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  في العالم العربي المعاصر الفلسفة والتنمية
 !! هل من مقاربة؟

  بن قدور نور الدين 
  .قسم الفلسفة،جامعة وهران 

  

ضة عربية  كيف ميكن ابتكار فلسفــة يف التنميــة تــؤرخ لزمن 
وهل ال زالت الفلسفة  ثانيــة وعصر تنويـــر وتنمية جديدين؟ قوميــة

حتتفظ مبكانتهـــا كما كانت يف املاضي ؟  هل هي ضروريـة يف عملية 
التنميــــة اليت تنشدها شعوب العامل العريب ؟ وفيما تكمن قيمتها 

  ن أطره؟ـية اجملتمــع وتكويـــــبالنسبــــة لسياســــة تنم
إضعاف مكانتها بدعوى عدم  الفلسفةدو لقد حاول منتق 

وال مكان جلعل  فائدة عملية منه جدوى االستمــرار يف تكوين ال
خرجييـــــه يندجمــــون يف احلياة العامـــــة وأن الفلسفة منط من التفكري ال 

ـــا لكـي تنسحب  .ينتــج عنه إال التشـــويش ألفكــــار الناس، وآن أوا

يف التنميــة وأنه ال تنميـــة وال الفلسفة  دور برازهي حماولة إذن إل
ا سـر تطور  فلسفهوال ازدهار بدون ، ضة وال تقدم وال حضارة وأ

ا سبب تقدم حضــارة الغرب حني أنصتت شعوبــــها  احلضـارات وأ
لصوت العقل واحلكمـة وبفضلها متكنـــوا من وضع قطيعـة 

  .ات العصـــور الوسطـــىإبستمولوجيــة فصلتــــهم عن ظلم
  :ضبط مفهوم التنمية/ أوال
وسوعات تتفق معظم املعاجم وامل :المعنى العـام للمصطلح/ أ

وأغلب ة اللغوية على حتديد مفهــوم التنميالفلسفية منها الفكرية و 
ا ا على أ عمليـة انتقال  من مرحلة إىل : هذه املراجــع يتفق أصحا

ا إىل حتأخرى يصحبها تغري مستمر ي من مستـوى إىل ول ؤدي 
مستوى أرقـــى حتول جـــذري يف مجيـع املياديـن االقتصادية، 
االجتماعية، السياسية والثقافيـــة واألخالقيـة وغريهـا  يرافقها يف ذلك 

وعـي واحتــرام للبيئة الطبيعة  يتماشى مع مستـوى التطور واالخرتاع  
تكنولوجي، فالنمو يشرتط االنتشـار واالبتكار يف اجملال الصناعي وال

والتوسـع وأخذ األمور جبدية  ألن التطور يتطلب أخذ مسار ومنحى 
كيفي يف شىت ميادين احلياة، ففعل و   تصاعـدي بغية حتسني نوعي

جـودة اخلدمات، وكل معناه زيادة يف نوعيـة اإلنتاج و تنامى ومنا 
  . مظاهر احلياة اإلنسانية بصفة عامة

 أندري الالندجاء يف موسوعـة   :لتنميةل الفلسفي التعريف/ ب
ا" نتقال من مرحلة إىل مرحلة أو إعملية حتول : "تعريفا للتنمية بأ

وانتقال من  (*)فهي حتول من مستوى إىل مستوى أعلى )1("أخرى
 . رمرحلة إىل مرحلة أخرى يصاحبها تغيري مستم

لعلماء يف اختلف ا :عالمات استفهام حول مفهوم التنميــة/ج 
تعريف التنمية و ذهبوا مذاهب متعددة منـــهم من عرفها على حماور 
اقتصاديــة وسياسية واجتماعية، ومنـــهم من عرفها على أسس 

 االختالفحضارية وثقافية وأخالقية وسيكولوجية، ويعود سر هذا 
 ورغم التقاء. إىل تباين املوارد العلمية واملنطلقات األكادميية والفلسفية

ا  الفكر العريب حول عدد من العناصر احملددة ملفهوم التنمية ومضمو
ذا  ا القومية يف الواقع العريب،إال أنه مل يستطع اخلروج  وخصوصيا

وكان للرتاجعات السياسية يف السبعينيات . املفهوم من مجيع تناقضاته
يف بعض األقطار العربية اليت كانت قد انتهجت سيادة قومية مستقلة 
يف الستينيات أثرها على الفكر االقتصادي خصوصا، وإىل جانب 
ذلك جاءت الطفرة النفطية لتكشف عن خلل هذا الفكر 

ونظرا   من التجذر والتأصل وتناقضاته، بدال من أن تذهب إىل مزيد 
واملمارسات املبتورة للكثري من هذه اجملتمعات،  إلخفاقات التجارب 

  . ولويات القضايا يف عصرنا هذافقد أضحت  مسألة التنمية من أ
ونتيجـــة هلذا فقد احتلت املقارنات بني أمناط التنميــة املختلفـة 
ا، مكانــة بارزة يف النقاشات  العربيــة حول أمنـــاط التنمية ويف  وجتار

التنمية ال تبنــى إىل " معظم هـــذه النقاشات  كان يشار إلـــى أن
ماد على الذات ولتقويض مرتكزات بسياســـة موجهـــة  لإلعت

وقد ارتبط مفهوم التنمية عند النخب و العامة بالنموذج  . )2("التبعية
الغريب، وغدا مماهة الغرب احللم واملثال بالنسبة لشعوب العامل 

وكان من نتائج ذلك ما أطلق عليه اسم ايدولوجيا التنمية " املتخلف 
، وقداسة هذا املفهوم  اليت أخذت شيئا فشيئا بعض صفات القداسة
كارل و ،والط  روستوتتمحور حول االقتصاد انطالقا من نظرييت   

يتضح من خالل هذا التعريف أن  كال النظريتني ، و (*)"ماركس
اقتصرا منظروها  يف تفسريهم لقضايا التنمية على اجلانب املادي 

جوانب "وهي ليست إال . وأمهلوا  القضايا املعيارية القيمية واألخالقية
  ".جزئية للتنمية قابلة للقياس لكنها قليلة األمهية

وهناك جمموعة من املفكريـــن يؤمنون بنظرية مغايرة للنظريتيـن 
السابقتيــن، مبنية على تعدد أمناط التنميـة، يؤكـــدون على العامل 
النوعي حيث يعتربون التخلف نقيضا للتنمية ولذلك يرون أن بني 

ختالفا يف الطبيعـــة وليس فقط اختالفا نوعيــا التخلف والتنمية ا
هذا التحليل  ومن. واملشكلة ليست فقط مشكلة تأخر زمين
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أن التخلف  بدر الدين غسان.ديستخلص بعض الباحثني ومنهم  
أي سبب ختلف العامل الثالث مبا (هو يف الواقع تنمية الدول الغربية 

ستنزف ثروات هــذه الدول فيه العامل العربــي، يرتد إىل كون الغرب ي
مبا فيها النفــط، مث يقـــوم بإعادة تصديــرها  بأسعار باهظــة مع احتكار 
التكنولوجيا خللق هوة بينها و بني العامل الثالث الذي يبقى يف تبعية 

، وهو ما يعرب )مطلقة كما هو احلال مع أغلب أقطار العامل العريب
   .لعالقات االقتصادية الدوليةعنه بالنتيجة احلتمية لتطور نظام ا

هذا يقودنا إىل حماولة الكشف عن اخللط بني مفهومي النمو 
بعض األحيان على  والتنمية، ذلك أن النمو االقتصادي يقع يف

وساعد يف . االجتماعية هو ال يكفي لرتقية األوضاعحساب التنمية و 
بعض جناحات النمو اليت حتققت يف بعض البلدان  هذا اخللط

ويف هذا . غريهمدول اخلليج، وسنغافورة وتايوان و سيوية كبعض اآل
ن املنظومة الفكرية الغربية للتنمية تسعى جورج قرم أ.دالسياق  يرى 

إىل إقناع العامل بطريقة كاذبة بفكرة منو البشريــة منوا بيولوجيا منتظما 
  ماركسو هيجلو داروينوحمتوما، وحىت التيارات الفكرية اليت ميثلــها 

امتزجت مياهها بوجهة النظر هذه، فالعالقة بني معىن "كما يقول 
إن املاركسية هــي  ،...سالــة التمدن ليست اصطناعيةالتاريخ ور 

وحنن ال "ليست معارضــة للنظام نفسهو معارضـــة داخل النظام الغريب 
أن ختتزل يف جمرد أرقام  خياجلنا أدىن شك أن قضايا التنميــة ال ميكن

ذا نتجاهل كثريا من القضايا القيمية واألخالقية أو معد الت ألننا 
املعيارية ونتفادى بذلك عددا من املسائل الفلسفية وما من شك يف 
أمهية اجلانب االقتصادي واملادي يف عملية التنمية ولكن ال ميكنها 

  .أن حتل حمل القضايا اليت ذكرناها
رات، أو خطط يف ويف تقديري فإن معيار التنمية ليس جمرد شعا

خطب تتلى على منابر هنا و هناك بل هي مرتبطة مبدى حتقيقها 
للنتائج اليت يشعر من خالهلا اإلنسان بكرامته وحريته وقدسيته 

ذا يتضح أن التنمية عملية متكا.  وسعادته ملة يتضافر فيها اجلهد و
االقتصادي والسياسي واالجتماعي وهي األبعاد اليت البد االداري و 

واجهات متعددة لشيء واحد غري قابلة للتجزئة، وهذا " ن اعتبارهام
فلسفة التنمية تتبعها نقلة مماثلة يف عتمد على نقلة كبرية يف منهجية و ي

وسائل وأساليب التنميـة ونقلة يف األساليب واملؤسســـات اليت يناط 
ا مرتبطة من حيث تصورا". ا مسؤولية ختطيط برامج التنمية ا أل

دف إىل .اإلطار اإليديولوجي للمجتمعب استنارة " وبذلك فهي 
هي لذلك ترتبط ارتباطا وثيقا عــة من عمليات التغيري املخطط و جممو 

بالتغيري من حيث اجتاهاته وشدتــه وعمقه وبأهـــداف اجملتمع النابعــة 
ظام االقتصادي االجتماعي، وبطبيعة نمن أيديولوجيا تصنع شكل ال

قائمة وتوفــر اإلمكانيات املتعـــددة األنواع  القادرة على املشاكل ال

مواجهتها ومبستوى الطموح املتمثل يف تطلع واقعي مستند إىل إدارة 
  ".تنمية إجيابية

إن هذا التحليل يقودنا إىل تصور مؤداه أن  :ةالتنميـــالفلسفــة و / ثانيا
نستفـــهم  لذا فمن الضروري اآلن أن! الفلسفة غائبة عن التنمية؟

مسببات هذا الغياب والعوامل اليت أدت إىل حالــة  التمفصل احلاصل 
من األمهيــة املنهجية املبدئية  ويف سبيل حتقيق ذلك، لعله.بينهما

واقع هذه العالقة املتسمة يف كثري من األحيان  مبكان أن نبدأ بتشريح
  .بالتنافر والتضاد

  ):اختالل - تنافر(العربي  ــة والتنمية في العالمواقع الفلسف .أ
هذه إىل كثري من األسباب   واإلختالل ميكن إرجاع  حالة التنافر 

إنتاجات املفكريــن (أن أغلب املشاريع العربية : ـهاولعل أمهـ
ظلت خنبويـة من صنع أفراد )  والفالسفـــة العرب قدميا وحديثا

ـــا وليست شعبيـــة من صنــــع اجلماهيـــــــر فارتبطت ب أمســــاء أصحا
الديكارتية، اإلسبينوزية الكانطية، : وظلت حكــرا عليـــــهم، مثل

اهليجلية، الربجسونية مثلما كان احلال بالنسبة إلرتباط بعض الفرق 
ا كاألشعريـــة، واجلاحظية والعلوية  الكالميـــة القدمية بأمسـاء أصحا

بالنسبة ألمساء املذاهب  والواصلية، وكما هو احلال أيضا  والنصريية
يصاف إىل . واحلنفيــة، والشافعية واحلنبلية الفقهية األربعة كاملالكيــة

يار العريب  هـــذا أن هذه املشاريع مل تستطع أن توقف مسلسل اال
ّ       املتمثل يف االعرتاف بالعدو الصهيوين يف حني أن  فلسطني ال زالت                                        

األقطار العربية، فتحول  حمتلة  بل أصبحت إسرائيل حليفـــة لبعض
وحنن  ،عدو األمس إىل صديق اليوم حسن حنفي.دعلى حد تعبري 

نضيف إىل ذلك قضية عكسية صحيحة فنقول أن صديق األمس 
 أصبح لألسف عدو اليوم وحنن هنا نستشهد على الصراعات
واحلروب اليت نشبت بني أغلب األقطار العربية بعد حصوهلا على 

ا و تآزرها مع بعضها البعض ملا  استقالهلا الذي لوال إحتادها و تعاو
) ريـــا، لبنانسو (، )اجلزائــر املغرب و مشكلـة الصحراء(حتقق هلا ذلك 

العراق، ( ،)مصر والسودان) (اليمــن والسعودية) (العـراق والكويت(
  .  اخل)...وإيران

أيضا من أسباب غياب الفلسفة عن مشاريع التنمية،هو أن 
ريع الفكرية للمفكرين  العرب مل يلتفت إليها الساسة أغلب املشا

وأصحاب القرارو غاب فيها احلوار مع أهل الفكر والتنظري فأصبحت 
املؤلفات  هذه اإلنتاجات حبيسة رفوف املكتبات وسجينة بني دفات 

وأسهمت يف دفع عجلة  االختصاصاتوهذه أزمة مشلت مجيـــع 
اإلسالمي بصفة ا العامل العريب و اليت يعاين منهواالحنطــاط  التخلف

م ش علمائها ومفكريها، أمة مآهلا  ّ                              عامة، وال شك أن األمة اليت                           
  .  الزوال والتخلف واالندثار
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يضاف إىل هذا أن أغلب املشاريع الفلسفية العربية املعاصرة مل 
يار إرادة الصمود وتفكك  تستطع وضع رؤية جديدة توقف إ

غة و مل تستطع عالج آفات اجتماعية األوطان و مشكل هجرة األدم
ّ                 مثل العنف واملخدرات فاصطدم الوعي بالال وعي، وعي النخبة                                     
بالوعي اجلمهور هذا اجلمهور الذي جنده يهجر كتب الفلسفـة 
ويعتربهـــا علما معقــدا يتعب العقل ويرهق الفكر، فلم يتمكن 
ـة املتفلسفة العرب حىت اليوم من خلق مشروع موحـد لتبسيط لغ

م حبيسة أبراجهم العاجية ومل  اخلطاب الفلسفـي وبقيت جل كتابا
تصل لألسف إىل عامـة القـراء الذين فضلـــوا قراءة اجلرائـد واجملالت 
ملتابعة أخبار الرياضـة والفن  من أجـــــل التسليـــة والرتفيــه عـــــن النفس 

اجملتمـع ومل تتمكن من فابتعــدت الفلسفـــة عــن الغالبيـة العظمــى من 
  رفع مهمـهم حنو العمل واالجتهــاد واالبتكار وزرع بذور التحـــد

  .روالتضحيـة واالنتصا
ومما يؤكد أيضا التمفصل والتنافـر الذي تتسم به العالقـة بني 

أن معظم الكتابات الفلسفية العربية اكتفى : الفلسفـــة العربيــــة والتنمية
ا بنقل املذا هب و النظريات دون إبداع املعلومات، وسبب أصحا

كون هؤالء املفكرين يسعون دائما إىل حتقيق أكرب " ذلك يعود إىل
قدر من الربح بأسرع وقت ممكن،  ألنه أسرع يف التأليف وأكسب 
يف التوزيع فظهر الكتاب املقرر الذي ينقل العلم من املدونات 

إىل الطالب  ومنه إىل ورقـة السابقـــة إىل كتاب األستا ذ املقرر ومنه 
  .                 )3("إىل قارعة الطريقاإلجابـة ومنه 

ا أربح  وساعد على هذا قيام دور النشر لتوزيع الكتب املقررة أل
يصاف إىل ذلك الرتويـــج . الفلسفيوالعلمي و  من الكتاب الثقايف

ذهب الغريب عن للمذاهب الغربية مبادة إسالميــــة مما أدى إىل انتزاع امل
الشخصانية اإلسالمية، الوجودية العربية (سياقـه التارخيي مثل 

، وهــــــذا يوضح طابع التقليد واالجتـرار (*))اخل...املاركسيـة العربية
كذلك تتمظهر حاالت التضاد املوجودة   .وغياب اإلبداع واالبتكار

اليت تثــار  بني الفلسفة العربية وقضية التنمية يف كون أغلب القضايا
قضايا معرفية (على الصعيد الفلسفــي إما من النوع اإلبستمولوجـــي 

مسائل (أو من النوع املنطقـي أو من النوع األنطولوجي ) علمية
أوامليتا علمي فهي حتتل مركز الصدارة يف ممارسة ) الوجـود و العدم

 وتغيب الفالسفـة، فال تظهر لألسف أية قضايا معيارية جوهريـة،
هي أداة النقـد والتقييم نقد اجملتمع وتقومي األداة احلقيقة للفلسفة و 

فإذا كانت الفلسفة اليت يفرتض فيها أن تشكل منوذجا ." مؤسساته
للعقالنية ترتدد يف معاجلة أسئلة معيارية جوهرية بل تستنكف 

فهي بذلك تتجرد من وظيفتها  )4("متشاخمة عن معاجلــة هذه األسئلة 
ة، فأغلب الفالسفة العرب جند لديهم ميال واضحا لعدم اإلجتماعي

معيارية و لعدم املساس باألديولوجيا  –التعرض ألية أسئلة جوهرية 
    .السائدة يف أي جانب من جوانبها

ومن أجل أن تلعب الفلسفة دورها يف تغيري الواقع العريب 
يف النقد  املتخلف، حتتاج إىل نظرة تعطي للعقل قيمته املثلى 

تطور بفضل عقالنيته اليت أمدها التحليل والتقومي، فالغرب تقدم و و 
إياه مفكروه العقالنيون، وبنظرة كهذه يصري بإمكاننا أن ننقد 
الفلسفة من قمقمها اإليستمولوجي األنطولوجي املنطقي قمقمها 

ال حبياة الناس امليتاعلمي وامليتا أخالقــي وأن جنعلها أكثر اتصا
 الغاية هي إعــادة الدور النبيل الذي تقـوم بــه الفلسفــةوتطلعاتــــهم، و 

يئة املناخ لربوز فكر جديد، فكر ميكنــه : وهو التحرير والتنوير بغية 
أن يسهم بصورة فعالـــة يف حتريك املستنقــع العريب الذي مجدت 

  . مياهــه الراكـــدة، من أجل حتويل اجملتمع بصورة جذرية
إال إذا قمنا بتطوير مفهـــوم عقالين يتجـاوز  لكن هذا لن يتأتى

حدود الفلسفــة املنهجيــة والتقنية مفهوما معياريا أي دراسـة ما هو  
ويقتضي . كائن وابتكار ما ينبغي أن يكون بصورة أكثر عقالنية

ويته : ذلك أن يكون املتفلسف العريب املعاصر ذا إحساس قوي 
م وكذا فامها فهما واضحا ومعقو . الذاتية ال لدوافع اآلخرين وسلوكا

م مدركا لبنية جمتمعه الذهنية وكيفيات ارتباط سلوك األفراد . تطلعا
مستغـال أفكاره فال يكـــون عبــــدا ألية سلطة ال سلطة املاضي . بـــها

سلطة أي نظــــام،  ة اإلديولوجيـا والــوال سلطة التقاليـــد وال سلط
للشرور واملظامل حوله  أم سياسيا فامهاأم اجتماعيا  فكريا كان
ا   .، وللشروط املسؤولة عن تغرب اإلنسان العريب وختلفهوألسبا
كذلك تتمظهر أنواع التنافر : الفجوة المعرفية االجتماعية/ ب
وعملية التنمية يف البلدان العربية  اد املوجودة بني الفلسفة العربيةوالتض

ور الوظيفة النظرية الواعية يف سبب جوهري يتمثل يف فقدان تطــ
ا على تفسري ما  للفلسفـة ومدى إدراكها للواقع املعاش ومدى قدر

  عجيري والتنبؤ مبا سيحدث  يف بنية اجملتم
ولعل املشكل هنا هو التمفصل املوجود بني املعارف العالية 

وبني ) األوساط األكادميية –الصفوة  –معارف النخب املثقفة (
ا أن تورث أشكال الوعي الشعيب الع ادي هذه الفجوة من شأ

متنوعة من االغرتاب الذهين والقيمي يف حياة اجلماهري العربية 
اليوميـة، والدليل اننا نشهد يف الوطن العريب وضعـا تنتج فيه 

اخل ...واالقتصادية واللغوية الدراسات واألحباث الفلسفية واالجتماعية
ع بينما تعيش األغلبية املطلقــة من خنبة صغرية العدد والنسبة يف اجملتم

تدور بالدرجة "الناس يف أمية وجهل ومعاناة حياتية ال حصر هلا 
األوىل لكسب الصراع من أجل البقاء واستمرارية احلياة البيولوجية ال 

  ". أكثر
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يوري  ومن خالل ورقـــة البحث اليت قدمها املفكر الروسي 
فلسفة الربجوازية املعاصرة حول االجتاهات األساسية لل كوزلوثسكيا

وهو  خلف الجرادواليت مت ترمجتها من طرف الدكتور  اليابانيف 
باحث من سوريا يتضح األثر السليب الذي تفرزه اهلوة الفكرية بني 
النخب املثقفة وبني اجلماهري والذي دعمته وسائل اإلعـالم اليت  

اليت تنشأ  ه احلالةيسيطر على أغلبها الغرب، حيث يقـول واصفا هذ
فقــدان التواصل بني اجلمهور ومثقفـــــوه وهي دراسـة بسبب بعــد و 

خاصة باجملتمع اليابانــي إال أننا ميكن أن نسقطها على اجملتمـــع العريب 
حبكم أن كالمها ال زال حياول التشبث بالرتاث، ويف نفس الوقت 

باين يف وضع وبالنتيجة يصبح املواطن اليا" :يعاين من التغريب يقـول
وثقافته أضف إىل ذلك أن القيم الثقافية يده االغرتاب عن قيمه وتقال

والفجوة املعرفية بني اجلماهري والنخب املثقفة جعلت املواطن العادي 
جدال إذن أنه كلما   ال" ال يفهم ما يدور وحيصل بلغته اليابانية 

يبة أكثر كانت املادة الثقافية اإلعالمية خنبوية التوجهات تصبح غر 
فأكثر عن عقول الناس وعواطفهم ومشاعرهم، وهو أسلوب سليب إن 

  .مل نقل عنه إنه جتسيد لالغرتاب الروحي
غياب الفكر العريب املعاصرعن برامج ثانوياتنا : في ميدان التعليم

أن غياب الفكر  ناصيف نصار. دويف هذا السياق يرى : العربية
 :ا العربية يعود أساسا يف كونهالعريب احلديث واملعاصر يف ثانوياتن

فكرا أيديولوجيا يف معظمه ويدور حول مبادئ إصالحية وثورية "
قومية وليربالية وإشرتاكية يصعب على أيديولوجيات طائفية متعايشة 
يف نظام بتناسب شديد احلساسية أن يستوعبها ويستخدمها 

  ".لصاحله
: ة أنميكذلك من أسباب متفصل العالقة بني الفلسفة والتن

تم بالرتاث  واجملتمعات الفكريــة كثري من السلطات الوطنية ال 
الثقافــي الذي يتصل باإلنتاج الفلسفي، وكذلك انعدام االهتمامــات 

العلماء سفــة وعلماء االجتماع من جهة و املتبادلـــة ما بني الفال
ونضيف إىل هذا كله ذلك الصراع الذي . التجريبييـن من جهة أخرى

من إىل الدين، و  زال إىل يومنا هذا بني املتعصبني املنتسبني  ال 
يف بعض  كما أن املشتغلني بالفلسفـــة "يشتغلون يف حقل الفلسفة 

األقطار العربيـــة ينظر إليهم خبوف وشك من قبل الفئات اليت مسها 
أن التيار الديين األصولـي بتأثرياتـــه السلبيــــة، ألنه يهيئ هلــذه الفئات 

يف هذا املوضوع يطـــرح ". الفالسفــة هراطقـة ومالحدة وما أشبـــه ذلك
  هل الفلسفة ضرورية ؟ : سـؤاال مهما هو(*)محمد وقيديالدكتـور 

ويرى أنه يف بعض البلدان العربية متكن منتقدوا الفلسفة من أن 
يربزوا أنه ال ضرورة لالستمرار يف تكوين ال فائدة علمية منه  وال 

ال : جلعل خرجيه يندجمون يف احلياة العامة فهي يف اعتقادهم مكان

ترقى إىل مستـــوى املعرفـــة و ليست إال منطا من التفكري ال ينتج عنه 
م  إال تشويش أفكار الناس، وحتطيم األسس اليت تقوم عليها تنظيما
م السياسية واالقتصادية وخبصوص العالقة اليت  اجملتمعية ومؤسسا

لسفة بالتنمية فهو يرى أن التنمية اليت تطرح السـؤال على تربط الف
مسامهة الفلسفـــــة فيها تصبح هي أيضا موضـــع سؤال، فال جيب يف 
اعتقاده أن نتساءل عن أية فلسفة ترفضها التنمية ؟ بل جيب أن 

  .أية تنمية هذه اليت ترفض الفلسفة؟: نتساءل عن
إذا أردنا بناء جمتمع  أنه فتحي التريكي. دمن جانب آخر يرى 

عريب عصــري مبين على تكتل شديــد بني إجيابيــات التفكيـــر العلمي 
والعمل التقين وحرية اإلبـداع الفنــي علينا أن نبدأ اإلصالح من مرحلة 
التعليم الثانوي، مث ننتقل إىل اجلامعة فنقوم برعاية البحوث الفلسفيـة 

والتوضيـح والتشخيص والتنظري  التنويرية بإعطائها حقها يف النقد
فمستقبل الفلسفة لن يكون جمديا وفعاال مامل يتم إصالح :" يقول

الربنامج الفلسفي يف التعليم الثانوي حسب قاعدة العقل العلمـي 
لرتبيــة اجليل اجلديـد تربيـة علمية نقديــة وإنسانيـة عامـة تفتح عقلـــه 

من خالل ورقــة حبثه " يكيفتحي الرت . د"يشرتط ".  وتنمي شخصيته
ا  التعليم "املقدمة يف اجتمــاع اخلرباء مبراكش واليت كان عنوا

أن يؤخذ بعني اإلعتبار تكوين " والبحوث الفلسفية  يف تونس
األجيال تكوينا عقليا ميكنــــهم من حتديث أمناط عيشهم وجيعلـــهم 

يديولوجيات ينظــرون إىل املستقبل وحيميهم من أن يقعوا ضحية اإل
  .املاضوية

أن  "جمال الدين العلوي"ومن جهة أخرى يرى املفكر املغريب 
هناك نوعني من العوائق حيوالن دون قيام تعليم فلسفـــي سليـــم 

العائق : ومينعان من ازدهار البحث الفلسفي يف عملية التنمية،أوال
امج الرب (وهو كل ما يرتبط باملؤسسة التعليمية بشكل عام : املؤسسي

العائق اجملتمعي : ،ثانيا...) املعامالت/ احلجم الساعي/ املناهج/ 
فهذين العائقيـن يف . البنية السوسيوثقافية للمجتمع العريب: الثقايف

وإن بدا األول يتعلـق بالتدريس والثانـي  نتصـوره مرتبطني غري منفصليـ
   .بالبحث والتأمل الفلسفي

تنموي العريب يرتد أيضا ؟إىل مسألة غياب الفلسفة  عن العمل ال
"  باهأولد سيد " جمموعة أسباب  يوجزها املفكر املوريتاين  الدكتور

يف ثالثة أحكام مسبقة،األوىل ذات صلة بطبيعة املادة، والثانية 
بالسياسة والدين، وأخرية ذات مفهوم حضاري متعلـق باالختيارات 

سبقـــة ذات الصلــة ففيما يتعلق باألحكام امل. اجملتمعية األساسيــة
فتتمثل يف االعتقاد اخلاطئ لدى رجال األعمـال : بطبيعة املـــادة

الذين يرون  -ومها  العنصران املوجهان للمجتمع -ورجال اإلدارة 
بأن الغاية من التعليم تنحصر فقط يف املؤهالت احلرفية اإلنتاجية، 
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ائل من ورائه ويف نظرهم االهتمام مبادة الفلسفة مضيعة للوقت وال ط
والنتيجـة هي أن . وأن الرتاث الفلسفي تراث جتريدي تأملي غامض

تضافر الرؤى واملواقف يشكل شبكة من املفاهيم املضادة للفلسفـة 
  .فال يعىن بـها داخل اجملتمع املتخلف

 ويف هذا يرى: أحكام مسبقة ذات صلة بالسياسة والدين:ثانيا
ين والروح النقدية والرؤى أن النمط العقال" ولد سيد أ باه.د"

املستقبلية أمور منبوذة تثري خماوف أصحاب السلطة خشية تفشي 
أحكام مسبقة ذات صلة باملفهوم احلضاري املتعلق : ثالثا. التمرد

يتجلى هذا الصراع بني املتعربني : باإلختيارات اجملتمعية والسياسية
ملعاصرة، بني واملتفرنسني، بني املدافعني عن األصالة والقائلني با

أصحاب املفهوم الضيق للفلسفة وبني القائلني باملفهوم الشامل 
  . للممارسة الفلسفية يف اجتاه تعدد االختصاصات

الذي  موسى ولدابن. دومن نفس البلد يؤكد الباحث املوريتاين 
: حياول أن يعاجل نفس املرض من خالل عرضه لسؤال مهم وهو

واقع الطالب؟ واجلواب يف تصوره كيف نربط بني التدريس الفلسفي و 
أن الفلسفة العربية يف أزمة وهي نفس األزمة اليت أشار إليها 

واخلروج من هذه  ،"نتشيه"و "كانط"الفيلسوفني األملانيني من قبل 
األزمة يف تصوره يبدأ بالتغيري يف الفلسفة، تغيري منهجها وطرق 

. ا بعلوم العصرتدريسها والفهم الصحيح لطبيعة العالقة اليت تربطه
وهو يدعو لتشجيع األحباث ونشر الكتب يف جمال القراءات 

كذلك فإن . الفلسفية للعلوم احلديثة من طرف اهليئات املتخصصة
عدم املطابقة بني  :غياب الفلسفة  عن التنمية يعود يف اعتقاده إىل

  .الفكرو واقع العامل العريب املعاصر
ذي يرى أن  الفكر ، ال"حسن حنفي.د"هذا التصور يؤكده 

العريب املعاصر مل يستطـــع حىت اآلن حتويل بعض القضايا األساسيــــة 
إىل تصور ذهين أو إىل مقولة عقلية  أو " فلسطيــن"كقضيــة احتالل 

إىل قيمة ضمن أنساق القيم باستثناء ما يكتب يف الشعر والرواية 
لك غاب  يف فضياع األرض يف الواقـع جيعلها حتضر يف الذهن ومع ذ

الفكر العريب املعاصر مفهوم األرض وغابت  يف أنساق القيم قيمة 
األرض، وغابت يف العقائد إلوهية األرض فصعب حتريـر األرض 

ويضاف إىل هذا كلــه، غياب . وجتنيد اجلماهري من أجل األرض
مفهوم احلرية والدميقراطيــة يف واقعنا العربــي املعاصر وسيطرة مفاهيــم 

جز والكسل حتت تربير أحكام ميتافيزيقيــة متعلقة بالقضاء والقــدر الع
وهي أحكام تروج هلا السلطة، حىت تستمر أوضاع التخلف وتبقى 

  .على حاهلا
رأينا كيف أن غياب الفلسفة عن : دور الفلسفة في التنمية/ ثالثا

 التنمية لألسباب اليت ذكرناها وغريها كانت سببا كافيا لتربير املأزق

وغين عن  التنموي العميق الذي تعيشه أغلب أقطار العامل العريب
البيان أن املشكلة األساسية اليت تواجه متفلسفي التنمية يف العامل 
العريب املعاصر ال تكمن يف استحداث تغريات يف اجلوانب املادية 
لثقافة اجملتمع بقدر ما تكمن يف كيفية ابتكار نظريات فلسفية 

 ية واجتماعية عميقة وفعلية تساهم  يف  تنمية اجملتمعاقتصادية وسياس

وتغيري بنائه، ونسق القيم اليت حتكمه وجماالت اإلهتمام اليت تسيطر  
  .على تفكري أفــــراده

إن معيار جناح برامج التنمية ال يتمثل يف إحدات تقدم مــــادي "
نع فحسب، ولكنه يتمثل بالدرجــة األوىل يف خلق القـــدرة على ص

إذا كان معيار جناح برامج : وهنا يثار سـؤال جوهــري هــــام هو "التقدم
التنميـة يتمثل يف مدى انسجـــام فكر النخبــة مع واقع اجملتمعات اليت 

كذلك مدى جتسيد تلك األفكار يف امليدان، و ينتمون إليها ومدى 
ر توافق فكر النخبة وتصورات أصحاب القـرار، ففيما يتجلى إذن دو 

الفكر الفلسفي يف عملية التنميــة؟ وماذا ميكن للفلسفة أن تفعله يف 
تنمية جمتمعات العامل العريب اليت يتسم حاهلـــا بالتخلف يف مجيــع 

  يف كل شيء؟ األصعدة، والتبعيـة للغرب
  :الفلسفــة و التنمية السياسية-)أ

 نرى يف هذا املنعطف البحثي ويف سياق طرح احتماالت املسألة
املعنية، أن نستفهم بعض االستشكاالت املتعلقة باملوضوع، ولعل 

ــــا أن  ما دور الفلسفة يف تنمية الوعي السياسي ؟: أبرزها وهل بإمكا
الدميقراطيـة وتستأصل جذور القهــر والتسلط من و  تزرع بذور احلرية

الوجدان العريب املعاصر؟ وما الذي ميكن أن تفعله أمام أنظمة احلكم 
لعربيــة اليت تتسم بطابع االستبـــداد والقهر الطغيــان واجلور يف احلكم، ا

هــدر ثروات الوطن والتعذيب والتنكيل باملعارضني و  وممارسة القمع
وتفشي الفساد وظهور اهلــوة الشاسعــــة بني احلاكم  واحملكوم ؟ وما 

 الفكــراإلمكانيات اليت جيب أن توظفــها  النخب العربيـة  لتفعيل 
  الفلسفي التنموي السياســي  يف وطننا العريب؟ 

أن هناك جذورا معرفيــة وأخالقيــة  حسن حنفي.ديعتقد 
واجتماعية وسياسية وتارخيية متنع من التحول الدميقراطي يف العامل 

ويف اعتقاده تستطيع الفلسفة أن تساهم يف انتزاع هذه اجلذور .العريب
فة الوطنية وخلخلتها من جذورها األحاديــة  عن طريق إعادة بناء الثقا"

إلثبات حرية الفرد   ف، وإحياء جذور أخرى أكثر قـــوةالطر 
ودميقراطيــة احلكم، عن طريق إحداث  ثورة  ثقافيـــة عامة  يف التعليـم 

، الذين مازاال يف اعتقاده خاضعني للنظم العسكرية "واإلعالم
على  (*)بد اهللا بلقريـنعكتور ويف نفس السياق يؤكد الد . وامللكية

نقد السلطـة ونقد اجملتمع من طرف  ضرورة ممارسة النقد السياسي،
ّ  د سلطة املؤسسة احلزبيــة ألن  املثقفني، وبالتحديد نق فعل نقد "                        
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ّ        السلطــة هو انتصار  للدميقراطية أي أن  اجملتمع                   ٌ يستطيــع إدارة الشأن                  
يف السياق و  .)5("عن كل وصاية تقرير مصيـــره املدين  بعيداالعـــام و 

أن جناح املثقفني العرب يف أداء  (**)برهان غليوننفسه يؤكد الدكتور 
دورهـم  يف احلياة العامة واملشاركة يف بناء السياسـة الوطنيـة  يتوقف 

إعادة بناء سلطة املثقفيــن  :على حتقيق شروط ثالثة أساسية هي أوال
ديـــد القيـــم االجتماعية  وفــوزهم  باحلد مسامهاتـــهم يف حت(الثقافيـــة 

األدنـــى من استقاللــهم إزاء السلطـــات والقــوى األخــرى ويف مقدمتها 
هو املشاركة السياسية على قدم : الشرط الثاين). سلطة الدولة

املساواة مع الفئات املهنية واالجتماعية األخــرى يف العمل السياسي 
ويف الصــراع على السلطة   م يف احلياة احلزبيةضمنه اخنراطهوما يت

وتقرير املصري الوطين ألنه من الصعب يف اعتقاده على املثقفني بناء 
م على اخلروج  م الثقافية ما مل يسامهوا يف بناء قدرة جمتمعا سلطا
من أزمة األنظمة البريوقراطية الراهنة  وفرض حتوالت دميقراطية فعلية 

للمثقف دور حقيقي يف النظـام العام  إال بعد أن  ولن يكون. "عليها
يساهم هو أيضا يف خلق نظام سياســي جديــد يقـــوم على فكرة  

فهو : الشرط الثالث أما". واحلقوق الشرعية  ودولة القانون  املواطنة 
تفعيل دور املثقفيـن والتغلب على اإلحباط وإعادة إدخاهلم يف معادلة 

وضرورة مشاركـة املثقفني ينبغي أن تكون مركزة سوق السلطة العامـة 
  يعلى  إضفاء بعد عقالين نقدي نظري وعميق على العمل السياس

   :التنمية االجتماعيةالفلسفة و  - )ب
إن الوظيفة " :(max Horkheimer)يقول ماكس هوركهيمـر 

االجتماعية للفلسفة تكمن يف نقدها ملا هو  سائد و هذا النقد يعين 
إن اهلدف . خطاء  على حنو سطحي يف أفكار وظروف جمزأةإبراز األ

يف هذه  الرئيسي من هذا النقد  هو منع اجلنس البشري من الضياع
 األفكار تلكم األنشطة اليت حتقنها املؤسسات االجتماعية  القائمة 
يف أفرادها جيب أن يتاح لإلنسان أن يرى  العالقـــة بني نشاطاته وما 

واحلياة العامة  يرى العالقــة بني وجوده اجلزئي  حتققه من إجناز وأن
  ". للمجتمع

ا أداة إصالح وقد  ده البديهية العامة للفلسفة، وأ إذا سلمنا 
حتقــق ذلك كما نعلم يف الغرب، فما هــو الدور الذي ميكن أن تقـــوم 

فيما تتجلى الوظيفة ـة يف إصالح اجملتمــع العريب؟ و به الفلسفــ
للتحليل ــة لفلسفة التنمية ؟ وكيف ميكن حتويلهـا من أداة االجتماعي

التغيري؟ وهل هذه الفلسفــــة مؤهلة لبناء رؤية والوصف إىل أداة للنقد و 
ين متحرر معافـى من مرض من شأنـــها حتقيـــق جمتمع إنساة صحيحـ

التبعية ؟ وكيف ميكن أن منارس الفلسفة حىت جنعل التخلف والقهر و 
ـا و  ا ذات صلة وثيقة حبيـاة الشعوب العربية ومصاحلـــمن نتائجه  تطلعا
  وآماهلا ؟ 

الفلسفة يف الوطن العريب ال  فإن (*)عادل ضاهر.ديف اعتقاد 
ألنه  ميكنها أن تلعب  أي دور نقدي يف حقلي السياسة واالجتماع،

تتعلق بثقافـــة (العقبة األوىل . مثة ثالث عقبات حتول دون ذلك
يف اعتقاده  تلقوا  فمعظــم املفكريــن العرب ):ريبف العالفيلســو 

اليت رسخت فيهم تصورا معيبا   لغربثقافتــــهم يف جامعات ا
  . التقوميية –من وظيفتها  التقنية  هاللفلسفة جيرد

مرتبطة بكوننا ننتمي إىل ثقافة ما زالت ختضع : والعقبة الثانية
فهي  :أما العقبة الثالثة. ألبشع األوهام بالنسبة لقدسية املاضي

مرتبطة باألنظمة السياسية يف الوطن العريب اليت ال توفر أدىن شرط 
إن الفكر عندما يعيش باستمـــرار يف ظل كابوس من . "للبحث احلـر

التقييد والكبت الساحق والظالمية اخلرقاء جيد نفسه أمــام الئحـــة 
وضوعات، اليت ميكن طويلــة من احملرمات حتتــــوي على معظــم امل

من هذا كله أن  واألسوأ "             ُ                                 للفيلسوف أن ي عمل أدواتــه النقديــــة فيـــها
الفلسفة يف العامل العريب ومنذ فرتة طويلة ما فتئت تكتسب دورا 
إيديولوجيا حمافظا حبيث يتحول جممل التنظري الفلسفـي إىل جمرد قناع 

فكرين العرب املشتغلني يف جل امل"و بالتايل فإن .لإلديولوجيا السائـدة
              ّ                                            احلقل الفلسفي مت همون باإلمهال الفاضح للقضايا املصريية وباالحنياز 
إىل اإليديولوجيـات السائـــدة  فإذا مل تكن مهمـة الفيلسـوف من هذا 
                                 ُ                       املنظار النقد االجتماعـي أو تكوين مث ل جديدة لإلنسان والبحث 

األخيـرة هلـذا املوقــــف  عن أسس جديدة لتنظيم اجملتمع، فالنتيجـة
ليست فقـــط وضـع حاجـز بيــن الفيلســوف والسياسات الثوريـة بل 

  ".بني العمل وهـذه األخرية أيضا
إن املهمة األساسية للفلسفة هي تأسيس نظرة شاملة تكون 

م وأهدافــــهم ذات اتصال وثيق حبياة البشر هــذه املهمــة . وتطلعا
يئة املناخ لربوز فكر جديد، فكر ميكنه تكمن يف التحرير وا لتنوير و

أن يسهم بصـــورة فعالة يف حتريك اجملتمع العربــــي وحتويله بصورة 
وال يتحقق هذا إال بغرس مفهوم معياري عقالين يف أذهان . جذرية

الناس وخاصة األجيال اجلديـدة، ووفقا هلذه النظرة فان العقالين 
للبنية الذهنية والثقافية جملتمعه وكيفية الذي نريده هو من له فهم 

ا، وهــو كذلك من له استعداد ألن يرفض  ارتباط سلوك األفراد 
االستغالل فال يكون عبدا ألية سلطة، ال سلطة املاضي وال سلطة 
التقاليد وال سلطة إيديولوجية وال سلطة أي نظام فكري اجتماعيا  

للشروط املسؤولة عن تغريب فامها للشرور واملظامل و . كان أو سياسيا
ّ                 اإلنسان، ميلك تصورا معقوال لكيفية التح رر من هذه الشرور واملظامل                                    

ومن العوامل املساعدة على تغريبه، متحررا من املذهبية الضيقة يف كل 
  . أشكاهلا
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ولقيام الفلسفة بوظيفتها االجتماعية يف اجملتمع العريب حيدد 
: أوال: من توفرها و هي مخسة شروط أساسية البد عادل ضاهر.د

خاصة علم إجتماع الفلسفة من العلوم االجتماعية و  ضرورة اقرتاب
املعرفة للكشف عن اجلذور االجتماعية للفكر وكيفية تسرب 

أن منارس الفلسفة على حنو جيعل نتائجها ذات : ثانيا. التأثريات عليه
م وآماهلم إتصال وثيقة حبياة البشر وعلى : لثاثا. ومصاحلــهم وتطلعا

يئة املناخ الفكري لربوز نظام إجتماعي : صعيد التدريس جيب 
: رابعــا .جديد حبيث تصيــــر الفلسفة حلقـــة وصل  بني العلم والثــــورة

واملبادئ اليت تثار على مستوى ممارسـة  العمل على منهجية القضايا
 الفلسفـــة اجلماهيـــر وضرورة توجيه اخلطاب الفلسفــي لغري املختص يف

كة خلق منظومة متماس: أخرياو . لوعـــي يف أوساط اجلماهيـــرلبعث ا
  . غري املعيارية لفهم واقعنامن املفاهيــم واملقوالت واملبادئ املعيارية و 

  :  الفلسفة والتنمية الدينية -)ج
زوال حكم  أن نذكر بأن قبل اخلوض يف هذه اجلدلية، جدير بنا

وتأكيد السلطـــة املطلقـة هـــو قاسم مشرتك بني انعدام النقد العقل و 
التطرف الدينــي واالستبداد السياسي وعلى العكس من ذلك فإن 
التطرف الديين ال يظهر عندما ينتشر املد الدميقراطي املستنري ألن 
الدميقراطية تفرتض سيادة حكم العقل وانكماش السلطة املطلقة 

ففي مثل هذا اجلو . ية متعددةوعملية االختيار بني اجتاهات سياس
يذبل التطرف من تلقاء ذاته دون احلاجة إىل القمـع أو إىل خوض 

  .معارك دموية
الدميقراطيـــة تزيل أسباب التطرف ألن التطرف الديين ال يضطهد 
يف النظام الدميقراطـــي ألنه ال جيد الرتبة الصاحلة للظهور فالفلسفة 

ا نوعا من بوصفها جدال يرتكز على احلجة و  الربهان هي ذا
الدميقراطية العقلية وهي ال تعيش طويال يف جو االستبداد السياسي، 
تواجه الفلسفة أيضا يف وظيفتها اإلمنائية الدينية عدة عقبات أمهها 

فنطاق املشكالت املسمـوح مبناقشتـها عقليا و فلسفيا الخوف عامل 
ذا يشعر الفيلسوف أن يف امليدان الديين يضيـــق يوما بعد يوم، وهك

إن البحث العقلي يف املشكالت . املناطق احملرمة تزداد يوما بعد يوم
الفكرية املرتبطة بالدين ينبغي أن حتتل مكانة مهمة يف أي صحوة 
إسالميـــــة ألن هذه الصحوة تدعوا ألن يكون للدين دورا هاما يف 

واألسئلة اليت  فيةالثقاحياتنا السياسيــــة واالجتماعية واالقتصادية و 
إىل أي : البد على املشتغلني يف حقل الفلسفة العربية، طرحها هي 

األمانة  يف تطبيق القائمني بالتفسري على احليـاد و مدى تؤثر ذاتية 
تالف داخل النص الديين؟ وما هي العوامل اليت أدت إىل االخ

ا اليت أفرزت عدة طوائف ومجاعات تدعي كلهاجملتمعات االسالمية و 
ا تطبق الشريعـــة؟ وهل ترجع إىل مصاحل دنيوية توجه التفسري يف  أ

اجتاهات ختدم هذه املصاحل، أم ترجع إىل نوع أنظمة احلكم اليت 
  ينتسب إليها املفسرون؟ 

جينب أجيالنا خطر لتحليل الفلسفي هو الذي جينبنا و إن ا
    ّ املعرب  االنقياد ألي رأي قد يكون خمطئا أو مغرضا يزعم أنه الوحيد 

عن حقيقة الدين، ذلك ألن الكثري ممن ينتمون للحركات الدينية 
يتعمدون اخللط بني املصدر اإلهلي للنص وبني أشخاصهم إىل حد 
اعتبار أنفسهم أمراء على اجلماعات يؤثرون تأثريا رهيبا يف عقول 
م  م من اكتساب املعرفة من أي مصدر آخر، وجيعلو أتباعهم ومينعو

وبالتايل مثة جمال مهم .شكل بالشكل الذي يريدونهقابلني للت
  .للفلسفة كي تستثمر فيه، وهو عملية نقد الفكر الديين

ويف هذا اجملال تستطيع الفلسفة أن جتيب على األسئلة اليت حيظر 
على األذهان اخلوض فيها، و يف هذا الصدد عليها أن تعاجل التفكري 

الذين حياولون شد انتباه ئي الذي يتزعمه بعض املنغلقني، و الدغما
اجملتهدين يف قضايا الدين اليت تطرأ على حياة املسلمني،وحماولة 
جتميد عقوهلم ومنعهم من التفكري واالجتهاد، وقد حدث مثل هذا 
يف عصور أوروبا املظلمة حني أعاقت الكنائس الكاثوليكية ولسنني 

ّ   ما أد ى " دنياالعقيــدة دين  و "طويلة عقول الناس بادعائها املزيف أن      
. إىل تعطيل تقدم الغرب وتقييد الكشوفات العلمية يف تلك الفرتة

وهو األمر نفســـه الذي حياول تكريسه بعض املتزمتني املتعصبيــــن 
املنغلقني اليوم  يف العالـــم العريب، ويف هذا اإلطار ال بد للفكر 

ض  الفلسفي اإلسالمي املعاصر أن يأخذ العربة من اآلخر الذي
  . كيفها أميا تكييفو بفضل عقالنيته اليت وظفها 

     :ة ـــمــــــــخات

إن قضيـة التنمية من أولويات القضايا وهي مسألة معقدة 
وشديدة الصعوبــة  بالنظر إىل الظروف الداخلية اليت تعيشها بلدان 

ا إقليميا ودوليا ها و مما زاد يف تعقيـد.العامل العريب والظروف احمليطة 
يار املعسكر االشرتاكي وسيطرة  التغيــرات اليت مشلت العامل،خاصة ا

لكن هذا ال يعين . الواليات املتحدة األمريكيــة على العامل
استحالتها، بل هي عملية ممكنة إذا انطلقنا من فهم عميق لواقع 
جمتمعاتنا العربية واعتمدنا بصورة أساسية على قدراتنا الذاتية واهتدينــا 

ىل استغالل مواردنا بشكل صحيح وجيد، وتبقى عملية التنمية يف إ
النهايـة، خيار وإرادة سياسية تنطـــوي على رؤى وخمططات مستقبليـة 

ما  أو ،يف هذه الظروف بالذاتالعامل العربــي اليوم، و ن إ. واعية
الربيع العريب،ثورات الشعوب،احلراك :"اصطلح عليه بزمن

ا يكون، إىل استعادة السؤال الفلسفـــي املبدع، أحوج م ،"اخل...العريب
واملستقبل كما ، متميزةتنموية عربية معاصرة و  الرتياد آفاق فلسفة

ليس قدرا حمددا مسبقا أو حتــــدده " :خير الدين حسيب. ديقول 
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قوى غيبية غري معلومــة وغري قابلــة للتطويـع والتشكيل، وإمنا هــو 
يف صياغتـــها قوى داخليـة وخارجية ميكن  بدائل متنوعـــة تتدخــل

 "حتليلهـــا والتعامل معها بالتعديل والتغيري

 :الهوامش
1. -André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la 

philosophie – presses universitaires de France –Paris- 18e 
Edition – 1996- P 224, [Développement: le changement 
considéré en tant que passage d'un état à un autre état]/ 
développer, v tr: étendre (ce qui était plié), faire apparaître 
les images de (une pellicule); au moyen de procèdes 
chimique, faire croitre, exposer en détail, développer une 
argumentation, S'épanouir, prendre de l'importance.       

* développement n.m : progrès, en extension ou en qualité; 
pays en voie de développement (économique). 

الرياشي و آخرون، دراسات يف التنمية العربية،الواقع و اآلفاق، مركز  سليمان .2
  . 27:ص.1/1998دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان،ط

 /  باســــــــتطاعة العـــــــامل الثالــــــــث اللحــــــــاق   :                                    تقـــــــوم نظريــــــــة روســـــــتو علــــــــى املســــــــلمة التاليـــــــة                             
  يف                            والتخلــــــف لــــــيس إال مســــــألة تــــــأخري                                  بالــــــدول الــــــيت انطلقــــــت قبلــــــه يف التنميــــــة،

ـــــدول الصـــــناعية نتيجـــــة ألثـــــر االقتصـــــاد  ـــــدول املتخلفـــــة ســـــتلحق حتمـــــا بال                                                                     الـــــزمن، و ال
                                             فـــــرأت أن االشـــــرتاكية هـــــي احلـــــل ملشـــــاكل العـــــا مل املتخلـــــف،   :             أمـــــا املاركســـــية         العـــــاملي،

ــــــــه                                                 و أن رأس املــــــــال وتراكمــــــــه وإعــــــــادة إنتاجــــــــه هــــــــو املقــــــــدس و ــــــــد الــــــــذي حول                  الوحي
                        يف البلــــــــدان الــــــــيت طبقــــــــت فيهــــــــا                      إالأن إخفــــــــاق االشــــــــرتاكية                  تتحــــــــدد كــــــــل املعطيــــــــات

ــــــاج إىل إعــــــادة  ــــــة حتت ــــــه الكــــــربى مقول ــــــالرغم مــــــن أمهيت                                                                جيعــــــل مــــــن قداســــــة االقتصــــــاد ب
   .   نظر

  النشر و للدراسات اجلامعية املؤسسة التنمية و التخلف جدلية غسال الدين بدر .3

  / 121 :ص  1991 .- 12 ط اجلزائر التوزيع
ص -.2004، 1قاهرة، طحسن، حصار الزمن، مركز الكتاب للنشر، ال حنفي .4

82                                                                                                                           
   .81ص –نفسه  املرجع .5

 /  حممد وقيدي، أستاذ فلسفة، املغرب  
  . مفكر مغريب :عبد اهللا بلقرين / *
مركز دراسات  -مهومه و عطائه: املثقف العريب  –خرون صديقي الدجاين  وآ أمحد .6

  .229ص -1995-لبنان / بريوت  –الوطنية العربية 
*  /مفكر سوري :برهان غليون.  
/  جامعة األردن ،أستاذ الفلسفة :عادل ضاهر  
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  *نظرية الحكم في فلسفة التوحيد ألبي عبد اهللا السنوسي التلمساني

   مقدم مختارية           
.قسم الفلسفة، جامعة معسكر  

  : تمهيد
ّ                                   ال يتقو م فهم للقارئ يف عقائد اإلمام السنوسي     العقيدة الكربى :      
حها، العقيدة الوسطى وشرحها، العقيدة الصغرى وشرحها، وشر 

صغرى الصغرى وشرحها، إال إذا حصل اإلملام بنظرية احلكم اليت 
يتأسس عليها منهجه الكالمي وإذ حتتل نظرية احلكم يف علم 
التوحيد السنوسي حمل املبدأ املؤسس للمذهب الكالمي العقدي 

ا .هم لقارئهعنده، كذلك تتبوأ الصدارة يف تأسيس الف زيادة على كو
تنظر لبعض جماري العلم يف منهجه الكالمي حسب بعض الدارسني 

وانطالقا من هذا، يبدو أن اإلمام الذي جعل احلكم العقلي منها . له
نقطة االنطالق يف التنظري العقلي الذي ال تكاد تتأتى معرفة اهللا إال 

األمر الذي . الكالموالنظر ال يتم إال باملنهج الذي يبنيه علم . به
ما هو احلكم؟ ما هي أنواعه؟ فيما : جيعلنا أمام فيض من األسئلة

يتمثل الدور املنوط به يف املذهب الكالمي للسنوسي؟ ما الغاية منه؟ 
أي أنواع احلكم هلا السبق عند السنوسي؟ وأيها مناط حتصيل املعرفة 

  العقلية؟ وملاذا؟ 
على معىن علم الكالم عند مع ذلك، علينا أوال أن نلقي نظرة 

السنوسي، وما الضرورة من النظر العقلي الذي ال حيصل إال مبعرفة 
  احلكم العقلي وأقسامه؟

  المعنى والضرورة: علم الكالم. 1
شيوخه حيد اإلمام السنوسي علم الكالم بالتحديدات اليت أقرها 

 علم الكالم على ما"فحقيقة . عرفة وابن التلمساين ابنكل من وهم  
الرسل  ، وإرسالقال الشيخ ابن عرفة هو العلم بأحكام األلوهية
لك عليه، وتقرير ذوصدقها يف كل أخبارها، وما يتوقف شيء من 

ّ  حد هو . )1("أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات وحل الشكوك ابن   
بأنه العلم بثبوت األلوهية والرسالة، وما تتوقف معرفتها "التلمساين 

فعلم . .)2("ذلك  وحدوثه، وإبطال ما يناقضعليه من جواز العامل
الكالم من العلوم امللية واالعتقادية أو هو معرفة االعتقادات املقررة 
فيه من جهة، وباآلليات واألساليب اليت استخدمت يف حتصيل تلك 

. )3(االعتقادات فهما وبناءا وتبليغا؛ ويف التناظر فيها من جهة أخرى
لكالم يف التعريفات السابقة الذكر، عدم ونلمع يف حتديد معىن علم ا

انفكاك ذكر معناه عن اإلشارة ملنهجه الذي ال يتقوم إال به، فليس 
 هذا فيما يتعلق.بالعلم الوصفي وال السردي إمنا هو علم حجاجي

العلم مباهيات املمكنات من :"حبد علم الكالم،أما موضوعه فهو
  .  )4("هحيث داللتها على وجود موجدها وصفاته وأفعال

 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعاىل ومراقبته إال "فليس يوجد 

علم التوحيد وبه يفتح له يف فهم العلوم كلها، وعلى قدر معرفته باهللا 
كيف ميكن التعبد ملن ال "إذ ؛ )5("يزداد خوفه منه تعاىل وقربه منه

عرف يعرف معبوده، والذكر ملن ال يعرف مذكوره، والتقوى ملن ال ي
انطالقا من هذا . )6("آمره وناهيه، أو طلب مباح ملن ال يعرف املبيح

يف ذات اهللا اليت ال مثيل هلا وما جيب هلا من "يبحث علم التوحيد 
فيكون علم التوحيد ...الكمال واجلالل، وما جيوز وما يستحيل

أشرف علم، ألن شرف العلم بشرف املعلوم، وعلم التوحيد هو علم 
هر، هو علم الباطن كذلك ألنه علم اليقني الذي يزيد من علوم الظا
  . ) 7("اإلميان والزهد

وملا كانت اإلهليات هي موضوع علم التوحيد عند االمام السنوسي؛ 
ميهد  -أي علم التوحيد-فضال عن أنه"أدرجها ضمن العلوم العقلية، 

وبتعبري آخر، إن علم . لالهتداء إىل ما يسمى باملعارف الباطنية
ا مرحلة التو  حيد مرحلتان متكاملتان، ميكن أن نقول عن األوىل بأ

ا . نظرية وجمردة، تتناول ذات اهللا وصفاته وإرسال الرسل والثانية بأ
ذوقية عملية، تبيح لصاحبها ممارسة التوحيد بكل كيانه بلحمه 

أي بغري (ومل يكن قصد السنوسي جمرد الدخول يف عامل البواطن.ودمه
كان يعد القاعدة األساسية لفهم التوحيد النظري   ، بقدر ما)عتاد

التجربة الذوقية ) 8("أوال، والتدرج على أساسها، حنو املكاشفة أخريا
تتعاىل على اجلسد ألنه ال طاقة له عليها، وال شرف ميكنه من 

ا تتم باللحم والدم مؤلف .احتوائها لصفائها ونورانيتها فما أظنين 
  .روحاجلسد إمنا حمل ذلك هو ال

وتدليال على ضرورة النظر العقلي يف مسائل األلوهية، يصر اإلمام     
السنوسي على أن حجية الكتاب والسنة ال تعرف إال بالنظر العقلي، 

الكتاب والسنة، :وأما من زعم أن الطريق بدءا إىل معرفة احلق:"قائال
أن حجيتهما ال تعرف إال بالنظر : وحيرم سوامها، فالرد عليه

معلوم قطعا أن عقائد اإلميان ليست  "ويضيف مقررا أنه ) 9("يالعقل
واحلق أن النظر )  10("كلها ضرورية، بل منها ما يفتقر إىل دقيق النظر

وسيلة إىل اإلميان الذي هو املعرفة، أو حديث النفس التابع هلا، وما "
وأما ما حيكى . ال حيصل اإلميان إال به فهو واجب أصلي كاإلميان

ملبتدعة كاحلشوية وحنوهم من أن النظر يف علم التوحيد عن بعض ا
حرام فال خيفى فساده وضالل معتقده لكل عاقل، إذ هو مصادم 

م وإذ يكون ) 11(".للكتاب والسنة وإمجاع املسلمني الذين يعتد 
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اإلميان أصل املعارف العقلية، واألدلة الربهانية عند اإلمام السنوسي 
وقد قيل إن  (...)وإمنا عن نظر سديدال يكون عن تقليد، "فإنه 

األدلة العقلية ملا دلت على وحدانيته سبحانه وتنزيهه استقام العارف 
أن يثين عليه جل وعز،ولو مل يرد شرع ولكن ال يعلم افرتاض ذلك 

ونلفي يف هذا اإلصرار على أمهية األدلة العقلية تعزيزا  )12("إال بالشرع
. نة ال تعرف إال بالنظر العقليملوقفه من أن حجية الكتاب والس

ليس هذا فحسب بل يعمد اإلمام إىل موقعة كل نوع من األدلة 
ا :"موقعه الذي ال مفر له منه إال إليه،قائال فنور أدلة العقول يتميز 

ا أحكام اهللا تعاىل يف . القدمي من احلوادث ونور أدلة الشرع يتميز 
مثال العقل  :قالواعباده، ولذلك ضرب العلماء يف ذلك مثال؛ف

كالبصر، ومثال الشرع كالضوء، فمن وهبه اهللا تعاىل تأييدا يف عقله 
أمكنه أن يعرف صدق الرسل، ومن مل يؤيد بذلك كان أعمى يف 
ظلمة اجلهالة، ومن كان له بصر مل يفده بصره قبل الرسالة يف معرفة 

جلي االمتداد األشعري يف الطرح الكالمي عند . )13("األحكام
وما . مام السنوسي خاصة يف تقدميه الدليل النقلي على العقلياإل

حىت "التوفيق يف النظر والفكر لصياغة األدلة العقلية إال من اهللا 
تشهد له ضرورة العقل بكيفية أداء ذلك الدليل إىل العلم، فعند ذلك 

من علم ومل يعلم  : ولذا قال أهل التحقيق.يعلم، ويعلم كيف علم
 .)14("هم نفسه عاملة، ورتبتها الظن ودليلها التقليدكيف علم إمنا تو 

. ال مضادة إذن بني النظر والشرع، وحاصله أن النظر توفيق من اهللا
والعلم الناتج إمنا يكون بطريق النظر الذي يدرك صاحبه بفضله طرق 

  ).التقليد(علمه مبعلومه، وبذلك يعلم علم علم ال علم جهل
اإلمام السنوسي إال عن طريق النظر،  ال تكاد تتأتى معرفة اهللا عند

الذي ال يتم إال على األسلوب واملنهج الذي ينهجه علم الكالم، 
وهذا واضح يف قوله أن الكتاب والسنة غري كافيني بدءا ملعرفة احلق 

إن دور النظر العقلي يف معرفة  وجود الصانع . )15(دون النظر العقلي
وصا إذا كانت نقطة البدأ ليس بالضرورة معناه الشك يف وجوده خص

وهذا حال اإلمام السنوسي الذي ال يتواىن عن التدليل من " اإلميان"
وقد أثىن اهللا تعاىل على من :"النقل ملا يقرره عقال مثال ذلك قوله

إن :"نظر يف خلق السماوات واألرض وجعلهم من أويل األلباب،فقال
يات ألويل يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آل

وهو عني دليل حدوث العامل الذي  )16()"190عمرانآل "(األلباب
قدمه السنوسي يف أدلته على وجود اهللا يف باب ما جيب هللا تعاىل من 

ويشيد السنوسي ". الوجود"الصفات وهي الصفة النفسية املتمثلة يف
بالقيمة اجلوهرية للنظر يف موضوع العقيدة، كون النظر بداية املعرفة 

لسليمة والصحيحة املبنية على الدليل القاطع الذي ال تشوبه شائبة ا
وتكمن ). نقلية(وال اعتقادية ) عقلية(من أي نوع كان؛ ال نظرية

أمهية النظر يف حفظ سالمة االعتقاد الناشئ عن الدليل ملا جيب وما 
جيوز وما يستحيل يف حق اهللا تعاىل وحق رسله عليهم الصالة 

ا وتتمثل ح. والسالم ترتيب أمور معلومة على وجه "قيقة النظر يف أ
وأحسن . وهذا تعريف البيضاوي" يؤدي إىل استعالم ما ليس مبعلوم

النظر وضع معلوم، أو ترتيب معلومني فصاعدا، : منه وأسلم أن تقول
فيشمل ناقص احلد .على وجه يتوصل به إىل املطلوب أو للتنويع

رفة مفرد مسيت معرفا وقوال فإن وصلت تلك األمور إىل مع. والرسم
وإن وصلت إىل تصديق وهو العلم بنسبة أمر إىل أمر على . شارحا

وينقسم النظر إىل  .)17("جهة الثبوت أو النفي، مسيت حجة ودليال
الصحيح منه كل ما يؤدي إىل العثور على "صحيح وفاسد : قسمني

نظر مث قد يفسد ال.والفاسد ما عداه. الوجه الذي منه يدل الدليل
حبيده عن سنن الدليل أصال، وقد يفسد مع استناده للسداد أو ال 

وال خيرج السنوسي عن الداللة املقررة هلذا التقسيم  .)18("لطروء قاطع
 :دته الوسطى أن النظر الصحيح هويف اإلرشاد،إذ يصرح يف عقي

التأمل الذي يطلع صاحبه على الوجه الذي بينه وبني املدلول ربط "
والنظر  .)19("ظر الفاسد هو ما ال يطلع صاحبه على ذلكعقلي، والن

أما إمام .الصحيح هو أول واجب على املكلف عند الشيخ األشعري
احلرمني فقد جعل القصد إىل النظر الذي هو توجيه القلب إليه بقطع 

أم "أما صاحب   .)20(العالئق املنافية له، أول ما جيب على املكلف
أن يعرف ما جيب يف حق "لف شرعا فيوجب على املك" الرباهني

وكذلك جيب أن يعرف مثل .موالنا جل وعز وما يستحيل وما جيوز
وانطالقا من هذا . )21("ذلك يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم

أي (يرى السنوسي أن أول ما جيب،قبل كل شئ، على املكلف 
هني أن يعمل فكره فيما يوصله إىل العلم مبعبوده، من الربا) البالغ

والعلم باملعبود قائم يف العلم مبا جيب له . العقلية والقواطع السمعية
وما يستحيل وما جيوز، وما جيب يف حق رسله وما يستحيل وما 

ومضمون هذا التكليف هو عني موضوع علم التوحيد  .)22(جيوز
يبحث فيه عن وجود اهللا وما جيب له من صفات، وما جيوز "الذي 

أن ينفى عنه وعن الرسل إلثبات رسالتهم،  أن يوصف به، وما جيب
وما جيب أن يكونوا عليه، وما جيوز أن ينسب إليهم، وما ميتنع أن 

م ويف هذا السياق تلوح يف األفق نظرية احلكم يف  .)23("يلحق 
ا  . املنهج الكالمي للسنوسي واليت ال يتقوم النظر العقلي عنده إال 

  :معنى الحكم
ّ              يعر ف اإلمام احلكم  إثبات أمر :" يف شرحه ألم الرباهني على أنه  

واحلاكم بذلك إما الشرع أو العقل أو العادة، فلهذا انقسم . أو نفيه
شرح "أما يف  .)24("شرعي، عادي وعقلي:احلكم إىل ثالثة أقسام

يسرتسل شارحا تعريف احلكم الذي تقرر عنده على أنه " املقدمات
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من أدرك أمرا من األمور فإما "إثبات أمر أو نفيه على النحو التايل 
فهذا اإلدراك . أن يتصور معناه فقط، ومل حيكم بثبوته، وال نفيه

أن معىن احلدوث هو : يسمى يف االصطالح تصورا، كإدراكنا مثال
وإما أن يتصور مع .الوجود بعد عدم، ومل نثبته ألمر، وال نفيناه عنه

راك يسمى يف فهذا اإلد. ذلك ثبوت ذلك املعىن ألمر أو نفيه عنه
: كإثباتنا احلدوث مثال.االصطالح تصديقا، ويسمى أيضا حكما

فنقول .بعد تصورنا ملعناه للعوامل، وهي ما سوى املوىل تبارك وتعاىل
أو نفيناه عمن وجب قدمه وهو موالنا تبارك وتعاىل، . العوامل حادثة

فإثبات أمر ألمر أو نفيه . موالنا جل وعلى قدمي ليس حبادث: فنقول
ما نقف عليه من هذا الشرح، أن معىن  .)25("عنه هو املسمى حكما

احلكم الذي يقصده السنوسي يقع على التمييز الثاين الذي يقدمه 
" تصديقا"وال يقع على األول، من حيث أن الثاين أصبح " لإلدراك"
حتيلنا إىل معىن " التصور"فقط وداللة لفظ " تصورا"وليس " حكما"و

 .اليت ال يتم فيها اإلثبات وال النفيالعملية الذهنية  
واحلكم كمفهوم، دالالته متباينة تباين احلقول املعرفية اليت تأخذ  

سناد أمر آلخر إيطلق احلكم عند أهل العرف العام على به؛ إذ 
دراك أن النسبة واقعة أو إجيابا أو سلبا، ويطلق عند املناطقة على إ

لق على النسبة التامة تصديقا، ويط ذليست بواقعة ويسمى حينئ
ويطلق عند األصوليني على . وعلى احملكوم به وعلى احملكوم عليه

والظاهر أن الشارح أراد . ال املكلفني إخلعخطاب اهللا املتعلق بأف
 ) 26(ثبات ونفي اتكاال على ظهور املرادإف متعلق ذاملعىن األول وح
يف  على تعريف احلكم) حذف متعلق إثبات أو نفي(ويتعلق معىن

إال أن اإلمام السنوسي قد تدارك األمر يف كتابه " شرح أم الرباهني"
  .كما بينا ذلك آنفا" شرح املقدمات"

  :أقسام الحكم 
" شرح أم الرباهني"بناءا على التعريف الذي استقيناه للحكم من 

. شرعي، عادي وعقلي: للسنوسي؛ ينقسم احلكم إىل ثالثة أقسام
  حكام؟ وما التمايز القائم بينها؟فما معىن كل نوع من هذه األ

هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني :"الحكم الشرعي/1
الكالم "واملقصود باخلطاب   .)27("بالطلب أو اإلباحة أو الوضع هلما

و بإضافة اخلطاب إىل اهللا (...)الذي يقصد به من هو أهل للفهم
ذا القيد خطاب  وباجلملة خيرج. تبارك وتعاىل خنرج خطاب غريه

من سوى اهللا تعاىل من املالئكة والنبيني واإلنس واجلن، فال يسمى 
خطاب هؤالء خطابا شرعيا، وإمنا يسمى خطاب الرسل بالتكاليف 
م مبلغون عن اهللا تعاىل، معصومون يف تبليغهم من  حكما شرعيا أل

  .) 28(الكذب عمدا أو سهوا

ذين يف احلكم يستندان إىل من حيث الشرع ألن الثبوت أو النفي ال
مما يعين أن مصدر . )29(الشرع، حبيث ال ميكن أن يعلما إال منه 

احلكم يف إثباته أو نفيه ألمر ما، هو الشرع واحلاكم بذلك هو 
  . الشارع

أما متعلق أقسام احلكم الشرعي كالطلب واإلباحة أو الوضع هلما 
طلبا فدخل يف قولنا بالطلب اإلجياب، وهو طلب الفعل "

والتحرمي (...) والندب هو طلب الفعل طلبا غري جازم (...)جازما
والكراهة وهي طلب  (...)وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما

وأما اإلباحة فهي التخيري بني (...) الكف عن الفعل طلبا غري جازم
وأما الوضع هلما أي للطلب واإلباحة، فعبارة عن (...)الفعل والرتك

با أو شرطا أو مانعا ملا ذكره من األحكام اخلمسة نصب الشارع سب
    .) 30("الداخلة يف كالمنا حتت الطلب واإلباحة

ما : فالضروري. "ضروري ونظري: وينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني
والنظري ما ال يدرك عادة إال بالتأمل . يدرك ثبوته أو نفيه بال تأمل

كم الشرعي؛ معرفة ما وفائدة معرفة الضروري والنظري يف احل(...) 
فإن من أنكر ما علم من الدين . يوجب إنكاره الكفر، وما ال يوجبه

خبالف من أنكر اخلفي الذي ال يعلمه إال القليل، . ضرورة فهو كافر
  .)  31( .."فإنه ال حيكم عليه بالكفر عند كثري من احملققني

ّ                                 حيد ه الشيخ أبو عبد اهللا السنوسي على ا :الحكم العادي/ 2 لنحو  
فحقيقته إثبات الربط بني أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة : "التايل

