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 دعوة للنشر في مجــلة      

 
اإلنسانية واالجتماعية املختلفة، دعوتكم لإلسـهام بنشـر أحباثكم العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت العلوم  الحوار الثقافييسـر مدير جملة 

 مل يسبق اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو اإلجنليزية واليت
  .نشرها

  شروط النشر

تم بنشر األحب - 1 وهي جملة علمية أكادميية . تماعية، واإلنسانية والفكرية واألدبية، اإلجاث املتعلقة بالدراسات الفلسفيةاحلوار الثقايف ، 
تم باألحباث األصيلة   .املَعاَجلة بأسلوب علمي موثقيتم نشرها سابقاً، و  ، اليت مل حمكمة، 

توبا بربنامج ترسل املقاالت وجوبا يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة املدون أدناه، ويشرتط أن يكون املقال مك - 2
Microsoft Word  بنسق.RTF) نوع اخلط بالعربية :Traditional Arabic أما اللغة األجنبية (، )14: ، مقاسه

صفحة، مبا فيها املصادر،  15، يراعى يف حجم املقال كحد أقصى )12: ، مقاسه Times New Roman: فنوع اخلط 
نوع (أسطر بلغة حترير املقال  5ويرفق الباحث ملخصًا عن البحث ال يزيد عن  ؛ن ترقم الصفحات ترقيمًا متسلسالً اهلوامش، وجيب أ

ه على ؛ وننب)Les Mots clés(، مع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية )12: ، مقاسه Traditional Arabic: اخلط 
  .ضرورة احرتام عالمات الضبط

بالعربية وباحلروف الالتينية ؛ ويف حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة  ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة امسه -  3 
  .االسم الذي جيب أن يرد أوًال يف ترتيب األمساء

  :مادة النشر تكون موثقة كما يلي  -  4

  .، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة)الناشر(، دار النشر "عنوان الكتاب"اسم املؤلف، : بالنسبة للكتب -

  .، عنوان اجمللة، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة"عنوان املقال"اسم املؤلف، : نسبة للمجلةبال -

  ).يشمل امللف(، تاريخ التصفح، العنوان اإللكرتوين كامال "عنوان املقال"اسم املؤلف، : بالنسبة ملراجع االنرتنت -

 ملتقى اسم ورقم امللتقى،/ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،"عنوان البحث" اسم املؤلف،: بالنسبة لبحث يف أعمال ملتقى أو مؤمتر -

 .تاريخ االنعقاد املؤسسة املنظمة،

 ،)التخصص( يف ....غري منشورة لنيل شهادة ماجستري،/رسالة دكتوراه عنوان الرسالة، اسم املؤلف،: ماجستري أو دكتوراه  رسالة -
  .الدولة اجلامعة،

تلك املراجع   مراجع املقال هي فقط(اجع واملصادر يف آخر املقال، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها يف النص توضع اإلحاالت واملر  - 5
  ). واملصادر املقتبس منها فعال

إجراء بعض التعديالت الشكلية على ) إذا رأت ضرورة لذلك(ختضع األوراق املقرتحة للتحكيم العلمي قبل نشرها،كما حيق للمجلة  - 6
ا ؛ املادة املق   .اجمللة غري ملزمة برد املقاالت غري املقبولة للنشرو دمة للنشر دون املساس مبضمو

ننبه على ،و http://diacicult-ar.univ-mosta.dz :املخربعلى صاحب املقال متابعة سري عملية نشر مقاله، من خالل موقع  – 7
  .إعالم صاحب املقال بذلكأن كل مقال خيالف شروط النشر، لن يؤخذ به، واجمللة غري معنية ب

  moltaka.mostaganem27@yahoo.fr :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط -8
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  :كلمة العدد
 نموذج ناجح للحوار الثقافي حوار األديانمركز الدوحة ل 

  براهيم أحمد . د
  مدير المجلة

  
 مــــــؤمتر الدوحــــــة  2013يف شــــــهر افريــــــل أقــــــيم بدولــــــة قطــــــر 

،إذ شـارك معنـا  "األديـان جتارب ناجحة ىف حوار "العاشر حتت شعار 
 مشـارك مـن مخسـة وسـبعني دولـة ،وتنـاول ةيف املؤمتر أكثـر  مـن ثالمثائـ

العدالــــة واحملــــور األكــــادميي وحــــل النزاعــــات  أربعــــة حمــــاور وهــــياملــــؤمتر 
   .والثقافة ووسائل اإلعالم

ن البحث عـن االرضـية املشـرتكة أح بفي احملور االكادميي اقرت ف
يت مــــع االعــــرتاف باالختالفــــات وان تطــــوير مهــــارات احلــــوار هامــــة أيــــ

ســرة كالمهــا ميلكــان دورا وان املعلمــني واأل. وضــرورية يف وقتنــا احلاضــر
  .يف تنشئة االجيال بروح احلوار  حموريا

 بإدخال العاماجلامعات واملسؤولني عن التعليم  ،املؤمتر نادىو 
و شــــــــجع البــــــــاحثيني يف ،االديــــــــان يف منــــــــاهجهم الدراســــــــية  حــــــــوار

مؤسســات التعلــيم العــايل باالســتفادة مــن العمــل مــع مؤسســات حــوار 
  ,االديان لتنمية ثقافة احلوار و تطويرها

وأكد املتحدثون على أمهية مناهضة العنصرية املؤسسية من خالل 
س كافة من  التعامل مع قضية العدالة كمفهوم دائم للتطور وخيدم النا

كما أكدوا أن املسلمني واملسيحني واليهود يعملون . كل األديان
دائما بطرق مهمة حملاربة الفقر وان كان الكثري من غري العاملني يف 

  .جمال احلوار جيهل هذا
م  كما نادى املؤمتر اجملتمعات الدينية باالستمرار يف تعاو
عادلة من خالل  جياد أرضية مشرتكة خللق جمتمعاتبصورة بناءة إل

من أجل قيادات مسؤولة  ،بناء كفاءات القادة الدينيني واملدنيني
ليكونوا قادة ملهمني، هذا سيؤدي ليس  ،ملهمة من الرجال والنساء

م اخلاصة،  إمنا أيضا إىل التسامي و فقط إىل حل النزاعات يف جمتمعا
ات يف حل نزاعات اجملتمع واإلسهامعن املصاحل الطائفية الضيقة، 

وقد يكون هذا عامل ضغط على أصحاب القرار على . األخرى
  .جانيب أي نزاع وعلى القيادات الدينية 

مع اخرتاق االعالم حياتنا اليومية و خاصة يف العقود و 
فقد تزايدت امهية استخدام القصص الشخصية يف مناقشة ،االخرية 

كما .نيةجل اشاعة حياة مشرتكة يف اجملتمعات الديالقضايا العامة أل
يف املدارس  ةينبغي تقدير فوائد استغالل بعض الوسائل التكنولوجي

جل تنمية روح احلوار الديين و تقدمي صورة جذابة صادقة أمن 
  .ديانموضوعية لأل

السيد أكسفري جوراد هريمـز  ومما شد انتباهنا يف املؤمتر كلمة 
اطق جتـري أن احلوار بني األديـان ضـرورة اجتماعيـة يف منـ، ممثل فرنسا 

فيهـــا عمليـــات الســـالم بعـــد الصـــراع، ودعـــا لنشـــر ثقافـــة الســـالم علـــى 
، فشــل احلــوار بــني األديــان يف كثــري مــن البلــدان   نطــاق واســع منتقــداً 
واعترب أن بناء التناغم بني أتبـاع الـديانات تواجهـه . رغم كل احملاوالت
إعـــادة حتديـــد اآلخـــر والتعـــاطي مـــع ذكريـــات املاضـــي  حتـــديات أبرزهـــا

ناغمـة حـىت تمعاجلة جذور العنف، ودعـا إىل ضـرورة إقامـة عالقـات مو 
ميكـــــن إحـــــداث التحـــــول مـــــن خطـــــاب اللـــــوم والضـــــحية إىل خطـــــاب 

  .املسؤولية
الــدكتور عبــد الواحــد بدرســون وهــو مــدير مجعيــة  كمــا أعجبنــا
أن الـدين لـيس سـببا يف  يف مقولته اليت أكـد فيهـا  خريية يف الدامنارك،

ـا يف الصـراعات، وشـدد  ورقة كان يلعب هإن العنف والصراعات، بل
ألن ذلــك هــو  ،علــى ضــرورة الســعي وراء تكــوين الصــداقات املختلفــة

وأشـار . زاوية بني اجلماعات الدينيـة بـني املسـلمني واملسـيحينيال رحج
 25وقائـــــدا مســـــلما  25إىل أن هنـــــاك مجاعـــــة صـــــداقة تأسســـــت بـــــني 

املشـكالت الـيت  آخرين مسيحيني، وعملـوا كمجموعـة واحـدة يف حـل
ا مسـجد وأن  م الطرفني، مشدداً على أن الدمنارك حىت اآلن ليس 

  .الذي يدافع عن قرار بناء املسجد اآلن جمموعة مسيحية
فيمــا نــوه بالــدور الــذي تقــوم بــه مجعيتــه اخلرييــة مــن نشــاطات 
منهـــــا توطيـــــد الســـــالم وإظهـــــار املصـــــاحل املشـــــرتكة بـــــني املختلفـــــني يف 

تعاوننــــــا كثــــــرياً مــــــع ســــــيدات مســــــيحيات، وكــــــن «: األديــــــان، وقــــــال
املســـلمات يلتقـــني معهـــن للعمـــل علـــى جتهيـــز املستشـــفيات يف الـــدول 
اآلســيوية واإلفريقيــة الفقــرية، بــاألجهزة الــيت كانــت ترميهــا مستشــفيات 

ا صاحلة للعمل واالستخدام لفرتة طويلة   .الدولة يف الدمنارك رغم أ
كـــان األديـــان الـــيت   جلســـة اإلبـــداع يف التقريـــب بـــني وقـــدمت

الـــدكتور أرمانـــدو برينـــارديين جتـــارب إبداعيـــة قـــدمها أشـــخاص  يرئســـها
بــادروا للعمــل اجلمــاعي املتصــل بالنــاس مــن أجــل احتــواء املشــاكل بــني 

حيث تنـاول فيهـا الـدكتور اإلمـام حيـىي هنـدي  ،أتباع الديانات الثالث
ع جتربـــة املنظمـــة يف مجـــ» رجـــال ديـــن عـــابرون للحـــدود«رئـــيس منظمـــة 

تقريـب بـني الرجال دين من الديانات الثالث يف حافلة تقـوم مبهمـات 
كمــــا تنــــاول فيهــــا ،األديــــان يف واليــــات أمريكيــــة خمتلفــــة وعــــدة بلــــدان 
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، وهـو فـيلم »خـارج قرطبـة«جـاكوب بانـدر جتربتـه الفريـدة مـع مشـروع 
 .حياة الفيلسوف املسلم ابن رشد عرض فيهوثائقي 

 نطباعــا جيــدا للحــوار الثقــايفولقــد تــرك فينــا مــؤمتر الدوحــة ا

للحـوار دورا  أن األستاذ الـدكتور إبـراهيم النعيمـي،حني أكد لنا مديره 
وتليـــني صـــالبة  ،الفهـــم بـــني النـــاس فـــاعال يف تـــرويض النزاعـــات وســـوء

وعـدم إطـالق املعرفـة  موقفهم ليبنوا عقوهلم علـى التسـليم بنسـبية اآلراء
ن أو  .اآلخـر حكـام املسـبقة حنـوللمراجعة والتعهد بنبذ األ،وقابلية الرأى

مظــاهر التقــدم  احلــوار املتبــادل بــني شخصــني أو فئتــني هلــو مظهــر مــن
يلجئــون  حيــث إن مــن يصــل إىل هــذا املســتوى هــم الــذين والتحضــر،

دائًمـا إىل احلــوار املتبادل؛ســواء كــان ذلـك إليصــال فكــرة معينــة لآلخــر 
احلــــوار  وبــــذلك فــــان لغــــة.فهمــــه أو للــــدفاع عــــن حجتــــه أو ســــلوكه أو

وهــذا الفــن ال بــد أن . الناضــجة اهلــادئ البنــاء هــي مــا متيــز اجملتمعــات
مـــن  يتعلمـــه اإلنســـان مـــن الصـــغر حـــىت يكـــون أســـاس تعاملـــه مـــع كـــل

حوله فينشأ وهو يعتاد النقاش البناء اهلادف وتبـادل اآلراء دون تشـنج 
فيــتعلم الشــخص أنــه ســيكون هنــاك مــن يتفــق معــه  للــرأي، أو احتكــار

واالخــــــتالف يف اآلراء ال يــــــدعو  فهــــــذه ســــــنة احليــــــاة ،ومــــــن خيتلــــــف
 .بالضرورة إىل النزاع
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  ما بعد الفكر العلمي الجديد أو الروح العلمية الجديدة الثانية
 
 

 

  )1(بوغالم جمال
 

الفرنسي  يف حوار أجرته جملة املشروع الفرنسية مع الفيلسوف
: املعاصـــــر ميشـــــل ســـــري عـــــن مـــــدى تـــــأثره بفلســـــفة باشـــــالر فأجـــــاب 

غاســـتون باشــــالر كــــان أســــتاذاً عنــــدما كنــــت أنــــا طالبــــاً يف اجلامعــــة، «
وكنـــت يف تلـــك الفـــرتة أراه متـــأخراً جـــداً عـــن ركـــب العلـــم املعاصـــر، يف 

كنا نشعر وكأننا نتعلم يف الصّف . الرياضيات مثال، ويف الفيزياء أيضاً 
اجليــل الــذي ســبقنا، فيمــا الرياضــيات كانــت تقــول شــيئاً خمتلفــاً فلســفة 

  )2(.»متاماً وكذلك الفيزياء
إن العقـــل العلمـــي اجلديـــد كـــان يركـــز علـــى فلســـفة « ويقـــول كـــذلك  

اجلديــد، فيتطــور إىل فلســفة للنقــل  -النفــي أمــا العقــل العلمــي اجلديــد
لعلــوم والتقــاطع، إنــه مبــادرة وتوقيــف، إن هــذه الفلســفة تتحــدث عــن ا

ولكنهــا تســكت عــن العــامل الــذي تعــرب عنــه العلــوم أو تؤسســه  وعــن 
مــن خــالل هــذا الكــالم يتبــني لنــا  )3(.»عــامل األشــياء وعــن عــامل النــاس

 أن ميشــيل ســري  يتبــىن تصــورا جديــدا للعقــل العلمــي اجلديــد أو مــا

 le nouveau nouvel esprit )أو املتجدد(*)اجلديد–يسميه باجلديد

scientifique)    عقــل مابعــد العقــل العلمــي الباشــالري  فــإذا كــان
العقــل العلمــي اجلديــد كمفهــوم باشــالري ، يعــرب عــن فلســفة القطيعــة 
والتجــــــاوز، فــــــإن العقــــــل العلمــــــي الســــــريي يتطــــــور إىل فلســــــفة للنقــــــل 
والتقاطع  تـربز لنـا مـن خاللـه أفعـال النقـل الـيت تـتم بـني حقـول املعرفـة 

قاطعــــات والتفــــاعالت بــــني هــــذه العلميــــة فهــــو يبحــــث عــــن طبيعــــة الت
امليــادين وكيفــة حــدوثها،   وبإجيــاز العقــل العلمــي الباشــالري قطــائعي 

إذا كــــان عقــــل .جتــــاوزي أم العقــــل العلمــــي الســــريي تواصــــلي تفــــاعلي 
باشالر يبحث عن حلظات القطيعة فإن عقل سري يبحث يف حلظـات 

  .التقاطع بني العلوم
وم هــذه الدراســة املتواضــعة أن االخـتالف إذا جلــي بــني املفهــومني، وتــر 

تكـــون مـــدخال أوليـــا للوقـــوف علـــى خصـــائص العقـــل العلمـــي اجلديـــد 
  .مابعد الباشالري كما يتصوره ميشيل سري 

واحــد مــن الوجـوه الثقافيــة البــارزة يف فرنســا، تــوزع .. ميشـيل ســري      
نشــــــاطه الفلســــــفي بــــــني التــــــأليف والتــــــدريس يف اجلامعــــــات الفرنســــــية 

د ألــف مــا يربــو عــن مخســينا مؤلفــا مــن أشــهرها سلســلة واألمريكيــة، فقــ
، 1990هرمس يف مخسة أجزاء وكتاب العقد الطبيعي الذي نشر سـنة 

ـــــيت تنقلهـــــا قنـــــوات  ـــــه ال ـــــه الفلســـــفية املتنوعـــــة، وبأحاديث ـــــز بكتابات يتمي
وتعتـرب قضـية العنـف ، التلفزيون ووسائط اإلعالم مـن صـحف وجمـالت

فكــــره الفلســــفي، فهــــو يبحــــث يف يف العــــامل حمــــورا رئيســــيا مــــن حمــــاور 
 le)" العقــد الطبيعــي" العالقــة بــني العلــم وغاياتــه ، ويشــكل كتــاب 

contrat naturel(  صـــرخة يطلقهـــا ميشـــيل ســـري ضـــد االضـــطراب
حيــاول « والعنـف الــذي يفســد عالقـة اإلنســان بالطبيعــة واجملتمــع، فهـو

دد فتح آفاق جديدة يف عالقة اإلنسان بالطبيعة وذلك بإقامة عقد حيـ
ثوابت العالقة بينهمـا، فـإذا كـان روسـو أحـدث ثـورة يف تنظـيم العالقـة 
ـــه علـــى  ـــه، لقدرت ـــار لإلنســـان، لعقلـــه، إلرادت بـــني البشـــر، وأعـــاد االعتب
تنظيم حياته ، فإن سـري يهـدف هنـا إىل رد االعتبـار للطبيعـة واحملافظـة 
عليهــــــا وتنميتهــــــا، بوصــــــفها تشــــــكل بعــــــدا عالئقيــــــا مهمــــــا يف حيــــــاة 

»اإلنسان
إنه يتأسف لصور تعاملنا مع الطبيعة اليت مت تقطيعها إيل  )4(

أجــزاء وميــادين مســتقلة عــن بعضــها الــبعض، وكأنــه ال يوجــد مــا جيمــع 
بينهــــا ويــــدعو إيل نظــــرة جديــــدة تــــتحكم يف حتكمنــــا وســــيطرتنا علــــى 

  .الطبيعة
إذا كان لكل فلسـفة منبـع تنحـدر منـه و أسـاس تسـتند إليـه أو موقـف 

الروافـــــد الفلســـــفية والعلميـــــة الـــــيت أثـــــرت يف نشـــــأة  تتـــــأثر بـــــه، فمـــــاهي
  الفلسفة التواصلية عند ميشيل سري ؟

  :  يف هذا السياق سنركز حديثنا على ثالثة روافد أساسية وهي
نظرية الفوضى هي امتداد لقانون ): الكاوس(نظرية الفوضى  -/1

ا متنح طريقة جديدة للتفكري* األنثروبيا يف الديناميكا احلرارية  يف إ
املعلومات القدمية، خصوصا تلك اليت ُأمهلت بسبب خروجها عن 
املألوف، واقتنع العلماء بأن اإلفراط يف تفريع التخصصات علميا 
يشكل عائقا أمام حبوثهم، فمن العبث يف رأيهم الرتكيز على األجزاء 
ت األسلوب االختزايل  مبعزل عن الصورة الكلية، فنظرية الكاوس أ

م يسامهون يف يف التفكري  العلمي وأقنعت كل أولئك العلماء بأ
والدة علم جديد، سواء ختصصوا يف البيولوجيا أوالرياضيات أو 
الفيزياء، أيا كان حقل اختصاصهم، فإن مهمتهم تتمثل يف فهم 

ا    )5( .التعقيد كظاهرة يف ذا
ا نظرية عن الطبيعة الكلية للنظم، استطاعت أن جتمع  إ

ل علمية اعتربت متباعدة تقليديا، فإذا كانت أزمة مفكرين من حقو 
العلم بسبب توزعه إىل اختصاصات تتفرع منها اختصاصات أخرى 
فإن نظرية الكاوس غريت تلك الصورة جذريا، حيث سارت بالعلم 

صوغ معادالت رياضية بسيطة  «يف االجتاه املعاكس، وسعت إىل 
رصدت ظاهرة لكي تشرح مظاهر كربى وعنيفة مثل الشالالت، و 

قوامها أن حدوث تغريات بسيطة يف املعطيات األولية اليت تتعامل 
معها تلك املعادالت، تفضي إىل نتائج هائلة عند احلساب النهائي 
ومست نظرية الكاوس تلك الظاهرة، االعتماد احلساس على املعطيات 
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وميكن  )6(،»األولية، وسرعان ما اشتهرت باسم أثر جناح الفراشة 
بلغة توماس كون الثورية أن نظرية الفوضى متثل براديغما  القول

جديدا، فإذا كانت نظرية النسبية تبدد فكرة الزمان واملكان املطلقني 
عند نيوتن، وأطاحت فيزياء الكم بالقياسات الدقيقة  واملضبوطة هلا، 

  .فإن نظرية الفوضى بددت إمكان التوقع احلتمي واحملكم 
سري، لتكون برهانا علميا وسندا قويا  الفكرة التقطها، ميشيل

يؤكد مسار التواصل بني التخصصات العلمية واملعارف اإلنسانية 
  .بصفة عامة 

من الروافد الفلسفية اليت شكلت فلسـفة سـري  :تأثره بفلسفة ليبنتز/ 2
التواصــلية تــأثره بالفيلســوف ليبنتــز وفكرتــه حــول اتصــالية املعرفــة، فــأول  

وهــو يف " فلســفة ليبنتــز ومناذجهــا الرياضــية "  كتــاب لســري كــان حــول
ــا لنيــل الــدكتوراه يف الفلســفة،  لكــن مــا الــذي  األصــل أطروحــة تقــدم 

ليبنتـز كـان  «يقـول سـري. دفعـه إيل اختيـار هـذا الفيلسـوف  بالـذات ؟
مثــــريا لالهتمــــام بالنســــبة يل، ألنــــه األول الــــذي أعطــــي هويــــة فلســــفية 

االتصــاالت، كــان لديــه تصــور  دقيقــة ملفهــوم االتصــال وملفهــوم شــبكة
وكان أول مقال فلسـفي يل . عن أن العامل مكون من شبكة اتصاالت

، مث واصــلت االهتمــام بقضــية 1961عــن مفهــوم شــبكة االتصــال عــام 
 )7(.»وهـو إلـه االتصـال عنـد االغريـق' هـرمس'االتصال عـرب كتـيب عـن 

ســري  إذا فكــرة االتصــال بــني العلــوم هلــا امتــداد فلســفي، وجيــد ميشــيل
ضــــالته مــــع ليبنتــــز الــــذي كــــان يــــرى أن لكــــل العلــــوم أصــــوًال جوهريــــة 
مشـــرتكة، وعنـــدما يـــتمكن اإلنســـان مـــن تشـــكيل عالمـــات تـــدل علـــى 

واســـتعان ليبنتـــز . هـــذه األصـــول يكـــون بـــذلك قـــد أمت موســـوعة العلـــوم
بالرياضـيات واجلــرب  ونفـس الشــيء بالنســبة مليشـيل ســري الــذي رأى يف 

والذي كشـفا لـه  -كما سنرى الحقا   -جيدا بورباكي منوذجا رياضيا 
وأكــد يف حبوثــه الرياضــية علــى  .عــن دور العالمــات يف املــنهج العلمــي

أن احلساب العاملي لالستدالل العقلـي ميكـن أن يكـون اخرتاعـاً مفيـداً 
يف حتقيق منهج آيل يتم فيه حل كل املشكالت الـيت يعـرب عنهـا باللغـة 

يــة عامليــة ميكــن بواســطتها متثيــل كافــة العامليــة، ونــادى بإنشــاء لغــة علم
التصـــورات العلميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل التوافـــق والتـــأليف بـــني الرمـــوز 

فبعـــدما رأى أن لغـــة العلـــم أخـــذت تتملمـــل بتعـــدد اللغـــات، . العقليـــة 
وإذا . الفكر اإلنساين، وحصر األفكـار املركبـة" ألف باء"فكر يف مجع 

 عنهـا ويـدلُّ عليهـا، ويـوم أن ما متَّ له ذلك، وضع لكل فكرة رمزًا يعـرب
يتفــق العلمــاء علــى هــذه الرمــوز، تصــبح لغــتهم املشــرتكة الــيت يتفــامهون 

يبحـث عـن طمـوح مياثلـه، يتجلـى عنـد سـري ملـا .  ا، ويلتفـون عنـدها
لغـــة مشـــرتكة، مـــن خالهلـــا ميكـــن إقامـــة حـــوار بـــني اجلهويـــات العلميـــة  

اضـيات، فهـو يريـد حـوارا وميادين الثقافة املختلفة  وهذه اللغة هي الري
بــني العقــل واحلــواس، بــني العقــالين والــواقعي، الفلســفة والعلــم، العلــوم 

الطبيعيـــة والعلـــوم اإلنســـانية، وحيـــاول أن يقـــدم رؤيـــة جديـــدة لتواصـــلية 
العلــــوم يف صــــورة شــــبكة اتصــــاالت متــــأثرا يف ذلــــك بعصــــر املعلومــــات 

نظريـــــــــــــــة املعلومـــــــــــــــات بنـــــــــــــــت الفيزيـــــــــــــــاء «ونظريـــــــــــــــة املعلومـــــــــــــــات، 
    )8(.»االحتماالتو 
ل من مجاعة : تأثره جبماعة بورباكي/ 3 يعلن سري صراحة أنه 

  فماذا عن هذه عن هذه اجلماعة الرياضية؟البورباكيني يف الرياضيات  
بورباكي اسم إغريقي استعارته مجاعة من الرياضيني الشباب للتسرت 

ليا يف وراءه، وكان يتكون هذا الفريق من خرجيي كلية املعلمني الع
باريس، من حوايل عشرين عضوا جلهم فرنسيني وال تتجاوز أعمارهم 
مخسني سنة ويستقيل كل عضو من اجلماعة إذا جتاوز هذا السن 
حيث يتجدد أعضاء الفريق باالنتخاب، وسر ذلك اعتقادهم  أنه 
. قلما جند نظرية رياضية مجيلة يكتشفها صاحبها وهو يف سن الستني

  :ني جندومن أبرز البورباكي
ـــــــزرت  ـــــــه حـــــــول نظريـــــــة )1968 – 1903: (جـــــــون دال ، دارت أعمال

كانـت لـه مسـامهات أساسـية : هنـري كارتـان. األعداد والتوابع اخلاصة
يف جمــــــال اجلــــــرب، ابتكــــــر احلســــــاب التفاضــــــلي اخلــــــارجي مــــــع هنــــــري 

  بوانكاري، 
، مـــــن أغــــزر املؤسســـــني إنتاجـــــا ) 1992 – 1906: ( جــــون ديـــــودوين

  .تخصصات الرياضية وتأليفا يف خمتلف ال
كــان لـــه دورا بــارزا يف إدارة فريـــق )  1998 – 1906: ( أنــدري فـــاي 

بوربـــاكي دارت أعمالـــه حـــول نظريـــة األعـــداد واهلندســـة اجلربيـــة، كلـــود 
  .دارت أعماله حول نظرية األعداد )  1984 – 1909( شوفاليي 

 1948، ويف ســــن 1939وظهــــر أول عمــــل جلماعــــة بوربــــاكي يف ســــنة 
ــدف إىل عــرض أحــدث  18يــق حلقــة ســنوية مــن نظــم الفر  جلســة، 

ــا ذات أمهيــة، علمــا أن  النتــائج يف الرياضــيات والــيت يراهــا بوربــاكي أ
عرضا ومت نشرها وهي  تشكل موسـوعة للعلـوم  500العروض جتاوزت 

الرياضــية لكــن مــا هــي األهــداف العلميــة الــيت تأسســت ألجلهــا هــذا 
  اجلماعة ؟ 

كتابـــة الرياضــــيات علـــى أســــس   إن هـــدف الفريـــق هــــو إعـــادة
صلبة بعـدما كثـر التخصـص و تشـعبت مسـالك العلـوم الرياضـية يقـول 

لقـــد كانـــت للرياضـــيني الفرنســـيني مـــن جيلـــي مناســـبات،   «ديـــودوين 
خالل أوىل احتكاكاتنا باخلارج، جعلتنا ندرك كم كنا جنهل التطـورات 

يل يف أملانيـا اخلصبة اليت جددت آنذاك اجلرب والتبولوجيـا والتحليـل الـدا
وبولنــدا وروســيا، وكنــا نتمــىن أن تســتعيد الرياضــيات الفرنســية عامليتهــا 

»التليدة 
وكان اهلدف كذلك الربهنـة علـى وحـدة الرياضـيات بـإبراز  )9(

اهلياكــــل األساســــية الــــيت تشــــرتك فيهــــا خمتلــــف فروعهــــا، حيــــث أقــــدم 
 بورباكي على عرض خمتلف املفاهيم بأخذ الرياضيات من منطلقها يف
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ترتيب منطقي، وكانت طريقة العمل تقوم على تكليف كل عضـو مـن 
أعضاء الفريق بإجياد األرضية املناسبة لنظرية أو عدة نظريـات رياضـية، 
وجيتمعـــون لتبـــادل وجهـــات النظـــر يف املســـائل الـــيت حتتـــاج إىل النقـــاش 
ومـــن الثمـــار الـــيت أفرزهـــا هـــذا العمـــل اجلمـــاعي، إصـــدار سلســـلة مـــن 

أصــول الرياضــيات وهــو شــبيه بعنــوان كتــاب إقليــدس الكتــب بعنــوان  
  )10( .الشهري أصول إقليدس 

ــذا العمــل يــرى النقــاد والدارســون أن فريــق بوربــاكي اســتطاع 
إعادة عرض الرياضـيات بأخـذها مـن نقطـة إنطالقهـا املنطقيـة وليسـت 
ـــــاء أجريـــــت عليهـــــا كـــــل التجـــــارب  التارخييـــــة، وإعـــــادة بنائهـــــا مبـــــواد بن

هــذا علــى الــرغم مــن االنتقــادات .  تضــمن صــالحيتها والتحاليــل الــيت
اليت وجهت للفريق إلفراطه يف النظرة التجريدية مما يصـعب مـن دراسـة 

ــذا العمــل الرياضــي وأراد . الرياضــيات وال خيفــي، ســري، تــأثره الشــديد 
أن جيــد لــه شــبيها لــيس بــني فــروع الرياضــات وفقــط وإمنــا بــني خمتلــف 

  .نسانيةفروع املعرفة العلمية واإل
التواصــــــــــل والتفاعــــــــــل أبــــــــــرز خصــــــــــائص العقــــــــــل العلمــــــــــي            
ـــــــــــد  اجلديـــــــــــد  إذا كـــــــــــان ميشـــــــــــيل ســـــــــــري يـــــــــــؤمن بالتعـــــــــــدد  –اجلدي

واالخـــــــتالف  بـــــــني العلـــــــوم  فهـــــــو ال ينكـــــــر  التخصصـــــــات العلميـــــــة 
تــــــــــدعو إىل املتعــــــــــدد والتعــــــــــدديات، تفســــــــــح يف «بــــــــــل إن فلســــــــــفته 

أن التـــــاريخ هـــــو  اجملـــــال للمكـــــن واملمكنـــــات فالفلســـــفة الســـــريية تـــــرى
»تـــــــاريخ الشــــــــجار والنـــــــزاع

إنــــــــه ال يشــــــــذ عـــــــن خــــــــط الفلســــــــفة  )11(
وهــــو يــــرفض . املعاصــــرة مثلمــــا جنــــده عنــــد مشــــيل فوكــــو وجيــــل دولــــوز

احلــــــديث عـــــــن العلـــــــم بـــــــألف التعريــــــف كمـــــــا كـــــــان األمـــــــر يف العلـــــــم 
والفلســــفة الكالســــيكيني، مثــــل مــــا جنــــده عنــــد ديكــــارت الــــذي يــــرى  

ري احلكمــــــة اإلنســــــانية، الــــــيت إن كــــــل العلــــــوم ليســــــت شــــــيئا آخــــــر غــــــ
تظــــــل دائمــــــا واحــــــدة ودائمــــــا هــــــي نفســــــها، مهمــــــا كانــــــت املواضــــــيع 
ــــر ممــــا  ــــريا مــــن هــــذه املواضــــيع أكث ــــيت تتلقــــى تغي ــــق عليهــــا وال الــــيت تطب
يتلقــــاه ضــــوء الشــــمس مــــن تنــــوع األشــــياء الــــيت يضــــيئها، لكــــن هــــذا 
التصــــور غــــري صــــحيح يف نظــــر ســــري وتعــــدد العلــــوم نـََقضــــها، وأصــــبح 

ريبــــــــــــا يتضــــــــــــمن حتتــــــــــــه علومــــــــــــا جزئيــــــــــــة فظهــــــــــــرت كــــــــــــل علــــــــــــم تق
االختصاصـــــــــــات داخـــــــــــل العلـــــــــــوم، لكـــــــــــن بـــــــــــالرغم مـــــــــــن التعـــــــــــدد 
واالخـــــــــتالف ُيالحـــــــــظ أن هنـــــــــاك تفـــــــــاعال بـــــــــني قطاعـــــــــات املعرفـــــــــة 
العلميـــــة وبـــــدأ حيـــــدث التـــــزاوج بـــــني العلـــــوم املتفرقـــــة كمـــــا هـــــو الشـــــأن 

ــــــــــث تتفاعــــــــــل جمموعــــــــــة مــــــــــن  (sybernetique)يف الســــــــــيربنتيقا  حي
لثنـــــــائي ونظريـــــــة الـــــــدوائر الكهربائيـــــــة والفيزيولوجيـــــــا العلـــــــوم كـــــــاملنطق ا

  .العصبية
إن رؤية سري لوحدة اجلهويات العلمية تتم انطالقـا مـن فعـل النقـل     

فـــالعلوم الـــيت كانـــت تبـــدوا متنـــافرة بـــدأت تتقـــارب فيمـــا بينهـــا وُتكـــون 

جمموعــات ثنائيــة كالكيميــاء والفيزيــاء، الفيزيــاء والرياضــيات، الكيميــاء 
حياء، واليت أنتجت عنـد التقائهـا الكيميـاء الفيزيائيـة والفيزيـاء وعلم األ

هـــذا االلتقـــاء حيـــدث انطالقـــا مـــن فعـــل . الرياضـــية والكيميـــاء احليويـــة 
ــا عمليــة تصــدير واســترياد،  النقــل للمفــاهيم واملنــاهج مــن علــم آلخــر إ
ترمجة ونقل كما يعـرب عنهـا سـري، ان الوحـدة العلميـة الـيت  يـدعوا إليهـا 

إيل تأســــيس أنســــيكلوبيديا أو موســــوعة علميــــة تقــــوم داخلهــــا  ــــدف
شــبكة مــن العالقــات بــني املفــاهيم واملنــاهج واملواضــيع وبــذلك يصــبح 

إن كــل علــم حيتضــن عــدة علــوم . االخــرتاع أو االكتشــاف جمــرد ترمجــة 
جزئيــة أو فرعيــة، لكــن مــع وجــود تــرابط فيمــا بينهــا فهــي ليســت فروعــا 

بـل تواصـلية يلعـب فيهـا احلـوار والتبـادل إنقطاعية موغلة يف التخصص 
ـــــا تتجـــــاوز الثنائيـــــات الكالســـــيكية املتناقضـــــة  دورا حموريـــــا وأساســـــيا إ
املعروفــة  كــالعقالين والــواقعي، اجملــرد واملشــخص، والــيت كانــت الفلســفة 
الكالســـيكية تركـــز عليهـــا يف بنـــاء ُســـلم للعلـــوم، إذا كـــل شـــيء يصـــبح 

التصـور السـريي لفكـرة الوحـدة  نسبيا داخل موسـوعة العلـوم، هـذا هـو
إن  «يقــول . بــني العلــوم والــذي يعتــرب صــلب الفلســفة االتصــالية عنــده

كانــــــت دائمــــــا يف مركــــــز    -بــــــني خمتلــــــف املعــــــارف  –هــــــذه العالقــــــة 
قلــت أن االتصــال ســيكون العمــود الفقــري  1961يف ســنة .. إهتمــامي

  . »لعامل الغد 
ات يقودنـا إيل إن احلديث عـن االتصـال و التفاعـل بـني النظريـ

احلديث عن احلدود بـني العلـوم ونظـام ترتيبهـا، إذ يـرى سـري أن روابـط 
افـت  التفاعل وعالقات التداخل بني اجلهويـات العلميـة تؤكـد خطـأ و
الرتتيــب اهلرمــي للعلــوم كمــا جنــده عنــد أوغســت كونــت، الــذي يعتمــد 

ىن إىل علـــى معيـــار التعقيـــد املتزايـــد والتعمـــيم التنـــازيل، فرتبهـــا مـــن األد
وجعل كل علم يؤسس ملا . األعلى من حيث درجة جتريدها وتعقيدها

  :بعده كما يلي
 أوىل العلوم وعمودها الفقري ولغتها: الرياضيات.  
 يقوم على احلسابات الرياضية: الفلك.  
 حاصل علمي الفلك والرياضيات يف األساس: الفيزياء.  
  تستند إىل معطيات الفيزياء وما قبله: الكيمياء.  
  ذروة ما سبقها من عناصر طبيعية وفيزيائية وكيميائية: البيولوجيا.  

يف تعبـــــــري كونـــــــت، ذروة » الفيزيـــــــاء االجتماعيـــــــة«السوســـــــيولوجيا أو 
إن النظــام العقــالين  ".السلســلة قاطبــة ومــا بلغتــه مــن مباحــث ونتــائج

للمعـــارف، كمـــا ظهـــر بواســـطة الفلســـفة الوضـــعية يأخـــذ شـــكل عالقـــة 
قـــدر مـــا حيتـــل علـــم مـــن العلـــوم وضـــعا متـــدنيا وب... اعتمـــاد وســـلطة 

وبعيــــدا يف السلســـــلة، بقـــــدر مــــا الظـــــواهر الـــــيت يدرســــها هـــــي خاصـــــة  
معقـــدة، صـــعبة  وتنتمـــي هكـــذا إىل دراســـة الظـــواهر األكثـــر عموميـــة، 
األكثــــر بســــاطة  واألكثــــر جتريــــدا والــــيت متاثــــل العلــــوم الــــيت تســــبقها يف 



12 

بـني حلقـات سلسـلة العلـوم يتبني لنـا ان التبعيـة املوجـودة . » التصنيف
ووضـــع النظـــام اهلرمـــي للعلـــوم يـــأيت  مـــن  واالرتـــدادغـــري قابلـــة للعكـــس 

لكـن هـذه . النظر إليها بصفتها سلسلة متصلة، تتجه حنو غاية معينـة 
الفكــرة ال تلقــى قبــوال يف العلــوم املعاصــرة الــيت أصــبحت أكثــر بســاطة 

ا القيـام بفعـل من العلوم املاضية كمـا يؤكـد ذلـك باشـالر، حيـث ميكننـ
إن العلـــم املعاصــر يهـــدم التصـــنيف الوضـــعي . تراجعــى يف تـــاريخ العلـــم

الذي أسسه كونت على أسس يقينية ووثوقية، فالعلوم اليت كـان  للعلم
ينظر إليها باعتبارها كبرية تفرعـت إىل علـوم جزئيـة ونشـأت فيمـا بينهـا 
عالقــات وكســرت احلــدود املرســومة هلــا بــل نشــأت علــوم جديــدة مــن 

جمموعـــة مـــن  تضـــافرترابطهـــا وتكاملهـــا كالســـربنطيقا الـــيت نشـــأت مـــن 
  .العلوم وأدت إىل نشأت علم آخر جديد يسمى  االعالميات 

إن فكرة تصنيف أو ترتيب العلوم تؤدي بنا يف نظر سري إىل 
خلق علم تصنيفي يكون علم العلوم أو العلم امللكي، لكن إجياد مثل 

إذ سيكون علما ومن مث يكون من هذا العلم املصنف يطرح إحراجا 
الالزم تصنيفه مع بقي العلوم اليت يصنفها، مما يتطلب بدوره علما 

اية، يقول سري إن من يتكلم « آخر يصنفه، فنقع يف دور ليس له 
عن النظام هو داخل النظام أو أن حديثه سيء التكوين، إما أن علم 

ليس علما إنه  العلوم  هو واحد منها  مضافا إليها مقسما، وإما
النقد ذاته ينطبق على إميانويل كانط،  حيث يرى سري   )12(.»سياسة

أن التناقض املوجود عند كونت يف تصنيف العلوم يوجد عند كانط 
النقدية تزعم «يف قوله بوجود علم خاص يسميه نقد العقل اخلالص 

   )13(.»نفس الوضع  يوجد علم خاص يسمى نقد العقل اخلالص
مللكي أو علم العلوم يرتتب عنه أن يكون التقاطع إن العلم ا

بني العلوم  فارغا  وهذا غري صحيح يف نظر سري، ألن تقاطع العلوم 
تنشأ عنها علوما جديدة كما متارس العلوم فيما بينها تصديرا 
واستريادا للمناهج واملفاهيم، جند الكيمياء مثال استوردت منهجها 

عن علم أكرب وأقدر من علم آخر من الفيزياء، كما يصبح احلديث 
حديث بال معىن من وجهة نظر سري، فالعلوم كلها تتقارب وتتفاعل 

إن كل . مع بعضها داخل املوسوعة العلمية اليت تسري حنو الوحدة
علم هو علم العلوم ألنه مفتوح على باقي العلوم  ويتعامل معها من 

ت كل علم يدير خالل فعل النقل والتصدير واالسترياد ويف نفس الوق
نوعا مستقال من احلقيقة داخل نسقه أو نظامه اخلاص، هكذا تصبح  
كل جهوية علمية فلسفة عامة من جهة انفتاحها على باقي 
اجلهويات العلمية  وفلسفة خاصة أو انعكاسية من جهة ممارستها 

  .ومتارينها اخلاصة
ما نستنتجه مع سري أن التفاعل فعل ينتشر عرب كل 

يف العالقة بني العلوم  وإن كان هناك من يرفض هذه االجتاهات 

شأنه شأن  -على حد قوله  -التفاعالت فهذا خطأ فظيع يف املنطق
وقاده ذلك ) réunion(واالحتاد ) Intersection(اخللط بني التقاطع 

/ إىل الرتمجة بني ميادين متغايرة ومتنافرة  يف حماولة إلنشاء ممرات 
بينها إنه املعرب الذي حياول أن ) الغرب  –ل مثال ممر الشما( معابر 

يكسر احلدود بني العلوم االنسانية والعلوم الدقيقة، فهو يرى أن 
هناك فنا تركيبيا ونسقا التصال املاهيات، بل هناك لغة مشرتكة 

لقد لقيت العلوم اإلنسانية سلسلة من النجاحات مل  ،»تتناوهلا العلوم
ا، ح يث اخرتقت فجأة مبجموعة من يكن مبقدور أحد التنبؤ 

املناهج أعطت دالئل قاطعة يف جماالت تعّرف عادة حتت االسم 
إن مفهوم النقل والتحويل التصدير واالسترياد، « األصيل للعلوم 

مفاهيم تلغي وتنفي فكرة املرجعية اليت اعتمدها الفالسفة كمعيار 
املختلفة  بل ان االتصال ميتد إىل ميادين الثقافة .لتصنيف العلوم 

كالفنون واآلداب والشعر وحىت األسطورة، فاألساطري مليئة باملعرفة، 
أنه يف تاريخ الفيزياء كان لوكريتيوس قد توقع إطار «ويؤكد سري، 

إن كتاب يف طبيعة األشياء قد اعترب . الفيزياء احلديثة ال بل استبقه
ن ولك. تقليديا قطعة شعرية تكاد ال متت بصلة إىل العلم احلديث

إنه من الواضح أن االضطراب بكل أنواعه : سري حياجج قائال 
، )كلينامن(أساسي بالنسبة إىل نظام لوكريتيوس إن فكرة 

)clinamen(-  اليت  –تغيريات المتناهية يف مسار اجلسم أو الشيء
يطرحها لوكريتيوس، تستبق نظرية األنثروبيا، أو الالترتيب، اليت 

وأكثر من ذلك حياول ميشيل سري  )14(.»ظهرت يف الفيزياء احلديثة
أن يربهن بأنه من املمكن إنتاج نوع من الرياضيات على ضوء  

  .كتابات لوكريتيوس يف القرن األخري قبل امليالد
يضعنا ميشيل سري أمام مفهوم آخر كإطار لتفاعل العلوم   

ا موسوعة العلوم أو اإلنسكلوبيديا واليت تتسم  بالالنظام  والتقائها إ
إن الرتاكم يرافق مولد املوسوعة » يف نسقها الداخلي يقول سري

إن لوحة العلوم  )15(.»اجلديدة، إن سعادة العلوم هي ال نظام 
ا عامة وموسوعية، تتطابق مع صورة العلوم يف العصر  تتصف بكو
ر واحد وليست جمموعة من  احلاضر فاملعارف سيل متوحد، و

. لما ما مستقل عن غريه هو نفي لهاجلداول املتفرقة والقول بأن ع
لكن سري ال يقصد بفكرة املوسوعية وحدة العلوم وتطابقها واليت 
ظهرت عند السابقني من الفالسفة والعلماء واملفكرين، ألن هناك 
تعددية وتبعثر بني املعارف والعلوم،إن هذا االنفجار واالنفصال ميكن 

يديا تتضمن جمموعة أن يفسح اجملال لتواصل ممكن  إن االنسيكلوب
. من العلوم اليت تتفرع إىل ختصصات وفروع جيمع بينها ترابطا وتفاعال

يسعى هذا الرباديغم املكون إىل أن يصري نسقاً، إنه نسق للمعرفة أو 
اجلديدة ) نسبة إىل ليبنتز( إن النزعة الاليبنتزية . على األقل للمناهج
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نية باالرتكاز على متنح نفسها، مثلها مثل القدمية، أفقًا للكو 
أساسًا مبسار مرتابط يعرب إضافة إىل ذلك، يتعلق األمر . االختالفات

املوسوعة على شكل متعامد مع كل تقسيم العلوم تلك هي صورة 
  .املعرفة يف دائرة املوسوعة السريية

لكن ماهو نوع العالقات اليت تسود بني املفكرين والعلماء 
. ون العالقة بني الذوات العارفة؟داخل الشبكة  التواصلية وكيف تك

إن املفكر داخل الشبكة السريية ليس له مكان ثابت فهو من دون 
وضع، يتحرك وينتقل، إنه هنا وهناك  يفضل حالة الضياع يف 
الشبكة حىت يدركها كما هي، إن املفكر  يسري وينسج سريه إنه غري 

نسيب يف عالقته : مرجعي يف سكون ويف حركة، نسيب ومطلق
ا، يعي ويعيش عامل  بالشبكات اليت يوقفها، ويفهم تلك اليت يكو

ان العامل داخل الشبكة االعالمية متجاوز لفكرة «التفاعالت 
املرجعية أنه بدون مرجعية، ال يدري اجتاهه، خالفا للفلسفة 
الكالسيكية اليت تؤسس الفكر على نقطة أو مرجعية ثابتة، جند ذلك 

ز وغريهم من فالسفة وعلماء العصر عند ديكارت وكانط وليبنت
اآلن، فإن  –احلديث، وإذا كان مفهوم املرجعية يشري إىل اهلنا 
هناك، اهلو  –الشبكة حتيلنا إىل أشكال أخري من العالقات اهلنا 

إن العامل أو املفكر منغمس يف املكان املتعايل )16(.اآلخر –نفسه 
التوقيف، إنين أفكر  إننا نفكر إذن عرب  «:للتواصل يقول ميشيل سري

عرب التوقيف ومن خالل اإلقرار االتفاقي للتفاعل الذوايت من أنا 
ا هي  إنين موقف للنحن،(...)  إن الوعي هو املعرفة اليت تكون ذا

إن بإمكان االنسان أن  مجاعة النحن، إن التواصل خيلق االنسان،
 يعين ذلك أن )17(»يقلصه وليس إقصاءه من دون أن يقصي نفسه

  .املفكر يصبح عقدة من التلقي  واالرسال والتبادل داخل الشبكة
ختاما هلذه الدراسة يتبني لنا أن سري يسعى إلقامة حوار بني 
جماالت العلوم املختلفة وميادين الثقافة املتنوعة، فهو يريد حوارا بني 
العقل واحلواس، بني العلوم الصورية والعلوم التجريبية، بني  العلوم 

ية والعلوم اإلنسانية وحياول أن يقدم رؤية جديدة يف ذلك، الطبيع
 نظرية الشواش أو(متأثرا بعصر املعلومات ونظريات العلم املعاصر

ومن خالل تتبعنا ). الفوضى، نظرية املعلومات، نظرية األشكال
ملالمح الفلسفة السريية كمفاهيم لالتصال والتفاعل بني العلوم ميكننا 

   :بحث اآلتيةأن نستخلص نتائج ال
يتبىن ميشيل سري فلسفة للتفاعل والتقاطع بني العلوم، هي مبثابة  -

روح علمية جديدة ثانية تتجاوز الروح العلمية الباشالرية اليت تتأسس 
على فعل النفي  والقطيعة واجلدل والتجاوز بني األنساق العلمية 

بني خمتلف املختلفة، إىل روح علمية سريية  تدعو إىل التواصل والنقل 

التخصصات وحقول املعرفة العلمية، فغرض هذه الفلسفة هو البحث 
  .عن نقاط التقاطعات واالتصال بني ميادين املعرفة املختلفة

إن خاصية التفاعل بن العلوم تتطور إىل تفاعل بني الذوات  -
العارفة، أو ما يسميه سري، النحن، إنه تفاعل  داخل الشبكة 

ويرتتب عن ذلك هدم وجتاوز لفكرة املرجعية  اإلعالمية والتواصلية
والنقطة الثابتة، اليت كانت أساسا للعلوم والفلسفات الكالسيكية من 
ديكارت إىل باسكال، فالعامل أو املفكر داخل شبكة التواصل مل يعد 
له يقني سوى كونه منغمس يف املكان املتعايل للتواصل، إن هذه 

هناك، اهلو نفسه  –واصل، اهلنا الشبكة متنحنا أشكاال متعددة للت
  .اآلخر

يرتتب عن هذه الفلسفة التواصلية عند ميشيل سري، الدعوة إىل  -
تأسيس موسوعة علمية أو أنسيكلوبيديا تتجاوز التصنيف 
الكالسيكي للعلوم، إن التفاعل بني العلوم املعاصرة والذي أنتج 

ينها علوما ناشئة، أصبح كل علم يتضمن علوما فرعية  جتمع ب
تفاعالت وترابطات، بل وحىت بني الفروع العلمية املتباعدة، فهنا مجع 

يف سياق فلسفة تواصلية تقاطعية ال  .وتزاوج بني العلوم املتفرقة
  .قطائعية 
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 األصول الفلسفية واآلفاق النقدية : التناص

 )1(خحليـمة الشيـ                                                                     

  
ظهر مفهوم التناص كما هو معروف ألول مرة على يد 

يف أحباثها األوىل اليت كتبتها بني " جوليا كرستيفا"الباحثة والناقدة 
" Critique"و"Tel Quel"واليت صدرت يف جمليت  ،1967و 1966

 Sémèiotiké, Recherche" "سيموتيك"وأعادت نشرها يف كتابيها 

pour une sémanalyse "ص الرواية نَّ "و"Le Texte du 

Roman."   

على عملية  دمصطلح التناص باالعتما" كرستيفا"شيدت 
، حيث استندت على البادئة الالتينية )Agglutination(النحت 

"Inter " وهي بادئة يتم اعتمادها كثريا يف توليد املصطلحات يف اللغة
وأضافتها  )2(فاعلالعالقة املتبادلة، التداخل والت: الفرنسية ومن معانيها

 (*).Intertextualité"ممّا أعطاها" Texte"إىل كلمة 

وإذا كانت املمارسة النصية قدمية يف كل الثقافات اإلنسانية، 
فمن الطبيعي أن يكون التناص باعتباره يقوم بوظيفة توضيح الصريورة 
اليت عن طريقها ميكن لكل نَّص أن يقرأ بوصفه اندماجا وحتويال لنَّص 

من "موعة من النصوص قدميا قدم املمارسة النصية ذلك أنه أو جمل
فهو يظهر  –الوهم االعتقاد أن العمل األديب يوجد وجودا مستقال 

داخل عامل أديب تسكنه مؤلفات قد وجدت من قبل، وهو يندرج يف 
هذا العامل، فكل عمل فين يدخل يف عالقات معقدة مع مؤلفات 

  )3(".املاضي

ذا  التفاعـل موجـودا منذ القدمي عند املبدعني، كان الوعـي 
يقول يف كتـابه رسائل ) Voltaire) (1694-1778( فهاهو فولتري

تقريبا، كل شيء هو تقليد ):"Lettres Philosophiques(فلسفية 
)Imitation" (. ،ويعرب عن الفكرة نفسها يف صورة جمازية

عريها من هناك كتب مثل النار املوجودة يف البيوت،نست:"فيقول
يف بيوتنا، ونعريها بدورنا إىل اآلخرين، وهكذا  اجرياننا لنستخدمه

   )4(".ميتلكها اجلميع
–Lautreamont) (1846" (لوتريامون"كما ألفينا الشاعر 

ومن الالفت للنظر أن مفهوم  )5(".السرقة ضرورية:"يقول) 1870
عشر امليالدي السرقة يف الثقافة الغربية مل يظهر إالَّ يف القرن الثامن 

مع االعرتاف بامللكية األدبية، واحلظر القانوين إلعادة إنتاج النَّص، 
ذلك بأن عمل الرهبان يف القرون الوسطى واملتمثل يف إعادة كتابة 
املخطوطات مل يكن يُعد من باب السرقة؛حيث يكون النَّص بعد  

ة ومن هنا يكون مفهوم امللكية وقانون محاي.كتابته ملكا ملن يريد

. حقوق املؤلف سببا يف حصر تعالق النصوص يف دائرة األصل والفرع
الرومانسيني "عند ) Arabesque" (األربيسك"وال خيلو مفهوم 

من ممارسة التناص حيث يقوم املفهوم،خاصة كما جتلى عند " األملان
والسخرية، وكـان ) Witz(بـيــن النكتـــة ) F.Schlegel(شليجل 

ا حل يتم عرض األفكـار عن طريـق اللف  حبيث قةيصف كتابته بأ
إىل -يف رأينا-يعود " األرابيسك"واعتماد السخرية يف   )6(والدوران،

االزدواجية اليت حتققها السخرية، فمن جهة خيضع اخلطاب الساخر 
  . للشفرات السوسيوثقافية، ومن جهة أخرى ينحرف عنها
دماء يف تراثنا ويبدو أنَّ الدائرة اليت احنصرت فيها قراءة الق

العريب للعالقات بني النصوص قد شكلها احلرص على محاية حقوق 
)7( .املبدع، حيث حرصوا على إسناد النَّص إىل صاحب

 
مما أدى إىل  

مبحثا مهما يف قراءة النَّص، " السرقات األدبية"أن تشكل قضية 
تناولته كتب الطبقات والرتاجم وكتب البالغة والنقد، واعتنت عناية 
بالغة حبصر أنواعها، وهي واعية بصعوبة املهمة، ألن كشف السرقة 

باب ال ينهض به إال الناقد البصـري، والعالـم املربَّز، وليس كل مـن "
   )8(".تعرض لـه أدركه وال كل مـن أدركه استـوفــاه واستكمله

وإذا كان العرب قد أدركوا أنَّ السرقة مل يسلم منها أي 
ول فيها ينتعش عند ظهور شاعر جمدد، ولعل هذا شاعر،فإننا جند الق

وعلى الرغم . سبب كثرة تناول النقاد لشعر أيب نواس وأيب متام، واملتنيب
من كثرة الكتب اليت تناولت السرقات، فإنه يصعب علينا حتديد 
مفهوم دقيق للسرقة؛ ذلك أن نظرة القدماء مجعت بني الرفض 

وليس يف السرقات الشعرية أقبح ":جاء يف كتاب املثل السائر. والقبول
 9("من هذه السرقة

)10("ذلك من أحسن السرقات" 
ذلك حسن " 

وهذه عبارات تشهد على درجة  )11(".يكاد خيرجه عن حدِّ السرقة
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل متييز . تضارب املواقف حول السرقة

، "اخلاص"و" كاملشرت "القدماء بني السرقة املذمومة واملمدوحة، وبني 
ام فيه بالسرقة، وينضوي حتته ما أمسوه بتوارد  فاملشرتك ال جيوز اال
اخلواطر، يف حني تبقى السرقة وقفا على ما هو خاص، وهو ميثل 

 . عندهم القول املتبوع املخرتع

خنلص  من هذا إىل أن النقاد العرب األقدمني ملسوا طبيعة 
اليت  )12(يف باب السرقات التعالق بني النصوص من خالل ما أجنزوه
وهو فهم تولد من فكرة .حتددت صورها عندهم يف جانب املعىن

الفصل بني الشكل واملعىن، ومن الرؤية املقتضبة اليت ينصرف فيها 
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مفهوم النَّص إىل البيت الشعري الواحد، مما يعين أن البحث عن 
 األصل مل يكن يتجاوز الوقفة املتعجلة اليت ترصد ذلك األصل يف

البيت معزوال عن سياقه، أو يف الكلمة الواحدة ممَّا جعل من فعل 
  . القراءة عمال جتزيئيا للنَّص

وإذا كان هذا هو شأن الفكر القدمي، فإنَّ الفكر احلديث 
راهن أكثر ما راهن على مساءلة املفاهيم السابقة، كمفهوم احلقيقة 

نقد ركائز التفكري  واألصل، وغريها من املفاهيم اليت أّدى تفكيكها إىل
امليتافيزيقي، وهو ما انسجم مع فلسفة االختالف اليت تشكل بناؤها 

  .على عاتق كل من نيتشيه وهايدغر ودولوز وفوكر وديريدا
احلامل للحضارة، " الغـرب"لقد شهد العصر احلديث مفهوم 

والقائم بدور متدين بقية شعوب العامل، وتعزز املفهوم باالستعمار 
االقتصادية والثقافية اليت رافقت وترافق الغرب حيثما حل،  وبالسيطرة

األمر الذي أدى إىل االعتقاد بوجود خصوصية عرقية ثابتة وخالصة 
ا وعلى بقية الشعوب . من كل مؤثرات خارجية تقف وراءها ووراء قو

ا الغربيون إن هي أرادت أن  أن تأخذ باألسباب نفسها اليت أخذ 
  . التأخر وجتلب إليها نور التقدمترفع عن نفسها غطاء 

، وال يرتبط "املركزية الغربية"هذا كله أدى إىل ظهور ما يسمى بـ
املفهوم يف حقيقته بالعصر احلديث بل تقوم جذوره يف الكثري من 
التصورات اليت كانت سائدة عند اليونان كاالعتقاد بالنشأة اليونانية 

قول بأنَّ الفلسفة بدأت يعود إىل أرسطو ال" اخلالصة للفلسفة حيث 
ا ال  على يد طاليس يف القرن السادس قبل امليالد، ويف أيونيا، وبأ
تصدر عن أصل خارج هذا احمليط اجلغرايف املشبع بالثقافة اإلغريقية 
القدمية، وهي فيما يؤكده هذا القول إمنا وجدت تعبريا عن تصورات 

عصر، فطاليس الشعب اإلغريقي ومجلة الظروف السائدة يف ذلك ال
واحلال هذه أول فيلسوف، وبدء الفلسفة ال ميكن إالَّ أنَّ يكون يف 

وهذا التمركز العرقي، دعمته متركزات أخرى تتمثل يف  )13(،"اليونان
حيث ال حيتاج العقل إىل مركز ) Logocentrisme" (اللوغوس"متركز 

متركز صويت يعود إليه، بل هو ينفعل بذاته و  خارجي
)Phoncentrisme ( يقوم على االستغناء بالصوت وتفضيله على

الكتابة ألنه هو أيضا يكتفي بذاته وال حيتاج إىل مرجع خارجي، فهو 
يوجه عالماته بنفسه عكس الكتابة اليت تستعني بوسائط أخرى 
لتحقيقها ممَّا جيعل منها ممارسة هامشية وثانوية بالقياس إىل الكالم 

الذات يف حني أنَّ الكتابة هي الذي هو انعكاس خلطاب األب يف 
غري أن قوة هذه  )14(.االبن البائس والضال اخلارج عن القانون

التمركزات يف الفكر الغريب، مل تنع عنها موجة الرجِّ واهلز اليت تعرضت 
نيتشيه وهايدغر وجاك : إليها على يد الكثري من الفالسفة أمثال

وف عند نقد جاك ديريدا وحنن إن كنا نريد الوق. ديريدا وفوكو ودولوز

على مفهوم التناص  -يف رأينا-فذلك يعود إىل التأثري الذي مارسه 
وهو التأثري الذي مارسته مجلة من املفاهيم اليت تبناها، نقصد بذلك 

  . مفهومه للكتابة والنَّص واألثر والصوت
الغربية على إسرتاتيجية  ايف نقـده للميتافيزيق" ديريدا"اعتمد 

، واهتمامه بالتفكيك يرجع إىل فرتة )La déconstruction(التفكيك 
الكتابة "ثالثيته املشهورة 1967مبكرة من فكره حني صدرت عام 

، الصوت والظاهرة )L’écriture et la déférence" (واالختالف
)La voix et le Phénomène( ويف الغراماتولوجيا ،)De la 

grammatologie (يما بعد يشكل كل ولكن هذا االهتمام أصبح ف
  . أو جل جمال فكره

ال أتعامل مع النَّص أي نص،  :" عن ذلك"ديريدا"يقول 
ليس هناك من نَّص متجانس، هناك يف كلِّ . كمجموع متجانس

نَّص، حىت يف النصوص امليتافيزيقية األكثر تقليدية، ُقوى عمل هي يف 
يف  الوقت نفسه قوي تفكيك للنَّص، هناك دائما إمكانية ألن جتد

النَّص املدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه، 
ايدغر أم بأفالطون، بديكارت  سرل،  سواء أتعلق األمر بفرويد أم 
أم بكانط، ما يهمُّين يف القراءات اليت أحاول إقامتها ليس النقد من 

نَّص، وإمنا االستقرار أو التَّموضع يف البنية غري املتجانسة لل. اخلارج
والعثور على توترات أو تناقضات داخلية، يقرأ النَّص من خالهلا نفسه 

وضمن هذا املنظور يكون النَّص رافضا  )15(".ويفكك نفسه بنفسه
لكل منطق حياول إقامة احلدود واحتواءه يف نسق معنيَّ ممّا يعين 

وعليه يقتضي التفكيك التعدد والتشتت ". األصل"التصدي لفكرة 
)Dissémination ( من خالل خلخلة منطق التمركزات، األمر الذي

جعل التفكيك يتأسس على االختالف وهو املفهوم الذي يتخذ له 
) La déférance(صيغة كتابية غري موجودة يف اللغة الفرنسية " ديريدا"

ممّا يكسب املصطلح اجلديد معىن الفعل ) a(حبرف ) e(بإبدال حرف 
ويؤدي  )Lance")16"له الالحقة اللغوية ومعىن طاقة الفعل اليت متنحه

إىل رفض ميتافيزيقا احلضور وتأسيس قوة التبعثر والتشـظي واإلرجاء يف 
صورة ) Pharmakon(ديريدا يف اللفظة اليونانية "ومن هنا وجد .النَّص

النصوص ) فارماكون((*) يشبه سقراط بالعّقار:"للكتابة حيث يقول
ا فيدروس ، "العالج"إن هذا الفارماكون، هذا. املكتوبة اليت جاء 

الذي هو يف األوان ذاته سم ودواء، إمنا يتسلل من قبل  ،"الشراب"هذا
يشري الفارماكون إذن، يف الوقت ذاتـه إىل  )17(".إىل جسم اخلطابات

كل ما يصمد أما كل إجراء "يرى فيه" ديريدا"وهنا ألفينا .الدواء والسـمِّ 
ماهية،وال -اء،مبا هو الهوية، والفلسفي، متجاوزا إياه، بالانته

 جوهر،ومادا إياه، عرب هذا بالذات،بالضديّة اليت ال تنضب لرصيده،

)18("وبافتقاره لكل غور
ذا حيمل الفارماكون إمكانية إزالة احلدود   و
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جنون  -هامش، لوغوس/مركز: القائمة يف منطق الثنائيات
  ...الوعي،/ وعي تبعثر،/داخل،نظام/غياب،خارج/حضور

عن التفكيك رؤية ناقدة للتصور " ديريدا"تقدم لنا كتابات 
القدمي للتمركزات يف الفكر الغريب وهي الرؤية اليت تقوم على طرح 
 االتمركزات على بساط البحث وتعرية البنية األساسية للميتافيزيق

إىل فهمها حينما فكر يف اللغة " ديريدا"هي البنية اليت يدعونا .الغربية
لكتابة اليت يقوم مفهومها على اللغة وعلى جتاوزها يف الوقت ا.والكتابة

" لغة"أنَّ تسمية "من مالحظة مفادها " ديريدا"ذاته، وهو تصوُّر بناه
كانت تطلق على كلِّ من الفعل واحلركة والفكر والتفكري والوعي 

وهـا حنـن نـواجه اليوم نزوعا ...والالوعي والتجربة والعاطفة إخل،
ال لتسمية : على هذه األشياء مجيعا وسواهــا" كتابة" إلطالق تسمية

احلركات اجلسمانية اليت تستدعيها الكتابة احلــروفية أو التصويرية أو 
ممّا  )19(،"اإليديوغرافية فحسب، وإمنا كذلك على كل ما جيعلها ممكنة

يعين أنَّ الكتابة تشمل عوامل خمتلفة وجوانب متباينة أبعد من اللغة، 
تأسس منطق الكتابة، انطــالق من تقويض مفهوم العالمــة يف وعليه ي
 La" (الغراماتولوجيا"، ومن مثَّ جــاء طرح مفهوم "سوسري دو"تصور 

grammatologie ( بوصــفها علما للنصــية)Science de la 

textualité( من خالل اعتماد مصطلح)La gramme(،(*)  الذي
، وذلك )Le signe(طلح العالمة يعين وحدة الكتابة مستبدال به مص

حبثا عن مصطلح يكون غري قابل لالختزال يف التقابل امليتافيزيقي 
بوصفها اختالفا " الغراما"الذي حيمله مصطلح العالمة حبيث تقوم 

)Déférance ( قابعا يف بنية حركية، تتمنع عن كل حماولة لتحديدها
ت، ومجلة بل تكون هي لعبة االختالفا. غياب/وفق منطق حضور

اإلحاالت غري النهائية يف نظام اخلطاب سواء أكان شفويا أم 
مكتوبا؛حيث ال ميكن ألي عنصر أن يشتغل بوصفه عالمة دون أن 
حييل إىل عنصر آخر يف نسيج النَّص، ممَّا يعين أنَّ كلَّ عنصر يتشكل 

الذي ترتكه فيه بقية العناصر ) La trace" (األثر"انطالقا من 
حتـرير " ديـريدا"إذن، أراد  ،"الغراما"باعتماد لفظة  )20(األخرى،

من كلِّ املفاهيم اليت أثقلته يف تاريخ استعماالتــه، "العالمة"مصطـلح 
" كرستيفا"يف حوار مجعه بـــ" الغراماتولوجيا"دور " ديريدا"وقد حدَّد 

جيب على الغراماتولوجيا أن تفكك كل ما يربط :"، بقوله1968عام 
عايري النزعة العلمية واألنطولوجية، وبنزعة مركزية العقل ومركزية املفهوم مب
 ".الصوت

)21(   

ذا تكون الكتابة هي ممارسة التقويض املسكون بالبحث  و
  .عن االختالف وحتقيق اإلرجاء

، نريد الوقوف عندها، "ديريدا"آراء أخرى متعاصرة مع آراء 
) Gilles Deleuze" (دولوز"ونقصد بذلك آراء الفيلسوف الفرنسي 

، ومن "االختالف"الذي تنضوي فلسفته حتت لواء ) 1925-1995(
، ونقد "االختالف"املواضع املشرتكة بني الفيلسوفني االنشغال مبسألة 

  .خطاب اهلوية والوحدة واحلضور
يف فهمه لكينونة الكائن من تصور " جيل دولوز"ينطلق 

يف كـتابه " االخـتالف"و" التكـرار"خاص يرى وجود عالقة ارتباط بيـن 
الذي  (*) )"Différence et répétions" (االخـتالف والتكرار"املهـم 

حيمل مفارقة من خالل  -كما نالحظ- ، والعنوان 1968صدر عام 
اجلمع بني االختالف والتكرار، ويتمثل وجه املفارقة يف كون التكرار، 

ف التميز هو إعادة الشيء يف صورة ما سبق، يف حني ميثل االختال
يذهب إىل أنَّ التكرار هو منطق احلياة اليت " دولوز"واجلديد غري أنَّ 

تأخذ على عاتقها حتقيق تعايش كلَّ أشكال التكرار يف فضاء يوزع فيه 
مما يعين أنَّ االختالف ليس ظاهرة، وإمنا حيقق وجود  )22(االختالف،

)23(أي معطى من املعطيات
. 

إشكاالت " الختالف والتكرارا"ومن هــنا تتقاطع يف كتاب 
التكرار بني الفلسفة واألدب وعلوم اإلنسان عامة، من منظور يفهم 

ليس " دولوز"فالتكرار يف منظور . التكرار فهما مغايرا ملا كان سائدا
هو التشابه والتماثل وإمنا هو اختالف حيث كلَّ ما يتكرر حيمل يف 

  .كانيكيةذاته عنصرا خمتلفا يف أكثر أشكال التكرار مي
يرتبط " دولوز"وال بد من اإلشارة هنا إىل أنَّ التكرار عند 

 Plan(و) Déterritorialisation(مبفهومني آخرين مها 

d’immanence( يشري املفهوم األوَّل إىل مفارقة أرض املألوف ،
واملتعارف عليه الخرتاق آفاق جديدة ممَّا حيقق فكر الرتحال، ومفهوم 

)Déterritorialisation ( َّليس غاية يف ذاته حبيث ال يتحقق إال
أي أنَّ الفكر يستعيد ) Reterritorialisation(بوجود مفهوم آخر 

أرضه األوىل ولكن حتت صيغ جديدة حيث تتم استعادة األرض حتت 
  . شروط صورة جديدة للفكر

ومفهوم ) Déterritorialisation(وينتظم كل من مفهوم 
)Reterritorialisation ( فق تكرار معني حيث يظهر الشيء ويعود و

 Répétition de la(للظهـــور أي أنه يتكرر وفق االختالف 

Différence( والتواتر بني املفهـومني من شأنه أن يوفر فحصا ،
ومن أجـل ذلك كانت مناقشة املفهومـني هي عصـب العالقة . للتكرار

 بني التكرار واالختال
)24(

ما، هي هيئة مقوِّمة وخاصية التعـالق بوجه  .
للمـعرفة حبيث تشكل هذه العـالقة اجلـدلية بني املفهــومني مسطـح 

الذي ليس إالَّ صورة الفكر الذي ) Plan d’Immanence(احملــايثة 
مسطح "جتتازه حركات الالمتناهي يف عودته إىل ذاته، وعليه  يكون 

  )25(".هو مكان االستعادة والعود األبدي" احملايثة
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تسكن االختالف ) Puissance(ا يغـدو التكرار قـوة هكذ
ورغم حمايثتها تـنفتح على الالمتنـاهي، ومنه تكون الـكتابة ارحتاال دائما 
الكـتشاف املتعدد واملغايـر واملختلف، وهكـذا كان النـَّص الـدولوزي فـي 

  . أساسه دعوة للتناص وممارسة له
 "يتشيهن"وال ينفصل هذا الطرح عن تأثري فلسفة 

)Nietzsche ) (1844-1900 " ( وبديهي أنَّ الفلسفة احلديثة يف
كما أنَّ   )26(،"جزء كبري منها، عاشت وال زالت تعيش على نيتشيه

تأثريه وصل إىل قطاعات فكرية أخرى، مثل األدب حيث أنه أهلم 
فليب "ويف هذا اإلطار يقول . بأفكاره الكثري من الشعراء والكتاب

 "مل يكن ممكنا بالنسبة يل أن أكتب) :"Philipe Sollers" (سولرس
Paradis, Femmes portrait d’un joueur, le cœur absolu, 

les folies française, le lys d’or, la fête à Venise "(*)    لو ال
والرحيمة،  النشطة، الوحشية، ، املتحررة،"نيتشيه"شعوري الدائم بيد

   )27(".حتوم من حويل
، وهي )L’éternel Retour" (بالعودة األبدية"وله وخاصة ق

الفكرة اليت يتجلى من خالهلا الوجود كلَّه بوصفه صريورة، تنتظم يف 
وال . حـركة دائرية تكرر نفسها باستمرار داخـل عناصـرها اجملسدة هلـا

ا هي مـا ال يشكل االختالف، َّ ألن ما  )28(ينبغي فهم العودة على أ
حممَّل بـما جيـعله خمتلفا عن سابقه، وهو ما حاول يعـود، يعود وهو 

حتقيقه يف نصـوصه عن طريـق رفض املصـاحلة مـع األفكار " نيتشيه"
املـسبقة واملـألوفة، وهجر كلَّ مـسألة تفـقد عـذريتها وفتنتها وسـرَّها، 

إىل وصفه  )29("ستيفان زويغ"والبحـث املسـتمر عن املـختلف ممَّاـ دفع بـ
 Le Dou Juan de la" (ن جـوان املعـرفة دو "بأنه

connaissance(،)30(  َّكان يرفض البقاء عند " نيتشيه"ذلك بأن
، "موت اإلله"حدود املألوف واملعروف، وقد جسَّد ذلك يف إعالنه 

ا متثل تلخيصا ملوقفه الشخصي  وهي العبارة اليت ميكن فهمها على أ
ا رفض " رهايدغ"يف اإلحلاد كما ميكن األخذ بفهم  على أ

  )31( .للميتافيزيقية وللمثل وللعامل اآلخر بكل صوره الفلسفية
بالرغم من كل ما تدعيه " نيتشيه"وينبغي التذكري أنَّ فلسفة 

فهي شديدة الصلة بالفلسفة اليونانية، فال ميكننا أن نتحدث عن فكرة 
 )32(".هرياقليطس"دون أن نفكر بالفيلسوف اليوناين "العودة األبدية"

ومبفهومه للصريورة وللوجود الذي هو عبارة عنده عن صراع أبدي من 
اليت جتعل كلَّ شيء، ال حييا إىل ليموت، " النار املشتعلة أبدا"خالل 

وال ميوت إالَّ ليحيا من جديد أي أنَّ الوجود موجود يف صريورة كل 
د ثبات واستقرار ممَّا جيعل منها وعيا بالتماثل وباالختالف، بالوجو 

وهذا السبق يف القول بالصريورة هو  )33( .وبالعدم، باحلضور وبالغياب
إنه ألمر عظيم األمهية أن يكون :"ميجده بقوله"هيغل"الذي جعل 

قد أدرك أنَّ الوجود والالموجود مها جمرد جتريدات ال ) هرياقليطس(
  )34(".حقيقـة هلا،وأنَّ احلقيقة األوىل هي فقط الصريورة

" كانط"بفلسفة  -يف نظرنا -"التناص"م كما يرتبط مفهو 
الذي كان يرى أنَّ كلَّ املواد تتواجد يف حركة متبادلة ) 1724-1804(
)Action Réciproque(،)35(

وفكرة التفاعل هذه تعود يف أصلها إىل  
- Christian Wolf) (1679" (كريستيان وولف"الفيلسوف األملاين 

حث عن عقالنية العامل يف الذي كان يرى أنَّه ال ينبغي الب) 1754
إطار مركب عام، ولكن ينبغي البحث عـنها يف إطـار تفاعل سبيب 

)Interaction causale ( ويف إطار ترابط متبادل للعناصر
)36(.املختلفة

   
ال خيلو من " التناص"وال جنانب الصواب إذا قلنا إنَّ مفهوم 

ا  أصل األنواع  )1882-1809" (داروين"أثر نظرية التطور اليت فسر 
معتقدا أنَّ اإلنسان ليس سوى حيوان آخر من فصيلة القرود العليا غري 

" سبنسر"نفسه كان قد سبقه "داروين"و )37(أنَّه أكثر تطورا منها،
)Spencer) (1820-1903 ( َّبالقول بالتطور واالحنالل حيث كل

   )38( .صور احلياة تتبدد باستمرار من داخلها أو بفعل عوامل خارجية
ذا يتبنيَّ لنا أن  ، يف أصوله املعرفية ميتد إىل "التناص"و

الفلسفة اليونانية، وإىل خمتلف جماالت املعرفة اليت عرفها الفكر الغريب، 
واليت اعتمدت النظرة الدينامية أو احلركية لفهم الكون والوجود بصفة 

وتأسيسا على ما سبق ميكننا القول إن مقولة التناص هي .عامة
هي وليدة " جوليا كرستيفا"ابة لألساس املعريف الذي أنتجها وأنَّ استج

  .معينَّة أفرزها الفكر الغريب يف القرن العشرين" ابستميَّة"
ومن الطبيعي أن ينتقل صدى تلك الرؤية وتلك املساءلة إىل 

حبثا   الدرس النقدي الذي كفَّ أن يكون حبثا يف أصل النَّص، وأصبح
ا بينها وحىت يتأتى لنا الفهم اجليِّد ملفهوم يف تعالق النصوص فيم

  . التناص، سنحاول االقرتاب من ينابيعه األوىل اليت أسهمت يف تشكلِّه
وإذا كان جدير بنا أن نبحث عن جذور املصطلح وتطوره 

ويذيع انتشاره، فإننا ال حمالة، واجدون تلك " كرستيفا"قبل أن تشيِّده 
م إىل مستوى اجلذور عند الشكالنيني الروس، و  إن مل ترق تصورا

إنَّ العمل األديب :" إىل ذلك بقوله" شلوفسكي"النظرية حيث يشري 
يدرك يف إطار عالقته بأعمال فنية أخرى، ومبساعدة الرتابطات اليت 

ولكن كل عمل فين " Pastiche"تقيمها بواسطة ليس فقط املعارضة 
يد ال يظهر ليعرب خيلق موازيا أو معارضا لنموذج ما، إن الشكل اجلد

عن مضمون جديد، ولكن ليحل حمل الشكل القدمي، الذي قد فقد 
   )39(".صفته اجلمالية
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هنا يشري إىل مسألة " شلوفسكي"من الالفت للنظر أن جند 
نشأة العمل الفين، حيث يتم اإلبداع من خالل وجود منوذج سابق، 

  :عن طريق مسلكني
 .التقليد .1

 .املعارضة .2

 "تينيانوف" اليت تعرض إليهاوهي الفكرة نفسها 
)J.Tynianov ()1894-1943(  دوستويفسكي "يف كتابه عن

، وهو الكتاب الذي حبث فيه مسألة املعارضة 1921عام " وغوغول
بوصفها نسقا أسلوبيا، وطريقة االستعارة اليت قد حتدث بني خمتلف 

 )40(،"دوستويفسكي لغوغول"املدارس األدبية، ومثل لذلك مبعارضة 
ذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدل على أصالة ظاهرة استعارة األعمال وه

الفنية من بعضها البعض حىت لتبدو هذه االستعارة كقانون لوجود 
العمل ذاته، وقد يكون هذا هو القانون الذي كان يقصده 

هناك قانون  :"يف افتخاره بأولية االكتشاف حيث يقول " شلوفسكي"
، وهذا القانون هو أنَّ الرتكة يف تاريخ كنت أنا أعرف أوَّل من صاغه

الفن ال تنتقل من األب إىل االبن وإمنا تنتقل من العم إىل ابن 
)41(".األخ

   
األعمال الفنية إذن، تستعري من بعضها البعض لتجديد 

" شلوفسكي"وعلى الرغم من أن .نفسها، وخلرق املعيار اجلمايل السائد
ي حتيا به األعمال الفنية، فإننا يفتخر بنفسه يف اكتشاف القانون الذ
) 1845-1906" (برونتيري.ف"جنده يدعم قوله برأي الناقد الفرنسي 

)F. Brunetière ( من بني كل املؤثرات اليت تؤثر يف :"الذي يقول
تاريخ أدب ما فإنَّ املؤثر األساسي هو أثر األعمال األدبية على 

لوال  "برونتيري"ـليتأثر ب" شلوفسكي"ومل يكن  )42(".أعمال أخرى
. اهتمام الشكالنيني الروس مبسألة التطور األديب اليت خاضوا فيها كثريا

وقد يكون هذا هو السبب نفسه الذي أدى جبان موركافسكي 
الذي تبلورت نظرته للعمل الفين ضمن التاريخ -)1891-1975(

إن إطار الذي يشكل الوعي الفردي يتكون من :" إىل القول -األديب
ت تنتمي إىل الوعي االجتماعي، وذلك حىت يف أكثر طبقات حمتويا

أوَّل من أشار إىل ظاهرة "شلوفسكي"وإذا كان  )43(،"الوعي عمقا
التداخل، فإنَّ اإلميان بضرورة دراسة النَّص األديب يف عالقته بنصوص 

ويتضح ذلك  (*)أخرى سرعان ما انتشر بني الشكالنيني الروس مجيعا،
) Eikhenbaum" (بوريس اخينباوم"استخدمها  يف صيغة اجلمع اليت

لقد :"، حيث يقول1925يف مقاله املنشور عام  )1786-1959(
اكتشفنا أن العمل األديب ال يدرس كواقعة معزولة، وأنَّ شكله حيس به 

   )44(".يف عالقته بأعمال أخرى وليس يف ذاته

فغنائية بوشكني " واألدب الروسي دليل على ذلك يف رأيهم
الشعر "قت، كما كانوا يقولون من األلبومات املنظومة املسماة انبث

" العامية"، وكذلك شعر نكرازوف املليئ بالعبارات النثرية و"اهلارب
مدين جبزء من محولتة وهياكله اإليقاعية ومعجمه للكتابة الصحفية 

   )45(".والفودفيل
يتضح من هنا، أن التفات الشكالنيني الروس إىل ظاهرة 

قد مت يف سياق دراسة التطور األدبــي، وسريورة ذلك التطور  التناص،
ذاته، ودراسة حركية األشكال األدبية، وإذا ما مثلت هذه األفكار 
اإلرهاصات األوىل املشكَّلة ملفهوم التناص، فإنَّ املصطلح النقدي 
الذي ميكن اعتباره املؤسس احلقيقي ملفهوم التناص هو الذي قدمه 

- Mikhaïl Bakhtine )1895" ((ميخائيل باختني"الناقد الروسي 
، وإذا كان "Dialogique"، ونقصد به مصطلح احلـوارية ))1975

باختني قد اهتم مبجاالت معرفية خمتلفة مثل اللسانيات واألدب 
والفلسفة، فإنَّ احلوارية هي املوضوع املهيمن لديه رغم اتسـاع وتنوع 

د أن يعرف احمليط الثقايف حني أرا" تودوروف"دراساته، ولذا جند 
ميخائيل باختني، مبدأ :الفرنسي بباختني، عنون كتابه بـ

، وكون )Mikhaïl Bakhtine : Le Principe dialogique(احلوارية
يعود إىل طبيعة "باختني"احلوارية تشكل مبدأ قائما بذاته يف فكر 

امللفوظ اللغوي الذي يفرتض وجود متكلم وخماطب مما يعين أن كل 
طاب ال ميكن إال أن يكون حوارا، ويرتتب عن هذا، تصور اللغة خ

بوصفها نتاج احلياة االجتماعية، ممَّا يؤدي إىل قابليتها للتحول 
ذلك أن أمناط امللفوظات، تتمخض عن التواصل الشفوي  املستمر،

  . الذي يعود إىل خمتلف أمناط التواصل االجتماعي
ية األصوات تعدد: بعض املصطلحات" باختني"استعمل

)Polyphonie( وتعددية اللغات ،)Plurilinguistique ( اليت ترتبط
باحمليط االجتماعي، وقد كان باختني أول من أرسى قواعد مقولة 

من خالل ) Roman Polyphonique(الرواية املتعددة األصوات 
، حيث الحظ  "رابلية"و"دوستوفسكي"دراسته للخطاب السردي عند 

 ."ريةثالث درجات للحوا
)46(  

حيث يكون ): Présence Pleine(احلضور املمتلئ  -
  .احلوار ظاهرا للعيان

حضور خطاب اآلخر دون أن تدل عليه إشارة مادية  -
ولكنه موجود بوصفه ينتمي إىل الذاكرة اجلماعية، وهو ما ميثل 

، وبني الدرجتني هناك ما يسميه )La parodie(املعارضة الساخرة 
، وهو يريد به املزج داخل امللفوظ الواحد )Hybridation" (التهجني"بـ

بني لغتني وأسلوبني ومنطني للكالم، ومن هنا، تكون احلوارية هي انبناء 
النَّص بوصفه تأثريا متبادال جملموعة من أشكال الوعي وليس بوصفه 
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وعيا واحدا، وبالتايل يكون األساس يف احلوارية هو ما حيدث بني 
األمر الذي يتحقق عن طريق ما يسميه  خمتلف أشكال الوعي، وهو

من خالل االعتماد على التنوع ) Stylisation(باألسلبة " باختني"
دم  األسلويب الذي يرفض الوحدة األسلوبية،ويتبىن فكرة التهجني اليت 
احلدود القائمة بني الشعر والنثر، وبني اجلدِّ واهلزل، من منطلق كون 

ووسط اجتماعي حمدد مما .ية معينةظهور امللفوظ يرتبط بلحظة تارخي
يؤدي إىل دخوله حميط اخليوط احلوارية اليت تكون قد نسجها الوعي 
االجتماعي واإلديولوجي، وعليه يكون التوجه احلواري للخطاب مسألة 
طبيعية، وظاهرة مميزة له، فما من خطاب إال ويلتقي خبطاب الغري يف 

ألي خطاب سواء أكان  الدروب اليت تقوده حنو موضوعه، وال ميكن
يوميا أم بالغيا أم علميا أن يتموقع خارج املعروف أو الرأي العام أو 

الذي سبق قوله، فوحده آدم األسطوري اقتحم بكالمه األوَّل "خارج 
 )47(".عاملا بكرا

مردها أوال تصوره لإلنسان، وهو " باختني"عند " احلوارية"ومشولية 
اإلنسان خارج العالقة اليت تربطه  التصور القائم على استحالة وجود

ا واحدة، هي يف كنهها لغات  .باآلخر َّ وثانيا أنَّ اللغة اليت تظهر أ
ا يف  َّ ا ما هي إالَّ وحدة، النظام النحوي يف حني أ متعددة، ووحد
حقيقتها لغات متنوعة، تشكلها احلياة االجتماعية والسريورة 

)48(التارخيية
.  

وفق منظور باختني،إىل احلوار السقراطي " احلوارية"تعود جذور 
)Dialogue Socratique(  الذي ال يعرتف بامتالك احلقيقة اجلاهزة

بل تولد احلقيقة من خالل حبث جمموعة من الناس أي أنَّ احلقيقة هي 
، وهناك )La communication Dialogique(وليدة تواصل حواري 

 La Satire"(نيبيةاهلجائية املي"إىل جانب احلوار السقراطي 

Minippée( نسبة إىل الفيلسوف ،)Ménippé de Gadare ( من
وهي نوع أديب ميزج بني الشعر  -فالسفة القرن الثالث قبل امليالد

والنثر والرسائل واألقوال اخلطابية وندوات املناقشة، مشبع بالروح 
الكرنفالية من خالل خرقه لكل ما هو مألوف واختباره واستفزازه 

من أهم . البطل فيه خرايف وتارخيي يف الوقت ذاته. يقةللحق
وهذه العناصر جمتمعه ختلق .خصائصها الرتكيز على عنصر اإلضحاك

 )49( .التعددية

يف تاريخ " احلــوارية"وهذه اجلذور هي اليت تأسست عليها 
والذي  )50(".دوستويفـسكي"الرواية األوروبـية كـما جتـلت علـى يـد 

 Roman(ـالق الـرواية املتـعددة األصـوات يعده باختني خـ

Polyphonique.( )51(  وهي الرواية اليت تنبين بوصفها تأثريا متبادال
جملموعة من أشكال الوعي املتعارضة يف كيان فين متكامل، يقوم على 

أن يؤلف بني األناجيل "دوستويفسكي"حيث استطاع .تنوع املواد

غة الفنية إىل جانب النكتة واحملاكاة واملشاهد السوقية املبتذلة واملبال
جينا، ويصبح النَّـص عبارة عن  الساخرة، ممَّا جيعل الرواية يف كليتها 

 )52(".جهاز تعرض فيه اإلديولوجيات، وتستنفد طاقتها يف تصادمها"

ا وعي " دوستويفسكي"ولذلك يتم تقدمي الشخصيات عند  على أ
كما جتلت هذه . كاتباآلخر، وليست جمرد موضوع خاص بوعي ال

الذي  )53(،"رابيليه"احلوارية عند كاتب آخر، ويف ثقافة أخرى وهو 
متثل أعماله من منظور باختني، التمظهرات الدقيقة والعميقة واألكثر 

وعليه .أصالة يف الثقافة األوربية، وذلك الرتكازها على الثقافة الشعبية
عويله يف فهم األدب أنه من بني مساوئ النقد احلديث ت"باختني"يرى 

على الثقافة الرمسية وإمهال الثقافة الشعبية اليت كانت هلا رؤيتها اخلاصة 
  )54( .للعامل، وأشكاهلا اخلاصة أيضا يف التعبري

يف توضيح مفهوم احلوارية على الرواية " باختني"ويعود تركيز 
إىل مرونة جنس الرواية الذي يسمح باخرتاق أجناس تعبريية أخرى له، 
سواء أكانت هذه األجناس أدبية أم غري أدبية مثل النصوص الدينية 
والعلمية ممَّا يساعد على إزالة احلدود بني خطاب الذات وخطاب 

   )55( .اآلخر
ويتبَّني لنا من هذا كلِّه أنَّ أوَّل مرتكز للحوارية هو التسليم 
 بعدم وحدة الذات، اليت تكون دائما نتيجة لصوت اآلخر فيها أي أن

الذات املركبة يف طبيعتها هي اليت تؤدِّي من جهة إىل كسر هوية داللة 
الكلمة بوصفها وحدة لسانية، كما تؤدي من جهة ثانية إىل شرخ 

واحدة،  ةاهلوية اإلديولوجية للخطاب الذي ليس حامال أليديولوجي
وإمنا هو مشهد إلديولوجيات خمتلفة تتصادم فيما بينها، ممَّا جيعل 

ئما مأهولة بأصداء االستعماالت السابقة، وبالتايل ال تكون الكلمة دا
ا، وإمنا يكون ذلك اخلطاب موزعا يف أصوات  الذات مالكة خلطا

  . ذات هي نفسها متعدِّدة
إىل " باختني"وقد متت هذه التأمالت يف توجه جديد، سعى 

 Mitalingvistikaتأسيسه وأطلق عليه تسمية 
اللسانيات "يرتجم يف العربية بــ وهو ما  Métalinguistiqueأي

وهي العلم الذي يستعمل اللغة  موضوعا وأداة للوصف يف " الواصفة
)56(الوقت ذاتــه

وهو ما مثل الرهان األساسي الذي راهن عليه  .
ذا تكون . باختني يف أحباثه عن احلوارية وتعدد األصوات و

Mitalingvistika للغة أثناء هي دراسة التواصل احلواري، ودراسة ا
)57(االستعمال بوصفها ظاهرة ملموسة وحية

.   
الذي كان يريد "باختني"وهو املصطلح الذي ال يالئم تصور 

هلذا العلم أن يأخذ على عاتقه االهتمام باللغة يف كليتها امللموسة 
واحلية،وليس اللغة بوصفها موضوعا خاصا باللسانيات، متَّ حتديده عن 

مما جيعل هذا  )58(احلياة اململوءة للكلمة طريق جتريد عدد من جوانب
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العلم اجلديد يأخذ من اللسانيات دون أن يقف عند حدودها، 
  .وحدود مقوالت اللغة

يف تقدميها لرتمجة شعرية " كرستيفا"وهلذه األسباب ذهبت 
وهي " Translinguistique"إىل ترمجة املصطلح بــ" دوستوبفسكي"

ا ا أيضا "Isabelle Kolitcheff"الرتمجة اليت أخذت  وأخذ 
يف سياق ترمجته " Guy Verret"يف حني مل ينتبه   )59(،"تودوروف"

)Métalinguistique.")60"للكتاب نفسه واستخدم مصطلح 
 

   
 ، وضع يف مقابل احلوارية،"باختني"وممَّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ 

 Ecrivains"(اليت جتلت على أيدي الكتاب املونولوجيني" املونولوجية

Monologuistes (تولستوي " أمثال)Tolstoï(  وبيسكي)Pisseki( 
، وغريهم، وتقوم املونولوجية من منطلق أنَّ  )Lesskov(وليسكوف 

كل األفكار املعلن عنها تتأسس يف وحدة وهي الكاتب الذي يقدم 
)61(عامله املوضوعي من حيث عالقته بوعي البطل

. 
   

قة " احلوارية"مفهـــوم  ومن شأن هذا التقسيم أن يسلب الدِّ
الـــيت ينبغي أن يتوفر عليها املصطلح وهو ما سبق أن أشار 

غري أنَّ هذا لن مينع املفهوم من    )63(،"غرمياس"و )62( "تودوروف"إليه
التغلغل والتأثري يف احلقل األديب إىل درجة يصبح معها أساسا من 

ة االكتشاف الذي أسس الدرس النقدي وقد كان باختني واعيا بعظم
إننا ":" دوستوفسكي"توصل إليه، حيث يقول يف خامتة دراسته حلوارية 

نعترب الرواية املتعددة األصوات خطوة عظيمة إىل أمام، ال بالنسبة إىل 
يف إطار الرواية، بل حىت بالنسبة لتطور  مجيع األجناس اليت تطوَّرت
   )64(".الفكر اجلمايل بصفة عامة
التناص يف أحباثها من " جوليا كرستيفا"ذلك لقد تناولت بعد 

ما بعد "واإلشادة بفكره، إذ تعتربه ميثل " باختني"خالل اإلحالة إىل 
، وترتبط معرفتها املبكرة )Un post-formaliste" (الشكالنية الروسـية

معروفا بني أوساط " باختني"بباختني بثقافتها الشرقية، حيث كان 
ودول شرق أوروبا، يف حني كان جمهوال يف ) ابلغاري(املثقفني يف صوفيا 

ا أوَّل من ّعرف به . باريس، ويف بلدان أوروبا الغربية وهي تعتز بكو
وبفكره يف فرنسا، مث انتقلت تلك املعرفة إىل إيطاليا واسـبانيا وانكلـرتا 

)65(وأملانيا والقارة األمريكية
وبإضافتنا حنن للعامل العريب، تـكون  .

  .إىل كلَّ العامل" باختني"د أوصـلت صوت ق" كرستيفا"
لقد كان تعريفها بباختني هو أول حبث تقدمت به يف إحدى 

يف مدرسة الدراسات " روالن بارت"احللقات الدراسية اليت كان يديرها 
، بطلب من روالن )Ecole des Hautes Etudes(العليا بباريس 

أن نشري إىل أنَّ  وال بدَّ هنا من )66( .بارت نفسه،ومن جريار جينت
اهتمامها بباختني منذ حبوثها األوىل ارتبط عندها بطموحها إىل شق 
طريق جديد يف صلب البنوية، وفتح نسقها املغلق، وهو الطموح الذي 

اه عندها بتجاوزه ملنظور الشكالنية الروسية حيث مثل "باختني"غذَّ
الت األكثر واحدا من األحداث األكثر تأثريا وواحدة من احملاو "عندها 

   )67(".قوة لتجاوز هذه املدرسة
بالنسبة لكرستيفا تتمثل يف فهمه حلركية البنية " باختني"وأمهية 

األدبية اليت ليست ساكنة يف عالقتها ببنية أخرى، وهي الفكرة اليت 
يتولد عنها تقاطع مساحات نصية خمتلفـة، وحوار بني كتـابات عديدة، 

ني املتلقي والسياق الثقايف الراهن بني النَّص وصاحبه من جهة، وب
 Contexte culturel actuel ou(أوالسابق من جهة ثانية 

antérieur.()38(   
الكلمة كأصغر وحدة يف البنية، " باختني"وانطالقا من اعتبار 

وحصره، النَّص داخل التاريخ، وداخل اجملتمع من منظور جيعلهما 
ما،نَّصني يقرأمها الكاتب، وينــصهر فيهــم )69(ا إلعـادة كتــابا

سـعت   
 Le(الفــرنسية  ةإىل إدخـال مفهـوم التناص يف مـا بعد البنـوي" كرستيفا"

post structuralisme français ( وذلك من خالل إدماج التاريخ
يف النَّص، والنظر إىل النَّص على أنه لغة تنتـجها ذات يف سيـاق يربط 

نـسقه احملايث إىل إطار أوسع هو  النَّـص بنصوص أخرى، وخيرجه من
  ).Histoires des Mentalités(تاريخ النصــوص وتــاريخ العقليات 

ففي قضاء النَّص تتقاطع :" التناص بقوهلا" كرستيفا"تُعــرف 
يتأسس  "وهو  )70(،"ملفوظات عديدة مأخوذة من نصوص أخرى

 )Mosaïque de Citation.()71(كفسيفساء من اإلستشهادات 

ص إذن، يتداخل مع نصوص أخرى، وال يتحقق فعل الكتابة إالَّ النَّ 
حتت سلطة كتابات خمتلفة، قدمية وحديثة،سواء أكان ذلك بوعي من 
الناص أم بغري وعي منه، إذ ال منـاص له من أن يقرأ قبل أن يكتـب، 
وال بد أن يتشرَّب آثار تلك القراءة يف نفسه وعقله، األمـر الذي جيعــل 

  . شركاء يف الفكر ويف اللغة، يتشرب بعضهم من بعضاملبدعني
  :الهوامش

 .جامعة وهران كلية اآلداب واللغات والفنون،أستاذة ب .1
2. Le petit Robert, Tome I, Paris,  le Robert, 1984, 

intempérant 
ن هنا شاع هذا املصطلح يف اللغة العربيـة حتت أمساء كثرية حتمل داللة التفاعل مثل م*   

يف اللغة العربية على  ية، ولعلَّ هيمنة كلمة التناصأو التناصية داخل النصي، والتناصالت
بقية املصطلحات األخرى متأتية من أنَّ هذا املقابل العريب خيضع خلصائص املصطلح 

 .املتمثلة يف الدقة واالختصار
ن احلسني سحبان وفؤاد صفا، ضم: تزفيتان تودوروف،مقوالت السرد األديب، ترمجة .3

طرائف حتليل السرد األديب، تأليف جمموعة من الباحثني، ترمجة جمموعة من املرتمجني، 
 41،ص 1992، 01منشورات احتاد كتاب املغرب، الرباط، ط

4. Alain Duchesse et Thierry la Gay, Petite Fabrique de 
Littérature, Magnard, 1993, P.16 

  : دث  عنه فولتري يف نصه التايل ميكننا أن نأخذ صورة عن التفاعل الذي يتح
Par votre humeur, le monde est gouverné 
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Vos seuls airs font le calme et l’orage 
Vous vous riez de me voir confirmé  
Loin de la cour au fond de mon village. 

-François Maynard   )1646(وهذا حتويل لقول الشاعر فرنسوا مينار 
1582((   

Par votre humeur l’état est gouverné  
Vos seuls airs font le calme et l’orage 
Et vous  riez de me voir confirmé  
Lion de la cour dans mon petit village.  

 . وليس خيفى التشابه الكبري بني القولني
5. Ibid., P. 13. 
6. Françoise Susini, l’écriture Fragmentaire, définition et 

Enjeux, Anastopoulos, PUF, 01e éd, 1977, P. 217-
219. 

يف توجيه قراءة  أثر من صحة النَّصالتثبت يف  دقد يكون لعلوم احلديث اليت تشد .7
 .النقاد

علي بن عزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومة، القاهرة، دار إحياء الكتب   .8
 183، ص03العربية، ط

األثري، املثل السائريف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق حمي الدين ضياء الدين بن  - .9
 .359ص  ،2، ج 1990عبد احلميد، بريوت، املطبعة املصرية، 

 .368 املرجع نفسه، ص .10
 .369 املرجع نفسه، ص .11
ميز العرب القدامى بني أصناف خمتلفة من السرقة، ويتضح ذلك يف قول ابن رشيق   .12

فيصرفه إىل نفسه،فإن صرفه  ببيت من الشعرأن يعجب الشاعر :واالصطراف:"...
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االسرتفاد، فإن كانت السرقة فيما دون : فإن أخذه هبة فتلك املرادفة، ويقال(...) 
البيت فذلك هو االهتدام، ويسمى أيضا الّنسخ،فإن تساوي املعطيات دون اللفظ 
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فتلك املواردة،وإن ألف البيت من أبيات قد ركب -وكانا يف عصر واحد -بقول اآلخر
ضها من بعض فذلك هو االلتقاط والتلفيق،و بعضهم يسميه االجتذاب بع

والرتكيب،ومن هذا الباب كشف املعىن واحملدود من الشعر،وسوء االتباع،وتقصري 
 ".اآلخذ عن املأخوذ منه

 نقد الشعر ومتحيصه ،شرح وضبط عفيف نايف حاطوم،دار صادر،ابن رشيق، العمدة يف 
 .541صاجمللد الثاين ،2006، 02ط
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 213 .، ص1997، 01العريب، املغرب، الدار البيضاء، ط

،ص 1998جاك ديريدا، صيدلية أفالطون، ترمجة كاظم جهاد، تونس، دار اجلنون،   .14
65 – 69 – 70 – 106 -107. 
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ترمجة كاظم جهاد،تقدمي حممد عالل سيناصر،الدار البيضاء، دار  االختالف،و الكتابة 
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 .31الكتابة واالختالف، ص : كاظم جهاد، مقدمة كتاب  .16

حسب ما ورد يف -فظةيرتجم بعض الباحثني العرب الفارماكون بالعقار حيث تشري الل*  
 إىل الدواء بفتح العني وإىل السم بضمها -لسان العرب

 .21صيدلية أفالطون،ص  ،"جاك ديريدا  .17
 .22املرجع نفسه،ص  .18
 .107، الكتابة واالختالف،ص "جاك ديريدا"  .19
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20. Jacques Derrida, Position, Entretiens avec Henri 

Rousse, Julia Kristeva, Jean Louis Houderkine, Guy 
Scarpetta, Paris, Edition de Minuit, 1972, P. 37.38. 

21. Jacques Derrida, Position, P. 48. 
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  صورة الفكر لدى جيل دولوز
 )1(حموم لخضر

  
يف معرض حديثه عن مساره الدراسي، يذكر جيل 

) Alquié( مها ألكيي ،أن تكوينه مت على يدي أستاذين(*) دولوز
ما كثريا )Hyppolite( وهيبوليت ر مل يعد  ، لكن األمقد تأثر 

ديكارتية، واآلخر  كان متأثرا بالفلسفة الألن األول   ؛كذلك فيما بعد
يف ذلك الوقت،  ) Hegel( هيغل حرا هيغليا، بل أفضل شُ كان 

 فالبقاء ضمن دائرة الفلسفة الديكارتية واهليغيلية، هو ما كان يرفضه 
ا ألنه كان  يرى فيه تقوقع ،العاملية الثانيةخاصة بعد احلرب . دولوز

تكتفي مبداخل إىل كانت الفلسفة   حيث أنتاريخ الفلسفة، داخل 
 )Husserl(هوسرل  ،هيغل ،)Kant(وكانط ) Descartes(ديكارت 
داخل  سلطةلقد شكل تاريخ الفلسفة  (*)،)Heidegger(وهيدغر 

كن التفكري دون قراءة ميُ  ما كان، حيث عامة الفلسفة والفكر
فتاريخ "هيغل وغريهم،و  كانط  ،وديكارت) Platon(أفالطون 

الفلسفة كان ميارس دورا قمعيا يف الفلسفة، بل إنه األوديب 
الفلسفي، حيث مل  يكن   ليجرؤ أحد على التكلم بامسه اخلاص ما 

من حسن "إنه  -حسب دولوز  –لكن  )2(،"دام مل يقرأ هذا أو ذاك
 لنا، لقد كان ميثل اخلارج بالنسبة ،)Sartre(احلظ كان هناك سارتر 

  )3(".لصايفا كان شيئا من اهلواء ،اخلارجي وائيـار اهلـكان بالفعل التي
، حيث يقول دعوين اسلطويهلذا التاريخ طابعا كان      

من  .منحها لكمأمن خالل قواعد وتقاليد وصور  ،أفكر من أجلكم
والسؤال واجلواب، احلكم  أمهية األفكار الشمولية واملنهج ، نفهمهنا

الفلسفة  هذا ما جعل. واالمتالك الدائم هلا واألفكار الصحيحة
 متواطئة مع النظام القائم يف تربير الواقع املفروض والقيم السائدة، بل

أصبح تاريخ الفلسفة  حىت وإن.هي اللغة الرمسية للدولةلقد كانت 
ا جتاه  يعد بإمكانه القيام باملهمة املنوطِ حيث مل   متجاوزا فيما،

حبثت عن منافسني   -حسب دولوز -رية األخفإن هذه الدولة، 
التحليل كذلك يبستيمولوجيا واملاركسية،  مثل اإلللفلسفة، جدد 
ا األجهزة اجلديدة للسلطة داخل " مع اللسانيات، وحتالفه النفسي إ

  )4( ".أشكال جديدة لألفكار الصحيحة و الفكر ذاته، 
ا ملا كان هذ ،بدأ دولوز أعماله بتاريخ الفلسفةلذلك كله، 

حيث كانت الكتابة يف الفلسفة  ال حتيد عن نفسه ، األخري  يفرض
على الوسائل  يتوفر بعدُ  دولوزيكن  املداخل اليت  ذكرناها سابقا، ومل

 كتابةالقبضة هذا التاريخ، وبالتايل  من هختلصاليت واإلمكانات 
فرق أن "هناك ألن أي وضع فلسفة خاصة به، ؛ حلسابه اخلاص

فتاريخ الفلسفة  )5(؛"ن تكتب يف الفلسفةأفلسفة و تكتب يف تاريخ ال
يفرض عليك أن تنطلق من األمساء  الكبرية والالمعة  فيه وأن تعود 

وأن ال تتجاوز املناطق اليت حددها لك لالشتغال الفلسفي،  إليها،
حىت يكون فكرك منسجمًا مع ما يهتم به هذا التاريخ؛ كاألنساق 

يتافيزيقية، املذاهب الفلسفية الكربى واملقوالت امل
أما أن تكتب يف الفلسفة؛ يعين هذا حسب . اخل...واإليديولوجيات

بل  األفكار الصحيحة،دولوز أن تكون ُمبدعا، ال يعين هذا إبداع 
ال ينبغي أن نبحث عما إذا كانت فكرة "حيث  .األفكار الجديدة

األفكار المختلفة ما صحيحة أو خاطئة، بل ينبغي البحث عن 
 يكون يف األوىل وال يف ، كشيء مير بني االثنني الدةوالجدي
  )6(".الثانية

حىت وإن كان دولوز قد بدأ أعماله يف تاريخ الفلسفة فهو مل 
يشتغل على املفكرين والفالسفة الذين أُعتربوا يف ذلك الوقت أقطابا 

 يهتمبل كان  يف تاريخ الفلسفة، كأفالطون وديكارت وكانط وهيغل،
يبدون للغري ني وأدباء كانوا مغمورين ومهمشني، كانوا مبفكرين وفنان

م يشكلون جزءا من تاريخ الفلسفة ولكنهم ينفلتون منه جزئيا أو   أ
 وبرغسون) Hume(وهيوم ) Spinoza(كليا أمثال سبينوزا 

)Bergson ( وبركلي)Berkeley(نيتشه ، )Nietzsche(،  مارسيل
لقد اشتغلت طويال ": زيقول دولو .(*) )Marcel Proust( بروست

يف تاريخ الفلسفة وقرأت حول هذا املفكر وذاك، لكنين خرجت من 
تاريخ الفلسفة بفضل اشتغايل مبفكرين اعرتضوا على هذا التصور 
التقليدي لتاريخ الفلسفة، وأخريا أخرجين نيتشه الذي قرأته متأخرا 

نيتشه أخرج دولوز من قبضة تاريخ الفلسفة، بل  )7(".من كل هذا
اريخ امليتافيزيقا الذي يسجن الفكر واحلياة بواسطة  قيم ومثل  ت

متعالية، خيرتعها، مث ما يلبث أن يفرضها كقانون، كنسق ومذهب 
 ونكان هؤالء املفكر يتعارض مع احلياة  وقواها احلية النابضة، لقد  

يتوفرون على بنية هشة، ومع ذلك خترتقهم حياة فائقة، فهناك 
وتكثيفات  ما جيري بينهم بسرعات شيء كأمناو عالقات فيما بينهم، 

هذا الشيء هو ما يسميه دولوز فلسفة  احلياة واحليوية  اليت  .خمتلفة
 نقدِ " جتمع هذه األمساء، ففلسفة هيوم مل تكن فلسفة ذاتية بل مبثابة 

هيوم بنقد  قومي الحيث ، (Représentation)حاد للتمثل 
توجد  فلسفة للحياة  كذلك و  ")8(للعالقات، بل بنقد للتمثالت،

، وكل القيم يبعدنا عن احلياةما ترفض كل ما يفرقنا، و " عند سبينوزا،
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 )9(."املتعالية اليت ضد احلياة، اليت هي مرتبطة بشروط وشفافية وعيينا

احلياة  أشكال ذلك أن  وهناك وحدة للحياة والفكر عند نيتشه،
فاحلياة .حلياة رات يف مساالفكر  طرائقتفكري، وختلق لل ائقتوحي بطر 

تبعث النشاط واحلركة يف الفكر، والفكر بدوره يؤكد حيوية احلياة، 
 هذا االنسجام بني احلياة والفكر، والذي يعود إىل ما قبل سقراط،مل"

سوى شكل من التنافر مل يعد لدينا .ة عنهفكر ولو نعد منلك حىت 
فيما هو ة احلياعلى تشويه الفكر يعمل  حيث  بني احلياة والفكر،

  )10(."اهَ نَـ لِ عقْ يُ يعتقد أنه  
 املنتمية إىل تاريخ الفلسفة ومع ذلك كانت هذه األعمال

ال تنفصل ، اليت قدمها دولوز عن هؤالء املفكرين واألدباء والفناننيو 
نقد املنصب يف تلك الفرتة على  ،وال عن اهتمامهاخلاص عن فكره 

يف ذلك  سائدة  اليت كانت )Image de la Pensée(صورة الفكر
تفكري ب الوقت، حيث كانت تقصي كل ما هو خمتلف، وال تسمح 

ؤالء املفكرين، . االختالف حيث يقول دولوز عن اهتمامه واشتغاله 
كان اهتمامي   ،بلورة لفكري الخاصمبثابة لفت كتبا كانت لقد أ "

مركزا على إبراز ممارستهم للفكر بوصفه ُمعارضًا لصورة الفكر 
يهمين هيوم وبرجسون وبروست  : "ويضيف دولوز )11(".ةالتقليدي

وهناك . كثريا، ألن لديهم عناصر عميقة لصورة جديدة يف التفكري
ا ال يدل تفكريكم على : شيء عجيب يف الطريقة اليت يقولون لنا 

 هذا االهتمام بنقد صورة الفكر سيظهر لكن )12(".ما تعتقدنوه
   :، مثللكتب خاصة بهمع بداية تأليفه  ابشكل أكثر وضوح

  .املعىن  االختالف والتكرار ومنطق 
  الفكرية في أعمال جيل دولوز المراحل: أوال

يف مسرية   فرتاتاحلديث عن أربع مراحل أو  عموما ميكن
  : وهي  دولوز الفلسفية

فيها  دولوز اهتم ،مرحلة تاريخ الفلسفة: المرحلة األولى -
تعامل مع تاريخ حيث هم سابقا، الذين ذكرناو املفكرين  بالفالسفة 

فن البورتريه  كما يسميه هو، بل  تأمليِ  الفلسفة ليس بشكلِ 
)Portrait (،ا ال احملاكاة استنساخا و  حيث ال تكون  يف الرسم تشا

تكرار ال ينبغي لتاريخ الفلسفة " حيث و بل إنتاجا واختالفا،  ،وتقليدا
وله وهو ماثل مع ما  ال يقعليه إظهار ما يقوله فيلسوف ما، بل 

ن خيرجون مع و املفكر  هؤالء هذا ما جعل  )13(".ذلك فيما يقوله
، ول مرةألكأننا نكتشفهم دولوز بصورة غري اليت ألفناها عنهم، و

لذلك خيصص قسما كبريا من إنتاجه الفكري من أجل قراءة هؤالء 
املفكرين، بل املبدعني حسبه، حيث ال نستطيع التمييز بني أفكاره 

يكتب كما لو أنه  يتعامل مع فرديات ال " صة وأفكارهم، فهو اخلا
  )Singularités Impersonnelles ." ()14(شخصية 

لقد كان دولوز يـََتكوُن بَِتكُوِن سواه من األدباء واملفكرين 
والفنانني الذين  إشتغل عليهم، وذلك يف مرحلة تاريخ الفلسفة، 

ان حياول إظهار أفكاره حيث مل يتناوهلم كشارح قارِئ  فقط، بل ك
" بأسلوب حر غري مباشر وبتوسط من اشتغل عليهم من املفكرين، 

أي الكتابة لصاحله اخلاص مقتبسا أراء األخر، إنه الشرح والكتابة 
  )15(".معا، بأسلوب حـر غري مباشر

فلسفة اخلاصة، اليت بدأت منذ الهي مرحلة   :المرحلة الثانية - 
بعد "حيث يقول دولوز ، والتكرارالختالف امع كتاب  )1969(

جاء ، الذين أدهشوينو وبروست  (*) يوم وسبينوزا ونيتشههليت ادراس
لقد كان  )16(."كتاب لي في الفلسفةكأول   االختالف والتكرار

هذا الكتاب أطروحتة اجلامعية لنيل درجة الدكتوراه، لذا كان ذو 
اين يف هذه يف كتابه الثمث . أسلوب أكادميي صعب القراءة والفهم

الذي جاء متحررا شيئا ما من الضوابط  منطق المعنىاملرحلة وهو 
أما الكتب . األكادميية، حيث كان مكونا من سالسل وليس فصول

األخرى فكانت مثرة لتعاونه مع احمللل النفساين فليكس غوتاري 
)Félix Guattari(، (*) ضد  مهاو خاصة يف الكتابني املهمني

ألف مث ) 1972(سنة  والفصام الجزء األول، الرأسمالية أوديب
فلسفة فال. )1980(يف الرأسمالية والفصام الجزء الثاني ، سطحم

أن تبدأ و تبلغ أمرا مل يكن هلا  مرحلة ثانيةك"اخلاصة حسب دولوز 
كانت فلسفة دولوز اخلاصة تندرج ضمن   )17(." فليكس قط دون

ب فلسفته إىل أن تُنسيرفض " هو لذلك تيار فلسفة االختالف، و 
إنه ينظر إىل بل فقط، بحث عن احلقيقة النوع من الفلسفة اليت ت

املدافعة عن شكال كل األضد  وذلك   آلة حربالفلسفة باعتبارها 
احلديث ولذلك يفضل  ،الوحدة وعن ،السلطة ، عناملطلقة احلقيقة

 )18( ."املنسيعن و  األقليات املتعدد، عن و  الجذمورعن 

اليت اشتغل فيها دولوز على رحلة  املوهي : ةالمرحلة الثالث - 
، تلك األعمال اليت وفرت واألدب والسينما  مــالرسك،  يةالفناألعمال 

له إمكانات جديدة للبحث عن مسارات اإلبداع  يف ميادين األلوان 
ومع ذلك كانت هذه األعمال يف الفلسفة وال  واخلطوط والصور،

ولوز يتوفر على بعدين شيء غريها، فاملفهوم الفلسفي حسب د
الروائيون الكبار ف ،نفعايلالا املؤثردراكي و اإلاملؤثر مها "آخرين 

 (*))Kafka(وكافكا ) Kleist(كليست و االنكليز أو األمريكان 
ثالث ، واملفهوم نفعايلالا ؤثرــدراكي واملاإلاملؤثر ف. باملؤثرات ونيكتب
 )19( ."متالزمة تنتقل من الفن إىل الفلسفة وبالعكس قوى

وهي مرحلة الشيخوخة،  ، ؟ ما هي الفلسفةمرحلة : المرحلة الرابعة
 يُعد هذا الكتاب خالصة مسريتهدولوز، حيث  كما يسميها

التفلسف  إىل أن مارسر السؤال ومعه اإلجابة خَّ ، لذلك أَ ةالفلسفي
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على  تعريف جوابيلعل إبداع املفاهيم، أول " ،خمتلفةيف حقول 
إنه ُخيرِج الفكر من . ة ؛ُيسجله تاريخ الفلسفةما هي الفلسف: سؤال

. حلقة سؤاله عن أشباهه، إىل سؤاله عن ذاته لكن عرب كل األغيار
حيثما ال يعود (...) عندئذ سيلقى ذاته دائما خمتلفا  وفجائيا 

يكتفي دولوز بتظهري املفاهيم من نصوص املبدعني، فالسفة  وشعراء  
ومه اخلاص، يتحدث عن نفسه قليال، وفنانني وروائيني، فإنه يدع مفه

كما   شيخوخة سعيدةدولوز  ليقضي بذلك )20(،"عن فرادة  تجربته
  .متناها 

 كل هذه اجملاالت املختلفة من الفكر  دولوزلقد طرق 
و مناهج جاهزة، أدون أن حيمل معه أي أفكار مسبقة  والفنون،
الفكر اليت ليها صورة لضرورات متُ ،  مفاهيمه باستمرارغّري يُ  كان حيث

سعى إىل نقدها أو إقامتها من جديد، فهو دائم التجديد يف 
  .املفاهيم و  األسلوب
. خللق مفاهيم جديدة؟الدائمة لكن من أين تأيت احلاجة    

اليت تنشد التغيري باستمرار تتطلب ذلك،  صورة الفكر أن دولوز يرى 
فكر مفهوم صورة ال  .أي الفلسفة كنشاط مستمر إلبداع املفاهيم

ال يقصد به إنه ، حيث نيتشه والفلسفةظهر لدى دولوز منذ كتابه  
سبق يما  وما يفرتض الفكر وه وبل ه، يف التفكريمعينة طريقة 
حيث تكون لدينا  نعيش على صورة معينة للفكر،"  ، فنحنالتفكري
عنيه التفكري، عن وسائله ا يَ مَ أن نفكر فكرة مبهمة عَ قبل 
كر هي نظام من اإلحداثيات واالجتاهات، صورة الف )21(،"وأهدافه

 le (االفتراض في الفلسفة أي التوجه يف الفكر، صورة الفكر مثل 

présupposé de la philosophie ( هذا االفرتاض ليس فهما ال ،
إن  .)Pré-Philosophique(قبل فلسفي  هو فهمٌ "فلسفيا، بل 

صرخة يف حني صورة الفكر هي اليت توجه خلق املفاهيم فهي تشبه ال
 "،صور الفكر ال تتعارض فيما بينهاكما أن  )22(".أن املفاهيم غناء

لكن تعني اجتاهات وممرات، ذلك أن الفكر ذو خاصية 
 )23(."طوبولوجية

يعترب مفهوم صورة الفكر لدى دولوز مفهوما حموريا، وميكن 
لدى ميشال  االيبستيمي القول إنه يُعادل يف ذلك أمهية مفهوم

وذلك يف البناء الفلسفي لكليهما،  (*)،)Michel Foucault(فوكو
مع االختالف بينها يف أن مفهوم صورة الفكر هو ذو طابع جغرايف  

 (*)طوبولوجي أكثر منه تارخيي كما هو احلال مع مفهوم االيبستيمي،
وال يتعلق مبرحلة تارخيية حمددة، بل يشمل ما ُيسميه دولوز إحداثيات 

ات الفكر عامة، هو مفهوم ظل منذ البداية ومسطحات وأفق وتوجه
أعتقد أن األهم  : "ار دولوز الفكري، حيث يقول دولوزيُؤطر مس

كان بالنسبة يل هو البحث عن صورة للفكر، وذلك ما حاولت 

فما   )24(،"بروست والعالمات مث يف  االختالف والتكرارحتليله يف 
؛من حيث كان يهم دولوز هو وصف ممارسة الفكر عند كاتب ما 

اليت وضعتها الفلسفة يف الفكر  تعارضها مع صورته التقليدية
ا إلخضاعه ومنعه من االشتغال وميّيز دولوز مفهوم صورة . وشّيد
ألن صورة الفكر  نفسها . الفكر عن املنهج، وعن النسق واملذهب

ختضع لصريورة واحدة تشمل املفاهيم وبقية عناصره الفلسفية، ذلك 
صورة للفكر عرب التاريخ، وقد تغريت كثريا، فصورة  أنه  كانت هناك

الفكر ليست مبثابة املنهج، بل هي أعمق من ذلك، هي اليت تفرتض 
نسقا من اإلحداثيات واحلركات والتوجهات اليت متثل ما يعنيه 

صورة الفكر هي مبثابة صورة خفية له، حيث ينبغي له أن "التفكري، 
على إبداع املفاهيم اجلديدة، ال يعمل عرب تطوره وتفرعه وحتوالته 

اليت تندرج فيهـا كل مسـائل للصيرورة  ختضع لضرورة خارجية، بل
  )25(."الفكر
  :لفكرل ةصورة الكالسيكيالنقد : ثانيا 

سنبدأ بتحليل ما يسميه دولوز نقد مسلمات صورة 
الكالسيكية للفكر اليت ظهرت يف كتبه األوىل، وذلك قبل لقائه 

مث نتعرض إىل نقد هذه الصورة ولكن من وجهة بفيلكس غوتاري، 
نظر فلسفة االختالف، اليت تُركز على نقد التمثل وفلسفة الذات، 
وذلك باعتبار دولوز هو واحد من أقطاب هذه الفلسفة، إضافة إىل 

   .) Jacques Derrida(ميشال فوكو وجاك دريدا 
نقد سعى دولوز إىل : صورة الكالسيكية للفكرمسلمات  -

ذلك عرب الكشف عن املسلمات اليت و الفكر الكالسيكي، صورة 
الدوغمائية للفكر هي صورة الكالسيكية هذه الصورة تقوم عليها

نتصور أن للفكر ألن األخالق هي ما جيعلنا حسب دولوز، أخالقية 
صورة الفكر التقليدية . "طبيعة طيبة، وأن املفكر ميتلك إرادة طيبة

أخالقية، وهي صورة وحيدة تؤلف  هي صورة دوغمائية أرثوذوكسية،
نقد ويرى دولوز أننا ال نستطيع  )26(".املفرتض املسبق للفلسفة عامة

اليت هيمنت طويال على تاريخ  للفكر،جتاوز  هذه الصورة الوثوقية و 
من دون الكشف عن املسلمات اليت تقوم عليها هذه ،الفلسفة 
صل الثالث من  وهي مثان مسلمات يذكرها بالتفصيل يف الف، الصورة
  : ، وهي والتكرار  االختالفكتابه 

مسلمة المبدأ أي الطبيعة المستقيمة للفكر واإلرادة الطيبة  -1
 )Théétète(نستطيع أن نفهم ذلك بالرجوع إىل حماورة : للمفكر

نقد ديكارت ول التأمالت في الفلسفة األولىكتاب ألفالطون و 
وهو  ه مستقيم،ن الفكر بطبيعتإلدى كانط، حيث  لخالصالعقل ا

أي  ، وهي وحدة كل امللكات األخرىاملمارسة الطبيعية مللكة ما
ية قانون الفكر يفرتض مسبقا الطبيعة الطبّ ف، لذا الذات املفكرة
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مهما كانت صعوبة للفكر واملفكر على السواء، احلقيقي  صفةو 
لذا يشتغل دولوز على مفكرين مغمورين،  .يف الواقعحتقيق هذا 
ا ولكن يُغّريو  ن من طبيعة صورة الفكر من خالل توجيه النقد ملسلما

ُيشيِّيد بروست صورة للفكر يف "اليت مل َيطْلها النقد من قبل، حيث 
الفلسفة، ينتقد ما هو جوهري يف الفلسفة الكالسيكية العقالنية، أي 
مفرتضات هذه الفلسفة، حيث يفرتض الفيلسوف، وِبطيبة، أن 

)27(".يرغب فيه، ويبحث عنه بصورة طبيعيةاملفكر يريد احلق وحيبه و 
 

فالنقد كان دائما يطال الفلسفة وُرْؤيَتها للفكر والوجود، دون نقد ما 
 .يؤسس هذه الرؤية بالذات 

احلس املشرتك  : مسلمة الحس المشترك والحس السليم -2
هو مبثابة توافق امللكات يف النظر إىل موضوع معني ، يعطينا دولوز 

 توافق ملكات التخيل والذاكرة والبصر واللمس مثاال على ذلك يف
حول قطعة الشمع يف مثال ديكارت، وبالتايل تكون قطعة الشمع 
هي نفسها اليت أختيلها وأملسها وأختيلها، إن احلس املشرتك يفرتض 
ذاتا مفكرًة وواحدة، وُموحدة لكل امللكات، بل هوية للذات اليت 

تكون إال بعد اتفاق امللكات تعني بدورها هوية املوضوع واليت ال 
مجيعا حول تعيني هذا املوضوع بعينه، االتفاق يعين أن يظهر هذا 
الشيء مطابقا بالنسبة جلميع امللكات، واحلس السليم هو ما حيدد 

                                                                                                   . اق، ويف النظر إىل أي موضوع معنيإسهــام كل ملكة يف هذا  االتف
الذي يعمل على التوفيق بني   تعرفأي ال :لنموذجمسلمة ا -3

 ،) Le Mêmeعينه (نه هو أكل امللكات حول موضوع يفرتض 
ره أي املوضوع عينه الذي ميكن رؤيتهو ملسه وتذكّ  ويبقى ُهو ُهو،

، أي أننا نفكر عندما نتعرف على شيء ما، ويف نظر دولوز مل لهوختيّ 
التجربة البسيطة اليت متدنا  خنرج هنا من الكهف األفالطوين، وال من 

كانط، من خالل   عنداحلس املشرتك فلسفيا  كانلقد   ا اآلراء، 
وتتفق حول  نا يف أنا أفكر توافق مجيع امللكاتتأسيس هوية لأل

احلس " حبيث يصبح  ،عينهالشيء شكل موضوع مفرتض هو 
لسليم واحلس ااملتعالية،  املتجسد يف األنامعيار للهوية مبثابة املشرتك 

ال ميكن هلذا املستوى . معيار للتقاسم من وجهة نظر التجربةهو 
واحلس املشرتك ، أي الفكر املستقيم ،الثالثي املفرتض لصورة الفكر

 والتعرف كنموذج متعال إال أن يشكل فكرا ،والسليم

 )28(".اورثوذوكسيأ

تظل األنا أفكر هي املبدأ األول للتمثل،  أي: مسلمة التمثل -4
التصور، احلكم، التخيل، : األخرىحدة مجيع امللكات وو  ومصدر

لكوجيتو الديكاريت، ويظل ل االتذكر، اإلدراك وهي مبثابة فروع
هلذا يتميز عامل " والتشابه، للوحدة خاضعا للهوية والذاتية،االختالف 

التمثل بعجزه عن تفكري االختالف يف ذاته ويف نفس الوقت عن 

)29(".التفكري يف التكرار
يبدو كان رغم أن كانط  ، نسبة لدولوزبال 

صورة الفكر الدوغمائية من خالل إحالله مفهوم الوهم  لنقدمسلحا 
ا  حمل اخلطأ، كأوهام داخلية يف العقل عوضا عن أخطاء  كو

نه مل يستطع التخلي عن أ، إال فتح الكوجيتو على الزمنخارجية، و 
س املشرتك راح احلمن جتاوز املسلمات املسبقة لصورة الفكر، فبدال 

شكلت والفامهة واملخيلة، واليت  يعمل على تكثريه يف صورة العقل
الفامهة هي امللكة التشريعية  تظل حيث حسا مشرتكا منطقيا، لديه 
ومل يطرح كانط أبدا هذه  ان هلا،تضع امللكتان األخريوختُ  التأملية

  ذه هلل طرح كانط فقط استعما"امللكات على حمك التساؤل 

   )30(".اتامللك
إرادة طيبة وطبيعة مستقيمة  االفكر باعتباره ذإن : لخطأامسلمة  -5

اخلطأ ، ويعترب الفكر فهو يقع يف اخلطأ عندما يعترب الزائف صوابا
شكل ظاهرة سلبية على الفكر وبالتايل يُ  هخارجية تعرتضلقوى نتيجة 

فتعتربها صورة الفكر وقائع  للخطأحىت األشكال األخرى و حماربتها، 
نون الفكر، مثل اجل صحةخارجية وغري قادرة على االعرتاض على 

الفكر  داخلاحلماقة كبنية يعترب واخلبث، ولكن دولوز  واحلماقة
  .خارجية عةقاوليست و 

إن اخلطأ والصواب وفق الصورة : مسلمة القضية المنطقية -6
 وهلذا فإننا يف الفلسفة ال ال يقرتنان إال باإلجابات، للفكرالدوغمائية 

مييز دولوز يف  .نتكلم إال عن قضية ذات معىن أو قضية ليس هلا معىن
 .الذي بناء عليه تنطق القضية) Expression( القضية بعد التعبري

الذي يشري إىل مواضيع ) Désignation(التعيني أو التسمية وبعد 
ينطبق عليها املنطوق أو املعرب، األول هو بعد املعىن، والثاين بعد 

أي أن األول هـو شرط الثاين، أي شرط ، لكاذبواالصادق 
املاصدق، فالشرط  أوسع من املشروط، ولكن املعىن يؤسس الصدق  

أما  حيث تبقى قضية كاذبة متتلك معىن،وجيعل كذلك اخلطأ ممكنا، 
و صادقا، ما دام املعىن أالالمعىن فهو من ال ميكنه أن يكون كاذبا 

لكذب هو متعلق مبا تشري أي أن سؤال الصدق واهو شرط الصدق، 
حنن أمام وضع غريب، "إليه املفردات واملنطوقات وليس ما تعرب عنه، 

نكتشف املعىن ولكن نُرجعه إىل حالة نفسية أو شكالنية منطقية، 
وعند احلاجة نضيف إىل القيم التقليدية للصادق والكاذب قيمة 

جربة على الشرط أن يكون شرط الت (...)جديدة هي قيمة الالمعىن 
الواقعية وليس التجربة املمكنة، وأن يكون تكوينا ضمنيا وليس شرطا 

مطابقة، تناسلية  تاهريا، واحلقيقة من كل الوجوه هي إنتاج وليسـظ
 )31(".افطرة وتذكر  توليس

لفكر جتعلنا نعتقد أن ل التقليديةإن صورة : مسلمة الحلول -7
ا تتالشى وختتفي  اإلجابات  خلدااملشكالت تكون دائما جاهزة وأ
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واخلطأ ال يبدآن إال مع  ن نشاط الفكر والصوابأاحللول، و يف و 
بل يبدأ هذا النشاط حسب دولوز ابتداء من  البحث عن احللول،

مبدى صحة طرح املشاكل نفسها، وليس  طرح املشاكل، أي أساسا
املهم هو شرط فمبدى قابليتها للحل كما يعتقد الوهم الفلسفي، 

قابليتها ( فقطوليس اخلارجي ) صحة طرحها(املسألة الداخلي 
املشكالت إن . ، ما ينقص هو اخلاصية الداخلية للمشكلة)للحل

هي العنصر التفاضلي يف فلحقيقة، ل إنتاجهي اختبارات وانتقاءات، 
إىل اهلندسة وذلك الفكر، لذا يدعونا دولوز لتجاوز اهلندسة اإلقليدية 

يف وقت واحد املشكلة هي ف، )Riemann(التفاضلية، هندسة رميان 
ا تقوم على نظام و متعالية  حمايثة بالنسبة إىل حلوهلا، هي متعالية أل

من الروابط اجملردة والصالت التفاضلية بني عناصر تكوينية، وحمايثة 
ألن هذه الروابط والصالت تتجسد يف عالقات راهنة ال تشبهها 

 . وحتدد من خالل حقل احلل 

إخضاع التعلم للمعرفة والفكر وتعين : جةمسلمة النهاية والنتي -8
بني صورة الفكر واملعرفة، فالفكر معرفة "املطابقة  مبعىن للمنهج،

وليس تعلما لكن حسب هذا املفرتض ال يعدو التعلم سوى مهزة 
والتعلم هو جمرد حلظة وجمرد شرط من . وصل بني اجلهل واملعرفة
يف التعلم ال ُيسهم مبعىن آخر أنه  )32(."حلظات ومن شروط املعرفة

 .حسب صورة الفكر التقليديةمغامرة الفكر 

  :الصورة الجديدة للفكر - ثالثا
لقد كانت تلك هي مسلمات صورة الفكر التقليدية 

مبثابة تقعيدات مورست على الفكر باسم "تعترب  اليتالدوغمائية 
بوصفه تارخيا نظريا يغري بكل أنواع االغرتاب  .املنهجية واالستقامة

كنقطة إثراء فكرية هامة ليؤسس ملبدأ ) االختالف(ذي ينفي الفرق ال
لكن  )33(،"النمذجة التماثلية املبنية على التصور الواحد النسقي

 من دولوز عمل  على قلب هذه املسلمات لتحرير الفكر من املنغلق و 
واملتماثل والوحدة واألساس،  النموذج واملثالمن و  ،الشمويل والكلي

سعى للبحث لقد  .المختلفواهلامشي و، الالفلسفيليفتحه على 
الفكر  صمد على االختالف الذي خيلتعن صورة جديدة للفكر، تع

الواحد لصاحل املتعدد ، من الفلسفي من كل انغالق منهجي ونسقي
التفكري يقود  صورة جديدة للفكر،خل، إ...واهلامشي الذري ،والفريد

ذلك واخرتاعها  لحياة،إىل اكتشاف إمكانات جديدة ل امن خالهل
ممكنات احلياة أو أمناط الوجود ال ميكن ابتكارها سوى على " أن

ا بقوى احلياة  صعيد احملايثة، ولعل ما مييز فلسفة دولوز هو انسكا
مشكال متعلقا باحلياة، إنه  ألن الفكر ليس ببساطة شأنا نظريا بل

   )34(."احلياة بالذات

لفكر اليت تتخلى عن هذه الصورة اجلديدة للكن إرساء 
 وضعلفكر، ليس من أجل لاملسلمات السابقة لصورة التقليدية 

بل فكر بدون  ،الذكرالسابقة املسلمات مسلمات أخرى تعوض 
الذي يتخلى  ،الوجه اآلخر للفكرأي ذلك  ؛صورة كما يسميه دولوز

 ويلتفت إىل اهلامش واملقصي واملتعدد  واملركز والواحد، نموذجال عن
الطبيعة املستقيمة للفكر عن فكار ي، حيث ال تصدر األاحمللو 

الذي يرغمه عنف العن الفكر رتتب يوإمنا س، واإلرادة الطيبة للمفكر
عقل أي فربوست ال يعتقد بأن الفرد، أو حىت "على التفكري، 

مفرتض، مييل بطبيعته حنو احلقيقي، أو أنه يتمتع بإرادة  خالص
على القيام ُمصِّرون إذا كنا  قة إالَّ فنحن ال نبحث عن احلقي .احلقيقة
حينما نتعرض لنوع من العنف يدفعنا أي موقف حمدد، نتيجة بذلك 

من الذي يبحث عن احلقيقة؟ الغيور، حتت ضغط . حنو ذلك البحث
ترغمنا على البحث،  عالمةفهناك دائمًا عنف . أكاذيب احملبوب

بالتوافق، وال ذلك ألن احلقيقة غري قائمة . االستقراروحترمنا من 
   )35(."الإرادية عالماتباإلرادة احلسنة، لكنها تفضح نفسها عرب 

ا  تتميز عن بعضها العالمات  رغم أن  تشكل البعض، إال أ
واليت  تهاأنظم، فكل شيء منتظم ضمن العالمات و مادة هلذا العامل

أن  ناال ميكن، حيث شخوص، مواد، أو مواضيع تظهر من خالل 
 رموزما مل نفك تعلم أي شيء، نستطيع قة، وال شف أية حقيتكن
ملنهج الفلسفية، افكرة " فضد.تأويلهاوالعمل على  ذه العالمات ه

لقاء هي نتاج فاحلقيقة ". الصدفة"و" اإلرغام"يطرح بروست فكرة 
فصدفة . مع شيء ما يرغمنا على التفكري، والبحث عما هو حقيقي

 لعالمةاهلامني، و روست االلقاءات، وضغط اإلرغامات مها موضوعي ب
كذلك . هي ما يشكل موضوع اللقاء، وما ميارس علينا ذلك العنف

إن  )36(."ن صدفة اللقاء هي ما يضمن ضرورة ما يتم التفكري بهإف
وال . وجمرباً اإلنسان الذي يبحث عن احلقيقة ال يفعل ذلك إال مرغما 

يسعى فما . ما عالمةب وارتباطهالقاء ما، يبحث عنها إال من خالل 
  .عالمةتأويل، فك رموز، ترمجة، ومن مث العثور على معىن ال: هو إليه

بأن تكون الفلسفة  تشخيص  -دولوزحسب - يبل ال يكف
حتيل على أمناط نفسها بل إن العالمات .فقط  وعالمات أعراض 

ففي عمله حول ونابضة، ياة متدفقة فاحل .ت وجوداحياة وإمكان
يويل دولوز أمهية للعالمة  "لزمن الضائعالبحث عن ا" رواية بروست 

عوضا عن الكلمة، فالنص مليء بالكلمات وما يغيب هو 
العالمات، لذا جيب البحث عنها بغية تأويلها وتفسريها، فالعالمات 
هي أكثر مرونة من الكلمات وهي ما ٌميكن من فتح النص على أفاق 

من  جديدة تظل الكلمات تعجز عن بلوغها، بل ينبغي التعلم
ا هي مدار اإلبداع، حيث   أن اإلنسانال يستطيع "العالمات، أل
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اخلشب، وال  عالماتاجتاه  إحساسيكون جنارا ما مل يكون له 
املرض،  عالماتب إحساسايكون طبيبا ما مل يكن ميلك  أنيستطيع 

فهذه األعمال تقتضي  )37(،"عالماتاجتاه ال أويلاملوهبة استعداد  إن
ستها، لكن أن تكون جنارا مبدعا أو طبيبا ماهرا وجود موهبة ملمار 

جيب أن تتقن تلقى العالمات ومن مثة تأويلها، فاإلبداع هو حالة 
يشرتك فيها كل حسب اختصاصه سواء كان املر كاتبا أو فنانا أو 

اخل،هذه احلالة تتعلق حبسن تلقى العالمة وفك ...طبيبا أو جنارا 
  .الذاكرة كما يرى دولوز رموزها، فألمر يتعلق بالتعلم وليس

حيث ال يكون التفكري نتاج انغالق الذات على نفسها، بل 
انفتاحها على اخلارج، وال يسعى التفكري إىل جتنب اخلطأ، بل حماربة 
 البالدة والبالهة واالبتذال، أي ما يُهِدُدُه على احلقيقة، وتتكون 

يقني واللمعرفة لنتيجة كحركة التعلم وليس  من خالل فكار األ
ليه دفعنا إلتفكري مثلما تتدفعنا لذلك أن اليقينيات ال . والتمثل

والريبة، بل والعنف، فاليقني عاجز عن توليد فعل  الدهشة والشك
حيث  له،التفكري يف الفكر، وفعل التفكري هو ما خيلق صورة جديدة 

وهذا ال يتأتى دون نقد مفهوم  ،الفكر ال يفكر إال مكرها ومرغماإن 
لقد كان اجلهد "الذي تقوم عليه صورة التقليدية للفكر،  التمثل
باخرتاع التقنيات  .للفلسفة قائما على جعل التمثل ال متناهيا األكرب

 االستحواذ على االختالفالالهوتية والعلمية واجلمالية اليت تسمح ب
القليل من دم ديونيزوس يف شرايني  إسالةب األمريتعلق  .يف ذاته

  )38(".(*)بولونأ
بدأ أعماله بتاريخ الفلسفة  كان قد نستنتج مما سبق أن دولوز  

ملا كان هذا األخري  يفرض نفسه ،على الفالسفة، حيث مل يكن 
، لذا بهكنه من بناء فلسفة خاصة على جهاز مفاهيمي ميُ  عدُ يتوفر بَ 

عمل على التخلص من هذا التاريخ، أي  حتطيم الصورة الدوغمائية 
نقد  وكذلك  ،ئمة على التمثل واهلوية والتشابهقاالالوثوقية للفكر 

آلية  باعتبارهالية التمثل آواإلطاحة ب املسلمات اليت تقوم عليها،
فكرية، وهذه الصورة الدوغمائية للفكر هي صورة أخالقية، كما يرى 
نيتشه ذلك ألن األخالق هي ما جيعلنا نعتقد يف الطبيعة الطيبة 

عمل هذه الصورة تولذلك   طيبة، للفكر، وأن املفكر ميتلك إرادة
  .بداع معهعلى أن يظل الفكر منغلقا ، ليسجن الفرد واإل

مل تستهويه األمساء الكبرية والالمعة يف تاريخ فإن دولوز لذلك 
يف الفلسفة واألدب والفن  والتحليل  مبدعنيلتفت إىل االفلسفة، بل 
قيقة شكلوا له يف احل، لكن  لوا مغمورين ومهمشنيالنفسي، ظل

م مبدعون كبار، فكروا يف احلياة  خمرجا من تاريخ الفلسفة، أل
ولوك،  والصريورة واحليوية، أمثال لوكريس وسبينوزا وبرغسون اوإثبا

فدولوز يقتحم كل ، إخل...وبركلي، ولويس كارول، ونيتشه وهيوم،

املختلفة  دون أن حيمل معه أي أفكار مسبقة الفكر هذه جماالت 
توفره له هذا اجملاالت من مفاهيم بل يعتمد على ما ة، ومناهج جاهز 

من أجل حترير احلياة من   .للمحايثة وشخصيات مفهومية وسطح 
  .كل ما يسجنها

مد على تعمل دولوز على إرساء صورة فكر جديدة تع
االختالف الذي مينع الفكر الفلسفي من كل انغالق منهجي 

د لصاحل املتعدد والفريد ونسقي وحتريره من الكلي والشمويل والواح
اخل، إنه البحث عن إمكانات جديدة للتفكري ...والذري واهلامشي

صورة الفكر اجلديدة تقوم  .الفلسفي، من خالل صلة مع الالفلسفي
على ممارسة الفلسفة كتجريبية متعالية  اليت سعى دولوز إىل بنائها

احملايثة  ،فيااألفقية واجلغرا تقوم علىصورة جذمورية،  ومنطقا للتعدد،
 الشجرة،فلسفة التعايل القائمة على منطق  والرتحال يف مقابل

إنه الرتحال الذي يدعو دولوز . غائيةالتاريخ، وال والرتاتبية والعمودية،
أن يكون التفكري عليه، الرتحال إىل مناطق ظلت بعيدة عن 

اكتشاف وابتكار إمكانات إنه .االستكناه الفلسفي والتناول الفكري
ا يدة للحياةجد  .؛ احلياة يف صريور
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 نتإبستمولوجيا العلم  عند  أوغست كو 

  )1(ولد حدوشية بشير

  
    :مهمة الفلسفةابستمولوجيا  العلم   الطبيعي  و  - 

بالنسبة إىل كونت الوضعية ترتبط بظهور عهد العلم املميز 
واملذهب الوضعي  يرتبط   بالثقة  يف تقدم  " للحالة الوضعية "

  وحدها املعارف العلمية. اإلنسانية وباالعتقاد مبنافع  العقالنية العلمية
تستحق الثقة، األمر الذي يستلزم عند كونت استبعاد امليتافزياء 

على مالحظة ; املعرفة جيب أن ترتكز حسب كونت. والالهوت
الوضعية متثل إذن تنسيقا للتجربة . الواقع وليس على املعارف القبلية 

. مصاحبا بالتمسك الشديد بالعلم املؤسس على احلتمية امليكانيكية
النظر إىل كل " األساسي للفلسفة الوضعية هو حسب كونت الطابع

ا  خاضعة  إىل قوانني  طبيعية  ال تتغري    ) 2( ."الظواهر على أ
وضعية كونت تتمثل يف بناء  العهد الوضعي على أساس         

قدوم الفكر العلمي، وبالتايل  التخلي  عن امليتافزياء  والدرغماطية  
علمي يتحدد باستخدام منسق بني صحيح   أن الفكر ال. التقليدية 

التجربة والعقل، لكنه  يتحدد على وجه اخلصوص  بتصور جديد  
الذي ميثل  -العلم احلديث. لألهداف واألدوات امليتدولوجية للعلم  

نضوج الفكر اإلنساين  ، ذلك النضوج الذي مت  اكتسابه بصعوبة  
جدري  يف يتميز بربنامج حبث جديد و بتغري  -بعد تاريخ   طويل

إنه يستهدف ليس ختيل األسباب النهائية لألشياء بل وصف  . املنهج
منهج العلم الوضعي يتأسس على قاعدتني . كيف حتدث الوقائع

مالحظة الوقائع بعيدا عن كل حكم تقييمي وصياعة : "أوليتني
يتمثل باألساس، يقول كونت، يف إحالل مكان "إنه ) 3(."القوانني

ة املنال البحث البسيط عن القوانني، أي عن تعيني األسباب الصعب
والعلم يقيم ) 2(."العالقات الثابتة اليت توجد بني الظواهر املالحظة
  .دائما  قوانينه على أساس تقنيات املالحظة والتجريب

كونت، كما رأينا، حيدد لتفسري الظواهر يف العلم احلديث         
هذا األخري  . ن العلميهدفا جديدا ومن هنا نتج تعريف جديد للقانو 

يتوقف عن االنتماء  إىل شبكة املعقوالت واألنطولوجيا  واألسباب، 
ليصري عالقة ثابتة تقيمها املالحظة " جوهرا"إنه  يتوقف عن كونه 

-loiبني ظاهرتني، واليت سوف يسميها العلماء الحقا دالة القانون  

fonction .عي يكون القوانني اليت يستخلصها علم الطبيعة الوض
 Uniformités deمبثابة إطرادات تالزم يف الوجود بعضها

cœxistence   وبعضها  اآلخر مبثابة إطرادات تعاقبuniformités 

de succession. انون العلمي يعترب من منط عام إذ أن اهلدف الق
 الظواهر القابلة  يف القدرة على إدراك كل"النهائي للعلم يتمثل 

 
. أي لقانون عام) 4(،"اصة لواقعة عامة واحدةللمالحظة كحاالت خ

كل قضية ال تقبل : "دقيقةن العلمي يصاغ يف لغة أمربيقية و القانو 
اية األمر إىل التعبري ،  البسيط عن واقعة، خاصة أو عامةاإلرجاع يف 

الوضعية ترفض  )5(."ال ميكنها  أن متدنا بأي معىن واقعي أو معقول
ا "البحث عن األسباب" ال تبحث إال عن العالقات بني ، إ

يف الوضعية، العلم احلديث يتخلى عن . معطايات املالحظة اخلارجية
  .امليتافزياء  ليهتدى إىل أسبقية التجربة

بعد هيوم  -أحد األهداف الكربى اليت عينها كونت لنفسه        
هو تقدمي تقرير عن حدود  -وكانط اللدين تلقى عنهما تعاليما غنية 

يف نضاله . ة ومن هنا  بالذات التنديد بغرور وعبث امليتافزياءاملعرف
ضد هذه األخرية، كان من بني ما إلتزم به هو تبيان أن املوقف 
امليتافزيائي يرتبط حبالة إنتقالية للفكر  اإلنساين  وميثل منطا من 

يف نظره،  . أطروحته ترتكز على فلسفة التاريخ. التفكري البايل
تتميز كل منها " )  عهود"أو ثالثة " ( االت" ثالث اإلنسانية مرت ب

   )6(.بطريقة معينة يف النظر إىل العامل و تأويله

يف البداية وبوحي من التفكري الالهويت، اإلنسان حبث عن           
فوق طبيعيني، قوى  agentsإنه ختيل عندئذ فاعلني . معارف مطلقة 

بإسقاط نفسه على العامل . ةمتعالية بوصفها أسبابا للظواهر الطبيعي
إنه  حبث  عن تفسري لألشياء يف اخلارجي، جبعله العامل على صورته، 

، )animismeنزعة حيوية املادة " (نوايا"شبيهة بإرادته، يف " إرادات"
  .، إخل) تعدد اآلهلة(يف إرادات فوق طبيعية تعسفية 

رياح  إيول ، عند البدائيني العاصفة تفسر بنزوة إله  الوبذلك مثال 
(Eole  .يتعلق األمر هنا  باحلالة الالهوتية.  