وعدم تأثري  مع صحة التخلف ،)32("تكرر األمرين بينهما على احلس
ا حمرقة، . )33(احدمها يف اآلخر البتة مثال ذلك احلكم على النار بأ

فهذا حكم عادي، إذ معناه أن اإلحراق يقرتن مبس النار يف كثري من 
وليس هذا معناه أن النار . ألجسام ملشاهدة تكرر ذلك على احلسا

هي اليت أثرت يف احرتاق ما مسته أو يف تسخينه، إذ هذا املعىن ال 
داللة للعادة عليه أصال، وإمنا غاية ما دلت عليه العادة االقرتان فقط 

وقس على ذلك سائر األحكام العادية ككون (...) بني األمرين 
واملاء مرويا، والشمس مضيئة، السكني قاطعة وحنو  الطعام مشبعا،

مما ال ينحصر، وإمنا يتلقى العلم بفاعل هذه اآلثار املقارنة / ذلك
وقد أطبق العقل والشرع على . هلذه األشياء من دليلي النقل والعقل

انفراد املوىل جل وعال باخرتاع مجيع الكائنات عموما، وأنه ال أثر 
العادة اليت  وتنشأ. )34( أمر ما مجلة وتفصياللكل ما سواه تعاىل يف 

                         ّ                             تؤسس لبناء احلكم العادي جر اء التكرار الذي حيدث يف األشياء 
والظواهر الظاهرة للحس، والتكرار هو الذي جيعل من هذه املعرفة 

يف . احلسية معرفة ثابتة وقارة مبنية على أساس التجربة البسيطة
ى ما إذا كانت األشياء متلك املقابل تعجز العادة يف التدليل عل

ا ال تتجاوز اإلطار احلسي يف بناء  القدرة  على اخللق أم ال، أل
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أما القطع اجلازم بأن القدرة على اخللق هي هللا وحده دون . املعرفة
  .سواه إمنا تكون بالدليل النقلي والعقلي

وينحصر احلكم العادي يف إثباته أمر ألمر أو نفيه عنه بواسطة 
  :يف أربعة أقسام التكرار

  .ربط وجود بوجود، كربط البشر باألكل: األول -
  .ربط عدم بعدم كربط الشبع بعدم األكل: الثاين -
  .ربط وجود بعدم كربط وجود الربد بعدم السرت: الثالث -
  . )35(ربط عدم بوجود كربط عدم اإلحراق بوجود املاء: الرابع -

حلكم العادي إىل أربعة أقسام فيلزم إذن، انقسام الربط بني أمرين يف ا
: وجود أحد األمرين وعدمه يف اثنني ومها: من ضرب اثنني، ومها

وجود األمر اآلخر وعدمه، فإذا كان أحد األمرين سببا عاديا لآلخر 
وإذا كان أحد األمرين شرطا . ارتبط وجوده بوجوده، وعدمه بعدمه

ود اآلخر وال عاديا لآلخر ارتبط عدمه بعدمه، وال يرتبط وجوده بوج
وإذا كان أحد األمرين مانعا عاديا من وجود اآلخر، ارتبط . عدمه

وجود املانع بعدم اآلخر، وال يرتبط عدمه بعدم اآلخر، وال 
  :فيكون بذلك مقتضى األقسام أربعة. )36(وجوده

  .يف السبب العادي  ارتباط وجود بوجود        -
  .الشرط+ يف السبب  وارتباط عدم بعدم -
  .يف املانع العادي  وارتبط عدم بوجود  -
عدم السبب والشرط   وارتباط وجود بعدم  -

عدم السبب يقتضي عدم املسبب، وعدم الشرط "العاديان، ألن 
يقتضي عدم املشروط، ومن الزم اقتضاء عدم السبب لعدم املسبب 
اقتضاء عدمه لوجود نقيض املسبب، فلزم ارتباط وجود نقيض 

بب، وافهم مثل هذا يف اقتضاء عدم الشرط لوجود املسبب بعدم الس
نقيض املشروط، فيكون وجود نقيض املشروط مرتبطا بعدم 

وهذا الربط ال يكون إال بتكرر القران بني األمرين يف  .)37("الشرط
مسرتسال يف حاشيته على " الدسوقي"احلكم العادي، والذي يشرحه 

يخ أبو عبد اهللا أم الرباهني، حماوال يف ذلك حماكاة شرح الش
األمرين : "السنوسي، حيث يقول يف هذا املقام أن االقرتان بني

وإضافة واسطة ملا بعدها بيانية وهذا فصل خمرج إلدراك الربط الواقع 
بني أمرين شرعا أو عقال كالربط بني زوال الشمس ووجوب الظهر، 

ط فاألول رب. وكالربط بني قيام العلم مبحله وكون ذلك احملل عاملا
شرعي، والثاين ربط عقلي وليس أحدمها عاديا لعدم توقفه على 

وأقل ما (...) تكرر؛ فال يسمى إدراك هذا الربط حكما عاديا 
حيصل به التكرار وقوع الشيء مرتني؛ فإذا مل يقع إال مرة واحدة مل 

 .)38("يكن ذلك الشيء عاديا فال يكون مستندا للحكم العادي
ر على احلس هو الذي يبين احلكم وهذا توضيح على أن التكرا

العادي، فحدوث الشيء مرة واحدة للحس غري كاف على إدراجه 
ليس من شرط التكرر والتجربة يف "مع العلم أنه . ضمن العادي

احلكم العادي أن يكونا عن كل واحد، بل هو املستند لثبوت احلكم 
باحلس واملراد  .)39(".العادي، وإن حصل من البعض املوثوق بتجربته

ما يتكرر . ما يشمل الظاهري والباطين فربط اإلحراق بالنار أي اقرتا
وربط اجلوع بعدم األكل يتكرر على احلس . على احلس الظاهري

على اعتبار أن احلس ال يتوقف على ما هو ظاهر فقط،  .)40(الباطين
بل يشمل الباطن أيضا، وما تعلق به يف بناء معرفة حسية تؤسس 

  .عاديةعليها أحكام 
  :الحكم العقلي.3

فهو إثبات أمر أو نفيه من غري توقف " أما معىن احلكم العقلي     
وما يرام من هذا التحديد نلفيه يف  )41(".على تكرر وال وضع واضع

  :الشرح التايل
الذي : احرتاز من احلكم العادي، أي) من غري توقف على تكرر. (أ

ما  عرف من العادة، فان اإلثبات فيه والنفي إمنا عرف وحكم 
  .بواسطة التكرر والتجربة

احرتاز من احلكم الشرعي الذي عرف من ) وال وضع واضع. (ب
ما بواسطة  الشرع، فان اإلثبات فيه أيضا أو النفي إمنا عرف وحكم 

الرب بالتمر جيوز فيه التفاضل، والرب بالرب : كقولنا. وضع الشرع هلما
  .ال جيوز فيه التفاضل

كل موجود فهو : اإلثبات يف احلكم العقلي يف قولنا مثالومثال . ج
إما قدمي و إما حادث فاحلكم بإثبات أحد األمرين لكل موجود 
يعرفه العقل بال واسطة تكرر وال جتربة، وال واسطة تعليم شرع 
ووضعه، وإمنا حصل ذلك مبحض خلق اهللا تعاىل له يف القلب عاريا 

  .عن القيدين
. كل موجود ال خيل عن القدم واحلدوث معا: اومثال النفي قولن. د

مث هذا احلكم العقلي، وإن عري عن القيدين، فقد أجرى اهللا تبارك 
وتعاىل العادة بأن خيلق بعض أنواعه يف القلب ضروريا بال تأمل، 
وخيلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل، والعلوم احلادثة كلها وإن  

خيلقها يف القلوب ابتداء كانت حاصلة مبحض خلق اهللا فيصح أن 
فقد أجرى . بال واسطة جتربة وال بعث رسول وال نظر وال فكر

   )42(.سبحانه مبحض اختياره العادة يف خلقها على هذا التقسيم

الوجوب :احلكم العقلي منحصر يف ثالثة أقسام"وملزيد تفصيل فإن 
وعلى هذه الثالثة مدار مباحث علم .واالستحالة واجلواز

ريب يف أن معرفة هذه األحكام الثالثة من مبادئ  إذ ال .)43("الكالم
أو يثبت  أن يثبت شيئا منها أو ينفيه،" علم الكالم؛ وعلى املتكلم 

ما يتفرع عن ذلك، فمن مل يعرف حقائق هذه األحكام الثالثة مل 
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أما عملية إدراك .)44("يفهم ما أثبت منها يف هذا العلم وال مانفي
العقل الذي هو مبدأ النظر عند "اختصاص  هذه األحكام فهي من

فمن مل يدركها فليس بعاقل، وال يتأتى منه نظر وال . إمام احلرمني
واملعىن احلاصل من هذا، أنه ال نظر . )45("استدالل صحيح أصال

وال استدالل صحيحني يف علم الكالم بدون األقسام الثالثة للحكم 
ستحيل،وال أساس لتحصيل العقلي واملتمثلة يف الواجب واجلائز وامل

  . هذه األحكام إال العقل
أما دالالت أقسام هذا االحنصار للحكم العقلي نصا فهي كما يلي  
الواجب ما ال يتصور يف العقل عدمه، واملستحيل ما ال يتصور يف "

وما . )46("العقل وجوده، واجلائز ما يتصور يف العقل وجوده وعدمه
أن كل ما ) "ينحصر(معىن قوله يقصده االمام من االحنصار يف 

يتصور يف العقل أي يدركه ال خيل من هذه الثالثة األقسام، أي البد 
له من أن يتصف بواحد منها إما بالواجب أو اجلواز أو 

واحنصار أقسام احلكم العقلي يف ثالثة ال رابع هلا، . )47("االستحالة
يف ثالثة، أنه انقسام حمصور "راجع إىل أن ما يفهم من االحنصار 

فانه ال يفهم منه احنصار األقسام يف ". ينقسم: "خبالف ما لو قال
أما وجه احلصر فيها أن كل ما حيكم به العقل إن كان . )48(".ثالثة

يقبل الثبوت واالنتفاء معا فهو اجلواز، وان كان ال يقبل األمرين معا، 
 وان كان. فان كان يقبل الثبوت فقط دون االنتفاء فهو الوجوب

ونلمح يف هذا  .)49(يقبل االنتفاء فقط دون الثبوت فهو االستحالة
التدقيق املفاهيمي للشيخ أبو عبد اهللا السنوسي حرصه الشديد على 

  بلوغ املعىن املراد من علمه لذهن املتعلم والقارئ
بقي لنا أن نشري إىل أقسام احلكم العقلي بعد أن عرضنا ملعناه 

) 50("املراد يف أصل العقيدة"العقلي هو مع العلم أن احلكم . حتديدا

  .عند الشيخ أبو عبد اهللا السنوسي
ثالثة، كل واحد منها ينقسم إىل :أقسام الحكم العقلي - 1.3
  :قسمني

ما "نبدأ بالواجب العقلي الذي يرى السنوسي على أنه : الواجب.1
ال يتصور يف العقل عدمه، أي ال يدرك يف العقل عدمه، ويغين بعدم 

فالواجب العقلي ابتداء بال احتياج إىل سبق  .)51("ه عدمهإدراك
يسمى الضروري، كالتحيز مثال "؛ أي ابتداء بال تأمل )52(نظر

للجرم، فإن العقل ابتداء ال يدرك انفكاك اجلرم عن احليز أي أخذه 
، فإن ثبوت هذا املعىن له  ال يتصور يف )53("قدر ذاته من الفراغ
" املاليل"الواجب الضروري  يقابل عند و  )54("العقل ضرورة نفيه

يعرف "الواجب البديهي الذي " أبو عبد اهللا السنوسي"تلميذ الشيخ 
  . )55("على البديهة

(...) بعد سبق النظر "أما الواجب النظري فال يكون إال      
فإن العقل إمنا يدرك وجوبه له تعاىل إذا . كالقدم ملوالنا جل وعز

تب على ثبوت احلدوث له جل وعز من فكر العقل وعرف ما يرت 
فإن وجوب هذا املعىن إمنا . )56("الدور والتسلسل الواضح االستحالة

   .يدركه العقل بالتأمل
هو ما ال يتصور يف العقل وجوده، يعين أيضا " :المستحيل. 2

عرو اجلرم عن احلركة والسكون : ابتداء وبعد سبق النظر، فمثال األول
حبيث ال يوجد فيه واحد منهما، فان العقل أي جترده عنهما معا، 

وهذا مثال املستحيل  )57("ابتداء ال يتصور ثبوت هذا املعىن للجرم
الضروري الذي جيمع بني الشيء ونقيضه، جيمع بني وجود الشيء 

عرو اجلرم عن احلركة والسكون معا، أي جترده : "وعدمه، ومثال هذا
خيفى أن احلكم  عنهما حبيث ال يتصف بواحد منهما فانه ال

باستحالة هذا العرو ضروري للعقل، إذ اجلرم ما له حيز، أي قدر من 
الفراغ فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكنا، أو ينتقل عنه فيكون 
متحركا، وكونه ال يثبت يف حيزه وال ينتقل عنه، مستحيل 

  )58(".ضرورة
لواحد ككون ا"أما املستحيل النظري والذي ال يدرك إال بعد التأمل 

والتمثيل للمستحيل النظري بكون . )59(" سدس االثين عشر مثال
م قد جيهلون قبل  الواحد سدس االثين عشر فهو باعتبار العوام، أل
التأمل أن سدسها اثنان أو غريمها، فال يعرفون ابتداء استحالة كون 
الواحد سدسا منها حىت يعرفوا أن سدس االثين عشر هو القسم 

امها الستة املتساوية، والواحد ليس كذلك، وإمنا هو الواحد من أقس
وأما بالنسبة إىل أهل . قسم من أقسامها االثين عشر املتساوية

احلساب فمعرفة استحالة كون الواحد سدس االثين عشر ضرورية، 
ويفرق السنوسي يف مثاله اخلاص  .)60("واخلطب يف ذلك سهل

وضروري بالنسبة ألهل بالواجب  النظري بني اعتباره نظري للعوام 
احلساب وهو يف هذا يشري إشارة واضحة إىل الدور الذي يضطلع 

وعلى هذا النحو حيبك لنا متونه . به احلكم يف إدراك حقائق األشياء
ا شائبة  ا يف تدقيق متكامل لتكوين معرفة متكاملة ال تشو وشروحا

  .يف العقيدة
وهو ما ال "ه وهو  ما أمكن يف العقل وجوده وعدم: الجائز.3

يرتتب على تقدير وجوده، وال على تقدير عدمه حمال لذاته، وهذا 
إما :"وهو نوعان  .)61("يصح يف العقل وجوده وعدمه: معىن قولنا

. اجلرم خبصوص احلركة مثال: ضرورة وإما بعد سبق النظر، مثال األول
. )62("فإن العقل يدرك بدءا صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له

(...) كتمين اإلنسان املوت مثال "ما كان من اجلائز بعد االتأمل وأما 
احلكم على متين اإلنسان املوت باجلواز النظري فظاهر، لكن يف حق 
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أهل العافية الذين مل يذوقوا املصائب اليت هي أشد من املوت 
ويتسهل املوت ويتمىن عندها وال خالطوا من وقع يف ذلك،  وال 

والتوهم، فهؤالء يتومهون ابتداء أنه حمال أن يتمىن عرفوا احملن بالفكرة 
فإذا فكروا يف احملن، عرفوا أن هنالك ما هو . العاقل املوت لنفسه

فحينئذ حيكمون بأن متين العاقل املوت لنفسه ليس . أشد من املوت
بواجب وال مستحيل، بل يصح وجوده إن خاف من املصائب ما 

. )63("عظيما ال حيصل له إال بههو أشد منه، أو اشتاق أو رجا شيئا 
يتجلى لنا أيضا ما حصل يف ) للجائز النظري(ويف املثال األخري 

هو بالنسبة ملن اتصف به ) متين املوت(إذ أن ). الواجب(عنصر 
) متين املوت(، أما بالنسبة ملن جهل أسباب ودواعي )جائز ضروري(

  .فهو جائز نظري
اجلائز املقطوع بوجوده، : "ويدخل يف اجلائز ثالثة أقسام هي     

فلنبدأ بعرضها  )64("واجلائز املقطوع بعدمه، واحملتمل للوجود والعدم
  : تباعا
كإنصاف اجلرم املطلق خبصوص : الجائر المقطوع بوجوده. أ

  .البياض، أو خصوص احلركة وحنومها وكالبعث والثواب والعقاب
ودخول  كإميان أيب جهل، أيب هلب،: الجائز المقطوع بعدمه. ب

  .الكافر اجلنة
كقبول الطاعات منا، وفوزنا حبسن : المحتمل للوجود والعدم. ج

وان جاز لنا أن نقابل بني . ) 65(اخلامتة، والسالمة من عذاب اآلخرة 
أو . من حيث إمكان وجود اجلائز بشكل قطعي) املمكن(و) اجلائز(

بشكل قطعي، أو احتمال وجوده وعدمه  -أيضا–إمكان عدمه 
أي نوع من هذه األقسام الثالثة املراد به : ؤال الذي نطرحه هوفالس

  متثيل اجلائز يف أقسام احلكم العقلي ؟
إن اجلائز الذي هو أحد أقسام ": " الشيخ السنوسي"جييبنا      

احلكم العقلي، إمنا يريدون به املعىن األول، وهو ما ال يرتتب على 
وليس . إىل ذاته حمال تقدير وجوده، وال على تقدير عدمه بالنظر

مبعىن احملتمل املشكوك فيه، وال مبعىن املأذون فيه شرعا، وال مبعىن 
املباح، ويطلق أيضا على اجلائز الذي هو أحد أقسام احلكم العقلي 

ذا يكون القسم الثالث وهو .)66("املمكن ) احملتمل للوجود والعدم(و
جائزا (يكون خارج الداللة املقصودة من معىن اجلائز، يف حني 

على تقدير (والذي يقابل يف تعريف اجلائز ) املقطوع بوجوده
والذي يقابل هو اآلخر يف تعريف ) جائز املقطوع بعدمه(، و)وجوده
مها القسمان املنوط يهما تأسس معىن ) على تقدير عدمه(اجلائز 

  .اجلائز املطلوب يف موضوع احلكم العقلي
الذي توزن به املعارف عقال، جند ونظرا ألمهية أقسام احلكم العقلي  
يورد يف خامتة ضبطه هلذه األقسام تأكيدا على " الشيخ السنوسي"

واعلم أن معرفة هذه األقسام الثالثة، : "حفظها لضرورة نفعها قائال
وتكرير تأنيس القلب بأمثلتها حىت ال حيتاج الفكر يف استحضار 

قل يريد أن يفوز معانيها إىل كلفة أصال، مما هو ضروري على كل عا
ومعرفة هذه   )67(".مبعرفة اهللا تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم

األقسام ضرورية لإلميان السليم يف معرفة اهللا حق معرفته ومعرفة 
  .الرسل عليهم الصالة والسالم

أوال، : ما استلهمناه من هذا البحث فائدتني تلزم اإلشارة إليهما     
صلت يف احلكم العقلي وأنواعه باعتباره مدار نظرية احلكم يف جزئها ف

ثانيا، . علم الكالم، مبعىن آخر هو مفتاح النظر العقلي هلذا العلم
نظرية احلكم يف جمملها نظرت لبعض جماري العلم يف املنهج الكالمي 

إذا كانت جماري العلم يف نظرية : وخنتم بالسؤال اآليت. للسنوسي
فهل معىن هذا أن اإلمام . )68(والعادةاحلكم ترتيبا هي العقل والنقل 

 السنوسي يقصي الكشف الصويف كمجرى حتصل به العلوم؟
  :قائمة المراجع 

، احد أهم )ه895ت (هو حممد بن يوسف بن عمر بن شعيب اإلمام السنوسي *: 
رجاالت املدرسة االشعرية يف العقيدة واليت كان عليها كثري من علماء اإلسالم األعالم 

عبد . (وغريهم...ة العظام مثل الشاطيب والغزايل واجلويين والباقالين وابن والنوويواجلهابذ
العزيز الصغري دخان، اإلمام العالمة حممد بن يوسف السنوسي التلمساين وجهوده يف 

، 2011، 01خدمة احلديث النبوي الشريف، دار كردادة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 
  ).147ص 

السيد يوسف  :تح العقيدة الوسطى وشرحها، سنوسي التلمساين،اهللا ال أبوعبد ):1(
  .79ص ،2006، 1ط بريوت، أمحد،دار الكتب العلمية،

 .79املصدر نفسه،ص ): 2(

أسئلة التنوير والعقالنية يف الفكر العريب املعاصر، الدار العربية  يوسف بن عدي، ):3(
 .115، ص2010، 1ط بريوت، للعلوم ناشرون،

ص مصدر سبق ذكره،  هللا السنوسي التلمساين، العقيدة الوسطى وشرحها،أبوعبدا ):4(
 .80، 79ص

ابن مرمي الشريف امللييت املديوين التلمساين، البستان يف ذكر األولياء والعلماء  ):5(
  .239، ص 1908بتلمسان، املطبعة الثعالبية، اجلزائر، 

كربى املسمى عمدة أهل أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح السنوسية ال ):6(
، 1986، 1عبد الفتاح عبد اهللا بركة، دار القلم الكويت، ط: التوفيق والتسديد، تح

  .55ص
عبد العزيز أسعد، جهود املتكلمني املغاربة يف الفكر الرتبوي حممد بن يوسف  ):7(

، جامعة حممد )غري منشورة(، رسالة دكتوراه )ه895/ه832(السنوسي أمنوذجا
  . 302، ص2006/2007باط، اخلامس، الر 

وخمالفات املاليل لشيخه ابن يوسف "املواهب"مجال الدين بوقلي حسن، كتاب):8(
  .131، ص2012، 3، العدد2السنوسي التلمساين، جملة أفكار وآفاق، جامعة اجلزائر 

أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح السنوسية الكربى، مصدر سبق ذكره،  ):9(
  .55ص

  .57در نفسه، صاملص ):10(
أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، لعقيدة الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره،  ):11(

  .50، 49ص ص 
  .103، 102املصدر نفسه، ص ص ):12(
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  .103املصدر نفسه ،ص ):13(
  .105املصدر نفسه ، ص  ):14(
ه، أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح السنوسية الكربى، مصدر سبق ذكر  ):15(

  .64ص
أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، العقيدة الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره،  ):16(

  .42ص
أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح السنوسية الكربى، مصدر سبق ذكره، ص  ):17(

  .11،12ص
: إمام احلرمني اجلويين،كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، تح ):18(

، )ط(يوسف موسى، علي عبد املنعم عبد احلميد، الناشر مكتبة اخلاجني، مصر، د حممد
  .03، ص1990

أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين،العقيدة الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره،  ):19(
  .43ص

  .46، 45املصدر نفسه، ص ص ):20(
ي، دار الكتب خالد زهر : أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، أم الرباهني، تح ):21(

  .27، ص2003، 1العلمية، بريوت، ط
علمي محدان أمحد، فلسفة الفكر الديين بني السنوسي واملغيلي، حبث لنيل دبلوم  ):22(

  .47، ص1978/1979الدراسات العليا يف الفلسفة، جامعة  حممد اخلامس، الرباط، 
، 2005تاب، القاهرة، حممد عبد، رسالة التوحيد، طابع اهليئة املصرية العامة للك ):23(

  .13ص
مصطفى حممد : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):24(

  .21، ص1989، )ط(الغماري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د
سليم فهد  :تح أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح املقدمات يف علم التوحيد، ):25(

  .34، 33 ص ص ،2009، 1ط دمشق، ويت،دار البري  شبعانية،
دار  حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي،حاشية الدسوقي على أم الرباهني، ):26(

  .43ص ،2009، 3ط الكتب العلمية، بريوت،
 أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، مصدر سبق ذكره، ):27(

  .21ص
رح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره، ص أبو عبد اهللا السنوسي، ش ):28(

  .38، 37ص
  .34املصدر نفسه، ص ):29(
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم،  مصدر سبق ذكره،  ):30(

  .21ص
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره،  ):31(

  .37، 36، 35ص
اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح، مصطفى حممد  أبو عبد ):32(

  22الغماري، مصدر سبق ذكره، ص 
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره، ص  ):33(

49  
مصطفى حممد : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):34(

  .22بق ذكره، ص الغماري، مصدر س
ذيب شرح السنوسية، أم الرباهني، دار الرازي، األردن،  ):35( سعيد عبد اللطيف فودة،

  .27 -26، ص ص 2004، 02ط 
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد،  مصدر سبق ذكره، ص  ):36(

52.  
  .53-52املصدر نفسه،  ):37(
قي املالكي، حاشية الدسوقس على أم الرباهني، حممد بن حممد بن عرفة الدسو  ):38(

  .51مصدر سبق ذكره، ص 

أبو عبد اهللا حممد بن يوسف السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر  ):39(
  .54سبق ذكره، ص 

حممد بن امحد بن عرفة الدسوقي املالكي، حاشية الدسوقي على أم الرباهني،  ):40(
  .52-51مصدر سبق ذكره ، ص 

: أبو عبد اهللا  حممد بن يوسف السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، تح ):41(
  .53سليم فهد شبعانية، مصدر سبق ذكره ،ص 

  .79-78سعيد عبد اللطيف فودة، مرجع سبق ذكره، ص  ):42(
أبوعبد اهللا السنوسي التلمساين،العقيدة الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره،   ):43(

  .78ص
  .78در نفسه، صاملص  ):44(
  .79املصدر نفسه ،ص ):45(
خالد زهري، مصدر سبق : أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، أم الرباهني، تح ):46( 

  .27ذكره، ص 
مصطفى حممد الغماري، : أبو عبد اهللا السنوسي التلمساين، شرح أم الرباهني، تح ):47(

  .23مصدر سبق ذكره،  ص 
: ر بن إبراهيم املاليل التلمساين، شرح أم الرباهني، تحأبو عبد اهللا حممد بن عم ):48(

  .55، ص 2003، 1خالد زهري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  .79سعيد عبد اللطيف فودة، مرجع سبق ذكره، ص  ):49(
  .56حممد بن حممد بن عرفة الدسوقي املالكي، مصدر سبق ذكره، ص  ):50(
  .80الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره، ص أبو عبد اهللا السنوسي، العقيدة  ):51(
مصطفى حممد : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):52(

  .23الغماري، مصدر سبق ذكره، ص 
  .23املصدر نفسه، ص  ):53(
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره، ص  ):54(

56.  
خالد : اهللا بن عمر بن إبراهيم املاليل التلمساين، شرح أم الرباهني، تح أبو عبد ):55(

  .55زهري، مصدر سبق ذكره،  ص 
مصطفى حممد : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):56(

  .23الغماري، مصدر سبق ذكره، ص
مصطفى حممد : م، تحأبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكال ):57(

  .23الغماري، مصدر سبق ذكره، ص 
أبو عبد اهللا السنوسي، العقيدة الوسطى وشرحها، مصدر سبق ذكره، ص ص  ):58(

80- 81.  
  .85سعيد عبد اللطيف فودة، مرجع سبق ذكره، ص  ):59(
  85املرجع نفسه، ص  ):60(
  .86-85املرجع نفسه ، ص  ):61(
شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره، ص أبو عبد اهللا السنوسي،  ):62(

58.  
مصطفى حممد : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):63(

  .23الغماري، مصدر سبق ذكره، ص 
أبو عبد اهللا السنوسي، شرح املقدمات يف علم التوحيد، مصدر سبق ذكره، ص  ):64(

58.  
  .ة نفسهااملصدر نفسه، الصفح ):65(
  .60املصدر نفسه، ص  ):66(
مصطفى الغماري، : أبو عبد اهللا السنوسي، شرح أم الرباهني يف علم الكالم، تح ):67(

  .24مصدر سبق ذكره، ص 
 .54علمي محدان أمحد، مرجع سبق ذكره،ص ):68(
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 شاليرماخر وفن الفهم
  بوصوار نجمة.أ

 .ة العلوم االجتماعية،جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامنستاذة بشعبة الفلسفة،قسم العلوم االجتماعية،كليأ
 

 " البحث عن احلقيقة " كانت الفلسفة تعين   لطاملا
 
 هذه امل
َ
همة اليت       
أي عصر "                 ّ                              جعلت الفلسفة تتأل ق عرب العصور، ولكن يف عصر كهذا 

ّ   التطو ر  ّ                                            والتقد م املذهل تساءل البعض عن  ما جدوى  الفلسفة ؟ "             
أن الفلسفة ويف عمق األزمات اليت  لكن احلكمة تقتضي

ا دوما كفيلة بإعطاء إجابات كافية، بل وآن للفلسفة  ّ                                                     تواجهها إال  أ          
اآلن أن تولد من جديد ملا هلا من دور يف الثقافة املعاصرة، فالفلسفة 

البحث عن احلقيقة "                                    َ       مل تعد تلعب فقط الدور السابق إذ كانا م همتها 
من ذلك، أي من  البحث عن ، بل اجتهت إىل أكثر "املطلقة 

احلقيقة املوضوعية الواحدة إىل تقدمي وجهات نظر خمتلفة عن 
أو " باهلرمينوطيقا "املوضوع الواحد وهذا ما يعرف يف الفكر املعاصر

  (1).التأويل الفلسفي
ّ      وتفسري ال تعكس إال  جزء " تأويل"يرى البعض أن كل من كلمة                

  hermeneticsوكلمة   الهرمينوطيقامن وظائف ومهام وأغراض 
 "هرمينوطيقا  هي التعبري اإلجنليزي للكلمة اليونانية الكالسيكية 

hermenus " "واليت تعين املفس ر الشارح" هرمس         ّ                 
م  ّ   يف موضع من كتابات أفالطون  وصف الشعراء على أ                                            

" هرمس"ويف موضع آخر فإن املعىن األصلي، ىل " مفسري اهللا"
  ّ                                  تمي ز بالسرعة وكان دوره هو نقل رسائل رسول آهلة اإلغريق  كان ي

وأسرار اآلهلة إىل الناس، وبالتايل دوره هو التعبري بكلمات مفهومة 
لفك ذلك الغموض القابع وراء القدرة البشرية على الفهم  وتقليص 

   (2)املسافة بني اآلهلة والبشر
من أن يتواصال " بشري" و" إهلي "فكيف ميكن لعاملني خمتلفني 

  الرسول ؟ بدون هذا
كيف سيكون الفهم بني اآلهلة والبشر ؟ وهنا كانت تكمن 
مهمة هرمس الرسول، هذه املهمة املتمثلة يف بناء جسر التفاهم بني 
عاملني خمتلفني وجلعل ما ال يبدو عقليا شيء ذا معىن بالنسبة للفهم 

  البشري 
                 ّ                                       إن هذا التعريف بني  لنا أن التأويل الفلسفي ليس فكرا جديدا 

ص به الثقافة املعاصرة  فحسب، فجذوره متتد إل الفكر اليوناين  ختت
إله الرتمجة وإله مجيع التعامالت بني عوامل " هرمس"حينما اعترب 

ّ                        خمتلفة ويبدو أن وظيفته متثلت يف التوس ط بني جماالت الوجود  سواء                                   
بني اهللا والبشر، والصحوة والنوم، الوعي والالوعي، احلياة وما بعد 

تومئ " هرمس"اجللي واخلفي ،ويبدو أن أبعاد اإلله امليثولوجي  احلياة،

ا وساطة بني العوامل : إىل عنصر حموري يف معىن اهلرمينوطيقا وهو أ
ويف احلاالت الشديدة تعد رسالة هرمس إيل إحداث كما يقول 

  (3)"حتوال يف الفكر"هيدغر 
 ّ                                                 أم ا فيما خيص القرون الوسطى فكانت فكرة اخلطيئة وسقوط 
اإلنسان وفساد الطبيعة البشرية مسيطرة سيطرة  تامة يف الفكر 

الالهويت، وكان اإلنسان  نفسه مركزا للتناقضات وميدانا لصراع  
ّ                              الروح واجلسد الفاين، وكان التم زق واضحا يف الشخصية النموذجية                             
للعصور الوسطى، فاإلنسان يطمح ويعاين وميارس الفعل  وهو 

                             ّ   سعادة األبدية  متحاشيا كل املسر ات مكرسا كل حياته لبلوغ ال
الدنيوية وذلك ألن علماء الالهوت سعوا يف العصور الوسطى إىل 

ا  " كبت الطبيعة البشرية وفصل اإلنسان عن ذاته وترسيخ اغرتا
            ّ           تعين  تفسري الن ص التورايت " اهلرمينوطيقا" ، وكانت(4)"وتكريس تبعيته

املسيح  كما كان                  ّ                 آنذاك  مث تفسري الن ص املقدس بعد ظهور
ّ   للهرمينوطيقا أبربع مستويات قي املعىن لتفسري الكتاب املقد س                                                       

  تفسري حريف _  أ 
  تفسري جمازي _ ب 
  تفسري أخالقي _ ج 
  (5)تفسري آخروي  يكشف  عن احلقائق املاورائية _  د 

ولقد استطاع الدين يف العصور الوسطى أن يصبح  شكال 
ه مجيع ميادين املعرفة واألخالق، فقد  إيديولوجيا  وأن يضم حتت لواء

كانت الكنيسة وحدها متلك املعرفة على مدى  العصور  األوربية 
واختذت الثقافة . "واحتكر بذلك القساوسة الثقافة الذهنية للفرد

لنفسها مسة الهوتية يف جوهرها شكلت إيديولوجية دينية مبفهومها 
ه يتمايز عن الفرد اآلخر                                      ّ ومعايريها األخالقية، كانت ترى يف الفرد أن  

ّ                                     مبستوى اإلميان وأن  حل الصراع بني اخلري والشر يكمن يف تغيري                
ذيب النفوس    ". (6)األخالق و

لذلك فإن اإلنسان آنذاك وضمن الوجودي مل يشعر بالطمأنينة 
اية وإزاء هذا اإلله، هلذا فإن السعادة  كثريا بل كان قلقا إزاء الال

تضي أن يزول الدين من حيث هو سعادة احلقيقة للناس كانت تق
ّ             ، أو نقد ال دين  حيث أن هذا الن قد قد حير ر اإلنسان من يةومه         ّ                   ّ          

؟ ة آنذاك أخذت لنفسها مسة الهوتيةولكن كيف  والثقاف... األوهام 
وأصبح البحث يف الشؤون احلياتية  جيري وفق املبادئ  املطبقة يف 

ور الوسطى يبحثون فقد كان معظم الفالسفة يف العص" الالهوت 
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مسائل الوجود وكل القضايا الفلسفية من خالل العقيدة املسيحية 
لذلك حددوا عالقة اإلنسان  بذاته وبالعامل الذي حييط به من خالل 

  (7)".عالقته باإلله
ال "اة على عاتق اإلنسان آنذاك هي أن وكانت املهمة امللق

" س من خالل                          ّ ، أو حىت حيكم على النص املقد  "يشرح" أو" ينتقد
، وكان عليه أن يعرتف  حبدوده كمفسر وإمكانياته ألن يسيء "العقل

      ّ                                         ّ         فهم الن ص، وبالتايل ال مرجعية أخرى أو أي تعليق فالن ص املقدس 
  (8) .يفسر نفسه بنفسه  وهو مرجع ومصدر كل التفاسري

ّ                 آنذاك أمهية إال  بعد حركة اإلصالح " هرمينوطيقا" مل تتخذ كلمة             
جالديين عندما  ا جديدا يف تفسري الكتاب ج الربوتستانت 

ّ  املقد س    .  
مؤسس "ر هو  شاليرماخ"أما فيما خيص العصر احلديث فيعترب 

ّ                              ، وتضم ن مذهبه خطابات حول الدين حيث اهلرمنوطيقا احلديثة      
ارتبط مذهبه بنظرية كانط يف املسلمات ن فهو يأىب أن تسيطر على 

           ّ    وهذا ما يعرب  عن " دة اآلخريناحلياة الدينية عقائد مفروضة أو بشها
، (9)"جواب على سؤال ما هو التنوير"ما يستهل به  كانط مقاله  

فالتنوير حسب كانط هو هو انبثاق اإلنسان من حالة ال نضجه 
من             ّ                                           الذايت، والال  نضج  هو عدم القدرة على أن يستعمل املرء فهمه

الذي         ّ             هذا الال  نضج هو الشيء ،دون توجيه وترشيد من اآلخرين
جلبناه ألنفسنا، وليس سببه النقص يف فهمنا، بل هو نقص يف 
اإلرادة والشجاعة بأن نستعمل فهمنا بدون وصاية من أحد، وكان 

  (10)."ليكن لك الشجاعة ألن تستعمل فهمك " شعار التنوير هو 
أفكار كانط يف هذا اجملال كانت تعين بالنسبة لقارئ النصوص 

خرين سواء كانت الكنيسة أو األستاذ، أن ال يعتمد على سلطة اآل
ا بشد ة كل منا ّ        لكنيسة اليت حار ، "وكانط"فولتري "و" ديدرو دونيه"                   

ّ        وسلطة األستاذ اليت حتد ث عنها  إميل أو يف "يف كتابه " روسو"                  
ّ                                            حينما حذ ر املعلم من أن يفرض سلطته على التلميذ السيما " الرتبية        

يدعو للدين " روسو"ذلك راح          ّ                         عندما يتعل ق األمر باألمور الدينية ول
الطبيعي الذي نكتشفه من خالل الشعور أو اإلحساس إذ يعتمد 

   (11).على فن العودة لإلحساس
كما أن فالسفة التنوير انتقدوا الكنيسة والنظام اإلقطاعي من أجل 
                                                          ّ  بناء عهد جديد يرجع فيه اإلنسان إىل ذاته ويعرف مكانته يف العامل   

ّ              ويقر ر مصريه يف هذا  الوجود،  كان هذا مبثابة إطاحة بكل التصورات    
ّ          الغيبية والالهوتية بعدما كان الفكر الديين الالهويت يقد م العامل                                                    

ّ        ككيان غامض  وال ميكن للمرء فك   رموزه                           (12.  
ولكي يتضح لنا األمر البد لنا من التوقف عند أهم الشخصيات 

ّ                     التارخيية اليت استطاعت أن تتفر د برؤى فكرية ومعرفية وجودية يف تتبع                             

 منذ أن وجدت الذات اإلنسانية يف) التأويلية(حركية العملية الفكرية 
معانيها   قصد استخراج هذا الوجود، فالتعامل مع النصوص

            ّ                 هذا يقتضي من ا التوقف عند أهم  وأبعادها، ومسار البحث
الشخصيات كان هلا دورا حامسا يف صميم لب موضوع اهلرمينوطيقا 

م لتبيني مسار حركية املمارسة اهلرمينوطيقية  يف متاشيها وإشكالية الفه
ّ             مع حركية الذ ات اإلنسانية               

ّ                 يف هذا الصدد بالذ ات نعود شاليرماخر                (*) )schleirmacher (
الذي كان له الفضل الكبري يف منو العملية التأويلية مستفيدا يف ذلك 

ريك  أست فرد"من اجلهود  الفيلولوجية  يف عصره السيما مع العامل  
( الذي كان يرى أن دراسة فقه اللغة ينبغي أن يسري مع حركية " 

تعين أساسا تلك التفرقة بني اجلانب "واليت )  روح العصر آنذاك
الباطين الذي يهتم بوحدة الوجود وانسجام أجزائه، وبني الشكل 
اللغوي اخلارجي، وبالتايل يصبح فقه اللغة ذو مالمح روحية صافية 

ا اللغة الباطنية اليت هلا من املؤهالت ما تنبع من عم ق الظاهرة، إ
لغوية وهي تسري جيعلها دائما تستطيع أن تسري مع حركية الظاهرة ال

تغرف منه زادها املعريف الروحي واليت  وفق حركية الباطن
  (13)"والوجودي

ّ                   أساس الوجود الال متناهي هو اهللا، حيث "لقد اعترب شاليرماخر أن                
مجيع املتناقصات وعلى عكس هيغل، فهو اليقبل بأن تلتقي عنده 

  (14)"                                ّ   ّ                تكون قوانني اجلدل كلية، فاجلدل اليعرب  إال  عن وحدة املعرفة 
)  العهد القدمي(عطى تفسريا جديدا لبعض األحداث وقد أ 
، وقد أثارت أفكاره اجلريئة يف هذا اجملال ما بدأه اسبينوزا وتابع

ة ردود أفعال عنيفة من قبل والناقدة لبعض معتقدات املسيحي
ّ                                              فالد ين بنظره ينبع من باطن اإلنسان، واألخالقيات أيضا " معاصريه،    

عاطفة "و" عاطفة اجتاه الطبيعة: "ويف اإلنسان عاطفتان رئيسيتان مها
ومها تعبريان عن اجلماعة اليت تصب يف روح املسيح " اجتاه األلوهة

ايته    (15)"والذي يعترب بداية كل شيء و
ثري من النظريات برأي شاليرماخر توقفت عند النصوص وهي فك

تريد معاجلتها ومعرفة حدودها املعرفية والفكرية على إختالف 
أمناطمها الداخلية واخلارجية، فهناك نظريات فيلولوجية وأخرى 
الهوتية وأخرى قانونية، ولكن مع ذلك فإنه اليوجد قدرا أساسيا من 

ذه النظريات تكون متماسكة ومرتابطة التماسك والرتابط مما جيعل ه
ألن " الفهم"وبدون شك  –يعمل على ذلك فهو  فيما بينها  وما

الفهم كفيل بربط التباعد الفكري والوجودي، ألنه ممارسة احلياة 
والشعور مبفهومها الواسع، رافضا بذلك شاليرماخر طريقة شرح 

تافيزيقي النصوص املتعارف عليها أنذاك أي عن طريق اجلانب املي
، فالبد إذن من جتسيد د عن ممارسة عامل احلياة والشعوراملثايل البعي
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حركية الفهم وحنن نتعامل مع النصوص قصد اكتشاف معانيها 
  (16)"وأغوارها العميقة

نقل اهلرمينوطيقا من تفسري " لذك انصب عمل شاليرماخر على
كانت   النصوص الدينية املقدسة إىل تفسري النصوص الدنيوية سواء

تارخيية أو أدبية وانتقلت مع شالمياخر اهلرمينوطيقا نقلة نوعية وهذا 
ّ                         ّ                             ماحو ل وظيفتها من تفسري معىن الن ص يف اهلرمينوطيقا الالهوتية إىل     

خاصة أنه يرى أن يف دراسة  ورة نظرية هلا قواعد يف فن الفهمبل
عصر               ّ                                 النصوص فإن الن ص مشروط بظروف إنتاجه اليت ختتلف من

، ومن لغة إىل لغة أخرى، ومن ثقافة ر، ومن زمان إىل مكانإىل عص
إىل ثقافة أخرى، فكيف يستطيع القارئ أن يتجاوز كل هذه 

ّ                 ّ  العقبات فعال  والتوص ل إىل فهم صحيح للن ص                    "(17).  
          ّ             ّ                القراءة فن ا وأن قارئ الن ص عليه أن يكون " يعترب شاليرماخر أن 

ّ                        ن ص فالقراءة فعل إبداعي    ّ                                    فن انا بنفس القدر الذي يكون عله مؤلف ال
                                           ّ           كما هي عليه الكتابة كذلك وأن الذي حيصل بني الن ص والقارئ 

ّ         هو نتيجة نابعة من قلقني أو هدفني إن صح  التعبري ) مفاوضات(                                      
ّ                             ُ     أو هلما يتمثل يف القلق من أجل أن ن فهم _  وهو الغرض الذي ( 

  )ألجله نكتب 
ْ  ثانيهما القلق يف أن نـ ف ه م  _   َ  ْ   ) نقرأ  وهو الذي ألجله(                    َ 

َ  كي نـ ف ه م(ويف هذا الصدد   ْ فعلى القارئ أن يكون ذا حدس )     َ 
ائية          ّ                                                 ومزاج فن يني، وهذا ال يعين اإلصرار على الوصول الستنتاجات 
ّ    فاهلرمينوطيقا تتغري  باستمرار والتفسريات كل ها حتث  على الس عي          ّ      ّ                     ّ                 

  .(18)" لتحصيل رؤى جديدة 
ّ              شاليرماخر يفس ر النص من وجه" وبالتايل فإن األوىل  :تني للنظر           

ا أما الثانية                        ّ                                حنوية تندرج ضمن عالقة الن ص بالغة اليت كتب 
                    ّ            ّ                            فسيكولوجية تتمثل تتمث ل يف عالقة الن ص بعقلية املؤلف، وما دمنا ال 
نعرف ما كان يف ذهن املؤلف فلنحاول أن نصبح على وعي بأشياء 

ا  ّ                  عديدة رمبا ال يكون املؤلف يف حد  ذاته على وعي                            "(19).  
                      ّ                         ّ       كما أنه ال ميكننا فهم الن ص فهما كامال إذ مل نعرف الل غة من 
                                                ّ        ناحية أو شخص املؤلف من ناحية ثانية، وال ميكن فهم الن ص فهما 
دقيقا ما مل نفهم أجزاءه، ويف الوقت ذاته ال ميكننا فهم األجزاء ما مل 
نفهم الكل وهكذا يف مستوى من مستويات الفهم نكون منغمسني 

اية األمر التبادل املستمر الدائرة " يف اهلرمينوطيقية  واليت تعين يف 
للفهم بني الكل واألجزاء، فالدائرة اهلرمينوطيقية تعين هنا إجتماع 

  األجزاء مع الكل، وإجتماع الكل مع األجزاء 
حينما نقرأ اجلزء فإننا نبدأ ببناء صورة على الكل مث نعيد : مثال

ق العودة من جديد إىل العناصر اختبار تلك الصورة الكلية عن طري

ّ                                                     اخلاص ة واجلزئية يف الكتابة  وبالتايل نستشف اإلدعاءات الكامنة     
   (20)"فيها

ّ            ويعر ف شاليرماخر  ا جتن ب سوء الفهم"    ، فلقد (21)"                ّ            التأويلية بأ
ّ                ّ                حبث شاليرماخر عن مصدر فن  التأويل فوجد أن ه يكمن يف ظاهرة                       

ا تثري احلاجة إىل الفهم،      ّ من أ   la mécompréhensionسوء الفهم 
ّ                          ّ                وتلك احلاجة تتحو ل إىل فن إذ استطعنا أن نتزو د بشروط الفهم                 .  

ّ                              فشاليرماخر هنا إن حتد ث عن شيء فإنه يتحدث عن عاملية                    
   l’universalité de l’art et sa motivationالفن ودافعيته 

ّ               ويرتبط هذا الط رح بالعالقة املتبادلة بني الذ وق والعبقرية إ                           ّ ذ جيب              
التذكري بعنصرين مشققني من الثقافة الربوتستانتية يدجمها شاليرماخر 

  .يف جمال الفن 
أول هده العناصر يكمن يف العاملية اليت هي اوال وقبل كل شىء  

ّ              اليت ت ذكر يف خطابات حول الد ين، واليت البد ) الكهنوت(عاملية                      ُ    
ف عند وأن تستجيب لنداء التواصل يف ذات كل إنسان، إذ ال تق

التمييز بني كاهن وعلماين ، فالتواصل املتبادل يفرتض مشاركة اجلميع 
ّ                             يف كل مر ة سواء بصفة إجيابية أو سلبية          

لقد حاول شالمياخر تأسيس هرمينوطيقا منهجية علمية ومل 
يربطها مبشكلة املنهج يف العلوم اإلنسانية ،أو مبعىن آخر مل يؤسس 

وهذا ما فعله بعد ذلك ) معرفيا(  اهلرمينوطيقا تأسيسا إبستمولوجيا
مؤرخ الفلسفة وفيلسوف احلضارة إذ  -تلميذ شاليرماخر -" دلتاي"

واصل السري على نفس اخلط اهلرمينوطيقي حبيث حاول توسيع العمل 
، إذ أقام مشروعه التأويلي الل تطبيقه على العلوم اإلنسانيةبه من خ

نية أو ال العلوم اإلنسابدءا من متييزه بني جمال العلوم الطبيعية وجم
ّ              علوم الر وح كما يسميها" وبيان ما بينهما من تعارض واختالفهما  "       

يف كل من املنهج والغاية، فاملوضوع يف العلوم الطبيعية هو الطبيعة 
ّ      الفيزيائية بينما املوضوع يف علوم الر وح هو    (22)"اإلنسان نفسه"                                   

ّ                                 وغاية األو ل هي السيطرة على الطبيعة، بينما  غاية علوم الروح         
ومنذ ذلك احلني أي ) اخلربة(                                 ّ   هي فهم اإلنسان وجتاربه التارخيية احلي ة 

أواخر القرن التاسع عشر أحدث دلتاي ثورة يف منهج العلوم 
  .اإلنسانية وأصبحت اهلرمينوطيقا منهجا خاصا به 

  :الهوامش
التأويلي  العقل قراءة يفومغامرة اإلختالف،  حول فاتيمو" أبو السعود عطيات  .1

   14، ص   24العدد رقم  ، ضمن جملة أوراق فلسفية ، "والعقل اجلديل
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  فلسفـــــــــــة العنف وجمـــــــالية القسوة
  (*)ــ  دراسة يف بيانات ــ أنتونان أرتو

  قـــادة محمد .د
  اجلزائر -مستغامن  جامعة

  : تمهيد 
إن التجاذب احلاصل بني الفن واحلياة اإلنسانية يبعث على نوع 
من التفاعل والتحاور الذي يضع الفعل البشري  موضع التساؤل 
السيما املعاصر منه الذي حتكمه ظروف صعبة ومعقدة ، مما جعل  

منها واجلمالية تتعدد وتتباين وتتنوع،  كامل أشكال التعبري املعرفية
األمر الذي أعطى جمال الدراما قربا حيويا ودينامكيا يف احتواء 
األزمات اإلنسانية املعاصرة وقدرة التعبري عنها ،ولذلك ، فالفصل بني 
الدراما واملسرح يعطي املصطلح األول بعدا فلسفيا عميقا والثاين بعدا 

ا   ماديا حركيا يكشف عن مجالية الذات اإلنسانية بني إثبات ذا
  .تجاوز يف حتقيق الغايات واألهدافكغنائية مطلقة وحركية ال

  :معنى العنف في بعده اإلجتماعي  – 1
 هقد يبدو غريبا القول أن تطور معرفتنا ملفهوم العنف  يصاحب

تطور يف املوضوعات و القوالب األدبية والفكرية ويف عادات املطالعة، 
كثرت النظريات اليت تتناول العنف حتليال وتأويال   خاصة بعدما

الساللية واالجتماعية واألحباث  السيما يف الدراساتوتعليال و 
فالعنف يقرتن بصورة اإلنسان البدائي واجملتمعات . األنرتوبولوجية

الثأر الذي قد يصل أحيانا إىل لقبلية حيث اخلصومات املتبادلة و ا
 .  انتحار مجاعي

ملرحلة املعاصرة يف األدب بكل أجناسه مل تعد تلح  وهكذا فإن ا
كثريا على عنصر البطل أو الشخص املتفرد والذي كان حمور األعمال 

ف الرمزي األدبية الكربى يف العصر الكالسيكي إذ أن هناك العن
ليس باألفراد، ومل يعد النص األديب يقرر الذي يتعلق باجلماعات و 

 .فالعنف موجود يف اجلهتني.  انتصار فئة طيبة على فئة شريرة

ذا يصبح هذا املنعرج اخلطري يف عادات البشر وسلوكا   مو
خص اجملتمعات أحد اإلفرازات االجتماعية اليت تسود على األ

وقد يصبح هذا اإلفراز أحد املوضوعات احلساسة . املتطورة واملعقدة
. والفنية واجلديرة باالهتمام على مجيع املستويات العلمية والفلسفية

مفر منه للطوق  حيث أصبحت هذه الظاهرة املتنفس الطبيعي وال
املضطهد، وهو ظاهرة غريبة وغري عقالنية وقد تأيت والطموح املكره و 

 .غريزة العدوان: رغبة يف السيطرة تصدر عن ما يتفق على تسميته

موضوعا أو عنوانا ذا حمتوى متنوع  )1(وهذا ما جيعل من العنف
يتعلق مبظاهر خمتلفة من حياة األفراد واجلماعات، وله وغامض، فهو 

   يف اجملتمع احلديث و حنن نقصد بذلك اجملتمع الغريب، الذي

  
ب على العامل العريب ــ أوصاف ال تقع حتت  أصبحت رياحه 

والسادية واإلعدام،  )2(حصر فهو احلرب املدمرة والزلزال والفيضانات 
ويكمن بشكل .تغالل البشع وهو االستعمار واالضطهاد واالس

تكاد وتكون  منتشر يف العديد  من احلركات والتصرفات اليومية واليت
الشيء الذي جيعله يتطبع وبشكل . تكرارهاعادية لشدة ترددها و 

مباشر بعالقات الناس فيما بينهم أو ما جيعل منها سلوكا معقوال إذا 
  .ما أرجعنا الظاهرة إىل أصوهلا األوىل

  :في سياقه الدرامي أ ــ العنف 
وقد عودتنا املأساة اليونانية على التطلع إىل موضوعات من هذا 
. القبيل ولعله هذا ما كان يثري اهتمام الشعراء الرتاجيديني القدامى

كون املسرح الكالسيكي خيتلف من وجهة النظر اليت تعنينا بالنسبة 
تكز عليهما إىل املسرح املعاصر يف املوازنة بني العاملني الذين تر 

فمنطق . التطهري حاملأساة مثال، اخلوف والشفقة أو ما يعرف مبصطل
املواجهة والتصادم هو الذي جيعل العمل املسرحي يتقدم ويتطور، 
وهذا ما يعرف ومييز املأساة عن غريها يف شكل من اإلشكال 
بالصراع املأساوي الذي يشكل بدوره حدثا أو أزمة معينة تكون حمور 

 .سرحيالعمل امل

معىن موقفا فلسفيا مجاليا من حتديد " فريدريك نيتشه"وقد وقف 
دف إليه حماو املأساة أو الرتاجيديا و  ال بذلك اخلروج عن كل ما 

ا من سبقوه يف إثراء ميدان النظريات و  التصنيفات اليت جاء 
أن احلكمة املنبعثة من روح الرتاجيديا  -نيتشه-وقد أوجد. ياالرتاجيد

ثر على شكل يناسبها يف الفنون احلديثة إال ما اشتملت مل تعد تع
بذلك فهو يعتربها الفن البديل للدراما األوبرا املعاصرة، و  عليه

  .الرتاجيدية القدمية
فقد كانت هذه الدراما مجاع عدد كبري من الفنون تكاملت كلها 

مارة والنحت لتنسج يف النهاية هذا الفن الذي شاركت فيه الع
  .املوسيقى اآلليةلغناء، والرقص و والتصوير وا
أن الرتاجيدية  )3( –نشأة املأساة  –يف كتابه  -نيتشه–ويرى 

تأثريها اجلماهريي على الكلمة وال  القدمية مل تكن تعتمد أساسا يف
إمنا كانت تعتمد أساسا على فن املوسيقي على اجلدل أو احلوار و 

ة اإلنسانية اليت وعلى تلك األبعاد اليت تنحت يف األفق شكل احليا
ما ذهب إليه أرسطو من تغليب و " تضع اإلرادة اإلنسانية على احملك
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أمهية احلدث أو العقدة على سائرا العناصر املوسيقية األخرى إمنا كان 
 احلقيقة أن لب الرتاجيديةدودا مبا شاهده أرسطو يف عصره و حم

كان لبطل و إمنا كان العذاب واآلالم اليت يعانيها اجوهرها  القدمية و 
هنا يتضح خطأ من ذاب باملوسيقى والرقص و التعبري عن هذا الع

بذلك على  " نيتشه"يأخذ هو احلدث، و  يتصورون أن لب الرتاجيدية
كل من تناول هذا املوضوع خاصة علماء الفيلولوجيا الذين يرون يف  
كلمة دراما تفسريا يهمش األصول الطقسية و الدينية اليت أوجدت 

  )4.("هذا املفهوم
ا من  وقد جاءت الدراما الرومانسية الذي كانت أكثر عنفا لقر

صهرها للمتناقضات، ويف تصويرها احلياة وتقليدها هلا يف مزجها و 
يف رجوعها إىل التاريخ لتستقي و . اإلنسانية وعواطفها الداخلية للذات

ا بشكل عا  ن، إال أن هذه الدراما تصور العدواممنه موضوعا
املواجهة، ويفقد بذلك هذا العدوان لونه األسطوري  بلغة –بوضوح 

  .الذي خيلعه عليه أحيانا وجود اجليش مثال يف الدراما الرومانسية 
ا يف  وما زالت الدراما متعن يف ألوان الواقعية حىت بلغت ذرو
تصوير املواقف العنيفة وهذا ما يعرفه مسرح الالمعقول، حيث يصور 

، وقد األشياء على اإلنسانطغيان املادة و اهلذيان، واغرتاب الذات، و 
عرفت فرنسا ألوانا عديدة من هذا النوع الذي تتحدث عنه 

وقد أثبت  –" يونسكو، وبيكت، وألبري كامي " –مسرحيات 
، وانطالقا من أن احلياة هي مزيج من املنطق فيما بعد) 5(النقاد

كاجملتمع أن جمتمعا حمافظا ومبنيا على اهلرمية التامة   –واهلذيان 
الفرنسي الكالسيكي ال يفاجئ أحد يف رفضه للعنف و طعنه بكل 
ما من شأنه أن يثري العواطف أو يلهب املشاعر خارج أطر العقل 

  .واألخالق والفطرة السليمة 
كذلك  األديب الذي يلجأ إىل موضوع العشق لتخفيف تأثري 

ا أبطاله على سبيل املثال ، وما العنف والتصادمات اليت يتصلب 
العنف الذي يتجلى يف أعمال املسرحيني الفرنسيني، وخاصة 

سوى إظهارا _  هكورين، راسني، بوما رشي_ الكالسكني منهم 
للعواقب الوخيمة واملدمرة اليت يؤول إليها عدم حتكيم العقل واحلس 
اخللقي والفطرة السليمة يف املشاعر واألهواء، وصورة العنف اليت 

لدرامي يربره ويعلله بالتايل منطق العشق يتجلى فيها الصراع ا
  .اجلسدي واحلسي اجلنوين والالأخالقي

  :ب ـــ العنف من خالل  بيانات ــ أرتو ــ 
روح القسوة  -أرتو -وبديهي أن يأخذ العنف معناه يف وعي 

اليت تنم عن الدقة والرغبة يف التوازن الوجداين، ومسرح القسوة الذي 
عناه مع أي عمل درامي يأيت معروضا يتجاوب م. -أرتو–يقرتحه 

ومتضمنا جلانب من جوانب القسوة وهو بذلك جيد يف املسرح وسيلة 

ذلك أن قانون الصراع ميكنه أن . عالج روحي عن طريق الصدمة
  .حيقق ذلك قصد الوصول إىل خلق عامل و إنسان جديدين

ا تعر  لنا ظاهرة إنسانية حية يأيت حدوثها  ضفقوام الدراما أ
هونا بزمن حضورنا حىت تكتمل اللعبة املسرحية وتبلغ غايتها، وإذا مر 

ا صراعا  ما كانت الدراما بعيدة الصلة عن ما مييز طبيعتها كو
ا خترج عن اإلطار الفين املسرحي الذي نشأت يف  متكامال، فإ

ا ال تفي بشروطها من جهته حياول -أرتو  -و. أحضانه، ومن مث فإ
اليت عثر عليها عند هذه الروح الدرامية و  ر إىلإبعاد كل مسرح يفتق

، حيث  -تشيخوف، سرت ندبرغ، ميرتلينك-: منهم. بعض الكتاب
  . املسرحي -أرتو–كان هلؤالء الكتاب املسرحيون تأثريا على فكر 

الذي يلح على " املسرح احملرتف" معجبا بتجربة  -أرتو–وكان 
أمهية دي للمثلني و لى دقة التمرين اجلسصرامة التحضري وتأكيده ع

كان هذا املسرح خمربا للبحوث، يوحي -أرتو -حسب ، و االرجتال
وكلما "بنظرية صوفية للمسرح، تبشر مبسرح ذي وحشية مرعبة وقامتة 

يتذوقون  مأصبح الناس أكثر وحشية بدا عليهم أكثر فأكثر أ
  .)6("الفنون

فن الرقص والتعبري . -أرتو-مسرح الشرق فقد أهلم أما 
يتوصل فيه املمثل إىل ذروة : "سدي، إذ يقول يف املسرح الشرقياجل

ويندد أرتو بكل مسرح ختنقه ) 7("النفسية و استغالل طاقاته اجلسدية 
اجلدية والتحليل النفسي والواقعية واملنطق، ويف اعتقاده أن املشهد 
املسرحي يبلغ كماله إذا ما أحدثنا تغيريا جذريا يف فكرة التمثيل 

ملسرحية ويف عالقة املسرح جبمهوره وبالوسائل التقنية املناسبة واللعبة ا
اليت توجه املسرح إىل معىن جديد ودور جديد يف احلياة واجملتمع، ويف 
اعتقاده أنه جيب أن تعرض اليوم مسرحيات تتجاوب مع االضطراب 

كما كانت الرتاجيدية اليونانية تتجاوب . والقلق الذين مها ميزة العصر
  .ة واخلوف قصد الوصول إىل معىن التطهريمع الشفق

جند طعنا وجترحيا لثقافات الغرب _ املسرح وقرينه _ ويف كتابه 
، أو الروائع العاملية اليت ترتكز يف عمال الفنية اخلالدةوما يسميه األ

نظره على فصل احلياة عن األدب وعلى جعل األدب حكرا على فئة 
 بشكل خاص، ذلك املسرح مميزة، وحيمل أرتو على املسرح الغريب

الذي ترجع أصوله إىل عصر النهضة األوروبية حيث تكرست فكرة 
العرض، اليت ترتك اجلمهور على حالة دون أدين تغيري يف سلوكه ويف 

وجدانه تزعزعه يف جسده و أمناط تفكريه أي دون أن ترتك فيه صورة 
ظى ويف هذا املسرح التقليدي كان النص األديب حي. " األبد إىل

باالهتمام الكبري ويأيت يف مقدمة سائر العناصر كاإلعداد املسرحي 
وكان املسرح يفصل متاما بني _ يف سلم هرمي ثابت _ واإلخراج 
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املمثل واملشاهد ويتخلى عن أبعاده الفكرية مقابل اإلمعان يف 
  )8(."التحليل النفسي لألفراد

مغلق كل أسلوب فين فردي و - أرتو -ويف هذا السياق، يهاجم 
أناين وشخصي، ولذلك جنده يرتكز باهتمام كبري على التشكيل 
املسرحي من الناحية اجلمالية وباعتبار اخلشبة هي الفضاء الوحيد 

  .واملكان امللموس الذي يتطلب منا أن نعمر فراغه
ذا يضع       املخرج يف املرتبة األوىل ،قصد اإلهتمام "-أرتو -و

قوال القاصرة، يف هرمية العمل املسرحي باحلركية اهلادفة أكثر من األ
فهو الذي ينظم املكان املسرحي ويستنبط اللغة غري الكالمية ذات 

وهو الذي يلجأ إىل مجع الوسائل . القيمة الرمزية كالكتابات القدمية
املستعملة يف املسرح من موسيقى ورقص وفن تشكيلي وإميائي، 

فن اإلضاءة وحركي، جسدي وصويت، ومعماري هندسي، وإىل 
والديكور، ولكل منها على حدة طاقته الشعرية، ولكن هناك طاقة 
جديدة فائضة تنتج من اجتماع هذه الوسائل والتقنيات وتداخلها مما 

  .يوصلنا إىل مفهوم املسرح الكلي
  :جمالية مسرح القسوة  – 2

  :- المعادل الحركي –القرين   -  أ
يل جسر بني يف حماولتنا إجياد معادل مسرحي ميكننا من تشك

املسرح واحلياة أو إقامة منطق بني مفهوم احلياة ومفهوم املسرح وعلى 
مصطلح القرين املسرحي الذي يعرب به -أرتو -هدا األساس وضع 

  .عن رؤيته االزدواجية للحياة العامل
جيب أن نعترب املسرح قرينا، ال : "أحد فصوله بقوله - أرتو - يبدأ

ذي أصبح شيئا فشيئا جمرد صورة لذلك الواقع اليومي املباشر ال
جامدة منه، بل قرينا لواقع آخر خطري منوذجي املبادئ فيه كالدالفني 

  )9(".اتسارع يف العودة إىل ظالم املياه، حاملا تظهر رؤوسه
هنا ال تأخذ املعىن اجملازي أو املدلول املألوف  - قرين -فكلمة

ميكن أن  بل. لغويا كأن يكون الصورة أو الظل أو ما شابه ذلك
هذه النظرة أخذت تتبلور إىل حد طرح   .يكون القرين هو املسرح ذاته

كل موضوع يف اجلوهر على أساسني مهمني هذان األساسني ال 
بل هذا الذي يطبع النظرة . يتجليان يف الظاهرة إال باملطابقة واملقابلة

وما يبعث على هذه النزعة هي الصيغة اليت جاءت . بطابع مزدوج
الثقافة، املسرح والطاعون، املسرح و : غلب هذه النصوصأعليها 

املسرح و القسوة وحىت تلك املقاالت اليت مل تنشر يف مؤلفه املشهور 
وقد التجأ ) 10("الشعرالفن واملوت، واملسرح و املسرح و العلم  و "مثل 

مل تكن لتوصيل املعىن بالقول الفلسفي و  إىل هذا األسلوب -أرتو–
القياس فحسب بل تأتى تم عن طريق املطابقة و ت صيغة االزدواجية

 - مسرح شرقي ومسرح غريب -بالصراع والتحالف حينما يكتب عن

، مل يكن هذا األسلوب لغاية ذاتية -اإلخراج وامليتافيزيقيا -مثال أو
بل لغرض التمييز بني الكائن املسرحي السائد واملمكن الذي مل _ 

يقة متكن من الثاين أن يتحقق بعد للوصول إىل معرفة مسرحية دق
  .يتحول إىل واقع حي

هذا ما شرعه لنفسه بعدما حداه تفاعل احلياة واملسرح، ورأى يف 
ويف كل احلاالت . املسرح، انعكاسا ملا ينبغي أن تكون عليه احلياة
ألن كال الطرفني . يتطور التحاور بعد نشأته من التعارك والتعارف

ومن باب هذه .القاسم املشرتكيستند إىل اآلخر وتبقى املسرحة هي 
مسرحا وقرينا،  -أرتو -املسرحة نطرق دورا نرى من خالله كيف رأى

ولكن املطلوب هنا أن نتفق على أن كل ما نواجهه باملعىن املسرحي 
ال ميكن أن يكون إال منوذجا للقرين، حىت نعطي حتديدا واضحا ملا 

  .بني املسرح وقرينه -أرتو -وضعه
  : اة الحي/المسرح  - ب 

. املسرح يف مواجهة كل ما يكون عناصر احلياة -أرتو -يضع
وكل ما هو يف عالقة دائمة مع الواقع، ففي مقال له حتت عنوان 

مل يكثر احلديث عن احلضارة : "أرتو-يقول " املسرح والثقافة"
ا، وهناك . والثقافة أبدا كما يكثر اآلن  حىت عندما تذهب احلياة ذا

يار العام للحياة الذي هو أساس فقدان توازن غريب بني هذ ا اال
الروح املعنوية حاليا و االهتمام بثقافة مل تطابق احلياة أبدا بل جعلت 

هكذا وعندما ننطق بكلمة احلياة جيب أن نفهم  )11("لكي حتكمها 
، األحداثبأن األمر ال يتعلق باحلياة اليت يتعرف فيها ظاهر الوقائع و 

وإذا كان قد "ة املتحركة اليت متسها اإلشكال، بل تلك البؤرة الضعيف
، ملعون حقا يف هذا الزمان كان علينا أن ننظر جهنمي بقي شيء

الوقوف عند بعض ذاته، و  إىل احلالة اليت يعاين منها الفن
ثقافة بدورها أن ال-أرتو -وهذا ما يكشف عن زعم  )12("األشكال

غرض بفكرة سحرية عن الهي فكرة جامدة منزهة تواجه فكرة الفن، و 
كلما كانت ألية صورة حقيقية أي مغرضة، ف. أنانية إىل أقصى حدو 

، فإن لكل مسرح حقيقي ظالله أيضا شأنه شأن أي ثقافة ظلها
سحرية تقدمها حروف وإشارات مناسبة، واملسرح هو الوحيد بني كل 
اللغات والفنون الذي ال يزال حيتفظ بظالل حطمت حدودها إىل 

  .التحديد فيه أصالحد ال حيتمل 
يستخدم أدوات حية، يظل ألنه يتحرك و لكن املسرح احلقيق، و 

حيرك ظالال مل تكف احلياة عن التعثر فيها، املسرح الذي ال يوجد يف 
شيء ال حيكمه قانون معني بل يستخدم كل اللغات، احلركة، 
الصوت، الكلمة،النار، الصرخة جيد نفسه مرة أخرى عند النقطة اليت 

 .ر إىل لغة ما للتعبري عن ظواهرهفيها الفك حيتاج

  



  

23 

  :الثقافة / المسرح  -ج
يرى يف املسرح ما رآه عند وضعه يف مقابل  -أرتو–وإن كان 

الثقافة فإن النتيجة اليت توصل إليها هي التقارب املوجود بني مفهوم 
الثقافة ومفهوم احلضارة بل أنه يفصل  بينهما، فمن يتحدث عن 

أما مسألة الفصل بينهما تبقى فعال . ها احلضارةالثقافة فهي نفس
مصطنعا مقصودا ذلك أن املسرح هو الذي يقيم بينهما تلك الرابطة 

  .املتينة
وها هنا بالضبط وجدناه يرفض الثقافة اليت ال يوجد يف مظهرها 

كما أنه يعيد كل فعل مسرحي معدوم . ما يطابق متاما مسرحا حيا
يف األعمال الدرامية ويف غريها من الفنون  القيمة اجلمالية أو الفكرية

إىل الثقافة، وخاصة عندما يفهم من هذه الثقافة كل زيف تفرضه 
ما قبل -املدنية على الطبيعة البشرية، أي الطبيعة اإلنسانية األوىل 

  .النظام
  :الطاعون / المسرح  -د

فكيف  -الطاعون -أما حني وضع املسرح يف مواجهة ومقابلة
عندما يستقر الطاعون يف مدينة ما، "ري القرين هذه املرة، ميكننا تفس

وال يصبح ملصلحة الطرق، وال اجليش، وال . تنهار األطر املنتظمة
الشرطة وال البلدية وجود تشعل احملارق حلرق املوتى وتريد كل أسرة 

عندئذ يستقر املسرح، أي اجملانية . أن تكون هلا حمرقتها اخلاصة
املرء إىل إتيان أفعال عابثة ال تفيد األحداث  املباشرة اليت تدفع

  .)13("اجلارية يف شيء ويسخط آخر من بقي على قيد احلياة
هو يصرخ ويطارد صوره، بني املصاب بالطاعون الذي جيري و ف

واملمثل الذي يطارد إحساسه احلي الذي يتألف من شخصيات مل 
ور من الذي خيلقها وسط مجهيكن ليفكر يف ختيلها لوال ذلك، و 

اجلثث واجملانني، اهلاذين، وبني الشاعر والشخصيات اليت ختلق يف 
هذه هي أوجه الشبه . غري وقتها، وتسلم إىل مجهور جامد وهاو أيضا

منا وتضع أحداث املسرح وأحداث  اليت تعلل احلقائق الوحيدة اليت 
  .الطاعون على مستوى الوباء احلقيقي يف نظره

تأثريه يف مجاعات  فال يرجع ذلك إىل إذا كان املسرح كالطاعونو 
لكن يوجد يف املسرح  فيها بطريقة مماثلة، و  إشاعة االضطراباتهامة و 

، ونشعر ينتقم يف آن واحدكما يوجد يف الطاعون شيء ينتصر و 
التلقائي الذي يشعله الطاعون، ميد تصفية جيدا أن ذلك احلريق 

الفكر عن طريق  نداء هائل القوى تعيد. املسرح كالطاعون. "هائلة
انتشار املسرح كالطاعون، زمان الشر، و ، منبع صراعاته املثال إىل

وجيد يف املسرح كما  ،القوى السوداء تغذيه قوة أعظم حىت اجلمود
ر قوى غري عادي يوجد يف الطاعون نوع من الشمس الغريبة، نو 