فيما بعد البشر أدركوا أن تلك اإلرادات احلرة ومتقلبة األطوار  
ال ميكنها أن تفسر انتظام الظواهر، واستبدلوا  هذه القوى املتعالية 

زمة ملوجودات العامل املختلفة، مال) جتريدات مشخصة (بكيانات 
ا و  قادرة على توليد  كل الظواهر املالحظة بقوى متصورة على أ

هكذا  و . ء الظواهر وخمصصة لتفسريها  باطنة ، قوى جمردة  ختتفى ورا
 vertu" ةمالقوة املنو " يف العصور  الوسطى عن الناس  كان يتحدث

dormitive   النفور من الفراغ"لألفيون، وينسبون "L’horreur du 

vide  "صفة، املذكور أعاله، قد ميكن أن ومثال  العا. إىل الطبيعة
عالمات . للهراء  vertu dynamique" القوة الديناميكية"يفسرهنا بــ 

، الكيانات املختلفة أرجعت يف متيز هذا العهد للفكر اإلنساين أخرى
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ىل اللجوء إىل باإلضافة إ، و النهاية إىل كيان  واحد كبري هو الطبيعة
 الطبيعة الباطنية"البحث  عن  إستمر البشر يف ،التفسريات اجملردة

، "للموجودات، وعن  األسباب  األوىل  والغائبة لكل الظواهر
  .يتعلق األمر هنا باحلالة امليتافزيائيةو . بإختصار عن املعارف  املطلقة

خيبة أمل من جديد، إذ يهمن على هذه احلالة االستدالل و 
اس مل على الرغم من أن الن.  raisonnement a prioriالقبلي 

م إنتهوا إىل تدخالت إهلية كمصدر لكل الظواهر يعودوا يضعون  ، إ
القوى اليت والكيانات و  .ة بتجريدات لفظيةتفسري هذه األخري 
لك، ال ، لذال حمالة من كل مالحظة  جتريبية يلجأون إليها تفلت
 - هذا  العهد هو مهيء للسقوط. ةحبالة  إنتقالي يتعلق األمر هنا إال

  .كذلك امليتافيزياء تلك   املعرفة املستحيلة  باملستحيل إذن معه  و 

الفكر اإلنساين بيأسه  ،أخريا، وبعد قرون من الكد واألخطاء
النظر إىل األشياء  ابدا إىل اليقني فيما خيص طريقة من الوصول

حبثا يف املطلق، تبدو باطلة   تأويلها، اعترب أن امليتافزياء، بوصفهاو 
لك ختلى عن البحث عن األسباب الباطنة  وبذ. الفائدة فيهاو 

للظواهر، وكذلك  مصدر وغاية األشياء وإقتصر على اكتشاف، 
بواسطة اإلستخدام املنسق للمالحظة واالستدالل، قوانينها  الفعلية، 

ا الثابتة اخلاصة بالتعاقب والتماثل واألمر يتعلق هنا . أي عالقا
ائية وعلمي       .              ة حقيقةباحلالة الوضعية، وهي حدها 

ريخ  هذه قد تعترب نظرية نظرية احلاالت الثالثة هذه، فلسفة التا  
بال شك موضوعا لكثري من االعرتاضات،  لكن هلا الفضل يف أكثر و 
املوقف : ذات أمهية كربىباهنا إىل حقيقة ال تقبل اجلدل و جر انت

 conquête de.ي لعلمي ليس تلقائيا  عند اإلنسان، إنه فتح تارخيا

l’histoire   ذه النظرية  تؤسس، يف نظر كونت، ، هإضافة إىل ذلك
  .)7(الطابع احلتمي  لظهور الوضعيةمشروعية  منهجه و 

البعض منها يرتبط .قانون األحوال الثالثة يستلزم نتائجا أخرى       
 لم  وبالطابع الوصفي لقوانينه،  والبعض اآلخر بقيمة العبنظرية املعرفة

كونت يقر بأن الفكر اإلنساين قادر على التوصل إىل   .نظرياته و 
حقائق من الصنف التجرييب، أي الوقائع وقوانينها، اليت ليست إال 

 األسباب والغايات، ية الباطنية، اجلواهر،وقائع معممة،  لكن الطبيع
إنه ينكر . ، يبقون له حتما غري قابلني للمعرفةوبكلمة واحدة املطلق

، إنه يضع كمبدأ أن كل لنا أي ملكة مالئمة ملعرفة املطلق أن يكون
لوحظ جتريبيا هو وحده وما ، إىل التجربة احلسية وسائلنا املعرفية ترجع

إن كان يوجد، ال ميكن أن يالحظ  من البديهي أن املطلق،و  .اليقني
،  وامليتافزياء، اليت تزعم أن ه إذن غري  قابل للمعرفة بطبيعتهجتريبيا، إن

إن وجود حقائق  .تخذ منه موضوعا  هلا، هي علم ومهي وخيايلت
املسائل  ، كل هذه، مثل الروح واهللاSuprasensiblesحسية  -فوق

ليست لكنها  ،موضوع فرضيات، اعتقادات أو أمالميكنها أن تكون 
التفسري امليتافيزيائي ليس له قيمة يف نظر كونت . موضوع يقني علمي

أمهيته .ية، أي بوصفة هادما للتفسري الالهويت إال من الناحية التارخي
  .ليست إال نقدية وسلبية، إنه ال يأيت بأي معرفة حقيقية

يف تعريفه للتفسري العلمي، كونت يقول، بأنه يتمثل يف ربط       
ببعض الوقائع العامة ، أي ربط ) أي  الوقائع اخلاصة (بعض الوقائع 

وانني، ويضيف بأن من شأن  الظواهر بواسطة عالقات  ثابتة  أو  ق
وهذا . اجلهود املبذولة  لتقدم العلم أن يقلص عدد تلك القوانني

أمثال ستيوارت مل،  التصور للتفسري العلمي جنده عند الوضعيني
موضوع العلم الوضعي هو، يف نظر كونت، الظواهر . وإرنست ماخ

ز واليت بإخضاعها إىل التحليل ميكننا أن نرب  القابلة للمالحظة
أما الباقي ليس إال جتريدات لفظية، . العالقات الثابتة اليت تفسرها

فروض خيالية، أحكام ال معىن هلا و ينبغي استبعادها من دائرة 
)8(.النشاط  العلمي

  

مهمة العلم هي البحث عن القوانني، عن شروط وجود         
ا األوىل والنهائية ليس  يف العلم األمر يتعلق. الظواهر، ال أسبا

وخاصية . مبعرفة ملاذا  حتدث األشياء، بل بكيف حتدث هذه األخرية
القانون العلمي هي انه من منط وصفي، ووظيفته هي تقدمي  بيان 

ا   .أمربيقي على كيفية حدوث الظاهرة أو التنبؤ 
ال ميكن أن ميارس "إن البحث العلمي الذي يعتمد اإلستقراء         

هناك فكرة موجة، إذ البد من إدخال بشكل مثمر إال إذا كانت 
لكن إستعمال الفرضية جيب أن خيضع لشرط . الفرضية يف الفيزياء

أن ال نضع من الفرضيات إال ما يقبل التحقق  " أساسي  هو 
ذا االعتبار، جيب أن " . الوضعي  عاجال  أو آجال  إن الفرضية ، 

اليت ليست من والفرضيات . تكون جمرد سبق ملا ستمدنا به التجربة  
نوع : هناك إذن نوعان من الفرضيات. هذا النوع ليست وضعية

يتناول الظواهر للكشف عن العالقات القائمة بينها، وهذا هو ما 
ونوع حياول أن يبني أن مجيع الظواهر ترتد إىل . جيب أن يكون

فماذا . أسباب فاعلة عامة، وهذا غري مقبول يف العلم،  وغري مفيد
ا حركة الضوء أو حدوث  يفيدنا تصور  مادة لطيفة كاألثري نفسر 

   ) 9("االمتداد باحلرارة ؟ 
القول بأن املعرفة العلمية  تستهدف، كما  تدعي  الديكارتية       

ا حبث فيما وراء الظواهر،  مثال،  الوصول  إىل حقيقة الظواهر أو أ
وجيب  العالقات يعترب إدعاء ميتافيزيائي غري مشروع " حتت"فيما 

إنه يقف عند مستوى . العلم ال يبحث يف املطلق. رفضه متاما
كل ما نعرفه عن الظواهر هو .الوصف اخلارجي للظواهر املالحظة

ا األوىل والنهائية  القوانني اليت حتكمها أما طبيعة هذه القوانني وأسبا
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أي املطلقة هي غري معروفة لدينا، بل ويستحيل على العلم أن يصل 
وعن احلقيقة املطلقة لوجود  ن جنهل كل شيء عن اجلوهرحن. إليها

كل معرفتنا تتوقف عند حد عالقة الظاهرة بوقائع أخرى يف . الظواهر
شكل تساوق أو تتابع، أي عند حد معرفة كيفية حدوث 

  .وهذا ليس شيئا آخرا غري معرفة وصفية بالظواهر. )10(الظاهرة
حيصر جهوده يف دراسة بالتايل، إن العلم الوضعي جيب أن       

الظواهر ويف سؤال كيف، أي يف قوانينها دون االنشغال أبدأ بسؤال 
ا ا وغايا التفسري الوضعي يكتفي بإقامة عالقات . ملاذا، أي بأسبا

إنه يرتكز على قاعدة أساسية . ثابتة بني الظواهر اليت تتابع يف التجربة
يف العلم . للمعرفة تعترب أن مالحظة الوقائع كقاعدة متينة  وحيدة

تربط الظواهر تبعا ألفكار أو قوانني عامة " الوضعي، يقول كونت ، 
وليست . مستوحاة أو حمققة بالوقائع نفسهامن صنف وضعي متاما، 

عامة مبا فيه الكفاية لكي ني يف الغالب إال وقائعا بسيطة و تلك القوان
 أصغر عدد رجاعها  إىلإننا نعمل  دائما على إ.تكون مبثابة مبادئ 

دون وضع أي فرضية ال ميكن أن ختضع يوما إىل ممكن، لكن 
وال ننظر إىل تلك القوانني يف كل األحوال إال . التحقق باملالحظة

ا وسيلة عامة للتعبري عن الظواهر والنتيجة اليت ينتهي . ) 11(."على أ
 التعبري عن واقعة إليها كونت هي أن كل قضية ال ترجع يف النهاية إىل

  .معقوالميكنها أن تقدم أي معىن واقعيا و ، ال عامة أو خاصة

ها هي . إال أن كونت ال يستنتج مما سبق إنكار كل فلسفة       
وحده ميكن أن يطمح إىل مبالحظته أن العلم . ذي فكرته األساسية

زيائي للتأمل أن الفلسفة على العكس تتيه يف الغيم امليتافيو  ،املوضوعية
ل كونت كيف يكن للفلسفة أن تكتسب هذه النظري، يتساء

العلم  املختلفة  قصها وكيف ميكن توحيد  قطاعاتاليت تن املوضوعية
ا تستطيع . اليت تتشتت يف شكل ختصصات و جييب بتأكيده على أ

للمعارف " منظومة عامة " ذلك من خالل تشكيل نفسها يف هيئة 
سيق املناهج ، الفلسفة مهمتها تنبتعبري آخر. اصةالوضعية اخل

الفيلسوف جيب عليه، حسب  . والنتائج العامة للعلوم  اخلاصة
، لكنه شبعا بالروح الوضعي ككل  اآلخرينكونت، أن يكون عاملا مت

شكالت العامة اليت يطرحها  جيعل  ختصصه يتمثل يف دراسة امل
   ) 12(.،  أي املشكالت اإلبستمولوجيةالعلم

  :الجتماع من العلوم الطبيعية إلى علم ا - 2
الذي كان يسمى  يف األول   -اع حسب كونت، علم االجتم

هدفه هو و "  الظواهر  االجتماعية " ضوعهمو  - فيزياء  إجتماعية"
 ) 13(.وتطور  اجملتمع اكتشاف تنظيم

الستاتيكا  ) أ: جتماع ينقسم إىل ميدانني كبريينعلم اال      
التوازن  اليت من قوانني أوال استخالص  حيث جيب جتماعية اال

وعالقات خمتلف  املؤسسات  يف وقت معني، التعايش حتكم،
رة يف نفس حالة التجاو   العالقات بني حالة الصناعةمثال .االجتماعية

، أو أيضا بالربوليتاريا قات أرباب العمل، عالالوطن ويف نفس الفرتة
ناميكا الدي) ب..السلطة املادية عالقات السلطة الروحية و 

جيب أيضا استخالص قوانني تقدم اجملتمعات  ة، حيثاإلجتماعي
سرة عرب العصور، أو تطور األ مثال تطور  .واملؤسسات االجتماعية

دراسات الديناميكا  . الروحية، تطور السلطة املادية ،إخل السلطة
علم االجتماع  ترتكز على املعطيات العلمية اليت يقدمها هلا

بل  ، قطيعة إبستمولوجية إعتباطيةس  بلي ق األمر هنايتعل. الستاتيكي
، وهو مياثل التمييز االجتماعية الئم لدراسة الوقائعبتقسيم منهجي م

. ) 14()الديناميكا(و الفيزيولوجيا )الستاتيكا( بني  علم التشريح
  .  الديناميكا بفكرة التقدمة النظام، و الستاتيكا  ترتبط بفكر 

، حسب  كونتترتكز،  العلمية يف علم اإلجتماعالطريقة 
بروح وضعية  تقي من  النظر  إىل الوقائع: ني أساسيتنيعلى قاعدت

من جهة  والعكوف  على ي  وعن أحكام القيمة اهلذيان  امليتافيزيائ
اذين اكتشامالحظة الظواهر و  ف قوانينها من جهة أخرى 

هو قابل للمالحظة وهذا  تفي باملعطيات األمربيقية، ومبانك القاعدتني
اتنا  يف املعرفة الذي  يضمن صحة ومشروعية إسهام وحده هو

القاعدة املتينة  مالحظة الظواهر هي وحدها" .السوسيولوجية
  ) 15("للمعارف  اإلنسانية 

مبا أن هدف العلم هو اكتشاف القوانني القائمة على أساس 
غ تصورا للتفسري املالحظة والتجريب، على علم االجتماع ان يصو 

إن التفسري السوسيولوجي، كما هو احلال .  لفروضالعلمي  واختبار ا
يف العلوم الوضعية اليت حققت جناحات كبرية وتقدما مرضيا جدا، 

إىل وقائع ) بربطها( يتمثل يف تفسري بعض الظواهر اخلاصة بإرجاعها 
عامة، أي إىل عالقات وقوانني ثابتة، ولكي تتميز القوانني اليت 

يقي وموضوعي جيب كذلك تصور يصوغها علم االجتماع بطابع أمرب 
وهذا املنهج يتمثل يف املالحظة،  .منهج يتالئم مع هذا اهلدف

  .التجريب، االستقصاء التارخيي  واملقارنة
، يف وظيفة التفسري السوسيولوجي تتمثل، يف رأي كونت

إما عن و  ،والقانون يعرب إما عن عالقة تزامن. صياغة قوانني عامة
ني تصف اخلصائص ، القوانيف احللة األوىل. ربع بني الظواهعالقة تتا

القات العو للتنظيم االجتماعي  ر املكونة، أي العناصالبنائية للمجتمع
بارتكازهم على . واليت حتقق التعايش االجتماعي هذه العناصر بني

شروط املشرتكة أي التحليل املعمق لكافة ال(الستاتيكا االجتماعية 
توضح خاصة النظام واإلمجاع  ، القوانني )بني كل اجملتمعات

  . االجتماعي
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يف احلالة الثانية،  القوانني  تشري إىل تتابع زمين بني الظواهر 
أي التفسري املباشر (بإندماجهم يف نظور الديناميكا اإلجتماعية 

، القوانني )للقوانني األساسية اخلاصة مبختلف مالمح التطور اإلنساين
.نسانية وتطورهاتصف مراحل  سريورة اجملتمعات اإل

)16 ( 

وهذه األخرية ميكن . تفسري الظواهر يستخدم عالقة السببية       
واليت جندها  -يف صيغتها األكثر بساطة . أن ينظر هلا بطرق خمتلفة

وعند املفكرين القروسطيني، واليت جندها يف الواقع ) 17(عند أرسطو
تتمثل  يف  السببية  -) 18(مستخدمة من قبل فكر  اإلنسان الشائع

الرؤية األكثر واقعية ). ظاهرتني(عالقة  سبب  بالنتيجة بني متغريين 
للسببية تتمثل يف التفكري مبفاهيم العالقات  البنائية، حيث أن 

ا  على العكس  مندجمة  يف  . الظاهرة  س ال تعترب  عامال معزوال إ
  .كوكبة  من العوامل  اليت  تتفاعل  فيما بينها

بالنسبة إليه، إن تفسري . أن كونت يفضل الصيغة الثانية يبدو        
يف ربطها إما بالنسق الذي ختضع له،  وإما بسلسلة  ظاهرة يتمثل

كل من الظواهر االجتماعية تبدو قد مت "يقول كونت  . سوابقها
تفسريها باملعىن العلمي حقا عندما ميكن ربطها بصفة مالئمة إما  

وإما مبجموع احلركية السابقة مع  ،هلامبجموع  املوقف املطابق 
  استبعاد بشكل دائم كل حبث عدمي اجلدوى وصعب املنال   

هذا التعريف مت  .)19("يف الطبيعة الباطنة ويف جوهر حدوث الظواهر
ذيبه كذلك من قبل الوضعية املنطقية ونتج عنه النموذج  تطهريه و

له املفسر املزدوج، النمولوجي واإلحتمايل هلمبل، والذي تبعا 
explandum   يتم تفسريه انطالقا من البنية القضوية

proposionnelle  اخلاصة باملفسرExplicans  : الواقعة يتم
إىل إدراج  ها  إىل الصيغة اليت تعرب عنها والتفسري يتم إرجاعهإرجاع
يتم  إرجاعه إىل إدراج هذه   الصيغة اليت تعرب عنها والتفسري هذه

 ،)قوانني( 3، ق  2، ق1على ق بناء: النوع الصيغة يف بنية من
 ،  ال كونت،)الواقعة( إذن ج )  شروط  خاصة(  3، ش2ش ،1ش

ائع  إىل لغة وال دوركامي عمال على إجراء هذا االنتقال من لغة الوق
ما. القضايا يشرتكان يف النموذج الذي أفضى إىل هذه الصورنة  إال أ

Formalisation  .طور يف النصف األول ما  تتهذه  األخرية ، عند
ا سوف تنيبء  بامل20من القرن  : قابل منهجية العلوم  اإلجتماعية، إ

هذه و . ع يتمثل يف إدراجها يف بنيةأو سلسلة من الوقائ  واقعةتفسري
بنية تتخذ شكل منوذج ،أي شكل نسق من ال: العملية ميكن صورنتها

إنه .اقعة بدقة تامةميكن إستباط الو  العالقات الصورية، واليت منها
يهدف إىل بناء نظرية  ا أن تفسح اجملال لتنسيق مفهوميميكنها أيض

من جهة أخرى، إن تصور السببية  )20(.عامة عن الظواهر االجتماعية

لدى كونت يتوافق مع املعىن الضيق والدقيق الذي يعطيه العلم 
 املعاصر إىل مصطلح تفسري  

   .)  Correlationباملقابل  إىل مصطلح  إرتباط ( 
)  21(يقدم  حتليال إبستمولوجيا معمقا  حول املسألة   كارناب        

ا خيصه، يقدم، فيم عامل اإلجتماع  الوضعي احملدث بول الزار سفيلد
 ) .22(للتطبيق يف امليدان السوسيولوجي حتليال تقنيا وجيها قابل

يف لغة  يصاغ  لم الطبيعة، القانون السوسيولوجيكما يف ع        
لعلم ا مشروع. ب أن يكون مصدره املالحظةإنه جي. ودقيقة واضحة

القوانني اليت تنظم اجملتمع  الوضعي هو استخدام املالحظة وصياغة 
ستدعي  إستدالالت قبلية  وأسباب كبديل عن كل طريقة ذهنية ت

فعال، إن املوقف . امليتافيزيائي خيالية  جتعلنا  نتيه يف متاهة التأمل 
 ). 23("يتميز من ناحية املنهج بتبعية التخيل إىل املالحظة" عي الوض

ذا املوقف، اإلنسان يقتصر على مالحظة الظواهر وتدوين 
، أو ، إما يف وقت معنيبينهم العالقات املنتظمة اليت ميكن أن توجد

بإقامة يكتفي الظواهر و  لى عن اكتشاف أسبابإنه  يتخ .عرب الزمن 
  ) 24( ."مهاالقوانني  اليت حتك

أيضا اللجوء إىل حتقيق جيب . تفسري الظواهر ال يكفي وحده
) التجرييب(على كل املوقف األمربيقي  زيادة. اليت تقرتحالفرضيات 

كونت ينشغل   ،)مالحظة، تفسري( القةالذي يتصدر عمل االنط
االختبارات لكن ملا كان التحكم و  .رييبأيضا مبنهج التحقيق التج

التارخيية  ناهجامل"شدد على ي وم اإلنسان، إنهصعبة يف جمال عل
أي املقارنة الوصفية القابلة للتطبيق على البحوث املرتبطة "املقارنة و 

، والتاريخ املقارن الذي يالئم )مونوغرافيا، إخل(تاتيكا الس مبجال
  ."الديناميكا "
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  الممارسة النقدية عند محمد أركونالممارسة النقدية عند محمد أركون
  

  ) 1(محمد بن حليمةمحمد بن حليمة
  

    ::تمهيد تمهيد 
ال ميكن احلديث عن الدكتور حممد أركون دون التحدث عن 
دف يف األول  العمليات املتتالية اليت يتبعها أو ينتهجها واليت 
واألخري إىل القيام بعملية نقدية ال تعرتف بأي حد من احلدود 

يها يف تراث البحث العلمي الكالسيكي املعروفة أو املتعارف عل
إذ جيعل من استعمال املفاهيم العلمية . سوى حد العلم والعقل 

والسوسيولوجية والتارخيية وحىت األلسنية األدوات املنهجية اليت حياول 
من خالهلا القيام بقطيعة إبستيمولوجية ينتقل فيها من دراسة األديان 

فقط من الواقع االجتماعي كل األديان وليس الدين اإلسالمي 
املعاش الذي يعرفه الشخص البسيط واملتمكن من الفقه يف الدين 

إىل واقع سوسيولوجي ال يضع اعتبارات شخصية أو ... وغريهم 
ذاتية أو حىت إيديولوجية للمواقف أو اآلراء أو األحداث والظواهر 

  .اليت حياول دراستها 
ول من خالله حممد هذه الدراسة أو هذا النقد العلمي ، حا

شمل بعد ذلك العقل الديين لي" أركون تناول العقل اإلسالمي 
، مبتدئة بالنسق املعريف اإلبستيمولوجي منتهية إىل الشق عموماً 

السياسي ، وال يكتفي البحث بالعرض والوصف ، بل كذلك حيلل 
  )2( ".وينتقد يف إطار احرتام حقائق األشياء كما هي 

ف حناول تقدمي فكر حممد أركون يف ويف هذه العجالة سو 
ا أركون نقد الدين  جمال املمارسة النقدية ، أو الكيفية اليت يقدم 
اإلسالمي ، وبالتايل فنحن حناول القيام بقراءة بسيطة يتم من خالهلا 
تبسيط بعض املفاهيم اليت استعملها الدكتور يف دراسته أو يف 

  ) . طبيقية اإلسالميات الت( مشروعه الفكري الكبري 
ا حماولة لإلجابة على العديد من التساؤالت، حيث اخرتنا  إ
الكثري من العنوانني بنفس الصيَّغ اليت ظهرت يف اآلونة األخرية يف 

ولعل من . العديد من الندوات وامللتقيات، وحىت يف اجلرائد واجملالت 
كيف تتم الممارسة : أبرز هذه التساؤالت نذكر على سبيل احلصر 

لنقدية عند محمد أركون ؟ كيف انتقد أركون العقل اإلسالمي ؟ ا
ما هي الممارسة النقدية للدين اإلسالمي ؟ كيف تستطيع هذه 

وغريها من العملية من تحقيق الوثبة التي يسعى إليها المسلمين ؟ 
ذا املوضوع   .التساؤالت ذات الصلة 

  

  الممارسة النقدية عند أركون الممارسة النقدية عند أركون : : أوًال أوًال 
الذين اهتموا باإلنتاج الفكري للدكتور حممد  لقد اتفق كل

أركون، سواء املؤيدين له، املتحاملني عليه أو الواقفني يف صف 
احليـاد، الذين ينظرون إىل اإلنتاج دون النظر إىل اإلسقاطات الذاتية 

. أو اخللفيات اإليديولوجية أو الدوغمائية املتعصبة لرأي دون اآلخر 
ودون استثناء أن أركون أقام عمًال أو  قلت اتفق كل هؤالء مجيعاً 

ممارسة نقدية للدين لإلسالمي من خالل دراسة الظاهرة الدينية، هذا 
  .النقد الذي وجهه إىل العقل اإلسالمي مث االنتقال إىل العقل الديين 

لقد اهتم أركون بعرض املناهج اجلديدة املستعملة يف العلوم 
قع االجتماعي اإلسالمي، أي االجتماعية وحاول تطبيقها على الوا

القيام بنقد معريف علمي ـ إبستيمولوجي ـ الستخالص نتائج متكن 
العامل العريب واإلسالمي من القيام بالوثبة املنتظرة من أمة لديها 
مقومات الريادة ، وهو ما حناول التطرق إليها من خالل النقاط 

  :التالية
ـــــ التناول العلمي للظاهرة الدينية ـــــ التناول العلمي للظاهرة الدينية   11   

يرى أركون ، أنـه مـن أجـل فهـم الـدين وتقـدمي احللـول الالزمـة 
والضــــرورية ، وانتقــــال العقــــل اإلســــالمي مــــن اجلهــــل املقــــدس إىل قيــــام 
النهضـة اإلسـالمية اجلديـدة ، جيـب فهـم والتبحـر يف الكثـري مـن العلــوم 

علــــى ضــــرورة دراســــة العلــــم "املتخصصــــة ، فهــــو يلــــح ومنــــذ ســــنوات 
هــو الــذي خيــرج العقــل مــن التفكــري داخــل األنثروبولــوجي وتدريســه ، ف

ــــــدوغمائي املغلــــــق ( إىل التفكــــــري علــــــى مســــــتوى أوســــــع ) الســــــياج  ال
فــالعلم األنثروبولــوجي يُعّلــم حســب الــدكتور البــاحثني   ) 3( ...".بكثــري

، وهـو ... كيفية التعامل مع الثقافات األخرى بروح منفتحة متفهمـة 
لسـنن الدينيـة عـن طريـق إعـادة ما جيعلنا نعيد النظر يف مجيع العقائـد وا
فـالقرآن هـو الـذي :" يقـول ... القراءة ملا قدمـه اخلطـاب الـديين عامـة 

أقــرَّ بأفضــلية الَقَصــْص علــى األســطورة كوســيلة لتقــدمي التعــاليم اإلهليــة 
  )4( ".املتعالية والعلم املوثوق به كبديل ألساطري األولني 

هيم اجلديدةليت فأركون يقصد االستفادة من املنهجيات واملفا
إىل إثراء التأويل ، تؤدي طبقت على دراسة الظاهرة الدينية إذا ما

وهو ما جيعل دراسة الظاهرة الدينية مهما كانت، سواء . وتعمقه كثرياً 
الدين اإلسالمي الذي عمل على تطويره ودراسته دراسة خاصة، أو 

ة منها أو اليحىت الديانات األخرى السماوية التوحيدية أو الوضعية احل
بتناول علمي ، وهو القيام فموقفه واضح يف هذا اإلطار. القدمية
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روبولوجيا دراسة الظاهرة ، حيث يكون اختصاص األنثللظاهرة الدينية
ثنولوجيا دراسة العقائد ، ويكون اختصاص اإلثنوغرافيا واإلالدينية

، وهي كذلك جماالت خصبة لعلم االجتماع وعلم والطقوس
  . التاريخ  األلسنيات وعلم

ويعـــــود ذلـــــك كلـــــه إىل كـــــون االهتمـــــام بالبحـــــث يف الظـــــاهرة 
، بـل وحـىت تناقضـها، حيـث يؤدي إىل التنوع يف وجهات النظر الدينية

املنـــزع " ، فهـــو اجتـــاه أو االهتمـــام يف اجتـــاه مـــن االجتـــاهني يصـــب هـــذا
االعتقـــادي ، وهـــو حبـــث املـــؤمنني بديانـــة يف شـــؤون ديـــانتهم، واآلخـــر 

، وهــــو يســــعى إىل اإلحاطــــة بالظــــاهرة الدينيــــة ي الوضــــعينــــزع العلمــــامل
انـــــب معتنقــــاً االهتمـــــام باجلانـــــب النفســــي أو اجلانـــــب التـــــارخيي أو اجل

أي اســـتعمال املنـــاهج احلديثـــة الـــيت  ) 5(".االقتصـــاد أو اجلانـــب املعـــريف
تطبــق آليــات وأدوات العقــل املســتقل عــن كــل البــديهيات واملســلمات 

للدراسة العلمية وال جتعل العقل يقوم بقطيعة اليت تعرقل السري العادي 
  .مع الواقع االجتماعي الذي حييا فيه ويتفاعل معه بصفة عادية 

الدينية من  ويظهر اهتمام خمتلف العلوم بدراسة الظاهرة
كل عام ، حيث يدرس علم األديان بشخالل حماوالت التخصص
نوع من  ، حيث تكون املمارسة الدينيةاملمارسة اإلنسانية للدين

يف حني . الرقابة ووسيلة لتعرف اإلنسان على العامل الذي يعيش فيه 
يدرس تاريخ األديان ديانات العامل القدمية واجلديدة ومعرفة حقيقتها 

وتأخذ العلوم األخرى . واكتشاف االختالف والتشابه املوجود بينها 
وميكن أن  جوانب خمتلفة ميكن أن تلتقي فيها مع علوم أخرى

، وحتاول عمل يف تقنيات علمية تعتمد العقل، لكنها تستفختتل
أو دراسة الدين ليس من منطلق املعتقد املؤمن الذي حياول التعرف 

، ولكن من خالل الباحث العامل التعمق يف الدين الذي يؤمن به
  .الذي يدرس الظاهرة الدينية من منطلق علمي حبت 

  ـــــ إبستيمولوجية أركون ـــــ إبستيمولوجية أركون   22
، مير انتماء حممد أركون للعامل العريب واإلسالال ميكن إنكا

، وتأثري هذا األصل جيعل منه يفكر يف فهو ابن اجلزائر أبًا عن جد
فكرياته ، فهي اليت أخذت كل تلدين اإلسالمي وحماولة النهوض بها

امه بكل األنواع امه وجهوده الفكرية والعلمية، رغم ا ، ولعل أبرزها ا
صوليني، ، مثل ما قدمه به أحد األروج عن امللةكفر أو الردة أو اخلبال

 .يدعو إىل التعامل مع اإلسالم .أي أركون .وهو علمان:" حيث يقول
، وباالستفادة من املعطيات اليت القرآن والسنة باملقاييس الغربيةو 

ويعترب الدين الذي ينتهجه الناس . خلفها ماركس ونيتشه وغريمها 
ية اليت خلفها الفقهاء وأسبغوا عليها جمموعة من املعطيات البطريرك

والرجل أّمة وحده يف منهجه وحربه الشرسة اليت . صبغة القداسة

هذا :" يقول فيه ليصل إىل حكم قاصِ ) 6( ".حتتاج إىل حنكة ملتابعة
  )7( ".الكذَّاب األشر

جنس جبنسيتها ، االستقرار فيها وللتمنذ انتقاله إىل فرنسا
، مرحلة طويلة من العمر، تدريس فيهاوالدراسة فيها، ومن مث ال

، فهو دون شك متشبع فيها حممد أركون أن يؤثر ويتأثر استطاع
بثقافة اجملتمع الفرنسي العلمية، متأثر بالنقد املعريف واإلبستيمولوجي 
الذي عرفته فرنسا يف تلك املرحلة، حيث شهدت الفرتة اليت درس 

مية، حيث مت فيها وعمل فيها كمحاضر يف السربون طفرة عل
وهي كذلك الفرتة اليت . االهتمام كما هو معروف بفلسفة العلم

  .شهدت حبوثاً كثرية وكثيفة يف نظرية املعرفة العلمية 
الفرتات اخلصبة يف  الفرتة اليت عايشها أركون، تعترب من

البحث  ، وخاصة يف علم االجتماع، حيث طغىخمتلف العلوم
خمتلف الدراسات إىل إجياد  ، وعمدتاملنهجي على خمتلف العلوم

وتوضيح أدوات حتديد العلم وكذلك حتديد املفاهيم واملصطلحات 
ا  اليت تقرتن به ومن مث حتديد املناهج والوسائل واألدوات اليت يصل 

وكذلك جانب آخر له من األمهية، وهو . العلم إىل حتقيق النتائج 
ة واإليديولوجيا، عالقة العلم ـ أي علم من احلقل املعريف ـ بالفلسف

وآليات ومنطلقات هذا العلم الفكرية يف حتديد معامل اخلطاب 
هذا كله، وغريه من . املستعمل ووسائله يف التفسري والتحليل والتأويل 

األدوات، كانت وال زالت معامل الفلسفة الفرنسية املعاصرة، خاصة 
  .يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ذا ومن أشهر الفالسفة  املعاصرين يف فرنسا الذين عرفوا 
ميشال : التوجه اإلبستيمولوجي، أو الدراسة النقدية للعقل الغريب جند

. فوكو، بول ريكور، بيار بورديو ، كلود ليفي ستورس، ديريدا وغريهم
عايشهم حممد أركون وتأثر بطريقة معاجلتهم اإلبستيمولوجية 

ك جند أن تناول الدكتور للمختلف املواقف واآلراء والظواهر، لذل
، بل وسيطر عليه املوقف د أركون للعقل اإلسالمي غلب عليهحمم

مفهوم هذا العقل وخصائصه ، كيفية اشتغال " اإلبستيمولوجي، أي 
هذا العقل مبوضوعه، إجنازات هذا العقل املعرفية أو آلياته ووسائله 

، ملعرفيةوعه، إجنازات هذا العقل اومناهجه، عالقة هذا العقل مبوض
ظهوره يف التاريخ، مراحل تطوره، أهم التغريات اليت عرفها، وذكر 

  )8(".خصائصه وإبراز جتلياته وأخرياً حتديد إمكانياته وحدوده املعرفية
، ادر أين خرج أركون يف كل كتاباتهال جند إال القليل الن

، فكانت  ن اإلطار املنهجي واإلبستيمولوجيتصرحياته أو مقاالته ع
اءاته حماولة لشرح الطريق املنهجي الذي ميكننا من فهم كل لق

من ذلك الغطاء الدوغمائي الطريقة اإلبستيمولوجية اليت خترجنا 
، أو التحرر من السياج املوضوع من طرف الدارسني الذين املتعصب
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ألن البحث العلمي املتخصص . يبحثون يف الدين الذي يؤمنون به
ث الذي يقوم به الباحث املؤمن خيتلف اختالفًا جذريًا عن البح

ا واليت تسقطهم يف الكثري  الذي حياول به معرفة الديانة اليت يؤمن 
ة وشاملة للوعي اإلسالمي من األحيان إىل عرقلة إبستيمولوجية كبري 

، بل عدداً كبرياً من املثقفني تلك العرقلة اليت جتعل اجلماهري"، املعاصر
إلنقاذ العقول من شر  جيهلون أو يرفضون الطرق العلمية

  )9( ".اإليديولوجيات املتالعبة بالنفوس
  سبتمبر سبتمبر   1111ـــــ أركون وأحداث ـــــ أركون وأحداث   33 

سبتمرب من بني املواقف القليلة جدًا اليت  11تعترب أحداث 
، حيث ل، التفسري أو التأويفيها أركون عن منهجيته يف الطرح خرج

من حتدث عن السياسة ودور هذه األحداث يف تغيري العديد 
مية املفاهيم، لكنه اغتنمها فرصة للحديث عن الكثري من املفاهيم القد

اإلسالمي ، وعالقة الغرب بالعامل اليت رافقت العهد االستعماري
لقد خصص يف هذا اإلطار كتاب بأكمله . ونظرته للعرب واملسلمني

سبتمرب وهو الكتاب الذي أصدره مع جوزيف  11للحديث عن 
ات:" مايال، حتت عنوان    ".إىل بغداد، ما وراء اخلري والشر نمن ما

هذا الكتاب هو حوار شّيق بني خمتصني يف شؤون العامل 
العريب واإلسالمي، حممد أركون من جهة وجوزيف مايال من جهة 
أخرى، أين حاوال تبيني معاين هذه األحداث اليت أيقظت العديد من 

يب واإلسالمي وبني املفاهيم واالختالفات املوجودة بني العامل العر 
الغرب، وأعادت إىل األذهان الكثري من التساؤالت واالستفسارات 
حول مستقبل العالقة بني الطرفني، وخاصة مستقبل اإلسالم يف ظل 

هذه اخلالفات ليست فقط . قوة الغرب وضعف ما يسمى بالشرق 
  .على املستوى الشعيب ، بل على املستوى النخب واملسؤولني 

ذكار ما يعرف العامل العريب اإلسالمي والعامل يف سياق است
هذه االستذكارات تسمح يل بالتشديد :" الغريب، يقول حممد أركون 

سبتمرب ، منظورًا إليه من اجلنوب الغريب / أيلول  11على أن 
للمتوسط، هو بكليته الوليد التارخيي خلصومة قدمية بني املسيحية 

كان ينبغي هلا أخريًا أن تصل   واإلسالم، واملنعطف احلاسم يف معركة
إىل إجابات مبقدورها أن تؤسس لتاريخ تضامين جململ اجلغرافيا 
: السياسية ، واجلغرافيا التارخيية املتشكلة من قبل املتخاصمني الثالثة

  )10( ".اإلسالم وأوروبا والغرب 
فكان هدف أركون من خالل هذا الكتاب، وهذه الدراسة 

اجلهاد ، احلرب : ادة التفكري يف مفاهيمإع"العلمية الناقدة هو 
املقدسة، احلرب العادلة، ليقف موقف املؤرخ الناقد للفكر اإلسالمي 
وللحداثة الغربية وموقف األنثروبولوجيا من حيث هي ممارسة نقدية 

. للثقافات وللصّيغ املقدسة لبلورة ما يسمى اجلهاد أو احلرب العادلة 

عن التقاليد املنبثقة عن تفكري الثقات نتيجة أنظمة القّيم املوروثة 
 اخلري والشر، املبجلني اليت حتتاج إىل نقد جذري ألفكارنا ترتنح بني

اإلجرامي، بني ، الصادق والكاذب بني القانوين و بني العدل والظلم
، بني الطّيب واخلبيث، بني االلتزام واالنفالت املساواة والتفاوت

  )11(... ".األخالقيني، بني احلضري والوحشي 
فالتقديس حسب أركون انتقل من الناحية الدينية إىل الناحية 

العنف : العلمانية وفق ثالث مفاهيم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وهي 
التقديس واحلقيقة، حيث تكون هذه املفاهيم موجودة عند الطرفني 

احلرب املقدسة أو : ولكن باستعمال مصطلحات جديدة ، مثل 
الديين، يقابله احلرب العادلة أو القانونية أو الشرعية  اجلهاد يف اجلانب

وباملقابل ، متت قراءة مدلوالت فقه اجلهاد . الدولية يف العلمانية 
. نشر الدميقراطية يف العامل : اإلسالمية مت بلورة مفاهيم مقابلها مثل 

ليبّني هذا التقابل، وهذا التعامل املبّيت واملبين على خبث للطوية 
اية احلرب الصراع الدائم بني اإلسالممعامل  ، أوروبا والغرب منذ 

العاملية الثانية، والذي جتدد بتجدد املفاهيم ودخول بعض املفاهيم 
عصر التكتالت، تعدد الثقافات، صراع احلضارات : اجلديدة مثل

واألديان، عهد العوملة وغريها من املفاهيم اليت صاحبت هذه 
 11، خاصة بعد أحداث يعرفها العامل التغريات والتحوالت اليت

  . 2001سبتمرب 
  محمد أركون ونقد فهم اإلسالم محمد أركون ونقد فهم اإلسالم : : ثانياً ثانياً 

إننا نركز على الدين اإلسالمي دون غريه من الديانات ـ 
توحيدية مساوية أو وضعية، وذلك ألن األمر يهم العامل اإلسالمي 
مل الذي ننتمي إليه، من جهة، وكون حممد أركون ينتمي إىل هذا العا

رغم كل الذي قيل عنه من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة كون أركون 
نال انتقادات الذعة أوصلته حلد التكفري من علماء يدعون انتماءهم 
ألهل السنة واجلماعة، فكان انتقادهم مبين على حبث املؤمنني 

  .بالديانة وليس الباحثني فيها 
نقد أما اجلانب اإلبستيمولوجي الذي اعتمده أركون يف 

دي ، الفر ثري اإلسالم على كل أصعدة الوجودتأ" اإلسالم فكون 
 )12(".، مستمرًا حىت يومنا هذا ، كان دائمًا ثابتاً، عميقاً واجلماعي

وهذا يعين أن اهتمام أركون بالظاهرة الدينية اإلسالمية كان من أجل 
فهم الشروط واآلليات اليت تتحكم يف إدراك وفهم املسلمني لدينهم، 

يت تقود حتمًا إىل فهم الواقع االجتماعي وحماولة اقرتاح حلول وال
ا املنطلق املوضوع املركزي فكانت الظاهرة الدينية من هذ. النهضة
اليت حيتلها الدين يف اجملتمعات اإلسالمية والعربية " ، فاملكانة للبحث

املعاصرة هي من اهلول والضخامة إىل درجة أنه ميكننا اعتبارها مبثابة 
سألة األوىل واألساسية اليت ينبغي على املثقف أن يهتم امل
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وال ينبع اهتمام أركون بالظاهرة الدينية يف اجملتمعات العربية ")13(".ا
، أو ألن هذه اجملتمعات ية فقط من اعتبارات إبستيمولوجيةواإلسالم

دون احلد املطلوب من حيث الدراسة والتحليل، كما (...) تظل 
، ذلك أن سوء معرفة هذه من اعتبارات علمية ، إمنا أيضاديؤك

التخلف التارخيي الذي تعاين  اجملتمعات ميثل جانبًا هامًا جدًا من
  )14( ".منه

فأركون يقر باجلانبني معًا ، أي أنه من خالل دراسة الظاهرة 
الدينية ال حمالة سوف يتمكن الباحث من معرفة طريقة تعامل 

ومن أن . اته يف احلياة االجتماعية املسلمني مع الدين ، ومع تأثري 
دراسة الظاهرة الدينية تعترب الطريق األمثل الذي ميكن الباحث من 

، لنفسية والذهنية وحىت االجتماعيةسرب أغوار املشاكل أو املعيقات ا
وض األمة العربية واإلسالمية بنفس الطريقة اليت  واليت تقف أمام 

ا حضارة القرون األوىل من ا   . إلسالم قامت 
هذا التمهيد ، أو التعامل األويل مع الكثري من املعطيات 
اليت ختص الدين اإلسالمي ، يقودنا إىل تسليط الضوء على العديد 
من األفكار اليت تبناها حممد أركون ، واليت أراد من خالهلا حماولة 
جتديد أو على األقل طرح مجلة من األفكار ميكن يف املستقبل القريب 

ق إليها بكل حرية ، دون اخلوف من سوط التكفري أو اإلخراج التطر 
ا الدكتور ، ومن  م  من امللة أو حىت الردة ، وهي مجلة التهم اليت ا

  :بني النقاط نذكر ما يلي 
  ::ـــــ الفهم الكالسيكي ـــــ الفهم الكالسيكي   11

، الدراسات أركون بالفهم الكالسيكي لإلسالم ويقصد
أو ما يسمى باالستشراق، ، عامل اإلسالمياالستشراقية للدين وال

أسلوب تفكري يقوم على التمييز الوجودي واملعريف بني " والذي يعين 
 )15(".)الغرب(سمىـ يف معظم األحيانـ ، وبني ما ي)الشرق(ما يسمى 

، وإعادة بنائه، سلوبًا غربيًا للهيمنة على الشرقأ" وهو بذلك 
   )16( ".والتسلط عليه 

ذين أرادوا دراسة الفكر العريب وهي نظرة غالبية املفكرين ال
واإلسالمي من أبناء هذا الفكر ، أمثال إدوارد سعيد، حسن حنفي، 

م كانوا ... نصر حامد أبو زيد ، عبد اهللا العروي وغريهم كثري  أل
ينظرون إىل االستشراق أال أنه ليس فقط جمرد موضوع أو جمال 

البحث العلمي سياسي تظهر مالحمه بصورة سلبية يف الثقافة أو يف 
الوعي اجلغرايف السياسي املبثوث يف " أو يف املؤسسات ، بل أنه 

النصوص العلمية واالقتصادية واالجتماعية والتارخيية واللغوية، وهو 
تطوير تفصيلي ليس فقط للتمييز اجلغرايف األساسي، بل أيضاً 

ا اليت يستعني يف حتقيقها واحلفاظ عليه) املصاحل ( لسلسلة كاملة من 
ينبغي علينا القول أن هذه :" يقول أركون  )17( ".بشىت الوسائل 

اإلسالميات الكالسيكية هي عبارة عن خطاب غريب عن اإلسالم، 
إن علماً كهذا يشكِّل . وهو صادر عن اختصاصيني باللغات الشرقية 

منذ القرن التاسع عشر ممارسة معرفية ملتزمة وغري ملتزمة يف الوقت 
ا ملتزمة مبعىن . اللتزام هنا االلتزام اإلبستيمولوجي أقصد با. ذاته  إ

أن املستشرقني ينتمون إىل ثقافتهم اخلاصة عندما يراقبون 
  )18(".اإلسالم

م ال يهتمون للواقع االجتماعي الذي  ويرجع ذلك إىل كو
م  ال يبالون إطالقًا مبصري املسلمني " يعرفه العامل اإلسالمي، بل إ

فهذه . المية عندما يدرسون اإلسالم أو يكتبون عنه واجملتمعات اإلس
فهم  )19(".ليست مشكلتهم، كما يقولون صراحة حىت يومنا هـذا 

، اخلاص لإلسالم وللظواهر الدينية يفسرون ويرتمجون وينقلون فهمهم
ويعتقدون أن الظاهرة الدينية يف اجملتمعات اإلسالمية ليست هلا أي 

، بل ة الدينية يف اجملتمعات املسيحيةاهر عالقة علمية أو معرفية بالظ
م يعتقدون  باختالف املسألة جذريًا يف كلتا اجلهتني وال رابط " إ

، ضمن  يدرجون اإلسالم، إبستيمولوجياوبالتايل فُهم ال. بينهما
م إذا ما أدخلوه  إشكالية عامة ختص الظاهرة الدينية مبجملها أو أ

ا تكون إيديو  لوجية أو الهوتية أكثر منها علمية يف دراسة مقارنة فإ
  )20( ".حبتة 

حياول أركون توضيح األسباب اليت جعلت من الفهم 
الكالسيكي للدين اإلسالمي أو االستشراق ال يصل إىل حتقيق 
أهداف علمية حبتة، بعيدة عن اإليديولوجية وعن اخللفيات العقائدية 

ة، ال ميكنها نقل أو حىت الطبقية، فاستخدام املستشرقني ملناهج قدمي
الظاهرة الدينية من دائرة األساطري والسحر إىل الظاهرة العلمية اليت 

فحىت تطبيق املناهج القدمية ،  . ميكن تطبيق املناهج العلمية اجلديدة 
كاملنهجية الفللوجية كان من أجل استخراج تأثري التوراة واإلجنيل يف 

ة مقارنة شكالنية مركزة بقيت عبارة عن دراس" القرآن الكرمي ، لكنها 
ا التارخيية على الصيغ التعبريية، بل وحىت  )21(".على الكلمات وأنسا

وهو من بني األسباب اليت ينتقد بسببها أركون االستشراق، حيث مل 
يركز املستشرقون على الدراسات اليت مكنتهم ومكنت من قلبهم 

مكنتها من  العديد من العلماء واملفكرون من القيام بوثبة حقيقية
  .التطور والنهوض 

يعترب أركون بأنه بإمكان تطبيق املناهج احلديثة على الظاهرة 
اإلسالمية متكن الدين اإلسالمي ومن مث األمة اإلسالمية من التطور 
والرقي والعودة إىل الريادة، وكان ينتظر من املستشرقني التحلي 

لفية، حيث يقول باملوضوعية ودراسة الظاهرة الدينية دون حتيز أو خ
أما الُبىن السيميائية أو الداللية للخطاب الديين، :" يف هذا السياق

والدور األساسي للمجاز، والُبعد األسطوري للَقَصَص الدينية، أي 
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باختصار كل املقوالت املؤسسة خلطاب الوحي الذي انبثقت عنه 
ته النصوص املقدسة من قبل الطوائف الدينية واليت ُتشكل بعض جتليا

وجتسيداته فقط ، أما كل ذلك فقد بقي جمهوال بشكل كلي أو شبه  
أي أنه يعيب على الفهم  )22(".كلي من قبل املنهجية االستشراقية

الكالسيكي لإلسالم اكتفاءه بالقراءة الفللوجية للقرآن الكرمي، وتركيزه 
على عناصر معينة أو على املمثلني البارزين وتناسيه للفكر اإلسالمي 

ليشمل جممل الفكر " مث يتجاوز هذا االنتقاد . همش والشعيبامل
ذا الصدد إىل  الفلسفي الغريب عامة يف موقفه من اإلسالم ، مشريًا 
النقص الثقايف والعقلي للنظريات الفلسفية الكربى املبنية جون أن 
تأخذ بعني االعتبار جتربة اإلسالم التارخيية بصفتها إحدى التجارب 

رافضًا أيضًا احنصار فكر فالسفة الغرب مبا فيهم . ربى العاملية الك
األكثر حتررًا من نزعة التمركز حول الذات الغربية فوكو ، هابرماز 
ديريدا وغريهم ، داخل إطار قطيعة عقالنية مقطوعة عن كل عالقة 

  )24(".بالبعد الديين 
  ::ـــــ اإلسالم والعلمانية ـــــ اإلسالم والعلمانية   22 

ا  ال بد أن نشري يف البداية أن الع كلمة لمانية بكل مدلوال
بضاعة غربية مل تنبت يف " ، فهي دخيلة على اجملتمع اإلسالمي

فاجملتمع  )25(".يم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكريةأرضنا، وال تستق
امتزاج الروح " اإلسالمي يعرف امتزاجًا كامال بني الدين والدنيا، 

نفصل امسه باجلسم، فال يوجد شيء منفصل امسه الروح، وال شيء م
الدين والعلم، أو الدين والدنيا، أو الدين  اجلسم، وكذلك كان
وهذا ما يدل على أن مصطلح العلمانية  )26(".والدولة يف اإلسالم

مصطلح خاليف جداً، شأنه شأن "باملفهوم الفكري ال الديين 
التحديث والتنوير والعوملة، شاع استخدامها : مصطلحات أخرى مثل

ا بني مؤيد ومعارضوانقسم الناس بش ولعل مصطلح العلمانية . أ
  )27(".بالذات أكثر هذه املصطلحات إثارة للفرقة 

ال عالقـة " فاجملتمع اإلسالمي عمومًا ، يرى أن العلمانية 
ا وأن ما حدث هو أن بعض املفكرين العرب  لإلسالم واملسلمني 

م تسببوا ب...  ذلك يف نشر قام بنقل األفكار العلمانية الغربية وأ
العلمانية يف بالدنا ، بل يذهب بعضهم إىل أن عملية نقل وتطبيق 
األفكار العلمانية تتم من خالل خمطط حمكم ، أو رمبا مؤامرة عاملية 

بل يذهب  )28(،"يقال عنها أو هلا أحيانًا صليبية أو يهودية أو غربية 
ا نبت شيطاين  البعض إىل أكثر من ذلك ، حيث توصف على أ

يث وافد من الغرب ، ومفهوم إحلادي دخيل على مفاهيم اجملتمع، خب
وكلها تؤدي إىل الُكفر والردَّة واإلفساد . وختطيط مبيَّت من الصهيونية

فهي ردود فعل عنيفة جدًا ضد العلمانية من طرف . يف األرض
العديد من الفئات االجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي باعتبارها، أي 

إيديولوجية غريبة ، خطرية ومعادية وممتزجة مبفاهيم  العلمانية متثل
فهذه الفئات تؤمن أن ال خري يف كل غريب . اإلحلاد واملادية الغربية 

غريب حيمل أو ال حيمل أي ديانة من منطلق لن يرض عنك اليهود 
  .وال النصارى حىت تتبع ملتهم 

مما سبق، قد تكون هذه نظرة أرثوذوكسية على حد تعبري 
ا تنطلق من نظرة سيطرت على العديد من الفقهاء أركون ، أل

واحملدثني حول الدين اإلسالمي، ممن ينتمون إىل الدين اعتقاداً 
وممارسة، وليس من الباحثني املتسلحني باألدوات املنهجية والبحث 

ويف املقابل هلا كانت نظرة املفكرين واألدباء الذين محلوا . العلمي
للداللة على فصل الدين عن "للجميع،  شعار الدين هللا والوطن

الدولة أو فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، وهو مطلب 
سياسي إيديولوجي وظيفته صيانة حرية االعتقاد الديين والوجداين، 
باإلضافة إىل حتقيق املساواة املباشرة بني املواطنني، وضبطها على 

واحد، دون وسيط ديين أو أساس قانونية واحدة ، بني أبناء الشعب ال
طائفي أو مذهيب حيث االنتماء إىل الوطن هنا أساس العالقات 

  )29(".االجتماعية 
ويف هذا اإلطار تندرج أعمال حممد أركون ، بوصفها "

مشروعًا نقديًا بامتياز ، يتحدى هيمنة خطاب السلطة واإليديولوجية 
ا،  مبطًال احتكارها الدينية اإلسالمية، أساليبها، وقيمها، ومسلما

للساحة الفكرية من خالل تأسيس خطاب علمي جديد، معتمداً 
، كاأللسنية، واألنثروبولوجية لك على العلـوم احلديثة ومناهجهايف ذ

  )30(".وعلم االجتماع الديين وعلم التاريخ احلديث والنقد الفلسفي
موقفا ه كعادته اجتاهًا خمالفاً، ويتخذ فأركون يتج

منهجياً ال يعرتف باخلصوصيات من أجل الوصول إىل  إبستيمولوجيا،
احلقائق العلمية، حياول من خالل العلمانية صياغة طريقة جديدة 
مادامت متنح األولوية للعقل على النقل حيث يتفق مع العديد من 

تعطي األولوية للعقل يف تنظيم شؤون الدنيا " املفكرين بأن العلمانية 
ياسي تكفل احلرية وتصون خمتلف احلقوق وعلى املستوى الس. والدولة

ا تضمن احلياد . للجميع  وعلى مستوى العالقة مع املقدس فإ
ذا املعىن فإن العلمنة موقف . الكامل ال بل االحرتام لكل األديان 

معريف وروحي يأخذه اإلنسان من دينه ودنياه من أجل الوصول إىل 
بني الشأن الديين موقف يدعو إىل رسم حدود طبيعية . احلقيقة 

موقف يعطي احلجم املوضوعي للبعد الروحي والبعد . والشأن الدنيوي
   )31(".الدنيوي البشري للشخصية اإلنسانية 

إن العلمنة، بالنسبة يل، هي موقف :" يقول حممد أركون 
للروح، وهي تناضل من أجل امتالك احلقيقة أو التوصل إىل 

كبريتني أو حتديني هامني؛   وهي تواجه مسؤوليتني )32(".احلقيقة



 

41 

كيف نعرف الواقع بشكل مطابق وصحيح ؟ أي كيف : فاألول
يتوصل اإلنسان إىل معرفة حتظى بالتوافق الذهين والعقلي يف ظل 
اخلصوصيات اليت متيز اجملتمع اإلنساين متكنه من التوصل والوصول 

ثري شيء أكرب بك" إىل احلقيقة ؟ وهو ما يبّني أن العلمنة شيء آخر، 
ا . من التقسيم القانوين للكفاءات بني الذرى املتعددة يف اجملتمع إ

أي الروح ( أوًال وقبل كل شيء مسألة ختص املعرفة ومسؤولية الروح 
هنا تكمن العلمنة أساساً وتفرض نفسها بشكل ) . البشرية، اإلنسان

ودون النظر إىل  )33(،"متساٍو وإجباري على اجلميع دون استثناء
  . صيات الثقافية ، التارخيية وحىت الدينية اليت ولد فيها اإلنساناخلصو 

أما املسؤولية أو التحدي الثاين ، فبعد التوصل إىل التعرف 
على الواقع، فإنه ينبغي أن نصل إىل الطريقة أو الوسيلة أو اآللية اليت 
ا هذه املعلومات أو احلقائق أو هذا الواقع دون أن نتدخل  نوصل 

ة كانت يف حياته أو أن نعمل على عرقلتها أو تقييدها بأي بأي طريق
ذا يفهم أركون العلمنة، حيث يقول هكذا أفهم :" نوع من القيود، و

أقصد العلمنة املعاشة متوتر مستمر من أجل االندماج يف : العلمنة 
العامل الواقعي، واليت تساعد على نشر ما نعتقد أنه احلقيقة يف 

أي كل ما ( وكل ما عدا ذلك ). أي يف اجملتمع(الفضاء االجتماعي 
ناتج عن كل ) ميكن أن يُقال بعدئٍذ عن العلمنة أو العلمانوية 

نواقصنا يف عملية البحث العلمي من أجل معرفة الواقع، وعن 
نواقصنا الرتبوية يف توصيل هذه املعرفة يف ما بعد إىل اآلخر، أو 

األحداث  وعن ذلك تنتج أو نتجت سلسلة من. اآلخرين
  )34(".والصراعات العلمانية أو املضادة للعلمانية 

وأركون يويل أمهية كبرية ملوضوع اإلسالم والعلمنة يف مشروعه 
الفكري، كون هذا املوضوع ليس موضوعًا علميًا أو نظريًا فحسب، 
بل هو موضوع يعيشه اجملتمع اإلسالمي ، وينبغي إجياد احلل املناسب 

القيام بإعادة نقد " ملشكلة يف اإلسالم ، جيب له ، ولكي حنل هذه ا
ملفهوم العلمنة ، نقدًا فلسفيًا كما كانت قد استخدمت وطبق يف 

يف الواقع أن العلمنة تبقى مسألة حاضرة وملحة فيما خيص . فرنسا 
وذلك من أجل تشكيل [...] العامل العريب واإلسالمي بشكل عام 
كل القادة املسلمني يتمنون . الدولة ، باملعىن احلديث لكلمة دولة 

م ، ولذلك فهم حياولون إدخال األفكار احلديثة  تطبيقها يف جمتمعا
  )35( ".إىل جمتمعات ال تزال عتيقة الُبىن واهلياكل يف معظمها 

فالعلمنة تشغل تفكري مجيع القادة واملسؤولني يف شىت 
اد حًال قطاعات اجملتمع ، غري أن هؤالء املسؤولني عندما يريدون إجي

م يعجزون حسب أركون،  للمشاكل املعاشة يوميًا أو احلياتية ، فإ
م ال جيدون اإلطار النظري الفكري الذي يعتمدون أو يستندون  أل

تنقصنا يف الواقع املراجع التارخيية الالزمة : "لذلك يقول أركون. عليه

لكي نعرف كيف كانت مشكلة العلمنة قد طرحت نفسها داخل 
ينقصنا أيضًا املراجع الفلسفية املالئمة . تمعات اإلسالمية هذه اجمل

إلجناز هذه املهمة، ذلك أن اإلسالم مل يعرف أبدًا يف تارخيه تفكرياً 
  )36(".فلسفياً يطرح مسألة العلمنة كما نفهمها اليوم

يرى حممد أركون ، بعد طرحه للعديد من اإلشكاليات اليت 
انية ، أن مهمة اإلسالميات تطرح نفسها فيما خيص موضوع العلم

ا هي من تؤسس اإلطار النظري والفكري  التطبيقية اليت ينادي 
الذي ميكن اجملتمع اإلسالمي، وخاصة الباحثني وفق منهجية علمية، 

مواجهة كل " مسلمني أو غري مسلمني، وتتيح الفرصة هلم من أجل 
الصعوبات واملشاكل املعاشة حىت اآلن بشكل جترييب واقعي 

فالعلمنة ال تعين احلقيقة يف حد  )37( ".وحمسوس، لكن غري ُمَنظٍَّر هلا 
ا،  وإمنا السعي والصراع من أجل الوصول إليها ، ال حتول دون " ذا

ذلك أي إكراهات أو تراكمات أو ضغوط إيديولوجية أو سياسية 
تروم حجمها أو طمسها أو ردمها أو تشويهها أو التمويه 

ا ما جيعل العلمنة عند حممد أركون أمر جيب وهذا  )38(".بشأ
ا موقف ضد النزعة الدوغمائية،  النضال والصراع من أجله، أل

مع اليقينيات الدوغمائية لإلميان "يتطلب قطيعة إبستيمولوجية 
  )39(".التقليدي واملسلمات املتشنجة للنظام املغلق

ذا يكون أركون من بني الذين يعتقدون بضرورة وجود  و
ويف هذا السياق ال يصبح استخدام "جديد لطبيعة املفهوم، فهم 

ائية، بل إن ... مفهوم العلمانية  مرتبطًا بداللة متحجرة مغلقة و
، وهو ما يؤدي ...استخدامه يتحول إىل مناسبة إلعادة إنتاجه

ا تدعم معطيات  بالضرورة إىل تركيب كثري من الوقائع اليت نفرتض أ
معانيه حلساب عملية يف الفكر، قادرة على املفهوم، وتتجاوز بعض 
ا اجملتمع  )40(".توليد دالالت جديدة حيث يستطيع استيعا

فال . اإلسالمي بكل خصوصياته الثقافية ، التارخيية وخاصة الدينية
تبدوا أو تظهر العلمانية جمرد نتاج َتَشُبع حممد أركون بالثقافة الغربية، 

عرفة األشياء على حقيقتها، بعيداً بل تؤسس حلق الروح البشرية يف م
  ...عن أي سلطة كانت، سياسية أو دينية أو إيديولوجية أو غريها 

من كل ما تقدم، فإن حتليل أركون يؤسس حلق الروح 
البشرية، أي اإلنسان، هذه الروح النابعة من حاجات ودوافع متزامنة 

رغبة يف اجتاهني أساسيني مرتابطني، حيث توجد مرتبة أو حلظة ال
L’instance du désir  ،مع كل القوى اليت هلا عالقة بالروح

فتتأرجح ما بني الرغبة يف اهللا، وصوًال إىل الرغبة البسيطة املتمثلة يف 
أما املرتبة الثانية، فهو . اإلجناب أو الغىن أو اهليمنة والسيطرة والتحكم

من أو الكا  L’exigence de l’intelligibilitéإحلاح الفهم والعقل 
ومن هنا يتجلى املنحى . "املوجود يف أعمق أعماق اإلنسان
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اإلبستيمولوجي يف مقاربة مفهوم العلمنة عند حممد أركون، ولكن 
هذا ال يعين أنه أمهل األبعاد األخرى للعلمنة مثل الُبعد السياسي 

فالعلمنة ترتبط . والُبعد االجتماعي والثقايف وحىت الُبعد األنثروبولوجي
السلطة الزمنية والسيادة العليا وطبيعة نظام احلكم ، كما  مبسألة

ترتبط بظاهرة التقديس ودور العامل الروحي كعامل متعايل 
وأنطولوجي يف حياة األفراد واجملتمعات، كما ترتبط العلمنة 

 )41(".باإليديولوجيات املعاصرة 

  ::ـــــ أركون واالجتهاد ـــــ أركون واالجتهاد   33
لدين اإلسالمي، وهلا االجتهاد من املفاهيم األساسية يف ا

األثر الكبري يف حياة الفرد واجملتمع على حد سواء، ويف مسرية األمة 
اإلسالمية على امتداد التاريخ، فاالجتهاد يف اجملتمع اإلسالمي هدفه 

معرفة اهلدى ودين احلق الذي أرسل اهللا به " السامي واألساسي 
يت تواجه األمة، يف املشاكل ال)42( "ميدانه الفكر والنظر... رسوله 

لكن . واملستجدة منها ومل يرد فيها حكم صريح من القرآن والسنة
املعجبني بالرتاث اإلسالمي ال جيدون يف االجتهاد اليوم من ضرورة، 
م مبا خلفه الفقهاء األولون ، الذين اجتهدوا للواقـع  لفرط إعجا

  . بلاملعاش، الذي عايشوه ، وافرتضوا ملا ميكن أن يقع يف املستق
وحنن ال نقلل من قيمة تراثنا، وال من عظمة فقهنا، مبدارسه "

. املتعددة ومشاربه املتنوعة وما فيه من اجتهادات واقعية وافرتاضية
إنه من املبالغة وجتاهل الواقع، االدعاء بأن الكتب القدمية ... ولكن 

ذلك أن لكل عصر مشكالته، . فيها اإلجابة عن كل سؤال جديد
أحداث ووقائع جديدة مل يعرفها ... اجاته املتجددةوواقعه، وح

فكيف نتصور حكمهم ... السابقون، ورمبا مل ختطر بباهلم 
وهو نفس املوقف الذي اختذه حممد أركون من الرتاث،  )43(".عليها

مسألة االجتهاد معتربة داخل تراث :" ومن علماء الدين، حيث يقول
نقصد بذلك األئمة . الفقهاء  الفكر اإلسالمي بصفتها امتيازاً حيتكره

اجملتهدين، مؤسسي املذاهب الكربى الالهوتية ـ القانونية الذين ثبَّتوا 
للقرون التالية املدونات القانونية، والعقائد اإلميانية األرثوذكسية، وعلم 

  )44(".أصول الفقه 
فهو يرفض استئثار علماء الدين بتفسري القرآن والسنة، 

يني من أمهية املذاهب الفقهية، لكنه حيرتم  ويقلص كباقي اإلسالم
التقليد القدمي املتعلق بأحرار علماء الدين، وال يبغي من " كثريًا 

شيئًا آخر سوى فتح باب االجتهاد ) نقده اجلديد للعقل اإلسالمي(
فما العقل اإلسالمي إال وسيلة ضرورية ذات طريقة علمية . مرة ثانية

مع أخذ الظروف احلالية بعني تسمح بتأويل القرآن والتقليد 
إذ يرى أن االجتهاد وسيلة جيب أالَّ ختتزل لتكون  )45( ،"االعتبار

وسيلة للوعظ احلكومي، أو ما نسميه أداة يف يد السلطة الرمسية 

لتوظيفها يف التالعب السياسي ، أو توجيهه حنو القضايا الثانوية دون 
ا اجملتمع ، ويركز بذلك القضايا األساسية واجلوهرية اليت حيتاج إليه

ائية مع املاضي ، الذي يرى أنه مجََّد دور  على القيام بقطيعة 
  .املذاهب الفقهية القدمية 

هذه القطيعة اجلذرية اليت جيب أن حتدث، هي قطيعة مع 
التأويل اإليديولوجي املسيَّس لإلسالم، حيث يرى أن هذه التأويل قد 

ا  أفسد اجملتمعات اإلسالمية، وأفسدت ا وحىت حيا ثقافتها ومعتقدا
وفعلت ذلك حبدَّة شبيهة بتلك اليت تتضمنها مقولة "السياسية أيضاً، 
ومع ذلك فإن إزالة اجلاهلية األركونية ال ُختتزل يف . اجلاهلية اإلسالمية

هي ) اجلاهلية األركونية (فعل إميان حبت، فالتوبـة اليت تقتضيها مقولة 
ثة، وهي إنارة الرموز الدينية عنده بالعقل اخنراط املؤمن يف احلدا

إن اإلميان هو تطبيق النقد العلمي، والسيما العقل . العلمي
دف تطوير العقل البشري وتستنري هذه التوبة العقلية . اإلسالمي، 

  )46(".بصائرنا وتفتحها على ما أوحي على الرسول والصحابة
عدها وأمهيتها فمسألة االجتهاد بالنسبة ألركون، غّريت من بُ 

الثورة (منذ سنوات الستينات، مث بشكل أكرب منذ انتصار "
ومن بني العوامل العديدة اليت أسهمت يف فرض اللجوء ). اإلسالمية

إىل االجتهاد اليوم أكثر من املاضي، نذكر العامل املتمثل بظهور 
الدول املستقلة يف العامل العريب واإلسالمي بعد أن خاضت صراعاً 

كما نذكر عامل التزايد الدميغرايف أو . من أجل نيل استقالهلا مريراً 
السكاين الضخم الذي غريَّ جذريًا خالل عشرين سنة من األطر 
االجتماعية للمعرفة يف كل اجملتمعات اإلسالمية والعربية 

   )47(".املعاصرة
فرغم هذه التحوالت إال أن العامل العريب واإلسالمي يعيش 

عن الركب على األقل فيما خيص الفكر اإلسالمي، الكثري من التأخر 
بسبب ضغط الرقابة اإليديولوجية الصارمة واملعممة على كل " وذلك 

الفئات االجتماعية وعلى كل مستويات الثقافة يف البلدان العربية 
حيث يقول حممد أركون، وهو حياول االنتقال من  )48( ،"واإلسالمية 

وهلذا السبب فهو " لعقل اإلسالمي، االجتهاد الكالسيكي إىل نقد ا
) االعتداءات(وذلك لكي حيمي نفسه ضد ... يقوم برد فعل عنيف 

إنه يقصد  )49(".اخلارجية على سياجه العقائدي والدوغمائي املغلق
االجتهاد الكالسيكي املغلق، الذي يتصدى بنوع من التطرف 
ن والتعصب ضد كل ما هو جديد أو متجدد، ومن أجل هذا يرى أ

ندل أو نبني للوعي اإلمياين جمال آخر من جماالت حقيقته اخلاصة، 
أي (أي كيفية املرور يف التفسري، من مرحلة الكالم احلق املنزل 

، إىل مرحلة الكالم احلق للفقيه العامل بأصول الدين وأصول )الوحي
الفقه، وذلك من أجل ضمان اإلميان احلق لكل املؤمنني به من 
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ل االجتهاد الكالسيكي وحاملي اخلطاب الديين يف خالل كيفية تعام
اجملتمع اإلسالمي من خالل تقدمي العديد من األمثلة يف تاريخ األمة 
ا من إنتاج بشري  واليت مت التصدي هلا بنوع من القداسة، رغم أ
حمض وليست تعرب عن الوحي املتعايل حتت العديد من األغطية اليت 

   )*(.وصفها باألرثوذكسية
جتهاد ال ميكن أن يكون حسب أركون متريناً ذهنياً يعاجل فاال

مسائل الهوتية ومنهجية جمردة وبعيدة عن مقتضيات الدولة وضرورة 
جيب أن ينقِّب كل ممارس لالجتهاد، ويف كل وضع، " اجملتمع، حيث 

عن االحنرافات اإليديولوجية يف العملية الذهنية اليت هي كناية عن 
لذهن البشري حول كالم اهللا كي يفقه املقاصد عمل مباشر يقوم به ا

البعيدة واملعاين التأسيسية اليت يرتتب عليها تسليط األضواء على 
الشريعة وضمان شرعية التصرفات واألفكار البشرية أثناء احلياة 

  . البشرية 
جيب التأكيد على االدعاء املسرف والتكرب املفرط للفكر 

املباشر بكالم اهللا وعلى فهم الذي يظن أنه قادر على االتصال 
يتناسب مع مقاصده كي يُعِرب عنها يف الشريعة ويثبت بالتايل 
األحكام اإلهلية للمعايري الشرعية اليت يسلكها ويفكر فيها كل مؤمن 

فأركون يعرتف بأن االجتهاد  )50(".خاضع الختبار طاعته
كيد الكالسيكي مل يعد يفي بالغرض املطلوب ، وهو ما يتطلب بالتأ

إىل جماالت علمية أخرى ، إذ جيب على العلوم الدينية "إىل االنتقال 
أن تنفتح وأن حتل حملها التساؤالت اجلذرية اليت تطرحها العلوم 
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  األبعادالحقيقة و  العولمة :المغرب العربي بين آفاق التربية والتحديات
   )1(قسول ثابت. د                                                     

 
     

تبحث  -منفردة وجمتمعة-منذ سنوات والبلدان العربية  
لنفسها عن إسرتاتيجية جديدة، أو طريق عمل جديد، لتطوير نظمها 

ذه النظم  قدر على مواجهة حتديات العصر وتلبية أالرتبوية، لتصبح 
امطالب التغيّ  جاء هذا البحث وليد استقراء وسواء . ري يف جمتمعا

وتأمالت نظرية " كالم"علمي ملعطيات الواقع املوضوعي أو حصيلة 
خطر قضايا الرتبية يف هذه أا أمام قضية من نه سيجد نفسه حتمً إف

اإلسرتاتيجية   ا يفالبلدان، وهي قضية من التعليمية، ليتخذ منها موقفً 
 .اجلديدة

حث عن إسرتاتيجية تربوية عربية واملعروف إن هذه احملاولة للب      
جتيء بعد جهد على مستوى دويل قامت به اليونسكو، عن طريق ما 

وكانت مثرة هذا  72و 71يف عام " اللجنة الدولية لتطوير التعليم"مسته 
تضمن عناصر إسرتاتيجية تربوية " تعلم لتكون"ا بعنوان اجلهد تقريرً 

د فطن هذا التقرير إىل أمهية وق. جديدة دعا دول العامل لتبنيا وتنميتها
من أن ينظر إليها كمعلم أساسي  عامل اإلدارة التعليمية، لكنه بدالً 

من معامل اإلسرتاتيجية املقرتحة، اكتفى مبعاجلتها يف باب الوسائل 
وقد تكون هذه املعاجلة مقبولة لو أن   .واألدوات الالزمة لتنفيذها

لك حبكم ما قطعته هذه التقرير خياطب الدول املتقدمة وحدها، وذ
ا يف مضمار التنمية الرتبوية، وحبكم ما صارت متلكه الدول مقدمً 

ميكنها اآلن من ) انسبيً ( ني نتيجة لذلك من أساس إداري عصري متِ 
ا الرتبوية حنو مزيد من التطوير والتجديد لكن . مواصلة دفع مؤسسا

 )2(.ا عن ذلك يف مجلة الدول الناميةالوضع خيتلف كثريً 

 –ومن بينها البلدان العربية–لقد استقبلت البلدان النامية       
وعلى الرغم من كل . العصور احلديثة برتكة تربوية مشحونة بالتخلف

جل أاجلهود اليت بذلتها هذه البلدان يف معركتها ضد التخلف من 
ا استطاعت أن تنفض إتطوير منظومتها الرتبوية ف نه يصعب القول أ

ا أصبحت ذات منظومة تربوية عن نفسها غبا ر ما ورثته، أو أ
ويصدق هذا احلكم بوجه خاص على اإلدارة العامة بفروعها . عصرية

جل هذا كان من الضروري لكل أومن . املختلفة، ومنها إدارة التعليم
من يتصدى يف هذه البلدان لوضع اختيار إسرتاتيجية لتطوير النظم 

بعد وأعمق مما ذهبت إليه أيذهب  الرتبوية، أو غريها من النظم، أن
لتطوير الرتبية، فيعاجل الرتبية كعنصر أو مدخل رئيسي  اللجنة الدولية

لإلسرتاتيجية املطلوبة، ال كمجرد عامل ثانوي بعد تصميمها من 
 )3(.باب الوسيلة أو التكتيك يف التنفيذ

، ومها الوجهان "التخلف"و "التقدم"وإذا نظرنا بنفاذ إىل       
تناقضان للحياة يف عصرنا هذا لوجدنا جوهر اخللق بينهما يف امل

بلوغ جمتمع من اجملتمعات حالة من   فالتقدم يعين بالضرورة. الرتبية
يف ، متكنه من تعبئة مواده البشرية واملادية والعلمية. الكفاية الرتبوية

ومن تشغيلها وتوجيهها  ،خمتلف جماالت حياته أو بعضها على األقل
حبيث يتحقق له يف النهاية وبصفة  ،ء ما حدده من أهدافيف الضو 

مستمرة ناتج يفيض بدرجة ملحوظة عن كل ما مت إنفاقه وبذل فيه 
حركة اجملتمع املستمرة إىل " القيمة املضافة " اطرادعن  أفينش ،جهد

أما التخلف فمعناه االستمرار قصور اجملتمع عن . أعلى وإىل أمام
رده باملعدالت املرجوة وفق مستوى أهدافه توجيه مواو تعبئة وتشغيل 

أي منط –وإىل أن يتغري منط التعبئة والتشغيل والتوجيه . وتطلعاته
" االنطالق"ال " النمو"ا يبقى اجملتمع يف فلك ا أساسيً تغريً  –الرتبية

 ".والتقدم"

. تعبري عن حالة إدارية يف تقدمها وختلفها ،كذالك الرتبية      
ا وقصة تطور الرتبية الكبرية هي يف بعد من أبعادها  وانعطافا

ل من منط إداري تقليدي إىل منط إداري األساسية قصة حتوّ 
      .جديد

ت حادثة احلادي عشر من سبتمرب العامل كله، وبدا لقد هزّ       
امات على  ن املباشرين هلذا عن هذا احلادث، وأل املسئولنيتوزيع اال

ام إىل اإلسالماحلادث مسلمون، فقد وجهت سها  .م اال

وبدأت األصوات تتعاىل بوجوب مراجعة املناهج التعليمية،       
وفرض الرقابة على املدارس واملعاهد الدينية، وظهرت دراسات تنتقد 
املناهج الدراسية، وبرزت الدعوات إىل احلوار، وظهرت أصوات 

سالم،  جديدة وكثرية تؤصل لنظرية التسامح والتعامل مع األخر يف اإل
كما انطلقت أقالم يف الصحف العربية تتناول باالنتقاد مناهج 
وحركات وعلماء مل تكن تستطيع إن جتهر بانتقادها على هذا الوجه، 
امات  بل حىت املنتمون إىل احلركات اإلسالمية اخذوا يتبادلون اال
فيما بينهم فاخذ ورد، وهجوم ودفاع، وحيف وإنصاف  كل هذا 

 )4(.يسمى بالعوملة جاء حتت ضغط ما

واليت تعين  تعود لفظة عوملة يف أصلها إىل الكلمة االنكليزية       
عاملي أو دويل أو كروي، وتربط يف أحيان كثرية بالقرية، ويصبح معىن 

. ي أن العامل عبارة عن قرية كونية واحدةأالقرية العاملية، : املصطلح
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و الكونية أو العوملة، أما املصطلح االنكليزي فيرتجم إىل الكوكبة أ
ا فعل على صفة    .ويتصل 

وكانت الغلبة لكلمة العوملة لشيوع استخدمها، بينما يرى بعض       
الباحثني أن ال ترمجة إىل العوملة أو الكونية، ما هي إال اجتهاد من 

وا من خالله إجياد مكان هلم يف املركز، بعض املفكرين العرب، أرادُ 
م هامش يبحث عن مكان له يف املركز، وعلى الرغم من  فكأ

غلب احلوارات على مدى التاريخ املعاصر، كاحلوار بني أإخفاق 
األورويب وحوار الشرق والغرب –الشمال واجلنوب، واحلوار العريب 

وأصبح كل من يدافع عن اخلصوصية واألصالة واهلوية الثقافية (
 ،اا، متخلفً ابيً ا، إرها، أصوليً ا، ظالميً واالستقالل احلضاري رجعيً 

ا، برتوليا، خليجيا، مع أن الدفاع عن العوملة يأيت من ا، سلفيً ماضويً 
اخلليج و أموال النفط اليت تساهم يف اقتصاد السوق وشراء أسهم 

 )5( ).الشركات األجنبية

ورأى البعض بأن استخدام لفظة العوملة أكثر من الكوكبة أو      
شيوع استخدامها عند خمتلف الكونية، يعود إىل كثرة تداوهلا و 

مث أن لفظة العوملة ارتبطت مبجاالت حياتية . الشرائح االجتماعية
أخرى، كالسياسية، ومسيت بالعوملة السياسية، أي النفوذ السياسي 
العاملي، وارتبطت أيضا باالقتصاد واإلعالم والثقافة، ومسيت بالعوملة 

قافية، وأسست مؤسسات االقتصادية، والعوملة االتصالية، والعوملة الث
فهي على ما  ،لذا. متنوعة وخمتلفة يف كل شكل من هذه األشكال
وحسب ما اعتقد . يبدو موضع اختالف بني الباحثني رفضا أو قبوال

فان االختالف يف التعريف يشابه إىل حد ما اختالف الفالسفة فيما 
بينهم يف تعريف الفلسفة، فكل فيلسوف عرف الفلسفة تعريفا 

وطبيعة النظام الفلسفي الذي يضعه، وهذا هو حال الفلسفة  ينسجم
كان تعريفه     ن كان الفيلسوف أخالقياإف. منذ أن وجدت إىل اآلن

أخالقيا، وإن كان مجاليا أو معرفيا أو منطقيا أو ماديا أو مثاليا، كان 
  )6(.تعريفه مجاليا أو معرفيا أو منطقيا أو ماديا أو مثاليا

ة للفلسفة من هذه الناحية، أي من ناحية فالعومل ،لذا       ة مشا
ني كان التعريف كانوا سياسيّ   نْ إاختالف التعريف بني مفكريها، ف

م ني أو ثقافيّ سياسيا، أو كانوا اقتصاديني أو إعالميّ  ني، كانت تعريفا
ومبا أن إحدى مشكالت العوملة . اقتصادية أو إعالمية أو ثقافية

ا، ف ذه التعريفات من املمكن أن تصنف حسب ن هإمتكن يف تعريفا
أبعادها اليت تعرب عنها، فاليت تركز على البعد االقتصادي، يعرب 
ا عن اجتاهات مؤسسات اقتصادية عاملية مل تكن موجودة يف  أصحا
السابق، أما اليت تركز على البعد الثقايف فهي تعد الثقافة سلعة، واليت 

كيز على أحادية السياسية العاملية تركز على البعد السياسي، تعين بالرت 
احلالية، واليت تركز على البعد االجتماعي، يربز فيها اجملتمع املدين 

ا تصنف يف أربع جمموعات هي االقتصادية، : العاملي وعليه فإ
 .الثقافية، السياسية، االجتماعية

بل هنالك  ،مل يكن هنالك شكل واحد أو صورة واحدة للعوملة      
ا صور متع ددة وخمتلفة وكل صورة من هذه الصور هي عوملة حبد ذا

أمني عام األمم املتحدة  ،"بطرس غايل"  به  وحسب ما صرح
عوملة يف جمال املعلومات  ،فهنالك عوملات عديدة) األسبق(

وأي جمال آخر يف  ،وحىت اجلرمية ،واملخدرات واألوبئة والبيئة واملال
بل   ،بالنسبة له تعدد صور العوملةومل تكن املشكلة  ،جماالت احلياة

إن مشكلته تكمن يف طرحه لسؤال عن ماهية النظام السياسي الذي 
وجييب بأنه   هل هو نظام تسلطي أم دميقراطي ،يشرف عنها العوملة

يف حني يهيمن على النظام  ،تصان الدميقراطية يف بعض الدول"
 )7(.نظام تسلطي نظام يقوده التكنوقراط  الشمويل

وما يهمنا هنا ليس النظام السياسي الذي يدير العوملة، بل       
أشكاهلا وصورها، لذا فإننا على الرغم من تصريح أمني عام األمم 

، نستطيع القول بأن أشكال العوملة اليت ظهرت حلد سبقاملتحدة األ
غلب يتفقون على أن أ اآلن وبنت هلا مؤسسات وركائز اجملتمع فإن

 ،ا هي إال عملية تعميم الثقافة األمريكية على العاملالعوملة الثقافية م
ني اإلحياء إىل أن هناك عوامل سلبية وحياول بعض الكتاب األمريكيِّ 

ا يؤدي إىل سيطرة الثقافة يف الثقافات األخرى للبلدان األخرى، ممَّ 
ا ثقافات  األمريكية على هذه الثقافات هذه الصفات السلبية هي أ

ثقافات مكبلة بالقيود، هي ثقافات ذات خنبة أو صفوة، هي 
توجهات دينية، وهي ثقافات تستخدم لغة ال تفهمها غري فئة قليلة 

ومن مث فهي ال تليب احتياجات  ،من الصفوة أو من رجال الدين
اإلنسان املعاصر الذي يبحث عنها يف الثقافات الوافدة إليه أو 

العوملة هي ثقافة ما بعد الغازية جملتمعه هذه الثقافة اليت تسمى بثقافة 
ا  املكتوب، وقد ظهرت هذه الثقافة بعد احتضار الثقافة املكتوبة، إ
ثقافة الصورة، ثقافة هلا من القدرة والتأثري مثلما هو احلال يف العوملة 

 )8(. االقتصادية اليت استطاعت حتطيم احلواجز اجلغرافية اجلمركية

ا استطاعت أن حتطم كذا احلال بالنسبة لثقافة الصورة       ، فإ
احلواجز اللغوية بني اجملتمعات اإلنسانية، ونتيجة لتطور التقنية مما 
ا . ساعد على انتشار ثقافة الصورة خارج البلدان اليت صدر

وتشكلت إمرباطوريات إعالمية مهمتها تصدير ثقافة الصورة بالنظام 
عدالت السمعي البصري، وما زاد قبول هذا النظام، هو تراجع م

ن التلفزيون أصبح املؤسسة القراءة وهنا ميكن خطر هذه الثقافة، أل
فحل حمل األسرة واملدرسة يف  ،الرتبوية اليت تقوم بالرتويج هلذه الثقافة

الرتبية، مث إن التبادل الثقايف العاملي احلايل، هو تبادل غري متكافئ، 
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قافات اقل وهو تبادل بني ثقافات متقدمة متتلك إمكانيات واسعة وث
  .تقدمية يف الوعي وال متلك اإلمكانيات نفسها

يسمى هذا النوع من التبادل الثقايف بالغزو واالخرتاق  ،لذا      
ا  هي فعل اغتصايب ثقايف وعداين رمزي على سائر الثقافات، إ

د فيهدّ  –املسلح بالتقنية–رديف االخرتاق الذي جيري بالعنف 
على . عات اليت تبلغها عملية العوملةسيادة الثقافة يف سائر اجملتم

الرغم من توحيد قيم األسرة واجملتمع وأمناط احلياة املختلفة ال تتم 
وإن ثقافة الصورة ال ميكن أن حتققه،  ذه البساطة وذلك اليسر،

وهذا التفاعل املتزايد بني اجملتمعات احلديثة ال ينتج منه ثقافة 
نية واالخرتاعات واملمارسة عامة، بل يسهل انتقال األساليب التق

بني اجملتمعات املتفاعلة بسرعة ويسر، وبطريقة أكثر مرونة من 
الطرق اليت كانت سائدة يف العامل القدمي، مثلما يقول 

أما عملية الرتويج ملفاهيم مثل التفاعل الثقايف  ."هانتنغتون"
ا  والتداخل احلضاري، وحوار احلضارات، والتبادل الثقايف، فإ

ي إىل أن ثقافة املركز هي اليت جيب أن تسود، وإن الثقافات تنته
ة  األخرى عليها أن حتذو حذو املركز لكي تقرتب منه، وإن جما
مثل هذا التيار ال بد من أن تتم باحلفاظ على اخلصوصية الثقافية 

ا ومحايتها، ألن ما تقوم به العوملة الثقافية اليت تندرج  واالهتمام 
املفاهيم هو إذابة الثقافات األخرى، وتعميم حتتها مثل هذه 

 :إما احلفاظ على اخلصوصية الثقافية فيتم باحلفاظ على. ثقافتهم

  قبل اآلخر، وبالتقريب قبل البعيد وباملوروث قبل  البداية باألنا
 الوافد

  كسر حدة االنبهار بالغرب، ومقاومة قوة جذبه و ذلك برده إىل
 أسطورة الثقافة العامليةحدوده الطبيعية و القضاء على 

  قدرة األنا على اإلبداع والتفاعل مع ماضيها وحاضرها، بني
ا،  ثقافتها وثقافة العصر، ولكن ليس قبل عودة الثقة لالنا بذا
يار باآلخر كنقطة جذب هلا وإطار  وليس قبل التحرر من اال

 )9(.مرجعي لثقافتها

م احلضارات، إال صدا يف "هانتنغتون"وعلى الرغم من موقف       
يذكر مناذج من األحداث يدلل من خالهلا على أن الشعوب  أنه 

  .تعود إىل هويتها الثقافية و رموزها األصلية
 ،تظاهر سبعون ألف مواطن يف لوس أجنلوس: واملثل اآلخر      

قرار أمريكي حيرم املهاجرين   ضد ،وهم حيملون األعالم املكسيكية
م هذه ،متنحها الدولةغري الشرعيني من مميزات  مل حيملوا  ويف تظاهر

م أمريكيو اجلنسية مكسيكو  ،العلم األمريكي على الرغم من أ
وبعد فرتة تظاهر هؤالء بأعداد كبرية حاملني العلم  .االنتماء واألصل

عندما استجاب هلم الرأي العام  ،مطالبني حبقوقهم ،األمريكي مقلوبا
  .وحصلوا على حقوقهم

وهذا ما صرح به بعد   ،يريد هانتنغتون القولإذن       
 ،ا وهلا فعلها ن رموز اهلوية أصبحت أشياء يعتدّ أب ،احلرب الباردة

هلا أمهيتها   ألن الثقافة " والسبب ،واهلالل األعالم والصليب  مثل 
لذالك  ، "ملعظم الناس وهي األكثر أمهية بالنسبة   وألن اهلوية الثقافية

  الثقافة"تقوم على أن  صدام احلضارات   كتابة فكرة  كانت 
هي ، الثقافية واليت هي على املستوى العام هويات حضارية  واهلويات

اليت تشكل أمناط التماسك و التفسخ والصراع يف عامل ما بعد احلرب 
والناس يعرفون أنفسهم من خالل النسب والدين واللغة  ،"الباردة 

وينتقل هذا ، ت االجتماعيةوالتاريخ والقيم والعادات واملؤسسا
إذ أن الدول اليت بينها صالت قرىب  ،التعارف على مستوى الدول

 ت،والغرب اآلن هو أقوى احلضارا ،اا وسياسيً ثقافية تتعاون اقتصاديً 
لذا  ،ويتوقع هانتنغتون إن تنتقل قوة الغرب إىل احلضارات غري الغربية

ار الدميقراطية الغربية فوكوياما القائمة على انتص فهو ينتقد أطروحة 
ا الشكل النهائي للحكومة اإلنسانية وينتقد أيضا أطروحات  ،على أ

يار خط برلني اوي النظم الشيوعية ،السياسيني القائمة على ا   .و
بدليل ظهور  ،ن هذه كلها أوهامأيقول هانتنغتون ب 

يار النظام والقانون  ،ةوانبعاث حتالفات جديد ،الصراعات العرقية وا
 ،وظهور حركات شيوعية وفاشية جديدة واتساع األصولية الدينية

وعجز األمم املتحدة عن كبح الصراعات احمللية الدموية، وهناك نزعة 
عند الناس إىل تقسيم بعضهم إىل الشرق والغرب، والشمال 
واجلنوب، واملركز واحمليط اخلارجي، ودار السالم ودار احلرب، ومناطق 

فالعامل غارق . اب، والدول الغنية والدول الفقريةسالم ومناطق اضطر 
يف فوضى تفكك الدول، واتساع نطاق الصراعات القبلية والعرقية 

وظهور املافيا اإلجرامية الدولية، وزيادة أعداد الالجئني  ،والدينية
وانتشار اإلرهاب وتفشي  بعشرات املاليني، وانتشار األسلحة النووية،

  .املذابح
ضع يريد أنصار العوملة الثقافية أن يعمموا يف ظل هذا الو 

يف الوقت الذي توصفه فيه الثقافة ، ثقافة أمريكا على العامل 
ا وقد أدركت ". نفاية الثقافات، وثقافة النفايات" األمريكية على أ

  .الواليات املتحدة األمريكية أن سوق الثقافة الراقية والرفيعة حمدودة
ا، لذا عهدت إىل لثقافة أكثر انتشارً وبالتايل ال بد من الرتويج 

لتبين هذه املهمة على الرغم من أن هناك   وكاالت اإلعالنهوليوود وَ 
  .خمرجني سينمائيني من أعلى املستوياتوروائيني وفالسفة و  شعراء"

جيدة يف الواليات املتحدة، إن النخبة الثقافية موجودة و 
تمع، لكنها خنبة وتالقي دعما مقبوال من الدولة ومن مؤسسات اجمل
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حمدودة وحمصورة يف الدوائر الفكرية، وهي تدرك أن للثقافة املتدنية 
  ".املستوى سوقا أوسع كثريا من سوق الثقافة الراقية

ذه الطريقة أن تصل إىل شباب اليوم أن   ،استطاعت أمريكا 
تضع ثقافة حمدودة للشبان، لذا فهي تسيطر عليهم دون منازع، 

خنب   ثري يف املستقبل يف كون هؤالء الشبانوينعكس هذا التأ
املستقبل وقادته، وكأمنا أمريكا تريد أن تضمن املستقبل من اآلن، 
لكن حقيقة األمر هي عكس ذلك متاما، بدليل بسيط، هو ما أظهره 

م أاستبيان  جري على طلبة جامعة اإلمارات، بشان آرائهم واجتاها
يعتربون الواليات املتحدة  فكان باملائة ،حول الواليات املتحدة

باملائة يعتربون أمريكا تشكل خطرا على األمة العربية،  55ومعادية، 
فهذا اجليل الذي . ن أمريكا تعادي اإلسالمأباحلمئة يؤكدون ب 50و

  .يقف هذه املواقف جتاه أمريكا هو الذي يستهلك الثقافة األمريكية
لبنية االقتصادية، يرتبط اإلعالم بالبنية السياسية الدولية، وبا

وعامل اإلعالم يف الوقت احلاضر، هو عامل بال دولة . وبالبنية الثقافية
ن احلكومات فقدت السيطرة على فضائها أمة وبال وطن، أل  وبال

اجلوي، وأصبح الفضاء الالحمدود هو املكان الذي تتحرك فيه العوملة 
خدم ما هذا الوطن اإلعالمي يست. اإلعالمية أو هو وطن اإلعالم

يستقبل بثها و  ، يزيد على مخسمائة قمر صناعي تدور حول األرض
ال يشكل " التلفزيون، لكن نظام اإلعالم  أكثر من مليار من أجهزة

نظاما دوليا متوازنا الن كل مداخالته ومراكز تشغليه وآليات التحكم 
فيه تأيت من مشال الكرة األرضية ، وهذا ما أدى إىل هيمنة الدول 

 لنا إحصاءات وتبّني ". مة عليه يف مقابل تبعية الدول النامية املتقد
ركة إعالمية هي األوىل يف منظمة اليونسكو أن هناك ثالمثائة ش

. يابانية  49وأوروبية  80شركة أمريكية و 144، وجدنا بينها العامل
من بني اخلمس والسبعني األول يف جمال نقل املعلومات إىل اجلمهور 

  .يابانية  8أوروبية غربية و 25و   أمريكية  شركة 39هناك 
) ماتية و االتصاالت البعيدة املدىاملعلو ( ويف قطاع اخلدمات 

 19و، أمريكية 39ومن بني الشركات الثماين والثمانني األوىل جند 
شركة  158ويف قطاع التجهيزات ومن . يابانية 7أوروبية غربية، و

يابانية، ويوجد  33و  أوروبية غربية 36وشركة أمريكية  75هناك 
  .الباقي بأكمله تقريبا يف الشمال يف اسرتاليا و كندا

  :بعد حتليل أخطار العوملة على اخلروج باحللول التالية 
 .ليست هناك ثقافة عاملية واحدة بل هناك ثقافات متعددة .1

  ال تكتمل اهلوية الثقافية إال إذا كانت مرجعيتها الوطن والدولة .2
 .األمة

ست جمرد آلية من آليات التطور الرأمسايل بل هي أيضا العوملة لي .3
 .بالدرجة األوىل أيديولوجيا تعكس اهليمنة يف العامل

العاملية تفتح على العامل وعلى . العوملة شيء والعاملية شيئا آخر .4
إما العوملة , واالحتفاظ باالختالف األيديولوجي   الثقافات األخرى

لثقايف حمل الصراع فهي نفي لألخر وإحالل االختالف ا
 .األيديولوجي

نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية ويدفع إىل التفتيت لريبط  .5
   .الالدولة و الألمةبعامل الالوطن و  الناس

إن جتديد الثقافة ال ميكن أن يتم إال من داخلها بإعادة بناءها يف  .6
ا وتارخيها  .معطيا

ا الثال .7 ا الدفاع عن هويتنا الثقافية مبستويا ثة ال تقل عن حاجا
إىل اكتساب األسس واألدوات اليت البد منها للدخول إىل العقالنية 

  .والدميقراطية
  :ميكن ان خنرج بالنتيجة التالية  ا تقدم علىممَّ 

ا أقوى دولة عسكريا .م.إن سبب تزعم الو       أ للعوملة يعود إىل أ
ا تسيطر على جملس األمن الدويل وهي اليت تدير عملية  واقتصاديا وأ

كرب دور يف أالصراع العريب اإلسرائيلي وإن عملتها تلعب 
إىل اعتبار أن  "غارودي"ـ األمر الذي دفع بِ  ،النقدية االحتياطات

تعفن التاريخ املتميز باهليمنة واليت ال حتمل أي مشروع إنساين قادر 
د أن فالعوملة ما هي إال فريوس مبجر   )10(.على أن مينح معىن للحياة

آخر يصبح من الصعب استئصاله ولكنه غري قاتل   يسكن جمتمع
 .اويظل املريض على قيد احلياة ولكنه يبقى مريضً 

 :الهوامش 
  جامعة سيدي بلعباس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأستاذ   .1
ص ، 1998 ،228املستقبل العريب العدد  –العوملة والدولة : جالل أمني .2

23.  
، 3ط  ،األهداف الرتبوية دار اخلطايب للطباعة و النشر: حممد آيت موجي .3

  .45ص
دار األفاق احلديثة  ،يل واربلإمة يف واحد تعريب أاملعلم : ابل بولياس .4

  .45ص  ،ب د ،بريوت
حممد علي العريان مكتبة األجنلو مصرية  :ترمجة ،قاموس جون ديوي للرتبية .5

  .125ص ، 1964القاهرة 
الفكر السياسي " بني العوملة و اخلصوصية  الثقافة العربية"حسن حنفي،  .6

  .253ص ، 1999، السنة )الكتاب العرب، دمشق  احتاد(
املستقبل العريب، العدد  "ما العمل؟: العرب و العوملة"حممد األطرش،  .7

  .21ص  ،1998 ،230
ترمجة  ،إعادة صنع النظام العاملي ،صدام احلضارات ،صامويل هانتنغتون .8

 ،دار الكتب املصرية، )القاهرة(ح قنصوه تقدمي صال ،طلعت الشايب
  .144ص  ،1998
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  ريكور في مواجهة إيكو: د التأويلحدو 
 (1)عمارة الناصر 

   
املسار الطويل   (Paul Ricœur)ريكور لقد اختار بول

للهرمينوطيقا عرب جدلية االبستمولوجيا واألنطولوجيا يف بناء قواعد 
 ألنطولوجيا هيدغر إذ يتحرك يف اجتاه خمالف للطريق القصري التأويل،

عرب منعطفات وتعّرجات ابستمولوجية كثرية، كما أنه يعود إىل احلفر 
. أنطولوجيا حتت املشروع االبستمولوجي للتأويل كالذي دشنه دلتاي

ويطغى على هذا املسار خياراٌت كثيفة للمفاهيم واستبداالٌت كثرية 
يع بدائله لألدوات املعرفية واملواضع الفكرية، وجيعل ريكور من مج

املفهومية إمكانات حقيقية خلوض اجلدل األساسي بني التفسري 
والفهم على طريق املنعطفات التأويلية، غري أن هذه الطريق مفتوحة 
ائي بسبب عجز يف جتذير املشكالت األساسية  على عامل ال
ا أمٌر  للتأويل، فهو إذ ينطلق من قاعدة أن التماهي بني الذات وذا

نه جيعل القراءة التأويلية لعامل الرموز واألشياء والرغبات مستحيل، فإ
ضمن أفق مفتوح بني الذات وعاملها، أفٌق ال يقف عند حدٍّ غري حّد 
اختاذه النص مرجعا وسيطا ومنظورا تتم عربه رؤية أشكال جديدة من 

  . وجود الذات
لقد نظر ريكور إىل االنعطاف اهلرمينوطيقي للفينومينولوجيا  

ومبا أنه ال "ابستمولوجية وحلظة نقدية أساسية للفهم، إذ كضرورة 
ميكن قيام وصف مباشر للظواهر دون تأويل، فإنه ال مفر من اللجوء 

غري أن انعطافات التأويل  (2)،"هرمينوطيقية" عطفة"إىل منعرج أو 
ائي املتشبع  لدى ريكور تتحرك يف مسارات تائهة من الفهم الال

ها من الالإرادة وجتاوزها يف مشروع الوعي املبّين بانفتاح اإلرادة وحترر 
ا ما أقّرره " على القدرة والكالم، ولذلك يعّرف ريكور اإلرادة بأ

واملشروع الذي أشكله مشتمال على معىن الفعل الذي أقوم به وفقا 
للقدرة اليت أمتلكها، فاإلرادة ال ُختتَزل يف طرح مشروع فارغ يتّم ملؤه 

ذا فإن هذا املشروع هو مشروع دون حدود  (3)،"بواسطة الفعل و
من خالل الفكر ) الفعل(ألنه يعمل يف كل مرة على جماوزة النهائي 

   .واإلرادة
لقد اعتقد ريكور أنه بعد التجاوز االبستمولوجي  

، فإن ..واألنطولوجي ملشكلة الشر والالشعور والالإرادة واخلطيئة
ا قد اكتملت وا  احلرية اإلنسانية تكون إلرادة قد أخذت كامل قدر

ة العامل ومسائله، وبذلك  اية، "على جما فاإلنسان هو ُمساءلة دون 
ومبا أن اإلرادة  (4)،"قادٌر على مساءلة مكان مبدأ الوجود وإعدامه

هي التفكري، يف منظور ريكور، فإن التفكري وفق املنعطفات التأويلية 
ائية وما عوائقه األخالق والسياسية ) الشر(ة يهو عملية ال

إّال حوادث عرضية يتم جتاوزها ضمن حركة االنعطاف .. )الالعدالة(
  .التأويلي

ائية التأويل على قاعدة تأويل النص  يؤسس ريكور ال
ائي املزّيف  ، إذ  )حرية األهواء وامليول(اإلجنيلي من خالل تعليق الال

ائي املزّيف بني قوسني الستكمال ائي  جيب وضع هذا الال الال
ائي، الذي قال عنه ديكارت أنه جيعلنا  املشروع للحرية، هذا الال

ائي  (5)،"شبيهني باإلله حيث سيكون التأويل، وفق التأسيس الال
للحرية، تأويال متعاليا ال ميكن لألحداث واألخطاء والعثرات أن تؤثر 

بعد "، وهلذا و)عرب النص(يف العامل  عليه أو حتّد من اندفاعه
توظيفات ريكور األوىل حول موضوعات القداسة يف النص اإلجنيلي، 

 (6) "يصبح ريكور حرّا يف تطبيق مقاربات التأويل بصرامة يف قراءاته
جاعال من النص عاملا مفتوحا على أفق واسع من العالمات والرموز 
ا، ومعطيا للفهم حركة جدلية  واآلثار اليت تتوسط بني الذات وذا

اخترب لتفهم وافهم لتتجاوز،  "نتهية حسب قاعدة تأملية غري م
وهذا يعين أن اجملاوزة يف التأويل  (7)،"كحكمة جيب أن حتكم تأملنا

ال تقف عند نتيجة ختامية جتسد احلقيقة الفعلية لعملية التأويل، 
  .حىت وإْن ظهرت هذه احلقيقة نسبية ويعرتيها اخلطأ والقصور

 مساءلة إيكو للحدود التأويلية:  
عدة دراسات  (Umberto Eco)د خصص أمربتو إيكو لق

القول بأن التأويل قد يكون " ملسألة التأويل وحدوده، منطلقا من أن
كما ال ميكن القول  ال متناهيا ال يعين غياب أي موضوع للتأويل،

القول ] كما أن[بأن التأويل تائه بال موضوع وال يهتم سوى بنفسه، 
ائية النص ال يعين أن ك ذا  (8)،"ل تأويل هو تأويل جيدبال  و

يوضع التأويل، كما يقدمه ريكور، حملَّ مساءلة نقدية من خالل 
ائي   . تفكيك منطق النهائي والال

العامل اإلغريقي كان على الدوام فريسة "لقد الحظ إيكو أن 
ائي"لفكرة  ائي هو الذي ال ميلك حدودا، إنه ينزاح "الال ، إن الال

ائي، عن القاعدة، وأل ن احلضارة اإلغريقية كانت مهووسة بفكرة الال
ا بلورت على اهلامش مبدئْي  فكرة " عدم التناقض"و" اهلوية"فإ
رمس وتشتغل هذه الفكرة على  (9)،"املسخ الدائم مرموزا إليها 

مستوى رمزي، إذ كلما هّم التأويل بالقبض على موضع رمزي أو 
الرمز من نفسه ُموّلدا رمزا غريه، ، انفلَت ..معىن داخل تعبري أو نص

ذا املعىن بقيت اهلرمينوطيقا بالنسبة لريكور، تأمال يف التعابري " و
والتموضعات الرمزية، ذلك أن اهلرمينوطيقا هي يف تطلع دائم لفهم 
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رمز، نص، ( ملاذا يتموضع املعىن دائما يف شكل موضوعي
كمبدأ من مبادئ   ويظل هذا التطّلع دون وجهة، (10) ،"؟)اخل..حكاية

العقالنية ما بعد احلداثية اليت تضع احلدود املنطقية واألنظمة النظرية 
على اهلامش، تطّلٌع تأويلي يتعاىل على السياق واإلطار اخلطايب 

  .للنص 
الديين للعقالنية اهلرمينوطيقية،  -لقد ساهم البعد األسطوري

ور باألساس يف فتح تأويل النص على عوامل غري حمددة، وساهم ريك
تعومي اهلرمينوطيقا "يف التأسيس االبستمولوجي هلذا الفتح من خالل 

داخل الفينومينولوجيا املنشغلة عادة مبواضيع الرؤية املباشرة، اإلدراك 
وهو ما حّول مسار التوجه األساسي  (11)،"احلسي والتأسيس النهائي

 للفينومينولوجيا حنو موضوعها، ليشتغل الفهم على نفسه عرب
يف (*)منعطف طويل للتأويل ّمت فيه نسيان احلياة اجلوهرية للذات

عالقتها مبوضوعها، وهي حياة عملية كذلك، تستقر على متوضعات 
الوعي داخل تارخييته، كما تعود اللغة إىل تداوليتها واخلطاب إىل 
خياراته احلجاجية والذات إىل آَخرها ضمن مسارات للتعّرف 

  . واالعرتاف
ما الذي يوقف سيرورة : جه ريكور السؤال التايلوعليه يوا

أن تأويال ما  ما هو املقياس الذي نستند إليه لنقرر"أو  التأويل؟
وهذا يعين تعيني (12) ،"مقبوٌل وأنه ينبغي إيقاف عملية االستدالل؟

احلدود الطبيعية للتأويل، ليس من داخل تكوينه النظري الكثيف،  
ورية، وإمنا من خارجه أي يف اجملال كما تعرضه اهلرمينوطيقا الريك

الذي يتحرك فيه التأويل ضمن تقاطعات آفاق الذات واملوضوع 
إن تشكل "، حيث "العادة"والنص، هذا اجملال هو ما يسميه إيكو بـ

العادة، باعتبارها إطارا للفعل يؤدي، ولو مؤقتا، إىل توقف 
ائية للتأويل  (**)السميوزيس ن حدود التأويل وهذا يعين أ (13)،"الال

هي حدود تداولية، حيث أنه مىت أثبتنا، يف إطار العادة، أن تأويال 
ما أصبح يتطابق، نسبيا، مع موضوع متحقق، أو أنتج فهما ميكن 
أن يشارك عمليا يف حّل مشكلة واقعية وتوضيح جوانبها الداللية، 

  . فإنه جيب إيقاف عملية التأويل أو تعليقها
  يلالحد التداولي للتأو:  

ُيكّون السياق اخلطايب للنص وتداولية الدالالت حدودا 
وضع اخلطاب "للتأويل ومعايري لتوقيف سريورة التأويل، ذلك أن 

أما إذا  (14)،"وحده يسمح للمخاَطب مبنح اخلطاب داللته الفعلية
أصبح هذا الوضع طوباويا أو تالشى سياق املعىن والداللة، فإن 

خل جمال العدمية، إذ ال وجود يستند إليه يكون قد د التأويل، حينئذ،
إذا كان مدلول أية مجلة، حسب "وال حقيقة يستقر عليها، ألنه 

التصور التداويل، ليس شيئا آخر سوى اإلمكانات العملية اليت 

يستدعيها حتققه، وإذا كانت اجلملة صحيحة، فإن السريورة التأويلية 
ر حركية خارج إطا -مؤقتا على األقل – جيب أن تتوقف

حىت تتحقق متوضعات املعىن وتؤسس ملقدمات  (15)،"السميوزيس
  .أخرى تبين استدالالت جديدة لتأويالت الحقة

فك شفرة التموضعات مل يكن أبدا غاية يف حّد "غري أن  
 (16)،"ذاته بالنسبة لريكور، فقد بقّي يف خدمة أيِّ متلك تأملي للفهم

يف فلسفة ريكور، وهذا  فال نتمكن من رصد مواضع عملية للفهم
يعكس الطابع التأملي الذي يبقى ريكور وفّيا له خالل مجيع 
منعطفاته التأويلية، حىت عندما ينتقل إىل االستعانة بالفلسفة 
التحليلية كانعطاف للتأمل نفسه من أجل استكمال املسار الطويل 

  . للتحليل اهلرمينوطيقي للذات
ريكور، بسبب القراءات  لقد شّكل القفز املتسارع لتأويلية

النظرية الكثيفة، اختالالت على مستوى وعي القارئ، إذ يصعب 
اإلمساك بنقاط فلسفية حمدودة يف املعاين اليت يؤسس هلا املشروع 
اهلرمينوطيقي لديه، حبيث ميكننا القول مع جوناثان ري بوجود 

مكان فارغ يف حماجة ريكور، حيث كان يتوقع املرء تطورا تأمليا "
ا  (17)،"مثريا وهذا بسبب انفصال الدالالت الفلسفية عن سياقا

وهو ما يعترب عجزا جتذيريا يف اللغة التأويلية سيعاجله ريكور  (*)اخلاصة
من خالل استدعاء تداولية اخلطاب وربط املسار التأملي يف تطورات 
ذ ا اهلرمينوطيقا باللغة اليومية كسياق لطرح مواضيع التأويل النظرية، و

فهو يرسم لتأويليته حدودا عملية ملتزما بالضرورات احلجاجية اليت 
  .يقتضيها االستيعاب السياقي والتداويل ملوضوعات التأويل

يعاجل ريكور الفراغ احلجاجي يف ممارساته التأويلية مبلء الرمز 
تبدو يل اللغة املألوفة اآلن، متابعا يف ذلك "بالفعل، وهلذا يقول 

وأوسنت، نوعا من املستودع للتعبريات اليت حافظت  أعمال فتغنشتاين
سيما فيما خيص التجربة اإلنسانية وال على أقصى الطاقات الوصفية
إذ إن وضع التجربة التأويلية يف  (18)،"يف عاملْي الفعل واملشاعر

السياق الذي تتضمنه اللغة املألوفة باألساس، هو إرساء احلدود 
  .ى االستعمال التداويل للخطاب الرمزيالعقالنية للتأويل والتعرف عل

اخلاصية الرتادفية للكلمات اليت "لقد ظهر لريكور أن 
نستعملها يف اللغة اليومية املألوفة هي الشرط األساسي للخطاب 
الرمزي، وبالتايل، فهي أكثر الطبقات بدائية يف نظرية االستعارة 

قات هو جزء من والتعرف على مثل هذه الطب (19)،"اخل..والرمز واملثل
  .الوظيفة اهلرمينوطيقية املطعمة فينومينولوجّياً 

ا التداولية يف عمل  وعليه فإن إحلاق نظرية التأويل بسياقا
اللغة وأفعال الكالم ليس انعطافا اختياريا للمسار اهلرمينوطيقي، بل 
هو إحلاق الفهم نفسه باجملال الذي يكتسب منه مقوالته اللغوية، 
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تعلق األمر بالنص كحياة تتحقق فيها قيم الفكر خصوصا عندما ي
فهم خطاب ما هو تأويل "العملية، ولذلك فإن ريكور ينتهي إىل أن 

وما . حتققات قّيمه املرتادفة استنادا إىل ما يسمح به السياق ويقرتحه
حيدث يف احلاالت األكثر تعقيدا بكثري من التأويل النصي، وما 

لية سبق أن آذنت به العملية التأويلية يشّكل املشكلة الرئيسة للتأوي
وهكذا ميكن جتديد مشكلة التأويل النصي . مثلما َترِد يف اللغة املألوفة

 (20)،"بكاملها بالتعرف على جذورها يف عمل اللغة املألوفة نفسها
وهو ما يعين التعّرف على احلدود احلقيقية للتأويل من خالل 

  .خطاب ومقتضياته احلجاجيةالتداولية لل تاالشتغال على السياقا
تكشف هرمينوطيقا ريكور عن حمطات وعتباٍت أساسية 
يف مسار الذات حنو حتقيق نفسها وحتقيق مشروعها احملايث لرغبة 
الوجود يف وجود الرغبة، وعندما يشاِرف التأويل عتبة النص، فإنه 
يكون قد قارَب الواجهة اليت تِطلُّ على احلقيقة، حيث هي رابضة 

وقد تكون الكتابة شكال . يف جسد الكتابة كحياة حقيقية تنتظرُ 
ما يَبقيان مبثابة  اإيديولوجي وتكون حياُة احلقيقة مكانًا يوتيبيا، إال أ

الرموز اليت ليست أكثَر أسطورية من رموز الواقع إذ احلياة أسطورة 
  .التاريخ نفسه

لقد أفسَح ريكور الطريق أمام الذات املندفعة حنو عاملها 
بهم، مفككا الغامض، مرحتال بني 

ُ
ا املتسع، مفسرا امل اخلارجي وكْو

حدود الصراعات وختوم العدمية، وجاعال من بني َمهام اهلرمينوطيقا 
إحالل السالم يف عامل اخلطاب، ومل يكن ذلك إال مبا َمجعه 
الفيلسوف من قراءاته املتعددة، فما تتمُُّ قراءته ُيشارك بفعالية يف 

، كما ُيشارك يف الكتابة من خالل اخنراطه يف تكوين عمل الفهم
ِمقذاف الكلمات وحاِمل املعاين وُجمْري األنساق وُمظهر الدالالت 

  .وُمشّغل املفاهيم
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 عند فيلون االسكندراني بين الفلسفة والدين اللوغوس

  )1(صاري رشيدة                                                     
 
ت الفلسفة اليونانية اىل الشرق بعد محلة االسكندر ذنف

م   يفاملقدوين حيث تعرف اليونان على ثقافات اخرى ونشرت ثقافا
حتد الشرق والغرب يف دولة ا« احلني و بالد ظلت عنها اىل ذلك

   واسعة اختلطت فيها احلضارات ومتازجت كانت هذه الدولة رومانية
ا ، يونانية الروح ،اهليكل فكانت اللغة اليونانية مبثابة لغة  دولية أل

  )2(. » بدلغة العلم و األ
كانت نقطة مركزا هلا و  "االسكندرية"ه الدولة ذت هذواخت

ملدينة ا"لك عهد ذوزال ب ،حضارات العصر القدمي االتصال ملختلف
مرا شخصيا أصبح الدين أجداد و باء واألوالتقيد بدين اآل "دولة

هلة ومن هذا حتولت ليه من اآلإفاملواطن حريف اختيار من يطمئن 
 ،ويهود ،الفلسفة اىل الدين والتصوف بتأثري الشرقيني من وثنيني

ي بني العقل والنقل عند أدين ومسيحيني ودار صراع بني الفلسفة وال
تعتز  .ديان السماوية الثالثة الرئيسية ونعين به الدين اليهوديول األأ

ولكنها تأثرت بالفلسفة اليونانية " التوراة"جالية اليهود بدينها 
سكندرية يهود اإل«  نإوجعلتهم يرتمجون كتبهم املقدسة للغة اليونانية 

كانوا يقرأون الكتاب . لشتاتكثر من مجيع يهود اأبعمق  متأغرقني
   أقدم ترمجة للعهد القدمي ( "السبعينية"غريقية املقدس برتمجتهم اإل

- 283ومتت على ايدي اثنني وسبعني حربا من يهود مصر حوايل 
و أنتجوا قدرا من األدب الديين ) ق م وتشمل على عدة أسفار 282
 » )حكمة سليمان(وهو

 )3(  
ذه الفلسفة ومن العوامل اليت جعلت اليه ود يتأثرون 
ا مبا لديهم من كتبهم املقدسة  وا لليونان  فلسفة أر «  مأويقارنو

وغريها من املسائل اليت  تناولت املسائل االهلية ومسألة خلق العامل 
ا على حنو ما من دينهم عتربوا الفلسفة شروحا للحكمة او  .يعرفو

ا التوراة على استخالص هذه  خذوا يعملونأومن مث  ،اليت تزخر 
)4(الفلسفة من التوراة بطريق التأويل اجملازي

ومنه لقد حاول اليهود  » 
قدم من فلسفة اليونان أمسى و أن دينهم  حيتوي على فلسفة أاظهار 

 .من الدين اليهوديخد اليونان أوهنا ظهرت فكرة 

نائي الذي يزاوج بني عقيدة اليهود و الفلسفة لثا اجلو اذويف ه
  philon d’Alexandrieة ظهر فليون االسكندراين  اليوناني
  ).م 40 -ق م  40(حوايل

وإعترب النموذج األول للحركة التوفيقية بني العقل و النقل أو 
الفلسفة والدين وملك فليون العقلية اليت تعمل على التخلص من 
هذا التعارض بوازع من شعوره الديين العميق بسيادة الديانة اليهودية 

ها يف كل أمناط التفكري االنساين مبا يف ذلك الفلسفة اليونانية وتأثري 
وهو أكرب  )5(. » يعد فيلون الهوتيا أكثر مما يعد فيلسوفا« ولذلك 

لقد قرأ و شرح التوراة (ممثل للفكر اليهودي املثقف بالفلسفة اليونانية 
اليت غرت العقول يف ذلك ) بالرتاجيم اليونانية للنصوص العربية

، وكان على هذه العقول أن تقف موقفا واضحا بإزائها، لذا العصر
فهو املفكر احلر الذي أضاف واستعان بالفلسفة للوصول إىل احلقيقة 
الدينية، ولكيال تكون هذه احلقيقة الفلسفية خارجة عن الدين، يف 
مذهب متناسق حاول دمج احلقيقتني متخذا الدين أصال وشرحه 

  .بالفلسفة
أننا جند لديه احلقيقة « سبقوه من املفكرين  ميتاز فيلون عمن

الدينية وقد وضعة يف صيغة فلسفية، فهو مؤمنا باليهودية كل االميان 
ويعتقد أن كتبها ال ميكن أن تكون إال اإلهلية صادرة عن وحي 

» إهلي
ويظهر إميانه جليا يف تغليبه الوحي . وهذا دليل بقائها )6(

يوافق جوهر األديان كلها على أن االهلي على العقل وتأكيده الذي 
املوجود األول يعلو على كل فهم وتعقل، وهو املبدأ األول ويليه « 

اللوغوس الذي يتوسط بني االله األعلى و بني العامل املادي، و هذا 
اللوغوس ينطوي على املثل واملبادئ الذي يتكون منها العامل 

   )7(. » احملسوس
يلون يف صورة اهللا الذي رفعه وتتجلى احلقيقة الدينية عند ف

عن كل تعيني أو حتديد، ومل يصفه بأية صفة من الصفات فال شيء 
يشبه اهللا واهللا ليس شبيها بأي شيء ما إنه ميأل الكون ويديره، إنه 
حيتوي العناصر و يهيمن عليها، هذا ما أكد عليه يوسف كرم فاهللا 

كنه من البعد عما مفارق للعامل، خالق له، معىن به، ول« عند فيلون 
وليس اهللا ... يدركه العقل، حبيث ال نستطيع أن نعلم عنه شيئا آخر 

عنده إله اسرائيل فحسب، وإمنا هو إله العامل أمجع، وأمساؤه تدل 
فهو املوجود، واملوجود حقا وهو العلة األوىل وأبو العامل . على الكلية

  )8(. » وملكه و نفسه و روحه
واملبدأ فهو يؤمن بالواحدية، إله املوجود  ومبا أن اهللا هو العلة

بال كيف وال صفة وهنا سيختلف عن ما كان سائدا يف الفلسفة 
اليونانية ألنه ألول مرة سيطرح يف التفكري الديين وامليتافيزيقي فكرة 

أنه أعلى « الالمتناهي بوصفه أنه أعلى درجة من املتناهي، ويصفه 
متناهي هو الذي يعم ويشمل درجة من املتناهي على أساس أن الال

كل متناه، ومن حيث أن الالمتناهي هو احلاوي لصفات ال حصر 
ائية  هلا بينما املتناهي هو الذي يشتمل على صفات حمدودة، أو 
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فنقول عنه أنه فاضل أفضل من الفضيلة، وخريا أكثر خريا من اخلري، 
  )9(. » وحكيم أكرب حكمة من احلكمة، وقادرا أكثر قدرة من القدرة

ويصف فيلون االله بصفات سلبية ألن عقل االنسان حمدود 
بعقله املخلوق الناقص املتناهي و هذه كلما صفات متنافية مع صفة 
الالمتناهي لذا فاهللا مطلق يشمل كل الصفات الكمالية املمكنة 
املوجودة، فهو يتصف بصفة الوجود لكن ال نستطيع معرفة كيفية 

  .هذا الوجود
 بنفسه خلق الكون وحكمه ويتم الرتكيز بقوة على ويباشر اهللا

إن اهللا مل خيرج األشياء إىل النور فحسب ولكنه صنع « تعاليه 
مل تكن من قبل، وهو ليس صانعا فقط ولكنه  االشياء اليت

   )10(. » خالق
املنطقي الذي صنعه اهللا " العامل املعقول"وتظهر هنا فكرة 

نتيجة تنظيم اهللا « وسائط فهو  الذي خلق عرب" العامل احملسوس"و
ملادة سابقة أو نتيجة فعل وسطاء بني اهللا واملادة فاهللا خاطب وسطاء 
ووّكل إليهم صنع اجلزء الفاين من أنفسنا ألن االنسان مزاج من خري 

   )11(. »وشر واهللا منزه عن الشر
وحيدد فيلون هذه الوسائط أو القوى االهلية يف أربعة أنواع 

   (*) ).القوات 4املالئكة،  3احلكمة،  2اللوغوس،  1: (وهي كالتايل
واختذ مصطلح اللوغوس معاين متعددة يف فلسفة فيلون فهو 

إنه جزء من مذهبه يف األلوهية وهو ضرورة ... وسيط ومعقول ونور 
  منطقية ملفهوم االله فهل تأثر بالفالسفة اليونانيني؟

تدخل أي يستعني فيلون مبصطلح اللوغوس أو الكلمة ويس
مذهب أي مذهب فلسفي يوناين جيده جذابا فكان مذهبه يف كلمة 
اهللا مزجيا من الفلسفة الرواقية وفلسفة هرياقليطس، وأفالطون، 

  .والفيثاغورية
  كقاسم و وسيط        : اللوغوس

تعود نظرية اللوغوس عند فيلون إىل الفلسفة اليونانية حيث 
وصفه بأنه املبدأ الذي  الذي HERACLITEتأثر بفكر هرياقليطس 

يؤلف كافة املوجودات، كما جندها يف الكتابات اليهودية فهو مذكور 
ولكن األثر احلقيقي لفكر فيلون هو املذهب الرواقي . يف التوراة

ا العلة «  على أساس أنه القوة اليت حتفظ املوجودات مجيعا أو على أ
ذه الفكرة واعترب اللوغوس  املشرتكة املقّومة جلميع األشياء قبل فيلون 

هو رباط الكائنات مجيعا، إنه حيوي أجزائها مجيعا، ويؤلف بينها 
   )12(. » إنه منتشر يف كل مكان... ومينعها من التفكك واالنفصال 

ويستعمل فيلون اللوغوس كقوة باطنة يف الكائنات وقوة سائدة يف   
ذا فهو يؤ  ا القوة احلافظة جلميع األشياء و يد فكرة الرواقية الكون أ

: باعتبار اللوغوس قوة باطنة ويستعني بنفس أدلة الرواقيني فيقول

إن بالعامل خالء من شأنه أن حيدث انفصاال وشقاقا بني « 
  )13(. » املوجودات

وكان افرتاض اللوغوس كقوة سائدة يف مجيع املوجودات تربط 
يرفض القول بني مجيع األجزاء، وهنا ينفصل فيلون عن الرواقيني ألنه 

. بوحدة الوجود أي التوحيد بني اخلالق و املخلوق أو بني اهللا و العامل
هذا ما جعله يبحث عن قوة تفصل بينهما فأخذ مببدأ االنفصال أو 
االنقسام الذي قال به هرياقليطس حيث اعترب اللوغوس أنه القانون 
أ الذي جيري على أساسه أنواع التغري املتضاد يف الوجود وهو مبد

 وهذا االنفصال «). اخلالق و املخلوق(انقسام املتضادات يف الكون 
بني  من شأنه أن يؤدي إىل الفصلهو يف الواقع منشأ املخلوقات، و 

ن املتضادات يهدد بعضها املوجودات املخلوقة ألالقوة اخلالقة و 
حيفظها لزالت واختلط بعضها بعضا، ولو مل ميسكها اللوغوس و 

)14(احلادث من أن ميس غري احلادث ببعض واللوغوس مينع
منه و  » 

لقد وجد فيلون يف فكرة اللوغوس القاسم ضمانا لفصل الكائنات 
  .عن بعضها البعض ولالنسجام بينها

فاإلله مولود و غري "ويشكل االنقسام عند هرياقليطس وحدة 
مبعىن أنه يدعو إىل االحتاد بني املتناقضات ولكن فيلون حيتفظ " مولود

علّوه فهو املوجود األعلى أما اللوغوس فهو أدىن مرتبة من  هللا بكل
من غري املعقول أن يضاف « اإلله وهنا يبتعد عن هرياقليطس إذ يرى 

إىل الشيء الواحد ويف آن واحد ومن جهة واحدة صفتان 
  )15(. »متناقضتان

ومن مميزات اللوغوس عند فيلون أنه خملوق لذا فهو حيتل 
له والعامل، وهذا ما جعل وظيفته األساسية مكانة متوسطة بني اإل