ومل يسبق  )14(".املستحيل عنصران طبيعيان فجأةيصبح فيه الصعب و 

لقرين الذي نتحدث عنه إال حماولة متكننا من استيعاب املسرح هذا ا
هو يبحث يف ذلك عن نوع من التفسري للقسوة ، و الذي يريد إقامته

وهلذا فإننا نالحظ أن مسألة القرين . املسرحية اليت يريد إيصالنا إليها
ا اختذ ، ت هذه التفسريات عن طريق الثقافةوعلى الرغم من أ

ن أجل وضعنا أمام حتمية تفرضها احلياة ويقرها والطاعون، فذلك م
ا القسوة اليت تطبع روح العصر واليت سيجد فيها  -الوجود بل إ

وسيلة تربر منطقه الفين يف جمال الدراما حماوال بذلك أن جيد  -أرتو
للمسرح قواه املؤثرة اليت تشكل لغته الرمسية واليت يعترب املمثل أحد 

انب كل شخصية قرين يرتدي مالبسها إىل ج"عناصرها األساسية 
يعرجون يف  وخيتفي كل القرناء، واملمتلئني بالثبات املغلق ببطء وهم

ا أفاقت من سبات عميق حني تنتفض الشخصيات و   )15("كأ
يف تفسري قضايا  -أرتو–فبواسطة هذا املصطلح الذي يستعمله 

يت جيب أن املسرح ، ميكننا أيضا أن نستدرك معىن القسوة املسرحية ال
 - تكون هي بدورها جزءا من هذا الذي شكل مفهوم املسرح عند

  فهل هذا ما يفسر الدراما يف تصوره ؟                   -أرتو
نابعا من _ أرتو - مل  يكن املسرح الذي توصل إىل اكتشافه  -

عدم، كما أن املنبع الذي كان يغرف منه أفكاره ومبادئه يف الدراما 
ا إىل قد أوحت إليه ب عدة معطيات فكرية و فنية استغلها وتأثر 
الفريد "_ نشري هنا إىل مسرحية كتبها وقدمها مؤلفها .درجة الذوبان

 -ولعل أوىل املهام اليت شغلت" امللك أوبو" –حتت عنوان _ "جاري
ا علمته مبدأ الصنعة املسرحية، أنيسا يدفع معه زحف  -أرتو أ

غربية يف هذا اجملال فكانت املسرحية التشويه الذي تقدمه الثقافة ال
مبثابة النموذج  األصلي الذي استقى منه بعض املالمح الشخصية 

  ...للملك آوبو 
إن مسرحية كهذه تطرح يف جوهرها مسألة مهمة من املسائل 
اليت يتخبط فيها اإلنسان الغريب خاصة وجمتمعه عامة، فقد جاءت 

ربها مثلما اعت. اخلالص  هذه املسرحية تكشف عن طبيعة روح التمرد
، كوميديا من كوميديات األرباب النقاد كغريها من املسرحيات

اهلمجية اليت متتهن كل ما هو موجود وتطؤه بقسوة، فقد أنذرت 
ا كوميديا من الكوميديات  –أوبو  –املسرحية كما أنذر بطلها  أ

اهلمجية ، منبثقة من اليأس ومن الشعور بأن كل شيء قائم ينتهي 
  إىل العدم فكيف يفسر أرتو ذلك ؟

على أنه قوة هائلة مدمرة ختلصت  –أوبو  –إىل  -أرتو–نظر 
إىل األبد من االرتباط التقليدي بفكرة أن الدراما من األعمال 
الرتفيهية اليت تستهدف امتناع اجلماهري كما ختلصت من فكرة 
ما القصدية اليت سيطرت على املسرح أمدا طويال، وكان على الدرا

ا األوىل عندما   -"امللك األوبو  –بعد ظهور  أن تعود إىل سري
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ا الشعوب عند بدء اخلليقة  كانت من الشعائر الدينية اليت تقوم 
ا عناصرها األساسية " فقوام الطبيعة اإلنسانية، أو ما يوصف بأ

، هذه األقنعة اليت الغموض نتيجة لألقنعة اجلامدة اجلوهرية، قد اكتنفه
ذلك أن الدراما،  )16(" يف أمناط السلوك اليت أقرها اجملتمعتتمثل 

فمن : "أن هلا وظيفة مزدوجة-أرتو - انطالقا من هذه املعطيات يقررو 
حيث هي انطالق دائم على السجية، فإنه يتحتم أن تكون 
ا  احتجاجا على ما للقيم اليت تفرضها الثقافة من زيف ومن حيث أ

وفضاضة، وفظاعة، فإنه جيب أن دراما ما يف الكون من قسوة 
تكشف للعيان حقيقة الروح اإلنسانية واألحوال القاسية اليت تعيش 

منوذجا ميكنه أن يفسر " امللك أوبو"وإذا كانت مسرحية  .)17("فيها
وهو مقصده . منها -أرتو–اجتاهات الدراما املعاصرة أو ما يعنيه 

امي الذي بالئم الدرامي الوحيد، فإنه جيد فيه كذلك الطابع الدر 
مسرحه، والعرض الذي يغطي هذه املسرحية ال ميكنه أن يتكرر أبدا  

    كما أن للمسرح عرض ال ينتهي
  :  القسوة المسرحية وفلسفتها –3

املسرحية وأحباثه الفكرية يف  -أرتو–إذا تطلعنا إىل اهتمامات 
، فإننا نعود حتما اىل بعض املبادئ واملنطلقات اليت جمال الدراما

يطلق أرتو، و -اعدت على توليد معىن مسرحيا كامال  يف ذهن س
  عليه اسم مسرح القسوة فماذا تعين القسوة يف فلسفة أرتو املسرحية ؟

إن االجنذاب إىل بالد أقل حتضرا مثل املكسيك حيث تصنع "
التعقيد حيظى العامل عندهم  ات االستعمال بعيدا عن التنميق و حاجي
م و يد الدائم يف طقوسبالتمج تقاليدهم حيث ال تدفن  هم و عادا

التهذيب يف هذا لقائية حتت طبقات من التنغيم و احلياة الغريزية الت
متنفسا ذو طبيعة تلقائية كما عثر عليها ثانية يف -أرتو -البالد جيد

حيث ال يزال عندهم ما هو اهلي -األزتك-الطقوس القربانية هلنود 
  )18(".غريزيةيف غبطة يتجلى يف تقدمي القرابني و 

اجتاه القضية املسرحية،  -أرتو–نواة أخرى تكثف من مشاعر 
هذه املرة جنده ميتثل إىل تلك النواة املسرحية اليت اكتشفها يف أثناء 

ا فرقة مسرحية قدمت من   )19("جزيرة بايل الشرقية "زيارة قامت 
و إىل باريس، واستعرضت هذه الفرقة عرضا فنيا بدائيا، واستأثرت أرت

إىل أقصى حد حينما تتبع بدقة خالصة األسلوب اليت عرضت به 
الفرقة عرضها املسرحي فاكتشف لغة اإلمياءة واإلشارة وكيفية 

  .فاستجاب هلذا العرض بكل كيانه. توظيفهما توظيفا بدنيا مرنا
وبعد تتبعنا هلذه املآثر اتضحت بعض احلدود اليت شكلت هذه 

ية اليت ال تطيق احلواجز واخليال االهتمامات ورسخت وجدان الشاعر 
الذي جلب ذلك االنتشاء احملموم عند اقرتابه من حد اهلوس 

  .واالحتجاج ضد املسرح  الذي يسود الغرب

أرتو اإلحساس -هذه هي البوادر األوىل اليت بعثت يف نفسية 
ا مشكال  ا بعدما تولدت يف مشاعره إىل اخلالص  بالقسوة وانتهى 

ا نقاشا مسرحيا جديدا تاركا  وراءه بذلك فلسفة تتضم ن يف حمتويا
على اخلصوص والغرب على  -أثرا هائال يف املخيلة العصرية، أوربا
يندد  واألفكار قالبا جديدا، ىالعموم، كما شكلت لديه هذه الرؤ 

لعب بل مسرحا له وزنه يف الذهنية مبسرح بعيدا عن كل تسلية و 
  .حالغربية ووقعه احلاد على أرض املسر 

وال يزال البعض اليوم يعتقد أن مسرح القسوة له تلك الداللة اليت 
ا ألول وهلة عند استعماله هلذا اللفظ ويعنون بذلك أن  ميكن استيعا

يف حني ال . أرتو تقف على حدود اإلرهاب والدم -القسوة يف تصور
يتعلق األمر متاما بالقسوة اجلسمانية أو حىت املعنوية، بل يتعلق األمر 
بقسوة مرتبطة بعذاب الوجود وشقاء اإلنسان يف جسده وال يستبعد 
هذا التفسري للقسوة التفسري األول بطريقة منتظمة، ألنه يعين بالقسوة 
االلتجاء إىل الرعب والدم املسكوب إذا لزم األمر لكن معناها 
ذا املعىن هي إذن  الصحيح ال يقف أبدا عند هذا احلد، والقسوة 

عن الشيء النابع من املادة ة اىل املوت والعدم، وهي تعرب احلياة املؤدي
  أو الناموس الذي ينظم الكون ويتمثل  نفسها، كما تعين أيضا القانون

يف احلركة الدائرية لألفالك، هو ينم عن الدقة والتوجيه املطلقني، 
" أرتو  قيمة جوهرية ميتافيزيقية حبتة -هكذا تتخذ القسوة يف نظر 

يف املسرح حوادث قتل وأمور فظيعة لكن وجودها  ميكن أن يوجد
ضروري، وإن وجدت فلكي تفتح اجملال أمام أمل جوهري 

  )20(".أصيل
، فيمكن تشبيه صور الفكر أما إذا تعلقت القسوة باملسرح

بأحالم تصبح فعالة بالقدر الذي نلقي به العنف الالزم ولسوف 
ا أحالم حقا يؤمن الناس بأحالم املسرح شريطة أن يأخذوها عل ى أ

متكنه من أن حيرر يف نفسه حرية احللم السحرية اليت ال يستطيع أن 
  .القسوةانطبع فيها اإلرهاب و  يتعرف عليها أي إنسان إال إذا

ولن يظل املسرح عاملا مغلقا منطويا على حيز ضيق يشمل 
بل ينبغي له أن يكون عمال مشريا غاية اإلشارة، ومن هنا . املنصة
ن نتصور له مفهوما خاصا أو معرفة أصيلة إذا اعتربنا أن ميكننا أ

ذه  املسرح فكرة اقرتنت كثريا بأصلها البدائي الطقسي السحري و
املعقولية يف تشييد الفعل املسرحي ينبغي أن نفهم املسرح بأنه خضوع 
ذا حيقق املسرح جماال أوسع وأعمق مما كان  للحركة ورفض لزمنها و

ذه املفاهيم والتصورات الفنية يتحول إىل عملية عليه سابقا واملسر  ح 
 )21("بل إمنا املسرح يف حقيقته خلق الكون بأسره "سرية حقه، 

أرتو قيما متعارضة   -واستعمال كلمة مسرح كانت دائما تعين يف نظر
كل التعارض لإلشارة إىل ما يرفضه وما يريده، هذا التعارض الذي 
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إىل التفكري يف هذا املبدأ بكل  أوحى بالوعي الدرامي كما دفعه
  .انتباه

وفكرة أرتو يف هذا الشأن فكرة ديناميكية واضحة وهي تدل من 
قريب على إنعاش مفهوم املسرح واسرتجاع تلك القوة اليت فقدها، 
بفعل االحنالل الذي أصاب اجملتمعات الغربية احلديثة األمر الذي  

أو . اء آخر غريهكان يدفعه دائما إىل حل املسرح السائد وإنش
ال بد من اإلميان مبعىن للحياة : "أرتو  -باملعىن األعم وعلى حد تعبري

حيدده املسرح ويصبح اإلنسان فيه سيدا ملا مل يوجد بعد وعليه أن 
  )22(".يوجد

أن يطرحه يف موضع اهتمامه  -أرتو -وبعيدا عن كل ما أراد 
ننجذب إىل حنس أملا و  احلياة ، ميكننا أن بالقسوة املسرحية العادية يف

منا فلسفيا  خالص يف قسوة خالية من التمزق اجلسماين ولكن فه
قوة يف  ، واإلتقان والعزم املطلق الذي ال يلني،كان دائما يعين الدقة

إذا كانت القسوة تنمو منو هذا املعىن، فلسفيا، فإن حتمية و . اإلرادة
سوة، حيث هذا املعىن من وجهة نظر وجوده يبقى صورة من صور الق

  .جزء صغري من املوضوع  التعذيبإن إرجاعها إىل 
ويف القسوة اليت ميارسها املرء نوع من احلتمية العليا خيضع هلا 
اجلالد نفسه هذه القسوة تشرتط وجودها الكامل حضور الوعي 

، ومبا أننا نتفحص تلخيصا لفرضيات وليس عمال هي يف كماهلااملتنا
ا أن تكون موجودة بالوعي أوالهذه القسوة يفرتض  –ملحوظا  ، إ

اخلضوع للضرورة، إذن ال قسوة بال وعي نوع من التوجيه الصارم و 
الدموي يف احلياة ، هذا  الوعي الذي مينح ممارسة كل فعل لونه 

هلذا فقد جاءت كلمة قسوة يف  نعته  القاسية، و صجانبه السليب، و 
شمولية، وحتديدا أرتو جمسدة بألفاظ ذات طابع مييل إىل ال-كتابات 

  .ملاهية هذه القسوة بشهوة احلياة وعنف العامل والضرورة احلتمية
وعرب كل رسائله اليت تتبعناها حلد اآلن حول هذا املوضوع 
استدركنا محولة هذه الرسائل ملعطيات الثقافة ومسلمات العامل 
املعاصر اليت يالحقها بروح الرفض ومجيع البيانات الصادرة عن مسرح 

أرتو أن  -وة تشهد على هذه احملاوالت اليت يريد من خالهلا القس
يقلبها رأسا على عقب، وهذه الرغبة الشديدة يف إثارة اجلمهور 

  .جسما وروحا، تدعو إىل حتطيم التقاليد واألعراف القائمة
كل ذلك حىت يدرك املسرح حريته املطلقة، بفضل هذه الثورة 

علينا أن : " حول مسرح القسوة العارمة أو كما يقول يف بيانه األول
نقدم بني يدي اجلمهور عددا من املشاهد يتعذر حتطيمها ويستحيل 

ز الناس هزا مباشرا للمسرح عن  وهو بذلك يبحث )23(".إنكارها و
يشتمل على تلك العظة احملسوسة اليت يشتمل واقع يؤمن به الناس و 

  .عليها كل إحساس حقيقي، من أجل القلب واحلواس

. يف حديثة عن النشوة الكونية أو ما أطلق عليه بشهية احلياةأما 
أرتو يف دميومة من التفتيش عن الشكل املناسب هلذا الروح  -جند

الذي يغمره وحياول بذلك أن  يربط  هذا  اإلحساس الدرامي بقالب 
أرتو املسرحية، فهذه النشوة الكونية تقود وال  -يتماشى ومتطلبات

وهذا هو املنعطف الذي  بروابط سحرية، مسرح يتطبع مناص إىل
أرتو، بعدا فضائيا ال يزال -يكشف لنا عن األبعاد اليت يبحث عنها 

عاجزا عن االستيضاح، ولعل الطريقة الوحيدة والفعالة اليت متكنه من 
ا القوية من بلوغ هذا  ذلك هي كسب الطاقة الروحية اليت متكن إراد

ح السحر كما استوعبه على الفضاء بعملية سحرية حقه، بل مسر 
  .الطريقة الشرقية واحلضارات القدمية

أرتو بأن هذا  -حول مسرح القسوة خيربنا )24(ويف البيان الثاين
املسرح أبتكر من أجل التنقيب عن تلك الرابطة اليت تربط املسرح 
باحلياة احلقيقية أو من أجل أن جند للمسرح مفهومه عن احلياة 

ذه املسلمة من هذا املعىن العاطفية والوجدانية  وقد ينطلق الوعي 
التكثيف املتطرف للعناصر التمثيلية كما ميكن أن ، و الصارم للعنف

  . ترتكز القسوة على هذا املعطى ذاته
فمن ناحية املضامني يطرق أرتو باب البحث عن املوضوعات 
والثيمات اليت على مسرح القسوة أن يناقشها، ومن هذا األساس  

أرتو أن خيتار مواضيع وثيمات تستجيب للغموض  -كان على
والقلق، واحلرية واالضطراب الذي يهدد الكيان االجتماعي الغريب، 
بتلك العواطف واالنفعاالت املتميزة اليت ختيم على روح العصر، وهو 
بذلك يقارب الرتاجيدية اإلغريقية اليت كانت تستجيب لعاطفيت 

ا كانت هي الش عور الوحيد الذي تنبين عليه  اخلوف والشفقة، كو
  .كل تراجيديا 
أرتو، أن السينما وحدها غري قادرة على بعث أساطري  -ويف رأي

اإلنسان واحلياة احلديثة، اليت تعثر عليها بالتعارض مع االنزالق 
االقتصادي والتقين للعامل وقد تطرح االنشغاالت والعواطف الكربى 

ا تدير                           ّ ها على  طريقتها اخلاصة، إال  بطريقة مستحدثة وبالرغم من أ
أن هذه االنشغاالت، يضعها املسرح احلديث حتت قناع اإلنسان 

  .املتحضر زيفا
هذه املوضوعات والثيمات اليت يعثر عليها، هلا أن تكون عاملية 

مأخوذة عن العهود القدمية و . النصوص القدمية جدا ومفسرة حسب 
حيث أن موضوعات ... ة املكسيكية  واهلندية واليهودية، واإليراني

من هذا النوع تكون بعيدة الصلة عن مفهوم اإلنسان حديثا، أو ما 
حيث الطبائع   -السيكولوجي  –اإلنساين النفساين . أرتو -يسميه

، اإلنسان االجتماعي الذي خيضع للقوانني واألحاسيس املتقطعة
اليت حييا  تعاليمواملتمزق بالصراعات اليت حتياها العقائد والديانات، وال
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 حىتب الظاهري للعقل، و اإلنسان الذي يدخل اجلان" ."يف نسقها
األحالم الظاهرة يف موازاة مع اجلانب الباطن، واقع اخليال و 

الشمويل حث عن مفهوم اإلنسان الكامل و وهو بذلك يب )25("احلياة
فكل التغيريات االجتماعية .  "الذي ميكن خماطبته يف هذه املنطلقات

راعات شعب  لشعب، عرق لعرق أو حىت القوى العظمى، ص
الطبيعية والوقائع التعسفية، وجاذبية الفطرة يف حياة اإلنسان ميكنها 
      ّ    ّ                                               أن تتجل ى إم ا مباشرة ، حتت تأثري و إشارات الشخصيات املسرحية، 
ة على حجم اآلهلة، واألبطال، والوحوش ولكن بأبعاد أسطورية      ّ                                                      مكرب 

ذا كما على املسرح أن يستفيد من  املعطيات العلمية اجلديدة، و
ميكن أيضا أن تتجلى هذه الصراعات مباشرة حتت شكل التجليات 
املادية احملصل عليها بالوسائل العلمية والتكنولوجية احلديثة، هذه 
ّ         اآلهلة، واألبطال والوحوش، هذه القوى الطبيعية ستكون مفس رة وفقا                                                    

  .)26("لصور النصوص املقدسة القدمية جدا
م نتيجة ميكننا الوصول إليها بعد هذا التشخيص والتحليل، وأه

حينما يصبح . أرتو يف النصوص املسرحية املوجودة-تتجلى يف مطلب
مبدأ القسوة أحد اجلوانب األساسية اليت ترتكز عليها مبادئ الدراما 
احلديثة، وبذلك يصبح أي نص مسرحي خال من هذا اجلانب فهو 

هو بذلك يتخذ من مفهوم القسوة أحد أرتو غري مقبول، و  -يف نظر
املعايري اليت جيب أن تقوم عليها أي مسرحية مكتوبة  مما جعله 
يبحث يف الرتاث اإلنساين على نصوص تتماشى وفكرته عن املسرح 
الذي يريده و هو بذلك يصنع القسوة املسرحية يف تصور كل قاعدة 

  .شعرية للتأليف الدرامي احلديث
  اهلوامـش

فنان وناقد درامي فرنسي حاول التمرد )    1948-1896: ( تونان أرتوأن (*)   
قدم جمموعة من البيانات من خالل   -على النظريات األرسطية والربخيتية يف جمال الدراما 

كان للفيلسوف األملاين بالغ التأثري واألمهية على كامل أعماله   -املسرح وقرينه -كتاب
جمموعة من األعمال النقدية وقد عمل يف جمال السينما  الفكرية والفنية  كما قدم أيضا 

إىل يومنا هذا على ترسيخ مبدأ  لكممثل وأخرج عدة مسرحيات و عملت أفكاره وال تزا
الغنائية يف األعمال الدرامية ليعود باملسرح إىل حالته البدائية األوىل اليت نشأ عليها  ،تأثر 

  . نعكست على أعماله الفكرية والفنية بعدة مذاهب فنية وأفكار فلسفية ومجالية ا
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يكون هو تلك التصادمات  الناجتة عن سوء تفاهم ، و يف هذه احلالة يكون العنف 
نسانية يف العالقات اإلالعبثي دائما ذلك التفاعل الصادر عن وضعية الصراع 
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   والموقف الصحيح منها ؟هل توجد في اإلسالم :حرية االعتقاد
   عبداهللا بن عيسى بن موسى األحمدي .د
 السعودية. ع.م. العزيز جبامعة امللك عبد   كلية العلوم واآلداب برابغ

 
  المقدمة

إين أمحد اهللا سبحانه وتعاىل وأشكره على نعمه الكثرية وآالئه 
  .اجلزيلة فكم له سبحانه وتعاىل علينا من نعم ال تعد وال حتصى

فقد رأيت الكتابة يف موضوع هام بعد االستخارة واالستشارة، 
ٌ            أسهم يف بيان الصواب واحلق فيه، وقد كان يل رأي  حوله ظهر لعلين                                           

ُ       يل صوابه حبسب جهدي وما كنت مستبدا فيه، بل شاورت  بعضا                                              
ممن أثق فيهم علما ودينا من أهل العلم والفضل املتخصصني، أطرحه 
يف هذا البحث راجيا من اهللا الكرمي اهلادي أن أوفق للصواب فيه، 

ٌ        على فضله، وإن كانت األخرى فكل  يأخذ فإن وفقت فيه فاحلمد هللا                             
  .من قوله ويرد إال رسول اهللا عليه الصالة والسالم

واملوضوع من املوضوعات اليت خاض الناس فيها يف هذه  
العصور املتأخرة باحلق وبالباطل، وإن من يلج عامل النت ليبحث عن 

ُ                              ما ك تب فيه ليهولن ه ما ك تب يف هذا املوضوع من كتابات متب      َّ              ُ اينة،    
واجتاهات خمتلفة، ونتائج متعارضة؛ والسبب هو التباين يف املنطلقات 

حرية : اليت ينطلق منها كل كاتب يف هذا املوضوع، وهذا املوضوع هو
  ! االعتقاد يف اإلسالم هل توجد أم ال؟

وقبل اجلواب عن هذا السؤال وبيان احلق فيه البد من عرض 
تيجة صحيحة؛ إذ إن هذه بعض املسائل املهمة اليت توصل إىل ن

املسائل هي األسس اليت تبني اجلواب الصحيح يف هذا املوضوع، 
        ُ                                                واليت إن ق رر الصواب فيها سهل الوصول للنتيجة الصحيحة، وقد 
جتاهلها بعض من كتب يف املوضوع وهدفه تقرير ما يراه بغض النظر 

 :عن صواب ما قرره أو بطالنه، هذه املسائل، هي

   :المسألة األولى
  هل يقبل اهللا سبحانه وتعاىل من عبد دينا غري دين اإلسالم؟

  :المسألة الثانية
ُ                                                هل د عي الناس مجيعا للدخول يف دين اإلسالم وهل كل بين آدم     
م واختالف أجناسهم يدعون للدخول يف دين  على اختالف ألوا

ٌ               اإلسالم أم أن دين اإلسالم خاص  بأمة دون أمة؟                           
  :المسألة الثالثة

رب ُ  هل جي   أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم اجملوس على    
  الدخول يف دين اإلسالم عند القدرة عليهم؟

 
 
 

  :المسألة الرابعة
رب غري اليهود والنصارى واجملوس على الدخول يف دين اإلسالم  ُ                                                   هل جي     
عند القدرة عليهم؟ أم حكمهم حكم اليهود والنصارى واجملوس  

  كاهلندوس والبوذ وغريهم؟
  :الخامسةالمسألة 

إذا ارتد مسلم فهل جيرب على قبول اإلسالم أم يعامل معاملة أهل 
  الكتاب يف قبول اجلزية؟

  :وقد عاجلت هذا املوضوع وفق اخلطة التالية
  المقدمة

  .تعريف حرية االعتقاد لغة واصطالحا: المبحث األول
هل يقبل اهللا سبحانه وتعاىل من عبد دينا غري دين : المبحث الثاني

  م؟اإلسال
ُ                                  هل د عي الناس مجيعا للدخول يف دين اإلسالم  :المبحث الثالث    

م واختالف أجناسهم يدعون  وهل كل بين آدم على اختالف ألوا
ٌ               للدخول يف دين اإلسالم أم أن دين اإلسالم خاص  بأمة دون أمة؟                                        

هل جيرب أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم  :المبحث الربع
  اإلسالم عند القدرة عليهم؟اجملوس على الدخول يف دين 

هل جيرب غري أهل الكتاب كاهلندوس والبوذ  :المبحث الخامس
وغريهم على الدخول يف دين اإلسالم عند القدرة عليهم؟ أم 

  حكمهم حكم أهل الكتاب واجملوس ؟
إذا ارتد مسلم فهل جيرب على قبول اإلسالم أم  :المبحث السادس

  جلزية؟يعامل معاملة أهل الكتاب يف قبول ا
النتيجة من السابق كله، واجلواب على السؤال : المبحث السابع

املعقود له البحث، هل يف اإلسالم حرية اعتقاد بناء على ما تقدم 
   بيانه من مسائل؟
  تعريف حرية االعتقاد لغة واصطالحا:المبحث األول

                                             ُ     إن كلمة حرية االعتقاد مجلة مركبة من كلمتني، وحىت ت فهم 
ة؛ ال بد من بيان معىن الكلمتني اليت ترتكب اجلملة اجلملة املركب

  :منهما، وذلك كما يلي
  :تعريف الحرية لغة واصطالحا: المطلب األول

  :معنى كلمة الحرية في معاجم اللغة العربية –أوال  
ٍ                       اليت هي من حرر  هلا معان  عدة يف اللغة العربية، كلمة احلرية إن                        

 :ومنها
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  :ىرحمه اهللا تعال قال األزهري
ُ  ّ واحل ر  (( ع ر أ و غ ريه :    ء فاخر جي د من ش  َ    كل ش ي     َ   ْ  ِ       ّ         ْ  َ ُ  ّ احل ر  :    َّْ  الل ي ث...      :

ّ        َّ  ق ال  واحل ر  من الن اس.         َْ  نقيض الع ب د  ُ     َ ُ       ق ال  واحل ر من  . خيارهم وأفاضلهم:  َ      َ  َ 
ء أع تقه   ْ    ُ كل ش ي      ْ  َ ّ  واحل ر ة ...     ُ َ   ال ك ر مي ة من الن س اء:    ِّ        َ  ِ  َ  ْ ...  

مة:  َ  َ ق ال   ْ  وأحرار ال بـ ق ول م ا يـ ؤ  .              ْ  واحلرة نقيض األ   ُ    َ    ُ :  َ  َ ق ال  ...َ           ك ل غري مطبوخ         ْ ُ 
ُ  ّ واحل ر   سن:    ْ   ال ف ع ل احل      ْ  ِ  ْ ..  

ّ     ّ و ق ال  اهللا جل  وعز         َ ْ  إ ن ي ن ذ ر ت  ل ك  م ا ف ي ب ط ن ي م ح ر ر ا فـ تـ ق ب ل  {: َ  َ  َّ  َ  َ  َ   ً َّ  َ  ُ   ِْ  َ   ِ   َ  َ  َ  ُ  ْ  َ  َ  ِّ ِ 
ِ   َ  آل ع مر ان( }ِ  ِّ م ن ي ح اق) 35:     َ   ق ال  أ ب و إ س   ْ  ِ   َُ   َ ا ق ول ام ر أ ة عمر ان:  َ  َ   َ     ْ  ََ      َ  ه ذ   َ ،

َ  َ   ِ   َ  ِْ    ُ إ ن ي ن ذ ر ت  ل ك  م ا ف ي ب ط ن ي م  {َ     و معىن   َ  ُ  ْ  َ ْ    أ ي جعلته خ اد م ا خي دم  }َ  َّ ً ح ر ر ا ِ ِّ  َ     ً  ِ   َ          َ
َ ُ يف  متعب داتنا ف ك ان  ذ ل ك ج ائ زا هل  م     ِ  َ    َِ   َ   َ دهم فرضا أ ن .  ِ    ّ       َ  ْ  َ         َ   و ك ان  على أ و ال   َ      َ   َ َ

َ   َ يطيعوهم يف  نذرهم ف ك ان   َ     َّْ  و ق ال  الل ي ث...         ِ       َ  َ   إ ق ام ة : َ ْ ِ    ْ  ِ َ َ  حت  ر ير ال ك ت اب ة: َ  َ   َ ِ 
ح الس ق ط َ  حروفها، و إ ص ال   َ     َ  ْ  ِ َ         .  

ساب إثـ ب اته مستويا ، ال  : قلت ْ       ْ  َ         ً    َ وحترير احل  َ  َ  غ ل          َ  َ   ف يه  و ال  س ق ط و ال  حمو ط     َ  َ  َ  َ   ِ ِ  .
ر ة حرائر ر أحرارا  و جيمع احل  ْ  َّ       و جيمع احل        َ   ً        ْ َ   و يـ ق ال... .َ       ّ  ِ         ح ر  إ ذا سخن، : َ  ُ   َ
ر افهم ْ  َ    وح ر  إ ذا ع ت ق وح ر ي ة ال ع ر ب أ ش   َ   َ  َ  ْ    َّ  ُ     ََ     ِ  ّ  َ ُ  ّّ        َ   و يـ ق ال ه و  من ح ر ي ة قومه أ ي ....       َ  ُ     َ  ُ  َ

    )1())...من خالصهم
  :رحمه اهللا قال الجوهري

َ  ُّ احل ر  ] حرر(([  َ     ُ واحل رارة  . الربدضد :   ودة:    َ  َّ ُ واحل ر ة  .       ُ   ضد الرب  ُ  أرض  ذات  :        ٌ   
ا أحر ق ت  بالنار ْ        حجارة سود  خنرة  كأ  ا .         ٍ    ٍ     َّ     َِ  ، ورمب  ُ      َّ  واجلمع احل رار  واحل ر ات   َّ  َ     ُ    ِ        

َ     ً    مجع بالواو والنون فقيل ح ر ون ، كما قالوا أ ر ضون، وإح ر ون  أيضا ،    ُّ  َ         َ  َ             َ  ُّ  َ                       
ُ  ُّ     وح ر  الر . خالف العبد: واحلر بالضم.... كأنه مجع إحرة َ  ُّ مل وح ر        

ُ  َّ ُ واحل ر ة   ....وسطها: الدار َ  خالف األ م ة:     َ َ   ِ  ُ واجلمع ح رائ ر   ...      َ  َّ وح ر  ...        
ُ  َِّ ِ      الرجل حي  ر  ح ر ي ة ، من ح ر ي ة  األصل       ً َِّ  ُ  ُّ َ َ ُ      َ  وحت  رير  الرق بة...         ْ َ ُ   ع تـ ق ها:   رير  .  ِ ْ  ُ  وحت     َ  

ِ                 ِ       أن تـ ف ر ده لطاعة اهللا وخدمة  املسجد: الولد  ْ ت ح ر  القتل وحر، .     ُ  َ  َّ            واس   َ ْ   
    )2( .))مبعىن، أي اشتد
ِ  ح ر ية الناس  (( :رحمه اهللا قال ابن سيدة ء  -ُ  ِّ        ي ار هم وح ر  كل  ش ي  ْ   خ   َ  ِّ   ُّ  ُ      ُ  َ  ِ

َ   أف ض له –  ْ ...(( )3(.  
 ...حر يومنا حير، وحررت: ح ر ر(( :رحمه اهللا وقال الزمخشري

وحر اململوك حير بالفتح، وحرره مواله، ...شديد احلر، : ويوم حار
: وحرر الكتاب ...وعليه حترير رقبة، وهو حر بني احلرار واحلرية

وهو من أحرار البقول، . حسنه وخلصه بإقامة حروفه وإصالح سقطه
  ..وحرية البقول وهي ما يؤكل غري مطبوخ

وهو من حرية قومه أي من أشرافهم، وما يف حرية العرب والعجم 
  . )4())...كرمية املطر: وسحابة حرة ...مثله

: حلقيقةيف اصطالح أهل ا: حلريةا((:رحمه اهللا قال الجرجانيو 
اخلروج عن رق الكائنات وقطع مجيع العالئق واألغيار، وهي على 

عن رق : عن رق الشهوات، وحرية اخلاصة: حرية العامة: مراتب

م من إرادة احلق، وحرية خاصة اخلاصة عن رق : املرادات لفناء إراد
  )5(..))هم يف جتلي نور األنوارئالرسوم واآلثار المنحا

جاين رمحه اهللا تعريف اصطالحي خاص وهذا التعريف من اجلر 
  .بالصوفية وال عالقة له باملعىن اللغوي

ن ...((:جاء في المعجم الوسيطو  َ ُ  َ  و ال ع ب د حرارا خلص من الر ق  و ف ال    ّ  ّ                   َْ  ْ َ 
ْ  حري ة ك ان  حر األ ص ل  َ       َ   َ َ               َ ْ           أع تقه  و يـ ق ال حرر رقبته و ال ولد أفرده ) َ  َّ  ح ر ره( ...   َّ    ُ  َ   ُ   ْ  

د ق ال  تـ ع ا ج  َ  لطاعة اهللا وخدمة ال م س   َ   َ  َ    ِ  ْ  َ َ     ْ  ََ      َ   ىل  على ل س ان ام ر أ ة عمر ان                 ْ  رب { َ     ِ 
ْ       إ ين  نذرت ل ك م ا يف  ب ط ين حمررا َ                   و ال كتاب و غ ريه أصلحه وجود خطه } ِ  ِّ      َ   َ    ِ َ   َ       ْ َ 
َ ْ        ِ ِ   َ   َّْ        و ال و ز ن دقق ف يه  و الر م ي أحكمه ِ     ص ار حارا أ و ش د يدا ) استحر(... َ ْ   َ    َ         َ

ت د  وفالنة طلب م نـ ه ا حريرة فعملتها َ                و ال ق ت ل اش   ْ  ِ           َّ  َ ْ     ْ َ ر(... َ ْ  ْ  احل  ْ َ ِ      اخل  ال ص من )    
ْ   ائب يـ ق ال ذهب حر ال  حن  اس ف يه  و فرس حر ع تيق األ ص ل الشو   َ      َ         َ   ِ ِ    َ ُ  َ            َ  ُ     

ّ         واخلالص من الر ق  والكرمي   ّ ر ار و ه ي حر ة ) ج(             َ ِ     َّ  أ ح     َ  ْ َ    حرائر و من ) ج(َ        
ي اء أفضله ا وس اق حر ذكر القماري و من البقل م ا يـ ؤ ك ل غري  ْ َ      األ  ش   ُ    َ          َ                    َ     َ        َ  ْ َ ْ  

ه يـ ق ال لطم حر و جهه و من الق   َ       َ مطبوخ واجلزء الظ اه ر من ال و ج       َ            َ  ُ    ْ  َ  ْ       ِ ْ   َ   و ل أ و                َّ 
سن  ر حب  ا م ن ك حب  م و م ا ه ذ  ا من حر ال ك ال  سن م ن ه  يـ ق ال ه ذ  َ    ِ   ال ف ع ل احل     ْ ِ   َ  َ    َ َ   َ  َ  ْ          َ  َ     َ  ُ   ُ ْ ِ    ْ     ْ  ِ  ْ 

َ َ    اخللوص من الشوائب أ و الر ق  أ و اللؤم و ك ون )   ُْ ِّ َّ احل  ر ي ة( ...َ  َ    و ال  مجيل          َ  ّ  ّ      َ                 
ّ    َ               الش عب أ و الرجل حرا و  ه ب اقتصادي يـ ر م ي إ ىل  )  ِ        يف  االقتصاد(   ْ ِ   ِ  َ م ذ   َ            َ  ْ  َ

َ         إعفاء الت ج ار ة الدولي   َ ُ ُ            ة من ال ق ي ود والرسوم          ِّ  ْ      ...(( )6(.  
 َ  ح ر: ح ر ر - 1361((: أحمد مختار عبد الحميد عمر/ قال د 

، ح رار ا، فهو ح ر   ر ر  ح ر  ، اح  ، حي  ر  ُ  ّ ح ر ر ت         ً    َ    ّ  َ   ْ َ  ْ     َّ َ    ُ  ْ ِ ُ  ًّ     ً   صار ح ر ا طليق ا :   َّ      ُ حر  العبد  ، َ      
ّ  غري  م ق ي د، خلص من الر ق    ّ             َّ  َ  ُ  َ ِ ْ               َّ   ح ر ر ت من إدمان الت دخني"  ّ  ح ر  "  َ   ُ

  .)7( ...))ُ  ٌّ     ح ر  طليق -ءيفعل ما يشا:    َّ   الت صرف
والذي يعنينا هنا من هذه المعاني في سياق هذا البحث أن  

ٌ        يراد بها أن اإلنسان يفعل ما يشاء فهو حر  طليق؛ : الحرية                                      
ٌ               خالص  من شوائب الرق    .  

  :معنى الحرية في االصطالح –ثانيا 
م،    َّ                                                      إن  نظرات الناس للحرية ومفهومها خمتلف نتيجة الختالف أديا

م، ومبادئهم، وقيمهم، وأخالقهم، فهناك من وسع مفهومها وعقائده
حبيث أطلق حرية الفرد يف ما يشاء وكيف يشاء، وهناك من حدها 
بضوابط وقيدها بقيود، أصاب البعض يف هذه القيود وأخطأ آخرون، 
ونأخذ بعضا من هذه التعريفات اليت تبني لنا مدى التفاوت يف فهم 

  :لتعريفات للحريةمدلول هذه الكلمة، فمن تلك ا
                                                 ً      إمكانية تعبري الفرد عن فكرة يف أي أمر من األمور، سواء  كان ((

اخل، وذلك دون موافقة أو تصريح سابق، وحرية ...سياسيا أو دينيا،
الرأي قد تكون بالقول أو الكتابة، أو بأية وسيلة من وسائل 

  . )8())التعبري
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ر والقول هي إن حرية الفك(( :ويقول المستشار األمريكي كاردوز
اجلوهر والشرط الذي ال غىن عنه لكل صور احلرية األخرى، وإنه ال 

ُ              احلرية وال العدالة ميكن أن يوجد أيهما؛ إذا ض حي حبرية الفكر                                         (( )9(.  
اليصدر الكوجنرس أي قانون ((  :وقد جاء في الدستور األمريكي

خاص بإقامة دين من األديان، أو مينع حرية ممارسته، أو حيد من 
حرية الكالم أو الصحافة، أو من حق الناس يف االجتماع سلميا، 

  .)10( ))ويف مطالبة احلكومة بإنصافهم من اإلجحاف
لكل (( :19وجاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة 

  . ))شخص احلق يف حرية التفكري، والضمري، والدين
التعبري عن  حرية املواطن يف(( :وعرفتها الموسوعة السياسية بأنها

  .)11())رأيه يف األمور العامة كافة دون التعرض ألي عقاب
هذه بعض التعريفات للحرية يف االصطالح املعاصر، وإن كان أهل 
اإلسالم ال يرون أن للشخص حرية مطلقة بل حريته خاضعة ألوامر 

  .اهللا تعاىل منقادة هلا، وإال كان عبدا عاصيا لربه
  :يدة لغة واصطالحاتعريف العق: المطلب الثاني

  :تعريف العقيدة لغة - أوال 
  :رحمه اهللا قال ابن فارس

َ  َ ع ق د  ((( د ة  ) َ  د  ي د ل  ع ل ى ش د  و ش  ِ  ال ع ني   و ال ق اف  و الد ال  أ ص ل  و اح  َّ  ِ  َ  ٍّ  َ    َ َ  ُّ  ُ  َ  ٌ  ِ  َ   ٌ  ْ  َ  ُ  َّ   َ   ُ   َ  ْ َ  ُ ْ  َ  ْ 
ع  فـ ر و ع  ال ب اب  ك ل ه ا ، و إ ل ي ه  تـ ر ج  َ  و ث وق  ُّ  ُ   ِ  َ ْ    ُ  ْ َ  َ   ُ  ِ  ْ  َ   ِ َْ ِ  َ    ٍ   ُ ُ.  

ع   ُ  م ن  ذ ل ك  ع ق د  ال ب ن اء ، و اجل  م   ْ َْ  َ    ِ  َ ِ ْ    ُ  ْ  َ   َ  َِ   ْ ُ   ٌ أ ع ق اد  و ع ق ود  ِ   ُ  َ   ٌ   َ  ْ ْ َ ِ  ُ ق ال  اخل  ل يل  . َ     َ ْ  َ ُ  و مل   أ مس  ع  ل ه  :  َ  َ ْ  َ َْ  َ
ْ  ً ف ع ال   ا جل  از  . ِ  ا، أ ي  بـ ىن  ع ق د  َ َ  َ و ل و  ق يل  ع ق د  تـ ع ق يد     ً  ْ  َ  َ  َ   ْ  َ    ً   ِ  ْ  َ   َ َّ  َ   َ  ِ   ْ ت  احل  ب ل  . َ َ  َ  و ع ق د   َْ ْ    ُ  ْ  َ  َ  َ

ة   ي  ال ع ق د 
ا، و ق د  انـ ع ق د ، و ت ل ك  ه  َ  ُ أ ع ق د ه  ع ق د   ْ  ُ  ْ   َ  ِ   َ  ِْ  َ    َ  َ  َ  ْ    ِ  َ َ     ً  ْ  َ   ُ ُ  ِ  ْ  َ.  

ا ال م ع ىن   ع  إ ىل  ه ذ  ْ  َ و مم  ا يـ ر ج   َ  ْ    َ  َ  َ  ِ  ُ  ِ  ْ َ   ِ ل ك ن ه  يـ ز اد  ف يه  ل ل ف ص ل  بـ ني   ال م ع اين   َ ِ َّ   َ   َ  ْ  َ ْ  َ   ِ  ْ  َ  ِْ   ِ ِ   ُ ت  : َ  ِ َُّ   ُ  َ  ُ  أ ع ق د   ْ  َ  َ  َ
ِ  ٌ ال ع س ل  و انـ ع ق د ، و ع س ل  ع ق يد  و م نـ ع ق د    َ  ْ  ُ َ   ٌ   ِ  َ   ٌ  َ  َ  َ    َ  َ  َ  ْ  َ   َ  َ  َ ت ه ، و ه و  ... ْ  ت ه  م ث ل  ع اه د  َ  و ع اق د   ُ َ    ُ ُ ْ  َ   َ   ُ  ْ ِ  ُ ُ ْ  َ  َ  َ

ُ   َ ال ع ق د  و ا  ْ  َ ع  ع ق ود   ْ  ُ   ٌ جل  م   ُ   ُ  ْ َ     َّ ُ ق ال  الل ه  .  َْ َ   َ تـ ع اىل   - َ  ُ   ِ أ و ف وا ب ال ع ق ود  {:  َ   ُ  ْ ِ     ُ ْ ، ]1:املائدة[ }َ 
ْ  ُ و ال ع ق د    َ ِ   ع ق د  ال ي م ني ، :  َ ْ   ِ  َْ    ُ  ْ ْ ُ ُ  قـ و ل ه  ] َ ِ ْ  ُ و م ن ه  [َ  َ   َ تـ ع اىل   - َ  ذ ك م  ب م ا {:  َ  َ   و ل ك ن  يـ ؤ اخ   ِ  ْ  ُ  ُ  ِ   َ  ُ   ْ  ِ  َ َ

ت م  األ  ي م ان   َ   َ ع ق د   َْ ْ    ُ  ُ ْ ء  ]. 89: املائدة[ }َ  َّ ة  الن ك اح  و ك ل  ش ي  ْ  ٍ و ع ق د   َ  ِّ  ُ َ   ِ   َ ِّ     ُ َ  ْ  ُ ُ  ُ ُ  و ج وب ه  : َ   ُ
ُ  ُ و إ بـ ر ام ه   ة  يف  ال بـ ي ع  . َ  ِ ْ  َ  َ ُ   ِ   ْ َ ْ  ِ و ال ع ق د   ْ  ُ ة  . ِ  َ ُ  ُ إ جي اب ه  :  َ ْ  َ  ُ و ال ع ق د   ْ  ُ ع  ع ق د  ال:  َ ْ  َ  ٌ ض يـ ع ة ، و اجل  م   ُ   ُ  ْ َْ  َ    ُ َ  ْ َّ  .

ه ا ة ، أ ي  اخت  ذ  ن  ع ق د  َ  يـ ق ال  اع تـ ق د  ف ال   َ ََّ    ِ  َ   ً َ  ْ  ُ   ٌ َ  ُ  َ  َ  َ  ْ    ُ   َ ِ    ْ  َ  َ  ُ و اع تـ ق د  م اال  و أ خ ا، أ ي  اقـ تـ ن اه  .  ُ   َ    ً  ََ  ً   َ  َ  َ  َ  ْ  َ  .
ا ف ال  يـ ن ز ع  ع ن ه   ِ ُ   َْ  ُ و ع ق د  قـ ل ب ه  ع ل ى ك ذ   َْ   َ  َ   َ  َ    َ َ   ُ َْ  َ   َ  َ  َ ء  . َ  ْ  ُ و اع تـ ق د  الش ي  َّ     َ  َ  َ  ْ َ  و اع تـ ق د  . َ ُ  َ ص ل ب   : َ   َ  َ  ْ  َ 

خ اء   َ   ُ اإل     )12(.))...   ََ  َ ثـ ب ت  :   ِْ
ْ  ُ الع ق د  (( :رحمه اهللا قال ابن سيدة ل:   َ  ْ  نقيض احل  ه  يعق ده  ع ق دا  .        ْ   ً ع ق د   َ   ُ  ِ    ُ َ  َ  َ
ه َ  وتـ ع قادا ، وع ق د  َّ  َ    ً    ْ د و ال ي م ني...  َ  ِ  وع ق د ال ع ه   َْ  َ    ْ  َ  ْ    َ ْ  ً    َ  َّ   يـ ع ق د مها ع ق دا ، وع ق دمها:  َ   َ     ُ  ِ  ْ  َ  :

ْ  والع ق د.   َّ   أك دمها مع:    َ  د، و اجل  ْ   ال ع ه   َ     ْ  َ   .ُ    ع قود:  ْ 
ُ   وتعاقد ال ق و م تـ ع اه د وا. عاهده: وعاقده  َ   َ  َ    ْ  َ َ       م ا ع ق دت من : ْ  ق د    َ والع  ....        ْ   َ    َ

مع ْ   ال بناء، و اجل  ُ   أعقاد، وع ق ود:   ْ       َ  ت ين  ع ق دا.         ُ  ْ   وع ق د   َ  ِ  َ ْ  َ َ           وعق د  قلبه على .... َ   َ  
ء ْ  الش ي  مه  ا على ال مثل:    َّ ُ َ       ْ    لزم ه، و ك ال  َ  ِ َ َ     َ  ْ   وع ق دة الن ك اح و ال بيع.   َ     ِّ       ْ ُ   َ و ج و ا:  ُ   ُ .

ي ِ  ق ال  ال ف ار س   ِ   َ  ْ   َ َ ِ    َ ُ   ه و  من الشد والربط، و لذ ل ك ق ال وا:  َ    َ                   َ َ إمالك ال م ر أ ة، أل  ن: ُ  ِ     َْ  َ  ْ       
َ    َْ   ه ذ ه ال ك ل م ة أ ي ضا أصل  ِ َ  ْ    ِ َ   الع ق د، ف قيل إمالك ال م ر أ ة، ك م ا قيل ع قد ة : َ    ُ        َ  َ     َْ  َ  ْ           َ    ْ  َ  
َ   الن ك اح ء.    ِّ ْ  وع ق دة كل ش ي   َ        ْ   .إبرامه:  ُ 

ء ْ  واعتقد الش ي    .صلب:           َّ
َ  َّ       وتـ ع ق د اإلخاء   . )13( ))...استحكم، :   َ 

  :تعريف العقيدة اصطالحا -ثانيا 
األمر : هي(( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا في تعريفها

الذي تصدق به النفس، ويطمئن إليه القلب، ويكون يقينا عند 
  .)14())صاحبه ال ميازجه شك وال خيالطه ريب

وهو قريب من املعىن اللغوي مبعىن الشد والتوثيق؛ لكن هنا اقتصر 
على األمور املعنوية خبالف املعىن اللغوي فهو أوسع فهو يشمل 

اللغة مطلقة قيدها االصطالح املعنوي واحلسي، فهي كلمة يف 
  .باألمور املعنوية

وال يعين هنا أنه أغفل أثر املعتقد يف الدفع للعمل فإنه الزم املعتقد 
  .الصحيح

دينه الذي : الرجل] عقيدة(([ :رحمه اهللا قال نشوان الحميري
  .)15( ))يعتقده

ٌ                                                أيضا هنا قصر  للتعريف على األمور املعنوية دون احلسية، ومل يفسر              
  .مة العقيدةكل

ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون (( :رحمه اهللا وقال الجرجاني
  .)16( ))العمل

ويالحظ على تعريف اجلرجاين أنه أغفل ارتباط االعتقاد بالعمل مع 
  .أنه احملرك للعمل، كما أنه مل يفسر كلمة املعتقد

  :وقال أبو البقاء رحمه اهللا
م املقابل للتشكيك خبالف احلكم اجلاز : االعتقاد يف املشهور هو(( 

  .اليقني
  .هو إثبات الشيء بنفسه: وقيل
  ).17( ))هو التصور مع احلكم: وقيل

ويالحظ على هذا التعريف أنه أورد عدة تعريفات، الثاين منها اجته 
لطريقة اإلثبات ال ملعىن املعتقد ومفهومه، والثالث جعل التصور مع 

ذا وسع املصطلح فأدخل كل تصور يف املعتقد   احلكم عقيدة وهو 
مع أن الشخص قد يتصور ما ال يعتقده فكان التعريف األخري منه 

  .بعيدا عن الصواب
أما األول منها فقريب من املعىن اللغوي، وقريب من التعريف املذكور 

  .أوال
  :االعتقاد كاالفتخار له معنيان(( :وقال التهانوي رحمه اهللا

  .م يقبل التشكيكحكم ذهين جاز : املشهور، وهو: أحدمها
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حكم ذهين جازم أو راجح، وهو حكم : غري مشهور، وهو: والثاين
اليقني؛ ال يشمل : وأيضا فاالعتقاد مبعىن...جازم ال يقبل التشكيك

اجلهل املركب، خبالف االعتقاد مبعىن احلكم الذهين اجلازم القابل 
للتشكيك، فإنه يشمله أيضا؛ وهلذا ذكر صاحب العضدي االعتقاد 

كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإال فاعتقاد فاسد انتهى، إن  
  .)18( ))وكأن اليقني معىن ثالث لالعتقاد واهللا أعلم

ويالحظ على هذا التعريف أيضا أنه ذكر عدة تعريفات لالعتقاد، 
األول جعله يقبل التشكيك، والثاين جعل فيه الراجح، واألخري األمر 

  .طلوباملتيقن، وهو االعتقاد امل
  :محمود عبد الرحمن عبد المنعم/ قال دو 
  :االعتقاد(( 

  .عقد: اعتقد يعتقد، واألصل: مصدر
ّ                     العني، والقاف، والد ال، أصل واحد يدل على: قال ابن فارس ّ   شد ، :                    
  .وشدة، وثوق

  .افتعال من عقد القلب على الشيء إذا مل يزل عنه: فاالعتقاد
  .ربط الشيء بالشيء: وأصل العقد

  .ارتباط القلب مبا انطوى عليه ولزمه: دفاالعتقا
  :ويطلق العلماء االعتقاد على معنيني

ّ                               أعم  من أن يكون جازما أو غري جازم، : التصديق مطلقا: األول   
  .مطابقا أو غري مطابق، ثابتا أو غري ثابت

  .وهو أعلى درجات العلم: اليقني: الثاين
ته يف عقد القلب على الشيء وإثبا: االعتقاد: قال املناوى

  .)19(...))نفسه
ويالحظ يف هذا التعريف ذكره لتعريفات االعتقاد حبسب اجتاهات 

  .املعرفني، والثاين هو املقصود
وأرى أن تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية املذكور أوال، وكذا أول 

املنعم، هي األوىل  تعريف أليب البقاء، والثاين يف تعريف الدكتور عبد
املعىن اللغوي، لكنها خصت االعتقاد واألصوب، وهي قريبة من 

  .باألمور املعنوية، اليت هلا أثرها على العمل
  :كلفظ مركب االعتقاد تعريف حرية: الثالثالمطلب 

يتضح املعىن املراد للجملة املركبة من بيان معنييها املفردين كما سبق، 
د أن لإلنسان اختيار ما يناسبه من دين أو معتق: فرياد حبرية االعتقاد

  .حبرية تامة واختيار تام منه، وأن له احلق يف ذلك
ٌ  لكن هذا املصطلح مل يرد يف نصوص الكتاب أو السنة وهو لفظ                                                     
ٍ                                     جممل، وحيمل معان  عدة بعضها صحيح، وآخر مرفوض؛ فمن ذلك              :  

   ُ                                                     قد ي راد به إن لإلنسان أن خيتار ما يشاء من دين ولو كان أصل  
  !دينه اإلسالم؟

   الكافر على الدخول يف دين اإلسالم؟    ُ              وقد ي راد به عدم جرب 
    ُ                    ُ                                 وقد ي راد به أن الناس ال ي لح عليهم يف الدخول يف الدين الصحيح  

ُ                                                           و ترتك إقامة احلجة عليهم؟؛ ألن هلم اختيار ما يريدون وبالتايل فمن 
م اإلحلاح عليهم يف الدخول لدين اهللا الصحيح  التدخل يف شئو

  .وهو اإلسالم
االختيار للمسلم ليعتنق ما يشاء من دين ولو       ُ                وقد ي راد به ترك حرية

  !كان غري دين اإلسالم؟ فال جيرب وال حياسب على تركه اإلسالم؟
ولذا حىت السلف الصاحل التساع معانيها مل يستخدموا هذا التعبري  

                       َّ           ال إكراه يف الدين، كما أن  كلمة حرية : وإمنا عربوا بتعبري القرآن
  .لشرعيةاالعتقاد مل ترد يف النصوص ا

وهلذه املعاين كلها اليت حيتملها هذا املصطلح عقد هذا البحث إللقاء 
الضؤ الصحيح على هذه القضية ذات اجلوانب املتعددة كما يلي يف 

  .التايل من املباحث
هل يقبل اهللا سبحانه وتعالى من عبد دينا غير : المبحث الثاني
  دين اإلسالم

كم تنزيله أنه ال يقبل دينا غري إن اهللا سبحانه وتعاىل بني لنا يف حم
َ  و م ن  يـ ب ت غ  غ يـ ر  ((: دين اإلسالم؛ فقد قال سبحانه وتعاىل تعاىل  ْ َ   ِ  َ ْ َ   ْ  َ َ

ر ين   ر ة  م ن  ال خ اس  خ  م  د ين ا فـ ل ن  يـ ق ب ل  م ن ه  و ه و  ف ي اآل  ال  س  ِ  ِ  َ اإل     َ  ْ   َ  ِ  ِ َ  ِ ْ     ِ  َ  ُ  َ   ُ  ْ ِ  َ  َ ْ  ُ   ْ  َ َ   ً   ِ   ِ َ  ْ ِْ   ((
، وهذه اآلية واضحة الداللة يف أن الدين )85: سورة آل عمران (

                          ٌ            اهللا سواه هو اإلسالم، ويف ذلك رد  على أصحاب  الذي ال يرتضي
دعوة وحدة األديان الذين نادوا بالديانة اإلبراهيمية، ومل يفرقوا بني 
دين اإلسالم وغريه من يهودية ونصرانية، وهذا املعىن الواضح من 
اآلية هو ما قرره املفسرون رمحهم اهللا تعاىل، وأنقل بعضا من  

  .كالمهم
  :اهللا يف تفسريه لآلية الكرمية السابقةقال ابن جرير رمحه 

ر ة  م ن  {(( خ  م  د ين ا فـ ل ن  يـ ق ب ل  م ن ه  و ه و  يف  اآل  ال  س  َ  و م ن  يـ ب ت غ  غ يـ ر  اإل    ِ  ِ َ  ِ ْ   ِ   َ  ُ َ   ُ ْ ِ  َ  َ ْ  ُ   ْ  َ َ   ً   ِ   ِ َ  ْ ِْ    َ  ْ َ   ِ  َْ َ    ْ  َ َ
ر ين   ِ  ِ  َ اخل  اس   َ ْ ُ  ُ يـ ع ين  ب ذ ل ك  ج ل  ثناؤ ه  ] 85: آل عمران[}       َّ  َ   َ  ِ َ  ِ ِ  ْ ِ   ً  و م ن  ي ط ل ب  د ين ا :  َ    ْ  ُْ  َ  ْ  َ َ

م  ل ي د ين  ب   ال  س  َ   ِ غ يـ ر  د ين  اإل     ِ  َِ   ِ َ  ْ ِْ    ِ   ِ   َ َ     َُّ  ِ ْ ُ  ه ، فـ ل ن  يـ ق ب ل  الل ه  م ن ه   َ ْ   َ ْ  َ   ْ ر ة  م ن  {ِ    َ َ  خ  َ  و ه و  يف  اآل   ِ  ِ َ  ِ ْ   ِ   َ  ُ َ
ر ين   ِ  ِ  َ اخل  اس   َ ْ ُ   ُ ، يـ ق ول  ] 85: آل عمران[}   ني  أ نـ ف س ه م  :    َ  س  ْ  م ن  ال ب اخ   ُ  َ  ُ  ْ َ   َ  ِ  ِ  َ ْ    َ  ِ

ل  ك ل  م ل ة  اد ع و ا أ نـ ه م   ْ  ح ظ وظ ه ا م ن  ر مح  ة  الل ه  ع ز  و ج ل ، و ذ ك ر  أ ن  أ ه   ُ َّ  َ   ْ  َ َّ    ٍَّ  ِ ِّ  ُ   َ  ْ  َ َّ  َ  َ  ِ  ُ َ   َّ  َ  َ  َّ  َ   َِّ     َِ ْ  َ   ْ  ِ   َ  َ   ُ  ُ
ل م   ْ ِ  ُ ه م  ال م س   ُ  ْ   ُ ي ة ، ف أ م ر ه م  الل ه  ب احل  ج  إ ن  ك ان وا ُ  َ  ُ    ون  ل م ا نـ ز ل ت  ه ذ ه  اآل    ْ  ِ ِّ َْ  ِ   َُّ     ُ  ُ َ  َ  ََ    ُ َ ْ    ِ ِ  َ   ْ  ََ  َ   َّ  َ  َ  

م  احل  ج ، ف ام تـ نـ ع وا، ف أ د ح ض  الل ه  ب ذ ل ك   ال  س  َ  ص اد ق ني ؛ أل  ن  م ن  س ن ة  اإل    ِ َ  ِ  َُّ     َ  َ  ْ  ََ      ُ  َ  َ  ْ  َ   ُّ َْ    ِ َ  ْ ِْ    َِّ  ُ   ْ  ِ َّ َ ِ    َ  ِ ِ   َ
ُ  ْ ح ج تـ ه م    َ َّ  ُ.  

ر  اخل  رب   ب ذ ل ك   َ ِ  َ ذ ك   ِ َِ َْ    ُ  ْ ، ق ال  : ِ  ُ  َ  َّ   َ  َ ح د ث ين  ال م ثـ ىن  َ َ    َ  َ أ ب و ح ذ يـ ف ة ، ق ال   ثنا: َ  ََّ  ِ  ْ   ْ  َ  ُ ثنا :  َُ   
، ق ال   ب ل ، ع ن  اب ن  أ يب  جن  يح  ٍ    َ  َ ش   َِ  ِ  َ  ِ  ْ   ِ  َ    ٌ ر م ة  : ِ ْ  ِ َ  ُ ز ع م  ع ك   ْ  ِ   َ م  {: َ َ  ال  س  ِ  و م ن  يـ ب ت غ  غ يـ ر  اإل   َ  ْ ِْ    َ  ْ َ   ِ  َْ َ    ْ  َ َ

ِ َ  ُ فـ ق ال ت  ال م ل ل  ] " 85: آل عمران[} ِ   ً د ين ا  ْ   ِ  َ  َ  َ  : ، ل م ون  ِ   حن  ن  ال م س    ُ  ِ ْ  ُ  ْ   ُ ْ َ
َ  َّ ف أ نـ ز ل  الل ه  ع ز  و ج ل  ] 556:ص[  َ  َّ  َ   َُّ     َ  َ َ َ    و ل ل ه  ع ل ى ا{:  َ َ ْ  ِ  لن اس  ح ج  ال بـ ي ت  م ن  َ  ِ َِّ    َ  ِ  ْ َ ْ   ُّ  َ   ِ  َّ  
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ت ط اع  إ ل ي ه  س ب يال  و م ن  ك ف ر  ف إ ن  الل ه  غ ين   ع ن  ال ع ال م ني   ِ  َ اس   َ  َ  ْ   ِ  َ  ُّ ِ  َ   ََّ    َّ  َِ   َ  َ  َ   ْ  َ َ  ً  ِ  َ   ِ َْ ِ   َ  َ  َ ْ آل [}  
، و قـ ع د  ال ك ف ار  «] 97: عمران ل م ون  ُ  َّ  ُ ف ح ج  ال م س   ْ   َ  َ  َ  َ    ِ   ُ  ِ ْ  ُ  ْ  َّ  َ  َ« (( )20(.  

  :وقال صديق حسن خان يف تفسريه
اإلسالم، وأن كل دين يعين أن الدين املقبول عند اهللا هو دين ((

سواه غري مقبول ألن الدين الصحيح ما يرضي اهللا عن فاعله ويثيبه 
أي الواقعني يف اخلسران يوم ) وهو يف اآلخرة من اخلاسرين(عليه 

  . )21( ))القيامة وهو حرمان الثواب وحصول العقاب
م  و م  : ((وقال سبحانه وتعالى ال  س  ين  ع ن د  الل ه  اإل   َ  َ إ ن  الد    ُ َ  ْ ِْ    َِّ     َ  ْ ِ   َ تـ ل ف  ِ  َّ    ِّ  َ  ا اخ   َ َ  ْ    

نـ ه م  و م ن   ْ  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  إ ال  م ن  بـ ع د  م ا ج اء ه م  ال ع ل م  بـ غ ي ا بـ يـ   َ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ   ً ْ  َ   ُ  ْ ِ  ْ   ُ  ُ  َ   َ    َ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ َّ  ِ  َ  َ  ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ  
س اب   ف ر  ب آي ات  الل ه  ف إ ن  الل ه  س ر يع  ال ح  َ   ِ ي ك   ِ  ْ   ُ  ِ  َ   ََّ    َّ  َِ   َِّ     ِ  َ   ِ  ْ  ُ  ْ ، )19:آل عمران)) (َ 

وهذه اآلية الكرمية تفيد أيضا ما أفادته اآلية السابقة، وأن الدين 
اإلسالم، وهذا املعىن قرره : ي يرضاه اهللا تعاىل لعباده، هوالذ

  :املفسرون هلذه اآلية الكرمية، ومن ذلك
  :قال الطربي رمحه اهللا يف تفسريه

ْ ِ  ِ فـ ت أ و يل  قـ و ل ه  ((  َ   ُ م  {:   َ َْ  ِ  ال  س  ْ  َ ُ إ ن  الد ين  ع ن د  الل ه  اإل   ِْ    َِّ     َ  ِْ   َ ِ  َّ إ ن  ] 19: آل عمران[} ِ  َّ    ِّ 
ي  الط اع ة  ع ن  

َ ُ   ِ ْ الط اع ة  ال يت  ه   َّ     َ  ِ  ِ َّ    َ َ ه  الط اع ة  ل ه ، و إ قـ ر ار  األ  ل س ن  و ال ق ل وب  ل ه     َّ  ِ  َ ُ  د    ُ ُ  ْ َ   ِ  ُ  َْ ْ    ُ  َ  ْ ِ  َ    ُ َ  ُ َ  َّ     ُ َ
َ   َ ُ  ب ال ع ب ود ي ة  و الذ ل ة ، و ان ق ي اد ه ا ل ه  ب الط اع ة  ف يم ا أ م ر  و نـ ه ى، و ت ذ ل ل ه ا ل ه    ُُّ  َ  َ َ     َ  َ  َ   َ  َ  َ   َ  ِ   ِ َ  َّ   ِ   ُ َ   َ  ُ  َ  ِ  ْ َ    َِّ ِّ   َ   َِّ  ِ  ُُ  ْ ِ 

ر اك   ب ار  ع ل ي ه  و ال  احن  ر اف  ع ن ه  د ون  إ ش  ت ك  ِ  ب ذ ل ك  م ن  غ ري   اس   َ  ْ  ِ  َ   ُ   ُ َْ   ٍ  َ ِْ   َ  َ   ِ َْ  َ   ٍ  َ  ْ  ِ ْ   ِْ  َ   ْ  ِ  َ  ِ َ ْ  غ ري  ه  م ن  ِ   ِ  ِِ ْ  َ
ُُ  ِ  َّ ِ خ ل ق ه  م ع ه  يف  ال ع ب ود ي ة  و األ  ل وه ي ة   ْ  َ   َِّ  ِ  ُُ  ْ  ِ   ُ َ  َ  ِ ِ  ْ َ.  

ل  الت أ و يل    و  م ا قـ ل ن ا يف  ذ ل ك  ق ال  مج  اع ة  م ن  أ ه  ِ     َّْ  ِ  ِ و ب ن ح   ْ  َ  ْ  ِ  ٌ َ  َ َ   َ  َ   َ  َِ  ِ   َ ْ  ُ    َ  ِ  ْ  َِ  َ(( )22(.  
  :وقال البغوي رمحه اهللا يف تفسريه

م  {(( ال  س  ْ  َ ُ إ ن  الد ين  ع ن د  الل ه  اإل   ِْ    َِّ     َ  ِْ   َ َ  ْ يـ ع ين  الد ين  ال م ر  } ِ  َّ    ِّ   ْ   َ  ِّ    ِ  ْ يح ، ك م ا  َ  ي  الص ح  َ   ض   َ    َ   ِ َّ    َّ  ِ
َ   َ ق ال  تـ ع اىل    َ   َ م  د ين ا : "  َ  ال  س  يت  ل ك م  اإل   ِ   ً  و ر ض    َ َ  ْ ِْ    ُ  ُ  َ  ُ   ِ ة" (َ َ  َ  ال م ائ د   ِ  َ َ  و ق ال  ) 3: ْ  ْ  و م ن  "َ  َ   َ َ

م  د ين ا فـ ل ن  يـ ق ب ل  م ن ه   ال  س  َ  ِ ْ  ُ يـ ب ت غ  غ يـ ر  اإل    َ ْ  ُ   ْ  َ َ   ً   ِ   ِ َ  ْ ِْ    َ  ْ َ   ِ ر ان  " (  َ َْ  ْ  َ  َ آل  ع م   ِ   ِ  :85( (( )23(  .  
ُ  َ  ْ ع ن  أ ىب  ه ر يـ  وقد أورد اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده   ِ  َ  ْ ِ  ر ة  ع ن  ر س ول  َ    ُ  َ   ْ  َ   َ َ

َ  أ ن ه  ق ال   -صلى اهللا عليه وسلم-   َِّ  الل ه   َ  و ال ذ ى نـ ف س  م ح م د  ب ي د ه  ال  «  َ َُّ   َ    ِ ِ  َِ   ٍ َّ  َ  ُ  ُ  ْ  َ    ِ َّ   َ
م ع  ب ى أ ح د  م ن  ه ذ ه  األ م ة  يـ ه ود ى  و ال  ن ص ر ان ى  ث م  ي م وت  و ل م   ْ  ي س   َ َ   ُ   ُ  َ َّ  ُ ٌّ  ِ َ  ْ  َ  َ  َ  ٌّ  ِ  ُ  َ   ِ َّ  ُ    ِ ِ  َ   ْ  ِ  ٌ  َ  َ   ِ  ُ  َ  ْ  َ

ل ت  ب ه  إ ال  ك ان  م ن  أ ص ح   ْ  َ يـ ؤ م ن  ب ال ذ ى أ ر س   َ  ْ  ِ  َ   َ َّ  ِ  ِ  ِ  ُ  ْ ِ  ْ  ُ   ِ َّ  ِ   ْ  ِ ْ ِ  اب  الن ار   ُ   َّ     ِ  «)24(   
فهذه اآليات واحلديث بينت أنه بعدما بعث نبينا عليه الصالة 
ٍ                          والسالم أن اهللا ال يقبل من عبد  إال اإلسالم وإال كان مستحقا                           

  .لعذاب اهللا ووعيده
ْ  و ق ل  ال ح ق  م ن  ر ب ك م  ف م ن  ش اء  فـ ل يـ ؤ م ن  و م ن  ((: وأما قوله تعاىل  َ َ   ْ  ِ ْ  ُ  ْ َ   َ   َ   ْ  َ  َ  ْ  ُ ِّ َ   ْ  ِ ُّ  َ  ْ   ِ  ُ َ

ف ر   ُ  ْ ش اء  فـ ل ي ك   ْ  َ ْ َ   َ ن ا ل لظ ال م ين  ن ار ا أ ح اط  ب ه م  س ر اد قـ ه ا و إ ن   َ   ْ  إ ن ا أ ع ت د   ِ َ    َ  ُ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ  ِ  َ   َ  َ  ً  َ   َ   ِ  ِ َّ   ِ  َ  ْ  َ ْ  َ  َّ ِ 
و ي ال و ج وه  ب ئ س  الش ر اب  و س اء ت   ل  ي ش  ت غ يث وا يـ غ اث وا ب م اء  ك ال م ه  ْ  ي س   َ   َ  َ   ُ  َ َّ     َ  ِْ   َ  ُ  ُ  ْ    ِ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ٍ   َ  ِ    ُ َ  ُ     ُ  ِ  َ ْ  َ

ً  م ر تـ ف ق ا  َ  َ  ْ أن الكفار غري مأمورين : ، فليس املراد منها)29: الكهف( ))ُ 
م لن بالدخول يف اإلسالم،  م، أو إ وليس املراد منها ترك دعو

اية اآلية اليت  حياسبوا من اهللا تعاىل على اختيارهم الباطل؛ بدليل 

م بالنار على كفرهم فقد خرجت خمرج الوعيد والتهديد؛  توعد
وبدليل ما سبق من النصوص اليت بينت أن اهللا ال يقبل سوى 

اليت تبني أن كل الكفار اإلسالم، وبدليل النصوص يف املبحث التايل 
م يدعون لإلسالم؛ ولذا فقد بني أهل  على اختالف أجناسهم وألوا
العلم معىن اآلية الظاهر من سياقها، والذي أرشدت إليه النصوص 
األخرى، وهذا هو املنهج احلق أن نضم النظري إىل نظريه ليعرف املعىن 

  .الصواب
َ   َ يـ ق ول  تـ ع اىل  : ((آلية السابقةقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه ل   َ   ُ   ُ  َ 

َ  َّ َ ل ر س ول ه  حم  م د  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م    َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ   ٍ َّ َ ُ   ِ ِ  ُ  َ ُ   ِ  َّ  ِ و ق ل  ي ا حم  م د  ل لن اس  : ِ  َّ َ ُ   َ   ْ ِ   ه ذ ا ال ذ ي : َ ُ  َّ     َ  َ
ئ ت ك م  ب ه  م ن  ر ب ك م  ه و  احل  ق  الذ ي ال  م ر ي ة  ف يه  و ال  ش ك   َ  َّ ج   َ  َ   ِ ِ   َ َْ  ِ َ    ِ    ُّ َْ    َ  ُ   ْ  ُ ِّ َ   ْ  ِ  ِ ِ  ْ  ُ َ  ف م ن  ش اء  {ِ  ُْ    َ   ْ  َ  َ

َ   َ فـ ل يـ ؤ م ن  و م ن  ش اء     ْ  َ َ   ْ  ِ ْ ف ر    َ ْ  ُ  ُ  ْ فـ ل ي ك   ْ د يد  و ال و ع يد  الش د يد ؛  } َ ْ َ  ا م ن  ب اب  التـ ه  ِ   ه ذ    ِ َّ     ِ  ِ  َ  ْ َ   ِ   ِ  ْ َّ      ِ  َ   ْ  ِ   َ  َ
ا ق ال   ن ا{: َ ِ ََ    َ  َ و هل  ذ  ْ  َ إ ن ا أ ع ت د   َ ْ ن ا : َ  ْ أ ي   } ِ َّ  َ  ْ  َ  أ ر ص د   َ  ْ ِ   َ ل لظ ال م ين  {َ  َ  و ه م  ال ك اف ر ون   }ِ   َّ ِ    ُ  ِ  َ  ْ   ُ  ُ َ

َ  ِ َ ِ ِ  ب الل ه  و ر س ول ه  و ك ت اب ه     ِ ِ  ُ  َ َ َ  ن ار ا أ ح اط  ب ه م  س ر اد قـ ه ا{ ِ   َِّ    ُ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ  ِ  َ   َ   .)25( )).ُ  ُ َ  س ور ه ا: َ  ْ أ ي   } َ  ً  َ 
ْ ُ ُ  قـ و ل ه  : ((وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه  َ 

َ   َ تـ ع اىل   ف ر  {:  َ  ُ  ْ ف م ن  ش اء  فـ ل يـ ؤ م ن  و م ن  ش اء  فـ ل ي ك   ْ  َ ْ َ   َ   َ   ْ  َ َ   ْ  ِ ْ  ُ  ْ َ   َ   َ   ْ  َ ي ة  }َ  َ ِ  ، ظ اه ر  ه ذ ه  اآل  ْ    ِ ِ  َ   ُ  ِ  َ   
ي ري  بـ ني   ال ك ف ر  و اإل  مي ان  و ل ك ن   ِ  َّ ال ك ر مي ة  حب  س ب  ال و ض ع  الل غ و ي  الت خ   َ َ   ِ  َ ِْ  َ   ِ  ْ  ُ  ْ  َ ْ  َ   ُ  ِ ْ َّ    ِّ  ِ  َُّ     ِ  ْ  َ  ْ   َ  َ َ ِ   َِ  ِ  َ َ  ال م ر اد    ْ   َ  ُ  ْ 

د يد   ي ري ، و إ من  ا ال م ر اد    ا التـ ه  ي ة  ال ك ر مي ة  ل ي س  ه و  الت خ  ُ  م ن  اآل    ِ  ْ َّ      َ ِ   ُ  َ  ُ  ْ   ََّ  ِ َ    ُ  ِ ْ َّ     َ  ُ   َ  َْ   َِ  ِ  َ  ْ   ِ َ ْ    َ  ِ
و يف   ْ  ِ  ُ و الت خ  ل وب   ؛ َ   َّ ي ري  أ س  د يد  مب  ث ل  ه ذ ه  الص يغ ة  ال يت  ظ اه ر ه ا الت خ  ٌ  و التـ ه    ُ ْ  ُ  ُ  ِ ْ َّ      َ ُ  ِ  َ  ِ َّ    ِ َ ِّ     ِ ِ  َ   ِ  ِْ ِ   ُ   ِ  ْ َّ    َ 

َ  َ ِ َِّ    َ   َّ م ن  أ س ال يب  الل غ ة  ال ع ر ب ي ة ، و الد    ْ   ِ َُّ     ِ  ِ   َ  َ  ْ َ  ل يل  م ن  ال ق ر آن  ال ع ظ يم  ع ل ى أ ن  ال م ر اد  ِ   َ  ُ  ْ  َّ  َ   َ َ   ِ   ِ  َ  ْ   ِ   ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ُ  ِ 
و يف  أ ن ه  أ تـ ب ع  ذ ل ك  ب ق و ل ه   د يد  و الت خ  ي ة  التـ ه  ْ ِ  ِ يف  اآل   َ  ِ  َ  َِ   َ  َ ْ َ   َُّ َ   ُ  ِ  ْ َّ   َ   ُ   ِ  ْ َّ      ِ َ ن ا {:  ِ   ْ ْ  َ  إ ن ا أ ع ت د   َ ْ  َ  َّ ِ 

ت غ يث وا يـ غ اث وا ب م اء    ٍ   ل لظ ال م ين  ن ار ا أ ح اط  ب ه م  س ر اد قـ ه ا و إ ن  ي س    َ  ِ    ُ َ  ُ     ُ  ِ  َ ْ  َ  ْ  ِ َ    َ  ُ  ِ  َ  ُ   ْ  ِ  ِ  َ   َ  َ  ً  َ   َ   ِ  ِ َّ   ِ
ل  ي   ِ   َ ك ال م ه   ْ  ُ و ي ال و ج وه  ب ئ س  الش ر اب  و س اء ت  م ر تـ ف ق اَ  ْ  ً  ش   َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   َ  َ   ُ  َ َّ     َ  ِْ   َ  ُ  ُ  ْ    ِ ا }ْ  َ   ، و ه ذ   َ َ   

ي ري   ، إ ذ  ل و  ك ان  الت خ  و يف  د يد  و الت خ  ُ  أ ص ر ح  د ل يل  ع ل ى أ ن  ال م ر اد  التـ ه   ِ ْ َّ     َ   َ   ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ِ  ْ َّ   َ   ُ   ِ  ْ َّ      َ  َ  ُ  ْ  َّ  َ   َ َ   ٍ  ِ َ   ُ  َ  ْ  َ
ا َ  ع ل ى ب اب ه  ل م ا تـ و ع د  ف اع ل  أ ح د  الط ر فـ ني   ال م خ يـ ر  بـ يـ نـ ه م ا   ذ  َ ِ    َ  ُ  َ  ْ َ    َ َّ   َ  ُ  ْ  ِ ْ  َ َ َّ     ِ  َ  َ  َ  ِ  َ   َ َّ  َ  َ    َ اب   َ َ    َ ِ ِ  َ  ِ  ال ع ذ    َ  َ  ْ 

ح  ك م ا تـ ر ى ا و اض  ، و ه ذ  َ  األ  ل يم   َ    َ  َ   ٌ  ِ  َ    َ  َ َ    ِ  ِ َ ْ  .(( )26(. 