فهو الوسيط اليت « تتمثل يف أنه األداة واآللة اليت يستخدمها الصانع 
ا العامل، والوسيط الذي يرتقي به العقل االنساين حني  يصنع اهللا 

يتطهر إىل اهللا مرة أخرى، فهو الذي به نعرف اهللا والذي يشفع لنا 
  )16(.»عند اهللا

وغوس كوسيط جيعل مهمته يف حتقيق التوافق ونشر إن دور الل
الوئام والسالم إنه يعادل بني األضداد وينشر احلب والوفاق بوصفه 

  .صانعا للسالم
إال أن االله عنده ليس « ورغم املرتبة السامية لإلله عند فيلون 

جامدا أو صامتا بل إنه يتكلم ويتواصل، ويدل مصطلح اللوغوس 
أو فكره الذي ميكن أن يعرفه االنسان ويتواصل عنده على عقل االله 

ومع أن فيلون يؤكد على حلول االله يف كل شيء إال أنه بقدر . معه
إن . ما يوجد يف كل مكان ال يوجد مبكان فهذه صفته وصفته وحده

هذه الطبيعة االهلية اليت تقدم نفسها إلينا بوصفها مرئية ومدركة 
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واقع غري مرئية وال ميكن إدراكها وموجودة يف كل مكان إمنا هي يف ال
   )17(. » وال توجد مبكان

هذا فاهللا موجود لكن األبصار ال تستطيع أن تدركه ن وم
وهذه النظرة املتعالية اليت يقدمها فيلون . بينما هو يدرك مجيع األشياء

  .لإلله توحي أن اللوغوس قوة عاقلة
  :اللوغوس ككائن معقول و ككلمة إلهية

كرة الرواقية اليت ترى أن الطبيعة هي العقل يقبل فيلون بف
الكوين أي اللوغوس لكنه حييله إىل املعقول األفالطوين فهو النموذج 

اللوغوس كمبدأ للعامل مل متأثرا بذلك بفلسفة أفالطون و املثايل للعا
قال يف ذلك نفسه أو الوحدة اليت ال تنقسم و  املعقول هو الواحد

وال ختتلف عن ... ة وحدات ال تنقسم إن اهللا أنشأ بواسطة الكلم« 
ا صورة االله . الوحدة والوحدة بالطبيعة ال تقبل زيادة أو نقصا مبا أ

) ال حياة فيها(الواحد يف كماله ألن األشياء هي نفسها فاغرة ألفواه 
  )18(.»إن مل جيمعها ويؤلف بني أجزاء كل منها اللوغوس االهلي

ئنات، وللعامل املعقول هكذا شكل اللوغوس وحده يربط الكاو 
ليس شيئا أكثر من جمموع لوغوسات، وكل واحد من هذه 
ا ال تنقسم وال تنحل، فهو الواحد الذي ال  اللوغوسات وحده أي أ

  .ينقسم وهو مبدأ الكثرة العددية
إن اللوغوس عبارة عن جوهر، أما الكثرة فهي ترتكب من 

وينظر . دة جوهريةعدد من الوحدات ومن هذا فالعامل املعقول له وح
ا فضائل معقولة ويقول فيها  إن « فيلون إىل اللوغوسات على أ

اللوغوسات وهي رفقاء وأصدقاء اللوغوس املستقيم كانت األوائل 
      )19(. » اليت تثبت حدود الفضيلة

ويظهر تأثري فيلون بالفلسفة الرواقية عندما يربط اللوغوس 
أما مهمته تكون حسب . احداملستقيم والفضيلة ويعتربمها شيء و 

أمره فإذا كان مستقيما سيحقق األعمال الطيبة أما إذا كان بدونه  
إنه حسب أمره تتم األعمال الطيبة، إنه زوج « كان تعسا شقيا 

الروح أو النفس اليت تغدو به خصبه ولودا للفضائل وكل ما هو بال 
احلق، لوغوس يكون خمجال، الشرير نزع عنه اللوغوس املستقيم أو 

وكأن اللوغوس املستقيم قانون وهو قانون غري . فصار معرضا عنه
قابل للفساد هو لوغوس إهله يأمر مبا جيب وينهى عما ال جيوز أما 
اللوغوسات تثقف، تشفى أمراض النفس، تنصح، وجتذب أو تقود 
للفضيلة ومن مث يكون اللوغوس هو العقل األخالقي الطبيعي كما 

  )20(.»يفهمه الرواقيون
ومن هذا املنطلق يلعب اللوغوس املستقيم عند فيلون دور 
املعلم الذي ينذر وينصح فهو كقائد أخالقي أرضي مقابل اللوغوس 
املعقول الذي هو النموذج األول إنه كقائد للنفس االنسانية، مهمته 

ولكي يتحقق ذلك البد أن ميتلك . هي عصمة االنسان عن الرذائل
غوس املستقيم وهي بذرة اخلري أو نفثة االنسان احلكمة أو اللو 

إن خري أجزاء النفس الذي يسمي  «اللوغوس هذا ما جعله يقول
إن اللوغوس االهلي نفسه، وليس . عقال هو نفثة من اهللا وصورة منه

إن الروح  )21(.» يسرتجعهاو " هاجر"ة األرضية هو الذي يقود احلكم
ا مصدر اليت هي نفثة إهلية تعترب عقال أفضل أجزاء اجل سم أل

بناءا على هذا التصور الالهويت ارف اليت تأيت عن طريق اإلهلام و املع
  . للوغوس الذي يوضح عالقة اهللا مبخلوقاته من خالله وعالقته باهللا

قول بأعداد مركبة من سبعة حدود يربط فيلون للعامل املعو 
شياء  إىل سبعة أهي فكرة الفيثاغوريني احملدثني الذين قسموا العاملو 

  :ترتتب هذه املبادئ كالتايلأوهلا السماء وآخرها النور و 
العامل املعقول مركب من سبعة حدود ومبدؤها هو السماء « 

النفثة، للفراغ، مث من بعد ُمثل املاء، و مث تأيت ُمثل األرض، واهلواء، و 
هو النور، هو الشمس املعقولة، واحلد األخري، و ...  مثال النور وأخريا

  )22(. » شمس احملسوسةمنوذج ال
وهنا يطابق فيلون من اللوغوس وبني النور، إنه يطابق بني 

إن اخلري هو دائما عند « الشمس املعقولة أو مثال اخلري األفالطوين 
أفالطون تقليد للوغوس، وأنه بعد هذا اللوغوس نفسه يُدل عليه 

 واللوغوس القاسم هو احلد السابع... غالبا على أنه العدد سبعة 
الذي يفصل القوى الستة االهلية ويرى أن موسى هو أكمل وسابع 

 » اآلباء الذي يساوي اللوغوس
موسى عليه السالم بالنسبة إىل و  )23(

فيلون هو الذي أنقد البشرية من شرور املادة ألنه تطّهر متاما من 
 .املادة وأصبح مطابقا للوغوس

على  ومن كل هذا يتضح لنا أن اللوغوس الفيلوين ينطوي
املثل واملبادئ اليت يتكون منها العامل احملسوس، ومن الواضح أن كل 
ذلك قد ظهر على خلفية أفالطونية ألن فيلون أّول فلسفة أفالطون 
مقرًا أن املثل األفالطونية يف العقل األول حماوال مزجها بالدين 
اليهودي أي تقدمي تصور الهويت لللوغوس حىت يوضح العالقة 

  . اهللا وخملوقاتهاملوجودة بني
هو نور فائض عن االله  « وهكذا إن اللوغوس عند فيلون 

مثال كل نور لذلك احلكمة بوصفها مرادفا لللوغوس هي نور اهللا 
  )24(. » تعاىل بل إمنا كلمة اهللا العليا اليت يقال ملا نبع احلكمة

ويبدأ فيلون تصوره الالهويت للوغوس بوصف اللوغوس 
هب إىل أن االله كان الوجود األّول مث جاء بعد ومقارنته باهللا ويذ

ذلك اللوغوس املتصف باخللود لكنه يضعه ضمن املخلوقات ألنه 
ينعت اللوغوس بأنه ليس  « خملوق فهو ليس مستقال وقائما بذاته هو

أزليا كاهللا، كما أنه ليس فانيا كاملخلوقات وإمنا هو يف مركز بني اهللا 
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ية قد ولده اهللا، أو هو االبن األول هللا وبني املخلوقات ألنه من ناح
الذي أبدعه عن طريق الوالدة الروحانية أو االنبثاق ألنه مل يصدر 
عن اهللا مبحض الضرورة بل كان ذلك طبقا لإلرادة االهلية، وهو 

رسول اهللا   « وينعت اللوغوس أنه )25(.مغمور بالنعم االهلية اخلالدة
م  م، وإنه ليظهر يف شكل إىل الناس، وحيمل إليهم رجاءا وتضّرعا

  )26(.»إنساين، ويتحدث إليهم
ومن الصفات األخرى للوغوس أن له بدء لكن ال يفهم هذا 

باملعىن الوجودي إنه صادر عن اهللا و يقول  « البدء باملعىن الزمين بل
عنه فيلون أنه صفة من صفات اهللا هي العلم، و تبعا هلذا هو جانب 

  )27( .»طن فيهمن جوانب اهللا وشيء با
ومبا أنه كذلك فهو خري الكائنات والوحيد الذي وجد عن 

إنه اللوغوس املقدس أو « اهللا مباشرة عن طريق الوالدة الروحانية، 
االهلي هو يف رأيه هذه الكلمة الباطنية اليت تكشف عنها الوحي، 
واليت حيسها الرجل التّقي يف أعماق نفسه، واليت تكّون التعليم 

والعبادة الباطنية .. ألشياء اإلالهية، أي العبادة والفلسفةاخلاص با
ا فوق هذا توسع  ليست حمتواة كلها يف العواطف التقنية للنفس، إ
عقلي عن األلوهية، ومهمتها شرح األشياء املقدسة وتأويل العقائد 

  )28(.»اإلهلية اذن العبادة هي مزيج من الصالة والتفكري الفلسفي
حيمل كل هذه الصفات يعتربه فيلون أكمل ومبا أن اللوغوس 

الكائنات واليت تعرف اهللا حق املعرفة وتعبده أكمل العبادة واليت 
  .يستجيب اهللا هلا ألنه حلقة وصل بينه وبني املخلوقات

ا موجود أو اللوغوس؟    ومنه كيف يكون اتصال اهللا 
أن موسى  « حىت تكون الصلة موجودة بينهما يقر فيلون  
يتكلمان مع اهللا ال بالفم وال باللسان، ولكن بأداة النفس  وابراهيم

والروح اليت ال يسمعها أي فان، ولكن يسمعها وحده من ال جيوز 
 »عليه الفناء

الكلمة (ومعىن ذلك أن الكلمة تنقسم إىل قسمني  )29( 
ومنبع ) اخلارجية، والكلمة النفسية أو الباطنية اليت خصها للحكماء

لفلسفة الرواقية اليت ميزت بني اللوغوس الداخلي هذه التفرقة هي ا
  .واللوغوس اخلارجي

ا تفرقة بني تفكري الباطن الذي يبقى يف النفس والتفكري  إ
الذي جياوزها للخارج بالتعبري عنه إمنا تفرقة بني العقل والكلمة 

والتفرقة توجد عند االنسان دون . املنطوقة أو امللفوظة اليت تكون عنه
الم «كر فيلون أن الكالم عند االنسان ينقسم إىل قسمني سواه ويذ 

نفسي وهو الذي يكون عبارة عن تصّورات ذهنية، ال يعرب عنها يف 
اخلارج بأصوات، وكالم خارجي يعّرب عنه يف اخلارج باللفظ أو 
الصوت وتبعا هلذا الرأي سيكون كالم اهللا منقسما إىل كالم نفسي 

ىل كالم خارجي هو اللوغوس بوصفه هو اللوغوس حبسبانه العلم، وإ
  )30(.»الصورة املعقولة اليت هي منوذج األشياء

ويف حقيقة األمر ليس كل انسان له القدرة على مساع هذا 
يبني فيلون كيفية تكليم اهللا للنفس الكاملة (الصوت االهلي أو النفثة 

إن اهللا ذاته مل يصدر كلمة، لكنه كّون يف  «ويقول ) أو اللوغوس
واء صوتا عجيبا، ليس مركبا من نفس وجسد بل من نفس عقلية، اهل

غريت اهلواء كالنفثة، فأحدثت صوتا داويا، إىل حد أنه أصبح 
مسموعا من قريب و من بعيد على السواء، وقوة اهللا اليت تنفث هذا 
الصوت ُتدخل يف نفس كل انسان مسعا خمتلفا وأفضل من مسع 

ة يسبق الكالم بسرعته األذن، وهذا السمع للفكرة االهلي
  )31(.»الفائقة

يتحدث عن الوحي " فيلون"ويظهر من هذا الكالم، و كأن 
االهلي ألنه خيصص هذا الصوت لعقول معينة إمنا لذوي املواهب 

الذين ال يسمعون الكالم " األنبياء"الروحية العالية ويعين بذلك 
ويف  امللفوظ بل يستمعون إىل الصوت الداخلي الذي ميأل النفس،

هذه احلالة يكون اللوغوس املقدس أو االهلي هو الكلمة الباطنة اليت 
يكشف عنها الوحي و اليت حيسها الرجل التقي أي أصحاب النفس 

  .االنسانية اليت تقرتب كثريا من الكمال
ومن كل هذا نستنتج أن ما كان يطمح إليه فيلون هو التوفيق 

لذلك ال خيتلف عن  فالوحي الفلسفي طبقا «بني الوحي  والعقل
الوحي املوسوي ألن الفلسفة ما هي إال كلمة اهللا املوحاة مث تأيت بعد 
ذلك الدرجة األكمل من الوحي االهلي حيث خيتفي العقل االنساين 
ا هي صوت اهللا بغض النظر  متاما و عندئذ تصبح الكلمة املوحى 

)32(عن كل فكرة داخلية للموحي إليه
طابق وحىت يتم حتقيق ذلك » 

بني ما هو موجود يف التوراة كخطاب إهلي وبني اللوغوس الداخلي 
اللوغوس "هذا ما جعله يقول بفكرة . الذي هو العقل االهلي

ألن ما يرمي إليه فيلون هو من ناحية وجود هوة ال تكاد " الوسيط
تعرب بني اخلالق و املخلوقات، ومن ناحية أخرى بإمكان عبور هذه 

ورغم التناقض املوجود . الوسائط وأّوهلا اللوغوس اهلوة عن طريق فكرة
يف نظريته لكن لفيلون أثر قوي يف الفلسفات الالحقة خاصة الفكر 

أن الفلسفة تبدأ بأن يكون  «املسيحي، ألن ألول مرة سنجد 
فاألصل : االنسان مؤمنا بعدة حقائق مث حياول بعد هذا أن يفسرها

     )33(  »هنا هو االميان و التعقل تال له
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 صورة اآلخر في إتيقا بول ريكور
)1(سامي غابري                                                                                          

 
  مقدّمـة

تتعـــّدد املـــداخل خبصـــوص ُمعاجلـــة مكانـــة اآلخـــر مـــن وجهـــة 
ــــة،  واحــــد مــــن تلــــك املــــداخل ينبــــين علــــى فرضــــية إمكــــان نظــــر إتيقّي

الّتعــاطي مــع ُمشــكل اآلخــر أو الغــري مــن خــالل مــا يفصــل بينــه وبــني 
وباملثــــل تتعــــّني إحــــداثيات املقصــــد  )2(األنــــا أو الــــّذات مــــن مســــافة،

تكتسـب . اإلتيقي عرب ما يظهر مـن فـرق بينـه وبـني املعيـار األخالقـي
ن أوجه للعالقـة بـني مفـاهيم هذه الفرضية وجاهتها ملا تكشف عنه م

حيكمها الّتباين والّتعارض تارة، وحتتكم للّتضّمن والّتقاطع واالشـرتاط 
هــذا وتتحــّدد دالالت املفــاهيم حبســب اقتضــاء ســياقّي ينتهــي . طــورا

بتأكيـــــد أو تـــــرجيح معـــــىن معـــــّني هلـــــذا املفهـــــوم أو ذاك، واحـــــد مـــــن 
غريــة بــالّتعّرف علــى الّصــورة اإلتيق

ُ
ــة ملــا عليــه اآلخــر هــو الّســياقات امل ّي

الّســياق الرّيكــوري الــّذي جعــل مــن املبحــث اإلتيقــي مــا ُيشــبه الّتتــويج 
  )3(.عين الّذات غيرا 1990ملسرية فلسفية حافلة عّرب عنها مؤَلف 

ال يــــدّل علــــم االشــــتقاق علــــى فــــرق بــــني اإلتيقــــا واألخــــالق 
لــك بســبب الــّرتادف بــني اإليتــوس اإلغريقــي واملــورس الالّتيــين، ومــع ذ

مكـــن 
ُ
يظـــّل الّتفكـــري يف االخـــتالف بـــني احلـــّدين قائمـــا، حيـــث مـــن امل

قابـل تّتخـذ األخـالق بُعـدا عمليّـا 
ُ
تأكيد الطّابع الّنظري لإلتيقا، يف امل

لكـن هنـاك جمـال لالعـرتاض علـى هـذا . هاجسه حتقيق مبادئ اإلتيقا
 الّتحديد جلهة ما يربز من انقالبـات يف الّداللـة تنتهـي بتأكيـد صـوريّة

مارسة، 
ُ
فاإلتيقـا تبحـث «الواجب األخالقي لتتعّني اإلتيقا يف جمال امل

اليــــوم عــــن التمركــــز يف صــــلب املمارســــات اجلزئيّــــة ويف صــــلب العلــــوم 
احلقوقّية فضال عن حبثها عن تصـّور متماسـك  توالتقنيات واإلجراءا

وشخصّي ملا ميكن أن تكون عليه احلياة الفرديّة بينما حتيـل األخـالق 
يعمل بول ريكور على االستفادة من  )4(.»رد والقبلي واملتعايلإىل اجمل

يف إطـــار  عـــين الـــّذات غيـــراهـــذا الفـــرق الـــّذي ســـيتعّمق مـــع كتـــاب 
عــّربة عــن مأســاوية فعــل ظــّل يُــراوح بــني 

ُ
نــاظرة األرســطّية الكانطّيــة امل

ُ
امل

ــــاة  ــــواهي وإتيقــــا احلي أخــــالق الواجــــب املغرقــــة يف صــــوريّة األوامــــر والن
   .املثقلة بالتفاصيل واجلزئّياتاجلّيدة 

أن ُمتثّــــل احليــــاة اجليّـــــدة ومعيّــــة اآلخـــــر واملؤّسســــات العادلـــــة 
ثـــالوث اإلتيقـــا حبســـب بـــول ريكـــور فـــذلك مـــا يكشـــف عـــن املوقـــع 
املفصــلي لآلخــر بتوّســطه بــني املكــّون األّول واملكــّون الثّالــث، فاحليــاة 

شــاركة واإلســهام اجلمــاعي يف بنــا
ُ
ء عــامل بْيــذاّيت،  اجليّــدة هــي حيــاة امل

كما يفرتض يف مفهوم العدالـة وجـود بنيـة اجتماعيّـة تُـنّظم يف إطارهـا 
 على هذا األساس يتحّدد اآلخر . املؤّسسات عالقة األنا باآلخر

 
باعتبــاره مركــز القــول اإلتيقــي، فــال جمــال لالنعــزال والّتوّحــد وال معــىن 

لـــذات تـــّدعي الرّفعـــة ملـــزاعم االكتفـــاء واالمـــتالء واالســـتقاللّية الّتاّمـــة 
والكمـــــال ويتحـــــّول لـــــديها الّشـــــعور باألنـــــا إىل ضـــــرب مـــــن األنانيّـــــة 

إّن مفــاهيم الّتقــدير والّرعايــة واالنفتــاح والّصــداقة واحلــّب . واالنغــالق
، »صــورة اآلخــر يف إتيقــا بــول ريكــور«واالحــرتام هــي الــّيت تُبــني عــن 

مــع اآلخــر «ن وهـي باملثــل مــا يُعطــي القــول الرّيكـوري معنــاه حــني يُعلــ
  .»ومن أجله

  تقدير الّذات ورعاية اآلخر  – 1
تقــــدير «يُفضــــي الّتقابــــل بــــني األنــــا والــــّذات إىل تقابــــل بــــني 

ليكـون هـذا األخـري أسـاس اإلتيقـا الرّيكوريّـة » تقدير الّذات«و» األنا
املؤّكدة على أّن ما يُعزى للّذات من خصال ومسات ميكن أن ينسـب 

 يتعلّــق األمــر إًذا بأنــا تأّمليّــة تــّدعي الّرفعــة ال. إىل اآلخــر غــري الــّذات
ــا األمــر إىل  والكمــال وتــزعم االكتفــاء واالمــتالء أنطولوجيــا فينتهــي 
العزلة واالنطواء والّتوّحد متوّمهة كفاية وكفاءة األنـا يف بلـوغ حقيقـة ال 

يتعلّـق األمـر بـذات واقعيّـة تفعـل . يتطّلب بلوغها انفتاحا على الغرييّـة
ـا جتربـة التّـذاوت،  وتنفعل لتستدعي اآلخر ضمن بنية حواريّـة تغتـين 

ا«فـــ ــا ال خيتــزل يف ُجمــّرد عالقــة للــّذات بــذا فهــذا . تقــدير الــّذات ذا
إنّــــه . الّشــــعور يتّضــــمن فضــــال عــــن ذلــــك طلبــــا ُموّجهــــا إىل اآلخــــرين

ــذا املعــىن يكــون تقــدير . يتّضــمن األمــل مبُوافقــة ُمتأتّيــة مــن اآلخــرين
ـــة يف نفـــس اآلنالـــّذات  ـــا ظـــاهرة انعكاســـّية وظـــاهرة عالئقّي  )5(.»ذا

ـــة الّتأكيـــد علـــى مـــا يتضـــّمنه تقـــدير  يفـــرتض تنزيـــل الـــّذات منزلـــة إتيقّي
الّذات من رعاية أو عناية ُجتّسد ضربا من الّتوازن بني العطاء والّتلّقـي 
كصيغة ملا عليه عالقتنـا بـاآلخر، مبعـىن ال تنفصـل الّرعايـة الـّيت نتوّجـه 
ـــل  ـــا ُمتّث ـــّذات، مطلب ـــا أو ننتظرهـــا مـــن اآلخـــر عـــن مطلـــب تقـــدير ال

ال ُميكــن لتقــدير الــّذات والعنايــة «املســاواة مســّلمته الّضــمنية وبالّتــايل 
  )6(.»أن يُعاشا أو يُفّكر يف الواحد منهما مبعزل عن اآلخر

إن الّصـــورة اإلتيقيّـــة ملـــا عليـــه اآلخـــر كمقـــّوم أساســـي ملقصـــد 
ؤّكـد مـا يف الّرعايـة مـن احـرتام يؤّسـس عالقتنـا بـاآلخر، احلياة اجليّـدة تُ 

يف هذا اإلطـار ميكـن معـاودة الّنظـر يف عالقـة اإلتيقـا بـاألخالق علـى 
. جهة ما يظهر من صلة بني تليويوحيا الّرعاية وديونطولوجيا االحرتام

مــا يعقــده بــول ريكــور مــن أولويــة لإلتيقــا علــى حســاب األخــالق ال 
ـــا عـــن فكـــرة الواجـــب الـــّيت عـــّرب عنهـــا األمـــر يُفضـــي إىل الّتخّلـــي  ائّي

القطعـــــي لـــــدى كـــــانط، فالّرعايـــــة كمقصـــــد إتيقـــــّي تتضـــــّمن االحـــــرتام  
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إىل جانــــب مــــا ترســــيه الّرعايــــة مــــن بنيــــة حواريّــــة . كواجــــب أخالقــــيّ 
ــة يف اإلتيقــا، هنــاك  وطــابع تبــادّيل وحضــور للمســاواة كعناصــر تكوينّي

احــــــرتام األشــــــخاص  جمــــــال للكشــــــف عّمــــــا يف الّرعايــــــة مــــــن واجــــــب
إّن تقــدير الــّذات الــّذي جيعــل . والّتعــاطي معهــم كغايــات ال كوســائل

مــن اآلخــر صــنوا لألنــا يف إطــار تبادليّــة تتأّكــد فيهــا املســاواة والّنديّــة 
والّتكــافؤ، وتُوّظــف خلــدمتها مقاصــد اإلتيقــا ومعــايري األخــالق، هــذا 

الّذهبيّـة كمـا الّتقدير سيتعّمق مع بول ريكـور حـني يـتفّحص القاعـدة 
ال تفعــل مــع قريبــك «: واملناديــة مببــدأ املعاملــة باملثــل اإلنجيــلصــاغها 

يُعـــّول بـــول ريكـــور علـــى مـــا يف . »مـــا تكـــره أن يفعـــل معـــك) جـــارك(
القاعــدة الّذهبّيــة مــن دعــوة إىل احملّبــة ومــن معياريّــة للّتبــادل كــي ُجيّســر 

نحفــرة بــني إتيقــا الّرعايــة وواجــب االحــرتام 
ُ
الــّذي يكشــف عنــه اهلــّوة امل

األمــر القطعــي الكــانطي يف صــيغته الثّانيــة والــّيت تستحضــر الّشــخص  
كغاية وال تكتفي بالعموميّـة واإلطـالق يف مسـتوى األمـر والّنهـي عـن 

  )7(. الفعل الّذي جيب أن يرتقي إىل مرتبة القانون الكّلي لألخالق
س ال تتأســ«تُؤّكــد الّرعايــة علــى مــا يف اإلتيقــا مــن غرييّــة، إذ 

وهــي مـــن حيــث املبـــدأ إتيقـــا (...) اإلتيقــا بـــاملرّة علــى وحـــدة الـــّذات 
ـــــــــا انفتـــــــــاح رئيســـــــــي علـــــــــى الغـــــــــري ُخيضـــــــــع اهلويّـــــــــة إىل  ّ اآلخـــــــــر، إ

» ال تفعـل«لكـن الـتمّعن يف حرفيّـة القاعـدة الّذهبيّـة  )8(،»االختالف
. يكشف عن ضمنّية عدم التساوي بني من يأيت الفعل ومـن يتحّملـه

حنو الّشر والعنف تكشـف عنـه املوانـع الـّيت تنهـى عـن  مثّة نُزوع بشريّ 
الكــذب والّســرقة والقتــل، والــيت تســبق الــّدعوات احملّفــزة علــى الّصــدق 

ـــــة واخلـــــري تأّصـــــل يف . واألمان
ُ
ـــــواهي اعرتافـــــا بوجـــــود الّشـــــر امل تعـــــّدد الّن

. اإلنســـان والـــذي يعتـــربه بـــول ريكـــور لغـــزا ال طائـــل مـــن حبـــث أصـــله
اإلتيقا وما تضمنه لآلخر من حّق يف تقدير  هكذا تتأّكد احلاجة إىل

األشخاص الذين ينخرطون يف عالقات اعتنائّية يعملون مـن «ذاته، فـ
أجل أنفسهم واآلخرين معا، إن موقفهم املمّيز لـيس باألنـاّين وال هـو 
ــــزاع، لكــــّن  بــــالغريّي، فهــــذه هــــي االختيــــارات املتاحــــة يف حــــاالت الّن

ل على مصلحة أطـراف تلـك العالقـة مصلحة العالقة االعتنائّية تشتم
   )9(.»ومصلحة العالقة نفسها

إّن غيـــاب التبادليّــــة وعــــدم التكــــافؤ جيعـــل مــــن مطلــــب منــــع 
اجلرميــة أجــدى مــن ضــمان الّرعايــة وذلــك بــالّنظر إىل احتمــال احنــراف 
املمارسة باّجتـاه الشـّر والعنـف كحقـائق ال ميكـن إنكارهـا أو التغاضـي 

ل العنــف هــذه فيمــا تكشــف عنــه عنهــا، وميكــن كشــف بعــض أشــكا
ال حتمـل السـلطة يف هـذا الّسـياق علـى حممـل قـدرة . عالقتنا بالّسلطة

الفــاعلني علــى الفعــل وليســت هــي الوســيلة الــيت متّكــن مجاعــة ُمنّظمــة 
ــا مــا ال ينفصــل  ّ ُشــرتك، إ

ا وفــق متطّلبــات العــيش امل مــن إدارة شــؤو
ى لينتهــي مبمارســة عــن التســّلط الــذي يبــدأ بــتحّكم إرادة بــإرادة أخــر 

إّن العنـــف الفيزيـــائي الـــذي تكشـــف عنـــه ممارســـة . العنـــف اجلســـدي
الّتعـــذيب واإلذالل واإلكـــراه لـــه مســـتوى رمـــزي تلعـــب فيـــه الّلغـــة دورا 

مل يعـد اآلخـر . حامسا من خالل خطاب يعقلـن الظّلـم وجيمـل القـبح
مـــاذا «موضــوع تقــدير إتيقــّي تّتجــه صــوبه الــّذات مبســؤولّية وإيثــار، فـــ

قول بعُد عن اإلصرار العنيد ألشكال العنف اجلنسي، ُمنذ الّتحـّرش ن
ن، ُمــــــرورا بعــــــذابات اللّــــــوايت يتعّرضــــــن  بالّنســــــاء وصــــــوال إىل اغتصــــــا
ــــة جســــد  -للّضــــرب واألطفــــال الــــّذين ُتســــاء معــــاملتهم؟ ففــــي محيمّي

سترتة للّتعذيب
ُ
   )10(.»جلسد تتسّلل األشكال امل

  فضيلة الّصداقة وحّب اآلخر – 2
مــــع «يغة الغرييّــــة املتضــــّمنة يف القــــول الرّيكــــوري املتكــــّرر صــــ

تكشــف عاملــا مــن العالقــات البْيذاتّيــة حيضــر فيــه » اآلخــر ومــن أجلــه
هــــذا وينتظــــر بــــول ريكــــور مــــن الّصــــداقة أن . اآلخــــر بوصــــفه صــــديقا

تتجـــاوز مـــا يُوضـــع بـــني حـــّب الـــّذات وحـــّب اآلخـــر مـــن تضـــاّد علـــى 
ــذا املعــىن تعمــل جهــة مــا يظهــر مــن تنــاقض بــني األنان يّــة واإليثــار، 
مــا ُحنبّــه يف ذاتنــا لــيس اجلــزء «الّصــداقة علــى حتصــني حــّب الــّذات فـــ

متعـة، ولكنّـه اجلـزء الـّذي 
ُ
الرّاغب الّذي ُحيّفز على الّصداقة الّنافعة وامل

وفقـا هلـذا الّتصـّور تعمـل الّصـداقة علـى  )11(.»ُيشّكل أفضل ما لـدينا
ـــ ـــة بـــني إحـــالل اإليثـــار حمـــّل األنانّي ـــة العالقـــة الّداخلّي ة وترتقـــي حبميمّي

ا إىل درجة من االنفتاح يبلـغ معهـا اإليثـار حـّد الّتضـحية  الّذات وذا
من أجل اآلخرين، هذا هو املعىن األبرز للغرييّة الّيت جتعل مـن الـّذات 

ما بني األنا واآلخر تبادلّية تبلغ فيها املساواة بني احلـّدين . عينها غريا
اهي، فما يُطلق عليه األنا تسـمية اآلخـر هـو أنـا بالّنسـبة إىل حّد الّتم

ـــا ضـــمن  ذاتـــه وكـــأّن الفـــرق بينهمـــا جمـــّرد اقتضـــاء لغـــوي يتعـــّني خطابّي
ليســــت الّصــــداقة إًذا يف خدمــــة اآلخــــر ). أنــــت-أنــــا(عناصــــر احلــــوار 

ــــا باملثــــل حاجــــة للــــّذات الــــّيت تــــتّمم  ّ الــــّذي نتوّجــــه إليــــه فحســــب إ
ذا تكــون الّصــداقة اســتحقاقا ال تفــاوت فيــه بالّصــداقة نقصــها، وهكــ

. بني األصدقاء وال مصلحة لطرف تتحّقق على حسـاب طـرف آخـر
إّن البنيــــة احلواريّــــة الــــّيت تتــــوّفر عليهــــا الّصــــداقة تؤّكــــد الُبعــــد الّتبــــاديل 
ســـاواة ُمســـّلمتها الّضـــمنّية، 

ُ
لفضـــيلة ُميثّـــل احلـــّس بالعـــدل أساســـها وامل

ــــ ـــب«ف عض باعتبارنـــا شـــركاء يلتزمـــون معـــا يف  حنـــن حباجـــة إىل بعضـــنا ال
ا    )12(.»كيفّيات حياة متتلك قيمها وُحتّددها بذا

جيــــد بــــول ريكــــور يف املــــورد األرســــطي مــــا ُيســــهم يف تعميــــق 
ـــــم األّول فضـــــيلة يقـــــول عنهـــــا  ـــــّيت يعتربهـــــا املعّل : تصـــــّوره للّصـــــداقة ال

الّصــداقة فضــيلة، أو هــي علــى األقــل ُتصــاحب الفضــيلة، أكثــر مــن «
طلق ذلــك

ُ
ومــن دون أصــدقاء ال . تُعتــرب الّصــداقة ضــروريّة للحيــاة بــامل

ـــه بقيـــة اخلـــريات ـــوّد العـــيش حـــىت وإن حتّققـــت ل حتضـــر  )13(.»أحـــد ي
حضـورا مميّـزا فـإىل جانـب  األخالق الّنيقوماخية الّصداقة لدى كاتب
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ختصيصه الكتابني الثّـامن والّتاسـع ملعاجلـة هـذا املفهـوم يتأكـد متفصـل 
. اهيم اخلري والّسعادة والفضيلة واالعتدال والعدالة والّرغبةالّصداقة مبف

إّن متابعــة مــا يُفــرده املــنت األرســطي مــن معــاين للّصــداقة يُفّجــر وحــدة 
املفهوم ليثبت الّتعدد داخل الوحدة، تعّددا يُعّرب يف احلقيقـة عـن تنـوّع 

ري تـارة املرتكزات واألسـانيد الـّيت تنبـين عليهـا الّصـداقة الـّيت تـرتبط بـاخل
يتعّلــق األمــر بصــداقات ُمتعــّددة بتعــّدد . وتقــرتن بــالّنفع أو الّلــذة طــورا

عناصرها متنّوعة بتنوع أسسها ممّا يطرح أمر املقارنة وبالتّـايل املفاضـلة 
أن تكــون الّصــداقة صــداقات فــذلك مــا يــنعكس علــى عالقتنــا . بينهــا

يغة بــاآلخر ليفضــي تفضــيل هــذا الّصــنف مــن الّصــداقة إىل تأكيــد صــ
  .بعينها ملا جيب أن تكون عليه عالقتنا باآلخر

يُؤّكــد بــول ريكــور مــا أقــرّه أرســطو حــني يعتــرب الّصــداقة املبنيّــة 
أرقــى أنــواع الّصــداقات وأمساهــا لعــدم  علــى اخلــري صــداقة فاضــلة متثّــل

ــــا ملقتضــــيات الّنفــــع املباشـــــر وخلّوهــــا مــــن اعتبــــارات الكســـــب  ا ار
ســــارة كمعطيــــات تُوّجــــه وتــــتحّكم يف والفائــــدة وحســــابات الــــرّبح واخل

ــــا بــــاآلخر يف إطــــار الّصــــداقة املبنيّــــة علــــى املنفعــــة إذا كانــــت . عالقتن
الّصداقة الّنافعة أدىن مقاما من الّصـداقة اخلـّرية فـإّن صـداقة تُبـىن علـى 
الّلذة تعترب أحّط أنواع الّصداقات وبالتّـايل ُجتّسـد أسـوأ متظهـر تتجلّـى 

معــىن الّصــداقة اخلــّرية كمــا أّكــده أرســطو وأقــرّه يف . بـه عالقتنــا بــاآلخر
ـــة ومـــا تعنيـــه مـــن  بـــول ريكـــور مـــا يتوافـــق مـــع منطـــوق القاعـــدة الّذهبّي
ـــا واآلخـــر، يف الّصـــداقة اخلـــّرية كـــذلك مـــا يســـتجيب  ـــة بـــني األن تبادلّي
ملقتضـــيات األمـــر القطعـــي كمـــا حــــّدده كـــانط أمـــرا يُؤّســـس أخالقيّــــة 

يّــة الــّيت جتعــل مــن الّصــداقة تكريســا الفعــل مبنــأى عــن الّشــروط األمربيق
ال ] كانطيّـا[املنفعـة «فــ. حلـّب الـّذات حبّـا لـيس لآلخـر فيـه أي حـظّ 

أن تكـون الّرتصـيع الـّذي يتـيح للجـوهرة تـداوال  -على حنو مـا–تعدو 
أفضل يف سوق العملة اجلارية، أو الّذي ميكن أن جيذب حنوها انتبـاه 

ــا معرفــة كافيــ ولكــن هــذا الّرتصــيع ال ميكنــه . ةأولئــك الــّذين ال يعرفو
ا الّذواقة العارفني أو ُحيّدد قيمتها    )14(.»أن يُغري 

إّن مــا تُرســيه الّصــداقة مــن تبادلّيــة يفــرتض املســاواة بــني األنــا 
واآلخـــر حيـــث يُعتـــرب الّتكـــافؤ والّنديّـــة أســـس العالقـــة البْيذاتّيـــة، ألمـــر  

يقتـه الّصـورة الـّيت كهذا ُحياور بول ريكـور مـوقفني يصـوغ كـّل علـى طر 
ـــة اآلخـــر لتكـــون الـــّذات : حيضـــر مـــن خالهلـــا اآلخـــر ـــّر قطبّي موقفـــا يُق

ليســــت «ملزمــــة بالوفــــاء ملــــا ينتظــــر منهــــا باعتبارهــــا ذاتــــا مســــؤولة، إذ 
ــا باملثــل وعـــي  ّ املســؤولية يف الــوعي مبــا يتعــّني علــّي فعلــه فحســب، إ

اين تتحــّول يف املوقــف الثّــ )15(.»بارتبــاطي مــع اآلخــر ومــا ينتظــره مــّين 
الــّذات إىل مركــز لتوجيــه العالقــة مــع اآلخــر وذلــك بتأكيــد الّتعــاطف 
معــه حيــث تُعتــرب الــّذات مصــدرا للُمبــادرة، هــذا املوقــف يرســم صــورة 
اآلخـــــر ككـــــائن متـــــأّمل تتجـــــاوز أوجاعـــــه وعذاباتـــــه األبعـــــاد اجلســـــديّة 

ّد والّنفسية لتعّرب عن أوجه الـّنقص واحملدوديّـة لكـائن بلـغ بـه الـوهن حـ
ســـواء تعّلـــق األمـــر بتبعّيـــة جتـــاه اآلخـــر مـــن موقـــع . العجـــز عـــن الفعـــل

املســؤولّية املطلقــة أو الّتعــاطف معــه بتخفيــف األمل عنــه، فــإّن العالقــة 
هكــذا . بــني األنــا واآلخــر ســتكون ُمهــّددة لعــدم الّتماثــل بــني احلــّدين

مهــا تتأّكــد القيمــة اإلتيقّيــة للّصــداقة ومــا تفرتضــه مــن مســاواة وتبادلّيــة 
األســــــاس املتــــــني ملطلــــــب العــــــيش املشــــــرتك ضــــــمن أبعــــــاده اإلتيقيّــــــة 

ــــــ ـــــّدى يف احليـــــاة مـــــع األقويـــــاء «والّسياســـــية، ف احليـــــاة املشـــــرتكة ال تتب
فحســــب وإّمنــــا يف احليــــاة مــــع كــــّل اآلخــــرين املنضــــوين يف مؤّسســــات 

يكل احلياة يف اجملتمـع فصـنوي حينئـذ مل يعـد هـو الّشـخص . خمتلفة 
ـــــــا بـــــــدوره الـــــــّذي يـــــــدّل عليـــــــه  وجهـــــــه وإّمنـــــــا هـــــــو كـــــــّل إنســـــــان ُمعرّف

   )16(.»االجتماعي
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لـــن يكتمـــل املقصـــد اإلتيقـــي حبســـب بـــول ريكـــور يف غيـــاب 
ــا، لــذلك  العدالــة الــّيت لــن يكتمــل باملثــل متثلنــا لصــورة اآلخــر مــن دو

هّم الّتنبيه إىل كون فكرة العدالة حاضـرة يف كـّل مفاصـ
ُ
ل اإلتيقـا من امل

ومـــا احلـــديث عـــن ثـــالوث إتيقـــّي إالّ فصـــل إجرائـــّي تتفاعـــل يف إطـــاره 
إّن وثاقة الّصلة بني العدالة والّصداقة مثال هـي . الكثرة داخل الوحدة

تعـــود الّصـــداقة والعدالـــة إىل نفـــس «: الـــّيت دعـــت أرســـطو إىل القـــول
ففــــي كــــّل جتّمــــع جنــــد . املواضــــيع وجتمــــع بينهمــــا خاّصــــيات ُمشــــرتكة

وكمـا كانـت الّصـداقة جتسـيدا  )17(.»دالة وبالّنتيجة تُوجد الّصداقةالع
ــة واملســاواة، مثّــة  لصــيغة مــن العالقــة بــاآلخر تتقــّوم مــن خــالل الّتبادلّي
باملثـــل جمـــال لتتبّـــع صـــورة اآلخـــر فيمـــا تكشـــف عنـــه العدالـــة خاّصـــة 

إّن معيّــة اآلخــر القائمــة يف صــلب مقصــد . ضــمن أبعادهــا املؤّسســّية
شـرتك جلماعـة مـن النّـاس حتـتكم  ُجتّسد اسـتحقاقاتالعدالة 

ُ
العـيش امل

إىل معــايري األخــالق ومقاصــد اإلتيقــا قبــل أن حيكمهــا نظــام سياســّي 
ال معــىن للعــدل والظّلــم بالّنســبة إىل الكائنــات الــّيت مل «وقضــائّي، إذ 

تتعاقــد علــى عــدم اإلســاءة إىل بعضــها الــبعض، وال معــىن هلمــا أيضــا 
إبـــرام تعاقـــد  -أو مل ترغـــب يف – مل تقـــدر علـــى عنـــد الّشـــعوب الـــّيت 

   )18(.»الغاية منه أالّ يضّر أحد باآلخر وأالّ يلحقه منه ضرر
يف الّتوزيع املقرتن بالعدالة ما يكشـف عـن بعـض أوجـه العالقـة 
شاركة واملعّية الّيت تتقـاطع 

ُ
باآلخر ملا يتضّمنه من دالالت الّتعايش وامل

عـين ، هذا املفهوم ُحيمل حبسب كاتب »الّتقاسم«مجيعها يف مفهوم 
ــــرا ــــّذات غي ــــايل يف  ال ســــامهة حبّصــــة يف ُمؤّسســــة وبالّت

ُ
علــــى حممــــل امل

جتمع
ُ
سامهة هي البىن االجتماعّية . امل

ُ
ما يهّم من مفاهيم الّتقاسم وامل

ملقتضيات العدل حبسب نظـام توزيـع يتأّكـد فيـه حضـور اآلخـر سـواء 
ألشــياء القابلــة للّتوزيــع ُمتســاوية ا«علــى جهــة املســاواة أو الّتفــاوت، فـــ

بينمــا األشــخاص غــري متســاوين حبســب اجلــدارة أو الُقصــور، وبالّتــايل 
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رتبطـــــة بالعدالـــــة الّتوزيعيّـــــة غـــــري ُمصـــــانة
ُ
ســـــاواة امل

ُ
إّن  )19(.»تكـــــون امل

ســـاواة وضـــمن تعـــّدد الـــّدالالت وتبـــاين املعـــاين تُـــرتجم أحـــد وجـــوه 
ُ
امل

الّرعايـة الـّيت تفـتح الـّذات علـى اآلخـر العالقة بالغري، وهذا أمر تُؤّكده 
إّن قاعـــدة  )20(.باعتبـــاره وجهـــا نتحّمـــل يف عالقتنـــا بـــه مســـؤولية تاّمـــة

العدالــة كمــا صــاغها جــون راولــس تُؤّكــد حبســب تأويــل ريكــوري علــى 
الــّدفاع عــن املصــاحل اخلاّصــة للُمتعاقــدين وتقــّوي باملثــل رابطــة الّتعــاون 

  . عضبني أفراد ُمستقّلني بعضهم عن ب
منها ما هو اجتماعي : تتنّزل العدالة ضمن مستويات ُخمتلفة

ســـــاعدة وفيهـــــا مـــــا هـــــو اقتصـــــادي يقـــــرتن بـــــالثّروة، هـــــذه 
ُ
يتعلّـــــق بامل

الّيت ميكن أن نضيف » دوائر العدالة«املستويات ُيسّميها بول ريكور 
ال يُفهــم العــدل . إليهــا مــا هــو إدارّي تــرتيّيب ومــا هــو سياســّي حقــوقيّ 

كــّون الثّالــث للمقصــد اإلتيقــي مبعــزل عــن الّســلطة كفضــاء باعتبــاره ا
ُ
مل

مارســـة اجلمعيّـــة، والّســـلطة هـــي مـــا يـُــوّفر األرضـــّية 
ُ
شـــرتك وامل

ُ
للعـــيش امل

يُنبّــه . الّصــلبة إلمكــان قــول إتيقــّي يف العــدل تتأّكــد فيــه مكانــة اآلخــر
بول ريكور إىل ما بني الّسـلطة والّتسـّلط مـن فـرق علـى ضـوئه تتحـّدد 

شـــرتك طبيعــة ا
ُ
لعالقــة بــاآلخر، فــأن تُعــّرب الّســلطة عــن إرادة العــيش امل

حافظــة علــى  
ُ
جلماعــة منّظمــة بلغــت مــن الــوعي حــّدا جيعلهــا تُقــّرر امل

كينونتها بواسطة الُبىن الّسياسية وعلى رأسها الّدولـة، فـإّن ُمقتضـيات 
وجود تلك الّسلطة ودميومتها كأساس للُممارسة الّسياسية ال ينفصـل 

ت الّسيادة كصيغة لتنظيم العالقات بـني صـاحب الّسـيادة عن ضرورا
والّرعايـــا الّشـــيء الـــّذي يُهـــّدد بـــذوبان احلُـــدود بـــني الّســـلطة والّتســـّلط 

  . وبالّتايل الّتداخل بني الّشرعي والالّ شرعي
هنــاك جمــال نستحضــر فيــه اآلخــر مبــا هــو مــواطن يضــمن لــه 

هــّدد القـانون حقوقـه املدنيّـة، كمـا ميكـن أن يتبـّدى اآل
ُ
خـر يف صـورة امل

للحيـــاة اجلماعيّـــة حينهـــا حيـــّق للّســـلطة حرمانـــه مـــن املكاســـب املدنيّـــة 
، هكذا يكون العنف شرعّيا أو غري شرعّي أحد »اخلري العام«محاية لـ

علــى هــذا األســاس . أشــكال العالقــة بــاآلخر مــن وجهــة نظــر سياســّية
ن بـــاملطلق عالقـــة ميكـــن الّتأكيـــد علـــى أّن  الّرعايـــة والّتفـــاهم ال ُحيـــّددا

األنــا بــاآلخر، واالعــرتاف حبقيقــة الّصــراع هــو الــّذي ُحيّصــن املمارســة 
ـــة مـــثال كنظـــام سياســـّي تعمـــل  الّسياســـّية ضـــّد االحنـــراف، فالّدميقراطّي
جـــا حيُـــول  علـــى إخضـــاع  الّصـــراع إىل ضـــوابط جتعـــل مـــن الّتفـــاوض 

تقــرتن . دون حتــّول الّصــراع إىل صــدام عنيــف يُهــّدد إرادة العــيش معــا
ؤّسسـات وذلـك مـا يُعطـي العـدل 

ُ
العدالة يف إطار املقصـد اإلتيقـّي بامل

بُعدا سياسّيا يتحّدد يف عالقة بالّسلطة والّتسّلط واالستغالل والعنف 
بل بالدُّول وطبيعة اُحلكومات فيهـا، يتعلّـق األمـر إًذا برصـد الّسـمات 

مارســــة الّسياســــّية
ُ
قرتنــــة بامل

ُ
فارقــــات. امل

ُ
تظــــّل العدالــــة   مهمــــا كانــــت امل

كـّل الفضـائل توّجـه حنـو اآلخـرين حـّىت «كفضيلة متضّمنة على غرار 

ا تــأطري كــّل  يف ذلــك املســتوى الــّذي هــو دون كــّل مؤّسســة، مــن شــأ
ــــا أكثـــر دوامــــا مــــن أّي  الّتفـــاعالت ضــــمن أشـــكال قــــادرة ومعـــّرف 

   )21(.»ضرب من ضروب الوجود الفرديّ 
  خاتمـة

مـن خـالل مـا » ا بـول ريكـورصورة اآلخر يف إتيقـ«تتوّضح 
يف تقدير الّذات من رعايـة ومـا يف الّصـداقة مـن حـّب ومـا يف العدالـة 
مــن معيّـــة، فـــاآلخر أو الغـــري ميثّـــل شــرط إمكـــان القـــول اإلتيقـــي لـــدى  

الّذي جيعل من هرمينوطيقـا الـّذات موضـوع  عين الّذات غيراكاتب 
األنـا املرتتّـب تعمل تأويلية الـّذات علـى ُمغـادرة تقـدير . 1990مؤَلف 

عــن اعتبــار الكوجيتــو يقينــا صــلبا وأرضــا ال متيــد، كوجيتــو بلغــت فيــه 
ا ال يعرتيهـا » األنـا«شفافّية الفكر مع ذاتـه درجـة جتعـل  مكتفيـة بـذا

إّن تقـدير الـّذات هـو . الّنقصان فتضطّرها احلاجـة إىل مـا يتغـاير معهـا
غرييّة تؤّكد ضـرورة  البديل الرّيكوري لتقدير األنا ملا يرتبط بالّذات من

الّتعـــّرف علـــى اآلخـــر جاعلـــة مـــن القـــدرة علـــى الفعـــل أســـاس احليـــاة 
هــي قدرتــه علــى (...) اخلاصــّية األوىل للفعــل «اجليّــدة، ال ســيما وأّن 

ــــّذات  ــــه ال ــــا علــــى اآلخــــر مــــع أنّــــه فعــــل تضــــطلع ب ــــّذات إتيقّي فــــتح ال
يكــور إّن اعرتاضــات بــول ر  )22(.»وتتحّملــه ويعــود إليهــا حتّمــل تبعاتــه

األنــــا «علــــى الكوجيتــــو الــــّديكاريت هــــي اعرتاضــــات علــــى أنطولوجيــــا 
ــــة وتوّحــــد وانغــــالق جيعــــل مــــن » أفكــــر ومــــا يرتتّــــب عنهــــا مــــن انعزالّي

ــــق يف خلــــوة وهــــدوء ال يُعّكــــر صــــفومها  ــــا يتحّق الّتفلســــف فعــــال تأملّي
ال يُعـــــّد الّنقـــــد . احلضـــــور املقلـــــق لآلخـــــر كمصـــــدر إزعـــــاج وتشـــــتيت

ا بل هو رفض لسياق أنطولوجي الرّيكوري إًذا رفضا  لألنطولوجيا ذا
ال يعــرتف بــذات فاعلــة منخرطــة يف العــامل منفتحــة علــى اآلخــر جتعــل 
. من احلياة الواقعيّـة شـائبة الفكـر املطالـب بـالّرتّفع عـن املكـان والّزمـان

ألمــر كهــذا يعمــل بــول ريكــور علــى استكشــاف مــا بــني فنومينولوجيــا 
هلويّــة الّذاتيّـــة مبــا هــي هويّـــة زمنيّــة، هويّـــة الــّذات الفاعلــة وأنطولوجيـــا ا

األشـــخاص الفعليّـــني والفـــاعلني يف إطـــار تأصـــيل أنطولـــوجّي لإلتيقـــا 
ـــم «خاّصـــة  واحلـــال أّن الوجـــود األصـــيل هـــو الوجـــود مـــع اآلخـــرين و

ومن خالهلم، عامل اآلخـرين الـّذين عاشـوا ويعيشـون وسيعيشـون معنـا 
م   )23(.»لنا بواسطة الّسرد على ظهر هذا الكوكب وينقلون جتار

يوّظف بول ريكور ترسانة من املفـاهيم ختـدم محيميّـة العالقـة 
بــني األنــا واآلخــر، محيمّيــة تبلــغ حــّد الّتمــاهي الــّذي يُعــّرب عنــه عنــوان 

حيــث تســتمد الــّذات مــن اآلخــر مــا بــه  عــين الــّذات غيــراالكتــاب 
ا، كما ينتظر اآلخر من الّذات كّل ضروب العون والّرعايـة،  حتّقق ذا

من وجهة نظر نقديّـة ال . فالّذات واآلخر غري الّذات مها عني الّذات
مفّر من االعرتاف حبقيقة الّصراع وواقع اهليمنـة كصـيغ ملـا عليـه عالقـة 

علـى هـذا األسـاس ليسـت . األنا بـاآلخر وبالتّـايل عالقـة الـّنحن بـاهلم
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تمعـات القدميـة قيم الّرعاية واالحرتام واالنفتاح هـي مـا حيكـم واقـع اجمل
واملعاصرة، إذ كثريا ما تبّدى اآلخر بالّنسـبة إىل الـّذات كنقـيض وكثـريا 

يــزداد وضــع الّصــراع والّتصــادم . مــا نظــرت الــّذات إىل اآلخــر كتهديــد
يـــار احلـــدود وانتفـــاء  –تأّججـــا مـــع هيمنـــة العوملـــة الـــّيت  وإن اّدعـــت ا

ها علـى كـّل غرييّـة كّرست يف الواقع اإلقصاء واحلجر بإجهاز   -الّتمييز
ال بد إًذا من الوعي مبا يف اهلويّـة مـن . قصوى تقاوم اإلدماج القسريّ 

خطــورة تســتوجب يف الّتعــاطي معهــا احلكمــة واحلــذر وهــذا مــا مل يُنبّــه 
ومـع ذلـك يظـّل احلـوار أسـاس معاجلـة فسـاد العالقـة . إليه بول ريكور

ـــّذي ـــه احلـــوار احلقيقـــّي ال ـــا واآلخـــر، لكّن إىل (...) يرمـــي ال «بـــني األن
ختلفــني، بقــدر مــا يرمــي إىل خلــق 

ُ
الّتطــابق يف وجهــات الّنظــر بــني امل

  )24(.»مناخ للّتعايش
  :الهوامش

  .أستاذ بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس تونس .1
 حيث يتبدى عين الّذات غيرامقّدمة  ميكن الّتوسع يف هذه الفكرة بالعودة إىل  .2

رافضا الّتسـليم بـدعاوى يقينيـة الكوجيتـو دون  و ديكارتاملوقف الرّيكوري من كوجيت
أن يبلغ هذا الّرفض حّدا مـن اجلذريـة تنتهـي بنسـف األنـا أفكـر كمـا كـان عليـه احلـال 

لقـد عمـل بـول ريكـور علـى . مع الّنقد الّنيتشّي الّذي رأى يف الكوجيتو خطيئة كـربى
األنــا الّتأمليــة  تقــّر الّتقابــل بــنيإرســاء تأويليــة للــّذات تؤكــد اهتــزاز الثّقــة يف الكوجيتــو و 

والّذات الفاعلة، تقابال ُجيّسد الّتحول من األنطولوجي إىل اإلتيقي أو بـاألحرى يُعيـد 
   .صياغة األنطولوجيا مبا يتوافق مع مقاصد اإلتيقا

اسـتعدت يف هـذا الكتـاب «: يقول بول ريكور عن هذا الكتاب يف أحد حواراته .3
ـــرا[ ـــّذات غي ـــا أســـتطيع املراحـــل] عـــين ال : األساســـّية ملســـرييت انطالقـــا مـــن مفهـــوم أن

وبـذلك –أستطيع الكالم، وذلك يعين ُمراجعـة ملـف الّلغـة الّضـخم، وأسـتطيع الفعـل 
وبــذلك اســتعدت الــّزمن والقــّص -راجعــت ملــف اإلرادي والفعــل، وأســتطيع القــّص، 

رب نفسـي أنا أستطيع الكالم، أستطيع الفعـل، أسـتطيع القـّص، أسـتطيع أن أعتـ(...) 
ؤلــف املســؤول عــن أفعالــه

ُ
امــه، امل ؤلــف الــّذي ُميكــن ا

ُ
ــام أتاحــت يل . امل إّن فكــرة اال

. »ربــــط ُجممــــل أحبــــاثي حــــول األخــــالق واإلتيقــــا والعدالــــة جبــــذع مشــــرتك هــــو املقــــدرة
، مســارات فلســفيةحــوار ضــمن » املســرية الفلســفية: بــول ريكــور«إوالــد ،  فرانســوا(

. ، ص2004سـورية -وزيـع، الالذقيـةشـر والتّ احلـوار للنّ  ، دار1ترمجة حممد مـيالد، ط
183.(  
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، تعريـــب عبـــد العزيـــز العّيـــادي ومنـــري الكشـــو، 1، ط2، جالعـــادل بـــول ريكـــور، .5
  .556 .ص، 2003بيت احلكمة، تونس 
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ُ
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ُ
ـانمكن أن تستفيد منـه الفلسـفة دون ي من امل راء آل ار

  إنّ . ينرجــال الــدّ 
ُ
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ين أو بـاألحرى ديانـة بعينهـا وذلـك عـرب إرسـائها ل إىل دفـاع عـن الـدّ احملتمل أن تتحـوّ 
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، لكّن املشكل يثار حني تقـع ال شيء ُيضري الفلسفة واإلتيقا حتديدا من االلتقاء بالّدين
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  علم الكالم اإلسالمي والَالهوت المسيحي
  قراءة في موقف القاضي عبد الجبار من التثليث المسيحي

  )1(رزقي بن عومر 

  
   :علم الكالم اإلسالميــــ 1

برز هذا العلم يف إطار االحتكاك الذي وقع املسلمني مع العقائد 
اليت كانت اإلطار الذي  املخالفة لدينهم بفعل الفتوحات اإلسالمية 

. مكن لإلسالم أن يتواجد يف ساحة الديانات والعقائد املخالفة له
وما دام اإلسالم يطرح نفسه دعوة بالدرجة األوىل موجهة للناس  
كافة فإن مهمته األوىل هي حماورة املعرتضني وهداية الضالني 

ربك ادع إلى سبيل ": بأساليب حددها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
  )2("بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 

ال ميكننا اجلزم بزمن  بداية هذا العلم اللهم إال بعض النقاشات اليت 
أثارها املسلمون ضد املخالفني من النصارى واليهود سواء يف عهد 

أو ما بعده مث  تبلورت هذه النقاشات فيما بعد مشكلة ) ص(النيب 
ما بذاته مسي بعلم الكالم، وهذا نلمسه عند علما مستقال قائ

األشاعرة باخلصوص كأول فرقة تنظم عقائدها يف إطار علم له 
كتاب " مقدمات وأبواب، هؤالء الذين أفردوا له كتبا نذكر منها 

،  بعد ذلك نظمت )ه 324ت (أليب احلسن األشعري "  الفصول
شرح األصول  "كل فرقة عقائدها يف كتبها منهم املعتزلة مع كتاب 

وكتاب جتريد االعتقاد ) ه 415ت (للقاضي عبد اجلبار" اخلمسة 
  .لنصري الدين الطوسي 

نستعرض تعريفني يفيان بغرض  :تعريف علم الكالم وموضوعاته ــــ
  .هذه الدراسة

ا اإلنسان على " علم الكالم  :تعريف الفارابيأ ــــ  صناعة يقتدر 
ا  واضع امللة وتزييف ما نصرة اآلراء واألفعال احملدودة  اليت صرح 

 )3(. "خالفها
علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ": تعريف اإليجيب ــــ 

واملراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس  بإيراد احلجج ودفع الشبه،
وبالدينية املنسوبة إىل دين حممد عليه  االعتقاد دون العمل،

 )4(."السالم
كان يف حتديد وظيفة علم الكالم وهي هذان التعريفان يشرت 

الدفاع عن العقائد تصورا وتصديقا ضد ما خالفها من عقائد بإيراد 
احلجج الداعمة هلا متكن املعتقد من االطمئنان على ما هو عليه من 
تصورات وتصديقات يف دينه، ويف الوقت نفسه متنع عنه سلطة 

لشبه يف تعريف الشك الذي قد يرده من غريه وهو املصطلح عليه با
اإلجيي أو الزيف الوارد يف تعريف الفارايب إذن هذا العلم يورث القدرة 

على اجلدل واحملاججة ابتدعه العلماء ونظموا من خالله عقائدهم 
جمات اخلصوم  يف قوالب استداللية لغرض محاية دينهم من 
م كأصحاب الديانات  وكذلك تشكيك اخلصوم يف اعتقادا

ود ونصارى وصابئة أو أهل امللل الوضعية من السماوية من يه
مع العلم أن مصدر العقائد هو القرآن الكرمي . زرادشتية  وهندوسية

مع  والسنة النبوية مع تفصيل يتعذر التوسع فيه يف هذا البحث،
  .إعمال العقل بتفاوت بني الفرق اإلسالمية

جيب التنبيه أن هذا الغري مل يكن مشخصا وثابتا يف ملل 
واتسعت لتشمل حىت املخالفني من  نة بل تغريت جبهة اخلصوممعي

م ضد  أهل اإلسالم  وبرز هذا بشكل جلي لدى األشاعرة يف حر
املعتزلة والفالسفة املسلمون، حبيث غضوا الطرف بشكل الفت عن 
امللل غري اإلسالمية ففي التعريف الرمسي هلم لعلم الكالم نقرأ البن 

شتمل على االحتجاج إلثبات العقائد هو العلم الذي ي" خلدون 
الدينية عن طريق األدلة العقلية، والرد على أصحاب البدع، 

لذلك  )5(".معتقدات مذاهب السلف وأهل السنة واملنحرفني عن
ميكن أن نذهب إىل أن الفرقة اإلسالمية اليت عنت بالدفاع عن 

جمات اليهود والنصارى  لك وبذلت يف ذ -العقيدة اإلسالمية ضد 
ا ملرحلة ترمجة   -اجلهد الكبري هي فرقة املعتزلة لعوامل منها معاصر

الرتاث اليوناين الذي باشره علماء نصرانيون أمثال يوحنا الدمشقي 
م مشلت الثنويني  القائلني بإهلني للوجود، . وحيىي بن عدي فمناقشا

ثليث، والنصارى القائلني بقدم الكلمة املتمثلة يف املسيح  وقوهلم بالت
  .واليهود املشبهة

م اتفقوا  إذا مل يلتق علماء الكالم  يف مصداق هذا الغري، فإ
ميكن حصره يف  -من جهتنا –على مواضيع علمهم هذا حبيث  

ا وأفعاله تعاىل كالقضاء والقدر واخللق والتدبري،  الذات اإلهلية وصفا
ا من عصمة  ومعجزات وشفاعة،  والتنزيه والتشبيه، والنبوة ومقتضيا

واملعاد ومسائله من جزاء وخلود أو فناء، وفعل اإلنسان بني جرب 
واختيار، لنقل أن كل مسألة كونية تتناول بلحاظ عالقتها بفعل اهللا 
تعاىل فهي مسألة كالمية، وهذا ما جنده يف متييزيات بعض العلماء 
لعلم الكالم عن غريه من العلوم سيما الفلسفة مثال قول ابن 

إن نظر الفيلسوف يف اإلهليات إمنا هو نظر يف الوجود " : خلدون
املطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر املتكلم يف الوجود من حيث أنه يدل 

   )6(. "على املوجد
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  :علم الالهوت المسيحيـــــ  2
ا شأن أي دين مساوي كانت بدايتها مركزة  املسيحية شأ

 -يل جاء املسيح يف على تتبع تعاليم الكتاب املقدس هلا وهو اإلجن
ا النيب موسى    -اعتقاد املسيحيني ليجسد البشارة اليت بشر 

ويوحنا املعمدان، األمر الذي تتميز به املسيحية على األقل يف مقابل 
اإلسالم هو تعدد أناجيلها مما يصعب ضبط عقائدها،  فهذا التعدد 
 "يشجع على اخلالف داخل البيت املسيحي وهو الذي انعكس على

لديها أو ما يسمى بالتبشري املسيحي، الذي ال يركز على " الدعوة 
االستدالل والربهنة بل على اإلميان ألن احلقائق العقائدية ال تتجاوب 
مع املعطيات العقلية ففي املسيحية يسود مبدأ آمن مث تعقل وليس 

ال نكاد نعثر على مِؤلفات مسيحية تتهجم على اإلسالم  .العكس
يف اجلانب اإلسالمي ضد املسيحية، لكن تعدد املصادر  بقدر ما جند

وعدم انسجام العقائد اليت دعا إليها كتبة اإلجنيل إن ) األناجيل(
أضعف العلماء املسيحيني لدى غريهم من الديانات األخرى فإنه 
م إىل تنظيم هذه العقائد يف قوالب يقبلها العقل مع  باملقابل دفع 

  .  توجه إمياين ضامن
ذ العقائد املسيحية من الكتاب املقدس باألساس، وهو تؤخ

  :قسمان رئيسيان
وهو الكتاب اليهودي املقدس الذي قبلته  :العهد القديمأ ــــ 

ا املقدس، وهو جمموعة من األسفار اليهودية  املسيحية جزءا من كتا
سفرا، يطلق على اخلمسة األوىل منها  39علىاملقدسة، ويشتمل 

 ) 539 -586(ذه األسفار يف فرتة األسر البابلي  التوراة، كتبت ه
ال تعرتف املسيحية إال بالكتب اليت كتبت قبل بعثة املسيح . م.ق
 .لذلك فهي تعترب أن التلمود مبثابة أساطري وثنية) ع(

سفرا، ويطلق اسم اإلجنيل  27وهو مكون من  :العهد الجديدب ــــ 
اجلديد، وهي أسفار  فقط على األسفار األربعة األوىل من العهد

منسوبة إىل مىت ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه األخرية كانت مع أسفار 
أخرى متداولة يف العصر املسيحي األول  اليت أبطلها اجملمع املسكوين 

م أحرقها مبقيا على األسفار  325يف نيقيةعاماألول الذي انعقد 
 .األربعة فقط 

بعة كتبت بزمن طويل بعد ال يفوتنا أن نشري إىل أن األناجيل األر 
 60 – 50(، فأول الرسائل كتبها بولس الرسول يف فرتة )ع(املسيح 

  -  110(وآخر األسفار السفر املنسوب إىل يوحنا يف الفرتة بني )  م
   .) م130

هو علٌم يبحث "  :تعريف علم الالهوت المسيحي وموضوعاتهــــ 
ليم اليت جيب أن وأعمال عنايته، والتعا عن اهللا وصفاته وشرائعه

ا   )7( ."نعتقدها، واألعمال اليت جيب أن نقوم 

ا علم الالهوت وهي هنا  هذا التعريف يربز اجملاالت اليت يهتم 
ا العام والشامل وهو ذات اهللا وصفاته وأفعاله،  مندرجة يف عنوا

الالهوت املسيحي  وبالتايل ال فرق بني علم الكالم اإلسالمي وعلم
ن لذلك مبجرد ما يتناول أحدمها مواضيعه بالدراسة من حيث املضمو 

جيد نفسه يف تضاد أو تالقي على حسب املوقف الذي يتخذه يف 
  .دراسته مع اآلخر

ينقسم علم الالهوت بلحاظ غايته : أقسام الالهوت باعتبار الغاية
  .إىل علم الالهوت املقارن وعلم الالهوت العقيدى

باحث يف الفرق املتباينة اليت ظهرت يف العلم الو : لالهوت المقارنــــ ا
ا ومبادئها  تاريخ الفكر املسيحي منذ نشأته ومناقشة معتقدا
دف إىل إبراز حقيقة املسيحية والربهنة عليها  الالهوتية مناقشة 

  .وبيان مدى احنراف املذاهب املعارضة وابتعادها عن اإلميان الرسويل
في بإظهار احلقيقة املسيحية فعلم الالهوت املقارن علم جديل ال يكت

ا على أساس متني من براهني العقل والنقل، إمنا هو  وإقامة بنيا
يعرض املذاهب املسيحية اليت ظهرت يف تاريخ الكنيسة ويناقشها 

وبعبارة أخرى هو علم اهلرطقات , ليظهر ما فيها من حق ومن باطل
ا وعل ى مدار املختلفة اليت ظهرت يف تاريخ املسيحية منذ نشأ

  .تارخيها
وهو العلم الذي يهتم ببناء العقائد : الالهوت العقيدي أو النظري

املسيحية على أساس براهني عقلية ونقلية جتعل منها أمرا مقبوال عقال 
  . ونقال

  :أقسام علم الالهوت حبسب مواضيعه
ويشمل كل ما يعّلمه . ويبحث عن اهللا وصفاته :الثيولوجيا) 1(

والتثليث، وعالقة اهللا بالعامل يف  ، وصفاته،الكتاب يف وجود اهللا
ا   .قضائه وأعمال اخلليقة وعنايته 

ويشمل كل ما يعّلمه . ويبحث يف اإلنسان :األنثروبولوجيا) 2(
الكتاب عن أصل اإلنسان، وطبيعته، وحالته قبل السقوط، وعن 

  .سقوطه، وماهية اخلطية وما أحدثته خطية آدم يف نفسه ويف نسله
ويشمل كل ما يعٌلمه . ويبحث يف اخلالص :سوتيريولوجياال) 3(

اإلنسان من جتسُّد الفادي، وأنه إله  الكتاب عن شروط خالص
وإنسان معاً، وعمله، وعمل الروح القدس يف ختصيص الفداء 

  .للمؤمنني وجتديدهم وتربيرهم وتقديسهم، ووسائط النعمة
ا يعّلمه ويبحث يف اآلخرة، ويشمل كل م :اإلسخاتولوجيا) 4(

املوت، ويف القيامة، وجميء املسيح ثانيًة  الكتاب عن حالة النفس بعد
اية العامل، والسماء وجهنم   .للدينونة العامة، و
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وهو يبحث » اإلكليزيولوجيا«وقد زاد بعضهم قسمًا خامسًا وّمسوه 
ا  يف الكنيسة، ويشمل تعليم الكتاب يف ماهية الكنيسة وصفا

  .وحقوقها ونظامها
ف استخرجت الكنيسة احلقائق التعليمية الالهوتية من الكتاب كي

  املقدس؟
كان ذلك بالتدريج، ففي أزمنتها األوىل استخرجت التعاليم املختّصة 

ويف القرون املتوسطة استخرجت . بتثليث اهللا، وشخص املسيح
بعد ذلك ما يتعّلق  التعاليم املختصة باإلنسان، مث استخرجت

  .بالفداء
ي نواجهه اآلن هو، ما الذي جيب عليه اعتقاده وما السؤال الذ

  مصدر هذه العقائد؟
عقائد الالهويت جيدها متفرقة يف الكتاب املقدس غري أنه جيمعها 

من الصعوبة،  وال خيفى ما يف هذا"  وينظمها ويربط فيما بينها
واألمهية وعلى هذا ال يكون الكتاب املقدس هو كتاب علم الالهوت 

سه، أي أن علم الالهوت مأخوٌذ منه ومبينٌّ مصدره وأسا بل
أكد القس يف هذا النص صعوبة عمل الالهويت رغم أنه  )8(."عليه

مبين على اإلجنيل وهو على األقل عندهم ضامن لالعتقاد، طبعا، 
يرجع الالهوتيون تدخلهم يف ترتيب وتنظيم العقائد إىل قصور العقل 

  .البشري عن تتبع حقائق الكتاب
  : العقائد المسيحيةـــــ  3

ال ميكن للمسيحي أن يأخذ اعتقاداته مبجرد مطالعة الكتاب 
املقدس لديهم بل االعتقاد يكون بتوسط رمسيني هم آباء الكنيسة 
الذين يبينون له ما يعتقد وما ال يعتقد وهنا وجب علينا أن نقف 

املسكونية اليت على مصدر تشريع العقيدة بعد اإلجنيل وهو اجملامع 
نعقد بسبب ظهور بدعة أو انشقاق يؤثر على اإلميان الكنسي، ت 

حيث  . املسيحي ويتم عقد اجملمع املسكوىن بدعوة من اإلمرباطور
يتم حضور غالبية أساقفة الكنيسة  شرقًا وغرباً، حىت يتم متثيل كامل 
للكنيسة اجلامعة للكل، فتقرر حكما جديدا أو تستقر على رأي 

  .أبطل سابقا
لثالوث وهو االعتقاد با: الثالوث :ئد اليت تقرها الكنيسةأهم العقا

األقدس وهو عقيدة مسيحية تقول أن اهللا هو إله واحد متواجد، يف 
أآلب  واالبن الكلمة : نفس الوقت واىل األبد، يف ثالثة أقانيم

أو روح اهللا  البارقيلط(األزلية، متجسد بيسوع الناصري والروح القدس 
والتجسد أي جتسد املسيح يف صورة إنسان  ،)الذي يثبت املؤمنني

بعد ما كان جوهرا إهليا خالصا، والفداء، الذي يعين صلب املسيح 
وتعرضه لألمل ألجل ختليص بين اإلنسان من خطاياهم اليت ورثوها 

والدينونة، اليت يدين فيها األحياء واألموات، والكنيسة  من أبيه آدم،

ح، والقيامة حيث قيامة األموات الواحدة اليت ترمز إىل جسد املسي
هذه العقائد جندها معرب عنها يف الدستور . وبداية الدهر اآليت

نؤمن باله : " النيقياوي القسطنطيين ويسمى كذلك بقانون اإلميان
واحد، األب الضابط الكل، وخالق السماء واألرض، وكل ما يرى 

املولود من  وما ال يرى، وبرب واحد يسوع املسيح، ابن اهللا الوحيد،
اآلب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله احلق من إله 
احلق، مولود غري خملوق، مساو لألب يف اجلوهر، الذي على يده 
صار كل شيء، الذي من اجلنا حنن البشر، ومن أجل خالصنا نزل 
من السماء، وجتسد من الروح القدس، من مرمي العذراء، وصار 

نا يف عهد بيالطس البنطي، تأمل ومات، ودفن إنسانا، وصلب عوض
وقام يف اليوم الثالث كما يف الكتب، وصعد إىل السماء، وجلس عن 
ميني اهللا اآلب، وأيضا سيأيت مبجده العظيم، ليدين األحياء 
واألموات، الذي ليس مللكه انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب 

البن، يسجد له وميجد احملي، املنبثق من اآلب واالبن، ومع اآلب وا
الناطق باألنبياء، وبكنيسة واحدة، جامعة، مقدسة، رسولية، نقر 
ونعرتف مبعمودية واحدة، ملغفرة اخلطايا، وننتظر قيامة املوتى، وحياة 

  )9( ". جديدة يف العامل العتيد
هذه العقائد واجهها القرآن الكرمي إمجاال مبطال  التثليث الذي جعل 

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة " هللا تعاىل  املسيح يف مرتبة ا
فاهللا وفق النظرية القرآنية مشفع الوتر  )10("وما من إله إال إله واحد 

وموتر الشفع لكن ال ميكن جعله مثال ألحد لذلك كفر املسيحيني 
الذين  جعلوا اهللا من جنس االبن وروح القدس بينما هو يف مرتبة 

  . ي أحدمنزهة عن املثلية أل
استلهاما من القرآن الكرمي  والتزاما مبقررات العقل فكر علماء الكالم 

جند أن . وواجهوا املسيحية اليت تعايشوا معها وناقشوا الهوتييها
املسيحية الشرقية يف عصر الرتمجة كانت ممثلة بثالث طوائف اختلفت 

طوائف هي فيما بينها يف فهم األقانيم الثالثة والعالقة بينها  هذه ال
  :اليعاقبة، والنساطرة، وامللكانيني 

هي أقدم املذاهب املسيحية، كانت منتشرة يف   :الملكانيةــــ ) أ(
البالد اإلسالمية  وكانت متثل املسيحية الرمسية يف ذلك العهد، تعتقد 

هو ثالث ثالثة  –تعاىل  –امللكانية أن التثليث يكون مبعىن أن اهللا 
، وهي أقانيم أزلية، )أب وأبن وروح القدس(والصورة اإلهلية هي 

ويف . وفصلت األقانيم عن اجلوهر كما تفصل املوصوف عن الصفة 
العالقة بني األقانيم، تعتقد امللكانية أن اهللا جوهر أزيل، والناسوت 
الكلي املتمثل يف جسد املسيح  األزيل، جاء من قدمي أزيل هو اهللا، 

ا الصلب فقد وقع على والكلمة تدرعت بناسوت املسيح، أم
دة امللكانية الناسوت والالهوت الذي هو املسيح، ومعلوم  أن العقي
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نؤمن باهللا الواحد : "يف جممع نيقية" مار بطرس"قد أعلنها القديس 
مالك كل شيء، وصانع ما يرى وما ال يرى، وباالبن الواحد يسوع 

... يهإله حق من إله حق، من جوهر أب... املسيح ابن اهللا الواحد
   )11(."الذي من خالصنا نزل من السماء وجتسد من روح القدس

تنسب هذه الفرقة إىل نسطور بطريرك بيزنطة يف : النسطورية -  )ب(
حدود القرن الثاين للميالد، يعتقد نسطور أن املسيح ولد إنسانا 

لكن بعد ذلك حدثت النعمة بأن  -مرمي -يا من إنسان جزئي~جز
على  -ت اجلزئي وبشكل خاص يف املسيح اتصل الالهوت بالناسو 
، لذلك مسي املسيح باالبن الوحيد، اإلحتاد -خالف األنبياء اآلخرين

حدث على طريق ظهور نور الالهوت يف جسد املسيح كظهور  نور 
الشمس يف الكوة، وهذا ال يغري من طبيعة املسيح مثل ما ان نور 

  .اد يف املشيئةالشمس ال جيعل من الكوة مشسا، وهذا معىن اإلحت
املسيح ابتدأ من مرمي، وهو " ففي النسطورية يظل اإلله واحدا وأن 

     )12("له ابنا على التبين ال على الوالدة واإلحتاد إلعبد صاحل، مساه ا
املسيح جوهر واحد، وأقنوم " تقرر اليعقوبية أن  : اليعقوبية - )ج(

دمي واآلخر جوهر واحد، إال أنه من جوهرين، أحدمها جوهر اإلله الق
  )13(".اإلنسان، احتدا فصارا جوهرا واحدا 

فاليعقوبية تعتقد أن الطبيعة الناسوتية والالهوتية احتدتا يف شخص 
املسيح احتادا كامال، فاملسيح جوهر واحد فيه اإلله واإلنسان 

  .والصلب وقع على املسيح اجلهر املؤلف من ناسوت والهوت
لقاضي عبد اجلبار مسألتني بالرد، يف رده على النصارى يتناول ا
م يقولون إنه تعاىل جوهر : " التثليث واإلحتاد يقول نقال عنهم إ

يعنون به ذات الباري، عز امسه،  - أقنوم أآلب : وثالثة أقانيم. واحد
وأقنوم االبن، أي الكلمة، وأقنوم روح القدس ،أي احلياة، ورمبا 

  )14(."يم ذات جوهر واحد إنه ثالثة أقان: يغريون العبارة فيقولون
: اتفقوا على القول به، وقالوا: " ويف اإلحتاد يعرض مذهبهم يف قوله

طبيعة ناسوتية، : إنه تعاىل احتد باملسيح، فحصل للمسيح طبيعتان
إنه احتد به ذاتا حىت : مث اختلفوا فيه، فقال بعضهم. وطبيعة الهوتية

ل الباقون، وهم وقا. وهم اليعقوبية -صار ذاتامها ذاتا واحدة 
ال، بل احتدا مشيئة ن على معىن أن مشيئتهما صارت : النسطورية

   )15(. "واحدة، حىت ال يريد أحدمها إال ما يريده اآلخر
  : الرد عليهم في التثليثــــ  4

إن القول بأن اهللا جوهر واحد ثالثة أقانيم هو : " يقول القاضي 
حد  يقتضي أنه يف الوجه مناقضة ظاهرة، ألن قولنا يف الشيء إنه وا

الذي صار واحدا ال يتجزأ وال يتبعض، وقولنا ثالثة يقتضي أنه 
وإذا قلتم إنه واحد ثالثة أقانيم كان يف التناقض مبنزلة أن . متجزئ

  .قدمي حمدث : موجود معدوم، أو: يقال يف الشيء إنه

إنه لو كان جوهرا لكان حمدثا، وقد ثبت : على أنه تعاىل ليس جبوهر
  .ففسد قوهلم إنه جوهر واحد ثالثة أقانيم . دمهق

وبعد فلو جاز يف اهللا تعاىل إن يقال إنه جوهر واحد ثالثة أقانيم 
جلاز أن يقال إنه قادر واحد ثالثة قادرين وعامل واحد ثالثة عاملني  

كيف يكون قادر واحد ثالثة : ومىت قالوا. وحي واحد ثالثة أحياء
كما يكون شيء واحد ثالثة : عاملني؟ قلناقادرين، وعامل واحد ثالثة 

فقد ظهر . أشياء، فليس بعد أحدمها يف العقل إال كبعد اآلخر
  .تناقض ما يقولونه يف ذلك

إنسان واحد وإن  : ألستم تقولون: " وقد يعرتضون على هذا فيقولون
كان ذا أجزاء وأبعاض، ودار واحدة وإن اشتملت على بيوت 

شتملت على آحاد كثرية، مث ال يتناقض  وأروقة، وعشرة واحدة وإن ا
جوهر واحد ثالثة أقانيم، وال يتناقض  : كالمكم؟ فهال جاز أن نقول

  كالمنا أيضا؟ 
فيقال يف الرد على اعرتاضهم إن األمر ليس سواء، ألن هذه األمساء 

إنسان واحد، أنه واحد من مجلة : فالغرض بقولنا. من أمساء اجلمل
دار واحدة وعشرة : ذلك إذا قلناوك. الناس، ألنه شيء واحد

فإنكم جتعلونه شيئا : خبالف ما تقولونه يف القدمي تعاىل -واحدة
فيلزمكم التناقض من الوجه . واحدا يف احلقيقة ثالثة أشياء يف احلقيقة

  . الذي ذكرنا
ذه األقانيم؟    ما تعنون 

  .نعين بأقنوم األب ذات الباري: فإن قالوا
: ذا األقنوم إىل ذات اله تعاىل، وهو كونههب أنكم رجعتم : قلنا

  .متكلما، حيا
بكونه  -إن احلي، وإن كان له، بكونه حيا، حال، فليس  له : قلنا

على أن ... وإمنا املرجع به إىل أنه فاعل للكالم. حال -متكلما
فإن اجلوهر، وإن كان موصوفا . الذات ال يتعدد بتعدد أو صافه
وكائنا يف جهة، فإنه ال يتعدد بتعدد  بكونه جوهرا ومتحيزا وموجودا

فكيف أوجبتم تعدد اهللا . هذه األوصاف وال خيرج عن كونه واحدا
  لتعدد أوصافه؟ ومل جعلتموه واحدا وثالثة؟

وبعد فإن هذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا يف عدد األقانيم 
وأن تثبتوا له أقنوما بكونه قادرا، وأقنوما  -جل وعز -بعدد صفاته 

كونه عاملا، وآخر بكونه مدركا، ورابعا وخامسا بكونه مريدا ب
  .وقد عرف فساده. وكاالها، حىت يبلغ عدد األقانيم مثانية أو تسعة

  .هذا إن رجعوا باألقانيم إىل الصفات
ا إىل معان قدمية هي احلياة والكلمة، فقد : وإن قالوا إنا إمنا نرجع 

  ... فسدت مقالتهم بداللتهم التمانع
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يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحد، ألجل : قال هلؤالء النصارىوي
أن هذه األقانيم إذا اشرتكت يف القدم فال بد من متاثلها، والبد من 

ا،    أن يسد بعضها مسد بعض فيما يرجع إىل ذا
وذلك يوجب أن يقع االستغناء بأخذها عن الباقي، حىت يقال إنه 

وأن ال تثبتوا سواه، ألنه يقع ... جوهر واحد وأقنوم واحد: تعاىل
   )16(."االستغناء عن اجلميع ملشاركته إياها يف القدم 

اتفق النصارى يف القول بإحتاد األب  " :ويف قوهلم باإلحتاد يرد عليهم
فمنهم من قال باإلحتاد من جهة املشيئة : واختلفوا يف كيفيته. واالبن

  .وهم اليعقوبية وهم النسطورية، ومنهم من قال إنه من جهة الذات
وحنن نبدأ بالكالم على النساطرة، فنقول إنه تعاىل احتد باملسيح من 

إما تريدوا به أنه تعاىل مريد بإرادة املسيح، وأن : حيث املشيئة ال خيلو
ما ال خيتلفان  املسيح يريد بإرادة اهللا تعلى ال يف حمل، أو تريدوا به أ

وأي هذه الوجوه . يريده صاحبهيف اإلرادة، بل ال يريد أحدمها إال ما 
  .أردمت فهو فاسد

ا موجودة : أما األول فألنه تعاىل لوجاز أن يريد بإرادة املسيح مع أ
يف قلبه، جلاز أن يريد بإرادة موجودة يف قلب غريه من األنبياء، 

  . وذلك خيرج املسيح من أن تكون له مزية اإلحتاد والنبوة
املسيح جلاز أن يكره بكراهة يف  وبعد، فلو جاز أن يريد بإرادة يف

وذلك . إبراهيم عليه السالم، ألن بعد أحدمها يف العقل كبعد اآلخر
  . وذلك مستحيل. يقتضي أن يكون حاصال على صفات متضادة

فألن اإلرادة ال توجب للغري حاال إال إذا اختصت به : وأما الثاين
حىت  واالختصاص باملسيح هو بطريقة احللول، .غاية االختصاص

ا مل حتله،  يستحيل أن يريد بإرادة يف قلب غريه، ال لوجه سوى أ
  فكيف يريد باإلرادة املوجودة ال يف حمل وال اختصاص هلا به؟ 

فألن القدمي تعاىل قد يريد ما ال يعلم املسيح وال يعتقده  : وأما الثالث
 يريد ما ال يريده اهللا: وكذلك املسيح. وال يظنه وال خيطر بباله أصال

ففسد كالم النسطورية . تعاىل كاألكل والشرب وغريها من املباحات
  .إذ قالوا باإلحتاد من جهة املشيئة

فالكالم عليهم إذ قالوا باإلحتاد من جهة الذات، أن : وأما اليعقوبية
  :ال خيلو الغرض بذلك من أحد وجوه ثالثة: يقال هلم
صارتا ذاتا فإما أن يراد به أن ذات اهللا تعاىل وذات املسيح  .1

 .واحدة
ما جتاورا، فحصل بينهما اإلحتاد من طريق  .2 أو يراد به أ

 اجملاورة
أو يراد به أنه تعاىل حل باملسيح، فاحتد به على هذا  - .3

 .السبيل
  :واألقسام كلها باطلة

فألن الشيئني لو صارا شيئا واحدا للزم خروج الذات عن  :أما األول
حدة على صفتني خمتلفتني صفتها الذاتية، أو حصول الذات الوا

  .وذلك مستحيل. للنفس
ا من أحكام : وأما الثاين فلن اجملاورة إمنا تصح على اجلوهر ألجل أ
أال ترى أن العرض واملعدوم، ملا استحال عليهما التحيز، . التحيز

استحال عليهما اجملاورة؟ فكذلك سبيل القدمي   تعاىل، ألن التحيز 
اورة ال تقتضي اإلحتاد، فإن اجلوهرين وعلى أن اجمل. مستحيل عليه

على جتاورمها ال خيرجان عن أن يكونا جوهرين، وال يصريان جوهرا 
  .واحدا

فاملرجع به إىل الوجود جبنب الغري، والغري متحيز، واهللا : وأما احللول
تعاىل يستحيل ذلك عليه ألنه يرتتب على احلدوث، ويقتضي أن 

  )17( ."حماليكون من قبيل هذه األعراض، وذلك 

  :المنطلقات الفكرية لردود القاضي عبد الجبار المعتزليـــــ  5
املفاهيم اليت استند إليها القاضي عبد اجلبار املعتزيل   استقاها من 
رؤية املعتزلة للتوحيد، حيث يتم تناول حقيقة الذات اإلهلية وتنزيهها 
عن صفات احملدثات من جوهرية وحتيز، كذلك عالقة الذات 

ا وأقسام هذه الصفات ،و لتسهيل فهم هذه املناقشة ينبغي ب صفا
  .الوقوف علي نظرية املعتزلة يف التوحيد

بني  -والقاضي عبد اجلبار يف هذا السياق -مييز املعتزلة عموما 
ا بالقدم والغىن، فهاتني الصفتني خمتصتان بذات  الذات اإلهلية وصفا

لتقي املعتزلة مع األشاعرة يف اهللا وال يشاركه فيها غريه لذلك ال ي
قوهلم بقدم  الصفات ألن ذلك،  عند املعتزلة،  يوجب تعدد القدماء 

  .وهو حمال بل شرك يكون التثليث معه أهون
ما يتصف اهللا تعاىل به يف كل وقت وهي : أما الصفات فهي قسمان

ا أنه ال جيوز أن يتصف  باصطالح آخر صفات ذاتية اليت من ميزا
 بأضدادها،وهي الوجود والقدرة واحلياة والعلم، والقسم اهللا تعاىل

الثاين من الصفات ما يتصف اهللا يف وقت دون وقت وهي 
باصطالح آخر الصفات الفعلية اليت جيوز هللا تعاىل أن يتصف 

حادثة وليست عني ذاته وال  بأضدادها وهذه الصفات عند املعتزلة
ا  ، فهي حادثة يف ذاته تعاىل ال يف حملقدمية أي أنه تعاىل يتصف 

على هيئة تنزيهية ال توجب له آلة أو جسما يكون حمال لالتصاف 
ا وهذه الصفات مثل السمع والبصر واإلرادة والكراهة وغريها من 

ذه القيود واإلعتبارات   .الصفات 
م ويف جمال الطبيعيات وهو املصطلح عليه بدقيق الكالم حيث يت

فإن املعتزلة اعتربوا أن الوحدة  اسة،تناول اجلسم الطبيعي بالدر 
مع خمالفة بعض  –األساسية املؤلفة للجسم الطبيعي هي اجلوهر 

من صفاته احلدوث والتحيز والفناء بإفناء اهللا  -علمائها كالنظام 
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تعاىل له ،جيب التنبيه إىل أمر سلف ذكره، وهو أن تناول املتكلمني 
اهللا تعاىل وإبراز هيمنته  للطبيعيات هو من أجل االستدالل على قدرة

ال غري لذلك أعطوا للجسم مواصفات متكنهم من توظيفه يف 
  .االستدالالت العقائدية ،وهو ظاهر يف نص القاضي عبد اجلبار 

  :تحليل ردود القاضي عبد الجبار على النصارىــــ  6
  :في التثليث أ ــــ 

من الناحية رأى القاضي عبد اجلبار استحالة دعوى النصارى التثليث 
املنطقية،  وهذا يكشف عن تعاطي املتكلمني للمنطق اليوناين 
م،ألن الواحد مبا هو واحد ال ميكن أن  وتوظيفه يف حبوثهم ومناقشا
يكون متعددا من جهة وحدته، فإذا أضفنا له صفة التعدد من اجلهة 
ا واحد فهذه مناقضة صرحية ال يقبلها العقل، فمن هذه  اليت هو 

وفق القاضي يف توضيح  التناقض، خاصة وأن العقيدة اجلهة 
النصرانية جتعل أقنوم األب ذاتا واألقانيم األخرى كذلك هلا مرتبة 
ا تتشارك يف  الذات وهذا جيعل الذات الواحدة ثالثة ذوات، أل

  .الوجود بنفس املرتبة
ا جوهر، وهذا ال يليق  مث يرد على وصف النصارى ذات اهللا بأ

 تعاىل، ألن اجلوهر صفته احلدوث واهللا تعاىل صفته بذات القدمي
القدم وبالتايل نعتت النصارى ذات اهللا بالزم نقيض القدمي وهو 

  .اجلوهرية اليت تعين احلدوث
هنا جيب التنبيه إىل أمر يقع فيه أهل اجلدل املتخاصمون وهو إلزام 
اخلصم بالداللة اليت جيدها صاحبه يف مذهبه هو، فمثال مصطلح 

جلوهر قد حنمله داللة الذات من غري اعتبارها قدمية أو حمدثة ا
ذا االعتبار غري ملزمني بداللة اجلوهر عند القاضي عبد  واملسيحيون 

  .اجلبار اليت يلزمها ذاتيا احلدوث
يرفض القاضي التثليث، كذلك، باسم اجلوهر الواحد ذي ثالثة 

عامل واحد هو : مساءأقانيم ألنه جيعل االسم اإلهلي الواحد بثالثة أ
  .ثالثة علماء وهكذا، وقد سهل عليه إلزامهم بالتناقض 

مث بعد ذلك حياول أن يوجد خلصمه خمرجا من خالل استنطاقه وهو 
يف معرض اجلدل وهذا استدراج للخصم لغرض اإليقاع به  ألن 
االستنطاق يلزم القاضي عبد اجلبار وحده فإن املثال الذي أورده عن 

د  الذي قد يكون متعددا باعتبارات أخرى غري اعتبار الشيء الواح
جهة وحدته  وقد سبق أن  آخذ اخلصم عليها ،و هنا نفهم بأنه 

  .يريد مزيد إيضاح تناقض اخلصم ،و هم النصارى
إذا كان املقصود باألقانيم  -لغرض إبطال دعواهم  -ويسائلهم 

ة وهي أقنوم الثالثة ذات مع صفيت الكالم وهو أقنوم املسيح، واحليا
روح القدس ،لريد عليهم بقبول ذاتية صفة احلياة للباري تعاىل، ورفض 
ذاتية صفة الكالم ألَن الكالم عند القاضي عبد اجلَبار صفة حادثة 

ال صفة ذات فاهللا تعاىل عند القاضي متكَلم مبعىن خالق للكالم 
م قدمي، وهذا بناء على النظرية االعتزالية يف كالم اهللا هل هو خملوق أ

هذا باإلضافة إىل تعدد الصفات ال يوجب تعدد الذات وبالتايل لو 
التزم النصارى باعتبار األقانيم  ذات مع صفتني للزمهم االعرتاف 

  .بالتوحيد
 : في اإلتحادب ــــ 

يف رده عليهم يف اإلحتاد يوزع القاضي عبد اجلبار نقده على فرقيت 
اطرة يف دعواهم أن اإلحتاد وقع النساطرة واليعاقبة، ويبدأ بنقد النس

بني يسوع واهللا يف املشيئة، منطلقا من مسلماته اليت تعترب أن املسيح 
ذو كينونة ناسوتية مستبعدا أية ألوهية يف جوهره الَلهم إال كونه 
ينطوي على النفخة اإلهلية شأنه شأن أي إنسان، وقد يتميز املسيح 

إَن إقرار النساطرة باإلحتاد، عند عن الغالبية البشرية بنبوته فقط، لذا ف
القاضي، اعتقاد فاسد، ألن مسلمات القاضي عبد اجلبار تعترب أن 

رة جوهرية  مبقتضى وجودية  إرادة املسيح مغايرة  متاما إلرادة اهللا  مغاي
كما أن اإلحتاد يف اإلرادة . ؛ فاهللا خالق واملسيح خملوقكل طرف

سيح  ألن إرادة اهللا منزهة عن مرفوض وذلك بأن يريد اهللا بإرادة امل
بقلبه ألنه   -تعاىل -احملل، أي ال تكون بآلة وهي القلب كان يريد 

تعاىل ليس جبسم وال حيتاج إىل آلة، بينما املسيح باعتباره خملوقا يريد 
بآلة مبعىن ان إرادته تكون يف حمل، وهذا االختالف يف طبيعة وجود  

ينهما  ألن اهللا مطلق الوجود كلي الطرفني مينع من وقوع اإلحتاد ب
أصل النقاش وأساس رفض اإلحتاد عند . واملسيح مقيد الوجود

  . القاضي يرتكز على اعتبارات
ال وجه الختصاص املسيح باإلحتاد يف اإلرادة مع اهللا وإال : أولها

م كلهم أتوا مبعجزات يف  لشاركه يف هذه اخلاصية مجيع األنبياء أل
ليه السالم، وهو ما ال يذعن له النصارى مستوى معجزات املسيح ع

  .رغم اعرتافهم بوجود املعجزات لدى األنبياء عليهم السالم 
استحالة اإلحتاد لعدم اختصاص  اإلرادة املوجودة ال يف حمل : ثانيها

باملسيح بل هو فاقدها ألنه موجود ذو جسد وهي متعلقة وجودا 
  . مبوجود  منزه عن اجلسمية

 متعلقة بعلمه الذي ال خيطر على ذهن املسيح،  إرادة اهللا: ثالثها
ا كاألكل  كذلك إرادة املسيح متعلقة بأمور ينزه اهللا عن إتيا

  .والشرب وغريه من أفعال املخلوقات
أما اليعاقبة فريد عليهم كذلك باستحالة اإلحتاد بالذات ألمور ترجع 

ب احلقائق باألساس إىل  أن االعتقاد باإلحتاد يؤول إىل القول بانقال
وتغريها وهذا حمال ألنه يؤدي إىل السفسطة والعبث وبالتايل ال معىن 

فإن القول . فالعلم يرتكز على ثبات احلقائق. ال للعلم وال لالعتقاد
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باإلحتاد جيعل املسيح غري املسيح واهللا غري ذاته  بعد اإلحتاد، وهذا 
  . حمال

 عموما، فهو أن أما األمر الثاين، وهو منتزع من نظرية املتكلمني
اجلوهر ال يقال على الذات اإلهلية ألنه متحيز واهللا سبحانه منزه عن 
اجلسمية وبالتايل التحيز، ألن القول باإلحتاد قد يلزم اجملاورة املكانية 
وهي من صفات األجسام وهذا ظاهر الفساد إذا طبق على اهللا 
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  :الثورات  العربية وكنزها المفقود
  قراءة آرنتية لمفهوم الثورة

  )1(مليكة ابن دودة
 

 Onيف نص ما الثورة؟ " ملفقودالكنز ا"تظهر عبارة 

revolution   لتعّرب من خالهلا عن حالة من آنّا آرنتللُمفكرة ،
م، سعادة تظهر وُسرعان ما  اإلحباط  وخيبة أمل الثوار يف ثور

هذا هو قدر الثورات،  . ختتفي، بل هي ال تظهر إّال لتختفي ُمباشرة
  .كل الثورات اإلنسانية، يف أن تفقد كنزها

ستقبل"ذا النص من ُمقدمة كتاب لنقرأ ه
ُ
": بني املاضي وامل

قاومة األوربية مل يكونوا أوّ "
ُ
إّن . ل وال آخر من يفقد كنزهإّن رجال امل

بباريس  1789بفيالدلفيا وصيف  1776منذ صيف –تاريخ الثورات 
أي ما ُميثل التاريخ األكثر محيمية  -ببودابيست 1956وخريف 

ى على شكل حكاية أسطورة كنز ال حيك أنللعصر احلديث، ُميكن 
مث خيتفي من جديد يف ، دون توقعفجأة و  يعيش طويًال، يظهر

 )2(." من سراب ُمرجانة، كما لو كان غامضةظروف 

على  آرنت آنّايُعترب النص الذي أمامنا تعليق من املفكرة 
إذا تغريت، اعلم أنين سأضطر : " رونيه شارعبارة الشاعر الفرنسي 

دوء بعيدا عينلقطع ُنكهة  ) 3(".هذه السنني اجلوهرية، أرمي بكنزي 

أن الشاعر الفرنسي تّوقع أّن الكنز سُيفقد مع أّن املعارك  آرنتتعترب 
رونيه لقد كتب . والثورة الفرنسية مل تنته بعد  كانت ال تزال ضارية

رثائه لكنزه املفقود أثناء الثورة وهو يكتشف كيف أّن تصرفات  شار
تكن يف مستوى تلك املبادئ املرتبطة باحرتام حرية الفرد الثوار مل 

إّن هذا الكنز . مهما كانت انتماءاته وقناعاته اإليديولوجية والسياسية
هو ما تفقدُه كل الثورات تقريباً، سواء كانت ُتسمى الثورة الفرنسية 
.  أو اجملرية أو حىت العربية، و تفقده ال حمالة كل الثورات القادمة

  كن تعريف هذا الكنز؟ كيف مي
السعادة "أن هذا الكنز هو ما مسّاه األمريكيون  آرنتَتعترب 

 liberté" احلرية العاّمة"ومسّاه الفرنسيون  (bonheur public"العاّمة

publique) ( . إنه شيء يظهر مثل مرجانة البحر، كالسراب بعد
لثوار يراُه ا. دون أن يتجّسد بشكل ماّدي على أرض الواقع. الثورة

وكل من شارك من قريب أو من بعيد يف الوصول بالثورة إىل 
. سُيمسكك الثوار بكنزهم يف حلظة سعادة ونشوة وحرية.  طموحها

أّن :" رونيه شارحلظة يُقّدُر هلا بأن ال تدوم وذلك لسبب عّرب عنه 
فالكنز املوروث مل ترتك معه وصّية  )4("مرياثنا مل ُيسبق بأية وصّية

ما تريد أن توصلنا إليه . كيفية استغالله واحلفاظ عليه  ترشدنا إىل
ا حتمًا ستنتهي   آرنت عجزة فإ

ُ
،هو أّن الثورة وإذا كانت تبدأ كامل

أّما الوصية اليت يفتقُد إليها أصحاب الثورة وصناعها . كالسراب
فتتمثل يف كيفية حتويل سعادة التحرر إىل واقع سياسي يتأسس من 

هو أمر ال عالقة له بالثورة وال بقيمتها، خالل هياكل الدولة، و 
فمهما كانت عظمة الثورة  ومهما قدّمته من ماليني الضحايا 
والشهداء فإّن ما حيدث بعدها ال يرتبُط إّال بُقوة السياسة وحضورها 

لذلك فما يصنع قوة الثورة . العميق يف البنية التأسيسية املا بعد الثورية
وما يتمخض . ة اليت تتأسس بعد الثورةال يصنع بالضرورة قوة الدول

ا ال ُحيافظ بالضرورة على   عن الثورة من هندسة للدولة ومؤسسا
وهذا ما يصنع كل الفرق بني التحرر كحركة احتجاجية . كنوز الثورة

قد آرنت و احلرية  كصريورة سياسية، فالتحرر كما تعود إىل ذلك 
لذلك فالنية يف  )5(ياً،يكون هو شرط احلُرية ولكنه ال يقود إليها آل

إّن املفارقة اليت تضعنا أمامها . التحرر ال تتشابه  والرغبة يف احلرية
من خالل رمسها للحدود بني احلرية والتحرر هو أن الثائر  آرنت

الذي يتّمرد على الوضع العام وُيشارك يف االحتجاجات  فهذا ليس 
لو كان يسعى فعًال دليال أبدًا على أن رغبته األخرية هي احلرية حىت 

إىل التحرر، لذلك فهي تضيف أّن فكرة احلرية اليت ينطوي عليها 
ا ليست سياسية . التحرر ال ُميكن إّال أن تكون سلبية هي سلبية أل

وحدها احلرية . وليست مرتبطة مبفهوم حمدد للحكومة اجلمهورية
  ).احليوان السياسي( بولتكن-الزونتكون سياسية وذلك منذ ظهور 

إّن للتحرر بريٌق فّتان ُحيّرك القلوب وُيشعُل الثورات، دون  
سابق إنذار، مث يفتُح الباب واسعًا أمام إمكانيات جديدة وآفاق 
واسعة وأحالم وطموحات كبرية، لكن هذا الربيق سيكون ولألسف،  
كنٌز يفقُده الثوار يف اللحظة اليت يبحثون فيها عن التأسيس للدولة 

يف . من خالل فهم احلرية من منطق التحرر من منطق الثورة أو
، حيث انتصرت إرادة "ميادين التحرير"اللحظة اليت يُغادر فيها 

الُشعوب، هي نفس اللحظة اليت ينطفئ فيها بريق ُحريتها، إذ تظهر 
حسابات اجتماعية مرتبطة . حسابات جديدة قد ال تتعّلق باحلرية

ّون األغلبية وُتصادر ما خنب سياسية تك. حبل مشاكل الفقر والفقراء
حققته الثورة من حريات وتستغل هذا الربيق خلدمة مصاحلها 

كما تضيُع الُنخب يف البحث عن احللول السياسية . السياسية
ا ال متلك وصية ،تنتهي خبيبة . لتعويض ما ّمت إسقاطه فكل ثورة وأل

م يضّيعون احلرية كسب. أمل، ُتضّيُع أول ما ُتضيع احلرية ب وأل
. لوجود السياسية، فإن الثوار سيضيعون من جهتهم ويُضّيعون كنزهم
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اية الثمانينات، بعد التغيري  هذا هو الكنز الذي عرفُه اجلزائريون يف 
الكنز الذي متّثل : الدستوري وفتح باب التعددية احلزبية والدميقراطية

ا أغلب اجلزائريني دفعة واح دة ويف يف تلك احلرية العاّمة اليت شعر 
حلظة واحدة ومن خالل الفكرة اليت بدأت ترتّسخ يف الوعي اجلماعي 

وبأّن . للجزائريني بأن احلياة ستكون حتمًا أكثر حرية وأكثر رخاء
األمور، كل األمور سوف تتغري وأن الشؤون العاّمة سُتغاذر أخرياً 

 لرتتقي حبياة اجلزائريني حنو تغيري حقيقي statut quo وضعها القائم 
ومع ذلك ُسرق الكنز يف غفلة . يف النظامني السياسي واالقتصادي

عن اجلميع وقبل أن ينتبه اجلزائريون بأّن اخلوف من املوت سيحل 
لقد أصبح كل شيء ممكن يف جزائر التعددية . حمّل نشوة التحّرر

السياسية، جمموعة حريات سلبية تتمظهر خاصة من خالل الالوعي 
عبوية  وغياب يف تناسق القوى و يف والفوضى والسذاجة والش

أضحت املؤسسات العامة والشوارع واملدن واألرياف .  االنسجام
مستباحة لسلوكات مجاعات، تتصرف بعفوية ُمطلقة، ُخترجك عن 
صمتك وجتعلك تطرح السؤال الذي ُميثل عائقا ذهنيا لكل جزائري 

كرة كيف ميكن أن تقبل ما ال يقبل؟ كيف ميكن أن تقبل ف: عاقل
أن حياتك رخيصة ومستباحة، لعفوية أي أحد؟ عندها، وألنك ال 

قد تلعن كما يلعن كل . تفهم ماذا حيدث وماذا ُميكن أن حيدث
عندما مير . اجلزائريون السياسة وأهلها وكل ما ميكن أن يتداعى عنهما

ا ويتأكدون  الناس بفرتة مثل العشرية احلمراء، أّول فكرة يكتشفو
ال أحد بإمكانه أن يتنبأ، كيف سوف يتصرف الناس : يمنها متامًا ه

وإذا ما حدثت أية فرصة احتجاجية وثورية . وال كيف سوف يتغّريون
اكيد البّد من انتظار السيناريو . يف اجلزائر لقلب األوضاع وتغيريها

  . األفضع واألبشع
إّن احلالة اجلزائرية وضعتنا أمام مأزق فلسفي بامتياز، ُميكن 

كيف ُميكن أن جيد بلد : عنه من خالل طرح هذا الُسؤال التعبري
نفسُه ُمتكون من جمموعة ُخنب سياسية، اقتصادية وعسكرية وثقافية  
يف مواجهة  كل هذه الفوضى وهذا العبث بسبب السياسة يف حني 

 أّن السياسة هي من يُلغي الفوضى؟

رغم االنتكاسات الكبرية وآثارها العميقة اليت حلقت موجة 
جتمع اجلزائري، فإّن حركات ا

ُ
الحتجاجات والتمرد  اليت عاشها امل

عاصرة، يُعلمنا درسًا واحداً 
ُ
هذا . التمرد اليت عرفها تاريخ اجلزائر امل

الدرس نراه موجودًا كخلفية ديكور حتضر، كلّما حاولنا قراءة  
نتفضة،  حيث تنتصر 

ُ
تداعيات املشهد السياسي يف الدول العربية امل

نتخبة لكل شيء ماعدا للتأسيس  السياسي للحريةاحلكوما
ُ
إّن . ت امل

التأسيس السياسي للحرية هو ما فقدته وتفقده الثورات العربية، وإذا 
لك، " قال أثناء الثورة: روبيسبييركان رجل الثورة الفرنسية  سوف 

 )6(."الّن يف تاريخ البشرية مل جند الفرتة اليت نُؤسس فيها للحرية
الفرتة :" ُنضيف عبارة السياسة إىل جانب احلرية، ونقولفالبّد ان 

حىت نُفرق بني حلظة الثورة . اليت نُؤسس فيها للحرية السياسية
وحركات التمرد وصعودها حنو حتقيق التحرر وحلظة السياسة وفشلها 

إّن اإلشكال الفلسفي الذي . يف جتسيد احلرية على أرض الواقع
كيف ُميكن أال ُيضّيُع : نزها املفقود هويضعنا أمامه تاريخ الثورات وك

  احلرية من تعّذب وخاطر من أجل التحرر؟ 
ا ظاهرة فهي  ال ُميكن فهم احلرية إّال كظاهرة سياسية ومبا أ
ا سياسية فهي وليدة التأسيس  حباجة إىل فضاءات وُمؤسسات وأل
للدولة العصرية وليست وليدة الثورة، فحركة الثورة وارهاصتها ال 

بعد الثورة  روبيسبيرؤسس بالضرورة للحرية،  هكذا نفهم صرخة ت
لك:" الفرنسية هي حلظة  روبيسبيرما كان يبحُث عنه ". سوف 

التأسيس للحرية اليت ال تُعترب عملية أوتوماتيكية تعيشها الثورة، 
هذا . فاحلرية ليست طريقة يف احلياة بل هي طريقة سياسية يف احلياة

تضع حتته سطرًا وهي ُحتاول أن تُفرق بني التحرر  أن آرنتما ُحتاول 
يف "من االضطهاد وبني بلوغ احلرية كمطلب سياسي، تقول يف نصها 

  ": الثورة
ن تكون حرًا من االضطهاد كان أّن الرغبة بأاملسألة هي " 

ُميكن حتقيقها يف ظل نظام ملكي غري ُمستبد، يف حني أّن الرغبة 
ا طريقة سياسية للحياة تقتضي تشكيل شكل جديد من  باحلرية كو

ا تتطلب دستورًا جلمهورية ّ لقد جرى لألسف التجاهل . اُحلكومة، إ
نازلة " الكلي من قبل ُمؤرخي الثورات للموضوع الذي يتلخص بأن

ُ
امل

يف املاضي كانت ُمنازلة مبادئ بني أنصار احلكومة اجلمهورية وأنصار 
ا طريقة سياسية للحياة إّن الرغبة باحل )7(".احلكومة امللكية رية كو

مسألة تتطلب حتما التأسيس للحكومة اجلمهورية من خالل فصل 
إّن هذا التصور مل يرتّسخ بشكل . السلطات وفصل الدين عن الدولة

واضح دون التباس يف النوايا السياسية للنظام اجلزائري وذلك بسبب 
ا رأس البالء الذ ي نتج عن األحكام املسبقة حول السياسية بأ

األحكام املسبقة والسلبية اليت تشكلت حول السياسة واليت كانت 
وليدة عن تلك اإلخفاقات الكبرية الذي نتجت عن كل السياسات 

  )8(. واليت ّمت ربطها بإخفاق يف كيان الدولة العصرية
تطورت قبل وبعد إعالن التعّددية يف اجلزائر ظاهرة 

يت بقيت يف الغالب شعبوية االحتجاجات واالنتفاضات الشعبية ال
و من طرف مجعيات أوبدون تعبئة سياسية من طرف األحزاب 

، ثقافة الفتنة الكوتيراجملتمع املدين وازدهرت ما مسّاه املؤرخ الفرنسي 
La culture de l'émeute . 1988إّن العنف يف أحداث أكتوبر 
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ب لألمالك اخلاّصة، وال ينتج عن هذا العنف أيّة  الدولة، وحرق و
. قّوة ُحترك امليادين اجلزائرية حنو تنمية سياسية أو اقتصادية حقيقية

كما ال ميكن ان نسمي الذي حدث ثورة ألنه مل ينقل اجلزائريني حنو 
واقع سياسي جديد بل بقي العنف عقيما ال ينتج غري التحطيم 

مور السياسية نفسها مع ادخال بعض التعديالت وبقيت األ
فاحلركات . االستعجالية والسطحية اليت تزيد األوضاع بّلة

االحتجاجية الشعبية جتُد دوما يف العنف القّوة اليت ستدفُع بعجلة 
وهذا ما جعل العنف يصبح ويستقّر كاحلركة الوحيدة . التغيري

فضاء مشرتك للحراك املمكنة، بعدما انعدمت أيّة إمكانية لوجود 
السياسي، كما أدخلت التنظيمات اإلرهابية بعد توقيف املسار 
االنتخايب، اجلزائر يف متاهات جديدة، حيث تبّنت سياسة إقصاء 
لكّل الفضاءات اليت كان من املفرتض أن ختلق بل بلغ العنف إىل 

يقول عامل . ألف جزائري 150حّد التصفية البشرية  اليت جتاوزت 
ليست ":" اجلزائر، الدولة والنخب"يف كتابه  ناصر جابياع االجتم

لألحزاب القدرة على تسيري احلركات الشعبية اليت ترتك على عفويتها 
وسذاجتها يف خلق حالة استعداء عام، حمّلي ووطين بالرتكيز على 

والسلفية، دليل  radicalismeاملغالبة وحتت تأثري منطق اجلذرية 
  )9(".السياسي يف اجلزائرواضح على فشل احلراك 

هناك فشل صارخ للحراك السياسي يف اجلزائر، ُيشري إليه 
يتمظهر خاّصة من خالل فشل األحزاب السياسية يف جابي، 

نّظم من  )10(استقطاب محاس الشباب ودفعهم إىل العمل احلزيب
ُ
امل

ملاذا . أجل تسييس االحتجاجات وإعطائها أهداف سياسية واضحة
ية السياسية يف اجلزائر بكل هذه الفوضى وكأّن اقرتنت التعدد

  السياسة انتهت عندما عرفت التعدد؟ 
إّن احلزب السياسي مل خيلق فضاء لتكوين ولصنع السياسات 
املعارضة وقد كان هذا من اختيارات السياسية للنظام اجلزائري منذ 

يف أحاديثه  هوراري بومديناالستقالل، فقد صرّح الرئيس الراحل 
أريُد أن يكون احلزب مثل الباخرة العاطلة فوق مياه : " صةاخلا

  )11(".البحر، فال جيب أن تغرق لكنها ال جيب أيضاً ان تتحرك
إّن الكنز املفقود والذي يفقد يف كل مرة وأكثر من مرة هو ما 
رب اجلزائريني من الثورة ومن أية انتفاضة قد جتعل  خيلق حالة من 

 يعد اجلزائريون يؤمنون بالربيع الذي ال يدوم األمور األمنية تنفلت، مل
قد تكون هذه أحد أهم األسباب ملرور الربيع . وبالكنز الذي ُيسرق

م نار الفنت اليت  العريب على اجلزائريني مرور الكرام الذين نكّلت 
إّما أن ُمنارس السياسة دون عقد ودون مكبوتات . حترق وال ُتضيء

ممارسة سياسية تبدأ على مستوى  ودون احكام ُمسبقة من خالل
وحنتفظ  statut quo" الوضع القائم "احلزب وإمّا أن ُحنافظ على 

م،  بأبنائنا أحياء بيننا ونتمتع حبضورهم يف حياتنا دون أن ُنضحي 
من أجل من  ومن أجل ماذا، فال ُميكن أن حيدث التغيري احلقيقي 

ذا حتركت الباخرة اليت أراد وال ميكن للجزائريني أن ينتشوا بكنزهم إّال إ
  .هلا النظام السياسي اجلزائري أن تبق واقفًة دون أن تغرق
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  "جون ديوي" مشروع فلسفة التربية عند  :مدرسة المختبر 
  )1( تيرس حبيبة

  
البحث يف موضوع الرتبية ليس شيئا جديدا يف ميدان  يعترب
متت دراسته بعناية  شديدة من قبل رواد الفكر الفلسفي إذ  الفلسفة،

ظلت ركنا ثابتا يف فوأقطاب الدراسات الرتبوية التعليمية منذ القدم،  
ف مباحث الفلسفة عرب تارخيها الطويل، غري أنه ومع إيقاع خمتل

السرعة والتغري الذي أصبح السمة البارزة هلذا العصر الذي واكب 
الثورات العلمية يف بداية القرن العشرين فرض على العلماء يقظة 
مستمرة وسعيا إىل التفكري الدؤوب، الذي أصبح مفروضا على 

اجة إىل التطوير واإلصالح الرتبوي الرتبويني من باب أوىل ألن احل
أصبحت أكثر إحلاحا من ذي قبل، فاقتضت هذه الطفرة العلمية 
إعادة جتديد النظرة أيضا إىل اجملال الرتبوي بتوجيه االهتمام  بعالقة 

و بتبين هذا املعىن تصبح الرتبية عملية ديناميكية  املدرسة باجملتمع،
ميا جديدا للمحتوى والطريقة تتطلب بالضرورة تطويرا وحتديثا وتقو 

واآللية، و طرح و تبين رؤية جديدة يف التعامل مع جوهرية العمل 
  . الرتبوي املدرسي يف الساحة الرتبوية على املستوى العاملي

فبدأت اجملتمعات تعيد النظر لنفسها بنظرة فاحصة ناقدة، 
عصر، وتعيد تقييم نظمها الرتبوية وقيمها التقليدية كي تساير روح ال

ومن هنا ظهرت ضرورة و أمهية وجود فلسفة تربوية اجتماعية داخل 
املدرسة، وكانت هذه احلاجة إىل فلسفة تربوية تقوم على أسس 
علمية دميقراطية أبرز ما تكون يف أمريكا من أجل مواجهة مشكالت 
اجملتمع األمريكي مبا حيتوي عليه من تناقضات، فمثلت منوذجا حيا 

رتبوي االجتماعي عن طريق حتديث املدرسة وتوجيه هلذا اإلصالح ال
ا، ألن تطورها ما هو إال نتاج العتماد نظام تربوي فعال   العناية 

أهم أقطاب الفكر الرتبوي احلديث و املعاصر الفيلسوف قاده 
، الذي اجته وجهة اجتماعية شاملة بوضع "جون ديوي" األمريكي

فما .  إزاء مشكالت اجملتمعفلسفة تربوية مدرسية ذات برنامج إجيايب
وربطها  املدرسة حتديث  هي أهم اإلصالحات اليت قدمها من أجل 

وكيف انعكست فلسفته األداتية يف  بعجلة التطور االجتماعي؟
  ذلك؟

  نشأة مدرسة المختبر - 
يف امليدان الرتبوي  داتيةأن يطور فلسفته األ" ديوي"حاول   

كاره الفلسفية فنظر إىل وظيفة الذي شكل له األرضية اخلصبة لنمو أف
الفكر كتجربة مستمرة تبحث يف النتائج البيداغوجية اليت جيب 

ألن العقل عنده   )2( .توظيفها من أجل تربية الطفل داخل املدرسة
، وإمنا هو « organ of Knouledg »" يف الواقع ليس أداة للمعرفة 

 Instriment for promotinge  »أداة لتطور احلياة وتنميتها

life ».)3(   ومن هنا أطلق على فلسفته تسمية األداتية، فالفكر له
ميزته األداتية حبيث يعمل على حل املشكالت وتذليل الصعوبات 

كما يعمل على حتويل العامل ليساعد على . وتصحيح اخلربة
االنطالق يف احلياة داخل اجملتمع يف إطار العالقة املستمرة بني 

البيولوجي والعقلي، الذايت واملوضوعي، وينفي عنه الطبيعة واإلنسان 
صاغ هذه   بناءا على فكرته األداتية )4( .صفة التجريد و التحديد

الذي  "المدرسة والمجتمع" جل أفكاره الفلسفية الرتبوية يف كتابه 
فأراد . حدد فيه املعامل األساسية اليت قامت عليها مدرسته التجريبية

اليت كان يدعوا . زوجته تلك الفلسفة الرتبويةأن يرتجم بالتعاون مع 
إليها إىل فعاليات ومناهج وسلوك نلمس أثارها بني جدران تلك 

  .املدرسة التجريبية وحميطها
السائد يف املدارس   الوضع الرتبوي" ديوي"لنا  صور  لقد   

تتمسك بالطرق القدمية يف عملها من  يف نظره التقليدية اليت الزالت
 اليت وصفها باجلمود، ا ومناهج وطرق التدريس فيهاخالل أهدافه

إىل تغيريه وفق أسس فلسفية وقواعد تربوية داعيا وهو وضع يندد به، 
عمل املدرسة، وتغيري املفاهيم  حياول من خالهلا حتديث. جديدة

مع التأكيد يف هذه العملية اإلصالحية . التقليدية السائدة يف نظامها
، صياغة "ديوي"وبذلك حاول . للمدرسةعلى الوظيفة االجتماعية 

 مدرسة ديوي"بديال عن هذه املدرسة التقليدية أطلق عليه اسم 

Dewey School  " مدرسة المختبر"أو Laboratory 

School"أراد عن . ، واليت تعترب من أهم املدارس التقدمية احلديثة
هجه طريقها تطبيق كل أفكاره الفلسفية والرتبوية، اليت قدمها يف من

وهو ما سنالحظه من خالل عرضنا لألهداف وألسس . األدايت
  .والتداعيات اليت قامت عليها هذه املدرسة

 16، وبدأت عملها مع 1896افتتحت هذه املدرسة يف يناير 
تلميذا  140 1903تلميذا ومعلمني، إىل أن أصبحت تستقبل سنة 

حبيث  . مساعدين من خرجيي اجلامعة 10مدرس و  23وتستخدم 
كان آباء التالميذ يف معظمهم ميارسون مهنة فكرية، وأغلب التالميذ  

 وسرعان ما اختذ هذا املشروع اسم". ديوي"كانوا أبناء أصدقاء 
يف مقدمة كتابه " ديوي"واليت يعرتف فيها  )5(".مدرسة ديوي"
بالفضل الكبري لزوجته واملعلمني القائمني " المدرسة والمجتمع"

والمدرسة نفسها بعملها :" يقول يف ذلك على شؤون هذه املدرسة
. التربوي ليست إال مشروعا تعاونيا شارك الكثيرون في تأسيسه
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وإن أثر ذكاء زوجتي المدرب قد ظهر في كل جانب من جوانب 
كما أن حكمة معلمي المدرسة وحصانتهم ووالءهم . المدرسة

قد نقلت خطط المدرسة األصلية غير المتبلورة إلى شكل ومادة 
  )6(.تميزين بحياتهم وحركتهم الخاصةم

، بأن املدرسة هي الشكل 1896يف سنة " ديوي"لقد صرح   
الوحيد اجملرد للحياة االجتماعية الذي يعمل يف وسط مراقب، والذي 
يصلح لالختبار املباشر، وإذا كان للفلسفة أن تصبح يوما علما 

إىل " ديوي"ل وقد وص  )7(،"جتريبيا، فإن نقطة انطالقها تكون ببنائها
اليت  " المختبر - المدرسة"شيكاغو وعنده فكرة واضحة عن نوع 

مها  ضني أساسنيغر كان يود إنشائها بنفسه فحاول تأسيسها ل
: " يتضح لنا من خالل قوله اجلانب االجتماعي والعملي وكل ذلك

يكون فيها أي [...] تراود فكري يوما، بعد يوم صورة مدرسة 
شيء ومصدر كل شيء، وينطلق العمل  نشاط بناء حقا محور كل

البعد االجتماعي لذلك :  منها على الدوام في اتجاهين اثنين
النشاط البناء من جهة، واالتصال بالطبيعة بما يؤمن لها المادة 

كل ذلك في إطار تدريب طبيعي، [...] األولية من جهة ثانية 
" به ولنبدأ من حيث ما أفاد  )8("محسوس وايجابي، للعين واليد

مث  وجانبها العملي أي اجلانب الطبيعي النفسي للطفل،" ديوي
  .نتطرق للبعد االجتماعي من تأسيسه للمدرسة

)الطفل محور العملية التربوية (االتجاه النفسي للمدرسة  :أوال
إذا كان املنهج الدراسي قد مثل مركز الثقل يف املدرسة   

تعليمية يف املدرسة التقليدية فإن الطفل قد مثل حمور العملية ال
اليت أكدت على أمهية االنطالق من " مدرسة املخترب" التجريبية 

وفي :" الطفل نفسه، أي من قابلياته وميوله وطباعه، يقول ديوي
الوقت الحاضر نرى أن التغير المقبل في تربيتنا هو تحول مركز 
الجاذبية، فهو تغير أو ثورة ليست غريبة في تلك التي أحدثها  

يكس عندما تحول المركز الفلكي من األرض إلى الشمس كوبرن
ففي هذه الحالة يصبح الطفل  الشمس التي تدور حول تطبيقات 

    )9(."التربية وهو المركز الذي ننظمها حوله
فركز على األمهية البالغة للطفل واعتربه احملور األساسي الذي   

وأن ميول  تدور حوله العملية الرتبوية جبميع عناصرها وأهدافها،
الطفل واجتاهاته املنطلقة من دوافعه وحاجاته املختلفة هي احملددات 
األساس لفلسفة الرتبية وأغراضها بعدما كان الرتكيز منصبا على املعلم 

وذلك يتطلب وعي تام ودراسة نفسية . واملنهج يف املدرسة التقليدية
نبغي على ي: "لطبيعة الطفل من قبل القائمني على العملية التعليمية

قادة التربية أن يكونوا على دراية بعلم النفس التربوي 

أن يكون لديهم أساس كاف من الدراسة النفسية [...] الصحيح
   )10( ."للمادة تحقيقا لضرورة ومغزى ما يقومون به من عمل

فهي ليست دار :" لذلك يقول عن أهداف مدرسته    
موذجية ألنها ال معلمين وال دار إلعدادهم، إنها ليست مدرسة ن

تنوي أن تطبق أية فكرة أو وجهة نظر معينة، ولكن مهمتها هي 
مشكلة استعراض تربية الطفل في ضوء مبادئ الفعالية العقلية 
وعمليات النمو التي أصبحت معلومة باستخدام علم النفس 

ولذلك تبقى مشكلة املخترب من ناحيتها التطبيقية  )11(".الحديث
منهج دراسة ينسجم مع التاريخ الطبيعي لنمو  هي العمل على إنشاء

الطفل يف املقدرة واخلربة ، ألن التأكيد على منو الطفل إمنا هو تأكيد 
على حترير قدراته العقلية من قيودها، وإتاحة الفرصة هلا لالنطالق 
حىت تستطيع أن تستخدم بطريقة فعالة إمكانيات البيئة اليت يعيش 

  .فيها
ذه ال   نظرة النفسية املعاصرة الهتمامات الطفل إذا أخذنا 

وميوله فإن ذلك ال يتحقق إال بالرجوع إىل تغذية سليمة لالجتاهات 
النفسية السائدة عن طريق تشجيع روح العمل والتأكيد على جمال 

   .اخلربة يف الرتبية اليت تدخل ضمن اهتمامات الطفل وميوله
 لتعلم بالعملا(االتجاه العملي التجريبي  للمدرسة : ثانيا

learning by doing:(   
إىل املدرسة على " ديوي"مل يقتصر االهتمام الذي وجهه   

الناحية النظرية فقط، فذلك ليس منتظرا من فيلسوف براغمايت 
فقد أدى تقدم العلوم . يقدس العمل وإمنا تعداه إىل الناحية التطبيقية

فهم املثمر إال ما التجريبية إىل رفض كل ما يسمى املعرفة األصيلة وال
مكان ناجتا عن األفعال، فتحليل احلقائق وإعادة تنسيقها لتنمية 
املعرفة وقوة اإليضاح وحسن التنسيق ال ميكن التوصل إليه عن طرق 

يجب أن يفعل شيئا إذا  : " لديوي" العقل وحده، فاإلنسان بالنسبة 
كان يريد أن يعثر على شيء، ومعنى هذا أنه يجب أن يغير 

وف القائمة، وهذا هو الدرس الذي تقدمه الطريقة المعملية الظر 
   )12(".وهو الدرس الذي يجب أن تتعلمه التربية

ذلك هو العمل التجرييب الذي جيب أن حيال إىل املدرسة من 
حبكم متجيده للمنهج العلمي الذي رغب يف تطبيقه "  ديوي"منظور

التطبيقي، باعتباره على العلوم الرتبوية مؤكد يف ذلك على علم النفس 
يهتم بدراسة سلوك الطفل ومنوه ويساعد على فهم طبيعته لضمان 

أما في الوقت الحاضر فإنا أكبر خدمة يمكن أن ": تربية سليمة له
نعم . تؤديها أية مدرسة تجريبية للتربية هي فكرة التجربة نفسها

رها هي الطريقة التجريبية باعتبارها مثال أعلى في التفكير، وباعتبا
   )13( ."الروح التي يجب أن نعالج بها أية مسألة اجتماعية
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ألن الطرق العلمية اليت يتبعها العلماء والباحثني  يف نظر   
تعطي أمثلة حية وصحيحة للمنحى الذي يسلكه ذكاء " ديوي"

الطفل  داخل املدرسة عندما يعمل بإتقان ويف ظروف مالئمة، ويف 
الشخصية للطفل، واالشرتاك العملي  هذا  يؤكد على اخلربة املباشرة

ا  احلسي جبميع األعضاء احلسية، وكذا استخدام السبل واملواد اليت 
تتكون اخلربات والتجارب، بدال من الوقوف فقط على ملخصات 
وقوانني وقواعد للنتائج اليت حصل عليها اآلخرون، بل البد أن تكون 

واليت تسمح خلربته  هناك حماوالت اجيابية يظهر فيها نشاط الطفل،
  : )14( .املباشرة بالنمو

والنقطة الرئيسية هي أن : " يف عبارته" ديوي" هذا ما يوضحه لنا  
تجربة من هذا النوع ستزيد أو تضيف في اقتناعاتنا المعقولة فما 
نحتاج إليه هو أن نضمن تنظيمات تسمح لحرية البحث 

ة لن تقصر وتشجعها تنظيمات تقدم ضمانا بأن الحقائق المهم
على االنزواء كما تضمن وجود ظروف تمكن التطبيق التربوي 
الذي يقول به البحث لينفذ بإخالص من دون تحريف أو طمس 
ينجمان من اعتماد غير صحيح على آراء تقليدية سبق أن أخذنا 

 )15( ."فبهذا المعنى تصبح المدرسة مركز تجريب في التربية. بها
شعارا ملدرسته الذي ميكن أن "  ديوي" ويصبح التعليم بالعمل عند 

يتخذه وسيلة لتحقيق توافق الطفل، ألن الطريقة العملية هي اليت 
تعوض فشل التلميذ يف ذلك وتكسبه جمموعة من اخلربات املتناسقة 
  .مبا تتضمنه من  دراسات خمتلفة تدخل ضمن خربات الطفل اليومية

فاعل بني املادة بناءا على هذا املفهوم يتم الرتكيز على الت  
الدراسية وبني الفرد مما ينتج رغبة يف متابعة التعليم وإال فال فائدة 

وإال فما قيمة تحصيل قدر :" ترجى إذا فقد الطفل تلك الرغبة
مفروض من المعلومات في الجغرافيا والتاريخ، أو كسب القدرة 
على القراءة والكتابة إذا فقد المرء نفسه أثناء هذه العملية 

وأهم من ذلك إذا . أو إذا فقد الرغبة في تطبيق ما تعلمه.] [..
فقد القدرة على استخالص العبر من الخبرات التي تعرض له في 

   )16( ."المستقبل
ال ميكن أن ينضج ": ديوي" لذلك فإن العقل حسب "    

إال باستقراء احلقائق، وكنتيجة لذلك، فإن التعليم املؤثر، الذي يرتك 
يضع توكيدا مبالغا فيه على  هو الذي صية والفكرطابعا يف الشخ

ويكون هذا النوع من التعليم يف أحسن . العمل ونتائج النجاح فيه
" العقل العملي" حاالته وحيد الطرف متحزبا أنه يعمل ليخلق 

   )17(".األخصائي
وعليه فقد اكتسب الطفل خربة يف تلك املدرسة بالدرجة   

معمال حيث يصنع األطفال " ويدي"األوىل، فكانت بذلك مدرسة 

م  أشياء ويشرعون بعد ذلك يف أن يتعلموا الكثري عن طريق جتار
املعملية، حتت توجيه املدرس الذي يبحث عن معلومات إضافية يف 
الكتب فهي معمال بدال من أن تكون حجرات دراسية لتدريس 
 الكتب وجتيب عن األسئلة اليت يسأهلا املدرس، وبدال من أن يستاء
 التلميذ من مساعدة اآلخر كما حيدث يف املدارس الرمسية يف الغالب

عمل األطفال سويا يف أنشطتهم، ومل تكن أنشطة املدرسة مهنية 
باملعىن الضيق إذ مل يتدرب األطفال على حرفة معينة، بل أرشدوا إىل 
دراسة كل جماالت البحث اليت ترتبط حبياة فعلية كما تدور يف العامل 

   )18( .ميذ على استمرار وجودهاحول التال
لسري العملية التعليمية داخل " ديوي" الطريقة األمثل يف نظر  

مدرسته من أجل اكتساب تلك اخلربات الرتبوية اليت حتدث عنها 
من الطرق الدراسية اليت وهي  ،طريقة المشروعتتمثل يف طريقة 

ا  ة وتسمى كذلك طريق. استعماهلا يف مدرسته"  ديوي"أوصى 
وهي من أهم " Problem Solving method  حل المشكالت"

ا الفلسفة العملية، و اليت طورها فيما بعد  طرق التدريس اليت متيزت 
 -William H. Kilpatrick ")1965 كيلباترك"تلميذه املتأثر به 

) Project method( بطريقة المشروع، وأصبحت تعرف )1871
ية اليت قامت عليها، على خالف واضع األسس العلم" ديوي"ويعترب 

، الذي كان يعتمد يف املدرسة )Rote Learning(أسلوب التلقني 
التقليدية، هذه الطريقة تدخل يف صميم املنهج الدراسي الذي نادى 

النشاطات "وما يطلق عليه تسمية ". النشاط" واملبين على" ديوي"به 
قة مجاعية تعاونية اليت تتيح للمتعلم أن يعمل ويفكر بطري". الالصفية

تعتمد على توزيع األدوار حسب إمكانات وقدرات كل فرد يف 
الذي يقوم به التلميذ داخل  وهي نوع من النشاط احلر )19( .اجملموعة

املدرسة ليحاكي به نوع العمل الذي ميارسه يف احلياة االجتماعية أو 
يكون موازيا له، ومفتاح القيام بالعمل هو مصادفة مشكلة أو 

م التلميذ، وحتفزه على حلها عن طريق ا إلحساس بوجود صعوبة ما 
وما يؤيد ": "ديوي"ويف هذا يصرح . القيام  مبجموعة من املشروعات

مبدأ النشاط العقلي احلر الضروري يف دراسة العلوم، هو أنه يف هذه 
، توجد دائما هناك مشكلة يركز )عن طريق اخلربة الشخصية(الدراسة 

لطفل واهتمامه، وتلك املشكلة هي اليت توجه الطفل فيها جمهود ا
ا، وفيها ميكنه أن يستخدم  وتضبطه يف مجيع احلقائق ذات الصلة 
كل مالحظاته يف الكشف عن املعلومات وكذا ذاكرته اليت تساعده 

ألن ذلك يوحي . على تذكر واسرتجاع الوقائع، واستثارة ملكة خياله
هو : "باختاذ أساس جديد. شكلةإليه باقرتاحات وحلول ممكنة للم

أن يعمل الطفل عقله وينشطه باشتراكه عمليا وشخصيا في بناء 
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مشاكله، واالشتراك في حلها، ولو أدى ذلك إلى التجربة 
   )20(".والخطأ
   اإلتجاه االجتماعي لمدرسة المختبر: ثالثا
  المدرسة كمؤسسة اجتماعية - 

ا مؤسسة " ديوي"ينظر    اجتماعية مهمة، إىل املدرسة على أ
إذ ال ميكن قياس عملها من وجهة نظر فردية، بوصفها شيئا بني 
املعلم والطالب تنحصر مهمتها بالتقدم الذي حيرزه الطفل من 

وإمنا . معارف وحتسن يف طباعه وعاداته ومحله على النظام واملواظبة
املدرسة حباجة إىل أن توسع من نطاق هذه النظرة لتشمل اجملتمع  

ن كل ما أجنزه اجملتمع لنفسه قد وضع برعاية املدرسة رصيدا ككل، أل
ألعضائه يف املستقبل، واجملتمع يأمل دائما أن حيقق أفضل اآلراء عن 
نفسه خالل اإلمكانات اجلديدة اليت تتفتح يف املستقبل أين تتحد 

وال ميكن للمجتمع أن يكون صادقا مع . الروح الفردية واالجتماعية
ان صادقا يف تسيري النمو التام جلميع األفراد الذين نفسه إال إذا ك

    )21( .يؤلفونه، وليس يف هذا التوجيه شيئا يعترب مهما كاملدرسة
:" يوضح لنا ذلك يف عقيدته الرتبية عند حديثه عن ماهية املدرسة
. إنني أعتقد أن المدرسة معهد اجتماعي أوال و قبل كل شيء

ية فالمدرسة تمثل الحياة ولما كانت التربية عملية اجتماع
االجتماعية التي تتركز فيها جميع العوامل والجهود وتتعاون على 
تربية الطفل وتمكينه من االشتراك فيما ورثه من الجنس البشري، 
وعلى جعله قادرا على استخدام قواه ومواهبه لخدمة 

  )22(."المجتمع
ور ومشاركة الفرد يف مرياث اجملتمع الذي يعيش فيه حيدد د  

املدرسة ايزاء هذا الرتاث االجتماعي يأخذ ثالثة اجتاهات حسب 
  ":ديوي"
تعمل املدرسة على تبسيط الرتاث الثقايف للمجتمع، ذلك أن  -1