  :المبحث الثالث
ُ                                               هل د عي الناس جميعا للدخول في دين اإلسالم وهل كل بني     
                                     ُ             آدم على اختالف ألوانهم واختالف أجناسهم ي دعون للدخول 

ٌ               في دين اإلسالم أم أن دين اإلسالم خاص  بأمة دون أمة؟                                  
م يدعون إن الناس كلهم على اختال م وأجناسهم ولغا ف ألوا

ٌ                           للدخول يف دين اإلسالم، فاإلسالم دين  ارتضاه ربنا سبحانه وتعاىل                               
ُ ُ    ِ   ي ا أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا اد خ ل وا ف ي  :((للناس كافة، يقول سبحانه وتعاىل  ْ      ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ 

ُ  ٌّ الس ل م  ك اف ة  و ال  تـ ت ب ع وا خ ط و ات  الش ي ط ان  إ ن ه  ل ك م  ع د و    َ   ْ  ُ  َ  َُّ ِ   ِ  َ  َّْ     ِ   َ  ُ  ُ     ُ  َِّ  َ  َ  َ   ًَّ   َ  ِ  ِّْ    
   )208:البقرة))(ُ  ِ  ٌ م ب ين  

ير ا و ن ذ ير ا ((: وقال سبحانه وتعاىل ِ   ً  و م ا أ ر س ل ن اك  إ ال  ك اف ة  ل لن اس  ب ش   َ َ   ً   ِ  َ  ِ  َّ   ِ  ًَّ   َ َّ  ِ  َ  َ  ْ َ  ْ  َ   َ َ
ثـ ر  الن اس  ال  يـ ع ل م ون   ُ   َ و ل ك ن  أ ك   َ ْ  َ  َ   ِ  َّ     َ  َ  ْ  َ َّ  ِ   )28: سبأ )) (َ َ 
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ِ  ً    ق ل  ي ا أ يـ ه ا الن اس  إ ن ي ر س ول  الل ه  إ ل ي ك م  ج م يع ا ا((: وقال تعاىل  َ   ْ  ُ  َْ ِ   َِّ     ُ   ُ  َ   ِّ ِ   ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ   ْ ِ   ل ذ ي ُ  َّ 
ي ي و ي م يت  ف آم ن وا  ُ  َ  ِ ُ    ل ه  م ل ك  الس م او ات  و األ  ر ض  ال  إ ل ه  إ ال  ه و  ي ح    ِ  ُ َ    ِ ْ  ُ  َ  ُ  َّ  ِ  َ  َِ  َ   ِ  َْ ْ   َ   ِ   َ   َ َّ     ُ  ْ ُ  ُ  َ
ْ  ب الل ه  و ر س ول ه  الن ب ي  األ  م ي  ال ذ ي يـ ؤ م ن  ب الل ه  و ك ل م ات ه  و ات ب ع وه  ل ع ل ك م    ُ َّ  َ  َ  ُ  ُ  َِّ   َ   ِ  ِ  َ  ِ َ َ   َِّ   ِ   ُ  ِ ْ  ُ    ِ َّ   ِّ ِّ ُ ْ   ِّ  َِّ     ِ  ِ  ُ  َ َ   َِّ   ِ 

ت د ون   ُ   َ تـ ه   َ ْ   )158: األعراف)) ( َ 
ه ي  ل ل ه  و م ن  (( :وقال سبحانه وتعاىل ت  و ج  ل م  ِ  ف إ ن  ح اج وك  فـ ق ل  أ س   َ َ   َِّ  ِ  َ  ِ  ْ  َ   ُ  ْ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ُّ   َ   ْ  َِ 

ل م وا  ت م  ف إ ن  أ س  ل م  ُ    اتـ بـ ع ن  و ق ل  ل ل ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  و األ  م ي ين  أ أ س   َ ْ  َ  ْ  َِ   ْ  ُ ْ  َ ْ  ََ   َ  ِّ ِّ ُ ْ   َ   َ  َ  ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ  ِ  ْ  ُ َ   ِ  َ  َ َّ   
ير  ب ال ع ب اد   غ  و الل ه  ب ص  و ا و إ ن  تـ و ل و ا ف إ ن م ا ع ل ي ك  ال ب ال  ت د  ِ  َ  ِ فـ ق د  اه   ْ ِ   ٌ   ِ  َ  َُّ    َ   ُ َ  َْ    َ  َْ  َ    َ َّ  َِ    ْ َّ  َ  َ   ْ  ِ َ    ْ  َ  َ ْ    ِ  َ  َ  ((

  )20: آل عمران(
                                         ُ           فهذه اآليات الكرميات تبني أن اإلسالم دين عاملي ي دعى اجلميع  

للدخول فيه، وإن نبينا عليه الصالة والسالم قد أرسل للناس مجيعا 
بل للثقلني اإلنس واجلن، وقد حكى اهللا لنا يف كتابه ما قالته اجلن 

ت  : ((فقد قال تعاىل ي  إ يل   أ ن ه  اس  ْ  َ ق ل  أ وح     َُّ َ  ََّ  ِ  َ  ِ   ُ  ْ َ  ُ     ِ َّ  م ع  نـ ف ر  م ن  اجل  ن  فـ ق ال وا إ ن ا ُ   َ  ِّ ِْ    َ  ِ  ٌ  َ  َ   َ  َ
َ  ً  مس  ع ن ا قـ ر آن ا ع ج ب ا   َ   ً   ْ  ُ   َ  ْ ا * َِ ر ك  ب ر بـ ن ا أ ح د  د  ف آم ن ا ب ه  و ل ن  ن ش  د ي إ ىل  الر ش  ً  يـ ه   َ  َ  َ ِّ  َ  ِ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ   ِ ِ  َّ  َ  َ  ِ  ْ ُّ    َ  ِ   ِ  ْ  َ  ((

  .)1،2:اجلن(
وقد أخرب املصطفى عليه الصالة والسالم عن دعوته فقال كما يف 

ِ     َِّ   َ  َّ ع ب د  الل ه ، أ ن   ْ  ِ ب ن   َ  ِ  ِ ج اب ر  عن  احلديث الذي رواه اإلمام البخاري بسنده  َْ 
َ   َ  َ الن يب   ص ل ى اهللا  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   ُ    َّ  َ  َّ ٌ  أ ع ط يت  مخ  س ا مل   يـ ع ط ه ن  أ ح د   ((:    َّ ِ  َ  َ َّ  ُ  َ  ْ  ُ  َْ    ً ْ َ   ُ   ِ  ْ  ُ

د ا :  َ ْ ِ  قـ ب ل ي ج  ر ، و ج ع ل ت  يل  األ ر ض  م س  ري ة  ش ه  ر ت  ب الر ع ب  م س  ً   ن ص   ِ  ْ  َ  ُ  ْ  َ   ِ   ْ  َِ  ُ  َ    ٍ  ْ  َ   ََ  ِ  َ  ِ  ْ ُّ   ِ   ُ  ْ  ِ  ُ
ْ  ُ  َّ و ط ه ور ا، ف أ مي  ا ر ج ل  م ن  أ م    ِ  ٍ  ُ  َ   َُّ  ََ    ً   ُ  َ  غ امن   َ 

ل ت  يل  امل ِ ُ يت  أ د ر ك ت ه  الص ال ة  فـ ل ي ص ل ، و أ ح   َ 
َ
   ِ   ْ َّ  ِ  َُ   ِّ  َ  ُْ  َ   ُ َ َّ     ُ ْ َ َ  ْ  َ ِ 

َ َ   و مل   حت  ل  أل  ح د  قـ ب ل ي، و أ ع ط يت  الش ف اع ة ،    َ َّ     ُ   ِ  ْ  َُ     ِ ْ َ   ٍ  َ َ ُ   َِ   و ك ان  الن ب ي  يـ بـ ع ث  إ ل ى َ  َْ  َِ َّ  ِ  َ  ْ  ُ  ُّ  َِّ     َ   َ َ
َ   َّ ً قـ و م ه  خ اص ة  و ب ع ث ت  إ ل ى الن اس  ع ام ة     ِ  َّ      َِ   ُ  ْ ِ  ُ َ   ً َّ   َ   ِ  ِ ْ  َ (()27(.  
َ  ُ ُ  و أ م ا إر س ال ه  : ((ه للحديث السابققال العراقي رمحه اهللا تعاىل يف شرح  ْ    َّ  ََ 

ه د  ل ه  قـ و له تـ ع اىل   َ   َ إىل  اخل  ل ق  ك اف ة  فـ ي ش   َ     ْ  َ   ُ َ  ُ  َ  ْ  َ َ   ًَّ   َ   ِ  َْ ْ َ  ِ   َ   ًَّ  ِ   َّ  ِ و م ا أ ر س ل ن اك  إ ال ك اف ة  ل لن اس  {  َ    َ  ْ َ  ْ  َ   َ َ{ 
ِ   ْ  ِ  ِ ق ال  اب ن  د ق يق  ال ع يد  ] 28: سبأ[  ِ  َ   ُ  ْ   َ ً   و ال  يـ ع تـ ر ض  ع ل ى ه ذ ا ب أ ن  ن وح ا :  َ    ُ َّ  َِ    َ  َ    َ َ   ُ  َ  َ  ْ  ُ  َ  َ- 

م   ُ  ع ل ي ه  الس ال  َ  بـ ع د   -َ  َْ ِ     َّ َ  ْ ل   َ  ه  م ن  ال ف ل ك  ك ان  م بـ ع وث ا إىل  ك ل  أ ه  ِ  خ ر وج   ْ  َ ِّ  ُ  َ    ً   ُ  ْ  َ  َ   َ   ِ  ْ ُ  ْ   ْ  ِ  ِ ِ   ُ  ُ
؛ أل  ن ه  مل   يـ ب ق  إال  م ن  ك ان  م ؤ م ن ا م ع ه ، و ق د  ك ان  م ر س ال  إل ي ه م ؛  ْ   األ  ر ض   ِ  َْ   ً  َ  ْ  ُ  َ   َ   ْ  َ َ    ُ َ  َ  ً  ِ ْ  ُ  َ   َ   ْ  َ َّ    َ  َْ   َْ   َُّ َ ِ    ِ  َْ ْ  

ا ال ع م وم  يف  الر س ال ة  مل   ي ك ن  يف  أ ص ل  ال بـ ع ث ة  و إ من  ا و ق ع   َ َ  َ أل  ن  ه ذ    ََّ  ِ َ   ِ َ ْ  َ ْ    ِ  ْ  َ ِ   ْ  ُ  َ َْ   ِ َ  َ ِّ    ِ   َ  ُ  ُ  ْ    َ  َ  َّ َ ل    ِ ِ  أل  ج   ْ َ ِ 
ك  س ائ ر   ، و ه و  احن  ص ار  اخل  ل ق  يف  ال م و ج ود ين    ال  ِ  احل  اد ث  ال ذ ي ح د ث   ِ  َ   ِ َ َ ِ   َ   ِ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ  َْ ْ    ُ   َ ِْ    َ  ُ َ    َ  َ  َ    ِ َّ    ِ  ِ  َ ْ  

م ه  فـ ع م وم  ر س ال ت ه  يف  أ ص ل  ،    َّ  ِ الن اس   ِ  و أ م ا ن ب يـ ن ا ص ل و ات  الل ه  ع ل ي ه  و س ال   ْ  َ ِ   ِ َِ   َ  ِ   ُ  ُ  ُ  َ   ُ ُ َ  َ  َ   ِ َْ  َ   َِّ     ُ  َ  َ َ   َ ُّ  ِ َ   َّ  ََ 
ْ َ  ِ ال بـ ع ث ة    َ ْ  (( )28(.  

 )يبعث إىل قومه(غريي ) ان النيبوك(: ((وقال القسطالين رمحه اهللا
قومي وغريهم من ) خاصة وبعثت إىل الناس عامة(املبعوث إليهم 

: ويف رواية أيب هريرة عند مسلم، العرب والعجم واألسود واألمحر
  .)29( ))وأرسلت إىل اخللق كافة وهي أصرح الروايات وأمشلها

ضل فهذه النصوص القرآنية واألحاديث النبوية على صاحبها أف
الصالة والسالم تقرر وتدل على أن نبينا حممد عليه الصالة والسالم 
                                           ُ           مرسل للناس مجيعا، وأن كل بين البشر بل حىت اجلن ي دعون لدين 

اإلسالم فهم خماطبون به مجيعا، جيب عليهم قبول اإلسالم والدخول 
فيه فاهللا هو من خلقهم، واهللا سبحانه وتعاىل هو من أمرهم بذلك؛ 

ٌ                                     الم دين  عاملي ، وهذا ما يقرره علماء اإلسالم رمحهم اهللا فدين اإلس      ٌ      
  .تعاىل، وقد سبقت النقول عن بعضهم

  المبحث الرابع
هل يجبر أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم المجوس على 

  الدخول في دين اإلسالم عند القدرة عليهم؟
ال جيرب أحد من أهل الكتاب على دخول اإلسالم ومثلهم اجملوس بل 

: دعون لإلسالم فإن أبوا فاجلزية فإن أبوا فالقتال لقوله تعاىلي
ر  و ال  ي ح ر م ون  م ا (( خ  َ  َ   ق ات ل وا ال ذ ين  ال  يـ ؤ م ن ون  ب الل ه  و ال  ب ال يـ و م  اآل    ُِّ  َ  ُ َ  َ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  َ ْ  ِ  َ  َ   َِّ   ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َ   َ   ِ َّ      ُِ  َ 

َ  ح ر م  الل ه  و ر س ول ه  و ال  ي د ين ون  د ين  ال ح ق  م ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب    َ  ِ  ْ     ُ  ُ  َ   ِ َّ    َ  ِ ِّ  َ  ْ   َ   ِ   َ   ُ  ِ  َ َ  َ   ُ  ُ  ُ  َ َ   َُّ     َ َّ  َ
ز ي ة  ع ن  ي د  و ه م  ص اغ ر ون  َ  َّ ح ت   ُ   َ ى يـ ع ط وا ال ج   ِ   َ   ْ  ُ  َ   ٍ  َ  ْ  َ   َ  َ ْ  ِ  ْ     ُ  ْ ، قال )29: التوبة( ))   ُ 

  :السعدي رمحه اهللا يف تفسريه لآلية الكرمية
َ    ال ذ ين  ال {هذه اآلية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من ((   ِ َّ  

ر   ِ  ِ يـ ؤ م ن ون  ب الل ه  و ال ب ال يـ و م  اآلخ      ِ ْ  َ ْ  ِ    َ   َِّ   ِ   َ   ُ ِ ْ  إميانا صحيحا يصدقونه بأفعاهلم}  ُ 
وال حيرمون ما حرم اهللا، فال يتبعون شرعه يف حترمي . وأعماهلم

َ    َْ ِّ و ال ي د ين ون  د ين  احل  ق  {احملرمات،    ِ   َ   ُ  ِ ال يدينون بالدين الصحيح، : أي} َ   َ 
م على دين، فإنه دين غري احلق، ألنه إما بني دين  وإن زعموا أ
مبدل، وهو الذي مل يشرعه اهللا أصال وإما دين منسوخ قد شرعه 

 غريه بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فيبقى التمسك به اهللا، مث
م ؛ بعد النسخ غري جائز فأمره بقتال هؤالء وحث على ذلك، أل

يدعون إىل ما هم عليه، وحيصل الضرر الكثري منهم للناس، بسبب 
م أهل كتاب   .القتال :ذلك وغري، أ

ُ      ِْ َْ  َ ح ىت  يـ ع ط وا اجل  ز ي ة  {   ْ اء لرتك املسلمني املال الذي يكون جز : أي} َ  َّ  ُ 
قتاهلم، وإقامتهم آمنني على أنفسهم وأمواهلم، بني أظهر املسلمني، 
                    ٌّ                          يؤخذ منهم كل عام، كل  على حسب حاله، من غين وفقري 
ومتوسط، كما فعل ذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وغريه، من 

  .أمراء املؤمنني
ْ  َ  ٍ ع ن  ي د  {: وقوله اقتدارهم،  حىت يبذلوها يف حال ذهلم، وعدم: أي} َ 

ا خادما وال غريه، بل ال تقبل إال  ا بأيديهم، فال يرسلون  ويعطو
  .من أيديهم

ُ   َ و ه م  ص اغ ر ون  {   ِ   َ   ْ ذه احلال، وسألوا املسلمني أن يقروهم  }َ ُ  فإذا كانوا 
باجلزية، وهم حتت أحكام املسلمني وقهرهم، وحال األمن من شرهم 

هم املسلمون مما ينفي وفتنتهم، واستسلموا للشروط اليت أجراها علي
عزهم وتكربهم، ويوجب ذهلم وصغارهم، وجب على اإلمام أو نائبه 

وإال بأن مل يفوا، ومل يعطوا اجلزية عن يد وهم ، أن يعقدها هلم
   )30( )).صاغرون، مل جيز إقرارهم باجلزية، بل يقاتلون حىت يسلموا
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أخذا  )31(واتفق األئمة األربعة على قبول اجلزية من أهل الكتاب
 أخذا  )32(بظاهر اآلية الكرمية، كما اتفقوا على أخذها من اجملوس

بالسنة النبوية، فقد أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من جموس 
هجر كما ثبت يف الصحيح من حديث عبدالرمحن بن عوف رضي 

                               ُ           ، ويستفاد من ذلك أن من ذكروا ال ي كرهون على )33(اهللا تعاىل عنه
ين اإلسالم مىت ما قدرنا عليهم بل يدعون للدخول يف الدخول يف د

اإلسالم فإن أبوا فاجلزية فإن أبوا فالقتال معهم، ويدل على ذلك قوله 
ف ر  ((: تعاىل د  م ن  ال غ ي  ف م ن  ي ك  ر اه  ف ي الد ين  ق د  تـ بـ ي ن  الر ش  ْ  ال  إ ك   ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ ِّ  َ  ْ   َ  ِ  ُ  ْ ُّ     َ َّ  َ  َ   ْ  َ  ِ  ِّ      ِ  َ َ  ْ  ِ َ 

س   ت م  ْ  َ ب الط اغ وت  و يـ ؤ م ن  ب الل ه  فـ ق د  اس   َ ْ    ِ  َ  َ   َِّ   ِ   ْ  ِ ْ  ُ  َ   ِ   ُ َ  ك  ب ال ع ر و ة  ال و ثـ ق ى ال  ان ف ص ام   ِ   َّ    َ  ِ  ْ  َ    َ  ْ  ُ  ْ   ِ َ  ْ  ُ  ْ ِ   َ
َ ِ   ٌ ل ه ا و الل ه  س م يع  ع ل يم     ٌ   ِ  َ   َُّ    َ    َ ، قال الطربي يف تفسريه لآلية )256:البقرة( ))َ 

ذ  : ((السابقة ل  ال ك ت ابـ ني  ، و م ن  أ حب  ت  ل ك م  أ خ  ر ه وا م ن  أ ه  َ  ف ال  ت ك   ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ ْ َ  َ  ْ  َ َ   ِ ْ  َ  َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ    ُ ِ  ْ  ُ َ  َ
ِ    َْ ِّ اجل  ز ي ة  م ن ه ، ع ل ى د ين ك م  د ين  احل  ق ؛   ِ   ْ  ُ  ِ  ِ    َ َ َ  ف إ ن  م ن  ح اد  ع ن  الر ش اد  بـ ع د     ِْ َْ ِ  ِ ْ ُ     ْ  َ   ِ   َ َّ     ِ  َ   َ   َ   ْ  َ َّ  َِ 

ت ب ان ت ه  ل ه ، ف إ ىل  ر ب ه  أ م ر ه ، و ه و  و يل   ع ق وب ت ه  يف  م ع اد ه   ِ  ِ اس    َ  َ ِ   ِ َِ   ُ  ُ  ُّ ِ  َ   َ  ُ َ    ُُ  ْ  َ  ِِّ َ  َ  َِ    ُ َ  ِ َِ  َ ِ  ْ ، وقال )34( )) 
ر اه  يف  الد ين{: ((ابن كثري يف تفسريه لآلية الكرمية السابقة ْ  َ َ   ِ    ِّ  ال  إ ك   ِ َ  {

ا ع ل ى الد  : َ  ْ أ ي   ر ه وا أ ح د  َ َ      ُّ ال  ت ك     ً  َ  َ    ُ ِ  ْ ح   َ ُ  م  ف إ ن ه  بـ ني   و اض  ال  س  ٌ  خ ول  يف  د ين  اإل    ِ  َ  ٌ ِّ  َ   َُّ ِ َ   ِ َ  ْ ِْ    ِ   ِ  ِ   ِ   ُ
ئ ل ه  و بـ ر اه ين ه   ِ  ُ  ُ ج ل ي  د ال   َ  َ  َ   ُ ُِ َ  َ ر ه  أ ح د  ع ل ى الد خ ول  ف يه ،  ،َ ِ  ٌّ  ِ   ِ ِ   ال  حي  ت اج  إ ىل  أ ن  ي ك    ُ ُّ      َ َ   ٌ  َ  َ  َ َ  ْ  ُ  ْ  َ َ  ِ  ُ  َ ْ َ  َ 

ري ت ه  د خ ل  ف يه  ع ل ى  ر ه  و نـ و ر  ب ص  م  و ش ر ح  ص د  ال  اه  الل ه  ل إل  س  َ َ   ب ل  م ن  ه د    ِ ِ   َ  َ  َ   ُ ََ  ِ  َ  َ َّ  َ  َ   ُ َ  ْ  َ   َ  َ  َ  َ   ِ َ  ْ ِْ  ِ  َُّ     ُ  َ  َ   ْ  َ  ْ  َ
ُ ُ  يـ ن ة ، و م ن  أ ع م ى الل ه  قـ ل ب ه  و خ ت م  ع ل ى مس  ع ه  و ب ص ر ه  ف إ ن ه  ال  ي ف يد ه    َ بـ     ِ  ُ َ   َُّ ِ َ   ِِ  َ  َ َ   ِ ِْ َ    َ َ   َ  َ َ  َ   ُ ََ  َ   َُّ      َ  ْ  َ  ْ  َ َ    ٍ َِّ  

ر ه ا م ق س ور ا ُ   ً الد خ ول  يف  الد ين  م ك   ْ  َ   ً َ  ْ  ُ  ِ  ِّ    ِ   ُ   ُ ُّ    .  
ي ة  يف  قـ و م  م ن  األ  ن ص ار ، و إ ن  ك ان   َ  و ق د  ذ ك ر وا أ ن  س ب ب  نـ ز ول  ه ذ ه  اآل    َ   ْ  ِ َ    ِ   َ  َْ ْ    َ  ِ  ٍ ْ  َ  ِ   ِ َ ْ    ِ ِ  َ   ِ   ُ  ُ   َ  َ َ  َّ  َ    ُ  َ  َ   ْ  َ َ

م ه ا ع   َ    َ ح ك   ُ  ْ   .)35( )).  ًّ ام اُ 
ل  الذ م ة  ع ل ى : ((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ر اه  أ ه  َ َ   ف إ ن  إ ك    ِ َّ ِّ     ِ  ْ  َ  َ َ  ْ  ِ َّ  َِ 

م  غ يـ ر  ج ائ ز ، ك م ا ق ال  تـ ع اىل   ال  س  َ   َ اإل    َ   َ  َ    َ  َ    ٍ  ِ  َ   ُ  ْ َ   ِ َ  ْ ر اه  ف ي الد ين  ق د  تـ بـ ي ن  {:   ِْ َ  ال  إ ك  َّ  َ  َ   ْ  َ  ِ  ِّ      ِ  َ َ  ْ  ِ َ 
ف ر  ب الط اغ وت  و يـ ؤ م ن  ب   د  م ن  ال غ ي  ف م ن  ي ك  ْ   ِ الر ش   ِ ْ  ُ  َ   ِ   ُ  َّ   ِ   ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ ِّ  َ  ْ   َ  ِ  ُ  ْ س ك     ُّ ت م  َ  الل ه  فـ ق د  اس   َ  ْ  َ ْ    ِ  َ  َ   َِّ   

ٌ  ب ال ع ر و ة  ال و ثـ ق ى ال  ان ف ص ام  ل ه ا و الل ه  س م يع  ع ل يم     ِ َ   ٌ   ِ  َ   َُّ    َ    َ  َ  َ   َ  ِ  ْ  َ    َ  ْ  ُ  ْ   ِ َ  ْ  ُ َ  الل ه  و ل ي  ال ذ ين  *  ِ ْ    ِ َّ   ُّ  ِ َ   َُّ   
ر ج ه م  م ن  الظ ل م ات  إ ل ى الن ور  و ال ذ ين  ك ف ر وا أ و ل ي اؤ ه م   ُ  آم ن وا ي خ   ُ  ُ  َ ِ  ْ  َ    ُ  َ  َ  َ   ِ َّ   َ   ِ ُّ      َِ   ِ   َ  ُُّ     َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ِ  ْ  ُ    ُ َ 

ر ج ونـ ه م  م ن  الن   َ     ُّ الط اغ وت  ي خ   ِ  ْ  ُ  َ   ُ  ِ  ْ  ُ  ُ   ُ ُ  ور  إ ل ى الظ ل م ات  أ ول ئ ك  أ ص ح اب     َّ    َ  ْ  َ  َ  َِ   ُ  ِ   َ  ُُّ      َِ   ِ 
ُ   َ الن ار  ه م  ف يه ا خ ال د ون    ِ  َ    َ   ِ  ْ  ُ   ِ   . )36( ))] .257 ، 256: البقرة[ }   َّ 

، ع ن  اب ن  الز بـ ري  ، ق ال   ِ     ُّ َ  ِْ   َ  َ ق ال  أ ب و ع بـ ي د  يف  ك ت اب  األ  م و ال   ْ   ِ  َ    ِ  َ  َْ ْ    ِ  َ ِ  ِ   ٍ  ْ َ ُ    َُ   َ ُّ ك ت ب  الن يب   :  َ  ِ َّ     َ  َ َ
ل  ال ي   ِ    ْ َ ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  إ ىل  أ ه   ْ  َ َ  ِ  َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ ل م  م ن  يـ ه ود ي  أ و  «: َ  ِ م ن  َ  َّ     َُّ   ْ  أ ن ه  م ن  أ س   َ ٍّ  ِ  ُ  َ   ْ  ِ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ  َُّ َ 

َ  ن ص ر ان ي  ف إ ن ه  م ن  ال م ؤ م ن ين ، ل ه  م ا ل ه م  و ع ل ي ه  م ا ع ل ي ه م ، و م ن  ك ان     َ  ْ  َ َ    ْ  ِ  َْ  َ    َ  ِ  َْ  َ  َ   ْ  ُ  َ   َ  ُ  َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ  َُّ  َِ  ٍّ  ِ َ  ْ  َ
ز ي ة   ْ َ  ُ ع ل ى يـ ه ود ي ة  أ و  ن ص ر ان ي ة  ف إ ن ه  ال  يـ ف ت ن  ع نـ ه ا و ع ل ي ه  ال ج   ِ  ْ   ِ  َْ  َ  َ    َ  ْ  َ   ُ  َ ْ  ُ  َ   َُّ  َِ   ٍَّ ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ٍَّ  ِ  ُ  َ    َ َ«)37( .  

م ال جيربون على الدخول يف دين اإلسالم وأن وال يع ين القول بأ
ٌ             أن دينهم صحيح، أو أنه مقبول  منهم؛ بل ال : اجلزية تقبل منهم                           

يقبل إال دين اإلسالم بعد بعثت نبينا عليه الصالة والسالم كما تقدم 
                     َّ                              يف املباحث السابقة، لكن  أمر حماسبتهم يف عدم دخوهلم لدين 

هو من حياسبهم على كفرهم، وقد توعد سبحانه اإلسالم إىل اهللا، ف

الكفار باخللود يف نار جهنم، وقد أرسل اهللا سبحانه رسله وأنزل كتبه 
  .ليقيم احلجة على الناس

                 ُ                                    كما أن املسلمني ال ي لزمون باجلهاد وال يطالبون به إال يف حال 
القدرة عليه؛ كبقية التكليفات الشرعية، يقول شيخ اإلسالم ابن 

ة  : ((محه اهللاتيمية ر  ِ  و س ائ ر  ال ع ب اد ات  م ن  الص ال  َ َّ     ْ  ِ  ِ  َ  َ ِ  ْ   ُ  ِ  َ ه اد  َ  َ   ِ و ال ج   ِ َ   و غ ري   ذ ل ك    َ  ْ   َِ  ِْ  َ  َ
ر ة   ب  م ع  ال ق د  َ  ِ ك ل  ذ ل ك  و اج   ْ  ُ  ْ   َ  َ  ٌ  ِ  َ   َ ز  ف إ ن  الل ه  ال  ي ك ل ف  نـ ف س ا  ؛ُ  ُّ  َِ  ً   ف أ م ا م ع  ال ع ج   ْ  َ   ُ ِّ  َ  ُ َ   ََّ    َّ  َِ   ِ  ْ  َ  ْ   َ  َ  َّ  ََ 

ع ه ا َ  إال  و س   َ  ْ  ُ ا أ م ر  الل ه  ال م ص ل ي  أ ن  يـ ت ط ه ر  ب   ؛  َّ  َ   ِ و هل  ذ  َّ  َ  ََ    ْ  َ  َ ِّ  َ  ُ  ْ   َُّ     َ  َ ْ  ال م اء  ف إ ن  ع د م ه  أ و  َ ِ ََ   َ   َ  ُ َ  ِ  َ   ْ  َِ   ِ  َ  ْ 
ر اح ة  أ و  غ ري   ذ ل ك  تـ ي م م   د ة  ال بـ ر د  أ و  ج  َ  خ اف  الض ر ر  ب اس ت ع م ال ه  ل ش  َّ  ََ    َ  َِ  ِْ  َ   ْ  َ  ٍ َ  َ  ِ   ْ  َ  ِ ْ  َ ْ    ِ َّ  ِ  ِ  ِ ِ  َ  ْ  ِ ْ  ِ   َ َ َّ     َ   َ

ه ه  و ي د ي ه  م ن ه   ا ط ي ب ا ف م س ح  ب و ج  َ ْ ِ  ِ ْ  ُ ص ع يد   َ َ   ِ ِ  ْ  َ  ِ  َ  َ  َ  َ  ً ِّ َ    ً ، مع وجوب حتصيل  )38(...))َ  ِ 
ال به فهو هذه القدرة ما أمكنهم ووسعهم؛ فما ال يتم الواجب إ

  .واجب
  المبحث الخامس

هل يجبر غير أهل الكتاب من يهود ونصارى كذا المجوس على 
الدخول في دين اإلسالم عند القدرة عليهم؟ أم حكمهم حكم 

  أهل الكتاب والمجوس كالهندوس والبوذ وغيرهم؟
لقد اختلف أهل العلم يف غري من ذكر من األصناف الثالثة على 

  :ثالثة أقوال هي
  :ل األولالقو 

أنه ال تأخذ اجلزية إال من أهل الكتاب ومثلهم اجملوس، وأما غريهم 
فيدعون إىل اإلسالم فإن مل يقبلوا فيقاتلون ليس هلم خيار ثالث، 

  .)40(وظاهر مذهب اإلمام أمحد )39(وهذا مذهب الشافعية
وهذا يعين أننا جنربهم على الدخول يف دين اإلسالم إن قدرنا عليهم 

  .فالسيففإن أبوا 
  :من أدلة أصحاب هذا القول

ت م وه م  : ((عموم قوله تعاىل ر ك ين  ح ي ث  و ج د  ُ  ْ ف اقـ تـ ل وا ال م ش    ُ  ُ ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ : التوبة)) ( َ  ْ  ُ ُ     ْ 
فكل مشرك فقد أمرنا بقتله إال من استثناهم النص وهم ) 5

  .األصناف الثالثة الذين تقدم ذكرهم
  :القول الثاني

رفضوا الدخول يف تأخذ اجلزية من كل الكفار جبميع أصنافهم إن 
  .دين اإلسالم إال مشركي العرب

  .)42(، ورواية عن اإلمام أمحد )41(وهذا مذهب األحناف 
وهذا يعين أننا ال جنرب أحدا على الدخول يف دين اإلسالم إال مشركي 

  .العرب، فيدعون للدخول يف دين اإلسالم، فإن أبوا فالسيف
ين ال ثالث هلما، فيخري مشركي العرب بني أمر : وعلى هذا القول

إما الدخول يف اإلسالم، أو قتاهلم؛ فال تؤخذ منهم جزية، : ومها
 .خبالف غريهم من املشركني والكفار
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  :من أدلتهم
ع و ن  إ ل ى قـ و م  أ ول ي : ((قوله تعالى ْ ٍ  ُ  ِ   ق ل  ل ل م خ ل ف ين  م ن  األ  ع ر اب  س ت د   َ    َِ   َ  ْ  َ  ْ  ُ َ   ِ  َ  ْ َ ْ    َ  ِ  َ   َِّ  َ  ُ  ْ ِ  ْ  ُ

ل م ون   ُ   َ ب أ س  ش د يد  تـ ق ات ل ونـ ه م  أ و  ي س   ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َ   ُِ   َ  ُ   ٍ   ِ  َ   ٍ ر ا   َْ  ْ  ً  ف إ ن  ت ط يع وا يـ ؤ ت ك م  الل ه  أ ج   َ  َُّ     ُ  ُ  ِ ْ  ُ     ُ  ِ  ُ  ْ  َِ 
ً   ح س ن ا و إ ن  تـ تـ و ل و ا ك م ا تـ و ل ي ت م  م ن  قـ ب ل  يـ ع ذ ب ك م  ع ذ اب ا أ ل يم ا   ِ َ   ً   َ  َ   ْ  ُ  ِّْ  َ  ُ   ُ  ْ َ   ْ  ِ  ْ  ُ َّْ  َ  َ    َ  َ   ْ َّ  َ  َ  َ   ْ  ِ َ   ً  َ  َ(( 

فذكرت اآلية خيارين ال ثالث هلما القتال أو اإلسالم،  )16الفتح (
العرب  واآلية كانت فيمن قاتلهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم

م ال يعاملون معاملة أهل الكتاب   . )43(املشركون، فدل على أ
وأما غري مشركي العرب فيأخذون حكم أهل الكتاب ألن اآلية 
السابقة جاءت يف حق مشركي العرب، وأيضا حلديث بريدة رضي 

  .اهللا عنه الذي استدل به أصحاب القول الثالث التايل ذكره
  :القول الثالث
ن كل الكفار جبميع أصنافهم عربا وعجما، فيدعون  ُ           ت أخذ اجلزية م

، )44(لإلسالم أو اجلزية أو القتال، وهذا مذهب اإلمام مالك
من احملققني من أهل العلم، سأذكر  ، واختاره عدد)45(واألوزاعي

بعضهم مع نقل أقواهلم ألمهيتها يف هذه املسألة، ولقوة حتقيقهم 
ٌ     توافق على اختياره عدد  من                  ُ               ٌ رمحهم اهللا تعاىل، ولي عرف أن هذا قول                       

  :احملققني رمحهم اهللا تعاىل، فمنهم
  :شيخ اإلسالم ابن تيمية ، إذ قال رحمه اهللا 

ُ  َ ال م ق ص ود  ه ن ا((   ُ  ُ  ْ  َ ِ أ ن  د ع و ة  حم  م د  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ش ام ل ة  ل لثـ ق ل ني   :  ْ  ْ  َ ََّ   ِ   ٌ َ ِ  َ   َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ   ٍ َّ َ ُ   َ َ  ْ  َ  َّ  َ :
ن   ف  أ ج  ت ال  ن س  و اجل  ن  ع ل ى اخ  ْ  َ اإل    َ  ِ َ  ِ ْ     َ َ  ِّ ِْ  َ   ِ ه م  ف ال  ي ظ ن  أ ن ه  خ ص  ال ع ر ب    ِْْ  َ  اس   َ  َ  ْ  َّ  َ   َُّ َ  ُّ  َ  ُ َ  َ  ْ  ِ  ِ  

ل م  و ك اف ر ؛  م  م س  ك ام  ب اس  ك ام  أ ص ال  ب ل  إمن  ا ع ل ق  األ  ح  م  م ن  األ  ح  ٍ   حب  ك   ِ  َ َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  ْ  ِ   َ  َ  ْ َ ْ    َ َّ  َ   ََّ    ْ  َ ً  ْ  َ  ِ  َ  ْ َ ْ    ْ  ِ  ٍ  ْ ُ ِ 
؛ و غ ري   ذ ل ك  م ن  األ  مس  اء   ن  و ظ امل   ر ؛ و حم  س  ؛ و بـ ر  و ف اج  ِ  و م ؤ م ن  و م ن اف ق   َ ْ َ ْ    ْ  ِ  َ  َِ  ِْ  َ  َ   ٍِ  َ  َ   ٍ  ِ ْ ُ  َ    ٍ  ِ  َ  َ  ٍّ  َ  َ    ٍ  ِ َ  ُ َ   ٍ  ِ ْ  ُ َ

ُ  َ  ِ ال م ذ ك ور ة    ْ  َ يص    ْ  ُ  يف  ال ق ر آن  و احل  د يث  و ل ي س  يف  ال ق ر آن  و ال  احل  د يث  خت  ص    ِ ْ َ   ِ   ِ َْ   َ  َ   ِ   ْ  ُ  ْ  ِ   َ  َْ  َ   ِ   ِ َْ  َ   ِ   ْ  ُ  ْ  ِ 
ك ام  الش ر يع ة  و ل ك ن  بـ ع ض  ال ع ل م اء  ظ ن  ذ ل ك  يف   م  م ن  أ ح  َ   ِ ال ع ر ب  حب  ك   َِ  َّ  َ   ِ  َ  َُ  ْ   ُ  ْ  َ   ْ  ِ  ََ   ِ َ  ِ َّ     ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  ٍ  ْ ُ ِ   ِ  َ  َ  ْ 

ه ور  ك م ا ظ ن  ط ائ ف ة  م نـ ه م  أ ب و ي   ك ام  و خ ال ف ه  اجل  م  ْ   َُ    ُ بـ ع ض  األ  ح   ُ  ْ  ِ  ٌ َ  ِ َ  َّ  َ    َ  َ   ُ  ُ  ْ ُْ    ُ َ  َ  َ  َ   ِ  َ  ْ َ ْ    ِ  ْ َ   َ َُّ  وس ف  أ ن ه   َ   ُ  
تـ ر ق ون    ل م ني  ع ل ى أ نـ ه م  ي س  تـ ر ق وا و مج  ه ور  ال م س  َ   خ ص  ال ع ر ب  ب أ ن  ال  ي س   ُّ َ  َ  ْ  ُ  ْ  ُ َّ  َ    َ َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ   ُ  ُ ْ ُ  َ    ُّ َ  َ  ْ  ُ َ   ْ  َِ   َ  َ  َ  ْ  َّ  َ
رت  ق  ب ين   يح ة  ح ي ث  ا س  ْ  ُِ َّ َ  ِ ك م ا ص ح ت  ب ذ ل ك  األ  ح اد يث  الص ح   ُ  ُ  ْ َ   ُ َ   ِ َّ     ُ   ِ   َ َ ْ    َ  ِ َ  ِ  ْ َّ  َ    َ  َ

ْ   َ ال م ص ط ل ق  و ف يه م  ج و ي ر ي ة  ب ن ت  احل  ار ث  مث   أ ع تـ    َ َّ ُ   ِ  ِ  َ ْ    ُ  ِْ   َُّ ِ  ْ َ  ُ   ْ  ِ  ِ  َ   ِ  َِ  ْ  ُ َ  ق ه ا و تـ ز و ج ه ا و أ ع ت ق   ْ   َ ْ  ََ    َ  َ َّ  َ  َ  َ    َ  َ
رت  ق  م ن  قـ و م ه ا َ  ب س ب ب ه ا م ن  ا س   ِ ْ  َ   ْ  ِ َّ ُِ  ْ  ُ  ْ  َ   َ  َِ  َ تـ ر ق ه  الر س ول  ص ل ى الل ه   ...ِ  َ  َّ     َُّ  و ع ام ة  م ن  اس    ُ   ُ َّ     َُّ َ  َ  ْ    ْ  َ  ُ َّ   َ  َ

ر  ه ذ ا ي ط ول   ُ   ُ ع ل ي ه  و س ل م  م ن  الن س اء  و الص بـ ي ان  ك ان وا ع ر ب ا و ذ ك   َ   َ  َ   ُ  ْ  ِ َ   ً َ  َ     ُ  َ   ِ  َ  ْ ِّ   َ   ِ  َ ِّ     ْ  ِ  َ َّ  َ  َ ْ  و ل ك ن  . َ  َْ ِ    ِ  َ َ
ُ    َْ َّ  ِ ع م ر  ب ن  اخل  ط اب    ْ  ُ  َ ت غ ن اء  الن اس  ع ن   ُ  ْ  ل م ا ر أ ى ك ثـ ر ة  الس يب   م ن  ال ع ج م  و اس   َ   ِ  َّ     َ  َ ْ  ِ ْ  َ   ِ  َ  َ  ْ   ْ  ِ ِْ َّ     َ َ  ْ  َ    ََ   َّ  َ

م ام  و أ م ر ه   رت  ق اق  ال ع ر ب  ر أ ى أ ن  يـ ع ت ق وا ال ع ر ب  م ن  ب اب  م ش ور ة  اإل   ْ  ِِ  اس   ََ   ِ  َ ِْ    ِ َ  ُ  َ  ِ  َ   ْ  ِ  َ  َ  َ  ْ     ُ  ِ ْ  ُ   ْ  َ   ََ   ِ  َ  َ  ْ   ِ  َ ْ ِ  ْ  
م  الش ر ع ي  ال ذ ي يـ ل ز م  اخل  ل ق   ْ َْ  َ ب ال م ص ل ح ة ؛ ال  م ن  ب اب  احل  ك     ُ َ  ْ َ    ِ َّ   ِّ  ِ ْ َّ     ِ  ْ ُْ    ِ  َ   ْ  ِ َ    ِ َ  َ ْ  َ َ  ك ل ه م  ف أ خ ذ     ِ ْ   َ  ََ   ْ  ُ َّ  ُ

َ  َّ َ  َّ   ِْ َْ َ   َ م ن  أ خ ذ  مب  ا ظ ن ه  م ن  قـ و ل  ع م ر  و ك ذ ل ك  ظ ن  م ن  ظ ن  أ ن  اجل  ز ي ة  ال     ْ  َ َّ  َ   َ  ِ َ  َ َ   َ  َ  ُ   ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َُّ َ   َ ِ   َ  َ  َ  ْ  َ
ْ  ِِ  َ تـ ؤ خ ذ  م ن  م ش ر ك ي ال ع ر ب  م ع  ك و   ا تـ ؤ خ ذ  م ن  س ائ ر  ال م ش ر ك ني    ُ  ْ   ِ  ِ  َ   ْ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ   َ ِ  ْ  َ   َ  َ  ِ  َ  َ  ْ    ِِ  ْ  ُ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ  .

ُ  و مج  ه ور  ال ع ل م اء  ع ل ى أ ن ه  ال  يـ ف ر ق   ِّ  َ  ُ  َ   َُّ َ    َ َ   ِ  َ  َُ  ْ   ُ  ُ ْ ُ ِ  ْ بـ ني   ال ع ر ب  و غ ري  ه م  َ  ِْ  َ  َ   ِ  َ  َ  ْ  َ ْ  مث   م نـ ه م  م ن  .  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ َّ ُ
ل   ر ك  و م نـ ه م  م ن  ال  ي أ خ ذ ه ا إال  م ن  أ ه  ه ا م ن  ك ل  م ش  ذ  ِ  جي  و ز  أ خ   ْ  َ  ْ  ِ َّ     َ  ُ  ُ  َْ  َ   ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ َ   ٍ  ِ  ْ  ُ ِّ  ُ   ْ  ِ   َ  َ  ْ  َ  ُ ِّ َ ُ

؛ و ذ ل ك  أ ن  الن يب   ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  مل   ي أ خ ذ   ْ  ال ك ت اب  و ال م ج وس   ُ  َْ  َْ   َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   َُّ     َّ  َ  َّ ِ َّ    َّ  َ  َ  َِ  َ    ِ   ُ  َ  ْ َ   ِ  َ ِ  ْ 
ل  ال ك ت اب     ِْ َْ َ  ِ  ْ اجل  ز ي ة  م ن   ه ا م ن  ال م ج وس  و أ ه  ر ك ي ال ع ر ب  و أ خ ذ  ِ   ْ  ِ َ  ِ م ش   ْ  ََ   ِ   ُ  َ  ْ   ْ  ِ   َ  َ  َ  ََ   ِ  َ  َ  ْ    ِِ  ْ ْ  ف م ن  . ُ   َ  َ

َ  ِ  ٍ تـ ؤ خ ذ  م ن  ك ل  ك اف ر  :  َ  َ ق ال    ِّ  ُ   ْ  ِ  ُ  َ  ْ ر ك و أ   َّ  َ َ    ِْ َْ ِ  َ  َّ   َ  ََ  ْ إن  آي ة  اجل  ز ي ة  ل م ا نـ ز ل ت  :  َ  َ ق ال  .  ُ  ل م  م ش  ْ  ُِ   س   ُ  َ  اْ َ 
ر ك  حم    ٌ   َُ ال ع ر ب  ف إ نـ ه ا نـ ز ل ت  ع ام  تـ ب وك  و مل   يـ ب ق  ع ر يب   م ش   ِ  ْ  ُ ٌّ ِ  َ  َ   َ  َْ   َْ  َ   َ   َُ    َ  َ   ْ  ََ  َ    َ َّ  ِ َ   ِ  َ  َ ُّ ار ب ا و مل   ي ك ن  الن يب    ْ  ِ َّ     ْ  ُ  َ َْ  َ   ً ِ  

ل م ني   َ  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ل يـ غ ز و  الن ص ار ى ع ام  تـ ب وك  جب  م يع  ال م س   ِ  ِ ْ  ُ  ْ   ِ   ِ َ ِ   َ   َُ    َ  َ    َ   َ َّ     َ ُ  ْ  َ ِ   َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ- 
ر  الل ه   َ     َُّ  إال  م ن  ع ذ   َ  َ   ْ ر  ع ام   -  َّ َ  َ  َ  و ي د ع  احل  ج از  و ف يه  م ن  حي  ار ب ه  و يـ بـ ع ث  أ ب ا ب ك    ٍ  ْ  َ  َ َ   ُ  َ  ْ َ   َ   ُ ُِ  َ ُ   ْ  َ  ِ ِ  َ   َ   َ ِْ    ُ  َ  َ َ
ع  فـ ن اد ى يف   َ    ِ ت س   َ  َ   ٍ  ْ ر ك  و ال  ي ط وف  ِ  م  أ ن  ال  حي  ج  بـ ع د  ال ع ام  م ش  َ  ال م و س    ُ  َ َ  َ   ٌ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ  ْ   َ  ْ  َ  َّ ُ َ  َ   ْ  َ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ 

ل ه ا  َ   ب ال بـ ي ت  عريان و نـ ب ذ  ال ع ه ود  ال م ط ل ق ة  و أ بـ ق ى ال م ؤ قـ ت ة  م ا د ام  أ ه   ُ ْ  َ  َ  َ    َ  َ ََّ   َ  ُ  ْ    َ  ْ َ َ   َ َ  َْ  ُ  ْ   َ  ُ  ُ  ْ   َ  ََ   َ         ِ  ْ َ ْ  ِ 
د  ك م ا أ م ر  الل ه  ب ذ ل ك  يف  أ و ل  س ور ة  التـ و ب ة  و أ ن ظ   ْ َ ِ   َ َْ  َ م وف ني  ب ال ع ه  َّ      ِ َ  ُ   ِ َّ  َ ِ   َ  ِ َ  ِ  َُّ     َ  َ  َ   َ  َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   َ َ  ر  ال ذ ين  ُ  ِ    ِ َّ    َ

ه ا ب غ ز و  ال م ش ر ك ني  ك اف ة  ق ال وا خ  ال  ه ر  و أ م ر  ع ن د  ان س  َ   ًَّ   َ ُ   نـ ب ذ  إل ي ه م  أ ر بـ ع ة  أ ش    َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   ِ ْ  َ  ِ   َ  ِ َ  ِ  ْ   َ  ِْ   َ  َ  ََ   ٍ  ُ  ْ  َ  َ َ  َ ْ  َ  ْ  ِ  َْ    َ  ََ   :
ل  أ د اء  اجل  ز ي ة  أل  ن ه  مل    م  و مل   يـ ر ض  ب ذ  ال  س  ر ك ون  ك ل ه م  ك اف ة  ب اإل   ان  ال م ش  َ َُّ   َْ ف د  ِ   ِ َْ ِْ    ِ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  َْ  َ   ِ َ  ْ ِْ  ِ   ًَّ   َ   ْ  ُ ُّ  ُ   َ   ُِ  ْ  ُ  ْ   َ   َ  َ

ر ك ي ال   ْ  ِِ     ْ ي ك ن  ل م ش   ُ  ِ  ْ  ُ م  م ا ي ص رب  ون  َ  س ال  َ  ع ر ب  م ن  الد ين  بـ ع د  ظ ه ور  د ين  اإل    ُ ِ  ْ  َ   َ  ِ َ  ْ ِْ    ِ   ِ   ِ  ُ  ُ   َ  ْ  َ   ِ  ِّ     ْ  ِ  ِ  َ  َ
ل ه  ع ل ى أ د اء  اجل  ز ي ة  ع ن  ي د  و ه م  ص اغ ر ون ؛ إذ  ك ان  ع ام ة  ال ع ر ب  ق د   ْ  أل  ج   َ  ِ  َ  َ  ْ   ُ َّ   َ   َ   َ   ْ     َ   ُ  ِ   َ   ْ  ُ َ   ٍ  َ  ْ  َ   ِ َْ ِْ    ِ  َ  َ   َ َ   ِ ِ ْ َ ِ 

ان وا ب ا ر ك ي ال ع ر ب  ع ز  يـ ع تـ ز ون  ب ه  ف د  ل م وا فـ ل م  يـ ب ق  ل م ش  َ  ُ     ِ أ س   َ  ِ ِ  َ  ُّ  َ  ْ  َ  ٌّ  ِ   ِ  َ  َ  ْ    ِِ  ْ  ُ  ِ  َ  َْ    ْ  َ َ     ُ  َ ْ م  ح ي ث  َ  ال  س  ُ  إل    ْ َ   ِ َ  ْ ِْ 
ِ   َ   ِّ َ  ِ أ ظ ه ر ه  الل ه  يف  ال ع ر ب  ب احل  ج ة  و ال بـ ي ان  و الس ي ف  و الس ن ان    َّْ   َ   ِ  َ  َ ْ  َ   ِ َّ ُْ  ِ   ِ  َ  َ  ْ  ِ   َُّ     ُ َ  َ  ْ ِّ و قـ و ل  الن يب   . َ  ِ َّ     ُ  ْ  َ  َ

َ  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م   َّ  َ  َ   ِ َْ  َ ْ   َ  َ َ  أ م ر ت أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح ىت  ي ش ه د وا أ ن  ال  إل ه  {َ  َّ     َُّ    َ    ُ  َ  ْ  َ َّ  َ   َ  َّ     َ  ِ َ ُ   ْ  َ   ْ  ِ  ُ
ً  إال  الل ه  و أ ن  حم  م د ا َّ َ ُ ة ؛ و يـ ؤ ت وا الز ك اة     َّ    َُّ   ََ  َّ  ْ ُ       ََّ   َ ر س ول  الل ه  و ي ق يم وا الص ال   ُ  َ    َ َ َّ       ُ   ِ  ُ َ   َِّ     ُ   ُ ُ ُ  م ر اد ه  } َ   َ  ُ

َ  ق ت ال  ال م ح ار ب ني  ال ذ ين  أ ذ ن  الل ه  يف  ق ت اهل  م  مل   ي ر د  ق ت ال  ال م ع اه د ين     ِ  َ   َ  ُ  ْ   َ  َ ِ   ْ ِ  ُ َْ   ْ ِِ  َ ِ  ِ   َُّ     َ  ِ  َ  َ   ِ َّ    َ  ِِ   َ  ُ  ْ   ُ  َ ِ 
د ه م   ِ  ْ ال ذ ين  أ م ر  الل ه  ب و ف اء  ع ه   ِ  ْ  َ   ِ  َ  َ  ِ  َُّ     َ  َ  َ  َ   ِ َ  َّ     َُّ  و ك ان  الن يب   ص ل ى الل ه  .   َّ  ُّ ِ َّ     َ َ  ع ل ي ه  و س ل م  قـ ب ل  َ َ    ْ َ   َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ

ِ  نـ ز ول     ُ َ ٌ  بـ ر اء ة  "  ُ  ه  م ن  ال ك ف ار  "  َ  َ  ُ  َّ  ِ يـ ع اه د  م ن  ع اه د   ْ   ْ  ِ  ُ َ  َ   َ   ْ  َ  ُ  ِ   َ ِ  ف ف ي احل  د يث  :  َ ُ   ق ال وا ... ُ    ِ َْ     ِ  َ
ر ة  إىل   م  مث   إىل  اهل  ج  ال  س  ع و  ال ك ف ار  إىل  اإل   َ ِ    َ أ م ر ه  ل م ن  أ ر س ل ه  أ ن  ي د   ْ ِْ   َ   َّ ُ   ِ َ  ْ ِْ   َ    َ  َّ  ُ  ْ   َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ َ َ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  ُُ  ْ  َ

ِ  األ  م ص ار  و إ ال  ف إ ىل  أ د اء    َ  َ َ  َِ  َّ  ِ َ   ِ   َ  َْ ر وا ك ان وا ك أ ع ر اب    ْ ِ  اجل  ز ي ة  و إ ن  مل   يـ ه اج   َ  ْ  َ َ     ُ  َ     ُ  ِ   َ  ُ  َْ   ْ  ِ َ   ِ َْ ِْ  
ر ك ني  ف د ل  ع ل ى أ ن ه  د ع ا إىل   ل م ني  و األ  ع ر اب  ع ام تـ ه م  ك ان وا م ش  َ     َ ال م س   َ   َُّ َ    َ َ  َّ  َ  َ  َ  ِِ  ْ  ُ    ُ  َ   ْ  ُ  ُ َّ   َ   ُ  َ  ْ َ ْ  َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ 

ل  ال ك ت اب   ر ك ني  و أ ه  ِ   ْ  ِ َ  ِ أ د اء  اجل  ز ي ة  م ن  ح اص ر ه  م ن  ال م ش   ْ  ََ   َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   ْ  ِ  ُ َ  َ   َ   ْ  َ  ِ َْ ِْ    ِ  َ  َ.(( )46(.  
  :وقال رمحه اهللا

الكتاب  العلماء خمتلفون بعد نزول آية اجلزية هل تؤخذ من أهل مث((
ومن له شبهة كتاب دون غريه أو تؤخذ من كل كافر جازت 
َ                           معاهدته والنيب ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  إمنا مل يأخذها من العرب ألن  َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ   َُّ     َّ  َ               

فيها ثالثة  ؛العرب اقتاهلم كان قبل نزول آية اجلزية أو يستثىن مشركو 
ل للعلماء مشهورة واجلمهور جيوزون أخذها من مشركي اهلند أقوا

والرتك وغريهم من أصناف العجم كما جيوز اجلميع معاهدة هؤالء 
عند احلاجة أو املصلحة وهل جيوز أن يعاهدوا عهدا مطلقا أو ال 

  .)47( ))يكون إال مؤقتا على قولني
ذ  اجل  ز  (( :وابن القيم رحمه اهللا؛ إذ قال ُ    ِْ ْ فصل يف أ خ   ْ َ  ِْ ي ة  م ن  غ ري         َ    ْ  ِ  ِ َ

َ  ال م ج وس  و ال يـ ه ود  و الن ص ار ى   َ َّ   َ   ِ  ُ  َ ْ  َ   ِ   ُ  َ  ْ :  
ث   ه ا ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  م ن  ث ال  ِ  فـ ل م ا نـ ز ل ت  آي ة  اجل  ز ي ة ، أ خ ذ  َ  َ  ْ  ِ  َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ    َ  َ  َ  َ   ِ َْ ِْ    ُ َ   ْ  ََ  َ   َّ  َ َ 

ه ا م ن  ع ب اد  : َ  َ ِ  َ ط و ائ ف   ، و ال يـ ه ود ، و الن ص ار ى، و مل   ي أ خ ذ  ِ  م ن  ال م ج وس   َّ ُ   ْ  ِ   َ  ْ  ُ  َْ  َْ  َ     َ   َ َّ   َ    ِ  ُ  َ ْ  َ    ِ   ُ  َ  ْ   َ  ِ
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ْ  َ  ِ األ  ص ن ام   َ ء ، و م ن  د ان  : ِ   َ ق يل   َ ف  .   ْ ذ ه ا م ن  ك اف ر  غ ري   ه ؤ ال  َ  ال  جي  وز  أ خ   َ   ْ  َ َ    ِ َ  ُ  َ  ِْ  َ   ٍ  ِ  َ   ْ  ِ   َ  ُ  ْ  َ  ُ ُ َ  َ 
ذ ه  و تـ ر ك ه   اء  ب أ خ  ْ ِ  ِ ب د ين ه م ، اق ت د   َ  َ   ِ ِ  ْ  َِ   ً  َ  ِْ     ْ  ِ  ِ  ِ ل  ال ك ت اب  . ِ  ِ  و ق يل  ب ل  تـ ؤ خ ذ  م ن  أ ه   َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ   ْ  َ  َ  ِ  َ

، و األ    ة  األ  ص ن ام  م ن  ال ع ج م  د ون  ال ع ر ب  ِ    َ  َْ و غ ري  ه م  م ن  ال ك ف ار  ك ع ب د   َ  َ  ْ   َ   ُ   ِ  َ  َ  ْ   َ  ِ  ِ  َ  ْ َ ْ    ِ َ  ََ  َ   ِ  َّ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ِ ِْ  َ :  َّ ُ و ل  َ 
د ى ر و ايـ تـ ي ه   ِ  َ   َ َ ْ  ِ قـ و ل  الش اف ع ي  ر مح  ه  الل ه  وأمحد يف  إ ح     َ  ْ  ِ ِ        َُّ     َُ ِ  َ  ِّ  ِ  ِ َّ     ُ  ْ ُ  َ  ِ قـ و ل  أ يب  :  َ   َّ  ِ و الث اين  .  َ   ْ  َ 

ر ى َ  ح ن يف ة ، وأمحد ر مح  ه م ا الل ه  يف  الر و اي ة  األ  خ   ْ ُ ْ    ِ َ َ ِّ    ِ   َُّ      َ  ُ َ ِ  َ         َ َ  ِ  َ.  
ِ     َّ  ِ و أ ص ح اب  ال ق و ل  الث اين    ْ  َ  ْ   ُ   َ  ْ ر ك  :  ََ  ه ا م ن  م ش  ْ  ِ ِ يـ ق ول ون  إ من  ا مل   ي أ خ ذ   ُ  ْ  ِ   َ  ْ  ُ  َْ  َْ   ََّ  ِ  َ   ُ  ُ ؛  َ  ِ   ي ال ع ر ب   َ  َ  ْ   

، و مل   يـ ب ق  ف يه ا  ل م ت  د ار ة  ال ع ر ب  َ   أل  نـ ه ا إ من  ا نـ ز ل  فـ ر ض ه ا بـ ع د  أ ن  أ س   ِ   َ  َْ   َْ  َ    ِ  َ  َ  ْ   ُ َ  َ   ْ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  ْ  َ    َ  ُ  ْ  َ   َ  َ  َ   ََّ  ِ   َ َّ  َ ِ 
، ف إ نـ ه ا نـ ز ل ت  بـ ع د  فـ ت ح  م ك ة ، و د خ ول  ال ع ر ب  يف  د ين  الل ه   ر ك  ِ     َِّ  م ش    ِ  ِ   ِ  َ  َ  ْ   ِ   ُ  ُ َ    َ َّ  َ  ِ  ْ َ   َ  ْ  َ   ْ  ََ  َ    َ َّ  ِ َ    ٌ  ِ  ْ  ُ

ِ  ٌ أ فـ و اج ا، فـ ل م  يـ ب ق  ب أ ر ض  ال ع ر ب  م ش ر ك    ْ  ُ  ِ  َ  َ  ْ   ِ  ْ  َِ   َ  َْ    ْ  َ َ     ً  َ  ْ َ  ، ا غ ز ا بـ ع د  ال ف ت ح  تـ ب وك  َ   ، و هل  ذ    َُ    ِ  ْ َ  ْ   َ  ْ  َ   َ  َ    ََ ِ َ   
ر ك ون ، ل ك ان وا يـ ل ون ه ، و ك ان وا  َ َ  ُ    و ك ان وا ن ص ار ى، و ل و  ك ان  ب أ ر ض  ال ع ر ب  م ش     ُ َ  ُ َ     ُ  َ  َ   َ   ُِ  ْ  ُ  ِ  َ  َ  ْ   ِ  ْ  َِ   َ   َ   ْ  َ َ     َ   َ  َ    ُ  َ َ

ِ   َ أ و ىل  ب ال غ ز و  م ن  األ  بـ ع د ين    َ  ْ َ ْ    َ  ِ  ِ ْ  َ  ْ ِ  َ  ْ  َ.  
، ع ل م  أ ن  األ  م ر   م  ال  س  ، و أ ي ام  اإل   َْ  َ و م ن  ت أ م ل  الس يـ ر  ْ   َّ  َ  َ  ِ َ    ِ َ  ْ ِْ    َ َّ َ َ    َ  َ ِّ     َ َّ  ََ   ْ ، فـ ل م  تـ ؤ خ ذ    َ َ  ل ك  ْ  ك ذ   َ  ْ  ُ   ْ  َ َ    َ  ِ َ  َ

ل ه ا، ق ال وا َ     َ ُ   م نـ ه م  اجل  ز ي ة  ل ع د م  م ن  يـ ؤ خ ذ  م ن ه ، ال  أل  نـ ه م  ل ي س وا م ن  أ ه   ِ ْ  َ  ْ  ِ    ُ  َْ   ْ  ُ َّ  َ ِ  َ    ُ ْ ِ  ُ  َ  ْ  ُ   ْ  َ  ِ  َ  َ  ِ  ُ َْ ِْ    ُ  ُ  ْ  ِ :
ح  أ ن ه   ل  ك ت اب  و ال  ي ص  ، و ل ي س وا ب أ ه  ه ا م ن  ال م ج وس  ِ  ُّ  َ َُّ  و ق د  أ خ ذ   َ َ  َ   ٍ  َ ِ   ِ  ْ  َِ     ُ  َْ َ    ِ   ُ  َ  ْ   َ  ِ   َ  َ  َ  َ  ْ َ  ك ان  (َ َ    َ

َ  ُِ  َ هل  م  ك ت اب  و ر ف ع     ٌ َ  ِ و ه و  ح د  ) َ ُْ   ِ َ    َ ح  س ن د ه  َ ُ  ُ  ُ يث  ال  يـ ث ب ت  م ثـ ل ه ، و ال  ي ص   َ َ  ُّ  ِ  َ َ  َ    ُ ُ ْ  ِ  ُ  ُْ َ   َ   ٌ  .  
ل  األ  و ث ان  أ قـ ر ب  ح اال   َ   ً و ال  فـ ر ق  بـ ني   ع ب اد  الن ار ، و ع ب اد  األ  ص ن ام  ب ل  أ ه    ُ  َ  ْ َ   ِ  َ  ْ َ ْ    ُ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ َ ْ    ِ  َّ ُ  َ    ِ  َّ     ِ  َّ ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  َ
ْ   ِ م ن  ع ب اد  الن ار ، و ك ان  ف يه م  م ن  الت م س ك  ب د ين  إ بـ ر اه يم  م ا مل   ي ك ن  يف    ُ  َ َْ    َ  َ   ِ  َ  ْ ِ   ِ   ِ  ِ  ِ ُّ  َ َّ     َ  ِ  ْ  ِ  ِ   َ   َ َ    ِ  َّ     ِ  َّ ُ   ْ  ِ

ذ ت  م نـ ه م   ُ ع   ، ف إ ذ ا أ خ  اء  إ بـ ر اه يم  اخل  ل يل  ُ  ب اد  الن ار ، ب ل  ع ب اد  الن ار  أ ع د   ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ِ  ُ  َ  َِ    ِ  ِ َ ْ    َ   ِ  َ  ْ ِ   ُ  َ  ْ  َ  ِ  َّ     ُ  َّ ُ   ْ  َ   ِ  َّ     ِ  َّ 
، و ع ل ى ذ ل ك  ت د ل  س ن ة  ر س ول   ذ ه ا م ن  ع ب اد  األ  ص ن ام  أ و ىل  ِ  اجل  ز ي ة  ف أ خ    ُ  َ   َُّ  ُ  ُّ  ُ  َ  َ  َِ    َ َ  َ   َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ َ ْ    ِ  َّ ُ   ْ  ِ   َ  ُ  ْ  ََ   ُ َْ ِْ  

َ  َّ َ الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م    َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ   َِّ   (( )48(.  
ذ  )  ُ ْ  قـ ل ت(((:عاني رحمه اهللا؛ إذ قالوالصن ُ  ق د م ن ا ل ك أ ن  احل  ق  أ خ   ْ  َ َّ َْ   َّ  َ   َ  َ  ْ َّ  َ

ة  و ال  خي  ف ى أ ن  يف  قـ و ل ه   ْ ِ ِ  اجل  ز ي ة  م ن  ك ل  م ش ر ك  ك م ا د ل  ل ه  ح د يث  بـ ر ي د   َ  ِ  َّ  َ   َْ َ  َ  َ   َ َ  َْ  ُ   ُ   ِ  َ   ُ َ َّ  َ    َ  َ   ٍ  ِ  ْ  ُ ِّ  ُ   ْ  ِ  ِ َْ ِْ  
ل  ال ك ت اب  « ِ   ْ  ِ َ  ِ س ن وا   م  س ن ة  أ ه   ْ  َ  ََّ  ُ   ْ ِ ِ ل  » ُ  ُّ    ع ر  ب أ نـ ه م  ل ي س وا ب أ ه  ْ  ِ م ا ي ش   َِ     ُ  َْ   ْ  ُ َّ  َ ِ   ُ  ِ  ْ  ُ   َ  

  .)49()). ِ َ  ٍ ك ت اب  
ْ ُ  ُ قـ و ل ه  (( :والشوكاني رحمه اهللا إذ قال   ْ    ِْ َْ  َ ف س ل ه م  اجل  ز ي ة  : ( َ   ُ  ْ َ م  ) َ  ُ  ظ اه ر ه  ع د   َ  َ   ُُ  ِ  َ 

َ  ال ف ر ق  بـ ني   ال ك اف ر  و ال ع ج م ي  و ال ع ر يب   و غ ري   ال ك ت ايب  ، و إ ىل  ذ ل ك  ذ ه ب    َ  َ   َ  َِ  َ  ِ َ   ِّ ِ  َ ِ  ْ  ِْ  َ  َ  ِّ ِ  َ  َ  ْ َ  ِّ  ِ  َ  َ  ْ َ   ِ  ِ  َ  ْ  َ ْ  َ   ِ  ْ  َ  ْ 
ل  ا ِ   م ال ك  و األ  و ز اع ي  و مج  اع ة  م ن  أ ه   ْ  َ  ْ  ِ  ٌ َ  َ َ  َ  ُّ  ِ  َ  ْ َ ْ  َ   ٌ   .)50()).ْ  ِْ  ِ ل ع ل م  َ  ِ 

أي  –كن الصحيح ل(( :والشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا؛ إذ قال 
ا تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة  -اجلزية  أ

         ّ             ّ       أن النيب صل ى اهللا عليه وسل م كان «: الذي رواه مسلم يف صحيحه
     ّ      ً                                            إذا أم ر أمريا  على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهللا ومبن معه من 

أنه إذا مل يسلم القوم :      ً                       مني خريا ، مث أوصاه بوصايا، منهااملسل
، وهذا دليل على العموم، » فيدعوهم إىل أخذ اجلزية فإن أبوا قاتلهم

          ّ             ّ                كون النيب صل ى اهللا عليه وسل م أخذها من جموس :               ً ويدل لذلك أيضا  
ا تؤخذ من كل  م ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أ هجر مع أ

ضي ذلك؛ ألنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب كافر، واملعىن يقت
واجملوس، فغريهم مثلهم؛ ألن املقصود إقرار الكافر على دينه على 

وجه معني أو خمصوص وهو حاصل لكل كافر، وعلى هذا فإذا طلب 
أحد من املشركني أن نأخذ منه اجلزية ويقر على دينه ورأينا املصلحة 

  .يف ذلك فإننا نفعله
: العلماء أن اجملوس هلم شبهة كتاب، ولكن نقولزعم بعض : تنبيه

                                                     ّ      أين الشبهة وأين الكتاب املشتبه فيه؟ إمنا أخذها الرسول صل ى اهللا 
َ   ِ ْ َ ٌ  و ق ات ل وه م  ح ىت  ال  ت ك ون  ف تـ ن ة  {:        ّ                       عليه وسل م منهم؛ ألن اهللا تعاىل قال   ُ  َ  َ  َّ  َ   ْ  ُ  ُِ  َ  َ

ُ  ُُّ   ِ َّ ِ و ي ك ون  الد ين  ك ل ه  ل ل ه     ُ  ِّ     َ   ُ هللا وغلب ، فإذا كان الدين ] 39: األنفال[} َ َ 
الدين اإلسالمي على غريه، وأعطى هؤالء اجلزية عن يد وهم 
صاغرون، فهذا هو الذي نريده، حنن ال نريد أن نلزم الناس 
باإلسالم، نريد أن يلتزم الناس باإلسالم، أي بأحكامه حىت يكون 
اإلسالم هو العايل، وكلمة اهللا هي العليا، هذا هو الصحيح، وأن 

باخلضوع ألحكام  امهم باإلسالم، ولكن إللزامهمقتال الكفار ال إللز 
  . )51( )).اإلسالم، وذلك بأخذ اجلزية منهم عن يد وهم صاغرون

  :من أدلة أصحاب هذا القول
روى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل بسنده عن بريدة رضي اهللا عنه 

ُ   ُ ر س ول   َ   َ ك ان   (( : َ  َ ق ال   ِ  ً أ م ري ا َ  َّ َ أ م ر   ِ  َ إ ذ ا     َّ ِ الل ه   َ  َ   ُ أ و ص اه   َ  ِ َّ ٍ س ر ي ة   َ  ْ أ و   َ ْ  ٍ ج ي ش   َ َ  ع ل ى َ   ْ   ِ يف   َ 
َ  ب تـ ق و ى َ   َِّ  ِ خ اص ت ه    ْ َ  ُ م ع ه   َ َ  ْ و م ن      َّ ِ الل ه    ِ َ  ل م ني   ِ  َ م ن   َ  ِ  َ ال م س   ِ ْ  ُ ُ   اغ ز وا:  َ  َ ق ال   ُ َّ مث    َ  ْ  ً  خ يـ ر ا،  ْ   ْ م     ْ  ِ ب اس   ِ  

َ  َ ك ف ر   َ  ْ م ن    َ  ُِ   ق ات ل وا    َِّ  الل ه ، َ  ِ  ِ س ب يل    ِ يف      َّ ِ الل ه   ُ    اغ ز وا،  ِ   َّ ِ ب الل ه   َ   ْ ُ   تـ غ د ر وا َ  َ و ال    َ  ُ ُّ  تـ غ ل وا َ  َ و ال      ِ  ْ  َ  َ و ال    َ 
ْ  ُ ُ   تـ ق تـ ل وا َ  َ و ال   َ ْ  ُُ   مت  ثـ ل وا ا،  َ  ً   و ل يد  ِ   َ ل ق يت   ِ  َ إ ذ او  َ ِ  ُ  َّ َ ع د و ك   َ  ر ك ين ، ِ  َ م ن   َ  َ  ال م ش    ِ ِ  ْ  ُ ُ  ْ ف اد ع ه م    ْ   ُ  ْ  َ  
ث    َِ  إ ل ى ص ال   َ  َ ِ ث ال  َ   ٍ خ  الل َ  ْ أ و   ِ  ُ  َّ ف أ يـ تـ ه ن   ِ   خ  ، َ  م ا  َ َ  َّ ُ  َ  أ ج اب وك    ُ  َ ُ  ْ م نـ ه م    َ  ْ َ  ْ ف اقـ ب ل   َ   َ ُ  َّ و ك ف   ِ  ْ 

ُ  ْ ع نـ ه م   ُ  ْ اد ع ه م   ُ َّ مث     َ ْ   ُ  ْ م    َِ  إ ل ى   ال  س  ْ  َ ِ اإل   ،  َِ  ْ ف إ ن   ،  ِْ َ  أ ج اب وك    ُ  َ ُ  ْ م نـ ه م    َ  ْ َ  ْ ف اقـ ب ل   َ  ُ  ْ ع نـ ه م    َّ ف  َ  ُ و ك   ِ  ْ   ْ َ  
ُ  ْ اد ع ه م   ُ َّ مث     ُ  ْ َ  ُّ ِ الت ح و ل   ِ  َ إ ىل     ِ ِ  ْ د ار ه م   ِ  ْ م ن      َّ ر ين ،  َ  ِ د ار   ِ  َ إ ىل    َ  َ  ال م ه اج   ِ  ِ   َ  ُ رب  ه م    ْ  ُ  ْ و أ خ  ْ ِ  ْ ُ  ْ أ نـ ه م    ََ  َّ  َ  
َ ُ   فـ ع ل وا ِ  ْ إ ن    َ  ، َ  ذ ل ك  ُ  ْ فـ ل ه م    َِ  ر ين   َ  م ا  َ َ  ِ  ِ  َ ل ل م ه اج    َ  ُ ِ  ْ و ع ل ي ه م    ِْ   َْ  َ ر ين ، َ َ  ع ل ى َ  م ا َ  َ  ال م ه اج   ِ  ِ   َ  ُ   َِ  ْ ف إ ن    ْ 
َ  َُّ   يـ ت ح و ل وا َ  ْ أ ن    َ َ  ْ أ بـ و ا َ   م نـ ه ا،   ََ  رب  ه م   َ َ ف أ   ِ  ْ  ُ  ْ خ  ْ ُ  ْ أ نـ ه م   ْ  ِ ُ  ُ   َ ي ك ون ون    َ  َّ ْ  َ  ِ ك أ ع ر اب   َ  ل م ني   َ َ  ِ  َ ال م س   ِ ْ  ُ  ْ  
ِ  جي  ر ي ِ  ْ ع ل ي ه م   َ ْ م   َ  َْ  ْ  ُ ح ك  ِ  ال ذ ي    َّ ِ الل ه   ُ  ِ  جي  ر ي   َّ َ  ال م ؤ م ن ني ، َ َ  ع ل ى َ ْ  ِ ِ ْ  ُ ُ   ُ ي ك ون   َ  َ و ال    ْ    ِ يف   َ ُ ْ هل  م   َ 

َ  ِ ال غ ن يم ة   ء    ْ  َ ِ  ْ  ِ و ال ف ي   َ ء    َ ْ  ْ  ٌ ش ي  ُ   جي  اه د وا َ  ْ أ ن   ِ  َّ إ ال   َ   ِ ل م ني ، َ  َ م ع   ُ َ  َ  ال م س   ِ  ِ ْ  ُ   َ َ  ْ أ بـ و ا ُ  ْ ه م    َِ  ْ ف إ ن    ْ 
ُ  ُ س ل ه م   َ ف   ز ي ة   َ ْ  ْ َ  َ ال ج   ِ ، ُ  ْ ه م    َِ  ْ ف إ ن   ، ْ  َ  أ ج اب وك    ُ  َ ُ  ْ م نـ ه م    َ  ْ َ  ْ ف اقـ ب ل   َ   ُ  ْ ه م    َِ  ْ ف إ ن    َْ    ع ن هم، َ ُ  َّ و ك ف   ِ  ْ 

ت ع ن    َ َ  ْ  أ بـ و ا، ِ  ْ ف اس   َ ْ ُ  ْ و ق ات ل ه م    ِ   َّ ِ ب الل ه    َ  ْ  َ ح اص ر ت   َ ِ  َ و إ ذ ا ،َ  َ  ِْ   َ ل   َ   ْ  َ أ ه  ص ن ، َ  ٍ  ح   ْ ُ   َ ف أ ر اد وك   ِ   َ  ْ أ ن    ََ  َ 
َ  َ جت  ع ل   َ  ْ جت  ع ل   َ  َ ف ال    َ ِ ِِّ  ن ب ي ه ، َ ِ  َّ َ و ذ م ة      َّ ِ الل ه   ِ  َّ َ ذ م ة   َ ُ ْ هل  م   َ ْ   َ ِ ِّ ِ ن ب ي ه   ِ  َّ َ ذ م ة   َ  َ و ال      َّ ِ الل ه   ِ  َّ َ ذ م ة   َ ُ ْ هل  م   َ ْ
ِ  ْ و ل ك ن   ع ل   َ َ  َ  ْ اج   ْ ، َ ِ  َّ َ و ذ م ة   ِ  ََّ  َ ذ م ت ك   َ ُ ْ هل  م     َ  أ ص ح اب ك   ِ  َ  ْ ُ  ْ ف إ ن ك م   َ  ُ   خت  ف ر وا َ  ْ أ ن    َ ِ َّ ُ  ْ ذ مم  ك م   ُ ِْ  َ َ  ِ 
َ  َ و ذ م م   ُ  ْ أ ص ح اب ك م   َ ِ   ِ  َ  ْ و ن  =د َ  َ  ُ أ ه   ْ ُ   خت  ف ر وا َ  ْ أ ن   ِ  ْ م ن   َ  ُ  ِ ِ  ر س ول ه ، َ ِ  َّ َ و ذ م ة      َّ ِ الل ه   ِ  َّ َ ذ م ة   ُ ِْ   َ ِ  َ و إ ذ ا َ 

ْ  َ ح اص ر ت    َ ل   َ أ   َ   ص ن   ْ  َ ه  ْ  ٍ ح  ُ   َ ف أ ر اد وك   ِ  ِ َ ُ ْ تـ ن ز هل  م   َ  ْ أ ن    ََ  َ  م   َ َ  ع ل ى   ُْ  ْ  ِ ح ك  ِ ْ ُ ْ تـ ن ز هل  م   َ  َ ف ال      َِّ  الل ه ، ُ   ُْ   
م   َ َ  ع ل ى ْ  ِ ح ك  ِ  ْ و ل ك ن      َّ ِ الل ه   ُ  ِ ْ ُ ْ أ ن ز هل  م   َ َ  ، َ َ  ع ل ى  َْ  م ك  َ  ح ك   ِ  ْ ر ي ال  َ ِ َّ َ ف إ ن ك   ُ  ِ  ت د   ْ يب   َ  ِ   ُ أ ت ص   َُ  

م   ْ  َ ح ك  ِ  ْ ف يه م      َّ ِ الل ه   ُ    .)52())ال؟ َ  ْ أ م    ِ 
الثالث وبه يعلم  فهذا احلديث عام يف دعوة كل مشرك إىل اخلصال

أن أخذ اجلزية غري خاص باألصناف الثالثة، ويؤيد ذلك أن النيب 
عليه الصالة والسالم أخذ اجلزية من جموس هجر، وهم قوم عرب 



  

36 

بعد دخول : ومشركون، كما أن اجلزية مل تشرع إال بعد الفتح أي
  .)53(العرب يف اإلسالم

لة، فإن منطوق والظاهر يل صواب القول الثالث ملا ذكروه من أد
حديث بريدة رضي اهللا عنه يقدم على مفهوم النصوص اليت استدل 
ا أصحاب القولني األولني، كما أن حديث أخذ اجلزية من اجملوس 
ٌ                                                      م ؤذ ن  جبواز أخذها من غريهم فهم عرب ومشركون، فليسوا هم بأهل    ِ  ُ
كتاب، وليسوا بعجم، كما أن الشريعة ال تفرق بني املتماثالت، 

  .فإن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما، واهللا تعاىل أعلموأيضا 
  :ومما يؤيده فعل الصحابة رضي اهللا عنهم

ه اب  ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية َ   ٍ و ق ال  اب ن  ش   ِ   ُ  ْ   َ ُ     َِّ  أ خ ذ  ر س ول  الل ه  : َ  َ    ُ  َ   َ  َ  َ
، و أ خ ذ  ع م ر  ب ن  ا ُ   ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  اجل  ز ي ة  م ن  جم  وس  ه ج ر   ْ  ُ  َ  ُ   َ  َ  ََ    َ  َ  َ   ِ  ُ َ   ْ  ِ  َ َْ ِْ    َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ ِ  خل  ط اب  َ  َّ     َُّ    َّ َْ 

ه ا ع ث م ان  ب ن  ع ف ان  م ن  ال بـ ر ب ر   ، و أ خ ذ  َ    ْ َ  َْ  ِ اجل  ز ي ة  م ن  جم  وس  ف ار س   ِ  َ  َّ  َ   ُ  ْ  ُ   َ  ُْ    َ  َ  َ  ََ    َ  ِ  َ   ِ  ُ َ   ْ  ِ  َ َْ ِْ  .(( )54(.  
  :وقال أيضا

َ   َُ    ُ َ ْ  ٍ ق ال  أ ب و ع بـ ي د  (( ، و م ن  :  َ  ل  ال ك ت اب  ب التـ ن ز يل  َ  اجل  ز ي ة  م أ خ وذ ة  م ن  أ ه   ِ َ    ِ  ِ  َّْ    ِ   ِ  َ ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ٌ َ  ُ  ْ َ  ُ َْ ِْ  
ْ   ِ   ُّ ال م ج وس  و ال بـ ر ب ر  و غ ري  ه م  ب الس    ِ ِْ  َ  َ   ِ  َْ  َ ْ  َ   ِ   ُ  َ   .)55( )). َّ ِ ن ة   ْ 

  المبحث السادس
إذا ارتد مسلم فهل يجبر على قبول اإلسالم أم يعامل معاملة 

  أهل الكتاب في قبول الجزية؟
الراجع عن دين اإلسالم التارك له، وقد قال الفقهاء  يف : املرتد هو

نطقا، أو عنادا، : الذي يكفر بعد إسالمه: ((بيان من هو املرتد، هو
كفر املسلم بصريح : ((وقالوا أيضا هو )56( ))أو شكا، أو فعال

ٍ                        القول، أو بلفظ  يقتضيه، أو بفعل يتضمنه              (( )57( .  
فما حكم املسلم إذا ارتد عن دين اإلسالم؟ وكيف يتعامل املسلمون 
معه؟ هل جيربونه على العودة لدين اإلسالم؟ وإن مل يقبل العودة له 

  فما هو حكمه؟
نه يستتاب ويطلب منه الرجوع لدين إن املسلم إذا ارتد عن دينه فإ

اإلسالم ويعطى مهلة تنازع يف حتديدها الفقهاء، فإن تاب فاحلمد هللا 
وإال قتل، فال يقبل منه إال اإلسالم أو السيف، وهذا احلكم بينته 

  :النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة، فمنها
ي   َ  ِ ًّ ع ل ي ا َ  َّ أ ن   روى اإلمام البخاري بسنده - ِ  َ ر ض  ْ ً  قـ و م ا َ  َّ َ ح ر ق   ُ  ه ، َ ْ ع ن      َّ ُ الل ه   َ   َ  

،  ْ  َ اب ن    َ  َ َ  َ فـ بـ ل غ   ٍ  ع ب اس  َ   َ فـ ق ال    َ َّ  ُ  ْ أ ح ر قـ ه م    َْ مل     َ َ أ ن ا ُ ْ  ُ ك ن ت   َ  ْ ل و  :  َ   ْ ِّ  َ َ َّ أل  ن   ُ  َّ الن يب     ِ صلى     َّ ِ
َ  ُِّ   تـ ع ذ ب وا ال (:               َ  َ اهللا عليه وسلم ق ال   َ   ِ ب ع ذ اب    ُ   َ ُ  ْ و ل ق تـ ل تـ ه م   ،)   َّ ِ الل ه   ِ   ُ ْ  َ  َ َ  ك م ا  َ َ   َ 

ُّ الن يب     َ  َ ق ال     .)58( ) َ  ْ  ُ ُ   ُ ف اقـ تـ ل وه   ِ  َ  ُ د ين ه   َ  َّ َ ب د ل   َ  ْ م ن  (: صلى اهللا عليه وسلم    َّ ِ
َ    ع ن  أ يب  م وس ى، وروى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل أيضا بسنده  -   ُ ِ  َ  ْ  َ

َ  أ قـ بـ ل ت  إ ىل  الن يب   ص ل ى اهللا  ع ل ي ه  و س ل م ، و م ع ي ر ج ال ن  م ن  :  َ  َ ق ال    ِ  ِ  َ  ُ  َ    ِ  َ َ    َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   ُ    َّ  َ  ِّ ِ َّ    َ  ِ  ُ  ْ َ  ْ َ 
ع ر ي ني ، أ ح د مه  ا ع ن  مي  يين  و اآلخ ر  ع ن  ي س ار ي، و ر س ول   ُ  األ ش    ُ  َ َ     ِ   َ  َ  ْ  َ   ُ  َ   َ  ِ  ِ َ   ْ  َ   َ ُ  ُ  َ  َ   َ ِّ ِ  َ  ْ  َ    َِّ  الل ه   

، فـ ق ال   ، ف ك ال مه  ا س أ ل  ت اك  َ   َ ص ل ى اهللا  ع ل ي ه  و س ل م  ي س   َ    َ  َ َ   َ ُ  َ  ِ  َ   ُ  َ  ْ  َ  َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   ُ  َ   َ َ  ي ا أ ب ا ": َ  َّ   

َ    َ  ْ م وس ى، أ و   َ   َ ْ  ٍ ي ا ع ب د  الل ه  ب ن  قـ ي س   :ُ    ْ  َِّ     َ  ْ َ َ  و ال ذ ي بـ ع ث ك  :  ُ ْ  ُ قـ ل ت  :  َ  َ ق ال   " َ    ََ  َ    ِ َّ  َ 
ه م ا، و م ا ش ع ر ت  أ نـ ه م ا ي   َ    َ ب احل ق  م ا أ ط ل ع اين  ع ل ى م ا يف  أ نـ ف س   ُ َّ  َ   ُ  ْ  َ  َ    َ َ     َ  ِ  ِ  ُ  ْ َ  ِ    َ   َ َ  ِ   َ  َْ  َ   َ ِّ  َ ِ  ط ل ب ان   ِ   َ ُ ْ 
، فـ ق ال   و اك ه  حت  ت  ش ف ت ه  قـ ل ص ت  َ   َ الع م ل ، ف ك أ ين  أ ن ظ ر  إ ىل  س   َ    ْ  َ  َ َ   ِ ِ َ  َ   َ ْ َ   ِ ِ  َ  ِ  َ  ِ  ُ  ُ  َْ  ِّ  َ َ  َ   َ  َ  َ  : " ، ْ   ل ن   َ

تـ ع م ل  ع ل ى ع م ل ن ا م ن  أ ر اد ه ، و ل ك ن  اذ ه ب  أ ن ت  ي ا أ ب ا : َ  ْ أ و   َ   َ   َ َ  ال  ن س   َْ   ْ  َ  ْ    ِ  ِ  َ َ    ُ َ  َ  َ  ْ  َ  َ  ِ َ  َ    َ َ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  َ
َ     َّ م وس ى، أ و  ي ا ع ب د  الل    ْ َ   َ   ْ  َ    َ ، إ ل ى الي م ن  ُ   َ  ِ ه  ب ن  قـ ي س   َ     َِ    ٍ  ْ َ   َ ُ  بـ ع ه  م ع اذ  ب ن  ُ َّ    َّ مث   اتـ   "ِ  ْ   ْ  ُ   َ  ُ  ُ َ  َ 

، فـ ل م ا ق د م  ع ل ي ه  أ ل ق ى ل ه  و س اد ة ، ق ال   َ ً    َ  َ ج ب ل    َ  ِ   ُ َ   َ  َْ   ِ َْ  َ   َ  ِ  َ  َّ  َ َ    ٍ ، و إ ذ ا ر ج ل  ع ن د ه  : َ َ  َ ُ  ان ز ل   ِْ   ٌ  ُ  َ   َ  ِ َ    ْ  ِ  ْ 
ٌ    َ  َ م وث ق ، ق ال   ا؟ ق ال  : ُ  َ  َ     َ  َ م ا ه ذ   َ ل م  مث   تـ ه و د ، ق ال  : َ    َ    َ  َ ك ان  يـ ه ود ي ا ف أ س  َّ  َ  َ  َّ ُ   َ  َ ْ  ََ   ًّ  ِ  ُ  َ   َ   َ :

، ق ال   ل س  ْ    َ  َ اج   ِ ْ ل س  ح ىت  يـ ق ت ل ، ق ض  :   َ   َ  َ ال  أ ج   َ ْ  ُ  َّ  َ   ُ  ِ ْ َ  اء  الل ه  و ر س ول ه ، ث ال ث  َ  َ   َ  َ   ِ ِ  ُ  َ َ   َِّ     ُ 
ُ ِ  َ ف أ م ر  ب ه  فـ ق ت ل  . َ  َّ  ٍ م ر ات    َ   ِ ِ  َ  َ  ََ (( )59(.  

ِ     َّ ِ ع ن  ع ب د  الل ه  وروى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل أيضا بسنده  -  َْ   ْ بن  َ 
َ  َّ َ ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى اهللا  ع ل ي ه  و س ل م  :    َ  َ ، ق ال  مسعود  َ   ِ َْ  َ   ُ    َّ  َ   َِّ     ُ   ُ  َ   َ ل  ((:  َ  ِ  ُّ ال  ي ح   َ  َ

ه   ، ي ش  ل م  ْ  َ د م  ام ر ئ  م س   َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ٍ  ِ  ْ   ُ ُ     َِّ   ِ  َّ د  أ ن  ال  إ ل ه  إ ال  الل ه  و أ ن ي ر س ول  الل ه ، إ ال  َ    ُ  َ   ِّ َ  َ   َُّ    َّ  ِ  َ  َِ   َ   ْ  َ  ُ
د ى ث ال ث   َ  ٍ ب إ ح   َ   َ  ْ ، و الثـ ي ب  الز ان ي، و الم ار ق  م ن  :  ِِ  َ  النـ ف س  ب النـ ف س   ِ  ُ  ِ   َ    َ     ِ َّ     ُ ِّ َّ     َ    ِ  ْ َّ    ِ   ُ  ْ َّ    

َ  ِ الد ين  الت ار ك  ل ل ج م اع ة     َ  َ  ْ ِ  ُ  ِ  َّ     ِ  ِّ   (( )60(.  
أيب بردة رضي  َ  ْ ع ن  وروى اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل أيضا بسنده  -

ِ  ق ض ى الل ه  و ر س ول ه  أ ن  م ن  ر ج ع  ع ن  د ي ن ه  ((:  عنه أنه قالاهللا  ِْ  َ   ْ  َ   َ  َ  َ   ْ  َ َّ  َ  ُ  ُ  ُ  َ َ   َُّ      َ  َ
ُ   َ  ْ  ُ ُ   ُ ف اقـ تـ ل وه  أ و  ق ال  م ن  ب د ل  د يـ ن ه  ف اقـ تـ ل وه    َ ْ  َ   َ َّ  َ  ْ  َ  َ  َ   ْ  َ  ُ  ُ ُ  ْ  َ (( )61(. 

ع و ن  ((: وقال تعاىل - َ  إ ن م ا ج ز اء  ال ذ ين  ي ح ار ب ون  الل ه  و ر س ول ه  و ي س   ْ  َ  ْ  َ َ   ُ  َ  ُ  َ َ   ََّ     َ   ُِ   َ  ُ  َ   ِ َّ    ُ  َ  َ    َ َّ ِ 
ً   َ  ْ ف ي األ  ر ض  ف س اد ا أ ن     َ  َ  ِ  َْ ْ  يـ ق تـ ل وا أ و  ي ص ل ب وا أ و  تـ ق ط ع  أ ي د يه م   ِ     ْ  ِ   ِ  َْ   َ َّ  َ  ُ   ْ  َ    َُّ  َ  ُ  ْ  َ    َُّ   َ  ُ 

ز ي  ف ي  ف  أ و  يـ نـ ف و ا م ن  األ  ر ض  ذ ل ك  ل ه م  خ  ال  ٌ  ِ   و أ ر ج ل ه م  م ن  خ   ْ  ِ   ْ  ُ  َ  َ  َِ   ِ  َْ ْ    َ  ِ   ْ  َ  ْ  ُ   ْ  َ  ٍ َ  ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُ ُ  ْ  َ َ
ر ة  ع ذ اب  ع ظ يم   خ  ِ   ٌ الد نـ ي ا و ل ه م  ف ي اآل   َ   ٌ   َ  َ   ِ َ  ِ ْ     ِ  ْ  ُ  َ َ ، فقد ورد )33: املائدة( ))   ُّ ْ  َ  

ا نزلت يف املرتدين على أن النصوص  ،)62(عن بعض السلف أ
السابقة صرحية وصحيحة وواضحة يف الباب وكافية لكل منصف 

 .أراد احلق

ٌ                            واالتفاق  واقع  على قتل املرتد بني أهل العلم      ُ      ُ          ، بل ن قل اإلمجاع )63(      
ْ َ َ و أ مج  ع  : ((على ذلك قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل ل    ََ  ْ  ُ أ ه   َ َ  ع ل ى  ْ  ِْ  ِ ال ع ل م   َ 

ُ   ِ و ج وب   ُ  َْ  ِّ ال م ر ت د    َ ْ  ِ قـ ت ل   ُ  ر ، َ  ِ أ يب   َ  ْ ع ن    َِ  َ ذ ل ك   َ ُ ِ  َ و ر و ي   ، ْ  ٍ  ب ك   ْ َ  َ و ع م ر   َ   ُ َ  و ع ث م ان ، َ    َ  ُْ  َ ، َ ِ  ٍّ و ع ل ي   َ 
ٍ  و م ع اذ ،   َ َ   م وس ى،  ََ  ِ و أ يب   َ ُ  ،  َ ْ  ِ و اب ن   ُ   ٍ  ع ب اس  ٍ  و خ ال د ،  َ َّ   ِ  َ ْ  و غ ري  ه م ، َ   ِ ِْ  َ َ  ْ يـ ن ك ر   َ  َْ و مل    َ   ُْ   ، َ  ذ ل ك   َِ  
َ   َ ف ك ان   ً  إمج  اع ا َ   َ ْ  (( )64(.  

ورغم وضوح األمر يف قضية املرتد ووجوب قتله، وإمجاع علماء 
وص اآلمرة بذلك إال أنه وجد من املتأخرين من املسلمني عليه؛ للنص

                  َّ                                 شكك يف هذا احلكم ولب س فيه، يقول مثال حممد رشيد رضا رمحه 
  :اهللا وعفا عنه

ٌ                           ُّ             ليس يف القرآن أمر  بقتل املرتد؛ بل فيه ما يدل  على عدم قتل ((                
املرتدين املساملني، الذين ال حياربون املسلمني، وال خيرجون عن طاعة 

  .)65(...))احلكومة
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ٌ                                          وال شك أن رأيه شاذ  صادم به النصوص الشرعية قبل إمجاع العلماء                  
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا : ((الثابت عنهم، فاهللا سبحانه وتعاىل قال
، فالذي أمر )33: حممد)) (اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم

ار بطاعة الرسول عليه الصالة والسالم هو اهللا تعاىل يف كتابه، وس
الصحابة على ذلك، فطبقوا هذا احلد كما يف قصة أيب موسى 
األشعري ومعاذ اليت سبق نقلها، وقاتل الصديق رضي اهللا تعاىل عنه 
املرتدين وأمجع الصحابة معه على ذلك، كل هذا يدل على شذوذ 

  .)56(رأي رشيد رضا رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه
ينيبه اإلمام فليس لكل  وقتل املرتد يقوم به إمام املسلمني أو من

        ُّ                                                إنسان حق  القيام بذلك حىت ال حتدث فتنة وإراقة للدماء بغري حق 
  .)67(فتطبيق حق الردة لإلمام أو من ينيبه

  :قال النووي رمحه اهللا
م ام  قـ تـ ل ه  (( َ  ِ   َ  ْ ُ  ُ أل  ن  ال م ر ت د  ال  جي  وز  ل غ ري   اإل   ِْ   ِْ  َ  ِ  ُ ُ َ  َ  َّ  َْ  ُ  ْ  َّ َ ِ (( )68(.  

  :وقال ابن قدامة رمحه اهللا
ْ  ٌ ف ص ل  (( ا َ  ْ قـ ت   َ و  : َ  ، ح ر ا ك ان  أ و  ع ب د  م ام  ً  ل  ال م ر ت د  إىل  اإل    َْ   ْ  َ  َ   َ   ًّ  ُ    ِ  َ ِْ   َ   ِّ  َْ  ُ ا قـ و ل  ع ام ة  ؛ ُ   ْ  ِ  و ه ذ  َّ   َ   ُ  ْ  َ    َ  َ َ

ل   ِ  أ ه   ْ ، إال  الش اف ع ي  َ  ِ  َّ ال ع ل م   ِ َّ    َّ     ِ ه ني   يف  ال ع ب د     ِ َ  َ ، يف  أ ح   ْ  ِْ  ِ  ِ  ْ  َْ  ِ د  ال و ج  ْ  َ  ْ  َ ِ ِ  ، ف إ ن  ل س ي د ه  ِ   ْ  ِّ  َ  ِ َّ  َِ   
 .)69()) َ  ْ َ  ُ قـ تـ ل ه  

سؤال النتيجة من السابق كله، والجواب على ال: المبحث السابع
  المعقود له البحث، هل في اإلسالم حرية اعتقاد؟

تقدم فيما سبق من مباحث دراسة بعض املسائل املرتبطة مبوضوع 
البحث، واليت هي األساس لفهم حرية االعتقاد يف اإلسالم هل 

  توجد أم ال؟
  : النتائج التالية، وهي: ولقد تبني مما سبق دراسته من مباحث

 .من عبد دينا سوى اإلسالمإن اهللا سبحانه ال يقبل  -

ٌ  إن الناس كلهم يدعون للدخول يف دين اإلسالم؛ فاإلسالم دين   -                                                  
 .    ٌّ       ُ                                  عاملي ، الكل ي دعى للدخول فيه ال فرق بني أسود وأمحر

إن أهل الكتاب واجملوس ال جيربون على الدخول يف دين اهللا، وإن  -
 .اجلزية تقبل منهم

خول يف دين اهللا إن الكفار جبميع أصنافهم ال جيربون على الد  -
 .على ما ترجح لدي، وإن اجلزية تقبل من كل كافر

  .إن املرتد ال يقبل منه إال اإلسالم أو السيف  -
إذا تبين ذلك كله يأتي الجواب على السؤال المطروح، وهو هل 

  !يوجد في اإلسالم حرية اعتقاد أم ال؟
مل إن هذه اللفظة من األلفاظ اجململة واليت حت: أقول يف اجلواب  

ٍ                                                       معان  عدة منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، وهي لفظة حمدثة مل     
ترد يف نصوص الشريعة فيما ظهر يل، وقد قرر أئمة اإلسالم قاعدة 

  :عظيمة يف األلفاظ اجململة احملتملة أوجها عدة، وهي

ٍ           إن األلفاظ اليت مل ترد يف نصوص الشرع وهلا عدة معان  بعضها حق                                              
األلفاظ ال تقبل مطلقا وال ترد مطلقا بل  وبعضها باطل؛ فإن هذه

يفصل يف معناها فما كان حقا قبلناه وما كان باطال رددناه، قال 
  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

 أن له وال بل أحد على فليس       ً  وإثبات ا،    ً نفي ا املتأخرون، فيه تنازع وما((
ا يوافق ً  أحد   أراد فإن ه،مراد يعرف حىت نفيه، أو لفظ إثبات على   
 مل وباطل حق على كالمه اشتمل وإن ،ُ  َّ ر د   باطال أراد وإن  ُ   ق بل،  ً  حق ا
ّ  وي فس ر اللفظ ُ    ي وقف بل معناه، مجيع ُ   ي رد ومل    ً  مطلق ا ُ    ي قبل  كما املعىن،  ُ  
  .)70())ذلك وغري والتحيز اجلهة يف الناس تنازع

م يف األلفاظ  وهذه طريقة علماء املسلمني الراسخني يف العلم؛ فإ
 مل ترد شرعا وتكون جمملة؛ فتحمل معاين صحيحة وأخرى اليت

م يفصلون يف معناها فيقبلون ما كان حقا من املعاين،  باطلة، فإ
ويردون الباطل من املعاين، وال يسلمون باللفظ بل يعربون بالتعبري 

  :الشرعي، ومن ذلك صنيع اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل حيث قال
  :آخر وهو من احملال فقال مث إن اجلهم ادعى أمرا((
فادعى يف القرآن أمرا  !؟أو غري اهللا !؟أهو اهللا :أخربونا عن القرآن 

فال  !؟هو اهللا أو غري اهللا :ئل اجلاهل عن القرآن      ُ فإذا س   ،يوهم الناس
  :قال له اجلهمي ،هو اهللا :فإن قال ،بد له من أن يقول بأحد القولني

فلم ال يكون غري اهللا  ؛قتصد: قال ،هو غري اهللا :وإن قال ،كفرت
فيقع يف نفس اجلاهل من ذلك ما مييل به إىل قول  ؛!؟خملوقا

   .اجلهمي
فاجلواب للجهمي إذا سأل  ؛وهذه املسألة من اجلهمي من املغاليط 

 -إن اهللا  :قيل له ،أو غري اهللا ،هو اهللا :أخربونا عن القرآن :فقال
 :وقال ،ومل يقل غريي ،مل يقل يف القرآن إن القرآن أنا -جل ثناؤه 
فمن مسى  ،فقلنا كالم اهللا ،فسميناه باسم مساه اهللا به ؛هو كالمي

كان   ومن مساه باسم غريه ،القرآن باسم مساه اهللا به كان من املهتدين
  .)71( ))من الضالني

ا أهل العلم دلت النصوص عليها،  وهذه القاعدة واليت تعامل 
  :وأرشدت إليها، قال سبحانه وتعاىل

م ع وا (( ُ    ي ا أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن وا ال  تـ ق ول وا ر اع ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا و اس   َ  ْ   َ   َ  ْ  ُ  ْ     ُ  ُ َ   َ  ِ  َ     ُ  ُ  َ  َ     ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ 
ٌ   َ ِ  ٌ و ل ل ك اف ر ين  ع ذ اب  أ ل يم     َ  َ   َ  ِ  ِ  َ ت ؛ )104:البقرة)) (َ ِ ْ  فإن اآلية الكرمية 

ا حتتمل  املسلمني عن قول راعنا للنيب عليه الصالة والسالم؛ أل
ٌ                 معنيني أحدمها حق ، واآلخر باطل؛ فن هوا عن قوهلا وأرشدهم اهللا              

سبحانه لكلمة ال حتمل إال املعىن الطيب، يقول ابن جزي رمحه اهللا 
  :تعاىل يف تفسريه

يا رسول : كان املسلمون يقولون للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم((
راقبنا وانظرنا، فكان اليهود : اهللا راعنا، وذلك من املراعاة أي
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ا ا معىن الر : يقولو عونة على وجه اإلذاية للنيب صلى اهللا ويعنون 
ا على معىن النداء، فنهى اهللا  عليه وآله وسلم، ورمبا كانوا يقولو
املسلمني أن يقولوا هذه الكلمة الشرتاك معناها بني ما قصده 
ّ                            املسلمون وقصده اليهود، فالنهي سد ا للذريعة، وأمروا أن يقولوا                                :

ّ                        انظرنا، خللو ه عن ذلك االحتمال املذمو  م، فهو من النظر           
  .)72( ...))واالنتظار

  :وقال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري اآلية السابقة
ْ   َ نـ ه ى الل ه  تـ ع اىل  ال م ؤ م ن ني  أ ن  يـ ت ش بـ ه وا ب ال ك اف ر ين  يف  م ق اهل  م  و  (( ِِ   َ  َ ِ   َ  ِ  ِ  َ  ْ ِ     ُ َّ   َ  ََ    ْ  َ  َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ  َ   َ  َ   َُّ      َ ْ   ف ع اهل  م ، أ َ  ِِ   َ  ِ

م  م ا  ِ  َ   و ذ ل ك  أ ن  ال يـ ه ود  ك ان وا يـ ع ان ون م ن  ال ك ال  َ  َ  ْ   َ  ِ    ُ  َ  ُ     ُ  َ   َ  ُ  َ ْ   َّ  َ  َ د ون ه  َ  َِ  ُ  َ ُ  ف يه  تـ و ر ي ة  ل م ا يـ ق ص   ِ  ْ  َ    َ  ِ  ٌ َِ  ْ  َ   ِ ِ 
ِ  م ن  التـ ن ق يص     ِ  َّْ      َ ُ     َّ ِ ع ل ي ه م  ل ع ائ ن  الل ه  -ِ   ِ  َ  َ  ْ  ِ ُ  ُ   ف إ ذ ا أ ر اد وا أ ن  يـ ق ول وا-َ  َْ   َ   ْ  َ    ُ ْ   َ َ  امس  ع  ل ن ا :  َِ  َ  َ  َ  َ ْ  

ُ  ُ   َ يـ ق ول ون   َ   َ ي ور ون  ب الر ع ون ة ، ك م ا ق ال  تـ ع اىل   ، َ  ِ َ ر اع ن ا:  َ   َ   َ  َ    َ  َ    ِ َ  ُ ُّ   ِ   َ ُ    م ن  ال ذ ين  ه اد وا {: ُ  ُ     َ   َ   ِ َّ    َ  ِ
ْ   َ حي  ر ف ون  ال ك ل م  ع ن  م    َ   َ  ِ َ  ْ   َ م ع  ُ َ ُِّ   ع ه  و يـ ق ول ون  مس  ع ن ا و ع ص يـ ن ا و امس  ع  غ يـ ر  م س  ٍ  و اض   َ  ْ  ُ  َ  ْ َ   ْ َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  َ   َ  ْ َِ   َ   ُ  ُ  َ  َ   ِ ِ  ِ  َ 

ن ت ه م  و ط ع ن ا يف  الد ين  و ل و  أ نـ ه م  ق ال وا مس  ع ن ا و أ ط ع ن ا و امس  ع   ْ  و ر اع ن ا ل ي ا ب أ ل س  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  ََ   َ  ْ َِ     ُ َ   ْ  ُ َّ  َ   ْ  ََ   ِ  ِّ    ِ   ً  ْ  َ  َ   ْ  ِ  َِ  ِ  َْ ِ   ًّ َ   َ ِ  َ  َ
ُ     َّ و ان ظ ر ن ا ل ك ان  خ يـ ر ا هل  م  و أ قـ و م  و ل ك ن  ل ع نـ ه م  الل    ُ  َ َ  َ  ْ  ِ  َ َ   َ َ  ْ َ َ   ُْ َ   ً  ْ  َ   َ   َ  َ  َ ْ  ُ َ  ه  ب ك ف ر ه م  ف ال يـ ؤ م ن ون   َ ْ    ُ ِ ْ  ُ    َ  ْ  ِ ِ  ْ  ُ  ِ  ُ

َ   ِ الن س اء  [} ِ    َ ِ  إ ال ق ل يال ب ار  ع نـ ه م ، ] 46:    ِّ خ  ْ   و ك ذ ل ك  ج اء ت  األ  ح اد يث  ب اإل    ُ  ْ َ   ِ  َ  ْ ِْ  ِ   ُ   ِ   َ َ ْ    ِ  َ  َ   َ  ِ َ  َ َ
ُ  ُ   َ ب أ نـ ه م  ك ان وا إ ذ ا س ل موا إ من  ا يـ ق ول ون    َ   ََّ  ِ    َّ  َ   َ  ِ    ُ  َ   ْ  ُ ُ  ْ السام  ع ل ي ك م  :  ِ َ  َّ  َْ  َ ُ  َ و الس ام  ه و  .     ُ     ُ َّ   َ  :

ْ  ُ ال م و ت    َ ا  أ م ر ن ا أ ن  نـ ر  .  ْ  ْ   َ  ُ و هل  ذ   َ  َ ْ  ِ ْ   ِ  د  ع ل ي ه م  ب ـ َ ِ ََ    ُ   ِ  َْ  َ ُ  ْ و ع ل ي ك م  " َّ   َْ  َ ت ج اب  ل ن ا ". َ  ُ   َ َ  و إ من  ا ي س    َ  َ ْ  ُ  ََّ  ِ َ
ت ج اب  هل  م  ف ين ا َ ُْ   ِ  َ ف يه م ، و ال  ي س    ُ   َ  َ ْ  ُ َ  َ    ْ  ِ  ِ .  

َ  ُ و ال غ ر ض    َ ْ  ً أ ن  الل ه  تـ ع اىل  نـ ه ى ال م ؤ م ن ني  ع ن  م ش ابـ ه ة  ال ك اف ر ين  قـ و ال  :  َ ْ   َ   َ  ِ  ِ  َ  ْ   ِ َ  َ   َ  ُ  ْ  َ   َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ    َ  َ  َ   َ  َ   ََّ    َّ  َ
ْ  ً و ف ع ال    ِ َ.(( )73(.  

  :قوله تعاىلومما يدل على القاعدة السابقة أيضا 
م اع يل  (( ن ا و م ا أ ن ز ل  إ ل ى إ بـ ر اه يم  و إ س  َ  ق ول وا آم ن ا ب الل ه  و م ا أ ن ز ل  إ ل يـ    ِ   َ  ْ  ِ َ   َ   ِ  َ  ْ ِ    َِ   َ  ِ  ُْ    َ َ   َ  ْ َ ِ   َ  ِ  ُْ    َ َ   َِّ   ِ   َّ  َ     ُ  ُ

ب اط  و م ا أ وت ي  م وس ى و ع يس ى و م ا أ وت ي   ح اق  و يـ ع ق وب  و األ  س  َ  و إ س   ِ  ُ   َ َ    َ   ِ  َ    َ   ُ  َ  ِ  ُ   َ َ   ِ  َ  ْ َ ْ   َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   َ   َ  ْ  ِ َ
ٍ   ِ الن ب ي ون  م ن  ر ب ه م  ال  نـ ف ر ق  بـ ي ن  أ ح د  م    َ  َ  َ  ْ َ   ُ ِّ  َ  ُ  َ   ْ  ِِّ َ   ْ  ِ  َ ل م ون     َّ ِ ُّ  ن  ل ه  م س  ُ   َ نـ ه م  و ن ح   ِ ْ  ُ  ُ  َ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  ْ (( 

، فقد أمر اهللا باإلميان به، ومبا نزل على نبينا عليه الصالة ):البقرة136(
والسالم، وكذا ما نزل على األنبياء، وأما ما مل يأت به األنبياء فال 
 ُ                                                          ن لزم به إال إذا كان حقا موافقا ملا جاؤوا به؛ وعلى هذا فالكالم 

  .اإلنبياء فال نلزم به إال إن وافقهماجململ الذي مل يقرره 
  :قال ابن كثري يف تفسريه

ط ة   َ أ  (( مي ان  مب  ا أ ن ز ل  إ ل ي ه م  ب و اس  َ ِ  ر ش د  الل ه  تـ ع اىل  ع ب اد ه  ال م ؤ م ن ني  إ ىل  اإل    ِ  َ  ِ  ْ  ِ  َْ ِ   َ  ِ  ُْ   َ ِ   ِ  َ ِْ   َ  ِ  َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   ُ َ  َ ِ  َ   َ  َ   َُّ     َ  َ  ْ
َ َ  ر س ول ه  حم  م د  ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  م ف ص ال  و مب  ا أ ن ز ل  ع ل ى   َ  ِ  ُْ   َ ِ َ  ً َّ  َ  ُ  َ َّ  َ  َ   ِ َْ  َ   َُّ     َّ  َ   ٍ َّ َ ُ   ِ ِ  ُ ِ  األ  ن ب ي اء   َ   َ ِ ْ َ ْ  

ر  ب ق ي ة   ، و أ مج  ل  ذ ك  ِ  َِّ  ال م تـ ق د م ني  جم  م ال  و ن ص  ع ل ى أ ع ي ان  م ن  الر س ل   َ  َ  ْ  ِ   َ َ ْ  ََ    ِ  ُ ُّ     َ  ِ  ٍ  َ  ْ  َ   َ َ  َّ  َ َ  ً  َ ْ ُ   َ  ِ ِّ  َ  َ  ُ  ْ 
َ  َ األ  ن ب ي اء ، و أ ن  ال  يـ ف ر ق وا بـ ني   أ ح د  م نـ ه م ، ب ل  يـ ؤ م ن وا   م  ك ل ه م ، و ال      ْ  ِ ِّ  ُ   ْ ِ ِ     ُ ِ ْ  ُ   ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ٍ  َ  َ َ ْ  َ     ُِّ  َ  ُ  َ   ْ  ََ    ِ  َ ِ ْ َ ْ  

ِ  ْ ي ك ون وا ك م ن  ق ال  الل ه  ف يه م    ِ   َُّ     َ  َ   ْ  َ  َ     ُ  ُ ِ  و ي ر يد ون  أ ن  يـ ف ر ق وا بـ ي ن  الل ه  و ر س ل ه  {: َ   ِ ُ  ُ َ   َِّ     َ  ْ َ     ُِّ  َ  ُ   ْ  َ  َ   ُ  ِ  ُ َ
ذ وا بـ ي ن   ف ر  ب بـ ع ض  و ي ر يد ون  أ ن  يـ ت خ  َ  و يـ ق ول ون  نـ ؤ م ن  ب بـ ع ض  و ن ك   ْ َ     ُ  ِ َّ  َ   ْ  َ  َ   ُ  ِ  ُ َ   ٍ  ْ  َ ِ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ٍ  ْ  َ ِ   ُ  ِ ْ  ُ   َ   ُ  ُ  َ  َ

َ  ِ   ذ ل ك  س ب يال    َ َ  ًّ أ ول ئ ك  ه م  ال ك اف ر ون  ح ق ا*  َِ    َ   ُ  ِ  َ  ْ   ُ  ُ   َ َ   ِ الن س اء  [} ُ   َِ  ِّ    :150 ،151[ .  

ِ  ُّ و ق ال  ال ب خ ار ي     َ  ُْ    َ َ    حم  م د  ب ن  ب ش ار ، ح د ثـ ن ا ع ث م ان  ب ن  ع م ر،  َ  َّ  َ َ ح د ثـ ن ا: َ  َ   ُ   ُ  ْ  ُ   َ  ُْ   َ َ  َّ  َ    ٍ  َّ  َ  ُ  ْ  ُ َّ َ ُ
، ع ن  حي  ىي  ب ن  أ يب  ك ث ري ، ع ن  أ يب  س ل م ة  ب ن   بـ ر ن ا ع ل ي  ب ن  ال م ب ار ك  ِ  أ خ   ْ  َ َ  َ َ  ِ  َ  ْ  َ    ٍ  ِ َ  ِ  َ  ِ  ْ َ ْ َ   ْ  َ    ِ  َ  َ  ُ  ْ   ُ  ْ ُّ  ِ َ   َ َ  َ  ْ  َ

َ َ      ع ب د  الر مح  ن ، ع ن  أ يب  ه ر يـ ر ة ، قال  ْ َ  ُ  ِ  َ  ْ  َ    ِ َ ْ َّ     ِ ْ  َ َ  كان أهل الكتاب يقرؤون التـ و ر اة  :  َْ  َّ                          
، فـ ق ال  ر س ول  الل ه  ص ل ى      ْ  َ   َّ   َ بالعبـ ر اني ة و   م  ال  س  ل  اإل   َ  َّ  يـ ف س ر ونـ ه ا ب ال ع ر ب ي ة  أل  ه    َِّ     ُ   ُ  َ   َ   َ  َ    ِ َ  ْ ِْ    ِ  ْ َ ِ   َِّ ِ َ  َ  ْ ِ    َ  َ   ُ ِّ  َ  ُ 

َ  َّ َ الل ه  ع ل ي ه  و س ل م    َ   ِ َْ  َ ل  ال ك ت اب  و ال  ت ك ذبوهم، و ق ول وا(:    َُّ   َ ُ  ُ   ال ت ص د ق وا أ ه          َ  ُ َ  َ   ِ  َ  ِ  ْ   َ  ْ  َ    ُ ِّ  َ  ُ   :
ن ا َ   ِ َ ْ  َ آم ن ا ب الل ه  و م ا أ ن ز ل  إ ل يـ   ِ  ُْ    َ َ   َِّ   ِ   َّ  َ ( )74(()75(.  

ئل وتم تلخيصه آنفا فهو تفصيل وكل ما تقدم طرحه من مسا 
لإلجمال في هذا اللفظ المحدث، فيقال لمن يسأل هل يوجد 

  !في اإلسالم حرية اعتقاد أم ال يوجد؟
  !ماذا تريد بذلك، هل تقصد أنه يوجد دين مقبول غير اإلسالم؟ 

واجلواب أنه ال يوجد دين مقبول عند اهللا سوى اإلسالم بعد بعثة 
  .ة والسالم وقد تقدم بيانهنبينا حممد عليه الصال

  !أم تريد أن الناس كلهم يدعون للدخول في دين اإلسالم؟
ٌ       واجلواب نعم الكل يدعى للدخول يف دين اإلسالم وهو دين  عاملي                                                

  .لكل الناس، وليس خاصا بالعرب
أم تريد أن اإلسالم يجبر الكفار على الدخول فيه بالقوة ولو 

  !أعطوا الجزية؟
يانه أن اإلسالم ال جيرب أحدا من الكفار على واجلواب كما تقدم ب

الدخول فيه، ويقبل اجلزية من اليهود والنصارى واجملوس اتفاقا بني 
                                  َّ                       العلماء على ذلك كما تقدم بيانه، أم ا غريهم من أصناف الكفار 
ربهم على الدخول فيه، ويقبل  ُ                           اآلخرين الصحيح أن اإلسالم ال جي                           

  .منهم اجلزية
اجلهاد يف اإلسالم وختيريه للناس بني ثالثة أمور إن :             ٌ ولو قال قائل  

إن التخيري : منها الدخول يف اإلسالم؛ فيه إكراه للناس، فيقال له
ليس مبلزم، كما أن اجلهاد مل يشرع إلجبار الناس للدخول يف دين 
ُ                                                 اإلسالم، وإمنا ش رع لينقاد الناس ألحكامه ولو ما دخلوا فيه؛ لعدالة              

ا يسعى اجلهاد إلخضاع الناس حلكمه حىت ال أحكامه الربانية، وأيض
يكون للعدو شوكة مينع الناس من الدخول فيه، فالكفار يصدون 
م على الكفر إن كان هلم قوة كما  الناس بالقوة عن دين اهللا ، وجيربو
حدث يف األندلس وتشهد به حماكم التفتيش عندهم، أما اإلسالم 

ضع الناس ألحكا ُ              فال جيرب أحدا، لكنه خي  مه ليدخل من شاء فيه،                  
فهو دين تقبله الفطر فمىت ما رأى الكفار حقيقته قبلوه إال املعاند 

  :منهم، فشرع اجلهاد لذلك، قال العالمة العثيمني رمحه اهللا تعاىل
حنن ال نريد أن نلزم الناس باإلسالم، نريد أن يلتزم الناس ((

لمة اهللا باإلسالم، أي بأحكامه حىت يكون اإلسالم هو العايل، وك
وأن قتال الكفار ال إللزامهم هي العليا، هذا هو الصحيح، 
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وذلك  بالخضوع ألحكام اإلسالم، باإلسالم، ولكن إللزامهم
  . )76()).بأخذ اجلزية منهم عن يد وهم صاغرون

                                         ُ                أم تريد أن المسلم المرتد الذي ترك دينه ال ي قتل، وأن له حق 
  ؟اختيار ما يعتقده وال يحاسب على اختياره

فاجلواب ليس له حق االختيار، فقد اختار اإلسالم بداية وطوعا 
فنحاكمه مبا اختاره، واإلسالم يقضي بقتل من يرتد عن هذا الدين 
العظيم، وإذا كانت الدول وهي ذات قوانني وضعية حتاكم من يفسد 
ذه الدولة، ولو مل يكن  ٌ                        فيها بقوانينها إذا ما وقع من إنسان  غلط       ٍ                                  

ا ما دام أنه بأرضها من رعاياها ب      ٌ                                                 ل قادم  إليها زائرا، فتحاكمه بقانو
ا وليس مبا يرتضيه أو يدين  ا فتحاكمه بقانو واختار بنفسه النزول 
به؛ فإذا من حق املسلمني أن حياكموا من يدخل دينهم بالذي 
ارتضاه وباختيار منه، وحيكمون فيه حبكم اإلسالم، مع التنبيه إىل أن 

هو ويل أمر املسلمني أو من يفوضه ويل أمر  من حياكم املرتد
املسلمني يف ذلك، إذ إن هذه املصاحل واملهام متعلقة باإلمام وويل 
ا، أو من ينيبه ويل األمر عنه، وليس  األمر فهو من ينفذها ويقضي 
ٍ                                               لكل شخص  هذا احلق، وال حيق ألحد إقامة هذا احلد دون إذن والة        

  .ماء بغري حق                      ٌ     األمر؛ فتحدث فوضى وإراقة  للد
 - قضية حرية االعتقاد  –إن تفصيل املعاين يف بيان هذه القضية 

ٌ                  أمر  ال بد منه، والسبب أننا لو مل نفصل املعاين ونبني األحكام :   
مل : وأجبنا باإلثبات وقلنا يوجد يف اإلسالم حرية اعتقاد، لقال قائل

ُ   وقد قيلت من بعض أبناء املسلمني، وط عن! تقتلون املرتد إذا؟ يف                                 
حديث صحيح ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلقته األمة 

عدم قتل :                                              ُ بالقبول، وأمجعت األمة على العمل به ليقرر الطاعن  
  !!.املرتد؛ بدعوى حرية االعتقاد؟

إذا : ال يوجد يف اإلسالم حرية اعتقاد لقال قائل وقد قيل: ولو قلنا
م على الدخول يف أنتم جتربون غريكم ممن هم ليسوا على دينك

ذه الشبه   .                               ُ                      دينكم، فينفر الناس من دين اهللا، وي طعن يف اإلسالم 
وال شك أن مقاصد املعرتضني التشكيك يف الدين وضرب النصوص 

  .اليت جاءت من رب العاملني بشبه أوحتها على رؤسهم الشياطني
التفصيل يف املعاين حىت ال نرتك جماال : فكان األسلم واحلال هذه

  .األهواء يشككون يف ديننا ويلبسون على عامة املسلمنيألهل 
لو عربنا بتعبري الشرع لكان أوىل وأسلم فنقول كما قال : وأقول أيضا

ر اه  ف ي الد ين  ((: ربنا سبحانه وتعاىل ْ  َ َ  ِ      ِّ  ِ ال  إ ك  ، وقد )256: البقرة( )) َ ِ 
يقول قائل حىت لو استخدمت هذا التعبري فسيعرتض عليك منهم 

ا دام أنه ال إكراه يف الدين فلم تقتلون املرتد، أقول قائل فيقول إذا م
ٌ                               اجلواب هنا سهل ومرغم  ألنوف أهل الباطل، فيقال للمعرتض إن :                   

ر اه  ف ي الد ين  ((: من قال ْ  َ َ  ِ      ِّ  ِ ال  إ ك  : هو من قال) 256: البقرة( )) َ ِ 

َ َ  و أ ط يع وا الل ه  و أ ط يع وا الر س ول  ف إ ن  تـ و ل ي ت م  ف إ ن م ا ع ل ى((    َ َّ  َِ   ْ  ُ َّْ  َ  َ   ْ  َِ   َ   ُ َّ       ُ  ِ  َ َ   ََّ       ُ  ِ ُ   ِ َ  ر س ول ن ا  َ َ   َ
غ  ال م ب ين   ُ  ِ  ُ ال ب ال   ْ   ُ ر اه  ف ي ((: فإن قبلت قوله تعاىل) 12:التغابن())   َْ  َ ْ  َ َ  ِ   ال  إ ك   ِ َ 

ْ  و أ ط يع وا الل ه  و أ ط يع وا الر س ول  ف إ ن  ((: فاقبل قوله تعاىل  ))   ِّ  ِ الد ين    َِ   َ   ُ َّ       ُ  ِ  َ َ   ََّ       ُ  ِ  َ َ
غ  ال م ب ين   ُ  ِ  ُ تـ و ل ي ت م  ف إ ن م ا ع ل ى ر س ول ن ا ال ب ال   ْ   ُ َ  َْ    َ ِ   ُ  َ    َ َ    َ َّ  َِ   ْ  ُ َّْ  َ نا عليه ومما أمرنا به رسول))  َ 

الصالة والسالم قتل املرتد، والتفريق بني األمور املتماثلة من التناقض 
وهو دليل على اتباع اهلوى املذموم، وأن صاحبه ال يريد احلق، فاقبل  

  .كالم اهللا كله
والنصوص املبينة لوجوب اتباع السنة كما يتابع القرآن كثرية، 

وسأورد بعض  وأيضا اإلمجاع من علماء األمة منعقد على ذلك،
األدلة التي تدل على وجوب أخذ ما ثبت عن المصطفى عليه 
ٌ                   الصالة والسالم، وتبين أن السنة وحي  من اهللا يجب اتباعه                                 

  :من ذلكفوالعمل به، 
 :من القرآن الكريم - أوال 

ُ   َ و أ ط يع وا الل ه  و الر س ول  ل ع ل ك م  تـ ر ح م ون  (( :قال تعالى  -   َ  ْ  ُ   ْ  ُ َّ  َ  َ  َ   ُ َّ    َ   ََّ       ُ  ِ آل ( ))َ َ 
  ) 132:عمران

َ  و م ن  ي ط ع  الل ه  و الر س ول  ف أ ول ئ ك  م ع  ال ذ ين  أ نـ ع م  (( :ل تعالىقاو  -  َ  ْ َ   َ   ِ َّ    َ  َ  َ  َِ   َُ   َ   ُ َّ    َ   ََّ     ِ  ِ  ُ  ْ  َ َ
ين   َ  الل ه  ع ل ي ه م  م ن  الن ب ي ين  و الص د يق ين  و الش ه د اء  و الص ال ح    ِ  ِ َّ    َ   ِ   َ  َ ُّ    َ   َ   ِ ِّ ِّ    َ   َ  ِّ ِ َّ     َ  ِ  ْ  ِ  َْ  َ   َُّ   

ً  و ح س ن  أ ول ئ ك  ر ف يق ا  ِ  َ   َ  َِ   ُ  َ  ُ  َ   )69: النساء( ))َ 

َ   َِ  ْ ق ل  أ ط يع وا الل ه  و الر س ول  ف إ ن  (( -    ُ َّ    َ   ََّ       ُ  ِ  َ  ْ ب   ُ  ِ  ُّ تـ و ل و ا ف إ ن  الل ه  ال  ي ح   ُ َ   ََّ    َّ  َِ    ْ َّ  َ  َ 
َ  ِ  ِ  َ ال ك اف ر ين     .)32:آل عمران())  ْ 

ذ ر وا ف إ ن  تـ و ل ي ت م  ف اع ل م وا (( -  ُ    و أ ط يع وا الل ه  و أ ط يع وا الر س ول  و اح   َ ْ  َ   ْ  ُ َّْ  َ  َ   ْ  َِ     ُ  َ  ْ   َ   َ   ُ َّ       ُ  ِ  َ َ   ََّ       ُ  ِ  َ َ
غ  ال م ب ين   ُ  ِ  ُ أ ن م ا ع ل ى ر س ول ن ا ال ب ال   ْ   ُ َ  َْ    َ ِ   ُ  َ    َ َ    َ  .)92:المائدة( )) َ َّ

َ   َ ُ   ي ا أ يـ ه ا ال ذ ين  آم ن و (( -   ِ َّ     َ ِ  ا أ ط يع وا الل ه  و أ ط يع وا الر س ول  و أ ول ي األ  م ر   َ   َ  ُّ  َْ ْ     ِ  ُ َ   َ   ُ َّ       ُ  ِ  َ َ   ََّ       ُ  ِ  َ  
ء  فـ ر د وه  إ ل ى الل ه  و الر س ول  إ ن  ك ن ت م   ْ  م ن ك م  ف إ ن  تـ ن از ع ت م  ف ي ش ي   ُ ْ ُ  ْ  ِ  ِ   ُ َّ    َ   َِّ      َِ   ُ ُّ  ُ  َ   ٍ  ْ  َ    ِ  ْ  ُ ْ  َ  َ  َ   ْ  َِ   ْ  ُ  ْ ِ

س ن  ت أ و يال   ر  ذ ل ك  خ يـ ر  و أ ح  خ  ُ   َْ  ِ  ً تـ ؤ م ن ون  ب الل ه  و ال يـ و م  اآل   َ  ْ  َ َ   ٌ  ْ  َ   َ  َِ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  َ ْ   َ   َِّ   ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ (( 
ُ   يقول  ا ؛)59:النساء( ُ                          بن  كثري يف تفسريه اآلية السابقة    قال (: ( 

ُ              جماهد وغري  واحد من السل                  ِ  أي إىل كتاب اهللا وسنة  : ف       
 .)77())رسوله

 :على صاحبها أفضل الصالة والسالممن السنة النبوية  -     ً ثانيا  

  :         ً                                      هناك أيضا  أدلة كثرية دلت على حجية السنة ، ومنها 
هما أنه قال روى احلاكم بإسناده إىل ابن عباس رضي اهللا عن  -1

ّ                     يا أيها الناس إين  قد تركت فيكم ما إن ((: قال أن النيب                 
  )78( ))كتاب اهللا وسنيت:                          ً اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  

ُ     قال رسول  اهللا : قال                        ِ       روى البخاري بسنده عن أيب  هريرة   -2        
  :  صاىل اهللا عليه وسلم
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ُ       دعوين  ما تركتكم؛ فإمنا أهلك  م ن كان قبلكم سؤاهل م واخت((                 َ  َ  ُ    الف هم     ِ                    
يتكم عن شىيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم  على أنبيائهم، فإذا 

   )79( ))بشىيء فأتوا منه ما استطعتم 
عن املقدام بن معدي كرب : وروى أبو داود يف سننه بسنده – 3

      ِ              أال وإين  أوتيت الكتاب (( :قال: رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال
  )80())ومثله معه

ُ      ُ            والنصوص  اآلمرة  باتباع الك تاب والسنة كثرية، دون فرق بينها يف       
ُ  و م ا يـ ن ط ق  (( :االتباع؛ ألن السنة وحي، كما قال سبحانه وتعاىل  ِ  ْ َ    َ َ

َ   ع ن  ال ه و ى   َ  ْ   ِ ي  ي وح ى *َ  َ  إ ن  ه و  إ ال  و ح    ُ  ٌ  ْ  َ  َّ  ِ  َ  ُ   ْ  ) 4- 3:النجم())ِ 

داللة اإلجماع على أن السنة حجة في جميع أمور  -     ً  ثالثا  
  :كالدين، يجب المصير لما دلت عليه، وممن بين ذل

ُ  مل أمسع أحدا  نسبه الناس  : (( قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل            ً          
َ                             أو نسب  نفس ه إىل العلم خيالف يف أن فرض اهللا      َ ُ           اتباع  أمر رسول و           

ُ               ، والتسليم  حلكمه، بأن اهللا  اهللا             ،مل جيعل ألحد بعده إال  اتباعه          ّ                 
ٌ                                   وأنه ال يلزم  قول  بكل حال إال بكتاب اهللا أو سنة رسوله      ُ           ،   وأن  ّ   

َ                َ                  ما سوامها تبع  هلما، وأن فرض  اهللا علينا وعلى م ن بعدنا وقبلنا يف               ٌ            
واحد، ال :  - صلى اهللا عليه وسلم  –قبول اخلرب عن رسول اهللا 

ُ                 خيتلف يف أن ◌  الفرض  والواجب  قبول  اخلرب عن رسول اهللا       َ         َ       ّ  ّ            إال  ّ  
ُ    َ   فرقة  سأصف  قوهل ا    . )81( )) -إن شاء اهللا تعاىل -   ٌ     

وال أعلم من الصحابة وال : ((  - تعاىل رمحه اهللا -وقال 
إال قبل خربه، وانتهى إليه،                ً  ُ               من التابعني أحدا  أ خرب عن رسول اهللا 

  .)82( ))وأثبت ذلك سنة 
ُ        وقال شيخ  اإلسالم    : -رمحه اهللا تعاىل  -       

         ُ                                      وهذه السنة  إذا ثبتت فإن املسلمني كلهم متفقون على (( 
  . )83( ))وجوب اتباعها 
  : -رمحه اهللا تعاىل  - )44(رانوقال ابن بد

        َ   ُ                                َ       َ  قد اتفق م ن ي عتد به من أهل العلم على أن السنة  املطهرة  (( 
ا كالقرآن يف حت ليل احلالل وحترمي      ٌ                                 مستقلة  بتشريع األحكام، وأ

  .)85())احلرام
ومن المناسب بيان أن من أهل العلم من قال إن اإلسالم ال يقر 

لة التي يحملها هذا اللفظـ، حرية االعتقاد ناظرا للمعاني الباط
ٌ                        والتي لألسف تغلب عليه؛ ولذا كثير  من أهل الباطل يستخدمها                                ،

وهؤالء األعالم عندما نفوها لم ينفوا المعاني الحقة التي تم 
  .ذكرها أثناء البحث

ُ   يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا عندما س ئل  إذا كان :                                          
 واإلحلاد؟ حيارب االرتداد والوثنيةاإلسالم قد أقر حرية العقيدة فلماذا 

 .اإلسالم ال يقر حرية العقيدة((: اجلواب

ا ويفرضها على الناس، وال   اإلسالم يأمر بالعقيدة الصاحلة ويلزم 
جيعلها حرة خيتار اإلنسان ما شاء من األديان، فالقول بأن اإلسالم 

  .جييز حرية العقيدة هذا غلط
الص له سبحانه وتعاىل، وااللتزام اإلسالم يوجب توحيد اهللا واإلخ

                          ُ                               بدينه والدخول يف اإلسالم، والب عد عما حرم اهللا، وأعظم الواجبات 
وأمهها توحيد اهللا واإلخالص له، وأعظم املعاصي وأعظم الذنوب 
            َّ    َّ                                          الشرك باهللا عز  وجل ، وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع اإلحلاد، 

ُ  ْ     ّ و اع ب د وا  الل  : ((فاهللا سبحانه يقول  ُ ْ ر ك وا  ب ه  ش ي ئ ا َ  َ  ْ ً ه  و ال  ت ش    ِ ِ  ْ  ُِ  ْ  ُ  َ  َ : النساء)) (َ  
ُ  ْ  ِ  َّ  ِ َّ  ُ و ق ض ى ر ب ك  أ ال  تـ ع ب د وا  إ ال  إ ي اه  : ((،ويقول سبحانه) 36  ُ ْ  َ  َّ  َ  َ ُّ َ    َ  َ َ ((

ت ع ني  : ((، ويقول سبحانه)23:اإلسراء( ِ  ُ إ ي اك  نـ ع ب د  وإ ي اك  ن س   َ ْ  َ  َ  َّ ِ    ُ  ُ ْ  َ   َ  َّ ِ  ((
ً    َّ ف اع ب د  الل ه  خم  ل ص ا ل  : ((        َّ    َّ ويقول عز  وجل  ، )5: الفاحتة(  ِْ ُ   ََّ     ِ  ُ ْ )) ُ     ِّ  َ ه  الد ين   َ 
ُ       ََّ  و م ا أ م ر وا إ ال  ل يـ ع ب د وا الل ه  : ((، ويقول سبحانه) 2سورة الزمر اآلية (  ُ ْ  َ ِ  َّ  ِ    ُ  ِ  ُ   َ َ

ني  ل ه  الد ين   َ  َ ُ     ِّ  َ خم  ل ص   ِ  ).5سورة البينة اآلية )) (ُ ِْ 

أمرت أن أقاتل الناس حىت : ((ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
لصالة ويؤتوا الزكاة، يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا ا

فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم 
م على اهللا عز  وجل     .)86( ))                َّ    َّ وحسا

           َّ    َّ                                   فبني الرب عز  وجل ، وبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجوب 
العقيدة ووجوب االلتزام بشرع اهللا، وأن ال حرية لإلنسان يف هذا، 

آخر، وليس له أن يعتنق ما حرم اهللا، وليس له                      ً فليس له أن خيتار دينا  
ض عليه أن يستقيم على                                    ُ   َ                     أن يدع ما أوجب اهللا عليه، بل يلزمه وي فرت 
دين اهللا وهو اإلسالم، وأن يوحد اهللا بالعبادة، وأال يعبد معه سواه 
سبحانه وتعاىل، وأن يؤمن برسوله حممد عليه الصالة والسالم وأن 

 على هذا ويعادي على هذا، وأن يقيم يستقيم على شريعته، ويوايل
الصالة كما أمر اهللا، وأن يؤدي الزكاة كما أمر اهللا، وأن يصوم كما 

  .أمر اهللا، وحيج كما أمر اهللا
يا : ((ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال

           ًّ      أن جتعل هللا ند ا وهو : ((قال) رسول اهللا، أي الذنب أعظم؟
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم : ((مث أي؟ قال :قلت)) خلقك
، فأنزل اهللا ))أن تزاين حبليلة جارك: ((مث أي ؟ قال: ، قلت))معك

ع ون  م ع  الل ه  إ هل  ا آخ ر  و ال  : ((يف هذا قوله سبحانه َ  َ و ال ذ ين  ال  ي د    َ  َ    ً َ  ِ  َِّ     َ  َ  َ   ُ  ْ  َ َ   َ   ِ َّ  َ 
َ  َ   َ يـ ق تـ ل ون  النـ ف س  ال يت  ح ر م  الل ه  إ ال  ب احل  ق  و ال  يـ    ِّ َْ  ِ  َّ  ِ  َُّ     ََّ  َ  ِ َّ    َ  ْ َّ      َ   ُ ُ  ْ َ  ز ن ون  و م ن يـ ف ع ل  ذ ل ك  يـ ل ق   َ   ْ َ   َ  َِ   ْ  َ  ْ  َ    َ َ   َ   ُْ 

ً  أ ث ام ا اب  يـ و م  ال ق ي ام ة  و خي  ل د  ف يه  م ه ان ا*  َ َ  َ   ً ي ض اع ف  ل ه  ال ع ذ   ُ  ِ ِ   ْ  ُْ َ  َ   ِ َ  َ  ِ  ْ   َ ْ  َ   ُ   َ  َ  ْ   ُ َ  ْ  َ   َ ِ  َّ َ   إ ال  م ن * ُ 
فدل ذلك على ، )87( )))70 – 68سورة الفرقان من اآلية )) ( َ  َ ت اب  

 أن توحيد اهللا واإلخالص له وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحترمي القتل
وحترمي الزنا أمر مفرتض ال بد منه، وليس ألحد أن يشرك باهللا، وليس 
                                               ً          له أن يزين، وليس له أن يسرق، وليس له أن يقتل نفسا  بغري حق، 
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وليس له أن يشرب اخلمر، وليس له أن يدع الصالة، وليس له أن 
يدع الزكاة وعنده مال فيه الزكاة، وليس له أن يدع الصيام وهو قادر 

مضان إال يف السفر واملرض، وليس له أن يرتك احلج وهو على صيام ر 
ٌ                                  قادر  على أن حيج مرة يف العمر، إىل غري ذلك    .  