البيئة اليت يعيش فيها الطفل يتخللها  نوع من التعقيد والتشابك يف 
أعتقد أن :" موادها مما يصعب على الطفل استيعاب كل عناصرها

اعتبارها نظاما من النظم االجتماعية يجب أن تبسط المدرسة، ب
فالحياة الحالية [...]. الحياة االجتماعية الحاضرة وتسهلها

   )23(."معقدة ال يسهل على الطفل االتصال بها وتعرفها
تعمل املدرسة كمصفاة لذلك الرتاث الذي قد يتخلله شيئا من  -2

بالرذيلة، فتخلق الفساد، حبيث خيتلط فيه اخلري بالشر والفضيلة 
للناشئة جمتمعا مصفى من الشوائب والعيوب، وتؤكد هلم ما يف 
ا تطهر العادات  اجملتمع من حماسن، وبذلك تصبح أداة للرقي أل
ا، وبالتايل تقي الطفل شر الفساد  االجتماعية املوجودة وتسمو 

ة مفاسد اجملتمع    )24( .وتقويه على جما

أجناس لبيئة االجتماعية من حنل دينية و ا إقرار التوازن بني عناصر -3
متباينة مثل ما هو موجود خاصة يف البيئة األمريكية، فتكون املدرسة 

م  بذلك هي البوتقة اليت يصهر فيها أفراد اجملتمع ويتقاربون يف مشار
يعيش الناس عيشة جماعية بفضل : "ويف هذا يقول )25(.تقاليدهمو 

سبيل إلى حصولهم على هذه األمور التي يشتركون فيها، وال
أما الذي يجب على . األمور المشتركة هو اتصال بعضهم ببعض

الناس أن يشتركوا فيه لتتألف منهم جماعة أو مجتمع فهو 
ومعنى هذا أن يكون . األهداف، والعقائد واألماني، والمعارف

   )26(."بينهم تفاهم أو تشابه فكري، كما يسميه علماء االجتماع
أن الواجب امللقى على عاتق املدرسة " ديوي"من ذلك يرى 

هو خروجها من عزلتها وانفرادها لتضمن ارتباطا عضويا باحلياة 
ا، ا ومؤسسا ويوضح لنا ذلك  االجتماعية ممثلة يف كل أوجه نشاطا

برسم رمزي، يرتجم لنا من خالله ضرورة ارتباط نظام املدرسة بكل 
  : اخلارجي يف املخطط التايلجماالت احلياة وانفتاحها على العامل 

  )27(:كمؤسسة اجتماعية   الخريطة الهندسية لمدرسة المختبر
   

                                                          
                 

   
  

                                      
    

  
  

م هندسي لبناء املدرسة، يف هذا املخطط تصمي" ديوي"يقرتح 
ربط ب حياول من خالله دمج هذه األخرية يف احلياة االجتماعية

املدرسة باحلياة بأوسع معانيها وبصورة جتعل اخلربة اليت اكتسبها 
الطفل تنتقل إىل املدرسة وتستعمل فيها، كما أن ما يتعلمه الطفل يف 

جتاه اخلدمة املدرسة يرجع به ليستعمله يف اجملتمع، فيزداد منوه ا
واملقدرة االجتماعية واالحتاد باحلياة بصورة أوسع فتصبح املدرسة كال 
عضويا بدال من أن تكون خليطا من أشياء منفصلة وختتفي بذلك 
أقسام النظام املدرسي كما يزول انعزال املؤسسات االجتماعية عن 

فإننا نعيش يف عامل كل ." بعضها لتذوب يف كل موحد يسمى اجملتمع
كما أن الدراسات تنشأ من عالقتها يف عامل . انبه مرتبطة معاجو 

   )28(".واحد مشرتك

 المدرسة التجريبية

 الدكان
 صناعة األقمشة

)3(  

)3(  البيت 

 المطبخ
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أن جيعل يف كل مدرسة حياة اجتماعية مصغرة " ديوي"حياول 
أو حياة اجتماعية يف بدايتها فعالة بأنواع مهنها اليت تعكس حياة 

فعندما تقدم . جمتمع أكرب، وتتقدم بروح من الفن والتاريخ والعلم
سة كل طفل لعضوية اجملتمع وتدربه داخل جمتمع صغري من هذا املدر 

النوع جتعله يتشرب روح اخلدمة وجتهزه بأدوات التوجيه الذايت الفعال، 
 )29( .يكون ذلك أحسن ضمان جملتمع أكرب ذي قيمة وانسجام

على إعطاء الصبغة االجتماعية لألعمال اليت تنجز يف " ديوي"فيؤكد 
  .ذلك يف اجملتمعمدرسة املخترب ليعكس 

قيم الديمقراطية  تمجيد(المدرسة واإلصالح االجتماعي : ثانيا
      )والمبادئ األخالقية

على أن تكون املدرسة هي الوسيلة األوىل " ديوي" يصر
والعامل الناجع للتقدم واإلصالح االجتماعي، حىت يوقظ اجملتمع 

ويد املريب ليدرك ما أنشئت املدرسة من أجله، ويتنبه إىل ضرورة تز 
وللمعلم دور كبري  )30(.بكل ما يتطلبه ليقوم بعمله على خري وجه

ونبيل يف تكييف النشاط الفردي للطفل على أساس املشاركة يف 
الطريق الوحيد واملستقيم " ديوي" الشعور االجتماعي الذي يعتربه 

وأعتقد أن واجب كل مدرس أن يعرف  : " لإلصالح االجتماعي
ر رسالته، وأنه خادم اجتماعي خصص كرامة مهنته، وخط

لالحتفاظ بالنظام االجتماعي الصالح الصحيح، ولضمان النمو 
وبهذه الطريقة سيظل المدرس رسوال من اهللا . االجتماعي الحق

   )31(".سبحانه وتعالى هاديا إلى المملكة اإللهية
هذه اخلدمة اليت تقدمها املدرسة للمجتمع تكون من 

القيم يف نفوس التالميذ للمسامهة يف خالل غرس جمموعة من 
إصالحه وتقدمه، نركز يف هذا على القيم الدميقراطية واملبادئ 

     . كاآليت" ديوي"نشرحها على ضوء موقف . األخالقية
  : المدرسة والقيم الديمقراطية  -1

تعترب الدميقراطية من أهم املسائل اليت يثار حوهلا اجلدل   
" ديوي"ويعترب . وطريقة حتقيقهاواالختالف من حيث مبادئها 

املدافع األكثر شهرة عن الدميقراطية اليت كان يصبوا إىل حتقيقها طيلة 
وظيفته األكادميية، حماوال إقحامها يف كل ميدان من ميادين احلياة، 
أي  البحث عن فلسفة دميقراطية تقدم فهما دميقراطيا للرتبية، 

ا فبحث عن صيا. اجلمالواألخالق واملنطق و  غة شاملة عارض 
تلك االهتمامات السياسية الضيقة اليت احنصرت يف الدولة 

   )32(.واملؤسسات احلكومية كشكل من أشكال احلكم
إن الديمقراطية أكثر من :"فصاغها يف تعريف دقيق يقول فيه

إنها أساسا نمط من الحياة . مجرد شكل من أشكال الحكومة
فهي أوسع وأمشل  )33(."ةالمشتركة والخبرات المتضامنة المتصل

بكثري من مبدأ سياسي معني أو طريقة معينة يف عمل القوانني وإدارة 
شؤون احلكم عن طريق االنتخاب العام والتمثيل النيايب، فهي 
ا ومفتاحها  أسلوب وطريقة من حياة اجتماعية وفردية مشرتكة وركيز

لقيم اليت يف ذلك يكمن يف اشرتاك كل فرد ناضج يف تكوين وابتداع ا
تنظم تعايش الناس معا لصاحل االجتماع العام والنمو الكامل للناس  

    )34( .كأفراد
بشكل كبري بني الرتبية والدميقراطية، ويؤكد " ديوي"يربط 

ال يمكن للعقيدة الديمقراطية أن : " عمق التواصل بينهما يف قوله
لدميقراطية فإذا كانت ا )35(".تنفصل عن العقيدة أو التجربة التربوية

ضرورية للحياة، فإن الرتبية ضرورية أيضا للحياة احلديثة، مما ميكن 
القول أن لفظي الدميقراطية والرتبية عنده مرتادفتني من الوجهة العملية 

ما داللة على احلياة ومن هنا صدر إميانه بالدميقراطية . أي يف كو
   )36( .الذي ال يقل عن إميانه بالرتبية

ميقراطية يف اجملتمع  ال ميكن أن يكون بعيدا عن فتحقيق الد   
إرساء قواعدها  منجمال الرتبية ألن ذلك قد يفقدها أهم جمال ميكنها 

ما الذي تدل عليه الديمقراطية سوى " يف كل جماالت احلياة وإال 
إعطاء الفرد فرصة لالشتراك في مصير عمله وظروفه؟ وال يمكن 

تقل وتعاون هذا الفرد أن يتم هذا بدون حرية كل فرد مس
فكيف نبرر قبولنا مبادئ [...] وانسجامه مع باقي األفراد

الديمقراطية في جميع مرافق الحياة، ونحاول أن نبعدها عن جو 
   )37(".التربية؟

من جهة أخرى يرى أن تقديس الدميقراطية للرتبية أمر مألوف 
د إىل بسبب ما ميكن أن تقدمه هلا من إفادة، فاحلكومة اليت تستن

حق االنتخاب العام ال ميكن أن تكون ناجحة ما مل يكن أولئك 
م متعلمني، وهذا  )38(الذين ينتخبون حكامهم وأولئك الذين يطيعو

إذا أرادت أمة ما أن تكون ": " توماس جيفرسون" يذكرنا بقول 
  )39(".حرة وجاهلة في دولة مدنية فهي تطلب المستحيل

شكل شرط الضرورة التارخيية إذا كان الوعي الدميقراطي ي  
لضمان استمرارية الوجود الدميقراطي يف جمتمع من اجملتمعات فإن 
املؤسسات الرتبوية تشكل قطب الرحى يف عملية بناء هذا الوعي 
وتشكليه، وإذا كان الفكر الدميقراطي رهينا بتطور األبعاد الدميقراطية 

بوية وعلى رأسها للحياة االجتماعية بصورة عامة فإن املؤسسات الرت 
املدرسة تشكل احللقات األكثر أمهية وخصوصية يف عملية هذا 
ا  أسس اإلبداع  اإلمناء، فالعلم ال ينمو إال باإلبداع واالبتكار دائر

  )40(.والتجديد
ال ميكنها أن تؤدي دورها إال " ديوي"حسب  غري أن املدرسة

أن تكرسها يف  يف أجواء من احلرية واملعاين الدميقراطية اليت البد
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نظامها الداخلي حىت تستطيع فيما بعد ترمجتها يف اجملتمع ككل، ألن 
ا أن تكون  إمكان تعليم الدميقراطية يستوجب على املدرسة ذا
دميقراطية، تلك الدميقراطية اليت ميكن حتقيقها عن طريق ختلص 
املدارس من اعتمادها على السلطة اخلارجية يف حتصيل املعارف 

العقول، ألن ذلك يعوق تشجيع احلرية واالستقالل وتقوية وتنمية 
إن قوى الحياة ." الذاتية يف مجيع نواحي احلياة االجتماعية

االجتماعية ونظمها لتزحف على نظم المدارس التي ورثناها عن 
والنتيجة المحتمة هي الفوضى إذا لم تتمسك [...] الماضي

المدرسة بمبادئ الديمقراطية الحيوية وبثها في روح 
  )41(".وعملها

والتخلص من ضغط السلطة اخلارجية معناه إعطاء حرية  
كاملة لطريف املعادلة الرتبوية داخل املدرسة أي املعلم واملتعلم، 

يرى ضرورة أن يكون " ديوي"فبالنسبة للطرف األول أي املعلم فإن  
عن يعرب  املدرسة حبيث يكون قادرا على أنله أثر يف نظام التعلم ب

، حبيث ينتقد بشدة أولئك املدرسني أيه يف مسائل التعليم العامةر 
الذين ال يشاركون يف صنع القرارات اليت ستؤثر يف سري التعليم 

ويدعوا إىل إقامة نظام رمسي يسمح بإرجاع مسائل طرق . الرمسي
التدريس واملناهج والكتب إىل رأي أولئك الذين يقومون بالتدريس 

  )42(. درسةفعال ويشرفون على امل
القدمية املبنية على أساس  ذلك عكس منط الرتبية املدرسية  

الطاعة واالنقياد املفروض على التالميذ، بتدريبهم على تلقي األوامر 
وعلى أداء العمل الذي يعترب نظاما مالئما كل املالئمة جملتمع 

فإن األمر خيتلف يف دولة تتبىن الدميقراطية  احلقة اليت . أوتوقراطي
ا ت يعطينا دليال " حكومة الشعب، للشعب، وبالشعب"عرف بأ

واضحا على ما ينطوي عليه اجملتمع، فمسؤولية سلوك اجملتمع وتصرفه 
ومسؤولية حكومته يرتكز على كل فرد من أفراد هذا اجملتمع الذي 
ينبغي أن ينال كل واحد من ألوان التدريب ما ميكنه ملقابلة هذه 

حلرية هي أساس الدولة لذلك البد أن يسمح املسؤولية وحتملها،  فا
لألطفال يف املدارس بنصيب من احلرية حىت يتعلموا معناها، ومدى 
. الفائدة اليت حيصلون عليها حني يصبحون اهليئة احلاكمة املسيطرة

وتنمية الصفات االجيابية صفات اإلبداع واخللق واالستقالل وسعة 
    )43( .ل الدميقراطية العليااحليلة والدهاء لتدعيم احلقائق واملث

فاملدرسة إذن هي املرآة األوىل اليت ترتسم فيها أجبديات     
اإلبداع واحلرية واحلاضن الطبيعي ملعاين الدميقراطية بقيادة حركتها 
وتوجيهها، واحلديث عن القيم الدميقراطية يف املدرسة جيعلنا نتحدث 

خالقية اليت تعترب عن قيمة أخرى ال تقل أمهية عنها وهي القيم األ
  .مكملة هلا

  تكريس مبادئ األخالق االجتماعية داخل المدرسة   -2
يف الواجب األخالقي امللقى على عاتق املدرسة يتمثل 

فهم وحل املشكالت والصعوبات اليت تواجهه على مساعدة الطفل 
عن طريق استخدام ذكاءه و منوه االجتماعي، وهذا التفكري الذكي 

بني " ديوي"كلة تقابل الفرد، ومن هنا يربط يستمر يف كل مش
والتنمية . فاألخالق والنمو شيء واحد" :والرتبية األخالق والنمو

والنمو هما نفس الحقيقة عندما تمتد في الواقع أو عندما 
األخالق هي : يفحصها التفكير، وفي أعظم معنى لهذه الكلمة
ال هذا المعنى التربية، إذ أنها تعلمنا معنى ما نستهدفه، واستعم

  )44(."في العمل
من الرتبية اخللقية امللقاة على عاتق " ديوي"لقد اختذ     

املدرسة عامال مهما يف إصالح اجملتمع و تقدمه ومن جهة أخرى 
إذا كانت :" ميكن أن تكون سببا يف تدهوره األخالقي  حيث يقول

موازين األخالق منحطة فذلك ناشئ عن نقص في التربية التي 
ولقد وضح لنا  )45(".اها الفرد في تفاعله مع بيئته االجتماعيةيتلق

املبادئ " نظرته تلك وبنوع من التفصيل يف  الفصل األول من كتابه 
  :األخالقية يف الرتبية، واليت ميكننا تلخيصها يف النقاط التالية

  يعترب األخالق املدرسية جزءا من النظرية األخالقية العامة، وهي
وبالنسبة له . ، جانب فردي نفسي و آخر اجتماعيذات اجتاهني

فالفرد واجملتمع ال يناقض أحدمها اآلخر، وال ينفصل أحدمها عن 
فالمجتمع مجتمع أفراد والفرد دائما هو فرد "  . اآلخر

اجتماعي، إذ ال وجود له بنفسه، فهو يعيش في المجتمع، 
ال وللمجتمع، وبالمجتمع، وهذا بالضبط أمر المجتمع الذي 

  )46(".وجود له إال في داخل األفراد الذين يكونوه
مع ذلك  جنده يؤكد و يشدد على أمهية بناء األخالق    

ا تضم بني دفتيها جمال السلوك  االجتماعية داخل املدرسة باعتبار أ
مجيعه، فالسلوك األخالقي جيب أن حنكم عليه من ناحية عالقته 

عالقته بالشخص الذي باملوقف احليوي مجيعه وليس من ناحية 
يف جوهرها منشأة أقامها اجملتمع : " ألن املدرسة عنده )47( .يفعله

أي لتمارس وظيفة معينة حمددة يف  -بالذات –لتؤدي عمال معينا 
ومن مث فإن . احملافظة على حياة اجملتمع وتزويده برفاهية مطردة النمو
يرتتب عليها  النظام الرتبوي الذي ال يقر هذه احلقيقة على أساس ما

   )48(".من مسؤولية أخالقية يصبح نظاما قاصرا بل خاطئا
   -  أمهية جعل املواد الدراسية تتضمن معىن أخالقيا

ا، ذلك أن اعتبار املدرسة  اجتماعيا سواء يف شكلها أو مضمو
نظاما اجتماعي متثيلي ميكن تطبيقه على مادة الدراسة يف التعليم، 

   .ة بني العلم واألخالقوكذا القضاء على التفرق
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    حصر دوافع وقوى األخالق يف أمور ثالثة تتمثل أوال يف
الذكاء االجتماعي أي قوة مالحظة وفهم األوضاع االجتماعية، 
وثانيا القوة االجتماعية أي القدرات املدربة على الضبط، وثالثا يف 

" األهداف واملصاحل االجتماعية، وأطلق على كل ذلك مصطلح 
  )49(.""وث األخالقي للمدرسةالثال

إذن القيم األخالقية هي أخالق اجتماعية ال تنبع من 
الذات والضمري ولكنها تكتسب نتيجة تفاعل الفرد مع جمتمعه، 
وميكن أن نعترب أي عمل أخالقي إذا ساعد على النمو الكامل للفرد 
وعلى النهوض باجملتمع وحل مشاكله وعلى حتقيق املصلحة العامة، 

:" عنها يف قوله ديوي أن األخالق ظاهرة اجتماعية عرب"ا اعترب وهلذ
إن الحكم األخالقي والمسؤولية األخالقية هما العمل الذي 
تخلقه البيئة داخل أنفسنا هاتان الحقيقتان معناهما أن كل 
األخالق اجتماعية ليس ألننا يجب أن ندخل في اعتبارنا نتائج 

   )50(".ذه هي الحقيقةأفعالنا على مصالح اآلخرين لكن ه
فإصالح اإلفالس األخالقي االجتماعي املتفشي يف     

خمتلف جماالت حياة الفرد متوقف على دور املدرسة على إضفاء 
الصفة االجتماعية للمدلول األخالقي بدال من املفهوم الفردي الضيق 

األخالقية إىل  مبعىن آخر حماولة حتويل أهداف الرتبية املدرسية .هلا
وتزويد املدرسة بنفحة من احلياة األخالقية . هات اجتماعيةاجتا

االجتماعية جتد صداها يف جمتمع دميقراطي ينبع باحلرية ويكرس القيم 
  .األخالقية من أجل صالحية اجملتمع

ا من كل ما سبق يتضح لنا أن    "  ديوي"املدرسة اليت نادى 
ا هي مفتوحة ال حتصر الطفل يف أربعة جدران وإمن" مدرسة املخترب

تركزت مهمتها يف . على احلياة االجتماعية بكل عناصرها احليوية
مساعدة الطفل على االرتقاء مبستوى ميوله وطموحاته عن طريق 
مبدأ النشاط واخلربة الّرتبويّة اّليت تعينه على فهم كل القوى املعقدة يف 

هكذا جتاوزت هذه املؤسسة يف آليات عملها  االجتماعية،حياته 
اشتغاهلا حدود االجتاه الواحد باعتبارها مكانًا بسيطًا يتلقى فيه و 

الطفل املعرفة إىل أن تصبح كينونة رمزية شاملة لكّل عناصر احلياة 
يقتصر دورها على تشكيل اإلنسان وبناء اجملتمع على احلياة الفضلى 

فشكلت القوة الرئيسية إلعادة . ويتمرن على التعاون االجتماعي،
  .تمع الدميقراطي على أسس أخالقيةبناء اجمل
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  معنــى التاريــخ عنــد كارل بوبر
   )1(بن معمر جميلة 

  
هتمـــــوا كـــــان كـــــارل بـــــوبر أحـــــد الفالســـــفة املعاصـــــرين الـــــذين ا

بإعــــــادة قــــــراءة التــــــاريخ الفلســــــفي قــــــراءة حتليليــــــة  نقديــــــة مستعرضــــــا 
ــــــــة، وانتهــــــــى إىل البحــــــــث يف  ــــــــة  السياســــــــية والتارخيي األفكــــــــار العلمي
منـــــــاهج العلـــــــوم االجتماعيـــــــة مبينـــــــا األســـــــباب الـــــــيت أدت إىل تـــــــأخر 
هــــــذه العلــــــوم    واســــــتحالة التنبــــــؤ باملســــــتقبل، ألن التــــــاريخ البشــــــري 

بنمــــــو املعرفــــــة،ومعىن ذلــــــك أنــــــه ينبغــــــي أن ننبــــــذ يتــــــأثر تــــــأثرا شــــــديدا 
ــــــم اجتمــــــاعي تــــــارخيي  ــــــاريخ نظــــــري أي وجــــــود عل إمكــــــان  وجــــــود ت

  .يقابل علم الطبيعة النظري
لقــــــد تقــــــرر لــــــدى بــــــوبر أن فهــــــم املعــــــىن التــــــارخيي بــــــين علــــــى 
مغالطــــــة تارخييــــــة فــــــانتهى بــــــه األمــــــر إىل عــــــرض نقــــــدي ملــــــا أمســــــاهم 

ون هيغــــــــــــــل    أفالطــــــــــــــ مبؤسســــــــــــــي الفكــــــــــــــر التارخيــــــــــــــاين خاصــــــــــــــة 
، وحــــــاول مــــــن خــــــالل هــــــذا النقــــــد إعطــــــاء البــــــديل الــــــذي ومــــــاركس

الـــــــــيت تعـــــــــين  " الهندســـــــــة االجتماعيـــــــــة الجزئيـــــــــة " أطلـــــــــق عليـــــــــه 
  .اإلصالح االجتماعي خطوة خبطوة مشكلة مبشكلة 

ــــــوبر يف اإلصــــــالح خطــــــوة  ــــــذي انتهجــــــه ب هــــــذا األســــــلوب ال
ي خبطـــــوة جـــــزء جبـــــزء ال يكـــــون فيـــــه إقصـــــاء للوجـــــود اإلنســـــاين الفـــــرد

ضـــــــمن ســـــــريورة الوجـــــــود وســـــــريورة التـــــــاريخ ، بـــــــل يتمثـــــــل يف ذلـــــــك 
اجلهـــــد الـــــذي يقدمـــــه كـــــل فـــــرد يف اجملتمـــــع  يف حلقـــــات متتاليـــــة كـــــل 

 بــــــوبر حلقــــــة حتــــــاول حــــــل مشــــــكلة معينــــــة ، وهــــــو مايؤســــــس عــــــداء 
العنيــــــــف للنزاعــــــــات الكليــــــــة الــــــــيت حتــــــــاول رســــــــم املســــــــار التــــــــارخيي 

حتقــــــق غايــــــة مبخططــــــات مســــــبقة ال يكــــــون الفــــــرد فيهــــــا ســــــوى أداة 
  !التاريخ الذي انتهى بدوره إىل االنغالق ففقد كل معىن له 

يبحــــــث عــــــن معــــــىن التــــــاريخ خــــــارج األنســــــاق الكليانيــــــة  بــــــوبر راح 
ــــــة مســــــتفيدا مــــــن تقويضــــــه لإلســــــتمولوجيا رافضــــــا  والنزاعــــــات اليوتوبي
ســــــعيها للوصــــــول إىل اليقــــــني واملطلــــــق معتــــــربا أن املعــــــارف اإلنســــــانية 

ـــــــذا الفهـــــــم تتطــــــــور جمـــــــرد افرتاضـــــــات  قابلـــــــ ة للنقــــــــد والتكـــــــذيب و
املعرفــــــــة اإلنســــــــانية تطــــــــور دارويــــــــين مفتــــــــوح، وإذا كــــــــان مــــــــن غــــــــري 
املمكــــــن الوصــــــول إىل معــــــارف معرفــــــة علميــــــة مطلقــــــة فإنــــــه كــــــذلك 
ــــــــــة  ــــــــــات الكلياني ــــــــــاريخ ضــــــــــمن اخلطاب يســــــــــتحيل تقــــــــــدمي معــــــــــىن للت

  .واألنساق الدغمائية املغلقة
ولوجيا  للتــــــــاريخ ضــــــــمن اســــــــتيم بــــــــوبر فــــــــأي معــــــــىن يعطيــــــــه 

  داروينية مفتوحة ؟   
  
  

  :ولوجيا التاريخيث
إن حماولة استخالص رؤى تارخيية من خالل نظرية اجملتمع 
املفتوح عند كارل بوبر القائمة على أساس ابستمولوجيا داروينية 

بؤس "تطورية مفتوحة يستوجب الرجوع إىل كتابيه الرئيسيني 
  ".اجملتمع املفتوح وأعداؤه"و" التارخيانية
يف أصله كتاب نقدي يعرب عن رفض بوبر " بؤس التارخيانية"

الدغماتية املغلقة وألمناط التارخيانية اليت جتعل األفراد دمى  قنسالأل
يف لعبة املصري التارخيي وعليه فإن طابع النقد يف هذا الكتاب يأخذ 

  .اجتاه أبستمولوجي، واجتاه سياسي وأخالقي: اجتاهني 
نية يف استيمولوجيا للخطابات التارخيبوبر نقدا إب لقد وجه 

اليت يقيمها على  االجتماعيةمن تصوره للعلوم  انطالقانزعتها الكلية 
منطق العلوم " منتهيا إىل " منطق الكشف العلمي " أساس أطروحته 

  " .االجتماعية
ثوبية و نية قائمة على تصورات ياوبني يف هذا النقد أن التارخي

إىل وحدة جزافية مؤكدا أن  وحيوله فرادد األدوختطيط شامل يلغي تع
تأويلها للتاريخ يتجرد من أي صفة علمية وال يعدو أن يكون تنبؤات 

باملصري التارخيي  جمرد خرافة ،  االعتقادإن " زائفة يقول كارل بوبر 
وأنه ال ميكن تنبؤ مبجرى التاريخ اإلنساين بطريقة من الطرق العلمية 

من هذا العمل هو تعرية النماذج اهليغيلة  وكان اهلدف )2("أو العقلية
  امّ أ ،واملاركسية من الصفة العلمية  وفضح الطابع الثيولوجي هلما

ذو الطابع السياسي واألخالقي للخطابات التارخيانية فيكشف  ه نقد
القائمة _ تصورات التارخيانية –وجي هلذه التصورات لاإليديو  عالطاب

، والرامية إىل  -هللا املختار فكرة شعب ا –على نزعات عنصرية 
لية من الوازع األخالقي الذي يزرع العنصرية احتقيق أغراض سياسية خ

م يف احلياة من أجل  بني أفراد البشرية ويلغي وجودهم ووعيهم وإراد
بؤس " حتقيق غاية ومصري التاريخ ، يقول بوبر يف مقدمة كتابه 

املذهب  فنيدتومن ذلك احلني وفقت إىل "... اإليديولوجيا 
التارخياين، إذ بينت إنه يستحيل علينا التنبؤ مبستقبل سري التاريخ، 

وميكن حصر الدليل يف القضايا اخلمس ... ةوألسباب منطقية حبث
  : اآلتية 

  .يتأثر التاريخ اإلنساين يف سريه تأثريا قويا بنمو املعرفة اإلنسانية / 1
  .بكيفية منو معارفنا العلمية نتنبأن أال ميكن لنا بالطرق العلمية ، / 2
  .مبستقبل سري التاريخ اإلنساين  ؤالتنبإذن فال ميكننا / 3
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وهذا معناه أننا جيب أن نرفض إمكان قيام تاريخ  نظري ، أي / 4
إمكان قيام علم تارخيي إجتماعي يقبل علم الطبيعة النظري ، وال 

كون ميكن ان تقوم نظرية علمية يف التطور التارخيي تصلح أن ت
  .أساسا للتتنبؤ التارخيي 

 األساسية اليتإذن فقد أخطأ املذهب التارخيي يف تصوره للغاية / 5
   )3("يتوصل إليها مبنهاجه وببيان ذلك يتداعى املذهب التارخيي

ره هوإن كان جو " املفتوح وأعداؤه عاجملتم" أما كتابه الثاين 
ال أن بوبر يف إ" املفتوح  للمجتمع" قائم على وضع األطر النظرية 

الفصل اخلتامي من هذا الكتاب عرج على نقد اإلديولوجيات 
واألفكار اليت تغذي الدعوة إىل اجملتمعات  واليت من ضمنها 

هل للتاريخ معىن ؟  علونه نية ، وجتسد ذلك يف الفصل الذيارخياالت
التاريخ باملعىن الذي يتحدث عنه الكثري من الناس ال " جميبا أن 

هذا األخري واحد من األسباب اليت جتعلين أقول أن ليس وجود له، و 
  )4(" له معىن 

" املفتوح وأعداؤه عاجملتم" ف لوعلى هذا األساس قراءتنا للمؤ 
ومعىن التاريخ  أيضا يف حماولة الوصول إىل فكر اجتاهنيأخذ يسوف 

ومنظري  قنسااألول نقدي ينطلق من نقد األ فاالجتاهعند بوبر، 
الثاين  االجتاهو  –أفالطون ، هيغل، ماركس  –لقة اجملتمعات املغ

وحناول حنن من خالل كل هذا " للمجتمع املفتوح" تأسيس ينظر فيه 
أن نستشف بعض الرؤى التارخيية عند بوبر باحثني معىن التاريخ 

يف الوقت الذي أنا منشغل بتحليل " عنده ، يقول كارل بوبر 
ضا مجع مادة علمية منهجي ونقد هذه اإلدعاءات لقد حاولت أي

لتوضيح تطورها واملالحظات اليت مجعتها هلذا الغرض أصبحت 
األنساق الفلسفية  استبدالأساسا هلذا الكتاب، إنه كتاب ال حياول 

نه باألحرى كتاب حياول إظهار أن هذه إ ،القدمية بنسق جديد
ى تعيق املناهج العلمية عل التاريخاحلكمة التنبؤية ضارة وأن ميتافيزيقا 

  ". االجتماعيمشكالت اإلصالح 
أنه ال ميكن رد التاريخ إىل : ينطلق بوبر من مسلمة أساسية 

ما هو كلي يشمل كل احلوادث واألفعال اإلنسانية، أي أنه يدعو إىل 
ب النموذج أو النسق املغلق إىل فتح آفاق  لإخراج التاريخ من مكا

  .حمدد هذا التاريخ حبيث يتجاوز هذه اآلفاق منوذج تارخيي
جيعلها ضمن املنظور الذي " هذا املوقف الشمويل للتارخيانية، 

تبنيه الطوباوية، كالمها يدعو إىل رؤية تغري اجملتمع كلية ، وليس هناك 
يف متازج مفارق ، فتوحد التارخيانية والطوباوية إمكانية لتقوميه جزئيا

ة سداخل أغلب النظريات الثورية، إن بوبر وهو يدافع عن سيا
صالحية كان عليه إذن رفض اخلاصية الالعقالنية لألسطورة إ

  )5(." التارخيانية 

إن فلسفات التاريخ بالنموذج اهليغلي قد أعطت أطر جاهزة 
وحاولت تطبيقها على الواقع اإلنساين، بل إعتقدت أن هذا الواقع 

اإلنساين تعلوه  عضرورة تسري وفق تلك اخلطط اجلاهزة حبجة أن اجملتم
حتدد مساره التارخيي من غري أن يكون ألفراد  -الروح –ليا وقائع ع

ادة ذلك املسار يقول  هذا اجملتمع تأثري على توجيه هذه الروح أو قي
أهداف  اكتشافيعتقد التارخياين واليوتويب بقدرته على "كارل بوبر 

اجملتمع  اجتاهاتأو غاياته احلقيقة بأن يكون ذلك يعيق  اجملتمع
فهما  –الذي يعيش فيه " حاجيات العصر " ص التارخيية أو يشخ

الذي يسري فيه التاريخ أمر ال مفر منه ، وأننا ال   االجتاهيعتقدان أن 
   )6("مهرب لنا من وضع اخلطط شئنا ذلك أم مل نشأ 

لقد أفضت املعطيات األولية اليت قدمتها فلسفة التاريخ من 
لغاية التارخيية، دهاء الروح ، الكلي املصري املشرتك، ا: النوع اهليغلي

إىل سلب قدرة الفعل على الفرد اإلنساين واإلقرار بعدم ... العقل 
قدرته كعنصر  جزئي ضمن الكل يف تغيري جمرى التاريخ حبجة أن 
هذا اجملال يعلو قدرة الفرد وينسبها إىل  اجلماعة ، وليس مبقدور الفرد 

نيون  ارخياعتقد التسوى اخلضوع لتلك اجلماعة واإلقرار بغايتها ، إذ ي
لقانون اجلاذبية  إن خضوعنا لقوانني التطور القائمة هو كخضوعنا"

، وأن أكثر املواقف مطابقة للعقل هو أن يعدل املرء أمر ال مفر منه
ا حبيث تصري موافقة للتغريات املوشكة على  القيمجمموع  اليت يأخذ 
   )7("الوقوع

هم النقاط ويف هذا اإلطار، سنتعرض ولو جبز بسيط أل
النقدية اليت يوجهها بوبر إىل هذا النمط من فلسفة التاريخ واليت 
ا ليست وليدة الفلسفة اهليغلية واملاركسية فحسب  بل وليدة  يعتقد أ

أشكاهلا الفكرية  اختلفتالنزعة التارخيانية أيضا واليت عرفت تطورات 
، اجتماعيعرب خمتلف العصور قبل حتدد كنموذج سياسي فكري 

أعين : واملتمثلة خاصة يف املقارنة اهليغلية واملاركسية يقول بوبر 
تفرتض الوصول  االجتماعيةباملذهب التارخيي طريقة يف معاجلة العلوم 

أو " القوانني"أو  "األمناط"أو " اإليقاعات"إليها بالكشف عن 
  )8("اليت يسري التطور التارخيي وفقا هلا" االجتاهات"

يس التارخيي إىل الفهم الدوري للتاريخ  تعود جذور هذا التأس
كما جنده عند هرياقليطس وحىت القديس أغسطني يف العصور 
الوسطى واليت تتجلى معها بوضوح فكرة الالهوتية املقدسة يف هذا 
النمط التارخياين لتضاف عليها فكرة املصري مع كل من توينيب 

هذه الفلسفة اهليغلية كل  تيف العصر املعاصر حوصل شبنجلر
ا ادعتالتطورات و    .أعطت منوذجا كامال لفلسفة التاريخ أ

إن املتأمل لفلسفة التاريخ اهليغلية مثال جيدها مليئة بالكثري 
 الالهوتية واملمارسات الدينية اليت أعاد هيغل تأويلها احليثياتمن 
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ا جتليات واعية للعقل كأمسى منوذج للربهنة وإحالل املطلق يف  على أ
هيغل لدمج  العنصر الديين يف  استعملهاوهي احليلة اليت التاريخ، 

وسيلة إلحداث التطابق الذي هم به هيغل  املسار اإلنساين بوصفه
إن التطابق الذي يسعى هيغل إلحداثه .(*)بني املتناهي والالمتناهي

مسار نسقه اجلديل قد حول به الدين إىل فكر مث حول  خالل كل
تطابق إمنا ينبع من دغمائية فلسفية تسعى إّن هذا ال الفكر إىل وجود،

سيحي املفهوم املبذلك ينطلق من  لتأكيد متظهر اإلله يف الكون وهو
لقد ترسخ يف التعاليم املسيحية أن اهللا يكشف عن نفسه " عن اإلله 

بأن  االعتقادوهكذا وضع  .معىن هو مشيئتهيف التاريخ ، وأن للتاريخ 
 االعرتافصر الدين غري أنه يأىب نية عنصر ضروري من عنااالتارخي

وجهة وخرافة من " وثنية " هو حمض  االعتقادبذلك ويؤكد أن هذا 
  )9("، بل من وجهة نظر املسيحية نفسها نظر العقالنية أو اإلنسانية

رة على إدراك فكرة اهللا دلقد منح هيغل للفلسفة كل الق
 انكشاف الوسيلة إلحداث اعتربهاالصورة املطلقة ، بل  باعتبارها

هذه الفكرة  يف الوجود ، وإن كان البد هلذه الفكرة أن تتحقق يف 
وجودها الفعلي يف الكون حبكم الضرورة املفرتضة يف النسق اهليغلي 

  .رية اليت يصبو إليها هذا املساااليت تغدو بالنسبة إليه الغ
أن هيغل مل ينزل إىل الواقع  لالعتقادهذا األمر دفع ببوبر 

هم سريورته بقدر ما حول امليتافيزيقا على تاريخ من اإلنساين لف
إّن هذه "، يقول كارل بوبر خالل مقوالت املطلق املتحرك

التارخيانيات مبا فيها تارخيانية هيغل ترى يف التاريخ نوع من دراما 
شكسبري حيث يكون املمثل الرئيسي هو الشخصية الكربى يف 

  )10( ."التاريخ اليت متثل اإلنسانية
كانت الروح املطلقة كما فهمها هيغل تتمظهر يف الكون   وإن

وفق نسقها اجلديل ، فإن فلسفة التاريخ هي جمال وصف هذه الروح 
ال اجملتناهي يف الطبيعة فيكون التاريخ هو الساعي إىل  تطابقها مع امل

الذي تصبح فيه الروح والطبيعة شيئا واحد ، غري أن هذه الوحدة  ال 
اجلماعة ألن غاية  يف وصفه فردا  وإمنا  تتحقق تتحقق يف الفرد ب

التاريخ ال حيققها الفرد لكن اجلماعة وحدها هي اليت تستشعر هذه 
يتنبأ بأنك لن تستطيع أن "، فاملذهب التارخياين الغاية وفق خططها

حتقق شيئا بأحالمك مبا يركبه عقلك طبقا خلطة مرسومة فال تأثري 
  )11(."تاريخ الرئيسيللخطط اليت تتماشى مع تيار ال

إىل ويف هذا املستوى يكون هيغل أشبه بالالهوتني منه 
على النصوص الدينية كإجنيل يوحنا الذي يقر الفالسفة يف اعتماده 

باملسيح الكوين وهو الكلمة املتجسدة واليت حوهلا هيغل إىل الفكرة 
 املطلقة ، وكأننا نعود هنا إىل فكرة العصور الوسطى اليت ترجع إىل

شر إال مسريين من بسريورة املسار التارخيي على اإلرادة اإلهلية  وما ال

قبلها وليست بيديهم أية قدرة  أمام قدرة الالمتناهي، فكأن التاريخ 
الذي يتحدث عنه هيغل الهويت ال تاريخ البشر من حيث أعترب أن 
الروح هي وجود اجلماعة واجلماعة هي الروح املوجودة أي وجود اإلله 

أن التاريخ القابل للفهم : ... هو اجلماعة يقول كارل بوبر) الروح( 
بأن اهللا هو مؤلف املسرحية  االعرتافبواسطة التأويل تأليهي مثل 
تؤكد نظرية شعب اهللا املختار على ... اليت تؤدى عرب مراحل التاريخ 

شعبا واحد يشغل كوسيلة فعالة إلرادته،  اختاراخلصوص أن اهللا قد 
  )12( ."الشعب  هو الذي سريث األرض وأن هذا 

ومن جهة أخرى فإن هذا التطابق الذي أجهد هيغل نفسه 
حتقيقه يف التاريخ حييلنا إىل مقاربة أخرى يضعها القديس أغسطني 
بني مدينة اهللا ومدينة الشيطان، فهو يتجاوز تعارضات التقليدية بني 

ا متاالدنيا واآل ثل العامل املعقول خرة، املتناهي والالمتناهي، وكأ
مل احملسوس بالتاريخ املدنس وإن كان  هيغل ال ابالتاريخ املقدس والع

يعطي الغلبة ملدينة اهللا لكنه يسعى إلحداث التطابق بني العاملني 
هو الوصول إىل –العامل العقلي–وبالتايل يكون طموح مملكة الروح

  الكونية 
   :لغاء الفرد من الوجود التاريخي

ىل إحداث التسامي بني املتناهي والالمتناهي يسعى هيغل إ
كل   ابتالعحتقيقا لفكرة الكلية وهو بذلك يهدد بسحق اإلنسان و 

خصوصياته داخل اجلماعة، وهو الطابع الذي مييز كل أمناط 
فلسفات التاريخ الشمولية تبتلع وتلغي الوجود الفردي وتقصي كل 

عاعا للمطلق، مبعىن وإش انفجاراهذا الفرد  انطفاءقدراته بغرض جعل 
ميكن أن نقول أن سريورة التاريخ عند هيغل وماركس كانت مشروطة 

حسب هذا النموذج غائبا عن حركة  غديبال فعالية الفرد، والذي 
  .التاريخ أو بفهم آخر تابعا للروح الكلية ال صانعا للمسار التارخيي

إن املخطط الكلي الذي تقوم عليه فلسفة التاريخ اهليغلية 
يغفل احلقيقة اآلنية أو التجارب  شبنجلر يباملاركسية وكذا أفكار توينو 

األنطولوجية اليت يؤسس هلا األفراد حبجة الغاية اليت يهدف إليها 
بل أن للفرد  ال كيان له إال من  –كما يرى كانط أيضا - التاريخ 

فالكليون ال يهدفون فقط إىل دراسة جمتمعنا " خالل عالقته بالكل 
م يقصدون أيضا التحكم يف  نع ميتنع منهجبواسطة  التحقيق، بل إ

  )13(."هذا اجملتمع و إعادة إنشاءه ككل
حاولت هذه التارخيانيات أن تؤسس لفكرة التاريخ لكن 
ا مل جتعل مسرية  بقيت هذه الفكرة متعالية عن الواقع اإلنساين أل

النموذج ما منحت لروح اجلماعة،  وإن  رالتاريخ يف يد األفراد بقد
اهليغلي واملاركسي مل جيعل من اإلنسان هو الغاية و اهلدف بل جعل 
منه وسيلة لتحقيق الغاية اليت حيملها التاريخ ، لقد كان الكلي يف 
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هذه الفلسفات هو الفاعل احلقيقي يف التاريخ ، أي التصورات العامة 
وع هي وحدها القادرة على إدراك هذه احلقيقة ، تبعا هلذا فإن املوض

احلقيقي للتاريخ هو الكلي وليس الفرد الذي ال ميكن أن يكون إال 
م أن تشكل  جزء من ذلك الكل، وال ميكن ملصاحل األفراد وحاجا

على املصاحل الشخصية ويهدف إىل احلرية  حقيقة الكلي ألنه يسمو
املخطط  ":يعرب كارل بوبر عن رفضه هلذه النماذج الكلية بقوله 

أي من السهل تركيز السلطة لكن من  )14("ةالكلي يغفل اآلني
  .املستحيل الرتكيز على املعارف املوزعة على كثري من العقول الفردية 

" كرس هيغل جهده من أجل أن يوصل التاريخ إىل نقطة 
ووضع هلا جمموعة من القوى تتحكم يف " سياسة الروح الكلية 

  اندفاعىل األمام إن هذه الروح تندفع إ. التاريخ نفسه املتحكم فيها 
الطوفان، وال يهمها أن جتلب معها الدمار والبؤس فتجعل من التاريخ 

الشعوب، وحكمة الدول وفضائل   املذبح الذي تضحي فيه بسعادة
م ال ميثلون بالنسبة هليغل سوى ما يسميه  بدهاء العقل " األفراد أل

لظلم إن العقل اهليغلي أحل ا. من اجل أن جيعل الواقع معقوال" 
والشقاء من أجل حتقيق عقالنية الواقع وضحى بسعادة األفراد 

التاريخ ليس مسرح للسعادة بل أن فرتات السعادة خالية "أن  باعتبار
  )15(" فيه

رية اليت قدمها هيغل يف فلسفة التاريخ ، إال أنه نظرغم لقوة ال
الذات  (*)مل يستطع أن ينظر  إىل الفعل التارخيي على أنه تقدم

نسانية الفردية بل إنه سعى دائما إىل إقصاء كل خصوصية اإل
  .اإلنسان  اغرتابفأضحى هذا التاريخ تاريخ 
ا على وأفضل  ما ميكن   هلذه النزعات التارخيانية  هو قدر

التنبؤ القائمة على فكرة املصري التارخيي الذي ميكن فيلسوف التاريخ 
انني يستخلصها من أن يتنبأ مبجرى حوادث التارخيية على أساس قو 

ا  دراسة املاضي وفق معطيات احلاضر فتوصله إىل نتائج حيدد 
إن أهم املغالطات اليت يقع فيها التارخيانيون هي " املستقبل اإلنساين

م يشعرون أمثلة من التنبؤات من العلم الطبيعي  تشكل  باعتبارهاأ
م أن هذه التنبؤات ال تنطبق نماهية الت إال على بؤ العلمي، ويفو

ة املعزولة، مث أن يطبقوا منهج التنبؤ العلمي تاألنظمة التكرارية املوقو 
   )16(" على اجملتمع البشري والتاريخ اإلنساين

إىل أي مدى أن ختضع : ميكننا أن نسائل فالسفة التاريخ 
؟ ؤالتنببل اإلرادات الفردية اإلنسانية الفاعلة إىل  االجتاهاتامليوالت و 

اإلرادات أن تبدع  ما ال ميكن للقانون التنبؤ به ؟ إن  أال ميكن هلذه
م الفاعلة  دراسة األحداث والوقائع اليت يضعها األفراد يتميزون بإراد

إن هذا التاريخ . ، ويصبح التنبؤ فيها جمرد تقرير ملا وقع يف املاضي 
  .يصبح ال شيء بدون األفراد وتلقائيتهم 

ق تنفلت منا كلما أوشكنا إن املعرفة التارخيية كحبات الزئب
ا، فهناك قوة توجه هذه األحداث يف غري املسار  على اإلمساك 
ا قوة الفرد اخلاضعة للتطور املعريف املستمر، مما مينح  الذي تتنبأ به، إ

والقدرة على جتاوز الروح الكلية والغاية  االستبصاراملزيد من اإلدراك و 
ن الروح والغاية إمنا ختنق اليت حتدث عنها كانط وهيغل، ألن كل م

الفرد يف نظام مركزي أو فكر كلي حتدده اجلماعة ، واليت تلغي بذلك 
التجارب األنطولوجية الفردية أو ما مساه داليت بالتمثالت التارخيية 
حينما أنتقد هيغل بقوله إنه مجع عدة متثالت تارخيية يف متثل واحد ، 

ين  على خطاب كلياأما بوبر فقد كشف أن خطاب التقدم املبين
وعلى هذا النحو تصبح مطلقيته " لعقل وحرية الفكر اأساسه حماربة 

هي مستقبلية التقدم وتتصاعد هذه املطلقية  لتبلغ منوذج " الكل " 
تنزل إىل أوامر مغيبة لكل وجود يلحق الفردي يف التعبري عن و تارخياين 

يا وهكذا يصبح نفسه ، هكذا يعارض التقدم الفردي بإعتباره ال تارخي
  )17("الكل جوهرا أزليا مطوقا كل ممارسة فردانية جوهر 

يصدق على فرتة  مل تستطع التارخيانية أن تستوعب أن ما
ذا الفهم  تارخيية معينة قد ال يصدق على كل الفرتات التارخيية ، و

ألحداث املاضي وال  تكرارننا ال نسعى إىل جعل التاريخ جمرد إف
قوانني كلية ومطلقة ... ورة، التغري، الروح، الطبقة الصري  اعتبارميكن 
ات التارخيية ال حتدث عادة أو نتيجة للخطط العقلية اليت فرت ألن ال

إليرادات يرمسها فالسفة  التاريخ ، بل إن التغري ال حيدث إال وفق 
األفراد ، فالتاريخ إذن ال خيضع هلذه اخلطط النظرية بنفس التفاؤل 

وهو ما عرب عنه بوبر بقوله ... ماركس ، هيغل  ، الذي يعتمده كانط
ال ميكن أن نرسم للتاريخ خطة وإيقاعا منتظما ومنطا مرسوما " 

   )18(".ولست أدري فيه إال املفاجأة تتلوها املفاجأة 
اية تتبدى فيها الدولة   النظريأسس املخطط  اهليغلي 

، لكن " العقل " و" الفكر " كجهاز عضوي مزود بالوعي ماهيته 
، ري إنتهى بنموذج الدولة العنصريةالواقع يثبت أن هذا التأسيس النظ

فروح العامل هي إديولوجيا التاريخ الطبيعي ومل تكن دولة احلرية اليت 
ا هيغل إال  النازي الذي كتب التاريخ بدماء  االضطهادقال 

الضعفاء، كما أنه تدعيم لفكرة اليهودية القائلة بشعب اهللا املختار 
وكرست كل أشكال التميييز احلضاري الذي يعطي األحقية 
واألفضلية لشعب ما ، ويسلبها عن الشعوب األخرى وهو نفس 
املنتهى الذي بلغه ماركس عندما حاول حترير الفرد  من سيطرة 
وإستالب  الرأمسالية لكنه واقعيا أخضعه لسيطرة الدولة وتنظيمها 

ا املركزية ، إن اخلطاب الت من "رخياين يؤدي إىل مزيد اوخمططا
النفوذ داخل  الستبقاءعليها  االستيالءالتشخيص للسلطة والرغبة يف 
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نتهي إىل تأسيس  جمتمع مغلق يقوم على يو  )19("نسق كلي كلياين
  .األفكار والقوة ويقضي على كل إمكانية للنقد وممارسة الدحض

يبدو ظاهريا أن هذه النماذج حتمل الكثري من التفاؤل من 
حيث أن مبلغها األخري هو الوصول إىل احلرية املطلقة لكنها يف واقع 

ا حتمل الكثري من التشاؤم يف  األمر ال حتمل طابع الضرورة بل أ
تنكر العقل اإلنساين  وبالقدرة على حتقيق عقالنية اخلطة   ألنهباطنها 

مثال حينما يرى أنه  راليت حتددها مسبقا ، وهو ما يؤكد عليه شيبنجل
ذا  االحنطاطال ميكن للفرد أن يفعل شيئا إذا ولد يف عصر  وهي 

  .يف حتقيق عامل أفضل رغباتهتكبت يف الفرد كل أحالمه و 
لقد عمل هذا النموذج على سلب حرية اإلنسان ألن فعله 
يصبح مقيد للعقل يسري التيار التارخيي وفق اخلطة املرسومة ، يف حني 

ال بد أن تسري وفق الغاية الكلية ... أحالم الفرد ، رغباته وميوالته
للتاريخ ، فهو يهدف إىل إحنالل الفرد يف اجلماعة وكأنه نوع من 
التحكم يف مصري الفرد اإلنساين من خالل املخططات اليت حتدد 
الضار والنافع ، ويسعى أيضا إىل تغيري الدوافع اإلنسانية حبيث 

ا البشرية و ر ي فق اإلسرتاجتية اليت غمها على توجيه أفكارها وطاقا
يؤمن التارخيانيون بوجود قانون التطور، :" ، يقول بوبرحيددها مسبقا

وينكرون أن تكون عملية التطور فردية، وباستطاعتنا أن نتبني فينا 
ميال أو اجتاها، ويرجع هذا املوقف إىل فكرة عريقة القدم، هي الفكرة 

يالد الطفولة ،الشباب ، القائلة بأن دورة احلياة املتدرجة يف مراحل امل
النضوج ،الشيخوخة واملوت، اليت ال تنطبق على احليوان والنبات فقط 
بل تصدق أيضا على اجملتمعات واألجناس ورمبا انطبقت على العامل  
كله واستخدم هذا املذهب أفالطون يف اضمحالل وسقوط املدن 

  )20( ."اليونانية كذلك ميكافيلي فيكو شبنجلر وتونيب
ن ال بد حسب هذا النسق التارخيي لإلنسانية أن إذا كا

تسرتشد به فإنه يف ذات الوقت ال جيب أن يسلب التنوع 
بني األفراد ، وبأي حال من األحوال ال جيب أن توجه  االختالفو 

أراءهم، أهدافهم وأغراضهم ، فهذه العناصر وحدها هي اليت تصنع 
الكلي من أجل حتقيق تارخيانيات وأنطولوجيات الفرد وخيتزهلا النسق 

حسب هيغل ، لكن " غاية الطبيعّة بتعبري كانط  أو غاية العقل " 
هدف مشرتك مهما كان ما هو يف  اختاذسد يف جهذه اإلدعاءات تت

إّن " ، احلقيقة إال طمس معامل التعارض وإمكانية نقد ما هو سائد
طيط التاخيانيون يتنبئون مبجيء عامل تعمه احلرية، علم ميكن فيه خت

األمور اإلنسانية ختطيطا عقليا، وهم يقولون إّن االنتقال من عامل 
الضرورة الذي تقاسي فيه اإلنسانية إىل عامل احلرية والعقل، إمنا 
يتحقق بالضرورة القاسية وقوانني التطور التارخيي اليت جيب أن خنضع 

  )21(."هلا 

 إن التارخياين جيهل أن هذا املخطط فاشل مسبقا  وهو نوع
من اإليديولوجيا ، إذ بدل أن يرسم خمططا وفق معطيات جمتمعه 
ورغبات أفراده ، يسعى إىل تغيري أفراد اجملتمع  حىت يتالءموا مع 

خطط بغية ا الذين يرفضون السري على هذا املمّ أجمتمعه اجلديد ، 
م  م االنطولوجية وفسح اجملال لإلبداع، فإ إطالق العنان لتجار

ّم ال يعيشون وفق العقل ودوافعهم متهمون من طرف ا لتارخيانيون بأ
إّن املذهب التارخياين "، اإلنسانية ال تزال حباجة إىل املزيد من التنظيم

دف إىل تغيري التطورات الوشيكة الوقوع،  يقول ببطالن كل حماولة 
ا قدرية بإزاء االجتاهات  إّن هذا املذهب نوع فريد من القدرية، وكأ

  )22(  "التارخيية
إن هؤالء التارخيانيون يزعمون القدرة على فهم اجملتمع وفق 
ا فيما ميكن أن يكون هذا الزعم غري  حاجات العصر اليت حيددو

ا  تقود التاريخ ال لغاية حيملها  أننوع من اإلديولوجيات اليت يريدو
م ئر وفق اميكن أن نفهم من التاريخ، الس. لكنهها غايات يف ذوا

أنه خاضع لنوع من احلتمية والقدرية ألنه حيدد خمطط مسبق 
وكل مراحل التطور، ويلغي إمكانية إحداث  ،البدايات والنهايات

ا أنساق ساكنة ال تقبل إمكانات  املفاجأة من طرف األفراد، إ
ا تقدم  االحنرافأو  االبتكاراإلبداع و  عن املسار احملدد سابقا رغم أ

ا أنساق تدعو إىل تقدم  مستوى  ىمستمر ال حيدث إال علعلى أ
إّن التطور :" ،  يقول بوبرختطيطها النظري مقصية دور األفراد فيها

التارخيي ال يتشكل قط نتيجة للخطط النظرية مهما برعت، حىت وإن 
بعض اجلماعات صاحبة  اتفقت هذه اخلطط العقلية ومصاحل

ا مل تتحقق أبدا على حنو ما تصورت  ون سوف تك... السلطان فإ
.... النتيجة احلقيقية دائما خمتلفة جد االختالف عن اخلطة النظرية 

  )23( ."سوف تظل حلما يوتوبيا بعيد عن الواقع 
ميكن أن حنوصل كل ما سبق ذكره من أن هذه التارخيانية 
تقوم على أساس قوانني كلية ال تعترب احلادث الفردي حمركا للتاريخ، 

ا   أنوتوجه األفراد كالطوفان بدل   نساق تأسر العقول الفرديةأإ
رخيي لإلنسان ، الذي ا،  فهيغل مثال يرى أن املصري التاألفراديدفعها 

 االجتماعيةيفرتض سريه وفقه هو أن يقبل ويذعن لتلك العالقات 
والسياسية، حتدد هذه العالقات بشكل أو بآخر، ويكون هيغل قد 

 باعتبارهتأويل التاريخ  ما ميكنك  ،أحل الضرورة حمل التفاؤل املستنري
تاريخ الصراع بني الطبقات أو تاريخ صراع البشرية من أجل احلصول 
على السيادة  وأنه تاريخ صراع فكرة تسعى للتسامي مع الالمتناهي، 

، )فولتري(أو صراع من أجل بلوغ احلرية، أو تاريخ التقدم اإلنساين 
ا تأو  يالت ختص وميكن أن نقبل بكل وجهات النظر هذه على أ

ا، غري  رخيانيون يصرون أن نظريتهم متثل القانون املطلق االت أنأصحا
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، وهو ما يستنكره بوبر يف بؤس االيديولوجيا قائال الذي يسري التاريخ
ا نظريات " املذهب التارخياين يفهم هذه التأويالت خطأ على أ

تاريخ  وهذه إحدى مثالبه الكربى، فمن املمكن تأويل التاريخ باعتباره
الصراع بني الطبقات أو تاريخ الصراع بني األجناس البشرية من أجل 
السيادة، ومن املمكن تأويله على أنه صراع بني األفكار الدينية أو 
بني اجملتمع املفتوح أو اجملتمع املقفل، أو باعتباره تاريخ التقدم العلمي 

ال والبضاعي، وكل هذه وجهات نظر تزيد أو تنقص يف أمهيتها و 
اعرتاض لنا عليها من حيث هي تأويالت لكنهم يعرضون هذه 

ا مذاهب ونظريات   )24( ."التأويالت على أ
اية التاريخ ايتمثل أكرب عيب ملخططات التارخي ا  ينية يف إعال

خلطة حتقق الغاية وإن كانت ال يتم بلوغها إال على  اكتسابهو 
 االكتمالت فعال فكرة املستوى النظري ، فإن الواقع اإلنساين مل يثب

ومل تكن  إال فكرة جمردة ، ذلك أن هذا الواقع خيضع دائما للتجدد 
  .والتغري 

عادة ما تقيم فلسفات التاريخ على أساس مفهوم التقدم  
، لكنهم مل يكونا قادرين  اإلماماحملرك الذي يدفع التاريخ إىل  باعتباره

لبشري ، بل على تصور التاريخ كمجال مفتوح أمام اإلبداع ا
اية التاريخ بتحقق غايته ، فهذا هيغل الذي  يتسارعون يف إعالن 
جيعل التاريخ صراعا من أجل الوصول إىل احلرية ، فإنه حينما يصل 

قف الصراع وينهي التاريخ و إىل احلديث عن األمة اجلرمانية فإنه ي
  يف دولته وعرقه ؟؟ اكتملتحبجة أن احلرية 

اية اليت حتدث عنها هيغل، وإن نتساءل هنا عن نوع النه
ا  أي احلد األقصى الذي بلغه " النقطة اليت بلغها الوعي " قصد 

تبلغ تقدما وال وعيا أمسى منه، فإن  أنالتقدم، فاإلنسانية  ال ميكنها 
الوعي واملعارف اإلنسانية تقدم دائما ما هو  أنالواقع التارخيي يثبت 

ة أكثر مما دمعطيات جدي مجديد مستجد والواقع اإلنساين يقد
اية  حمددة    .يوصلنا إىل 

ذا املعىن الذي طرحه التارخيانيون ال وجود له  إن التاريخ 
  .وال معىن له بالنسبة لبوبر 

   :معنى التاريخ
من أعمال   استخالصهاإن الرؤى التارخيية اليت سنحاول 

م ا هي فهكارل بوبر، واليت ال تشكل أساسا فلسفة للتاريخ بقدر م
، وينبع ذلك أساسا من النقد الذي وجهه هو ملعىن التاريخ وتصور له

" بؤس التارخيانية"نفسه لكل أمناط التارخيانية وهو ما جتلى يف 
اجملتمع املفتوح "وبالرفض الذي أعلنه لكل ما هو مغلق يف كتابه 

أي من خالل حماولته لوضع نظرية للمجتمع قائمة على " وأعداؤه
  .فكرة التفتح 

مل يكتف بوبر بكونه إبستيمولوجي فقط بل يسعى لنقل و 
مبشكالت العلم  إىل جمال مشكالت اجملتمع والسياسة،  اهتماماته

نوع من النقد  إىلمبشكلة تطور ومنو املعرفة العلمية،  اهتمامهفقاده 
 االجتماعيةاملزدوج لإلبستيمولوجيا التقليدية وملناهج العلوم 

ال ميكننا أن نصل إىل تقدم العلم وال  على انه انتهىوالسياسية، و 
ىن منوذجا فيزيقيا بضمن األنساق املغلقة تت االجتماعيةاملؤسسات 
مغلقا، وعليه فإن حركة األفراد يف التاريخ وتصورنا  استقرائيا اميكانيكي

هذه األنساق بأن تعتنق  فكرة التقدم ال  انغالقله جيب أن حتطم 
ى مفتوحة على القوى اإلبداع تنتهي  إىل حد معني، وإمنا تبق

يتحدث " هل للتاريخ معىن؟" ، لدا راح بوبر يف بداية مقالته البشري
عن األساس الذي تبىن عليه املعرفة العلمية لينتقل فيما بعد مما هو 
علمي إىل ما هو تارخيي حماوال اإلجابة عن سؤال هذا املقال يقول 

حث عن حتقق النظرية إّن املنهج العلمي ال يتأسس على الب" بوبر 
ا، إن ما يعطي الطابع العلمي هو  من خالل إجياد براهني وأدلة إثبا
حماولة بيان أن الرؤى اليت تأسست عليها النظرية خاطئة وهذا هو 

ويواصل يف التأكيد على أّن مفتاح املنهج  )25("مفتاح املنهج العلمي
لتاريخ أن النظرية إّن ا" العلمي إمنا يبىن بنظرة ابستمولوجية مفتوحة 

العلمية تعكس من خالل التجارب وأدوات التقدم العلمي وعليه فإّن 
ائية وإمنا كلها  مسريته ليست دائرية، من حيث أنه ال يوجد نظرية 

  )26( ."افرتاضات
حسب بوبر يلغي دور األفراد يف تسيري  االستقرائيإن املنهج 

مية والقدرية بتكرار حركة التاريخ واجملتمع، وجيعلهم خاضعني للحت
م على  النماذج اليت كانت موجودة يف املاضي، فيحد من قدر

نا ال ميكن للطبيعة وال للتاريخ أن يوجه" يقول بوبر  االبتكاراإلبداع و 
ن تضع لنا التصورات  ، كما ال ميكنها أحنو ما الذي ينبغي علينا فعله

اتنا، إننا حنن الذين ، بل جيب علينا أن خنتار قراراتنا وغايوال الغايات
إّن العلم  )27(،"نضع للطبيعة والتاريخ الغايات والقصد اليت نشاء

اإلنساين حسب بوبر ال يكف عن التطور املفتوح حنو األمام وكذلك 
  .  التاريخ اإلنساين

إن أهم فكرة يريد بوبر أن تتجسد يف التاريخ هي فك 
ا على اجملتمع   ال كفكرة نفرضه االنفتاحاألنساق وتكريس  انغالق

 كممارسةلكل فرد،   االجتماعيككل، وإمنا كواقع معاش يف الوجود 
، حترتم فيه إرادات األفراد يف حتقيق فردية لكل جزء من اجملتمع

م تلعب " ، بل تكون املنطلق لكل إبداع  وتقدم  يقول بوبر  رغبا
  )28( "إرادتنا دورا حامسا يف جمرى التاريخ

الذي يكتب به بوبر عن اجملتمع األثيين  راالفتخاو  االعتزازإن 
الكتابة  انتشاربفضل  االنفتاحمن حيث أنه جمتمع عرف فكرة 
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، اجليل "اجليل العظيم " والثقافة وأدت إىل ظهور ما يسميه بوبر 
الذي بإمكانه أن ينري جمتمعه بنشر الوعي بني أفراده فتتحرك عجلة 

اجليل الذي دفع أوربا التاريخ قدما إىل األمام ، وهو أيضا نفس 
، باعة وإحياء اآلداب القدميةاحلديثة حنو النهضة بعد ظهور الط

  .الفنون ازدهارو 
القدرة  انتشار –الذي يعقده بوبر بني الوعي  االقرتانإن هذا 
والنهضة  –على خمتلف جماالت املعرفة  االضطالععلى القراءة، و 

 انتشارطوره هو جيعلنا نفهم أن بوبر جعل أساس تقدم التاريخ وت
الوعي بني أفراد اجملتمع ، فاإلطالع على ثقافات وجماالت معرفية 

اجليل العظيم "  أو" اجليل املتنور " خمتلفة هو الذي يؤدي إىل ظهور 
– االجتماعيةويؤدي إىل شعور األفراد بضرورة تغيري املؤسسات " 

م ومعطيات راهنهم -خطوة خبطوة ، يقول وفق ما تقتضيه ضرور
وبر جيب أن نكون مدافعني عن العدالة واملساواة وأن نساهم يف بناء ب

اجملتمع املفتوح وندعو له، إذ ليس التاريخ هو الذي يوجهنا حنو ما 
جيب أن ... جيب أن نفعل وإمنا حنن الذين جنلب اهلدف واملعىن 

نصارع من أجل املساواة يف احلقوق، وحىت وإن مل تكن مؤسسات 
  )29(."فيجب أن نكافح من أجل عقلنتها اجتماعية عقالنية

مينحهم إرادة الوجود يف  –وعي األفراد  –إن هذا الوعي 
وإرادة السري بالتاريخ وفق ما يرغبون وما خيططون معا  جمتمعهم،

ذا يكون سري التاريخ حنو  م و التقدم، ألجل حتقيق التطور جملتمعا
ا" فاألفعال حسب بوبر  وإمنا حنن الذين  ليس هلا معىن يف حد ذا

نقرر إعطائها معىن ما، إّن صعود التارخيانية بالظلم واجلور والقهر 
ا رفضت أن نكون مسؤولني عن أفعالنا واختياراتنا   )30(".أل

ما هو  ليضع بوبر خطة حتقق التقدم يف التاريخ ، فك ال
على صنعه ، فال يكون املستقبل  األفرادممكن هو ما تقدر إرادات 

امنا كنسخة عن املاضي لكن أن جنعل احلاضر أساس لنقد ماثال أم
املاضي ومنطلق لتغيري أفق حاضرنا حنو إمكانيات يكشف عنها 
ا حلظة أنطولوجية يعيشها الفرد ضمن ذاته ومع جمتمعه  املستقبل ، إ

  .لتغيري مؤسساته وإعادة هندستها 
التحليل النظمي  واملؤسسايت " بوبر منهجا أمساه  اختذلقد 

ولكي نعثر على شروط التقدم فإن ذلك يتطلب " لشروط التقدم
 .حبثا عن الظروف اليت يرتتب عليها حتقيق التقدم   استقصائيةعملية 

ا  اجتماعيةاللغة مؤسسة ف" ... يستحيل تصور التقدم العلمي بدو
، وكذلك املنظمات اخلاصة بالطباعة  اجتماعيةوالكتابة مؤسسة 

اليت يتخذها املنهج العلمي أدوات له،  والنشر وسائر املؤسسات
والتقدم العلمي ناتج عن  اجتماعيوللمنهج العلمي نفسه جانب 

وعليه فإن تقدم اجملتمع والتاريخ مرهون  )31("فس الفكرياحرية التن

اية األمر   ،على العوامل السياسة إىل حد بعيدبتحقيق التقدم يف 
 حتمي حرية املؤسسات السياسة اليت"أي أنه يعتمد على 

  )32(."الفكر،ويعتمد على الدميقراطية
الوعي هو بذور النهضة بالنسبة لبوبر فإن  انتشاروإذا كان 
إذا كان هناك جمال واسع للحرية ميارسها أفراد  إالّ ذلك ال يكون 

، هلذا راح بوبر يدعو إىل ضرورة جملتمع ويبدعون من خالل معايشتهاا
طية مثلما يسمح وجود الدميقراطية تأسيس اجملتمع  على أسس  دميقرا

التمسك " يف اليونان خبلق اجليل العظيم ويقصد بوبر بالدميقراطية 
بالنظم واملؤسسات احلرة القادرة على نقد احلكام وتغيريهم دون إراقة 

بوبر ليس تاريخ صراع وإمنا تاريخ  بالنسبة إىلفالتاريخ  )33(".الدماء
  .تصحيح وإصالح 

فالتاريخ ليس " علم التاريخ " ليس هناك  يرى بوبر إذن أنه
" منا جمرد جمال العلم بل للتأويل ، فال حيمل التاريخ نظريات تارخيية وإ

ا وعليه ال "وجهات نظر " و" رؤى  ا تأويالت ختص أصحا ، بل أ
ال يوجد أي " ، يقول بوبر وال إخضاعها للتكذيب اختبارهاميكن 

رخ ميكن فقط أن يعطي وجهة نظر قانون أن خيدم التاريخ، إّن املؤ 
حيث ال توجد نظريات متوحدة فالقوانني .... لدى دراسته للتاريخ 

اليت نستعملها ليس هلا طابع مواضع مشرتكة، إذن فالقدرة على 
  )34(."تنظيم املادة التارخيية موضوع الدراسة معدوم

، كتأويل هب التارخياين هذه التأويالت خطألقد فهم املذ
لى أنه الصراع بني الطبقات أو تاريخ الصراع بني األجناس التاريخ ع

 أوالبشرية من أجل السيادة، وتاريخ األفكار الدينية أو اإليديولوجية، 
كل هذه التأويالت   ىلبني اجملتمع املفتوح واملغلق، وينظر التارخيانيون إ

ا إل ا تأويالت، فهو يفرضها كمذاهب على أ زام وال يعرضها على أ
برهانا  اعتربوه، وإذن فيها شيئا من التطابق بينها وبني الواقع ياتونظر 

  .على صحتها وصدقها
يرى بوبر أن الشيء مطلق وثابت يف التاريخ ويف الواقع 
اإلنساين، إذ لكل جيل مشكالته اخلاصة ونظرته اخلاصة يف إصالح 
هذه املشكالت وإعادة صياغة البىن االجتماعية وفق مصاحله 

على أن على كل جيل أن يعيد "رتتب على ذلك أن اخلاصة، وي
تأويل التاريخ من زاويته، ليظفر بالتاريخ الذي يهمه والتأويل الذي 

انطالقا من مشاكل عصره وجيب أن نعرف كيف نكون  يعنيه
ليس : "يقول كارل بوبر )35(" مرتبطني بالتاريخ ونستخلص العرب منه

تأويالت تتحرى املوضوعية  هناك حقائق موضوعية يف التاريخ بل جمرد
ذا ميكن أن يكون  بتجنبها امليل الالشعوري والتغري غري النقدي و
ا على إضاءة الوقائع وبيان  تأويل خصب، حينما تربهن على قدر

ا احلاضرة   )36(".موضوعها وتوضيح مشكال
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ال ميكن أن يكون هناك تاريخ يصف املاضي كما حدث 
ذات طابع " تأويالت تارخيية"تاريخ بالفعل فتغدو كل كتابة يف ال

احتمايل، ال ميكن أن نفهم من هذا أن بوبر حط من قيمة التاريخ، 
بل أنه دعى إىل ضرورة كتابة التاريخ وحفظه ليس باعتباره حقا على 
األجيال بل واجب عليهم ألن كتابة التاريخ متكننا من اإلطالع على 

العالقة بني مشكالت  أخطاء املاضي واالستفادة منها، وتبني لنا
ال األخطاء اليت جمإن املاضي ميثل . احلاضر وتربطها مبعطيات املاضي

ارتكبتها اإلنسانية واحلاضر موقع دراسة نقدية لتلك األخطاء وحبمل 
املستقبل األمل يف التغيري واإلصالح، وهكذا يتطور التاريخ ال 

جيب أن " قول بوبر يبالتصورات التارخيانية وإمنا باملساءلة العقالنية، 
يكون تأويلنا للتاريخ انطالقا من رؤية نقدية، ال أن جنيب بتأويالت 
تارخيانية وال يكون ذلك إّال إذا غرينا طريقة طرح السؤال من ما هي 
مشكالتنا اجلوهرية؟ كيف وجدت؟ ما هي الوجهة اليت جيب اتباعها 

؟ أي دور حلل هذه املشكالت؟ بل علينا التساؤل إىل أين نتجه حنن
  )37("حندده للتاريخ 

لقد كان التارخياين يبحث دائما عن الطريق الذي قدر 
للبشرية أن تسلكه وفق الغاية اليت خيتارها للتاريخ، وأراد بوبر أن 

اجليل " اجليل العظيم"يبحث عن األفراد الفاعلني يف التاريخ عن 
ب بوبر أن جيي )38(.؟"هل للتاريخ معىن: "املتنور، إنه يبحث متسائال

التاريخ باملعىن الذي يتحدث عنه معظم الناس ال وجود له وعلى 
لقد اعتاد الناس احلديث عن "ذلك يقر بأن ليس للتاريخ معىن 

التاريخ وتعلموا شيئا منه يف املدرسة أو اجلامعة، وقرؤوا كتبا حوله، 
تاريخ "أو " تاريخ العامل"ورؤوا ما يعاجل يف هذه الكتب حتت اسم 

ودرجوا أن ينظروا إليه بوصفه سلسلة حمددة من " البشري اجلنس
الوقائع، واعتقدوا أن هذه الوقائع تشكل التاريخ البشري لكنها يف 

 )39(".تاريخ السلطان السياسي"احلقيقة ال تشكل سوى 

تاريخ  باعتبارهيرفض بوبر أن نكتب تاريخ النفوذ السياسي 
الدولية إال تاريخ اجلرائم اجلنس البشري ألن التاريخ السياسي ما هو 

إن الكثري من جمرمي اإلنسانية صورهم التاريخ ... القتل اجلماعي و 
م أنزه البشر وحنن ن احلق علم يف املدارس أن هذا هو التاريخ تعلى أ

   )40(."حنمل على متجيد حفنة من اجملرمني بوصفهم أبطال التاريخ و 
أن معرفتنا وعلمنا وإذا كان بوبر يقر يف جمال اإلبستيمولوجيا 

ا منتوجا إنسانيا خاضع لقاعدة أن ما   افرتاضيهلا طابع  ختميين كو
كذلك فهي تنمو   باعتبارهايصدر عن النسيب فهو نسيب بالضرورة، و 

هذه الفكرة . وتتطور وفق مسار تطوري داروين بيولوجي مفتوح
سفة اإلبستيمولوجية خترتق كل البناء املعريف الذي أسس عليه بوبر فل

  .أو نظرته للتاريخ  االجتماعمبا فيها نظريته يف علم 

أو نسعى إليه،  االكتمالإن بوبر يرفض قطعا أن نعيش يف  
بل علينا أن نقر يف ألنفسنا بأن كل ما نصل إليه يف املستوى املعريف 

الذي جيب أن خيضع للدحض   االكتمالإمنا هو  االجتماعيأو 
نية حنو التقدم وهو بذلك يسلب ويدفع اإلنسا الذي يعيد البناء

التاريخ من املطلق اهليغلي بطرحه أمام األفراد ليفتحوا التاريخ أمام 
م   .إمكانا

وعلى هذا يكون سري التاريخ عند بوبر هو اآلخر ذو مسار 
التاريخ ، وخضوعه  اكتمالتطوري دارويين بيولوجي مفتوح يقر بال 

هي ما  الوحيدةاد لغاية إلمكانات وإرادات األفراد ال خضوع األفر 
ليس للتاريخ غايات ولكن بوسعنا " كارل بوبر  حيققه اإلنسان يقول

أن نفرض عليه غاياتنا ، وليس للتاريخ معىن ، ولكن بوسعنا أن 
  )41(" نضفي عليه املعىن

نفهم  أنه إذا كان بوبر قد جعل مسار التاريخ   أنجيب  ال
 أنّ بصراع األفراد ، ذلك تطوري دارويين فإنه جيعل أحداثه تتقدم 

تدعوا يف جوهرها أن نعيش معا  افلسفته تقوم على فكرة التفتح إمن
الكائنة بيننا ، أن نقدس اإلنسانية ونلغي كل نزعة  االختالفاتوفق 

 االنفتاح، بوجود األنا ضمن اآلخر و يؤمن بالغرييةإن بوبر (*)عنصرية
يدعو بوبر ملنهج ، داتوال لتناطح اإلرا العدميةعليه ، وال يدعو إىل 

اإلصالح ألنه دميقراطي،والدميقراطية تدعو إىل صراع األفكار ال إىل 
ا باالختالف والتعدد والتنوع االثين قرار اإل صراع اإلرادات والقوى، إ

  .العرقي واللغوي
ة بتأطري اجملتمع املفتوح ر يدإن الدميقراطية حسب بوبر ج

ا وتدعو  وتعطي حق املواطنة لكل األفكار مهما تباعدت أقطا
البشر إىل التعايش السلمي يف جمتمع آمن مبدؤه اختالفنا يدعو إىل 

إن دولة الدميقراطية تقدس "البحث عن احلقيقة ال إىل الصراع 
  )42(".اإلنسان متنع اجلرمية فصوت األغلبية ال يلغي حق األقلية

لقد كانت الدميقراطية األساس الذي يبين عليه بوبر صرح 
ساته االجتماعية وهي بالنسبة إليه تتحقق باإلصالح ال بالثورة مؤس

إن البشر ليسوا متساوين لكننا ميكن أن نناضل معا من : "يقول بوبر 
إن لغتنا نفسها ليست عقالنية بقدر ماهي ...أجل عقلنتها

إننا حناول أن نكون أكثر عقالنية، بأن ندرب أنفسنا على ...عاطفية
للتعبري عن ذواتنا ووسيلة لالتصال  استعمال اللغة كوسيلة

رماس حينما يستعمل بإن بوبر هنا ينحو منحى ها )43(".العقالين
  .اللغة كأداة حتقيق التواصل العقالين بني الذوات

لقد أدت اليوتوبيا إىل نتائج كارثية يف التاريخ، الفقر، العنف 
صور هلذا مل يشأ بوبر أن يطرح أي ت... الالتسامح، إراقة الدماء 

حمدد للتاريخ، كي ال ينتهي األمر إىل ما انتهت إليه التارخيانية 
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وهو هنا  احلديثة، وإمنا يقرتح مقاربة عقالنية للمسألة االجتماعية
مع مقاربات الفلسفة املعاصرة يف رفضها للمطلق واألنساق  يتماثل 

املغلقة ويفتح التاريخ إلمكانات وأفعال البشر ملغيا فكرة التاريخ 
يكون للتاريخ معىن حينما يتحقق "  "التاريخ املفتوح"كتمال أو باال 

التقدم بفضل أفعال األفراد وجهدهم ويتجسد ذلك من خالل حتقيق 
فوحدها احلرية اليت متنح اجملال الفسيح الرحب  )44("الدميقراطية واحلرية

ا   .إلبداع األفراد وإعمال فكرهم وحتقيق العقالنية اليت يريدو
وبر رافضا لألنساق اهليغلية واملاركسية، كاألنساق وإن كان ب

ت تطور التاريخ عند فكرة حمددة فإنه أيضا  كان حذرا  الدوغماتية ا
من الوقوع يف العدمية اهليدغرية والنتشوية، فاملقاربة البوبرية 
االجتماعية والسياسية تنهل أكثر من الروح الكانطية قائمة على 

  .السالم العاملي النقد والداعية إىل حتقيق
يف العلم " بدون ذات عارفة"يدعو بوبر إىل استمولوجيا 

والعقالنية النقدية، تؤمن بقدرة العقل وقدرة اإلنسان يكون تصورها 
للتاريخ قائم على نظرة تفاؤلية أساسها التقدم والتطور اخلالق سعيا 

مع لتحقيق حرية اإلنسان وانعتاقه، وحتقيق الرفاهية لكل أفراد اجملت
وفق ما يؤسسون وما يربهنون على قدرة مواجهة مشاكل احلياة 

  .واجملتمع بطريقة عقالنية
وإذا كان بوبر يدعو إىل ثورة يف العلم ومناهجه ألن تطوره 
مرهون بنقده وتفنيده، إال أنه يرفض أي شكل من أشكال التخطيط 
املسبق للمجتمع أو التاريخ كي ال تنتهي إىل ما انتهت إليه 
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 ة في فّن الّتصويرسيميائّية الّصور 

   )1(يامنة بن فرح 
 

معرفة فضائلها من  سيميائّية الّصورةنروم من طرح مسألة 
خالل دراسة عالقة اإلستيطيقا باهلرمينوطيقا بالرجوع إىل 
الفينومينولوجيا من خالل اإلحالة على اإلدراك احلّسي يف تأويل 

هتّمت بالّصورة الّصورة هذا باإلضافة إىل األعمال السيميائّية اليت ا
  . الفنّية سواء كانت يف جمال التصوير أو يف جمال البصريّات

تستهدف الكشف عّما ينبغي أن يكون، وال "إّن السيميائّية 
ا علم الّظواهر املوجودة . تقتصر، فقط، على ما هو كائن يف العامل ّ إ

ام والّظواهر الّضروريّة، وعلم الفكر الّنقدي الذي يفتح جماال أرحب أم
ا ّ علم : احملتمل واملمكن من العوامل، أو لنقل بكلمة واحدة إ

)2(.'العلوم
فكيف ميكن دراسة الفّن سيميائّيا؟ إّن السيميائّية يف   

جمال الفّن، وحتديدا فّن الّتصوير، تُعىن ال فقط بظاهر الّصورة و إّمنا 
دة مبا حتمله من دالالت جّوانّية هذا باإلضافة إىل العناصر املتعدّ 

املكّونة للعمل واملرتبطة بالفّنان ونقصد التصّور والتخّيل وتلك اليت 
لذلك . ترتبط باملتقّبل ونعين التقّبل أي املشاهدة واإلدراك والتأويل

ترتبط السيميائّية باهلرمينوطيقا فما هي فضائل الدراسة السيميائّية 
  ؟    للفّن من خالل اهلرمينوطيقا اليت تعين نظريّة يف التأويل

  :الهرمينوطيقا في المجال الفّني  -1
" هرمينوطيقا"ميكننا يف البدء اإلحالة على داللة مصطلح 

ا تعين الّشرح  ّ واليت تعين، كالسيكّيا، فّن تأويل الّنصوص املقّدسة، إ
كما حتيل على التفّكر . الّلفظي أو الّدراسة التفسرييّة للنصّ 

هلرمينوطيقا ذات أصل إغريقي وهي وا. امليتودولوجي يف ممارسة التأويل
" فّسر"و" نقل"والذي يُرتجم بـ" herméneùô"  متأتّية من الفعل 

، وكّلها حتيل على معىن التوّجه حنو الفهم لتنحصر مهّمة "عّرب "و
وإذا ما رجعنا إىل اإلله . اهلرمينوطيقي يف التوّسط والّنقل

فقد كان . قـا بالّلغةلتبّني لنا جلّيا ارتباط اهلرمينوطي (Hermès)هرمس
اإللـه يعرف بأنّه صانع الّلغة والكتابة كمـا الوسائل واألساليب 

وإمجاال فإّن اهلرمينوطيقا هي عبارة على نقل  )3(.اهلرمينوطيقّية
ا تطرح مشكل . األفكار إىل كلمات ّ ومن فضائل اهلرمينوطيقا أ

حقيقة  التصّور والتمظهر إذ متنحها لغة الفّن حّيزا فيه تتمظهر
  .  الوجود

ا نظريّة يف التأويل، وهي يف اجملال الفّين ليست سوى تقّبل  ّ إ
األثر الفّين إذ هي تساءل العمل الفين ذاته يف عالقته باملبدع وهو يف 

ا تُعىن بتحليل ما . طور اإلجناز و يف عالقته باملتقّبل وقد ّمت خلقه ّ إ
للمتقّبل عند تأّمله  استحضره املبدع عند اجنازه للعمل وما انكشف

" التصّور"وإذن فإنّه يف عالقة األثر الفين باملبدع نتحّدث عن . له
" تأويل الّصورة"أّما يف عالقته باملتقّبل فنتحّدث عن " احملايثة"و
  ".تعاىل"و

إّن سيميائّية الفن تقّدم للمتقّبل املوقع الذي فيه تنكشف 
فهي . دات اخلاّصةحقيقة الوجود بعيدا عن الوصف العلمي للموجو 

تتأّسس، ال على فرضّيات أو مصادرات، وإّمنا على التساؤل يف 
وميكن اإلشارة . لغويّا و استيطيقّيا وانطولوجّيا «être»» وجد«الفعل 

كما ...."الوجود والّزمان"هنا إىل أعمال هيدجري وحتديدا كتابه 
السريايل  اهتّمت اهلرمينوطيقا بالشعر و خاّصة الرومانطيقي والرمزي و

 .باعتباره يتطّلب جمهودا كبريا لفهمه

يكون األثر الفّين قابال للتأويل، إنّه يثري فكر املتقّبل و جيعل 
من فكره ارتداديّا، مبعىن يعود الفكر على ذاته مثلما يعود إىل املاضي 
أي زمن والدة العمل إذ يضع نفسه فيه ليصبح العمل ناطقا يتحّدث 

ولعّل . ليه أسئلة  ماهيته والّدالالت الكامنة فيهمع املتقّبل و يطرح ع
إّن . ذلك ما عّرب عنه قادامر بتواتر املاضي واملستقبل بواسطة احلاضر

إنّه : زمانيته-األثر الفين يكشف للمتقّبل عن ماهيته وعن زمانيته وال
ز يف فرتة زمنّية معّينة كما أّن خالقه كائن زمين نجِـزمانّيا باعتباره أُ 

زمانّيا ألنّه ال يتقّيد بزمن معّني إنّه -عاش يف زمن حمدَّد، وهو المبعىن 
  . ثابت ودائم

ا عندما نكون إزاء الطرح  من املسائل اليت تفرض ذا
اهلرمينوطيقي للفّن خاّصة يف دراستنا للثنائيات اليت ذكرناها هي 

ففي حديثنا عن التواصل نتحّدث قطعا عن املبدع . مسألة التواصل
الفين و املتقّبل و لعّل من البحوث املعاصرة املهّمة اليت اهتّمت واألثر 

الذي أنشأ  (Desmedt)ذه املسألة هو ذلك الذي قام به دامسد 
اإلنتاج : منوذجا تفسرييّا إمجالّيا يرسم سريورة التواصل الفين من وجهيه

والتقّبل واضعا لذلك النموذج قواعد أساسّية تتمّثل يف مفاهيم هي 
مقولة . عبارة عن مقوالت ختّص مجيعها الوجود اإلنساين أيضا

مّتصلة بعضها  اإلمكان ومقولة الفعل ومقولة الّضرورة هذه املقوالت
زمين أّما -فاألوىل تنتمي إىل الالّ . ببعض و تكّمل الواحدة األخرى

ا تنتمي إىل جمال التجربة أين يتّم التعايش مع احلدث يف  ّ الثانية فإ
كان وهو يتماهى مع الفعل األمبرييقي وينضّم إىل ضرب من اإلم
املكاين والثالثة هي عبارة عن قوانني وقواعد تفسرييّة -البعد الزماين

  .للوجود وهلا بعد رمزي
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من خالل ما تقّدم  -وإمجاال فإّن تلك املقوالت تساعد 
فمن خالل اإلدراك . يف إثارة املتقّبل و دفعه إىل ممارسة التأويل –

يستطيع املتقّبل استنطاق العالمات األيقونّية وبلوغ مرحلة احلّسي 
وهنا حتديدا يكمن . التقّدم املعريف الذي يوحي لفكره بالتصّورات

التساؤل حول كيفيّـة إدراك األثر الفنـي وتقبُّله وطبيعة العالقة بني 
  .اإلدراك و التقبُّل

  :بين اإلدراك و التقّبل: الّصورة -2
فن سيميائّيا أوجها يف القرن العشرين مع لقد عرفت دراسة ال

ظهور اجملتمع : ظهور تطّورات و تغّريات جذريّة يف احلياة اإلنسانّية
الّصناعي وما آل إليه من تغّريات طبقّيا، تعّدد العالقات اإلنسانّية، 
ظهور املكننة والنمذجة، ارتباط الّصورة باجملتمع االستهالكي فأصبح 

كّل ذلك نتج عنه . أثريا قويّا على املتقّبلللبصري أمهّية كربى وت
ظهور حماوالت عديدة لدراسة الفنون التشكيلّية و خاّصة فن الّتصوير 
سيميائّيا ولعّل من أبرز من تبّىن مثل هذه الّدراسة دومشب 

(Duchamp) إيزابيل ،(Isabelle)  و هيدجري(Heidegger)... ا ّ إ
للكشف عن داللتها، فاستعمال  دراسة تُعىن بتأويل العالمات الفنّية

عبارة أيقونة أو إشارة أو رمز ذو صلة مبقاربات تعتمد موسوعة لصور 
و ميكن اإلشارة على سبيل املثال إىل . فنّية هي لغة خاّصة بالفنّ 

الفنون املرئّية، فيها ال ميكن أن ُختتزل الّصورة يف مجلة من العالمات 
تكون الّصورة صورة لشيء ما املنّظمة ككلمات إذ يف العرض املرئي 

إّن ما يكون سيميائّيا . فالعالمة املرئّية تقّدم صفة رمزيّة ال ُحتّدد قبالً 
يف هذا اجملال هو اإلدراك احلّسي املرئي ممّا جيعل من الّتجربة املتكّررة 

فهذه األخرية ختتلف عن . والّدائمة هي اليت تكّون عالمات الّصورة
وإن كانت . العالمات يف دالالت منّظمة اللغة اليت تعتمد جتمُّع

السيميائّية قد جعلت من حتليل الّصورة خطابا لفظيّـا ذي منفعة من 
جهة الّتواصل املرئـي، فإّن مهّمتها تتمّثل أساسا فـي استنطاق الّصورة 
ومعرفة ما ختفيـه من معانـي ال ميكن استخراجها منهـا إّال بتدقيق 

وهنا أساسا . كال واكتشاف فرادة األثرالّنظر فيهـا و إدراك األش
تكمن أمهّية العني فـي عالقتها بالّصورة باعتبارها متّثل املشاهدة 
والّنظر والرؤية وما يستتبع ذلك من تصّور وينتج اخللق و اإلبداع ومن 

وملعرفـة . تبصُّر ومالحظة وتقبُّل وهذا األخري ينتج الّتأويل والتفسري
الّصورة هي عبارة عن ظاهرة ضوئيّـة . فا للّصورةهذه العالقة نقّدم تعري

تدركها العني، والظاهرة، كما هو معلوم، ما هو حمسوس أي ما يظهر 
والّصورة أيضا إنتاج مماثل لشيء أو ملوجود حيدث شيئا . للعني اجملّردة

ا كما . خمتلفا ّ كمـا هي تصّور عقلـي وجتريدي ذو أصل حّسي إ
ا يتمّيز به الشيء مطلقا سواء كان يف م"يذهب إىل ذلك التهانوي 

" اخلارج ويسّمى صورة خارجيّـة، أو يف الّذهن ويسّمى صورة ذهنيّـة
  )4(".كيفّية حتصل يف العقل هي آلة و مرآة ملشاهدة ذي الّصورة"و

ـا تدّقق فـي خاصيّـة الّصورة . إذن العني ُتدرك وتتقّبل ّ إ
طن اجلمال والّتأثريات وتكّون االنطباع األّول عنـها وتكشف موا

ا وتدرك أيضا كيفّية . الضوئّية والظلّية ترى جّيدا األلوان ومتّيز تدّرجا
تّم بأبسط التفاصيل الفنّية ولعّل مالحظة . تركيب األشكال كما 

ما يتمظهر  الكّل وحتليل اجلزئّيات من أهّم ما يقوم به املؤّول الفّين، 
ميكننا . لة الفّنان، مبعىن تتجّلى حقيقتهاألثر الفّين كما لو كان يف خميّ 

ا  )5(هنا اإلحالة إىل أعمال هيدجري التأويلّية للوحة فون غوغ، ّ إ
حتمل صورة حذاء تبدو يف ظاهرها بسيطة رمست بلون بّين قامت وسط 
فراغ غري حمّدد حيول دون معرفتنا بطبيعة احلذاء، يف حني حتمل يف 

جزاء املمّزقة من احلذاء تعكس باطنها داللة عميقة إذ وجود األ
اخلطوات املنهكة تعكس اخلطوات املنهكة جراء عناء العمل و قسوة 

تكشف الصورة عن وجود نتاج ممتّد يصل األرض اليت إليها . الطبيعة
ينتمي بعامل صاحب احلذاء املتأّصل فيه بثقته يف منتوج أرضه وبذلك 

اليت تكون نامجة عن فإّن ما تكشف عنـه أيضا الّصورة ليس املنفعة 
إذن من خالل . منتوج مصنوع وإّمنا التجّذر والثبات واحلضور

استنطاق الّصورة استطاع هيدجري الكشف عن احلقيقة اليت ال تتجّلى 
عن طريق وصف احلذاء كما يظهر يف الواقع وليس أيضا من خالل 

ا، يف حضورها ال ذي ربطه مبسار اإلنتاج، و إّمنا يف مثول الّصورة ذا
لغة تكشف  -الفّن عموما –إّن التصوير . ميّثل هو ذاته لغة الرّسام

ليست . عن الوجود و تربز قيمة العمل الفين باستدعائها للموجودات
لغة وسيلة اّتصال وحسب وإّمنا هـي أيضا ما يضمن إمكان الوجود 

تكون الّصورة حاضرة ليست كشكل وإّمنا  . وسط انفتاح الوجود
ر على توجيه النظر وتثبيته يف شيء آخر فتتحّول كإدراك حّسي قاد

تصبح الصورة إذن . الّصورة ممّا هو منظور إليه إىل حقيقة تتمظهر
هناك، ذلك الكائن احلاضر إّما كشيء حمسوس أو -املوضوع الكائن

مرئي مرئّيا -بالّنظر إليها ندرك ما ال يظهر فيها ويصبح الالّ . كفكرة
العمل الفين قيمة أنطولوجّية تتأّسس على واملرئي مرئّيا أكثر ليحمل 

  .مفهوم احلقيقة
وعليه فإّن فضيلة الّدراسة السيميائّية لألثر استخراج ممّا هو 
معّقد أسلوب الفّنان، وهو أسلوب يكشف عنه املتقّبل بالّنظر إىل 

. إّن املتقّبل يتصّور حلظة تواُفق و تنافُر األشكال التصويريّة. الّصورة
يُعرف باالصطالح الّلغوي الذي به تنكشف الّطريقة  هذا التصّور

التأويلّية والنقديّة للّصورة، هذا التصّور الذي للمتقّبل يكون حاضرا 
ذا املعىن  عندما يكون هذا األخري ماثال أمام الّصورة فيكون التصّور 

  .يف حني حيضر لدى الفّنان قبل إجناز الصورة )6(إدراك،
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ى تصّور األشياء ونقلها من خمّيلته إىل قدرة الفنان الفائقة عل
الواقع يف عمل فّين متكامل تنتج تواصال بني تصّوره ذاك وإدراك 

إّن . املتقّبل، فتمتزج الوظائف ليصبح الفّنان متقّبل واملتقبل فّنان
اإلدراك هو األساس يف الّتعبري فعلى خالف الفّن الفوتوغرايف الذي 

اجلزء املقابل لعني الكامريا، يلّم يقتصر على جزء من املوضوع على 
الرّسام، معتمدا إدراكه، بأدّق تفاصيل املوضوع الذي يف نظره ميّثل 

ا وهنا، . احلقيقة اليت أدركها و رآها بعينيه أو احلقيقة اليت أحّس 
أساسا، تكمن عالقـة الفنان، وحتديدا الرسام، باملرئي ففيم تتمّثل 

م باملرئي هي عالقة تفاعل واندماج عالقة الرسا"هذه العالقة؟ إّن 
ا ما يوصف باجلّدة  تنتهي بنتيجة ختتلف عن البداية و هلا من كيا

ألّن الرسام  )7(،"اليت ال ميكن أن تعرف قبل بداية العملّية نفسها
إّن مهمته هي أن يسهم خبربته . يعتمد يف عمله إدراكه احلّسي

 النهايـة صورة تكاد التشكيلّية عن طريق تنظيمه للعناصر ليخلق يف
تنطق متّثل إدراكه احلقيقي أو التصّوري جلملـة من اخلطوط وألشكال 

متّثل إدراك الفنان للعالقات " تلك العناصر. واأللوان املّتزنة واملتباينة
الشكلّية سواء أكانت هذه العالقات مستعارة من الطّبيعة أو 

ائما على إدراك الفنان وعليه، فإّن العمل الفين يكون ق )8(".املتصّورة
ما يرى املرئي ويكشف عن الال يتطّور الرسم من "مرئي و-وتصّوره 

إىل خطوط وأشكال حتمل صفات املرئي، إىل خطوط : اجلزم املرئي
وأشكال تقّل صلتها بالظاهر من املرئي وتزداد صلتها باملعىن املستور 

ا الفّين يف : وراء املرئي ا بصرف إىل خطوط وأشكاال هلا كيا ذا
إىل خطوط وأشكال ذات عالقات فنّية عميقة يف : النظر عن املرئي

  )9(". ثوب له صلة جديدة و عميقة باملرئي
إذن، يستوجب اإلدراك حضور شيء ما فال ميكن أن يكون 
مثّة إدراك ما مل يكن هنالك موضوع ما، فهل ميكن احلديث عن 

ديدا يظهر مفهوم إدراك الفنّان وهو مل ينجز العمل بعد؟ هنا حت
فكمـا نعلم يتصّور . وعالقتـه باإلدراك) Représentation(التصّور

وهذا التصّور هو عبارة على حضور . الفنان املوضوع قبل إجنازه
املوضوع يف خمّيلـة الفّنان، انّـه احلضور الذي يسبق الّتمظُهر أو 

ا ختاطب اللوحة املصّورة حواّسن. التجلّـي ا و نقصد إذ مثّة طريقة 
. بتلك الطريقة التصّور ليصبح العمل الفين ترمجة صور ذهنّية لألشياء

مبعىن يعتمد الفّنان على تصّوره وميكن اإلشارة هنا إىل الرّسام ليوناردو 
الذي كان ميتلك قدرة فائقة على نقل )Léonard de Vinci(فنشي 

ن قدرة متمّيزة الواقع من خالل قّوة خمّيلته وبراعته الّتعبرييّـة فضال ع
كّل . على متثيل الّشكل واحلركة ودقّـة فـي استعمال األلوان والّظالل

ذلك يدّل باألساس علـى قدرة الرّسـام علـى اإلدراك وبراعته يف نقل 
ليدا "كما " املوناليزا"احلقائق املرئّية يف أشكال جتلب النظر ولعّل 

. على تلك األسس من أبرز أعمال ليوناردو القائمة" والطائر البجع
وأكثر ما يشّدنا حني ننظر إىل صورة املوناليزا هو متّتعها باحلياة النابعة 
ا إلينا مرّة  ا اليت ختتلف باختالف نظرتنا إليها، فنرى نظر من نظرا

ا مسحة من احلزن ا . ساخرة ومرّة بامسة تشو ّ أّما الّصورة الثانية فإ
إن يقع الّنظر عليها حىت تشعر صورة طبيعّية مفعمة حياة وصفاء ما 

وكأّنك يف عامل طبيعي طاهر ال تشوبه شائبة؛ فاحنناء املرأة العارية 
على الطفل العاري يف مكان طبيعي هادئ يدّل على رقّة وحنان األّم  

  .  كما وجود الطائر البجع األبيض معهما يعّرب عن الرباءة
يعلم بوجود  وإمجاال، ألّن الفنان كائن حاضر فـي هذا العامل

ـا ويتعامل معها سواء كانت حسّية أو غري  األشياء من حوله ويشعر 
حسّية، ُحمايثة لعامله احلسي أو متعالية عليه، فإنّه يستطيع إدراكها 
واستحضارها يف خمّيلته كما هي أو غري ما هي عليه حسب تصّوره 

اقع ّمث ينقلها إىل الو  –وهنا ميتزج الواقع باخليال –لذلك الشيء
لتتحّول املهّمة إىل املتقّبل الذي بتأويالته النامجة عن إدراك واع ليس 
فقط بعمل الفّنان وإّمنا أيضا بفكره خيلق من ذلك العمل عمال فنّيا 

وعليه ميكن القول بأّن مفهوم التصّور يرتبط مبفهوم الّتمثيل . آخر
)Figure (الّشكل/الّصورة والّتمثيل/الّتمثيل: بصيغتيه.)10(

األول  
والثاين يرتبط بفكرة . يهتّم بتقدمي داللة مواضيع عامل اإلدراك

ا تتكّون األشكال الّشكل /إّن التمثيل. التحويطة والتسوير واحلّد 
إنّه كما . حييل على مفهوم البداية والنهاية باعتباره يقيم احلدود
)11(يذهب إىل ذلك ديكارت يقول حقيقة العامل الواقعي

ميكن  .
إذن أّن تصّور العامل ال يعين إّال استحضاره يف صورة جديدة القول 

ولعّل ذلك ما أّكده العديد من املفّكرين و من بينهم كانط الذي 
مرئّيا مرئّيا -أّكد على أنّه إلدراك حقيقة الشيء جيب جعل ما هو ال

وهي عبارة عن خلق للشكل، ) Schème(من خالل الّروسم 
الّصورة /تنافر بني الّتمثيل وبالتايل ال ميكن احلديث عن

. الّشكل إذ ال ميكن أن يكون األّول قائما يف غياب حدود/والّتمثيل
إّن الّصورة مكّونة من أشكال، فعندما ننظر إىل الّصورة من جهة 
الّشكل فإنّنا نكون إزاء تفاصيل املظهر اخلارجي املتكّون من ألوان 

ذلك . هو بصريوخطوط وظالل هي عبارة عن عناصر مكّونة ملا 
املظهر هو املوضوع املاثل أمامنا والذي ندركه منذ الوهلة األوىل 

هذا األخري ينقلنا إىل ما حيمله . فيمنحنا هذا اإلدراك احلّسي اإلشباع
  .    الشكل من معىن فنشعر جتاه ذلك باملتعة اخلالصة
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  قاللمن العهد العثماني إلى االست دراسة سوسيوتاريخية للتعليم الجزائري
   )1( بلحسين رحوي عباسية

  
  :مقدمة

إذا رجعنــا إىل تــاريخ التعلــيم اجلزائــري يف العهــد العثمــاين جنــد 
أنه مل يكن يف اجلزائر مايدل على وجود نظام رمسي قـائم، حيـث كـان 

نظـــام خيضـــع ملـــوروث تقليـــدي يضـــم  .يغلـــب عليـــه الطـــابع الـــذايت احلـــر
متثــــل التعلــــيم " ســــاجدالكتــــاب، الزوايــــا، امل" عــــدة مؤسســــات تعليميــــة

ـــــذي  ـــــذ القـــــدم، وال ـــــري من العـــــريب التقليـــــدي الســـــائد يف اجملتمـــــع اجلزائ
اســـتمرت وظيفتـــه حـــىت بعـــد االحـــتالل الفرنســـي، هـــذا األخـــري الـــذي 
عمـــل املســـتحيل للقضـــاء علـــى هـــذا التعلـــيم واســـتبداله بتعلـــيم فرنســـي 

  .حمض خيتلف متاما عما كان عليه
دف من خالل هذه الدراسة سوسيوتارخيية للّنظـام  وحنن إذ 

التعليمي االبتـدائي وتفاعلـه مـع األحـداث الـيت عرفهـا اجملتمـع اجلزائـري 
يف عهــد االســتعمار الفرنســي معتمــدين علــى حقــائق تارخييــة تســاعدنا 
يف تســـليط الضـــوء علـــى البنيـــة التقليديـــة الـــيت كـــان قـــائم عليهـــا التعلـــيم 

يميـــــة لـــــإلدارة بصـــــفة عامـــــة وحتديـــــد املبـــــادئ الكـــــربى للسياســـــة التعل
  .تاريخ االستقالل 1962إىل  1830الفرنسية باجلزائر منذ 

  :عواقب االحتالل على التعليم الجزائري
إن العديــد مــن املصــادر التارخييــة حتــدثت عــن انتشــار التعلــيم 
يف اجلزائـــــر خـــــالل العهـــــد العثمـــــاين وعـــــن اســـــتعداد الشـــــعب للـــــتعّلم 

حيــث كثــرت ) 1988،316:أبــو القاســم ســعد اهللا(واحرتامــه للمعلمــني
املــدارس االتعليميــة املتمثلــة يف الكتّــاب والزوايــا واملســاجد والــيت لعبــت 
دورا كبــريا يف احملافظــة علــى الشخصــية اجلزائريــة وحماربــة األميــة وكانــت 
منتشــرة يف كــل املنــاطق اجلزائريــة احلضــرية والريفيــة، ولقــد كانــت اجلزائــر 

ـــة وتلمســـان  ومازونـــة مراكـــز إشـــعاع العاصـــمة وقســـنطينة ووهـــران وجباي
ا أكرب املراكز التعليمية والرتبوية  قبل االحتالل الفرنسي    .علمي  

ومــن األنظمــة التعليميــة الــيت كــان يعتمــدها اجملتمــع اجلزائــري، 
نظام التعليم اإلسالمي عموما والذي عرف انتشـارا واسـعا باخلصـوص 

زائـــر خـــالل جعـــل مجيـــع الـــذين زاروا اجل"املـــدارس االبتدائيـــة، وهـــذا مـــا 
العهـــد العثمـــاين انبهـــر بكثـــرة املـــدارس املوجـــودة فيهـــا وانتشـــار التعلـــيم 

 أبو القاسم سعد "(وندرة األمية بني السكان

، باإلضــــــــافة إىل أن التعلــــــــيم آنــــــــذاك كــــــــان )1988،274:اهللا
خاصا يقوم على اجلهـود الفرديـة حيـث املؤسسـات اخلرييـة والصـدقات 

يت تتكفـــل بتمويلـــه ولـــيس الّدولـــة واألوقـــاف والنفقـــات اخلاصـــة هـــي الـــ
  .العثمانية

ولوصف احلالة الـيت كـان عليهـا التعلـيم آنـذاك ال جنـد أحسـن 
مــــدير ) Dumas(مــــن شــــهادة الفرنســــيني أنفســــهم، فهــــاهو دومــــاس 

أن التعلــيم االبتــدائي كــان أكثــر انتشــارا : " يقــول 1850شــؤون اجلزائــر 
مع أهـايل املقاطعـات  يف اجلزائر مما نعتقد عموما، وقد أظهرت عالقتنا

الثالث أن متوسـط عـدد األشـخاص مـن جـنس الـذكور الـذين يعرفـون 
ــــــــذي أعطتــــــــه  القــــــــراءة والكتابــــــــة يســــــــاوي علــــــــى األقــــــــل املتوســــــــط ال

مـن دون شـك، لكـن  %40فهناك حوايل ...اإلحصائيات  عن أريافنا
م قـد ذهبـوا  إن مل يكن مجيع األطفال قد تعلمـوا القـراءة والكتابـة، فـإ

ىل املدرســة، وكــانوا يســتطيعون اســتظهار األدعيــة وبعــض آيــات مجيعــا إ
القــرآن، لقــد كــان جلميــع القبائــل واألحيــاء احلضــرية معلــم مدرســة قبــل 

يف كــــل  3000أو 2000االحــــتالل الفرنســــي، ويقــــدر دومــــاس حبــــوايل 
مقاطعــــة عــــدد الشــــباب الــــذين يزاولــــون يف املــــدارس القرآنيــــة الــــدروس 

عدد أولئك الذين يتمكنون من دراسة  800أو 600املتوسطة، وحبوايل 
تـرى كيـف كانـت عواقـب الغـزو علـى هـذا  .علوم القانون وعلوم الدين

  ).2007،135:أيفون تريان( التنظيم؟
لإلجابة على سـؤال أيفـون تـريان نقـول  أن عواقـب االحـتالل 
على النظام التعليمي كانت جد وخيمـة، عنـدما احتلـت فرنسـا اجلزائـر 

جـد متطـور ومتقـدم ومـا إن اسـتقرت حـىت شـرعت وجدتـه  1830عام 
يف شن محلة عسـكرية تنصـريية كبـرية علـى اجملتمـع اجلزائـري ومؤسسـاته 
االقتصـــادية والسياســـية ومقوماتـــه الثقافيـــة واالجتماعيـــة، حماولـــة بـــذلك 
بسط نفوذها بـالقوة العسـكرية وذلـك بـاحتالل املـدن الكـربى اجلزائريـة 

لشــعبية الــيت كــان ينظمهــا الشــعب يف  واســتعمارها والتصــدي للثــورات ا
كــل أرجــاء الــبالد، كمــا اســتهدفت محلتهــا الشــنيعة املؤسســة التعليميــة 
ـــــــا بأمهيـــــــة هـــــــذا القطـــــــاع يف توعيـــــــة الشـــــــعوب  بالدرجـــــــة األوىل إلميا
ــــدم وتــــدمري كــــل املــــدارس الــــيت   وتفتحهــــا، فقامــــت اإلدارة الفرنســــية 

اتيـب، وكـل شـيء كانت قائمة يف ذالك العهد من مساجد وزوايـا وكت
لـــه عالقـــة بـــالتعليم ومصـــادرة األوقـــاف ونفـــي العديـــد مـــن العلمـــاء إىل 

حتويـــــل املســـــاجد إىل كنـــــائس للنصـــــارى كمـــــا حـــــدث مـــــع "اخلـــــارج، و
بالعاصـمة حيـث مت حتويلـه إىل كنيسـة عرفـت باسـم " كتشاوة"مسجد 

كمـا حولـت   ”cathedral saint Philippe“"كنيسـة سـان فيلـب"
لشــرطة وإســطبالت للخيــل والــدواب وتعرضــت  إىل ثكنــات للجــيش وا

: بسـام العسـلي" (كل املدن اجلزائرية األخـرى ملـا تعرضـت لـه العاصـمة
وتؤكــــد خمتلــــف الكتابــــات الفرنســــية علــــى هــــذه احلقــــائق ) 32، 1983

اإلســــــالمي نتيجــــــة  -وعلــــــى التحــــــول الــــــذي أصــــــاب التعلــــــيم العــــــريب
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قــد توقــف عــن أن التعلــيم التقليــدي "االحــتالل، وقــد جــاء يف احــداها 
أداء مهمتــه لظــروف احلــرب مــن جهــة، واالســتيالء عــن األوقــاف مــن 
جهــة أخــرى وهجــرة املعلمـــني أو نفــيهم مــن جهـــة ثالثــة، فقــد خربـــت 

وغادر املتعلمـون ) وهي اليت كان منها يتخرج العلماء(املدارس الثانوية 
ائر الزوايا القريبة من مراكز االحتالل، واألساتذة إما اكتفوا بـأداء الشـع

ـــة دون التعلـــيم وإمـــا انتقلـــوا إىل أمـــاكن غـــري حمتلـــة  أبـــو القاســـم (الديني
  ). 1998،25: سعد اهللا

مبــــا أن املعلومــــات الــــواردة يف الكتابــــات األجنبيــــة كثــــرية عــــن 
وضعية التعليم باجلزائر أثناء احلملة الفرنسية ومـا طـرأ عليـه مـن تغـريات 

يتــه منــذ احتاللــه جــراء االســتعمار، الــذي عمــل جاهــدا علــى حتطــيم بن
للجزائـــــر ، لـــــذلك ال بـــــد مـــــن االعتمـــــاد علـــــى مـــــا جـــــاء علـــــى لســـــان 
ــذا املوضــوع وقــاموا بوصــف احلالــة  الفرنســيني أنفســهم الــذين اهتمــوا 
اليت كان عليها التعليم آنذاك، إذ جند كـل مـن دومـاس وأوبـان يصـفان 

كانــــت نتيجــــة سياســــتنا كارثيــــة فقــــد أمهلــــت مجيــــع : "الوضــــع كالتــــايل
والزوايـا (...) وحلت الكارثـة باملـدارس (...) س االبتدائية تقريبا املدار 

وهــــاجر األســــاتذة إىل (...) األقــــرب مــــن مراكــــز االحــــتالل هجــــرت 
أطــــراف الــــبالد الــــيت مل تكــــن بعــــد وقعــــت حتــــت ســــيطرتنا كمــــا متــــت 

، 2007:أيفــــون تــــريان" (مصــــادرة أمــــالك احلبــــوس ويف بــــاقي األرجــــاء
137.(  

الرببــــري هــــذه للمؤسســــات الثقافيــــة  ومل تكــــن عمليــــة التــــدمري
واإلســـالمية واملخطوطـــات إال واحـــدة مـــن خطـــط االســـتعمار يف نشـــر 
األميـــة واجلهـــل يف أوســـاط الشـــعب اجلزائـــري، فقـــام مبصـــادرة األوقـــاف 
حــىت يصــبح التعلــيم بــدون متويــل وحــارب الّلغــة العربيــة بشــت الوســائل 

 1834قــانون  حــىت أصــبحت  لغــة أجنبيــة باســم القــوانني الرمسيــة، مثــل
الـــذي نـــص علـــى أن اجلزائـــر أصـــبحت فرنســـية وقـــرار جملـــس الّدولـــة يف 

ــــــــــى 1838 (Chamtemps)، وقــــــــــرار شــــــــــوطان1835 أن الّلغــــــــــة " عل
" الفرنســــــــــــــــية أصــــــــــــــــبحت الّلغــــــــــــــــة الوحيــــــــــــــــدة والرمسيــــــــــــــــة للجزائــــــــــــــــر

)71،2007:Benali.M ( ـــــــة بالّلغـــــــة وهكـــــــذا اســـــــتبدلت الّلغـــــــة العربي
ة ســـواء يف التعلـــيم أو يف اإلدارة، الفرنســـية الـــيت أصـــبحت الّلغـــة الرمسيـــ

ـــذا الشـــكل طبقـــت فرنســـا سياســـتها االســـتعمارية يف كـــل اجملـــاالت  و
باخلصوص التعليم الذي هو موضوع دراسـتنا فكانـت أهـدافها الرتبويـة 
نفسها مل تتغري طيلة احتالهلـا للجزائـر رغـم تغيـري السياسـات التعليميـة 

  .من مرحلة ألخره ومن نظام آلخر
  :التعليمية لإلدارة الفرنسية بالجزائرالسياسة 

إن التعلـــيم اجلزائـــري يف ظـــل االســـتعمار الفرنســـي مـــر مبراحـــل 
خمتلفة اختالف الزمن والسياسة اليت تتحكم فيه وتنظمـه وتسـهر علـى 
تطبيقه يف الواقع ، فسياسة فرنسا التعليمية كانـت تتـأرجح بـني الـرفض 

ي املسـتوطن بـاجلزائر وذلـك والقبول يف أوساط اجملتمـع األوريب والفرنسـ
ـــة  لشـــدة املعارضـــة علـــى فكـــرة نشـــر التعلـــيم بـــني األهـــايل، فظهـــرت فئ
مؤيــــدة وأخــــرى معارضــــة ومــــدى انعكــــاس هــــذا الصــــراع علــــى وضــــعية 
التعلــيم بــاجلزائر والــيت ظلــت أهدافــه واحــدة مل تتغــري مــع تغــري الرجــال 

روري واألنظمــة السياســية ســواء عســكرية أم مدنيــة، هلــذا رأينــا مــن الضــ
تناول هذه السياسات اليت حـددت مصـري التعلـيم يف اجلزائـر بالتحليـل 

  .واملناقشة العلمية
تعتـرب السـنوات األوىل لالحـتالل الفرنسـي حقبــة : السياسـة العسـكرية

السيادة العسكرية املطبقة للتصدي والقضاء على الثورات الشعبية اليت 
ل ثــورة األمــري خاضــها الشــعب اجلزائــري ضــد االحــتالل الفرنســي، مثــ

وبعمامــــة يف  1871، وثــــورة املقــــراين 1847عبــــد القــــادر بــــالغرب عــــام 
وخــالل هــذه الفــرتة العســكرية احلربيــة مل يكــن التعلــيم مــن ... م1881

ــــــإلدارة الفرنســــــية فقــــــط بعــــــض التعــــــديالت . االهتمامــــــات الكــــــربى ل
واالجنــازات اجلديــدة الــيت أدخلــت علــى التعلــيم اجلزائــري أي مل تعــرف 

فــــرتة إصــــالحات جذريــــة يف هــــذا اجملــــال، ويف املقابــــل مل تــــرتك تلــــك ال
اجلزائــريني ميارســون تعلــيمهم العــريب اإلســالمي الــذي كــان منتشــرا قبــل 

  . دخوهلا
متيــزت هــذه املرحلــة بســيطرة اإلدارة العســكرية وتبّنيهــا سياســة 

فرنسي قصـد إدمـاج الشـعب اجلزائـري يف الثقافـة / التعليم املزدوج عريب
وسلخه من شخصيته العربية اإلسالمية، وبـذلك فتحـت أول الفرنسية 

ـــــــــــــــيم املتبـــــــــــــــادل  1833مدرســـــــــــــــة عـــــــــــــــام  ومسيـــــــــــــــت مبـــــــــــــــدارس التعل
)l’enseignement mutuel ( ،لتعلـــيم األطفـــال األوربيـــني واليهـــود

وبعدها باشرت اإلدارة نفسها يف تطبيق سياسة التعليم العمـومي علـى 
الفرنسـية والكتابـة واحلســاب   أن يـتعلم األطفـال املــواد األوليـة مـن الّلغــة

كما يف فرنسا باإلضافة إىل الّلغة العربية، فكانـت أول مدرسـة فتحـت 
لتعلــــيم اجلزائــــريني الّلغــــة الفرنســــية هــــي املدرســــة االبتدائيــــة الــــيت مسيــــت 

وكانـــت ) Ecole Arabe-Francaise(الفرنســـية / باملدرســـة العربيـــة 
، وذلــك 1837بــة وخاصــة بالــذكور وأخــرى بعنا 1836بالعاصــمة عــام 

ملنافســة التعلــيم العــريب اإلســالمي بالزوايــا وقصــد تقريــب اجلزائــريني مــن 
األوربيــني الــذين اســتوطنوا بــاجلزائر، كمــا تأسســت أول مدرســة للبنــات 

ومن مبادرة خاصة وكان عدد التالميـذ  1845يف اجلزائر العاصمة عام 
تلميـذ ) 100(حوايل سبعة تالميذ مقابل مئـة  1844اجلزائريني يف عام 

  ). Mourlan.P :1903,P33(أوريب
الفرنســـية ومتـــت الســـيطرة / وهكـــذا تأسســـت املـــدارس العربيـــة

علـــــى الّتعلـــــيم التقليـــــدي ومؤسســـــاته ورجالـــــه مـــــع توجيهـــــه ألغـــــراض 
املســتعمر، والــذي كــان ينــوي مــن وراء هــذه السياســة جتاهــل املــدارس 

لّتعلـيم الـّديين اإلسالمية وجعلهـا حتـت سـيطرته وإبعـاد اجلزائـريني علـى ا



 

 96

ــ دم، حيــث كانــت مهمــة هــذه املــدارس هــي بــث الــذي عهــده منــذ الّق
الدعايــــة االســــتعمارية ورســــالة احلضــــارة مــــن طــــرف الفرنســــيني لتربيــــر 

  .احتالهلم للجزائر
وقــد تواصــل إنشــاء املــدارس االبتدائيــة املوجهــة للفرنســيني يف 

ا خمتلف اجلاليا ت الفرنسية خمتلف مدن اجلزائر واليت كانت تستوطن 
فتحــــت يف وهــــران " واألوربيــــة املدعمــــة لالســــتعمار الفرنســــي، وبالتــــايل

مــدارس ) 5(ويف عنابــه مخســة  1838مــدارس ابتدائيــة ســنة ) 4(أربعــة 
مــــن هــــذا املســــتوى، باإلضــــافة إىل أن بعــــض املــــدارس االبتدائيــــة الــــيت 

تأسســـت  1838أصـــبحت يف أيـــدي األســـقفية الكاثوليكيـــة، ويف عـــام 
ـــــة أو الكنســـــية مـــــا نســـــميه ب : أبـــــو القاســـــم ســـــعد اهللا(املـــــدارس الديني

1998 ،293 .(  
هكــذا انتشــر التعلــيم االبتــدائي يف كــل املــدن اجلزائريــة حيــث 
تشــــري اإلحصــــائيات أن عــــدد املــــدارس االبتدائيــــة بصــــفة عامــــة وصــــل 

 1846فقــط ســنة  52مدرســة بينمــا كــان العــدد  223إىل  1851ســنة "
: سـعد اهللا" (عسـكرية واملدنيـة معـاوكان مـدعم مـن طـرف السـلطات ال

1998،290 .(  
الــذي طالــب  1850أوت  6باإلضــافة إىل هــذا، إصــدار قــرار 

ـــة )6(بإنشـــاء ســـتة  فرنســـية بالعاصـــمة وهـــران قســـنطينة / مـــدارس عربي
وعنابــــه وبليــــدة ومســــتغامن وذلــــك لتــــدعيم تعلــــيم الّلغــــة العربيــــة والّلغــــة 

ن يشـرف علـى هـذه ، وكـا)Poulard.M : 1910, 87(الفرنسـية معـا 
املـــدارس فرنســـيني يشـــرتط فـــيهم أن يكـــوون حـــاملني لشـــهادة الكفـــاءة 

  .لتعليم الّلغة العربية مع مساعدة بعد اجلزائريني
وهــذا كلــه لتثبيــت سياســة التعلــيم املــزدوج الــيت لقيــت معارضــة 
شديدة من طرف املستوطنني الذين رفضـوا أن يـتعلم أبنـائهم مـع أبنـاء 

واحدة وباإلضافة إىل  ختوف اجلزائريني من هذا  األهايل داخل مدرسة
التعلــيم ألنــه كــان حتــت إشــراف رجــال الــّدين املســحيني، وبالتــايل كــان 

  . اإلقبال عليه ضئيل جدا
ــــــك واصــــــلة اإلدارة العســــــكرية سياســــــتها يف إنشــــــاء  رغــــــم ذل

مدرســـة خاصـــة بالفرنســـيني  697"املـــدارس االبتدائيـــة فوصـــل عـــددها 
حـــــد وعشـــــرون مدرســـــة للجزائـــــريني، أمـــــا عـــــدد بينمـــــا ال توجـــــد إال وا

بالنســبة لألوربيــني عمومــا ولكنــه ال يتجــاوز  53.666التالميــذ فهــو 
ومل تـــتمكن هـــذه ) 296، 1998: ســـعد اهللا( "تلميـــذ جزائـــري 3.112

املـدارس بإعـادة النشـاط التعليمـي يف اجلزائـر وذلـك لظـروف اجتماعيـة 
  . وإبعادهم عنهاوسياسية دينية سامهت يف تقليص عدد التالميذ 

هــذا الوضــع يوضــح واقــع التعلــيم الفرنســي يف اجلزائــر يف ظــل 
السياســـة العســـكرية الـــذي ميـــزه طـــابع التميـــز العنصـــري،  حيـــث كـــان 
تعليمــا إجباريــا للفرنســيني وغــري إجباريــا للجزائــريني، ففــي احلقيقــة هــذه 

الفرنســـية جـــاءت لتـــدعم سياســـة التعلـــيم املـــزدوج مـــن /املـــدارس العربيـــة
وخدمــة أبنــاء الكولـون مــن جهــة أخــرى بينمـا تعلــيم األهــايل ظــل  جهـة

اون   .حمل احتقار و
رغــم كــل القــرارات الرمسيــة الــيت صــدرت يف حــق إقــرار املدرســة 
ــــة مــــع الّلغــــة الفرنســــية وصــــدور القــــوانني  ــــيم الّلغــــة العربي املشــــرتكة وتعل

ـا بالكيفيـة الـيت يريـدها املسـتعم ر إال احلكومية لتنظيمها وتوسيع جماال
ـــا ظلـــت ضـــعيفة يف ظـــل اإلمرباطوريـــة الفرنســـية، فهـــذه السياســـة مل  أ
ـــا كانـــت حتـــت إشـــرافها  يكتـــب هلـــا النجـــاح ملعارضـــة البلـــديات هلـــا أل

  .اإلداري وعلى نفقتها املالية
واهلدف الرئيسي كان واضـحا مـن تأسـيس املـدارس احلكوميـة 
ني الفرنســــية لــــيس لغــــرض تكــــوين مــــوظفني خاصــــني أو إعــــداد معلمــــ

للتعلــيم العمــومي يف كلتــا الّلغتــني وإمنــا اهلــدف احلقيقــي كمــا صــرح بــه 
رئــيس مكتــب الشــؤون السياســية يف بــاريس عــام ) Fellman( فيلمــان
إن الــــّداعي لكــــل هــــذه اجلهــــود هــــو إعــــداد رجــــال : "قــــال حيــــث1846

م علــى  يســاعدوننا مــن خــالل نشــاطهم مــع املــواطنني مــن بــين جلــد
 :أيفـــــــون تـــــــريان" (ق ملتطلبـــــــات حضـــــــارتناتغيـــــــري اجملتمـــــــع العـــــــريب وفـــــــ

2007،80 .(  
أن العامـــل ) 1999(أمـــا حســـب املـــؤرخ عبـــد القـــادر حلـــوش 

األساســي يف فشــل هــذه املــدارس والسياســة التعليميــة الفرنســية عمومــا 
العامل الوطين واملتمثل يف رفض اجلزائريني للتعلـيم الفرنسـي " يكمن يف

ة األوربيـة، بعـد سـلخهم مـن اهلادف إىل إدماجهم وربطهم مبصـري األمـ
أمــــتهم العربيــــة اإلســــالمية وبــــالرغم مــــن طــــابع هــــذه املــــدارس النصــــف 
عربية، واليت حاولت أن تعطي تعليمـا ابتـدائيا دينيـا وجمانـا، ظـل رفـض 
التالميـــــذ اجلزائـــــريني واضـــــحا حـــــىت أن بعضـــــهم اعتربهـــــا صـــــورة هزليـــــة 

العســكرية ألن وبالتــايل فشــلت السياســة التعليميــة ". للمدرســة القرآنيــة
مل يكن باستطاعة هذه املدارس أن تستمر يف البقـاء ملعارضـة الكولـون 

  .  ، فقد كانوا منذ البداية ضدها وطلبوا بإلغائها
ــــة ــــاريخ املدرســــة العربي ــــر خــــالل هــــذه /إن ت الفرنســــية يف اجلزائ

ــــة مث النشــــاط مث  الفــــرتة عــــرف تأرجحــــا بــــني التطــــور البطــــيء يف البداي
يار حيث جاء ا حلكم املدين ليضع حـدا هلـذه السياسـة فتمـا إلغـاء اال

املـــدارس املشـــرتكة نظـــرا ألســـباب ذكرناهـــا ســـالفا وبالتـــايل ألغيـــت مـــع 
  . سقوط النظام اإلمرباطوري

 :السياسة المدنية -1

عرف التعليم االبتدائي  الفرنسي نوع من االهتمام من طرف بعض 
) jules ferry( السياسيني يف ظل اجلمهورية الثالثة منهم جيل فريي

الذي كان وزيرا للّتعليم آنذاك، وٌعرف بأفكاره التوسعية ومؤسس 
املدرسة الفرنسية العلمانية، اجملانية من خالل إصداره جملموعة من 
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واليت غريت وجه النظام التعليمي الفرنسي حيث  1883القوانني عام 
عليم متيز بالطابع احلر الدميقراطي، وألغيت الرسوم الدراسية من الت

  .االبتدائي وأصبح جمانيا وإلزامي يف الوقت نفسه
فبعــد ســقوط املدرســة املشــرتكة وختريــب العديــد منهــا وتشــديد 
الرقابــــة علــــى التعلــــيم اإلســــالمي يف الزوايــــا واملســــاجد، وبعــــد اإلمهــــال 
املتعمد الـذي عرفتـه فـرتة السـبعينات، جـاء جيـل فـريي بتغـريات مشلـت 

ـــاء التعلـــيم االبتـــدائي الفرنســـي، ح ـــه لبن ـــة مـــن وزارت يـــث خصـــص ميزاني
ابتدائيـــة خاصـــة وعموميـــة عـــام  مدرســـة110حـــوايل "املـــدارس بـــاجلزائر، 

مدرســة وقــد زادت  1200وصــل عــددها إىل  1892، أمــا ســنة 1882
لتصــل إىل مليــونني  1886امليزانيــة االســتعمارية للتعلــيم االبتــدائي عــام 

مي للمسلمني، فرنك موجهة للتعليم العمو  94000فرنك فرنسي منها 
عـــــام  114.116وطفـــــل  53.666وبالتـــــايل أصـــــبح عـــــدد املتمدرســـــني 

1892 )Charles.R :1979, 155 .(  
إن هذه األرقام تعطي صورة جديدة عن سياسة التعليم 
الفرنسي باجلزائر يف أواخر القرن العشرين واليت اهتمت بتعليم 

للجمهورية  األهايل، وهذه بعض القوانني الصادرة من اجلريدة الرمسية
  .الفرنسية اخلاصة بتنظيم التعليم االبتدائي وإجبار يته

  :1882مارس  28قانون  -
تنص على أن الّتعليم االبتدائي يشمل الّتعليم األخالقي  :1المادة 

واملدين، القراءة والكتابة، الّلغة الفرنسية إىل جانب اجلغرافيا والتاريخ 
د والسياسة وكذلك الفيزياء لفرنسا، وبعض مفاهيم القانون واالقتصا

  ...والراضيات
يوم األحد هو يوم راحة حىت يسمح لألولياء الذين  :2المادة 

  .يريدون إعطاء تعليم ديين خارج إطار املدرسة
الّتعليم االبتدائي إجباري لألطفال الذين تفوق أعمارهم  :4المادة 

  .سنة للجنسني 13سنوات وما فوق  6
م االبتدائي، متنح للتالميذ بعد إجراء امتحان شهادة الّتعلي :6المادة 

  ).Journal Officiel, 1882(سنة  11عمومي ابتداًء من سن 
على تعديالت ختص تنظيم الّتعليم االبتدائي  1882نص قانون 

الفرنسي، والذي حاول بعض اجلمهوريني املؤيدين لتعليم األهايل 
إال أن مشاريع  بتطبيق بعض ما جاء يف هذه القوانني يف اجلزائر،

تأسيس املدارس اجلزائرية ظلت تعاين من اإلمهال من طرف اجمللس 
البلدي الذي مل يكن عادال يف توزيع امليزانية على كل املناطق، بل 
حظيت املدن أكثر من القرى واألرياف إىل جانب الّنظام اإلجباري 
 الذي مل يطبق يف كل املدارس اجلزائرية وإمنا فقط يف بعض القرى

مبنطقة فورناسيونال بالقبائل الكربى، ألن فرنسا عملت على جعل 
التعليم تعليما ٌمقسما حسب خصوصيات كل منطقة سكانية بناءا 

على الثقافة السائدة فيها كما فعلت  يف منطقة القبائل اليت حظيت 
لتفرقة يف صفوف اجملتمع بسياسة تعليمية مميزة، وذلك لبث ا

لتوافق واالنسجام بني كل الثقافات السائدة ، الذي يتميز بااجلزائري
كما كانت الربامج التعليمية . فيه يف ظل التعليم العريب اإلسالمي

ا العسكرية  تركز أساسا على عظمة فرنسا وتارخيها وعلى قو
متجاهلة عن قصد تاريخ اجلزائر، أي إخضاع تعليم اجلزائريني لسيطرة 

  .أكثر فأكثر يف مصريه اإلدارة الفرنسية واألوروبية، لتتحكم
الذي محلت أوراقه قضية تأسيس  1883مث جاء مرسوم 

املدارس االبتدائية على طريقة امليرتوبول، وطالبة كل البلديات بإنشاء 
مدارس الستقبال اجلزائريني واألوروبيني على حد السواء ولكن هذا مل 
ني يتحقق يف الواقع بشكل جدي وفعلي، فاملدارس اخلاصة باألوروبي

تأسست، أما اخلاصة باجلزائريني مل تظهر للوجود، لكثرة املشاكل 
  . واملعارضة
تاريخ مسجل يف صريورة املدرسة  1883يعترب عام "

، نالحظ 1898و 1883االستعمارية يف اجلزائر وأكثر دقة ما بني 
ألول مرة منذ االحتالل وضع نظام تعليمي مؤسس وموجه لألهايل 

)Fanny Colonna : 1975 ,15.(  
وهكذا توجهت السياسة التعليمية يف ظل اجلمهورية الثالثة 
إىل إرساء قواعد التعليم االبتدائي جاعلة منه مرحلة دراسية مستقلة 

وحسب املفكر اجلزائري أبو القاسم سعد اهللا . يف أهدافها ومضامينها
أن التعليم اآلن اجته إىل الفرنسية الصرحية حتت لواء ) 1979(

الثالثة، وهو تعليم تسيطر عليه الروح الالتينية واملسيحية اجلمهورية 
وهذه هي الفرتة اليت ) رغم اإلدعاء بأنه تعليم الئكي أو علماين(

أصبح على األطفال اجلزائريني فيها أن يقرؤوا يف كتبهم بأن أجدادهم  
  ).   فرنسا(سكان الغال 

فالتعليم اخلاص باألهايل كان ذو طابع فرنسي شكال 
ونا يشرف عليه معلمني فرنسيني يف أقسام خاصة، يهدف ومضم

لغرس فكرة القومية الفرنسية لدى اجلزائريني، حيث كان هذا النظام 
أو  Indigèneال يعترب الفرد اجلزائري مواطن جزائريا وإمنا يعتربه أهليا 

فردا ال قيمة له فحياته مرتبطة بسيده املالك لرأمسال وكأنه خلق 
  .خلدمة املستعمر

قانون للتعليم العمومي يف اجلزائر الذي  1883يعترب مرسوم 
والذي أوصى هو اآلخر بتأسيس  1/2/1885أكمل مبرسوم ثان يف 

املدارس الرئيسية واملدارس التحضريية، وهذان املرسومان أٌكمال 
حول تنظيم التعليم االبتدائي وقام بتصنيف  1886أكتوبر  30مبرسوم 

      :املدرسة االبتدائية إىل
  .املدارس التحضريية وأقسام للطفولة – 1
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 Ecoles primairesاملدارس االبتدائية الرئيسية  – 2

élémentaires.  
ديسمرب  11مدارس التكوين املهين كما حيددها قانون  – 3

1880.  
وكانت هذه القوانني اليت أصدرها اجلمهوريني يف حق تعليم 

تلفة بذلك عن القوانني يف اجتاه إدماجي واضح خم اجلزائريني تسري
ا نصت على إجبارية التعليم وعلمانيته وتعميمه،  السابقة حبيث أ
وبالتايل توصل اجلمهوريني أمثال جيل فريي وإميل كومب وألفرد 
ة للمدرسة  رامبوا وغريهم من فرض املدرسة اخلاصة باجلزائريني املشا

قد ) Indigènes(يف باريس، وكل الوثائق تشري على أن تعليم األهايل
أخذ نوعا ما يتغري، أي ضرورة انتعاشه وتوجيهه وجهة علمية مهنية 
حيث كانت سياسة اجلمهوريني تكمن أساسا يف إخضاع هذا التعليم 

) فرنسي/عريب(لإلدارة الفرنسية واالبتعاد عن فكرة التعليم املشرتك 
وذلك يف إطار سياستهم اإلدماجية، ويف هذا الصدد كتب ألفرد 

لقد انتهى الغزو األول للجزائر « : يقول) A.Rambeau(وا رامب
بتهدئة منطقة القبائل، ويتطلب الغزو  1871الذي مت بالسالح يف 

أما الغزو الثالث فسيتم . الثاين محل األهايل لتقبل إدارتنا وقضائنا
باملدرسة جيب أن حتقق املدرسة الفرنسية تفوق لغتنا على خمتلف 

سخ يف أذهان املسلمني فكرة عظمة فرنسا ودورها الّلهجات احمللية وتر 
يف العلم، وتستبدل اجلهل واألفكار املسبقة واملتعصبة باملبادئ األولية 

  ).Fanny Colonna : 1975, 40(» للعلم األورويب
 Julesوعلى العموم فان اجلمهوريني على رأسهم جيل فريي 

Ferry يف ذلك  حاولوا تفهم الوضع التعليمي، الذي كان سائدا
العهد، وما كان يسود اجملتمع اجلزائري من جهل وأمية، فحاولوا 
استدراك األمر ومعاجلته بإنشاء املدارس وجتهيزها ونشر التعليم يف 

أن "أوساط اجلزائريني، وبالتايل حتقيق أهداف سياستهم املتمثلة يف 
املدرسة هي الوسيلة الناجعة واملفضلة لتحقيق اإلدماج السياسي 

 :عبد القادر حلوش"(جتماعي للمستعمرة يف الكيان الفرنسي واال
م عجزوا على )94، 1999 ، ورغم تبنيهم هلذه السياسة إال أ

حىت داخل الربملان  تطبيقها وذلك لظهور العديد من املعارضني
الفرنسي نفسه، فكثريا ما رفض بعض النواب املوافقة على فتح 

إدماجهم باملدارس األوروبية،  مدارس أهلية، ختص اجلزائريني ورفضوا
إىل جانب موقف الكولون األوروبيني الذي يعترب أكثر تشددا هلذه 

  . السياسة والرافض لفكرة تعليم اجلزائريني بشىت الطرق
م ونفوذهم للضغط على البلديات  استخدم الكولون كل سلطا
لتأخري مشاريع بناء املدارس اليت كانت مكلفة باجنازها وبالتايل 

ا هي ر  فضت هذه األخرية دفع ما عليها للتعليم األهايل، رغم أ

املسئولة قانونيا، وداخل هذا الصراع احلاد ظهرت سياستني 
  .استعماريتني واحدة يف باريس واألخرى يف اجلزائر

سيطر عليه صراع ) Indigènes(فمشروع مدرسة األهايل 
مدرسة : "وناجتاهني ميثله كل من اجلمهوريني و الكولون األوروبي