فال حرية يف اإلسالم يف ذلك، بل جيب أن يلتزم اإلنسان العقيدة 
الصحيحة ويدع ما حرم اهللا، نعم له حرية يف األمور املباحة اليت 

بة اليت ال جتب، فلو شاء أباحها اهللا له، له حرية يف األمور املستح
تركها ال بأس، واملباح إن شاء فعله اإلنسان وإن شاء تركه، أما ما 
أوجب اهللا فيلزمه فعله، وما حرمه اهللا عليه فيلزمه تركه، وليس له أن 
يعتنق الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو اجملوسية، ليس 

صرانية أو اجملوسية أو الشيوعية له ذلك بل مىت اعتنق اليهودية أو الن
        ً                                                 صار كافرا  حالل الدم واملال، وجيب أن يستتاب، يستتيبه ويل األمر 
املسلم الذي هو يف بلده، فإن تاب ورجع إىل احلق وإال قتله؛ ألن 

، رواه  )88( ))     َّ              من بد ل دينه فاقتلوه: ((النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .البخاري يف الصحيح

ين اإلسالم بالكفر جيب أن يقتل إذا مل يتب، فبهذا فمن بدل دينه د
                                                        ً   يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يرتك احلق وأن يأخذ بالباطل أبدا ، 
بل يلزمه االستقامه على احلق ويلزمه ترك الباطل، وعليه أن يأمر 
                                              َّ    َّ      باملعروف وينهى عن املنكر، وينصح هللا ويدعو إىل اهللا عز  وجل ، وأن 

ليه، وأن يدعو الناس إىل ترك ما حرم اهللا عليهم،  حيذر ما حرم اهللا ع
  .)89( .))كل هذا أمر مفرتض حسب الطاقة

  :وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
، وهي دعوة إىل حرية "حرية الفكر: "نسمع ونقرأ كلمة: السؤال((

 االعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟

ز أن يكون اإلنسان حر تعليقنا على ذلك أن الذي جيي: اإلجابة
االعتقاد، يعتقد ما شاء من األديان فإنه كافر، ألن كل من اعتقد أن 
   ً                                                      أحدا  يسوغ له أن يتدين بغري دين حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه  

  .كافر باهللا عز وجل يستتاب، فإن تاب وإال وجب قتله
                  ً                                     واألديان ليست أفكارا ، ولكنها وحي من اهللا عز وجل ينزله على 

اليت  -أعين كلمة فكر-له، ليسري عباده عليه، وهذه الكلمة رس
ا الدين جيب أن حتذف من قواميس الكتب اإلسالمية، :ُ             ي قصد 

ا تؤدي إىل هذا املعىن الفاسد، وهو أن يقال عن اإلسالم فكر، : أل
وأعين بالنصرانية اليت يسميها أهلها -والنصرانية فكر، واليهودية فكر

ىل أن تكون هذه الشرائع جمرد أفكار أرضية فيؤدي إ -باملسيحية
يعتنقها من شاء من الناس، والواقع أن األديان السماوية أديان مساوية 
ا وحي من اهللا تعبد  من عند اهللا عز وجل يعتقدها اإلنسان على أ

  ".فكر"ا عباده، وال جيوز أن يطلق عليها

مبا شاء وأنه  أن من اعتقد أنه جيوز ألحد أن يتدين: وخالصة اجلواب
: حر فيما يتدين به فإنه كافر باهللا عز وجل ألن اهللا تعاىل يقول

إن الدين {: ، ويقول}                      ً              ومن يبتغ غير اإلسالم دينا  فلن يقبل منه{
                            ً            ، فال جيوز ألحد أن يعتقد أن دينا  سوى اإلسالم }عند اهللا اإلسالم

 جائز جيوز لإلنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل
  .)90( )).              ً     ً        بأنه كافر كفرا  خمرجا  عن امللة العلم

ومع هذه الفتاوى لكن هناك من الباحثين من قرر أن اإلسالم  
؛ فجانب الصواب، وما هذا الخالف إال )91(كفل حرية االعتقاد

لتفصيل في الجواب؛ الذي يقضي به اللفظ المحتمل لعدم ا
معاني عدة؛ وهذا البحث انتهى إلى وجوب التفصيل دفعا ألي 

  . لبس، استنادا لقاعدة شرعية قررها المحققون من أهل العلم
وهذا يبين أن التعبير باأللفاظ الشرعية هو األولى واألسلم فإن 

عددة فال بد من عبرنا باأللفاظ المجملة حمالة المعاني المت
التفصيل في معناها؛ قطعا لم يورده أهل الباطل من شبه، واهللا 

  .تعالى أعلم
  وصلى اهللا وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم

  الخاتمة
احلمد هللا رب العاملني،  أمحده سبحانه وتعاىل على نعمه الكثرية 
وآالئه اجلزيلة فكم له علينا من نعم ال تعد وال حتصى؛ فهو الذي 

فق وأعان سبحانه على االنتهاء من هذا البحث، والذي أرجوه منه و 
سبحانه وتعاىل أن يتقبله مين، وأن يكون الصواب حليفي فيما كتبت 
ٍ  وقررت، وأن يكون من العلم املنتفع به، إنه خري مسئول وأكرم مأمول                                                              

  :سبحانه، وفيما يلي أبرز نتائج هذا البحث
من القضايا اليت تنبين على  إن قضية حرية االعتقاد: قرر البحث

مسائل معرفة هذه املسائل، ومعرفة احلق فيها يعني على الوصول 
  :لنتيجة صحيحة عنها، ومن تلك املسائل

 .إن اهللا سبحانه ال يقبل من عبد دينا سوى اإلسالم -

ٌ  إن الناس كلهم يدعون للدخول يف دين اإلسالم؛ فاإلسالم دين   -                                                  
 .ال فرق بني أسود وأمحر     ٌّ       ُ               عاملي ، الكل ي دعى للدخول فيه

إن أهل الكتاب واجملوس ال جيربون على الدخول يف دين اهللا،  -
 .وأن اجلزية تقبل منهم

إن الكفار جبميع أصنافهم ال جيربون على الدخول يف دين اهللا   -
 .على ما ترجح لدي، وأن اجلزية تقبل من كل كافر

 .إن املرتد ال يقبل منه إال اإلسالم أو السيف  -

ٍ                   عرفة هذه املسائل ينبغي أن ال جياب بنفي  أو إثبات عن حرية وبعد م                                   
ا كلمة جمملة، وحتتاج إىل تفصيل يف اجلواب، في فصل                                                  ُ     االعتقاد أل
ٍ                          اجلواب عنها حىت ال يقع اجمليب يف غلط  كما تقدم بيانه يف البحث،                               
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واألوىل للمسلم أن يعرب بتعبري شرعي حىت ال يقع يف مزالق ال يريدها 
 . من نفسه

 وصلى اهللا وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم
 مراجع البحث

حممد حسني األزهري، دار / إمجاع األئمة األربعة واختالفهم، البن هبرية، حتقيق .1
  .العال، مصر

 .هـ1425فؤاد عبداملنعم أمحد، دار املسلم، األوىل، / اإلمجاع، البن املنذر، حتقيق .2

/ بو بكر بن العريب املالكي، حققهأحكام القرآن، للقاضي حممد بن عبد اهللا أ .3
 .هـ 1424حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الثالثة، 

صاحل اجلربوع، كنوز إشبيليا، / اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية، د .4
  .1430الرياض، األوىل، 

عبد امللك  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن .5
 هـ 1323القسطالين، املطبعة الكربى األمريية، مصر، السابعة، 

: أساس البالغة، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهللا، حتقيق .6
هـ  1419حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، األوىل، 

  م 1998 -
حلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري اإلقناع يف الفقه الشافعي، أليب ا .7

  .البغدادي، الشهري باملاوردي، بدون
  .هـ1393األم، لإلمام الشافعي، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  .8
ّ                                 األموال، أليب ع بيد القاسم بن سال م بن عبد اهللا اهلروي البغدادي، احملقق .9 خليل :             ُ               

  .حممد هراس، دار الفكر، بريوت
  .ح كنز الدقائق،، لزين العابدين بن جنيم، املطبعة العلميةالبحر الرائق يف شر  .10
أمحد خمتار / بدائع الصنائع، لعالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين، بعناية .11

  .عثمان، مطبعة العاصمة، القاهرة
حتفة الفقهاء، حملمد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي ، دار  .12

  .م 1994 -هـ  1414، لبنان، الثانية، الكتب العلمية، بريوت 
طبع مكتبة , حممد عودة السعوي/ حتقيق د, التدمرية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .13

  . هـ1417, الرابعة, العبيكان
التسهيل لعلوم التنزيل، أليب القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن  .14

شركة دار األرقم : خلالدي، الناشرالدكتور عبد اهللا ا: جزي الكليب الغرناطي، احملقق
  .هـ 1416بن أيب األرقم، بريوت، األوىل ،

دار الكتاب , إبراهيم األبياري, حتقيق, للجرجاين, التعريفات .15
  .هـ1418, الرابعة, لبنان, بريوت, العريب

تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن   .16
امي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الثانية س: كثري ، احملقق

  .هـ1420
عبد اهللا / حتقيق د, ))جامع البيان عن تأويل القرآن((تفسري الطربي املسمى .17

طبع , ونسخة أخرى من تفسري الطربي. هـ1422, األوىل, طبع هجر, الرتكي
  .هـ1388, الثالثة, مصر, مصطفى احلليب

الدار املصرية للتأليف , عبد السالم هارون/حتقيق د, هريلألز , ذيب اللغة .18
  .والرتمجة

, الرسالة, عبد الرمحن الوحيق/ حتقيق , تيسري الكرمي الرمحن املسمى تفسري السعدي .19
 .هـ1421, األوىل, لبنان, بريوت

علي بادحدح، دار / حممد باجابر، ود/ الثقافة اإلسالمية املستوى األول، تأليف د .20
  .هـ1432ثة، حافظ، الثال

, القاهرة, دار احلديث, حممد احلفناوي/حتقيق د, اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب .21
  .هـ1414, األوىل, مصر

, علي حسن وآخرون/ د:ت, البن تيمية, اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .22
  .هـ1419, الثانية, الرياض, دار العاصمة

الدين حممد عرفة الدسوقي،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، للعالمة مشس .23
  .دار إحياء الكتب العربية، طبع عيسى احلليب وشركاه

حممد غزوي، طبع مؤسسة شباب اجلامعة، / احلريات العامة يف اإلسالم، د .24
  .اإلسكندرية، مصر

أمحد جالل محاد، دار الوفاء، املنصورة، / حرية الرأي يف امليدان السياسي، د .25
 .هـ1408األوىل، 

يف اختالف األئمة، أليب عبداهللا حممد عبدالرمحن الدمشقي، مؤسسة رمحة األمة  .26
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  ينفتجنشت العلمية لفلسفة لدفيجاألسس 
   قادري عبد الرحمان  . أ

  جامعة سيدي بلعباس
أن تنشأ من  ما يؤكد تاريخ الفكر البشري أنه ال ميكن لفلسفة       

ا إىل شروط افراغ، فهي ال بد أن تعود يف بعض أصوهلا وتصور 
وكثريا ما . يف توجيه مسارها سابقة أو حمددات تساهم ولو نسبيا

واألمثلة يف هذا   .شكل العلم أحد أهم شروط التفكري الفلسفي
كثرية؛ فسقراط يستلهم املنهج الرياضي منطلقا من تعريف املفاهيم 
املرتبطة مبوضوع ما مثلما يبىن االستدالل اهلندسي على تعريف 

. ذلك النقطة، املستقيم والدائرة وما إىل: مصطلحات رياضية مثل
ويؤسس ديكارت نظريته يف املعرفة استنادا إىل الرياضيات معتربا أن 

ويقيم إميل دوركامي . البداهة أو الوضوح التام هو معيار احلقيقة
. فلسفته االجتماعية اعتمادا على نتائج العلوم البيولوجية يف عصره

ا تتميز به ممواليت بالرغم ، تنينشينطبق على فلسفة فتج روهذا األم
ا ال خترج عن توجه فلسفي وعلمي له  ،وجتديد أصالةمن  إال أ

رية يف عصر احضوره وهيمنته اخلاصة وذلك ملعطيات تارخيية وحض
  .شتني نجتف

ن ع شتني تكشف لنانإن الدراسة التحليلية ألعمال فتج
كيف توظف املفاهيم والرموز متعددة األصول، وتبني لنا  مكونات 

. للتعبري عن حقائق العامل واللغة والفكر قية والقواعد الرياضية واملنط
وكيف تساهم االكتشافات الفيزيائية والكيميائية يف بلورة هذه 

وكلما تعمقنا أكثر يف أصول تلك املكونات وطريقة . الفلسفة
توظيفها وحاولنا معرفة خمتلف االرتباطات القائمة بينها، كلما 

وسنهتم يف هذا . شتنياستطعنا أن ندرك أكثر ما الذي أراده فيتجن
السياق أوال باالجنازات املنطقية والرياضية من جهة مث الفيزيائية 
والكيميائية من جهة أخرى، خالل النصف الثاين من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين مع الرتكيز على بعض األفكار األساسية 
 اليت مهدت لفلسفة فتجنشتني وسامهت يف تشكيلها،و كذا عرض

  .لبعض األمثلة اليت تربز بوضوح ما أريد الذهاب إليه
لقد كان إلجنازات علماء املنطق والرياضيات يف تلك الفرتة تأثريا 
بالغا يف نشأة الذرية املنطقية بشكل خاص والفلسفة التحليلية بشكل 

، جورج كانتور )Dedekind)1831-1916ديدكيند :عام ومن هؤالء
G.Kantor 1854) -1918(لرز ساندرس بريس ، تشاC.S.Peirce 

-1858( Giuseppe peano، جيوسيب بيانو )1938-1914(
، فردريك )1862-1943( David Hilbert، دافيد هلربت )1932

-1872(راسل  د، برتران)F.G.frege )1848-1925جوتلوب فرجيه 
  ). 1861 – 1947(  Alfred whiteheadوألفرد وايتهد ) 1970

جمايل الرياضيات واملنطق إىل ما يثريه كل  ءهؤاللقد تعدت أعمال  
وكان ذلك نتيجة التطورات . منهما من إشكاليات لغوية وفلسفية

ا منذ  والقفزاتاجلذرية  النوعية اليت عرفتها الرياضيات وبدت جتليا
 بداية القرن التاسع عشر أول األمر يف أعمال الرياضي الشهري غوص

Gauss(Carl Friedrich,1777-1855)   عندما أثبت إمكانية قيام
لكنه رفض نشـر ذلك تقـديرا ملكانة ). 1816(هندسة ال إقليدية 

إقليدس وخشية أن يثري ذلك الفـوضى يف األوساط العلمية، مث يف 
ولكـن ما عالقة تلك اإلبداعات . أعمال لـوباتشفسكي ورميان

ا سامهت يف ظهور  بفلسفة فتجنشتني؟ أو بأي معىن ميكن القول أ
   هذه الفلسفة اجلديدة ؟

رياضيا أن الدوال متصلة وخاصية االتصال  املعروفكان من 
مرتبطة باملكان اهلندسي، لكن اكتشاف الدوال املنفصلة واليت ال 
تتحقق فيها هذه اخلاصية كانت نتيجته الشك يف املكان اهلندسي، 
أي الشك يف أحد أهم أسس التحليل، فأصبح هذا األخري حباجة 

ا إىل أ ساس، خاصة بظهور اهلندسات الالإقليدية املتباينة يف منطلقا
ونتائجها، وحلل هذه األزمة حاول الرياضيون رد التحليل إىل احلساب 

وهو أحد أهم مشاريع  ضمن ما عرف مبشروع حتسيب التحليل،
   .لكن علم احلساب كان هو اآلخر حباجة إىل اإلصالح. فرجيه 

وهلذا . قامة احلساب نسقا استنباطياولذا كان من الواجب أوال إ
الغرض قدم بيانو وفرجيه حماولتني مستقلتني لنسق استنباطي 
للحساب، وحاول بعض الرياضيني رد األعداد مجيعها إىل األعداد 

ديدكند وكانتور وفرجيه، وعن هذه احلركة نشأ االجتاه : الطبيعية ومنهم
يف علم احلساب اللوجيستيقي الذي بدأ برد التصورات األساسية 

 مشلللمنطق، أي تعريف األعداد والعمليات احلسابية منطقيا، مث 
غري أن املنطق كان عاجزا عن حل . املشروع مجيع فروع الرياضيات

مشاكل الرياضيات،ومل يكن يصلح إلعادة بنائها على أسس دقيقة، 
إذ مل يكن بإمكانه أن يستوعب كثريا من األفكار والعالقات 

وذلك ألن  .مل تكن لغته كافية لرتمجة تلك احلقائق الرياضيةالرياضية أو 
، )احملمول–املوضوع (املنطق ظل يقتصر على قالب فكري واحد 

 إىلولكونه ظل مرتبطا بقواعد الرتكيب اخلاصة باللغة اليونانية،ومفتقرا 
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل تطوير منطق جديد حيل . الوضوح والدقة

يدي، وقد بدأت حركة إصالح شاملة للمنطق بديال للمنطق التقل
اية القرن التاسع عشر مشك ة بذلك نقطة انعطاف يف تاريخ لقبل 

  .املعرفة
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ويف هذا السياق ظهرت مسامهات عديدة إلقامة املنطق كعلم 
استنباطي وجعله أساسا الستنباط القضايا الرياضية ،وقد شكلت 

بإجياد لغة رمزية مثالية،  تلك املسامهات بعثا ملشروع ليبـنز املتعلق
ومل تعد هذه اللغة مقتصرة كما سبق أن . تتميز بالدقة والشمولية

ذلك إىل املعرفة  ذكرت مبجايل الرياضيات واملنطق،بل تعدت
ومادام هذا املنطق اجلديد منشغال بتحديد . اإلنسانية بشكل عام

ما رأى ك-قوانني الفكــر وصياغتها رمزيا فإن هذه القوانني املنطقية
ا عامة  -فرجيه ا األساسية أ لن ختص موضوعا دون غريه، وإمنا ميز

                                  ً    َّ       فالفكر هو نفسه أينما كان وليس صحيحا  أن  هنالك " ومطلقة 
     ً                                  ً                    أنواعا  خمتلفة من قوانني الفكر لتالءم أنواعا  خمتلفة من املوضوعات 

  )1(" املفكر فيها 
ها بريس واملهم هنا ليس هو تلك اإلجنازات،خاصة اليت قدم

وشرويدر و بيانو وفرجيه  ورسل ووايتهد، وإمنا املهم ما متخضت عنه 
ً        ً من نتائج شكلت مصدرا  أساسيا  لفلسفة فتجنشتني وعامال  جوهريا                        ً       ً                  

ا النتائج ميكن تلخيص أمهها يف مجلة من النقاط  هذه. يف بلور
  :       ً              ً       ابتغاءا  للوضوح ومراعاة  للدقة

                        ً          كلغة فلسفية ومنطقية نظرا  ملا تنطوي رفض اعتمـاد اللغة العادية  :    ً أوال  
ام، وبالتايل فإن هذه اللغة ليست مناسبة للتعبري عن  عليه من إ
البنية املنطقية األساسية للفكر كما أن استخدام هذه اللغة يسمح 
بدخول كيانات غريبة متمثلة يف كلمات جمردة أو قد حتجب عنا 

ثال فإن هناك مساواة وعلى سبيل امل. قواعدها اللغوية قواعد املنطق
: 2، ج"شيء ما هو حيوان لبون : "1بني اجلملتني التاليتني حنويا، ج

، هذا التساوي ال جتيزه اللغة "شيء ما هو اإلسكندر العظيم"
يف اجلملة األول تستعمل كرابطة انتماء بني "  هو"ألن  املنطقية

الثاين بينما يف املثال " حيوان لبون" واحملمول" شيء ما" املوضوع 
مما يعين أن استخدام اللغة . كرمز للهوية" هو"استخدمنا الرابطة 

ما ميهد ال حقا لتلك  وهذاالعادية ال يتسق مع منطق الفكر، 
  .االنتقادات املوجهة ضد امليتافيزيقيا خاصة لدى الوضعية املنطقية

ا قوانني املنطق، أي أن هذه : ثانيا اعتبار أن قوانني الفكر هي ذا
فيه، األمر الذي يعين وجود لغة  مفكرة حتكم مجيع ما هو األخري 

منطقية عامة متثل بنية عميقة للمعرفة، وهذا ما تعرب عنه فلسفة 
دف إىل صياغة هذه اللغة املنطقية أو إىل  اليتفتجنشتني األوىل، 

  .البحث عن الشروط اليت جتعل اللغة كاملة منطقيا
ىن كلمة معينة هو استخدامها، التأكيد على أن ما حيـدد مع: ثالثا

وهذا ما تضمنته بعض أحباث فرجيه، إذ يعترب أن من بني املبادئ 
األساسية لكل استدالل، واليت هي مبادئ أو قوانني املنطق العامة، 
أن ال نسأل عن معىن كلمة مبعزل عن سياقها وهذه الفكرة تشكل 

ه فإنه ينبغي وحسب فرجي. أساسا لفلسفة فتجنشتني يف املرحلة الثانية
. )2("أال يسأل، البتة، عن معىن كلمة مبعزل عن سياقها يف قضية"

ا بعد ذلك مواقف لسانية كذلك الذي طرحه  وهذه الفكرة ساند
  . فرديناند دي سوسري حول عالقة الدال باملدلول

التمييز بني القضايا التحليـلية القبلية والقضايا الرتكيـبية أو : رابعا
بعدية واعتـبار القوانـني الرياضية  واملنطقية حتليلية، وهذا التأليفية ال

ا ليست تركيبية كما رأى جون ستوارت ميل وال تركيبية قبلية   يعين أ
كما ذهب كانط، مع التأكيد على مكانة و دور كل من القضايا 
التحليلية والرتكيبية األساسي بالنسبة للعلـوم أي دورمها يف استخالص 

وإذا كانت القضايا التحليلية، أي قضايا . رف العلميةوصياغة املعا
ا مع ذلك تساعدنا  الرياضيات واملنطق ال تقول شيئا عن الواقع إال أ
على بناء االستدالالت، أي على االنتقال من قضايا واقعية إىل 

ا جندها عند فتجنشتني يف تصنيفه . أخرى واقعية وهذه الفكرة ذا
قضايا " ا حتليلية أو تركيبية أو أشباه قضايا إم نظرهللقضايا، وهي يف 

، وقد أضاف فتجنشتني هذا الصنف األخـري متاشيا مع الفكرة "مزيفة
  .األوىل، أي لكون بعض اجلمل اللغوية ال تتسق مع منطق الفكر

تلك هي أهم النتـائج املرتتبة عن التحوالت اجلذرية يف جمـايل 
مباشر كعوامل موجهة بشكل  سامهتاملنطق والرياضيات واليت 

لفلسفة فتجنشتني فماذا عن األسس التجريبية وبالتحديد يف جمايل 
  الفيزياء والكيمياء؟  

أثارت املواقف الفلسفية تقليديا مشكلة تركيب املادة، فطرحت 
فرضية وجود الذرة من قبل بعض فالسفة اليونان كدميوقريطس 

بن هذيل  وأبيقور وطرحت أيضا لدى بعض املسلمني مثل حممد
) هـ 231-160(وإبراهيم بن سيار النظام )  هـ 235 -135(العالف 

  ).هـ672-604(وجالل الدين الرومي
وانبعث من جديد التفسري الذري للمادة يف عصر النهضة 

والعلماء مثل جيوردانو  الفالسفةوالعصر احلديث لدى كثري من 
ذرة ظل منذ لكن مفهوم ال. برونو، جاليلو، ديكارت، ليـبنز ونيوتن

القدمي خاضعا العتبارات ميتافيزيقية، ومل يكن باإلمكان أن يبث 
ومع . ائيا يف حقيقة ما يقوله الفالسفة عن تركيب املادة وتكوينها

بداية القرن التاسع عشر، قرن التحوالت الكربى أثريت فرضية الذرة 
على فتبني أن بعض الظواهر ال  ميكن تفسريها إال  ءيف جمال الكيميا

ومت التعرف من خالل بعض التجارب الرائدة، . أساس هذه الفرضية
-John Dalton )1766خاصة تلك  اليت قدمها جون دالتون 

مؤسس الكيميـاء احلديثة على بعض العنـاصر الكيمائية  ) 1844
وتبني أن الذرة هي  .واحلديد النحاسكاهليدروجني واألوكسجني و 

ات كيميـائية أساسية ختتلف يف الوحدة األسـاسية يف تشكيـل وحد
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وهذه الوحدات هي اجلزيئات اليت متثل وحدة بنائية ختتلف . تركيبها
كما مهد دالتون ملعرفة العامل األصغر بفرضياته . باختالف األجسام

العلمية املتعلقة خبصـائص الذرة كالوزن الذري واخلصائص الفيزيائية 
  .والكيمائية للعناصر 

ا أما اخلطوة األكثر  أمهية فهي تلك اليت قام 
 Mendeleiev   )1834 -1907  (Ivanovitch ) (Dmitriمندليف

استـنادا إىل الوزن الذري  ةعندما قـام بتصنيف العناصر الكيميائي
ورغم توصل العلماء ملثل هذه احلقائق اليت تعطي . والتكافؤ الكيمائي

وجـود الذرة  تفسريا معقوال لرتكيبة املـادة فقد ظل البعض يشكك يف
ا جمـرد فرضـية ميـتافيزيقية وكخطوة أخرية ،يف طريق . عمليا معتـربا أ
) Avogadro  )1776-1856طويل لغزو عامل الذرة، وضع أفوغادرو

ا ودورها يف إثبات وجود الذرة ا أن . فرضية كانت هلا شهر ومضمو
الغازات تشمل على نفس العدد  من  ناألحجام املتساوية م

ئات، وقد استطاع العامل الفرنسي جان بريان إثبات صحة هذه اجلزي
ل من أي غـاز يف  22.4مقداره  الفرضية  عندما اكتشف أن حجما
يشمل ) درجة حرارة 0 – مم76(الشروط النظامية للضغط واحلرارة  

2310×6نفس العدد من اجلزيئات وهو 
  .جزيء   

. الذراتوهكذا تأكد انقسام املادة إىل وحدات بسيطة هي 
ائية كان الفيزيائيو  يف جمال الكهرباء  نوقبل أن يتأكد ذلك بصورة 

قد وصلوا إىل وجود جزيء مادي هو اإللكرتون بعد جتارب متواصلة 
ا بعض العلماء ابتـداءا من كوملب والعامل األيرلندي ستوين إىل  قام 

- Millikan (Robert Andrews)   )1868األمريكي مليكان
 نأثبتت جتاربه مبا ال يطرح شكا وجود اإللكرتو  الذي) 1953

باعتباره جزءا من املادة، أي من الذرة، األمر الذي يعين قابلية الذرة 
لالنقسام وأصبح ينظر إليها كبنية، أي كشيء يتألف من عناصر 

ولكن التجارب العلمية سرعان ما واجهت  .تقوم بينها عالقات
ري إجراء االختبارات للتعرف صعوبات متزايدة، إذ مل يعد من اليس

بدقة على مكونات الذرة وتفسري ظواهرها أو مواصلة التحليل املادي 
ومل يعد باإلمكان حتديد صفات الال منقسم، أي الصفات . للذرة

اليت متيز اجلسيمات املادية األولية كاإللكرتون، ما هو احلجم احلقيقي 
بنيته األساسية ؟  جلسيم اإللكرتون ؟ ما هو شكله األصلي ؟ ما هي

مل تستطع التجارب إجراء القياس مبفهومه املعتاد مثال قياس احلجم 
وقد . بتحديد نقاطه وأقسامه مث قياس ذلك وفق عالقات رياضية

أدت بعض القياسات اليت طبقت إىل إقصاء قياسات أخرى أي أن 
إجراء كل القياسات يف وقت واحد أمر ال ميكن حتقيقه، مما يعين 

  . للتحقق التجرييبغيابا 

إجراء أي قياس ،كذلك الذي يتعلق بسرعة  أنلقد تبني 
اإللكرتون، يؤدي إىل تدخل فعلي ومباشر يف طبيـعة وبنية الواقع 
املقاس، مما يؤدي إىل تغيري نظام الواقع كما أن هذا التغيري احلاصل 
يلغي كل توقع أو تنبؤ وذلك ألن التفاعل بني أدوات القياس وبنية 

  .اقع اجلديد يتم يف جمال ال يقبل املراقبة والتحليل الو 
مل يعد إذن موضوع الفيزياء والكيمياء كما كان يف السابق تلك 
الطبيعة املوضوعية لألشياء، بل أصبح الطبيعة يف عالقتها باملالحظ، 
ونتج عن ذلك أن معان ومفاهيم عقلية كثرية اعتمدت منذ قرون قد 

ا وأصبحت حب وتبعا هلذه . اجة إىل حتديد جديدفقدت مدلوال
النتائج، ويف إطار ما توصلت إليه العلوم الفيزيائية والكيميائية، ميكن 

. أفكار فتجنشتني خاصة املرتبطة بفلسفته األوىل أن نفهم كثريا من
ومل يعد . فظواهر العامل األصغر قد ابتعدت عن  اإلدراك العادي

ونفس األمر حيصل . ل العلميةباإلمكان مراقبتها باعتماد أدق الوسائ
بالنسبة للوقائع الذرية يف فلسفة فتجنشتني واليت هي وقائع منطقية، 
ا أبسط الوقائع ومن الصعب حتديدها مبثال وكذا  تعرض على أ

  .ملكونات هذه الوقائع املنطقية من  أشياء األمر بالنسبة 
والتماثل مرة أخري حيصل يف األسلوب الذي ينبغي اعتماده 

لتعبري عن هذا الواقع، أو اللغة اليت ميكنها أن تساعد على سرب ل
أول  ءبالنسبة للفيزياء والكيميا. أغواره واكتشاف قوانينه وصياغتها

األمر مث علوم أخرى كامليكروبيولوجيا واالقتصاد واللسانيات، فإن 
الرياضيات و منهجها األكسيومي احلديث هي أنسب وسيلة للتعبري 

، إذ مت يف جمال الفيزياء النظرية استلهام هذا املنهج وأيضا للتفكري
الفرضي االستنباطي وتوظيفه الستخالص النتائج أو القوانني العلمية 

ا حمدودة إننا ال . دون االعتماد على التجربة اليت أصبحت إمكانيا
نصل إىل هذا الواقع املادي املعقد عن طريق مالحظة واستنطاق هذا 

و إمنا بواسطة لغة رياضية تساعد على صياغة الفروض الواقع جتريبيا، 
مث استخالص ما ينتج عن هذه الفروض . األولية هلذا الواقع املادي

استـنادا إىل قواعد رياضية تتـميز بالدقة والشمولية والنسقـية والقدرة 
أما األسلوب الذي . على اإلحاطة بظواهر هذا العامل اخلفي والدقيق

 التعامل مع عامل الوقائع الذرية، فهو اآلخر لغة يقرتحه فتجنشتني يف
صورية ورمزية دقيقة هي اللغة املنطقية فبواسطتها ميكن التعبري عن 

  . العامل وحمتوياته وعن الوقائع واألشياء
وملا كان البحث العلمي املتواصل يف جمال املادة، عبارة عن 

عا من عملية مستمرة، تكشف يوما بعد يوم أكثر مما كان متوق
اية على األقل حاليا ملسار التحليل، فكذلك األمر  األسرار، وأنه ال 
بالنسبة لفتجنشتني، الوقائع الذرية بسيـطة لدرجة يصعب فيها حتديد 
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معيار ما لبساطتها، وهي مكونة من أشياء  أكثر بساطة مما حيول 
  . دون حتليلها

بل ميكن أن وإذا أردنا أمثلة فهي أبسط من أشياء هذا العـامل، 
والشيء ليس شيئا حمددا واضح املعامل، بل . تقبل هي األخرى حتليال

يصعب تعريفه بإثبات صفات معينة، ألن هذا الوصف حيوله إىل 
إذن فنحن نتكلم يف نظر فتجنشتني . واقعة جديـدة مكونة من أشياء

من الناحية املنطقية عن األشياء النهائية اليت ميكن أن يقود إليها 
معينا وال حنصر منطا من الظواهر  وملا كنا ال حندد واقعا. ليلالتح

الواقعية وال نقتصر على مثال حمدد، فمعىن ذلك أننا نتكلم عن كل 
إن . ما هو ممكن وعن مجيع العوامل اليت ميكن التفكري فيها منطقيا

نظرة فتجنشتني هنا ليست عدمية تنفي وجود الشيء، عندما تسارع 
، وإمنا نظرته )3("األشياء ال لون هلا "شبه بالالشيء إىل القول بأنه أ

تستبق البحث العلمي مسرتشدة به وقبل ذلك بتجربة فلسفية 
لكن ما هو السبيل إىل حقيـقة ما قبل  أن يثبتهـا أو ينكرها .سابقة

  العلم ؟ 
علميا أو تارخييا أنه  - من وجهة نظر الذرية املنطقية-إذا ثبت

أن نصف العـامل، أو نفسر وقائعه استنادا ليس من املفيـد يف شيء 
ا الفارغة من املعىن، كاملطلق واجلوهر والشيء  إىل امليتافيزيقا وتصورا
يف ذاته، كما أنه ينبغي أن ال خنوض يف ذلك، اعتمادا على ما نعرفه 
يف حلظة تارخيية معينة، ال للتغري احلاصل يف اإلبداعات العلمية 

درسه سريع التغري وعميق األغوار وأكثر فحسب بل إن الواقع الذي ن
غموضا وخفاءا مما يعيق قدرتنا على رصد مكوناته ونظامه النهائي 
فإننا سنكون أكثر حاجة إىل الرمز يف التعبري عنه، فالرموز ختتزل 
الدالالت املتغرية ما أمكن مثلما خيتزل مفهوم الدالة يف صيغة حمدودة 

  . دا من املتغرياتالعالقة بني عدد قد يكون ال حمدو 
وميكن أن نالحظ ميزة اخلفاء هذه ال كخاصية مرتبطة بعامل 
الذرة يف جمال الفيزياء الدقيقة والكيمياء الذرية بل بالظواهر اإلنسانية 

" تفسـري األحالم"وكأمنا كان كتاب . كذلك يف عصر فتجنشتني
ميكن تعبريا عن هذه احلقيـقة، ففي جمال احلياة النفسية ال ) م1900(

تفسري السلوك إال بإظهار ما ميارس يف إخفاء وكبت، وعامل النفس 
. أعمق وأخفى مما نشعر به والالشعور هو عامل النفس احلقيقي

ونفس الشيء جنده مثال يف التاريخ لدى مدرسة احلوليات مع بداية 
القرن العشرين، فالتاريخ ال ينحصر فيما يطفو على السطح، أي فيما 

من أحداث املاضي بل إن حقيقة التاريخ كامنة  هو ظاهر ومدوي
وراء هذا املظهر من حوادث خفية كثريا ما ينظر إليها  يفيما خيتف

ا فرعية أو غري فاعلة يف مسـار التاري ، ولكننا إذا أردنا بناء خعلى أ

املاضي حقيقة فيجب أن نعود إىل مجيع وقائعه ونتتبع كل ما هو 
  .خفي منها

ى مرة أخرى عند عرض القضايا ضمن هذه اخلاصية تتجل
، وهناك عبـارات 7 اىل 1 فهناك عبارات رتبت مرقمة من . الرسالة

فرعية متثل سبع جمموعات، كل جمموعة تلي إحدى العبارات 
الرئيـسة، حيث تتبع كل واحـدة من هذه األخرية بعبارات فرعية 

جمموعة  وإذا كانت األرقام بالنسبة لألوىل هي من. تشكل حتليال هلا
. األعداد الطبيعية، فإن الرتقيم الفرعي يعتمد على األعداد احلقيقية

ا يف نفس  وال شك أن هذه الطريقة حتمل أكثر من داللة كما أ
إن هذه الطريقة تبعث من جديد فكرة .الوقت تطرح أكثر من سؤال

مفادها أن العدد هو أساس النظام كما رأى فيثاغورس ألن العامل ال 
يكون معقوال إال إذا كان منظما وال ميكن أن يكون منظما  ميكن أن

إال إذا خضع لألعداد، وهنا يقرتب فتجنشتني من فيثاغورس عندما 
وقد مت تقدمي هذه األخرية .يستخدم األعداد كأساس لعرض أفكاره 

بطريقة تشري إىل فواصل وقفزات، فما الذي يقابل األرقام احلقيقية 
  العامل اخلارجي ويف عامل اللغة ؟  الالمكتوبة من حقائق يف

هناك عدة أجوبة حمتملة من بينها مثال وجود حدود ال ميكن 
ائي للمعرف وتعديها أ . قد بينته الذرية املنطقية ةأن هناك حد 

عبارات  قوحقيقة األمر أن طريقة الرتقيم تلك تدل على قابلية اشتقا
يف اإلطار العام  جديدة تدخل هي األخرى يف إطار ما ميكن قوله أو

الذي وضعته الذرية املنطقية، حبيث تشكل القضايا اجلديدة مضمون 
وهذا يعين أن قضايا الرسالة .الفراغ القائم بني القضايا األساسية

  .تؤسس لنسق معريف  منفتح وقابل للنمو يف اجتاه معني
أال يعكس هذا التصور ما هو قائم من إبداعات علمية خاصة  

م املادية الدقيقة كالفيزياء والبيولوجيا ؟ ففي جمال الذرة يف جمال العلو 
هناك حقائق مت حتديدها كوجود بعض املكونات الذرية كالنواة 
واملدارات الذرية والنيرتونات والربوتونات وتسارعت وترية االكتشافات 

 اويرسم هذا النموذج إطار . لتقدم منوذجا يفسر البنية العامة للذرة
اكتشافه من جديد أي حيدد مجلة خصائص بصورة عاما ملا ميكن 

كأن تكـون املكونات . مسبقة ملا ميكن أن يفضي إليه التحليل الحقا
الذرية اجلديدة أقل كتلة أو أن تتميز خبصـائص فيزيائية وكيميـائية 
. معينة لتؤدي دورا وظيفيا يف تفسري متكامل للنشاطات الذرية

وما مت حتديده وما هو ممكن  وهكذا جند أنفسنا أمام ما هو كائن
وإذا كانت الفيزياء قد جنحت بفضل الرياضيات يف . وقابل للتحديد

صياغة املنهج العلمي الذي ميكنها من حتقيق املزيد من االكتشافات، 
االجتاه الذري املنطقي هي األخرى ستكون  فإن الفلسفة حسب
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ن ما ميكن حباجة ماسة إىل املنهج الذي ميكنها من التعبري بوضوح ع
  .قوله

إن فلسفة فتجنشتني ليست مصطبغة بنتائج العلوم فحسب، بل 
تأثرت باألسس النظرية للمعرفة العلمية واليت تضمنتها العديد من 
األحباث كتلك اليت أشار إليها فتجنشتني بشكل واضح، فعندما 

ارجع إىل كتاب هرتز يف امليكانيكا عن النماذج :" يقول مثال
ملؤلفه هينريش " مبادئ امليكانيك"أي يقصد كتاب  )4("الديناميكية

فهو يرشدنا إىل الكتابات اليت وجهته إىل Heinrich Hertz هرتز 
ومن بني أفكار هذا الكتاب . بعض املنطلقات األساسية يف فلسفته

األساسية ضرورة وجود مطابقة بني الطبيعة والتفكري، ففيه ميكن أن 
وذج ديناميكي وبني النسق الذي يعد إن العالقة بني من:"نقرأ ما يلي

منوذجا له هي نفس العالقة متاما بني الرسوم اليت يشكلها عقلنا 
ا مبثابة متثيل  جألننا لو اعتربنا حالة النموذ .لألشياء وبني األشياء ذا

اليت جيب أن تتضح وفقا -حلالة النسق، فإن نتائج هذا التمثيل
للنتائج اليت تنشأ عن الشيء هي أيضا متثيل  -لقوانني هذا التمثيل

وبناءا على ذلك يشبه . األصلي وفقا لقوانني هذا الشيء األصلي
االتفاق بني العقل والطبيعة االتفاق بني نسقني يكون كل منهما 

هذا االتفاق عن طريق افرتاض  انفسر متام نمنوذجا لآلخر، وميكننا أ
اء، وقادر على أن العقل قادر على صنع مناذج ديناميكية فعلية لألشي

ويف نفس هذا الكتاب الذي رأى فتجنشتني  أن .  )5("العمل معها
نقول عن نسق : "قيمته  ال تضاهيها قيمة كتاب آخر ورد أيضا

مادي ما أنه منوذج ديناميكي لنسق آخر، حينما ميكن التعبري عن 
العالقات املوجودة يف النسق األول مبثل اإلحداثيات اليت جيب أن 

  :شروط اآلتيةتستويف ال
أن يكون عدد إحداثيات النسق األول مساويا لعدد إحداثيات   - أ

  .النسق الثاين
إنه بناءا على الرتكيب املناسب إلحداثيات كل من النسقـني   - ب

  )6(..."ينشأ تساوي حالتيـهما
مثل هذه األفكار سامهت يف تشكيل نظرة فتجنشتني للعامل وللغة  

وجود تطبيق تقابلي ب -حسب االصطالح الرياضي-ويف القول
بينهما، ويف نظرته ملعىن القضية والصدق املنطقي وكافة تصوراته 

  .                                                                                                             عن ما ميكن قوله وما ميكن معرفته
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 الجسد عند سبينوزا

 "االخالق"الروح والجسد من خالل كتاب 

  بن سعدية سعاد 
  .جامعة مستغامن ،فلسفةيف الطالبة دكتوراه  

  
 -  Baruch Spinozaعندما صاغ الفيلسوف الديكاريت سبينوزا 

ابه كت  -وهو فيلسوف هولندي ) 21-02-1677/ 24-11-1632(
، واحدة من أحدث القضايا يف كتابه "l ethic"  )1(االخالق"

من كان جسمه ميلك «من اجلزء اخلامس  39االخالق، وهي القضية 
عددا كبريا جدا من االستعدادات، كان اجلزء االعظم من نفسه 

اذا ما قارنا هذه القضية مع ما قيل عن وحدة العقل البشري » أزليا
               ُ                    وجدناها واضحة وم عربة أكثر، فمن لديه  واجلسم يف اجلزء الثاين

جسم قوي لديه روح مساوية هلذا اجلسم يف القوة وبالتايل ازيل، فإذا  
كان هدف االنسان النهائي هو اخلالص، فإن اخلالص ال يتحقق لنا 
مبعزل عن اجلسد االنساين فالبنسبة لسبينوزا ال ميكننا التفكري يف 

 .نسانالروح دون تناول الواقع املادي لال

املنطق الثنائي  اخالل التوازن يفاستطاع سبينوزا يف كتابه هذا 
الوجود حيث كان الذي كان حيكم العصر احلديث مع ديكارت، 

، فمنح للوجود وحدتهاىل خالق وعامل خملوق، نفس وبدن، مقسم 
عة واهللا شيئا واحدا، والنفس واجلسد كذلك، فنحن يفاصبحت الطب

رض موقفه من النفس والبدن واهللا يف هذه الصفحات اردنا ع
  والطبيعة من خالل مؤلفه االخالق

كيف أعاد سبينوزا للوجود وحدته؟ وكيف جتاوز ثنائية الروح 
  ؟لإلنسانواجلسد الديكارتية؟ وكيف حتقق هذه الوحدة اخلالص 

كتب ديكارت التأمالت للتمييز متييزا كليا بني الفكر واجلسم أو 
أدرك فيما بعد ضرورة بيان العالقة بينهما، بني النفس واجلسد، لكنه 

ألن االنسان موجود كنفس وجسد لذلك كان عليه أن يضع مسألة 
عالقة النفس باجلسد على مستوى آخر ال يكون متناقضا مع نتائج 

  .التأمالت ولكنه يكون مكمال له
ى ديكارت التأمالت خلص إىل       ّ          أوال أن ه موجود  « عندما ا

ّ     كفكر، ثانيا أن  ماه يته فكرية، ثالثا أنه جوهر مستقل، رابعا جوهر              
                                    ّ                  مستقل لكن متناهي، خامسا أنه متناهي ألن ه وجد من طرف فكر 
ال متناهي وسادسا أن هذا اجلوهر املتناهي املستقل البسيط موجود 

. )2(»يف عالقة ما مع اجلسد و ذلك عن طريق الشعور باجلسم
ليت تربط النفس لذلك كان عليه ان جيد مصوغا هلذه العالقة ا

باجلسد، فانطلق فيه من فردية االنسان، ساعيا ليبني عالقة االمتداد 
مع الفكر يف االنسان فقط فهو ال يبحث عن عالقة اجلسم بالنفس 

كما هو احلال مع ارسطو وسبينوزا وال -لفهم الكائنات االخرى 
  .بل عند االنسان فقط -يبنتز

       ُ            ريد أن ي فسر ال عالقة فيما بعد يف االنفعاالت جند ديكارت ي
النفس باجلسد فقط، بل عالقة اجلسد بالنفس، فعندما نعترب االنسان 

إما « :وحدة بني النفس واجلسد ميكن أن ننظر اليه من زاويتني اثنني،
من زاوية تأثري النفس على اجلسد، وهذا يبني عند ديكارت فعل 

ا الشيء  الوحيد الالمتناهي االرادة اليت يقول عنها يف التأمل الرابع أ
يف االنسان وجتعله أشبه باهللا وأما من زاوية تأثري اجلسد على النفس 

الفكر  –يف التأمالت  –يعترب ديكارت  )3(»االنفعاالت فيعطينا
جوهر مفكر، مستقل بذاته ال حيتاج للجسد كي يوجد كفكر، بل 
اعتربه جوهرا واضحا ثابتا متميزا عن اجلسد، لذلك نكتشفه قبل 

  .سداجل
واجه ديكارت مشكلة يف بيان حقيقة العالقة بني النفس 
واجلسد، بعد أن فصل بينهما، لكن سبينوزا مل يفصل بينهما منذ 
البداية لذلك مل يواجه أي مشكلة، فهما بالنسبة له كيان واحد، ال 

ا إال « ينقسم إىل جوهرين متمايزين فقال  ال تدرك النفس ذا
  )4( »بإدراكها لتفاعالت جسمها

حييلنا املنطق الالهويت األنطولوجي لسبينوزا اىل معرفة ماهية 
الوجود االنساين بصفة عامة، والوجود اجلسدي له بصفة خاصة، 
الن رفضه لثنائية الروح واجلسد، والقول بالوحدة بينهما منبعه اساسا 
رفض ثنائية اهللا والطبيعة والقول بالوحدة بينهما، فبالنسبة له الوجود 

ي والوجود الطبيعي واحد، أي أنه وحد بني اهللا والطبيعة االهل
وجعلهما جوهرا واحدا، وهذا ما سعى إىل اثباته يف الفصل االول من  
كتاب االخالق، فاهللا جوهر يضم الطبيعة حيث يرى سبينوزا أن اهللا 
جوهر ال يستمد وجوده من غريه وهذا حسب القضية القائلة أن 

وكون اهللا جوهرا  )5(»ذاته ويتصور بذاته أعين باجلوهر ما يوجد يف«
جيعله علة ذاته وعلة االشياء مجيعا وبالتايل فبما ان اهللا والوجود العيين 

  .شيء واحد فانه ليس علة مفارقة
فهو يتصور .                                              ً يعين سبينوزا دائما بكلمة اجلوهر الطبيعة واهللا معا  

اء تتألف أي ان كل االشي. ان الطبيعة واهللا مها وجهان لنفس العملة
ائية، فريى هناك طبيعة فعالة هلا القابلية  من طبيعة اهللا اخلالدة الال
للخلق واالبداع وهناك الطبيعة املخلوقة اليت تشكل عامل املادة وما 
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ار والنبات كل االشياء  حتتوي من املخلوقات مثل الغابات واال
الكون  هكذا يصل اىل املرحلة النهائية لريى. املوجودة يف الطبيعة

اليت يسميها اهللا،  والطبيعة  كلها تشكل اجلزء الفعال اي قوة فاعلة
  .وفيها اشياء خملوقة وهي اعراض االشياء او املواد املوجود يف العامل

بالبحث يف طبيعة اهللا، فقد " االخالق"يستهل سبينوزا كتابه 
، لذلك اذا اردنا البحث يف "يف اهللا"جاء اجلزء االول حتت عنوان 

قة اجلسد بالروح كان علينا ان نعرج على تلك الطبيعة، من عال
  :خالل القضايا التالية

اعين جوهرا يتالف من عدد ال حمدود من _اهللا« 1ج11القضية 
واجب _ الصفات تعرب كل واحدة منها عن ماهية ازلية و ال متناهية 

  )6(»الوجود
 ال ميكن ان يوجد اي جوهر خارج اهللا وال ان« 1ج14القضية 
  )7( »يتصور

كل ما يوجد امنا يوجد يف اهللا وال ميكن الي شيء « 1ج15القضية 
  )8(»               ُ             ان يوجد أو ان ي تصور بدون اهللا 

  )9(»قدرة اهللا عني ماهيته«  1ج34القضية 
  )10(» التفكري صفة هللا أي أن اهللا شيء يفكر« 2ج 1القضية 
  )11(» االمتداد صفة هللا أي أن اهللا شيء ممتد« 2ج 2القضية 

اهللا بالنسبة له سبب ذاته ال متناه مطلق وهو اجلوهر الوحيد، علة 
ذاته، حيتوي على عدد ال متناه من الصفات غري املتناهية، وهو غري 
حمدود، وأن الفكر واالمتداد صفتان هللا، باالضافة إىل عدد المتناه 
من الصفات واالحوال، وأن قدرة اهللا مساوية ملاهيته، وأن االنسان ال 

ف من هذه الصفاة سوى صفيت الفكر واالمتداد، وهو عالقة بني يعر 
  .هاذين الضربني وهو ليس جوهرا متميزا

، لكن  )12(»االنسان يفكر«بان  2ج 2يصرح سبينوزا يف البديهية 
على عكس  -الفكر عنده ليس ماهية وإمنا هو جمموعة من األفكار

بالنسبة له فاالنسان  -ديكارت الذي يرى أن الفكر هو ذات مفكرة
   ُ                                                        قد ي فكر وقد ال يفكر، الن الفكر ال حيدد ماهيته، لذلك بالنسبة له 

  .اجملنون والطفل انسان ايضا
يرى سبينوزا ان عالقة النفس باجلسد عالقة توازي بني ضريب الفكر 
واالمتداد فبالنسبة له ال النفس تؤثر يف اجلسد وال اجلسد يؤثر يف 

بية بني الصفات، هذا ما يتضح النفس، نظرا لعدم وجود عالقة سب
ال اجلسم يستطيع أن يدفع النفس إىل التفكري، «  3ج2من القضية 

وال النفس تستطيع أن تدفع اجلسم إىل احلركة أو السكون أو إىل أي 
النه ال ميكن الي حال ان يؤثر يف صفة اخرى غري  )13(»حال آخر

  .اليت ينتمي إليها

نظام وتسلسل االفكار هو «  2ج 7يقول سبينوزا يف القضية  
             ُ               ف، هذا القول ي عرب عن التوازي  )14(»نفس نظام وتسلسل االشياء

والعالقة الطردية بني سلسلة انفعاالت اجلسم وسلسلة افكارها، 
فبالنسبة له هناك تأثري متبادل بني اجلسد والنفس لكن هذا التأثري 

ثنني،مها يف ليس مباشرا، وال يتعدى كونه تطابق او تناظر بني حالني ا
الواقع شيء واحد، فالتجربة مثال توضح لنا ان الفرح الباطين يتضح 
من خالل دقات النبض، هذا ما عرب عنه سبينوزا بقوله يف القضية 

كل ما يزيد من قدرة اجلسم على الفعل أو ينقص منها « 3ج 11
ويساعدها أو يعوقها، امنا فكرته تزيد من قدرة النفس على التفكري أو 

  )15(»ص منها وتساعدها أو تعوقهاتنق
بقدر ما تكون أفكار االشياء « ، يقول سبينوزا5ج 1يف القضية 

وصورها الذهنية منظمة ومرتابطة يف النفس، تكون انفعاالت اجلسم، 
 )16(»أعين صور االشياء، على نفس النظام والرتابط يف اجلسم

ول قلنا أن نظام فالتوازي هنا بني االفكار واالنفعاالت متبادل، يف اال
األفكار وترابطهما هو نفسه نظام االشياء وترابطهما كذلك خلص 
سبينوزا إىل ان نظام االشياء وترابطهما هو نفسه نظام االفكار 

اي "وترابطهما، فال ميكن تصور اجلسم مبعزل عن عن الفكرة 
فانفعاالت النفس هي نفسها انفعاالت اجلسم، والعكس " النفس

  .بالعكس
لينا االشارة اىل ان النفس ال تعي نفسها مبعزل عن ع كذلك

جسدها، غال واسطة متكن النفس من معرفة جسدها سوى هذا 
 2.ج  13انفعاالت وافكار هذا اجلسد، هذا ما تثبته القضية 

ا إال من خالل إدراكها ألفكار تأثرات « النفس ال تعرف ذا
ا اال بادراكها لت )17(»اجلسم أثرات وانفعاالت فالنفس ال تدرك ذا

كما   )18(»النفس هي فكرة اجلسم« جسمها، وذلك يعود اىل كون 
، لذلك فاجلسم ميثل االرضية الوجودية 2ج 11جاء يف القضية

للنفس، فالنفس تعي جسمها ككل لكن معرفتها الجزائها غري تامة 
وامنا هي معرفة جزئية، خاصة اذا كانت تتفاعل اجزاء من اجلسد وال 

النفس «  2ج 24صورة العامة له، هذا ما تبينه القضية تؤثر يف ال
البشرية ال تنطوي على املعرفة التامة لالجزاء املؤلفة للجسم 

، كذلك يضمن اجلسم للنفس الوعي بالعامل اخلارجي، )19(»البشري
ادراك النفس لالجسام اخلارجية « 2ج 26وهذا ما تبينه القضية

جسام اخلارجية وباحوال جسمها املؤثرة يف جسمها اخلاص خيربها باال
ا من  )20(»يف نفس الوقت ا النفس ذا بنفس الطريقة اليت تعي 

ا وتاثرات جسمها، فالوعي باجلسم هو وعي ايضا  خالل انفعاال
بعالقة هذا اجلسم باالجسام اخلارجية، الن انفعاالته تنتج عن طبيعة 

  .هاالجسام اخلارجية بنفس القدر الذي تنتج فيه عن جسم
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مبا أن االنسان ال يعرف سوى صفتني مها الفكر واالمتداد، ومبا 
أنه عالقة بني هاذين الضربني املوازيني هلاتني الصفتني ومها الروح 
واجلسد، ومبا أن كل صفة ليس هلا عالقة سببية بالصفات االخرى، 
فال اجلسد يؤثر يف النفس وال النفس تؤثر يف اجلسد، فما هو مادي 

ى على ما هو مادي ال يؤثر سوى على ما هو مادي وما ال يؤثر سو 
  .هو عقلي ال يؤثر سوى على ماهو عقلي

بالنسبة لسبينوزا التوازي بني الضربني هو توازي انطولوجي، أي أن 
لكل ضرب من كل الصفات نفس القيمة االنطولوجية، وليس هناك 
ضرب امسى من ضرب، هذا التوازي حيتم علينا عدم تفضيل ضرب 

ى الضروب االخرى، فهناك تطابق بني النفس واجلسد، فال النفس عل
  .امسى من اجلسد وال هو امسى

كذلك يتوازى اجلسد والنفس على مستوى املاهية، فبما ان 
، مع كل ضرب من ضفةهناك تطابق بني كل ضرب من ضروب 

ضروب صفات اخرى، فالنفس جسد منظور له من جهة الفكر، 
  .ن جهة االمتدادواجلسد نفس منظور هلا م

تتوازى كل من النفس واجلسد على مستوى القوة والفعل، مبا ان كل 
ضرب ليس له عالقة سببية بالضروب االخرى، فال النفس تستطيع 
التأثر باجلسد، وال اجلسد يؤثر يف النفس، ففعل النفس ليس هو فعل 

  .اجلسد
وهكذا نصل أىل أن الروح واجلسم مها يف الواقع شيء واحد، 

ارة ننظر له من صفة االمتداد وتارة من صفة الفكر، لذلك جند ت
تطابق بني نظام وأفعال اجلسم ونظام وافعال الروح، أي ان أي 
انفعال هو انفعال للجسد والروح معا،  وان السببية احلاكمة 

ا السببية احلاكمة للتفاعالت اجلسدية   .للتفاعالت النفسية هي ذا
، والحظنا أن سبينوزا جعل من 2ج  2ذكرنا سابقا القضية 

االمتداد صفة من صفات اهللا، اىل جانب صفة الفكر مع باقي 
االمتداد أو املادة إىل اىل املستوى  قيمةالصفات االخرى، فرفع من 

االهلي املكون لطبيعته، غالقا الباب امام أي تصور جيعل من الروح 
  .سامية ومن اجلسد ادىن وادنس

اجلسد شيء واحد، قضى على مشكلة سبينوزا جبعله الروح و 
ما شيء واحد يعصمه من الوقوع يف  ثنائية اجلسد والروح، الن كو
االشكالية اليت وقع فيها ديكارت، فبالنسبة له قوة الروح من قوة 

اجلسد من قوة الروح، على عكس ديكارت الذي كان  وقوةاجلسد، 
ا مضعفة للجسد   .يرى ان ضعف الروح يقوي اجلسد، وقو

يرى سبينوزا ان االنسان عبارة عن رغبة يف البقاء، هذه الرغبة 
جندها يف الروح كما يف اجلسد، واننا نكون فاعلني باجلسم والروح 

ما معا، على عكس ديكارت  نكونمعا وعندما  منفعلني امنا ننفعل 

الذي قال اننا نكون فاعلني اذا اثرت الروح يف اجلسد، ومنفعلني اذا 
  .حصل العكس

مبدأ احلياة أكثر من مبدأ « نا يظهر الكونتاوس كمفهوم وك ه
للحركة اآللية، إنه مفهوم سبينوزي، رغم أنه ينتمي إىل معجمية 

فعلى الرغم من شيوع هذا اللفظ فان سبينوزا  )21(»العصر املألوفة
اضفى عليه صبغة خاصة فأصبح معه  نزوع للكائن اىل االستمرار يف  

جلهد الطبيعي أو التوجه الذي حيافظ به كيان كيانه هذا النزوع هو ا
اجلهد الذي يبذله كل «  3ج 7على ذاته، يف هذا تقول القضية 

شيء لكي يستمر يف كيانه ال يعدو أن يكون غري ماهية ذلك 
واحملافظة على الذات يف االساس هي  حمافظة  )22(»الشيء الفعلية 

طبيعية حنو البقاء، اجلسد، فهذا النزوع بالنسبة له ليس غريزة  على
وامنا هي السعي املستمر يف الوجود عن طريق القوة، فاالفعال املعرفية 

دف اىل زيادة قدرة اجلسد   .للنفس بالنسبة له 
الكونتاوس اذن هو املاهية الفعلية للكائن البشري، الذي يسعى 
بكل قوته للبقاء، ومقاومة كل ما من شئنه ان يهدد وجوده، هذا 

 24ي حنو البقاء يف الواقع هو من عند اهللا الن القضية اجلهد والسع
اهللا ليس فقط علة وجود األشياء يف بدايتها، بل هو « تقول  2ج

فالقوة اليت بثت يف االنسان  )23(»ايضا علة استمرارها يف الوجود
  رغبته يف البقاء تنبع من عند اهللا بالضرورة

ا لكل من النفس جعل من النزوع حنو البقاء هدف سبينوزامبا أن 
واجلسد، فإنه بذلك ينفي بقاء النفس بعد فناء اجلسد، الن وظيفة 
النفس االساسية هي احلفاظ على اجلسد، ومىت مل تستطع احملافظة 

اجلسد، وتكون بذلك مهمتها انتهت فال داعي  فناءعليه حدث 
لبقائها، فهو يرفض القول خبلود النفس وبقائها حية واعية بعد فناء 

، وال كون النفس تستمر زمنيا بعد فناء اجلسد، النه ال يلحق اجلسد
االستمرار الزماين بالعقل االنساين إال اذا كان اجلسد حيا،  لكن هذا 
ذا املفهوم  ال يعين ابدا انه ينفي فكرة اخللود، وامنا يرفضها 
التقليدي، فهو يعطي للخلود معىن جديد، خلود يف هذا العامل وليس 

الخر، وهذا ايضا ال يعين أن االنسان يستمر يف الوجود يف يف العامل ا
األبد، وامنا يعين باخللود مشاركته يف الالتناهي  اىلهذه احلياة 

االالهي، ويف صفاته الالمتناهية، فبقدر ظهور هذه الصفات يف 
االنسان، بقدر مشاركته يف الالتناهي االالهي، والذي يأيت عن طريق 

  .اخلالدةمعرفة وتأمل احلقائق 
يذهب سبينوزا للقول بان شيئا ما من العقل يبقى بعد فناء 

 وإمناميكن للعقل ككل البقاء، واال وقعنا يف مغالطة،  اجلسد، النه ال
يقول ببقاء جزء فقط، هذا اجلزء ال متناهي وازيل منذ البداية، وهو 
غري شخصي او فردي، لذلك سبينوزا ال يعرتف باخللود الفردي،  
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لود النوع، اي خبلود العام والكلي واملطلق يف كل العقول، فهو خب وإمنا
العقل االنساين ال ميكن أن يفىن « 5ج 23القائل  يف القضية 

فعقل  )24(»مع اجلسد، اذ يبقى منه شيء ما وهو خالد بإطالق
االنسان جزء من العقل االالهي، لذلك فهو ال يفىن، علينا أن نشري 

صفة اخللود الزماين عن النفس، امنا يعطي إىل أن سبينوزا بابعاده 
للخلود صفة الالزمانية، فاخللود عنده ليس ما يستمر يف الزمان اىل 

اية، وامنا هو ما ال خيضع للزمان وال يندرج حتته   .ما ال 
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  "بول ريكور"الترجمة وعالقتها بالتأويل عند 
  واضح عبد الحميد

 .جامعة مستغامن ،الفلسفة يفدكتوراه  طالب

 
 :يدتمه

إن املتتبع حلركة الرتمجة عرب تارخيها الطويل ال ميكنه إغفال 
أمهيتها داخل احلقل املعريف بصفة عامة، فقد مثلت الرتمجة منذ 
                         ً                            البدايات األوىل للفلسفة حمورا  من احملاور اهلامة واألساسية يف 
الفكر الفلسفي، وكانت تعد قضيتها املركزية، حبيث كانت 

ل واالنفتاح الفكري يف شىت اجملاالت تضمن هلا ذلك االنتقا
املعرفية، مما جعل من عالقتهما خاصة الفلسفة املعاصرة عالقة 
ً     ً      ً                        أكثر اتصاال  واستشكاال  أيضا ، نظرا  لتلك املعطيات اليت تطرح           ً          
                                                ً اليوم يف ساحة الفلسفة، وأصبح املوقف من الرتمجة موقفا  

ملعىن، وحىت      ً                                       فلسفيا  كون الرتمجة تتصل مبسائل فلسفية كاللغة وا
                ً                                        ً املؤلف والقارئ معا  وللعالقة اليت بينهما، مما جيعل منها موضوعا  

ولعل أهم التساؤالت اليت ميكن أن نطرحها       ً          فلسفيا  بامتياز،
ما مفهوم الرتمجة؟ وما عالقتها بالتأويل عند بول : حول الرتمجة

  .ريكور؟ وهل ميكن أن نعتربها عملية تأويلية؟
دة حقول معرفية متنوعة، فكان هلا لقد ارتبطت الرتمجة بع

ذلك الدور البارز يف تقريب وتوضيح املشكالت املعرفية اليت 
طرحت عرب العصور، وكذا نقل اخلربات واملعارف املختلفة بني 
ا مسألة لغوية  ا، كما أ الشعوب يف تعددها وتنوع ألسنها ولغا

ته حيمل                      ً       ً      ً               ترتبط بالنصوص ارتباطا  مباشرا  وعميقا ، وكل نص بطبيع
دالالت ومعاين خمتلفة، وبالتايل وجب معرفتها وفهمها، أي 

لذلك جند الرتمجة ناشطة يف كل الثقافات املندفعة يف " ترمجتها 
إحياء لغتها وتوسيع أفاق فكرها، ومدى وجودها، فاآلخر 
املختلف هو اهلناك اجملهول والغامض واملخيف، والرتمجة هي 

          ً         ً جتعله مقروءا  ومفهوما  بداية تفكيك لسحره ووهجه بأن 
فالنص عندما يرتجم، كأنه يقوم بانتقال وحتول  )1(".      ً ومفسرا  

          ً                                             لغوي انطالقا  من لغته إىل لغة أخرى، وهنا يكون هذا النص قد 
                 ً       ً      ً                       افتتح حياة أو عاملا  معرفيا  جديدا  رغم احتفاظه يف كثري من 

بكل سلطتها ومرجعيتها، ومعايريها "األحيان بلغته األصلية، 
ليست املسألة جمرد خلع النص اجلديد . م إنتاجها وحتكمهاونظا

لثوب لغوي سابق وارتداء ثوب لغوي آخر، بل هي عملية 

التحام وتشابك بل وصراع بني لغتني أو أكثر، تنتهي بتسوية 
َ  َّ       لغوية بني ما ع رب  عنه يف اللغة األوىل، وما ميكن أن يـ ع رب  عنه يف   ُ                               ِّ  ُ             

اجلديد للنص عبارة عن  اللغة الثانية، حبيث يصبح الشكل
انصهار فضائني، فضاء لغة النص األوىل، وفضاء لغة الرتمجة 
الثانية بكل أمحال أو أثقال الفضائني الثقافية واالجتماعية، 

  )2(".والسلطوية بل والدينية 

                                    ً            فالرتمجة وفق هذا الطرح املعطى، تقدم نوعا  من العالقة 
املعىن وجعله أكثر  املعرفية بني األلفاظ املختلفة، قصد توضيح

    ً                                           متاسكا  حول ما يذهب إليه، أو ما يعرب عنه داخل ذلك 
                              ً               االختالف اللغوي، الذي يصبح اختالفا  يسعى إىل حتقيق 
التالؤم بني لغة النص األصلية ولغته اليت ترجم إليها، حيث 
ً                    يصبح هذا النص حيمل شكال  متكامال ، رغم تلك السياقات         ً                     

اإلجنيل، كتب بلغة يونانية رغم أن فالعهد اجلديد يف ." املختلفة
املسيح كان ناطقا بالعربية أو اآلرامية، واملسيحيون يقرؤون 
اإلجنيل بكل لغات العامل، ويعتقدون أن املسيح أو اهللا خياطبهم 

  )3(".بلغتهم هم

فبالرغم من هذا التعدد اللغوي إال أن النص بقي واحدا، مع 
" للغات املختلفة،أن طريقة تناوله تعددت حسب تعدد تلك ا

، هي "ألف ليلة وليلة"وقصص " كليلة ودمنة"ورغم أن قصة 
ذات أصول هندية إال أن واسطتها إىل العامل كانت باللغة 
العربية، وكذا األمر بالنسبة إىل الرتاث اليوناين، كذلك فان كل 
                             ً                        احلكايات األسطورية الكربى، ابتداء  من قصص األطفال اخليالية 

مثال، كانت حاضرة بشكل عضوي " اإللياذة"ـإىل امللحمية ك
ا  داخل كل ثقافة، حبيث يعتقد غري امللتفت ألصوهلا األوىل أ

فقد حيافظ النص  )4(".حكاية رمزية لتجارب حملية خاصة به
على طابعه اخلاص واألجنيب داخل ثقافات أخرى دون أن حيس 
غة القارئ أو املستمع بغربة ذلك النص بالرغم من ظهوره يف ل

  .أخرى
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  :الترجمة عند بول ريكور
بقضية الرتمجة يف بداية عمله " بول ريكور"لقد اهتم 

، "أفكار ادموند هوسرل" مجته لكتاب الفلسفي، من خالل تر 
إضافة إىل اهتمامه بالرتمجات املختلفة لإلجنيل، وكذا اتصاله 
بالفلسفات املعاصرة، مما عمق جتربته يف مسألة الرتمجة حيث 

ا منوذجا للفهم والتأويل، فهي ذلك اللفظ الذي يؤخذ إما يعتربه
باملعىن احلصري لنقل رسالة شفوية من لغة معينة إىل لغة " 

أخرى، وإما نأخذه باملعىن الواسع كمرادف لتأويل كل جمموعة 
أن عمل  فهو يرى )5(".دالة داخل نفس اجلماعة اللسانية 

بطريقة أو  الرتمجة يقوم يف األساس على قول نفس الشيء
عملية الرتمجة هي مبثابة اكتشاف  بصيغة أخرى، لذلك فان

لآلخر، وهي بسط لثنايا أفكاره وتفسريها وتأويلها وإعادة 
صياغتها، فاملرتجم يقوم بنقل رسالة من لغة إىل أخرى، وال خيرج 
ذلك عن عملية الفهم اليت من خالهلا يقرتب من معاين 

م هي مبثابة اخرتاق للنص، فعملية الفه" النصوص املختلفة، 
بذكاء، حينما اعترب الفهم كاستيالء " هايدغر"وهو ما انتبه إليه 

وكامتالك وبالتايل كعنف، ألن التمثل والتأويل بالنسبة إىل 
... ، تشكل جمتمعة صيغة هجومية موحدة وضرورية "هايدغر"

وخبصوص الرتمجة من لغة إىل أخرى، فان مثل هذه اإلسرتاتيجية 
اكهي عب   )6(".ارة عن غزو واستهالك إىل حد اإل

ــــــة ــــــق النصــــــوص                               فالرتمجــــــة ممارســــــة فلســــــفية وتفاعلي                عــــــن طري
                                                    املختلفــة لتجعــل منهــا عمــال فكريــا حــول هــذه النصــوص وبالتــايل 
                                                      تنصهر داخلها، فيحدث ذلـك االزدواج والتكامـل بينهمـا فتعمـل 
ــــا املتصــــلة فيمــــا بينهــــا، إذ ال                                                        اللغــــة دور الوســــيط يف ربــــط عالقا
                                                 ميكـــن أن تســـتمر خـــارج هـــذه النصـــوص الســـيما الفلســـفية منهـــا 
                                                  حبكـــم حبثهـــا يف خمتلـــف مســـائل املعرفـــة، فالعالقـــة بينهمـــا ليســـت 

   .                                        فضولية وإمنا حاجة دافعة والزمة يف نفس الوقت
  "                                                  وإذا اعتـــرب التأويـــل هـــو مـــاء احليـــاة للنصـــوص، فـــان الرتمجـــة 

     ة إىل                                               هـــي الـــيت تـــنفخ احليـــاة يف هـــذه النصـــوص وتنقلهـــا مـــن ثقافـــ
                                                أخــــرى، والــــنص ال حييــــا إال ألنــــه قابــــل للرتمجــــة، وغــــري قابــــل يف 
ائيــة،                                                       الوقــت ذاتــه، فــإذا كــان يف اإلمكــان ترمجــة نــص مــا ترمجــة 

     ) 7 (  ".                         فانه ميوت، ميوت كنص وكتابة 
: من قطبني أساسيني" بول ريكور"عند  تتألف عملية الرتمجة