شاملة (كما يريدها الكولون، ومدرسة ) خاصة بالتكوين(األهايل 
كما يريدها اجلمهوريني، الكولون يريدون إعداد اليد ) وحضارية

 : Fanny Colonna" (العاملة واجلمهوريني يريدون تغيري اإلنسان

كال االجتاهني ميثالن املدرسة االستعمارية إال أنه كل ) 41 ,1975
رأي معني، فاجلمهوريون يريدون تعليما شامال حضاريا أي  منهما له

دف إدماجه يف السياسة والثقافة الفرنسية،  تغيري اإلنسان اجلزائري 
بينما الكولون يريدون تكوين اليد العاملة اليت تشتغل لديهم بأجور 
رخيصة أي تعليم مهين فالحي تطبيقي خاص دون االهتمام 

  . مبستواهم التعليمي والثقايف
ومما يؤكد هذا التضارب حول تأسيس مدرسة األهايل، هو 

ففي االقرتاح « : موقف الربملان الفرنسي الذي يظهر يف النتيجة التالية
إلضافة  1887، أمام الربملان يف )A.Rozet(الذي تقدم به روزي 

: فرنك مليزانية التعليم اجلزائري، كانت النتيجة ما يلي 85000مبلغ 
، وهذا 377وعدد املعارضني  140، عدد املدافعني 517من جمموع 

يدل على أن جملس النواب وجملس الشيوخ الفرنسي مل يكونا 
متحمسني للتعليم اجلزائري رغم تدخل بعض الشخصيات لرفع 

عبد القادر (» القروض املخصصة للبلديات لتأسيس املدارس 
 ).99، 1999: حلوش

 أنفسهم رافدين وبّرر املعارضون موقفهم بأن اجلزائريني
للّتعليم الفرنسي وال يريدون بعث أبنائهم إىل املدارس الفرنسية ألنه 
يتناف مع مبادئ ومقومات الشخصية العربية اإلسالمية هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى أن األموال اليت تصرف لبناء مدارس األهايل 
وجتهيزها، ميكن استغالهلا واستثمارها يف ميادين أخرى ختدم 

ستوطنني، وأن األهايل يناسبهم فقط التعليم املهين، كما كانوا يرون امل
  . يف تعليمهم خطرا على مصاحلهم

أن تعليم اجلزائريني أصبح يقوم على مبدأين :"ويؤكد مارسيه بقوله
  :  اثنني

موجه إىل سكان هم سياسيا فرنسيون، ولكنهم  :المبدأ األول
  .    أجانب من جهة التاريخ والعرق

أنه تعليم جيب أن يكون إىل جانب أن حيدث نظام  :أ الثانيالمبد
  ".ملواطنني"لرعايا، وليس "جديد 

ومهما كان األمر فقد وجه هذا التعليم فعال توجيها خاصا 
خيدم املبدأين الّلذين ذكرمها مارسيه، كونه ألجانب وكونه لرعايا، نعم 
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الرعية أن /يبأجانب يف بالدهم ورعايا للّدولة الفرنسية، وعلى األجن
أبو القاسم سعد (يكون يف خدمة رب الدار ويبدها وهو الفرنسي

  ) 1988،355:اهللا
وذلك كان تعليم اجلزائريني اجلديد القائم على تعليم الّلغة 
الفرنسية والعمل املهين واليدوي يف املزارع الفرنسية والوظائف املهنية 

  .حتتاجها املستعمرةعند الكولون الفرنسيون وبالتايل تكوين يد عاملة 
وهكذا بدأ تعليم األهايل يتدهور نتيجة ضعف امليزانية وقلة 
القروض وختفيف املبالغ املخصصة ملساعدة البلديات على إنعاش 
املدارس والتعليم بصفة عامة، حيث ضعف عدد املتمدرسني عام 

فقط أي ثالثني ألف تلميذ من % 4,3ووصل إىل نسبة  1901
املدرسة ومعىن ذلك أن كل ما نص عليه  يف سن 70.000جمموع 
فرنك  621.000يتحقق، الخنفاض امليزانية من  مل1892قانون 

« فرنك فقط، ويرجع ذلك كما قال برنارد  215.000لالبتدائي إىل 
و قد .عدم دفع البلديات نصيبها من املال لبناء املدارس من ميزانيتها

تردد اجمللس املايل  توقفت احلكومة على دفع القروض للبلديات، كما
: سعد اهللا(» واشتدت معارضة العناصر املعادية للتعليم األهايل

1988 ،358.(  
ذه  والواقع أن خمططي تعليم األهايل من اجلمهوريني توقع 

وحتقيق ) فرنسية/عربية( السياسة جتاوز سلبيات املدرسة املشرتكة
عارات ال تستند أهدافهم الرتبوية اجلديدة اليت كانت يف الواقع إال ش

إلجراءات عملية وتفتقر  العتمادات مالية الزمة اليت كان يصعب 
توفريها يف ظل املعارضة الشديدة، فاإلدارة املدنية كانت خاضعة كليا 
لنفوذ الكولون األوروبيني املتمثلة يف البلديات اجلزائرية الرّافضة 

  .اجلزائر واملعارضة لتعليم األهايل بشىت أنواعه ويف أي منطقة من
 (jean maire)وأمام هذا التدهور قام احلاكم العام جومنار 

مدارس " مدارس إضافية"مدرسة  60بتقدمي مشروع بناء  1907عام 
ا الفرنسني املتقاعدين ) فرنك 5000(غري مكلفة  أين يدرس 

فرنك يف السنة وذات برامج  900واملدنيني أو قدماء اجليش مقابل 
من تدريس اللغة الفرنسية ومسيت هذه املدارس ضعيفة جدا والتقليل 

مدارس إضافية أو مساعدة  )Ecoles Gourbis" (ريبڤمدارس "بـ
ا إسالمية، واليت ما  ا ختتلف عن املدرسة االبتدائية العادية يف كو أل

) Charles.R : 1969, 162(هي إال آلة حرب ضد التعليم األهايل 
نشر التعليم الفرنسي بني فجومنار من خالل مشروعه هذا حاول 

األهايل بوسائل غري مكلفة وإنشاء مدارس ال تستجيب ألدىن شروط 
مراقبني من  Elèves-Maitresالتعليم وحتت إشراف تالميذ معلمني 

طرف الفرنسيني وغريها من النقاط اليت جتعل هذا التعليم ضعيف 
  .جدا وليس يف املستوى املطلوب

مارس  21مؤمتر الكولون  يف وكذلك يف الفرتة نفسها أسفر 
  :على النقاط التالية 1908

  .إلغاء التعليم االبتدائي لألهايل -  
القروض جيب أن ختصص للّتعليم الفالحي الّتطبيقي  -  

إذا أعطيتم املدارس :"Delphiمبعلمني فرنسيني حيث قال دلف 
 : Charles. R" (لألهايل فالعنصر األصلي ميتص العنصر املهيمن

فلم يقبل احلاكم جومنار مبثل هذه التصرحيات اليت ). 162 ,1979
   .1908نوفمرب  5أفشلت مشروعه وبالتايل ختلى عن منصبه يف 

وحلــل األزمــة التعليميــة املتفشــية يف اجلزائــر واملتمثلــة يف نقــص 
ببنــــاء بعــــض  1914املــــدارس واألقســــام، قامــــت اإلدارة الفرنســــية عــــام 

لتالميـــــذ يف االبتـــــدائي ولكـــــن لـــــيس املـــــدارس واألقســـــام وازداد عـــــدد ا
مدرســـة عـــوض  160" بالشـــكل الـــذي كـــان خمططـــا لـــه حيـــث مت بنـــاء

 ,Charles Robert : 1979" (معلـــــم 250وتوظيـــــف  360

وهكــذا اختــذت احلكومــة العامــة التــدابري الالزمــة لتطــوير سياســة ).163
التعلـــــيم بطريقتهـــــا وباختيارهـــــا وأصـــــبح تعلـــــيم األهـــــايل مـــــن مســـــؤولية 

   .احلكومة
  :وضعية التعليم االبتدائي بعد الحرب العالمية األولى

اية احلرب  عقب تأزم الوضع السياسي واألمين باجلزائر بعد 
العاملية األوىل الشيء الذي جعل احلركة الوطنية تتحرك للمطالبة 
باإلصالح والتحرر، فكانت هناك انطالقة جديدة يف ميدان التعليم 

بفضل النهضة الوطنية، اليت كان ميثلها   خالل العشرينات والثالثينات
كل من األمري خالد والعالمة ابن باديس، حيث أصبح الزعماء 
اجلزائريون يطالبون برخص لفتح املدارس لتعليم أبنائهم وحبقوقهم 
املدنية والسياسية، وظهرت حماوالت التحدي والتصدي لسياسة 

جلزائريني بالعلم املستعمر يف هذا امليدان وأصبح اهتمام املثقفني ا
والعلماء وبتأسيس املدارس وإنعاش الزوايا من جديد يف خمتلف املدن 
والقرى وبتمويلها، والضغط على احلكومة الفرنسية لتوافق على 
مطالبهم ومتول مشاريعهم، وتذكر التقارير أن ميزانية التعليم لسنة 

فرنك مضاف إليها حوايل مخسة ماليني  13.458.500بلغت  1924
، وألول )38، 1988: أبو القاسم سعد اهللا" (رنك إلجناز البناياتف

 عرف التعليم االبتدائي تغيريا واسعا، مرة منذ االحتالل الفرنسي

وارتفع عدد التالميذ اجلزائريني أكثر من سابقيه ،فقد بدأ تقومي 
الوضع التعليمي وتعديله ابتداء من هذه الفرتة وقد نستشهد باألرقام 

  :) Charles .R.Ageron(يت قدمها الباحث شارل روبارالتالية ال
إىل  46.000ارتفع عدد التالميذ من  1930-1921ما بني "
تلميذ مسلم وهذا العدد ميثل أكثر من الثلث من تالميذ  69.000

أي أن األغلبية كانوا ) 1928يف عام % 34,7(التعليم العمومي 
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أو املدارس امللحقة  ملتحقني باملدارس األهلية أو األقسام اخلاصة
باملدارس األوروبية، والعدد اإلمجايل هلذه األقسام اخلاصة وصل إىل 

  .%15.8قسم ابتدائي أي  4349من  1930عام  690
فإن عدد األطفال اجلزائريون  1934وحسب إحصائيات عام 

 1506تلميذا يدرسون بـ  78000يف املدارس االبتدائية األهلية قد بلغ 
  ).بالقسمتلميذ  52(قسم 

تلميذ مسلم يرتددون على  69000هناك  1936ويف سنة 
 83(مدرسة األهلية  678املدارس األوروبية يف أقسام خاصة، منها 

  .أقسام عادية لألوروبيني 27000وفتحت ) تلميذ بالقسم
معلم قرآين  3189حوايلأما التعليم التقليدي فقد مت توظيف 

Taleb  تلميذ  16دل أقل من تلميذ ما يعا 50193خاص بتعليم
  .لكل معلم

وصل عدد التالميذ املسلمني  1944 – 1939أما ما بني 
من بينهم  114000املسجلني باملدارس االبتدائية التحضريية إىل 

  ).Charles Robert : 1979,534(بنت  22000
واملالحظ يف هذه األرقام أن التطور البطيء لعدد التالميذ 

دارس االبتدائية مل يتجه دائما حنو الزيادة اجلزائريني املسجلني يف امل
واالرتفاع، فقد عرف أحيانا بعض االخنفاض خاصة الشتداد 
املعارضة األوروبية له من جهة، وتوجه معظم اجلزائريني للتعليم احلر 

ولكن إذا . الذي أنتعش على يد احلركة االصالحية من جهة أخرى
قام حىت أصبح ال قرن بسابقيه  فهو أحسن بكثري من حيث األر 

ميكن التمييز بني التعليم العادي والتعليم اخلاص باألهايل الرتفاع 
عدد املدارس واألقسام وعدد التالميذ والسيما قضية احلضور املكثف 

املالحظ أن هذه األعداد اليت التحقت باملدارس الفرنسية  .للتالميذ
رس اخلاص بتأسيس املدا 1908واألهلية كان بعد صدور مرسوم 

اإلضافية قصد حل أزمة التعليم اليت اتسمت بتطور ملحوظ وفقا 
للسياسة االستعمارية اخلاصة بتنظيم املدرسة االبتدائية وانتشار الوعي 

  .السياسي الوطين باجلزائر
ا بعيدة عن أهدافها  كانت مدرسة األهايل يف مضمو

ا مل تكن أداة جتد يد أخالقي، الرتبوية يف ربطها باجملتمع اجلزائري أل
علمي وإمنا أداة لفرض السيطرة االستعمارية، واحلقيقة اليت ال ميكن 
دف يف مسارها التارخيي منذ البداية إىل  ا مل تكن  جتاهلها هو أ
االرتقاء االجتماعي باجلزائريني، بل حاولت  أن جتعلهم أتباعا هلا 

هلذا يدافعون عنها وعن مصاحلها وحتقيق سياسة اإلدماج الثقايف، 
حاولت فرنسا بشىت الوسائل منحهم تعليم خاص على طريقتها 
اخلاصة لتبعدهم عن  املدارس العربية احلرة من جهة وخوفا من حتول 

كان هدف التعليم الفرنسي . التيار الوطين ضدها من جهة أخرى

هو خلق جيل متشبع بالرتاث الفرنسي والقيم احلضارية الغربية 
  .لعريب اإلسالميومنفصل كليا عن الرتاث ا

يف املقابل ظهور احلركات اإلصالحية الوطنية اليت أصبحت 
تنادي بالتعليم العام لكل أبناء اجلزائر ووفق تعاليم دينه ولغته وثقافته، 
ونادت بالتعليم العريب اإلسالمي داخل مؤسسات تعليمية إسالمية 

ذه فما هي إذن ه. جزائرية اليت كانت منتشرة قبل جميء الفرنسيني
تكوين  املؤسسات؟ وما هو دور التعليم العريب احلر يف نشر الوعي 

  اجلزائري وتعليمه؟ 
  :المؤسسات التعليمية اإلسالمية

  : الكّتاب – 1
يعد الكّتاب من املؤسسات التعليمية الرتبوية األوىل اليت  

فهو املكان الذي . كانت أساس التعليم العريب التقليدي باجلزائر
  .يان القراءة والكتاب وأولويات املعرفة العموميةيتعلم فيه الصب

املكتب والكتاب موضع : وجاء يف لسان العرب البن منظور
تعليم الكتاب ومجع كتاب كتاتيب ومجع املكتب مكاتب، واملكتب 

  .  موضع التعليم
أما الشخص الذي يدرس يف الكتاب فيسمى املكتب، كما 

وأما " البيان والتبيني"يف  يلقب أيضا باملعلم حسبما ورد عن اجلاحظ
" طال العلم"و" احملصل"الصيب الذي يدرس يف الكتاب فيسمى 

  ).16، 1994 :عبد اللطيف العرايب وآخرون" (التلميذ"و
لقد كثر هذا النوع من املدارس يف اجلزائر وعرف انتشارا 

هو األساس ) مجع كتاتيب(واسعا يف كل املناطق، وكان الكتاب 
ي، ويطلق عليه السيما يف بعض املدن كالعاصمة اسم للتعليم االبتدائ

أو اجلامع، وهو خمصص عادة لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم " املسيد"
مبادئ القراءة والكتابة لألطفال، وكان التعليم به موجها حلماية الّدين 

الّلغة العربية بالنسبة جلميع املسلمني كما تقول "اإلسالمي، وتعليم 
معناه إعادة كتابة حروف الكتاب املقدس، وإن القرآن :" أيفون تريان

هو قاعدة حىت للتعليم االبتدائي، وكانت هذه املدارس تكّون 
ا  األطفال لاللتحاق بالتعليم الثانوي املتمثل يف الزوايا وكان يدرس 

خرجيي املدارس العربية القرآنية والطالب   Tolbasمدرسون جزائريون 
لراهب يف آن واحد، وهو يف احلقيقة الذي كان يلعب دور املعلم وا

يؤذن للصالة وألنه يعرف الكتابة والقراءة فغالبا ما حيكم يف املسائل 
  ).130، 2007: أيفري تريان" (العائلية

فكان الكّتاب يركز على قراءة القرآن وكتابته ولفظه 
واستظهاره على ألواح اخلشب ومل تكن هناك طريقة تدريس غري 

استعمال (ما مل تكن هناك مواقيت حمددة للتعليم أي االستظهار، ك
هو الذي حيدد وقت التدريس، وكان ) املعلم(وإمنا الطالب) الزمن
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التالميذ الذين يلتحقون بالكتاب صغار ترتاوح أعمارهم عموما بني 
ومما مييز كثرة اإلقبال على هذه املؤسسة التعليمية هو . سنوات 10و 6

حظيت به من احرتام وتقدير من طرف مكانتها االجتماعية وما 
الشعب اجلزائري حبيث كان هلا دور فعال متمثل يف التعليم الديين 
لألطفال الصغار واحلرص على حفظ القرآن، وهلا وظيفة أخالقية 

  . وعلمية
هكذا ظل الكّتاب خالل الفرتة العثمانية والفرنسية  

اجلزائرية اإلسالمية  كمؤسسة تعليمية حمافظا على الّلغة العربية والثقافة
يف مستوى ال بأس به واستطاع القيام بدور فعال يف نشر العلم 
وحماربة األمية يف زمن غاب فيه التنظيم الرمسي للتعليم اجلزائري 
وإمهال اإلدارة الفرنسية له ورغم تصديها هلذا النوع من التعليم 

لرتبوية وحماربتها له بشىت الوسائل إال أنه استمر يف نشر رسالته ا
  .التعليمية باجلزائر

تعترب الزوايا مرحلة ثانية للتعليم بعد الكّتاب، : الزوايا – 2
وهلذا تٌعد من املؤسسات التعليمية ذات األمهية يف الوسط 
االجتماعي العريب اإلسالمي ، وذلك ما جعلها حتتل مكانة عالية يف 

ا مكان للتعليم والتعلم والتوجيه ودار  اجملتمع اجلزائري إىل جانب كو
القضاء والفتوى وملتقى األشخاص ومقر اجتماعات أهل املنطقة، 

او  يف األصل " يقول أبو القاسم سعد اهللا يف تعريفه لزوايا  على أ
رباطا للجهاد مث تطورت إىل مراكز التعليم والعبادة وأخريا أصبحت 

أيضا  مقاما مث ضرحيا ومزارا ألحد املرابطني، ولكن هذا املفهوم تطور
حىت أصبح يدل يف الزمن القريب منا على مقر الشيخ حامل الربكة 

سعد "(واملتصوف الذي ليس له عالقة باجلهاد وال بالتعليم والعبادة 
وتؤكد الكتابات التارخيية على الدور الكبري ). 107، 2007 : اهللا

الذي لعبته الزوايا يف نشر الّتعليم والّدين اإلسالمي  واستقطاب 
  د من العلماء وطاليب العلم،العدي

وعرفت اجلزائر يف العهد العثماين مرورا باالحتالل الفرنسي 
إىل يومنا هذا وجود الزوايا وانتشارها بكثرة يف كل مناطقها، حيث  
ظلت املركز األساسي بالنسبة للتعليم العريب اإلسالمي التقليدي،  

ا مؤسسة تعليمية يتخرج منها العلماء وتؤهل طال ا فيما بعد كو
  .إىل الوصول للمراتب العليا يف اجلامعات اإلسالمية

موزعة على  2000كان عدد الزوايا   1871فحسب إحصاء 
تلميذ  28.000كل القطر اجلزائري مشاال وجنوبا، فقامت بتعليم 

 14.000مدرسة حتتوي على  90تقريبا فكانت توجد يف قسنطينة 
زاوية، ويف  40ن حوايل ، وكان يف نواحي تلمسا1873تلميذ سنة 

مدرسة لتعليم القراءة والكتابة واحلساب  1000اجلزائر العاصمة 
، وهذه األرقام تدل على انتشارها )14، 1993 :الطاهر زرهون(

بكثرة يف املدن واألرياف والدور الفعال الذي لعبته يف انتشار التعليم 
  .وجذب التالميذ إليها

العطايا اليت تؤمن رعايتها كانت الزوايا تستفيد من اهلبات و 
املستقبل حيث يدرسون الّلغة العربية  Talebويعترب تالميذها طلبة 

والقراءة والكتابة وحيفظ فيها القرآن ويتعلم فيها التاريخ واجلغرافيا 
اخل إىل جانب كون هذه املؤسسات كانت ... والفقه والسنة والفلسفة

نح الطالب سكنا مأوى وملجأ ومستوصف يف الوقت نفسها حيث مي
يتألف من سلسلة من الغرف الصغرية تكون عادة مفتوحة على فناء 
داخلي تشغله منارة املؤذن واحلقيقة أن هذه املدارس القرآنية كانت 

وكان ...متد الدولة املسلمة باملوظفني الضروريني كاملفيت والقضاة
أمر األساتذة الذين كان رمبا عددهم معتربا يعينون من قبل الداي ب

من مدير أمالك احلبوس ويعيشون على عائدات تلك األمالك وكان 
: أيفون تريان(كثريا منهم جيمع بني التدريس واملفيت والتقاضي 

2007 ،134.(  
فبفضل هذه املدارس ظل التعليم القرآين اإلسالمي منتشرا 
يف أوساط اجلزائريني الذين بدورهم حافظوا على ثقافتهم العربية 

ولذلك حاولت فرنسا وضع الزوايا حتت اجملهر ومراقبة اإلسالمية، 
ا والتقليل من دورها  ا، وشن حرب عليها إلباد تعليمها ونشاطا
حيث انتقد تعليمها ووصفه بالتعليم الّديين الغامض واملتصوف، 
دم بعضها ومصادرة أمالكها ونفي بعض معّلميها، إىل  وقامت 

الكرمي فقط دون التفسري ويف جانب تقليص تعليمها يف حفظ القرآن 
املقابل أنشأت املدارس االبتدائية يف املدن والقرى لتمتص تالميذ 
الزوايا وهكذا فقد هذا التعليم تنظيمه وأصبح الطلبة يهاجرون إىل 

  .املغرب وتونس وبعض دول املشرق العريب ملواصلة تعليمهم 
لكن على الرغم من استمرار سياسة القمع والتجهيل اليت 
ا  ا إال أ ا وحتركا شنتها اإلدارة الفرنسية على الزوايا ومراقبة نشاطا
ظلت صامدة حمافظة على مكانتها ودورها يف نشر العلم والتعليم، 
خاصة مع جميء احلركة االصالحية الباديسية اليت اهتمت بإعادة 
بناءها واسرتجاع وظيفتها كما كانت يف السابق وتصحيح املفاهيم 

ول براجمها التعليمية والرتبوية الشيء الذي جعلها تضاعف اخلاطئة ح
ا وتواصل نشر رسالتها الرتبوية التعليمية، وبقيت املركز  من نشاطا

 .الوحيد يف اجلزائر احملتلة لنشر التعليم وحماربة األمية

  :Mederssasالمدارس الحكومية اإلسالمية 
عليم حىت تتمكن اإلدارة الفرنسية من السيطرة على الت

التقليدي وإبعاد اجلزائريني عنه، حاولت إظهار والءها لإلسالم 
واملسلمني فجاءت بفكرة إنشاء مدارس إسالمية حكومية رمسية 

وأطلقوا عليها االسم " باملدارس احلكومية الثالث"وكانت تسمى 
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وصدر مرسوم ) les Mederssasاملدارس (العريب للمدرسة وهو 
وقد نص على إنشاء ثالث  1850سبتمرب  30إنشاؤها بتاريخ 

مدارس واحدة يف قسنطينة وأخرى مقرها تلمسان وثالثة يف املدية،  
كان لكل مدرسة ثالثة معلمني مسلمني جزائريني أحدهم مدير 

وتقوم بتدريس الفقه ) 370، 1998: أبو القاسم سعد اهللا(للمدرسة 
موظفني للعدالة واملواد الدينية اإلسالمية والّلغة العربية، هدفها تكوين 

واإلمامة والتعليم اخلاص للمسلمني، وكانت حتت إشراف السلطات 
      . العسكرية

ا كانت عربية ومعلميها من العرب فهي  رغم أن إدار
مدارس تقع حتت إشراف احلاكم العام، كانت الدراسة يف البداية  

الذي قام بتعديل يف  1863كلها بالعربية ولكن بعد صدور مرسوم 
وأصبح يدرس ... املواد وإضافة اللغة الفرنسية والتاريخ الفرنسيبعض 

حيث ) 373، ص 1998أبو القاسم، (هذه املواد معلمني فرنسيني 
الفرنسية، وهذا ما دفع /أصبحت براجمها تساير املدرسة العربية

م تيقنوا بأن هذه املدارس  ا وكذلك أ التالميذ املسلمني من مغادر
رى لتجنيدهم يف اإلدارة الفرنسية وخدمة ما هي إال وسيلة أخ

أي مبعدل  1878فقط سنة  78مصاحلها، حيث اخنفض العدد إىل 
، وهذا راجع )378، 1998: أبو القاسم(تلميذا لكل مدرسة  29

لكثرة التعديالت اليت أدخلت عليها ونتيجة اإلمهال واملعارضة 
  .الشديدة اليت لقيتها من طرف املستوطنني

ارس يف وضع يتميز باللبس والغموض وكان  ظلت هذه املد
كثري من رجال السياسة ينظرون إليها بعني العداوة واملعارضة، حىت 

أين صدر قرار ينص على نقاط جديدة ولكن  16/02/1876تاريخ 
  : مل يدخل تغريات جذرية على أسلوب التنظيم فيها حيث أقر

إخراج هذه املدارس من دائرة صالحيات السلطة  -
  . ريةالعسك

ا معاهد تعليمية عليا يف جمال الفقه  - تعريف املدارس بأ
اإلسالمي، مكلفة بتكوين املرشحني لشغل املناصب الدينية 

  .والقضائية والتعليمية العمومية
ا بني الصعود والنزول وبني  وقد واصلت هذه املدارس مسري

مدارس الرفض والقبول، وقد انتهت تلك االنتقادات احلادة املوجهة لل
بصدور جمموعة من املناشري والقرارات اليت أدخلت تغريات كثرية على 

إىل بداية القرن العشرين مشلت الربامج  19املنظومة يف أواخر القرن 
واملرشحني وشروط االلتحاق والشهادة  واملنحة وغريها من األمور 
ذه املدارس وذلك لتحسني أوضاعها الداخلية واخلارجية،  املتعلقة 

أصبح يشرف عليها كل من الوايل العام وعميد اجلامعة مها اللذان " و

يشرفان على هذه املؤسسات وكلف مفتش عام بتفقد املدارس مرتني 
  ).1993،221:الطاهر زرهوين"(يف السنة وبتوجيه تقرير هلما

استمرت الدراسة على هذا النحو يف املدارس احلكومية 
إىل ثانويات ذات مستويني حني حتولت  1944اإلسالمية إىل عام 

بينما حتول القسم العايل التابع ملدرسة اجلزائر سنة ) متوسط وثانوي(
إىل معهد الدراسات اإلسالمية العليا إلعداد املدرسني ورجال  1946

أصبحت املدارس الثالث، ثانويات  1951الدين، أما عام 
 اثنان يف العاصمة وواحدة) Franco Musulmaneإسالمي /فرنسي(

يف قسنطينة والرابعة يف تلمسان وأصبحت مهمتها التحضري 
ا سنة  : أبو القاسم(تلميذا  470 1953للبكالوريا وبلغ عدد تالمذ

1998 ،400.(  
 les(وعلى العموم فان املدارس احلكومية اإلسالمية 

mederssas (قد انتهت بنتيجتني:  
ا : األوىل ريب خدمت اإلدارة الفرنسية وليس التعليم العأ

ا مل خترج علماء يف الفقه اإلسالمي وال يف الّلغة  اإلسالمي أل
  . العربية، وهذا ما أراده االستعمار

مل يتوقعها االستعمار منها حيث مل تكن يف صاحله : الثانية
ا باحلركة الوطنية وصفوف  وإمنا ضده، حيث التحق العديد من طال

  . الكربىاجليش الوطين بعد اندالع الثورة التحريرية 
  :التعليم العربي الحر في الجزائر

ظهرت احلركة اإلصالحية اليت يتزعمها العالمة ابن باديس 
يف وقت كانت فيه أوضاع اجلزائر جد مزرية، من جراء السياسية 
االستعمارية اليت عملت طيلة  فرتة االحتالل على طمس معامل 

والّلغة العربية الشخصية اجلزائرية وشد اخلناق على الّدين اإلسالمي 
ميش الثقافة احمللية وذلك بالقضاء  ا لغة أجنبية وكذلك  اليت اعترب
جري معلميه  على التعليم العريب التقليدي وغلق مؤسساته و
واالستيالء على األوقاف اليت كانت متوله وتبدليه بتعليم فرنسي، 

نظامني تعليميني واحد يطبق "الذي  كان ميثل على أرض الواقع 
لربامج واألساليب الفرنسية موجه خاصة ألوالد الكولون األوروبيني ا

وفئة قليلة جدا من اجلزائريني احملظوظني، والنظام اآلخر خاص 
 : Ben Ali. M"(باألهايل والذي حيدد يف سياسته اجلهل واألمية 

هذه السياسة نتج عنها انتشار اجلهل واألمية واإلفراط ). 83 ,2007
اخل حيث أدت بالتعليم إىل أدىن ... ود الفكريعن الّدين واجلم

مستواه، باإلضافة إىل ظهور فئة من اجلزائريني املنخرطني يف املدارس 
 . الفرنسية تطالب بسياسة اإلدماج

اية القرن  شهد اجملتمع اجلزائري  20وبداية القرن  19إن 
ظهور مفكرين إصالحيني باخلصوص الذين درسوا باخلارج مث عادوا 
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امهوا جبهودهم وأفكارهم النظيفة يف النهضة الفكرية والدينية ليس
وطلبوا بإصالح التعليم التقليدي وإرجاع الّلغة العربية، كما كانت يف 

  .السابق
ساهم هذا الوضع يف بروز احلركة اإلصالحية ما بني احلربني 
األوىل والثانية بفضل جهود رائدها ابن باديس وكل إتباعه الذين 

إصالح الوضع يف اجلزائر حماربني االستعمار بشىت  عملوا على
  .الوسائل املمكنة

متثلت أعمال  احلركة يف تطهري الّدين اإلسالمي من 
اخلرافات والبدع اليت ألصقت به واملمارسات السلبية اليت ال تتفق مع 
تعاليمه، ونشر العلم واملعرفة وتوعية الناس وحتريرهم من ضعفهم ومن 

ي عليهم، وبعث الّلغة العربية من جديد وترقيتها الضغط االستعمار 
من خالل التعليم احلر والصحافة والكتابة، كما اهتمت هذه احلركة 
بإرسال بعثات طالبية إىل البالد اجملاورة طالبني العلم وليصبحوا 

حسب  1952إطارات للتعليم احلر، حيث كان عددهم عام 
طالب جزائري  Charles Robert  »1130إحصائيات شارل روبري 

إىل  250إىل الزيتونة ما بينهم  900بعثوا لثالث جامعات إسالمية، 
 300وطالب إىل القرويني بفاس  200واملدرسة الباديسية بقسنطينة 

»  1954يف عام  1270إىل اجلامع األزهر بالقاهرة واجملموع هو 
)Charles Robert :1979, 537.(  

يف إنشاء املدارس كما كان البن باديس وحركته الفضل 
والنوادي واملعاهد على اختالف أشكاهلا ومراحلها لتعليم الّلغة العربية 
وقواعدها وأصوهلا ومبادئ الّدين اإلسالمي، حيث جعل الربامج 

الرتبوية تتالءم والبيئة اليت يعيش فيها املتعلم وليس غريبة عنه كما هي  
  .يف املدارس الفرنسية

مدرسة إىل غاية  70عن إنشاء "لقد نشرت جريدة الشهاب 
مكونة من قسم أو قسمني وموزعة على  1935 – 1934سنتني 

  .تلميذ 3000خمتلف جهات الوطن، يدرس فيها 
، قد 1931أما مجعية العلماء املسلمني اليت مت إنشاؤها سنة 

ا سلك تربوي يضم  124قائمة من  1950نشرت سنة  مدرسة، 
 40.000عن عدد  1954سنة  معلما وأعلنت اجلمعية نفسها 274

ا املدرسية، وكانت قد أنشأت سنة   1947تلميذ يرتادون مؤسسا
بقسنطينة معهد ابن باديس القانوين الذي كان يتوىل تكوين املعلمني 
والطلبة املدعوين إىل مواصلة تعليمهم يف فاس وتونس والشرق 

الذي  وهذه األرقام ما هي إال دليل على اجلهد اجلبار. )*("األوسط
بذلته احلركة اإلصالحية آنذاك يف نشر التعليم احلر يف اجلزائر 
وتصديها لإلدارة الفرنسية وألهدافها الرتبوية املتمثلة يف املبادئ 

  ).اإلدماج -التنصري  –اللغة الفرنسية (الثالث وهي 

ا مجعية العلماء املسلمني يف  وفيما خيص املدارس اليت أنشأ
مدرسة  -: احلر جند أن هناك العديد منها هيإطار التعليم العريب 

مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية بقسنطينة، اليت كانت مبثابة النواة 
  .1917الرئيسية للمشروع الرتبوي يف منطقة الشرق اجلزائري عام 

وهي من  1937دار احلديث يتلمسان، تأسست عام  -
اجلزائريني بالغرب اكرب املدارس التابعة جلمعية العلماء املسلمني 

  .اجلزائري
  .يف مدينة سكيكدة 1929املدرسة املوفقية عام  -
مبدينة بسكرة واليت كانت  1921مدرسة اإلخاء عام  -

مصطفى (تسميها مبدرسة اإلخاء تعبريا عن روح األخوة والتضامن 
  ).120، 1997: محيد اتوا

وتكونت اجلمعيات لرعاية تلك املؤسسات حىت أصبحت 
تعليم احلر يف فرتة وجيزة وانتشرت يف كل املدن واألرياف معاهد لل

والقرى، إن املدارس اليت  أنشأها عبد احلميد ابن باديس باجلزائر  
  .كثرية جدا، يضيق املقام لسردها كلها وقد اكتفينا مبا اشتهر منها

قد أدركت مجعية العلماء املسلمني أمهية الرتبية والتعليم يف 
ئدية والفكرية، لذا عملت جاهدة على إحيائه حتقيق أهدافها العقا

وتدعيمه وإنشاء املدارس يف كل مناطق اجلزائر احلضرية والريفية 
واحلرص على نشره وفق مبادئها وتعاليمها، فنجد ابن باديس يوضح 
يف هذا السياق أمهية إصالح الربامج التعليمية مؤكدا على الصبغة اليت 

لتعليم هو الذي يطبع املتعلم ا« : ينبغي أن يكون عليها فيقول
بالطابع الذي يكون عليه يف مستقبل حياته، وما يستقبل من عمله 

ونعين بالتعليم الذي يكون به املسلم عاملا من علماء ... لنفسه وغريه
مصطفى محيد (» اإلسالم، يأخذ عنه الناس دينهم ويقتدون به فيه 

  ).  135، 1997: اتوا
بالطابع الديين أكثر وذلك لتأثر ابن متيز التعليم العريب احلر 

باديس إىل حد كبري بالطريقة األندلسية يف التدريس واإلصالح واليت 
وما أهل األندلس فمذهبهم تعليم «: ا ابن خلدون بقولهس\يصفه

، ويقول حممد البشري اإلبراهيمي وهو من مؤسس »القرآن والكتاب
احلركة اإلصالحية مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومن زعماء 

هي أال « واصفا الطريقة اليت ارتضاها وابن باديس لرتبية النشء 
نتوسع له يف العلم، وإمنا نربيه على فكرة صحيحة، ولو مع علم 
» قليل، فتمت لنا هذه التجربة يف اجليش الذي أعددناه من تالمذتنا

  ).137، 1997: محيد اتوا(
ن حرصه على كان ابن باديس حيرص على الكيف أكثر م

الكم ويرى يف الرتكيز على الفهم وأعمال الذهن وتشكيل القوى 
املخيلة من شحن الذاكرة، ومن هنا يتجلى لنا الطريقة اليت اعتمدها 
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العلماء اجلزائريني يف التعليم كمسعى الكتساب املعارف واملهارات 
واملواقف وهي طريقة يستخدم فيها املتعلم قدراته ومعارفه لتحقيق 

داف التعليم بالرتكيز على منطق الفهم واالستيعاب والذاكرة أكثر أه
  .مما تركز على حشوها وهذا ما تدعوا إليه املدرسة احلديثة

إىل جانب، الرتكيز على تعليم القرآن الكرمي الذي أُعترب 
أساس التعليم احلر كله أضيف تعليم الشعر وقوانني اللغة العربية، 

اب والصنائع اليدوية ألمهيتها يف احلياة اليومية وأثرا الربامج مبادة احلس
م  للفرد، معتربا بذلك إىل ضرورة ربط دراسة التالميذ وحاجا

  .الضرورية بالبيئة اليت يعيشون فيها
كما اهتم ابن باديس بإعداد املعلم إعدادا صاحلا وأكد على 
ن أمهية دوره يف العملية الرتبوية، وإصالحها مرتبط بصالحه وعليه فإ

أن يكون متمكنا من العلوم « : أهم صفات املريب املسلم حسب رأيه
والفنون اليت يدرسها ملما مببادئ يف التعليم، قادرا على تفهم 
نفسيات املتعلمني، وأن ينزه العلم عن الطابع الدنيوي عامال بعلمه، 

  ).148، 1997: محيد اتوا(» صادقا يف عمله 
ذه النظرة الواقعية أدرك ابن  باديس أمهية الدور الذي يلعبه و

املعلم يف جناح العملية الرتبوية وتطويرها واليت ال ميكن هلا أن تتم 
بدون وجود عنصر ثالث وهو التلميذ الذي يعترب العنصر املكمل 
هلذه العملية، حيث اهتم ابن باديس به ونادي بضرورة مراعاة 

فوارق الفردية اجلوانب النفسية للتالميذ واألخذ بعني االعتبار ال
، كما حث على التعامل معهم كل وطريقته )العقلية واالجتماعية(

م العقلية  م وقدرا لكسب املعرفة وضرورة تعليمهم وفق استعدادا
  .   والفكرية

هكذا جند أن ابن باديس مل يرتك أي عنصر يف العملية 
تطالب  الرتبوية وإال تناوله بالتفصيل والتدقيق وفق الطرق احلديثة اليت

حيث كانت له نظرة شاملة ومتكاملة وركز . ا املدرسة العصرية اآلن
إن السياسة الرتبوية التعليمية اليت . على اجلسم والعقل والروح معا

اتبعتها احلركة اإلصالحية باجلزائر من خالل براجمها وأهدافها 
ومدارسها دورا كبريا يف توعية الشعب وحتريره من قيود االحتالل 

كري واالستيطاين ودفعته للمطالبة حبريته وجعلته حيافظ على دينه الف
ولغته وثقافته العربية اإلسالمية، كما أنتجت هذه احلركة خنبة من 
  .املثقفني احملافظني واملدافعني على أفكارها ومبادئها العربية اإلسالمية

لقد عرف التعليم العريب احلر منذ تاريخ تأسيسه مجلة من 
واملشاكل الصعبة من جراء سياسة اإلبادة والقهر اليت  االضطرابات

شنتها اإلدارة الفرنسية ضده، إال أنه استطاع أن يصمد يف وجهها  
وحيافظ على دوره يف نشر العلم والتعليم، وكان له الفضل يف خلق 

ضة عربية إسالمية واسعة النطاق يف اجلزائر احملتلة، كانت املصدر 
  .ية يف حترير الوطنالرئيسي للحركة الوطن

فبعد احلرب العاملية الثانية انتظر الشعب اجلزائري بدون 
ا فرنسا فثار عليها يف  جدوى حتقيق الوعود الكاذبة اليت وعدته 

مطالبا بإلغاء كل القوانني اجلائرة يف حقه واملطالبة  1945ماي 
باالستقالل، فواصل الشعب نضاله السياسي والثوري جنبا جلنبا مع 

عية العلماء املسلمني واليت تصدى هلا االستعمار بكل ما ميلك من مج
قوة، فشرعت اإلدارة الفرنسية من جديد ومن أي وقت مضى 
جريه وختريب مؤسساته،  اضطهاد الشعب اجلزائري وتعذيبه و
فأغلقت املدارس احلرة وسجن معلموها حيث بقي معظمهم حمرومني 

فما بني "األوضاع يف تلك الفرتة من التعليم، وها هي األرقام لتوضح 
مدرسة  24.000قسم يف  11.880كان موجود   1954 – 1953

 1954ويف نوفمرب . مسلم 322.000تلميذ من بينهم  465.000و
تاريخ اندالع الثورة التحريرية وصل عدد املتمدرسني يف التعليم 

% 12,37أي ) ذكر وإناث(مسلم  306.737االبتدائي العمومي إىل 
سنة متمدرسني  14إىل  6طفل تتجاوز أعمارهم من  240.000من 

 ,Charles Robert :1997(وفق املعايري والنظام التعليمي الفرنسي 

يف سن  460.000وصل عدد التالميذ  1958أما عام ). 535
وهي السنة اليت مت فيها تطبيق  104.000الدراسة مل يسجل منهم إال 

ية معروفة باسم إجبارية خمطط قسنطينة الذي وضع ألسباب سياس
وهكذا مع ). 32، ص 1993الطاهر زرهوين، (التعليم العمومي 

اندالع الثورة التحريرية الكربى واستمرارها ملدة سبع سنوات ونصف 
من النضال واجلهاد لنيل احلرية واالستقالل ضعفت كثريا نسبة 
املتمدرسني منهم من التحق بصفوف جيش التحرير ومنهم من ترك 

جري املد ارس الفرنسية تدعيم للثورة، إىل جانب غلق املدارس احلرة و
ا والضغط الشديد الذي ولته اإلدارة االستعمارية على األهايل  تالمذ

ا النهاية ا أدركت بأ   .أل
  :الخالصة

نستخلص مما قدمناه أنه منذ العهد العثماين عرف التعليم 
لعريب اإلسالمي  مبؤسساته اجلزائري نشاطا واسعا متمثال يف التعليم ا

املختلفة كالكّتاب والزوايا واملساجد، واليت ارتبط نشاطها بالعبادة 
والتعليم واستمر حىت مع االحتالل الفرنسي الذي عمل منذ البداية 
على القضاء عليه واستبداله بتعليم فرنسي قائم على مبادئ وأسس 

حاجات فرنسية والذي ظل طول فرتة االحتالل مسخرا خلدمة 
وأهداف الفرنسيني والكولون األوروبيني، كما أن فئة قليلة جدا من 
اجلزائريني اليت استفادت من هذا النظام، يف حني أن األغلبية من 
اجلزائريني قد ظلت بعيدة عن املدرسة الفرنسية، وظل التعليم  



 

 105

كمنظومة ومؤسسات منحصرا يف إطاره التقليدي ومتماشيا مع البنية 
العربية اإلسالمية، ومتفاعال سلبا وإجيابا مع النظام التقليدية 
رغم تتبعنا ملا كتب عن هذا التعليم من خالل املصادر . االستعماري

التارخيية من كتب وجمالت لضبط خطواته فانه ال ميكن أن نقدم 
إحصائيات دقيقة ملا كان عليه التعليم االبتدائي يف تلك الفرتة من 

ت تلك األرقام واإلحصائيات إال صورة أجادت تاريخ اجلزائر وإمنا كان
ا قارحة الباحثني واملهتمني بتاريخ التعليم اجلزائري يف عهد 

إىل   1830االحتالل لتعكس السياسة التعليمية لإلدارة الفرنسية منذ 
، واليت أورثت اجملتمع اجلزائري تعليما ذو قيم حضارية أوروبية 1962

ية واجتماعية واقتصادية وجد نفسه وأدخلته يف أزمة ثقافية ولغو 
ا شديدة على املنظومة  يتخبط فيها بعد االستقالل وكانت انعكاسا

  .الرتبوية املستقلة حتت اإلدارة اجلزائرية
 

 الهوامش
  .تيزي وزو- أستاذة مكلفة بالدروس جامعة مولود معمري-)1(
 اإلحصائيات مأخوذة من مقال مل يشر فيه إىل اسم صاحب املقال -  *

  :أو تارخيه، على املوقع اإللكرتوين التايل
mouradia.dz/arabe/algerie/portrait/badis.htm-elwww.  
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  :أنثروبولوجي-السوسيووالمنهج  كعند مارك بلو  التاريخ

 .في منهج البحث العلمي ةندراسة مقار 

  )1(منصور ةمرقوم
  :مقدمة 

إذا كانت الدراسات التارخيية تقوم على حبث أحوال الناس 
م السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية  وأوضاعهم وحيا
وتراثهم الثقايف وأدوارهم احلضارية يف مراحل تطورها عرب الزمن، فإن 
الوصول إىل احلقائق التارخيية يتطلب االستعانة بعدة مناهج 

صصات تعتمد على النظرة الرتابطية والتكاملية بني النظم والظواهر وخت
ا اليت ال  االجتماعية املالزمة هلا، وذلك بإرجاع احلقائق إىل حيثيا

ا الدراسات االجتماعية  اتسعت ولقد .ميكن لعلم واحد أن حييط 
تعددت و  ،حديثا إىل جماالت مل تكن معروفة سابقا واإلنسانية

تشمل  اليتو  تناول التجارب واألحداث يف جة لذلكنتي التخصصات
تشعبت  كما ،والثقافية وغريها االجتماعيةو  السياسيةاجلوانب 

ذه   اا بعضهمكملة بعض العلوموتداخلت املناهج العلمية اخلاصة 
، واختلفت هذه املناهج لالستفادة منها يف احلاضر واملستقبل

ا العلمية وتعددها، م  باختالف مشارب أصحا وباختالف نظر
م الفكرية والعقائدية، بل والسياسة واالقتصادية واالجتماعية  وتوجها

     .يف أحيان كثرية
لقد ظهرت الكثري من اجملادالت واملشاحنات بني املؤرخني 

، وذلك يف )علماء اإلنسان(واألنثروبولوجيني ) علماء التاريخ (
ء األمهية له تغليب منهج على آخر، أو ختصص على ختصص، بإعطا

على حساب اآلخر الذي ينتقص من أمهيته وميتهن خصوصيته 
العلمية واملنهجية، وحماولة تغليبه وكأنه املنهج الوحيد الذي جيب 
إتباعه، واالعتماد عليه كلية يف إقامة الدراسات والبحوث اليت تعتمد 
على األحداث املستقاة من امليدان خاصة، بل لقد ذهب بعض 

، إىل حد وصف من )جمددين كانوا أو مقلدين(باحثني العلماء وال
ليسوا على ختصصهم وملتهم العلمية  باملتطفلني واملتفقهني وأشباه 

م أو يف  العلماءكثري من   ىدع وعليه فقد. العلماء يف كتابا
يف  خاصة ،مناهجهم ألحداث القطيعة مع الوسائل التقليدية للبحث

دعوا إىل  كما ،واالجتماعية األخرىجمال التاريخ والعلوم اإلنسانية 
من اجل هدف واحد وهو خدمة العلم واملعارف العلوم  كلتضافر  

  .واإلنسان
اشتغل بالتاريخ الريفي  الذي )2(،"كبلو  مارك"  هؤالء بني من
ثناء من ": وأشتهر بكتاب صدر بعد وفاته حتت عنوان واإلقطاعية

  تحديث املناهج التارخيية فيه ب اهتم )3(".املؤرخ مهنةأو التاريخ أجل 

  
والعلوم  التاريخالتاريخ وعلم االجتماع وبني  بني العالقةوناقش فيه 

فيه إىل إحداث القطيعة مع الطرق التقليدية  ودعا )4(،"الطبيعية
جديدة تعتمد   طرق واعتماد  ،ختطاها الزمن اليتو لدراسة التاريخ 

  .يةجهود كل العلوم اإلنسانية واالجتماع تضافر على
 ال" كبلو  مارك" ، فالعمل دفاعا عن التاريخ هذايعترب 

ولكن يريد أيضا أن يشري  ،التاريخ أو مهنة املؤرخ بتعريف هنا يكتفي
مع  ،وكيف جيب أن يعمل املؤرخ ،التاريخإىل كيف ميكن أن يكون 

 )5(.تارخيية تصوراتإبراز القدرة اخلارقة يف حتويل معاشه احلايل إىل 

فهو يرفض التاريخ الذي ميثل  "mutilation "لالتمثيضد  إنه
 جبسدهككل متكامل،   باإلنسانباإلنسان، فالتاريخ احلقيقي يهتم 

وليس فقط بأفكاره وتصرفاته، وذلك مبجهود شامل  وبإحساسه
والزمانية لإلنسان، واملكانية االجتماعية  الكينونة للوصول إىل

لك من خالل األنثروبولوجي اجملتمع ككل، وذ يدرس  «فكذلك
على املالحظة واملعايشة جملتمع الدراسة،   تعتمدإجراء دراسات عميقة 

بإجراء مقارنات بني الثقافات املختلفة للتعرف على  يقومكما  
 احلياةبعض من جوانب  يفواالختالف   االتفاقجوانب 
        )6(.» ةاالجتماعي

نظرة جديدة تبتعد أساسا عن  من بلوكلعل ما جاء به و 
وما جاء به بعض من  ،التارخييةقليد من وصف وسرد لألحداث الت

يف بوتقة واحدة، حيث تتفق  يصب واالجتماع األنثروبولوجاعلماء 
ا املتفحصة يف استقراء  هذه التخصصات يف رؤيتها املنهجية، ونظر

عرفنا كيف  إذاإال ، الكثري علميا األحداث اليت ال ميكن أن تقدم لنا
وروح  باملوضوعية تصافاالو  هاذر يف التعامل معتوخي احلبهلا، ءنسا

عن العواطف واألحكام  الرتفعالنقد املدعمة بالشك العلمي، وكذا 
 حاولنا من خالل هذا العمل إجياد العالقة اليت تربط قدلو  ،املسبقة

من  االجتماع وعلماألنثروبولوجيا  من جهة، وبني التاريخ بني كل من
-سوسيولهج التارخيي واملنهج اأو باألحرى املن جهة أخرى،
بلوك يف التاريخ كانطالقة حنو  منهجعلى  معتمدين ،أنثروبولوجي

  .بالنسبة لبقية العلوم اإلنسانية تعميم املنهج العلمي
  :العلوم اإلنسانية وأهمية المنهج التاريخي

خالل ما جاء يف هذا الكتاب، سنحاول تسليط  من
مهنة املؤرخ وعلى  على مركزين فمفهوم التاريخ عند املؤل علىالضوء 
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بالعلوم اإلنسانية بشكل عام  التاريخ دةملاالعالقة الوطيدة 
على وجه اخلصوص، مؤكدين على ما  وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا

جاءوا  وأعاصروه أو  ،به بعض الباحثني سواء الذين سبقوا بلوك جاء
  .من بعده

ينا هو مبثابة على أن الكتاب الذي بني أيداملؤلف  يؤكد
مث  )7(،عليه ابنه حول فائدة التاريخ طرحه سؤال إجابة وافية عن

بإسهاب إبراز دور التاريخ وهدفه ومكانته العلمية وأمهيته، يواصل 
أفكاره  يوصلمن أجل أن  والدور الذي جيب أن يقوم به املؤرخ

. وتقدميها للمجتمع بشيء من الوضوح الكتساب مزيد من املعارف
 مقدمتهيبدأ  الذي" الرمحان ابن خلدون عبد"ك على غرار ذل يفعل

عن  لكام  فصل بتخصيص )8(،"العربكتاب   " هاليت وضعها لكتاب
عدد كبري من علماء األنثروبولوجيا يف إبراز فعل وكذا  ،أمهية التاريخ

م أمهية بإسهاب  يتحدث فهو ،مبجاالت أحباثهم والتعريف ختصصا
" الرجال علم"مؤكدا على أن التاريخ هو  والزمنعن التاريخ والرجال 

ذا التعريف  دون بل بالتأكيد أيضا على عبارة  الواسعأن يكتفي 
 Science des Hommes dans le" "الرجال عرب الزمن علم"

Temps.". )9( 

 الظواهر«على أن "Marcel Mauss " "مارسيل مـوس" ويؤكد
حتتوي جزءا تارخييا يرمي  األثنولوجيا وأن ،االجتماعية هي أوال تارخيية

كاألعراف مثال واألجناس : تاريخ اجملتمعات البشرية  معرفةإىل 
  )10(.» ...)الزجني، األصفر (

على  فيؤكد "Bronislow Malinowski"مالينوفسكي . ب أما
رفيع حبيث  خبيطاالجتماعية والثقافية بعضها ببعض  الظواهرترابط 

 عالقة وطيدة مباشرة مجيع املكونات هلذه الظواهر هلا 

   )11( .مباشرةأو غري 
  :األركيولوجيا والمنهج المقارنو التاريخ، 

حسب رأيه ال يضع حاجزا بينه وبني أي عمل  التاريخ   
البحث، يف إشارة إىل كل العلوم اإلنسانية  خيدم  أن ميكنه

فعامل االقتصاد واألركيولوجي أو  الطبيعية،واالجتماعية أو 
اهلامة  املعلوماتميكنه تقدمي  ،حسب ختصصهالفيزيولوجي كل 

) فرع من األنثروبولوجيا(ال حيا لعلم اآلثاراللمؤرخ، و يضرب مث
 سوريةيف بعض مناطق  البنايات اكتشف يف إحدى جدر  عندما

بعد القراءة املتفحصة  تبنيجمموعة من اجلماجم ألطفال صغار 
على  تعتمدبشرية   طقوسجاءت بفعل  اوالبحث املتعمق أ

االبناء، وهلا عالقة وطيدة به أثناءالتضحية باألطفال   املعرفة" ، إ
 François" سيميونحسب تعبري فرانسوا  "اآلثار بواسطة

Simiand"،)12(  إعادة الرتكيب للمكتشفات  طريقةوذلك باستعمال

 معرفةف ،وبالتايل دراسة ماهية وحيثيات ومالبسات هذه الطقوس
إال بالشهادات واملقارنات بينها وبني حقيقة كهذه ال تتسىن 

على أن املؤرخ ال ميكنه جتاهل  يؤكد بلوكو . اكتشافات مماثلة
احلية غري املكتوبة خاصة املكتشفات األثرية كما سبق  الشهادات

أن يتوفر يف الطبيعة البشرية  جيب«  قائالاإلشارة إىل ذلك، ويضيف 
 )  (Un fond permanentدائـموكذا يف اجملتمعات البشرية خمـزون 

ال تساوي  )واجملتمعات األشخاص(األعالم بدونه، أمساء  والذي
عن و  بلمن أجل التعبري بشكل أفضل عن شرعية،  وذلك ،شيئا

التارخيية اليت تشهد حاليا تطورات هامة رغم  األنثروبولوجياضرورة  
   )13( .طرف التقليديني منالقطيعة 
من اإلسهامات  اواحد« يعد الذي املقارن املنهجلقد اعتمد  

وقد ظل هذا املنهج حىت عام  الفرنسيون،اليت قدمها علماء االجتماع 
مث أخذ بعد هذا التاريخ  االجتماع، لمهو املنهج األساسي لع 1918

يار  امرتبط اتدهور  وكانيعاين من التدهور،  يف حقيقة األمر، با
لنظرية، وهي فكرة ا الناحيةالفكرة الكالسيكية اليت أقيم عليها من 

ألن متثل قانونا  تصلح بعد احلرب الكربى تعدالتقدم، اليت مل  
وكانت فكرة التقدم هي حمور  ،األحوالاجتماعيا بأية حال من 

عند رواد علم )  19(  التاسع عشرالتفكري االجتماعي يف القرن 
  )14(.»من أمثال كونت وسبنسر وماركس االجتماع

  :التاريخ والمالحظة
 ن الناحية املنهجية،تطوير، ماستطاعت عدة مدارس  قدل
 تستخدمها«مدرسة شيكاغو و على غرار من وسائل البحث عددا

للبحوث  ملموسةيف احلصول على املعلومات ويف تقدمي مناذج 
حتليل الوثائق والسجالت من خمتلف : االجتماعية وهذه الوسائل هي

أو  ياة، واملالحظة املشاركةواملقابالت غري الرمسية وتواريخ احل األنواع،
بلوك  خيرجال : في جمال املالحظة التارخييةف )15(.»املالحظة باملشاركة

 نقصد ،العلوم كل نقلمل  إن ،عن نطاق الطريقة املستعملة يف جل
ا إحدى أهم الوسائل اليت  فهي« ،بذلك املالحظة جبميع مستويا

ات حول الظواهر منذ القدم جلمع معلومات وبيان اإلنساناستخدمها 
أخذت طرق ووسائل البحث يف جمال العلوم  وعندما… احمليطة به 

املالحظة واحدة من وسائل مجع البيانات  كانت ،االجتماعية تتطور
  )16(.»اليت وظفت وطورت

فاملالحظة يف ميدان األنثروبولوجيا تعترب من اخلطوات اهلامة 
جلمع  األساسية لدراسة الظواهر، بل ميكن اعتبارها من التقنيات

ا لن تكون هلذه الدراسات فائدة كبرية،  البيانات  فالذي« اليت بدو
يقضيهما يف إجازته  الذينيقضي يف بلد مدة أطول من األسبوعني 

سيكتشف صفات أكثر أمهية يف األغراب الذين يعيش بينهم، إذ 
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أن هناك قواعد معينة حتدد الطرف الذي ميكن أن يقرتن به  سيالحظ
عمله ليصبح الزواج قانونيا، ومن له احلق يف  جيبد بالزواج، وما الفر 

يف إصدار األوامر اليت تطاع  احلقاملطالبة مبمتلكات املتوىف، ومن له 
هذه  معتقداتوطريقة اختيار هذه القواعد، كما سيالحظ أيضا 

تم بالشؤون  واملخلوقاتالعامل  طبيعةو الشعوب  غري املرئية اليت 
ا عامل األنثروبولوجيا إذ ال يهمه  متهي األمور اليت يه هذه .البشرية

سلوك الناس اليومي إمنا ما وراء السلوك اليومي، أي  منجمرد ما يراه 
جمتمعا وليس جمرد جمموعة من  جيعله طريقة تنظيم ذلك السلوك، مبا

ا تعيش يف نفس البقعة من     )17(.»العاملالناس تصادف أ
تنظيم واستغالل هذه  اتم يكيفية اليت عن ال يتساءلبلوك  لكن

تكون للمؤرخ صبغة على األقل من  بأنذلك املالحظة التارخيية، و 
 Des" تقنية ئلاألساسية من مهنته، بوضع دال التقنياتمجيع 

guides techniques    "وجرد "Inventaire "قوائم إعداد  وكذا
فـق مـع فهو بذلك يت ،"Catalogues et répertoires"وفهارس 
 حيث ))ethnographie'manuel d"،)18" كتابه  يفموس مارسيـل 

دراسة  يف األجناس البشرية عامل يتبعهيضع الدليل الذي جيب أن 
ا حىت ال حييد عن املنهج اخلطوط العريضة ، فيمده بجمتمع ما ليتقيد 
أن البحث العلمي   « من قبل الحظ ابن خلدون كما. العلمي

نرباسا يهتدي به إىل هدفه  الباحثومي يتخذه حيتاج إىل منهج ق
العلوم  يفاملنشود يف كل ميدان من ميادين املعرفة وباخلصوص 

اليت تقتضي املهارة والنباهة واحلذر والتأين للوصول  ،اإلنسانية املتطورة
وذلك ال يتم إال بالتوجه  ،احلقيقة ومعرفة أسباب الظواهر وأصوهلا إىل

والقدرة على تفسري األمور تفسريا علميا  لذاتهإىل خدمة العلم 
   )19( . » دقيقا

  : ، الشك والتمحيصالتاريخ، النقد
وأن ال  ،والباحث بشكل عام أن يتسم باحلذر املؤرخعلى 

على انه حقيقة مطلقة، كما أن  يالحظهيأخذ كل ما يقدم إليه أو ما 
 بنوع من كمراقبإال عندما حيل الشك   تأتىالتقدم احلقيقي ال ي

قواعد  بفضلوالبحث عن احلقيقة   ،املغالطات الكتشاف التفحص
لشهادات والوثائق ال فا التارخيية،ميكنها إجراء عملية غربلة للمادة 
 رواياتالف« .هلاءكيف نسا  نعرفميكنها إعطاء الكثري إال عندما 

"Les récites" هي أيضا ميكن  املاديةحقيقة مطلقة، واآلثار  ليست
تعرض علينا هنا  )20( . » على مغالطات وحتتوي "ةمفربك" أن تكون

 Les rois" "أصحاب املعجزات امللوك": بلوك فكرة كتاب

thaumaturges " على  مفرنسا من الساللة الكابتية وقدر  ملوك
 Les" "سل الرقبـة"الغدد الليمفاوية  التهاب معاجلة داء

scrofuleux"  ف إىل دراسة فيه مسعا أنثروبولوجيا يهد انتهجوالذي

الفرنسيني مللوكهم بأن هلم  الرعاياخالل متثالت   من  شعيباعتقاد 
وبالتايل استمرارهم يف  ،اخلوارق يف معاجلة هذا الداء منخارقة 

 إبان تالشت هذه املعتقدات اخلاطئة مثالسلطة بفضل هذا االعتقاد، 
 هذاقد تبني بعد ذلك أن و  )21(،األنوار وفلسفة عصر النهضة

م   ناتج تقادالعا  ،احلقيقةيرون  ال«عن جهل من جانب الرعايا أل
هذه احلقائق ال ميكن  )22(.» بل ظنهم أن ما يعتقدونه هو احلقيق

التوصل إليها إال بتضافر جهود العديد من التخصصات، ولقد أسهم 
التارخيية  اخلطأ واملغالطاتمتحيص األحداث وتبيان علم النفس يف 

هاما يف كشف احلقائق  دوراله  رباهني، حيث كانإعطاء الدالئل والو 
يف العصور الذي حدثت  )23(التارخيي واالجتماعي حول التزوير

    .الوسطى
  :التاريخ والتحليل

 مؤكداالتحليل التارخيي يتحدث املؤلف يف كتابه هذا عن 
نقاط أساسية جندها حلقات وصل بني العديد من العلوم  على

املاضي والعكس، فهم املاضي  واسطةباإلنسانية، فهم احلاضر 
هدفه األساسي هو فهم  نظره،فالتحليل التارخيي يف  ،بواسطة احلاضر

الظواهر املدروسة، وليس إعطاء أحكام عنها سواء كانت مسبقة 
"Pré-notions  " أو أحكام قيمة أو متأخرة"Jugement de 

valeur" وليس احلكم الفهم، فهو يؤكد على "Comprendre et 

non juger "، مدعو للتخلص من اخللفيات الذهنية مجيعها  إنه
التارخيية واالجتماعية بنظرة  الظواهر، والنظر إىل ) ...دينيةعرقية، (

األنثروبولوجي الذي يقضي  أواالجتماع  عاملكذا ف .موضوعية
أن ينتق بإخالص وبفهم  جيبما،  جمتمعسنوات عديدة يف دراسة 

 تقاليدو عه ويالحظه من عادات متعمق وعن بصرية ما يسم
دون أية  والتبسيطوتصرفات، ويربط بعضها ببعض بنوع من التحليل 

على مسار  سلبياهلا أثرا  نخلفية مسبقة قد تفرض عليه قيودا يكو 
، )choisit et tri(وينتقي  خيتار«  املؤرخ، و حبثه وبالتايل على نتائجه

وضع عالقة بذلك ل ساعياويرتب مادته ونتائجه بشكل جذري 
كلود هذا ما يشري إليه   )24( . »موضوعية، وربط واضح للزمن بالتأريخ

البحث وطرقه وكذا االعتماد على  موضوعيةحول : ليفي سرتوس
، الزمن ختطاهان الطرق التقليدية اليت عطرق جديدة والتخلي 

دف إليها األنثروبولوجيا هلا أبعاد عميقة، ال  اليت املوضوعية«ف
باجملتمع باستعمال طرق  اخلاصةاالعتالء فوق القيم تعين فقط 

 .املالحظني جملموعالتفكري املناسبة والناجعة بالنسبة للمالحظ، بل 
بل  ،يكتفي فقط باالحرتاس من تأثري عواطفه ال فاألنثروبولوجي

املصطلحات  وإدخال )خاصة فكرية(يساهم يف خلق وسائل جديدة 
 املناهج باستعمال ،)25(»ناو الزمأ كانالداللية، سواء بالنسبة للم
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املناسبة يف احلصول على نتائج أفضل من أجل خدمة البحث 
الباحث يف مرحلة التفسري أن يكمل دائرة  حياول « العلمي، وعليه

بأن يربط نتائجه باإلطار التصوري الذي استعان به،  وذلكالبحث 
ا  ه املرحلة البداية، ويستخدم يف هذ منذأو النظرية اليت اسرتشد 

يؤكد على أنه إذا  )26(،»واخليال العلمي اخلالق التربيرو املنطق 
 مناسبةاقتضت الضرورة جيب أن يستدعي الباحث طرقا ومناهج 

 .لتطورات األوضاع دون التأثري على الشكل العام للمنهج أو البحث
ترى يف احلياة االجتماعية كل متكامل غري  األنثروبولوجيا فشمولية«

ا تع تقسيم اجملتمع إىل مكونات  بإمكانيةرتف يف الوقت نفسه أ
 النفس عاملبسيطة قصد التعمق يف دراسته على غرار ما يفعله 

واالقتصادي واملتخصص يف العلوم  القانونورجل  االجتماعيو 
   )27(.» ...السياسية

  :التاريخ واللغة
 يتأتىال إن الفهم احلقيقي للظواهر االجتماعية والتارخيية 

هولة تامة، ولكن جبهد ومثابرة، فاجلانب املهم يف جناح التحليل بس
التام يف وسائل التحليل، خاصة  التحكم«:بلوك هو  نظرالتارخيي يف 

ا  ا،اللغة مبفردا سواء بالنسبة للفرتة املدروسة جتنبًا لكل  ومصطلحا
حيث ال  )28(.»أو بالنسبة للمنهج التارخيي احلاضر تارخيية،مغالطة 

اهلام الذي تلعبه اللغة يف التخاطب والتفاهم، وكذلك  الدورى خيف
سواء بالنسبة للعلوم الطبيعية أو  املفاهيمدور املصطلحات يف حتديد 

تصلها املصطلحات  اليت« األخريةالعلوم االجتماعية واإلنسانية، هذه 
جراء  مشوهةومسميات املعتقدات ومسميات خمتلف مظاهر احلياة 

يل وغامضة يف الكثري من األحيان ورمبا منذ االستعمال الطو 
 نظامعلى غرار أي وهذا  ،)هامصدر أي من  ( األوىلاالستعماالت 

 ربزوهنا ي )29(. »تعبريي مل يكن حمل اجتهاد وتتبع من قبل املختصني
الباحثني يف تقومي املفاهيم وتصحيح األخطاء وإخراج  دور

  .ض املطلوبوتفي بالغر  سليمةمصطلحات تكون هلا دالالت 
  :الخالصة

 خاصة تدور اليت حاولنا استخالصهاساسية إن الفكرة األ
بشيء  حول تداخل مكونات اجملتمعات البشرية املمتدة عرب التاريخ

مرتبطا  ،جمتمع كان أيكل شيء ويف   إن«، من الرتابط والتكامل
البناء السياسي واالجتماعي  ،بعضه ببعض ارتباط تأثر وتأثري

الذهنية يف شكلها البسيط أو  جلياتاملعتقدات والتو  واالقتصادي
املركب يدعو يف أشكاله إىل توحيد الفكر  البناء هذا )30(،»املعقد

بتضافر جهود كل  املختلفةالبشري انطالقا من الظواهر البشرية 
فمارك بلوك يدعو إىل  .التخصصات وبنوع من االهتمام والتعطش

ا الت كما يدعو   التاريخ،قليل من أمهية نبذ كل التصرفات اليت من شأ

 األخرى إىل احلوار والتواصل مع علم االجتماع والعلوم االجتماعية
 احرتاما خلصوصيات التخصصات األخرى فيها كلية يذوبدون أن 
للحوار مع علم االجتماع، ألن املؤرخ يف حاجة إىل  نعم«:إذ يقول
جديد التاريخ مع العلوم اإلنسانية واالجتماعية، نعم لت تبادالت
 هذهمع العلوم األخرى، وال للذوبان يف  باالحتكاكخاصة 
العميق و  العريضو  إىل أن التاريخ الطويل يشري كما )31(. »العلوم
املقارن، ال ميكن حتقيقه بواسطة مؤرخ واحد معزول، فاحلياة و  واملتفتح

أن يفهم إال القليل يف  هخمتص معزول ال ميكن وأيقصرية يف نظره 
إال بفضل التعاون، يف نوع  يتمدراسته، وال ميكن للتأريخ أن ل قح

  . من الرتكيب العلمي الفردي أو اجلماعي
اليت هي فرع من األنثروبولوجيا حسب ليفي  لإلثنولوجيا بالنسبة أما

 واليت )Synthèse( فهي تشكل خطوة أوىل حنو الرتكيب«سرتوس، 
 منأردنا مزيدا  جغرايف إذا: ثالثة اجتاهات يفميكنها أن تتم 

تارخيي إذا أردنا  املعلومات عن جمموعة بشرية جواريه لليت ندرسها،
 نظاميإعادة تركيب ماضي شعب أو جمموعة من الشعوب، وأخريا 

أردنا عزل تقنية من التقنيات أو  إذا )Systématique(أو نسقي 
باهتمام  إحاطتهاجل ألعادة من العادات أو مؤسسة من املؤسسات 

تم األنثروبولوجيا باملعرفة  البلدانفي ف. خاص األجنلوسكسونية 
معتمدة  ،التارخيية واجلغرافية األبعادالشاملة حول اإلنسان، يف كل 

األول إىل اإلنسان  البدائيعلى معطيات التطور البشري منذ اإلنسان 
صحيحة  ولكنهااحلايل، رامية إىل اخلروج خبالصة إجيابية أو سلبية 

ت البشرية من أكرب مدينة حديثة إىل أصغر قبيلة لكل اجملتمعا
   )Mélanésienne( « . )32(ميالنيزية 

مشولية العلوم وتوحدها يؤكد ليفي سرتوس على  لفكرة ووصوال
العلوم اإلنسانية واالجتماعية  قيتتميز عن با ال األنثروبولوجيا«أن

ا وحدها  القول تقف على العلوم أمكننافهي إذا  ،مبوضوع خاص 
العلوم  حنوالطبيعية، وتستند إىل العلوم اإلنسانية، وتنظر 

إن الدراسات األنثروبولوجية تتميز خباصية ''  )33( . » االجتماعية
هامة على اختالف املدارس القائمة اآلن حيث جند أن كل 
الدراسات األنثروبولوجية تتجه اجتاها تكامليا حبيث ال جند اآلن 

على دراسة نظام اجتماعي معني أو أبعاد  باحثا أنثروبولوجيا يتوفر
مشكلة اجتماعية معينة يف معزل عن بقية النظم واملشكالت 

فاالجتاه ...االجتماعية األخرى القائمة يف اجملتمع موضوع الدراسة
التكاملي يف دراسة اجملتمع أخذ يسيطر فيما يعرف بالدراسات 

 )34(.''السوسيولوجية واألنثروبولوجية على السواء

ترى يف احلياة االجتماعية كل متكامل غري  األنثروبولوجيا فشمولية
ا تعرتف يف الوقت نفسه  تقسيم اجملتمع إىل مكونات  بإمكانيةأ
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 النفس عاملبسيطة قصد التعمق يف دراسته على غرار ما يفعله 
واالقتصادي واملتخصص يف العلوم  القانونورجل  االجتماعيو 

  )35(.» ...السياسية

بني خمتلف العلوم  العالقةريب التفكري العلمي وتوحيده وإبراز تق إن
ا وإناإلنسانية  الوحدة  ، تعيناختلفت مناهجها وتشعبت ختصصا

، كعضو يف )وتفكرياجسدا وروحا (األساسية لإلنسان كإنسان 
يف تناول  الشموليةعين ت ،اجملتمع البشري مبعامالته ومتثالته ومعتقداته

 ة باإلنسان دون التجزئة إال إذا اقتضت الضرورةاملوضوعات املتعلق
والتنوع يف احلاالت والظواهر  التعددية، تعين زيد من الفهم والتعمقمل

بعضها ببعض قصد احلصول على معلومات  ومقارنة ،والتصرفات
، تعين أيضا العلمي املوضوعي والنقدوافية بنوع من التحليل والرتكيب 

 باالعتمادعلومات وإبداء املالحظات احلذر يف احلصول على امل توخي
رتفع عن األهواء تعلى املصادر املوثوقة واملوضوعية، بروح علمية 

  .املسبقة واألحكام
لقارئ ل تقدميهابذلك أننا قد استطعنا تقريب الفكرة املرجو  نأمل

 حماولةلكنها  ،الكرمي دون اإلدعاء أننا أحطنا بكل جوانب املوضوع
 ةواملستفيض ةاملتعمق دراسةاليت ميكن تناوهلا بالالنقاط  بعض  ثارةإل

  .  يف املستقبل هتمام من طرف الباحثنيوجعلها حمل ا
  
  الهوامش 

 مبركز مشارك باحثقسم علم االجتماع، جامعة مستغامن،  ، أأستاذ حماضر  .1
 .وهران) CRASC(البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية 

2. Marc BLOCH )1886 - 1944 (لوسيان مبعيةأسس  ،مؤرخا بارزا كان 
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  االجتماعي المخيال في الجزائرية المرأة صورة
   )1("  سميرة مناد

  
  :مقدمة
 البنية تناولت اليت السوسيولوجية الدراسات هي كثرية

 الشخصية تكوين يف الكبري لدورمها نظرا االجتماعية والتنشئة األسرية
 تكيفيه و الفرد دمج إىل دف االجتماعية ةفالتنشئ االجتماعية؛

ا وأبرز فيه يعيش الذي اجملتمع وقيم معايري وفق  األسرة، مؤسسا
 اجملتمعات ويف.اجلماهريي االتصال ووسائل التعليمية، املؤسسات

  االجتماعية التنشئة عملية ختتلف األخرى اجملتمعات غرار على العربية
 و اجملتمع هلم سطرها اليت دواراأل حبسب وذلك اإلناث عن للذكور
  .منهم يتوقعها اليت املواقف

 تزود احلياة مدى مستمرة عملية االجتماعية التنشئة أن كما
 يف مبا اجملتمع يف  السائدة الفرعية والثقافات العامة بالثقافة الفرد
 اجتماعية ألدوار مناسبة واجتاهات ومعايري سلوكات من ذلك
 التنشئة مؤسسات أهم من تعترب األسرة أن والشك.معينة

 العمل تقسيم جمال يف خاصة اإلطالق على القاعدية االجتماعية
 فواصل وضع يف كبري بدور تساهم عامة العربية فاألسرة. اجلنسي
 العمل تقسيم يف واإلناث الذكور بني للتمييز  اجتماعية و ثقافية

         .  منهما لكل املناسبة واألدوار اجلنسني بني والعالقات
 بوصفها أدوارها يف أمها حتاكي الفتاة" جند ما فكثريا لذا   
 التقليدية للحياة تعد الفتاة. والده حياكي واالبن. هلا مرجعيا منوذجا
 هي اجلنسني بني فاحلدود )2(". العامة للحياة واالبن والزوجية
 اهلوية هي اجلنسية اهلوية" أن ذلك, اجتماعية حدود

   سنهم مع طردا تتناسب الذكور حرية أن كما )3(".االجتماعية
ا الفتاة عكس حريته زادت الولد كرب فكلما  حبرية تتمتع فإ

 الفتاة فتنشئة كربت كلما تدرجييا وتفقدها الطفولة مرحلة يف نسبية
 طريق عن يكون وهذا شرفها صون فكرة عليها تسيطر األسرة يف

 هوية بذلك لتكون تتزوجل البسيطة األمور تتعلم فاملرأة إذا الزواج،
  .واملهنية االجتماعية املرأة

ذا  التشييد يف ليسامهوا للرجال أبوابه اجملتمع يفتح الشكل و
ا املرأة تفجر أن من فبدال املرأة أمام ويغلقها واإلنتاج والتنمية  طاقا

ا منتج، مبدع عمل يف  املسندة األدوار تلك على توزيعها حتاول فإ
 ومن مثالية وزوجة أما تكون أن مطالبة ناحية من يفه مسبقا، إليها
ا يف ناضجة عصرية امرأة تكون بأن مطالبة أخرى جهة   تصرفا

  .عنها ومسؤولة

  جورج" السوري املاركسي الكاتب يعترب الصدد هذا ويف
 مليون مائة ليسوا العرب أن"  "واالشرتاكية املرأة" كتابه يف" طرابيشي

 النصف يشكلن النساء أن العتباره ذلك فقط مليون مخسني بل
  )4( ".العمل عن املشلول

 أن بل مبهمة جاءت الرتاث يف املرأة صورة أن عن فضال هذا
 زمنية حقبة يف مكروها أمرا كان وضعها يف والتفكري عنها الكتابة
ا فبحكم ماضية  يف تزاوهلا أن  تصلح األعمال من كثريا فإن فطر
 جاء ما غالبا الكتابات من ونصيبها اجسده يف خمتزل فدورها بيتها
  .واحلرام للحالل حمددة نصائح شكل ويف غزل أشعار شكل يف

 فيه الفاعالت  النساء يذكر قلما العريب التاريخ أن كما
م الرجال مآثر ذكر على اقتصر فالتاريخ م ودرجة وقو  املعارك يف ثبا
 حمكوم ضيق حيز ويف استثنائيا املرأة ذكر ويأيت املختلفة واملواقف
 من تعد اليت الفنية التحفة تلك وليلة ليلة ألف إن. "هلا اجملتمع بنظرة
 الواقع إىل منها اخليال إىل أقرب بدت وإن اإلنساين األدب روائع
ا ا:  أوال لسببني، واقعية فإ  للمجتمع الباطين الوعي عن إما تعبري إ

 معينة تارخيية حقبة عن أو وخيالية، مجيلة املثالية، للمرأة بتصوره
 فالثقافة )5("النسائية احليل وعن واحلرمي اجلواري عقلية فيها طغت

 عورة فهي الفيزيولوجي بعدها يف حمصورة األنوثة من جتعل التقليدية
 لذا للنساء أخالقية مرجعية) الرجال أي( فهم وبالتايل للشرف ورمز
  .ةاألبدي الرجل لوصاية بذلك فتخضع ملراقبتهم ختضع فهي

 يف الفتاة تربية: " أن على زردومي نفيسة الدكتورة وتؤكد
 باألعمال جديرة صغرها منذ جعلها على تعمل التقليدي الوسط
 كل وعرب أخالقيا خالهلا من تتكون دينية تربية إعطائها وعلى املنزلية
 الرجل من اخلوف حول وحموري أعمى  حياءا ذهنها يف ترسخ هذا

 عرب وتستمر الفكرة هذه ترتسخ وهكذا"  ذريةالع تقديس يف واملتمثل
 على القائم الطرح هذا أن املالحظ أن غري  )*(.هلا األجيال توارث
 يتفق ال طويلة زمنية حقب عرب للرجال مستمرة تبعية يف املرأة اعتبار
 بن آمنة" التونسية الباحثة املثال سبيل على جند إذ. اجلميع عليه
ا دراسة يف تؤكد " "Amna Ben Miled" "ميالد  حول أجر
ا واليت التونسيات النساء  للتونسيات هل:( بعنوانه كتاب يف نشر
  (*)]? Les tunisiennes ont-elles une histoire[)  تاريخ؟

 أن البعض يعتقد واعية وغري ناقصة ومبعرفة أنه على1998   سنة يف
 وهذا هلم خاضعات للرجال تابعات بقني طويل تاريخ وعرب النساء
 يف التونسيات حضور أن دراستها خالل من أثبتت فقد فادح خطأ
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 حضورها وأن القرطاجية احلضارة قبل  وذلك قويا كان مثال التاريخ
 واخلاص العام اجلانب أو والشعيب املقدس اجلانب يف فعاال كان
  .اليوم حىت القدم منذ للحياة
  :  أمهها كان كربى لتساؤالت كإجابة دراستها جاءت وقد
  ؟ تاريخ للتونسيات هل -
  ؟ أحد يعرفهن مل فلماذا تاريخ هلن كان وإن -
  ؟ التارخيية الكتب عن غائبات هن ملاذا مث -

" Pourquoi personne ne la connaît ? 
Pourquoi est-elle 
absente de nos 
livres d’histoire ? 
On pense par préjugé et par manque d’information 
juste, que les femmes de tous les pays ont été 
inactives, passives et soumises aux hommes à 

travers la longue histoire de l’humanité.
 )6(  "  

 
 

 ناتج األمر حقيقة يف هو املرأة ملكانة اخلاطئ الفهم هذا و
 أجنلز يريك فرد نظرية ولدته الذي اإلبستمولوجي احلاجز عن

(Friedrick Engels) من جاءت اليت النظرية هذه األبوية، حول 
 الشهري مؤلفه أجنلز نشر عندما (19) عشر التاسع القرن يف الغرب

« L’origine de la famille, de la propriété et de l’état ». 
 وحدهم الرجال بأن تقول اليت و"والدولة امللكية العائلة، أصل" ،"

 هذه تعميم فإن  إذن تمعاتاجمل تاريخ عرب فاعلني كانوا الذين
 حول عادل غري حكم إصدار إىل أدى معرفيا عائقا شكل النظرية
 نظرية على الرد أن وتؤكد الكاتبة تعود ولكن. للنساء التارخيية اهلوية
 تاريخ يف حاضرات كن اللوايت التونسيات النساء عرب ممكن أجنلز
  )7( .طويلة زمنية حقبات وعرب تونس

 اللوايت النساء لبعض االعتبار بعني خذاوأ سبق ما ضوء يف
 فإننا التاريخ عرب اجملتمع يف ومكانتهن وأدوارهن شخصيتهن أثبنت

 املوقع إنتاج إعادة جتاوز من ا متكن اليت الكيفية عن نتساءل
 بد ال التساؤل هذا عن لإلجابة ؟و جديدة صور يف للمرأة اهلامشي

 حىت وهذا األبوي النظام إطار يف املرأة وضعية على أوال نقف وأن
  .ا احمليطة الظروف  وعن عنها واضحة صورة استجالء من نتمكن

ا على املرأة التقليدية الثقافة تصور  ومستعبدة قاصرة دائما أ
 ولنفي للمرأة اجملتمع هذا يف واملستمر العميق العداء كان هنا من"

 يرها،لتحر  حماولة كل بوجه والوقوف كإنسان االجتماعي وجودها
 يعرف كيف يعرف ال اجملتمع هذا املرأة حترير شعار رفع عند حىت
 فيه وظيفة ال ذكوري جمتمع إنه... وصفتها الذكورية بصيغة إال نفسه
 األبوية فالذهنية... هيمنته وتثبيت الذكر تفوق لتأكيد إال لألنثى
   )8( ..."الشاملة السلطوية نزعتها يف تتمثل ما أول تتمثل

 نظام على يرتكز األبوي النظام أن" شرايب امهش" ويفرتض
 على خمتلفة بأشكال يهيمن الزال أنه و املمتدة واألسرة العشرية
 امتالك ذهنية هي فذهنيته" خاصة النساء وعلى العربية األسرة
 إعادة بإمكانية تقر وال الشك تعرف ال اليت الواحدة احلقيقة
  فرضها إال تريد وال.. حقيقتها إال تعرف أن تريد ال وهي... النظر
  )9(...."األمر لزم إن باجلرب اآلخرين على

 واقع يف اشرتاكهن حيث من سلبيا النساء يوحد نظام وهو
/  ذكر اجلنسني بني فاحلدود. شيء كل يف للرجل والتبعية التخلف

 الفتيات تنشئة ختتلف إذ.  األوىل بالدرجة اجتماعية حدود هي أنثى
   حقيقـة يف هو الذي األبوي لنـظاما يف الذكـور تنشئة عن

 املرأة اضطهاد فيه يتم االجتماعي التنظيم من منوذج"  األمر
 الرجل سيطرة وتأيت خمتلفة بأشكال  )10("الرجل قبل من بانتظام
 األخ إىل متتد بل أسرته على لألب بالنسبة فقط ليس"   املرأة على
 ففي  ته،مكان كانت مهما بالرجل خاصة هي فالسيطرة والزوج
 اخل... وحتررها املرأة مركز ناحية من متقدمة تشريعات مثال تونس
 وعندما أخيها من أكرب التونسية األرياف يف الفتاة تكون هذا ومع
 سيطرة وله منها أصغر وهو" خويا سيدي" إليه تشري عنه تسأل
   )11(... "عليها

 هذا تثبيت على األسرة وتعمل,  دائما املتفوق هو فالذكر  
 األخ إىل األب من ابتداءا عليها، يسيطر الذي هو فالرجل, ،التفوق
 على يقف رجايل سلطوي منوذج كأنه هنا اجملتمع ويبدو فالزوج،
 يف يتحكم الذي هو فالرجل. فالنساء الرجال يليه األب رأسه

 ورمبا البيت من وخروجها دخوهلا يف وحىت والزواجي الدراسي مصريها
 السلطة ميلك أنه على فضال هذا. ا املنوطة األعمال حىت

 احلق فله لذا. اخل...و ويكسوها يطعمها الذي فهو عليها االقتصادية
 املعاملة وهذه.   أحيانا االستعباد حد إىل مصريها يف  يتحكم أن يف

 املرأة فيها ترى ال املرأة عن مشوهة صورة اجملتمع ذهنية إىل تنقل
...  وضعيفا قاصرا تابعا شخصا هافي ترى ما بقدر قادرا حرا إنسانا
 يساهم ما  بقدر والعملي العلمي التقدم على النساء يشجع ال وهذا
 الزوال صعب املنتوج وهذا لديها واخلضوع اإلتكالية روح خلق يف

 هذه املرأة بداخل تتأصل إذ ثانية اجتماعية والدة مبثابة أنه حيث
 وتعودها الذكر، ملشيئة عةخاض لتجعلها ثانية ابنتها إىل فتنقلها القيم،
ا وبالتايل. مثالية زوجة تصبح حىت املنزلية األعمال على  أي( فإ
 اكتسبته الذي الثقايف النمط تعكس أن على شعوريا ال تعمل) األم
 أنه إىل اإلشارة وجتدر. ابنتها شخصية وخاصة أبنائها شخصية يف
 األمريكيني اءالعلم هم والشخصية الثقافة نظرية طوروا الذين بني من

 منذ األفراد يتقاسم إذ الشخصية يف الثقافة تأثري على أكدوا الذين
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 بذلك ليكونوا معينة خربات تتضمن اليت جمتمعهم ثقافة صغرهم
 بالشخصية"  أيضا عنها نعرب أن ميكن واليت اخلاصة شخصيتهم
 األخالقية الشخصية أو  »  personnalité de base «" القاعدية

» personnalité morale  « التمظهر» configuration«. )12(  

فالفرد ما هو يف الواقع إال انعكاس مباشر لثقافة جمتمعه اليت 
تشتمل يف مفهومها على كل أمناط السلوك، القيم، املعايري، األعراف 

اخل اليت تنظم لدى مجاعة ما حقال من الدالالت والرموز ...والتقاليد
ا وأساليبها الذي تنتج من خالله وتستهلك  يف نفس الوقت أدوا

الفكرية واحلياتية مبختلف أشكاهلا البيولوجية، النفسية، االجتماعية، 
  .السياسية واالقتصادية وغريها

 فالثقافة إذا هي تلك البالزما احليوية اليت تنتج فيها كل
 خبضوعها  األم أن يف شك ال و جمتمع ألي والرموز املمارسات

ا القائمة أسفل يف وجيعلها الرجل يقدس واجتماعي ثقايف لنمط  فإ
 و التقليدي األنثوي  الدور تدعيم على وعي بغري أو بوعي ستعمل
 جتعل حيث. األحداث مواجهة يف وسلبية ضعيفة نسوية  مناذج إنتاج
 بالزواج دائما املتعلق  األسري  االجتماعي الدور هي  اهتمامها  بؤرة
 فهي تفكريها من ضيقا حيزا تأخذ قد اليت اهلامشية القضايا أما

 واالقتصادية السياسية اجملاالت يف ومشاركتها والتنمية اإلبداع  قضايا
  .الرجال على حكرا تبقى اليت اخل …

 مجيع بل اإلنتاج ذا تقوم اليت فقط األم ليست الواقع ويف
 اليت اجلماهريية اإلعالم وسائل فيها مبا االجتماعية التنشئة مؤسسات

 العمل جوانب عن لتبعدها معينة صورة يف املرأة إظهار على تعمل
  .املبدع و اخلالق

 الوطن يف الصادرة اجملالت بعض حول أجريت دراسة ففي
 تتضمن لبحوث خضعت واليت مثال" حواء" جملة أن لوحظ العريب
ا ا تنشر اليت للقصص دراسة  التقليدي، األنثوي الدور تدعم" أ
 سليب و ضعيف عاطفي كمخلوق املرأة صويرلت قوي اجتاه وجود مع
 أن كما … املرأة عامل يف هامة مكانة الزواج قضية احتلت و …

 فيها للمرأة يكون أن يتوقع اليت القومية القضايا إىل يرتقي ال وعيها
    )13("األوىل بالدرجة العاطفي بالبعد يهتم وإمنا خالق تنموي دور

 القيم عليها رضهاتف اليت التصورات حبيسة تبقى وهكذا
 ثالث يف حصرها الواقع يف ؟ للمرأة اإلعالم قدم فماذا املوروثة
 وبرتكيز املؤدبة االبنة أو  املطيعة الزوجة أو احلنونة، األم إما فهي صور
 عليها األبوي اجملتمع إطار يف فاملرأة النجوم، و الفنانات على أكثر
 وثانيا أوال  هذا فيه تعيش الذي اجملتمع إطار يف األبناء تنجب" أن

 وهو وثالثا… املنزيل العمل أي اقتصاديا املقيم غري اإلنتاج دور عليها
 اإليديولوجي الضغط لعملية  الواسع الباب من املرأة خيضع الذي

 ا ويناط للرجل والعاطفي  اجلنسي اإلشباع دور عليها أي الغريب
    )15( "… واضحة قوانني يف املكرس الزواج خالل من الدور هذا

 خالل من للمرأة نظرته االجتماعي املخيال ترجم وقد
  املقام هذا يف يناسبنا ما منها نذكر عدة صور يف الشعبية األمثال
  املخيال عن الشعبية األمثال نفصل أن الميكن أننا فالواقع

ا ذلك االجتماعي  تعد اليت الشعبية املأثورات أهم بني من أل
 عادات من االجتماعية، للرتاكمات ءكوعا وتعترب حية كمادة
  . اجملتمع أفراد بني تتداول واليت وغريها وأعراف وتقاليد

 الشعيب االجتماعي املخيال عن تعبريا أيضا تعد كما
 وأسرهم أنفسهم جتاه األفراد سلوك فهم خالهلا من ميكن للمجتمع
 عرب تكونت وتصورات أفكار من حتتويه مبا ذلك ككل، وجمتمعهم

  بعد فيما األجيال عرب وتناقلتها الشعبية الذاكرة وحفظتها رالعصو 
 اجلديد"  أخرى جهة من واالجتماعية الثقافية هويتها على لتتعرف
 بسيطة مجل خالل من كله وهذا". فيه تفرط ال والقدمي حبو

ا أن إال األحيان بعض يف وساذجة   . مؤثرة و عميقة ورموزها مدلوال
 بعدهم، وتستمر األفراد وجود تسبق ابأ أيضا األمثال تتميز

ا إىل إضافة  قصرية مجل يف لنسجها والعقل الفكر إىل النفاذ سريعة أ
 يف احلياة جوانب ملختلف عاكسة وكمرآة طويلة، لتجارب ملخصة
 حماولة مبثابة فهي ، اليومية وأسراره األخري هذا تفكري ولطريقة اجملتمع

  . كلمات يف اجملتمع واقع الستخالص
 احلياة حمور هي اليت املرأة حضور من الشعبية األمثال ختلو وال
 بالتنوع حضورها امتاز بالعكس بل وخارجه البيت داخل االجتماعية
 املالمح تعكس هلا عديدة صور جند أحيانا،إذ والتضارب واالختالف
 أو كأم أو كابنة سواء تسلكها اليت اليومية والسلوكات املختلفة
 والسرت البيت مبثابة املرأة اعتربت فلقد  اخل… كحماة أو كزوجة
ا"  عاري تستر داري"  يقـال وكما األسرة أفراد وجلميع للرجل – فإ

 ال كيف )NIF) (النيف( العائلة شرف بصون مطالبة -املرأة أي
 أن أمه إىل أو أحدهم لزوجة سالمهم بعث عند الناس اعتاد وقد
 هي غالبا والدار " دار عد سلم"  أو"  الدار على سلم"  يقولوا
  )   HURMA) (  الحرمة(  املرأة

 اليت الوحيدة االجتماعية العالقة هو الزواج أن واحلقيقة
 وإما راجلها إما البنت"و  " عار الدار في فالعاتق"  سرتها تضمن
 الزواج يف املتمثلة الشرعية العالقة هذه خارج ووجودها ،" قبرها
" فـ لعائلتها أو هلا بالنسبة سواء جتماعيتنياال ومسعتها ملكانتها يسيئ
  ." دارت سعدها على بارت اللي العاتق

م بتزويج األباء األمثال وتنصح هذا  خوف عنهم بعيدا بنا
م من  غير يجيك ما دارها وبعد زوجها أهلهن بيوت إىل عود
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 بعيدا ابنتها تزويج من املوقف نفس هلا ليس األم أن غري". خبارها
 إحساسها ومن منها جزء ومتثل  أمها سر هي البنت أن ذلك عنها

 هو احلياء ويبقى". ألمها البنت تخرج فمها على القدرة اقلب"
 مجاهلا رغم ولكن حياها يف املرى زين املرأة يف أكثر احملبذة الصفة

  ".والو والعقل طالو صباط المرى" فـ قاصرة تبقى وحسنها
 ورمبا. هذا قامنام يف حصرها يستحيل أخرى صور وللمرأة

 وذلك وحده به خاصا حبثا له وخصصنا احلديث يف أطنبنا لو حىت
 جهة ومن جهة من ا الشعبية والثقافة االجتماعي املخيال لغىن نظرا
 احلياة أطوار تنوع مع تتنوع األمثال تقدمها اليت الصور ألن أخرى

 يزيد ام ولعل الزمن من طويلة حقب وعرب ومكانيا زمانيا االجتماعية
ا هو بيتها أسس وحفظ بناء يف املرأة دور تأكيد من  دائما تبقى أ

 تكون ولو عمارة المرى" فـ وسالمتها دميومتها وضمان الدار أساس
ا ذلك"  حمارة  لضمان وكذا النوع حلفظ األوالد تنجب اليت هي أ
"  وتاد بال الخيمة كي والد بال المرى"  فـ زوجها بيت يف بقائها
ا عدم لةحا ويف  يقول أن إال املثل أمام وليس فائدة دون فهي إجنا

 لزوجته اختياره عند وحريصا فطنا يكون أن الزواج على املقبل للرجل
  " . والنفاس الحبالى من بالك رد واللباس الزين عاجبك يالي" 

ا انعكاسا األمثال يف املرأة صورة إذا تبدوا  لعالقا
ا على الغالب يف وتصورها اليومية االجتماعية  إىل دائمة حاجة يف أ

 هذه وداخل"  دارها غير عندها ما المرى"  فـ الزوج خاصة الرجل
"  بالضرة أو بالعصا عوقبت وإال واخلضوع بالطاعة مطالبة هي الدار

 ما كالسجاد المرى" و"  المرى ياولد بالمرى المرى اضرب
  " . بالخبيط غير يتنظف

 الرتاث حسب املرأة تقدمي يف وتتنوع النماذج وختتلف
 لحم"  اجلملة هذه يف لنا توضح فهاهي للمجتمع  والقيمي الفكري
 بل هلا احرتامه وعدم للمطلقة اجملتمع نبذ عن"  مسوس الهجالة
 أو فائدة كل فتفقد نفسها وعلى عليه ثقيال  عبئا متثل قد بالعكس

 ويف"  نبح ما كلب ربات ، فلح ما عجل ربات الهجالة"  نفع
 ال حىت لألفراد وتقاليده اجملتمع عادات األمثال تنقل آخر مقام
 إذن"  غايب والرجل مكحلة المرى العجايب من"  عنها خيرجوا
تم تتجمل أن عليها فليس ا وإال زوجها غياب يف بنفسها و  فإ

  . عليها املتعارف االجتماعية العادات ستخالف
 صورة يف ناألحيا اغلب يف جاءت املرأة صورة أن ورغم

ا إال والتابع الضعيف  جاهدة وتعمل القسوة وشديدة جدا قوية أ
ا حتقيق على  والمرى راقد بات فيك حلف إذا الراجل"  فـ رغبا
 كنتها جبوار احلماة صورة وجاءت هذا"  قاعد بات فيك حلفت إذا
 األحيان من كثري يف جتاوزه يصعب الذي الصراع تعكس صورة يف

 اخر ومثل" للجنة إبليس يدخل الكنه مع لعجوزا تفاهمت إذا"فـ
  "بإبليس ومتحزمة أفعى المرأة" يقول

 االجتماعية واملعايري القيم حتويل عن املسؤولة هي األم أن واملعروف
 واالدراكات التصورات كل وتنظم حوهلا تبىن اليت النواة فهي لألبناء
 أن غري طهمحمي وحنو البعض بعضهم حنو األفراد حيملها اليت األوىل

 ومثالية اجتماعيا مقيمة: متناقضتني مكانتني تعيش املرأة أن املالحظ
 هي فاألم كامرأة الشرف عن احلفاظ عن ومسؤولة وحمتقرة كأم

 وخمـتلف واإلجتماعية والرمزية الثقافية القيم نقل عن املسؤولة
 بالتنشئة يعرف ما عرب لألبناء األخالقية والقواعد السـلوكات
 )17(األم طرف من مسري كشعب يظهر املغاريب فاجملتمع عية،اإلجتما

(un peuple dominé par la mere)  ا  داخلها يف حتمل  أل
 ومعايري بقيم متشبع جيل لتكوين تؤهلها اليت اإلجتماعية اهلوية
ا" جمتمعه  ميكن إذ اجلنسني بني اجملتمع يقيمه الذي للفرق ناقل إ
 اخلاصة هويتهم بني أي   اآلخـريــن وبني مأنفسه بني التمييز لألبناء
   األم عن اإلنفصال أن النفس علماء ويؤكد )18(  "اآلخرين وهوية
 عند اإلنساين للحب األول املوضوع هي فاألم حياتنا يف صعبة عملية
 منا فرد كل كان وملا) "  أوديب عقدة( لألذهان يعيد وهذا الطفل
 األم تلك األم، صـورة الوعـيه يف بئخي فإنه األيام من يوم يف طفال منا

 وقد )19(" احلقيقية األم مع مشرتكة كثرية أشياء متلك ال اليت اهلوامية
 األم أن الفن أشكال وكل واألساطري اخلرافات و األحالم حتليل أظهر
 احلب موضوع هي األم أن ذلك مجيعا الوعينا يف تسود اهلوامية
  .للفتاة  بالنسبـة األول البديل سوى األب وليس البشر جلميع األصلي
  :خاتمة

 صورة جتسدت كيف نستشف أن ميكن سبق ما ضوء يف
 يف تؤكد  مجعناها اليت األمثال أن فاملالحظ. االجتماعي املخيال يف

 للمرأة تثبت أن الطرق بشىت حتاول وكيف األبوية السلطة معظمها
ا ا تربز لن أ ا رغم الرجل إمرة حتت أي قدرا  تعرف)  املرأة أي( أ

 مثال)  الطوارق( الطارقي فاجملتمع أخرى مناطق يف واسعا احرتاما
 نسجت اليت" هينان تني" اجلدة هي واليت  امرأة إىل أهله نسب يرجع
 مكانة تعرف مثال عندهم واملرأة الكثرية والقصص األساطري حوهلا
 مادائ ليست البنت وحىت والزوجة األم مكانة إن مث وحمرتمة راقية

 هذه أن إال. األحيان من ككثري يف مقدسة ورمبا حمرتمة فهي متدنية
ا يف حتمل اليت الصور  اليت باألمثال مقارنة قليلة تبقى االحرتام طيا
  . والدونية الضعف تعكس
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  :الهوامش
 .مستغانم ،جامعة االجتماع علم بقسم مساعدة استاذة .1

، جملة املستقبل العريب "لتقليد والتجديداملرأة العربية بني ا"،) عبد القادر(عرايب  .2
 .59ص  ،1990العربية ،بريوت مركز دراسات الوحدة،136 ،ع

 58ص  نفس املرجع ، .3

النظام األبوي وإشكالية ختلف ). هشام(شرايب : نقال عن ) جورج(طرابيشي  .4
 .52ص اجملتمع العريب ، مرجع سابق،

 .52: والتجديد، مرجع سابق، ص، املرأة العربية بني التقليد )عبد القادر( عرايب .5

*«L’éducation de la fille en milieu traditionnel 
vise à la rendre apte de bonne heure aux travaux 
ménagers, à lui donner une instruction religieuse sur 
laquelle se greffe une formation morale et par-dessus 
tout, à lui inculquer une pudeur obsédante axée sur 
cette crainte de l homme déjà citée et le culte de la 
virginité ».  

Zerdoumi (Nafissa), L’enfant d’hier, l’éducation 
de l’enfant en milieu traditionnel Algérien, Opcit, P  
186  

 
(*)Ben Miled  (Amna), Les tunisiennes ont-elles une 

histoire ? ,Ed : Simpact, Tunis,  1998 
« La théorie  générale du patriarcat, cette théorie 
considère que les hommes seuls ont été actifs dans 
l’histoire de l’humanité, c’est une théorie qui est 
née dans l’occident du 19ème siècle. A cette époque, 
le philosophe allemand Friedrick Engels publie un 
livre intitulé : « l’origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’état » c’est dans ce livre 
qu’il fonde sa théorie générale du 
patriarcat »…(1). 

6- IBID,   P 10 
7- … « La théorie générale du patriarcat élaborée 

au 19ème siècle par Engels n’est-elle pas 
devenue en effet un obstacle épistémologique 
qui empêche une connaissance plus juste de 
l’identité historique des femmes ? » 

8- « On peut répondre à la théorie d’Engels à 
partir du  cas  des  femmes  tunisiennes  celle‐ci 
furent très présentes dans l’histoire du pays »  
IBID ,PP 11 à 15 

، النظام األبوي و إشكالية ختلف اجملتمع العريب ، مرجع ) هشام(شرايب  -9
 16سابق ، ص 

 16نفس املرجع ، ص  - 10

، مرجع النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابر ماس , ) كريب(إيان  - 11
 .29سابق، ص 

، مركز  23، املستقبل العريب، ع )"ندوة(املرأة العربية "  ،)حريق (إيليا  - 12
  120ص  ،1981بريوت ،, دراسات الوحدة العربية 

 

13- .Delieg (Robert),Anthropologie de la parente 
,Armond Colin ,Paris, 1996,p144  

قضايا املرأة يف اجملتمع العريب كما تعكسها الصحافة " ،) نضال( املوسوي - 14
راسة مقارنة بني صحيفة األنباء الكويتية و صحيفة األخبار د(اليومية 
، جملس النشر العلمي، 61، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، ع "املصرية

 ، ص1998الكويت 

مركز دراسات  23، املستقبل العريب، ع )ندوة(، املرأة العربية ) مكي(عباس  - 15
 . 122، ص 1981الوحدة العربية، بريوت 

16- Morsly   (Dalila), et Autres, D’Algerie et de 
femmes, ENAG,Alger, 1994,PP 147-176 

،يف النقد األديب والتحليل النفسي،دار اجليل )جنم(خريستو  - 17
   8،ص 1،1991،بريوت،ط

 9-8نفس املرجع ،ص ص  - 18

  
  :المراجع قائمة

 مجلة ،"والتجديد التقليد بني العربية املرأة"،) القادر عبد( عرايب -1
 العربية، الوحدة دراسات مركز،136 ،ع عربيال المستقبل

    1990بريوت
 ،العربي المجتمع تخلف وإشكالية األبوي النظام). هشام( شرايب -2

 .1992 بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز شريح، حممد:  تر

: تر ماس هابر إىل بارسونز من االجتماعية النظرية, ) كريب( ايان -3
 .1999 الكويت ملعرفة،ا عامل سلسلة غلوم، حسني حممد

 ، 23 ع العريب، املستقبل ،)"ندوة( العربية املرأة"  ،) حريق( إيليا -4
  ،1981، بريوت,  العربية الوحدة دراسات مركز

 تعكسها كما العريب اجملتمع يف املرأة قضايا" ،) نضال( املوسوي -5
 و الكويتية األنباء صحيفة بني مقارنة دراسة( اليومية الصحافة
 ،61 ع اإلنسانية، للعلوم العربية اجمللة ،"املصرية خباراأل صحيفة
  الكويت العلمي، النشر جملس

 مركز 23 ع العريب، املستقبل ،)ندوة( العربية املرأة ،) مكي( عباس -6
 1981 بريوت العربية، الوحدة دراسات

 اجليل النفسي،دار والتحليل األديب النقد ،يف)جنم( خريستو -7
 1،1991،بريوت،ط
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 دور التوجيه واإلرشاد المهني في تشغيل الشباب

 

  )1(سعد الدين بوطبال  

  

  :مقدمة
لقد عرف مفهوم الثروة عدة تفسريات انطالقا من رأس املال 

رار على ما يسمى بالثروة البشرية، واملنتجات املادية إىل غاية االستق
حيث تعد هذه األخرية األساس املتني الذي تبىن عليه السياسات 

ومبا أن الثروة البشرية تتعلق باإلنسان . االجتماعية واالقتصادية للدول
ظهرت احلاجة ملحة لالستفادة من حبوث ودراسات العلوم 

االجتماعية  االجتماعية وخاصة علم النفس يف شىت ميادين احلياة
التفاعلية، وذلك قصد بلوغ مستويات أفضل للتنمية الفردية 

وانطالقا من كون اإلنسان لديه . واالجتماعية مبختلف أبعادها
حاجات مادية ومعنوية متعددة ومتشعبة، برزت فكرة االهتمام 
بالتنمية املتكاملة جلميع أفراد اجملتمع مبا فيهم الشباب، حيث يعتربون 

  .اقة احملركة والقوة املنتجة للتنمية مبختلف أبعادهامبثابة الط
سعت اجلزائر مثل الدول األخرى للتقليل من البطالة وذلك 
مبحاولة استيعاب أكرب قدر ممكن من اليد العاملة النشطة القادرة 
على العمل والراغبة فيه، وذلك من خالل أرمدة من القوانني 

من االمتيازات واإلعفاءات املشّجعة على االستثمار، بتقدمي مجلة 
والضمانات للمستثمر الوطين واألجنيب على حد سواء، وذلك قصد 
تطوير االقتصاد الوطين، وبالتايل خلق مناصب الشغل، وهذا إما يف 
إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي خصص له املاليري من 

لكن . اخل....الدوالر، أو يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،
رغم كل اجلهود املبذولة من طرف الدولة الستيعاب العدد الفائض 
من اليد العاملة النشطة تبقى مع ذلك نسبة البطالة يف اجلزائر تدعو 

  .إىل االهتمام خاصة لدى الشباب
االهتمام األكرب عند وضع اخلطط  بحتتل شرحية الشبا

مل طاقات التنموية مبختلف أبعادها، وذلك مربر ألن الشباب حي
واليت إن استغلت يف مسار سليم وعقالين كان هلا األثر  متعددة،

االجيايب على مجيع نواحي احلياة االجتماعية،خاصة يف تلك الدول 
. اليت تتكون يف غالبيتها من الشباب،كما هو احلال يف جمتمعنا

وعليه، البد من رعاية وتنمية الطاقة البشرية لدى الشباب من خالل 
م وصقل مواهبهم مبا خيدم تنمية عق م ومبادرا وهلم واستثمار إبداعا

 مصلحتهم ومصلحة جمتمعهم وأهدافه، 

ويف حالة اإلخالل  باهتمامات الشباب ورعايتهم وفق طرائق علمية 
نابعة من حقائق موضوعية مستمدة من احلياة االجتماعية التفاعلية، 

اة االجتماعية تربز مشكالت متعددة ومتشعبة  قد تؤثر على احلي
إمنا هي  بنعتقد أن جل املشكالت اليت يعاين منها الشبا. برمتها

وليدة النسق االجتماعي الذي يعيشون فيه وكيفيات تعاملهم معه، 
ومن بني هذه املشكالت اليت تستهدف الشباب يف مجيع اجملتمعات 

  .مشكلة البطالة : العاملية واجملتمع اجلزائري أيضا جند
ة ظاهرة ذات أبعاد خمتلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تعترب البطال

تبني وجود خلل يف النشاط االقتصادي، كما تعترب يف نفس الوقت 
ولعل . ظاهرة اجتماعية ملا هلا من آثار اجتماعية على تركيبة اجملتمع

البعدين االقتصادي واالجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها 
لفهم طبيعتها وآثارها ومن مث  ويفرضان اعتماد وسائل حتليل متعددة

  .حماولة حتديد آليات التأثري عليها
  مفاهيم أساسية: أوالً 

  :مفهوم التوجيه واإلرشاد المهني. 1
عم وأمشل من اإلرشاد، والتوجيه يسبق اإلرشاد، أإن التوجيه 

تم بالنواحي النظرية، ووسيلة إعالمية يف أغلب  وهو عملية عامة 
ربة يف املوجه، وتعىن بوضع الشخص املناسب األحيان تشرتط توفر اخل

  .يف املكان املناسب
أما اإلرشاد فهو عملية وقائية ومنائية وعالجية تتطلب 
ختصصا وإعدادا وكفاءة ومهارة، كون هذه العملية تعد فرعا من علم 
النفس التطبيقي، مث إن خدمات التوجيه عامة وخدمات اإلرشاد 

  .وهو التوجيه واإلرشاد خاصة جتمل عادة يف مفهوم واحد
التوجيه "  Kenneth Hamiltonكينيث هاملتون، " عرف 

املهين بأنه عملية مساعدة الفرد على اختيار مهنة واالستعداد هلا 
ا و النجاح فيها    )2( .والعمل 

أن التوجيه املهين يرتكز يف إمناء "  Superسوبر، " ويؤكد 
ملة ومالئمة لدوره يف عامل وتقبل صورة الفرد لذاته حبيث تكون متكا

العمل، وكذلك مساعدته على أن خيترب هذه الصورة يف عامل الواقع، 
وأن حيوهلا إىل حقيقة واقعة تكفل له النجاح وحتقق املنفعة جملتمعه 
ويشعر بلذة العمل عند أدائه ويكون راضيا به وغري راغب يف 

قرار االنتقال منه إىل عمل آخر مما يؤدي إىل شعوره باالست
    )3( .واالطمئنان

دف إىل مساعدة  أما اإلرشاد النفسي فهو عملية بناءة 
الفرد كي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خرباته وينمي إمكاناته 
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و حيل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته و تعليمه وتدريبه لكي يصل 
   )4( .إىل حتقيق الصحة النفسية والتوافق الشخصي والرتبوي واملهين

أما اإلرشاد املهين فيهتم مبساعدة الشخص يف اختاذ القرارات 
حيث يكون ذلك . اخلاصة باالختيار املهين والتخطيط ملستقبله املهين

بعد دراسة دقيقة ووافية لشخصيته من ناحية والعمل من ناحية أخرى 
وهذا يتطلب . لريى مدى املالءمة بينهما ومناسبتهما بعضها البعض

وال شك أن . مات وافية عن نفسه وعن عامل املهنةحصوله على معلو 
االختيار املوفق للمهنة له فوائده املعروفة، وهي الرضا واالرتياح يف 

  )5(.العمل وزيادة الدخل
بعدما   تسميته عن التوجيه واحلقيقة أننا جند اإلرشاد قد استقل يف 

ن  حىت وإ"  واإلرشادالتوجيه " حتت مسمى يبعضهماكانا مرتبطني 
اإلرشاد املهين إال  بروزوما  ، الزالت موجودةهذه التسمية انت ك

حيث يتم ؛ من الناحية التعليمية والوظيفية األفراد الهتمامه مبستقبل
الدراسي التخصص  الختيار -مثال - تلميذ أو الطالبال إرشاد

وفق رغباته  ختيار مهنته املستقبلية املالئمةال ؤهلهاملناسب الذي ي
ا منوما  وقدراته واإلرشاد املهين يتدخل يف بداية . متطلبات يتعلق 

الفرتة احلياتية للفرد، انطالقا من فرتة احلضانة مث املراحل الدراسية 
وأصبح اإلرشاد املهين  مرورا مبراحل التعليم العام واجلامعياملتتالية 

الفرد  يتعلق مبيول واستعدادات واجتاهات يتأثر جبوانب كثرية منها ما
 يةدرس، وحىت األفراد املتواجدون يف البيئة املوكيفية صقلها نفسه

  .برمتهااالجتماعية  ةبيئالو  العائلةو 

املرشد املهين بأدوار خمتلفة اجتاه األفراد الذين يعمل على املوجه و يقوم 
  : توجيههم وإرشادهم مهنيا حبيث يعمل على

التايل لدخول تبصري الفرد مبهاراته وقدراته املختلفة اليت تؤهله ب -
التخصص العلمي املناسب له، وكذلك الوظيفة اليت تتالءم مع 

  .استعداداته وميوله يف املستقبل
م  - يساعد املرشد األفراد يف دراستهم من خالل تنمية قدرا

م الذاتية واالستعداد للبحث عن وظيفة والنجاح فيها   .ومهارا
لدراسية مبعلومات عن تزويد التالميذ والطالب يف خمتلف املراحل ا -

  .التخصصات املتوفرة يف سوق العمل وجماالت العمل يف كل ختصص
  .إعداد جلسات إرشاد مهين فردية ومجاعية -
مساعدة الفرد على اختاذ قراره املهين بنفسه يف ضوء ما توفر لديه  -

  .من معلومات تتعلق بطالب اخلدمة
ديثة ملساعدة يستخدم املرشد املهين وسائل عديدة وتقنيات ح -

م الشخصية،  م العقلية وميوهلم املهنية ومسا الطلبة يف قياس قدرا
حبيث يوجه املرشد املهين الفرد إىل جمموعة من التخصصات املالئمة 

  .له

 : مفهوم البطالة. 2

إن أي شخص يتعرض هلذا املصطلح يقر بإمكانية تعريف       
ا  ويف حقيقة األمر أن هذا ". عدم امتهان أي مهنة" البطالة على أ

إذ ال بد من إعطاء هذه الظاهرة  )6(،التعريف غري واضح و غري كامل
يف التعريف . حجمها االقتصادي بعيدا عن التأويالت الشخصية

الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص 
العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن " على أن 

معينة بال عمل وهو قادر  على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند 
 )7(".مستوى أجر سائد لكنه ال جيده 

حقيقة يعترب مفهوم البطالة من املفاهيم اهلامة والذي كثر تداوله يف 
اآلونة األخرية ملا له من ارتباط بالفرد يف سياق احلياة اليومية 

طالة من خالل التعريف التفاعلية اليت يعيشها وميكن تعريف الب
  : اآليت

أشخاصا يف سن العمل طبقا ملا هو حمدد يف وضع  :تتضمن البطالة
  :معني، أي الناشطني اقتصاديا، وكانوا ضمن الفئات التالية

م اخلاص -   .بدون عمل؛ أي الذين ال يعملون مقابل أجر أو حلسا
أي الذين هم يف انتظار عمل بأجر، أو العمل : متاح للعمل -

 .م اخلاصحلسا

أي الذين اختذوا خطوات حمددة للبحث عن : يبحث عن العمل -
م اخلاص  )8(.العمل بأجر أو العمل حلسا

يقصد بالبطالة أولئك األفراد القادرين على العمل؛ أي 
الناشطني اقتصاديا ولكنهم حتت ظروف معينة ال يزاولون أية مهنة 

لة مشكلة اجتماعية وتعترب البطا. تعود عليهم وعلى جمتمعهم بالنفع
على النسق االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد،  ةملا هلا من آثار سلبي

حيث ميكن لتفشي البطالة أن يساهم يف ظهور عدة مشكالت 
  . اجتماعية متشعبة ومعقدة، كاالحنراف، والسرقة وخمتلف اجلرائم

 :مفهوم التشغيل. 3

 حدا من أبرزالتشغيل يف املنظومة اإلقتصادية احلديثة وا ميثل

وأهم عوامل دفع التنمية واالجتماعي، ركائز التوازن اإلقتصادي 
لدى الدول  اإجتماعي أيضا حتدياميثل و واحملافظة على نسق التطور، 

مبا يضمنه لألفراد  واألنظمة بإعتباره أحد أكرب عوامل اإلستقرار
وما يتيحه لألشخاص من قدرة على  باألمان،واألسر من الشعور 

دف إىلاالجتماعي السلمي،  شالتعاي حتقيقها  وهو ما جيعله غاية 
 يعد الرفع من قدرة التشغيل لدى الشباب بصفة. خمتلف السياسات

عامة ولدى حاملي الشهادات بصفة أخص أحد أهم وسائل 
والتشغيل ميثل مفهوما . الشغل املساعدة على اإلدماج يف سوق
جتماعية يف العمل  الفئات اإل قانونيا يبحث يف الرتخيص لبعض
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القدرات الذاتية للفرد على اإللتحاق  حتول إىل مفهوم ديناميكي يقّيم
بسوق الشغل عرب أحد أشكال العمل املتاحة يف الوسط االجتماعي، 

هذا التعريف كل اإلمكانات الذهنية واملهارات اليت ميكن أن  ويشمل
ن يضم جاهزا للعمل والشغل، وطبيعي أ يتحصل عليها الفرد ليكون

املتسارعة اليت تعرفها  القدرة السريعة على التأقلم بإعتبار التغيريات
   .بفعل املؤثرات العاملية احلديثة.سوق الشغل

تعترب فرتة الشباب حلقة أساسية يف حياة  :مفهوم الشباب. 4
اإلنسان، حيث تبدأ فيها عالمات النضج اجلسماين والعقلي 

يف علم نفس النمو أن فرتات  ومن املعلوم. والعاطفي واالجتماعي
العمر تنقسم على وجه العموم إىل فرتة الطفولة مث فرتة املراهقة 

وهناك . والشباب مث فرتة الرشد، مث فرتة الكهولة، مث الشيخوخة
بعض االختالفات يف حتديد السن الذي متتد فيه مرحلة املراهقة 

ا متتد من الثانية عشرة  اخلامسة  أووالشباب، فمنهم من يرى أ
ا متتد من اخلامسة  إىلعشرة  اخلامسة والعشرين، وهناك من يرى أ
الثالثني، وهناك من حيدد بوابتها بسن الثامنة عشرة، وأما  إىلعشرة 

وهكذا جند دائمًا يف كل . الباحث فيفضل اآلخذ بالتحديد األخري
جتمع سكاين فئة سكانية تنتمي إىل فئة الشباب، اليت متتد عادة ما 

  . الثامنة عشرة والثالثنيبني
  األدوار االجتماعية للشباب: ثانياً 

متثل األدوار االجتماعية للشباب مكانة هامة، خاصة 
بالنسبة للمجتمع الذي يعترب مبؤسساته املختلفة مسؤوال عن دعم 
هذه األدوار، والدور ببساطة هو اجلانب السلوكي للمكانة اليت 

والواقع  .الدور بالديناميكية والتعدديشغلها الفرد يف اجملتمع و يتسم 
دف  االجتماعية  دعم األدوار إىلأن هذه املؤسسات املختلفة 

م وإعدادهم لكي  ،للشباب على حنو ميكن معه تشكيل شخصيا
 ارئيسً  إجيابيني يف اجملتمع، والنظام التعليمي يلعب دوراً  يكونوا أعضاء

املناخ املالئم لتنمية  ميوفر هلحنو احلياة، حيث  الشبابيف توجيه 
دورهم ومسؤوليتهم الكربى يف  وتأهيلهم لتحمل موقدرا هممواهب

التعليمي جيعل  بناء اجملتمع وحتقيق تقدمه، بعبارة موجزة فإن النظام
كما البد أن . من قضية العالقة بني الشباب واجملتمع قضية مركزية

م يف يتحمل الشباب مسؤوليتهم الشخصية واالجتماعية إزاء ت صرفا
احلياة اليومية، ويعملون على احملافظة على وطنهم و مقدرات بلدهم، 
وأن يشاركوا يف سريورة التنمية العامة والشاملة للمجتمع الذي 
يعيشون فيه، ويف خمتلف اجملاالت، وللشباب دور كبري يف احلفاظ 

   .على السلم واألمن االجتماعي
  
  

  رعاية الشباب وأهدافها: ثالثاً 
توفري أسس وسبل الصحة اجلسدية والنفسية  :الرعاية الصحية. 1

  .الكاملوتوفري العالج  للشباب،
املعارف ب تتضمن تزويد الشباب:  المعرفية/ الرعاية العقلية. 2

ومستمر  واملهارات الفعلية وتنمية املدركات العقلية بشكل دائم
 ج واملوازنة وتوجيه تفكريهم حنو التحليل والربط واالستنباط واالستنتا 

وتوفري فرص التعليم يف ميادين اللغات والعلوم واآلداب واهلوايات مع 
م وميوال ما يالئم م  ماستعدادا   .وحاجا

 : االجتماعيةالنفسية و  الرعاية .3

التفاعل  ليكونوا على مستوى مناسب من إعداد الشبابيتم 
يكونوا ىت ح العاطفي،االنفعايل واالتزان  النضجالنفسي االجتماعي و 

وافق مع مجيع متطلبات احلياة االجتماعية بالشكل قادرين على الت
م النفسي، الشيء الذي جيعلهم قادرين على  الذي ال يهدد تواز

ا بفاعلية  .التعامل مع املشكالت إيل يصادفو

يعين تنمية الوازع الديين وحيوية و :  الرعاية الروحية أو القيمية .4
افظة على السلوك القومي يف احلياة التفاعلية الضمري، واحلرص واحمل

اليومية؛ بشكل أدق يتم تزويد األفراد مبختلف القيم واملثل اإلنسانية 
  .السامية 

وهذا يتطلب : اإلعداد والتأهيل لممارسة العمل المناسب. 5
أدوات بناء وإنتاج ال معاول هدم  إعداد وتأهيل الشباب ليكونوا
االقتصاد واخلدمة  ى العمل يف ميادينوختريب، وذلك بتدريبهم عل

يئتهم مهنيًا وفق استعدادا ليكونوا ، موميوال موقدرا مالعامة و
  .طاقة إنتاجية فاعلية

الشعور باالنتماء ويتأتى ذلك برتسيخ : تنمية مبادئ المواطنة .6
 بشىت الوسائلللوطن، والتضحية من أجله والعمل على صونه ورقيه 

  .واألساليب
دف رعاية الشباب إىل حماولة بناء مقومات الشخصية املتوازنة و

لديهم، حىت يتمكنوا من التفاعل وفق أهدافهم وأهداف اجملتمع 
الذي يعيشون فيه بشكل متناغم ومتوافق، بغية االستثمار السليم يف 

م املتعددة حىت يكونوا أداة باء ورقي البالد   .طاقا
  حاجات الشباب: رابعاً 

رتتب يواليت جات ينبغي العمل على إشباعها للشباب حا
ا ويف إشباعها محاية ووقاية  ،ومتعددة مشكالت كثرية على فقدا

م للوقوع يف وميكن  ،املشكالت وضمان لعدم االحنراف والتعريض 
تصنيف حاجات الشباب يف ارتباطها باملشكالت اليت يعانون منها 

  :إىل ما يأيت
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جات االقتصادية يف اجملتمع تعترب احلا: حاجات اقتصادية  -1
اجلزائري من أهم احلاجات اليت ينشدها الشباب، وتأيت احلاجة إىل 
العمل يف مقدمة احلاجات االقتصادية، وخاصة بالنسبة للمتعلمني، 
ذلك أن التعليم ال زال هو القناعة املشروعة للحصول على وظيفة 

ؤدي إىل كثري وفقدان عالقة االرتباط بني هذين املتغريين ي مناسبة،
فقد ال يفهم الشباب كيف ال جيد عمل يف جمتمع . من املشكالت 

وهلذا جيب . يعج بالعاملني األجانب واالستنجاد باخلربات األجنبية
حتديد حجم فرص العمل املتاحة له ومدى تأهيله لشغلها، والقيام 
م حنو األعمال اليت ينفرون منها كالعمل اليدوي  بتغيري اجتاها

 . يفواحلر 

يعد الزواج وتكوين أسرة يف اجملتمع : الحاجات االجتماعية -2
اجلزائري احملافظ يف مقدمة احلاجات االجتماعية، ذلك أنه السبيل 
املشروع الوحيد إلشباع الغرائز الفطرية لفئة الشباب، ويعوق تلبية 
هذه احلاجة كثري من التعقيدات االقتصادية واالجتماعية اليت يعاين 

 .ب منها الشبا

حيتاج الشباب إىل تغيري ثقافتهم وقيمهم : حاجات ثقافية -3
م حنو أنواع معينة من األفكار واملعتقدات، كي يتزايد وعيهم  واجتاها

وتعد قيم التواصل  .بأمهية املشاركة يف شؤون اجملتمع وأنشطته العامة
مع الغري من أهم القيم الثقافية اليت جيب غرسها يف الشباب ليتسىن 

م واقرتاح احللول هلا يف إطار سلمي هلم ال تعبري عن مشكال
وعلى ذلك فإننا مطالبون بإعادة صوغ ثقافتنا التقليدية . وحضاري

بشكل حيافظ على هويتنا األصلية مع االنفتاح العقالين على العناصر 
   االجيابية للثقافات الغربية

ويأيت يف طليعتها حاجة الشباب للشعور : حاجات نفسية -4
قاللية الشخصية، وجيب أن نقدم هلم هذا االستقالل يف باالست

اإلطار الذي ال يتصادم مع تقاليدنا وقيمنا االجتماعية، قصد 
م النفسي االجتماعي، والذي يعد األساس الذي  احملافظة على تواز

م يف احلياة االجتماعية بصفة عامة  .تبىن عليه تصرفا

  مشكالت الشباب : خامساً 
  :وهيظهور بعض املشكالت الشباب من  كثريا ما يعاين

  :مشكالت أوقات الفراغ. 1
ساعات الفراغ استخدامًا إجيابياً  من الضروري أن تستخدم

ا من جهة،  مكاناتاإليسمح بنمو  وبتطوير  الشخصية وقدرا
يئة الناس  البد منبإجياز . النظام االجتماعي العام من جهة أخرى

 ومفيداً، استخدامًا صحيحاً  همغت فرااوقأوإعدادهم الستخدام 
 حيقق عائدًا إجيابيًا على املستويني حقيقياً،حبيث يكون استثمارًا 

 .الشخصي واجملتمعي 

  :النفسية كالت المش. 2

 تتعلق بالقلق، وعدم الرضا منوهي عديدة ومتشعبة، قد 

السلوك وتصرفات اآلخرين، وعدم الرضا من القدرات الذاتية، 
واالعتماد على اآلخرين، وعدم الرضا عن  ستقاللوالصراع بني اال

املسئولية االجتماعية،  الشكل اخلارجي، وعدم القدرة على حتمل
الكحول  وسوء الثقة بالنفس ومعاقبة الذات عن طريق اإلدمان على

وتعترب مشكالت حتقيق الذات من . أخل...أو املخدرات أو التدخني 
ا ترتبط مب نفسيةشكالت الاملصميم  دى حتقيق الفرد لطموحاته أل

ورغباته وحاجاته املختلفة، واليت تساهم يف استقرار تفاعالته يف احلياة 
   . االجتماعية اليومية

  :الدراسيةالمشكالت  .3
بالتحصيل الدراسي واخلوف من  املشكالت اليت تتعلق يهو 

الفشل، وعدم استقرار العالقة بني خمتلف العناصر الفاعلة يف العملية 
  . يةالرتبو 

  :  المشكالت المتعلقة بقضايا األسرة. 4
 وأالتفكك األسري،  وأ، و االختيار الزواج كالتفكري يف
   . أخل...، ولية األسريةؤ فقدان املس وأعدم التوافق األسري، 

  :المشكالت الجنسية. 5
بالتفكري يف اجلنس اآلخر  وهي املشكالت اليت تتعلق

، واليت غالبا ما غري املشروعةواملمارسات اجلنسية  اجلنسي،والكبت 
 .تكون آثارها وخيمة على املستوى الفردي واجلماعي

   :المشكالت المتعلقة بالحاجات المادية .6
واحلصول  النقـود،املشكالت املرتبطة باحلصول على  وهي

السكن واليت ترتبط بدورها بالعمل، ول على ـواحلص السيارة،ى ـعل
حيققوا هذه األمور دون أن  بطريقة موضوعية ال ميكن للشباب أن

يكون هلم مورد مايل، وميكن أن نؤكد هنا أن  مشكلة العمل تزيد من 
حدة مجيع املشكالت السابقة الذكر، وباملقابل االندماج املهين 

وعليه، . للشباب قد يفيد يف التخفيف من املشكالت السالفة الذكر
ية التعامل مع تظهر احلاجة امللحة لتوجيه الشباب وإرشادهم إىل كيف

م لضمان حياة مستقرة ومتوازنة وخاصة يف اجلانب املهين  .مشكال

  مبررات حاجة الشباب إلى التوجيه واإلرشاد المهني : سادساً 
يهدف التوجيه واإلرشاد املهين إىل مساعدة الشاب على 
إدراك ذاته من خالل مجلة حماور تتمثل يف اإلمكانات اجلسمية 

ا على البيئة والنفسية والعقلية،  واالجتماعية واالقتصادية وانعكاسا
والعكس، وكذلك مطالب املهنة املنتقاة وفق احملطات املختلفة 
للمرحلة املمتدة من بدايات تلمس االحنياز للمهنة وحىت البدايات 
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العلمية لتعاطي العمل الوظيفي مروراً مبراحل تفعيل اإلعداد األكادميي 
   )9( .النظري والعملي هلا

يف هذا املقام البد من التفرقة بني مصطلحي اإلرشاد املهين 
والتوجيه املهين؛ فمصطلح التوجيه يعين البعد االسرتاتيجي النظري 
التخطيطي الشمويل، بينما ميثل مصطلح اإلرشاد املهين العملية 

وتدابري عملية فنية  إجراءاتالتكتيكية األداتية اليت ترتجم التوجيه إىل 
ختتلف باختالف املصطلحني، ورغم الفارق بني حمددة قد 

املصطلحني إال أن اإلرشاد والتوجيه املهين ميثال جزًء متكامًال ومهّماً 
يف رسم وإعداد وبرجمة عمليات متكني الفرد املتعلم من السيطرة على 
الواقع الذايت وحتديده إدراكًا ومعرفة واجتاهًا نفسيًا وبيئياً، وتوجيه 

طريق األنسب يف اختيار املهنة املناسبة يف بيئة مكوناته حنو ال
وعلى أية حال حيدد الباحثون . اقتصادية واجتماعية قائمة

واملختصون األدوار والوظائف اآلتية واليت ميكن أن يؤديها اإلرشاد 
والتوجيه املهين للشباب أنفسهم وحلركة االقتصاد مبا يف ذلك سوق 

  :كما يأيت    )10(العمل، وهي حسب عبد السالم الدوييب

 .اكتشاف القدرات الختبار املهنة .1

 .اإلتقان املهين .2

 .متكني الشباب من كسب الرزق  .3

إشباع حاجات الشباب كمًا وكيفًا من خالل توفري قدرات  .4
معلوماتية النتشار املهن وتوزيعها ومدى احلاجة إليها والعرض 
والطلب يف سوق العمل، مما حيمي الشباب من البطالة بكل 

 .اعها، وما ينتج عنها من آثار نفسية واجتماعية سلبيةأنو 

املساعدة يف إدارك إمكانات البيئة وما يتوفر فيها من أعمال  .5
ا املختلفة  ا املهنية ومتطلبا  .وفرص عمل ومواصفا

 .الكشف عن قدرات الشخص ومؤهالته وفرص العمل املتوفرة .6

العمل توعية الشباب باملهارات واملؤهالت املطلوبة لفرص  .7
م على إتقان هذه املهارات أو  املتوفرة، ومن مث توعيتهم ومساعد
م لتتناسب مع هذه الفرص من خالل برامج تدريبية  تطوير مهارا

 .وتأهيلهم هلا

توعية الشباب بتطور االقتصاد وسوق العمل واإلمكانات  .8
املتوفرة وما يتطلبه هذا التطور من قدرات ومهارات، ومن مث إعداد 

 .ب وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم هلذه املهارات اجلديدة املطلوبةالشبا

حتديد خريطة الواقع املهين ملختلف املهن باجملتمع، ومتكني  .9
الشباب من االستبدال واإلحالل والتغري من جمال إىل آخر 

ومن هنا ميكن وقاية . حسب تطور سوق العمل ومتطلباته
ميكن تنمية  الشباب من البطالة واإلحباط والفشل، وبذلك

م على املرونة لتغيري مهنته اليت أعد هلا أو تدرب عليها حيث  قدر

يطرأ ما يتطلب هذا املوقف التغيري مع النمو العلمي والتكنولوجي 
 .يف املستقبل

توفري املعلومات والبيانات الالزمة عن فرص العمل  .10
 .وخصائص سوق العمل، وعن املهارات والتخصصات التعليمية

ا توعية ال .11 شباب بتنوع املهن وتطورها واختالف متطلبا
ذا  ومزاياها وأخطارها وغري ذلك من املعلومات ذات العالقة 
ا التأثري على املستهدفني يف اختيار  اجملال، واليت يكون من شأ
مهنة أو عمل أو تغيريها، أو السعي للتطور والنمو يف املهنة 

 .املعنية

الفعلي واملتصنع، وكذلك يف التقليل من البطالة يف بعديها  .12
حتقيق االستيعاب الكامل للعناصر املدربة واملؤهلة، ورفع معدالت 

       )11( .األداء، ورفع الكفاءة اإلنتاجية
تنبع احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد املهين من خالل خمتلف املؤسسات 

مثلة االجتماعية من املعطيات واحلقائق الراهنة واملستقبلية اآلتية واملت
يف أن سوق العمل يف االقتصاديات املعاصرة متطورة وتعتمد على 
مهارات بشرية وتقنية متقدمة، فضال عن التنمية واالقتصاد الراهن 
الذي  يتطلب وجود شرحية من املبادرين واملبدعني، الشيء الذي 
يفرض على التعليم والتكوين بكل مراحله أن يساير التجديد والتنوع 

  .هتمام أكثر بسوق العمل واحتياجاتهواملرونة واال
اآلليات االجتماعية الُمَفعَِّلة لدور التوجيه واإلرشاد المهني : سابعاً 

  في تشغيل الشباب
ال ميكن النظر إىل التوجيه واإلرشاد املهين ككيان مستقل 
معزول عن أجزاء النظام االجتماعي اآلخر  فهو يرتبط ويتفاعل 

املؤسسات االجتماعية األخرى، إذ يرتبط ويتأثر مبجموعة من النظم و 
اإلرشاد والتوجيه املهين بالنظام الرتبوي وبكل مستوياته ومراحله، 
حيث يعتمد اجملتمع على نظامه الرتبوي أوًال إلعداد املتخصصني 
واخلرباء يف هذا اجملال، وثانيًا يوظف اجملتمع نظامه الرتبوي للتوجيه 

م واستعداداواإلرشاد املهين لتصنيف وفرز ال ، ومن مطالب وقدرا
مث توجيههم ملختلف التخصصات العلمية والفنية، وبالتايل يتم 
تدريبهم وإعدادهم ملختلف املهن وفرص العمل اليت يتيحها سوق 

  . العمل أو اليت ختلقها حركة النمو االقتصادي يف اجملتمع 
ية قد يواجه التوجيه واإلرشاد املهين مبعطيات اجتماعية وأسر 

وثقافية وصعوبات تتمثل يف أن أسرة الطالب تعتقد أن ابنها البد أن 
يدرس الطب أو اهلندسة مثًال، بينما تكون إمكانيات وقدرات 
الطالب ال تتناسب وهذه التخصصات ، فتصر األسرة ويصر الطالب 

وهنا . معاً على دراسة ختصص معني وتكون النتيجة يف النهاية الفشل
يف إقناع األسرة أو الطالب ذاته بتعديل أو ختصيص البد من التفكري 
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توقعاته العلمية واملهنية والقبول بدراسة ختصصات أخرى قد ال يرغبها 
وهناك آالف الطالب الذين . الطالب أو ال ترغبها األسرة البنها

م يف دراسة ختصصات ليس هلم  يضيعون وقتهم ويضيعون إمكانا
هم يدخلون هذه التخصصات جماراة االستعداد العلمي الالزم هلا، و 

م  م ورغبا وإرضاء ألسرهم، أو إرضاء ألصدقائهم، أو إرضاء مليوال
النفسية فقط دون أن يكون هلم االستعداد والقدرة احلقيقية الالزمة 

وعليه جيب على املؤسسات االجتماعية أن تتحمل الدور . لذلك
ا من ناحية التوجيه واإلرشاد املهين ق صد دعم فرص التشغيل املنوط 

للشباب، حيث ميكن للمؤسسات االجتماعية اآلتية أن تتكامل يف 
  .هذا الدور

  :األسرة. 1
مكانة هامة يف إرشاد الشباب حنو حتقيق  األسرةحتتل 

مشروعهم املهين يف احلياة االجتماعية وذلك منذ من خالل دعمهم 
شورة للتخصصات اليت يرغب بدراستها الشباب، وتقدمي هلم امل

م يف آن واحد من جهة، وكذا  م ورغبا االجيابية املبنية على إمكانا
خصائص اجملتمع احمللي الذي يعيشون فيه، باعتبار أن األولياء 

  .ميلكون جتربة معتربة يف احلياة االجتماعية 
وجيب على األسرة أن تنمي يف الشاب روح املبادرة 

رحية من الشباب تتمتع واإلبداع، واملقصود باملبادرين هو وجود ش
بإعداد علمي واجتماعي وثقايف، وقدرات إبداع وخيال متكنها من 
إدراك الواقع مهما كان وحتليله، وختيل مشروعات عمل واستثمار 
وتستطيع تنفيذها عملياً، وهي بذلك ختلق فرص عمل لنفسها 

  . ولغريها من الشباب يف اجملتمع
يه أبنائهم الشباب حبيث ميكن تفعيل دور الوالدين يف توج

وإرشادهم حنو اإلدماج املهين من خالل توعيتهم وإعالمهم عرب 
الوسائل اإلعالمية املختلفة بأمهية التوجيه واإلرشاد املهين للشباب 

اإلعالمية الدورات : والذي يبدأ أساسا من األسرة وذلك بواسطة
ات املطوي، وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة، القصرية

 .اخل ....احملاضرات وخطبة املسجد 

  ):خاصة التعليم العالي ( مؤسسات التعليم . 2
وجود حاجة ماسة لإلرشاد املهين يف كل ميكن التأكيد على 
كل مرحلة من مراحل التعليم حتتاج إىل . املستويات واملراحل التعليمية

 ق إرشاد خمتلفة حيث أن األهداف ختتلف من مرحلة إىل أخرىائطر 
  :وفق ما يأيت

 دف إىل زيادة : املرحلة االبتدائية برامج اإلرشاد املهين جيب أن 
 باألدوار املهنية املختلفة، وبدور العمل التالميذوعي ومعرفة 

  .اجملتمع وقيمته يف

 دف إىل : املرحلة املتوسطة برامج اإلرشاد املهين جيب أن 
فرة يف اجملتمع املهن املتو  على تكوين مفاهيم عن تالميذمساعدة ال

  .املهنية األساسيةاملهارات  و
 دف إىل : املرحلة الثانوية برامج اإلرشاد املهين جيب أن 

باملهن والتعرف على البدائل املهنية  التالميذاالستمرار يف تعريف 
واالستعداد للدخول يف عامل العمل أو التخصص العلمي يف 

  .اجلامعة لالستعداد ملهنة معينة
 دف إىل : امعيةاملرحلة اجل برامج اإلرشاد املهين جيب أن 

م املهنية وعلى تطوير  مساعدة الطالب على ترسيخ اختيارا
م مهارات مهنية معينة ومتخصصة وعلى إعادة تقييم ميوال

م وعلى التخطيط للدخول يف حقل مهين معني والبد  .واستعدادا
سسات إجياد صلة وثيقة بني مؤسسات التعليم العايل ومؤ من 

العمل واإلنتاج وتستوجب هذه الصلة مشاركة مؤسسات العمل 
مشاركة مؤثرة يف حتديد أهداف التعليم العايل وبراجمه وإدارته 
ومتابعته وتقوميه ، ويف توظيف خرجييه عند انتهائهم من الربامج 
الدراسية بنجاح، ويتطلب ذلك قنوات اتصال فعالة بني 

ت االقتصادية املتواجدة يف البيئة مؤسسات التعليم العايل واملؤسسا
احمللية، وهذا ما جاء به نظام التعليم العايل اجلديد املوسوم بنظام 

  ) ليسانس، ماسرت، دكتوراه ( د .م.ل
  :مراكز التكوين المهني. 3

البد من االهتمام مبراكز التكوين املهين باعتبارها تقدم 
تسهل عليهم تكوينا فنيا للشباب قصد التحكم يف مهارة معينة 

الولوج يف العمل والتوافق معه، هنا جيب تدخل التوجيه واإلرشاد 
م حىت خيتاروا  املهين ملساعدة الشباب يف فهم أنفسهم وإمكانا
التخصصات اليت تناسبهم، وميلكون فرصا أكرب للنجاح يف التكوين 

تم . والعمل مستقبال ا  وتستمد مراكز التكوين املهين أمهيتها يف كو
ميع فئات الشباب الذين ميلكون مؤهال علميا والذين ال ميلكون، جب

. وحىت النساء املاكثات يف البيت هلن مكان واهتمام يف هذه املراكز
كما ميكن أن تساهم هذه املراكز يف تكوين ذوي االحتياجات 
اخلاصة باعتباره املفهوم احلديث هلم، فيتم اعتبارهم طاقة إنتاجية 

ا عالة على اجملتمع، لذا ميكن أن يتدخل التوجيه ذات فاعلية وليسو 
واإلرشاد املهين لتبصري هؤالء باملهن اليت تناسبهم وينجحون فيها يف 
م العملية، فيحققوا بذلك االندماج املهين يف احلياة اإلجتماعية   .حيا

  :ُدور الشباب. 4
تتوزع دور الشباب على خمتلف واليات الوطن، ومت إنشاؤها 

م من مجيع أساسا إلع الم وتوجيه الشباب زيادة على التكفل 
اجلوانب حىت الرتفيهي منها، فيمكن لدور الشباب أن تستغل لتوجيه 
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وإرشاد الشباب لكيفيات حل املشكالت اليت يعانون منها وخاصة 
الشغل، فيمكن أن تنشر فيها فرص العمل املتوفرة أو تنظيم دورات 

إلبداع واملبادرة خللق فرص العمل تدريبية للشباب قصد تعلم كيفية ا
انطالقا من اإلمكانات الذاتية للشباب، مع األخذ بعني االعتبار 

  .خصائص احمليط االجتماعي واالقتصادي الذي يعيش فيه الشباب
  :وسائل اإلعالم. 5

يف العصر احلايل أهم  لأصبحت وسائل اإلعالم واالتصا
فال حرج من أن  وسيط نصل من خالله إىل عقول ووجدان الشباب،

نستعمل وسائل اإلعالم املسموعة واملكتوبة يف نقل مبادئ التوجيه 
واإلرشاد املهين إىل كل املؤسسات االجتماعية، والفاعلني يف هذه 

على فئة  زالعملية حىت يقوم كل واحد بدوره، كما ميكن الرتكي
الشباب وخصهم برسائل إعالمية توجههم وترشدهم من الناحية 

القنوات (املرئية  لكما ميكن االستعانة بوسائل االتصا  .املهنية
ا تتيح االتصال ) التلفزيونية ألن رسالتها أقوى وأبلغ أثرا حىت أ

م   .املباشر مع الشباب واإلجابة على انشغاال
حيبذ الشباب التعامل مع االنرتنت لذلك ميكن استهدافهم 

خالل توفري  على االندماج املهين، من محبمالت إرشادية تساعده
خمتلف مناصب العمل املعلنة كما هو موجود يف املوقع الرمسي 
للوظيفة العمومية باجلزائر؛ حيث يوفر هذا املوقع معلومات عن كل 
مناصب الشغل املقرتحة على املستوى الوطين، كما ميكن استغالل 
االنرتنت يف حث الشباب على اكتساب التفكري اإلبداعي واملبادرة 

روعات تضمن هلم مهنة قارة ولغريهم كذلك، وهذا ما بتحقيق مش
  . تدعمه اجلزائر من خالل برامج االستثمار ودعم تشغيل الشباب

  :المجتمع المدني. 6
 ةهناك قناعة تامة على أن معاجلة البطالة هي مسؤولي

اجتماعية وأخالقية ومل تعد احلكومات وحدها املسؤول عنها، ويتفق 
د البشرية على أن التعليم والتدريب املهين والتقين املهتمون بتنمية املوار 

اجملتمع  ةهو املعاجلة األكثر أمهية، ووفق هذين االعتبارين فإن مسؤولي
املدين تتجلى أكثر يف قدرة تأثريه على الشباب، فالبد لألحزاب 
السياسية وخمتلف اجلمعيات احمللية والوطنية أن تعمل جاهدة يف 

لسديد واإلرشاد املهين الفعال للشباب، من تقدمي النصح والتوجيه ا
م املهنية إىل املؤسسات االجتماعية املخصصة  خالل إيصال انشغاال

العمل واألساليب اليت  بفرصلذلك من جهة، وتوعية الشباب 
  .تعتمدها الدولة للتقليل من حدة البطالة من جهة أخرى

الشباب  وميكن حىت ملؤسسات اجملتمع املدين أن تساهم يف تكوين
على مهارات معينة تتيح هلم فرصة العمل، أو حىت تقوم بتوجيههم 

وإرشادهم عن طريق تنظيم دورات إعالمية وتكوينية وذلك عن طريق 
  .االستعانة باملختصني

  : المساجد . 7
تعترب املساجد إحدى املؤسسات االجتماعية اهلامة، اليت 

ا، وتتطلع ترتبط باحلياة االجتماعية بكل خصائصها  وتداع يا
املساجد إىل االهتمام بالشباب وضمان احلياة الكرمية هلم من منطلق 
مبادئ الدين اإلسالمي الذي من أهم مقاصده احلفاظ على اإلنسان 
باعتبار حمور احلياة االجتماعية، وللمسجد دور توجيهي وإرشادي 
للشباب خاصة فيما يعلق باندماجهم املهين وذلك كما هو موضح 

  :يتيف اآل
  مىت ما توفرت  واإلخالص فيه واعتباره عبادةاحلث على العمل

 .عليه القدرة

  السعي بكل السبل املشرعة لكسب الرزق احلالل وعدم التكرب
 .على العمل مهما كان

  العمل يفالرغبة الصادقة  بث. 

 لتحقيق التوافق املهين املهنة املناسبة للفرد املناسب اختيار ،
 .احلياة املهنية واالندماج الفاعل يف

  مقومات جناح العامل يف عمله  الرضا بقضاء اهللا وقدره من أهم
كنز ال  القناعة: والتاجر يف جتارته، ومن ذلك القناعة، فكما قيل

 .يفىن

  الدراية بسوق العمل وحاجات السوق من األساسيات اليت حيتاج
ا، وذلك لضمان جناح العمل من  على مرشد العمل اإلملام 
 .عدمه

 أثر فّعال على طالب العمل، فيختار مرشد  للعبارات التشجيعية
قدمًا يف  العمل ما يناسب طالبه من حمفزات تشجعه للمضي

  .عمله
واملالحظ أن اخلطاب املسجدي يركز على ضرورة السعي 
للحصول على عمل والتوكل على اهللا، مع اإلتقان يف العمل 

شروع ويراعي واإلخالص فيه، فاإلسالم حيث على العمل امل
  .حقوق العامل وصاحب العمل بصفة عادلة

  :خاتمة
م مجيع  حقيقة تعترب قضية تشغيل الشباب قضية اجتماعية 

 حيثاملؤسسات االجتماعية، ومشكلة معقدة تستهدف الشباب 
تستوجب تظافر جمهودات مجيع املؤسسات االجتماعية، ألن الشباب 

ما يريدون ومن مث ال  ونعرفي ونال يكادوكما جيمع عليه النفسانيون 
اخلربة أو  من موليس لديه مبتغاهم،إىل  ية الوصولكيف  ونيعرف

به املتاعب واملصاعب اليت تنجم  واأن يتجنب وناحلكمة ما يستطيع
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م، ومنه نعترب أن حاجة الشباب غلى خدمات عن  إشباع حاجا
بني التوجيه واإلرشاد تعترب ملحة يف مجيع جماالت احلياة، ولعل من 

اجلوانب املهمة جند اجلانب االقتصادي واحلاجة إىل تلبية احلاجيات 
ا القائمة أساسا على الظفر بشغل  املادية، وخمتلف األمور املرتبطة 

كيف ال والشباب ميثلون أمل األمة ومستقبلها وهم . أو وظيفة معينة
رجال الغد الذين سيحملون مسئولية النهوض بالوطن يف شىت 

ولذلك فإن تنشئتهم تنشئة سليمة تساهم يف إعدادهم  امليادين،
 .لتحمل تلك املسئولية بغية حتقيق الرقي والرخاء جلميع أفراد اجملتمع
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  عمل المرأة األم وتأثيره على األسرة والمجتمع
  )1(مادوي نجية 

 
 

  مقدمة
أدى خروج املرأة للعمل إىل حدوث تغريات بنيوية ووظيفية يف األسرة 
وهذه التغريات متتد إىل اجملتمع اخلارجي ، فخروجها إىل العمل ترتب 

يه نتائج كثرية متثلت يف إتساع نطاق أدوارها اإلجتماعية بعد عل
ا اليت كانت من قبل من مسؤوليات الرجل  إطالعها على مسؤوليا
باإلضافة إىل ذلك تأثرت املرأة نفسيا وإجتماعيا،فكثريا ماجتد نفسها 
أمام مطالب وإختيارات يف غاية الصعوبة من جهة ماهي ترغب يف 

ا ويصع ب عليها حتقيقه نظرا لوضعها كزوجة ولديها أسرة حتقيقه لذا
حباجة لتواجدها ورعايتها ،فتجد املرأة األم نفسها يف خيار صعب 
ا األسرية ومتطلبات العمل اخلارجي،  حتاول حتقيق التوازن بني واجبا
ألن عملها يأثر على عالقتها األسرية وعلى صحتها ويصل تأثريه 

ناول يف هذا املقال إنعكاسات خروج حىت على اجملتمع، ومن هنا سنت
  املرأة للعمل وماحيمله من أثار سلبية وإجيابية على األسرة واجملتمع؟

  أثر عمل المرأة األم على األطفال: أوال
تعترب مجيع الدراسات اإلجتماعية والنفسية، األم أول معلم للعالقات 

ا اإلنسانية وأول وسيط بني الطفل والعامل اخلارجي، أول  كما أ
مصدر لألمن عند الطفل ألنه اليفهم شيئا مما يدور حوله مبا يثري 
توجسه وقلقه وعطف وحنان األم كفيل بدرء هذا القلق 

ا يف إستهجان ..... ويتوقف جناح األم يف تطبيع الطفل على مهارا
، وترتيبا على )2(سلوكه غري املرغوب دون أن تشعره أنه فقد حبها

م وحىت إذا  ذلك فاءن أطفال املرأة م أمها العاملة أطفال هجر
سعت األم إلجياد بديل هلا لرعاية أبنائها أثناء فرتة عملها خارجا 
فالتناوب املتكرر لبديالت عن األم يورث الطفل الشعور باحلرية 

  .والقلق
فانشغال املرأة لساعات طويلة عن بيتها وأوالدها يؤدي إىل نوع من 

 ر على شخصيتهم ومنوهم الفيزيولوجي،اإلمهال والنقص هذا ما يؤث
خاصة خالل األشهر األوىل من الوالدة، إن فرتة غياب األم عن 
م يف سن ما قبل التمدرس  املنزل يولد شعورا باءمهال األطفال أل
حيتاجون إىل رعاية مركزة ، كما أن التجارب أثبتت ضرورة لزوم األم 

ألن الفارق الكبري بني لبيتها وإشرافها على تربية أوالدها بنفسها 
املستوى اخللقي هلذا اجليل واملستوى اخللقي للجيل املاضي، إمنا 
مرجعه إىل أن األم هجرت بيتها وأمهلت طفلها وتركته عند من 

  )3("الحيسن تربيته

  
أدى خروج املرأة للعمل إىل تغري وظائف األسرة ،وظهرت مشكلة 

مالت إىل دور احلضانة العناية باألطفال ،فلجأت معظم األمهات العا
لوضع أطفاهلا بني أيدي املربيات طوال فرتة العمل لذلك أصبحت 

م أقل جناحا من ذي قبل وأصبح )4(رعاية األطفال وتربيتهم والعناية 
الوقت الذي يقضيه الطفل مع  أمه أقل بكثري من الوقت الذي 

 ،احلضانة بية أو اجلارة أو يف داريقضيه مع أهل الزوج أو الزوجة أواملر 
الذي تعتمد عليهم  األم العاملة كثريا من ذي قبل ولقد تضاربت 

املرأة على األوالد، فهناك من يرى أن  لأقوال الباحثني يف أثر عم
الطفل يتأثر لغياب أمه وقد يلقى بعض اإلحباطات والصدمات 
ا عنه لساعات طويلة يف اليوم ،وهناك  النفسية بسبب انشغاهلا وغيا

اليرى  تأثريا لغياب األم عن أطفاهلا طاملا كان هناك من  فريق آخر
  .احيل حملها ويعتين بأطفاهل

ويف هذا اجملال توصل الباحثان هوفمان وهاملني إىل أن العمل يساهم 
يف ظهور قيم جديدة وخاصة تلك اليت  تتعلق بتنشئة األطفال حيث 

تعكسه على  أن إحساس املرأة العاملة بالنضج واخلربة والوعي جيعلها
م   .)5(تعاملها مع أبنائها مما ينعكس على سلوكيا

ا  ان عمل املرأة وتأثريه على األوالد يعود أساسا إىل املرأة ومدى قدر
ا حنو زوجها  على التوفيق بني عملها  داخل املنزل ومسؤوليا
ا عن  وأوالدها وبني العمل الوظيفي فاملهنة املمارسة وساعات غيا

يف نوع التأثري سلبيا أو اجيابيا باإلضافة إىل مساعدة الزوج منزهلا دور 
طبيعة   بواملكان الذي يرتك فيه األطفال،وخيتلف هذا التأثري حس

كل جمتمع وكل أسرة ومهما كان عمل املرأة مثينا ومرحبا تبطل أمهيته 
  .يف حال تأثريه سلبا على الوضع العائلي العام وعلى تربية األوالد

ا الدكتورةوتشري أحد ال يف " بثينة قنديل" دراسات اليت قامت 
دراستها للمقارنة بني أبناء األمهات املشتغالت وغري املشتغالت من 
حيث بعض النواحي املتعلقة بشخصيتهن وقد انتهت إىل النتائج 

  :األتية
تكيف أبناء املشتغالت يقل كلما زاد غياب األم اليومي عن مخس * 

ي واألجتماعي أثره على تكيف األبناء ساعات للمستوى األقتصاد
  .عندما تكون األم املشتغلة وكلما ارتفع املستوى كان التكيف أفضل

درجة تعليم األم ليس له أثر على تكيف األبناء إذا قارنا بني أبناء * 
األمهات املشتغالت الالئي نلن تعليما متوسطا وتعليما عاليا،ولكن 

هات املتعلمات والالئي مل ينلن أي األثر واضح عندما نقارن بني األم
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قسط من التعليم ،أي أن تأثري تعليم األم على األبناء ال يتضح إال 
  .عندما تتباين املستويات التعليمية لألمهات تباينا شديدا

مل يظهر البحث أن لنوع األم البديلة تأثريا على تكيف األبناء، فال * 
يف رعاية األقارب وأولئك  يوجد فرق بني األطفال الذين كانوا يرتكون

  .الذين كانوا يرتكون حتت رعاية اخلدم
أبناء املشتغالت أو أبناء األم العاملة أكثر طموحا من أبناء * 

  . األمهات املاكثات بالبيت
أن غياب األم لفرتة يساعد على عملية " تؤكد دراسات أخرىو

ألطفال الفطام الغذائي والعاطفي كما يؤدي أيضا إىل ارتفاع طموح ا
، ذلك ألن )6(ويؤدي هذا إىل خلق نوع جديد من الشخصيات

ا أكثر نضجا من غري املشتغلة ومن هنا  إحساس املرأة املشتغلة بذا
فهي تعكس هذا اإلحساس الناضج واإلحساس بالنجاح على 

  . )7(أطفاهلا
وجند من خالل البحوث والدراسات حول أثر عمل األم على 

انب إجيايب واألخر سليب ،ويعود ذلك كله األوالد ،فيعرض بعضها ج
على حسب نوع العمل وساعات تغيبها على املنزل وعدد األطفال 

  .وسنهم وطريقة تعامل األم مع أبنائها
إذا حكمنا على املرأة " )8(وحسب رأي الدكتورة سناء اخلويل

واألم باإلدانة كما يفعل الكثريون فنحن نتهم ظلما عددا كبريا من 
الئي التقدم هلم الظروف بديال للعمل واألمثلة على ذلك  النساء ال

كثرية ومتنوعة كاألرامل واملطلقات وهؤالء الالئي اليكسب أزواجهن 
مايفي إحتياجات األسرة واألطفال، هلذا يعترب إلتحاق املرأة بالعمل 
يف مثل هذه احلاالت وغريها عمال ممتازا بالنسبة لألسرة، إذ تضحي 

ااملرأة براحتها يف   ". سبيل إستقرار أسر
  أثر عمل المرأة األم على الزوج: ثانيا

أدى إقبال األم على العمل إىل إحداث عدة تغريات يف 
حميط األسرة فعملها املأجور أكسبها االستقاللية املادية وإثبات 
الذات وأصبحت تشارك يف ميزانية األسرة واختاذ القرارات داخلها 

بدو أن لعمل النساء خـارج ي"Nievaويف هذا الشأن  تقول نيفا
تأثريا على مكانة النساء وسلطتهن يف اختاذ القرارات األسرية  ،املنزل

ويزداد احتمال اشرتاكهـما يف اختاذ القرارات اخلاصـة بشراء السلـع ..
  .)9"(املهـمة وتربيـة األطفال 

كما أن العالقات الزوجية داخل األسرة اليت تعمل فيها 
ثرت بعمق وتغري توزيع األدوار بني الزوجني نتيجة تراجع الزوجة قد تأ

سلم القيم السائد يف اجملتمع وأصبح الزوج القابل لعمل زوجته 
يساعدها يف األعمال املنزلية وتربية األوالد إال ان العبء األكرب 
مازال يقع على عاتق الزوجة كما أن مساعدة الزوج لزوجته ختضع 

ينهما فكلما كان يسودها التفاهم واالحرتام،  لطبيعة العالقة السائدة ب
كلما زادت درجة مساعدة الزوج لزوجته وهلذا تذهب سناء اخلوىل 
إىل القول بأن توزيع األدوار بني الزوجني قد يصبح يف املستقبل قائما 
على مدى العالقة الداخلية بني الزوجني، وليس على املعايري الثقافية 

  .)10(يف اجملتمع
خروج املرأة املتزوجة إىل العمل إىل سوء العالقات  وقد يؤدي 

ا الباحثة ناي سنة  الزوجية ،فقد بينت إحدى الدراسات اليت قامت 
، أن املناقشات بني الزوجني كانت أكثر حدوثا عند أسر 1956

وبني عدم % 15الزوجات العامالت فكانت النسبة بني املشتغالت 
ئي طلنب الطالق كما ارتفعت نسبة الال  %80املشتغالت 

لغري املشتغالت وهذا يبني أن الزوجة غري العاملة أكثر  47%،60%
ا الزوجية من العاملة   .)11(توافقا يف حيا

... فاءن عمل املرأة املتزوجة"وحسب حممد إحسان حسن 
كما تشري الدراسات واألحباث العلمية يرتك أثارا سلبية يف عملية 

زوجية ويف تدبري املنزل ذاته وتظهر تنشئة األطفال ويف العالقات ال
هذه اآلثار السلبية جلية يف العائلة العراقية املعاصرة بالرغم من وجود 
األجهزة واللوازم البيتية احلديثة اليت تساعد على إدارة وتدبري أمور 
البيت ،وهناك أدلة إحصائية  تشري إىل أن عمـل املرأة خارج البيت 

يادة معدالت الطالق يف اجملتمع قد تساهم مسامهة فعالة يف ز 
، وهو حال مجيع الدول العربية اليت تتشابه يف اخلصائص )12(العراقي

إن الظروف اجلديدة اليت تعيشها املرأة العاملة تفرض عليها  الثقافية ،
ا ،فمع زيادة تزايد متطلبات احلياة اإلجتماعية  تقليص حجم أسر

إىل عملية حتديد النسل نقص عدد املواليد وأصبحت األسرة تلجأ 
ا والكفاية اإلقتصادية   .والتقليص من عدد أطفاهلا للقيام بواجبا

ترى الكثري من النساء أن العمل خارج املنزل ال يعيق و
ن األسرية ذلك ألن العمل للمرأة يوسع من أفاقها وصلتها  مسؤوليا
ا وينشط مواهبها ويزيدها خربة بالناس  باحلياة وينمي شخصيا

، وحدثت تغريات جوهرية على مستوى الفهم التقليدي )13(حلياةوا
لدور اجلنسني بصفة عامة ويف األسر اليت تكون فيها الزوجات 

ففي إمكان كل شخص أن يعطي للوحدة "عامالت بصفة خاصة
الزوجية أبعادا خمتلفة وهي يف نظر البعض مشاركة مؤقتة للمصاحل 

ى أخرون أن احتادا كامال يف سواء كانت مادية أو معنوية يف حني ير 
   )14(مجيع اجملاالت وتستمر طيلة احلياة

وهكذا أصبح الزوج يساعد زوجته يف األعمال املنزلية بنوع 
السلطة "من السرية يف معظم احلاالت ،كما حدث تغري واضح يف 

التقليدية القدمية للرجل، حيث أصبحت تقوم العالقات داخل األسرة 
، )15("ألبناء على أساس التعاون والتفاهمبني الزوج والزوجة وا
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ا مما يزيد من  فالزوجة املتعلمة اليت تعمل تعرف كيف تسري أسر
 .التفاهم مع زوجها يف كافة نواحي احلياة 

إنعكاسات عمل المرأة األم على صحتها النفسية : ثالثا
  والجسدية

إن إكتساب املرأة لدور العاملة مع إحتفاظها بأدوارها 
ا وتنوعها جعلها الطبيعي ة كزوجة وأم وربة بيت ، وتعدد مسؤوليا

عرضة أكثر من غريها لعمليات التضارب بني خمتلف املتطلبات 
وأكثر معايشة لسلسلة من الصراعات بني أدوارها املختلفة ما قد 
ينعكس على مستوى شخصيتها وعلى خمتلف األشخاص املتفاعلني 

يف عالقتها مع الزوج واألوالد  معها يف قطاع الدور ،سواء يف األسرة
وحىت مع أهل الزوج وأهل الزوجة ومع اجلريان ،أو مع الزمالء 

  .والرؤساء يف مكان العمل
تتعرض املرأة األم العاملة أتناء أدائها لعملها لعدد من املواقف 
الضاغطة واإلحباطات اليت تزيد من توترها وتؤثر سلبا على 

واقف الضاغطة وتكرارها ينعكس سلبا ، وأن زيادة هذه امل...فعاليتها
ا من حيث عالقتها  على أدائها املهين وهذا قد يؤثر سلبا على أسر
بزوجها وأطفاهلا، وقد أوضحت الكثري من الدراسات على أن هناك 

سواء يف احلياة _ عالقة سببية بني التعرض ألحداث احلياة الضاغطة
صابة باإلضطرابات العامة أو احلياة املهنية على حد سواء واإل

غري أن هناك الكثري من العامالت يتعرضن . )17(اجلسمية والنفسية
ألحداث ضاغطة ومع ذلك التؤثر عليهن وال ميرن باءصابات نفسية 

  .وجسمية
ومن أبرز اإلضطرابات النفسية واجلسمية اليت ميكن أن 

  :تعيشها املرأة العاملة نتيجة الضغوط املعيشية جند
  :ساس بالذنباإلكتئاب واإلح

تشعر املرأة العاملة باإلكتئاب واإلحساس بالذنب نتيجة 
ضغط بعض الضغوط النفسية واإلجتماعية على شخصيتها فهي 
مشتتة الفكر بني عملها وضرورة القيام به على أكمل وجه وبني 
ا اجتاههم، إن هذه احلالة  ا وأطفاهلا ومنزهلاوضرورة القيام بواجبا أسر

لتوتر املستمر الذي يهدد بناء شخصيتها فينعكس جتعلها فريسة ا
ا،فهي مكتئبة وقانطة حينا، ا وتصرفا وهي عرضة  على سلوكيا

لإلحساس بالذنب حينا أخر، ويرافق هذه املشاعر بعض األعراض 
وإذا ما  فقدان الشهية واألرق والبكاء املتكرر،: األخرى الثانوية مثل

فتصبح املريضة عاجزة عن  ،اشتدت حالة اإلكتئاب حتولت إىل مرض
  .)16(القيام بأي نشاط

  
  

  :القلق والخوف
إن القلق خربة شعورية  تظهر يف مواقف التهديد، ألنه 
إستجابة تعرب عن الشعور بأن خطرا ما داخليا أو خارجيا يهدد 
الشخصية، ووظيفة القلق كما يرى التحليليون ،هو أنه يعمل كاءشارة 

هذا اخلطر ويعد العدة ملواجهته حبشد مزيد  إنذار لألنا حىت ينتبه إىل
  .)18(من الطاقة والقوى اليت تواجهه محاية للشخصية من خطره

  :هذا ويتولد القلق و اخلوف لدى املرأة العاملة نتيجة للعوامل التالية
للمرأة العاملة صالت إجتماعية وأمهها الصلة األسرية، فهي _  )1

ا على إرضاء  مسؤولة عن أطفاهلا، وعن دافع األمومة وعدم قدر
  .هذا الدافع بسبب العمل يتولد لديها قلقا نفسيا دائما

كثريا ما يأيت القلق للمرأة العاملة عن طريق ظروف العمل _  )2
نفسها، فهي يف حاجة للتوافق مع هذه الظروف والتوافق مع زمالء 

وبالقدر نفسه حباجة إىل احلفاظ على مكانتها املهنية  العمل،
ا يف مواقع العملوإثبات قد   .ر

كما يأيت القلق للمرأة العاملة عن طريق شعورها بالنقص يف _  )3
ا املهنية ،األمر الذي يقود مستقبال إىل ترك العمل أو التوقف  قدرا
ا من املشاركة يف عملية اإلنتاج اليت  عنه مؤقتا وهذا معناه حرما

ا كائن إجتماعي إنتاجي  تضغط على شخصيتها وبناءها الذايت كو
 .)19(يف نفس الوقت

  :اإلنفعال
إن املرأة األم العاملة غالبا ماتكون حتت ضغط حالة التوتر 
واإلنفعال يف كافة اجملاالت سواء يف العمل أو املنزل نظرا لتعدد 
ا من أجل التوفيق بني  ا، فهي تتحمل مايفوق قدر مسؤوليا

ا يف البيت والعمل اخلارجي وإلتزاماته   . مسؤوليا
فنجدها مشتتة التفكري أين ترتك أطفاهلا عند الذهاب إىل 

  العمل وأعمال املنزل املختلفة ومتطلبات العمل 
، وعند العودة إىل املنزل فهي جتد نفسها أمام القيام اخلارجي

  .بأعمال املنزل وهكذا
فاالنفعال لدى املرأة العاملة يشمل مجيع احلاالت الوجدانية 

املرأة العاملة ،إنه يدخل يف تكوين كثري  اليت تتكون فيها شخصية
العاطفة، العقدة النفسية ،احلالة (من الدوافع اإلنسانية املركبة 

   )20(.القيم امليزاجية،
عاء تظهر كما إن شدة اإلنفعال تنتج عنه إضطرابات يف األم

كما تظهر لدى شديدي اإلنفعال  ،على شكل إسهال أو إمساك
كما أن األحباث النفسية واجلسمية  تقرحات بأنسجة اإلثين عشر،

ا العلماء املختصني أثبتت أن اإلنفعاالت  الشديدة أثار  اليت قام 
سيئة على األعصاب املسؤولة على اجلهاز اهلضمي حيث عند 



 

127 

حدوثها لدى الفرد تؤدي إىل زيادة إفراز حامض اهليدروكلوريك 
  .)21(داخل املعدة وتتكون لدى الفرد القرحة املعدية

  لصراع العاطفي والتأزم النفسيا
لقد بينت دراسات كثرية  يف جماالت علم النفس اإلكلينيكي 
وعلم النفس املرضي وعلم الصحة النفسية إن فشل الشخص يف 
حتمل الصراع وحله يؤدي إىل نشوء بعض األعراض العصبية 
والسيكوسوماتية ،حيث يعترب الصراع عامال معجال لظهور العصاب 

  )22(.حنرافات السلوكية يف كثري من األحيانوالذهان واإل
واملرأة العاملة تقع عرضة للصراع العاطفي حيث تبدأ يف الشعور 
بالنقمة والكراهية لعملها الذي ميثل مصدر اإلبعاد عن بيتها 

كما تكون املرأة العاملة املتزوجة عرضة للوساوس والتعب ...وأطفاهلا
يف أوالدها ختاف عليهم عند  واإلرهاق العصيب، فهي دائمة التفكري

ا عن املنزل   .غيا
أما من الناحية اجلسمية فقد ذكرنا سابقا أن الطبيعة 
الفيزيولوجية للمرأة ختتلف عن طبيعة الرجل ،فهي أضعف منه حيث 
ا تصاب باإلرهاق والتعب، ا إذا إستمرت يف بذل اجلهد فاء  أ

، بة الرتكيزوكنتيجة لذلك تظهر عليها بعض اإلضطرابات ،كصعو 
أالم الظهر إضطرابات  ،وضعف الذاكرة، إرتفاع ضغط الدم

  .إخل...، إلجهاض.الطمث
إن املرأة العاملة تكون أقل إستقرار وأكثر عصبية وعرضة 
لألزمات النفسية واجلسمية ،إذا ماكانت خاضعة لظروف غري 
مساندة إلجناز مهامها كزوجة، وأم ألطفال وعاملة تصبو إىل إسعاد 

ا والنجاح يف عملها ،فالعوامل األسرية تلعب دورا هاما ومساعد أسر
فاألسرة . للمرأة العاملة إما يف فشلها أو جناحها يف أداء أدوارها

املتماسكة املتعاونة هلا دور يف التقليل من املخاوف والقلق 
واإلنفعاالت الشديدة للمرأة العاملة، فاإلنسان حسب أصحاب 

ج إىل أن يدعم من جانب األخرين وأن يشعر اإلجتاه اإلنساين حيتا 
بأن األخرين يقدمون له العون واملساعدة  أن الدعم والعون 

ا أمر هام حلياة سوية   .)23(واملساعدة ليست مطالب ثانوية ،بل إ
  أثرعمل المرأة األم على المجتمع: رابعا 

يعترب العمل الوسيلة األساسية لتنمية اإلنسان يف كافة 
رفع مستوى املعيشة وتقدم اجملتمع  ومبا أن املرأة متثل نصف اجملاالت ل

ا وإعطائها فرصة املسامهة يف عملية التنمية   اجملتمع جيب االعتناء 
بصورة فعالة وخيتلف دور املرأة يف اجملتمع باختالف اجملتمعات 

املرأة إن عمل .والتغريات اخلاصة يف اجملتمع حسب كل زمان ومكان 
خارج  لفغاية العمل يف األسرة  كالعم ،عمال منتجا يف املنزل يعد

األسرة واهلدف منه هو زيادة اإلنتاجية بكافة أشكاهلا، وهو عمل 

م،فهي تقوم بعمل  منتج واملرأة اليت ختتص برتبية أطفاهلا والعناية 
منتج وأثبتت الدراسات ان عمل املرأة يف األعمال املنزلية عمل شاق 

عة يوميا ،ويتطلب جمهود كبري ووقت طويل، سا 12و 10يرتاوح بني 
املرأة هذا يف عملية التنمية يؤدي إىل تفهم  مإن االعرتاف  باء سها

أفضل لدورها يف العملية اإلنتاجية وإلمكانية تطوير هذا الدور 
ا وإىل الرفع  وتكثيفه، كما يؤدي أيضا إىل حتسني نظرة املرأة إىل ذا

ا يف اجملتمع حيث ان أ عمال املرأة املنزلية هلا قيمة اقتصادية من شأ
ا إن التطور اإلجتماعي فرض على املرأة العمل  ،)24( غري معرتف 

خارج املنزل لتشارك يف رفع املعيشي لألسرة ويف بناء اجملتمع، ويتحدد 
أثر عمل املرأة خارج املنزل على اجملتمع مبدى ترحيب اجملتمع بعملها 

ف اإلقتصادية اليت يعيشها اجملتمع  أم ال، وذلك من خالل الظرو 
ككل إضافة إىل دور القيم والعادات يف حتديد طبيعة التأثري فاءذا  
كانت راضية على عمل املرأة ومشاركتها يف التنمية  كان التأثري اجيايب 
،وإذا كانت القيم والعادات السائدة يف اجملتمع تفرض خروجها 

ا تقف عائقا يف وجهها فالقي م الثقافية متارس دورا فعاال للعمل،فاء
يف عملية التنمية داخل اجملتمع حيث متثل القيم السلبية عائقا خطريا 

  .)25(أمام جهود التنمية
حيث أدى عمل املرأة خارج املنزل إىل تغري منط العالقات 
األسرية من ناحية وتتغري مكانتها ودورها التقليدي من ناحية أخرى ، 

إىل العمل خارج املنزل ـ أيا كانت دوافع  فلقد تضمن إقبال املرأة 
العمل أمناطا جديدة للتكيف مع الظروف األسرية،كما تتضمن 
أمناطا جديدة بدال من العالقات األسرية وأبعادا جديدة ألدوارها 

  . )26(ومكانتها اختلفت باختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية
 بناء ووظيفة وث تغريات يففخروج املرأة للعمل أدى إىل حد

، وهذه التغريات متتد إىل اجملتمع اخلارجي، فخروجها إىل العمل األسرة
ا سواء مع األقارب ومع اجلريان من  حتم عليها إعادة النظر يف عالقا
أجل أن تتكيف مع وظروفها اجلديدة، فبحكم عملها أصبحت 
تربطها عالقات متعددة مكنتها من معرفة أكثر باحلياة واملسائل 

إلجتماعية، ومن جهة أخرى أصبحت املرأة العاملة حباجة إىل ا
ا عن املنزل يف العناية بأطفاهلا طيلة  ا عند غيا ا يف مساعد جريا
ساعات العمل خاصة إذا كانت يف عملها بعيدة عن أهلها وأهل 
ا مشاعر احلب واإلحرتام بدل الكره  زوجها، وأصبحت تكن جلار

أما  ،ما ألسباب تافهةاليت كانت تقع بينهواحلسد من جراء املشاكل 
يف حميط العمل فقد إستطاعت املرأة العاملة أن تشكل عالقات 
ا تقوم على أساس االحرتام والتعاون املتبادل من  شخصية مع زميال
 أجل خلق جو من اإلستقرار يساعد على زيادة اإلنتاج يف املؤسسة،

يف جمتمعاتنا املعاصرة حتمت إن مكانة املرأة واألدوار اليت متارسها "



 

128 

عليها إعادة تشكيل شبكة العالقات اإلجتماعية واألسرية من أجل 
  .  التكيف مع الوضع اجلديد

وخيتلف تأثري خروج املرأة للعمل باختالف الطبقة اإلجتماعية اليت 
تنتمي إليها والظروف اإلقتصادية اليت يعيشها اجملتمع ككل،إضافة إىل 

م والعادات يف حتديد طبيعة التأثري، فاءذا كانت الدور الفعال للقي
وإذا   راضية على عمل املرأة ومشاركتها يف التنمية كان التأثري إجيايب،

كانت القيم والعادات ترفض خروجها للعمل فائنها تقف عائق يف 
  .مما حيدث مشاكل عويصة على مستوى األسرة والعمل وجهها،
  الخاتمة

وعدم تفرغها الكلي لشؤون املنزل إن إزدواجية أدوار املرأة 
واألسرة،قد يؤثر على مهامها األسرية وقيامها بالوظائف املتوقعة منها 
إجتماعيا، فعملها الميسها وحدها والتقع نتائجه عليها مبفردها وإمنا 

ا بصفة خاصة   .تنعكس على أفراد أسر
إن املرأة العاملة تواجه ضغوط جديدة ومتزايدة أكرب وأشد من 

ا، تلك وهي حتاول جاهدة القيام بكل األدوار  اليت واجهتها جد
املتعددة واملتصارعة، وكنتيجة حتمية لتعدد األدوار تظهر مشكالت 

عن العمل  بسبب مرض  بخاصة باملرأة العاملة مثل التأخر والتغي
األطفال أو الزوج وعدم مالئمة العمل مع طاقتها اليت تستهلكها يف 

ل بالرؤساء والزمالء  عالقتها داخل العممنزهلا باإلضافة إىل
ا واملرؤوسني   . ، وما هلذه املشاكل من تأثريات على أسر

إن قبول وحتدي املرأة يف ممارسة دورين معقدين ،يطلب منها 
ا على مستويني وأي شكوى منها قد تؤثر على  أن تثبت جدار

جهم عالقتها بزوجها ،والنساء اللوايت يشتكني عدم مساعدة أزوا
ا ،وعموما تسعى املرأة العاملة إىل  تفتح الباب للتوترات داخل أسر
حتقيق التوازن بني أدوارها األسرية والوظيفية للوصول إىل حلول 
مشرتكة مناسبة تتوافق مع احلياة العملية وحتاول خلق عالقة زوجية 
سعيدة خالية من املشاكل مبنية على التعاون واالحرتام ،خاصة 

هم الزوج الدور املعقد واملتعب اليت تقوم به الزوجة ويتقاسم عندما يتف
وال توجد صيغة مطبخ جيب توفرها لتوفيق . معها بعض األعباء املنزلية

فربغم حصول املرأة على  ،ني عملها املنزيل وعملها الوظيفياملرأة ب
الكثري من احلقوق واإلمتيازات ووصوهلا إىل مناصب  عليا يف خمتلف 

ا تقوم جبميع األدوار التقليدية كزوجة جبانب  التخصصات، إال أ
أدوارها اجلديدة خارج األسرة كعاملة ومنتجة ،جند املرأة متقبلة لدورها 

  .املزدوج 
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  بين التصور والممارسة معوقات التكفل بأطفال الشوارع
  )1( كريمة عالق

  
  :مقدمة

راسات حول ظاهرة أطفال ما من شك أن تضاعف عدد الدّ 
الشوارع ،جاء موازاة مع مدى ارتفاع نسبة هذه الفئة من اجملتمع، 

،واليت "أطفال الشوارع"خاصة فئة األحداث الذين يعنيهم مفهوم 
الرأي العام، احلياة  :بحت تفرض حتركا على كل املستوياتأص

اجلماعية، اجملموعات العلمية، وأيضا من قبل املرافعات السياسية 
  .واحلكومية

ولعل املوضوع أصبح هدفا لكثري من أدبيات معتربة خصت 
هذه الظاهرة بالتناول حىت وإن اختلفت قيمتها العلمية، ولعل حماولة 

كانت السباقة يف   ) Invernizzi (A) : 2000( 2000اينفرندزي 
هي من * حيث أوضح من خالهلا أن املنظمات العاملية ،مجعها

ا تشكل جمموعة النشطني  تفرض وجودها يف هذه األدبيات،أل
املشرتكني اليت تنتج اخلطابات والتطبيقات اليت تعمم يف كل الّدول 

خصيص عند املصادقة عليها، وهنا تكمن إشكالية التعميم والت
   .التطرق إىل هذه الظاهرة

ولعل حبثنا املتواضع هذا هو حماولة ملسح كل احملاوالت اليت أعطت 
أمهية هلذه الفئة من اجملتمع معتمدين بذلك على العديد من 

  : أيدينا الدراسات والبحوث اليت وقعت عليها
) )(M Bergeron :1950( ،))A (Vexiliard) :1950( ،

)1953 (( ،) )B (Glauser  :1990( ،))R (Lucchini :
1993( ،) )Q (Calmettes :1994 (  ،))S( Tessier :1994( ،

))J (Shumway Warner  :1995( ،))D (Bidon – 
Alexander :1997 ( ،))N (Dallaire :1998( ،))L (
Mucchielli :1998( ،))S (Tessier :1998(،) )M (

Parazelli :2002( ،))E (Josse  :2006 (     
هذا من جهة، واستنباط أهم املعوقات اليت تقف حائال أمام 
ذه الشرحية من اجملتمع حسبهم، ومقارنتها مبجتمعنا  التكفل 
اجلزائري من جهة أخرى، تفاديا لتضاعف هذه الظاهرة بالتكفل 

  .اهلادف والفعال
  فأين تكمن معوقات التكفل بأطفال الشوارع يا ترى ؟

  ؟ هوم أطفال الشوارعأوال إشكالية تحديد مف
لو متعنا ملية يف املفهوم الذي حنن نتداوله اآلن، جندنا وقعنا 

  ما يدفعنا إىل التساؤل عمن . يف بعض من اللبس من غري قصد
  

" والذي يرتمجه قاموس املنهل بـ (Jeune) الحدثعن  !نتحدث 
والذي  (Enfant) الطفل ؟ أم عن" فىت أو صغري السن أو غري شاب

؟ أم ) 384:  2006قاموس املنهل ، "(صيب، ولد، ابن " إىليرتمجه 
كأزقة   (des rues)؟ عن الشوارع  (Adolescent) المراهقعن 

  توصل إىل األحياء أو تقطع املدن ؟ أم عن الصعوبات واملشاكل ؟
ذا الفضاء  فالتمثالت املرتبطة بالطفولة، واحلداثة، واملراهقة، وحىت 

، فهي (neutres)ال نعتربها حيادية متاما  املكان الذي هو الشارع -
متثالت تأسست أساسا وبشكل كبري نتيجة تأثريات التغريات 
السوسيواجتماعية، السياسية والعائلية خالل القرنني املاضيني وخاصة 

ن إوعليه ف. يف سنوات الستينات والسبعينات من القرن املاضي
تغريت كثريا عرب  املفاهيم اليت تدور حول هذه املراحل من العمر

  .الزمن
أو الشوارع كما حيلو للبعض تسميته، هو " طفل الشارع"فمفهوم 

مفهوم مل يكن متداوال من قبل، ومل يستخدمه الباحثون يف 
املؤسسات العلمية واألكادميية العربية إال حديثا، عندما أصبحت 

  .ويلالظاهرة أكثر انتشارا، وأخذت حيزا كبريا من االهتمام الدّ 
عل املتمعن يف هذه التسمية جيد ارتباط مفهومني أو أكثر ول

كما أنه من غري املعقول . حدث أو طفل أو مراهق بالشارع: بآخر
أن نقول إن هذه العالقة فيها مشكلة مادام كل فرد له ارتباط مبا 

واجلمع  (Lieu)الذي يرتبط بدوره باملكان  Espaceيسمى الفضاء 
مكان يعطينا احمليط والذي + فضاء + لفرد بني هذه املفاهيم األربعة ا

ذا الفرد  (Le Monde) * *بدوره يشكل العامل منزله : الذي حييط 
الذي يكون عائلته ،مث املنازل احمليطة مبنزله واليت تشكل اجلوار 
واجلريان، وهي بدورها تشكل احلي الذي يقرتن بالرفاق واألقران، مث 

اء أخرى، إىل جانب أفراد احلي، إىل املدرسة اليت جتمع أفرادا من أحي
غري ذلك من خصوصيات هذا العامل الذي يبدأ صغريا، ليكرب كلما  

  .كرب الفرد وكربت عالقاته
إذن فال وجود ألي إشكال يف هذا السياق أن يرتبط طفل بالشارع، 
على أساس أنه الفضاء أو املكان الذي يعرب من خالله إىل كل هذه 

واليت تدخـل كلها يف سياق .. واملـدرسـة.. يتالفضاءات األخرى كالب
كما أننا لو أخذنا املفهوم العامي . منوه النفسي أو االجتماعي

، فحني يريد "الزنقة"، "الربا"أو " برا"جنده يتداول بكلمة " للشارع"
دون أن " راين رايح نلعب الربا"الطفل اخلروج للعب مع أقرانه يقول 

أو فقط أمام " الزقاق"امللعب أو يف  حيدد املكان بالضبط كونه يف
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إذن فالشارع كفضاء يرتبط كحلقة وصل بني الفرد وفرد آخر . الباب
حىت ال ندخل يف  -بني مكان ومكان آخر وبني فضاء وفضاء آخر

 -... املعرفية والتحليلية النفسية : هذه املفاهيم من اجلوانب النظرية 
كان يلعب دوره   كخيط عنكبويت ال ميكن أن يكون مشكلة إذا

بشكل عادي يف التواصل واالتصال، ويف التفاعل والتفعيل ويف تبادل 
العالقات مع اآلخر، ليكون فقط معربا لفضاءين أو أكثر أي من 

لكن األساس هنا هو بعد ... البيت إىل املدرسة أو للعب مع األقران
 العبور إىل هذه الفضاءات البد من الرجوع إىل نقطة االنطالق وهي

لكن . البيت فتكون العملية من وإىل البيت، فاحلالة عادية إىل هنا
مىت يطرح اإلشكال؟ حني يصري الشارع والذي كان نقطة عبور من 

مث الرجوع إىل البيت هو امللجأ واملأوى ... إىل...البيت إىل املدرسة
وهكذا . وحيدث انقطاعا مع الفضاءات األخرى اليت تعود عليها

أساس العامل لدى الطفل ليقضي فيه كل وقته بعد يصبح الشارع هو 
... أن كان يقضي فيه جزءا من وقته، كما يعين أن هذا الفضاء واسع

  .دون حواجز أو أبواب أو جدران، دون سقف... شاسع
ولعل طفال يعيش يف فضاء شبه مفتوح وهو البيت إىل فضاء 

ة، من مفتوح متاما، من فضاء حتكمه القوانني إىل فضاء أكثر حري
فضاء صغري إىل فضاء شاسع، من فضاء معروف إىل فضاء مبهم، ال 
حيدث جزافا، وإمنا يأيت بعد ختمني بقرار عدم الرجوع وقطع العالقة، 

فهو الفعل . وال يتم حتقيقه إّال باهلروب من البيت أو الفضاء األويل 
الذي عن طريقه يتم قطع الصلة بني الطفل والفضاء األويل، ليجد 

يف فضاء أوسع ليس لديه نقطة حمددة أو مكان حمدد، وهو ما  نفسه
يدفعه إىل التسكع يف األزقة والشوارع لعله جيد امللجأ الذي يأويه، 

  .وإن وجده يصبح مكانه املفضل وهكذا يصبح متشردا
 :ومن خالل هذه العجالة وجدنا أنفسنا أمام مفاهيم أخرى

وعليه،  ،ترتبط بالشارع وكلها  .التسكع، التشرد ،اهلروب من البيت
 La) الهروبمبفهومني ال يقالن أمهية عنه ومها " طفل الشارع"يقرتن 

Fugue)  التشردو (Vagabondage). 

مشتق من فعل  (La Fugue) "الهروب"فاألول أي 
" اختفى مسرعا "كما يعين " الذ بالفرار"أو " فرّ "مبعىن " هرب"
ويف لسان العرب يقال ). 2000املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، (

، ويقال ساح يف األرض "غاب"هرب من الوتد نصفه يف األرض أي 
، وهكذا فإن اهلروب يف ) 923:  2003ابن منظور (أي هرب فيها 

اللغة العربية تعين الفرار واالختفاء بسرعة والغياب عن طريق السياحة 
  .يف األرض

البيت، ويكون بأنه فعل اهلروب من  )  (Larousseويعرفه قاموس
ويتضح هنا أن اهلروب يتم حتديدا من البيت . عادة عند الطفل

)1995 : Le petit  Larousse(  أما التعريف االصطالحي للهروب
:  N (Sillamy ،1999((" هروب من املنزل أو الفرار منه"فإنه 
مفهوما آخر إىل اهلروب وهو ) 1999(ويضيف سيالمي  .)116

Escapade)( ه قاموس املنهل ذي يرتمجوال)مبجموعة من ) 2006
حيث تشتق هذه الكلمة من ) هروب ، مغامرة(املفاهيم من بينها 

Escape)( ذي واليت هي أسفل ساق العمود وهو نفس التداول ال
). 923 2003:ابن منظور "  (غاب"وجدناه يف لسان العرب مبعىن 

 بيت عن الهروب والغيابهو " سيالمي"إذن فاملفهوم الذي يعنيه 
اء الصراع األهل ، إذ يعتربان عند الطفل واملراهق حال مشرتكا  إل

، ويف نفس الوقت كرد فعل )الوالدين املعلمني واملربون(مع احمليط 
متعارض مع احمليط الذي ال يليب رغباته، وأمل مبهم يف أن جيد يف 

 .):Sillamy(N)))1999(116  "  مكان آخر ما حرم منه حلد اآلن
هو اختفاء مؤقت أو طويل دون تبليغ من البيت إذن فاهلروب 
 .وينتهي إّما بالعودة إليه في الحالة التي يكون فيها مؤقتا. العائلة

  .ويصبح تشردا في الحالة التي يطول فيها الغياب عن البيت
هام على "مبعىن " تشّرد"فهو مشتق من فعل " التشرد"أما الثاين أي 

تشرد "أي " تسكع"ويعين أيضا ، "سار على غري هدى"أي " وجهه
مبعىن " تشّرد"و) :Sillamy(N)))1999(116". بني األزقة والشوارع

أضاع وقته يف التشرد، وهي حالة من ليس له حمل إقامة وال وسائل 
عمل، وهو خروج عن مألوف احلياة االجتماعية الكرمية وانتهاج طرق 

هه أي يعين متبطل متسكع، هائم على وج" املتشرد"و. التسول
املنجد يف اللغة . (متشرد يف الشوارع أو شخص بال مسكن أو مأوى

التسكع في فالتشرد إذن هو  ).758:  2000العربية املعاصرة، 
وينتهي بالتسول من أجل العيش، . الشوارع واألزقة واإلقامة فيها

نظرا لغياب أدىن شروط احلياة الكرمية، واملبيت فيها نظرا لعدم توفر 
  .ةحمل اإلقام

مفهومني عن املتشرد حيث األّول   )Hachette )2006ويعطي منجد 
(Vagabond)   من الالتينية  (Vagari) الذي  ومعناه الشخص

ليس له حمل اإلقامة وال وسائل عمل من أجل العيش والثاين  
(Clochard) ذي ليس له حمل إقامة وبدون عمل وهو الشخص ال

 Dictionnaire)تمع حيث حييا حياة بائسة على هامش اجمل

Hachette 2009)  وجند أن املعىن الثاين أي  (Clochard) يطلق
أيضا بالعامية على كل من ليس لديه مأوى ويتسكع يف الشوارع،  
كما يطلق على من ال يدخل البيت ويظل طول النهار بعيدا عنه  
كمن ال مأوى له، غري أن املعىن اللغوي ال حيدد نوعية هذا املتشرد 

تسكع من حيث السن أو اجلنس، فهو إذن كل شخص منبوذ أو امل
  .من اجملتمع واهلائم على وجهه ال مأوى له وال هدف
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غري أن املفهوم القانوين لكلمة متشرد خيتلف عن مفهومها اللغوي يف 
أنه يتضمن أيضا من يعيشون بطريق غري مشروع، ومن حيتالون أو 

وطبقا ملا  )12:)1972(عباس احلسيين (خيادعون بقصد العيش 
  :تقضي به القوانني املختلفة، ال خيرج التشرد عن األحوال اآلتية

  .انعدام املأوى أو املسكن لدى املتشرد _  1
  .انعدام الوسيلة أو املهنة املشروعة للتعيش_  2
أنور ( اتصاف املتشرد واشتهاره بأنواع معينة من السلوك اجلانح _  3

  ) . 14: )1977(حممد الشرقاوي 
ويرتبط اهلروب من البيت والتسكع والتشرد بالشارع ومنه أدخل 
حديثا مفهوم آخر إىل قاموس الدراسات واألحباث ، ويعرف مبفهوم 

  ".أطفال الشوارع"
هو مفهوم مل يكن متداوال من قبل ومل يستخدمه : أطفال الشوارع 

 الباحثون يف املؤسسات العلمية واألكادميية العربية إّال يف الفرتة
األخرية ، عندما أصبحت الظاهرة أكثر انتشارا ، وأخذت حيزا كبريا 

  .من االهتمام الّدويل
م ذكور وإناث يقل عمرهم عن  ويعرف أطفال الشوارع بأ

سنة يعيشون وينامون ويأكلون ويلعبون يف الشوارع، منهم من ال  18
بشكل غري رمسي وغري ) ارعأي يف الش(يعمل والبعض اآلخر يعمل 

 ، وعالقتهم بأسرهم غالبا إما منتظمة أو مقطوعةبه مرخص
(www .Streetchildren.org uk)      

يرتكز التعريف على اعتماد الطفل على الشارع : تعريف اليونيسيف
كمصدر للدخل والبقاء، حيث مل يشرتط اإلقامة يف الشارع، واعترب 
ن حىت األطفال العاملني يف الشارع، واملقيمني يف كنف أسرهم م

  .               أطفال الشوارع

فأطفال الشوارع وفق تعريف اليونيسيف إىل أطفال يف الشارع وهم 
الذين يعملون طول النهار يف الشارع، ويعودون آخر النهار إىل 
أسرهم للمبيت، وأطفال الشوارع الذين تنقطع عالقتهم مع أسرهم، 

ؤالء إىل أو ليس هلم أسر أساسا، وهكذا فإن اليونيسيف تقسم ه
  : أربعة 

  .أطفال يعيشون يف الشارع، والذي هو مصدر البقاء واملأوى_  1
أطفال هاربون من أسرهم ، ويعيشون يف مجاعات مؤقتة أو _ 2

  .منازل مهجورة، أو ينتقلون من مكان إىل آخر
أغلب "أطفال ال يزالون على عالقة مع أسرهم، ولكن يقضون _ 3

بسبب الفقر أو اللجوء إىل كسب  اليوم وبعض الليايل يف الشارع
العيش بدل املعيشة مع األسرة، أو تعرضهم لالستغالل البدين 

     .واجلنسي داخل األسرة

أطفال يف مؤسسات الرعاية القادمون إليها يف حالة تشرد، وهم _ 4
مهددون يف نفس الوقت للعودة إىل حالة التشرد مرة أخرى  

(www .Unicef.org)    .  
ال حتدد نوعية الطفل وال فئته وال جنسه " طفل الشوارع"ذن فكلمة إ

أو من  /نه يعيش يف أوال حىت سنه على أساس أنه غري راشد فقط و 
علما أنه املفهوم الذي يراه البعض أنه يعطي . الشارع، داخل مدينة

 .   (http : //fr.wikipedia.org)هوية أكثر هلؤالء األطفال 

؟ و احلدث ؟ أم الطفل ؟ أم املراهقأه فمن نقصده من غري الراشد ؟ 
ذه الفئات غري راشدة وهكذا يتعني علينا حتديد قبال علما أن كل ه

ذه الشرحية املرتبطة بالشارع ؟   من هم املعنيون 
إذن فلعل أّول معوقات التكفل هو التحديد الدقيق للمفهوم الذي 

ا ميس من مل" الشارع"ميس الفئة املستهدفة وإعادة النظر يف مفهوم 
   .قيمة وكرامة من هلم عالقة به

  ذن ؟ما مفهوم الحدث إ
جتمع قواميس اللغة العربية أن احلدث هو صغري السن 

وخيتلف تعريف ). 14):1972(املنظمة العربية للدفاع االجتماعي (
، فالتعريف عنه يف علم النفس وعلم االجتماع احلدث يف القانون

ري السن الذي أمت السن اليت القانوين للحدث يشري إىل أنه صغ
حددها القانون للتمييز، ومل يتجاوز السن اليت حددها لبلوغ الرشد، 
أّما تعريف احلدث وفق املفهوم االجتماعي النفسي، فإنه الصغري منذ 
والدته حىت يتم نضجه االجتماعي والنفسي، وتتكامل عليه عناصر 

  ).10) : 1960(أكرم نشأة إبراهيم (الرشد 
سنة، وهو 18ملشرع يف اجلزائر سن الرشد اجلزائي بـ وحدد ا

سنة، فاحلدث إذن هو 19خيتلف عن الرشد املدين الذي هو 
بالنسبة . سنة18الشخص الذي مل يبلغ سن الرشد املقرر قانونا، أي 

من قانون األسرة اجلزائري،  442لسن الرشد اجلزائي طبقا لنص املادة 
من  40، طبقا لنص املادة سنة بالنسبة لسن الّرشد املدين 19و

      (http : //forum.law-dz.com)القانون املدين  
ل من ميزت بني الصغار وتعترب الشريعة اإلسالمية هي أوّ 

والكبار من حيث املسؤولية اجلنائية متييزا كامال، وهكذا فإن الفقه 
اإلسالمي قد جعل املراحل اليت جيتازها اإلنسان من يوم والدته حىت 

  :ه سن الرشد ثالث مراحل هيبلوغ
" بالصيب غري املميز"ويسمى اإلنسان فيها : مرحلة انعدام اإلدراك_ 1

وتبدأ بوالدة الطفل، وتنتهي ببلوغه السابعة، ولكن إذا ارتكب أية 
  .جرمية، ال يعاقب عليها جنائيا، ولكن ال يعف من املسؤولية املدنية
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" بالصيب املميز"يها ويسمى اإلنسان ف: مرحلة اإلدراك الضعيف_ 2
وتبدأ من سن السابعة وتنتهي بالبلوغ، فال يسأل مسؤولية جنائية، 

  . وإمنا يسأل مسؤولية تأديبية
مرحلة اإلدراك التام يسمى اإلنسان فيها بالبالغ الراشد، وهنا _ 3

  .يسأل مسألة تامة
 15واختلف الفقهاء يف حتديد سن البلوغ إذا مل تظهر عالماته، فهي 

  .سنة عند أيب حنيفة 18لى رئي عامة الفقهاء، وسنة ع
إذا فاألوىل أن حندد مفهوم الشخص الذي يرتبط بالشارع فهو 

ذي مل يصل بعد إىل الطفل ال / حسب التعاريف السابقة احلدث
سن الرشد القانوين فيعين هذا أن املراهق أيضا يدخل ضمن هذه 

". احللم، أو البلوغقارب "ومعناه " راهق"الشرحية علما أنه مشتق من 
فاملراهقة إذن هي مقاربة البلوغ، فهي مرحلة من العمر يقارب فيها 

املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، (الصيب الّرشد وتعين مناهزة اإلدراك 
ا مرحلة من احلياة بني  )Larousse(ويعرفها ) 591) : 2000( بأ

ويشرتك .  ): Le petit Larousse، )1995( 39 البلوغ وسن الرشد 
ن (، )1978يعقوب غسان، (يف هذا التعريف جمموعة من الباحثني 

كما أنه ميكن ) 2003مالك سليمان خمول، (، )1999سيالمي، 
فهي فرتة منو جسدي، وظاهرة اجتماعية، : تعريفها بطرق عديدة

ا فرتة حتوالت نفسية عميقة كما يقول دوروي  ومرحلة زمنية، كما أ
، فاملراهقة إذن تدخل ضمن )20:  1978، يعقوب غسان(روجز 

  .هذه الشرحية أو الفئة املتعلقة بالشارع
وعليه فإنه البد من إعادة النظر يف املفهوم املمثل هلذه الفئة فهم 

  .مراهقني الشوارع /أحداث، أطفال 
ذا يتعني أيضا إعادة النظر يف هذه التسمية ككل ألن أطفال وهك

  .لفئة اليت نعنيهاالشوارع ال حتدد بدقة هذه ا
  مفهوم أطفال الشوارع ؟ إشكالية تمثيل: ثانيا 

يعطى مفهوم التمثيل هنا كأداة اصطالحية بعيدا عن أن يشكل (
  )موضوعا يف حد ذاته

ذي يغمر مفهوم أطفال الشوارع من جهة حتديد هوية إن اللبس ال
هؤالء املقصودين الذين يرتبطون بالشارع هل هم أحداث أطفال أم 

حيث يتم فيها حتديد . هقون جتعلنا نقع يف تعاريف وصفية فقط مرا
ووصف من نقصدهم على أساس التعاريف اليت نعطيها عن الطفل 

ولكن الكلمات اليت . الذي ليس لديه أية مشكلة ويعيش مع والديه
ا تشهريية  حتاول تعريف هذه الفئة من اجملتمع هي يف حد ذا

 منلكها عنهم على رأي تعبري اليت )Representations(للتمثالت 
)Invernizzi ،2000( أطفال " "أطفال الشوارع"، فاملصطلحات

هلا فصال خاصا يف دراسته عنونه " انفرنيدزي"خصص " بدون مأوى

فلو قمنا برتمجة . )Chapitre des ambigüité(بفصل االلتباس 
ولد " :حرفية ألطفال الشوارع بلغتنا العامية ستعطينا املفاهيم التالية

ولعل املفهومني ال حيتاجان إىل تعليق، ما " ولد الشارع"أو " الزنقة
دامت داللتها املعرفية أوقع وأوضح حينما تصل الكلمات هذه إىل 

: حيث تعطي تأويالت منها. إذن املتلقي من عامة أو خاصة الناس
وقد يصل األمر إىل القول " هوية"أو " الطفل الذي ليس له مأوى"

مبعىن غري شرعي، ولعل املفهوم قد يذهب بعيدا إىل " رامولد ح"أنه 
درجة أنه ميكن أن حيمله كل من تغيب العائلة عن القيام بدورها 

  .جتاهه، من محاية وتكفل وإيواء
ففي السينغال مثال، يرفض نفس هؤالء األطفال هذه التسمية 

 ، ويعتربونه إهانة)Batard(" للقيط"وهو املرادف " أطفال الشوارع"
  ).Marguerat et Poitou  ،1994(هلم 

على العكس من السينغال فإن الصني مثال ال تستخدم هذا املفهوم 
يف تناوهلا هلذه الشرحية ، حيث أن التمثل االجتماعي هلم يرتبط باملاء 

ا من غموض  وبالضرارة أو العمى عندما يذكرون هذه الفئة وما يشو
" أطفال املوجة العمياء"وهكذا فإن التسمية الشائعة هناك هي 

)enfant de la vague aveugle) (Stoëcklin ،1998  :202( .
بتدعيمها  ONNوهكذا ظهرت تسمية جديدة قامت األمم املتحدة 

تعريفا هلا وهي  UNICEFوالرتويج هلا بعد أن حددت اليونيسيف 
 / Jeunes)" األطفال ذووا الظروف اخلاصة الصعبة /األحداث "

enfants «en circonstances particulièrement difficile)( 
فاليونيسيف هي إذن أصل هذه التسربات املفاهيمية، وألوربا امتالك 

 ). Lindblad  :1996(ثقل كبري ومعترب يف ذلك 

ا  االستعباد، (وهذا اعتبارا من املشاكل والصعوبات اليت يعيشو
. )Undblad :1996(...) العمل، العنف، االعتداءات اجلنسية اخل 

أو ما يعرف " أطفال الشوارع"ومع ذلك تظل مواصفات وتعابري 
 / Streets kid)ترمجة عن " طفل الشوارع /حدث "أيضا بـ 

children)   ذات استعمال واسع.  
  : إشكالية التعارض بين النصوص القانونية والواقع: ثالثا 

انونية إن ما يعيق التكفل أكثر هو هذا التعارض بني النصوص الق
واليت تعترب حلقة  ONNاملستمدة من خارطة هيئة األمم املتحدة 

مهمة من حلقات حتويل صورة مثالية خاصة بالدول املصنعة لتصبح 
 معيارا عامليا وهو ما تطرق إليه العديد من الباحثني أمثال

)Brannigan et Caputo ،1993( ،)Fortier et Roy  :1996( ،  
)Kuyn :1998 ( ،)Pilotti :1996(  لتوضيح التناقض بني نصوص

هذه القوانني والواقع من حيث خصوصية كل دولة حىت وإن كانت 
ا غالبا  االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل مرجعا ال ميكن الرتاجع عنه فإ
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ومنه يسجل التفاوت  )Jouan  :1998(ما تكون عرضة لالنتقادات 
قانونية، والثقافية بني حقوق األطفال اليت تعظمها واحلقيقة ال

: Juan(واالقتصادية هلؤالء األطفال حني يصبحون مهمشني 
1998(.  

ما ميكن تسجيله أيضا هو نقطة تعارض مهمة بني واقع الطفل وبني 
النصوص القانونية، فهناك عدم توضيح يرتبط بتعريف الطفل بل 
تناقض واضح يف حتديده، فهو تعريف يبدأ من الرباءة وعدم النضج 

إىل فرد مستقل كلية، واع، ) تأسيس حقوق لذلك ودون تكليفمع (
  .      مكتف ذاتيا، حر ومسؤول وكأن األمر يتعلق براشد 

 )Bruckner ،1995( ،)Jouan ،1998( حيث ميتد هذا االلتباس ،
سنة، وهكذا فإن التناقض يف تشريع 15-24إىل غاية شرحية 

يف حتديد هوية النصوص اليت متس هذه الفئة أعطى غموضا أكثر 
هؤالء هل هم مسؤولون عما هم فيه أم هم ضحية، فمن جهة تضع 
ام،  املسؤولية على عاتق اجملتمع ومن جهة أخرى توجه هلم أصبع اال
وهكذا فإن املعيار الذي تقيس به هذه املنظمات هو اجملتمع الغريب 
وجعله منوذجا البد أن حيتذى، به ضاربني عرض احلائط خصوصيات 

  .ات اجملتمعات األخرى وثقاف
وهكذا وصل األمر إىل حد التعارض يف كيفية التكفل من خالل ما 
حتمله من مفاهيم تتعارض فيما بينها عند نفس املنظمة وبني منظمة 

مثال حتاول إيصال مفاهيم محائية   OMSأخرى، فنجد أن 
)Protectionnistes( فردية أو مجاعية بواسطة مراقبة اجلماعات أو ،

من جهتها  )UNICEF(وتفضل  )OMS ،1993(مالت اخلطر معا
االجتاه البيئي، وتوجهات إعادة اإلدماج االجتماعي، استقاللية، 
وحتديد املسؤولية عن طريق الوسائل الكالسيكية كالرتبية، العائلة، 

أو عن طريق  )Lindbalad  ،1996) (UNICEF ،1994(الشغل 
الرتاث الثقايف كما تفعل استغالل املناهج اليت تفضل اإلبداع و 

)UNESCO ،1999( وهكذا شهد القرن العشرين أحد مثار ،
الذي أصبح يفرض " حتسيس  /وقاية  /ترقية : " النموذج الوقائي

على املنظمات العاملية اليت أصبحت هي بدورها متلك هاجس الثنائية 
دف االحتواء  اليت تعارض الرغبة يف مراقبة أفضل عن طريق اإلقناع 
أو الفرض، وهذا ما جيعلنا نتساءل عن هذه النصوص ومدى 
مقاربتها من جمتمعنا وهل يعامل أطفالنا متاما كما يعامل أطفال 

ال بد من مراعاة خصوصيات جمتمعنا .. أمريكا الالتينية أو إفريقيا 
والوضعيات االجتماعية واالقتصادية له، بل وعدم التصديق من أجل 

  . يتطابق أو يتعارض معنا املصادقة دون متحيص ملا
  
  

  : إشكالية التكفل األولي : رابعا 
البد أن نعلم جيدا أن الطفل ال جيد نفسه يف الشارع من أّول وهلة 
ولكنه حيضر له وخيطط ويفكر فيه ملية، فغياب خريطة تكفل مبنية 
ذه  ومهيكلة يف األساس ومنذ األساس جيعل إمكانية التكفل 

صعب بل وقد يكون مستحيال أحيانا وميكن الشرحية من األطفال ي
  : مجعها يف النقاط التالية 

إن غياب التنسيق بني األسرة واملدرسة والداخلية والصحة _ أ
واجلمعيات والتضامن والتعليم العايل، والعدل، واجملتمع هو الذي 

، حيث حتديد هذه الفئة مت إحصائها يصعب مهمة التكفل أّوال من
يقية ال نستطيع أن نعرف درجة خطورة املشكلة ففي غياب أرقام حق

أم ال، ولعل املثل الذي أصبح يطبق حقيقة من قبل أفراد جمتمعنا 
م األوائل يف تكوين كل  والذين ال ميكن استبعادهم عن كو

وكأن األمر " ختطي راسي وتفوت"املؤسسات املذكورة أعاله وهي 
  .   يعين مؤسسة دون أخرى 

  : جتماعيغياب المساعد اال_ ب
وكأخصائية نفسانية اشتغلت طويال يف جمال الصحة النفسية 
واملدرسية ال ميكن القول أن التكفل بشرحية األطفال دون خمتص 
اجتماعي أو املساعدة االجتماعية فتغييب هذه الشرحية من عملها 
األساسي وهو الكشف والتبليغ عن الفئات اليت حتتاج مساعدة 

أحد معيقات التكفل كما أن غياب التنسيق داخل اجملتمع هو أيضا 
بني املدرسة والصحة يف غياب حتمل املسؤولية هي أيضا من أحد 
أسباب معيقات التكفل، وميكن تقسيمها إىل معيقات يف املدرسة 

  :ومعيقات خارج املدرسة
فاملدرسة هي أّول من له دراية باألطفال أصحاب املشاكل _ 1

ا ولعلها أّول من ميكن اللجوء  إليها يف عمليت اإلحصاء والوقاية أل
ا تعرف عن قرب فئات  متلك سجالت حية وهي األطفال كما أ
األطفال املعوزين، واملرضى، ويف خطر إىل غري ذلك من املشاكل اليت 
تكون حمفزة للتسرب املدرسي وبالتايل إمكانية أن يكون طفل 

  .الشارع
ا نقطة حساسة ال: الغيابات المتكررة_ 4  جيب السكوت عنها، أ

فهي رّمبا أحد املؤشرات اليت نعتربها ناقوس اخلطر ملا ميكنها من 
حتذيرنا لو درسناها عن قرب ومعاجلتها يف حينها، فالغياب املتكرر 
إن مل يكن من أجل العالج يف حالة األطفال املرضى املزمنني، 
 سيكون مؤشرا عن عسر القراءة أو صعوبات التعلم اليت ال ترجع

أساسا إىل الذكاء أو الذاكرة ولكن تعود رمبا إىل مشكالت سلوكية 
ا يف حينها من قبل األخصائي النفسي أو املدرسي  ميكن التكفل 

فال بد من التبليغ عن الغيابات املتكررة . مع الدعم واإلرشاد النفسي
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لفرقة الصحة املدرسية ومنه إىل األخصائي النفسي الذي البد أن 
ه النداءات ويأخذها مأخذ اجلد يف عالجه هلا يصغي إىل هذ

  . باستخدامه كل الطرق والوسائل من أجل ذلك 
يعرف املعلم أدق املشاكل وأخصها عند الطفل، فهو معوض _ 5

م  /األب أو األم والذي كثريا ما يلجأ الطفل  األطفال لسرد حكايا
الطفل  فهو يعرف. وتقامسها معه أو يلجأ إليه األولياء حني وقوعها

الذي اعتدي عليه جنسيا، من الطفل الذي يعمل بالبغاء 
)Prostitution(  من الطفل العنيف والعدواين، من الطفل الذي

يدخن، من الطفل الذي يبيع السجائر، من الطفل الذي يبيع 
األكياس يف السوق وحيملها يف حمفظته، من الطفل الذي يعمل بعد 

، من )Leader(رض والقائد أن خيرج من املدرسة من الطفل احمل
الطفل الذي يعاين من الضرب، وهي أمورتصبح يف األساس صفارة 

كما ال ميكن االستهانة بأي منها عند . اإلنذار أو القنبلة املوقوتة 
عرضها، بل والتبليغ عنها مباشرة لألخصائي النفسي الذي ميكنه 

ا قد تكون من أسباب الد ا قبل استفحاهلا، أل وافع التكفل 
  .       للغياب عن املدرسة 

ا املرافق واملساعد وتقزمي دورها فقط يف _ 6 ختلي املدرسة عن كو
تلقني املعلومات جعلها تتغاضى عن الكثري من املشاكل اليت ميكن 
ا أّول من تكشف ومتحص عن  ا لو أعيد له دورها، أل حلها يف أوا

  .هذا عن املدرسة . قرب مشاكل األطفال
  :فيمكن حصرها فيما يلي  معيقات خارج المدرسةا أمّ _ 2
وهو أمر البد من التعاون فيه بني البيت واملختص :  في األسرة_ أ

النفسي يف حالة التغريات السلوكية لألطفال واليت ميكن أن تكون 
أحد مؤشرات الكشف املبكر عن املخطط الذي ميكن أن يكون 

ومها أمران مرتادفان يف  الطفل قد حضر له مسبقا، كالسرقة والكذب
غالب األحيان، ويكون بتحفيز ودون حتفيز، بقاء الطفل لساعات 

  .طويلة خارج البيت دون العودة إليه حبجة اللعب أو أنه عند األقران 
فال مباالة األسرة يف هذه النقطة قد تكون صلب اهتمام الطفل، إذ 

به، وهكذا يكون يف ذهنه فكرة أنه عدمي اجلدوى وأن أسرته ال حت
  .يفضل اهلروب وعدم البقاء ألنه ال يستشعر احلب واالهتمام 

إعالم األخصائي النفسي يف حالة تكرار غياب الطفل املؤقت ليوم _ 
مثال دون علم األسرة خصوصا يف أيام العطل واليت غالبا ما يرتك 
األطفال دون رقابة، ليذهبوا إىل الشواطئ يف مجاعات، ميشون 

ل، يتسولون إذا جاعوا، يستنجدون بالسيارات وغالبا الساعات الطوا
ما يعتدى عليهم جنسيا، وغالبا ما خيافون العقاب عند تأخرهم عن 

  .العودة إىل البيت فيفضلون اهلروب 

إن التبليغ عند غياب الطفل عن البيت : التعاون مع الشرطة_ ب
 أمر ضروري، وال نشك يف قضايا التبليغ عن هروب األطفال القصر

ا، ولعل كل النقاط السالفة الذكر تكون أحد املؤشرات   والتكفل 
اليت ميكن للشرطة أن تعتمدها، وحيدث هذا يف غياب األخصائي 
النفسي أو املساعد االجتماعي، فالتعاون بني هؤالء األطراف يسهل 
من دراسة أعمق للمشكلة ألن الشرطة تتكفل بالبحث عن الضحية، 

ا غري أن األخصائي النف سي يدرس كل اجلوانب بل ويعاجلها يف أوا
  .عن طريق رزنامة تكفل حيضرها رفقة العائلة 

إن هروب الطفل ألول مرة يعد رمبا ناقوس اخلطر الذي يكشف _ 
عن كثري من املشاكل اليت مل تكن تؤخذ يف احلسبان، وهنا مربط 

رها الفرس ألنه إذا مل تعاجل يف حينها فسيعود الطفل حتما إىل تكرا
مرات ومرات، ولعل التشرد ال حيدث بني عشية وضحاها ولكن بعد 
حتضري وختطيط من قبل الطفل يكون سببه اهلروب املتكرر إىل أن 

  .يكون اهلروب بدون رجوع
مل أن  ويف خالصة هذه العجالة من معيقات التكفل ال ميكننا أن 

ألن التكفل حاالت اهلروب من البيت واليت نركز عليها كثريا يف حبثنا 
ا بالتعاون مع كل املؤسسات  ا يف حينها ميكن عالج مسببا

  .السابقة قبل أن تصري تشردا 
كما أن أصعب معيقات التكفل هو التكفل الفردي حالة حبالة وهو 
ما يصعب العمل التكفلي يف قلة إن مل نقل يف غياب األخصائيني 

ميش دورهم          .           النفسيني يف اجملتمع و
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  أثر بعض العوامل الثقافية على نمط شخصية تالميذ التعليم الثانوي حسب نظرية التقلبـات النفسية
 -مبدينة مستغامن من التعليم الثانوي لتالميذ املرحلة الثانية دراسة ميدانية - 

)1(مرنيز عفيف  

 

  :إشكالية البحث  -1
اهتم علماء النفس حديثًا مبوضوع الشخصية بالبحث يف  
كيفية منوها والعوامل املؤثرة فيها وكيفية قياسها وذلك للتنظري هلا 
بنظريات خمتلفة، منبينها ما جاء به العامل األمريكي ميشال آبرت، هذا 

لذي أكد يف نظريته املسماة نظرية التقلبات النفسية اليت تقوم األخري ا
على مبدأ احلاالت أو الفرتات املتضادة بدًال من السمات بدليل أن 
الفرد ميكن أن يكون مندفع أو غري مندفع يف الوضعية نفسها، وذلك 
حسب استعداده الذهين الذي يكون عليه واحلالة النفسية اليت يكون 

ألخر، طبيعة اجملتمع الثقافية اليت ينتمي إليها هذا عليها من حني 
األخري، مؤكداً فيها على وجود أربعة أزواج متضادة يف شخصية الفرد 
تظهر يف تصرفاته وسلوكاته إذ ميكن أن يتميز الفرد بزوج منها يف يوم 
واحد أو كأن ينتقل من منط إىل ضده يف نفس الوقت من موقف 

ج األربعة حسب آبرت منط الشخصية ، من بني  أألزوا ...ألخر 
  .غري اهلادف /اهلادف

  :وعليه طرح الباحث يف الدراسة احلالية التساؤل التايل 
هل تؤثر ثقافة المجتمع على نمط الشخصية الهادف حسب  - 

نظرية التقلبات النفسية آلبترفي شخصية تالميذ التعليم الثانوي 
  بمدينة مستغانم ؟

  :الية ومنه تفرعت التساؤالت الت
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف منط الشخصية  حسب  -

نظرية التقلبات النفسية  لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزى إىل بيئة 
ا مكان إقامته ؟   التلميذ اجلغرافية والثقافية اليت يقصد 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف منط الشخصية  حسب  -
لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزىإىل جنس  نظرية التقلبات النفسية

  التلميذ ؟
  : فرضيات البحث  -2
تؤثر ثقافة اجملتمع يف منط الشخصية اهلادف :الفرضية العامة/ أ 

حسب نظرية التقلبات النفسية الذي حتكمه جمموعة من العوامل  
كمكان اإلقامة، اجلنس لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم 

 .الثانوي

 
 
  

  :الفرضيات الجزئية / ب
يوجد فرق دال إحصائيًا بني تالميذ املدينة والريف يف منط  - 

  .الشخصية اهلادف بوجه عام ويف أبعاده الفرعية لصاحل تالميذ الريف
يوجد فرق دال إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف منط الشخصية  - 

  .اهلادف بوجه عام و يف أبعاده الفرعية لصاحل الذكور
  :أهميته و أهدافهوافع إختيار البحث،د -3

ما استثار فضول الباحث إلجراء هذا البحث هو الوقوف 
على طبيعة املشكلة للتوصل إىل وضع حلول مناسبة بعد معرفة طبيعة 
ثقافة اجملتمع اليت تساهم يف تنمية االستثارة املستمرة واملتزايدة 

منط شخصيتهم للدافعية عند التالميذ جمتمع الدراسة، بعد ختطيط 
م، وانتمائهم بذلك إىل  ليكونوا جديني ونشيطني يف أدائهم لواجبا
منط الشخصية اهلادف خمططني وجديني يتفانون يف خدمة اجملتمع 
بكل ثقة واقتدار؛ فجاء هذا البحث كمحاولة للكشف عن منط 
الشخصية اهلادف املهيمن حسب نظرية حديثة هي نظرية 

يذ التعليم الثانوي، يهتم فيه بدراسة أحد التقلباتالنفسية لدى تالم
لدى تالميذ التعليم الثانوي، ) اهلادف املهيمن(أمناط الشخصية 

انطالقًا من اخللفية النظرية اليت تعرف كذلك بنظرية أمناط الدافعية 
املكونة للسلوك، على هذا األساس تظهر أمهية الدراسة احلالية 

ة اهلادف لدى تالميذ فيتقدميمعلومات نظرية عن منط الشخصي
التعليم الثانوي للقائمني على إعداد وتطبيق برامج الرتبية، وتكوين 
التالميذ مبختلف املدارس بوضع الربامج اليت تسهم يف تنمية مسات 
الشخصية اإلجيابية للتالميذ غري اهلادفني بغرض إحداث تكامل يف 

 .شخصية وتوجيههم لألفضل

  :كما يهدف هذا البحث إىل 
لكشف عن الفروق بني تالميذ التعليم الثانوي يف منط الشخصية  ا -

اهلادف حسب نظرية التقلبات النفسية وفق عوامل منها تلك املرتبطة 
  .بثقافة اجملتمعو تأثري كل عامل على شخصيتهم

تقدمي يد العون للمسئولني على تربية وتكوين التالميذ  املقبلني  -
ريب يف فهم مدى أمهية منط على االمتحانات يف املستقبل الق

الشخصية اهلادف يف زيادة دافعيتهم اليت تظهر آثارها يف حتصيلهم 
  .الدراسي
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  :المفاهيم اإلجرائية  -4
يستخلص من خالل الدرجة الكلية للتلميذ : نمط الشخصية  ) أ

عند إجابته على فقرات مقياس منط  الشخصية اهلادف املهيمن 
اجلدية،التخطيط، جتنب :املكون من أبعاده الثالثة و هي

التنشيط، وفق استجابات األفراد على فقرات املقياس يتم حتديد 
  :  منطني أساسيني مها

يتميز صاحبه بالتخطيط ألهدافه و اجلدية : النمط الهادف - 
يف تنفيذ خمططاته معأخذ احلياة جبدية، مواظباً ومهتماً بنشاطاته 

رات مقياس منط العلمية يف غالبها واهلادفة، مستوحى من فق
الشخصية،يضم كل من حتصل على درجة تفوق أو تساوي 

 .يف بعدي اجلدية و التخطيط معاً يف املقياس 14القيمة 

يتميز صاحبه بقلة احلركة، متجنبًا يف : النمط غير الهادف -
تصرفاته، مفضًال األلعاب السهلة، ميال إىل الرتابة، متكًال على 

التنظيم والتخطيط للحياة والتهاون، غريه يف أداء واجباته وبعدم 
مستوحى من فقرات اختبار الشخصية يضم كل من حتصل 

  .يف بعدي اجلدية والتخطيط معاً  14على درجة تقل عن القيمة 
تالميذ يتم متدرسهم فعًال بالتعليم : تالميذ التعليم الثانوي  ) ب

الثانوي أيام تطبيق أداة الدراسة، وميثلون عينة البحث موزعون 
  .ثانويات مبدينة مستغامن على

  :الجانب النظري للدراسة -5
يعرض البحث األدب النظري للدراسات السابقة ذات الصلة 
بالدراسة احلالية اليت تنطلق من اخللفية النظرية لنظرية التقلبات 
النفسية أو نظرية احلاالت اليت تولدت عن تراكم نتائج جمموعة من 

تنسب إليه العامل آبرت الذي يوضح  األحباث التجريبية لصاحبها اليت
فيها الطبيعة النفسية لألفراد الغري مستقرة دائماً، أي ميكن ألي فرد 

يف إحدى الثنائيات (من منط إىل ضده  هأن يتغري كلية يف سلوكات
، عكس ما جاءت به النظريات السابقة )األربعة لألزواج املتعاكسة

  .اليت وصفت الشخصية بالثبوت
التقلبات النفسية كذلك بنظرية احلاالت، ويعترب العامل  تعرف نظرية 

أول من فرق بني مفهومي احلالة والسمة،  (Cattel,1965)كاتل 
ومن مث طور ذلك الفرق وحبث فيه بتعمق كٌل من  سبيلبريجر 

ا(Spielberger&al,1983)وزمالئه ظرف :"، وتعرف احلالة بأ
ذه احلاالت ختتلف يف عابر وانتقايل يتميز مبشاعر ذاتية، ومثل ه

 ،1999 :بدر حممد األنصاري"(الشدة وتتذبذب عرب الزمن
ويتطلب مقياس احلالة أن يعرب الفرد عما  ؛)86 ،85 ص.ص

وتشري دراسات سبيلبريجر وزمالئه أن  يشعر به يف هذه اللحظة،
االرتباط جوهري موجب بني مقياس حالة القلق ومسة القلق،لذا 

ة كنظرية التقلبات النفسية اليت تشرح ففهم واستعاب نظرية عام
تدخل (،وأساسية )خاصة بكل البشر(ميكانيزمات نفسية طبيعية 
 .ليس أمراً هيناً ) يف كل العمليات النفسية

سجل كل من اإلستشاري يف الطب النفسي لألطفال كان مسيث  
(ken Smith) األب وميشال آبرت(M.J.Apter)  االبن أول

مسحت  حاالت نفسية لدى األطفال،املالحظات على تقلبات 
هذه املالحظات بإرساء أوىل قواعد النظرية فكان األمر يتعلق 

، كما ؟ـ ملاذا خيتلف تصرف الطفل من حلظة ألخرى ؟بفهم ـ كيف
أن تصرف الفرد عند تواجده مبفرده خيتلف عن تصرفه يف حفل 
ما، هذا التصرف قد يتغري بسرعة يف حلظة حدوث طارئ ما كوفاة 

خص ما  يف هذا احلفل، كما أن رد الفعل الناتج عن هذا ش
الطارئ خيتلف من شخص آلخر يف هذا احلفل، هذه الظاهرة 

 .Loonis. E, Fernandez(حاول تفسريها جمموعة من الباحثني

L:2004, p67.(  
إىل صراع " الواقع/اللذة " (S.Freud ,1911)يشري مبدآ فرويد      

باعتبار مثًال اجلانب السلوكي فقط هلذين ثنائي داخل نفسية الفرد، 
املبدأين يف حني أن الفرد حتت مبدأ الواقع ال يبحث عن إشباع 
ا وتأجيلها تبعاً  رغباته بالطرق القصرية ولكنه يقدر على مداور
للظروف اخلارجية، أما حتت مبدأ اللذة الفرد نفسه سيكون مضطراً 

ثًال أن مراهق أو منحرف إلشباع رغباته بأقصى سرعة، عندما يقال م
جنسيًا يتصرف بتصرفات وفق مبدأ اللذة يراد بذلك أن اهليمنة 
ما يف تبادل املبدأين السلوكيني بني اللذة  اإلحصائية يف سلوكيا
والواقع يغلب على هاتني احلالتني البحث عن البحث عن إشباع 

  .الرغبة بسرعة بأي طريقة دون مباالة 
يف نظريته عن األلعاب النفسية  (Frank,1996)استمد فرانك       

 الداخلية من فكرة أفالطون

(Platon,428-348av.j-c)  باعتبارمها  " الشهية والعقل"عاملي
كائنني نفسيني يؤثران بدافعيات متعارضة تساندها حاالت نفسية 

هو ما " الكل بسرعة"متغايرة، بالنسبة لعامل الشهية يعين استهالك 
ثر، أما عامل العقل تدخل اعتبارات أخرى  يبدو مرغوب فيه أك

  .كالصحة الشخصية أو نتائج االستهالك على املدى البعيد
السكري أمام قنينة مخر أجرب على جتاوز اجلدل الداخلي الصعب :مثال

  .بني الشهية والعقل
 وماريف يف نفس االجتاه طور كل من بيكر   

(Becker&Murphy,1990) العقالين  نظرية تسمى نظرية اإلدمان
اليت تصف املستهلك العاجز عن توقع نتائج استهالكه على املدى 
البعيد مقارنة مع املستهلك البصري الذي ميتاز بتحفظه؛ يف ذات 
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هو "وجود توازن إيكولوجي بني  (Lee,1988)السياق يوضح يل
 (Loewenstein,1995)، متامًا مثل لوفنشتان "هو سيئ"و"جيد

العوامل احلشوية وعوامل املصلحة الذي حتدث عن صراع بني 
 .الشخصية املدركة

 ,Loewenstien,تصف أعمال هارنشتان ولوفنشتان وبريالك وفوغان

Prelec, Vaughan, 1992) (Herrnsteinوهارنشتانو بريالك ، 

التقابل أو التعارض لألفراد ) 1980(، وهارنشتان و فوغان)1992(
اليت يفضل الفرد فيها " ـ  méliorantحمسنة ـ"املستهلكني بني حالة 

مثالية ـ "وحالة) إشباع الرغبة حيدث حلظة االستهالك(املتعة اآلنية
maximisant  األخذ يف (اليت يفضل فيها الفرد املنفعة الشاملة " ـ

احلسبان تبعات االستهالك على املدى البعيد وكذا السياق العام بغية 
آلليات البىن املعرفية احلد من االستهالك أو تأجيله ؛ تستدعي هذه ا

  .ذات قيم حتفيزية
الذي يوضح يف  (Kortmuder,1974)حذا حذوهم العامل كورمتولدر
جابذة ـ "و" ـ centrifugesنابذة ـ "نظريته التقابل بني نزعتني

centripètes عند استكشاف احمليط أو التفاعل املسلي مع شريك "ـ
، ويف حالة )لسلوكيالتوسع ا(يفرتض أن يكون الفرد يف حالة نابذة 

تقليص (ما تصبح الوضعية خطرية يتحول الفرد إىل حالة جابذة 
  ) .السلوك إىل اهلرب أو اهلجوم

إدماج هذه  (Vander Dennen,1985)يقرتح فاندر دينان    
احليوان يف إطار لثنائية اليت توجد عند اإلنسان و املالحظات عن هذه ا

املفاجئ من حالة ألخرى، اليت تفسر االنتقال " نظرية الكوارث"
يواصل دينان دراسته بربط أعمال كورمتولدر على احليوان بأعمال آبرت 
على اإلنسان حمققًا بذلك خالصة أن احلاالت غري اهلادفة هي احلالة 

  .النابذة واهلادفة هي احلالة اجلابذة
باجلدلية السلوكية للعبة الداخلية  (Loonis,1997)يقر لونيس
 تؤدى يومياً بني الدافعية و ضد الدافعية اليت تصفها لدى كل فرد اليت

وتشرحها نظرية التقلبات النفسية آلبرت كأزواج متعارضة حلاالت ما 
  ) .Loonis . E ,Fernandez . L :2004, p68(وراء الدافعية

تستند نظرية التقلبات النفسية أوًال إىل تقارب مالحظات 
الستخراج قوانني عامة،  عديدة وجتارب تسمح عن طريق االستقراء

هذه املالحظات ختص أفعاًال لتقلبات نفسية يعيشها كل فرد، متيز 
ن الدافعية وجتنب التجربة اإلنسانية جبانبني عامني مها البحث ع

؛ هذه احلاالت تسمى حاالت ما وراء الدافعيةـ الدافعية
métamotivationnels  ـ)Cindy H.P and Koenraad J.L: 

2006 ,p370.(  

هذه احلاالت ال تعرف الدافع أو تؤثر على السلوك مباشر ،      
لكنها تعىن بكيفية اكتشاف الناس هلذه التغريات و جتريبها ؛ توقع 
رواد نظرية التقلبات النفسية وجود أربعة أزواج ملا وراء الدافعية يف 
ا بصورة منفصلة كمثال بسيط  العمل على مراحل الدافعية ، يتم تناو

على  (ON-OFF)إغالق/ثبوت النظام بتشغيل املفتاح فتححول 
غرار حتكم الظروف اخلارجية يف هذا الثبوت، يشكل ذلك قاعدة يف 
ا يف  التجربة التقلبية إذ أن التقلبات هي مفاتيح اليت تأخذ مكا
عملية ما وراء الدافعية يف أي زوج من األزواج ما وراء الدافعية؛ كما 

تعمل األزواج األربعة جمتمعة وبأكثر تعقيداً أنه مل يكن يتوقع أن 
  .ثبوت النظام أن يعمل بني أزواج منفصلة

ينقلب األشخاص حتت ظروف الطبيعية بني هذه احلاالت غالباً، 
لكن كل شخص خيتلف عن غريه يف الوقت الذي يستهلكه يف حالة 
ما أو ضدها، واألشخاص يتناوبون أو يتقلبون بني خمتلف ثبوت 

  ).  John .H.Kerr: 1997, p11(خمتلف املواقف حاالت يف
فما وراء الدافعية مغري للعالقات ما بني التموقع والسلوك،     

فالسلوك املتوقع يف حاالت ما ميكن أن ينقلب إىل مدعم إىل ما وراء 
الدافعية لكن ليس يف كل احلاالت، يف هذا الصدد وجد زفيباك 

يف أحباثهم أن  (Zvebak et Marten et all)ومارتن وآخرون 
األشخاص يتصرفون بتصرفات خمتلفة بأوقات خمتلفة بطرٍق متعاكسة 

  ). Michael. J .Apter:1989, p189(حىت يف تناقض ذايت
تنتج حاالت التقلبات النفسية املرتبطة بالدافعية بفعل عدة عوامل 

  :منها
بعض عناصر احمليط واملواقف حسب ما شرحه كذلك العامل  -

  .فيما خيص التدخني (Molimard,1991)موليمار
اإلسرتاتيجيات اليت يتبناها الفرد كما وضحها العامل  -

 . (2001)لونيس

 .Zuckerman)وزوكرمان (1992)اإلطار النفسي الواقيطورهآبرت -
)Loonis.E,Fernandez.L:2004, p72( مت تشكيل أربعة،

  :أزواج حاالت ما وراء الدافعية وهي
يعترب اهلدف : Télique /paratéliqueغري هادف /الزوج هادفـ 

املرغوب ذا أمهية قصوى مع اختيار وسائل خمصصة حملاولة حتقيقه، 
أما يف احلالة غري اهلادفة يعترب السلوك ذا أمهية قصوى واهلدف ما هو 
إال وسيلة لتعزيز السلوك، يف هذا الصدد تعترب احلالة اهلادفة حالة 

  .ية، املتعة اآلنيةجدية واحلالة غري اهلادفة حالة مسل
تقابله جتربة :Conformisme/Oppositionتعارض /الزوج تطابقـ 

، تعترب حالة التطابق )إشكالية القانون(اإلكراهات /قواعد والقوانني
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القواعد كطريقة لتنظيم السلوك، أما حالة التعارض فرتاها تقييدات 
  .وإكراهات

يف حالة :Maitrise/Sympathie)ميل(تعاطف)/حتكم(الزوج ضبطـ 
الضبط أو التحكم تعترب التبادالت يف إطار الرتك أو األخذ، أما يف 

  .حالة التعاطف تعتربها يف إطار اإلعطاء والتلقي
احلالة اإلنطوائية تعترب :Autique/Alloiqueانفتاح / الزوج انطواءـ 

األخر كذات معزولة و مغايرة عنها، أما احلالة االنفتاحية فتعترب 
 هلا، أو بإعتباره امتداد للهو مثًال شعور فرد بانتمائه إىل األخر مماثالً 

  ). Michael. J. Apter :1997, p219(فريق
مبتغري احلالة )غري هادف مثالً /هادف(تتميز كل حالة ما وراء الدافعية 

  :يوافق طريف املنحىن التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحىن منوذج التقلبات النفسية حسب نظرية آبرت

)1982)(M.J.Apter:1997, p220  .(  فاحلالة اهلادفة تقع
بني اإلسرتخاء والتوتر أما احلالة غري اهلادفة فتقع  بني امللل واإلثارة؛ 
ميكن الذهاب من احلالة اهلادفة إىل احلالة غري اهلادفة يف نفس 

يدرس التلميذ للتحضري لالمتحان  فيصبح  مهتماً : النشاط مثالً 
ع اهلدف املتوخى منها تاركًا نفسه مأخوذ  باملادة أين يتناسى نو 

  .باإلهلام باملعلومات املدروسة
ظهور إحداها مينع (هذه احلاالت ما وراء الدافعية متمانعة  

وتتناوب لدى الفرد طول حياته، أحيانًا بسرعة ) ظهور األخرى
، هذا يستلزم أن احلاالت النفسية تصنف )تقلبات(وبصورة مفاجئة 
االت املتعارضة، لذا مسيت نظرية التقلبات بنظرية إىل أزواج من احل

تم باالنفعاالت باعتبارهامتغريات مشكلة للدافعية  ا  الدافعية وأل
اليت بدونه تبقى جمردة؛ فمنذ دراسات أيزنك ومساعديه يف 

حمور (اخلمسينات مت حتديد حمورين متعامدين لتفسري اإلنفعاالت 
ر التنشيط بني مستوى منخفض املتعة بني اللذة والاللذة، وحمو 

؛ تتابعت ثالثة أجيال من مناذج الدافعية لدراسة )ومستوى مرتفع 
  :هذين احملورين 

): ـ  réduction de tensionنظريات خفض التوترـ(اجليل األول    
؛ (Dollard,1939)يعترب رواد هذه النظريات منهم دوالرد 

أن  (Lewin,1959)؛ لوفني(Hull,1943)؛هل(Freud,1920)فرويد
العضوية منشغلة دائمًا بصراع للحد من ارتفاع التوتر املولد للقلق، 
هذه النظريات فشلت يف تفسري ظاهرة البحث عن التوتر من قبل 

  .العضوية 
 modèles duمناذج مستوى التنشيط املثايل ـ(اجليل الثاين     

niveau optimal d’activation  من روادها هييب ) ـ
(Hebb,1955)؛ تومبسون (Thompson,1954)  زوكرمان

(Zuckerman ,1969)   يعترب أن العضوية تبحث عن الوصول إىل
مستوى معتدل ومتوسط من التوتر فشلت هي األخرى يف فهم 

  .ظواهر قصوى لتجنب أو البحث عن التنشيط
 reversementsمتثله نظرية التقلبات النفسية ـ (اجليل الثالث      

psychologiques ذ يف احلسبان البحث عن للعامل آبرت الذي أخ) ـ
عن االسرتخاء مثًال البحث عن النوم أو االسرتخاء عند اإلثارة و 

ندما اإلنسان ال ميثل خفضًا بسيطًا للتوتر،هذه احلاالت ممكنة ع
؛ كما بينت مالحظات يكون التوتر منخفضًا مسبقاً 

الفرد ال أن  (Apter,1992)آبرتو  (Zuckerman,1994)زوكرمان
، )كما تفعله احليوانات الراقية(يكتفي بإشباع رغبات االستكشاف 

ولكنه يبحث أيضًا عن مستويات عليا لتنشيط سلوكات املخاطرة، 
والبحث عن أحاسيس أقوى، هنا رفع إضايف للتوتر يتجاوز النقطة 
املثلى، فبدل من حالة نفسية وحيدة تتطور باستمرار نالحظ حالتني 

سيتني ميكن للفرد أن ينتقل بينهما من تقلبات غري نفسيتني أسا
  ).  Loonis. E, Fernandez. L:2004, p70(مستمرة 

أصبح لنظرية التقلبات النفسية احلظ األوفر يف احلصول على     
الدول فائدة متزايدة، إذ قام العديد من الباحثني يف الكثري من 

تعبري عن بناء شخصية استعمال النظرية يف البامتحان وتطوير وتغيري و 
بطرق خمتلفة، واقرتاح حلول ملعاجلة العالقات بني املريض  داألفرا

إظهار خمتلف عالقات العائلية، و النفسي والنفساين االجتماعيوال
التشكيالت املرتبطة بعدد كبري من الظواهر املختلفة كاالبتهاج 

جلرائم، ، تكوين اتلكها الناس اجتاه رياضات خمتلفةوالرغبات اليت مي
 . وغريها.... أهداف الطقوس الدينية، 

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة لميدانية -6
الفروق بني جمموعات من  دف الدراسة احلالية معرفة

 يف منط الشخصية اهلادف حسب النظرية التقلبات النفسية، التالميذ

ملل                            قلق
 

 غبطة                         استرخاء
المتعة ـ البھجة       

             
  شدة المتعة

 
 االنزعاج

مرتفع   النشاط    منخفض      

)النمط غري اهلادف(البحث عن النشاطــ ) 1  
)النمط اهلادف(إجتناب النشاط ..)...2  



 

141 

فاستخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن الذي ال يقتصر على مجع 
يانات وتبويبها يف جداول فقط، بل تفسريها وحتليلها واستخراج الب

 .النتائج ذات الداللة بالنسبة لفرضيات الدراسة

 :مكان إجراء الدراسة األساسية ومدتها

أفريل  27أجريت الدراسة األساسية يف الفرتة املمتدة من يوم 
بثالثة عشرة ثانوية بوالية  2009جوان  04إىل غاية يوم  2009
غامن، وقد مت إختيار هذه الثانويات بطريقة عشوائية مقصودة، مست

ألن  الباحث مل يضع أي شروط مسبقة  الختيارها وإختيار التالميذ 
املطلوبني لإلجابة على أداة الدراسة الذين ميثلون عينة البحث، عدا 
شرط واحد يكمن يف أن يكون تالميذ هذه الثانويات يف جمموعهم 

يف والبعض اآلخر يف املدينة، لسبب واحد هو يقيم بعضهم يف الر 
أن مكان إقامة أفراد جمتمع الدراسة اعتربه الباحث كمعيار ثقايف 
وكعامل أساسي يف حتديد منط شخصية كل فرد يف جمتمع البحث 

 .املتمثل يف تالميذ التعليم الثانوي يف املرحلة الثانية منه

 :مجتمع وعينة الدراسة األساسية وأداتها 

ل تالميذ املرحلة الثانية من التعليم  الثانوي  بوالية  ميث
تلميذاً  4900بـمستغامن أفراد جمتمع البحث احلايل  املقدر عددهم 

تلميذًا مسجًال بالتعليم الثانوي  17513متمدرسًا من جمموع 
حسب إحصائيات مديرية الرتبية السنة الدراسية (مبستوياته الثالثة 

تلميذاً  365ة الدراسة األساسية بواقع ،سحب منه عين)2008/2009
من حجم جمتمع الدراسة ككل، يتمدرسون ٪ 7.45أي ما نسبته

تلميذًا من كل ثانوية، بإحنراف  28بثالثة عشر ثانوية مبتوسط 
سنة،  20سنة و 16، ترتاوح أعمارهم ما بني 7.26معياري قدره 

 ،0.82سنة، و بإحنراف معياري قدره  17.88مبتوسط عمري قدره 
وهي السن القانونية للتالميذ يف هذه املرحلة الدراسية، يتوزعون 

، )٪53.42(إناث 195، )٪46.58(ذكور170: حسب اجلنس إىل

مبناطق  196، )٪46.3(مبناطق ريفية 169: وحسب مكان اإلقامة إىل
، يتمدرسون حتت نفس الظروف املدرسية بصفة )٪53.7(حضرية

  .حث عامة، فهم بذلك ميثلون جمتمع الب
للحصول على معطيات الدراسة الكمية طبق الباحث مقياس 

 Telicdominance scale(TDS) منط الشخصية اهلادف آلبرت
املصمم من طرف العامل آبرت واملرتجم إىل اللغة الفرنسية من قبل 
الباحثني  لونيس وفرينانديز مث إىل اللغة العربية من طرف الباحث 

النفس وآخرين يف الرتمجة الذي يقيس مبعية أساتذة خمتصني يف علم 
منط شخصية التلميذ، وقد أعيد التأكد من خصائصه السيكومرتية 

  .وإمكانية تطبيقه على اجملتمع اجلزائري
  

  :نتائج الدراسة الميدانية و تحليلها ومناقشة الفرضيات - 7
  نتائج الفرضية الفرعية األولى: 

ميذ املدينة والريف يف يوجد فرق دال إحصائيًا بني تال: نص الفرضية
منط الشخصية اهلادف بوجه عام ويف أبعاد مقياسه الفرعية لصاحل 

  .تالميذ الريف 
استخدم  الباحث  حتليل  التباين  حبسابه  النسبة ف ملعرفة         

عينة البحث التالميذ داللة الفروق بني متوسطي جمموع درجات 
يف مقياس منط الشخصية املقيمني يف املدينة واملقيمني يف الريف 

متوسطات درجات أفراد تعرض اجلداول أدناه الفروق بني اهلادف، 
  :عينة الدراسة األساسيةكما يلي 

 املتوسط عدداألفراد مكاناإلقامة
اإلحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 أعلىقيمة أدنىقيمة

 26,00 3,00 0,35 4,53 16,60 169 يفيةر 

 24,00 2,00 0,32 4,42 14,44 192 حضرية

 26,00 2,00 0,24 4,49 15,35 361 اجملموع

املقيمني باملدينة  جمموعيتدرجات متوسطات ):01( جدول رقم
 .يف درجات املقياس املقيمني بالريفو 

الفروق بني ) 01(تبني النتائج املبوبة يف اجلدول رقم 
متوسطات درجات اجملموعتني املمثلتني لإلطار اجلوهري األول ملتغري 
مكان اإلقامة يف منط الشخصية اهلادف بوجه عام، فكان متوسط 

خبطأ  4.53بإحنراف معياري قدره  16.6درجات املقيمني بالريف هو 
درجة، مقابلمتوسط  23وكان مدى هذه الفئة  0.35معياري قدر بـ 

 4.42بإحنراف معياري قدره 14.44درجات املقيمني باملدينة قدر بـ 
درجة، ما يدل  22وكان مدى هذه الفئة 0.32خبطأ معياري قدر بـ 

على أن جمموعة املقيمني بالريف أكثر تشتتًا ومبتوسط أكرب من 
متوسط جمموعة املقيمني باملدينة األقل تشتتاً، ويف األبعاد 
الثالثةكانت درجات جمموعة املقيمني بالريف أكثر تشتتاً من جمموعة 

لتنشيط وأقل منها يف املقيمني باملدينة يف بعدي التخطيط وجتنب ا
بعد اجلدية،وملعرفة  داللة  الفروق بني املتوسطاتدرجات تالميذ عينة 
البحث املقيمني بالريف واملقيمني باملدينة استخدم  الباحثتحليل  

  :التباين  أحادي اإلجتاه فكانت النتائج كما يلي
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 املربعات جمموع  مصدرالتباين
 ح.د
 )1-ن(

 تقدير
 التباين

 ف قيمة
الداللة
0.01 

389,1 1 389,105  بني اجملموعات
05 

 دال 20,33

19,13 359 6870,917 داخل اجملموعات
9 

 360 7260,022 اجملموع الكلي

املقيمني يف املدينة و الريف يف  درجات الفروق بني ):02(جدول رقم
  .البحث  لدى عينةاملقياس

أن قيمة ف ) 02(اجلدول رقم تشري النتائج اليت  ب
بالرجوع  إىل  جدول الداللة اإلحصائية  للنسبة  و ،  20.33=سوبةاحمل

جند  359ودرجات حرية املقام  1الفائية عند درجات حرية البسط 
، ف احملسوبة  6.63هي  0.01عند مستوى داللة قيمة ف اجلدولية 

دالة ف يف هذه احلالة  قيمة أكرب من ف اجلدولية وعليه ف
فروق  جوهرية  ال ترجع إىل الصدفة،   مما  يدل على  وجودإحصائياً 

وبالتايل  نرفض الفرض الصفري للبحث و نقبل الفرض  البديل  
أفراد عينة البحث املقيمني يف درجات فروقًا بينالقائم  على  وجود

 جوعبالر ، املدينة واألفراد املقيمني يف الريف يف منط الشخصية اهلادف
يذ املقيمني مبناطق ريفية ن متوسط التالمفإ )01(إىل اجلدول رقم 

، )14.4=م(أكرب من متوسط التالميذ املقيمني باملدينة ) 16.6=م(
؛ حبساب وعليه فإن هذه الفروق هي لصاحل التالميذ املقيمني بالريف

، وبضرب هذه القيمةيف 2µ =0.0536جند أن) 2µ( معامل إيتا مربع
 ، وبإستخدام حمكات كوهن٪5.36جند النسبة  100العدد 

(Cohen,1977)  للحكم على قوة التأثري يستنتج أن تأثري عامل
مكان إقامة التالميذ يف منط الشخصية اهلادف لدى عينة الدراسة 

، )78ص، 2006: عبد املنعم الدردير(األساسية يعد تأثريًا متوسطاً 
هذه النتائج تدل على أن نشاطات التالميذ الريفيني ذات  أهداف 

م الدراسية  علمية خمطط  هلا مسبقاً، ما يؤكد جديتهم يف حيا
م الرتفيهية، والتفاوت هو يف  واالجتماعية حىت عند إختيار نشاطا
الغالب لصاحل تالميذ الريف األكثر انتماءًا اىل منط الشخصية 
اهلادف من التالميذ املقيمني مبناطق حضرية املنتمني غالبهم إىل 

م مه تمني فقط باحلاضر النمط غري اهلادف، غري جديني يف حيا
ني ملا هو  م املستقبلية، مهتمني مبا هو آين غري آ وغري خمططني حليا

  .آت
ا عدد من العلماء  هذا ما وافق بعض الدراسات اليت قام 
والباحثني واليت أكد من خالهلا أن الفروق بني أبناء الثقافات 
س املختلفة يف عدة متغريات نفسية اليت منها الشخصية هي انعكا

للفروق يف أساليب التنشئة اإلجتماعية والقيم واإلجتاهات والعادات 
ا كل جمتمع من اجملتمعات، حيث أكد ماهر  اليت يتسم 

(Maehr,1974)  عند تقدميه تصوراً نظرياً لدراسة الدافعية يف عالقتها
ثالث متداخلة  تبالثقافة، مقدمًا يف تصوره النظري هذا إسرتاتيجيا

ضها البعض، من بينها تلك اليت قدمها على النحو ومرتابطة مع بع
  :التايل

  
  

اليت   (C)حيث يفرتض يف ضوء هذه اإلسرتاتيجية أن الثقافة
تشري إىل خربات التعلم اإلجتماعي اليت يكتسبها الفرد من الوسط 
الثقايف الذي يعيش فيه و ينمو من خالله، واليت متد بسياقات متباينة 

عدادات املسبقة أو التهيؤ لإلستجابة بشكل حتدد يف جمموعها اإلست
، اليت  (P)معني اليت تكون بدورها اجلانب األكرب من شخصية الفرد

إىل امليل املالحظ يف املواقف املختلفة من   (M)بدورها توجه الدافعية
: رشاد علي موسى( (S)خالل اإلعتماد على املوقف أو السياق 

  ).37ص، 1994
إىل أن ظروف التنشئة  (V.Barnouw)كما أشار بارنو

األسرية السائدة يف أي جمتمع تعكس منط شخصية هذا اجملتمع، و 
ربط ذلك بالنمو االقتصادي، مستشهداً بدراساته وحتليالته لعدد من 

عبد (اخل...اجملتمعات مثل اهلند، بروما، الصني، اليابان، إسرائيل، 
تنشئة  ، من ذلك ما ذكره عن أسلوب)27ص، 2000:اللطيف خليفة

الطفل اإلسرائيلي حيث املمارسات اجلمعية يف تربية الطفل واليت 
تتضمن رفض األسرة النووية التقليدية، وتقدمي شخصية حمافظة على 
النظام اجلمعي، حيث تعمل األم اليت توصف باملثقفة والنظيفة، 
اجلادة اخلاضعة لزوجها، داخل األسرة اليت تعترب كوحدة متكاملة 

  .تربية وتغذية أطفاهلاأساساً على 
إىل أن بعض مكونات ) 1985(أشار مصطفى سويف 

ا تنظيم عناصر مادية ومعنوية وأمناط سلوكية   احلضارة اليت يقصد 
وغريها اليت يكتسبها الفرد يف فرتات خمتلفة من العمر ...كاللغة والقيم

، )249ص، 2000: عبد اللطيف خليفة(أو يرثها عرب األجيال
أمهية العديد من العوامل املشكلة من نوعني من  باإلضافة إىل

العمليات  الشكلية املتمثلة يف العمليات اإلنسانية العامة مثل اإلثابة 
والعقاب والقدوة، والعمليات اخلاصة باملضمون اليت ختتلف من 
جمتمع آلخر املتمثلة يف عمليات التنشئة اإلجتماعية عرب مراحل النمو 

ة املعيارية كما تقدمه احلضارة، وطراز القيم املختلفة، ومنط الشخصي
ية تسهم يف تشكيل الذي حيبذه اجملتمع، هي يف غاية األمه

  .الشخصية
وسعياً من الباحث للوقوف على الفروق اجلوهرية بني التالميذ 
املقيمني بالريف والتالميذ املقيمني باملدينة يف األبعاد الفرعية ملقياس 

(C)الثقافة  (P)الشخصية  الدافعية =   (S)الموقف (M). 
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ل، قام بإستخراج نتائج حتليل التباين منط الشخصية اهلادف املعد
ف لبعد اجلدية (أحادي اإلجتاه حبساب قيم ف فكانت النتائج 

ف ، لبعد جتنب النشاط 4.25=ف ، لبعد التخطيط 37.46=
، يف 0.01وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 10.29=

 إجتاه فرض البحث، إذ حتصل التالميذ املقيمني بالريف على درجات
متوسطها أعلى من متوسط نتائج التالميذ املقيمني باملدينة يف مجيع 

  .املكونات الفرعية ملقياس منط الشخصية اهلادف 
أرجع الباحث هذه الفروق إىل أن أبناء اجملتمعات احلضرية 
يتزودون بعادات سلبية كالتدخني وتعاطي املمنوعات التساع جغرافية 

رفاق وعدد أفراد األسر، كذلك مكان اإلقامة و نقص حجم مجاعة ال
غياب أحد األولياء أو كليهما حبجة متطلبات الشغل القاسية، 
وسلوك أبناء املقيمني مبناطق حضرية بسلوكات مستوردة من الثقافات 
اخلارجية لعدم رقابة األسرة ملا يستهلكه األبناء عرب قنوات التلفاز 

قله عرب اهلواتف وعرب حمركات البحث العاملية باالنرتنت وما يتنا
النقالة، أو بتواطئ من الكبار بدافع مواكبة التطور ما جيعل أفرادها 
م اآلنية  م عن املتعة واملرح واللهو وإشباع رغبا يبحثون يف سلوكا
فيتسمون بسمات تعكس انتمائهم لنمط الشخصية غري اهلادف، 
 عكس ما هو عليه يف البيئات الريفية اليت مازال غالب أفرادها

م، واتساع حجم األسر وكذا التجمعات التعاونية  حمافظني على عادا
يف املناسبات خاصة، وحضور حلقات العلم اليت ال تزال تقام يف 
دف غرس قيم الدين اإلسالمي احلنيف الذي من  املساجد خاصة 
مبادئه تبييت النية الصادقة يف كل عمل يقدم عليه الفرد، واجلدية يف 

ه مسبقًا بدقة وأن األعمال خبوامتها، أي كل سلوك تطبيق ما خطط ل
يقوم به الفرد يكون موجه حنو هدف منشود، ما يؤكد إنتماء أفراده 
إىل النمط اهلادف املهيمن حسب النظرية املعتمدة يف البحث، عليه 
فحجم اجلماعة و طبيعتها يؤثر يف منط شخصية الفرد اهلادف املنتمي 

 Randan) لباحث راندال برامانإليه، هذا ما أكده كل من ا

Braman,1995) من جامعةغوام بالواليات املتحدة األمريكية(U of 

Guam ,U.S.A)  قارن نتائج دراسته بتلك اليت متت يف سنة بعدما
والباحث باليابان،(Tskuba)على طلبة من جامعة تسكوبا  1999

من ، جبامعة سويبورن بأسرتاليا(Sharon Turner,1995)شارن تورنر
خالل عرضهما لنتائج دراستيهمايف امللتقى الدويل السابع حول نظرية 

و اليت تشري نتائجها إىل وجود التقلبات جبامعة سوينبورن باسرتاليا
فروق يف منط الشخصية تعزى إىل أعمار األفراد و حدودهم الثقافية 

ا الباحثة ليديا الذي حتدد يف الغالب مبكان اإلقامة ، ويف دراسة أجر
جبامعة مرسيليامفسرة نتائجها بأن املراهق املدخن ) 2003(فرنانداز 

أو احملقن مبواد خمذرة يبحث عن املشاعر واألحاسيس اآلنية وأن 

التدخني أو اإلدمان يسمح له باالستمتاع و إشباع حلاجة ال ميكن 
التفكري يف عواقبها السلبية و بالتايل ال خيطط ويتجنب كل حماوالت 

يكون بذلك غري هادف يف حياته عكس املراهق غري تركه وعليه 
 :Fernandez Lydia et al)املدخن أو املدمن اهلادف يف حياته

2004.p44)،  والباحث شارن تورنر الذي توصل على هامش دراسته
إىل أن املراهق يتميز حبالة غري هادفة بدرجة أقل وسط مجاعة مقارنة 

ا العلماء إعندما يكون مبفرده، وكذلك ما جاء يف د . راسة قام 
. و غ (Jeff Summers)سامرز . ، ج(Evan Stewart)ستوارت 

  .      من جامعة كوينزلند اجلنوبية بأسرتاليا (Greg Thorne) ثورن
ما يستخلص مما ذكر سابقًا فإن طبيعة اإلطار احلضاري 

ارس والثقايف والقيم واملعايري الثقافية السائدة والقيم اإلجتماعية اليت مت
يف جمتمع ما تأثر بشكل مباشر أو غري مباشر على منط شخصية 
األفراد املنتمني هلذا اجملتمع، حيث أن هذه العوامل جمتمعة تلعب دوراً 

غري اهلادفة / هامًا يف تشكيل حاالت ما وراء دافعية الفرد اهلادفة 
وفقًا ملتطلبات واحتياجات اجملتمع يف حدود ما يقدمه هذا األخري 

عادات وأساليب معاملة وطرق التنشئة، وعليه فنمط الشخصية من 
ال يتخذ منطًا حمددًا يف الثقافات املختلفة بل خيتلف من ثقافة إىل 
أخرى، لذلك أصبح من املهم دراسة هذه الفروق بغية معرفة العوامل 
الثقافية اليت تساهم يف تشكيل منط الشخصية اهلادف، والبحث عن 

ارة احلاالت ما وراء الدافعية عند األفراد يف اجملتمع السياق املالئم إلث
اجلزائري، وبالتايل معرفة الظروف احملددة الستثارة السلوك اهلادف 
لدى األفراد، والوقوف على املميزات العامة لشخصية الفرد اهلادف، 
املرتبطة باجلانب اإلجتماعي الثقايف خاصة، هذا ما وافق دراسة 

دف الكشف عن  306عينة من  اليت أجراها على كوري تلميذًا 
الفروق بني تالميذ من مستويات اقتصادية وإجتماعية خمتلفة وذوي 
قدرات عقلية خمتلفة وذلك من حيث الدافع لإلجناز الدراسي فتوصل 
إىل انه يف حالة الذكاء عايل املستوى االقتصادي واإلجتماعي ال يؤثر 

ويف حالة الذكاء املتوسط على الدافع لإلجناز املدرسي للتلميذ، 
م  والضعيف فيتفاوت إجناز الفئات حسب تفاوت مستويا

، أي )08ص، 1980: حممد خالد الطحان(اإلقتصادية واالجتماعية
أن القدرات العقلية العليا متحو النقائص اليت ترتتب على الظروف 

 .اإلقتصادية واالجتماعية السيئة

 نتائج الفرضية الفرعية الثانية: 

يوجد فرق دال إحصائيًا بني الذكور واإلناث يف منط  :لفرضيةنص ا
  .الشخصية اهلادف بوجه عام و يف أبعاده الفرعية لصاحل الذكور
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 وذكور التالميذ المتوسطات درجات تعرض اجلداول أدناه الفروق بني 
مقياس منط درجات تالميذ عينة البحث الكلية يف حسب  اإلناث

  :كما يلي ) TDS( املهيمن الشخصية اهلادف

اإلحنرافاملتوسطعدداألفراداجلنس
 املعياري

اخلطأ
املعياري

أدىن
 قيمة

أعلى
 قيمة

 26,00 2,00 0,345 4,48 15,91 169 ذكور

 25,00 3,00 0,337 4,66 15,05 192 إناث

 26,00 2,00 0,24 4,59 15,45 361اجملموع

يف  ثجمموعيت الذكور واإلنادرجات متوسطات ):03(جدول رقم
 .مقياس منط الشخصية اهلادف

أن متوسط الذكور يف منط ) 03(يتضح من اجلدول رقم  
، بإحنراف معياري قدره 15.91بـالشخصية اهلادف بوجه عام املقدر 

، 15.05يفوق متوسط اإلناث املقدر بـ  0.34وخبطأ معياري  4.48
، كما فاقت القيمة 0.34وخبطأ معياري  4.66بإحنراف معياري قدره 

، وملعرفة  داللة  القصوى لدى الذكور القيمة القصوى لدى اإلناث
  :هذه  الفروق  مت حساب  قيمة  ف  فكانت النتائج  كما يلي 

جمموعاملربعا مصدرالتباين
 ت

-ن(ح.د
1( 

الداللة قيمةف تقديرالتباين
0.01 

 دالغ 3,121 65,437 1 65,437 بني اجملموعات

داخل
 اجملموعات

7527,9
64 

359 20,969 

7593,4 اجملموع الكلي
02 

360 

 
 اسيمقالذكور و اإلناث يف  درجات الفروق بني): 04(جدول رقم

  .منط الشخصيةلدى عينة البحث
 3.121=احملسوبة  ف ةأن قيم) 04(يتضحمن اجلدول رقم 

بالرجوع إىل  و للفروق بني الذكور واإلناث يف منط الشخصية اهلادف، 
نسبة  الفائية عند درجات حرية البسط جدول  الداللة اإلحصائية  لل

عندمستوى جند  قيمة  ف اجلدولية  359ودرجات حرية املقام  1
، وعليه  تكون ف احملسوبة  أصغر من ف 6.63 هي 0.01داللة 

مما يدل على عدم وجود دالة إحصائياً، ف غري قيمة اجلدولية، ف
بل وبالتايل نق، فروق جوهرية وإن وجدت فقد ترجع إىل الصدفة

فروقًا جوهرية بني  الفرض الصفري للبحث القائم  على عدم وجود 
ونرفض يف منط الشخصية اهلادف ذكور واإلناث أفراد عينة البحث ال

فرض البحث؛ وبعد حساب حجم تأثري عامل اجلنس على منط 
، أي عامل 0.0086يساوي ) 2µ(الشخصية كان مربع معامل إيتا 
األساسية يؤثر يف منط الشخصية  اجلنس لدى تالميذ عينة الدراسة

من جمموع العوامل اليت  ٪0.86اهلادف بنسبة ضئيلة جدًا تقدر بـ 
  .تؤثر يف منط شخصيتهم

من خالل استقراء  البحوث والدراسات التطبيقية األمربيقية 
السابقة اليت متت للكشف عن الفروق بني اجلنسني اتضح تباين 

فروق جوهرية بني اجلنسني يف فئتني، الفئة األوىل تقر بعدم وجود 
عدة من اجلوانب املؤثرة يف الشخصية لديهم، أرجع الباحثون عدم 
وجود هذه الفروق إىل عوامل منها دور األسرة العربية احلديثة بصفة 
عامة واليت أصبحت تشجع اإلناث والذكور على حٍد سواء، وتدفع 

ىل عامل الشغل وحتمل باملرأة إىل عامل التعليم للتشبع بالقيم الثقافية وإ
املسئولية إىل جانب الرجل، بإتاحة الفرص هلن العتالء مناصب 
قيادية كانت فيما مضى ِحكرًا على اجلنس اآلخر، وبالتايل تساوي 
األدوار اإلجتماعية اليت يؤديها كل من الذكور واإلناث، وعليه 

هن أصبحت اإلناث أكثر جدية يف أدائهن لألدوار واملهام املوكلة إلي
مما كانت عليه يف املاضي غري البعيد، فاملرأة اجلزائرية وكغريها حتاول 
دائمًا جماراة عامل الرجل العريب املعاصر يف جمال التعلم والشغل، فهي 
مثله تتمتع بنمط شخصية هادفة جدية يف أدائها، خمططة ملا تريد 
بلوغه من أهداف يف املستقبل، ونشيطة أثناء تنفيذها خلططها 

  .اجمها وبر 
إضافة إىل األخذ بعني االعتبار اإلطار الثقايف واحلضاري 
الذي مييز اجملتمعات اليت تتم الدراسة فيها الفروق بني اجلنسني، فقد 
تبني أن وضع املرأة يكون حسب الثقافة اليت تتلقاها وأنواع التدريبات 
اليت متنح هلا خالل مراحل منوها، مقابل إستعداد اجملتمع لتقبل 

م املرأة خدمة له، فاجملتمع اجلزائري ال نشاطات اليت ميكن أن تسهم 
يسعى وبكل ما أويت من مقومات جملارات اجملتمعات األخرى السباقة 
له يف جمال التطور االقتصادي والثقايف واإلجتماعي بصفة عامة، 
 فاملرأة اجلزائرية  شهدت هلا األيام بأدوارها البطولية أيام الثورة اجمليدة،

مما مسح هلا بتسجيل امسها ليس فقط يف الذاكرة الوطنية، بل حىت يف 
ذاكرة الشعوب العربية األخرى والغربية، هذا ما فتح أمامها باب 
ا وجهودها املستمرة،  التطور واالزدهار لتدخل من بابه الواسع بإجنازا
ا وإندفعت حنو  فتخلت املرأة ريفية كانت أو حضرية عن بعض عادا

الشغل، وتقلدت شىت املراتب املهنية، فصاحب كل هذا التغري عامل 
حدوث العديد من التغريات يف البنية السيكولوجية لشخصية املرأة، 
مما دفعها إىل احملاوالت املستمرة لكسر ذلك القيد النفسي والطوق 

املفروض عليها، كما أشار بعض الباحثني من رواد هذه  ياإليديولوج
إلهتمام باحلقبة الزمنية اليت أجري فيها البحث عن الفئة إىل ضرورة ا

ا   الفروق بني اجلنسني يف أي جمال كان، إذ لكل فرتة ظروفها ومقوما
ا اإلجتماعية والثقافية والتارخيية واإلقتصادية اليت متيزها عن  ومميزا
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غريها من الفرتات الزمنية ذلك ملا أحدثه التقدم والتطور االقتصادي 
واحلركات التحررية النسائية يف اجملتمعات الغربية اليت بلغ  واإلجتماعي

صداها اجملتمعات العربية، اليت بدأت احلركات النسوية العربية فيه 
حتذو حذوها، فتالشت بذلك الفروق بني الذكور  واإلناث يف عدة 
جوانب من الشخصية؛ يف ضوء ذلك ميكن القول  أن متغري اجلنس  

أو جانب من جوانب الشخصية  خاصة  كإطار جوهري حمدد لنمط
املرتبط مبا وراء الدافعية قد تضاءلت إىل حٍد كبري، و كون أن نظرية 
تم مبا وراء الدافعية كحالة داخلية ذاتية اليت تستثري  التقلبات النفسية 
التلميذ مهما كان جنسه بقوة حنو رفع إجنازه، هذا ما جعل  نتائج 

كبري  نتائج عدة دراسات تكشف عن   البحث احلايل توافق إىل حِد◌ٍ 
عدم وجود فروق جوهرية بني الذكور اإلناث يف دافعية اإلجناز، منها 

، رشاد موسى وصالح أبو ناهية )1988(دراسة مصطفى تركي 
، باتريك زوكرمان )1996(، أمحد عبد اخلالق و مايسة النيال )1988(
  ) .1991(، بوذا )1977(

ات باحثي الفئة الثانية عن يف املقابل كشفت نتائج دراس
وجود فروق بني اجلنسني لصاحل الذكور، أرجعها الباحثون يف هذا 
اجملال إىل عوامل منها أساليب التنشئة اإلجتماعية يف مرحلة الطفولة 
خاصة، ويف اجملتمعات العربية املختلفة بني اجلنسني حىت داخل نفس 

ية اليت تعيشها اإلطار األسري الواحد، فظروف التنشئة اإلجتماع
األنثى ختتلف عن تلك اليت يعيشها الذكر، إذ تعيش األنثى وسط 
عامل النساء تعاين من أنواع اإلمهال والالمباالة من طرف اآلباء 
الرجال خاصة وكل ضروب التفرقة بينها و بني الرجل املتسلط القائد 
 للمجتمع، الذي يتلقى التشجيع دائمًا على تنمية مهارته املعرفية

واألدائية العملية؛ وأرجع البعض اآلخر الفروق بني اجلنسني إىل منط 
الشخصية لكل واحد منهما، إذ تبني أن النمط الذي ميثله الذكور يف 
الغالب أنه يتسم بعدة صفات منها إهتمامه بالوقت واالنشغال مبا 
جيب عمله، والتهيؤ املستمر للعمل  فالذكور بذلك أكثر ختطيطاً 

اإلناث فهن ينتمني إىل النمط النقيض فهم  أقل ختطيطاً  وجدية، أما
من الذكور، هذا ما سجله الباحث من خالل نتائج املالحظة على 
الفروق الطفيفة يف املتوسطات بني درجات تالميذ عينة البحث 
لصاحل الذكور مفسرًا ذلك أن بعض األسر اجلزائرية ال تزال حمافظة، 

ها إىل املستوى املذكور سابقًا خاصة مل تصل درجة الوعي لدى أفراد
باملناطق الريفية ما حيد من قدرات اإلناث ويؤثر على منط 
شخصيتهم، إذ وافقت نتائج الدراسة احلالية نتائج دراسة عبد الرمحن 

اليت كشفت عن  )118، ص 2003: عبد الرمحن بن بريكة(بن بريكة
الذكور  وجود فرق طفيف وغري دال إحصائيًا بني متوسطات فئيت

  .واإلناث

 نتائج الفرضية العامة:  
تؤثر ثقافة اجملتمع يف منط الشخصية اهلادف حسب  :نص الفرضية

جمموعة من العوامل كمكان نظرية التقلبات النفسية الذي حتكمه 
  .، اجلنس لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم الثانوياإلقامة

األساسية  من خالل النتائج املتحصل عليها يف الدراسة
ا الفرعية، يتضح أن منط  للبحث احلايل وبعد تفسري نتائج فرضيا
الشخصية اهلادف املهيمن حسب  نظرية التقلبات النفسية آلبرت 
مكون أساسي ثابت نسبيًا يف شخصية تالميذ املرحلة الثانية من 
التعليم الثانوي، هذا املكون حتكمه جمموعة من العوامل منها مكان 

ما حيمله من معطيات ثقافية وإيديولوجية واجلنس، تؤثر فيه و  اإلقامة
تقلب أن بنسب متفاوتة ما يؤكد عن صحة هذا الفرض، كما تبني 

منط شخصية تالميذ املرحلة الثانية من التعليم الثانوي من اهلادف إىل 
غري اهلادف يعزى إىل مكان إقامتهمبدرجة ال ميكن إمهاهلاإضافة إىل 

ل األخرى يأمل الباحث يف الكشف عنها يف جمموعة من العوام
 .دراسات الحقة

  : الهوامش
بقسم علم النفس ـ كلية العلوم االجتماعية ـ جامعة عبد احلميد " أ"أستاذ مساعد . 1

  بن باديس ـ مستغامن
  :المراجع

 ،دار املعرفة اجلامعية، معمل علم النفس،  أمحد عبد اخلالق
  . 2007اإلسكندرية،
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  أنماط المعاملة الوالدية وعالقتها بالتفوق الدراسي للتلميذ
 )1( بلخير حفيظة 

  
  :مقدمة 

يعد موضوع التفوق العقلي والدراسي من بني أهم املواضيع  
ذه الفئة وحماولة الكشف دراسة يف جمال البحث  العلمي، فاالهتمام 

ا، إذا  عنها مبكرا، أصبح من األولويات اليت على اجملتمع أن يتكفل 
  .أراد التقدم  والرقي

م   فاملتفوقون يشكلون ثروة  بشرية هائلة، فمن خالل طاقا
م، يستطيعون النهوض ببالدهم ومواكبة التطور العلمي  وإمكانا

ذه . ذي يشهده العامل ككلوالتكنولوجي ال وقبل أن يتكفل اجملتمع 
الفئة ويوفر هلا اإلمكانات الالزمة لالستفادة منها فيما بعد، تقوم 
م من  األسرة باكتشاف هؤالء املتفوقني ورعايتها وتلبية أهم احتياجا
م، فاألسرة هي الوسط األول الذي  ينشا ويتفاعل  اجل تنمية قدرا

منه عادات وتقاليد جمتمعه وكل اخلربات معه الطفل، ويكتسب 
. الالزمة لنمو سليم، كما يكتسب كل االجتاهات حنو التعلم والنجاح

فهي بذلك  إما  أن تكون حمفزا ومدعما للطفل حىت ينجح ويتفوق 
يف دراسته مبا توفره له من مناخ نفسي ودعم مادي ومعنوي ومن 

من خالل حرمانه   خالل معاملتها معه، أو أن تكون سببا يف فشله
من تلبية احتياجاته األساسية واستخدام أمناط خاطئة يف معاملته، 

  .وعدم املباالة بنجاحه أو فشله
 :مفهوم التفوق الدراسي) 1

املتفوق دراسيا بأنه الطفل الذي يتميز " عطية هنا"يعرف  -
عن زمالئه، فهو يسبقهم يف الدراسة وحيصل على  درجات أعلى من 

يت حيصلون عليها، و يكون عادة أكثر منهم ذكاء وسرعة الدرجات ال
  يف التحصيل

) 1971،93شابلن، (و) 1968،9حسني فوره، (ويرى كل من
أن التفوق الدراسي هو اإلجناز التحصيلي للتلميذ يف مادة دراسية، 
أو التفوق يف مهارة أو جمموعة من املهارات ويقدر بالدرجات طبقا 

ختبارات املوضوعية املقننة أو غريها من لالختبارات املدرسية، واال
  )2( .وسائل التقومي

إذا املتفوق هو التلميذ الذي يتحصل على نتائج أحسن من 
ميكن اعتبار التحصيل . زمالئه ويتفوق عليهم يف العديد من القدرات

  . الدراسي من مؤشرات التفوق الدراسي

مبجموعة  يتميز املتفوقون دراسيا  :خصائص المتفوقين دراسيا)2
من اخلصائص، اليت حظيت باهتمام الباحثني الذين قاموا بدراسات 

ومن أهم هذه اخلصائص . العديد من اخلصائص اليت متيز هذه الفئة
  :ما يلي

تعد اخلصائص العقلية من أهم اخلصائص  :الخصائص العقلية 1_2
ا املتفوقون دراسيا، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسا ت اليت يتميز 

والبحوث يف هذا امليدان حيث لوحظ وجود ارتباط وثيق بني الذكاء 
حممد عبد القادر (ومن بني هذه الدراسات دراسة. والتفوق الدراسي

حيث هدفت هذه الدراسة إىل التنبؤ مبستوى ) 1979عبد الغفار،
التحصيل الدراسي لطالب الثانوية من خالل عالقته ببعض العوامل 

االنفعالية والبيئية ، وتوصل إىل وجود عالقة موجبة العقلية والدافعية و 
دالة إحصائيا بني مستوى التحصيل الدراسي وكل من القدرة العقلية 

  .العاملة، الدافع إىل اإلجناز ومستوى تعليم اآلباء
أهم اخلصائص العقلية اليت )  1958وييت، (وتقدم دراسة 

ا املتفوقون وهي على االستيعاب، دقة املالحظة، القدرة : يتميز 
م زودوا بنوع  القدرة على إدراك العالقات السببية يف سن مبكرة وأ
من العقل الذي ميكنهم من التنظيم و الربط بني اخلربات اليت ميرون 

  )3( .ا
  :الخصائص االنفعالية واالجتماعية) 2_2

يتصف املتفوقون دراسيا، مبجموعة من السمات االنفعالية 
م حيث يشريواالجتماعية اليت    متيزهم عن غريهم من أقرا