سطة بينهما، األجنيب أو الغريب والقارئ، أما املرتجم فهو الوا"

إذ هو الناقل لرسالة األجنيب إىل لغة القارئ، وهو يقوم بذلك 
تعرتضه مشاكل الرتمجة سواء من جهة اللغة الغريبة أو من جهة 
اللغة اليت سيرتجم فيها رسالة اللغة الغريبة، هذا فضال عن مدى 

وهو يتساءل  )8(".إخالصه هو أو خيانته ملدى صدق الرتمجة
عطيات حول فكرة رئيسية هي هل الرتمجة هنا يف ظل هذه امل

ممكنة أم مستحيلة؟، وهل نرتجم املعىن أم الكلمات؟ وكتجاوز 
بأن األعمال : " هلذه التساؤالت العقيمة يذهب إىل القول

العظيمة قد شكلت على مر العصور موضوع ترمجات متعددة، 
" هذا األخري الذي يقول عنه " حتد " وهلذا يرى أن الرتمجة هي 

   )9(".إنه يتخذ من املعىن وسلطة الرتمجة رهانا" بريمان 
أي أن موضوع الرتمجة بأمهيته، وتعدده هو الذي جيعل منها 
               ً                                      ترمجة حاضرة دائما ، وحتاول الوقوف كسلطة معرفية مع كل نص 

ومبا أن الرتمجة مرادفة .            ً                 يتضمن موضوعا  يدعو إىل االلتفات
ف يف الفهم، ألن هناك للتأويل، وهذا األخري يشري إىل االختال

أراء متعددة ومعان خمتلفة، فهي تدل على فهم وتأويل معني 
لرسالة حتملها لغة ما قصد نقلها إىل لغة أخرى، وعندما 

ا من جهة نظر تأويلية، "يتحدث ريكور عن الرتمجة  فإنه يقار
اية املطاف عبارة  ا يف  أي أن الرتمجة، مهما كانت تقنية، فإ

عن فكرة التدرج من " بول ريكور"، فقد دافع )10("عن تأويل
ومن هنا يغدو كل مرتجم "، الفهم إىل التفسري فالتأويل

   )11(".مؤوال
أي أن النص يصبح ملكا للمرتجم فهو الذي حيرره ويدفعه 
للعيش دوما، وبالتايل يصبح املرتجم ندا للمؤلف، فهذا األخري 

إنتاجه عدة مرات،  ينتج النص للمرة األوىل أما املرتجم فيعيد
فتمنح له احلياة كلما تتم إعادة ترمجته من جديد، ويف ذلك 
تفعيل هلذه اللغة وتطويرها من خالل عملية القراءة، فيصبح 
                                  ً      ً         املرتجم أفضل قارئ للنص باعتباره مصححا  وحمققا  له، بل 
         ً      ً                                         يصبح كاتبا  جديدا  هلذا النص، فالقراءة فعالية تأويلية تنتج 

خرية هي اليت تسمح بتعدد القراءات مثلما النصوص، وهذه األ
تتعدد الكتابات، وقد تكون الرتمجة يف اللغة الواحدة فتأخذ 

كما يذهب إىل ذلك )  transformation( مفهوم التحويل 
كما أن اشتغال الرتمجة كتحويل يقود إىل نوع ". " جاك دريدا"

ني من التحول الداليل يف مسات النص وآثاره ووقعه، ويتم تره
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هذا التحول من خالل عمليات الصوغ السياقي للنص يف 
  )12(".وضعيات جديدة خمتلفة زمنيا وثقافيا 

قد شد االنتباه إىل قضية أخرى أال " بول ريكور"إال أن 
وهي إشكالية "وهي عالقة الذات باملوضوع، واألنا باآلخر، 

حقيقية تطرح على املرتجم الذي جيد نفسه أمام خيارين ال 
هلما، إما أن يقرب املؤلف من القارئ، هنا يقوم بعملية ثالث 

إحلاق ودمج للعمل فيلغي خصوصيته، أو يقرب القارئ من 
" شاليرماخر"املؤلف، فيعمد إىل تغريبه، وهي الفكرة اليت أثارها 

فعملية الرتمجة  )13(".حبدة ويف أكثر من موضع من حبثه
راف هذه تستدعي من املرتجم أثناء عمله أن يقف على أط

ّ                   العملية املعرفية، بداية من املؤلف الذي حر ر النص، إىل القارئ                                        
املتقبل هلذا النص، كما أن ثقافة األول ميكن أن ختتلف عن 
ثقافة الثاين، ومن مث وجب عليه احرتام تلك املسافة الثقافية 

  .   بينهما
إن تعدد اللغات واختالفها بني البشر يعد شيئا معروفا، 

تكلمون بلغتهم اخلاصة اليت اعتادوا عليها، لكن فكل البشر ي
م غري قادرين على تعلم لغات أخرى إضافة إىل  ذلك ال يعين أ
                            ً                       ً لغتهم األم، إال أن ذلك طرح شيئا  من اجلدل الذي شكل نوعا  

" من االنغالق للرتمجة داخل بديل جيب التخلص منه، وهو 
ن الرتمجة تنوع اللغات الذي يعرب عن تنافر جذري، ومنه تكو 

            ً                                                 مستحيلة نظريا ، ألن اللغات قابلة للرتمجة فيما بينها قبليا، أو أن 
ا ستفسر بذخرية مشرتكة جتعل  الرتمجة إذا أخذت كحدث فإ
الرتمجة ممكنة، لكن هنا جيب إما العثور على هذه الذخرية 

أو ). األوىل(املشرتكة، وهو الطريق املؤدي إىل اللغة األصلية
وسواء ..قيا وهو الطريق املؤدي إىل اللغة الكونيةإعادة بنائها منط

أكانت أصلية أو كونية، فان هذه اللغة املطلقة جيب إظهارها 
ا الصوتية،    )14(".واللفظية والرتكيبية والبالغية من خالل مرصوفا

إال أنه وبالنظر إىل األمر الواقع فإننا جند أن الرتمجة موجودة، 
ا مم فإنه "فمع االعرتاف بتنوع اللغات  كنةووجودها دليل على أ

ا حتمل اثر لغة أصلية مفقودة  توجد هناك بنيات خفية إما أل
واليت جيب إجيادها، وإما وجود شفرات ما قبلية يف شكل بنيات  

  )15(".كلية، أو متعالية ميكن إعادة بنائها 

                                                  فالرتمجـة عـن طريـق هـذا التواصـل اللغـوي والثقـايف بـني خمتلــف 
                                نــــــاس، تكــــــون قــــــد حققــــــت نوعــــــا مــــــن االجنــــــاز            الشــــــعوب واألج

                                                       والتكامــل املعــريف، وتبــادل مــا كــان ســائدا يف اللغــة األوىل والــنص 
ا،  ا وســـياقا                                                     األول يف بيئـــة نصـــية أخـــرى جديـــدة  بكـــل مســـتويا
                                                     ففي ذلك جتديد ملا هو قدمي وفتح اجلديد علـى مـا هـو قـادم، ممـا 

         دد لتكـون                                               يسمح للغة بأن تتكلم عرب الذات اإلنسانية، فهـي تتعـ
    ".     هيدغر "                                   موطن هذا الوجود ولكينونته كما يقول 
  "                 هــانس جــورج غــادامري "                             لقــد اهــتم أيضــا الفيلســوف األملــاين 

ا، وقـد ال خيـرج ذلـك عـن اهتمامـه                                                      مبسألة الرتمجة وأعلى مـن شـأ
ــــل، ومبــــا أن هــــذا األخــــري يعمــــد إىل الوقــــوف علــــى                                                    مبســــألة التأوي

                 معانيهــا املتعــددة،                                     خمتلــف النصــوص وكشــف أغوارهــا، والتعمــق يف 
    ُ                                               فهو يُظهر يف الكثري من األحيـان عـن لغـة أخـرى، غـري لغـة ذلـك 
                                                      النص األول، انطالقا من املعىن املوجود يف هذا النص، وهنا البد 

      طريقــة  "                                            مــن حضــور الرتمجــة كتأويــل هلــذا الــنص، حبيــث يــرى فيهــا 
     )  16 (  ".                   المتالك كل ما هو أجنيب

            ، وهــذا األخــري                                     أي يصــبح كــل مــا هــو متعلــق بــه قابــل للفهــم
                                                      يقــرتن بالرتمجــة، إذ ال تــتم الرتمجــة بــدون فهــم، كمــا أن الفهــم هــو 
                                             بشــــــكل مــــــن األشــــــكال ترمجــــــة للموضــــــوع أو أفكــــــار الكاتــــــب، 

                            هذه العالقة الوطيدة بـني الرتمجـة   "                 هانس جورج غادامري "      ويوضح 
                                                     والتأويل، وقد قرب بينهما حـىت جعـل منهمـا مفهـومني مرتادفـني، 

            معــــىن التأويــــل     : "             خــــر، حيــــث يقــــول                   أو ينــــوب أحــــدمها عــــن األ
                                                     والفهم، هو أنين أفهم وأعرب داللـة الـنص حسـب أقـوايل وتعبـريايت 
                                                    اخلاصـــة، هلـــذا تعتـــرب الرتمجـــة إحـــدى النمـــاذج والقواعـــد اهلامـــة يف 
                                                      التأويل ألن الرتمجـة ترغمنـا لـيس فقـط علـى إجيـاد اللفـظ املناسـب 

         داخــل أفــق                                              وإمنــا أيضــا إعــادة بنــاء وتشــكيل املعــىن احلقيقــي للــنص 
   )  17 (  ".              ً لغوي جديد متاماً 

                                                فهــي حتمــل مــا تنقلــه النصــوص مــن لغتهــا األصــلية، أي لغــة 
                                                املصــــدر إىل لغــــة تكــــون هــــدفها ومرادهــــا، وال شــــك أن يف ذلــــك 

       فكلمـــا    "                                                  تطـــويرا لثقافـــة الـــنص الثـــاين ولدالالتـــه وأبعـــاده املختلفـــة 
                                                   كانــت النتيجــة احملصــلة مــن الــنص املصــدر كلمــا عمــت الفائــدة، 

                                                كان هـذا احلصـول نـاجزا وتامـا كلمـا أدت الرتمجـة أمسـى مـا        وكلما  
                  فهــي ليســت عمــل ســطحي     18  ".                      عنــدها مــن خصــائص وظيفيــة 

                                                  يكتفـــي بنقـــل معـــىن لغـــوي مـــن لغـــة إىل أخـــرى، بـــل إن وظيفتهـــا 
                                                   أمسى من ذلـك فهـي تعمـل علـى اكتسـاب ثقافـة الـنص وتطويرهـا 

   مجـة                                                      بشكل جديد وفق اللغة املناسبة لذلك، والتطلع إىل حتقيـق تر 
                                              فالرتمجة احلقيقية تسـتلزم دومـا الفهـم الـذي نسـعى إىل   "         حقيقية، 
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                                                تفســــريه وتوضــــيحه، وهــــو أمــــر مل ينــــاقش بإســــهاب، إن الرتمجــــة 
                                                  تســتحيل دون فهــم دقيــق وصــحيح مثــل الفهــم الــذي نســتعني بــه 
ـــه، نظـــام األشـــياء هـــو علـــى  ـــا األم وعلي                                                    يف إدراك خطـــاب يف لغتن

                 ننــــا عندئــــذ مباشــــرة                                  النقـــيض مــــن ذلــــك، عنــــدما نفهـــم الــــنص ميك
                                                    الرتمجـــة، ألنـــه ال ميكننـــا الشـــروع يف الرتمجـــة دون أن نفهـــم مســـبقا 

                    فهي ال ختتلف عن العمـل    )  19 (  ".                         حول ماذا يدور موضوع النص 
ـــتفحص الـــنص مـــن خـــالل اجلمـــل                                                 التـــأويلي كـــون املـــرتجم يقـــوم ب
ــــــا، فعملــــــه هــــــذا ال خيــــــرج عــــــن                                                والكلمــــــات يف معانيهــــــا ودالال

ـــــة            فالرتمجـــــة جيـــــب  "        التفســـــري،                             أن تكـــــون تفســـــريا، وهـــــذا هـــــو غاي
        كـــل ترمجـــة     " :            هـــانس غـــادامري  "                            أهـــداف التأويليـــة كمـــا يطرحهـــا 

ـــــا تتـــــويج  ـــــا تفســـــري، وبالفعـــــل نســـــتطيع أن نقـــــول أ                                                   حبقيقـــــة ذا
    20  ".                                         للتفسري الذي وضعه املرتجم للعمل الذي يواجهه 

             احنصـــرت مهمـــيت يف      ": " Ezra pound           ايـــزرا بونـــد   "     يقـــول  
                            تقدمي شخصية حية، وذلك من خالل                      إحياء رجل ميت، أي يف

                                                       تشــبيهه إعــادة إنســان ميــت مــرة أخــرى إىل احليــاة، ويف هــذا تركيــز 
                                                علـــى الـــنص اهلـــدف الـــذي يتجـــدد بقـــراءة مـــن لغـــة أخـــرى لـــنص 

   )  21 (  ".                     ميت يف لغة النص املصدر   –    مثال   –     شاعر 

   :                    الترجمة ومسألة الفهم
                                        إن الرتمجـــــة تســـــكن كـــــل خطاباتنـــــا وتصـــــاحب كـــــل جهـــــد   " 

                                             م بــه، وهــي إذا تأمالهــا بطريقــة جديــة ميكــن أن نقــول          فكــري نقــو 
  "                 هـــانس جـــورج غـــادامري "            ، ومـــن بعـــده   "        شـــاليرماخر "          مثلمـــا قـــال 

ــــــــا الشـــــــــكل األمثـــــــــل للفهــــــــم وال                       نتيجـــــــــة الفاضـــــــــلة لصـــــــــريورته                          أ
                                         وهــذا مــا يفســر تلــك العالقــة املوجــودة بــني الفهــم    )  22 (  ".        وعملياتــه

         يف الفهـم،                                           والرتمجة من خالل مـا تقدمـه هـذه األخـرية مـن سـهولة 
                                                    ومن مث على املرتجم أن يعرف كيف يستخدم تلك اللغة اليت من 
                                                    خالهلــا تــتم عمليــة الفهــم، وفــق مــا هــو مــرتجم، هــذه املهمــة الــيت 

   عن   "            مهمة املرتجم   "            ، الذي كتب  "            فالرت بن يامني "         حتدث عنها 
                                                             اللغة املثالية واللغة الصافية، اليت هي مـن تعبـريات الكاتـب وتبـدو  

     .       ل الرتمجة             كأفق خالص لفع
                              حتكــــي كيــــف كــــان للنــــاس لغــــة واحــــدة يف   "     بابــــل "        فأســــطورة 

                                                  األصــل، مث تــدخل اهللا الــذي جعــل النــاس شــعوبا وقبائــل خمتلفــني 
م، وكلمــــة بابــــل هــــي يف احلقيقــــة مــــن  م وأســــاليب حيــــا                                                  يف لغــــا
                                                     البلبلــــة، أي التفــــرق والتشــــتت، مبــــا فيــــه اللغــــوي، لكــــن هــــل هــــو 

                  ينــزوي داخــل ثقافتــه                                 تشــتت مطلــق حبيــث يــذهب كــل يف طريقــه و 

                                  ، فـــــاالختالف شـــــيء موجـــــود منـــــذ القـــــدم حيـــــث  )  23 ( "       وكتبـــــه؟ 
                                              تعــددت األلســن بــني خمتلــف الشــعوب، فكانــت الرتمجــة هــي مــن 

    حيــث   "                                            جيمــع هــذا االخــتالف والتنــوع يف فهــم تلــك الثقافــات، 
                                     يف هــذا التفســري النظــري جتاهــل لواقــع الرتمجــة   "          بــول ريكــور  "    يــرى

                        ظــاهرة موجــودة منــذ القــدم،                              الــيت تشــهد تطــورات ملحوظــة، وهــي
                                                      بصرف النظر عـن دعـوى إمكانيتهـا أو عـدم إمكانيتهـا، ذلـك أن 

     )  24 (  ".                                 التعدد اللغوي يطرح مسؤولية املرتجم 
      هـــي أن      ": "             فـــالرت بـــن يـــامني   "                       إن مهمـــة املـــرتجم كمـــا يعتقـــد

                                                     يسمح للنص بأن يبقى ويدوم، ويف هـذا البقـاء الـذي ال يسـتحق 
                          جتـددا، يتحـول الـنص األصـلي أي                         هذا االسـم إن مل يكـن حتـوال و 

                               فتسهم الرتمجة يف رفع حواجز االخـتالف    )  25 (  ".                انه ينمو ويتكاثر
                                                     اللغــوي، حبيــث تكــون الفضــاء الــذي تتنــوع فيــه اللغــات، ومــن مث 
ـا املتعـددة، وبالتـايل                                                        تتيح الفرصـة لكـل لغـة مرتمجـة ببسـط حمموال

  يف                                                     تتــاح فرصــة التأويــل ملختلــف القضــايا واملوضــوعات الــيت تطــرح
                                               جمــــاالت خمتلفــــة، حيــــث تصــــبح اللغــــة العامــــل املهــــم يف تكــــريس 
                                                   جهــود الرتمجــة الــيت متــنح االســتمرارية هلــذه النصــوص يف االنبعــاث 

   .       من جديد
                                             ليست الرتمجة إذن انتقاال من حمتـوى داليل قـار حنـو شـكل   " 

                                                مـــن التعبـــري خمـــالف، وإمنـــا هـــي منـــو وختصـــيب للمعـــىن بفعـــل لغـــة 
                            الباطنيـة عـن إمكانيـات جديـدة،                         تكشف بفضل عملية التخالف 

     يســــعى   manque                                    فبعيــــدا أن تكــــون الرتمجــــة مفعــــول غيــــاب فهــــم 
ـــا إبـــداع يأخـــذ نقطـــة انطالقـــه يف مـــا                                                       املــرتجم إىل مـــلء فراغـــه، فإ

   )  26 (  ".                            تعرفه اللغات من تعدد واختالف 

                                                حتمــل اللغــة الكثــري مــن املعــاين والــدالالت، وهــذا مــا جيعلهــا 
                         اهرة واملخفيــة للنصــوص، قصــد                            تتفاعــل مــع خمتلــف الســياقات الظــ

                                                    حتقيق اإلبـداع املعـريف والفـين الـذي تتماشـى وحتيـا مـن خاللـه عـن 
  .                                                 طريــــق الرتمجــــة الــــيت تكــــون مبثابــــة املنــــتج املــــؤول هلــــذه النصــــوص

ـــا ال تنفصـــل عـــن                                                     فالرتمجـــة إذا كانـــت مثـــرة مـــن مثـــرات اإلبـــداع فإ
ـــا تنـــتج خطابـــا جديـــدا أي خطابـــا نامجـــا عـــن قـــراءة                                                       التأويـــل، أل
                                                        املرتجم للنص األصلي، وتبلغ هذه القراءة منتهاهـا عنـدما تتحـول 
                                                إىل تأويـــــل، أي إىل نـــــص أو قـــــول، أو خطـــــاب ميتلـــــك مقوماتـــــه 
                                                 اخلاصـــــة متامـــــا، وهـــــذا يعـــــين أن بوســـــع أي قـــــارئ أن ينـــــتج نصـــــا 

   )  27 (  ".                جديدا ابتداء منه
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                                                     إن املرتجم  قد جيد نفسه أمام لغات متعـددة ومتباينـة، األمـر 
                وهـي ممارسـة ال ختـرج   "                    ممارسـة عمليـة الرتمجـة،                 الذي يفـرض عليـه

                                                 عـــــن إطـــــار جـــــدل األمانـــــة واخليانـــــة، فاألمانـــــة تشـــــد املـــــرتجم إىل 
                                                     اإلخالص واملوضوعية وتوخي احليطة واحلذر، بينما اخليانة شـعور 
                                                    يـــراود املـــرتجم دائمـــا، ألنـــه يـــدرك انـــه مهمـــا بـــذل مـــن جهـــد، لـــن 

            فـاملعىن يتعـدد      8 2  ".                                    يصل إىل ترمجة طبق األصل، أو ترمجـة كاملـة 
                                                     بتعدد الكلمات واختالفها يف كل لغة من اللغـات، ممـا جيعـل مـن 
                                                         الداللة اللغوية هلا أوجه خمتلفة ويف سياقات متباينة لكل نص من 
ـدف إىل                                                  النصوص، وهذا ما يفسـر سـوى حـدوث ترمجـة نسـبية 

ـا علـى حـد تعبـري القـول   .                         حتقيق تناسـب مـع الـنص األصـلي                          أو إ
ــــــــات اجلمــــــــيالت   "               الفرنســــــــي املــــــــأثور ــــــــنص                اخلائن                يف خيانتهــــــــا لل

   )  29 (  ".     األصلي

    :                   الترجمة وممر اللغة
                                               إذا كـــان التأويـــل عبـــارة عـــن كشـــف ملـــا هـــو خفـــي مـــن معـــان 
                                                 خمتلفــة ودالالت متنوعــة، فــإن الرتمجــة هــي أيضــا كشــف وتوضــيح 
                                                    ملــا هــو قــابع يف لغــة األخــر، وغــري املكتمــل واملفســر بلغــة أخــرى، 

                          هـذا اهلـدف باللغـة الـيت مل تـتم                         حيث يسعى كل مـرتجم أن حيقـق 
                                                    الرتمجــة إليهــا بعــد، أو حــىت يف اللغــة الواحــدة لكــن بشــكل آخــر 

         القـواميس   "                                            أكثر فهما وتفسريا، ويشري الكثـري يف ذلـك إىل مثـال 
                                                 الـــــيت تـــــرتجم فيهـــــا املعـــــاين والكلمـــــات داخـــــل اللغـــــة الواحـــــدة،   " 

                                                      باعتبارهــا ترمجــة داخليــة يف الــنص الواحــد، ممــا جيعــل منهــا عمـــال
                            أن جوهرمهــا أي الرتمجــة والتأويـــل   "      هيــدغر "                    تأويليــا أو كمــا يقــول 

   .             هو الشيء نفسه
ً  قد تكون الرتمجة مـن األمـور املسـتحيلة، وقـد تكـون تظلـيًال   "                                                

     ً         ً       ً                                  وخــداعاً، تزويــراً واخرتاعــاً، أكذوبــة بيضــاء، إال أن مــن يشــارك يف 
                                                     حركة األسلوب وينقلها من لغة إىل أخرى، يصبح أذكى ليتحـول 

                                          أفضـــــل، أقـــــل اعتـــــدادا بنفســـــه، لكـــــن أكثـــــر رهافـــــة يف         إىل قـــــارئ 
ـــر ســـعادة                       فالرتمجـــة ال تعكـــس عالقـــة بـــني    )  30 (  ".                    أحاسيســـه، وأكث

                                                 لغتـــني خمتلفتـــني فحســـب، فهـــي توســـع مـــدى اللغـــة املـــرتجم إليهـــا 
                                                         وتزيد من كثافة وتعقيد قاموسها ومعجمها اللغـوي، وتولـد داخـل 

          تعبــري جديــد                                            اللغــة صــورا ومعــاين غــري مســبوقة، وبالتــايل ختلــق منــط 
                                          عـــــــن الوجـــــــود والعـــــــامل، وحتـــــــث علـــــــى حنـــــــت مفـــــــردات جديـــــــدة 

   .                                           ومصطلحات حديثة تواكب وتستوعب ما حيصل يف العامل

ـــــة التعامـــــل مـــــع  ـــــب التأويـــــل يف كيفي                                               فالرتمجـــــة تقـــــف إىل جان
                                             النصـــــوص، حماولـــــة يف ذلـــــك أن جتعـــــل مـــــن العمـــــل مســــــتمرا يف 

       ثقافات                                                 الكشف واإلنتاج، وحتقيق التواصل املعريف والفكري بني ال
ا، ممــا يطــرح نوعــا مــن املماثلــة  ــا وســياقا                                                          املختلفــة علــى تعــدد لغا
                                                      التأويلية، حبيث يتم فهم املعىن وإدراكه من خالل هـذه النصـوص 
ـــا تســـمح مبحـــاورة الـــنص عـــرب الـــذات                                                   ومـــن لغـــة إىل أخـــرى، مث أ
                                                         الــيت حتــاول إدراك هــذا العــامل يف لغاتــه املتعــددة، انــه الــدور الــذي 

                                              يف حماولته التأويلية، أي كمـؤول لرسـالة الـنص بغيـة              يقدمه املرتجم
                                                      الوصول إىل اهلدف، كمـا يتضـح يف اهلرمينوطيقـا الغربيـة يف صـورة 
                                                   رســول اآلهلــة الــذي ينقــل تلــك الرســالة مــن اآلهلــة إىل الشــعوب، 

   .                                      أي من األصل إىل اهلدف وبلغة احلقيقة اخلالصة
    صــوص                                            إال أن عمــل الرتمجــة عنــدما يكــون عبــارة عــن حتــول الن

                                                     مــن ســياقات اللغــة األصــلية إىل لغــة أخــرى، فــان هــذا مــا ترفضــه 
                                                            امليتافيزيقا الغربية اعتقـادا منهـا بـان الـنص األصـلي عنـدما يتعـرض 

   أي   "        املقدســة   "                                             هلـذه الرؤيــا اللغويـة عنــدها يفقـد مكانتــه األصـلية 
                                                يصـــبح مهـــددا بصـــور وأشـــكال نصـــية أخـــرى، غـــري تلـــك الصـــورة 

                               وكــأن الرتمجــة هنــا ال تســتطيع أن حتقــق                         املنفــردة الــيت كــان حيملهــا،
ـــــنص اهلـــــدف أو املـــــرتجم ال  ـــــنص األصـــــل، فلغـــــة ال                                              مـــــا حققـــــه ال
                                             تضــــاهي لغــــة الــــنص األول وال تكشــــف عــــن حقيقــــة أخــــرى ألن 

                           وأكثر النقص يف الرتمجة يـأيت مـن   "                          احلقيقة واحدة وغري متعددة، 
     )  31 (  ".               الرتمجة عن الرتمجة 

               ثــــاين مؤقتــــة يف ظــــل                                 وبالتــــايل قــــد تكــــون احلقيقــــة يف الــــنص ال
ائيـــــة ومتمكنـــــة، تســـــمح بتفكيـــــك لغـــــة األصـــــل                                                غيـــــاب ترمجـــــة 
                                                    تفكيكا تاما قصد الوصول إىل املعىن املقصود من طـرف املؤلـف، 
                    ً                        ً     فـــاملرتجم قـــد ال يقـــدم نصـــاً مكـــتمال ألن اللغـــة تضـــل دومـــاً لغـــة 

                                                 أخـــرى، إال أن األصـــل ال بـــد لـــه مـــن أن يظهـــر، فهـــو يف حاجـــة  
           فكمـا لــو أن   "                        رغبتــه يف البقـاء واحليــاة،                     إىل الرتمجـة، أي يعــرب عـن 

                                                   الــنص يشــيخ يف لغتــه فيشــتاق إىل أن يرحــل ويهــاجر ويكتــب مــن 
                                                جديــــد، ويتلــــبس لغــــة أخــــرى، وكمــــا لــــو أن كــــل لغــــة تصــــاب يف 
                                                       عزلتها بنـوع مـن الضـمور، وتضـل ضـعيفة مشـلولة احلركـة، متوقفـة 

           ، اعــين بفضــل  "         جــاك دريــدا "                 بفضــل الرتمجــة، يكتــب   .         عــن النمــو
                                           امــــل اللغــــوي الــــذي تــــزود عــــن طريقــــه لغــــة األخــــرى مبــــا         هــــذا التك

                                                     يعوزهـــا، وهـــي تزودهـــا بـــه بكيفيـــة متناســـقة، فـــإن مـــن شـــأن هـــذا 
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                       ن هــذا التالقــي بــني اللغــات  أ    مــن شــ  (croisement)        االلتقــاء 
   )  32 (  ".                           أن يضمن منو اللغات وتزايدها 

                                                  مع كل هذا تضل الرتمجة عملية تأويلية تسعى إىل فهم آخر 
                                   ي يف نــص ثــاين وفــق لغــة ثانيــة، فباإلضــافة                 وجديــد للمعــىن األصــل

                                                        إىل إعادة إنتاج النص تقوم ببعثـه مـن جديـد بفهـم آخـر وفـق لغـة 
ـــالرغم ممـــا تطرحـــه الرتمجـــة علـــى املســـتوى التقـــين مـــن   "    .    أخـــرى                                            فب

    بــول  "                                            عــذاب للمــرتجم، ومــن صــعوبات ال ميكــن إغفاهلــا، إال أن 
     ا مـــن                                         يتقـــدم بالرتمجـــة أشـــواطا إىل األمـــام ويطلـــق ســـراحه  "      ريكـــور

                                                     قيــود اجلانـــب التقـــين ليضـــعها ضــمن إطـــار التأويـــل، إذ الرتمجـــة يف 
                       يف جوهرهـــــــا مســـــــألة تأويليـــــــة                          رأيـــــــه مهمـــــــا كانـــــــت تقنيـــــــة فهـــــــي 

   )  33 (  ".       بامتياز

   :     خاتمة
                         تلــــك األطروحــــات النظريــــة حــــول   "          بــــول ريكــــور "         لقــــد جتــــاوز 

ـا موجـودة يف هـذا الواقـع الـذي                                                        الرتمجة، وربطها مبا هـو عملـي أل
                               إنســــــانية، ختــــــدم كــــــل النــــــاس يف اتصــــــاهلم               جيعــــــل منهــــــا حاجــــــة 

                                                       وتواصلهم، وتفـامههم، وتقـوي دعـائم احلـوار ونشـر الثقافـات، بـل 
        يف مفهــوم   "          بــول ريكــور  "                              تســعى إىل مــا هــو أخالقــي، كمــا يرمســه

                                       أيـن متعـة السـكن يف لغـة األخـر متعادلـة مبتعـة   "                  الضيافة اللغويـة، 
     )  34 (  ".                                            الظفر عنده، يف بيته اخلاص لالستقبال، بكالم األجنيب

                                              فــــإذا كانــــت الرتمجــــة عمليــــة تأويليــــة تســــتهدف النصــــوص يف 
                                                 أجزائهـــا لتصـــل إىل الكـــل، وبشـــكل مـــن التماســـك واالنســـجام، 
ــــا تتجــــاوز ذلــــك إىل مــــا هــــو أمســــى يف عالقــــة األنــــا بــــاآلخر،                                                  فإ

   .             وبلغته ووجوده
   :       الهوامش
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*قراءة في تصور عبد المجيد الشرفي –المرأة والخطابات التحريرية في ظل رهانات الحداثة   
 بوبكري مصطفى

.جامعة مستغامنقسم العلوم االجتماعية  طالب ماجيستري بشعبة الفلسفة،   

  
 اجملتمعات من األفكار الشائعة يف اعتبار منزلة املرأة الدونية يف" 

            ً                                           االسالمية عموما  واجملتمعات العربية على وجه اخلصوص ، تعود إىل 
بعض ما اختص به اإلسالم من تعاليم وأحكام عطلت مسامهتها يف 
                                        ً             ً احلياة االجتماعية وجعلتها حتت سلطة الرجل أبا  كان أم وزجا  

عبد " وأحكمت حبسها يف البيت لتكون أداة متعة وإجناب وخدمة 
  .225شرفي، االسالم والحداثة، ص المجيد ال
  :استهالل 

كالمه حول مسألة حترير املرأة " عبد اجمليد الشريف " يستهل 
من األفكار الشائعة يف اعتبار منزلة املرأة الدونية يف "           ّ  العربية بأن ه

، جملتمعات العربية على وجه اخلصوص                    ً    اجملتمعات االسالمية عموما  وا
الم من تعاليم وأحكام عطلت تعود إىل بعض ما اختص به اإلس

                                                   ً        مسامهتها يف احلياة االجتماعية وجعلتها حتت سلطة الرجل أبا  كان أم 
لتكون أداة متعة وإجناب     ً                      وزجا  وأحكمت حبسها يف البيت

، ومن اخلطأ حتميل النص الديين ما تفرضه على اجملتمع )1("وخدمة
للنص الديين  تلك الثقافة السائدة حول املرأة ، فهذه الثقافة املنسوبة

هي يف األصل ثقافة موروثة من اجملتمع العريب واإلسالمي قبل الدعوة 
  .احملمدية 

" الثابت واملتحول " يف كتابه " أدونيس " وهو نفس تصور 
ً                                  حينما يشري إىل أن اإلسالم فعال  قد حرر املرأة من الكثري من القيود                          

ّ   ّ                  االجتماعية واإلنسانية إال  أن ه مل يغري طبيعة الن وبالتايل * )2(ظر إليها                      
فهذه النظرة الدونية هي امتداد لتلك الرؤية اليت كانت موجودة يف 

  .اجملتمع اجلاهلي 
ّ                                     وإذا اعتربنا أن  النص الديين، يف جمال األحكام هو انعكاس               
للثقافة والتقاليد والعادات السائدة، يف التعبري عنها ومتثل قسم منها 

                   ً                عندها ال يعود مستغربا  أن نقرأ ما هو وجتاوزها يف الكثري من األمور، 
ّ             ً        ً       وارد يف النص الديين عن املرأة إال  يف وصفه نصوصا  وأحكاما  تتصل                              

ا، وليس يف وصفها قانونا  لكل زمان ومكان   .                                         ً               بزمان الدعوة ومكا
ً  أوال     :  دونية المرأة ومنطق األصولين منها  -   

حسب  –املرأة اإلسالمية  جتاه  اجملتمعاتتعود النظرة الدونية يف 
إىل طبيعة التفسريات العشوائية اليت دأب املفسرون والفقهاء  -الشريف 

، رت جترجر نفسها حىت العصر احلديثمنذ القدم صياغتها، واستم
ّ              ولعل اخلطاب األصويل املتشد د جتاه املرأة والذي مح ل النص الديين                     ّ                      

ّ                                تفسريات مغالية زادت من حد ة هاته النظرة الدونية وأعطى صو  رة عن                        

ا وحطا  من قيمتها ً             ً           اإلسالم بوصفه مرادفا  لظلم املرأة تقليال  من شأ                  ً                  .
وهو ما دفع بالشريف إىل استكناه احلقائق املغيبة من خالل رؤيته 
ً           النقدية لألفكار اليت اهتمت بقضايا املرأة كتحديده مثال  للمسلمات                                                  

يدية                            ً                          اليت ينطلق منها األصوليني مبنيا  بذلك خصائص العقلية التقل
  .اليت يربرها هذا اخلطاب الديين 

يشري الشريف إىل مفاصل يف هذا اخلطاب األصويل جتاه املرأة ف
ّ     ويعدد بعض اخلصائص العقلية التقليدية اليت يرب رها  لنص هذا الفهم ل                                        
ّ                       ّ    الديين، فريى أن  األصوليني ينطلقون من مسل مات   : ثالث وهي              

أن يقوم النظام اقتضت احلكمة اإلهلية يف تدبري الكون  -  1
االجتماعي على شكل هرمي أعاله الرجل وحتته املرأة مث يليها العبد 

أي أن هذه املرتبة حبكم الطبيعة وأي  )3(   َ                 فاألم ة مث الطفل واجملنون
، عريض التوازن االجتماعي لالهتزازنقض فيها أو تغريها يؤدي إىل ت

لى أساسه فالتفاضل موجود بني الرجال مبا يتحملونه من مسؤولية وع
،  وعلى اعتبارها )4( -فاملرأة ناقصة عقل ودين -يكونوا يف قمة اهلرم

كذلك فهي ال تصلح أن تكون موائمة يف قمة اهلرم مع الرجل وهي 
ذا التقسيم الطبيعي وال تشعر بأي غنب أو ظلم    .راضية 

ّ                                              إن  احنطاط حقوق املرأة عن حقوق الرجل نتيجة منطقية    -2  
ا ، )5( عن واجباته أو باألحرى تكليفها عن تكليفه الحنطاط واجبا

                                ً                             فاملرأة يف بنيتها اجلسمية خمتلفة متاما  عن بنية الرجل وهي غري قادرة 
ا الرجل على حتمل األعباء ، فالتكليف قد واألشغال واليت يتحلى 

ذا  خص به الرجل بدهلا وبالتايل وجب عليها اإلنصياغ والرضا 
  .احلق

هية بأكملها إمنا تطبق يف املقام األول على املنظومة الفق – 3
اجملتمعات اإلسالمية املنظم يف نطاق حواضر كربى ومدن تسكنه 

مما يعىن أن حياة ) 6(أغلبية مطلقة من املسلمني وحيكمها مسلم 
املسلمني يف البوادي واألرياف مل تكن حمل اهتمام الفقهاء على 

بائل وزعماء العشائر الذين اعتبار أن تنظيم أمورها كان بيد شيوخ الق
ّ         حيكمون مبنطق العرف وال يراعون ما يسنه الفقهاء إال  يف حدود                                              

هاته هي مربرات أو خصائص العقلية التقليدية املربرة .....ضئيلة 
  .بالدين 
                 ّ              ميكن تفسري هذا التذم ر الذي يبديه يرى الشريف أنه من ذلك        ً انطالقا  

التقليدية، حول الدعوات احلديثة                       ّ            العلماء والفقهاء املتشب عني بالثقافة
املرأة يف                        ّ ال أساس هلذه الدعوات، ألن   هأن إذ يرونإىل حترير املرأة، 
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ّ        تتمتع باحلقوق اليت ينص  عليها  بل هي ،نظرهم ليست مظلومة                    
ّ      كما يرون أن  هذه . اليت سار عليها السلف الصاحلو الشرع والتقاليد            

وهلذا .. راده اهللا لعبادهالنظام الطبيعي ذاته كما أ"الدعوات تنسف 
السبب اعتربوا ويعتربون حترير املرأة العربية واملسلمة خدعة استعمارية 
ا يف زعزعة  ا املنبهرون بالغرب فلم يدركوا تبعا ّ                                               ومكيدة صليبية اغرت                   
                                             ّ          نظام األسرة اإلسالمية وإشاعة الفساد يف األرض بالتحل ل من أمسى 

ّ          القيم األخالقية، فيعم  الفجور حم ّ   ل  العفة والترب ج حمل احلياء والتمر د                                     ّ             ّ
  .)7( حمل الطاعة باملعروف

  : تحرير المرأة والتحديث المستنير  -     ً ثانيا  
                                                 ّ   بدايات عصر النهضة العربية يف القرن التاسع عشر، احتل ت مع     

                 ّ  ً      ً                                  قضية حترير املرأة حي زا  واسعا  يف املشروع التحديثي العريب واإلسالمي 
. نص الديين وفتاوى الفقهاء والتقليدينيمات للهذه الفهو مبا يتجاوز 

                                          ّ            يشري الشريف إىل حماوالت العديد من املفكرين والرو اد النهضويني أذ 
ّ  رأى هؤالء الرو اد أن  قفد  ،               ً      ً              الذين سلكوا دربا  خمالفا  هلذه التصورات     ّ             

ّ   دين اإلسالمي يشو ه نصوص ال      ّ                        املرجعي ات الفقهية تسعى إىل تفسري               
، لذا كان )8(         ً                لدين خصوصا  يف جانبه اإلنساينالكثري من جوهر هذا ا

ّ                                       ال بد  من جتاوز الكثري من هذه التصورات الفقهية ّ       ومبا أن  قضية .          
حبقوق اإلنسان واملساواة بني البشر،   أبعاد متعددة تتمثلاملرأة ذات 

ذه املسألة أن  ّ                                             كان ال بد  للفكر السياسي واالجتماعي اخلاص         
تقدمة يف الغرب على صعيد حترير املرأة يستلهم ما عرفته اجملتمعات امل

                  ً         وهو أمر ال يقع بتاتا  يف خانة  .وتعديل القوانني اجملحفة يف حقها
االلتحاق بالغرب واخلضوع له على ما يقول اإلسالميون األصوليون، 

اجملتمعات الغربية عرفت يف حمطات تارخيية ما يشبه  على اعتبار أن 
العربية واإلسالمية يف املوقف  الوضع الذي تعيشه اليوم اجملتمعات

ما عرفته هذه  لكن .السليب من املرأة والتمييز ضدها لصاحل الرجل
ات طالت أوضاع املرأة كانت حصيلة نضال                ّ                                    اجملتمعات من تغري 

شامل اخنرطت فيه املرأة بشكل أساسي وفكري سياسي واجتماعي 
مييز ودعمتها فئات اجتماعية وسياسية وحركة فكرية كانت ترفض الت

  .وتدعو إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع امليادين
حممد عبده الذي "  يشري الشريف إىل عدد من الرواد من أمثال   

                                                      ً تناوهلا يف مقاالت له نشرت يف جريدة الوقائع املصرية وجند أيضا  
وكتاب " مناهج األلباب املصرية العربية " يف كتابه الطهطاوي رفاعة 

والذي يعترب من أوائل الكتب اليت " مني للبنات والبنني املرشد األ" 
                                           ً                تدعوا إىل تعليم املرأة، فقد كان التعليم مقتصرا  على بنات األسر 
   ّ                                                         الر اقية، فهاذين النموذجني اطلعا على الرتاث من جهة وعلى احلضارة 

فحاوال أن جيمعا بني املرجعية الفقهية " الغربية من جهة اخرى ، 

الية وبالتايل أضحى البعد الديين يتداخل مع البعد واملرجعية اللرب 
  .)8(" النفعي

ذا أصبحت النظرة للمرأة  وهذا راجع باألساس إىل واقعهم املعاش و
وذلك كما .                                               ً يف عصرهم نظرة مغايرة للنظرة اليت كانت سائدة سلفا  

                                  ً                          قلت بالرتكيز على تربية املرأة انطالقا  من املستجدات اليت طرأت على 
وانفتاحها على الغرب احلديث، إذ أن تعليم الفتاة هو الذي  الساحة

                                                        ّ    من شأنه أن يقلب البيئة اجملتمعية التقليدية ويؤدي إىل تغيري سل م  
  .القيم املوروثة وليتمكن العرب من جمارات الغرب

ويذهب الشريف يف استحضار هذه احلقائق إىل موقف أكثر جرأة 
قاسم " رأة العربية والدفاع عنها وهو بتعبريه يف تناوهلم ملسألة حترير امل

والذي أثار قضية " املرأة اجلديدة " و " حترير املرأة " يف كتابيه " أمني 
  .املرأة يف تعلمها وختلصها من احلجاب واالرتقاء مبنزلتها

امرأتنا يف الشريعة " يف كتابه " الطاهر حداد " كما جند املفكر 
                            ً نقد فيه اجملتمع التقليدي داعيا   والذي 1930الصادر سنة " واجملتمع 

                               ً                            إىل االجتهاد العقالين يف الدين ومؤكدا  على مبدأ التغيري الذي انبىن 
                                                 ً        عليه اإلسالم ، اعترب أن أحكام االسالم قابلة للتطور تبعا  لتطور 

                               ً يف احلقيقة أن االسالم مل يعطينا حكما  " الزمن والعقليات إذ يقول 
ا ن ذلك احلكم الذي ال ميكن أن     ً                     جازما  عن جوهر املرأة يف ذا

يتناوله الزمن وأطواره بالتغيري ، وليس يف نصوصه ما هو صريح يف 
ذا فقد نادى بتغريات جريئة يف وضع املرأة مثل  )9(" هذا املعىن  و

فرض التعلم ومنع تعدد الزوجات ومنحها حق الطالق ونزع احلجاب 
ا                ً         ً  واعتبارها كائنا  انسانيا   والدعوة إىل املساواة يف االرث لالرتقاء 

ً           كامال  فيما يراه    .  
عبد القادر املغريب وأمحد لطفي السيد يف :         ً               وجند أيضا  املفكرين أمثال 

 وغريهم،  …وعالل الفاسي وخالد حممد خالد" املنتخبات " كتابه 
م مع نضال خاضته املرأة نفسها عرب عدد من فقد  ترافقت طروحا

ة من أمثال ملك حفين ناصف ونظرية الرائدات يف ميدان حقوق املرأ
ا  زين الدين  واليت تعد من أوىل النساء " السفور واحلجاب " يف كتا

ّ                       الال يت طالبوا بتحرير املرأة  ا  هدى شعراويجند و    مذكرات " يف كتا
وغريهن … "بشرية بن مرات " وأيضا " رائدة املرأة العربية احلديثة 

رورة الرتبية والتعليم ويعتنون وكلهم يؤكدون على ض. من املناضالت
بقضية املرأة واحلريات ويركزون على قيمة التنشئة االجتماعية يف 

  .البيت والشارع وباخلصوص يف املدرسة 
ذا فهم  حيملون يف أفكارهم قيم حمورية حتمل يف النهاية لواء   و

التحليل لصدى احلداثة اليت يصبو إىل حتقيقها الشريف واملتمثلة يف 
  : قيم وهي  ثالث
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وخاصة يف بعدها املادي  – قيمة التنمية –القيمة األوىل  – 1
فسفور املرأة وخروجها للحياة  )10(واالقتصادي على وجه التحديد 

                                               ً              العامة واختالطها بالرجل، باإلضافة إىل تعلمها تعليما  يتجاوز مداه 
توق ما دعا إليه الرواد املصلحني، فالتحديات االستعمارية املباشرة، و 

العرب إىل مكانة الئقة بني األمم هو الدافع واحملرك الذي دفع 
بأنصار حترير املرأة إىل املشاركة يف العملية اإلنتاجية حىت ال تتعطل أو 
ختل رئة أو شريان احلياة وبالتايل جتنيد كل الطاقات لالستفادة من 

  .عمل نصف اجملتمع القابع يف البيوت
لو أخذ بيدها إىل " صدد عن املرأة يف هذا ال" قاسم أمني"يقول 

م يف األعمال احليوية  جمتمع  األحياء ووجهت عزميتها إىل جمارا
                                                 ً   ّ    ّ     واستعملت مداركها وقواها العقلية واجلسمية لصارت نفسا  حي ة فع الة 
ّ       تنتج بقدر ما تستهلك ال كما هي اليوم عالة ال تعيش إال  بعمل                                                  

عنه من ازدياد الثروة العامة                    ً                غريها، ولكان ذلك خريا  لوطنها ملا ينتج
  ) 11(" والثروات العقلية 

فتحرير املرأة ميكنها من ضمان حقوقها ضمن سياق حضاري 
ضة حضارية منشودة تفع ل وحترر طاقات                                           ّ              شامل، وذلك بغية حتقيق 

  .نصف اجملتمع
ويف السياق ذاته جند الطاهر حداد هو األخر يؤكد على ضرورة 

ً  القائم قائال   عمل املرأة وينتقد الوضع جيب أن ال نبقى هكذا يف "           
ّ                                      الظالم، وال يكون هذا إال  إذا حاسبنا هذا املاضي الطويل العريض،                      
ّ                                                                وقد رنا حقيقة موقفنا احلاضر باعتبارنا أمة تريد أن حتيا وتفوز، وال فوز    
ً      ً                              ّ ألمة يبقى نصفها عاطال  عاقرا ، وال ميكن اخلروج من هذا احلال إال                     

قدير أمهية مركزها العمراين االجتماعي يف األمة بتعليم املرأة مع ت
ذا فالطاهر حداد يويل أمهية  . )12(" عندما نضع مناهج هذا التعلم و

                     ً                                        كبرية لعمل املرأة، معتربا  إياه وسيلة لتحريرها من الوصايا املسلطة 
ً                     عليها وسبيال  لتطوير اجملتمع وحتديثه            .  

 من النماذج وهذا ما جتسد يف النموذج التونسي الذي يعترب
ا املثل يف مسألة حترير املرأة، فقد  األوىل يف العامل العريب اليت يضرب 

يف " األحوال الشخصية " ُ                                أ رخ لتحرير املرأة التونسية يف جملة 
                          ً      ً              إذ صار للمرأة التونسية عيدا  سنويا  يف تونس يدعى  م13/08/1956
" يب بورقيبة حلب" والذي جسد يف حقبة الزعيم الراحل ) عيد املرأة ( 
وذلك بتأسيسه حلقوق  -1987-1956الذي حكم تونس ما بني  -

املرأة وحريتها وإقرار التعليم كخيارات أساسية لبناء اإلنسان التونسي 
     ً                    تأكيدا  على مفهوم املواطنة  )13("اإلنسان املواطن ال الرعية ( اجلديد 

ا النظام اجلمهوري بدل مفهوم الرع ية الذي اليت تسودها دولة عنوا
  . تبناه النظام البايايت الوراثي

ليكون بذلك هذا التوجه هو مبثابة التحول اجلذري للقيم السائدة 
يف اجملتمعات التقليدية، من قيم الصناعة والرقي باألقسام واخلضوع 
ا الرأمسالية والطبقة  لقيم العرف والعادات املوروثة إىل قيم حداثية بلور

  .البورجوازية 
يم يعتربها الشريف  هي السبب يف حتويل مركز الثقل يف فهذه الق

االهتمام بشؤون املرأة من االعتبارات الدينية الفقهية إىل اعتبارات 
  )14(.النجاعة واالقتصاد

ّ                                  انطالقا  من هذا التحو ل يف الفهم والذي ساهم فيه بالدرجة               ً     
ا على اعتبار أن هاته األ خرية األوىل االنفتاح على احلداثة ومقتضايا

ّ                            ً                           وس عت أبعاد النظر إىل املرأة سواء  االقتصادية أو السياسية أو   
ارتأى مفكروا العرب جتاوز األطروحات التقليدية ... االجتماعية 

ذات البعد الواحد والعازلة للمرأة ، حماولة منهم اقناع معاصرييهم 
ا ، على  جبدوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة على اختالف جماال

س أن الثمن الذي يدفعه املسلم حني يقبل هذه النتائج أهون اسا
  .                                                    ّ       بكثري من الفناء املخزي يف جمال بقائها على ما أعتادته وسل مت به 

واملتعلقة باألحوال الشخصية  – المساواة  –القيمة الثانية  – 2
واليت بفضلها نفهم احلملة على تعدد الزوجات وعلى طرق ايقاع 

إىل احملاكم وكذلك على التفاوت بني األبناء الطالق دون اللجوء 
  )15(.والبنات يف اإلرث 

فهذه القيمة يعتربها الشريف قيمة حداثية باعتبار نتيجة ارتباطها 
بالوعي العام وحبركات القضاء على االقطاع والعبودية ، على اعتبار 

ا احلداثة واليت تصبو إىل  ا من أهم املبادئ املعيارية اليت أفرز حتقيق أ
الكونية العاملية إىل جانب مبدأي العدل واحلرية ، وهاته املبادئ مل 
ّ                                             تكتشف لتخص  بقوم أو فئة من الناس دون غريهم، بل هي مبادئ           

  .)16( تتعدى حدود الزمان واملكان واألشخاص
باخلصوص جيد  –التاريخ االسالمي  –فالدارس واملتتبع للتاريخ 

االحنطاط عن املثل العليا اليت جتعل احنرافات يف واقعهم وواقع عصور 
،  )17( "متساويني كأسنان املشط يسعى بذمتهم أدناهم " املسلمني 

ذا املبدأ إىل نتائجه املنطقية وطالبوا بردم  لكنهم حاولوا الذهاب 
  .اهلوة الشخصية اليت تفصل املمارسة عن النظرية 

تيار وعلى هذا األساس نادوا بتمكني املرأة من حقها يف اخ
ا دون وصاية كما هو الشأن للرجل يف اختيار  شريك حيا

، وبوضع حد لتعدد الزوجات على غرار منع تعدد )18(زوجته
               ً                                 ، وهنا نفتح بابا  حول مسألة تعدد الزوجات يف االسالم )19(األزواج

) احملافظني والفقهاء وأصحاب النظرة التقليدية األصولية(بني املؤيدين 
أصحاب النظرة احلداثية واملدافعني عن حقوق ( وبني املعارضني هلا

بأن هناك خلط بني قوانني القرآن وبني عادات املسلمني ) املرأة
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فكرة حول هذه احلقيقة يف ) أوملان(األخرى  فقد أثار املستشرق 
مأساة املرأة املسلمة يف العصر احلديث وخلط بني هذين املفهمني، 

تمد من القرآن بطريقة ما، وركز بقوله أن كل ما يقوم به املسلمني مس
            ً                                                  ً اهتمامه دائما  على فكرة تعدد الزوجات، باعتبار القرآن يبيحه طبقا  

ث  و ر ب اع  {الكرمية لآلية  َ  ف انك ح وا م ا ط اب  ل ك م م ن  الن س اء  م ثـ ىن   و ث ال   َ ُ  َ   َ َ  ُ َ  ٰ َ  ْ  َ  ِ  َ ِّ     َ ِّ    ُ  َ  َ  َ    َ    ُ  ِ   َ 
ة  أ و  م ا م ل ك ت  أ مي  ان   د  ف ت م  أ ال  تـ ع د ل وا فـ و اح  ْ َ  ُ ف إ ن  خ   َ  ْ  َ  َ َ   َ  ْ  َ  ً َ  ِ  َ  َ     ُِ  ْ  َ  َّ  َ  ْ  ُ ْ  ِ   ْ َ ٰ َ  َّ ك م  ذ  ل ك  أ د ىن   أ ال   َِ   ْ  َ  َ  َِٰ   ْ  ُ

ُ  ُ    تـ ع ول وا   (3) النساء  } َ 

ولكن هذه النظرة لتعدد الزوجات مثل فكرة الرق والعبد، كانت جزء 
من حياة الناس وكان القرآن يعاجلها، فقد ورديف نص العهد القدمي 

كان البعض يتزوج إىل مثانية   الذي يبيح ذلك، وحينما جاء القرآن
                             ً              ، ومل يكن من  احلكمة االلغاء فورا  ومباشر، لكن )20(عشر امرأة

القرآن عاجل هذه املسألة بطريقة صحيحة، فاملسلم ال يتزوج امرأة 
مسلمة من دون رضاها، وسواء كان ميلك زوجة أو اثنني أو كان 

تطيع الرفض     ً                                            عازبا ، فشرط موافقة املرأة للخطوبة ال بد منه وقد تس
  .وقت ما تشاء 

فاملرأة متلك هذا احلق يف حقيقة األمر قبل أن يعطيه هلا القرآن، فقد  
كانت ترغم بالزواج بأي رجل خيتاره ويل أمرها، ولذا فقد كانت فكرة 
التخلص من فكرة تعدد الزوجات فرصة مستحيلة، أما بعد أن 

ن الطريق قد                ً                              أصبحت املرأة طرفا  ال بد من احلصول على موافقته فإ
                                                         ً  فتح أمامها لكي ترغم الرجل على التخلي على تعدد الزوجات كلية  
عن طريق رفض الزواج به ما دام ميلك امرأة أخرى، وهي حقيقة ال 
ميكن اجلدال واخلصام حوهلا إذا ما رفضت املرأة أن تستعمل هذا 

  . احلق 
وعليه فالقرآن صريح بشرط الزواج  بأكثر من  واحدة على شرط 

ّ                 قدرة على العدل، وهو شرط ال ميكن حتقيقه إال  بنسبه نادرة حتت ال                                      
ف ت م  أ ال  {                                       ً  أحسن الظروف ، فقد قاهلا النص القرآين صراحة   ْ  َ  َّ ف إ ن  خ   ُ ْ  ِ   ْ  َِ 

د ة   َ  ً تـ ع د ل وا فـ و اح   ِ  َ  َ     ُِ  ْ مث أشار إىل عظمة الشرط  -(3) النساء - } َ 
ت ط يع وا أ ن تـ ع د ل وا بـ ني   الن س اء  و ل و  ح ر ص ت م  َ َ    َ و ل ن ت  {واستحالته ْ ُ  ْ س   َ  َ   ْ  َ َ   ِ  َ ِّ    َ ْ  َ     ُِ  ْ  َ    َ    ُ  ِ  َ ْ{ - 
                                ً             فالزواج بأكثر من واحدة ليس مرغوبا  فيه من قبل  - (129) النساء

املوىل سبحانه وتعاىل نفسه، ولكي تعرف املرأة أن موافقتها على 
ة أخرى سوف يعرضها للكثري من الظلم الزواج برجل ميلك امرأ

  : واألخطاء، فإذا اعترب املرء هذين النقطتني 
موافقة املرأة وقدرة الرجل على العدل، جيد أن الطريق قد أغلق أمام 

، وهذا هو منهج القرآن وعلى نفس النهج )21( فكرة تعدد الزوجات
  . أخذ يف إلغاء فكرة الرق فاإللغاء مل يتم مرة واحدة

النظرة نفسها اليت حيملها املفكرون احلداثيون يف مسألة املساواة  وهذه
بني الرجل واملرأة، وذلك بتمكينها من اختيار زوجها كما اختارته هي 

ال مكرهة ويف القضاء على فكرة تعدد الزوجات، وبتنظيم الطالق 
، فالنص )22(على حنو حيفظ حقوق املرأة مثل حفظه حلقوق الرجل

واضح يف تبيان وتصور العالقة بني الرجل واملرأة القرآين صريح و 
ك ن وا إ ل يـ ه ا و ج ع ل  { ك م  أ ز و اج ا ل ت س  َ  و م ن  آي ات ه  أ ن  خ ل ق  ل ك م م ن  أ نف س   َ  َ  َ    َ  ْ َ ِ     ُ ُ  ْ  َِّ    ً  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ِ  ُ  َ   ْ ِّ    ُ  َ  َ  َ َ   ْ  َ  ِ ِ َ    ْ  ِ َ

ْ َ ً بـ يـ ن ك م م و د ة  و ر مح  ة    َ َ   ًَّ  َ َّ    ُ القائم على فأبرز قمة احلب  -(21) الروم - }   َ ْ َ 
املودة والرمحة وفسر العالقة هاته القائمة على اساس تعاقدي ديين، 
                                                        ً لكن املخيال العريب االسالمي تغلب عليه االعتقاد الذي كان سائدا  

فمفهوم احلب استبدل مبفهوم اجلنس  وارتبط احلب " يف اجلاهلية 
ها لدى الرجل املسلم بأساس بيولوجي فالرجل ال يهمه املرأة وال حيب

، فعلى هذا األساس الرجل املسلم حينما * )23(ابل يهمه أن ميتلكه
يتزوج مرتني مل يشعر أن يتخلى عن زوجته األوىل وهلذا كان يراها 
وسيلة ميتلكها وعليه وجب جتاوز هذا االعتقاد، وأيضا الدعوة 

  . )24(للمساواة بني اجلنسني يف اإلرث 
م يتشبثون بوجوب متتع املرأة بنف ا أي أ س احلقوق اليت يتمتع 

ا هو إذ  أن إعفاء املرأة " الرجل وقيامها بنفس الواجبات اليت يقوم 
من أول واجب عليها وهو التأهيل لكسب ضروريات هذه احلياة 

ّ              بنفسها وهو السبب الذي جر  ضياع حقوقها                          ")25(   
وبالتايل فالشريف يركز على البعد األخالقي واالعتناء به يف التسوية 

ني الرجل واملرأة، فدعاة التحرر وجدوا أن التغيري الذي يطمحون إليه ب
ال يستند فقط إىل بنية اقتصادية متينة، وأنه عرضة لالحنراف وسوء 
التأويل، فاشتغلوا على تبيان أرائهم يف هذه النواحي األخالقية 
ا  والدفاع عنها يقول قاسم أمني يف مسألة الفتنة اليت يتحجج 

وأما خوف الفتنة الذي نراه " لمساواة ويتذمرون منها الرافضون ل
يطوف يف كل سطر مما يكتب يف هذه املسألة تقريبا فهو امر يتعلق 
ّ  بقلوب اخلائفني من الرجال، وليس على النساء تقديره وال هن                                                      
مطالبات مبعرفته، وعلى من خياف الفتنة من الرجال أن يغض بصره،  

اء أن تغص بصرها، واألوامر الواردة كما أنه على من خيافها من النس
يف اآلية الكرمية موجهة إىل كل من الفريقني بغض النظر على السواء، 
ويف هذا داللة على أن املرأة ليست بأوىل من الرجل بتغطية 

  ..)26("وجهها
وهنا ميكن أن جناري هذا الرأي مبا أورده أدونيس يف كتابه الثابت 

هوية " ملخيال العريب قد ترسخت فيه واملتحول حينما أشار إىل ان ا
واالغراء هذا ينجر عنه الفتنة وهذا املعىن جسد " اإلغراء " ب" املرأة 

يف احلديث النبوي يف معىن االبتالء باعتبار املرأة أهم ما ميتحن به 
ما تركت فتنة أضر على الرجال " الرجل فقد جاء يف نص احلديث 

   .)27("من النساء 
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ً  قائال   ويضيف قاسم أمني مل مل يؤمر الرجال بالتربقع وسرت وجوههم "    
عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن ؟ هل اعترب عزمية الرجل أضعف 
من عزمية املرأة وعزمية الرجل أعجز من املرأة عن ضبط نفسه واحلكم 
على هواه، واعتربت املرأة أقوى منه يف كل ذلك حىت أبيح للرجال أن 

النساء مهما كان هلم من احلسن واجلمال، يكشفوا وجوههم ألعني 
                                       ً      ً     ً     ومنع النساء من كشف وجههن ألعني الرجال منعا  مطلقا  خوفا  من 
أن تنفلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل فيسقط يف الفتنة 
بأية امرأة تعرضت له مهما بلغت من قبح الصورة وبشاعة اخللق ؟ 

اعرتافا منه بأن املرأة  إن زعم زاعم صحة هذا االعتبار رأينا من هذا
                                          ّ              أكمل استعدادا من الرجل فلم توضع حينئذ حتت رق ة يف كل حال ؟ 

  .)28(" فإن مل يكن هذا االعتبار صحيحا فلم هذا التكتم املعروف 
ام بعدما كانوا يف موقف  وبالتايل فاحملافظني هنا أصبحوا يف موفق ا

ين عن قيمه السائدة ، وعليه فكرة                           ّ                  دفاع ناطقني باسم الدين ومعرب 
ً                        الردود على أنصار حترير املرأة تعترب دليال  على شعورهم باخلطر الذي                                      
يهدد مكانتهم االجتماعية ويزعزع املسلمات اليت ورثوها وعاشوا 

  .عليها 
أي احملافظة على اهلوية  – المحافظة على الذات –القيمة الثالثة 

ام الذي وجه ألنصار دعاة ا لتحرر باعتبار االسالمية، وهذا هو اال
     ً      ً                 ً          تقليدا  غربيا  حيمل يف طياته قيما  انسالخية  -التحرر  –هذا املسعى 

وتنكرية ملبادئ االسالم، واستندوا يف محلتهم لبعض ممن محلوا لواء 
حماولته شاذة  –الشريف  –الذي يعترب " حممود عزمي " التحرير أمثال 

له سنة نشر مقاالت " ومستعجلة للتغري على منوال الغرب فقد 
                                   ً                   يدعوا فيها إىل توحيد الشرائع  استنادا  إىل مفهوم القومية  1992

املصرية الذي ينبغي أن تقرر على أساسه حقوق املصرين مجيعا 
م، حبيث يكون جلميع املصريني أحكام زواج وطالق واحدة،  وواجبا
وحبيث تفتح أبواب األسرة املسلمة لغري املسلمني ويسمح للمسلمة 

  .)29( "غري املسلم بال عائق أو اعرتاض بالزواج من 
  َّ                                                     إال  أن أغلب الباحثني كانوا منشغلني  بضرورة توخي املرحلية يف 
حتسني أحوال املرأة من جهة وغيورين على سالمة املرأة املسلمة من 
جهة ثانية باعتبارها الدرع الواقي الذي حيمي اجملتمع من التفكيك 

هذا هو اهلاجس الذي يفسر ف. وهو يواجه االطماع االستعمارية
 )30(الغياب التام ألي دعوة  للحرية اجلنسية كما يرى الطاهر حداد 

واحلث على العكس من ذلك  بتدعيم الروابط الزوجية املتكافئة اليت 
ا أن تصون كرامة املرأة وكرامة اجملتمع بأسره، بل العكس نرى  من شأ

علماء الدين على  احلداد يشن محلة على الزواج باألجنبيات وحيث
منع التزوج بالكتابيات على اعتبار أن جل الكتابيات يف اجملتمع 

ّ                             ولو أن  لنا علماء جمتهدين لرأوا رأي " التونسي كانوا أجانبا فيقول       

العني أن احلكمة اليت نبين عليها شرع الزواج بالكتابات قد ضاعت 
صار اليوم  بضياع سلطاننا من أيدينا فلم يعد وجه هلذا التشريع الذي

، بل نراه )31( " يذهب بوجودنا مبقتضى السلطان املضروب علينا 
يعارض حتديد النسل واستعمال موانع احلمل لتعطيلها غرض التعمري 

)32(".فرض مؤكد على عموم املسلمني "الذي هو 
وهذه الفكرة  

" يف كتابه "            ّ     كمال عبد الل طيف " نفسها أوردها الباحث املغريب 
حنن " حينما أشار إىل فكرة  املودودي يف كتابه" تاريخ احلداثة وال

بأن  اعالن أوروبا اكتشافها العلمي لوسائل " بقوله "واحلضارة الغربية 
حتديد النسل تكون قد توصلت إىل اخرتاع ما سيؤدي اىل انقراضها 

  .)33("القريب 
وا مل يكون –فيما يراه الشريف  –وبالتايل فإن أنصار حترير املرأة     

                                              ً         يروجون أفكارهم من منطلق غريب، بل كان العرب حافزا  هلم على 
إعادة النظر يف املنظومة الدينية املوروثة قصد جتديدها من الداخل مع 

" الوفاء جلوهرها، لكنهم اصطدموا مبعارضني أو كما أمساهم الشريف 
، بينما هم )34(املتشبثني حبرفية النصوص" ممثلي االسالم الرمسي 

م  أدخلوا ورفضوا مقولة ) احلياة ، الزمن واملصلحة( عناصر يف اعتبارا
  .التقليد والوفاء للماضي على حساب احلاضر واملستقبل 

من كتابات الطاهر حداد إذ يقول وهذا ما نلمسه يف مواطن عدة 
لقد حكم االسالم يف آيات القرآن بتميز الرجل عن املرأة يف مواضع "

يقبل مببدأ املساواة االجتماعية بينهما، صرحية وليس هذا مبانع أن 
ا بتطور الزمن ما دام يرمي يف جوهره إىل العدالة  عند توفر أسبا
التامة وروح احلق األعلى، وهو الدين الذي يدين بسنة التدرج يف 

  .)35( "شرائع أحكامه حسب الطوق 
كلما ساغ يف االسالم ابطال الرق مجلة واحدة اعتمادا "           ً ويقول أيضا  

على ما يف أعماقه من حب احلرية، كذلك يسوغ أن تتم املساواة بني 
الرجل واملرأة يف احلياة وقوانينها عندما تتم االستعدادات لذلك بتطور 

  .)36( "             ً                     ً                الزمن اعتمادا  على ما يف أعماقه أيضا  من حيث املساواة 
ّ     إن عامة فقهاء االسالم إال  ما " وخيتم يف القسم التشريعي  بقوله                       

جينحون إىل العمل بأقوال من تقدمهم يف العصر ولو مبئات شد 
السنني، وحيكمون بأحكامهم مهما تباينت أحوال اجملتمعات 
االسالمية باختالف العصور، وهم مييلون يف أخذ األحكام إىل تفهم 
ألفاظ النصوص وما حتمل من معىن أكثر بكثري مما مييلون إىل معرفة 

حاجات العصر وما تقتضيه أوجه انطباق تلك النصوص على 
ّ             مصلحة اجملتمع احلاضر الذي يعيشون فيه، وما ذلك إال  لبعد الصلة                                              
بينهم وبني دراسة األحوال االجتماعية اليت جيتازها املسلمون ملعرفة 
م، وهذا اجلهل الواضح هو الذي منعهم  أوجه األحكام الصاحلة حليا
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ر احلياة، فلجؤا إىل من الشعور حباجة املسلمني إىل تطور احلكم بتطو 
  .)37(" تفهم روح الشريعة ومراميها بكنوز احلياة والنجدة ملن يطلبها 

وبالتايل فدعوة بعض األصولني والفقهاء إىل استعباد املرأة واستبعادها 
من الساحة ليس بالدين فيه من " تدجيلها " أو باألحرى نقول 

م وهذا هو عيب تلك التفاس ري القاصرة شيء، وهو برئ من تروها
  .والسطحية لبعض تعاليم النصوص

فهذه مجلة من مشاغل املفكرين العرب فيما خيص قضية حترير املرأة 
حىت منتصف القرن احلايل إىل فرتة حصول جل األقطار العربية على 
استقالهلا السياسي، وتتميز مرحلة ما بعد االستقالل وبناء الدولة 

طار يف معاجلة القضية النسائية الوطنية بتفاوت ملحوظ بني هذه األق
ويف التشريعات املتعلقة باألحوال الشخصية وبالتايل يف وضع املرأة 
االجتماعية، وهو تفاوت يعترب تفاوت أمشل يهم حتديث اجملتمع 

  . وتطوير املواقف االسالمية املوازية هلذا التحديث 
وموقفه من مسألة تحرير المرأة في الوضع ....الشرفي -      ً ثالثا  

  .  الحالي
ينطلق الشريف يف حماولته جلرد املواقف الراهنة أو احلالية من      

مسألة حترير املرأة بقوله بصعوبة أو االستحالة يف االملام بكل ما كتب 
يف هذه القضية إىل جانب ذلك يقر بغياب احلد األدىن من البعد 
 التارخيي يف كل حتليل موضوعي، ولكنه رغم هذه العوائق ملح إىل

  : وجود ثالث حقب متثلت يف ثالث اجتاهات أوردها كالتايل 
وهو النزعة احملافظة والتقليدية واليت تعترب ممثلة :  االجتاه األول – 1

وخاصة  )38(ومرددة للمقوالت الفقهية املثبتة يف املدونات الرتاثية
هؤالء املمثلني هلذه النزعة هو متتعهم بدعم مادي وأديب متدهم به 

يك واالمارات العربية النفطية اليت ال خيار هلا يف تربير مشروعية املمال
أنظمتها القبلية والعشائرية غري املربرات الدينية التقليدية، وهلذا تراهم 
ّ      حريصني على تأصيل النظرة امليثية إىل املرأة مبا هي نظرة تنح ي عن                                                      

ّ                       األشياء اليت صبغتها التارخيية ويلح ون على أن مكانة املرأة  ( الدونية                               
نابعة من االرادة االهلية جمسمة يف ) فالنساء ناقصات عقل ودين 

  .الشرع 
فهذه املرحلة يراها الشريف ال ختتلف عن تلك املرحلة اليت سادت 
الفكر التقليدي رغم ما ينشره هؤالء احملافظون بفضل الوسائل املتاحة 

اخلصوص ب )39("الشكل ال يف املضمون " واجلديدة وإن كان فهو يف 
يف تركيزهم على أن االسالم ضمن للمرأة كل حقوقها فهي ليست 

م واحلملة اليت يشنها . َ                                          م ضية كما يدعي أعداوه واملتغربون املتأثرون 
هؤالء احملافظون بداعي البعد األخالقي الذي تعاين منها املرأة يف 

يف  تصورهم اجملتمعات الغربية نتيجة حترير املرأة، على أساس أن املرأة

حميطهم ضامنة مجيع حقوقها  فهذه الدعاوى حسب الشريف ال متثل 
  .  تلك احلملة وال تعرب عن التيارات الفاعلة يف الغرب 

وهو اجتاه التفاعل مع املستجدات اليت شهدها : االجتاه الثاين – 2
، واليت من أبرزها أن املرأة أصبحت قادرة )40( العامل يف العقود االخرية

 التاريخ على التفكري يف جسدها باختيار االجناب من ألول مرة يف
عدمه ونسقه وعدد مراته، وذلك بفضل تقدم املعرفة يف ميدان 
اخلصوبة وشيوع وسائل منع احلمل الثابتة وغري مضرة بصحة املرأة، 
وهذا ما يعتربه البعض أنه ثورة عرفها القرن العشرين رغم وفرة 

  .              ً         ة وقلبتها رأسا  على عقب االخرتاعات غريت كل جماالت احليا
وبالرغم من استفادة املرأة العربية استفادة حمدودة من هذه القدرة 
ا يف  اجلديدة على التصرف يف جسدها حسب رغبتها، فإن انعكاسا
املستوى النفسي على عموم النساء انعكاسات يعسر حصرها، إذ أنه 

ا أن تقضي على ركن من أركان االستالب الذي تق ع املرأة من شأ
  ).فكرة املودودي ( ضحية له حني خيتزل وظيفتها الطبيعية 
ّ                               إال  أن اجلدير باملالحظة هو الوعي بأن حترير املرأة اجلنسي إمنا مير "  