يف دراسته اليت هدف من خالهلا إىل معرفة  ) 1941لويس،(
  الفروق بني املتفوقني واملتأخرين دراسيا، إىل أن التالميذ املتفوقني 

دراسيا ميتلكون عددا من الصفات االجتماعية املرغوب فيها، 
م أكثر تكيفا من الناحية االنفعا   لية واالجتماعيةفهم يتسمون بأ

) 1962روسنربج ، (وقد وجد .  من ذوي التحصيل املنخفض
يف دراسته لسمات الشخصية املرتبطة بالتحصيل الدراسي لطلبة 

ارتباطا موجبا ذو داللة إحصائية عند مستوى ، املرحلة الثانوية
بني التحصيل الدراسي وكال من الثقة بالنفس التحمل، ) 0.01(

إلحساس باملستويات االجتماعية والعالقة التقبل االجتماعي وا
  .                         األسرية والعالقات املدرسية

إن التحصيل الدراسي يعتمد بالدرجة :الخصائص الدافعية) 3_2
األوىل على قدرات الطالب وما لديه من خربة ومهارة وتدريب وما 

مل يقرتن  حييط به من ظروف، كل هذا ال يأيت بالنتيجة املرجوة ما
بدوافع قوية تدفع الطالب حنو حتقيق أعلى درجات من اإلجناز 

ويعد الدافع لإلجناز من املكونات املهمة للنجاح . والتحصيل



 

148 
 

ويتصف األفراد ذو دافع اإلجناز العايل بالفهم وامليل إىل . الدراسي
بذل حماوالت جادة للوصول إىل قدر كبري من النجاح يف كثري من 

  . املواقف
أن الطالب املتفوق ) 1967حممد نسيم رأفت وزمالئه،(شريوي

  دراسيا يتميز عن الطالب العادي من طالب 
ويوضح .  املرحلة الثانوية بارتفاع مستوى املثابرة والتصميم

أن الطلبة املتفوقني دراسيا لديهم القدرة على املثابرة ) 1976أونودا،(
ية عن غريهم من واالستمرار، فهم يتسمون بقدر أكرب من الدافع

فالطالب املتفوق دراسيا يسعى دائما إلجناز ما يطلب منه . الطلبة
من أعمال ومهام ألنه يشعر بقدرته على النجاح يف أعماله، ويبذل 
اجلهد الالزم إلجناز هذه األعمال، ويتميز مبستوى مرتفع من الطموح 

يش واملنافسة فهو دائم النشاط للسيطرة على ظروف البيئة اليت يع
  )4(.فيها
يتصف املتفوقون بإتباعهم أمناط : االستذكار)عادات(مهارات) 4

أن  )1979 كلينجر،(سلوكية منظمة يف مذاكرة دروسهم ويذكر
العالقة بني مستوى التحصيل الدراسي ومهارات االستذكار وعاداته 

ا إجيابية ودالة إحصائيا وأن املتفوقني دراسيا يتبعون عادت . تتميز بأ
م خارج قاعات الدراسة يلجؤون إىل عدة . ر سليمةاستذكا وأ

. أساليب معروفة الستذكار املعلومات كالقراءة التلخيص والتدريب 
  بدراسة مقارنة يف العادات) 1983 حسنيحممود عطا حممود ( وتقدم

واالجتاهات الدراسية بني املتفوقني والعاديني واملتأخرين 
الفروق بني الطالب ذوي دراسيا، هدف من خالهلا إىل معرفة 

قد و . العادات واالجتاهات الدراسية املستويات التحصيلية املختلفة يف
أجريت الدراسة على طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية 
السعودية، أسفرت النتائج عن وجود جمموعة من العادات الدراسية 

ا الطالب املتفوق دراسيا عن غريه من املتأ خرين دراسيا اليت يتميز 
حل الواجبات املدرسية يف مواعيدها، االهتمام بالعمل : وهي

املدرسي منذ بداية العام الدراسي االنتظام يف احلضور والدراسة، 
احلرص والشعور بالقدرة على أداء الواجبات املدرسية، وإتباع طرق 

  .دراسية مثلى
 فاملتفوق دراسيا حياول فهم ما هو مطلوب منه، ينظم املادة
الدراسية ويرتبها يستخلص النقاط اهلامة ويعلق عليها تساعده يف 

كما ميتاز املتفوق دراسيا بتوزيع الوقت، كتابة . ذلك قدراته العقلية
االستعداد لالمتحان، التأكد من  املذكرات اختيار مكان االستذكار،

       )5( .صحة اإلجابة بعد االمتحان، والتعرف على طرق االمتحانات
ملتفوق دراسيا هو ذلك التلميذ الذي يظهر مستوي إذا ا

حتصيلي عايل، وميتاز مبجموعة من اخلصائص العقلية واالجتماعية 

واالنفعالية اليت متيزه عن باقي التالميذ، ولديه دافعية أكرب لإلجناز 
تساعده على بلوغ هدفه املتمثل يف النجاح وبذل اجلهد لتجنب 

  .الفشل
هناك عدة عوامل تؤثر : التفوق الدراسي العوامل المؤثرة على )3

على التفوق  الدراسي، وختتلف من تلميذ آلخر حسب الظروف اليت 
  :ومن أهم هذه العوامل ما يلي .  يعيش فيها وحسب قدراته

  : عوامل فردية منها )1_3  
الذي يتأثر بسبب مرض، والذي قد : الوضع الصحي واجلسدي) أ

 .)6( .يؤدي إىل التأخر الدراسي

فاالفتقار لبعض القدرات، كالقدرة الطبيعية : العوامل العقلية) ب
على حتصيل العلم والتعلم والقدرة على الرتكيز، قد يسبب له 

   )7( .صعوبات يف التعلم نتيجة لشرود الذهن وتشتت االنتباه

فالتلميذ الذكي أقدر على التحصيل و التعلم،   :عامل الذكاء)ج
هم وإدراك العالقات، وتزداد هذه الصلة  كما انه أسرع وأدق يف الف
   )8( .كلما زادت املادة تعقيدا

فشعور التلميذ بالنقص والعجز يضعف من : تقدير الذات) د
دافعيته حنو ذاته، ويشعر بأنه ال يستطيع أن يغري يف بيئته، وإحراز 
النجاح وكأنه يبحث عن الفشل وميتد عدم رضاه عن ذاته إىل 

متدنية وتصبح أهدافه افعيته حنو الدراسة داخله، وبذلك تصبح د
    )9( .تفقد املعززات أثرها يف إثارة دافعيتهغري طموحة و 

تعد األسرة املسؤولة عن تربية األبناء مبا :  العوامل األسرية )2_3
يف ذلك اإلعداد الرتبوي والتحصيل الدراسي، فقد تكون األسرة 

بإحلاحها  هي السبب الرئيسي يف تدين حتصيل االبن وذلك
وضغطها املستمر عليه لبذل جهده خاصة لرفع مستواه التحصيلي، 
دون األخذ بعني االعتبار قدراته و رغباته و ميوله الشخصية،  مما 
يار عصيب يف كثري من  يؤدي إىل نتيجة عكسية لديه  وإىل ا

ا . احلاالت إضافة إىل العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت متر 
ا أن تؤثر مباشرة على حتصيل التلميذ،  حبيث األسرة وا ليت من شأ

يبدأ بالتسرب والتغيب عن املدرسة، ملساعدة األهل على حتسني 
    )10( وضعهم االقتصادي واملادي

تعد املدرسة من بني أهم العوامل املؤثرة : عوامل بيئية مدرسية )4_3 
على العملية  على حتصيل التلميذ باعتبارها املؤسسة املسؤولة رمسيا

ا أن  الرتبوية، وتشمل املدرسة على الكثري من التغريات واليت من شأ
كاملناهج املدرسية والوسائل التعليمية تؤثر على حتصيل التلميذ  

  .وشخصية املعلم
ا أن تؤثر على تفوق التلميذ       إذا هناك عدة  عوامل من شا

  اداته و دافعيته دراسيا منها عوامل فردية تتعلق بقدراته واستعد
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وطموحاته ومدى رغبته يف النجاح والتفوق وعوامل أخرى تتمثل يف 
املناخ األسري من عالقة التلميذ بوالديه و إخوته ومدى تلبية 
احتياجاته وتشجيعه على النجاح والتفوق وتوفري نوع من األمن 
واالستقرار داخل األسرة، دون أن ننسى دور املدرسة كوسط آخر 

تنشئة الفرد وتنمية قدراته مبا توفر له من وسائل تعليمية  يعمل على
ومناهج تساير قدراته وحتثه على اإلبداع وأيضا عالقته باملعلم الذي 

  جيب أن يتقن أدوراه كمريب ومعلم وباحث وحمفز على التفوق
  األسرة ودورها في التفوق: ثانيا

  :تعريف األسرة) 1
ا مجاعة حتددها عالقة جنسية بأ)" 1971"(ماكيفر وبيج"يعرفها  - 

  حمكمة وعلى درجة من القوة متكنها من إجناب األطفال 
تربيتهم، وقد تكون هلا عالقات بعيدة أو جانبية من حياة األزواج  و

    )11( معا الذين يكونون مع أنفسهم وحدة متميزة
ا مجاعة من األفراد تربطهم روابط قوية "األسرة  "لوك" هايعرف -  بأ

واحدة تربط أعضاءها، األب واألم واالبن والبنت عالقات  يف دار
  )12(  ."اجتماعية متماسكة املصاحل واألهداف املشرتكة

، وأعظمها تأثري، تعد األسرة من أهم مجاعات اجملتمع األولية
وهي البذرة األوىل يف تكوين النمو الفردي وبناء  على حياة الفرد،

  . هم صلة القرابة والرحم،  وتتكون من أفراد جتمع بينشخصيته
نظرا لتعداد أشكال األسرة نتيجة للظروف :  تصنيف األسرة)2

ا فانه من املالئم أن تضاف إىل كلمة األسرة  التارخيية اليت مرت 
صفة حتدد شكلها، وبناءا على ذلك ميكن تصنيف األسرة إىل ما 

  :يلي
  : األسرة النواة 2-1

ا رابطة اجتماعية ": نوليام اوجرب "يعرفها عامل االجتماع  بأ
قوامها زوج وزوجة وأطفاهلما، أو بدون أطفال أو زوج مبفرده مع 

و تربط بني أفراد هذه األسرة  ،أطفاله، أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا
ا اجلماعة األولية، كما  عالقة تتميز ببعض السمات اليت تتميز 

. باء واألبناءتظهر بوضوح دالئل احملبة والعواطف الصادقة بني اآل
ويرتكز دخل األسرة النواة على دخل الزوج ومرتب الزوجة إن كانت 

وقد يكون حجم األسرة النواة صغريا حيث يتكون من  )13( .تعمل
زوجني فقط، كما قد يكون حجمهما متوسطا فيظم الزوجني واألبناء 
غري املتزوجني، ال يتجاوز عادة أربعة أبناء أما األسرة النواة ذات 

جم الكبري فتظم الزوجني واألبناء غري املتزوجني ال يصل عددهم احل
عن مخسة أبناء، على أن يكون أفراد األسرة النواة يعيشون حتت 

   )14( .سقف واحد ويشكلون وحدة اقتصادية واحدة

  
  : األسرة المركبة 2- 

 األسرة املركبة وهي على عدة أشكال، فقد تتكون من الزوج 

البن، ويف األخرى ميارس دور الزوج يف أحدها يلعب دور ا
    )15(.واألب
لقد أصبحت األسرة املركبة اليت كانت سائدة يف املاضي         

تتالشى، نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي اليت شهده العامل والذي 
أثر على األسرة العربية من كل النواحي كخروج املرأة للعمل وزيادة 

ا أثر بدوره على األدوار األسرية األمر االهتمام بتعليم اإلناث، مم
واألسرة اجلزائرية كغريها من .  الذي جعل األسرة النواة حتتل الصدارة
ذه التغريات وأصبحت األسرة النواة أكثر  ،األسر العربية تأثرت 

  .اليت متيز اجملتمع اجلزائري األمناط شيوعا
م عليها البنيان األسرة هي الركيزة اهلامة اليت يقو  :وظائف األسرة)3

االجتماعي، وكل جزء من أجزاء هذا البنيان له وظائف هامة، أبرز 
  : هذه الوظائف ما يلي

هي وظيفة تناسلية حيث تقوم األسرة :   الوظيفة البيولوجية 1- 
بإجناب األطفال للمحافظة على النسل من أجل استمرارية النوع 

زواج البشري، وهي أيضا إرضاءات للنزعات اجلنسية لأل
  ) 16.(والزوجات

إن الوظيفة االقتصادية يف التكامل :  الوظيفة االقتصادية 3-2
األسري ال يعين حتقيق مستوى معني ملختلف األسر، بل يعين  وجود 
موارد اقتصادية لألسرة تكفي ملواجهة االحتياجات املادية ألفرادها، 

  أي ميكن أن ختتلف املستويات االقتصادية ألسرة 
ال أنه البد من حتقيق االحتياجات األولية من أجل عن أخرى إ

    )17( .استمرارها  بقائها و

ولقد أصبحت األسرة وحدة اقتصادية مستهلكة ، بعد أن    
  هيأ هلا اجملتمع منظمات جديدة تقوم بعمليات اإلنتاج اآليل 

وتوفري السلع واخلدمات األمر الذي أدى بأفراد األسرة السعي للعمل 
    )18( .األسرة خارج حميط

هناك بعض االحتياجات ال ميكن أن يشبعها  :الوظيفة النفسية 3-3
الفرد، إال يف ظل احلياة اجلماعية فالفرد يف حاجة إىل احلب 
واالستقرار، واحلماية كالدفاع عن احلريات واحلماية اجلسدية والوقائية 
والصحية، وهي احتياجات ال جتد جمال إلشباعها إال عن طريق 

 ) 19(.ماعات ويف مقدمتها األسرةاجل

بالرغم من أمهية الوراثة يف حتديد اإلمكانية : الوظيفة العقلية 3-4
األساسية يف النمو العقلي، إال أن البيئة األسرية بظروفها تلعب دورا 
هاما يف حتديد الصورة النهائية لذكاء الطفل حيث تؤثر بدرجة 
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يت ينشئها مع البالغني والفرص ملحوظة على قدراته العقلية، فعالقته ال
املتاحة أمامه الكتساب اخلربات، وتشجيع األسرة ودرجة اهتمامها 

  . بالنمو العقلي للطفل كلها عوامل تؤثر على  قدرات الطفل
حيتاج الطفل يف منوه االنفعايل إىل إشباع   :الوظيفة االنفعالية

جاته، حاجات نفسية أساسية عنده وتتأثر شخصيته مبدى إشباع حا
وباألسلوب اليت تواجه له هذه احلاجات داخل أسرته ويف مقدمتها 

وأي نقص يف التبادل االنفعايل . العاطفة املتبادلة بني أمه وأبيه وأخوته
بني الطفل وأي فرد حيتاج إليه من أسرته، ينقص الفرص املتاحة له 
ريا  لتعلم سلوك انفعايل سوي وحرمانه من الرعاية الوالدية،  يؤثر تأث

    )20( .كبريا على شخصيته وطباعه ومنوه االنفعايل
تعترب هذه الوظيفة من أهم الوظائف اليت    :الوظيفة الدينية 3-5

ا بأفضل الطرق واألساليب حيث تقع على األسرة  جيب القيام 
مسؤولية تعريف أبنائهم بأمور دينهم والواجبات اليت تتطلب منهم 

هللا عّز وجّل، واالبتعاد عن احملرمات أداء العبادات والتقرب إىل ا
  .وإتباع سّنة نبينا حممد عليه الصالة والسالم 

من أهم الوظائف اليت  وهي:  الوظيفة التربوية واالجتماعية 3-7
ا األسرة فهي تعمل على تنشئة الطفل، وتعتين األسرة برتبية  تقوم 
الطفل وما يصاحب ذلك من تعليم وتأديب، ومن خالل األسرة 
يكتسب الطفل شخصيته وتكوين ذاته نتيجة احتكاكه يف حياته 
املبكرة بأعضاء العائلة، وتساعد األسرة على تنمية سلوكه االجتماعي 

   الذي يضمن له القدرة على
اآلخرين وإدراك املسؤولية االجتماعية، وذلك بتحقيق استجابات 

ة قدر مناسب من التجاوب االجتماعي والنفسي  فاألسرة هي قاعد
   )21( .التنشئة االجتماعية 

كما أن األسرة متلك وسائل االتصال اليت ال متلكها غريها من         
املؤسسات وفيها يكون الطفل عالقاته األولية وتعمل األسرة على 

الصيب أمانة " إرضاء حاجاته، ويقول الغزايل احلسيين يف هذا الصدد
خالية من كل نقاش عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة 

  )22( ".وصورة وهو قابل لكل نقش 

بالرغم  من  التطورات اليت عرفها اجملتمع  واليت أثرت على         
تركيب األسرة ووظائفها، يف وقتنا  احلايل إال انه الزال الوالدان 
يهتمان ويستمران يف أداء وظائفهما اليت تقلصت نتيجة ظهور 

ة النشء كاملدرسة ورياض األطفال مؤسسات أخرى سامهت  يف تربي
  .تظل األسرة البيئة األوىل اليت ينمو ويتعلم فيها الفرد. إال انه 

تعد أمناط تربية األبناء وتنشئتهم من   :أنماط تربية األبناء) 4
ا الوالدين يف تعاملهما مع األبناء  املسؤوليات اهلامة اليت يقوم 

م االجتاها ت والقيم لفهم احلياة وطرق وتنشئتهم اجتماعيا واكتسا
  .التكييف معها

يقصد بالنمط الرتبوي جمموعة من  :مفهوم النمط التربوي4-1
األساليب أو الطرق املتكاملة أو املتقاربة اليت ميارسها املريب يف 

إىل " فاطمة الكتاين"وتشري  )23( .تصرفاته وسلوكه وتعامله مع أطفاله
ا  رسات الوالدية اليت ترتبط بأي مظهر املما"األمناط الرتبوية  على أ

من مظاهر الشخصية سواء النفسية أو االجتماعية، وأن هناك اجتاها 
وهناك جمموعة . والدي يؤدي إىل النمو يف اجتاه اجيايب ويعترب سوي

من األساليب الوالدية تؤدي إىل النمو يف اجتاه سليب ويعترب غري 
  )24( ."سوي
  :ليت يستخدمها اآلباء مع أبنائهم ما يليومن بني أهم األمناط ا      

يتمثل النمط التسلط يف فرض األب أو  :النمط التسلطي1 -4-1
األم لرأيه على الطفل ويتضمن ذلك الوقوف أمام رغبات الطفل 
التلقائية أو منعه من القيام بسلوك معني لتحقيق رغباته اليت يريدها 

ما يتبعان األسل وب الصارم يف حىت لو كانت مشروعة، أي أ
   )25( .التنشئة

ويتصف األبناء يف هذه احلالة بعدم السعادة واالنسحاب 
ينطوي هذا النمط على استخدام أساليب . االجتماعي وعدم املبادرة

العقاب البدين أو الوجداين، كإبداء احلزن وخيبة األمل عندما يسلك 
أو  التهديد املختلفة الطفل سلوك سيء كما قد يستخدم الوالدين
    )26( .اخلصام أو اإلحلاح فتكون النهاية فرض الرأي

يتمثل هذا النمط يف تلبية مجيع رغبات : الحماية الزائدة4-1-2
الطفل كما حيب ويهوى بشكل فيه نوع من اإلفراط واملبالغة، حىت لو 
تعارض مع القيم واملعايري االجتماعية والقيام جبميع األعمال نيابة 

   )27( .ها، دون حتميله أي مسؤولياتعنه حىت القادر علي
ويعمل الوالدان على محاية طفلهما من أي مكروه، وال يريدان       

ويظهران له درجة  . أن يتعرض إىل أي موقف يؤذيه جسميا أو نفسيا
كبرية من اللهف والقلق عليه ومينعانه من ممارسة أي نشاط لتوقعهما 

  )28( .بان يتعرض للخطر من أي نشاط
يكون الوالدين حسب هذا النمط   :النمط الديمقراطي 4-1-3

أكثر مساحة، ويتم فيه اجلمع بني دفء العالقة والتوجيه والشدة، 
حيث يكون الوالدان أقل درجة من التسلطية ومن التضييق على 
الطفل والتشجيع على االستقالل واحرتام األبناء والثقة فيهم، ويف 

م مما قد يؤدي إىل تنمي مإمكانيا إن األبناء يف األسر  )29(.ة قدرا
اليت تتميز بالدميقراطية يكونون اقل قلقا واقل رغبة يف هجر املنزل، 
ويكونون أكثر استعداد الختاذ قرارات بأنفسهم تتماشى مع القيم 

    )30( .اليت تعلموها من أسرهم
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مل األسرة  :نمط اإلهمال 4- 1-   يف هذا النمط من الرتبية، 
يع اجلهات فال يلقى الطفل أي توجيه أو عناية أو الطفل من مج

  )31( .تشجيع، وال جيد من يهتم بشؤونه من أي فرد من أفراد أسرته
فاآلباء يف هذا النمط يتيحان اجملال ألبنائهم لفعل ما 

وقد يرجع . يشاءون، فهما غري راغبان وغري مهتمان بإزعاج أنفسهم
ما غري  سبب ذلك إىل وقوعهم حتت سيطرة الضغوطات أو أل

   )32( .راغبان يف األطفال
ما،  وهذا اجتاه سليب ألن الوالدين ال يقومان بدورمها وواجبا
ويرتكان االبن يتصرف بطريقته كما يشاء، ألنه ليس له القدرة على 

  )33(.التوجيه والقيادة 
النمط الرتبوي سلوك يقوم به الوالدان ويؤثران به على   إذن

عوامل يف اختيار منط الرتبية  املناسب للطفل   الطفل، وتتدخل عدة
 .كاالجتاهات الوالدية اليت متارس على الوالدان ومها صغار  أو شباب

، وقد يكون كل الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت حتيط باألسرةو 
النمط الرتبوي عبارة عن جمموعة من األساليب الصحيحة، اليت 

ئهم إذا كانت قائمة على التفهم وتلبية يتبعها الوالدان يف معاملة أبنا
حاجات الطفل  ومساندته على بلوغ هدفه والنجاح، وتكون بذلك 

وقد تكون أساليب .شخصية االبن سوية  ومثابرة وقادر على النجاح
خاطئة يسودها التهديد والعقاب أو الالمباالة وعدم تلبية حاجات 

ته غري سوية الطفل وعدم تشجيعه على النجاح وبذلك تكون شخصي
  .وغري قادر على النجاح واملبادرة

  خاتمة
تلعب األسرة دورا هام يف تشكيل شخصية أبنائها، وذلك من        

م النمائية من  م ،وتوفري متطلبا خالل التفاعل معهم وتلبية احتياجا
الناحية اجلسمية، االنفعالية والعقلية واالجتماعية والرتبوية والعمل 

م وتشجيعهم على اإلبداع والنجاح وذلك بان توفر على تنمية قدرا
له املثريات واإلمكانيات املناسبة اليت تساعده على استغالل قدراته 
خاصة يف السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل، اليت هلا اثر كبري 

  .يف منوه االجتماعي والنفسي  وتكامل شخصيته
النفسي لألسرة، ففي  حيث يتأثر الفرد يف منوه االجتماعي باملناخ

حالة اجلو الذي يتسم باالستقرار واألمن وحسن معاملة الوالدين، 
تكون شخصية الفرد سوية و يكون قادرا على أن حيرز النجاح، أما 
إذا كانت معاملة الوالدين سيئة وكان املناخ األسري مشحون 
باخلالفات األسرية والنزاعات، تنشئ األسرة أفراد مرضى يعيشون 

  .راع واالضطراب وهذا بدوره يؤثر على حتصيلهم الدراسيالص
إذا لألسرة دور جد مهم يف تفوق التلميذ أو فشله، وما زاد        

من أمهية األسرة تلك التغريات اليت يشهدها العامل والذي  اثر على 

تركيبة األسرة  وأدوارها واثر أيضا على اجملتمع، فالعالقة هنا تبادلية ال 
تغناء عن أي طرف فاجملتمع حباجة إىل ثروات بشرية ميكن االس

، حيث انه حباجة إىل أفراد لعاململواكبة التطور العلمي الذي يشهده ا
  متفوقني ذو قدرات عايل

لالستفادة منهم ، وقبل هذا البد من اكتشافهم أوال وال يتم ذلك إال 
 عن طريق األسرة باعتبارها أول وسط اجتماعي يتفاعل معه الطفل،

مث االعتناء يعم من خالل التوجيه الصحيح واملتابعة ويبقى على 
  .لالستفادة من هذه الفئة ةاجملتمع توفري الظروف الالزم
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  أساليب التربية في األسرة الجزائرية
  )1(عبد الرحيم ليندة 

  
ا تتوىل رعايته  حتتل األسرة أمهية خاصة يف تنشئة الفرد كو

ذيبه يف أهم الفرتات وأعمقها أثرا يف بناء شخصيته وتكوين  و
اجتاهاته وقيمه وأفكاره ويف تشكيل حياته عامة، كما تقع عليها 
املسؤولية الكربى من واجب الرتبية اخللقية والدينية والوجدانية يف 
مجيع مراحل حياة الفرد، ويف األسرة أيضا تتكون االجتاهات األوىل 

ا الفردللحياة االجتماعية املنظمة فهي أول مجاعة إنس  انية حيتك 
تعترب أقوى سالح يستخدمه اجملتمع إلعداد النشء اإلعداد هي و 

السليم الذي خيدم الفرد واجملتمع، وقد أمجعت خربات الناس وجتارب 
العلماء على ما لألسرة من أثر عميق خاصة خالل املراحل األوىل 
 من حياة الفرد أي الطفولة املبكرة حيث جند أن الطفل عموما يف

هذه املرحلة خيضع متاما ألسرته، فيكون سهل التشكل والقابلية 
لإلحياء والتعلم ويف حاجة دائمة ملن يعوله ويرعى حاجاته اجلسمية 

  .والنفسية املختلفة
ا متثل مؤسسة اجتماعية ضمن اهليكل  وبالرغم من أ
االجتماعي العام مبجموع مؤسساته إال أن أمهيتها تربز أكثر من كل 

ا تضع األساس لشخصية الفرد املؤسسا ت األخرى جمتمعة ذلك أل
وتستمر مرافقة له طيلة حياته، فكل فرد يف اجملتمع مهما كان سنه أو 
مستواه عندما يتجه إىل أي مؤسسة اجتماعية فهو خيرج من األسرة 
فالتلميذ من األسرة واملعلم كذلك واملدير واملسري واحلاكم والعامل 

ا يف كلهم من أس...البسيط م وحيملو رة معينة تؤثر فيهم وتتأثر 
داخلهم إىل خارج حيزها املكاين وبالتايل إذا أسست الفرد اجليد 

  .ستسهل عمل باقي املؤسسات االجتماعية
وقد أوضح سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم أثر الرتبية 

كل مولود يولد على «: األسرية يف تقرير مصري الفرد ومستقبله بقوله
 صدق رسول اهللا. »طرة وإمنا أبواه ميجسانه أو يهودانه أو ينصرانهالف

) 2008(طه عبد العظيم حسني  تكلموعلى هذا األساس ي
تركيز علماء النفس على العالقة بني الطفل والقائمني على رعايته عن 

واعتبارها هي اليت تشكل النواة األوىل األساسية اليت تقوم عليها 
كعالقته مع زوجته وأبنائه وأصدقائه وأن املشاكل عالقاته يف املستقبل  

اليت حتدث للطفل يف سنواته األوىل جتعله كراشد أكثر نبذا لسلوك 
أطفاله وأقل استجابة حنوهم، وطبقا لنظرية التعلم االجتماعي ميثل 
اآلباء مناذج للسلوكات والقيم لدى أطفاهلم كالطفل الذي يشاهد 

رة ينمو ولديه فكرة واعتقاد أن السلوك العنيف مثال داخل األس

العنف هو السلوك املعقول واملقبول حلل املشاكل ومن مث يتم نقل 
  )2( .هذه األمناط اليت يتم تعزيزها من اآلباء لألبناء

حيث يعترب العملية ) 2008(وهذا ما يؤكده حيىي حممد نبهان 
ة الرتبوية اليت متارس يف البيت وخاصة يف السنوات األوىل من حيا

الفرد ذات أثر عميق ومهم يف تكوينه النفسي واالجتماعي وبناء 
شخصيته فإذا كان أسلوب الرتبية يعمل على إثارة القلق وانعدام 
األمن ستكون االستجابة باضطراب أمناط السلوك لدى الفرد وإعاقة 
منوه النفسي وبالتايل إىل تأخره يف باقي جماالت حياته وتؤكد جل 

امليدانية احلديثة على أن األساليب األسرية غري  الدراسات والبحوث
السوية تؤدي إىل كثري من االضطرابات النفسية واالحنرافات السلوكية 

  )3(.والشذوذ وارتكاب اجلرائم
وبالنظر إىل املهام امللقاة على اجملتمع عامة واألسرة بصفة 
خاصة جند مهمة تربية اجليل اجلديد وإعداده حىت يكون عضوا 

ا العملية اليت يتحول من خالهلا الفرد فعاال ، وينظر إىل الرتبية على أ
من طفل عاجز معتمد على غريه اعتمادا كليا إىل فرد راشد وناضج 
مسؤول عن نفسه مسؤولية تامة، وهي عمل إنساين تعين بتعليم أفراد 
اجليل اجلديد كيف يسلكون يف خمتلف املواقف على أساس توقعات 

امل مع االنسان من كافة جوانبه اجلسمية والعقلية اجملتمع حيث تتع
والوجدانية واالجتماعية وكذا قيمه واجتاهاته وأفكاره، وتربية الطفل 
ليست باملهمة السهلة أو العشوائية بل هي مسؤولية كبرية ومستمرة 
لوقت طويل فالطفل لديه الكثري من االحتياجات والرغبات اليت 

لتقبل الالمشروط، ويواجه اآلباء يف تربية حيتاج لتلبيتها بكل احلب وا
أبنائهم عدة تساؤالت حول األساليب الرتبوية األفضل ألبنائهم هل 
م وميلون عليهم ما يريدون أم  يرتكون هلم كامل احلرية أم يقيدو
يتبعون طريق الوسط يف املعاملة، سؤال قد يصدر عن اآلباء بطريقة 

صصني أو ذوو جتارب خاصة، واعية علنية ويبحثون عن إجابات متخ
وآخرون ال يولون له أي اهتمام وال ينتبهون إليه فتكون تربيتهم 
ألبنائهم تلقائية ختضع لألهواء والظروف يف حني أن الرتبية الفعالة 
تعتمد على معرفة القائمني عليها بالقواعد واألسس الرتبوية ومراعاة 

  .حاجات الفرد وحاجات اجملتمع
الرتبوية ختتلف من أسرة ألخرى وحىت يف  وجند أن األساليب

نفس األسرة من حني آلخر وترتاوح األساليب الرتبوية بني اللني 
املفرط والشدة املفرطة وجند أيضا أكثر من أسلوب تربوي يف نفس 
األسرة، لكن على العموم هناك منط تربوي يكون غالبا على أساليب 



 

155 

األسلوب مثال أكثر من األسرة وميكن القول أن الوالد يستخدم هذا 
اآلخر وهذا ال يعىن أنه بوجود أسلوب معني ال توجد األساليب 
األخرى بل ميكن القول أن األساليب الرتبوية توجد يف األسرة بنسب 

  . متفاوتة واألسلوب الغالب هو األسلوب األكثر استخداما
ا الباحثة على عينة من األسر اجلزائرية بلغت  ويف دراسة أجر

سرة من شرائح اجتماعية خمتلفة ومستويات تعليمية متفاوتة أ 337
  :وجد أن نسب تواجد خمتلف األمناط الرتبوية جاءت كالتايل

مبا يف ذلك أسلوب التقرب ، %70.98: النمط الرتبوي املرن
من الطفل وتفهمه، أسلوب التوضيح واإلقناع، األسلوب الدميقراطي، 

  .أسلوب اللني وأسلوب الثواب
مبا يف ذلك أسلوب فرض  ،%11.60: لرتبوي املتشددالنمط ا

 .الطاعة، أسلوب السيطرة، أسلوب التسلط والشدة والعقاب

مبا يف ذلك أسلوب ، %17.41: النمط الرتبوي املتسيب
  )4(.اإلمهال، التساهل والتسامح والعقاب

أن ) 2002(وعن األسرة اجلزائرية والتغري يرى حمسن عفون 
والسياسية واالقتصادية اليت عاشها ويعيشها التحوالت االجتماعية 

اجملتمع اجلزائري قد تركت آثارا واضحة على األسرة من حيث بنائها 
ا ونظامها عموما، وأن هذه التغريات قد  وسياستها وأدوارها وعالقا
جاءت نتيجة التزاوج الثقايف بني عادات وتقاليد وقيم اجملتمع من 

ا اجلزائر من جهة أخرى، وأن جهة وخمتلف الظروف اليت مرت 
التغري السائد يف اجملتمع قد أثر على اجلو الرتبوي األسري حيث 
أصبح يسود اجلو الدميوقراطي يف األسرة مقارنة بالرتبية اليت كانت 
تتسم باجلو الديكتاتوري وكان الفرد املسؤول عن األسرة هو الذي 

  )5(.ينفرد باختاذ القرارات
أن األسرة ) 2008(شريف  حنيفة صاحلي بنوتضيف 

اجلزائرية هي مثل باقي األسر يف العامل حيث عرفت الكثري من 
التغريات والتحوالت فهي مل تسلم من العوملة والغزو الثقايف 
ا شأن سائر البلدان خاصة  وأصبحت مسرحا ملا جيري يف العامل شأ

وأصبحت تفتقد ملنظومة أخالقية واضحة وتأثرت  ،اإلسالمية منها
رجعيتها القيمية بفعل العوامل الفكرية والثقافية الدخيلة على اجملتمع م

اجلزائري وأصبحت األسرة تتميز بغموض األدوار وتالشي القيم 
وتذبذب السلوكات عند الكبار والصغار على حد سواء يف جمتمع  

  )6(.منوذجا للرتابط والتآزر والتحلي بالقيم اإلنسانية ما كان لوقت
 تبناهات القول أن األساليب الرتبوية اليت هذا يأخذنا إىل

اليت يكونون هم املسؤولني عن الرتبية يف  أسرهم يف باءاآلو  األمهات
إطارها ختتلف من والد آلخر وهناك العديد من العوامل اليت ختلق 
هذا االختالف وتتدخل لتحديد هذه األساليب، وهذا إما بصورة 

رفا ملا يقدمه لالبن أو بطريقة مباشرة واعية جتعل الوالد مدركا وعا
الشعورية جتعله يتبىن أساليب ويتخذ ردود أفعال جتاه ابنه ال يعرف 
ا، فقد يتغري أسلوب األم أو األب استجابة  مصدرها أو كيف قام 
ما وبتارخيهما وشخصيتهما أو بالطفل  ملعطيات معينة مرتبطة إما 

لرتبية أو كما يسميها أو األسرة أو اجملتمع وهذا ما يسمى بعوامل ا
ا خمتلف العمليات  البعض مبحددات الوالدية وعرفت على أ
واألسباب اليت تؤثر على األساليب الوالدية يف تربية الطفل وكيفية 

  .التعامل معه يف مواقف احلياة املختلفة
والعوامل احملددة لألساليب الرتبوية كثرية ومتشعبة أمهها يتعلق 

وانب وقد مت البحث يف هذه العوامل يف حبث بالوالدين يف بعض اجل
أسرة جزائرية من مناطق ومستويات تعليمية  206ميداين ل 

العوامل احملددة للرتبية  وقد مت حتديدواجتماعية واقتصادية متفاوتة، 
  :بالشكل التايل املتعلقة بالوالدين

  :التربية التي تلقاها الوالدان -1
ا عندما كانوا أطفاال الطريقة اليت متت وهي األساليب و  تربيتهم 

م ومن  م وعلى آرائهم وسلوكا حيث تؤثر هذه الرتبية على شخصيا
  .مث على معاملتهم ألطفاهلم

بأننا إذا أردنا ) Mélanie Klein )2002تقول ميالين كالين حيث 
دراسة سلوك فرد ما فمن الضروري تتبعه خالل مراحل منوه بداية من 

لنضج وفهم هذا التطور هو أساس فهم احلياة الطفولة إىل مرحلة ا
االجتماعية مبا فيها احلياة األسرية، من الضروري إذن النظر إىل 
سلوكات واجتاهات األفراد الناضجني يف ضوء جذورها يف مراحل 
الطفولة وتتضح الصورة للباحث حول كيفية تكوين آراء الفرد وقيمه 

له خالل مراحل منوه ال  وأساليبه يف احلياة بشكل عام وأن ما خضع
  )7(.ميكن أن يتالشى تأثريه

) Gérard Poussin- 2004(تفق مع جريارد بوسانتيف هذا  يوه
حيث يؤكد هذا األخري أن القدرات الوالدية أو الدخول إىل عامل 
األبوة أو األمومة يرتبط ارتباطا كبريا بعالقة كل والد مع أبويه يف 

د الوالدين قد يكون مرتبطا بفقدان أسرته األصلية، وأن عدم استعدا
مرجعية أو عالقات أبوية سابقة أو وجود مرجعية أبوية تصنف على 
ا سيئة ويف كلتا احلالتني  جيد الفرد صعوبة يف الدخول لعامل األبوة  أ

  .أو األمومة
على أن ) 2002(وعلى هذا األساس تؤكد مايسة أمحد النيال

معاملة أطفاهلم ليست إال انعكاسا األساليب اليت ميارسها اآلباء يف 
ملا تعرضوا إليه من معاملة يف طفولتهم، فهناك فئة من اآلباء 
ا أثناء طفولتهم،  واألمهات متارس نفس املعاملة اليت كانوا يتلقو
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سواء كانت هذه املعاملة مبنية على احلب أو الصرامة أو القسوة فهم 
  )8(.ألطفاهلممييلون إىل تبين نفس األسلوب يف معاملتهم 

ويف البحث امليداين اتضح من خالل النتائج وجود عالقات ارتباطية 
دالة بني أغلب األساليب الرتبوية اليت خضع هلا الوالدين وتلك اليت 
ا مع األبناء ماعدا أسلوب االستقالل عند األمهات وأسلويب  يتبعا

ن عند اآلباء، وقد كانت األمهات تستخدم) االستقالل والتبعية(
أسلوب االستقالل أكثر مما خضعن له يف تربيتهن السابقة بفرق 
واضح وبالنسبة لآلباء مل يكن الفرق واضحا فيما خيص أسلوب 
االستقالل ولكن اسلوب التبعية كان الفرق فيه واضحا بني التبعية 

ا معهم لصاحل الرتبية السابقة   .اليت خضع هلا اآلباء وتلك اليت يتبعو
فعنا إىل القول أن األمهات يتبعن أسلوب االستقالل هذه النتائج تد

أكثر مما خضعن له يف أسرهم األصلية وقد يرجع هذا األمر إىل التغري 
الكبري الذي شهدته األساليب الرتبوية يف األسرة اجلزائرية خاصة مع 
اإلناث حيث كانت االستقاللية ال متنح إال للذكور من األبناء على 

ا   اعتبار الفكرة اليت كانت سائدة حول الرتبية اليت ختتلف يف مضمو
بني تلك املقدمة لإلناث أو الذكور فالبنات يتم إعدادهن للبيت 
وللزواج واإلجناب وغريها من األمور اليت تكون فيها املرأة دائما غري 
ا األصلية  مستقلة فهي مرتبطة باألب واإلخوة من الذكور يف أسر

ا اجلديدة بالزوج وحىت باألبناء عندما يكربون، أما الرتبية  ويف أسر
احلالية فهي تتيح استقاللية أكرب لإلناث ويتم تربيتهم لتكون 
شخصيتهن متميزة ومستقلة عن الذكور فال تعتمد عن اإلخوة واألب 
عندما تكرب وال على الزوج مستقبال، هلذا حترص األسرة وتصر على 

  .البيت وللعمل إتاحة الفرصة لإلناث للدراسة وللخروج من
وبالنسبة لألب فقد وجدت العالقات االرتباطية يف كل األساليب 
دالة إحصائيا ما عدا أسلويب االستقالل والتبعية فبالنسبة ألسلوب 
االستقالل مل تكن الفروق واضحة ولكن أسلوب التبعية كان أكرب يف 

انت هذا يأخذنا إىل القول أن الرتبية قدميا ك األسر األصلية لآلباء
تتجه إلبقاء كل األفراد يف األسرة جمتمعني معا وبتتبع التغري احلاصل 
يف األسرة اجلزائرية جند أن أفراد األسرة كانوا ملزمني بالبقاء حتت 
سقف العائلة الكبرية املمتدة مهما كرب أفرادها وأجنبوا أما األسرة 

لسلطوي احلديثة فقد تأثرت بالتغري احلاصل يف بنية األسرة والنظام ا
السائد فيها وأصبحت تعطى الفرصة لألبناء للمشاركة يف اختاذ 
م أو اخلاصة باألسرة وأصبحت الرتبية  القرارات سواء اخلاصة 
املتميزة بالتبعية غري واضحة املعامل خاصة وأن األسرة يف الوقت احلايل 

م بأنفسهم   .توجه األبناء حنو استقالليتهم وتعلم اختاذ قرارا
ارتباط باقي األساليب الرتبوية اليت خضع هلا اآلباء مع كما أن 

ا مع أبنائهم يتفق مع االجتاهات احلديثة يف  األساليب اليت يتبعو

علم النفس اليت تؤكد على أمهية السنوات األوىل من حياة الفرد أين 
تتشكل شخصيته وتتكون أفكاره وقيمه واجتاهاته وأساليبه يف احلياة 

ض املعامل اليت ال تتغري بتغري الزمن وال الظروف، عموما وترتسخ بع
حيث تبقى بعض اجلوانب من شخصيات البشر راسخة ومن األسرة 
األصلية لكل من األب واألم يأخذان بعض املعامل اليت خيتلف عمقها 
من شخص آلخر كل حسب شخصيته وظروفه، وعلى اعتبار أن 

ما كل إنسان من خال ل تواجده يف منوذجي األب واألب حيتك 
أسرته األصلية فهو قد يتبىن بعض األساليب الرتبوية اخلاصة بوالديه 
إما بطريقة واعية مقصودة أو غري واعية لدرجة أن البعض من اآلباء 
م ومنط تفكريهم  م يف سلوكا يكونون نسخا من آبائهم يتقمصو

  .وأساليبهم يف احلياة
  :شخصية الوالدين -2

لفرد تؤثر يف سلوكاته وتعامالته مع احمليطني من املعروف أن شخصية ا
ا مع أبنائهما  به وبالتايل تتأثر أساليب الوالدين اليت ميارسا
بشخصيتهم، فالشخصية إما أن تساعد أو تعيق  األفراد على 
م الرتبوية،  التصرف يف خمتلف مواقف احلياة اليومية وحىت يف اجتاها

اين وجند سريع الغضب ومفرط فقد جند الوالد العصايب أو حىت الذه
وغريهم من ضعاف النفوس مرضى ...العدوان ومسرف احلنان والشاذ

م،  الشخصية الذين ميثلون خطرا على أنفسهم وعلى احمليطني 
م على كيفية تعاملهم مع الناس عامة وأبنائهم  وتنعكس اضطرابا
ية خاصة فقد تتميز أساليبهم بالعنف والرفض والشك والتشدد والرعا

املفرطة وغريها من األساليب اخلاطئة، ويف االجتاه اآلخر جند اآلباء 
األسوياء الذين تتميز شخصيتهم بالنضج فتنعكس إجيابيا على 

  .معاملتهم ألبنائهم
أن من اآلباء من هم غري راضون عن ) 2008(وتعتقد كارين سوليفان

م وعملهم وهم حباجة إىل اكتساب مشاعر النجاح والسعاد ة حيا
من مصدر آخر وغالبا ما يكون هذا املصدر هو األبناء الذين 
يصبحون أمل آبائهم الوحيد يف حتقيق آماهلم وأحالمهم، فهناك 
م حاجة  العديد من اآلباء الذين يعيشون من خالل أبنائهم وتنتا
ملحة لنجاح األبناء الذي ينعكس بشكل جيد عليهم وغالبا ما 

بنائهم وما حيققونه من إجنازات ما هو يشعر هؤالء اآلباء أن جناح أ
إال انعكاس لوضعهم يف اجملتمع ويعتربون األبناء امتدادا هلم وهو 

  )9(.اعتقاد خاطئ يسبب ضغوطا ومشاكل لكل من الوالدين والطفل
ميكننا إذن القول أن اآلباء قد يؤثرون على أبنائهم من خالل 

ا معهم بسبب ا الضطرابات الشخصية أساليبهم الرتبوية اليت ميارسو
واملشاكل النفسية واالضطرابات االنفعالية وتوافقهم وغريها من 
العوامل الشخصية، فهناك من جيدون يف األبناء مصدرا لتفريغ 
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م السلبية وملشاكلهم و غضبهم أو ينقلون إليهم خماوفهم،    شحنا
كما يؤثر الوالدين على الطفل بشخصيتهما من خالل األهداف اليت 

ا له فهما غالبا ما خيضعانه لرتبية تعده لتحقيق أهداف فشال يضعا
ما، فقد جند من األسر من تدفع االبن ليكون  يف حتقيقها طوال حيا
طبيبا مثال ونفس الشيء بالنسبة للطموحات اليت مل يستطع الوالدان 
حتقيقها فهما يدفعان أبناءهم دفعا ليكونوا كما متنيا مها ليكونا، 

ري من الدراسات اليت أثبتت أن شخصية الوالدين تؤثر وهناك الكث
على أساليبهم الرتبوية ومن مث تنعكس على تشكيل شخصية األبناء 

  .ومنوهم النفسي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي
وهذا ما تأكد من خالل البحث امليداين فقد كانت استجابات 

ما مع األمهات واآلباء حول تدخل شخصيتهما يف طريقة تعامله
م يرون أن شخصيتهم تتدخل يف  األبناء م على أ فقد دلت إجابا

تربيتهم ألبنائهم غري أن رأي األم يف تدخل شخصيتها يف حتديد 
تربيتها ألبنائها كان أكثر من رأي األب حول تدخل شخصيته وهذا 
يأخذنا إىل التفكري يف طبيعة كل من األم واألب وأن األم قد تتدخل 

ا على اعتبار أن املرأة عاطفية عاطفتها أو  مزاجها يف اختاذ قرارا
وسريعة التأثر باملواقف أكثر من األب حيث يتميز الرجل بتغليب 

ما الشخصية   .العقل على العاطفة واملزاج واألمور املتعلقة بتقلبا
هذه النتائج تدعو إىل القول أن شخصية الوالدين تتدخل لتحديد 

يتبعها اآلباء مع األبناء على اعتبار أن األساليب الرتبوية اليت 
شخصية اإلنسان تتدخل يف خمتلف املواقف يف احلياة اليومية بصفة 
عامة ويف مواقفه الرتبوية مع أبنائه بصفة خاصة، فكلما اتزنت 
شخصية الوالدين ومتيزا بالصحة النفسية كلما اعتدلت أساليبهما 

ن شخصية الفرد تؤثر على الرتبوية ومتيزت بالسواء وما يفسر األمر أ
مجيع تصرفاته وردود أفعاله يف شىت اجملاالت وكثرية هي البحوث اليت 
تثبت ذلك فكما أن الشخصية السوية تساعد على النجاح واالتزان 
يف احلياة اليومية وعلى التوافق واختاذ القرارات السليمة والقيام بردود 

الشخصيات اهلشة األفعال املناسبة للمواقف، جند باملقابل أن 
واملريضة والغري ناضجة وتلك اليت تتميز بالعجز عن السيطرة على 
مشاعر احلزن والغضب واالنفعال جتد عقبات كثرية يف احلياة عامة 
ويف احلياة األسرية بشكل خاص ومع األبناء، هذه االضطرابات ميكن 

بشكل  أن تكون عائقا أمام اآلباء للقيام بالوظائف الرتبوية والوالدية
سوي وفعال وتشكل صعوبات يف القدرة على السيطرة يف املواقف 
الرتبوية املختلفة وهذا ما يربر إجابات اآلباء خبصوص هذا العامل 

 .واعتبارهم لعامل الشخصية كمحدد ومؤثر يف األساليب الرتبوية

 
  

  :المستوى التعليمي للوالدين -3
ا وفهما جيدا لطبيعة على اعتبار أن العملية الرتبوية تتطلب إدراك

إمكانيات وحاجات األبناء ومطالب منوهم ومعرفة لدور األب واألم 
لذا يعترب املستوى التعليمي للوالدين عامال مهما يف حتديد الرتبية 

  .الوالدية وإجناح أهدافها
أن املستوى التعليمي للوالدين ) 2005(ويعترب عبد اهللا زاهي الرشدان

رة يف معاملتهم ألبنائهم حيث أن املستوى هو من أهم العوامل املؤث
التعليمي يؤثر على شعور الوالدين بالكفاءة للقيام بأدوارهم ويكونون 

أن اآلباء من ) Roy(أكثر هدوءا وتقبال، حيث أظهرت دراسة روي
املستوى التعليمي املرتفع مينحون أبناءهم حرية أكرب من اليت مينحها 

قل، كما توصلت دراسة يارو إىل أن اآلباء من املستوى التعليمي األ
األمهات من املستوى التعليمي املرتفع أكثر ميال للتسامح يف عملية 
ن أقل ميال للمطالبة  الضبط من األمهات األقل تعليما كما أ
باإلذعان لقواعد حمددة من السلوك، وهذا ما تؤكده دراسة القرشي 

ع املستوى يف أن متوسط التسلط يتناقص بوجه عام كلما ارتف
  )10(.التعليمي للوالدين

وما ميكن قوله هو أن مستوى تعليم الوالدين مهم كونه يلعب دورا يف 
وعيهما الذي ينعكس على أساليبهما ومعاملتهما لألبناء فنجد اآلباء 
املتعلمني مييلون إىل استخدام األساليب العلمية اجليدة كلما ارتفع 

ملرونة يف تعديل السلوكات، مستوى تعليمهم وحيبذون املناقشة وا
ويؤكدون أيضا على أمهية االشباع النفسي وتوفري األمن واحلب يف 
حني مييل اآلباء غري املتعلمني إىل استخدام القوة والضبط الزائد 
م، ومع هذا ال ميكن وضع هذه النتائج   لسلوك األبناء أو يسايرو

اليت ميكن أن كقوانني ثابتة على اعتبار أن هناك عدد من العوامل 
  .تتدخل يف حتديد األساليب الرتبوية للوالدين

وجتدر اإلشارة إىل عنصر التكافؤ والتوافق بني الزوجني يف املستوى 
التعليمي حىت يتحقق االستقرار من خالل اجلو املفعم بالتفاهم 
بينهما، وحىت نتجنب عامل التذبذب الوارد من خالل اتباعهما 

فمن املعروف أن اختالف املستويات ألساليب تربوية متناقضة 
التعليمية بني األزواج ينعكس على تربية الطفل ولكنها ليست نتيجة 
حتمية فهناك عوامل أخرى قد تتدخل كاختالف امليول والقيم 

 .واالجتاهات بينهما

وقد أثبت البحث امليداين أن األب يستخدم أسلوب 
لتعلم ينعكس عموما االستقالل كلما زاد مستواه التعليمي، ذلك أن ا

على نظرة الفرد للحياة وقد يكون عامال مهما يف تأهيل الوالدين 
للقيام بدورمها جتاه األبناء على أكمل وجه وقد يساعدمها املستوى 
اجليد يف حل املشكالت وختطي العقبات اليت تواجه األسرة، 
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وباملقابل يعترب التعليم سواء للذكور أو اإلناث فرصة للخروج إىل 
العامل املتخطي حلدود األسرة واالحتكاك مبؤسسات وأفراد وخوض 
  .جتارب تعزز وتثري من رصيدهم وتساعدهم على التعامل مع األبناء

  :الثقافة التربوية للوالدين -4
ا جمموع املعلومات اليت يعتمد عليها الوالدين بصورة  يقصد 

خيطئ اء، حيث مباشرة أو غري مباشرة يف أساليبهما الرتبوية مع األبن
الكثري باعتقادهم أن وجود طفل يف األسرة يضمن أن يصبح الفرد أبا 
جيدا أو أما جيدة غري أن وجود الطفل هو مسؤولية حتتم اإلعداد 
والتدريب اجليد لألفراد القائمني على الرتبية يف األسرة أي الوالدين 

يته حىت فمن املهم أن يتعلم الوالدان طبيعة الفرد الذي يقومان برعا
تسهل عليهما مهمة الرتبية، إضافة إىل معرفة إمكانياته ومطالب منوه 
ذا تكون الثقافة الرتبوية للوالدين من  وكذا ما هو دور األب واألم و
خالل معرفتهما بدوريهما ومطالب أبنائهما عامال مهما يف إجناح 

  .العملية الرتبوية واختيار ما يناسب من أساليبها
أن كل ) 1999(نب ترى مواهب ابراهيم عيادويف هذا اجلا

أب وأم يتصرفان بطريقة جيدة إذا كانا على معرفة باألبناء، ومن 
املهم أن يتعلم الوالدان طبيعة املخلوق الذي يقومان برعايته حىت 
تسهل عليهما العملية الرتبوية وجتدر اإلشارة إىل أنه ال بد من تدريب 

يرجع وجود األطفال املنحرفني يف  الفرد لكي يصبح أبا أو أما، وقد
اجملتمع إىل عدم تدريب األفراد على األبوة كأحد العوامل املتسببة يف 
هذه االضطرابات واألم املثالية هي من توافرت لديها اخلربة والتجربة 
بأمور احلياة ومشاكلها املتعددة ولديها حصيلة جيدة من الرتبية 

  )11(.واملعرفة والثقافة
الوالدين مبطالب النمو وقدرات األبناء تساعدهم  إذن فمعرفة

على إتاحة الفرصة لنمو أبنائهم وبالتايل يساعدون أطفاهلم على 
حتقيق مطالب منوهم الشامل املتكامل السوي، فانتشار املعارف 
واملعلومات النفسية والرتبوية يساعد اآلباء على انتقاء أحسن أساليب 

علمية فرتبية الطفل تتطلب الفهم التعامل مع األطفال على أرضية 
  .لطبيعته وإمكانياته وحاجاته وباملقابل معرفة أدوار األبوة واألمومة

ومن املالحظ أن الوالدين يف جمتمعنا حياوالن استقاء ثقافتهما 
الرتبوية من ديننا اإلسالمي احلنيف فنجد اآلباء واألمهات يف سعي 

عة بالتعاليم اإلسالمية  ا الرتبوية مطبو ممستمر ألن تكون أساليبه
 وعلى أساسها يكافؤون أو يعاقبون األبناء وأن جل األوامر والنواهي

اآلباء لتلقينها لألبناء هي من ثقافتنا اإلسالمية، ومهما  اليت يسعى
حاولوا استقصاء كل ما هو جديد يف الرتبية حياولون دائما صقله 

مع األخذ بعني  بالصبغة اإلسالمية  على اعتبارها األصل والقصد،
االعتبار أن هناك تشويش وتظليل سواء من الرواسب الثقافية اليت مل 

يتخلص منها اجملتمع أو من الثقافات األخرى، لذلك ميكن القول أن 
الوالدين يف جمتمعاتنا االسالمية عامة ويف اجلزائر خاصة حباجة 

  .للمساعدة حىت يقوموا بدورهم جتاه األبناء على أكمل وجه
ملقابل نالحظ جتارب عديدة من هذا النوع يف اجملتمعات وبا

 -Frédérique Giuliano(قدم جيلياين الغربية فعلى سبيل املثال 

جتربة ميدانية حول مساعدة األسرة عامة من خالل تدريب   )2009
وتعليم الوالدين كيف يكونوا آباء وأمهات وكيف يقومون بدورهم 

م يتم يف إطار املؤسسات اخلاصة الرتبوي جتاه األبناء والتكفل 
بعالج األسر ومساعدة الطفل، وهي عبارة عن مصلحة للمرافقة 
االجتماعية والرتبوية لآلباء تقوم بالتوجيه األبوي والتكفل باآلباء يف 
م وطريقة تربيتهم لألبناء  وظائفهم الوالدية عن طريق مالحظة تصرفا

م ميدانيا وبالتايل التعرف على قدرات وكفا ءة كل والد ومساعد
م وممارسة دورهم األبوي على أكمل وجه ممكن   )12(.لتنمية مهارا

ومن خالل النتائج املتحصل عليها يف البحث امليداين ميكن 
القول أن الوالدان يتفقان حول رأيهما يف مدى تدخل ثقافتهما 

ية هي الرتبوية يف حتديد تربيتهما لألبناء وعلى اعتبار أن الثقافة الرتبو 
جمموع املعلومات اخلاصة برتبية األبناء فإن الوالدين يسعيان إىل أن 
تكون تربيتهما لألبناء تتماشى مع املعلومات املستقاة من مصادر 
خمتلفة كالكتب واجملالت ووسائل اإلعالم وحىت املعلومات املتحصل 

ما   . عليها من األفراد احمليطني 
علومات املتوفرة حول حيث أن االطالع على املعطيات وامل
الدين، علم النفس، (الطفولة والرتبية من خالل مجيع اجملاالت

خيلق لدى اآلباء مفاهيم جديدة وشعورا بالوعي العام إزاء ...) الطب
تربية األبناء ويصحح املفاهيم اخلاطئة اليت يكتسبها اآلباء من مصادر 

م خمتلفة، وباملقابل يعترب جهل الوالدين بطبيعة األبن اء واحتياجا
م النفسية والفزيولوجية خالل مراحل  م ومطالب منوهم وتغريا ورغبا
النمو املختلفة وعدم إقباهلم على املعرفة يف جمال التعرف على 
األساليب الرتبوية السليمة واملناسبة ألبنائهم يعترب أمرا خطريا على 

ال رمبا األبناء على اعتبار أن اآلباء سيتخذون مواقف وردود أفع
  .عشوائية تتسبب يف مشاكل وتعقيدات لألبناء

ويف وقتنا احلايل توجد ثورة معلوماتية كبرية تفرض نفسها على 
األسرة اجلزائرية وجيد الوالدان نفسيهما يسبحان يف كم هائل من 
املعلومات الرتبوية اليت تأيت من مصادر كثرية ومتوفرة يف الغالب لكل 

لفاز على قنواته املختلفة حىت نرى عدد أسرة، فيكفي أن تفتح الت
ا تربوية سواء من قنوات حكومية أو  الربامج اليت تصنف على أ
خاصة عربية وأجنبية، هلذا يرى الوالدان أن املعلومات الواردة إليهم يف 
ذا احلجم والتنافس جيعلها تؤثر بطريقة  هذا اجملال كثرية ووجودها 
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معاملتهم لألبناء وعلى أساليبهم  شعورية واعية أو غري واعية على
الرتبوية عموما، لكن السؤال الذي ال يطرحه اآلباء ورمبا ال يولون له 
أمهية هو مصدر تلك املعلومات الرتبوية ومدى نوعية ومصداقية تلك 

ا أغلب اآلباء   .الرسالة فهي حرب معلوماتية قد ال يشعر 
الوالدين وطرق ومع كل هذا ال ميكننا القول أن أساليب تربية 

معاملتهما ألبنائهما تتأثر بصورة مطلقة وكلية بالوالدين، أي تأثري 
أسرتيهما األصلية وشخصيتيهما وخمتلف االضطرابات النفسية  
والعقلية اليت قد يعاين منها أحدمها أو كالمها ومستوامها العلمي 
وثقافتهما، إذ توجد عوامل أخرى خمتلفة ففي حياة كل منهما توجد 

لعديد من التجارب واخلربات املكتسبة والعالقات االجتماعية اليت ا
ا على أساليب كل منهما وأمناط تفكريه كما جند أيضا  تدخل ملسا

 وبظروف األسرة وباجملتمع يف إطاره العام العوامل املرتبطة بالطفل
واليت ميكن أيضا أن تؤثر على اجتاهات الوالدين الرتبوية وبالتايل 

ا مع االبنالطرق اليت   . يتبعا
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  اإلساءة األسرية وتأثيرها على الطفل الجانح في اكتساب السلوك العدواني
 *جناد عبدالوهاب  

  * *بوريشة جميلة 
 

  :المقدمة 
م اهلائل يف العلوم والوسائل التكنولوجية وتغري إن التقد         

الظروف اإلقتصادية والعوامل االجتماعية وتغري بنية األسرة من حيث 
أدوارها ووظائفها، أدى اىل التغريات يف العالقات اإلجتماعية 
واألخالقية مما أفرز الكثري من املشكالت اإلجتماعية األخالقية اليت 

ا مل تكن موجودة من قبل وأخ رى كانت موجودة و لكن زادت حد
  . أضعافا كثرية

فاملشكالت االجتماعية هي أكثر األشياء تأثريا يف األسرة         
وعالقة أفرادها ببعضهم البعض ، ومن بني هذه املشاكل اإلجتماعية 
ا كثريا يف  اجلنوح الذي يعترب من املشكالت القدمية اليت زادت حد

  . ة األطفالعصرنا هذا واليت مست خاص
فما نتناوله يف دراستنا هذه موضوع اإلساءة للطفل من طرف         

الوالدين، حيث يعد موضوع الغساءة للطفل من املوضوعات املهمة 
الدينية، الطبية، الرتبوية : اليت يتناوهلا الباحثون يف العديد من اجملاالت

 ميكن أن والقانونية، نظرا ألن هذه اإلساءة من أهم املشكالت اليت
يعاين منها الطفل، فهي تؤثر على تكيفه النفسي وصحته النفسية 

ومشكلة . حاضرا ومستقبال، وتعد معوقا أمام تنمية اجملتمع وتقدمه
اإلساءة للطفل ظاهرة قدمية قدم احلياة اإلنسانية، فقد تعرض 
االطفال ملختلف أصناف اإلساءة مثلهم مثل الكبار على األقل يف 

والفئات االجتماعية، لكن اإلساءة للطفل تصدرت  بعض الطبقات
حنان عبد احلميد (اهتمامات الباحثني منذ سبعينيات القرن املاضي 

  ). 220، ص 2012العناين وآخرون، 
كما تتفق العديد من الدراسات والبحوث على أن اإلساءة الوالدية 

سبهم اجلسدية والعاطفية للطفل أمر ال ميكن قبوله، فإمهال األطفال و 
م لتعترب أمناط  وازدراؤهم، وإجبارهم على التسول والعمل، وضر
تربوية خاطئة تتناىف مع حقوق اإلنسان والطفل يف الرعاية واحلماية، 

  ).220نفس املرجع السابق، ص (وتلحق أضرارا بالغة بالطفل 
ومن هذا املنطلق حناول معرفة أثر هذه اإلساءة الوالدية على         

حيث تعد . ال اجلاحنني يف اكتساب السلوك العدواينبعض األطف
من املشكالت ) Juvenile-delinquency(مشكلة جناح األحداث 

النفسية واالجتماعية واإلقتصادية اهلامة اليت تواجه األسرة واملدرسة 
منا بصورة  م علماء االجتماع وعلماء الرتبية؛ و واجملتمع واليت 

نمو والصحة النفسية والعالج خاصة يف دراسة علم النفس ال

النفسي، ويبدو أن جناح االحداث يف تزايد يستوجب التدخل 
للوقاية والعالج حىت ميكن جتنب اخلسارة البشرية الناجتة عن هذه 

  ).515، ص 2011جنالء نصر اهللا حممد خالف، (املشكلة 
  :مشكلة الدراسة

عات لقد تزايد يف اآلونة األخرية احلديث من قبل كل اجملتم
الدولية عامة واجملتمع احمللي الذي نعيش فيه خاصة عن اإلساءة 
لألطفال فقد دق ناقوس اخلطر هلذه الظاهرة اليت تتفشى يوما بعد 
يوم يف جمتمعنا، فعن مصطلح اإلساءة إىل الطفل تقول األستاذة ليلى 

تعين شخصا  –املديرة الفنية ملركز محاية الطفل باألردن  –الصايغ 
لثامنة عشرة ويعاين من معاملة سيئة ينتج عنها ضعف حتت سن ا

واضح يف الصحة اجلسدية والعقلية والعاطفية واالجتماعية والتطور 
السلوكي، مشرية إىل أن هذا التعريف يشمل العنف البدين واللفظي 
والتهديد والتخويف والرتويع واالستغالل اجلسدي والنفسي ملن هم 

  ).61، ص2008ديق حممد حسن، حممد ص(دون سن الثامنة عشرة 
فمعرفة مرد هذه اإلساءة على سلوك األبناء، فهذا ما نسعى         

هل : لإلجابة عليه، وهذا ما جعلنا نطرح جمموعة من األسئلة أمهها
توجد عالقة بني اإلساءة الوالدية واكتساب اجلانح السلوك العدواين؟ 

انح السلوك وهل توجد عالقة بني العنف اللفظي واكتساب اجل
العدواين؟ وهل هناك عالقة بني العنف املعنوي واكتساب اجلانح 

  السلوك العدواين؟
  :فرضيات الدراسة

توجد عالقة بني العنف اللفظي واكتساب الطفل اجلانح   )1
 .السلوك العدواين

توجد عالقة بني العنف اجلسدي واكتساب الطفل اجلانح   )2
 .السلوك العدواين

ف املعنوي واكتساب الطفل اجلانح توجد عالقة بني العن  )3
  .السلوك العدواين
  :أهداف الدراسة

  :دف الدراسة احلالية إىل        
معرفة مدى أثر اإلساءة الوالدية على الطفل اجلانح يف اكتساب   )1

 .السلوك العدواين

 .إجياد العالقة بني العنف اجلسدي وظهور السلوك العدواين  )2

 .فظي وظهور السلوك العدواينإجياد العالقة بني العنف الل  )3
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 .إجياد العالقة بني العنف األسري والسلوك العدواين  )4

  :أهمية الدراسة
إن الدراسة احلالية حتاول معاجلة موضوع من أهم املوضوعات   )1

اليت تطرأ على جمتمعنا، مربزين اإلساءة األسرية وأشكاهلا لدى 
 .األبناء

يعاين منها الفئة دراسة هذا املوضوع يسلط الضوء على مشكلة   )2
وىل هم اآلباء ، الراشدة على الفئة اليت مل ترشد بعد، فالفئة األ

املربون، الكبار يف السن؛ والفئة الثانية هم األطفال، فممارسة 
أشكال اإلساءة بالنسبة للفئة األوىل على الفئة الثانية، هذا ما نود 

  .معرفته من خالل هذه الدراسة
د فئة من فئات اجملتمع وهم نود تناول هذا االحبث عن  )3
الذين أكدت عليهم كل الشرائع السماوية حبسن ) األطفال(

 .معاملتهم

  :مصطلحات الدراسة
هي ما يصدر من قول أو فعل أو ضرر  :اإلساءة الوالدية

إلحلاق األذى ) األب واألم(جسمي، أوعاطفي من الوالدين 
قياس  بالطفل ويعرب عنه بالدرجة املتحصل عليها من استمارة

  .العنف املمارس على الطفل
سنة والذي  18هو الطفل الذي يقل عمره عن  :الطفل الجانح

  .ارتكب أفعال غري مقبولة اجتماعيا وقانونيا
هوكل ما يصدر عن الطفل من أذى إلحلاق  :السلوك العدواني
  .األذى بنفسه ولغريه

  :اإلطار النظري للدراسة
  :اإلساءة الوالدية: أوال

  :ساءة للطفلنظريات اإل
حاول الكثري من الباحثني تفسري اإلساءة للطفل واختلفت         

م النظرية، ومن أهم هذه  م بسبب اختالف توجها تفسريا
  :التفسريات

ورائده فرويد الذي رأى أن اإلنسان  :التفسير النفسي التحليلي )1
 يولد ولديه طاقة غريزية قوامها األساسي اجلنس والعدوان، وكثريا ما

خيتلط هذان الدافعان ببعضهما ومع غريمها من الدوافع، فينتج عن 
 .ذلك سلوك يسبب اإلساءة للطفل

ذا التفسري أن الذين يسيئون لألطفال هلم مسات  ويعتقد القائلون 
شخصية معينة تفرقهم عن غريهم، حيث ترجع هذه اإلساءة إىل 

ملرض العقلي احلالة املرضية للشخص الذي يسيءاملعاملة متدرجا من ا
اخلطري إىل إحنراف الشخصية، كأن يكون الشخص مرتكب اإلساءة 

يعيش يف ظروف واحداث حياتية تؤدي به إىل املعاناة واإلحباط 
  .وإحلاق األذى باآلخرين

وترى أن صور اإلساءة والعدوان  :نظرية التعلم االجتماعي  )2
عزز  أساليب سلوكية يتعلمها الفرد عن طريق مالحظة أمنوذج مسيء

سلوكه، كما أن تعديل هذه األساليب أو توجيه السلوك يعتمد على 
ووفق هذا املفهوم ال ميكن اإلعتماد كليا على السمات . البيئة

الشخصية للمسيء أو مسات األطفال، بل جيب األخذ يف اإلعتبار 
وعلى سبيل املثال تعّرض . احمليط البيئي عند تفسري اإلساءة للطفل

 سن مبكرة قد جيعله يتعلم هذا السلوك ويراه الطفل لإلساءة يف
سلوكا وظيفيا حيقق له أهدافا معينة، فيمارسه مع أطفاله، أي أنه مل 
جيد التوجيه املناسب حول ضرر هذا السلوك، وعليه اعتقد بسالمته 

 .وقبوله من اجملتمع

وركز يف تفسري اإلساءة للطفل  :التفسير التفاعلي االجتماعي  )3
قة بني الطفل والوالدين، وعلى سبيل املثال يؤدي على منط العال

التعلق غري اآلمن إىل تعرض الطفل لإلساءة واإلمهال، وتفسري ذلك 
أن هذا التعلق جيعل الطفل اتكاليا يفشل يف العديد من سلوكاته اليت 

 .جتعل الوالدين يوجهان له اإلساءة

ل وطرق ويهتم هذا التفسري بتحليل أساليب معاملة الوالدين للطف
تنشئتهما له، ويركز على دور الطفل يف تفسري اإلساءة مع األخذ يف 

ومن املوضوعات اليت يؤكد عليها التفسري . االعتبار دور املسيء
التفاعلي العالقات املتوترة بني اآلباء والطفل املساء إليه، وعوامل 
تطورها، وكيف وصلت إىل ما وصلت إليه حىت اتنهت إىل سلوك 

واهتم هذا التفسري كذلك بتعزيز السلوك غري املالئم . املسيءالوالدين 
  .وغريه من املوضوعات اليت تفيد يف تفسري سلوك اإلساءة

ومن ذلك  –وترى أن العنف  :النظرية البنائية الوظيفية  )4
هو توتر ناتج عن اختالل يف بناء األسرة  –اإلساءة للطفل 

اند والتكامل االجتماعي ووظائفها، مما يؤدي إىل تعثر انسيابية التس
أو األسري، وبالتايل حدوث العنف ضد الطفل، من ناحية أخرى 
تربط هذه النظرية بني إساءة معاملة االطفال واجملتمع وطبقاته، 
ا إساءة يف  فبعض اجملتمعات تنظر لبعض األساليب الرتبوية على أ
 حني ال تراها جمتمعات أخرى كذلك، كما أن الفقر واحلرمان لدى
الطبقة الفقرية يشكل ضغوطا لدى اآلباء يدفعهم إىل اإلساءة 

 .لألطفال

ويؤكد على أن اإلساءة للطفل  :التفسير البيئي التكاملي  )5
خصائص الطفل واألسرة واجملتمع والثقافة، : حتكمها عوامل عدة مثل

فظاهرة اإلساءة للطفل وفق هذا املنظور ال حيكمها عامل واحد وإمنا 
وامل تتضافر معا، وتؤدي إىل حدوث اإلساءة، ومن جمموعة من الع
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خصائص الفرد، وعوامل أسرية مثل التوتر بني : هذه العوامل
الزوجني، واملشكالت السلوكية لدى األطفال، وعوامل جمتمعية 

تقبل اجملتمع للعقاب البدين والظروف االقتصادية : وثقافية مثل
 .واالجتماعية

اإلساءة قد أفاد من التوجهات النظرية إن املنظور التكاملي يف تفسري 
األخرى، فاإلساءة للطفل ختتلف حسب السياقات االجتماعية 
والثقافية واألشخاص املشرتكني فيها، كما أن مفهومها يتغري بتغري 

، ص ص 2012حنان عبد احلميد العناين وآخرون، (الزمان واملكان 
221 - 223.(  
  :الطفل الجانح: ثانيا

احلدث املنحرف أو اجلانح الفرد الذي يبلغ "لبالدي يعرف ا        
سنة، وتصدر عنه  18سبع سنوات أو أكثر من العمر، وال يزيد عن 

سلوكيات وأفعال مناهضة للمجتمع واليت لو صدرت عن شخص 
سنة يعاقب عليها من قبل القانون باحلد أو التعزيز أي  18يزيد عن 

  ).12، ص 2012ان وآخرون، إبراهيم عبد اهللا سليم" (بعقوبة جزائية
عنيف " أنا أعلى"أن اجلانح مدفوع أساسا بـ " كالين"ترى         

فيما خيص ) فرويد(وفوضوي، وهذه النظرية ختتلف عن وجهة نظر 
ينتج األنا األعلى عن ) فرويد(، فبالنسبة لــ "األنا األعلى"نشأة 

ة أما بالنسب. سنوات 5و 3اليت حتدث ما بني " عقدة أوديب"
يظهر قبل عقدة أوديب، أي ابتداءا من " األنا األعلى"لكالين فإن 

خالل السنة " األنا األعلى"العالقات بني الطفل واألم، حيث يتكون 
  ).159، ص 2004عبد احلفيظ امساعيلي، (األوىل 

ويرى علماء النفس أن احلدث اجلانح هو ذلك الشخص         
ع هذا اإلضطراب إىل عوامل الذي يعاين اضطرابات يف السلوك ويرج

خمتلفة أدت إىل إعاقة النمو النفسي، كما أدت إىل نقص يف بعض 
ذلك الصيب الضي يصدر "إن احلدث اجلانح هو . النواحي النفسية

عنه سلوك يوقعه حتت طائلة القانون، ومن مث فالسلوك اجلانح هو ما 
يات ينحرف فيه الفرد عما تعارف عليه اجملتمع من معايري ومستو 

السلوك اإلجرامي الصادر "، ويعرف جنوح األحداث بأنه "سلوكية
من الشخص الذي جتاوزه عمره سبع سنوات ومل يصل إىل السن 

، ومن املعروف أن السن القانونية الذي تأخذ به "القانونية للتكليف
، حيث تبني اإلحصاءات أن )18(معظم اجملتمعات الثامنة عشر 

اهقني، وان نسبة قليلة منهم يكونون يف معظم اجلاحنني هم من املر 
عدواين شديد، يعرب من خالل : مرحلة الطفولة، واحلدث اجلانح

اجلانح عما يعانيه من سوء توافق نفسي واجتماعي، والذي يظهر 
على شكل مترد أو رفض للمعايري والقيم األخالقية واالجتماعية 

احنراف احلدث  والدينية السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيه، ويبدأ
  :عندما يتجه إىل اآليت

 .التمرد على السلطة األبوية واملدرسية  ) أ

 .امليل إىل السيطرة والعناد  ) ب

امليل إىل الظهور واالستعراض واخرتاع القصص اخليالية   ) ت
 .واإلثارة

 .العنف يف التعامل مع احليوانات أو مع األطفال اآلخرين   ) ث

 .جتاه األموالامليل إىل التخريب وعدم الشعور باملسؤولية   ) ج

 .التخلف الدراسي وكراهية املدرسة  ) ح

 .الكذب وإظهار قليل من الندم أو الشعور بالذنب  ) خ

 ).2818فاطمة أنور حممد السيد، ص (اهلروب من املنزل واملدرسة 

  :السلوك العدواني : ثالثا
تعددت تعريفات العدوان يف املعاجم واملوسوعات العلمية،         

  .اختالف وجهات النظر للعدوان ويرجع هذا األمر إليه
بأنه سلوك يرمي إليه إيذاء الغري أو الذات، " أمحد بدوي"فيعرفه 

ويعترب السلوك اإلعتدائي تعويضا عن احلرمان الذي يشعر به 
  .الشخص املعتدي 

أنه سلوك بدين أو لفظي يقصد به " Baeniniger" بينيجر"ويعرفه 
  .إحلاق األذى أو الضرر

بأنه سلوك يتسم باهلجوم البدين أو " Harkavy" هاركايف"ويعرفه 
وآخرون أنه كل فعل يتسم بالعداء " فرج طه"اللفظي، وقد عرفه  

  .اجتاه املوضوع أو الذات ويهدف للهدم والتدمري
أنه حماولة متعمدة للتغلب على " sutherland" سوثر الند"وقد عرفه 

ان واإلكتئاب، حسني فايد، العدو (اآلخرين أو إيقاع األذى بالذات 
  ).11ص 
فيعرفان السلوك العدواين على أنه ) ،1994بارون ورتشاردسون، (أما 

السلوك الذي يفتقر إىل مشاعر احرتام وتقدير اآلخرين واحملافظة على 
  ).Baron and Richardson, 1994, p. 8(سالمتهم 

أن العدوان قوة دافعة موروثة، ) 1992Schneider,شنايدر، (يرى 
 غريزة العدوان حباجة اإلنسان إىل التملك والسيطرة، ربطت بني

فاإلنسان يعتدي من أجل إشباع حاجته الفطرية للتملك والدفاع عن 
ممتلكاته، فعندما يشعر بتهديد خارجي لنفسه أو لعرضه وممتلكاته 
تنتبه غريزته العدوان فتتجمع طاقتها ويغضب ويتوتر وخيتل توازنه 

رة خارجية بسيطة، وقد يعتدي بدون إثارة الداخلي للعدوان ألية إثا
خارجية حىت يفرغ طاقته العدوان، وخيفف من توتره النفسي، فعندما 
مينع اإلنسان من العدوان ال يهدأ، ويستمر توتره حىت يتم تصريف 
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طاقته ويفرغها، إما باإلعتداء على مصدر بديل أو يف نشاطات 
 ).21، ص 2002ياسني مسلم حمارب أو حطب، (رياضية عنيفة 

ونستخلص من هذه التعريفات مفهوم للسلوك العدواين وهو          
أي سلوك يتسم باألذى والتدمري  واهلدم سواء كان موجها من 
اآلخرين أو ضد الذات، وسواء مت التعبري عنه يف شكل بدين أو 

  ).13حسني فايد، نفس املرجع السابق، ص (شكل لفظي 
  :ك العدوانيبعض النظريات المفسرة للسلو 

السلوك العدواين إىل عجز األنا عن تكييف ) فرويد(يرجع         
النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب اجملتمع وقيمه ومثله ومعايريه، أو 
عجز هذه األنا عن القيام بعملية التسامي، أي استبدال النزعات 

عيفا الفطرية بأنشطة مقبولة اجتماعيا، وعندما يكون األنا األعلى ض
فإن امليول الغريزية تنطلق إىل حيث تتلمس اإلشباع، ويعد السلوك 

عفراء إبراهيم خليل العبيدي، (العدواين واحدا من طرق اإلشباع 
 ).143، ص 2011

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات التي تناولت اإلساءة الوالدية: أوال
 ):2011محمود محمد محمود اسماعيل وآخرون، (دراسة   )1

لدراسة إىل الكشف عن العالقة بني إساءة املعاملة الوالدية هدفت ا
طالب ) 536(وقد مت اختيار عينة قوامها . لألبناء بالدافعية لإلجناز

، ولستخدمت جلمع )سنة 17 – 12(وطالبة ترتاوح أعمارهم ما بني 
مقياس آراء األبناء يف معاملة : البيانات أدوات الدراسة التالية

الدافعية لإلجناز، واستمارة املستوى االجتماعي الوالدين، ومقياس 
توجد عالقة ارتباطية سالبة بني : وكانت نتائج البحث كاآليت. الثقايف

واليت ) األم -األب (أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة من قبل معاملة 
التبعية والتحكم، اإلمهال، الرفض،  –املبالغة يف الرعاية (تتمثل يف 
لدافعية لإلجناز لدى كل من األبناء من اجلنسني وبني ا) التشدد

 ).ذكور وإناث(

هدفت الدراسة إىل  ):داليا عبد المحسن إمام إبراهيم(دراسة   )2
معرفة بعض مظاهر إساءة معاملة األطفال وعالقتها بالشعور بالوحدة 

تلميذا وتلميذة يف املرحلة العمرية من ) 306(النفسية، وضمت العينة 
مقياس إساءة معاملة : واستخدمت أدوات، )سنة 12 – 9(

األطفال، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية، واستمارة تقدير املستوى 
وكانت نتائج . االجتماعي االقتصادي لألسرة واستمارة مجع البيانات

يوجد ارتباط دال إحصائيا بني مظاهر إساءة معاملة : البحث كالتايل
ة؛ كما وجدت فروق ذات األطفال وبني الشعور بالوحدة النفسي

داللة إحصائية يف متوسط درجات الشعور بالوحدة النفسية بني 
مرتفعي ومنخفضي الدرجة على مقياس إساءة معاملة األطفال لصاحل 

املرتفعني يف اإلساءة، ويف النتيجة العامة وجدت عالقة بني مظاهر 
 .إساءة معاملة األطفال وبني الشعور بالوحدة النفسية

هدفت الدراسة إىل  ):2012سعاد منصور غيث، (دراسة   )3
استكشاف أثر التعريض لإلساءة واإلمهال الوالدي يف ممارسة 
سلوكات الصداقة املتثلة يف تبادل الدعم والوالء واحلميمية لدى 

طالبا وطالبة من الصف ) 860(املراهقني، وتألفت عينة الدراسة من 
. العشوائية العنقودية الثامن األساسي مت اختيارهم بطريقة العينة

وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
ممارسة سلوكات الصداقة الثالثة تعزى للجنس وشدة اإلساءة 

كما تبني . اجلسدية واالنفعالية واألمهال اإلنفعايل والتفاعل بينهما
ال وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث املتعرضني لإلمه
 .اجلسدي يف درجة ممارسة تبادل الدعم واحلميمية ولصاحل الذكور

طبقت  ):Howe and Parke، 2001هوي وبارك، (دراسة   )4
ساء إليهم إلساءة شديدة و) 35(الدراسة على 

ُ
) 43(طفال من امل

طفال من غري املساء إليهم الستقصاء الفروق بني اجملموعتني على 
قياس سوسيومرتي لتقدير املكانة أبعاد مقياس نوعية الصداقة وم

االجتماعية بني األقران، ومل تتوصل الدراسة إىل وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني املساء إليهم وغري املساء إليهم على العديد من 
. األبعاد اليت مت مالحظتها مع أصدقائهم مقارنة بغري املساء إليهم

األطفال على  كما أشارت نتائج الدراسة من خالل استجابات
م تكثر فيها الصراعات  مقياس تقرير ذايت لنوعية الصداقة أن صداقا
ساء إليهم، كما 

ُ
واملشاجرات وإفشاء األسرار بدرجة أعلى من غري امل

ساء إليهم
ُ
  .يبدون اهتماما أقل بأصدقائهم غري امل

  :الدراسات التي تناولت السلوك العدواني: ثانيا
هدفت الدراسة  ):2010(ن دراسة ابتسام محمد حسن حس  )1

إىل التعرف على مفهوم الذات وعالقته بالسلوك العدواين لدى عينة 
واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي . من االطفال جامعي القمامة

املقارن، كما استخدمت جمموعة من أدوات القياس جلمع البيانات 
مقياس مفهوم الذات، ومقياس السلوك العدواين واستمارة : هي
ستوى تقدير الوضع االجتماعي واإلقتصادي لألسرة، وكانت نتائج م

وجود عالقة ارتباطية بني مفهوم الذات والسلوك : الدراسة كما يلي
كما دلت النتائج عن عدم . العدواين لدى االطفال جامعي القمامة

وجود فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات األطفال الذكور 
 . مفهوم الذاتواإلناث جامعي القمامة يف 

هدفت الدراسة إىل  ):2010ماجدة حسين محمود، (دراسة   )2
حبث السلوك العدواين وعالقته بتقدير الذات لدى أطفال الشوارع، 

من أطفال الشوارع من ) 88(حيث تكونت عينة الدراسة من 
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ومت استخدام مقياس تقدير السلوك العدواين ومقياس تقدير . اجلنسني
ئج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وأشارت النتا. الذات

السلوك العدواين وتقدير الذات يف اجتاه أطفال الشوارع كبار السن 
كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة دالة إحصائيا . ويف اجتاه الذكور

بني السلوك العدواين وتقدير الذات لدى أطفال الشوارع صغار السن 
 .ويف اجتاه اإلناث

هدفت الدراسة ): 2010ي رجب ريحان، الحسين(دراسة  )3
للوقوف على العالقة بني السلوك العدواين لألطفال وبعض املتغريات 

مكان السكن، عمل األم، عدد سنوات الزواج، حجم (املستقلة 
، واستخدمت يف الدراسة )األسرة، مستوى تعليم الوالدين والدخل

سلوك طفل استمارة البيانات العامة لألسرة واستبيان عن "أداة 
املرحلة االإبتدائية داخل املنزل واستبيان عن املشكالت األسرية، 

وكانت من أهم النتائج ما . ربة أسرة) 289(ومشلت عينة الدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك العدواين بني : يلي

األطفال من الريف واحلضر وذلك لصاحل أطفال احلضر، وجود فروق 
يف السلوك العدواين بني األطفال ذوي األمهات  دالة إحصائيا

العامالت وغري العامالت لصاحل األبناء ذوي االمهات العامالت،  
كما وجدت الدراسة وجود ارتباط دال إحصائيا بني املشكالت 

  . األسرية ككل والسلوك العدواين للطفل
هدفت الدراسة  ):Crick and Jortpetpr, 1995(دراسة  )4

طبيعة العالقة بني التوافق النفسي االجتماعي  إىل التعرف على
تلميذا ) 491(والسلوك العدواين، حيث تألفت عينة الدراسة من 

وتلميذة من الصف الثالث اإلبتدائي والصف السادس اإلبتدائي من 
اجلنسني، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى العدوانية كان 

ضحت النتائج أن مستوى موازنة بالذكور، كما او  اإلناثمرتفعا لدى 
 .العدوانية يرتفع لدى التالمذة مع تقدمهم يف العمر

  :الطريقة واإلجراءات
  : منهج الدراسة

اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي،         
وذلك ملالءمته ملوضوع دراستنا وأهدافها، حيث يف استخدامنا هلذا 

  .املتغريات املنهج حناول إجياد العالقات بني
  :مكان الدراسة

مث تطبيق الدراسة األساسية مبركز إعادة الرتبية، و هي مؤسسة 
  .عمومية ذات طابع إداري ، يقع بلدية الصيادة بوالية مستغامن 

  : عينة الدراسة
فرد من األحداث اجلانبني ) 28(تكونت عينة الدراسة من         

من خارج املركز سبق هلم آخرين ) 08(منهم متواجدين باملركز و) 20(

وأن دخلوا مركز إعادة الرتبية، لقد مت يف هذه الدراسة استخدام طريقة 
احلصر الشامل جلميع األحداث املوجودين باملركز الذي متت فيه 

  .من خارج املركز ) 08(الدراسة امليدانية إضافة اىل 
  :مدة الدراسة

الرتبية لألحداث يوم مبركز إعادة ) 15(دامت مدة الدراسة         
  . اجلاحنني ببلدية صيادة بوالية مستغامن

  :أدوات الدراسة
  :استمارة  العنف األسري  )1

وهي استمارة لقياس العنف األسري لدى األحداث اجلاحنني         
أبعاد و تتم اإلجابة ب ) 03(فقرة مقسمة على ) 28(وحتتوي على 

،  )01(ة واحدة درج" نعم"حيث تعطى اإلجابة ب " . ال"أو " نعم"
  ).00(عالمة " ال"كما تعطى اإلجابة ب 

  :اختبار اكتشاف الذات العدوانية  )2
حمي اخلطيب لقياس السلوك العدواين  –هو اختبار أعده د         

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة 
  .سؤال و تتم اإلجابة بنعم أو ال  18متكونة من 
  :السيكوميترية ألدوات الدراسةالخصائص 

  :صدق وثبات االستمارة )1
من خالل عرض األداة على احملكمني  :صدق االستمارة  ) أ

وتعديلها من طرف أساتذة خرباء يف التخصص، مت التوصل إىل 
 :موزعة يف ثالثة أبعاد) 28(استمارة تكونت من 

 ).العنف اللفظي(البعد األول  

 ).العنف اجلسدي(البعد الثاين  

 ).العنف املعنوي(د الثالث البع 

بعد تطبيق االستمارة على عينة الدراسة : ثبات االستمارة  ) ب
ا بطريقة التجزئة النصفية، وتطبيق  االستطالعية مث حساب ثبا
معادلة ارتباط بريسون وتصحيحه مبعادلة سبريمان براون كانت 

وهي قيمة تدل على ثبات ميكن االعتماد )0,63= ر : (القيمة
 .يق االداة على عينة الدراسة ككلعلية لتطب

 :صدق وثبات اختبار اكتشاف الذات العدوانية )2

، حيث "صدق املفهوم"مت استخدام طريقة  :صدق اإلختبار  ) أ
دف  طبق اتبار الذات العدوانية على عينة الدراسة االستطالعية 
معرفة مدى فهمهم لفقرات هذا االختبار كما هو موضح يف 

 :اجلدول التايل
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يوضح صدق مفهوم اختبار اكتشاف الذات ) 01(رقم جدول 
 العدوانية

 األسئلة
 عدد

اإلجابات 
  املفهومة

 %  النسبة

 عدد

 اإلجابات

 غري املفهومة

النسبة 
% 

1  4  40 6 60 
2  4  40 6 60 
3  10  100 0 0 
4  10  100 0 0 
5  10  100 0 0 
6  10  100 0 0 
7  10  100 0 0 
8 7  70 3 30 
9 10  100 0 0 

10 8  80 0 20 
11 10  100 0 0 
12 10  100 0 0 
13 5  50 0 50 
14 6  60 0 40 
15 10  100 0 0 
16 9  90 0 10 
17 10  100 0 0 
18 7  70 3 30 

 16,66 30 83,33  150  اجملموع

من خالل هذا اجلدول يتضح أن صدق املفهوم الختبار         
، )83,33(بة اكتشاف الذات العدوانية عباراته كانت مفهومة بنس

  .وعليه فاالختبار صادق
بعد تطبيق اختبار الذات العدوانية على  :ثبات االختبار  ) ب

عينة الدراسة االستطالعية مت حساب ثبات االختبار بطريقة 
التجزئة النصفية، وكان معامل ارتباط بريسون بعد تصحيحه مبعادلة 

 ، وهي قيمة تدل على أن االختبار ثابت)0,68(سبريمان براون 
 .وميكن االعتماد عليه

  :المعالجة اإلحصائية
  :مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية ملعاجلة البيانات        

التكرارات، النسب املئوية، معامل ارتباط بريسون، معامل التصحيح 
  .سبريمان براون

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
  :يمثل صفات العينة حسب السن ) 02(الجدول رقم 

 12  13  14 15 16 17 
  07  06  05  04  03  01 العدد
النسبة

% 
3.57
%  

10.71 
%  

14.28
%  

17.85
%  

21.42
%  

32.14
%  

 
 
 

يمثل مواصفات العينة حسب المستوى ) 03(الجدول رقم 
  :التعليمي 

  أمي  ثانوي  متوسط  إبتدائي 
  01  02  15  09 العدد

  %3.57  7.14%  53.57%  %32.14 %النسبة

مثل مواصفات العينة حسب تكرار السلوك ي) 04(الجدول رقم 
  :العدواني 

  أكثر من ذلك  مرتني  مرة 
  28  07  14  العدد

  %25  25%  %50   %النسبة

  :يبين المستوى المعيشي لألسرة ) 05(الجدول رقم 
  منخفض  متوسط  مرتفع 

  17  10  01  العدد

  60.71%  35.71%  %3.57  %النسبة

  :نتائج الفرضية األولى
توجد عالقة بني العنف اللفظي وظهور السلوك : "نصهاواليت         
  ".العدواين

  يبين نتائج الفرضية األولى ) 06(جدول رقم 
. م أ   العنف اللفظي

  العينة
  ال  نعم

  النسبة  العدد  النسبة  العدد
53.57  15  28  خياطبك والدك بكالم جارح-1

%  13  46.43  
%  

يرتك لك والدك اجملال -2
60.71  17  28  للمناقشة

%  11  39.29
%  

توخبك أمك بشدة إذا -3
71.42  20  28  أخطأت

%  08  28.58  
%  

تتناقش مع والدك يف أمورك -4
64.28  18  28  اخلاصة

%  10  35.72  
%  

64.28  18  28  تقسو عليك أمك-5
%  10  35.72

%  
تعاين من السب و الشتم -6

67.85  19  28  املتكرر من طرف أسرتك
%  09  32.14

%  

قدرت بإجيابيات  %53.57خالل اجلدول تبني أن نسبة  من        
اجلاحنني الذين خياطبوهم أوليائهم بكالم جارح يف حني قدرت نسبة 

إجابات اجلاحنني الذين أقروا بعدم خماطبة أوليائهم هلم  46.43%
  .% 57,14اجلدولبكالم جارح ونسبة 

قشة قدرت أما بالنسبة للجاحنني الذين يرتك أولياؤهم اجملال للمنا -
اجلاحنني الذين  39.29%يف حني قدرت نسبة  60.71%نسبتها بـ 

  .39.29%ال يرتك هلم أوليائهم اجملال للمناقشة ونسبة اجلدول 
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وفيما خيص توبيخ األمهات بشدة إذا أخطئوا فقدرت نسبتها ب  -
م بشدة إذا أخطئوا ونسبة  % 71,42 أما اجلاحنني الذين ال يوخبو

  .39.26%العدوان 
أما مناقشة اجلاحنني مع أولياؤهم يف أمورهم اخلاصة فقدرت  -

فيما خيص اجلاحنني الذين تقسوا عليهم  % 53,14نسبتها ب 
م فقدرت نسبتها ب هأم يف  % 50و نسبة العدوان  % 64,28ا

اجلاحنني الذين يعانون من السب   %67,85حني قدرت نسبة 
  .% 35,71ان والشتم املتكرر من طرف أسرهم ونسبة العدو 

) 06(من خالل حتليل النسب اليت حتصلنا عليها يف اجلدول رقم 
توصلنا اىل أنه هناك عالقة إجيابية بني العنف اللفظي وظهور السلوك 
العدواين أي كلما زاد العنف اللفظي املوجه للجانح زاد يف ارتكابه 

  . للسلوك العدواين
جلانح ما هو إال ردة ميكن تفسري السلوك العدواين الذي يقوم به او 

فعل عما يتعرض له يف أسرته وبالتايل يعوض هذه املعاملة بقيامه 
  .بسلوكات عدوانية داخل األسرة و خارجها

اليت ) جيناسوينسون(وجاءت هذه النتائج تتشابه مع نتائج دراسة 
األول فيزيائي كالدفع : صنفت نتائجها يف منو العنف يف اجتاهني

لعدوان البدين، أما القسم الثاين فهو العنف والضرب وغري ذلك من ا
الالفيزيائي وهو عبارة عن العنف اللفظي كالشتم والسب والسخرية 

  ).243، ص 2001شحاته حمروس طه، (
  :نتائج الفرضية الثانية

توجد عالقة بني العنف اجلسدي وظهور : "واليت نصها        
  ".السلوك العدواين
 الفرضية الثانية يبين نتائج ) 07(الجدول رقم 

  احملور الثاين
  .أ.م

الع
  ينة

نسب  ال نعم
العدوان 

% 
العد
 %النسبة   د

العد
  د

  النسبة
% 

64.28  18  28  ـ يضربين أيب بدون سبب7
% 10  35.71 

% 
39.28

% 
21.42  06  28  ـ يضربين أيب بدون سبب8

% 22  78.58 
% 

32.14
% 

ـ حدث و أن ضربك 9
  53.57  15  28  والداك

%  13  46.43  
%  

32.14
%  

10
دك
 ض
رس
ملما
ب ا

ضر
ع ال
 نو
ـ

  

كسر يف :أ
  العظام

28  

/  /  /  /  

57.14
%  

ضرية يف :ب
  الرأس

/  /  /  /  

دفع على :ج
64.28  18  األرض

%  /  /  

ضرب :د
35.71  10  باألرجل

%  /  /  

  /  /  /  /  اخلنق:هـ

53.57  15  28 ـ يعاقبين والدي باحلرق 11
% 13  46.43 

% 
32.14

% 

12
- 
ع نو 

من 
احلرق 
املمار 
س 
ضد
  ي

  باملاء الساخن:أ

28  

/  /  /  /  

50%  

  /  /  /  /  بالسيجارة: ب

سكني : ج
  /  /  53.57  15  ساخن

ترك العقاب أثارا -13
  %50 42.86  12  57.14  16  28  مشوهة على جسدك

كان الضرب من  -14
53.57 32.15  09  67.85  19  28  طرف والدك مؤملا

%  

سبق و أن ضربت -15
46.42 42.86  12  57.14  16  28  ن طرف إخوتكم

%  

يضرب أباك أمك -16
42.85 42.86  12  57.14  16  28  باستمرار

%  

قدرت باجيابيات  %64.28من خالل اجلدول تبني أن نسبة  -
م أبائهم بدون سبب و  اجلاحنني نسبة  العدوان املقدرة ب الذين يضر
39,28 %.  

ا فقدرت أما نسبة اجلاحنني الذين يضربوهم  - أبائهم ملخالفة يرتكبو
للجاحنني الذين ال  %78,58 حني قدرت نسبة %21.42نسبتها بـ

ا، ونسبة العدوان املقدرة  م أبائهم ملخالفة يرتكبو يضربو
  .%32,14بــ
فيما خيص اجلاحنني الذين حدث وضربوهم آباءهم وخلف آثار  -

نسبة  كما ظهرت. % 53,57 بالغة يف أجسامهم فقدرت نسبتها
  .% 32,14 العدوان املقدرة بـــ

يف حني قدرت نسبة اجلاحنني  الذين ميارس ضدهم الضرب من  -
طرف أوليائهم سواء كان هذا الضرب الدفع على األرض الذي قدر 

ونسبة السلوك  %35.71و الضرب باألرجل بنسبة  %64.28بنسبة 
  .% 57,14 العدواين من طرف اجلاحنني بنسبة

م أولياءهم باحلرق فقدرت نسبتها أما بالنسبة ل لجاحنني الذين يعاقبو
  .% 3232,14 فيما قدرت نسبة العدوان ب % 53,57 ب
فحني  % 53,57 يف حني قدرت نسبة احلرق بالسكني الساخن -

بقية اجلاحنني مل ميارس ضدهم احلرق بالسكني و قدرت نسبة 
  .% 50 العدوانية

م باحلرق آثار مشبوهة على فيما خيص اجلاحنني الذين ترك عقا -
 وظهرت نسبة العدوان ب  % 57,14  أجسادهم فقدرت نسبتها

50%.  
اجلاحنني من طرف أبائهم ضرب %  67,85 يف حني قدرت نسبة -

  .% 53,85مؤملا وقدرت نسبة العدوان بــ 
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م  - أما بالنسبة للجاحنني الذين سبق وأن ضربوا من طرف إخو
  .%46,42نسبة العدوان فقدرت بو  % 57,14 فقدرت نسبتها ب

م باستمرار أما  - فيما خيص اجلاحنني الذين يضرب أبائهم أمها
  .%  42,58ظهرت نسبة العدوان  %57.14فقدرت نسبتها ب 

توصلنا ) 07(من خالل حتليل النسب املؤية املدونة يف اجلدول رقم 
ح اىل أنه كلما زادت شدة العنف اجلسدي املمارس على الطفل اجلان

وهذا ما . زادت معها نسبة السلوكات العدوانية املرتكبة من طرفه
أن ) 32، ص 2001جنوى شعبان حممد خليل، (أكدته دراسة 

التسلط والقسوة الوالدية يسببان إضطراب نوبة اهللع، املخاوف 
فخري (كما أكدت دراسة . النوعية واضطراب الوسواس القهري

اعر اليت تنتاب الطفل أن أهم املش) 47، ص 2010رشيد خضر، 
عندما يتعرض للعقاب اجلسدي من قبل الوالدين أو أحدمها تتمثل 

وهذا ما أكدته نتائج . يف الشعور باحلزن، واألمل، واخلوف، والغضب
أن العنف ) 190، ص 2008عبد الرمحن عواد الفواز، (دراسة 

اجلسدي ينتج عنه حالة إحباط مصحوبا بعالمات توتر وانفعاالت 
ويذهب إىل أن اإلعتداء أو األذى . واهلياج واملعاداة الغضب

اجلسدي هو إعتداء يلحق األذى جبسم الطفل سواء باستخدام اليد 
أو بأية وسيلة أخرى، وحيدث على أثر ذلك رضوض أو كسور أو 
خدوش أو حرق أو جروح، وقد يصل األمر إىل اإلعتداء اجلسدي 

  ).6، ص 2008مدحت أبو النصر، (إىل اخلنق أو الفشل 
وميكن تفسريها بأن الطفل حيّول هذا العنف املرتكب ضده سواء كان 
ضرب أو حرق أو غريه، على اآلخرين كونه ال يستطيع ارتكابه على 

  .والديه، و بالتايل يظهر يف سلوكات عدوانية بشدة
  : نتائج الفرضية الثالثة

وك توجد عالقة بني العنف املعنوي وظهور السل: "ونصها        
 ".العدواين

  يبين نتائج الفرضية الثالثة) 08(رقم 

  العنف املعنوي
  .أ.م

  العينة

نسبة   ال  نعم
العدوان
% 

 %النسبة  العدد
العد
  %النسبة  د

أحب العيش  - 17
  32.14  09  28  يف أسرة غري أسريت

%  19  67.86  28.57
%  

يف بعض  - 18
األوقات أفضل مغادرة 

ائيا   البيت 
28  10  35.71

%  18  64.29  39.28
%  

حيقد عليك  - 19
57.14  16  28  والديك

%  12  42.86  42.85
%  

تشعر أنك فرد  - 20
غري مبايل به داخل 

  أسرتك
28  11  39.28

%  17  60.72  21.42
%  

يفضل والديك  - 21
32.14  09  28  عليك إخوتك

%  19  67.86  23.14
%  

60.71  17  28يشعر والديك  - 22
% 11  39.29  46.42

% 

أنك ال تفعل إال ما هو 
  خاطيء

تشعر أن أباك  - 23
%  75  21  %25  07  28  حيبك

17.85 
تشعر ان أباك  - 24

  67.85  19  28  قاسيا يف تعامله معك
%  09  32.15  46.42

%  
تشعر أن أمك  - 25

67.85  19  28  حتبك
%  09  32.15  42.85

%  
يعاملك والديك  - 26

  60.71  17  28  معاملة جيدة
%  11  39.29  39.28

%  
من  يوجد تقليل - 27

شأنك وقيمتك داخل 
  أسرتك

28  12  42.85
%  16  57.14  50%  

تشعر باألمان  - 28
39.28  11  28  بالقرب من والدك

%  17  60.71  53.57
%  

للجاحنني  % 32.14من خالل عرض نتائج اجلدول تبني أن نسبة 
الذين حيبون العيش يف أسرة غري أسرهم، و ظهور العدوان لديهم كان 

  .% 28,57بنسبة 
م قدرت نسبتهم أما  - بالنسبة للجاحنني الذين يفضلون مغادرة بيو
  .%39,23 وظهور العدوان عندهم بنسبة % 35,71 ب
و فيما خيص اجلاحنني الذين حيقدون عليهم أولياؤهم كانت  -

 ونسبة ظهور السلوك العدواين لديهم قدرة ب % 57,14 نسبتهم
42,85 %.  

من المباالة يف األسرة قدرت أما فيما خيص اجلاحنني الذين يعانون  -
يف حني قدرت نسبة ظهور السلوك العدواين  %39.28نسبتهم بــ 

   .% 21,42لديهم 
و قدرت نسبة اجلاحنني الذين يعانون من التمييز يف األسرة  -

وفيما خيص ظهور السلوك   % 32,14وتفضيل اإلخوة عليهم بــ 
  .% 32,14العدواين ظهر بنسبة 

ني الذين يتعرضون لرفض والديهم ألعماهلم وفيما خيص اجلاحن -
م ال يفعلون إال ما هو خاطئ قدرت نسبتهم  وشعورهم بأ

  .% 46,42، وظهر السلوك العدواين لديهم بــ  %60.71بــ
أما نسبة اجلاحنني الذين يشعرون بسوء املعاملة من طرف أبائهم  -

، يف حني ظهور السلوك العدواين لديهم بنسبة %67.85هي 
46,42%.  

م قدرت بنسبة - م أمها   % 67,85 ونسبة اجلاحنني الذين حيبو
  .% 42,85وظهور السلوك العدواين بنسبة 

م أولياؤهم معاملة حسنة قدرت بــ -  أما نسبة اجلاحنني الذين يعاملو
  .%39,82 ، يف حني ظهر السلوك العدواين لديهم بنسبة% 60,71

ائهم من قيمتهم داخل األسرة نسبة اجلاحنني الذين يقللون أب -
  .%50 ، أما العدوان ظهر لديهم بنسبة% 42,85 قدرت بــ

أما فيما خيص اجلاحنني الذين يشعرون باألمان بالقرب من األولياء  -
  .%53.57، وظهر العدوان لديهم بنسبة %39.28قدرت نسبتهم بــ 
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أنه  توصلنا اىل) 08(من خالل حتليل النسب املدونة يف اجلدول رقم 
ال يوجد تأثري كبري للعنف املعنوي على ظهور السلوكات العدوانية 

  .لدى األطفال اجلاحنني 
وميكن تفسريه بأن الطفل يف هذه املرحلة ال تؤثر عليه معاملة والديه 

  .املعنوية، كونه ال يشعر هلذا، بل يهمه اجلانب اللفظي واجلسدي 
وي وظهور السلوك وبالتايل هناك عالقة ضعيفة بني العنف املعن

  .العدواين لدى الطفل اجلانح
، 2008ثريا عبد اجلواد، (وجاءت هذه النتائج لتتشابه مع نتائج 

حيث أن أخطر جتليات العنف تكمن فيما عرف بالعنف ) 4ص
الرمزي خاصة إذا مورس يف سن مبكرة كما يف حالة األطفال، 

راء والتخويف مسببا آثارا نفسية تتمثل يف بث مشاعر الدونية واإلزد
  .وتدمري النفس

  :الفرضية العامة  يجةعرض نت
بعد تطبيق األدوات على عينة الدراسة مث تفريغ نتائج الفرضية         

حيث القائلة أن هناك عالقة بني العنف األسري و السلوك العدواين 
بلغت  ) ر(بعد حساب معامل ارتباط بريسون أن قيمة دلت النتائج 

و عند  0.470رنتنا مع ر اجلدولية اليت تساوي و عند مقا) 0,55(
وجدنا عالقة إجيابية بني  27ودرجة احلرية  0.01مستوى الداللة 

  . العنف األسري والسلوك العدواين
من خالل النتائج احملصل عليها توصلنا إىل أن هناك عالقة         

لدى ارتباطه اجيابية بني العنف داخل األسرة وظهور السلوك العدواين 
الطفل اجلانح، أي كلما زاد العنف داخل األسرة زاد معه السلوك 

  .العدواين وهذا ما أكده اإلختبار 
وميكن تفسري ذلك بأن الطفل اجلانح حياول إجياد بديل يعاين منه 
ا إلشباع  داخل األسرة فيظهر هذا يف سلوكات عدوانية يقوم 

  . حاجاته 
  :الهوامش

  .امعة مستعامننفس ، جاستاذ مساعد بقسم علم ال* 
  .وهرانجامعة ، بقسم علم النفس طالبة ماجيستري **  

  :المراجع باللغة العربية
االساءة الو الدية اجلسدية والعاطفية للطفل ) .2012( ،العناين حنان عبد احلميد وآخرون )1

عة القدس وعالقة ذلك مبتغريي اجلنس والعمر من طلبة املرحلة االساسية يف مدينة عمان، جملة جام
  .242-  217، ص ص)26( املفتوحة لألحباث والدراسات

اضطرابات العالقات الولية بني الطفل وأمه وأمهيتها يف ). 2004(امساعيلي عبد احلفيظ،  )2
- 159ص ص  ،)14(، ع  )14(مج ، مصر -نشأة السلوك الناجح، جملة الطفولة والتنمية

168 
السلوكيات املنحرفة لألحداث مبنطقة املدينة ). 2012(ابراهيم عبدا هللا سليماين وآخرون،  )3

ا وطرق عالجها، دراسات تربوية ونفسيةأ ،املنورة مصر، ع  - جملة كلية الرتبية بالزقازيق: سبا
 .  100 – 1ص ، ص )75(

بناء اساءة املعاملة الوالدية كما يدركها األ). 2011(امساعيل حممود حممد حممود وآخرون،  )4
 -  237ص ص ) 50(، ع )14(مصر، مج  -دراسات الطفولة جنازلإلوعالقتها بالدافعية 

238. 

طفال ساءة معاملة األإبعض مظاهر ). 2009(ابراهيم داليا عبد احملسن امام وآخرون،  )5
 ، ص ص)45(، ع )12(مصر، مج  -وعالقتها بالشعور بالوحدة النفسية، دراسات الطفولة

253. 

 -خطوة ،املفهوم واألشكال والعوامل لاألطفاالعنف ضد  .)2008( بو النصر مدحت،أ  )6
 .7-6، ص ص)28(مصر، ع 

،دراسة استطالعية للعنف االسري حنو املرأة واألطفال يف )2008: (الفواز عبد الرمحن عواد  )7
 .228- 188، ص ص )27(، ع)8(مصر، س  -الثقافة والتنمية: االردن

 11، ص )2004( :حسني فايد العدوان واالكتئاب، القاهرة مؤسسة موريس الدولية  )8

مفهوم الذات وعالقته بالسلوك العدواين لدى عينة ). 2010( ،حسن ابتسام حممد حسن  )9
 -  334 ، ص ص)48(، ع )13(مصر مج  -الطفولة  طفال جامعي القمامة، دراساتمن األ
335 . 

سرة واجملتمع املدين يف ىل الطفل و دور األإساءة اإل). 2008(حسن حممد صديق حممد،   )10
 .70 - 60 ، ص ص) 165(ع  ،)37(قطر،  -ها، جملة الرت بيةاحلد من

اضطرابات القلق وعالقتها بالتسلط والقسوة الوالدية ). 2001(خليل حنوى شعبان حممد،   )11
ص  ،)37(مصر  ع  -كما يدركها الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، جملة كلية الرتبية بالزقازيق

 .48 - 1ص

 األردن،طفال يف ارسة الوالدين للعنف اجلسدي ضد األمم). 2010(خضر فخري رشيد،   )12
 .86 - 47، ص ص )27(ع مصر،  –جملة اإلرشاد النفسي 

قياس اجلوانب النفسية االجيابية لدى االحداث ). 2011( ،خالف جنالء نصر اهللا حممد  )13
 .536 - 515 ، ص ص )29(مصر، ع  - جملة االرشاد النفسي ،اجلاحنني

قاموس العنف اللفظي لدى طفل ما قبل املدرسة ). 2001(ن، طه شحاته حمروس وآخرو   )14
 –ومدى تأثره مبشاهدة العنف يف أفالم الرسوم املتحركة ودور املعلم إزاءه، جملة القراءة واملعرفة 

 .259 – 212، ص ص )4(مصر، ع 

وعالقتها  االبتدائيةطفال املرحلة أالسلوك العدواين لدى ) . 2010( ،رحيان احلسيين رجب  )15
االجتاهات احلديثة يف (الدويل الثاين- سرية، املؤمتر العلمي السنوي العريب اخلامسباملشكالت األ

مصر،  –) تطوير االداء املؤسسي واألكادميي يف مؤسسات التعليم النوعي يف مصر والعامل العريب
 .2046 - 2025 ص  ، ص)4(مج 

رتباطية بني التعاطف والسلوك طبيعة العالقة اال). 2011( عفراء ابراهيم خليل العبيدي،  )16
، جملة جامعة "دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة املرحلة املتوسطة يف مدارس بغداد الرمسية"العدواين 
 164 – 131، ص ص )4+3(ع  ،)27(مج  ،دمشق

 -خطوة ،املفهوم واألشكال والعوامل األطفال، العنف ضد )2008(عبد اجلواد ثريا،   )17
 5-4، ص ص )28(مصر، ع 

اثر االساءة واإلمهال الوالدي يف سلوكات الصداقة لدى ). 2012( ،غيث سعاد منصور  )18
، ص ص )1(، ع )13(البحرين مج  -جملة العلوم الرتبوية والنفسية األساسيطلبة الصف الثامن 

381-419. 

دور طريقة خدمة الفرد يف التحقيق من التأثريات ). 2010(نور حممد السيد، أفاطمة   )19
للوسائل التكنولوجية احلديثة على السلوك أالحنرايف لألحداث، جملة دراسات يف اخلدمة السلبية 

 2848 - 2808ص ص ) 2(، ج )24(مصر، ع  -االجتماعية والعلوم االنسانية

. السلوك العدواين وتقدير الذات لدى اطفال الشوارع). 2010(حممود ماجدة حسني،   )20
    .144 – 99 ص ، ص)1(، ع )20(مصر، مج  -دراسات نفسية

فاعلية برنامج مقرتح لتخفيف السلوك العدواين  .)2002( ،بو حطبأياسني مسلم حمارب   )21
كلية   -ساسي مبحافظات غزة، رسالة ماجستري، قسم علم النفسلدى طالب الصف التاسع األ

 . 21ص ) .2002(الرتبية يف اجلامعة االسالمية بغزة، 

  :المراجع باللغ األجنبية
22)  Baron, R- A & Richardson, D.R, (1994) Human 
Aggression. (2nd Edition). New York : Plenum. 
23)  Crick N.R & Jort petpr (1995) : Relation aggresion 
gender and Social psychological adjustment. Child 
development, 66, P.P. 710 – 722.           
24)  Howe, T., & Parke, R. (2001). Friendship Quality 
and Sociometric Status : between – group differences and 
links to loneliness  in severely abused and nonabused 
children. Child Abuse & Neglect, 25 (5), P.P. 585 – 606. 
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  آلية الحوار وتأثيراتها على الحياة األسرية
  بناءدراسة في عالقة اآلباء باأل

  )1(بلعباس نادية 
  

  مقدمة
تعترب األسرة مكان االتصال والتبادالت الوجدانية ألفرادها، 
هي احمليط واجلو الذي تنمو وتتطور فيه شخصية الطفل الذي يتأثر 
بالتفاعل املباشر القائم على احلوار بني أفراد األسرة، فاحلوار أساسي 

طرف باالستماع  ملناقشة األمور والتحدث فيها، فهو يسمح لكل
واإلصغاء والتعبري، األمر الذي يساعد يف سبيل احلصول على حلول 

م األسرية   .ملشكال
  تعريف الحوار األسري

يعد احلوار األسري عملية صادقة وضرورية الستمرار احلياة 
االجتماعية بصفة عامة واحلياة األسرية بصفة خاصة، كما هو طريقة 

رة السلبية منها واإلجيابية، بشكل متقبل للتعبري عن مشاعر أفراد األس
وال حيتوي على التجريح لآلخرين، وقد يشمل موضوعات هلا عالقة 

سعيد حسين العزة، (بثقافة األسرة والعالقات بني اآلباء واألبناء 
  ).90، ص 2000

إن احلوار بني اآلباء واألبناء يهدف إىل حتقيق التقبل عن 
ظي بينهم، ال يتحقق هذا إال حبوار طريق التواصل اللفظي وغري اللف

إجيايب، يتيح الفرصة لنمو شخصية األفراد بعيدا عن اللوم واحلكم 
املسبق والتوجيه اجلائر، وغرس الكبت والعداء يف نفوس األوالد 

، إذن احلوار قيمة )60ص، 2003 :عمرو حسني، أمحد بدوان(
واالحرتام  إنسانية، تنشأ عن طريقها عالقات أسرية يسودها التفاهم

والثقة واالستقرار واملشاركة، وبالتايل يهيئ لألبناء مناخا أسريا صحيا 
م  يشعرهم باألمان، وبالتايل جيعلهم يقومون باألدوار اخلاصة 

  .بالطريقة الصحيحة
  المبادئ األساسية للحوار األسري

ا املميزة معهم،  تعترب األم احملاورة األوىل مع أوالدها، بعالقا
شدهم وتعلمهم كيف يتجنبون اخلطأ، تفهم أخطاءهم، ولعل فهي تر 

أهم مواضيع احلوار بني األم وأطفاهلا هو حثهم على اإلصغاء، ليبقى 
التفاهم نسيجا شفافا ينمو حبيوية العطف واملصارحة، ويبدأ الوالدان 
مغامرة احلوار، ليبقى أبناء اليوم أصدقاء اآلباء مستقبال، متفهمني 

توما (م، بعافية متحررة من كابوس الرتدد واخلوف ألهلهم وجمتمعه
، فالوصول إىل هذا املبتغى حيتم على )76، ص 1988 :جورج اخلوري

  :اآلباء االلتزام باملبادئ التالية
  

إن العالقة الوجدانية بني اآلباء واألبناء تساعد  :إيصال احلب
الطفل على الشعور باألمن، السعادة وعدم اخلوف، حيث يتممن 

ل دفعه إلثبات ذاته وإيصال رأيه دون خوف أو تردد، مما يسمح خال
  .له بنقل رسائله إىل األبوين دون تردد

كثريا من املشكالت األسرية سببها غياب   :االحرتام املتبادل
االحرتام بني أفراد األسرة، فتضيع احلقوق ويكثر الصراع، ليحل حمل 

الذي يؤدي إىل إفساد احلوار الصراخ والنقد وعدم االرتياح، األمر 
اجلو األسري، لذا جيب على  اآلباء احرتام أبنائهم حىت حيبوهم 

 :سعيد حسين العزة(ويتمكنون من التواصل معهم دومنا حواجز 
  ).51ص، 2000

يبدأ اإلصغاء اجليد والفعال  :االستماع واإلصغاء لألبناء
فكارهم بالتفاهم واحلوار، حيث يعرب األبناء عن آرائهم ومشاعرهم وأ

حبب واهتمام، فتقوى ثقتهم بأنفسهم وبآبائهم، حيث يصبحون 
مبادرين للحوار والتواصل والتعبري، أما يف حالة ما إذا مل متنح هلم 
الفرصة بشكل أكرب للمحاورة والتشجيع على ذلك، كأن يكثر كالم 

عمرو (األب وبالتايل يصيع تركيز الطفل ويفقد القدرة على اإلصغاء 
  ).61ص، 2003 :بدوان حسني، أمحد

إن البدء بكلمة  :"أنت"بدال من " أنا"البدء باحلوار بكلمة 
من شأنه تلقني الطفل كيفية االنتباه وتنفيذ طلبات الوالدين، " أنا"

ا كلمة صادرة عن الوالدين وال تتضمن  حيث يفسرها الطفل على أ
، ذلك أن استخدام األب )78، ص 1988 :توما جورج اخلوري(أمرا 

تشعر الطفل كأنه مهاجم من طرف األب، إمنا " أنت"لكلمة 
يوحي إىل أمر " إين أريد منك كذا وكذا"استعمال للصياغة التالية 

  .هني يشعر بالطفل بتقدير الذات
البد من احلوار والتفاهم مع  :احلذر من إعطاء األوامر لألوالد

رقات الطفل، حىت يستطيع أن يتمرس بسالم، فكل املصادفات واملفا
والتناقضات اليت قد جيدها خارج أسرته يلقى هلا تفسريا عن طريق 

  .احلوار والتواصل مع أفراد أسرته
التهديد  :على الوالدين أن يقوال ما يعنيانه ويعنيان ما يقوالن

من دون تنفيذ ال يصبح له معىن، وقد يرتك وقعا سلبيا لدى الطفل 
شأنه أن يكسب الطفل عن والديه، إن تنفيذ الوعد أو الوعيد من 

ثقة بنفسه، هذا ما أكدته املدرسة السلوكية اليت تناولت ما يسمى 
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بالتعزيز كتقنية تسمح باملواصلة يف سلوك معني، حيث يكون هذا 
  .التعزيز إما بالثواب أو العقاب
ا  :الوضوح والصراحة إن الكلمة الواضحة املفهومة من شأ

الوالدين أن تكون "على أن جتنب سوء الفهم وتقارب اآلراء، ف
صراحتهما شفافة قريبة من مستوى فهم وتفكري الطفل حىت يستطيع 

 :توما جورج اخلوري(قول ما يدور يف رأسه دون خوف أو كذب 
" ال أعلم"، مبعىن تعليم األوالد أن يقول أحدهم )80، ص 1988

عمرو حسني، أمحد (عندما ال يعرف اإلجابة وذلك أثناء احلوار معه 
، ومن هنا تكون عملية التواصل ناجحة، )63ص، 2003 :نبدوا

حني يسعى كل طرف ملعرفة الكثري حول مزاج الطرف اآلخر، 
حاجاته ورغباته، وهذا يتطلب أن يعرب كل منهما عن نفسه تلقائيا، 
أي أن يتحلى بالتوكيد، ألنه إن مل يفصح الفرد عن مشاعره بصراحة 

شوقي حممد (الفهم  فإن املشاركة ستتناقص وسيتفاقم سوء
 ).160، ص 2003:فرج

على الوالدين االبتعاد عن  :االبتعاد عن التكلم بصوت عايل
الصراخ، وتعويضه باهلدوء أثناء الكالم مع األبناء، فمعلوم أن جسم 
اإلنسان حساس بالنسبة للذبذبات الصوتية، لذا يطلب السيطرة 
اء على األعصاب لتجنب الصراخ، وبدل ذلك خوض حوار بن

وفعال، يوضح الوالدين من خالله مكامن اخلطأ اليت وقع فيها 
األبناء، ضف إىل ذلك عدم انسياق الوالدين وراء املشاتل األسرية 
ما حىت ال يرتك الصراخ وعدم الفهم يتقدم على  والسيطرة علة أعصا
لغة احلوار، فأسرة الصراخ واملشاكل ال تعطي سوى أطفال قلقني، 

 :توما جورج اخلوري(صية متكتمة اجتماعيا مرتددين وذوي شخ
  .، ذوي شخصية عدوانية)81، ص 1988

ما على  :اإلجيابية على األبوين أن يكونا اجيابيني يف تعليقا
م حلل مشاكلهم وعدم توجيه النقد  األبناء، باإلصغاء هلم ومساعد

، فكمثال على ذلك )55ص، 2000 :سعيد حسين العزة(الالذع هلم 
بل مصارحته بأن الضوضاء " كف عن اللعب"لطفل ال يقال ل

  .تزعجهما وعليهما أن يطلب منه املساعدة حىت يفهمهما أكثر
خري الكالم ما قل  :التحدث والكالم يف الوقت املناسب

ودل، مبعىن احلوار البناء هو حوار بدون تأفف، فمن شأن الكالم مع 
ل العديد من الطفل يف الوقت واملناسب والطريقة املناسبة أن حي

املشاكل، أيضا حتديد الوقت املناسب للحديث مع العائلة من شأنه 
حل املشكالت بصورة سليمة، وبناء أسرة سليمة الشخصية، الطبع 

  ).82، ص 1988 :توما جورج اخلوري(واملنطق 

على الوالدين تقبل أبنائهم كما هم بأخطائهم وحماسنهم،  :التقبل
م  باملوازاة مع هذا يعملون على إحداث التغيري املطلوب يف سلوكيا

  .السلبية، ألن التقبل هو أساس التغيري
على الوالدين أن يثقوا بأبنائهم وأن يتعرفوا  :الثقة باألطفال

م ومواهبهم م وقدرا   .على إمكانا
على الوالدين أن يشجعوا  :االعرتاف بالتحسن والتشجيع

م ويف أي جمال، فذلك  أبناءهم على التقدم الذي حيدثونه يف حيا
من شأنه تقوية دافعيتهم حنو اإلجناز ويقوي شعورهم بالرضا عن 
النفس، وعليه وجب على اآلباء تشجيع أبنائهم باستمرار على 
النجاح، ذلك أن التشجيع يساعدهم على التقدم ويعلمهم القيم 

  .املطلوبة
إن حياة األسرة اجلامدة واملثقلة  :ختصيص وقت للعب

ي حياة قاتلة، لذا على اآلباء أن يسمحوا لألطفال باألعباء ه
م  م ونشاطا ،  )82، ص 1988 :توما جورج اخلوري(مبمارسة هوايا

كما أن املداعبة واملمازحة ضروريتان لكل طفل حىت حيافظ على 
ثقته، ولتحقيق هذه األهداف واملبادئ البد من معرفو إسرتاتيجيات 

م أكثر تتلخص يف ما يلي التعامل مع األطفال، وهذا لفهم مش كال
  :)55ص، 2003 :سعيد حسين العزة(

كثري من األطفال   :فهم أهداف وسلوك وانفعاالت الطفل
يفتعلون املشاكل فقط جللب االهتمام واالنتباه إليهم، لذا وجب على 
م على أن يتصرفوا بعفوية وذلك  اآلباء فهم أبنائهم ومساعد

م بتشجيعهم حىت تتعزز ثقتهم ويستط يعون أن خيرجوا مكنونا
  .وتقديرهم للمواضيع حمل اخلالف

يصعب إقران هذين املفهومني مع بعض ألنه نادرا  :الحزم واللطف
ما جند آباء حازمني ولطفاء يف الوقت نفسه، ويقصد باحلزم الفظاظة 
والشدة والقسوة، فاملطلوب أن يكون اآلباء لطفاء يف التعامل ولكن 

  .رارات اليت تصب يف مصلحة الطفلحازمني يف اختاذ الق
ويكون هذا يف أسلوب الرتبية  :عدم املبالغة يف معاملة األبناء

املتبع، فهناك آباء يهتمون بالطفل لدرجة القيام بأعمال يستطيع أن 
ا مبفرده، كإطعامه مثال وإلباسه مالبسه أو إجناز واجباته ألن  يقوم 

  .ذلك من شأنه أن جيعل هذا الطفل اتكاليا
إن عدم ثبات اآلباء يف معاملتهم مع أبنائهم،   :ثبات أفعال اآلباء

م يف وقت آخر،  كأن يعاقبوهم على سلوك ما يف وقت وميتدحو
هذا من شأنه أن جيعل الطفل ال مييز بني الصواب واخلطأ، وال يعرف  

  .كيف يتصرف حيال املشاكل واملواقف اليت يقع فيها
اآلباء أن مييزوا بني الفعل  جيب على :فصل الفعل عن الفاعل

اخلاطئ والفاعل، وإذا عاقبوا جيب أن يعاقبوا على الفعل اخلاطئ، وأن 
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حيرتموا صاحبه وعليهم أن يقولوا للطفل بأنه جيد ولكن سلوكه هو 
السيئ، وهذا احرتاما للطفل كشخص له حقوق وعليه واجبات 

  ).57ص، 2003 :سعيد حسين العزة(
ة تشعر الطفل بالضعف، أما التعاطف معه إن الشفق :جتنب الشفقة

فيشعره بالقوة ومينحه الدعم النفسي، إن للشفقة آثارا سلبية على 
التنشئة االجتماعية لألطفال، فإن اعتادوا عليها سوف يضطرون إىل 

  .طلبها من كل شخص يعرفونه
على اآلباء تشجيع أبنائهم  :تشجيع االستقاللية والشعور باللباقة

لية وعلى حتمل املسؤولية واختاذ القرارات املصريية على االستقال
بأنفسهم وأن يتحملوا عواقب هذه القرارات فيما بعد، فكل هذا من 

  .شأنه أن يعزز ثقتهم بأنفسهم
أحيانا، يستثمر الطفل وجدانيا يف مشاكله،  :معرفة مقررات املشاكل

خاصة إذا رأى أن هناك استجابة من طرف الوالدين، حيث جتعله 
  ".chantage affectif"يستفيد من عواقب تلك املشاكل 

  معيقات الحوار األسري
م،  يعترب أسلوب معاملة اآلباء أحد العوامل اهلامة لتشكيل شخصيا
لذا جيب اختيار أفضل السبل للتعامل، حىت نضمن هلم منوا نفسيا 
واجتماعيا سليمني، إذ تنقسم هذه األساليب إىل اإلجيابية والسلبية، 

ا أن تعيق احلوار األسري وهيس   :نوضح منها األساليب اليت من شأ
ا تسلط الوالدين وفرض قيود على تصرفات  :القسوة ويقصد 

الطفل، فقد يلجأ اآلباء إىل الشدة والقسوة والضرب والعقاب يف 
معاملة أبنائهم وتوجيه النقد الالذع الذي من شأنه أن يشعرهم 

، )20ص، 2005 :ئيل مكري وآخروننبيلة ميخا(بالعجز والقصور 
فالطفل ليس له احلق أن يعرتض وليس له احلق للمناقشة واحلوار،  
كما أن العقاب اجلسمي قد يكون مصحوبا بالتهديد اللفظي، مما 
جيعل الطفل يتجنب التعامل مع اآلباء، األمر الذي خيلق هلم فرصا 

ثار نفسية أقل لتطبيع العالقة معهم، كما تنجم عن هذا األسلوب آ
سلبية أخرى مثل امليل للخضوع، عدم القدرة على التعبري عن الرأي، 

  .فقدان الثقة بالنفس والعجز عن مواجهة املواقف واملشاكل
وهي ببساطة ترك األبناء على جنب دون معاملتهم أو  :اإلمهال

فاطمة (التفاعل معهم أو تشجيعهم أو حماسبتهم أو حىت توجيههم 
، حيث أثبتت الدراسات أن إمهال )79ص، 2000 :املنتصر الكالين

األم لطفلها يف مرحلة الطفولة املبكرة ونقص مواقف التفاعل بينهما 
من شأنه أن يؤدي إىل منوه يف اجتاه سليب، وقد يصل األمر إىل 
االضطراب العقلي واالنفعايل واالجتماعي، وقد يكون هذا إما نتيجة 

لة وعيها أو لكثرة اخلالفات لغياب األم الفعلي أو العاطفي، لق

ا أن تعيق األم على أداء دورها يف األسرة   نبيلة (الزوجية اليت من شأ
  ).22ص، 2005 :ميخائيل مكري وآخرون

ا املبالغة يف محاية ورعاية الطفل، وهذا من  :احلماية الزائدة يقصد 
ا تنمية ثقة الطفل بقدر  اته شأنه تقليل املواقف املناسبة اليت من شأ

، وبالتايل تؤدي إىل عدم )80ص، 2000 :فاطمة املنتصر الكالين(
االستقرار االنفعايل، امليل لالنطواء، عدم تكوين عالقات إجيابية مع 

  .اآلخرين، عدم القدرة على حتمل املسؤولية، عدم النضج
يوجد منطان من االتصال اخلاطئ يف  :االتصال اخلاطئ يف األسرة

عالء الدين ( "Woolf et Marga Truyéd"األسرة حسب دراسة 
، "عدم االستماع"ومنط " أنا أوال"، منط )169ص،1999:كفايف

فاألول يشري إىل عضو األسرة لصاحله الشخصي على حساب صاحل 
األعضاء اآلخرين، حيث حيدث صراع أو تعارض بني املصاحل 
الشخصية اجلماعية من خالل سعي أحد األفراد إىل حتقيق مصاحله 

  .صية على حساب األعضاء اآلخرينالشخ
أما النمط الثاين فيسمى منط عدم االتصال، وهو أن يعامل أحد 
األفراد بتجاهل أو بسوء فهم، حيث يفشل الفرد يف تبليغ أفكاره 
ومشاعره وحاجاته ومطالبه إىل أفراد األسرة وخاصة الوالدين، ألن 

ب مع توجيهاته األسرة ال تريد التواصل معه أو تستمع إليه أو تتجاو 
مثل الطالب الذي يريد أن يتخصص يف جمال دراسي معني ولكن 

  .اآلباء يرفضون ذلك متاما
هذا يعين أنه كلما كرب حجم األسرة كلما قلت فرص  :حجم األسرة

التواصل بني اآلباء واألبناء، حيث تزداد بكثرة فرص التفاعل بني 
ة وحزم من أجل اإلخوة، ويلجأ اآلباء إىل تبين أسلوب أكثر قسو 

السيطرة على األسرة وضبط الصراع بني اإلخوة، فاألسر قليلة احلجم 
تتيح ألبنائها نصيب أكرب من الوقت وتزداد فرص االتصال والتحاور 

نبيل عبد (بينهم، وكانوا أسعد مقارنة مع األسر ذات احلجم الكبري 
  ).112ص، 1999:الفتاح حافظ وآخرون
  فوائد الحوار األسري

  )60ص، 2003 :عمرو حسن، أمحد بدران(ائد احلوار األسري من فو 
تعزيز إسرتاتيجيات بناء العالقات اإلجيابية بني اآلباء واألبناء بتعزيز 

  .االحرتام املتبادل، التقبل ونبذ الصراع
بناء وتعزيز ثقة األبناء بأنفسهم وتنمية استقالليتهم، وتشجيعهم على 

م بأنفسهم   .اختاذ قرارا
ألوالد على تقبل االختالفات مع اآلخرين وأن ذلك ال يعد تدريب ا
  .ديدا هلم

تدريب األوالد على حتقيق وتقرير مبدأ القيم املقبولة، فهو مناخ ممتاز 
  .لتعديل السلوك
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تنمية املبادرة واملنافسة وحب االكتشاف، تنمية الروح االجتماعية 
  .اليت تساعد يف التغلب على اخلوف االجتماعي واخلجل

قد يظهر احلوار األسري بشكل مباشر أو غري مباشر ما يعانيه 
األوالد من مشاعر عدائية أو قلق أو خوف أو صراعات نفسية 

  .وكبت
مساعدة الطفل على بناء اجتاهات إجيابية حنو اآلخرين وحنو ذاته 

  .وأسرته بالدرجة األوىل
  .يوالتهتقبل الذات كما هي ومعرفة الطفل لطموحاته تبعا لقدراته وم

يف األخري ال يسعنا إال أن نشيد بأمهية احلوار األسري، وخاصة احلوار 
بني اآلباء واألبناء، نظرا ملا له من انعكاسات إجيابية على األسرة  
ككل، وحىت على اجملتمع، فبفضله ميكن أن يتجنب اآلباء الكثري من 

ا أن املشاكل اليت ميكن أن يقعوا فيها رفقة أبنائهم، واليت من شأ
تعيق أداء أدوارهم بالطريقة السليمة، فعوض أن تنشأ األسرة على 
تكوين أطفال أصحاء نفسيا واجتماعيا، تنشأ أفرادا لديهم 
  . مشكالت يف التواصل الفعال املبين على املهارات االتصالية املعروفة

  
 أستاذة بقسم علم النفس جبامعة مستغامن*
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  نظرية النواة المركزية ىبعاد النظرية الالتمثالت االجتماعية من  األ
  (1)ز بن ملوكةشهينا

إن جمال التمثالث االجتماعية واسع متتد جذوره من الفلسفة 
  .وصوال إىل العلوم االجتماعية واإلنسانية

ولقد كان هذا اجملال والزال يشد اهتمام الكثري من الباحثني  
الذين انقسموا يف دراسته اىل جمموعة من املقاربات والنظريات تظهر 

لشخصي للفرد واجلماعات، وتأثري  كل من يف جمملها أمهية التاريخ ا
يف تشكيل التمثالت ... احمليط األسرة واجملتمع، وسائل اإلعالم

االجتماعية وأثرها على صياغة وتوجيه سلوكيات وممارسات االفراد 
  .واجلماعات

  : ما هي التمثالث االجتماعية 
أول من استخدم مفهوم  E Durkheim اميل دوركايميعترب 

التمثالت الفردية "يف كتابه  1898سنة " جتماعيالتمثل اال«
حمددا خصائص التمثالت اجلماعية والتمثالت " "والتمثالت اجلماعية

  )2(الفردية 
سرج موسكوفسي إال أن الفضل يرجع إيل  

S.Moscovoci  يف حترير هذا املصطلح من مفهوم حبيس علم
س االجتماعي اته يف علم النفذاالجتماع اىل جمال تطبيقي  قائم حبد 

يف اجملتمع الفرنسي   1976" التحليل النفسي صورته ومجهوره"يف كتابه 
ا  امعرف اعادة اظهار الشئ للوعي مرة ثانية رغم "التمثالت على ا

  )3("غيابه  يف اجملال املادي 
مثل   Objetوان التمثل االجتماعي هو متثل ملوضوع معني  

ملرض العقلي، الذكاء، متثالتنا حول موضوع التحليل النفسي ا
  .إخل...الطفولة، العمل، املدرسة، اهلاتف النقال، الصداقة

هذه املواضيع يتفاعل معها األفراد واجلماعات بشكل مستمر 
  .مبعىن آخر أنه ال يوجد متثل بدون موضوع

كما أن التمثالث هي جمموعة من املعلومات، املعتقدات اآلراء حنو 
رفية ذهنية تشمل جمموعة من يف شكل بنية مع" موضوع معني

  .)4("املعلومات املخزنة واملرتبطة خبصائص موضوع التمثل
- س  متثل موضوع التحليل النفسي  يف دراسة: مثال 

الحظ وجود أثر ذكروي جملموعة من املعارف مثل  موسكوفسي 
 -عيادة طبية، صورة معاجل، اسم فرويد أو فكرة حول الالشعور(

  .)القلق، العقد، الصراع
تعترب أن  D. Jodelet دنيس جودلي  هذا ما جعل 

التمثالت عبارة عن شكل من املعرفة املتطورة اجتماعيا و املشرتكة  
بني أفراد اجلماعة هلا غاية عملية يف تنسيق واقعا مشرتكا، لذا غالبا ما 

جند مجاعة من األفراد هلم نفس التمثالت االجتماعية حول موضوع 
  .ا بعدا رمزيا يف تفسري أحداث العامل اخلارجيمعني وهذا ما جيعل هل

عن  متثل املرض دنيس جودلي  مثال عن ذلك دراسة 
ا حول جممل األفكار واراء األفراد عينة خالل  العقلي ومالحظا

وان جممل . املناقشات أن هلم متثالت اجتماعية مشرتكة اجتاه املرض
ات معينة يف هده التمثالت هلا بعد إجرائي  يف تشكيل السلوكي

التعامل مع املرضى العقليني، مما جيعل من التمثالث االجتماعية 
نماذج للتفكير االجتماعي تتعارض مع التفكير المنطقي العلمي 

 )5(.)الفرضي(

هلذا جند يف الدراسة  هده الباحثة ان متثالت افراد العينة  
املرض العقلي تساهم يف تشكيل سلوكيات جتنبيه واعتباره مرض 

غسل مالبس املريض العقلي يف األسرة منفصال عن مالبس (عدي م
  )أفراد األسرة

كأن التمثالت املرض العقلي يف هده الدراسة طرق خمتصرة 
دف حتديد أبعاد املوضوع  يشكلها التفكري حول موضوع معني 
دف التحكم والسيطرة على معطيات  واختيار السلوك األكثر توافقا 

كل ما غريب مألوف وكل ما هو جمهول معلوم   احمليط، هذا ما جيعل
 . وينتج عنها ممارسات وقائية رمزية تزيد من عزلة ونفي املريض العقلي

فريى أن التمثالت االجتماعية  W . Doiseدواز . وليام أما
دف اختاذ مواقف مرتبطة  هي مجلة من املبادئ تنشأ وتتشكل 

  )6(.ة لالفرادباندماجات خاصة يف مجلة العالقات االجتماعي
للتمثل االجتماعي   موسكوفسي .سولنوضح الفكرة أكثر بدراسة  

للتحليل النفسي لدى اجملتمع الفرنسي، الحظ بعد حتليل إجابات 
املفحوصني أن األفراد الذين هلم خلفية إيديولوجية ماركسية هلم 
متثالت على التحليل النفسي على أنه شبه علم له أصل أمريكي 

ريس فكرة فردية اإلنسان واجملتمع حماوال بذلك ابعاد يهدف إىل تك
من كل صراع اجتماعي مركزا بذلك علي االنا الفرد ) الشعب(اجملتمع 

ومتركزه حول ذاته ورغباته وهي نظرية ال تتطابق مع الفكر الشيوعي 
  ).األفراد املفحوصني(عند هذا النوع من

نتاج  فريي ان التمثالت هي    R. KAESروني كايس   اما
نشاط البناء فكري للواقع يقوم به اجلهاز النفسي من اول جتاربه 
احلسية ا اىل املعلومات املعقدة اليت يتلقها يف حميطه مشكلة بدلك 
نقاط مرجعية  لفهم الواقع والتعامل معه وكان  كايس يعترب ان تفكري  

.اال منتوج تارخيه الشخصي والعائلي الفرد  ما هو
)7(  
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بأبعاد التمثالت وخلصها كايس موسكوفسي _ س ا ما عرفهذه 
  :على الشكل التايل

   التمثل  هو عملية بناء للواقع من مجلة إدراكات الفرد.  
   التمثل هو نتاج ثقايف  مسجل يف السياق التارخيي لألفراد

ومرتبط  باملشروع السياسي  االجتماعي  الدي يوجد  فيه الفرد 
  .رجعيمشكال بدلك  ما يعرف باالطار امل

  التمثالت توجد من خالل التفاعل االجتماعي و تتطور من
  .   خالل شبكة العالقات االجتماعية

    تركيبة التمثل
 : ان متثالت مركبة من ثالث ابعاد اساسية وهي  موسكوفسييري  

هي جموعة املعارف املكتسبة حول موضوع معني  : المعلومات .1
ومن حميط الدي  واليت يكتسبها الفرد من جتاربه  الشخصية

يتواجد فيه  وهو مركب له بعد كمي وكيفي خيتلف من فرد اىل 
 .اخر ومن مجاعة اىل اخرى

هو اجلانب املعياري للتمثل يف شكل استجابة  :الموقف .2
انفعالية وجدانية اجتاه موضوع معني مبعين ان الفرد ال يتعامل مع 

  اه املواضيع املواضيع بطريقة حيادية وامنا له استجابة وجدانية اجت
هو الواقع النفسي املعقد يف شكل موحد     : حقل التمثل .3

 )8(.ومنظم علي حسب  املعاير املوجودة

  :آلية عمل التمثالت االجتماعية
للتمثالت االجتماعية عند وظائف منها وظيفية لتحديد هوية 
ا، وإدراكها للجماعات  ا ووحد اجلماعة ومسامهتها يف إدراكها لذا

فالتمثالت يف هده احلالة .  يت هي يف تفاعل مستمر معهااألخرى ال
ا مقارنة باجلماعات  تعمل على محاية خصوصية اجلماعة ووحد

  .األخرى 
ا  موسكوفسيكما يعترب  ان للتمثالت عدة وظائف امهها ا

تتيح لألفراد القدرة علي تنظيم و ترتيب االدراكات ليتمكنوا من 
م داخل  احمليط   كما هلا القدرة علي وضع الظوابط مع توجيه تصرفا

ا. افراد اجلماعة  مشكلة بذلك  نظاما للتوقعات  -دف التحكم 
واالنتظارات مربجمة مسبقا اشكال العالقات بني األفراد 

  )9(.واجلماعات
فرتى ان التمثالت هلا دور اساسي يف  دنيس جودليما أ

عترب دراستها احلفاظ علي املعطيات املوجودة يف احمليط و بذلك ت
كما أن هلا وظيفة تربيرية  مؤشرا ذا داللة يف التعرف على هذا الواقع

ا األفراد واجلماعات مما  تسمح بتربير املواقف والسلوكيات اليت يقوم 
تسمح " جيعل منها نقاط  لالرتكاز خالل احملاججة يف املناقشات

  )10(".التمثالت االجتماعية بتربير اختاذ املواقف والسلوكيات

  مميزات التمثالت االجتماعية  
مخسة  مميزات للتمثالت دنيس جودلي خلصت الباحثة 

هي دائما متثل ملوضوع معني  مبعين ال يوجد متثل بدون  االجتماعية
موضوع  كان جتريديا او مشخصا وان هناك تفاعل بني املوضوع  

وان لكل متثل معىن ولكل . والفاعل حيث كل واحد يؤثر يف االخر
  معىن متثل اذ ان لكل بنية التمثل جانبني جانب متثلي وجانب رمزي

كما تتميز خباصية بنيوية نتيجة عملية الرتكيب والبناء الذهين مما   
  .جيعلها بناءا مستقال

كما هلا ميزة  اجلانب االبداعي لألفراد و اجلماعات  وتأثري  اجلانب  
  .دالالت لغوية  الثقايف  يف تكوينها الدي حيمل

كل متثل اجتماعي هو تداخل "موسكوفسي في ان هدا ماخلصه 
وارتباطاته مع خليال واملشاعر واألحاسيس  ,بني واقعني النفسي

  "  ."الفرد واجلماعات تضبطوالوجدان واقع خارجي مكون من قواعد 
فكرة وجود قطبني يف فهم آلية التمثل االجتماعي بني ما هو داخلي 

س، فرويد عندما يتكلم عن ثنائية وخارجي، تأخذنا إىل فكرة 
   .واللذة  األملالقطبني يف تفسري عمل اجلهاز النفسي 

  نظرية النواة المركزية
ن نشأة وتشكل وانتظام التمثالث االجتماعية من أهم  إ

احملاور اليت درستها نظرية النواة املركزية اليت اهتمت بالتنظيم الداخلي 
تعرف التمثالت االجتماعية  للتمثالت االجتماعية  وهي مقاربة 

ا مجلة من العناصر ختضع إىل تنظيم مشكلة بذلك بنية  على أ
ولتحليل التمثالت وفهم طريقة عملها حتتاج إىل حتليل مزدوج من .

  )11(ناحية احملتوى والبنية 
احملتوى يتضمن جمموعة من املعلومات، اآلراء املعتقدات 

ناصر التمثل وهي منظمة إخل مشكلة بذلك ع...االجتاهات، الصور
ونظام )النواة المركزية(نظام مركزي يف شكل .بطريقة خاصة

  .)العناصر المحيطة(محيطي 
إىل كل عنصر يلعب دور مميز  العناصر المركزيةنطلق تسمية 

يف بنية التمثل وارتباط العناصر األخرى احمليطة بالنواة املركزية، هذه 
اللة التمثل وحتدد نوعية النواة هلا مهمة مزدوجة يف  تنظيم د

) النواة املركزية(االرتباطات مع العناصر األخرى وهي بذلك العنصر 
األكثر ثباتا ومقاومة للتغريات وهي نقطة االرتكاز يف تنظيم 
التمثالت لكي خيتلف متثالن اجتماعيان البد هلماا أن خيتلفا يف 

ما املركزية وإذا حدث تغيري يف التمثل فالبد أن ا لتحول ميس نوا
  .النواة املركزية

إذ أن عنصر واحد مركزي حيدث اختالف بني متثالن 
يعترب أن العناصر املركزية هلا " ج ك أبريك"اجتماعيان هذا ما جعل 
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مكانة بديهية وتساهم يف إعطاء إطارا تفسرييا وتصنيفيا للمعلومات 
  .  اجلديدة

 Flamenهذه الفرضية قد سامهت يف تطويره فكرة فالمون 
التمثالت املستقلة ، إىل حتديد نوعني أساسيني من التمثالت

  )12(. والتمثالت الغري املستقلة
  التمثالت المستقلة

ا ان النواة املركزية توجد يف املوضوع نفسه  و مثال على     يقصد 
لك دراسة سرج موسكوفسي حول التمثالت التحليل النفسي لدي ذ

  . ل املرض العقلياجملتمع الفرنسي ودراسة جوديل حو 
فان النواة املركزية توجد خارج    التمثالت الغير المستقلةاما 

اخري  مرتبط مبواضيع   موضوع  التمثل مبعين  ان موضوع التمثل
  .ولدراسة حمتوي التمثل البد من دراسة جممل املواضيع املشرتكة معه

فهي تنظم وتدافع عن  وظيفة العناصر المحيطةأما عن 
تشكل . "ركزية من التغريات املفاجئة اليت حتدث يف احمليطالنواة امل

العناصر احمليطة حاجز بني النواة املركزية والوضعيات اليت تتطور فيها 
    )13( .وتنشط التمثالت االجتماعية

كما تعمل العناصر احمليطة على إضافة معىن وميزة املرونة 
، فتكون بذلك جتعلها أكثرها تالئما وتكيفا مع الوضعيات اجلديدة

قابلة للتغيري والتعديل لكي حتمي يف نفس الوقت املعىن األساسي 
  . للتمثل االجتماعي

كما أن النظام املركزي للتمثل حيدد مباشرة باجملال 
اإليديولوجي والتارخيي للجماعة واألفراد متأثرا بالذاكرة اجلماعية 

  . اد واجلماعاتونظام املعايري اليت ينتمي هلا حمددة بذلك هوية األفر 
إىل   موليني Moliner فاالختالفات بني التمثالت يرجع حسب 

تباينات  املوجودة يف الواقع االجتماعي والثقايف ونوعية البيئة التنشئة 
  )14(..االجتماعية

هذه الفرضيات تأخذنا إىل استنتاج عدم ثبات التمثل واعتباره 
  :ع والرتسيخ التوضي بأليتنينشاطات حتويلي للمعرفة، متأثر 

تنظيم خاص للمعارف "هي حسب موسكوفسي   التوضيع  ليةأ 
فهو اندماج هذا التنظيم يف  الترسيخ اما الية " املتعلقة باملوضوع

حياة الفرد متحوال بذلك ايل اطار مرجعي لتشكل وصياغة 
كلها ممارسات يومية هلا أثر ذكروي يستخدمها األفراد .السلوكيات 

الواقع وإعادة تنظيمية على حسب املكانة اليت  يف تفسري املعطيات
 )15(. يشغلها كل فرد داخل النظام االجتماعي

  : التقنيات المنهجية لدراسة التمثالت االجتماعية
من خالل تصرحيات أفراد اجلماعات تستطيع فهم الغاية 

األساسية من هذه املقاربة اليت طورت جمموعة من األدوات املنهجية  

ومضمون التمثالت االجتماعية هلذا سوف نذكرأهم  لتعليم بنية
  : الوسائل املنهجية وهي قسمني

العناصر املرتبطة (األوىل وتسمح جبمع حمتويات التمثل 
معىن النظام املركزي والنظام (ا على بنية التمثل نوتعرف) باملوضوع
ا من خالل التداعي احلر واملقابالت الغري ) احمليطي ومجع مضمو

  . املوجهة صفوالناملوجهة 
فظي يوجد منهجني منهج لأما فيما يتعلق بالتداعي ال

منهج التصريح  )16(التصريح الرتاتيب  ومنوذج املخططات املعرفية 
االرتاتيب له عدة مزايا من ناحية املنهجية  غري مكلفة  من ناحية ا

وتسمح للباحث بالتعرف على أجزاء مهمة من اجملال التمثيلي 
  :على النحو التايلطرح السؤال على أفراد العينةذلك  بو .  للموضوع

  :المث
إذا تكلمنا عن التحليل النفسي ما هي الكلمات اخلمس 

طلب من املشاركني برتتيب هذه الكلمات نمث   ذهنك إىل راليت تتباد
اخلمسة على حسب األمهية اليت يوهلا هلا املشاركني من خالل هذا 

  . يوع واألمهية ميكن صياغة املركزيةالتقاطع بني هذه املؤشرين الش
ة التمثالت يأما القسم الثاين فيساهم يف التعريف على بن

  . ) النواة املركزية والعناصر احمليطة (
  : نموذج لدراسة التمثالت االجتماعية

  :)  SCB(المخططات المعرفية القاعدية 
حملاولة إجياد مربرات للعالقة بني عنصرين من عناصر التمثل 

  . جتماعياال
كلمة أو عبارة أو   Aيقرتح هذا النموذج أنه بني عنصر املعرفة 

اليت  Rويوجد عالقته  Bأو املفهوم  Bوعنصر املعرفة   Aاملفهوم
ميكن أن تأخذ عدة حاالت أو كل حالة ميكنها أن تصاغ أو تصبح 

  ).Q(إجرائية بواسطة مفهوم الربط 
لتعميم وميكن قابلة للتشكيل وا Connecteursهذه الروابط 

أن يتداخل مهما كان املضمون الداليل للمفهوم وميكن لكل ارتباط 
والذي حيدد  ABCـم يـخذ شكل الثالثي  Bواملفهوم  Aبني املفهوم 

   Aمظهرا خاصا للمفهوم
مجاعة حيث اجلماعة متثل  cxمثال اجتماع أشخاص

والذي  DEFالرابط  B Cxاجتماع أشخاص متثل املفهوم  Aاملفهوم
أنه ميكن أن يرتجم هذا  Aود إىل املفهوم التعريفي أو التماثلي يع

ا اجتماع  ،الثالثي يف اللغة العادية اجلماعة ميكن تعريفها بأ
اذ اختلف  Aألشخاص ومن هنا يوجد مظهرات خمتلفان للمفهوم 

  . على األقل أحد العنصرين اآلخرين يف الثالثي
  ) مجاعة Cxوسيلة النقاش(مثال 
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 Bلكن املفهوم 1الة يشبه الرابط هنا رابط املثال يف هذه احل
ا وسيلة للنقاش"غري ت   .    "اجلماعة ميكن تعريفها بأ

      Connecteurs  الروابط
رابطا وهو منظما وجممعا ضمن مخسة  SCB ( 28(منوذج اقرتح 

  .عائالت تسمية باحلروف األوىل وخمصصات معرفية قاعدية
SCB  وتسمى هذه اخلمسSCB  آليت كا  

   SCB Lexique) روابط 3(احلصيلة اللغوية -
   SCB Voisinage) روابط3(التجاور -

   SCB compositionروابط  3(الرتكيب  -
   SCB praxie) روابط7(الفصل -
 SCB Attribution)روابط7(النعت-

هذه األمناط اخلمسة من املخططات اليت تناسب مع الوظائف  
 ". وصفية،  الفعليةاملعرفية الثالثة الوظيفية، ال

   mise au cause )(: التقنية مراجعة األسباب
تركتز هذه التقنية يف إعطاء البعد الرمزي للعناصر املركزية 
باعتبار هذه األخرية هي نقطة االرتكاز لبناء أي متثل حول موضوع 

دف إىل  التعرف  املركزية (املكانة البنيوية للعناصر على معني وهي 
   ).أو احمليطة

يقرتح استخدام مبدأ ازدواجية النفي   مولينىهذا ما جعل 
 موضوعا عتربوأن يكون للموضوع عدة مميزات أو خصائص لكي ي

  . مثلتلل
  : (TIC) المحيط عناختبار االستقاللية

ا ال تتأثر بتغريات  هذه التقنية ترتكز على اخلصوصية أي أ
ا تسمح  مثل بالتكيف مع تلاحمليط وإن العناصر احمليطة هلا ميزة أ

ة دون التغري اجلذري يف التمثل االجتماعي وذلك دالوضعيات اجلدي
من خالل طرح مجلة من األسئلة نضع املفحوص أمام احتمالية ثبات 
التمثل يف وضعيات خمتلفة، كما تساعدنا هذه التقنية على التعرف، 

 Trans- situationnelleال بطريقة  إذا كان هذا العنصر مرتبط أو
 . ملوضوع التمثل

نطرح السؤال " الصداقة"الختبار مكانة البنيوية للعنصر  :مثال
  : من متثل اجلماعة املثالية؟ نستعمل الصيغة التالية

ماعة املثالية هي دائما جمموعة من اجلّ◌يف رأيك إن 
  األشخاص اليت تربطهم عالقات الصداقة؟ 

يعترب أن عنصر  إذا أجابت أغلبية أفراد العينة بإجيابية ميكن أن
 الصداقة غري قابلة للتأثري بتغريات اليت حتدث يف احمليط هذا ما جعل

يعرف التمثالت االجتماعية ومشرتكة بني أفراد  موسكوفسي

اجلماعات وهلا هدف تطبيقي يف شكل واقعا مسرعا بني أفراد 
 ".  اجملتمع

 نالحظ مما سبق ان نظرية النواة املركزية متتلك تقنيات منهجية
ا تسمح بدراسة من الناحية  التمثالت االجتماعية جتريبية خاصة 

  .البنيوية مقدمة بدلك دفعة للبحث يف  حقل التمثالت االجتماعية
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   سلطوية الصورة المرئية

   )1(بدر الدين مصطفى أحمد  
  

  :مقدمة
يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأت اللغـــة البصـــرية 

مـل هـام لـه القـدرة علـى التـأثري الثقافية، كعا تفرض نفسها على الساحة
والسيطرة وتشكيل الوعي، أو حىت التالعب به، لدرجة جعلت البعض 

ويصـف اجملتمـع املعاصـر بأنـه " عصـر الصـورة"يصف العصر احلايل بأنـه 
ـــــا "جمتمـــــع االســـــتعراض"  )2(".حضـــــارة الصـــــورة"واحلضـــــارة احلاليـــــة بأ

أصــبحت اللغــة  اختــذت الصــورة املتحركــة شــكلها األول مــن الســينما، مث
لكــن ...الســائدة يف التلفزيــون والكمبيــوتر وألعــاب الفيــديو واإلعالنــات

هـــذه اللغـــةمتارس ســـلطتها علينـــا مـــن خـــالل عمليـــات صـــناعية معقـــدة 
أن "واملشـــكلة . وباهظـــة التكـــاليف، ال يـــدرك أســـرارها إال املتخصصـــني
ة فهـم أمـا الغالبيـ. القليل من الناس هم الـذين يقفـون موقفـاً نقـدياً منهـا

ـا  ـار أو حـىت للـرتويح واللعـب، غـري واعـني أ ا وسيلة للتسلية واإل يرو
وراء هــــذه األقنعــــة متــــارس غزوهــــا وتقــــوم باحتاللنــــا، وهــــذا هــــو مكمــــن 

ا وبتشبيه هـذه احلالـة باللغـة املكتوبـة واملنطوقـة، فإنـه ميكننـا أن . خطور
)3("نعتــرب الكثــري منــا أميــني

ا اللغــة فإننــا وكمــ. )9، ص1999دافيــد كــوك، ( 
وهكــذا . نســتطيع أن نســتوعب أشــكاهلا دون أن نفهمهــا فهًمــا كــامال

فـــــإن معظـــــم النـــــاس الـــــذين يعيشـــــون يف مثـــــل هـــــذه الثقافـــــة يصـــــبحون 
ا عليهم، إذا كانت هذه األقلية هـي  معرضني لتحكم أي أقلية وسيطر
ــا  ا املعــىن، وبالتــايل فإ الــيت متتلــك وحتتكــر وحــدها فهــم اللغــة وإكســا

مسو    .ف متتلك سلطة املعرفة دو
لقد مرت الصيغ التعبريية يف الثقافة البشرية بأربع صيغ جذرية       

مرحلة الشفاهية، : متثل أربع مراحل خمتلفة يف التصور البشري، وهي
وقد خلقت مرحلة الكتابة حاجزا ثقافيا . التدوين، الكتابة، الصورة
وقد جاءت الصورة ). ال يقرأمن  -من يقرأ(ومتييزا بني طبقات اجملتمع 

يف القرن العشرين لتكسر ذلك احلاجز والتمييز الطبقي فوسعت من 
دوائر االستقبال ومشل ذلك كل البشر، ألن استقبال الصورة ال حيتاج 
إىل إجادة القراءة والكتابة كما يف املرحلة الكتابية، وهو يف الغالب ال 

دائرة املشاركة الشعبية وسعت الصورة من . حيتاج إىل الكلمات أصال
ا والتعامل معها،  ال حتتاج فهي إىل خلفيات ثقافية عميقة لفك شفر

  .وهي متاحة للجميع، وال حتتاج إىل طقوس خاصة للتعامل معها
ويف سياق مشابه يوضح املؤرخ الربيطاين أرنولد توينيب يف نص نشر     

عبد هللا (ثأن مسار اإلنسانية قد جرى على مراحل ثال 1973له عام 

 :)البياري، صناعة الصورة

أثناء املرحلة األوىل، واليت تعود إىل ما قبل التاريخ، كانت  -
االتصاالت بطيئة للغاية، ولكن تطورات املعرفة كانت تسري ببطء هي 
األخرى، حبيث أن كل جديد كان أمامه ما يكفي من الوقت لينتشر 

جملتمعات اإلنسانية فكانت ا. عرب العامل قبل أن يطرأ جديد آخر
، والكثري من اخلصائص -تقريبا-متتلك درجة متقاربة من التطور 

  .املشرتكة
أثناء احلقبة الثانية، كان تطور املعارف أسرع من انتشارها، حبيث  -

أصبحت اجملتمعات اإلنسانية أكثر متايزا وإختالفا، وقد دامت هذه 
  .بالتاريخالفرتة عدة آالف من السنوات تعود إىل ما يسمى 

مث بدأت احلقبة الثالثة، واليت تقدمت أثناءها املعارف بصورة  -
  .متسارعة، لدرجة تصبح معها اجملتمعات اإلنسانية أقل فأقل متايزاً 

ال تعرتف الصورة حبدود املكان وال حبدود الزمان، فالصورة تعمل     
تعمل  خارج نطاق اجلغرافيا واحلدود املتعارف عليها بني البلدان، كما

الصورة من خالل إرشيفها على استعادة املاضي مىت شاء اإلنسان 
  .ذلك

فإن حتول املعرفة إىل صورة، كنتيجة لثورة االتصاالت  من ناحية أخرى 
واملعرفة والصورة، هو جزء أصيل من الفكر املعومل القائم يف أصله على 

ومن سلعة ومشرت، : عوملة النموذج االقتصادي القائم على أساسيني
هنا كان التزايد الواضح يف استثمارات رأس املال يف االنتاج السمعي 

باعتبارها جزءا من العامل وجزءا مستهلكا -والبصري يف املنطقة العربية
وهو تزايد على عكس ما قد تدعيه حداثة عصر املعرفة -بامتياز

واالتصاالت من نشر الوعي والثقافة، احنسرت تلك اجملهودات يف 
التسليع والبهرجة الصورية : رتفيه واالستهالك والقائمة علىبرامج ال

،فكانت عامال معززا للمخاوف من الصورة التلفزيونية )املّسرحة(
مل حتظ  -للعديد من األسباب -واإلعالمية املرئية، وهي املخاوف اليت

  .)عبداهللا البياري، السابق(بأي جهد ملساءلتها وحماولة التغلب عليها
فهوم الصورة يف عمومه هو مفهوم فلسفي يف والواقع ان م

ومنذ أفالطون وحىت وقتنا الراهن، مل يكف الفالسفة عن . املقام األول
التأمل حول هذا املفهوم، وقد متت مناقشته يف سياقات عديدة، فهو 
حاضر يف كل نقاش يدور حول نظرية املعرفة، وهو حاضر أيضا يف 

وهو . الصور وعامل األشياءعامل –التصورات االنطولوجية للعامل 
خاصة الرياضيات البحتة –حاضر بصورة مضمرة يف العلوم الطبيعية 

كما . اليت ميكن النظر إىل نسقها على أنه صورة رمزية ألشياء العامل
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أنه بطبيعة احلال حاضر يف كافة الفنون من الصورة يف الرسم وحىت 
ي، مرتبط باخليال وعامل الصور عامل إبداع. الصورة الشعرية يف األدب

عموما، ال يكتفي فيه الوعي بإدراك العامل، بل يعيد إنتاجه وخلقه، 
وحيوله من عامل مصمت إىل عامل حي، من صورة مطابقة إىل صورة 

ويف النهاية ال توجد صورة حماكية للعامل كما هو، كل صورة . خالقة
هي إعادة إنتاج وحتريف للشيء الواقعي، وحىت اإلدراك احلسي 

تضمن نوعا من اإلبداع عن طريق قلب الصورة يف العني الطبيعية، ي
املرآوية ال  وهو نفس ما حيدث يف آلة التصوير أيضا، بل إن الصورة

تعكس األشياء كما هي يف الواقع، بل تعيد إنتاجها وفقا لطبيعة 
 .سطحها العاكس

وإذا ظللنا يف املستوى الفلسفي فإن مفهوم الصورة على 
التمثيل  مبشكلة رئيسة يف الفلسفة هي مشكلة عالقة وثيقة

Representation  ويعين التمثيل أن الوعي اإلنساين يتمثل
موضوعات العامل اخلارجي وخيلق بداخله صورة ذهنية عنها، هذه 
الصورة تتعرض لتحوالت معرفية عديدة حبيث تصبح مكون رئيس من 

ه للعامل ومن مث مكونات اإلنسان املعرفية، وتتحكم بالتايل يف رؤيت
قبل ابتكار الصورة  -كانت عالقة اإلنسان. آرائه وتصوراته عنه
بتلك املوضوعات عالقة مباشرة دون وسيط،  -وتقنيات صناعتها

وبالتايل كانت الصورة الذهنية مطابقة يف واقع األمر للموضوع الذي 
ة إذا رمزنا للموضوع اخلارجي بـ أ، فإن الصورة الذهنية الناجت(جتسده 

مبعىن أن هناك عالقة هوية بني ) عن التمثيل الذهين له ستصبح أ أيضا
على هذا األساس أسس . املوضوع اخلارجي والصورة الذهنية اليت متثله

 .أرسطو ملنطق اهلوية وجعله أحد القوانني الرئيسة للعقل اإلنساين

لكن مع اعتماد الصورة كوسيلة معرفية أساسية وخاصة مع 
لن تصبح أ يف عالقة (عالم، ستتغري تلك املعادلة ظهور وسائل اإل

مثة وسيط دخل بني املوضوع ومتثله، وسيرتتب على ). هوية مع أ
دخول هذا الوسيط حدوث اختالل ما يف املعادلة التمثيلية، فالصورة  
كوسيط هنا بني املوضوع والذات اليت تتمثله، ال تنقل هذا املوضوع 

فالواقع أنه ال توجد صورة .  اإلنسانيةبطريقة حمايدة بريئة، كما العني
وهناك مبدأ معروف يف . بريئة، متاما كما ال توجد كامريا حمايدة

ليس املهم أن تنقل احلدث ولكن األهم كيف "اإلعالم املعاصر يقول 
ا واقعة حمايدة تكون عالقة ". تنقل احلدث حتولت الواقعة إذن من كو

ا عالقة مباشرة، إىل كو ا واقعة جمسدة يف صورة حتمل اإلنسان 
  .بداخلها رسالة وتكون هذه الرسالة فاعلة ومؤثرة يف تشكيل الواقع

  
  
  

  المقاربات المختلفة لمفهوم الصورة
هناك العديد من املقاربات اليت تتباين مـن حيـث املـنهج وجمـاالت 

أهــــم هــــذه . التطبيــــق، وفقــــاً الخــــتالف احلقــــول املعرفيــــة املنطلقــــة منهــــا
  :املقاربات

املقاربـــة الظاهراتيـــة، وهـــي مقاربـــة مجاليـــة يف املقـــام األول، ركـــزت  -1
علـــى الكشـــف عـــن األبعـــاد اجلماليـــة للصـــورة كمـــا تتجلـــى يف الفنـــون 

كمـــا قـــدم فالســـفتها، مثـــل ســـارتر ومريلوبـــونيت، حتلـــيالت . املختلفـــة
ــــاين  ــــة، يف إطــــار اهتمــــام األول مبفهــــوم اآلخــــر، والث هامــــةملفهوم الرؤي

لكــن املشــكلة أن إســهامات الظاهراتيــة يف الكشــف . مبوضــوع البــدن
عنربط مفهومالسـلطة مبفهـوم الصـورة حمـدودة، ألن مفهـوم السـلطة مل 

ومــع ذلــك ميكــن االســتفادة . يكــن موضــع اهتمــام أيــاً مــن فالســفتها
من مسامهتها يف نظرية القراءة والتلقي، فقد قدمت الظاهراتية أدوات 

  .القصدي ومفهوم ملء الفراغاتإجرائية لقراءة الصورة، كالفعل 
املقاربـــة الســـيميوطيقية، وهـــي أشـــهر املقاربـــات وأكثرهـــا ثـــراًء يف  -2

ـــا مـــن  تنـــاول الصـــورةاملرئية مـــن خـــالل حتليـــل عالمـــايت أو أيقـــوين يقر
وهــي تركــز اهتمامهــا علــى فــك شــفرات الرســالة املرئيــة . اللغــة العاديــة

ا الصــــــغرى ــــــا ووحــــــدا التتجــــــاوز ذلــــــك لكنهــــــا . وردهــــــا إىل مكونا
ـــــدة الكامنـــــة وراء الســـــطح اخلـــــارجي  للكشـــــف عـــــن اخللفيـــــات العدي
ــا، ويســقط الالمرئــي  للصــورة، حيتــل املرئــي املكانــة الرئيســة يف حتليال

ا ومــــع ذلــــك الميكــــن جتــــاوز التحليــــل الســــيميوطيقي  . مــــن حســــابا
  .كخطوة أوىل من خطوات حتليل الصورةاملرئية

ى عكـــس املقاربـــة الســـيميوطيقية، املقاربـــة االجتماعيـــة، وهـــي علـــ -3
تركـــــز اهتمامهـــــا علـــــى الكشـــــف عناآلثـــــار الـــــيت متارســـــها الصـــــورة يف 

وتــــربط هـــذه اآلثــــار بـــالتحوالت العديــــدة يف منظومـــة القــــيم . اجملتمـــع
ااالجتماعيـــة اســــتنادا علــــى اإلرث احلــــداثي املعيــــاري ملفهــــوم القيمــــة، 

ــا تكشــف عــن ممارســات الصــ ورة علـــى وهــي مقاربــة هلــا أمهيتهــا، أل
أرض الواقـــــع، كيـــــف تـــــؤثر الصـــــورة؟ وكيـــــف تنـــــتج؟ لكنهـــــا يف نظـــــر 
ـا تتعـرف علـى الصـورة  البعضتستند إىل فرضية مشولية حداثيـة، كمـا أ

ا   .من خالل آثارها ال من خالل حتليل مضامينها وفك شفرا
املقاربــة املاركســية، وهــي تتــداخل وتتالقــى مــع املقاربــة االجتماعيــة  -4

لكنهــا تقصــر حتليلهــا علــى كيفيــة توظيــف الرأمساليــة مــن حيــث اهلــدف، 
كخادمــة هلــا مــن أجــل   -ملــا هلــا مــن انتشــار مجــاهريى-املعاصــرة للصــورة

وكيـــــف يـــــدعم هـــــذا مـــــن . ترســـــيخ أكثـــــر قـــــوة للمجتمـــــع االســـــتهالكي
. ســلطات ونفــوذ الرأمســاليني، ويقلــص مــن قــدرة اجلمــاهري علــى املقاومــة

وقــد تبــىن هــذا . ربــة االجتماعيــةوينطبــق عليهــا نفــس النقــد املوجــه للمقا
االجتاه جمموعة من نقـاد مـا بعـد احلداثـة أشـهرهم تـريى إجيلتـون، ديفيـد 

  .هاريف، وفريدريك جيمسون
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مقاربــة النظريــة النقديــة، وهــي تنطلــق مــن أصــول ماركســية، لكنهــا  -5
تعـزز حتليلهــا باالســتفادة مـن اجنــازات مدرســة التحليـل النفســي والــرتاث 

وهي وإن كانت تسعى لكشف العالقات اليت تنشـأ . يناهليجلي العقال
بـــني اســـتخدام الصـــور وتفـــاقم أزمـــات اإلنســـان املعاصـــر؛ أعـــين تشـــيؤه 
واغرتابـــه،فإن هــــذا اهلـــدف مل حيــــل دون تقــــدمي حتلـــيالت هامــــة ودقيقــــة 

ومشـــكلة . للصـــورة، خاصـــة يف وســـائل اإلعـــالم والدعايـــة واإلعالنـــات
تفاؤهــا بالتحليــل والنقــددون تقــدمي النظريــة النقديــة يف نظــر البعضــهي اك

  .أدوات أو خطوات إجرائية لقراءة الصور
املقاربـــة مـــا بعـــد احلداثيـــة، وهـــي حتـــاول اســـتيعاب كافـــة املقاربـــات  -6

ا ــــــل وضــــــعها يف حســــــابا ــــــى األق ــــــاً مــــــاتكتفي . الســــــابقة، أو عل وغالب
بالتحليل والوصف دون النقد؛ ألن الفكر ما بعـد احلـداثي عمومـاً كمـا 

ال يعـــرتف إال "..يقبـــل األشـــياء كمـــا توجـــد يف الواقـــع"آلـــن هـــاويقـــول 
بالســــطح اخلــــارجي لألشــــياء، ويعتــــرب أي حــــديث عــــن البنيــــة املاورائيــــة 

الــيت  Grand narrativesلألحــداث هــو مــن قبيــل الســرديات الكــربي 
وتنـــدرج اســـهامات جـــل دولـــوز . تنتمـــي إىل العصـــر احلـــداثي الشـــمويل

  .وجان بودريار حتت هذا النوع
. مقاربــات أخــرى، يصــعب تصــنيفها، أو ردهــا إىل األنــواع الســابقة -7

لــرجيس دوبريــه الــذي Mediologieمثــل مــا يعــرف باالجتــاه الوســائطي 
ــا يف الغــرب"يركــز حتليالتــه يف كتابــه علــى الوســائط " حيــاة الصــورة ومما

أيضــاً هربــرت شــيللر يف كتابيــه . الــيت تشــكل نظرتنــا إىل العــامل واألشــياء
الـذي حـاول فيهمـا " املتالعبـون بـالعقول"و" ال واهليمنـة الثقافيـةاالتص"

كيـــــف يـــــتم التالعـــــب بـــــالوعي وتشـــــكيل الـــــرأي العـــــام يف أن يكشـــــف  
. السياســـة مـــن خـــالل الدعايـــةواإلعالن ووســـائل االتصـــال اجلمـــاهريي

  .والصورة تقع يف القلب من هذه الوسائل
فهـــــوم ورغـــــم هـــــذه احملاولـــــة لتصـــــنيف املقاربـــــات الـــــيت قـــــدمت مل 

الصــورة؛ فإنــه يصــعب حصــر مجيــع الدراســات الــيت قــدمت حــول هــذا 
ا وتعددها   .املوضوع نظرا لوفر

  مرحلتان للصورة
كمـــا هـــو احلـــال يف ظـــواهر ثقافيـــة عديـــدة، ميكـــن التمييـــز بـــني 

املرحلـــــة األوىل هـــــي . مـــــرحلتني أساســـــيتني مـــــن مراحـــــل تطـــــور الصـــــورة
ورة عـن موضـوع واحـد؛ ، والـيت كانـت تعـرب فيهـا الصـالمرحلة الحداثية

أي كانت هناك عالقة هوية بني الصورة واخلرب، بـني مـا جتسـده الصـورة 
تـــــارخيي، (كانـــــت الصـــــورة مرتبطـــــة بســـــياق مـــــا . وبـــــني الواقـــــع الفعلـــــي
ــذا الســياق، حبيــث ) اجتمــاعي، سياســي وكانــت غالبــاً ماتظــل مرتبطــة 

. ةإن إمكانية استخدامها يف سياقات أخـرى مغـايرة تصـبح شـبه منعدمـ
وألن حتليلنـا ينصـب يف مابعد الحداثية، أما املرحلة الثانية فهي املرحلة 

املقام األول على الصورة املنتمية هلـذه احلقبـة التارخييـة؛ فإننـا سـنحاوألن 
  .حندد بعض خصائص الصورة يف هذه املرحلة

ــا صــورة متشــظية -1 فهــي التــرتبط بواقعــة أو حــدث حمــدد، أي ، أ
ا متتلـك قـدرة ذات يـة علـى الفعـل دون االرتبـاط مبوضـوع أو سـياق إ

ا أشبه باهلوامات أو السيموالكرا. معني يف الفلسفة  Simulacraإ
. األفالطونية، وهي النسخ املزيفة الشـريدة الـيت ال تـرتبط بـأي أصـل

متتلـك قـوة األصـل، بـل  -على خـالف مـا ذهـب أفالطـون -لكنها
ا علــى  يف . الفعــل والتــأثريرمبــا تفــوق الواقــع نفســه مــن حيــث قــدر

أن معـىن الصـورة متـداخل مـع  Forshهذا السياق يرى بول فـورش 
النجاح التجاري هلا، فحىت يقدر للصورة النجاح البد أن تستخدم 
يف سياقات خمتلفة وألغراض شـىت، وهـي األغـراض والسـياقات الـيت 

وعليــــه فــــإن الصــــورة أصــــبحت . مــــا كــــانتلتخطر علــــى بــــال املصــــور
، فمعناهــا ال ميكــن أن يكــون ثابتــاً أو قــابًال للتفســري متعــددة املعــاين

من خالل الرجوع لرتكيبها الداخلي، ولكن فقط ميكن تفسريها يف 
ــــا؛ أي أن  ســــياق جمموعــــة صــــور أخــــرى هلــــا ارتباطــــات عالئقيــــة 

ســــيكون حقــــًال مــــن االحتمــــاالت  Ecoمعناهــــا كمــــا يقــــول إيكــــو 
Field of Possibilities) ،49-48، ص2005محمد حسام الدين(.  

ــا حماولـة حملاكــاة واقـع، إىل منــوذج حيــاول  -2 حتولـت الصــورة مـن كو
الصـورة .فقد أصبح الواقع صورة شاحبة مـن الصـورة. الواقع حماكاته

الصـــــورة هـــــي املعيـــــار الـــــذي يقـــــاس ..هـــــي األســـــاس ولـــــيس الواقـــــع
أصـــبحت الصـــورة تســـبق الواقـــع . بواســـطته صـــدق الواقـــع أو كذبـــه

. دث أوًال مث حتــــدث احملاكــــاة هلــــا يف الواقــــعومتهــــد لــــه، الصــــورة حتــــ
فالعالقـة التقليديـة بـني اخليـال والواقـع باتـت اليـوم مهـددة بالتـدمري، 
حبيــــث أصــــبحنا ال نعــــرف مــــا الواقــــع ومــــا اخليــــال يف عــــامل الصــــور 

لقــــد حطمــــت مــــا بعــــد احلداثــــة اليقــــني . احملاكيــــة واحملاكــــاة الزائفــــة
بـــه أو أصـــيل أو منفـــرد  احلـــداثي يف أصـــالة الصـــور كمتغـــري موثـــوق

ففـــي اجملتمعـــات الـــيت تســـود فيهـــا شـــروط اإلنتـــاج احلديثـــة، تقـــدم "
ا تراكم كثيـف مـن االستعراضـات وكـل  احلياة نفسها برمتها على أ
 مــــــا كــــــان يُعــــــاش علــــــى حنــــــو مباشــــــر يتباعــــــد متحــــــوًال إىل متثيــــــل

Representation" ) ،ويقـــدم لنـــا بودريـــار مثـــاال . )9،ص1998ديبـــور
ملعــــىن عنــــدما يتنــــاول بالتحليــــل تعبــــريا أمريكيــــا شــــهريا يضــــح هــــذا ا

" مــــا تــــراه هــــو مــــا ستحصــــل عليــــه"يســــتخدم يف اإلعالنــــات وهــــو 
What You See Is What you Get   فهـذا التعبـري يسـتخدم

إلقنـــاع املســـتهلك أنـــه ســـوف حيصـــل علـــى الســـلعة بالشـــكل الـــذي 
ر ومعىن هذا أن الصورة أصبحت هي معيـا. تعرض عليه يف الصورة

ا،  الواقــع وحمــك احلكــم عليــه؛ فأنــت تطلــب ســلعة بنــاء علــى صــور
ا، وتشــعر أنــك  ويــتم إرضــاؤك إذا كانــت الســلعة متفقــة مــع صــور
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يف نفـــس الســـياق أيضـــاً . خـــدعت إذا مل تتفـــق الســـلعة مـــع الصـــورة
يــرى فوكــو أن الصــور الفوتوغرافيــة ُتســتخدم يف إنتــاج مــا ميكــن أن 

 Docileعليمــأو األجســاد الطيعـة نطلـق عليــه األجســاد القابلـة للت

Bodies ـــــة ـــــة احلديث ـــــة يف الدول ـــــون . أو األجســـــاد املرن ـــــم املواطن إ
الذين يشاركون يف األيديولوجيا اخلاصة باجملتمع من خالل التعـاون 
والرغبــة يف التوافـــق واالنصـــياع، وحيـــدث هـــذا يف جمموعـــة كبـــرية مـــن 

، واجلســـد صـــور امليـــديا الـــيت تقـــدم صـــوراً خاصـــة بنـــا حـــول املظهـــر
وألننـا باعتبارنـا مشـاهدين هلــذه . السـليم، والوضـع اجلسـدي املالئــم

الصــــور ال نفكــــر غالبــــاً يف الطرائــــق الــــيت تنشــــط مــــن خالهلــــا هــــذه 
الصــور كنصــوص أيديولوجيــة، فــإن هــذه الصــور تكــون هلــا قــوة مميــزة 
تـــؤثر يف صـــورة الـــذات اخلاصـــة بنـــا، وهـــذا يعـــين أن معـــايري اجلمـــال 

الـــذي تعرضـــه هـــذه الصـــور، الـــيت ترســـخ املالمـــح واحلـــس اجلمـــايل، 
أي هـــــذه  -البيضـــــاء والنحافـــــة كـــــنمط جســـــدي مرغـــــوب، ميكنهـــــا

أن متثـــل جانبـــاً مهمـــاً يف النظـــرة املعياريـــة الـــيت ينظـــر مـــن  -املعـــايري
، 2005شــــاكر عبــــد الحميــــد، ( أنفســــهم إىل بعمــــق خالهلــــا املشــــاهدون

  ).114ص
الطبقـة " اختطفتهـا"نـدما فقدت الصورة ما بعد احلداثيـة املعـىن ع -3

الرأمسالية عابرة القوميات، الستخدامها كدال عن املكانـة، وعنـدما 
ظهـــرت علـــى الســـلع االســـتهالكية كـــاملالبس واألحذيـــة واحلقائـــب 

وميكـــــن . لتشـــــري إىل شـــــركة أو بيـــــت أزيـــــاء راق دومنـــــا معـــــىن تقريًبـــــا
الصـــور الغريبـــة الـــيت تســـتخدمها بيـــوت األزيـــاء "مالحظـــة ذلـــك يف 

ـــا مثـــل الع " جـــس"أو  Gucci" جوتشـــي"امليـــة الراقيـــة علـــى منتجا
Guess مـــــثًال علـــــى حقيبـــــة " جـــــس"، فـــــإذا اســـــتخدم بيـــــت أزيـــــاء

ا خرجت للتو مـن حـوض سـباحة  للسيدات صورة لفتاة تبدو وكأ
وقـــــد وضعتأصـــــابعها علـــــى شـــــفتيها فـــــإن املســـــتهلكات يف أغلـــــب 

تـار هـذه قـد اخ" جـس"األحوال سيشرتين احلقيبة، ألن بيـت أزيـاء 
محمــد حســام ("الصــورة ولــيس ألن الصــورة متثــل معــىن مــا بالنســبة هلــن

والسـؤال الــذي رمبـا حيتــاج إىل دراسـة مســتقلة ).(51، ص2005الـدين، 
ملـــــاذا؟ ملـــــاذا تـــــؤدي الصـــــورة إىل فعـــــل الشـــــراء؟ وهـــــل ميكـــــن : هـــــو

كما ميكن مالحظـة ذلـك ) التشكيك يف هذا االرتباط يف األصل؟
كزجاجـــات وعبـــوات "ســـتهالكية األخـــرى، أيضـــا، يف املنتجـــات اال

، الــيت أصــبح  منتجيهــا يتســتعينون بصــور جنــوم الفــن "امليــاه الغازيــة
والرياضـــــة للدعايـــــة هلـــــا، ويقبـــــل املســـــتهلك علـــــى شـــــراء املنـــــتج، ال 

وهنــا مــن (جلودتــه، إمنــا ملــا لصــورة الــنجم مــن قــدرة علــى اجلــذب، 
م وحتولـه إىل املمكن أن نستحضر حتليـل أدورنـو ملفهـوم عبـادة الـنج

، ومـع الوضـع يف )سلعة فيتشـية، وهـو أمـر سـنتوقف عنـده يف حينـه
االعتبـــار املبـــالغ اخلياليـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا صـــاحب الصـــورة جـــراء 

ــــأثري  هــــذه الدعايــــة، نســــتطيع أن نستشــــف قــــدرة الصــــورة علــــى الت
  .والفعل

رمبــا تتكشــف لنــا هــذه الصــفات بصــورة أكثــر وضــوًحا وتفصــيًال   
لكشـــف عنهـــا يف أهـــم اجملـــاالت الـــيت متتلـــك القـــدرة علـــى إذا حاولنـــا ا

ذه اجملاالت . اهليمنة والسيطرة   ".السياسي، والسلعي، والفين"وأعين 
  المجال السياسى: أوالً 

. ال تعتـــرب تقنيـــات صـــنع الصـــورة بـــاألمر اجلديـــد ىف السياســـة
ـــــة،  ـــــة، واخلطاب ـــــتقمص، والكاريزمـــــا، والدعاي ـــــة، وال فـــــالعرض واالحتفالي

اءات، كانـــت كلهـــا باســـتمرار جـــزًءا مـــن الصـــفة املميـــزة للســـلطة واإلميـــ
ا علــــى األقــــل  . السياســــية وشــــراء تلــــك العناصــــر وإنتاجهــــا، أو اكتســــا

ىف (كانـــت ومنـــذ زمـــن طويـــل أمـــرًا مهًمـــاىف احلفـــاظ علـــى تلـــك الســـلطة
نيكسـون التلفزيونيـة، رد الـبعض خسـارة األخـري ملعركـة  -مناظرة كينـدى

  ).الواثقة كما بدت ىف عرض الساعة اخلامسةالرئاسة لنظراته غري 
ولعال ألمر يزداد وضوحًا حني نتأمل املناظرات االنتخابية  

اليت جتري على شاشات التليفزيون ويتابعها الشعب األمريكي والعامل 
يقف املرشحان : أوًال، يتبد ىاالستعراض على النحو اآليت كله تقريباً 

ار  وسط ديكور تليفزيوين دقيق التصميم وظيفته األساسية حتقيق اإل
ويرتدي أحد املرشحني  .الذي جيعل الصورة مركزاً يدور حوله كل شيء

ربطة عنق محراء، أما اآلخر فريتدي ربطة زرقاء؛ حىت يستطيع املشاهد 
ومن خالل املتابعة التدرجيية ألحداث املناظرة . التمييز بينهما بسهولة

دور املمثل الذي جيتهد يف الدائرة، نكتشف أن كل مرشح يقوم ب
وجيب  .توظيف طاقاته األدائية وملكاته الشخصية حىت جيذب االنتباه

علينا أال ننسى أن كال املرشحني يتصرف حبسب سيناريو جاهز 
مسبقاً، أعده فريق من الباحثني واملفكرين والكتاب واملخرجني 

ؤول  وعلى حنو يشبه ما حيدث يف جوائز األوسكار، سوف ي. البارعني
إىل أفضل ممثل وأفضل سيناريو  -يف النهاية -كرسي البيت األبيض

ومتثل مراسم التنصيب يف يوم الدميقراطية العظيم جائزة . وأفضل إخراج
  ).األوسكار

رمبا تكون األمثلة من عامل السياسة عن الدور الذي تؤديه 
عندما يكون هناك  : الصورة عديدة، وعلى سبيل املثال ال احلصر

ب أو ثورة فإن أول األهداف تتمثل فيالسيطرة على الصورة من انقال
وإذا أخذنا مثال من . خالل السيطرة على مبىن اإلذاعة والتليفزيون

يناير يف مصر على الدور الذي لعبته الصورة إبان الثورة  25ثورة 
سنجد أنه دورا حموريا، فعندما نشرت جريدة املصري اليوم صور 

وكان ذلك يوم اخلامس من فرباير أي قبل ( شهداء الثورة املصرية
، انتقلت الثورة من مستوى إىل )تنحي الرئيس السابق بستة أيام

وكلهم تقريبا من (مستوى آخر، نظرا ألن صور الشهداء نفسها 
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قد أثارت موجة غضب عارمة لدى قطاعات عريضة من ) الشباب
ألعداد الناس، وبالتايل استطاعت تلك الصور أن تضيف إىل مجوع ا
م الصور كان . احملتشدة يف ميادين مصر أعداد غفرية أخرى ممن أثار

األمر ليختلف بطبيعة احلال لو اكتفت اجلريدة فقط بنشر امساء 
  .الشهداء دون صورهم

 23وإذا عدنا زمنيا بالتاريخ إىل الوراء قليال وحتديدا إىل 
العب ىف بالت ، سنجد جريدة األهرام قد قامت2010) سبتمرب(أيلول 

صورة فوتوغرافية كانت قد التقطت ىف البيت األبيض للرئيس أوباما، 
بصحبة الرئيس مبارك وامللك عبداهللا ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس 
السلطة الفلسطينية أبو مازن، أثناء حفل إطالق املفاوضات املباشرة 

ئيس فبينما تظهر الصورة األصلية الر . بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
أوباما وهو يتقدم املوكب، وهو أمر طبيعى ىف مناسبة كهذه، إذا 
 .بالصورة امللفقة ُتظهر الرئيس مبارك ىف املقدمة بدال من الرئيس أوباما

ذا الفعل أن توحى للقارئ بأمهية » األهرام«ومن الواضح أن  أرادت 
، ومل جتد ىف "عملية السالم"الدور الذى يلعبه الرئيس مبارك ىف 

  .عبتها لتوصيل هذه الرسالة غري التالعب يف الصورةج
  

  
  الصورة األصلية

  

  
  الصورة بعد التالعب فيها

أن الصـــورة الفوتوغرافيـــة قـــد ارتبطـــت Virilioيـــرى بـــول فريليـــو
منـــــــذ اخرتاعهـــــــا بـــــــالقوة العســـــــكرية واالســـــــتخبار، بـــــــل وباســـــــتخدامها  

ىف حتليلـه لصـور  Taylorويذهب جـون تـايلور. )141بيجنل،ص(كسالح

احلــرب إىل أن األغــراض العســكرية ســاعدت علــى كســر أيقونــة الصــورة 
ـــا تقـــدم الواقـــع ) 141بيجنـــل،ص(وتعاليهـــا عنـــدما مت النظـــر إليهـــا علـــى أ

  :وميكن أن نطبق ذلك علىحالتني
وسـنعرض هلـا مـن حرب الخلـيج األولـى،  احلالة األوىل هي حالة

الجتمـاع والفيلسـوف الفرنسـي جـان خالل التحليـل الـذي قدمـه عـامل ا
  .بودريار

عنـــون بودريـــار أحـــد مؤلفاتـــه الـــيت حظيـــت ) 1995(يف العـــام 
وهـو يتـألف مـن ثالثـة مقـاالت  ". حرب اخلليج مل تقـع"بـ"سيء"بصيت

: حـرب اخللـيج"، "حرب اخلليج لن تقـع: "كتبت يف فرتة حرب اخلليج
ســـجال ويـــتلخص ". حـــرب اخللـــيج مل تقـــع"، و"هـــل هـــي واقعـــة حقـــاً؟

بودريـــــار، يف جـــــوهره، يف أن منفـــــذنا الوحيـــــد إىل حقيقـــــة احلـــــرب هـــــو 
اإلعالم، ولذلك فإنه ليس ملشاعرنا وتأكيداتنا بشأن احلرب أي أساس 
. يف الواقــــع يتعــــدى األســــاس الــــذي ألي وجــــه آخــــر مــــن أوجــــه احليــــاة

فاحلرب، مثل كل شيء آخر، هي قطعة مـن اخلطـاب اإلعالمـي الـذي 
وال يشـري بودريـار هنـا إىل أن اإلعـالم . عـامل الواقعـيخيلق لنا باستمرار 

يشــوه احلقيقــة، ألنــه لــيس مثــة أي حقيقــة تقبــع وراء املظــاهر، بــل يشــري 
إىل أن اإلعــالم يعيــد إنتــاج واقــع مفــرط ال تعــدو أســئلة احلقيقــة فيــه إال 

فاحلقيقـة، عنـد بودريـار، هـي اآلن ذلـك الشـيء . أن تكون مثرة للبالغـة
لــذا فحملــة . اءل حجمــه باســتمرار إىل أن خيتفــي متامــاً اهلزياللــذي يتضــ

ا تطويراً للعبة من ألعاب الفيديو، فهي  حرب اخلليج كلها ال تعدو كو
وحىت الذين هـم يف السـلطة مـن . Hyper-Realityسيناريو فوق واقعي

 )4(".إن. إن. سـي"صناع القرار، كانوا يتابعون احلرب من على شاشـة 

ـا فالتغطية اإلعالمية و  الصور الـيت تنقلهـا هـي الـيت تصـنع احلـرب، بـل إ
ذلـــك أن االنطباعـــات الـــيت ختلفهـــا ال تـــؤثر علـــى مجـــاهري . هـــي احلـــرب

يف نفـــــس هـــــذا . املشـــــاهدين وحـــــدهم، بـــــل أيضـــــًاعلى مـــــدبري احلـــــرب
عــــن مــــاذا أمــــدتنا R.Debrayالســــياق أيضــــا يتســــاءل رجيــــيس دوبــــري 

؟ علــــى أي أرض تلفزاتنــــا يف هــــذه احلــــرب؟ ومــــاذا كشــــفت لنــــا الصــــورة
وقعـــت هـــذه احلـــرب؟ ومـــن الـــذي أرادهـــا أن تكـــون كـــذلك؟ إن حـــرب 

، وهلـذا بالضـبط، فهـي غـري "رؤيـة"اخلليج، يقـول دوبـري، كانـت حـرب 
  .)76، ص1999سعاد عالمي،(مرئية وبدون أي أثر عندنا

 )Simulacra،)5عرب التزييف وفوق الواقعيـة والصـور الزائفـة  

ــــواقعي بــــاملزيف، والظــــاهر واســــرتاتيجيات الــــردع النفســــي ا لــــيت ختلــــط ال
بـــــالفعلي، والزمـــــان احلقيقـــــي بـــــالالحقيقي، يضـــــيع احلـــــد الفاصـــــل بـــــني 

. وتكــــون الغلبــــة هلــــذه األخــــرية". الصــــورة املزيفــــة"و" ماحــــدث بالفعــــل"
هــل كنــا نشــاهد احلــرب كمــا : وميكــن صــياغة األمــر عــرب التســاؤل اآليت

يشاهدون شيئا آخر هي فعًالعلى شاشات األخبار؟ أمكان املتفرجون 
  غري احلرب؟
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علــى الــرغم مــن أن حتليــل بودريــار ال يتجــاوز حــد التوصــيف  
ملــــا حــــدث يف التغطيــــة اإلعالميــــة حلــــرب اخللــــيج األوىل، وإنــــه يضــــمر 
بداخل حتليله فرضية مفادها ضعف طاقة وقدرة اإلنسـان املعاصـر علـى 

بـــأن وحـــىت لـــو مت الـــزعم  )6(التمييـــز بـــني صـــورة الشـــيء والشـــيء نفســـه،
حــرب اخللــيج قــد وقعــت، فــإن بودريــار ســريد بــأن أي أدلــة تقــدم هــي 
زائفــة حتمــاً، وليســت أكثــر أو أقــل صــدقاً مــن أي ادعــاء ســدميي آخــر 

مــن ذلــك؛  الــرغم علــى، )250-249، ص2005آلــن هــاو، ( اإلعــالم يطلقــه
عــامل ..فــإن حتليالتــه تكشــف لنــا عــن عــامل آخــر تشــيده وســائل اإلعــالم

ــــــــه القــــــــدرة علــــــــى التــــــــ أثري والفعــــــــل والتوجيــــــــه لقطــــــــاع عــــــــريض مــــــــن ل
  .عامل ميتلك قوة األصل ويفوقه..اجلماهري

ومن حرب اخلليج األوىل إىل احلرب اإلسرائيلية على لبنان يف 
، إذ دأب املتحــدث اإلســرائيلي علــى الظهــور عــرب شاشــة 2006 يوليــو

إحــــدى القنــــوات الفضــــائية العربيــــة ليــــديل بتصــــرحيات وتربيــــرات حــــول 
مــا يلفـــت . رب وأهــدافها واملكاســب واخلســـائر الــيت حققتهــادوافــع احلــ

االنتبــاه يف صــورة املتحــدث اإلســرائيلي لــيس بالغتــه وقــوة خطابــه، وإمنــا  
مشــهد اخللفيــة الــيت كانــت تطــل مــن وراءه دومنــا تغيــري أو تبــديل طــوال 

" أوروبيـة"أيام احلـرب، وكانـت عبـارة عـن لقطـات حيـة جملموعـة بنايـات 
تقبـــع يف قلـــب أحـــد األحيـــاء اإلســـرائيلية اهلادئـــة الـــيت  الطـــابع املعمـــاري

بنايات إن دل اختيارها يف هذا السـياق ..تكاد ختلو تقريباً من السكان
علــى شــيء، فإمنــا يــدل علــى رســالة واحــدة أرادت إســرائيل أن توجههــا 
إىل دول الغــرب أمجــع والــيت هــي اهلــدف األهــم للرســائل يف هــذه احلقبــة 

وعلى النحو نفسـه وبينمـا "!. حنن منكم: "تقول رسالة واحدة -الزمنية
يقــف الــرئيس األمريكــي ليلقــي خطابــاً محاســياً يف جنــوده، فــإن مشــهد 

فمــا مــن لقــاء . اخللفيــة ال يســقط أبــداً مــن احلســبان أيــاً كانــت الظــروف
احتشد فيه اجلنود األمريكيون أمام رئيسـهم إال وقـف مـن وراءه مباشـرة 

مــن االنتبــاه، إىل أن وقــوفهم علــى هـــذا  ثلــة مــن اجلنــود، تــدرك، بقليـــل
: رسـالة تقــول..النحـو مـا هـو إال رسـالة ثقافيـة يـتم توجيههـا إىل اجلميـع

فلمــا حنــن نطــالع الوجــوه، عناصــر الصــورة، فإننــا جنــدها "! حنــن هــؤالء"
عبــارة عــن وجــوه حتمــل عناصــر تعــرب عــن اجلماعــات اإلثنيــة الــيت يتــألف 

ذو مالمـــح أوروبيـــة، وآخـــر شـــرق  منهــا اجملتمـــع األمريكـــي مـــا بـــني وجــه
  .إخل...أسيوية، وثالث ذي مالمح أفريفية، ورابع ذي مالمح التينية

  المجال السلعي :ثانياً 
مــع ازديــاد نفــوذ وقــوة الرأمساليــة املعاصــرة كــان البــد، كــرد فعــل 
طبيعــــــي، مــــــن تطــــــوير اجلهــــــاز اإلعــــــالين ليــــــتمكن مــــــن ترســــــيخ القــــــيم 

ــا لــذا مت ا. االســتهالكية بصــورة أقــوى لــدفع بالصــورة إىل أقصــى إمكانا
مل يعد اإلعالن اآلن مبنياً على فكرة اإليصال أو . لتحقيق هذا اهلدف

التقـــــدمي بـــــاملفهوم العـــــادي، إمنـــــا بـــــات معنيـــــاً أكثـــــر باســـــتثارة الرغبـــــات 

واألذواق مـــن خـــالل الصـــور الـــيت قـــد تكـــون أو التكـــون هلـــا أيـــة عالقـــة 
الن املعاصـــر مـــن مضـــامني ثالثـــة وإذا جردنـــا اإلعـــ. بـــاملنتج املـــراد بيعـــه

. فســـوف ال يبقـــى منـــه غـــري الشـــيء القليـــل) املـــال، اجلـــنس، والعنـــف(
ويـدخل التنـافس . أصبحت الصـورة أكثـر مـن ذلـك، هـي نفسـها سـلعة

يف جتارة بناء الصورة مكوناً حيويًايف التنافس الداخلي للشـركات، وغـدا 
الســـتثمار يف حقـــل النجـــاح يف جتـــارة بنـــاء الصـــورة مرحبـــاً إىل درجـــة أن ا

غـدا معـادال ) كرعاية الفنـون، املعـارض، اإلنتـاج التلفزيـوين(بناء الصورة 
  .يف أمهيته لالستثمار يف مصنع جديد أو تقنية جديدة

 Barthesلقد رأى عدد من نقاد مابعـد احلداثـة أمثـال بـارت 
 Imageأنه نتيجة نشوء ما يسمى ببنك الصورة  Benjaminوبنيامني 

Bank )ملصــطلح الــذي يعــرب عــن املؤسســات والوكــاالت الكــربى وهــو ا
فقد مت نزع الصورة ) اليت حتتكر إنتاج وتوزيع الصور على مستوى عاملي

مــــن ســــياقها وفصــــلها عــــن منتجهــــا، وهــــو مــــا وصــــفه بنيــــامني بضــــياع 
هالةالصـــورةومناخها، يف عصـــر اإلنتـــاج الرقمـــي املتقـــدم بتقنياتـــه اهلائلـــة 

  .أصل الصورةاليت تضيف وحتذف وتعدل من 
لقــد أصــبح مــا حيتاجــه اإلنســان يف اجملتمــع الحيــدده املنــزل أو 

وحبســب جيـانو فــاتيمو . متطلبـات احليـاة وإمنــا الصـورة ووســائل اإلعـالم
Vatimmo" أن هــــذه "عنــــدما يــــذكر إعــــالن عــــن نــــوع مــــن الســــيارات

فــإن هــذا حمــض ادعــاء لــن ؛ "الســيارة تحقــق المتعــة القصــوى للقيــادة
يحقــــق "واحــــداً عنــــدما تظهــــر الســــيارة مبوديــــل جديــــد يــــدوم إال عامــــاً 

فهـــــذه العمليـــــة الدائريةللتقـــــدم ...وهكـــــذا" للقيـــــادة المتعـــــة القصـــــوى
االســـــتهالكي، تنفـــــي املعـــــىن األساســـــللتقدم بأنـــــه حركـــــة إىل األمـــــام يف 

مــا حيــدث اآلن، وفقــا لفــاتيمو، ميكــن أن نطلــق عليــه العدميــة . التــاريخ
  ).112بيجنل، السابق، ( "Accomplished Nihilismاملتحققة

أن يـــــــذهب جـــــــان بودريـــــــار إىل  جمتمـــــــع املســـــــتهلكيف كتابـــــــه
احلاجــات الــيت حيــدثنا عنهــا اخلطــاب املــدعم جملتمــع االســتهالك ليســت 
حاجـــات بشـــرية صـــادرة عنالطبيعـــة اإلنســـانية، بـــل هـــي حاجـــات مـــن 

ـــــا ليســـــت حاجاتأوليـــــة. صـــــنع جمتمـــــع االســـــتهالك نفســـــه فحاجـــــة . إ
ام مثال تشبعها كمية حمـددة مـن الطعـام، إال أنالطعـام اإلنسان إىل الطع

يف اجملتمــع االســتهالكي يتخــذ صــورا وأشــكاال عديــدة أخــرى و يتحــول 
فعلى الرغم من أن حاجات اإلنسان األساسية حمـددة . للمجال الرمزي

ويرجع هذا . إال أننا جند تنوعا هائال فيالسلع اليت تشبع هذه احلاجات
ســتهالك الــذي خيلقحاجــات أخــرى ثانويــة مبجــرد التنــوع إىل جمتمــع اال

فلإلنســـاحند . إنتاجــه لكـــم هائـــل مـــن الســـلع الـــيت تشـــبع حاجـــة واحـــدة
أدىن يكتفــــي بــــه ويســــتطيع عــــن طريقــــه إشــــباع حاجاتــــه األوليــــة، لكــــن 
جمتمــــــع االســـــــتهالكخلق حاجــــــات أخـــــــرى ترفيهيــــــة ورمزيـــــــة ال ميكـــــــن 

ىت تــؤدي بــه إشــباعها، ذلــك ألنــه مبجــرد أن يشــبع الفــرد حاجــةمنها حــ
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ايــــة ويرجــــع الســــبب يف ذلـــــك إىل . إىل حاجــــات أخــــرى وإىل مــــا ال 
اليست حاجـات تشـبع عـن طريـق قـيم اسـتعمالية بـل عـن طريـق قـيم  أ

ال يـــأيت إشـــباع هـــذهاحلاجات عـــن طريـــق امـــتالك املـــرء لقيمـــة . تبادليـــة
فالسلعتســتهلك ملــا تضــفيه علــى . اســتعمالية لشــيء مــا بــل لقيمــة رمزيــة

كانة أو وضع اجتماعي أو قيمة يف اجملتمع وصـورةمعينة عنـد املرء من م
  .اآلخرين، ال مبا تشبعه من حاجات أولية لديه

، فقد أصبح ما الصورة واالستهالكويربط بودريار بني 
حيتاجه اإلنسان يف اجملتمع املعاصر ال حتدده احتياجاته اخلاصة وإمنا 

نية هي الدافع كانت احلاجة اإلنسا. الصورة والدعاية واإلعالن
البتكار وسائل إشباعها، لكن يف اجملتمع الرأمسايل يتم خلق حاجات 
ومهية لإلنسان، وتتحول هذه احلاجات مبرور الوقت إىل حاجات 

  .أساسية
ويعمل اإلعالن على إقناع الناس بأمور تافهة هو يستعني يف 
ذلك بأساليب البحث النفسي ليبث يف الناس اقتناعا زائفا بأن 

  . هم يف اجملتمع حيددها نوع املنتج الذي يستخدمونهقيمت
الذي " الصنمية السلعية"أو " الفيتشية السلعية"يبدو مفهوم 

حدثنا عنه ماركس يف رأس املال على عالقة وثيقة بتحليل بودريار، 
ا منتج إىل كائن تدب فيه احلياة، هذا الكائن  فالسلعة تتحول من كو

شاهد، حبيث يتحول املشاهد مبرور الوقت ميارس تأثريا كبريا على امل
إىل عابد هلذا املنتج، ويعتاد تدرجييا التعلق باملظهر السطحي هلا بدال 

حيلل بودريار دور الصورة يف جمتمع االستهالك و . من اجلوهر احلقيقي
ففاترينة العرض تكشف عن وظيفة أكثر عمقا ". فاترينة احملل"بتناوله لـ

ا وسيلة لع رض السلع، فهي يف ظاهرها تعبري عن من جمرد كو
الشفافية اليت يدعيها اجملتمع الرأمسايل، فما هو موجود معروض، وأن 
ترى هو أن تؤمن، فيتحول الواقع إىل مشهد أو مظهر استعراضي، 

هذا . ويتم اختزاله يف هذا االطار الضيق الذي متثله فاترينة العرض
يولوجي من نوع خاص، إذ باإلضافة إىل تعبري الفاترينة عن وضع سوس

ال هي منتمية . حتتل مكانا وسطا، فال هي يف داخل احملل وال خارجه
ا ذلك الوسط  إىل اجملال اخلاص للمحل وال إىل اجملال العام للشارع، إ
الذي يلتقي فيه العام مع اخلاص، لذا فهي ليست جمرد وسيط بني 

ميع السلعة واملستهلك، بل هي قطب مغناطيسي يعمل على جت
ا وصبها يف منطق جمتمع االستهالك، فضال  الرغبات املتناثرة واستقطا

ا ختلق الرغبات منذ البداية قبل أن تستقطبها   .عن أ
كانت صنمية السلعة هي السائدة يف بداية تطور االنتاج 

كانت صنمية . الرأمسايل، أما اآلن فقد حلت الصور حمل السلع
ا كدال على املكانة االجتماعية  السلعة تشري إىل امتالك السلعة ذا

للفرد، أما اآلن فقد دخل اجملتمع يف مرحلة جديدة من اهليمنة، تلك 

فالتملك جيب أن . اليت تتمثل يف ضرورة إثبات امللكية يف شكل ظاهر
وإذا كانت صنمية . يكشف عن نفسه ويظهر يف صورة رموز وصور
فإن الذي يساعد اآلن السلع عي الطابع األساس للمجتمع الرأمسايل، 

ا اليت نتعرف على السلع من خالهلا . على انتشارها هي الصورة ذا
ا، حبيث أصبحت  وامتالك هذه الصور حل حمل امتالك السلع ذا
العالمة الدالة على املكانة االجتماعية للفرد مرتبطة بامتالك األيقونة 

ا   :الدالة على السلعة ذا

 
كما يف الفنادق واملوالت،   إن الفضاء احلضري اجلديد،

يشهد حتوالت بصرية بفضل الصورة أسرع من الوسائل االجتماعية 
لفهمها، لذا فإن الصورة تعاين من حالة اغرتاب عن اخلربات الثقافية 

ا تعرب عنها وهو ما أطلق عليه جوس . اليت تستمر يف االدعاء بأ
Goss"رتويج االستخدام البصري للصورة يف ال"أي " سحر املول

واإلعالن واجلذب تكون الصورة فيه معربة عن املكانة االقتصادية 
وطاملا أن  ).حممد حسام الدين، السابق("ومنبتة الصلة عن أية قيمة ثقافية أخرى

م يعتمدون إذن على حاجات  منتجي السلعة ينشدون املال، فإ
م على الشراء وعليه فللمنتجني مصلحة دائمة يف . اآلخرين وقدر

لدى اآلخرين، من خالل تغذية " االفراط واالسراف"جيع تش
وإىل درجة استبدال ماهو فعلي وواقعي مبا هو " الشهوات املتخيلة"
؛ لذا يلعب املنتج "متخيل"وعلى حنو " مرغوب فيه"و" شهواين"

الرأمسايل باستمرار دور القواد بني املستهلكني وإحساسهم باحلاجة، 
  .حدة عندهمويقبع منتظراً إشارة ضعف وا

يذهب بودريار إىل أن  L'Amerique" أمريكا"يف كتابه 
شاشات ..حقيقة الواليات املتحدة إمنا تتشكل اآلن كشاشة عمالقة

العرض يف كل مكان، وأغلبها يف املدينة، أفالم وسيناريوات رائعة 
تصور املواقع بطريقة خاصة، خصوصًا إذا كانت متتلك القدرة على 

فالقالع التارخيية "صوراً خيالية مطلوبة " إلباسها"جذب السياح، ويتم 
اية إسبوع تامة  طعام، (اليت تعود إىل العصر الوسيط تقدم إقامة 

واالشرتاك الزائف يف هذه ". لكن من دون حرارة األصل طبعاً ) أزياء
ا هذه العوامل . العوامل املتعددة له آثار فعلية يف الطرائق اليت تنتظم 
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أن تعيش العامل القدمي " األمريكيني؛ فقد بات ممكنًا وحبسب املروجني
فاجلغرافيا ".يف يوم واحد وبدون االضطرار إىل الذهاب إىل هناك

. نفسها حتولت إىل جمموعة من الصور تشاهد على شاشات العرض
ونسخ هذه الصور الزائفة يف حياتنا اليومية جيلب معًا عوامل خمتلفة يف 

ا على أرض الواقع هذه الع. املكان والزمان وامل يتم يف الغالب حماكا
بصورة جمزأة وخمتزلة، حبيث يصبح الواقع ذاته حشد من الصور املرتاصة 

يف فن Collageشيء شبيه بتقنية الكوالج .اليت العالقة هلا ببعضها
  .التصوير املعاصر

  السينما نموذجاً : المجال الفني: ثالثاً 
وقد . ال الصورة املتحركةحققت السينما تقدمًا ثوريًا يف جم

ضاعف هذا التقدم من مجاهريية السينما لدرجة جعلت البعض يرى 
ا  فاستخدام الصورة املقربة أو ". الفن الوحيد املمكن يف املستقبل"أ

صور احلركة البطيئة يف السينما، مثًال، يعيد إنتاج األشياء اليت ال تقوى 
على أن جتمع معًا صوراً  وقدرة السينما. العني اجملردة على رؤيتها

م اليومية  متباينة إىل أبعد احلدود، كيما يرى املشاهدون تقابل حيوا
هي، حبسب والرت بنيامني، قدرة تثبت تلك احليوات ومتارس تأثرياً حمرراً 

وعلى الرغم من هذا الدور التحرري الذي من املمكن أن . جوهرياً 
ا على تساهم به السينما؛ فإن الدور السلطوي الذ ي تلعبه وقدر

تشكيل الوعي وتزييفه، يفوق مبراحل كافة األشكال الفنية 
هذا التأثري غالًبا ما يكون خفًيا، حبيث أنه ميارس عمله .األخرى

" املدرعة بومتكني"عندما شاهد هتلر رائعة أيزنشتاين . بطريقة تراكمية
لشيء  طلب من خمرجي أملانيا أن يصنعوا فيلمًا على نفس املستوى ال

إال ألنه فهم املغزى احلقيقي والرسالة اخلفية للفيلم، مع إميانه مبا لفن 
جزٌء كبري من هذا التأثري الذي تتمتع به . السينما من قدرة على التأثري

ا فن متاح  ا الفن األكثر مجاهريية وشعبية، كما أ السينما يعود إىل أ
ار للجميع، ال يصعب احلصول عليه، باالضافة إىل وس ائل اإل

واجلذب، كل هذا جيعل من السينما آلة جبارة متتلك كافة مقومات 
السيطرة واهليمنة، وجيعل من إمكانية تأسيس خطاب مقاوم 

  .لسلطويتها أمراً بالغ الصعوبة
والواقع أن جانب كبري من األسلوب السائد اليوم لتلقي 

ًا يف وهذا صحيح خصوص. شاهدة عروض السينما املعرفة يتمثل فيم
لذا فإنه جيب أن نوىل قدرًا كبريًا من االهتمام آلليات .العامل الغريب

تشكيل الوعيوالالوعي اليت ينتهجها هؤالء الذين ينتجون العروض 
ناك شركة كربى حمددة تتحرك وفق . السينمائية الكربى وال يعين هذا أ

جملموع ا-إمنا يعين أن الغالبية . خبيث مرسوم مسبقاً " مؤامرايت"خمطط 
هي اليت تبث روحها اخلاصة عرب اإلنتاج  -أو الكلية الثقافية املهيمنة

يتمثل هذا يف طريقة اختيار الكتب .السينمائي احلديث بأسره

، وبالتايل "النصي"والروايات أو القصص الواقعية لتأليف املكون 
املضموين، للعمل الفين الذي سيعرض بالنهاية على شكل صور 

ائي مرئيمتحركة وأصوات  وملا كان اجلمهور . مسموعة، أي مكون 
يف أغلب األحيان منقطعًا عن القراءة اجلادة املتعمقة، فإمنا حيدث هنا 

يقوم بتقدمي ملعقة مملوءة بالطعام اجلاهز، املعد " األخ األكرب"أن 
هذا الطعام . مسبقاً، للطفل الصغري العاجز عن تغذية نفسه بنفسه

العقول املهيمنة على الفكر وصناعة القرار ..ىالكرب "الشركات"جهزته 
يف خمتلف الدوائر السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولكن األهم 
ا عقول تبعث نفسها بنفسها من العمق التارخيي واحلضاري الذي  أ

فإذا كان املخرج أو الكاتب أو .تلك نقطة يف غاية األمهية.تنتمي إليه
دم فكرًا فردًي خاًصا،لكن منبعثًا، بسبب السيناريست رجًال غربًيا يق

السيكولوجية لصاحبه، من العمق التارخيي الذي  –الرتكيبة البيوجرافية 
عاشت به حضارته عرب السنني السابقة، فإن ما سيتم تقدميه يف 

 –دون وعي–ميكن بسهولة امتصاصه " الالواعي"النهاية للجمهور
ألفراد الذين يشكلون ما ليتسرب ويستقر يف أسفل القشرة الدماغيةل

، ذلك الكيان املبهم املعامل الذي يعول عليه كثرياً "الرأي العام"يسمى 
سعيد (جدًا الفكر السياسي الدميوقراطي الغريب، بشقيه النظري والعملي

  ). 2004مكي، 
ما تفعله السينما يف النهاية هو إحالل الواقـع االفرتاضـي حمـل 

ل هــو النظــارة الــيت ينظــر مــن خالهلــا الواقــع الفعلــي، حبيــث يصــبح األو 
. املشاهد للثاين، لذا فالواقع نفسه يتشكل من خالل شاشات السينما

لنراجــع معــاً منظومــة القــيم الــيت أرســتها الســينما مــؤخراً، مبــا فيهــا اللغــة 
عنـدما عـرض فـيلم .املتداولـة، لـنالحظ كيـف يتشـكل الواقـع مـن خالهلـا

للمخــرج ســتانلي   A clockwork Orange 1971"البرتقالــة اآلليــة"
، مث منع بعد ذلك بـدعوى أنـه حيـث علـى العنـف، S.cabrucكابريك 

تشـــكلت جمموعـــات يف بلـــدان عديـــدة تطلـــق علـــى نفســـها نفـــس اســـم 
الفـــيلم، وترتـــدي نفـــس الـــزي الـــذي كـــان يرتديـــه أبطالـــه، ومتـــارس نفـــس 

ا اجلندي األمريكي نفسه يكتسب صورته . املمارسات اليت كان يقوم 
وكه، مـــن خـــالل األفـــالم الـــيت تصـــور اجلـــيش األمريكـــي حبيـــث أن وســـل

الرائي واملالحـظ ألدائـه سـيجد أن اجلـزء األكـرب مـن تصـرفاته تشـبه أداء 
نفـــس األمـــر أيضـــاً ينطبـــق علـــى أداء الـــرئيس األمريكـــي . جنـــوم الســـينما

إىل " ســـينمائية"، إذ تبـــدو كـــل حركاتـــه وإمياءاتـــه "جـــورج بـــوش"الســـابق 
الغـرب بكـل مفرداتـه، مسـتمده بصـورة ..الغـرب عنـدناصـورة . حد كبـري

األطفــال يرفضــون الواقــع وينســحبون منــه ألنــه أقــل . رئيســة مــن الســينما
اراً " واحلقيقة أنـه ميكـن إعطـاء عـدد . من واقع أفالم الرسوم املتحركة" إ

حمـدودة  هائـل مـن األمثلـة الـيت تكشـف عـن القـدرات واالمكانـات الـال
  .للسينما
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ــا الســينما عــن بــاقي مثــة مســة ب   الغــة األمهيــة واخلطــورة تنفــرد 
ا علـى تقلـيص حجـم اخليـال لـدى املتلقـي. الفنون األخرى . وهي قـدر

فالعمـل السـينمائي . وهي السمة اليت تنبه إليها أدورنو مبكـراً يف أعمالـه
يقلــــص حجــــم املشــــاركة، فهــــو ميلــــى علــــى املشــــاهد مــــا يريــــد أن يقولــــه 

يكـون املتلقـي مهـه . الذي متثله شاشة العرضوحيصره يف اإلطار الضيق 
ـــه للعمـــل الســـينمائي، متابعـــة ذلـــك الســـيل املتـــدفق  األول، أثنـــاء متابعت

واألمــــر وفقــــاً . للصــــور املتحركــــة دون إعطــــاءه الفرصــــة للتفكــــري والتــــدبر
والســينما . ألدورنــو قــائم بأمجعــه علــى كليشــهات جــاهزة وثابتــة ال تتغــري

إلثـــارة يف الوقـــت الـــذي متـــارس فيـــه تأثريهـــا يف النهايـــة تـــوفر إحساســـاً با
املنوم أو املخدر، وهي تبرت غىن التجربة اجلماليـة وتشـيئ العمـل بطريقـة 

، 1972أدورنـــــو وهوركهـــــايمر، (تتســـــق متامـــــاً مـــــع احنـــــدار الفـــــرد واضـــــمحالله

  ).126ص
مـــــا يقولـــــه أدورنـــــو وحيـــــذر منـــــه كتبـــــه عنـــــدما كانـــــت الصـــــورة 

ـــ بالتحديـــد (ا األوىل حنـــو االنطـــالقالســـينمائية تـــتلمس طريقهـــا وخطوا
ــــــ)..1947عـــــام  ـــــل اخـــــرتاع مـــــا يســـــمى ب ـــــه قب ـــــة"كتب  Digital" الرقمن

وظهور أفالم مصنوعة فقط من خالل أجهزة .. Graphic الجرافيكو
مفادهــا أنــه يف K. Rassick" كــن راســيك"مثــة مالحظــة لـــ. الكومبيـوتر

مخس عشرة  القرن احلادي والعشرين لن تزيد مدة الفيلم السينمائي عن
ــــــــــا ال حنتــــــــــاج إىل  ــــــــــا أصــــــــــبحنا يف ثقافتن ــــــــــزات "دقيقــــــــــة، ألنن التجهي

الـــــيت اعتـــــدنا عليهـــــا مـــــن أجـــــل فهـــــم  جمموعـــــة مـــــن الصـــــور  "المعقـــــدة
مــا حيــدث هــو أن كــل جــزء مــن الســرد  ).140، ص2000جيمســون،(كقصــة

كـان يومـاً غـري مفهـوم دون السـياق السـردي بأكملـه أصـبح قـادراً علـى 
لقـــد أصـــبح ذايت القـــدرة، بقدرتـــه .هـــا وحـــدهبعـــث رســـالة ســـردية بأكمل

اجلديــــــدة املكتســــــبة علــــــى امتصــــــاص احملتــــــوى واســــــقاطه يف نــــــوع مــــــن 
  .االنعكاس اللحظي
مابعـد احلداثـة والـنص املعــروض : قـراءة بـدون تأويــل"فيمقالتـه 

أعمـاًال "يستنتج جيمسـون أنـه لـيس مثـة اآلن مـا يسـمى " على الشاشة
لفيــديو نــوع إبــداعي خــاص بــه، وأنــه لــن يصــري لفــن ا" منظــورة خالــدة

هــو أمــر غايــة يف ..حــىت جمــرد إنتــاج نظريــة خاصــة مبخــرج العمــل ورؤيتــه
أعمـق الـذوات املقدمـة يف فـن الفيـديو، مـا هـي إال "الصعوبة، ذلـك أن 

ــا مجيــع نصــوص "وأن " األدوات التكنولوجيــة نفســها حتــاول إثبــات ذا
ثـــر مـــن حتديـــد الفيـــديو واألعمـــال املعروضـــة علـــى الشاشـــة ال تقـــدم أك

ة  ــا فتصــري بــذلك مجيعهــا متشــا عمليــة إنتاجهــا، أو إعــادة إنتاجهــا ذا
  ).208جيمسون، السابق، ص("بشكل منفر وغريب

ما بني تفاؤلية بنيامني وتشاؤمية أدورنو وجيمسون يقع واقع أكثـر 
تركيبـــاً تتـــداخل يف صـــناعته قـــوى عديـــدة ذات أهـــداف متباينـــة لكنهـــا 

  .واحدة هي السيطرة واهليمنةتتقاطع معاً يف نقطة 
  اقتراح أدوات لمقاومة سلطوية الصورة 

تكمــــــن الصــــــعوبة احلقيقيــــــة يف اقــــــرتاح أدوات مقاومــــــة ســــــلطوية  
الصــــــورة، يف أن هــــــذه األدوات البــــــد أن تكــــــون موجهــــــة يف األســــــاس 
للمتلقـــي العـــادي، ولـــيس املتخصـــص، وغالبـــاً مـــا تتســـم هـــذه األدوات 

على أنه . وهنا تكمن املفارقة والصعوبةبالصعوبة والتعقيد والتخصص، 
ميكـــن احلـــديث دائًمـــا عـــن أدوات عامـــة، حبيـــث يســـهل علـــى املشـــاهد 

  :العادي اكتشاف مواطن الزيف واهليمنة يف الصورة املرئية
البــد للمتلقــي أن يتســلح بالنقــد حيــال كــل مــا يــرتاءى لــه مــن  -1

رة صور، وأن يفرتض عدم براءة الصـورة املرئيـة، إذ حضـور الصـو 
هــو حضــور اهليمنــة، حــىت ولــو كــان ذلــك علــى مســتوى الرؤيــة 

  .البصرية
وضــع الصــورة يف ســـياقها، مبعــىن أن الصــورة البـــد أن تعــرب عـــن  -2

ــــه، البــــد أن يكــــون هلــــا دور يف إنتــــاج  ــــذي وردت في الســــياق ال
وما عدا ذلك يكـون اهلـدف . املعىن الكلي، وهذا مربر وجودها

لغرائز وتشـــجيع اجلانـــب مـــن الصـــورة هـــو التشـــويش واللعـــب بـــا
  .االستهالكي

يـــرتبط بالعنصـــر الســـابق عنصـــر آخـــر وهـــو عـــدم قابليـــة الصـــورة  -3
فالرســالة البصــرية تركيبيــة ال تقبــل التقطيــع إىل عناصــر للتجزئــة، 

ا ترابطية ختتزن يف بنائها دالالت ال تتجـزء،  صغرى مستقلة أل
مكتمًال، ممـا  وإذا قبلت الصورة التجزئة يكون املعىن مبتوراً، غري

  .يسهل عملية اخلداع والتضليل
مبعـــىن أن  . حتديـــد طبيعـــة الصـــورة، فالصـــورة تتحـــدد وفقـــاً جملاهلـــا -4

ختاطبنـا مـن منطقـة خمتلفـة،  ) دعائيـة، إعالميـة، فنيـة(كل صـورة 
كمـــا أن كـــًال منهـــا لـــه أدواتـــه وطرائقـــه، وبالتـــايل ختتلـــف أدوات 

  .قراءة وحتليل الصورة وفقاً جملاهلا
 اجملال اإلعالين الدعائي، غالباً ما تأيت الصـورة مرتبطـة بـنص يف -5

مجلــة أو عبــارة أو لفــظ، ويف معظــم األحيــان تكــون الصــورة ..مــا
ال عالقة هلا بالنص، ويكـون اهلـدف مـن ذلـك خلـق مـا يسـمى 

اســــــتدعاء الصــــــورة عنــــــد "باالرتبــــــاط الشــــــرطي، أو االســــــتدعاء 
يف الغالـــب  ، ومضـــمون الصـــورة يـــأيت"حضـــور الكلمـــة والعكـــس

هنـا البـد للمتلقـي ..مركزاً على اجلانب الغرائـزي أو االسـتهالكي
أن يتســـــــــاءل عـــــــــن مـــــــــربر وجـــــــــود ..أن يعـــــــــي هـــــــــذا االرتبـــــــــاط
مــاذا "أن حيــاول اإلجابــة علــى ســؤال ..الصــورةوارتباطها بالكلمــة

  ".تقول الصورة؟
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يف اجملـــال اإلعالمـــي اإلخبـــاري، الـــذي تلعـــب فيـــه الصـــورة دوراً  -6
د من تركيز االهتمام على اخللفيات اليت تظهر عليهـا البرئيًسا، 

األحـــداث، إذ هـــي يف الغالـــب حتمـــل رســـائل موجهـــة هلـــا نفـــس 
كما جيب أن ينظـر . قوة، ورمبا أكثر، الرسائل الكالمية املباشرة

ـــا، وال يـــتم بثهـــا أو  ـــا مقصـــودة يف حـــد ذا إىل الصـــورة علـــى أ
ـــا تو  صـــيل انفعـــال أو رد اختيارهـــا بطريقـــة عشـــوائية، إمنـــا يـــراد 

واألصل يف التعامل مع اإلعالم هو وضع اخلـرب بـني . فعل معني
قوسني وتعليق احلكم عليه، إىل أن يتأكـد، ويصـمد أمـام الرؤيـة 

  .الناقدة
يف اجملال السنيمائي يصعب حتديد خطوط عريضة للتعامـل مـع  -7

كمـا أن . الصورة، إذ األمر يتداخل مع ميدان النقـد السـينمائي
إبداعيـــة، واإلبـــداع يســـمح جبميـــع .. رة الســـينمائية متخيلـــةالصـــو 

لكـــن علـــى كـــل ". حريـــة اإلبـــداع"وجهـــات النظـــر حتـــت شـــعار 
حال ينبغي وضع مسافة مناسبة بني املتلقـي والعمـل السـينمائي 

فمــا .متكنــه مــن اكتشــاف مــواطن الســيطرة يف الصــورة الســينمائية
بـــالقلق مـــن تقـــوم بـــه الســـينمااآلن يـــدفع املـــرء للشـــعور الغريـــب 

أن ينتابنا القلق من " الطبيعي"وبالتأكيد فليس من .العمل الفين
احلقيقــــة األساســــية التيتلقــــي . عمــــل فــــين فقــــط ألنــــه عمــــل فــــين

الضـوء علـى هـذا اإلشـكال هــي وجـوب النظـر برتكيـز حنـو ذلــك 
الطريقـة اخلاصـة الـيت  ": التجاريـة"اجلانب غري املألوف فــياألفالم 

تســتعملها لفرضــخلفية فكريــة غامضــة  كانــت وال تــزال الســينما
  .ومشوشة تتحرك من وراء األحداث
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أحد " جمتمع االستعراض"أحد مؤلفات الدكتور شاكر عبد احلميد، " عصر الصورة .2
 .R" رودلف كريين"لمصطلح " صورةحضارة ال"، Guy Debordمؤلفات جي ديبور 

Kearney  يقظة اخليال"ورد يف كتابه "The Wake of Imagination 

مل حيظ اخلطاب البصري، يف فضائنا الثقايف، باالهتمام ذاته الذي حظيت به  .3
الدراسات األدبية، شفوية كانت أم مكتوبة، ومل خيصص بأي اعرتاف جامعي، بل مت 

ميشه على الساحة وما مت اجنازه من دراسات أو حبوث . الثقافية بشكل عام اقصاؤه و
  ،جامعية مل يرق، بعد، إىل مستوى اخلطاب البصري يف تعدديته وتشابك عالقاته

ا كثريًا ما حولته إىل خطاب أديب  وقدرته على التعالق بغريه من اجملاالت التعبريية، بل إ
دون حماولة تفسري  ) االجتماعية-لوجيةااليديو (موضوعايت، يركز علىاملدلوالت واحملتويات

وهو نابع من جتربة –واحلل يف رأيي!!كيف يعمل اخلطاب البصري وكيف يؤثر؟
هو أتاحة الفرصة أكثر للدراسات االكادميية اليت حتاول أن تفك شفرات  -شخصية

ا على الفعل والتأثري  .الصور، وتدرك آليات اشتغاهلا وقدرا

ا عن التغطية اليت تقدمها شبكتها يف عرض يف ) إن. إن. سي(مل ترتدد  .4 إحدى دعايا
) أي وقت حرب اخلليج(قضيت الوقت كله "الرئيس املصري حسين مبارك وهو يؤكد 

جون "، فضًال عن نقل تقارير عن رئيس احلكومة الربيطانية  "إن. إن. أشاهد ال سي
اف بالسبق على لسان وهو يتابع أمام شاشته آخر أنباء احملطة نفسها، واالعرت " ماجيور

قدم لنا ميك  2002عامويف  ).100،ص1992مي غصوب، (وزير الدفاع األمريكي ديك تشيين 
 Live"اهلام  فيلمهMick, Jacksonجاكسون  from Baghdad " عن تغطية

حلرب اخلليج، وفيه يطرح نفس وجهة نظر بوددريار حول الواقع املزيف " إن. إن. سي"الـ
 .عالم حول احلدثالذي تصنعه وسائل اإل

يستخدم بودريار مفهوم السيموالكرا، متبعًا يف ذلك جل دولوز، ليشري به إىل حالة  .5
عامة من الفوضى فرضتها وسائل اإلعالم املعاصرة، وتغلغلها يف احلياة اليومية، وقيم 
التعامل اإلنساين، وأخالقيات املمارسة يف الغرب، فق قدمت بذلك صورة شبيهة للواقع 

الواقع ذاته، مبا يبعد الفرد واجملتمع عن النفاذ احلقيقي للمعاين اخلاصة بتعريف بوصفها 
وجوده، وجيعله يف حلقة مفرغة من التعريف الشبيه، والفكر الشبيه، والوجود الشبيه، 

يف حلقة مفرغة من التشبيهية، يغذيها هو عندما يتقبلها  -والقيم الشبيهة، أي باختصار
 .كما يغذيها اجملتمع عندما يعتربها تعبرياً عنه  بوصفها الواقع، متاماً 

 :Postmodernismاخلليجاملثقفون وحرب : يف كتابه ما بعد احلداثة .6

Intellectuals and the Gulf War  يتساءل كريستوفر نوريسNorris  عن
ويعتربونه مثقفًا حمرتمًا يف " بودريار"السبب الذي جيعل اآلخرين يتعاملون جبد مع آراء 

). يقصد مقاالته عن حرب اخلليج(سط األكادميي على الرغم من مقاالت كهذه الو 
والواقع أنه ميكن تفهم تقييم نوريس وخماوفه من أن يقود موقف بودريار هذا إىل العدمية، 
أو إىل مايسميه نقاد أشرس ملا بعد احلداثة باخلبث السينيكي الساخر من غري أن يكون 

على أنه حيق لنا التساؤل أيضا عن موقف ). 47ق،صراجع مي غصوب، الساب(عابئا 
 11بودريار من أحداث أخرى نقلتها لنا وسائل اإلعالم، كأحداث حرب فيتنام و

اختلقته وسائل اإلعالم؟ كما أن ما يلقي  اقعسبتمرب، هل حدثت بالفعل؟ أم هو و 
وهو ! يجبظالل الشك على أطروحة بودريار هو أنه مل يطبقها إال على حالة حرب اخلل

موقف يدعو للتساؤل خصوصا وأن مواقف بودريار املنحازة للثقافة، ورمبا السياسة، 
 . األمريكية عديدة
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  هار وإشكاليات السياقاالتصال المتكامل بين تدعيم اإلش
  )1(غالم عبد الوهاب

 
  مقدمة

عرفت العشرية األخرية من القرن العشرين العديد من 
الدراسات اليت تستهدف التعرف على مدى فعالية األنشطة 
االتصالية املختلفة يف حتقيق األهداف التسويقية ألي منشأة 

  .اقتصادية مهما كانت طبيعتها
تحالة الوصول إىل أكرب خلصت معظم الدراسات إىل اس

نسبة من الفعالية باالعتماد على مبدأ االختيار بني األنشطة 
االتصالية يف استهداف اجلمهور اخلارجي للمؤسسة وضمان التوافق 
بني اجلمهور الداخلي واألهداف االتصالية والتسويقية املسطرة يف 

طالبة اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، األمر الذي دفع البعض إىل امل
بدمج هذه العناصر املتمثلة أساسا يف اإلشهار، العالقات العامة، 
اإلشهار يف مكان البيع، التسويق املباشر، الرعاية األدبية والسبونسور 
وامليسينا وغريها يف إطار سياسة واحدة حبثا عن الفعالية القصوى 

  .واالستهداف ملختلف الشرائح املكونة جلمهور املؤسسة
حمل دراسات عدة ومطلب العديد من اخلربات بعد أن كان 

حتول االتصال املتكامل يف السنوات األخرية إىل ممارسة ميدانية بعد 
ذا التوجه الذي خيدم مصاحلها  أن اقتنعت املؤسسات االقتصادية 
على املستوى القريب، املتوسط والبعيد دون الزيادة يف املصاريف اليت 

املزيج التسويقي املتمثل يف ختصص للعنصر الرابع من عناصر 
 .  االتصال

لقد حتول التفكري االسرتاتيجي االتصايل من االعتماد على 
اإلشهار يف استهدف مجهور املستهلكني واملشرتين من أجل إقناعهم 
باخلدمات والسلع املشكلة للعرض العام، إىل البناء إسرتاتيجية 

التصالية على جديدة مرتكزة على التكامل بني خمتلف النشاطات ا
املستوى املضمون والتنسيق بني خمتلف القائمني على تسطري اخلطط 

  .االتصالية للمؤسسة على مستوى املوارد البشرية
ضمن هذا التحول اإلسرتاتيجي يف خطط االتصال 
ا عرب كرونولوجيا الزمن، ما هي عالقة اإلشهار  املؤسسايت وتطورا

جناح هذه اإلسرتاتيجية مرهون بإسرتاتيجية االتصال املتكامل، وهل 
  .بالسياقات املشكلة للمجتمع املستهدف؟

  مفهوم اإلشهار
خيتلف املفاهيم الذي ميكن للباحث أن يتعامل معها 
باختالف املقاربات العلمية الذي يعتمدها أصحاب هذه 

  التحديدات، وحسب التوجه العلمي والتخصص، فاإلشهار من 

  
يف الشريازي على أنه اجملاهرة يف منظور اللغويني نستمده من تعر 

  )2( .حني أن بطرس البستاين قال أنه يعين النشر واإلظهار
الصادر عن " الروس"هذا عند العرب بينما يعرفه قاموس 

جمموعة الوسائل املستخدمة للتعريف " أنه ىدائرة املعارف الفرنسية عل
ا   )3(."مبنشأة جتارية أو صناعية واطراد منتجا

ف اللغوي لإلشهار ال يتعدى الشرح اللغوي للفظ إذن التعري
فهو يف " الروس"اإلشهار، بينما يف التعريف الغريب الوارد يف قاموس 

احلقيقة أكثر مشولية من املفهوم احلقيقي، فهو يقرتب من التحديد 
  .االصطالحي أكثر منه إىل التحديد املعجمي اللغوي

للمفهوم، بينما ختتلف التحديدات يف الشق االصطالحي 
اإلعالن كمصطلح يظل قاصرا "حيث يعتقد نصر الدين العياضي أن 

على تغطية خمتلف املمارسات اليت متس النشاطات املتباينة واملختلفة 
إن املصطلح البديل الذي ..."advertising"واليت تنضوي حتت لواء 

يبدو يف اعتقادنا أقدر على تغطية كل هذه النشاطات والتقنيات هو 
  )4( ."اراإلشه

يذهب العياضي إىل التفريق بني املصطلحني إىل أن اإلشهار 
حيمل بعدا تروجييا على عكس مصطلح اإلعالن الذي حيمل بعدا 
إعالميا، فاإلعالن ال يتضمن حسب الباحث أي إشارة لتحفيز 

  .املستهلك أو تعزيز دوافع الشراء لديه
شخصي يعرفه حممد العليان على أنه عملية االتصال غري ال

العامة بواسطة معلنني يدفعون مثنا معينا  لمن خالل وسائل االتصا
حبيث .إليصال معلومات معينة إىل فئات معينة من املستهلكني

   )5( .يفصح املعلن عن شخصيته
يف هذا التعريف جند إشارة إىل أّن اإلشهار هو عملية اتصالية 

ي،زبون بني طرفني أساسيني، مرسل منتج ومتلقي مستهلك أو مشرت 
أو تاجر إىل غري ذلك، باإلضافة إىل أنه يركز على ضرورة دفع املقابل 
من طرف املعلن للوكالة االشهارية نظري اخلدمات اليت حيصل عليها، 

  .واألمر اآلخر املهم هو كشف هوية املعلن حىت يتعرف عليه املتلقي
أما التعريف الغريب لنفس املفهوم فنجده عند أيكر 

على أنه اتصال مجاهريي حيصل لتحقيق ) Aaker/myers(ومايرز
متعلقة مبعلن يدفع أمواال لوسيلة إعالمية من أجل بث .فوائد معروفة

   )6( .رسائله اليت هي على العموم موضوعة من طرف وكالة إشهارية
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جمموعة من الوسائل "على أنه " Robert Leduc"كما يعرفه 
وإقناعه مبا يقدمه من  املستخدمة من طرف املنِتج إلعالم اجلمهور

وهو نفس املفهوم الذي يقدمه  ،)7( "سلع وخدمات لسوق معني
املعجم املوسوعي لإلعالم واالتصال مع إضافة عنصر الوسائل 

  )8( .املعتمدة من أجل استمالة املتلقي
وهنا يظهر جليا االتفاق احلاصل بني الفكر العريب والغريب، 

ي لالتصال اإلشهاري واملنفعة فكالمها يركز على الطابع اجلماهري 
احملصلة من طرف املعلن، كما يركزان على الوسيط الذي قد يكون 
مديرية العالقات العامة باملؤسسة، الوكاالت االشهارية اخلاصة أو 

  .وسائل اإلعالم
لقد ارتبط اإلشهار بالتسويق، إال أنه مع الوقت أصبحت 

صبحوا يشكون يف فعاليته مشكوكا فيها، ذلك أن بعض الباحثني أ
قدرة اإلشهار على إقناع املستهلك ومدى فعاليته يف تغيري سلوكيات 

قام ماركيز من خالل  1969ففي مقال نشر يف  )9(املستهلك،
تلخيص عدة دراسات باملقارنة بني االستثمارات الكربى للمعلنني يف 
هذا اجملال والنتائج اليت تتجسد بعد ذلك وتأثريه على حجم 

حيث خلص إىل أن هذه الدراسات مل تسفر على الربط  املبيعات،
بني اإلشهار والتأثريات املسجلة يف املؤسسة ومن هنا خلص إىل 

  )10( .اإلشهار مشكوك يف فعاليته
 لقد أمدت النظرة الكالسيكية لإلشهار دورا إعالميا حبتا،

وهو دفع املستهلك إىل االختيار بني املنتجات عن طريق استخدام 
لكن النظرة االقتصادية احلديثة ركزت على اخلصائص  العقل،

السوسيوثقافية والنفسية للمستهلك يف التعامل معه من خالل 
إذ نسجل عدة دراسات سيميولوجية ودراسات التحليل  اإلشهار،

النفسي ملعرفة دوافع الشراء عنده وكيفيته وأوقاته وطرق اختاذ القرار، 
مبدأ االنطالق من املستهلك  خاصة وأن املقاربة التسويقية جتسد

وخصوصياته وصوال إىل إقناعه، حيث يصبح اجلمهور املستهدف 
  .رأس العملية االقتصادية املرتكزة على مقاربة التسويق

أصبح املفكرون يف اجملال االقتصادي، خاصة فيما يرتبط 
باالتصال التسويقي، يبحثون عن إسرتاتيجية جديدة تعيد الفعالية 

سة االتصالية جبمهورها الداخلي واخلارجي على حد ألنشطة املؤس
سواء، ليخلصوا إىل ضرورة خلق التكامل بني خمتلف أنشطة االتصال 
املؤسسايت يف رسم سياسة اتصالية واحدة تعمل على ترشيد 
التكاليف االتصالية وزيادة احلجم الفعلي للمستهدفني، حيث 

مل حيصل على اصطلح عليها باالتصال املتكامل، ذلك أن التكا
  .مستوى العديد من الزوايا

  

  مفهوم االتصال المتكامل
قبل احلديث عن االتصال املتكامل وحتديد مفهومه كان علينا 
أن نضع املفهوم ضمن إطاره املقصود، فقد استعمل املفهوم يف 
العديد من احلقول املعرفية بالشكل الذي جيرب املتعامل معه على أن 

حيحة الستخدامه، حيث نتعامل مع مفهوم يتوجه إىل الزاوية الص
االتصال املتكامل ضمن إسرتاتيجية االتصال يف إطار عملية التسويق 

  .التجاري للسلع واخلدمات
إن مفهوم االتصال املتكامل هو مفهوم مركب يضم كل من 
مفهوم االتصال إىل جانب التكامل، حيث سنحدد مفهوم االتصال 

فهوم األول مع اإلشارة إىل بعض من خالل اإلشارة إىل حتديد امل
طلق منها الباحثون يف تناول هذا املفهوم قبل اإلتيان ناملقاربات اليت ا

ا، لنقوم يف  على املفهوم الثاين بإخضاعه إىل اآلليات املنهجية ذا
األخري جبمع املفهومني يف مفهوم واحد مع الرتكيز على املفهوم الذي 

يف " Lendrevie et Baynast" ستجاء به الباحث الندرويف وباينو 
ما   Publicitor : de la publicité vers la"كتا

communication intégrée"  الذي يعترب من أهم املسارات يف
  .التحول من عصر اإلشهار إىل عهد االتصال املتكامل

يف إطار حتديد مفهوم االتصال املتكامل، نالحظ أنه مفهوم 
االتصال الذي يعود يف شقه مركب، حيث يتشكل من مفهوم 

اللغوي إىل كلمة مادة وصل واليت تعين الصلة وبلوغ الغاية، نقول 
  )11(.وصلت الشيء وصال وصلة والوصول خالف الفصل

أما عن التحديد االصطالحي فقد اختلف باختالف 
م البحثية، حيث هناك تعاري ركزت على التفسري  فالباحثني وتوجها

مبعىن يشيع أو جيعل ) communicare(اللغوي لكلمة اتصال 
الشيء شائعا، فاالتصال يتحقق عندما تتوفر مشاركة عدد من األفراد 

، ويرى ولرب شرام )CH.MORRIS(يف أمر ما كما يعرفه موريس 
)Wilber Schramm ( يف حتديد مفهوم االتصال أنه عندما نتصل

ويرى  فإننا حناول أن نشرتك يف املعلومات واالجتاهات واألفكار،
أن االتصال هو ) ServenET Tankard( أيضا سارفن وتنكرد

العملية اليت تشيع وتنشر ما كان قاصرا على فرد واحد بني اثنني أو 
  )12( .أكثر

أما املدرسة السلوكية فكانت هلا أيضا عدة إسهامات، نذكر 
ا مفهوم كارل هوفلند الذي يرى أنه  )C ;Hovland( من إسهاما

قوم مبقتضاها الفرد بإرسال مثريا عادة ما يكون لفظيا العملية اليت ي
) D ;Berlo(بريلو دلكي يعدل من سلوك اآلخرين، بينما يشري ديفي

الفعل االتصايل أو السلوك االتصايل يهدف إىل احلصول "إىل أن 
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على استجابة معينة من شخص ما، أي أن االتصال هو االستجابة 
  )13(".لفرد معني اجتاه مثري معني

يدرك إذن املتتبع هلذه املفاهيم جيدا العنصر املشرتك، حيث 
عبارة عن عملية تفاعلية بني  وتشري كل التعريفات إىل أن االتصال ه

دف إىل التأثري وإحداث التغيري لدى الطرف الثاين املشار  طرفني 
إليه باملستهلك أو املشرتي أو الزبون، حيث تتفق املقاربة السلوكية 

ا ل التصال مع املقاربة الرباغماتية اليت تسعى إىل التماس يف نظر
حتول موقف املتلقي من فكري إىل سلوك علين يتجسد يف البداية يف 
تبين فعل الشراء قبل احلديث عن الفعل االتصايل املتمثل يف جتريب 
املنتج واملسامهة يف الرتويج له عن طريق احلديث عنه مستغال 

  .عيةإسرتاتيجية العدوى االجتما
أما عن مفهوم التكامل فهو يشري يف شقه اللغوي إىل جتميع 
أجزاء اجلزء الواحد أو جتميع أشياء خمتلفة مع بعضها لتؤدي وظيفة 

وبالتايل فإن التكامل الذي نتحدث عنه يعمل على مجع  )14(معينة،
جمموعة من األنشطة االتصالية يف إطار سياسة اتصالية واحدة جتتمع 

، "la promotion"  رابع من عناصر املزيج التسويقيضمن العنصر ال
هذا من جهة، والتكامل بني الفاعلني يف حقل االتصال واملسؤولني 
عنه داخل حميط املؤسسة، حيث يفرض هذا التكامل نفسه باعتباره 
خيارا اسرتاتيجيا يدمج األهداف االتصالية والتسويقية ضمن 

املستهدف الذي ارتبط  إسرتاتيجية واحدة، يتحول فيها اجلمهور
باإلشهار إىل الرتكيز على العائالت اإلسرتاتيجية، هذه األخرية ختضع 

  .لعملية التجزئة والتحديد
كما يعترب التكامل من بني أهم حمددات تعريف املؤسسة، ذلك 
أن هذه األخرية تعترب نسقا كليا يضم جمموعة من األنساق الثانوية، 

وصول إىل أهداف حمددة سلفا عن تتكامل فيما بينها من أجل ال
طريق التخطيط والتفكري اإلسرتاتيجي، حيث تتكامل يف هذا اإلطار 
جمموعة من العناصر االتصالية ضمن خطة عامة من أجل ضبط 
وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية وصوال إىل األهداف االتصالية اليت 

  .تساهم بشكل كبري يف حتقيق األهداف التسويقية
ن أن االتصال هو العنصر الرابع من عناصر املزيج يؤكد الباحثو 

التسويقي، غري أنه يندرج حتته مزجيا آخر يصطلح عليه باملزيج 
االتصايل، يأيت هذا املفهوم من ضرورة املزج بني العناصر االتصالية 
املكونة له، ولعل من أبرزها اإلشهار والعالقات العامة والعالقات مع 

ن البيع وترويج املبيعات، إضافة إىل الصحافة، اإلشهار يف مكا
  .الرعاية مبختلف أصنافها

كما أن االتصال املتكامل لديه زاويتني للرتكيز عليهما، األوىل 
تتعلق باالتصال التسويقي واليت تضمن خمتلف العناصر االتصالية 

ذات الطابع التسويقي، أما الثانية فتتعلق باالتصال الداخلي واملايل 
تماعي يف صورة مسامهة املؤسسة يف تنمية اجملتمع واالتصال االج
  )15( .الذي تتواجد به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تنسيق الرسائل " االتصال املتكامل على أنه "  Nichol"تعرف 
االتصالية من خالل أدوات االتصال التسويقي املختلفة لكي خترج 

على  )16(،"هذه الرسائل مبضمون واحد إىل اجلمهور املستهدف
س، تسعى الباحثة نيكول إىل القول أن التكامل املقصود خالف شوت

من خالل حتديدها ملفهوم االتصال املتكامل يتم على مستوى 
مضمون الرسائل اليت جيب أن يراعي التوافق يف حتديد مضامينها 

ا للوصول إىل مجهور حمدد سلفا   .وتصميما
أن التخطيط " Caywood et Duncan"كل من     بينما يرى

ف االتصال التسويقي وإضافة قيمة التنسيق والتكامل بينهم من لوظائ
خالل استخدام أدوات اتصالية خمتلفة وبشكل خمطط يعتمد على 
التكامل للخروج برسائل اتصالية ذات منظور واحد للجمهور 

  )17(".املستهدف، وذلك للحصول على أقصى فعالية اتصالية ممكنة
لتعريف حاوال اجلمع بني جاء إدراج هذا التحديد ألن صاحبا ا

العنصرين الذي أشرنا إليهم من قبل، غري أن األمر املختلف هنا 
والذي فرض اإلشارة إىل هذا التعريف هو االهتمام هنا مبفهوم 
الوظيفة وليس الدور، بينما أتى العنصر الثاين املتمثل يف تكامل 
  مضمون الرسائل بنفس التناول الذي استعملته نيكول، حيث يركز

كال الباحثني على تعدد الوسائل التقنية اإلعالمية وغري اإلعالمية من 
جهة، لكن األمر املهم هنا هو عدم ترك التكامل للعمل االرجتايل، 
بل البد له أن يرتكز على التخطيط املسبق لضمان جناعته، خاصة 
وأن األمر مرتبط هنا مبيزانية خاصة ختصص لالتصال كعنصر من 

  .لتسويقيعناصر املزيج ا
باإلضافة إىل ذلك فإن االتصال التسويقي املتكامل يرتكز يف 

تنسم بني ثالث مراحل،  )18(إسرتاتيجييه على ست مراحل أساسية،

االتصال التسويقي 
اإلشھار عبر : المتكامل

الميديا، التسويق 
المباشر، ترويج 

المبيعات، اإلتصال في 
...مكان البيع، التغليف

االتصال السلوكي المتكامل 
"communication 

corporate intégrée :"
االتصال الداخلي، المالي، 

  االتصال االجتماعي

Communication intégrée totale 
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األوىل تكون قبل وتتمثل يف الدراسات التسبيقية على غرار دراسة 
املؤسسة وحميطها واملنافسة وحى التموقع، حيث تشكل هذه النقاط 

لرجل االتصال لبناء خطة تروجيية للسلع واخلدمات قاعدة بالنسبة 
  .اليت يسوقها

املرحلة الثانية تشمل مخسة مراحل متتالية من حيث كرونولوجيا 
الزمن، حيث تبدأ حتديد اجلمهور املستهدف وتقسيمه إىل عائالت 
إسرتاتيجية باإلضافة إىل حتديد أهداف املنتج بالنسبة لكل عائلة، 

ة اليت تتمثل يف حتديد املفهوم الشامل التصال لتأيت اخلطوة الثاني
ا رجل التسويق قبل  املاركة وهي جمموعة من الدراسات اليت يقوم 
ضبط رزنامة لالجتماعات املصغرة بني املعلن والوكالة اإلشهارية من 

ا   .خالل حتديد أنوع االجتماعات ومضمو
بعد ذلك يقوم رجل االتصال بوضع خطة لتنفيذ هذه 

اتيجية آخذا بعني االعتبار تعدد العوائل اإلسرتاتيجية، حيث اإلسرت 
ندسة الوسائط والقنوات املوصلة إىل كل عائلة إسرتاتيجية  يقوم 
حمددا الرسائل والنهايات وآليات الربط بينها، حيث متكنه هذه 
العمليات من قياس مدى ترابط األنشطة االتصالية وتوافقها ضمن 

املتكامل، ليتم وضعها قيد التنفيذ قبل القيام اخلطة الشاملة لالتصال 
بدراسة فعاليتها من خالل عنصر قياس الفعالية والكفاءة بدراسة 
تأثري املاركة على كل مرحلة من مراحل الشراء لدى املستهلك وتطور 

  .صورة املاركة يف السوق قياسا بفعالية احلملة

ىل ربط عالقة تعترب هذه املراحل ضرورية يف سبيل وصول املنتج إ
متينة مع املستهلك، خاصة وأن هذا األخري يعد املرتكز األساسي يف 
العملية التسويقية ورسم خطوطها، ذلك أن جمموع اخلطط اليت كانت 
توضع لكل عنصر اتصايل على حدا أصبحت تدمج يف إطار سياسة 
تسويقية واحدة تضم خمتلف العناصر اليت تشكل العنصر الرابع من 

  .تصال حسب حاجة املؤسسة إليهاعناصر اال
يف هذا اإلطار ال تتوحد مكونات االتصال املتكامل بالنسبة 
جلميع أنواع املؤسسات او حىت بالنسبة لقطاعات النشاط 
االقتصادي املختلفة، فمثال املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف بداية 

مع نشاطها على سبيل املثال ال حتتاج إىل مجيع العناصر باملقارنة 
مؤسسة كبرية هلا خربة يف السوق، ذلك أن االختالف يكون متعلقا 
يف هذه املرحلة حبجم اإلمكانات املادية املخصصة لتواصل املؤسسة 

  .مع مجهورها اخلارجي
كما أن األهداف ختتلف أيضا بني املنشأتني، فاألهداف 
التسويقية واالتصالية تعترب تشكل نقطة انطالق اخلطط التنفيذية 

تصال، إضافة إىل أن عملية التكامل متكن املؤسسة من ضم مجيع لال
ا البشرية يف رسم اخلطة مما يضمن حبثهم عن حتقيق جناحها  طاقا

وضمان اتصال داخلي بني خمتلف فروع املؤسسة ومصاحلها ومواردها 
البشرية بالشكل الذي يقلص الوقت وامليزانية اللذان يعتربان حمددان 

 . صاد احلديثأساسيان يف االقت
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  وضع قيد التنفيذ
 
 
 
 
 
  

                                                                                  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
يظهر من خالل املخطط يظهر أمهية قياس فعالية هذه 

ية، حيث تأيت يف ختام جمموعة من العمليات اإلسرتاتيجية االتصال
املهمة اليت تسبق عملية تنفيذ اخلطة االتصالية واليت تصاحبها يف 
الوقت ذاته، فاالتصال املتكامل املتعدد القنوات ال خيرج عن قاعدة 
اإلشهار الذي جاء لتدعيمه يف سبيل الوصول إىل إقناع أكرب عدد 

طة اجلديدة يف عائالت ممكن من األفراد املشكلني حسب اخل
  .إسرتاتيجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  خاتمة

ترتبط السياسة االتصالية العامة اليت انتهجتها العديد من 
املؤسسات خالل العشرية األوىل من القرن الواحد والعشرين بالسياق 
السوسيواتصايل، الثقايف واالقتصادي، بل وحىت السياسي، فهي 

التصالية، والعناصر املالية، املوارد تستهدف خلق مزيج من العناصر ا
البشرية، الوسائل اإلعالمية وعري اإلعالمية يف ربط املؤسسة جبمهورها 

  .العام
باإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من املؤسسات اجلزائرية 
انتهجت هذه اإلسرتاتيجية يف الواقع، ولعل من أبرزها متعاملي 

ميزجون بني العديد من اهلاتف النقال الثالثة، حيث أصبح هؤالء 
األنشطة االتصالية والوسائل يف سبيل ربط عالقة دائمة مع الفئات 
املستهدفة من خالل اإلسرتاتيجية االتصالية واليت ترتبط يف املطلق 

  .باإلسرتاتيجية التسويقية
تشري الدراسات إىل أن اإلشهار فقط الكثري من فعاليته لصاحل 

لعالقات العامة، وهو األمر الذي أنشطة اتصالية أخرى على غرار ا
يعد صحيحا بصورة نسبية، حيث ختضع هذه احلقيقة إىل السياق 
مبختلف مؤشراته، ففي اجلزائر تعد امليزانيات املخصصة لإلشهار من 

  .أكرب املبالغ اليت ختصصها املؤسسات لنشاطها االتصايل
  

 الحيادية،
 الوسائطّ 

تحديد العوائل 
والجمھور 
  :اإلستراتيجي

  العوائل تحديد
  اإلستراتيجية

  األهداف حسب
كل عائلة 
  جيةإستراتي

  المخصصات
  الزمةالمالية ال

االجتماع المصغر بين 
المعلن والوكالة 

 اإلشهارية
تحديد مختلف أنواع 

 االجتماعات
تحديد مضمون كل 
اجتماع حسب كل 
 عائلة إستراتيجية

 
 

المفهوم الشامل التصال 
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  تحليل رموز الفئة

  المستهدفة
  تحليل احتياجات

  الجمهور المستهدف
 ماركة تحليل مسار ال

  ونتائجها
 
 

خطة التنفيذ حسب 
  :العوائل اإلستراتيجية

ھندسة القنوات 
  والوسائط

القيام بمجموعة من 
تحديد : العمليات
  ...الرسائل

تحديد النھايات 
  اإلستراتيجية

تحديد خطة للربط بين 
مختلف العمليات 

"schéma." 
وضع ورقة وصفية لكل 

  عملية
  

 

 اختبارات التوافق
 تغطية الجمهور

المستهدف، 
.وسلم القيم  

التوافق بين 
.الرسائل  

المقاومة والقدرة 
 على التنافس

قياس الفعالية 
 والكفاءة

تأثير الماركة 
على كل مرحلة 

من مسار 
 الشراء

تطور صورة 
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  دور وسائل اإلعالم واآلثارفي تنشيط وتطوير القطاع السياحي
  -الجزائر أنموذجا - بالمناطق الصحراوية

  )1(زبيدة بوزيـاني   
  )2( بوزيـاني فاطمة الزهراء   

  

  :مقدمـة
لقد أصبحت وسائل اإلعالم بالنسبة للمجتمعات املعاصرة 

هم يف التعبري  عن رغبات ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، فهي تسا
م ، و  م واهتماما م وميوال يلعب االتصال الدويل الناس وتطلعا

   .اجملتمعات دورا بارزا يف نقل  قيم وأفكار ومعتقدات وثقافة
التحرير اإلعالمي يعين إعداد وسائل واقعية موحدة تبث لتصل إن 

مبعىن أن الوسائل الواقعية هي حترير . إىل إعداد كبرية من الناس
أعالمي يعتمد على جمموعة األخبار واملعلومات اليت تدور حول 
األحداث وتنشرها الصحف وتذيعها اإلذاعة وبقية وسائل اإلعالم، 

 دور مهم يف التعريف باآلثار وتنشيط  تصالد أن لإللذلك جن

السياحة الصحراوية؟ وكيف نوظف وسائل اإلعالم واالتصال يف 
ختقيق هذا اهلدف ؟ وما هي سبل تطوير وجتسيد السياحة باملناطق 

  .الصحراوية ؟
للخوص يف هذا املوضوع البد من الوقوف على العديد من املفاهيم 

هتمام بالقطاع السياحي و حماولة إجياد بعض اليت تربز لنا كيفية اال
  .احللول لالرتقاء به

ن االتصال أو التواصل هو انتقال املعلومات من فرد أو مجاعة إىل إ
أخرى سواء عن طريق الكالم واحلديث أو من خالل وسائل أخرى  

 )3(.واالنرتنت كالتلفاز واملذياع والصحف

  :في المجتمع تأثير ودور وسائل اإلعالم .1
ن البحث عن أدوار وسائل اإلعالم يف بناء احلقائق االجتماعية إ

وتقدميها للناس يف صور قد ختتلف عن الواقع احلقيقي، فيدركه 
املنطلق يكون لوسائل اإلعالم  ومن هذا الناس على هذا األساس،

  القدرة على تزييف احلقائق االجتماعية و تزييف
وسيلة وليس من منظور املعاين وتقدميها للناس من منظور مالك ال

احلقيقة، حيث تقوم الصحافة بالتأثري على الرأي العام برسم صور 
زائفة عن الواقع واألحداث ما يؤثر يف سلوكهم جتاه هذه الوقائع 

وهلذا يلعب جمال االتصال دورا كبريا يف الرتويج . واألحداث
  )4(:وهلذا جنده  يف عدة نقط أال وهي.للقطاعات السياحية

 علومات وتوزيع املعرفةنشر امل. 

  ا يف جمال عرض األفكار نظرا لتعاظم دور وسائل اإلعالم وسياد
ونشرها، فإن األفراد يف اجملتمع يعتمدون عليها دون مقارنتها مع 

 .الواقع

  ا تساهم هذه احلقائق يف عمليات التغيري يف اجملتمع ، و يتأثر 
خالل التلفزة  ومن )5(.أفراده يف البناء الثقايف و االجتماعي

والراديو ميكننا  تغيري ذهنية األفراد بالتوجه حنو املناطق السياحية 
ا توفر نفس أجواء املناطق التلية حيث املناخ  الصحراوية وبأ
املالئم واملواصالت وما إىل ذلك، سواء أكان ذلك بالنسبة لألفراد 

 .احملليني من خمتلف الواليات أو األجانب 

  يف املعرفة والسلوك ويؤثر على الفرد واجلماعة وعليه فهو ِيؤثر
 . مثل طريقة التعامل مع السياح )6( والنظام االجتماعي للمجتمع

  تصحيح الفكرة الشائعة لدى اجملتمعات الغربية اليت تنظر
ا جمتمعات إرهابية لذلك فقد سجل  للمجتمعات العربية على أ

ية من إعادة إنعاش تراجع يف عدد السياح، وعليه البد للدول العرب
القطاع السياحي من خالل تصحيح احلقائق الزائفة اليت تغريت 

وبالنسبة للجزائر فقد عاشت . واليت روجت إليها أمريكا مثل العراق
عشرية سوداء، ولكن حاليا تغريت األمور من خالل االستقرار 
السياسي واألمين ما يدعو إىل ضرورة تغيري كل األفكار اليت ارتبطت 

عت بني اجلزائر واإلرهاب جللب السياح وطمأنتهم والنهوض ومج
بقطاع ميكن أن حيسن معيشة العديد من األفراد من خالل مناصب 

 .  الشغل

إن لوسائل االتصال : وظائف اإلعالم في مجال التنمية .2
  :وظائف تنموية ضرورية لالتصال اجلماهريي منها

 نقل األخبار والتزويد باملعلومات. 

 فسري واهلدف منه حتسني نوعية فائدة املعلومات وتوجيه الربط والت
لذلك ميكن جعلهم يفكرون .( الناس ملا يفكروا به وما يعملوه
 ).على األقل باملناطق الصحراوية

  اإلعالن والتسويق والرتويج لعدة قطاعات وجماالت، حيث يقوم
خبدمة وتنشيط احلركة االقتصادية والتجارية الوطنية خاصة لدول 

امل الثالث، فإن له فوائد اقتصادية كثرية للمساعدة يف توسيع الع
 ).مثل االهتمام باحلرف اليدوية لتسويق املنتجات( )7(.السوق
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  ونرى أن االتصال يقوم مبجموعة أساسية من الوظائف، واليت
حتقق جمموعة من التأثريات املتنوعة والبعيدة النتائج سواء على 

 .جملتمعمستوى الفرد أو اجلماعة أو ا

 اإلسهام يف التبادل العلمي و الثقايف و نشر الوعي . 

  ً8(.االعالم الشعيب من االنفتاح على احلضارات والثقافات ميكن( 

  :مجال السياحة عبر اإلنترنت .3
نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العامل اليوم حترص  
كافة وزارات السياحة على مستوى العامل على ربط املنشآت 

ية يف جمتمعنا بشبكة اإلنرتنيت ووضع معلومات سياحية عن السياح
املناطق السياحية يتضمن معلومات وافية عن التاريخ احلضاري 
للمعامل السياحية وكيفية حجز الفنادق واستئجار السيارات 

عناوينها ائح من أمساء املراكز الثقافية و السياحية و كل ما يلزم الس
كن السياحية وأيام عطلها مع الصور وأرقام هواتفها، وأمساء األما 

املوانئ حركة املطارات و افية، وخرائط األماكن األثرية و الفوتوغر 
هذه املعلومات تروٌج للمجتمعات اخلارجية، لذلك واملواصالت، و 

تلعب شبكة اإلنرتنت دورا يف تغيري طرق األداء االقتصادي يف 
فهي مبثابة مكتبة  وبالنسبة للمواقع الشبكية  لإلنرتنت، )9(.اجملتمع

وعليه فاحملتوى هو البضاعة . وخمزن ولوحة إعالنات يف الوقت نفسه
، وهي ما جيب أن ميتلكه املرء ليحقق النجاح )إشارة البدء(الرئيسية 

على الشبكة، مثل الوكاالت السياحية اليت تعطي معلومات عنها، 
  .وما ينشر إًال أقل من القليل

ليت نشرت معلومات على الشبكة واألقطار العربية الوحيدة ا
بالكويت و اململكة العربية  م1995العاملية للمعلومات كانت حىت 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة، بعدها دول عربية أخرى مثل 
  )10(.لبنان واجلزائر

وإن من يبحث عن هذه الربامج اخلاصة بالسياحة  
اسرتاتيجيات الصحراوية ال جيد منها إال القليل بسبب غياب 

التسويق علما أن القطاع السياحي مصدر من مصادر الدخل 
القومي بالدول ، حيث حيتل الصدارة األوىل باملغرب و تونس، 
وذلك يلعب اإلعالم دورا مهما يف ترويج وتنشيط القطاع السياحي 

  .عامة و الصحراوي خاصة
إىل جانب اإلعالم و االتصال هناك عامل املمتلك الثقايف أو 
اآلثار اليت جتلب الباحثني لدراستها كالتاسيلي أو لتنقيبها أو للرتويح 

لذلك البد من . عن النفس من خالل السفر هلذه املواقع السياحية
  )11(.اإلحياء الوظيفي إما من خالل الشكل أو الوظيفة

هناك العديد من القصور الصحراوية اليت أصبحت اآلن يف 
كبعض قصور (ة اإلحياء الوظيفيحالة يرثى هلا بسبب غياب عملي

ا إال فندق واحد واهلقار  ببشار وتاغيتالبيض  اليت ال يوجد 
  ). والتاسيلي ومتنراست ومتيمون وغريها من واليات اجلزائر الصحراوية

أغلب املدن الصحراوية تفتقر للمطاعم والفنادق الضخمة 
 إىل جانب) وغالية الكراء رباعية الدفع(ووسائل املواصالت 

املرشدين السياحيني املعتمدين من الدولة أو احلاصلني على 
  .شهادات بعلم اآلثار

 :استخدام تقنيات االتصال بقطاع السياحة .4

مصر امها باألردن ولبنان وفلسطني و هناك جتربة مت استخد
، مع خنبة من املؤسسسات  2003-2000 سنوات ،سورياو 

ا، من مليدانية الدراسية البحثية إلجراء سلسلة من الدراسات ا
، ما أدى لتنشيط قطاع السياحة خالل رفع تقنية املعلومات

  )12( .وقطاعات أخرى
 :سبل تطوير النشاط السياحي في منطقة الجنوب الجزائري .5

ا السياحة  املعروف عن  تدعم القطاع االقتصادي وتساهم أ
يف خلق مناصب الشغل، و هي كذلك نشاط اقتصادي يعتمد على 

التوزيع و االستهالك و إعداد الدراسات والكفاءات  اإلنتاج و
البشرية الالزمة للتكيف مع التطورات الراهنة يف عصر أصبحت 
تقاس حضارة  اجملتمعات مبا متتلكه من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
وحسن استغالهلا و توظيفها يف كافة اجملاالت كاجملال السياحي، 

  :لذلك البد من
 مات السياحية من خالل املراقبة والتفتيش، حتسني نوعية اخلد

والتطبيق الصارم للقوانني، و فتح املخيمات السياحية مع وسائل 
 .االتصال

 إعادة مع  االهتمام باحمليط و بعث ثقافة بيئية بني فئات اجملتمع
وهذا ماال يتوفر مبناطقنا (يف اإلمكانيات الفندقية املتوفرة النظر

 ).السياحية

 ت السياحيةتكوين اإلطارا. 
  فتح قنوات التواصل مع األطراف املشاركة يف تنشيط القطاع

السياحي كجمعية الوكاالت السياحية، اليت هلا عالقة مبمارسة 
 )13(.النشاط السياحي

   يلعب القطاع السياحي دورا هاما يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية للدولة، لذلك جند أن من خصائصه استثمار املوارد 

 )14(.طبيعية و البشرية املتاحة باملنطقة كاألماكن التارخيية و األثريةلا
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  اخلاصة باملواقع األثرية لتسهيل حركة اخلرائط جتهيز
، وأحسن جتربة على ذلك، الدول الغربية اليت يتجول السياح

سائحوها دون احلاجة للمرشد السياحي للتجوال حبرية أكثر أو يف 
 .حالة عدم تواجد املرشد

  حتسيس األفراد بقيمة املدخول السياحي، من خالل
احلصص التلفزيونية اليت ال تُنشط هذا القطاع وال حتسس به إال 
مبوسم الصيف الذي جيلب الناس للمواقع البحرية ما جيعل املواقع 

 .الصحراوية مهملة

  تنظيم املهرجانات بشكل مكثف أكثر، إىل جانب تنظيم
ضرها باحثون من دول خمتلفة ما يساهم يف امللتقيات الدولية اليت حي

ا  .التعريف 

  تنظيم املسابقات الرياضية  الكبرية كسباق السيارات الذي
 ".من اململكة املغربية إىل أبيدجيان" تنظمه املغرب

  دعوة  املستثمرين اجلزائريني والدوليني وحتفيزهم إلقامة
 .بعض املشاريع كبناء الفنادق وأماكن للرتفيه

  :ة بين استخدام االنترنت بمواقع مغربية و جزائريةمقارن .6
اهليكل  من خالل املوقع الرمسي لوزارة السياحة املغربية جند أن

ولكل واحد منها مهام  ،التنظيمي لوزارة السياحة به عدة أقسام
منها مهام مديرية اإلسرتاتيجية و التعاون اليت تقوم بإجناز الدراسات 

ضمان رصد إسرتاتيجي للرفع من تنافسية و   واألحباث اإلسرتاتيجية
تثمني أثر القطاع السياحي على االقتصاد   القطاع السياحي وكذا 

نشر املعلومات املتعلقة بالقطاع السياحي وإقامة وترسيخ   الوطين و
عالقات التعاون على الصعيد الثنائي ومع املؤسسات الدولية 

  .املتخصصة

دراهم بالقطاع السياحي ووصلت عائدات األسفار مباليني ال
  .مليون درهم 4126 إىلم  2010املغريب، يف أبريل 

وهذا دليل على مليون درهم  4214بلغت م  2011 أبريلويف 
ممكنة  قيام الوزارة بالتنسيق مع خمتلف فروعها لتدارك أي مشاكل

ذا املوقع هناك العديد من املواقع اليت تعرض السياحة  .احلدوث و
يفية واجلبلية على حَدى، مع اإلشارة للفنادق والنقل الصحراوية والر 

، ما يسهل ويساعد حركة األجانب أثناء واملطارات واحلالة اجلوية
  )15(.تواجدهم  بالبلد

فيضم مجيع األمور  )16(وبالنسبة ملوقع وزارة السياحة اجلزائرية  
 اليت حيتاجها السائح منها الفناذق واملطاعم والوكاالت السياحية ويف

حالة مل يكن للسائح معرفة باللغة العربية فلديه خيارات أخرى ملعرفة 
حمتوى املوقع تضمنت اللغة الفرنسية واللغة االجنليزية، ما جيعله حتت 

  .تصرف مجيع السياح، وباألخص اللغة االجنليزية لغة العصر

 359895من، اخنفض عدد السياح م1996سنةو م1990فما بني سنة 
  )17(:ا هو مبني يف اجلدول التايل، مثلم18000إىل

  اجملموع  األجانب السنة
1990  685815  1136918  
1991  722682  1193210  
1992  624096  1119548  
1993  571993  127545  
1994  336226  804713  
1995  97648  519576  
1996  93491  6049689  
1999  147611  755286  
2000  175538  865994  

  
-م1990ع عدد األجانب خالل الفرتة توزي:01الجدول رقم 

  .م2000
دف لرتقية هذا القطاع، وبالنسبة للنصوص التشريعية  اليت 

املؤرخ يف  384-08نذكر املرسوم التنفيذي رقم بالقوانني اجلزائرية 
والذي يتضمن تأسيس املهرجان الدويل للسياحة  2008يوليو سنة 
ية قبلة للفنانني باجلزائر، ما جيعل املناطق السياح الصحراوية

والصحفيني ورجال األعمال، وهنا ميكن نقل صورة ثراء اجلزائر 
ا   .بالصحراء ألفراد ليست هلم معرفة سابقة 

الصحراء مساحة كربى من  فيه تحتلوبالنسبة لبلدنا ف 
املساحة العامة هلذا ال بد من خلق اسرتاتيجيات جديدة تغري 

للجزائر تراث  إذ .فطوتُوظف هذا القطاع كمورد بديل عن الن
وخمزون أثري ال زال يف قيد اإلمهال، لذلك البد من وضع 
اسرتاتيجيات جديدة ومبتكرة لتنميته والتعريف به كرتاث غين 

 هما ل إضافة إىل  خبصائص ومميزات ال ميكن إجيادها بدول أخرى،
من عالقات كثرية مع قطاعات أخرى كاالتصال والثقافة وتشغيل 

كن حتقيق هذا اهلدف إال باالهتمام بقطاع اإلعالم الشباب، وال مي
   .واالتصال بأنواعه 

علما أن بالدنا تتوفر على الشروط األساسية لقيام سياحة 
ا نظرا  لتوفر املظاهر الطبيعية املتنوعة، واملواقع األثرية  رائدة

ال شك املختلفة، واملناخ املعتدل، وهي شروط حمفزة لتنمية سياحية 
ا ستع ود على البالد مبردود اقتصادي ومايل معترب، فضال عن أ

، وتتطلب إسهامها يف تشرب عدد هام من اليد العاطلة عن العمل
السياحة توفري اإلطار البشري الكفء، وذلك العتماد السياحة 
على التوظيف اجليد ملصادر القوى البشرية املدربة، اليت متتلك القدرة 

بطرق فنية يف العالقات االنسانية، على التصرف حبكمة، والتعامل 
حبيث يضمن وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب ويف 
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اإلدارية : الوقت املناسب، على أن يشمل مجيع املستويات
والتشغيلية والتنظيمية للعميلة، وذلك على املستوى الوطين واحمللي 

ض ويف جانب االستثمار ميكن أن تتخذ الدولة بع  )18(.واإلقليمي
تسهيل اجراءات القروض : اإلجراءات احملفزة باملنطقة تتمثل يف

املالية والتخلص من العراقيل البريوقراطية، وتقوية عملية الرتويج 
يئة املسالك املوجودة لتسهيل عملية  للمنتوج الساحي احمللي، و
م من املاء  التنقل واختصارها، غلى جانب تزويد السياح باحتياجا

  )19(.ى طول الدورات السياحية بالصحراءوالبنزين، عل
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