مما يدل على أن القيم اليت  )41("عرب حتريرها االجتماعي ال العكس 
ا مل  ا أنصار التحرير منذ عصر النهضة ما زالت صاحلة وأ نادى 

  .نسجم على أرض الواقع بعد ت
ولكن من بني أبرز املستجدات اليت دعت إىل ضرورة التفاعل مع 
انتشار مفهومني هلما انعكاس مباشر على وضع املرأة ومها مفهومان 

  .  )42(مفهوم حقوق االنسان ومفهوم أولوية الشخص :متصالن 
ومة اليت تركز على املساواة يف احلقوق وعلى مقا: فحقوق االنسان 

بينما . أي متييز بني البشر على أساس اجلنس أو الدين أو اللون
  ّ                                    يغل ب هذا املفهوم االعتبارات الفردية على : مفهوم ألوية الشخص

  .االجتماعية 
ا ال بالنسبة للرجل وخت ول مثال   ّ       ً وهذا ما جيعل املرأة معترب يف ذا                                                 :

هذا االعرتاف حبق املسلمة يف الزواج من غري مسلم مىت اختارت 
                     ً                                               الزواج عن طواعية، بناء  على ما تقره املواثيق الدولية بالنسبة إىل اتباع 

  .مجيع القوميات والديانات والفلسفات 
وبالتايل فتغلغل هذين املفهومني على املستوى العاملي وعلى املستوى 
العريب باخلصوص هي اليت تفسر ظهور قضايا جديدة مل تطفو أو 

موضع التساؤل كاشرتاط املهر يف صحة  ختطر ببال املسلمني ووضعها
  .  )43(          ً النكاح مثال  

أعترب املهر يف اجملتمعات القدمية " يف هذا الصدد تقول حمامية تونسية 
مبثابة مثنا يدفعه الرجل لشراء املرأة وهو تفسري يتماشى مع النظرة 
السائدة قدميا واليت تعترب الزواج شبيها بامللكية، وذهب شق أخر من 

التشريع إىل أن املهر ضمان للمرأة يف صورة تطليقها وحصول فقهاء 
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أن املهر " مضرة هلا، ويرى قسم أخر ومن بينهم الطاهر بن عاشور
  )44( "هو مبثابة مثن ملفاتن الزوجة 

فهاته احملامية ترى أن هذا التحليل الذي بىن عليه و فسر به الفقهاء 
التايل وجب إلغائها إذ مسألة املهر هو مبثابة املقايضة املشروطة وب

ذا التحليل ملؤسسة املهر ميس من شعور املرأة فيجعلها "تقول  و
ا  ا وسيلة متعة للرجل، وحتديدا  اجلنسية، فهي تقوم بواجبا                                  ً                            تشعر كأ
.                     ً              ً                        الزوجية وال تنتظر أجرا  بل العكس بناء  على مشاعر مقدسة ونبيلة

كة بني الزوج       ً                                    وانطالقا  من فكرة العالقة اجلنسية هي متعة مشرت 
                                                           ً والزوجة بات من الضروري إلغاء مؤسسة املهر، فال الزوج يدفع أجرا  
ً               لزوجته مقابل هذه العالقة وال الزوجة تدفع اجرا  مقابال  لتلك العالقة         ً                                          

ً  كما هو موجود يف اهلند مثال                         )45(.  
" وبتعبري " املرور " فهذه املرحلة حسب الشريف هي مبثابة مرحلة 

أي االنتقال من كائن ليس   )46("ائن إىل الشخص من الك" احلبايب 
                                 ً     ً               له وجود ذايت خارج اجملموعة وخيضع خضوعا  تاما  لقواها ولقوى 
خارجة عنه تتحكم يف سلوكه وعصره، إىل شخص مقدس يف ذاته 
                                                        ّ حترتم فردانيته، له مطلق التصرف يف جسده وليست حريته مقيدة إال  

التخلي والتمرد " وبتعبري آخر. مبا يقتضيه حرية الغري واملصلحة العامة
عن الوصاية اليت كانت مفروضة على االنسان باسم الدين يف كثري 
من األحيان والتأكيد على مسؤوليته أما ضمريه وأمام اهللا إن كان 

  .  ) 47( "     ً مؤمنا  
الذي هو يف الواقع  )48(وهو االسالم احلركي: االجتاه الثالث  – 3

ختتلف باختالف البيئات واألقطار، مكون من جمموعة غري متجانسة 
ُ  ّ                  وحىت يف القطر الواحد، وتضم يف أغلب األحيان ش ب نا تعوزهم الثقافة                                         
االسالمية املتينة ويعوزهم االطالع على العلوم االنسانية احلديثة 
وتنتشر بينهم كتابات االخوان املسلمني، واألدبيات اليت حترص على 

رصها على حرية الفكر أو التعبئة للوصول إىل احلكم أكثر من ح
  .سالمة التفكري 

وهذه الظاهرة اليت يدور حوهلا سجال واسع جديرة بالدراسة البعيدة 
ا شاهد يف طرقها لقضية املرأة على  عن االهواء ومبوضوعية أل
                         ً                             ازدواجية الوضع العريب عموما  يف تأرجحه بني مقتضيات احلداثة 

توفيق بني هذين النوعني من وقيود احملافظة ويف سعيه بالتايل إىل ال
           ّ                                               املقتضيات الل ذين يبدوان متناقضني، وذلك بقطع النظر على مستوى 
النجاح يف هذا التوفيق وعن متاسك احللول املسوطة وعن مدى الوفاء 

 .                         ً                                لإلسالم سواء باعتباره قيما  دينية أو باعتباره ممارسة تارخيية 

... واملرأة االسالميون " كتاب   1987لقد صدر يف تونس سنة 
. اعتمد فيه على نصوص االسالميني املنشورة " مشروع اضطهاد 

وأخذت هذا الكتاب رد فعل عنيف يف أوساط املتعاطفني مع تلك 

ولكن القارئ هلذا الكتاب يرى فيه قتامة املصري . اجملموعات احلركية
الذي ينتظر املرأة يف ظل املشروع االسالمي، وهلذا وجب مقارنته 

املرأة بني القرآن " الذي أصدره زعيم أهم جمموعة اسالمية بالكتاب 
فإذ به نشهد محلة على منط التفكري السائد داخل " وواقع املسلمني 

                                ً                         احلركة االسالمية الذي ال يزال متشبعا  مبثابة عصر االحنطاط ال يتصل 
بالواقع إال من خالل نصوص جتمد فهمها على ضوء مقوالت 

ا ختتلف إىل حد كبري ومفاهيم تبلورت يف عصر  أقل ما يقال فيها أ
وهذا هو .  )49(" عن عصرنا ويف ظروف تكاد متباينة متاما لظروفنا 

موقف الطاهر حداد من شيوخ الزيتونة يف عصره ومن الفقهاء 
  .             ً اجلامدين عموما  

ا                  ً                                        كما جندا فيه نقدا  لطرح اإلسالمني االصالحي لقضية املرأة على أ
" ، مما ترك  )50( ختالط وعمل خارج البيتقضية عري وتربج وا

ال تعىن ) كذا(      ً      ً                                    انطباعا  واضحا  عند املرأة العربية أن العودة لإلسالم 
غري العودة إىل أوضاع االحنطاط، وضعته احلرمي وذوبان الشخصية 

الطرح " بينما ينبغي " واحلرمان من حقها يف تقرير مصريها 
ا " االجتماعي الفلسفي  ا " اغرتاب وظلم واستعباد قضية " إىل أ أ

قضية إنسان سلبه االحنطاط املغلف بالدين انسانية وحقه يف تقرير 
  . )51("مصريه وحوله إىل شيء متاع 

يتساءل الشريف عن سبب االختالف يف هذه املسالة رغم التبىن 
الكامل لقيم احلداثة كما عرب عنه أنصار حترير املرأة ، وحياول أن 

  : ز وفق ثالث مستويات يشخص هذا التماي
ّ   األو ل  : يف التذبذب الواضح يف املوقف من بعض القيم املركزية مثل:    

ُ  َّ  املساواة ، فهي تارة كاحلرية قيم خ ل ب  ، )52( محلها الغزو الغريب"                               
بينما نرى تارة أخرى تأكيدا على أن العالقة بني الرجل واملرأة يف 

ا االسالم عالقة مساواة، حىت وإن استدرك الك ليست " اتب أ
عالقة مماثلة يف الطبيعة البيولوجية والنفسية، وهو أمر بديهي ال ينكره 

  " .عاقل 
يف النتائج العملية املستخلصة من عدم التماثل البيولوجي : الثاين 

ينتج عن ذلك " حيث تربز من جديد املسلمة التقليدية اخلاطئة أنه 
أي ) 53("على األقل اختالف طبيعي يف بعض الوظائف االجتماعية 

تقسيم العمل، وبالتايل فاألولوية املطلقة تتجه إىل مهميت الزوجية 
                                                 ّ للزوج احلد من حرية حركتها مبنعها من مغادرة املنزل إال  " واألمومة و

اء عمل زوجته كلما رأى ذلك ضروريا ، مما يعىن " بإذنه                                             ً          كما أن له إ
ذلك الذي اعتربت  الرجوع باملرأة إىل وضعها يف عصر االحنطاط ،

  .فيه املرأة مظلومة مستبعدة ال حق هلا يف تقرير مصريها 
 ّ                                                       أم ا  املستوى الثالث فهو  يتمثل يف تكريس العقلية العشائرية 
والطائفية داخل اجملتمع واألمة االسالمية، وذلك باحلرص على الزواج 
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هذا من جهة ويف تقدمي االعتبارات التعبوية " بني االخوة واألخوات
على كل االعتبارات االخرى " تسيس احلركة " أو متطلبات ما أمساه 

ولذلك قيام املرأة على الزوجية واألمومة ال يعين ) 54(.من جهة أخرى
بل إن ذلك ... اعفاءها من مهام االمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ا  وتتوىل احلركة االسالمية تنظيم ذلك الواجب ... واجب من واجبا
فهذه الغاية النفعية أو لنقل احلزبية اليت يغلب ".امج حمددضمن برن

عليها الرفض ورفع الشعارات الفضفاضة وتفتقر إىل مشروع جمتمعي 
  .اجيايب بعد تقويض احلاضر ماثله يف مجيع مباحث الكتاب 

من آل عمران ) 37-34( وحياول الشريف أن يعطى تفسريا لآليات 
يا مرمي كل " ري يف اخلوض فيها فيقول      ً       ً               تفسريا  حداثيا  إذ يرى أنه ال ض

زمان ومكان، يا أختاه نداء احلق والسمو واجلهاد والثورة من املال 
اقنيت لربك واقبلي عليه بإخالص تستمدين منه القوة : األعلى يناديك

لتحطيم أغالل القرون أغالل االقطاع واالستبداد وأغالل االستغالل 
خلف والتبعية واالستعمار اليت والرأمسال وأغالل االيدلوجيات الت

ً                            تريدك جسدا  منمقا  مزخرفا  قابال  للشكل واالستمتاع واالستغالل        ً       ً      ً         
كما بناه الطغاة والرأمسالون،  فيا مرمي يا أخته حذار من الوقوع يف 

  . )55("شباكهم وانضمي إىل قافلة االميان وكتيبة النور والرفض 
ّ             إن  قضية املرأة :"خيلص الشريف إىل القولو  ليست مبعزل عن القضايا  

اليت تشغل بال املفكرين العرب واحملدثني واليت هي قضايا فكرية 
ودينية يف احد وجهيها وسياسية اجتماعية اقتصادية يف وجهها 

ا باحلداثة إمنا هي . )56( "اآلخر                      ّ                      وعالقة الفكر اإلسالمي املت صل 
ا يف بالقيم احلديثة الكونية يف صبغتها رغم نشأ: عالقة بطرفني

الغرب وبنقيضها أو خالفها أي قيم املاضي واملوروث اليت ما زالت 
غالبة على اجملتمعات العربية حبكم بنيتها التقليدية اخلالصة يف بداية 

  . عصر النهضة وبنيتها املخضرمة بدرجات متفاوتة منذ ذلك احلني
      ً                                     ً       ً      وختاما  فإن اخلوض يف مسألة حترير املرأة يعد أمرا  متشعبا  وعسري
البحث يف ظل منظومة اجتماعية وثقافية تتميز باحلفاظ 
ّ                               والكالسيكية، وما نظرة الشريف إال  امتداد لتلك احلركات التحديثية                              
اليت حاولت التصدي للفكر األصويل ومقارعته، فمشروعه يعد 
ّ                                مشروعا  حتديثيا مشل مستويات عد ة ، إذ يعترب النظر اىل قضية حترير                       ً     

 طرحتها التحوالت االجتماعية واالقتصادية ، املرأة من املسائل اليت
بانفتاحها على احلداثة ، وبالتايل فالشريف يقر أن االسالم بانفتاحه 
على احلداثة وقيمها جيب عليه أن يؤمن بقيمها على اعتبار أمنهما 

، ة التقليدية إىل النصوص واألحكاميؤمنان يقيم كونية بعيدا عن النظر 
سالم يف املستقبل شأن آخر يف النفوس وذلك     ً   ّ           معتربا  أن ه سيكون لإل

  .  بالتخلص من النظرة التقليدية واالنفتاح على قيم احلداثة 
  

  : قائمة الهوامش 
بتونس ، استاد التعليم العايل ، متقاعد  1940عبد اجمليد الشريف ، من مواليد * 

حلضارة العربية ومتخصص يف الفكر االسالمي ، دكتوراه بالدراسات االسالمية ، وأستاذ ا
االسالمية ، عضو رابطة العقالنيني العرب ، واحتاد الكتاب التونسيني ، ومشرف على 

الفكر االسالمي يف الرد على النصارى ، حتديث " سلسلة معامل احلداثة ، له عدة كتب 
) 2(و ) 1(الفكر االسالمي ، االسالم بني الرسالة والتاريخ ، االسالم واحلداثة ، لبنات 

  . ، االسالم السياسي) 3(و 
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 االغتراب في التراث بين المصطلح و النموذج

  بوشيخاوي اسمهان 
  .جامعة وهران

 
دار حديث النقاد املعاصرين يف دراستهم للشعر احلديث حول 
التصور اجلديد للعامل الذي اقتحم نظرة اإلنسان إىل الكون واجملتمع 

اية احلرب العاملية الثاني ) التكنولوجي(ة، وخاصة بعد التعقيد منذ 
وهيمنة االستعمار  الذي صاحبه وجه سليب بانتشار أسلحة الدمار

  ... اجلديد
مما ادى اىل تاثري املفهوم اجلديد على مسار التقاليد األدبية، 

حبيث  خيتلف تأثريه عن الشعر األورويب عن تأثريه على الشعر العريب  
لكل منهما ومع ذلك  يظل جوهر الجل حملية التقاليد األدبية 

املفهوم اجلديد هو الرابطة العميقة بني خمتلف اجتاهات الشعر 
احلديث ألن املصدر الرئيسي هلذا املفهوم هو الثورة احلضارية املعاصرة 

قد  اختذت من أوروبا  -ولظروف عديدة - وملا كانت هذه الثورة.
ا يف صياغة ع املية ختضع نقطة انطالق هلا فقد أقبلت مصطلحا

ا  ملقتضيات الظروف احمللية، يف الوقت الذي ال تتخلى عن صفا
اإلنسانية الشاملة، بل أن الشمول اإلنساين من السمات األساسية 

  .)1(البارزة على وجه املفهوم احلضاري احلديث
يتبني لنا من خالل الطرح األنف الذكر أن نبع اإلنسانية مجعاء 

وهذا يربر تأثري الشعراء العصر احلديث  ليس إال احلضارة األوروبية
بانعكاسات احلربني العامليتني األوىل والثانية، حيث غدت أشعارهم 
ذات مفهوم جديد خيضع للمقتضيات القومية، يف الوقت الذي ال 
يتخلى فيه الشعر عن صفته التحررية املناهزة لالستغالل والعنصرية 

  ...............تماعيةوالقضاء على التخلف وحتقيق العدالة االج
وهكذا ختتلف قضيتنا عن قضية شاعر عريب معاصر حيمل بني 
جواحنه ذكريات هزائم متواصلة وقضيتنا الطهارة والرباءة والشعور احلاد 
بالغربة وباملوت الذى حيمل بني جواحنه حبا للوطن األم واالنتماء إىل 

رجوة وقوة شعبه وأمال يف غذ أفضل للمستضعف املستغل ورغبة، يف 
اجلموع العربية، لكننا ال جند أثرا من هذاىف شعر عثمان لوصيف، بل 
جند عزفا على وتر احلزن النابع من الذات كمحور هلذا العامل وليس 

ال جند أثرا ملفهومنا وقضايانا . )2(...احلزن النابع من مفهوم الناس
 -ةالوطنية والقومية لديه، فهو مل يستوحى من القضية الفلسطيني

قضية عصرنا العريب الراهن وال من ثورة التحرير اعظم جتربة عربية يف 
االنتصار على االستعمار عرب الكفاح املسلح الشعيب، اللهم إال 
بضعة أبيات خطابية كتبهم منطلقا من جتربة شعرية معاصرة لتجارب 

ال انطالقا من وعي شخص مسؤول من مثة عرضنا موضوع . أخرى

ر بعد عرض لتحليالت النقاد الذين تناولوا حزن االغرتاب ىف الشع
  . وقلق الشاعر الذايت بعيدا عن اإلطار العريب القوي

 !!ملاذا احلزن واالغرتاب لدى الشعراء العرب املعاصرين -

ويف حماولتنا لإلجابة تتبادر إىل أذهاننا عدة أبعاد تسببت يف هذه  -
إىل الريف والشعور الظاهرة فهناك املوقف من املدينة وصدمة االنتقال 

بالغربة والضياع والتشاؤم من حاضر ممزق ومستقبل باهت ولتناقض 
هناك احلزن امللتصق بالذات، بل ... بني مادة تراث والتطلع للحادثة

وهناك التأثر  بنزعة احلزن الناعي للحضارة األوروبية  مثال عن ذلك  
 . ت س إليوت

يز حركة الشعر وبني هذا وذاك تتفاوت أسباب احلزن الذي م
ت جتارب الشعراء الريفيني املهاجرين إىل املدينة يف  املعاصر لقد تشا
طبيعة الصدمة إذا كانت تعبريا عن االغرتاب النفسي واالجتماعي 

ويذهب الدكتور احسان عباس يف تعليله السباب . )3(الذي أصابه
اىل  احلزن واقلق يف الشعر العرىب نتيجة النفور من املدينة واحلنني

الريف واحلياة البسيطة واالشتياق اىل االم والطفولة فنسجت على 
منوال خيوطها نزعة رومانطيقية اصيلة  حتدد زاوية الرؤية الشعرية 

  .وتضع اجلانب املاساوي عند اصطدام النفس احلساسة باملشكالت
وكان هذا هو االجتاه الذي غلب على شعر نازك املالئكة   

صبور  على اختالف مراحلهم الفنية، وكان وحجازي وصالح عبد ال
االجتاه الرومانسي نفسه دافقا يوقظ جذوة الوعي بالقضية الكربى يف 

  .......... شعر حممود درويش 
لذا بدأ عثماء لوصيف، وشعراء جيله رومانسيني فكانوا امتدادا 
م استحدثوا كما نعرف منطا جديدا يف الوزن  اجليل مدرسة أبولو أل

ة واللغة الشعرية والصورة متاشيا مع حركة تطور الشعر احلداثي والقافي
  . وحماولة منه للتعبري عن حركة التكنولوجيا املعقدة يف عصرنا احلديث

وجيمع النقاد املعاصرون على متيز الشعر املعاصر بسمة احلزن 
واالغرتاب اذ أن احلزن واحلب والطموح اإلنساين إىل احلقيقة ثالوث 

ه تكاد تدور حوله معظم رموز الشعرعند عثمان متعدد األوج
لوصيف، يتسائل الباحث أن كان حزن الشاعر خيتلف عن تلك  
الرومانتيكية اليت غمرت إنتاج شعرائنا حىت احلرب العاملية الثانية، 
فريجع دافع احلزن إىل الواقع االجتماعي بكل تنا قضاته والبيئة بكل 

  .ما عانته وما تعانيه
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 حبثه عن احلقيقة إمنا يعرب عن متزقات اإلنسان إن الشاعر يف
  . وقلقه املستمر منطلقا من جتاربه ورؤيته وفكره اخلاص

، مهاجرا من الصحراء إىل املدينة وظل (*)وجاء عثمان لوصيف
ا بعيدا عن التلوث  حيلم بالصحراء حيث صدق املشاعر وحرار

لديه ففاضت وتذكره فقدانه أعز ما .واجلفاف الذي نشأ فيها طفال
بذلك تظهرفوضى املشاعر ...جوارحه باحلزن وانعكس هذا يف شعره

ن يعلل حممود عباس ويف صدد فوضى الف.يف تفتق ملكة التعبري
  ....العقاد
إن هناك فرق بني احلرية يف الفن والفوضى يف الفن ويقول أن " 

الفن من أشق األمور اليت حتدد احلرية ليس الفوضى فقط والفوضى 
رفوض  إطالقا، ولكن حىت احلرية يف الفن، الفن فيها متزمت شيء م

جدا ال يقبلها مفتوحة على مصرعيها الفن يقيد صاحبه بقدر ما 
  ".مينحه

ويعترب عثمان لوصيف واحد من الشعراء العرب اجلزائريني، الذين 
مثلو هذا التمزق االغرتايب يف شعره، وكان جتسيدا حيا ملعاناة شعب 

وكان الشاعر يف كثري من األحيان كما ستمثل لذلك   قهر االستعمار،
يقفز على الواقع ليصور واقعا آخر أكثر مثالية، .. الفقرات القادمة
لذا يصح أن نقول عنه أنه كان متثيل جيال ... وصعب التحقيق

بأكمله من املغرتبني إال أن متثيله هذا كان فنياواصطالحيا ويربز ذلك 
من طرف الشعراءحبيث متيزت يف القاموس الغوي املوظف 

املصطلحات الىت شاعت يف املدة االخرية وتسربت اىل كثري من 
  . االعمال االبداعية

الذي " االغرتاب"فأخذت عدة أبعاد وعدة دالالت، مصطلح  
أصبح عسريا على التحديد  والتعريف، وقد توقفنا عند املوسوعة 

يدل على املعىن  الفرنسية الكبرية ملعرفة معىن املصطلح، فوجدناه
  : التايل

نوع خاص من تصوير العالقة بني : Alienationاالغرتاب 
اإلنسان واألشياء، وهوبز هو أول من استعمل هذا املصطلح يف 
الفلسفة السياسية، كما أعطي جان جاك روسو بعدا آخر أكثر 

أما فيور "... العقد االجتماعي"عمقا يف كتابه الشهري ويف نظريته 
  .)6("عن االغرتاب معناه العاملي واختصره يف نقد األديانباخ فنزع 

وققد شاع هذا املصطلح مع بداية الثورة الصناعية، وأصبح 
 -الشيوعية -الرأمسالية -يشكل ظاهرة بارزة يف اجملتمعات املتطورة

وهكذا أصبح ... وذلك حبكم حداثة اآللة وتعقد احلياة االجتماع
انفصام الوحدة وتفكك عالقة  اإلنسان يشكل جزيرة لوحده، بعد

ويف الوقت الذي كان فيه اإلنسان البدائي يعيش يف شكل ... القرىب
ا   . جتمعات لظروف الطبيعة وقساو

الكائن "فبعامل التطور حتول اإلنسان يف احلضارة الغربية إىل 
، ليس حباجة إىل اآلخرين، هنا بدأ حيس باالغرتاب يدب "املكتمل

نفسيته ألنه مل يعد قادرا على خلق عالقات يف مفاصله، ويهز يف 
أخوية باحمليط االجتماعي، وفعال بدأ الصراع يتحول إىل داخله، 

، وبالتايل )الوعي" (األنا"و) الالوعي" (الذات"وبدأت املعركة بني 
مغرتبا من الناس، بل ومن نفسه ... أصبح املنطوي على نفسه يظهر"

والعجز عن االتصال  ومشاعره وعواطفه، يعاين عذاب الوحدة
      )7(".باآلخرين وعدم القدرة على التعامل مع غريه

ومن النماذج اإلبداعية الغربية، اليت تقرب لنا املفهوم أكثر، واليت 
 L’étrangerجتسد لنا املغرتب أحسن تتجسيد، رواية الغريب

فالرواية تعاجل لنا مفهوم أحد الشبان  ALBET- CAMUSللبريكاي 
يعيش وسط الشعب   MERSAUT) مريسو(إمسه الفرنسيني و 

اجلزائري، وحياول هذا االخري يف كم من فرتة أن يصنع وسيلة 
ذا الشعب غري أنه ال يفلح ويصاب  لالتصال أو خللق عالقات 

يعمل معمل الشك  -يف نظر احمليطني به -كله بالفشل ألن كالمه
ا وتصرفاته كلها حتسب من قبل اجلزائريني ع... واخلديعة لى أ

فالربغم من سعة دائرة اجملتمع إال أن ... مؤامرة، جيب احلذر منها
يعيش يف دائرة ضيقة جدا، تلتف مع األيام على عنقه كلما ) مريسو(

  .زادت حدة انفصامه باجملتمع
، تعين عدم الفالح يف صناعة "االغرتاب"ومن هنا تصبح كلمة 

دائم مع اجملتمع،  العالقات مع احمليط االنساين، والعيش يف صراع
ويتحول هذا االنفصام مبرور الزمن إىل نفس الشخص وإىل ذاته، وهنا 

االغرتاب عن النفس يف هذا املعىن يتميز عن باقي املعاين بكونه "فـ
  .)8("ينطوي على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته

نستطيع حصر أهم " االغرتاب"بعد هذه اإلطاللة السريعة ملفهوم 
  : ص هذا املصطلح يف النقااط التاليةمميزات وخصائ

ينتج عن هذا الفعل لتطور وتعقد : االنسالخ عن اجملتمع .1
 .الظروف االقتصادية، واالقتصاد روح اجلماعة

التقوقع عن الذات، الذي يؤدى اىل بعد صويف، ويشعر : العزلة .2
املرء يف هذه احلالة بنوع من السكون الذي ال يستطيع أن يشعر وهو 

 . اجملتمع -داخل آلة

هناك طبائع بشرية هلا خصوصيتها الذاتية، : العجز عن التالؤم .3
اليت ال تستطيع أن تتأقلم مع الذوات، وجتد صعوبات كبرية يف ربط 
العالقات باحمليط، وقد يعوج هذا إىل العقد النفسية من ناحية، وقد 

 . يعود إىل أن هذا األخري يرتاب كثريا يف اآلخر
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ن مظاهر اإلنسان السوي، يف حني تشعر النفور م: الالمبالة .4
بعض الشرائح باالمباالة، هذا العنصر يعكس لنا دونية احلياة يف 

 "...السورياليني"نظرهم، وجند هذه الظاهرة منتشرة عند 

من املعروف أن اجملتمعات حتكمها روابط : عدم الشعور باالنتماء .5
دسيا، خاصة، وتأخذ هذه الظاهرة طابعا ق" سكنات"وعالقات يف 

ا، ويف املقابل تعيش فئة أخرى  فتتحول إىل عقيدة حترم املساس 
ويقدسون ".   الالمكان"خارج املكان وخارج املعتقد يعيشون حيث 

هذه الطبقة جندها تتجاوز احمللي إىل اإلنساين، وإىل "... الالانتماء"
 ... العاملي

يت باختصار شديد، استطعنا أن حنصر أهم العناصر األساسية ال
ولتوضيح ذلك أكثر، سنحاول يف الفقرات " االغرتاب"تشكل جوهر 

يف " االغرتاب"القادمة، الوقوف عند منوذج من الشعراء الذين عاشوا 
وقد ) رامبوا(الالشعور ويف الفن، وهذا النموذج هو الشاعر الفرنسي 

وقع عليه االختيار ألنه متثل ظاهرة االغرتاب يف الشعر العاملي أحسن 
  . متثيل

، سيكشف عدة نقاط، أمهها )رامبو(املتفحص احلياة : رامبو
انعكاس الواقع املر الذي كان يعيشه يف شعره، فحياة هذا األخري  
كانت مليئة باالحداث اجلسيمة، اليت زلزلت نفسه، وزعزت مزاجه 

  . ورؤيته
فالربغم من ان مرحلة من حياته  مرت مفعمة بااالحداث، 

ى التوايل، ففي السابعة عشر من عمره، بدأت املتغريات حتدث عل
يدق ويتسرب إىل نفسه، فيكسبها مرارة، فهو " االغرتاب"أصبح 

  . يقول يف مقطع من قصيدته
  . ال يكون املرء جديا يف السابعة عشرة"

  )9(."ليلة مجيلة،  والشراب والليمون
... والنساء... حياته فيما بعد، ستسري على نفس النمط، اخلمر

والتحول الكبري الذي غري جمرى النهر، ... لى األرصفةوالتسكع ع
وعلى أثره تغريت كثري من القيم يف ادراك الشاعر، جاء يوم لقاء 

وعند ... ، الذي أصبح يرى فيه املرآة واملثال)إيزمبار(بأستاذة ) رامبو(
لكن ... من بيته ليتلتقي مبعلمه) رامبو(مفارقة أستاذه له، هو بـ 

ووأودعته السجن، مث بعد  -بطلب من والده– الشرطة قبضت عليه
، )شارفيل(تدخل أستاذه أطلق سراحه وعاد ثانية إىل مهبط وحيه  

 ......  .......له سبب شعوره السوداوي وكتب إىل صديقه، موضحا

  الهوامش
شعرنا احلديث إىل أين؟ بريوت دار اآلفاق اجلديدة، الطبعة : الدكتور غايل شكري .1

  .1978الثانية، 
 ننا جند أصداء للرأي السابق وحديثا دائما عن التأثري الليب للحرب العاملية الثانية ومنه أ

اإلحساس باملوت يف كتابات الباحثني املعاصرين وأهم ما تقول هنا هو أنه ال ينبغي 

إغفال صفة اإلنسانية الشاملة احلقيقية، واليت ال ختص األوروبيني وحجهم بل تعين 
وطين يف زمننا العريب ويف العامل الثالث، فنحن مل نتسبب يف اندالع باجلانب القومي وال

الثورة العاملية األوىل بل كنا ضحاياها  أما قضيتنا األساسية هي ضية حترير وتنمية الوطن 
  . العريب، مبعىن التحرر من االستعمار اجلديد

، ص 1978املعاصر، علم املعرفة الكويت، فرباير، : الشعر العريب: إحسان عباس .2
62.  
  . املصدر السابق .3
 -  بطولقة والية بسكرة، قال عنه الشاعر  1951الشاعر عثمان لوصيف من مواليد

  . العراقي سعدي يوسف أن شعره يعد ظاهرة جديدة يف األدب اجلزائري
4. La Grand Encyclopédie : LAROUSSE    
 Paris، 1979العدد األول أبريل مايو، يونيو -جملة عامل الفكر-االغرتاب .5

1971. 
  . علم الفكر، املرجع السابق/ قيس: االغرتاب اصطالحا ومفهوما وواقعا .6

العترب هذا أن رامبوا هو الوحيد يف هذا التمثلة، بل هناك شعراء ساروا نفس اخلط منهم 
  ... بودلري، مالدميه والكاتب دوستوفسكي وكافكا: على اخلصوص

وقد اانفصل أبوه وأمه حيث كان يف  1854ولد رامبوا يف شارفيل مشال فرنسا يف عام 
  السادسة وعاش يف أحقر الشوارع

كولن ولسن، دار األدب، بريوت نقله إىل العربية أنيس كي : سقوط احلضارة .7
  .1981، 4، ط)95(حسن 

  :المراجع
 .1980احلميم والغربة يف الشعر العريب احلديث، القاهرة : ماهر حسن فهمي. د .1

: قضياه وظواهره الفنية واملعنوية(ر العريب املعاصر الشع: عز الدين امساعيل. د .2
 .1981بريوت 

 .1985، الكويت 1جتربة االغرتاب عند نازك املالئكة، ط: عبد اهللا أمحد املهنا .3

، 2شعرنا احلديث إىل أين؟ دار األفاق اجلديدة، بريوت، ط: غايل شكري .4
1987. 

 .1987رفة الكويتعامل املع: اجتاهات الشعر العريب املعاصر: إحسان عباس .5

حركة الشعر احلر يف اجلزائر واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر : شلتاخ عبود شراد .6
1983. 

 .1980بريوت : األسطورة والرمز: جربا إبراهيم جربا .7

، 1982بريوت : دراسات يف األدب العريب احلديث(حركة اإلبداع : خالدة سعيد .8
 2ط

ا الفنية ووظائفها اإلبداعية، ( لغة الشعر العريب احلديث: الوراقي سعيد .9 مقوما
 .1989، القاهرة1ط

منشورات دار األدب . تريعة أنيس زكي حمسن: سقوط احلضارة: كولون ولسن .10
 .4،1989القاهرة ط

، 1شاكر عبد احلميد العراق، ط. األسطورة واملعىن، ترمجة د: كلود لفي سرتاوس .11
1986. 

 . 1985، 3فاق اجلديد، بريوت، طيف معرفة النص، منشورات دار اآل: ميىن العيد .12

مقدمة ديوان الشعر العريب، اجلزء األول، منشورات : علي أمحد سعيد أدونيس .13
 .1984املكتبة العصرية

منشورات مزار : فالويل عصر السريالية واألسس، ترمجة خالدة سعيد .14
 .1987القباين

  
  : المجالت

لفكر العدد األول االغرتاب اصطالحا ومفهوما ووافقا، عامل ا: قيس النوري .1
1981. 

 .1981، 1جملة فصول، جملد يف عدد: جتربيت يف الشعر: صالح عبد الصبور .2

3. @hie quondencyclopidolie.jaransse.paue.1981   
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  .الفضاء الجامعيو  الترجمة وعالقتها بالفلسفة،اللغة العربية،
  األستاذ جمال صابر

  باديس مستغامنجامعة عبد احلميد ين  ،كلية العلوم االجتماعية  
  :تمهيد

ما العالقة التري تربط الرتمجة بالفلسفة؟ هي اشكالية حناول من 
املتجلية يف الرتمجة وعالقتها  االتعرض لبعض مظاهرهخالهلا 

ّ                     بالفلسفة وبصناعة الرأي وبالفعل النهضوي  وحبركية اجملتمع مجلة ،                                       
وس الثقافة والفكر  حاولت مجعها ألتقاسم مع املهتمني واملسكونني 

هي حماولة لفتح باب للنقاش وتبادل . بعضا من االنشغاالت الفكرية
اآلراء حول ما يعرتينا من األسئلة والتساؤالت بغية بعث، من جديد 
تلك التقاليد اليت ومست عقود من الزمن العريب اجلميل، وطبعت 

قد اليبدو فيما سأتناوله .. سلوك رجالت الفكر واألدب والسياسة
ّ  إن القضايا اليت طرحها الفكر النهضوي  "الشيء اجلديد   يف اآليت                                  

هي نفسها اليت ) القصد القرن التاسع عشر(العريب يف القرن املاضي 
يستعيدها اليوم الفكر العريب املعاصر، ولكن ال ليعيد طرحها طرحا 
ّ                                   جديدا على ضوء ما مر  من جتارب وتطورات داخل الوطن العريب                    

ا، بل ليعود فيجرتها اجرتارا، واقفا يف وخارجه، وبعقل جديد متام
الغالب عند حدود املطالبة والتمين، أو حميال إياها على املستقبل 

  )1("إقرارا بالعجز
هذا الكالم قيل يف مثانينيات القرن املاضي، وكأين به ال زال 

والبحث يف " اإلقرار بالعجز"هل باإلمكان جتاوز هذا .. قائما
طرف السبابة على موطن الداء وبأنه  أسبابه؟ هل باإلمكان وضع
  الداء احلقيقي وليس غريه؟

فهما كانت األسباب اليت حالت بيننا وبني بلوغ مرامينا، إال أن 
وإذا كان أجد ال "                          ّ              الداء ال ميكن تصوره خارجا عن ا، عن ذواتنا، 

ّ  يشك  يف أن هناك عوامل موضوعية اقف وراء هذه الظاهرة، إال أن                                                       ّ   
دون تقدم الفكر العريب وتدفعه إىل اجرتار نفس  العوائق اليت حتول

ّ     القضايا على مدى قرن كامل من الزمن وبنفس الطريقة، ال بد  أن                                                      
  )2("تكون موجودة يف داخله، أي أسبابا عضوية وجوهرية

ا  ّ   إ  حتاول أن تثري النقاش حول بعض من القضايا اليت،  دراسة 
ا الزالت تشكل أوج ّ                 حىت وإن سبق طرحها، إال أ  اعنا العقلية                       

هي حماولة للبحث عن مقاربات جديدة . والفكرية والسلوكية
. ومتجددة لفهم املعوقات اليت جتعلنا على مسافة من جمتمع املعرفة

هل لدينا االستعداد النفسي، أوال وقبل كل شيء، لولوج عامل جمتمع 
؟ ما الذي حيول بيننا وبني هذا اجملتمع؟ ما هي األدوات .املعرفة
  ؟ .ب امتالكها هلكذا مقاربةالواج

  

  
  :بعض ما قيل عن الترجمة

  -فلوبري –" الرتمجة عمل جليل ميارسه عبيد يستحقون التقدير"
  -بوشكني –" املرتمجون هم جياد الربيد ورسل الروح اإلنسانية"
رغم ما يالقيه من –وإذا أريد من املرتجم أن ينتج رسالة مقبولة "

أن ميتلك جتربة ممتازة يف لغة       ّ فال بد   -صعوبات ونكران اجلميل
ّ                                                املصدر، وال بد  له يف نفس الوقت أن ميلك السيطرة على موارد اللغة             

فهو ال يستطيع حقا أن يكافئ بني الكلمات . اليت يرتجم إليها
ّ                              مقتصرا على القاموس بل   ال بد  له أن خيلق باملعىن احلقيقي صيغة                             

. جني. أ" ه لغة املصدرلغوية جديدة لكي ينقل املفهوم الذي تعرب عن
  ..نيدا

ليست للرتمجة مهما كانت علمية أية قيمة ما مل تعط على "
األقل نفس البهجة اليت يعطيها األصل الذي ترمجت منه إىل 

  أربري. جآي. آي."   القارئ
وجيب .              ّ                                  على الواحد من ا أن ال يرتجم أبدا شيئا ال يثري إعجابه"

                   "رتجم قدر اإلمكانأن تقوم ألفة بني املرتجم وبني ما ي

   Justin OBRIAN 
لكي ميلك املرتجم التأثري الكامل فيجب أن ميتلك يف النهاية "

قدرا من املوهبة اليت ميتلكها املؤلف الذي خيتاره أو ميتلك على األقل 
  .نابوكوف" نفس نوع موهبة ذاك املؤلف

  :عن الترجمة
يرادها هو وضع القارئ يف هي بضعة أقوال منتقاة الغرض من إ

ّ                                     الصورة وإطالعه عم ا يتجشمه املرتجم واملشتغل حبقل الرتمجة من                 
ّ                البني  من هاته األقوال أن  املعتكف يف حمراب . عناء أثناء قيامه بعمله                  ّ    

ّ             الرتمجة البد  له أن يدرك أن  كل العيون حمدقة فيه وأن  رضا القراء                         ّ               ّ         
ّ        ن اجتهد وقد م عمال، فالكل مرتبص به، إ.. بشكل عام صعب املنال           

       ّ                                                       ترمجة، جي دا احتفى الناس باملولود وولوا عن املرتجم معرضني، أما إذا  
كان العمل املنجز غري ذلك فال حيتاج األمر كثري عناء لنقف على ما 

 ..  سيالقيه

ّ      يقال إن اإلنسان أول ما فعل رقص مث  دندن مث  نطق         ّ .. فتكلم..                               
  ..ة ومع أول فعل كان إيذانا مبيالد الرتمج

نعم هي الرتمجة وال ريب، الفعل األبدي الذي الزم اإلنسان وال 
نعم فعندما أدركت اإلنسان احلاجة إىل التعبري عن مشاعره .. يزال

وعندما أدركته احلاجة إىل التعبري عن نشوته وطربه .. ترمجها رقصا
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.. وعندما أدركته احلاجة إىل التواصل ترمجه نطقا.. ترمجها  دندنة 
والكالم كما هو .. يفهم ترمجها كالما̛ ا اجتاحته الرغبة يف أن وعندم

  ... وارد يف العرف، هو ما أفاد معىن وأجلى فكرة
م إذ أفاقوا ال يفقه   لقد حبا اهللا بين البشر بالرتمجة رمحة 

ار برج بابل  فكانت الرتمجة اليت أأخرجتهم .. بعضهم بعضا وقد ا
 .. . ألساطريمن بلبلتهم، والعهدة على رواة ا

قد يقودنا احلديث عن الرتمجة وتارخيها وتطورها، وعن املراحل  
  .اليت قطعتها إل تسويد عشرات الصفحات دون أن ننهي املوضوع

لعمري هو   فاحلديث عن الرتمجة، هذا الفعل األكثر نبال،
  .. حديث ذو شجون

 واليت تعود إىل األلف الثالثة قبل امليالد ال غلغامشإن مراثي 
زالت متداولة لدى شعوب العامل ومبختلف اللغات، وحكم 

وفلسفة اإلغريق إىل أسفار  حمو رابيوكذاك مسلة  كنفوشيوس
وفتوحات  ربعيات الخيامالعهد القدمي واألناجيل والقرآن الكرمي، إىل 

شهرزاد  وحكاياجالل الدين الرومي وشطحات  إبن عربي
الهند   وحضارةزتك المايا واأل وقبل هذا وذاك حضارةوشهريار 
هذا الزخم من الرتاث اإلنساين . والقائمة بكل تأكيد طويلة والسند

إن هذه األمساء اليت أتينا . ما كان ليصل إلينا لوال أن تعهدته الرتمجة
على ذكرها وغريها هي يف الواقع تؤرخ للرتمجة ولكن يف نفس الوقت 

   .تؤرخ لفرتة من تاريخ اإلنسانية
ّ  وبعيدا عن أي   تعال، وعن كل شوفينية يف الطرح ، فإن التاريخ            

يشهد على أن الرتمجة كفعل حضاري، مل ترتسم مالحمه إال يف 
ومل ترتبط ، يف التاريخ مدن . العصور الوسطى عند العرب واملسلمني

بالرتمجة، كما ارتبطت مدن عربية كبغداد يف املشرق، وطليطلة يف 
  .بالد األندلس

لبشري، أن ضمت معاهدة صلح بني طرفني ومل نعهد يف التاريخ ا
متحاربني بنودا حتمل الطرف املنهزم على تسليم جمموعة من الكتب 
للطرف الظافر، كما حصل مع اخلليفة العباسي املأمون حني أجرب 
اإلمرباطور البيزنطي على ضرورة السماح لصفوة من العلماء الذين 

يقتنوا منها عناوين كتب أوفدهم املأمون لولوج املكتبة اإلمرباطورية ل
   )3(معينة

فالرتمجة اليت بدأت بسيطة يف عهد اخللفاء الراشدين، ودولة 
العرب تتحسس خطاها، أصبحت يف عهد بين العباس راشدة وكثر 

ا وأضحت ترمجة كتاب معني تعد من مفاخر بعض األسر . خطا
الكبرية، إما بنسبها أو مباهلا، وأصبحت بغداد أهم حواضر العلم 

حمجا يقصده طالب العلم من " بيت احلكمة"واملعرفة، وأصبح 
م وأعراقهم ومللهم وحنلهم   .خمتلف األصقاع على اختالف ديانا

ا دءوبة، ال  كان بيت احلكمة كخلية حنل، وكانت احلركة 
تتوقف إال ملاما، بني مصففني، ونقلة، ونساخني، ومشرفني،، وقراء 

هم أجنحتها، ذلك الرواق وكان من بني أ. مراجعني ومصححني
الذي خصص للرتمجة واليت ارتبط، امسها، لردح من ألزمن بإسحاق 

  .بن حنني
وينقل الرواة واملؤرخون، أن إسحاق كان يدير فريقا يتكون من 

عامل، وكان هو مبثابة املشرف العام، يراجع الرتمجات )  100(مائة 
رأيه ويأذن  وينقحها ويصححها، وال ينسخ أي شيء قبل أن يرى فيه

  )4( .بنسخه
وكان اهتمام اخللفاء، العباسيني خصوصا، بالرتمجة كاهتمامهم 

وكانت رعايتهم ألهل الصنعة، كرعايتهم . بالشؤون األخرى للدولة
ألهل بيتهم وذويهم، وإال كيف نفسر تلك احلظوة اليت كان يتمتع 

م يف جمال م منهم، ويدنو سهم، ا املرتمجون لدى اخللفاء، يقربو
م يف ليايل أنسهم؟ ومل نعهد يف التاريخ صفة كهذه لدى .. ويسامرو

ّ                                                أي  كان إال عند خلفاء وأمراء الدولة العربية اإلسالمية  .  
ورمبا يعد من مفارقات الزمن العجيبة، أن من أوكلت إليهم هذه 
املهام، مل يكونوا، يف أغلبهم عربا خلصا، ومل يكونوا يف أحيني كثرية 

ذه واحدة من أهم الصور اليت حتسب لألوائل يف وه. مسلمني
  .تساحمهم ودماثة أخالقهم

إن الرتمجة كفعل وكممارسة كانت وال تزال وستبقى املرآة اليت 
فهي تتفاعل مع كل املظاهر . تعكس واقع اجملتمع وصريورته

االجتماعية والسياسية والثقافية يف عملية التأثري والتأثر، فتارخيها 
ّ        ة اليت ال تعد  وال حتصىحافل باألمثل           .  

وفي ثقافة استهالكية إنشائية بترودوالرية متطبعة على "
الكبت الذاتي ال يمكن أن تزدهر إال ترجمة استهالكية إنشائية 

  )5("بترودوالرية متطبعة على خمول هي األخرى
ا عبد احلسني اهلنداوي يف   هي اخلالصة اليت يفجعنا ويوجعنا 

  .يف الوطن العريب دراسة له حول الرتمجة
ومهما كان من أمر، فإن الرتمجة تبقى الفعل الذي ال مناص من 
ّ                        االحتكام إليه يف عملية التواصل ولقد مت  إدراك هذا الدور املنوط                                    
ّ                         بالرتمجة منذ سنني خلت وليس أدل  على ذلك مما أورده األديب                            

مهما أمكن أن يقال عن قصور : "إذ يقول) غوته(األملاين الشهري 
رتمجة إال أن هذا النشاط يبقى على الدوام أحد األعمال األكثر ال

   )6(" أمهية واألجدر باالحرتام يف سوق التبادل العاملي والكوين
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  :عن الترجمة والفلسفة
  قبل البدء

كان لنا في غابر الزمان أجداد شأنهم شأن النسر ال يرضى " 
لحضارة أن يعيش إال على القمم، هؤالء دشنوا رحلتهم إلى ا

ألرسطو وأنهوها كترجمة " كتاب العبارة"بالترجمة بدؤوها بـ
ولم يخطر ببال .. أيضا ألرسطو" السماع الطبيعي"بكتاب 

كان العربي إذ ذاك . أحدهم إذ ذاك طرح كشكلة المصطلح
ينشئ ثقافة من مستوى األنسان ويبني حضارة تطور التاريخ 

فأين هو اليوم .. أوالئك كانوا في موقع النسر.. اإلنساني
   )7( ."موقعنا

إن احلديث عن الرتمجة وعالقتها بالفلسفة وعالقة هاته بتلك، 
 .. هو عمليا حديث عن عالقة عضوية ال انفصام بينهما 

ا أما  ّ                                      مما ال يرقي إليه شك  أن القول املأثور عن الفلسفة كو                 
للعلوم قول ال جيانب الصواب، وإذا كان األمر كذلك، فإن الرتمجة 

ي بدون أدىن ريب، منتهى العلوم أو الفضاء الذي تنتهي عنده ه
  .مجيع العلوم من علوم إنسانية وطبيعية وتقنية

، وذاك بإمجاع كل الدارسني والباحثني، يف  ّ                                     واليساورنا أدىن شك                 
اإلسالمي إمنا وجد ضالته من خالل ما -أن الفكر الفلسفي العريب

جليلة يف نقلها ملعارف وفرته حركة الرتمجة وما قدمته من أعمال 
  ..األمم السابقة ويف طليعتها فلسفة اإلغريق

اإلسالمي، يف حدود القرن -تبدأ حركة الفكر الفلسفي العريب"
الثالث اهلجري، الثامن امليالدي، وذلك بشخص الفيلسوف العريب، 

، "فيلسوف العرب"أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، امللقب بـ
تلك احلركة، قضايا علم الكالم، وذلك بعد أن استوعبت 

واالشكاالت اليت طرحتها الفرق املتكلمة بعد أن بدأت حركة 
  )8(."الرتمجة، وخاصة من الرتاث اليوناين، وباخلصوص جانبه الفلسفي

نبدأ حديثنا عن الفلسفة والرتمجة بداية  من حديثنا عن الرتمجة 
ّ                                  ودورها الريادي  كما يراها الفيلسوف السوري الراحل أنطوان مقدسي               

  :  من خالل ما أورده يف حديثه
الترجمة تلبي ثالث حاجات رئيسية من حاجات اإلنسان "

  :المعاصر
  حاجة القارئ: األولى               
  حاجة اللغة المترجم إليها : الثانية               
   )9("حاجة المرحلة التي نجتاز: الثالثة               

 مبا اليدع جماال للشك بأن أهل الفلسفة                  ّ إن هذا الطرح يبني  
          ّ             هذا أوال، أم ا ثانيا فهو . كان، وما يزال، هلم اشتغال كبري بالرتمجة

متهيد لرؤية الفالسفة للرتمجة، وثالثا القيام بعملية تشريح لواقع الرتمجة 
  .بالوطن العريب

فهل استطاعت أقسام الرتمجة، ويف كل اجلامعات العربية عموما، 
امعة اجلزائرية خصوصا، أن حتقق هذه احلاجات الثالث؟ أو ويف اجل

هل استطاعت ذات اجلامعات أن تضع ضمن أهدافها املستقبلية 
ا هذه الثالثية؟   وتصورا

لفتت انتباهنا نقطة يف غاية  المقدسيوحنن نستقرئ رؤية 
الفلسفة ذاتها فهذه من ".. : لقد أشار املقدسي إىل أن. االمهية

ات المتكاثرة في الوطن العربي والتي سيمر زمن اختصاص الجامع
  )10("طويل جدا قبل أن تجعل الفلسفة بعدا من أبعاد ثقافتنا

هل استطاعت اجلامعات العربية بشكل عام واجلزائرية بشكل 
خاص أن تتجاوز عقبة اجرتار التاريخ إىل التأسيس لفكر فلسفي 

  حيلل ويناقش ويؤسس؟ 
وفقنا، كلنا عربا وجزائريني، يف بعد هذا الردح من الزمن هل 

امداد الطالب مبا ميكنه من العبور من مرحلة دراسة تاريخ الفلسفة 
  إىل مرحلة التفلسف؟ 

            ّ                                           هل استطاع طال بنا على امتداد الوطن العريب أن يؤسسوا ملدارس 
  فكرية، أوحلقات حبث ، أو منتديات للتحاور؟

ل شيئا ونعتقد هل هو داء السكيزوفرينيا يعمل عمله فينا، نقو 
  خالفه؟؟

ملاذا مل نفلح يف ترمجة ما نتداوله داخل أقسام الفلسفة إىل رؤيا، 
  إىل اسرتاتيجية تستشرف املستقبل وختطط له؟

ملاذا فشلنا يف ترمجة هذا الكم من املعارف الفلسفية إىل قواعد 
  حتدد سلوكياتنا وتطبعها؟

م وانتماء م والذين إن جهابذة الفلسفة، وعلى اختالف مشار ا
ومسوا الفكر العريب منذ عقود من الزمن، وصنعوا وجداننا وصقلوا 
عقولنا، وشحذوا معارفنا، بدأوا يشدون الرحال تبعا منذ أمد وال 

ة .. نكاد نرى هلم خلفاء                                     ّ  فمن ذا يقود القاطرة؟ من لنا بعقول نري 
ّ                             ومستنرية متدنا مبفاتيح تفك  طالسم عوملة جارفة وحتدد مسالك                        

دون االضمحالل يف أتون التشتت والتشرذم؟ عقول تنشر  السري
                                       ّ                التسامح واحلوار وقبول اآلخر؟ عقول تنشد احملب ة يف تعاطيها مع 
الشأن اإلنساين؟ عقول ترى يف االختالف تنوع وثراء؟ عقول ال 

  متارس االقصاء؟     
إذن وحنن نعرض ملختلف مواد التدريس بأقسام الرتمجة وغريها 

 اجلامعات العربية، تساءلنا مل تدرج الفلسفة كمقياس من األقسام يف
أو مادة ضرورية ضمن برامج التدريس املطبقة؟؟ إذ كل شيء فلسفة، 
ّ                                          فليس مثة أي  ختصص مل تشمله الفلسفة، فما من ختصص إال وطرح           
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ما هي اخللفية الفلسفية هلذا التخصص أو هلذا : سؤاله البديهي
  الربنامج؟

من إدراج الفلسفة ضمن مواد التدريس، إمنا إن الغاية اليت نريد 
هي البحث عن كيفية النهوض بعقل الطالب العريب عامة وبعقل 
الطالب اجلزائري خاصة، وحتريره من تبعات كل القيود اليت تتناىف 
وطبيعة املنهج العلمي الذي تتبناه الفلسفة والقائم دائما وأبدا على 

  :ية البحث الشهريةاملساءلة والتساؤل واملرتكز على ثالث
  القضية      نقيض القضية    والتركيب   

Thèse         Antithèse        Synthèse    
وهي ذات الفكرة، يف جوهرها، ويف مقام آحر، تلك اليت  

الفلسفة تساعدنا على التأمل يف : "إنعام بيوضذهبت إليها الدكتورة 
دنيويات اآلنية عن األمور بصفة أكثر مشولية، واالستعالء على ال

   )11("طريق الغوص يف كنه األشياء
بل هناك من جيعل من الرتمجة والفلسفة شبه شقيقني متالزمني 

محمد فعلم الرتمجة احلديث من منظور الدكتور . أو هكذا يبدو
 Cognitionيشترك مع الفلسفة في انشغاله بالمعرفة ".. : عناني

ث ارتباطها بطبيعة ال من حيث إنها نظرية فلسفية بل من حي
التفكير وما أسهم علم النفس المعاصر به من نظرات في هذا 

  )12( ."السبيل
إن وجود خلفية فلسفية لكل ما نقوم به، هو افرتاض لوجود 
خزان معريف نغرتف منه مىت شئنا وأىن شئنا ما نليب به حاجاتنا 

.. مروجود خلفية فلسفية جيعلنا يف حالة استنفار مست.. واحتياجاتنا
وللبحث الدائم .. ويف حالة تيقظ دائم لالستعداد حلاالت الطوارئ

بل .. عن تلك األجوبة ألسئلة القلق وقلق السؤال، وأسئلة الراهن
كما ذهب إىل ذلك الباحث   )13("إن الترجمة هي قضية الفلسفة "

بمعنى أن "..  : ليحلل قوله هذا ويفصله عبد السالم بنعبد العالي
ّ                               اليوم هي هم  الفكر في محاولته إلعادة قراءة  الترجمة أصبحت           

  ")14(تراثه وتجاوزه
واحلال أننا سوف لن خنوض يف هذا األمر أكثر مما قيل فيه ألننا 
سوف لن نكون، مهما أوتنا من علم وقدرة على امتالك ناصية كل 

إذن . املعارف، على مستوى أرفع من كل هؤالء األساتذة والباحثني
ي يفصل ما بني برنامج أعد على روية وتأين ومتعن هذا هو البون الذ

  .وتبصر، وبني برنامج أفرزته االرجتالية واالستعجال
لقد أضحى من الضروري الدفع بالطالب لريتقي من وضعية 
الطالب املتلقي إىل وضعية الطالب اجلامعي النخبوي الذي يسهم 

ما هو أفضل  بإبداعاته وأحباثه يف عملية احلراك اجملتمعي الناشد لكل
هذا الطالب الذي نصبو . للعلم واملعرفة ولبين جلدته أفرادا ومجاعات

                                    ّ                    إىل تكوينه مبدعا، وخالقا، وعاشقا بل متي ما بتخصصه وفوق هذا 
فاجلامعة إمنا أوجدت إلعداد .                         ّ   وذاك حاملا بغد أفضل له وألم ته

.                                 ّ                    النخب اليت ستوطل هلا الحقا قيادة األم ة يف مجيع نواحي احلياة
وهذا ما ذهب إليه الدكتور حافظ القبيسي يف حديثه عن اجلامعة 

الدميقراطية اليت نطلب، ولنحصر كالمنا يف :"وعن دميقراطية التعليم
وهي . التعليم، هي اليت تساوي بني حظوظ مجيع املواطنني املتكافئني

بالتمييز بني مواطن وآخر وفق ما  -يف ذات الوقت–اليت تسمح 
ّ  إن  تأييد هذا املنظور مرده إىل أن    )15( ."اجتهاده اجتهد ووفق نتيجة                             ّ  

ّ            ّ  اجلامعة كانت، وينبغي أن تبقى الفضاء الذي تعد  فيه خنبة األم ة                                            .
واليت ستوكل إليها عاجال أم آجال مهمة قيادة اجملتمع يف مجيع 

 ّ                                              أم ا القبول بدميقراطية تعليم غري مشروطة بشرط تأمني . "املواقع
ة أودمى النخبة، فهو قبول بأن  يصبح سائر املواطنني أرقاما متشا

ة   )16( ..".متشا
وعن أمهية اجلامعات يف حياة األمم والشعوب يستشهد  

الطكتور مايكل شتوك، فيدراسة له، مبا قاله ملك بريطانيا هنري 
أجزم بأنه ليس مثة بقعة من أرض بريطانيا قد أكرمت من :"الثامن

ل رعايتها ستحكم أرضنا تلك اليت أعطيت للجامعات، فمن خال
ا . )17(" ّ             جي دا بعد موتنا هذا عن أمهية اجلامعة أما عن خطور

فيستشهد الدكتور عدنلن مصطفى، يف دراسة أخرى، برسالة بعث 
ا إمرباطور النمسا إال أن دور اجلامعة مذ تأسيسها ما فتئ يت مع 

إنشاء  سفريه إىل ملك بريطانيا، جورج الرابع، عندما قرر هدا األخري
 ّ                            مث ة مسألة واحدة أرجو أن تثريها : جامعة لندن، يقول فحوى الرسالة

لدى اهتمام امللك قبل أن ترحل،، وهي تتعلق بأمر تأسيس جامعة 
                  ّ                                     لندن، فلديك سلطيت أي ها السفري كي خترب جاللته باعتقادي املطلق 

  )18( ."بأن متابعة تأسيس هذه اجلامعة ستجلب اخلراب لربيطانيا
بت جامعة لندن اخلراب لربيطانيا؟ أم أصبحت اإلمرباطورية فهل جل

  اليت ال تغيب عنها الشمس؟؟
ّ                                                        إن  غياب اسرتاتيجية واضحة املعامل، سواء كانت قطرية أم قومية،   

باتتاليوم ..فاجلامعة العربية"جعل دور اجلامعة يف احنسار مستمر، 
م سبات رهينة احنسار واضح يف مسوها العلمي، مما أوصلها إىل مفا

ّ                             وحق  لنا التساؤل، ها هنا، ما هو  )19( ."يكاد يقارب صمت القبور   
دور مئات اجلامعات املتناثرة على امتداد الوطن العريب ومسامهتها يف 
تغيري واقع الشعوب العربية وهل استطاعت هذه اجلامعات أن تؤمن 
ا الفكرية  ا وإبداعا تكوين النخب اليت تعمل من خالل إسهاما

ملشاركة يف حركية التاريخ ال العيش على هامشه وتستميت يف على ا
                                          ّ             الفاع عن اخلصوصية دون االنصهار يف أتون عوملة قي م شرسة ودون 

ا؟   . معاد
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لقد أضحى من الضروري التفكري يف أمهية اجلامعة يف ظل 
بوصفها فضاء تتالقح فيه األفكار واملعارف منفتح "  جمتمع املعرفة"

 )20( .يق عملية التأثري والتأثرعلى اجملتمع وحتق

ويف خضم التحوالت الكربى اليت يشهدها عامل املعرفة صار من 
الضروري كذلك أن يتجدد دور الطالب اجلامعي، طالب يشارك 
بأفكاره وآرائه أفراد األسرة اجلامعية يف إعداد الربامج وآليات التقييم 

يف إثراء ويتقاسم معهم اهتمامات وانشغاالت اجلامعة ويساهم 
   )21( .اجلانب املعريف

  :عن الترجمة واللغة العربية - 
  لغة تفتش عن بنيها" 

  عن أراضيها         
  وراويها            

  متوت ككل من فيها 
  .محمود درويش" وترمى يف املعاجم

من المعلوم أن اللغات مهما بلغت معاجمها وتعابيرها "
إال أن . واإلبداع الواسعومبانيها من تحجر وترد، قابلة للتجديد 

   المجتمع عملية التطور اللغوي منوطة بأوضاع
  )22( ."المستعمل للغة

إىل نتيجة هي خالصة حبث  محمد أركونهكذا خلص املفكر 
حبث رمسه وفق منهج علمي يعتمد كل طرائق . مضن يف الرتاث

البحث يف العلوم اإلنسانية مجلة من لسانيات، أنرتيولوجيا، 
  .أخل..، وسوسيولوجيا، وعلم النفسوإتنولوجيا

ّ                                      يف هذه الوقفة، ورمبا عد  من نافلة القول، وحنن نرافع للدفاع عن                      
اللغة العربية، أن اللغة، وكما يعرفها عامة العلماء، هي كائن 

فإذا . اجتماعي، يرقى برقي اجملتمع ويضمحل بأفول قوة هذا اجملتمع
التليد جند أن اللغة عدنا إىل تقليب صفحات التاريخ لنحكي جمدنا 

العربية سادت العصور الوسطى، وكان غري العرب جيتهدون لتعلمها 
ا كانت لغة العلوم، ولغة األدب ولغة السياسة ا، أل فاللغة . وإتقا

إنما اللغة آلة يشحذها الناطقون ". هي مرآة عاكسة حلركية اجملتمع
صادية، بها ويزيدونها نفوذا وثروة، إذا ازدهرت الحياة االقت

  )23( ."والسياسية، والثقافية
من هنا تتضح العالقة شديدة الصلة بني اللغة كأداة تواصل قبل  
ّ          كل شيء، ووعاء حيوي أفكار األمة، وضمريها احلي ، وعقلها                                         
املفكر، من جهة وبني املظاهر االجتماعية األخرى املتمثلة يف قوة 

تصاديا بشكل اإلنتاج وجودته، سواء أكان هذا اإلنتاج ماديا، إق
  )24( .عام، أم فكريا معرفيا من جهة أخرى

.. وكانت اللغة العربية تضرب موعدا مرة أخرى مع التاريخ
إذ صدمت محلة .. فالحت بشائر عصر قيل عنه عصر النهضة

نابليون بونابرت على بالد املشرق العرب فزلزلتهم وخلخلت كل 
م حيث اكتشفوا ألول مرة مدى التخلف الذي كانوا فيه   قناعا

مل تكن محلة نابليون على مصر والشام محلة عسكرية بل  .. يرتعون
، "جيش الشرق"كانت محلة علمية استكشافية أيضا، إذا انضم إىل 

وهو اإلسم الذي أطلق على جيش احلملة، جحافل من العلماء 
. والباحثني واملرتمجني كذلك وليس أدل على ذلك مما خلفته احلملة

وهي عمر احلملة،   1801- 1798ث سنوات، ففي أقل من ثال
حىت مت تأسيس معاهد ومدارس تعىن بدراسة اآلثار واحلضارة 

  . )25(الفرعونية
فبمجيء حممد علي، وبعد قضائه على الفوضى اليت خلفتها  

احلملة الفرنسية، وبعد االستقرار السياسي واالجتماعي،  بدأت 
يت بدأـ تأخذ منحى حركة علمية كبرية صاحبها نشاط الرتمجة ال

جديدا وبدأت اللغة العربية تتحرر شيئا فشيئا، من لغة املتون واللغة 
ا نتيجة تأثريات عصر  الفقهية من جهة ومن أثار الوهن الذي حلق 
االحنطاط من جهة أخرى، حنو أفق أقل ما يقال عنه أنه بدا 

ل فأبدت اللغة العربية رحابة صدر كما عهدناها الستقبا.. حداثيا
وألن .. املفردات العجمية وتطويعها واحتوائها ضمن قاموسها اجلديد

رجاالت عصر النهضة انربو للتأليف والرتمجة فلقد استعادت اللغة 
العربية أنفاسها وأبانت عن قدرة على مواكبة مستجدات العصر 

قد بعثوا من جديد، فلم نسمع إذ ذاك من " بيت احلكمة"وكأن رواد 
على الرغم .. لح أو عن قصور يف إدراك املعاينحتدث عن أزمة مصط

مما قيل عن تلك الرتمجات من تعثرات، و قلة األمانة العلمية وعن 
  .. أشياء أخرى

إن ميالد اجملامع اللغوية، يف البداية، كان مؤشرا قويا لوجود 
مل " السعيدة"إال أن هذه املرحلة . طموح أكرب الستدراك ما فات

ريعنا النهضوية، فلقد صارت هذه اجملامع وككل مشا. تعمر طويال
اللغوية الحقا، عبئا ثقيال إذ انكفأت مرة أخرى يف جمادالت حول 
املفاهيم فعملت من حيث، رمبا، ال تدري يف التأسيس مليالد أزمة 

وأصبح الفكر العريب املعاصر يواجه إحدى . املصطلح من جديد
  . جتليات أزمته أل وهي أزمة املصطلح

ا يد يف ما هو راهن لكون وبكل تأك يد ليس للرتمجة يف حد ذا
هذا األمر أسند لغري أهله فأصبح كل من جييد لغتني يعتقد أنه 

        ّ                       واحلاصل أن ه ليس كل من أجاد لغتني . بإمكانه القيام بفعل الرتمجة
ّ   صار مرتمجا على رأي ماجد النج ار                          ". )26(   
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قضية الرتمجة إنه ملن اجلهل مبكان االعتقاد بأنه ميكن معاجلة 
إذ أساس العملية برمتها قائم على اللغة وضرورة .  مبعزل عن اللغة

ا وعليها ولقد أدرك الوهن اللغة العربية، مرة أخرى، . االشتغال 
وتشتت وفق إيديولوجيات وخطابات دغمائية عملت كلها على رهن 
 اللغة العربية وتكافؤيا رهن املواطن والوطن العربيني لتبدأ جتليات

مأساة الترجمة كامنة إذن في ثقافتنا ". مأساة اللغة.. املأساة 
الراهنة التي تتوهم أنها في ذروة النهضة، بينما لغتنا ال تزال 

  )27("نصف صحراوية
واألزمة متعددة . إن مأساة الرتمجة هي من مأساة اللغة العربية

فهي أزمة لغة، وأزمة ترمجة، وأزمة فكر، وأزمة املثقف . األوجه
  ّ                   إن نا نتساءل، والسؤال .. واألديب، وهي اختصارا أزمة اإلنسان العريب

ّ                                هاهنا مشروع، كيف حدثت الر دة؟؟ كانت لغة عربية مجيلة حاملة                          
حاملة مبستقبل مشرق على مجيع .. آلمال عريضة تنشد احلياة

لغة .. األصعدة، إن سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا
حداثية يف .. حداثية يف أفكارها.. عانيهاحداثية يف مبانيها وم

ا ّ           كيف حتول خطابنا اللغوي من خطاب حداثي  متنور إىل .. تطلعا                                   
                                               ّ        خطاب فيه من السماجة والبالهة ما يكفي ألن يبيد أم ة بالدة؟

وسأفيض يف هذه العجالة مما أفاض به الدكتور شوقي جالل 
ضف من الرتمجة منذ واحلال اليت انتهينا إليها، بعد قرن ون:  "مدخللته

عصر رفاعة وحىت اليوم، متثل أزمة على مستوى العقل اجلمعي، 
دد اللغة اليت ننتمي إليها     )28( ."اليت هي حنن.. و

  :                      ّ الترجمة والفعل النهضوي   -
إن استعراض املسار التارخيي للرتمجة هو يف واقع األمر استعراض 

ب وصراعها من لتاريخ احلضارات واستعراض لتقدم األمم والشعو 
  .. أجل البقاء

لقد حاولت الشعوب العربية، بعد مرحلة الكفاح من أجل 
اسرتجاع استقالهلا السياسي، البحث عن سبل أخرى تعزز هذا 
االنتصار من أجل تكريس مرحلة البناء القومي حماكية يف ذلك ما 
حدث لألمم األوربية خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر بيد 

ضة العرب أن الوا قع كان أقسى على مستويات متعددة، مما جعل 
  ..هذه ختبو، وتتعثر قبل أن يشتد عودها إن مل نقل جتهض 

فواقع الشعوب العربية شديد التخلف جعلها غري قادرة على 
، إذ النهضة، وإن كان روادها هم، "التحرر الفكري"مواصلة مرحلة 

ة، إال أن توا صلها ودميومتها يكمنان ال                         ّ            دائما، أصحاب العقول النري 
  .حمالة يف احتضان اجملتمع هلا

وألن الشعوب العربية ركنت، جمربة، إىل فرتة من اجلمود تعدت 
العشرة قرون، فلقد كان من الصعب على هذه الشعوب مبا كان أن 

ضة قائمة ومبنية على أسس من الفلسفة العقلية يف مدة  حتتضن 
  .. وجيزة 

غري  الغيبيةبية مقيدة جبملة من األحكام لقد كانت الشعوب العر 
املؤسسة يف الكثري منها كرستها املؤسسة السياسية اليت كانت تبحث 
بكل الطرق وبشىت الوسائل عن الكيفية العملية اليت جتعلها تدوم 

فاألسر احلاكمة ابتداء من بين أمية وانتهاء باملماليك . وتستمر
لتثبيت شرعيتها يف  ثالمورو           ّ                فاألتراك، كل ها كانت تبحث يف 

  .احلكم
اليت جعلتنا حنبذ إىل حد كبري االنطواء " الشرعية"إذن هي قضية 

ّ      طاعة ويل  األمر"، و"سد الذرائع"واالنزواء حتت غطاء  كل "، و"      
ما ترك األولون للمتأخرين "، و"خمالطة العموم مسوم"، و"بدعة ضاللة

على كل الوطن  ختيم" ظالهلا"وهي ذات الشرعية اليت الزالت ". شيئا
فكل فكر متحرر خارج األطر الرمسية .. العريب إىل يومنا هذا

  ؟.ولو كانت ضالة" اجلماعة"املؤسساتية يعد خروجا على 
هذا عن قساوة الواقع يف شقه الداخلي، أما قساوته يف شقه 
. اخلارجي، فلم يكن، هو اآلخر، أرحم على الشعوب العربية

ها الغرب خبطى ثابتة ومدروسة، فاالنطالقة العمالقة اليت خطا
اية، عاجزين عن اللحاق بركب هذا الغرب، وأضحى  جعلتنا، 

  .التفكري يف جتاوزه ضربا من ضروب اخليال
كيف يتأتى لنا االلتحاق بالركب وحنن عن أسس إقالعه عازفون 

؟ فهل باإلمكان تصور ..ملبادئه حماربون  بل ويف كثري من األحيني
دون األخذ بأسباب التقدم؟ هل باألمكان انطالقة خارج أو ب

التفكري يف اللحاق بالركب دومنا التفكري يف األخذ بناصية العلم 
واملعرفة؟ كيف هو تعامل الشعوب العربية على اختالف أطيافهم 

م مع عامل العلم واملعرفة؟   وطبقا
إن الفجوة اليت تفصلنا عن غرينا من األمم املتقدمة ليست فجوة 

ّ         وسوف يتبني لنا أن  نكستنا . "بقدر ما هي فجوة علميةاقتصادية                 
ّ              احلضارية ليست أبدا بسبب االبتعاد عن أي  شيء آخر سوى                                     
االبتعاد عن العلم إجنازا ومنهجا، وإدارة شؤون احلياة واجملتمع وتفاعله 

   )29(."مع العلم
والتحوالت الكربى اليت . إن النهضة األوربية جاءت عسرية

ا األمم األ فما يسمى بعصر النهضة . وربية مل تكن دون ضريبةشهد
La Renaissance  مل يعمر أكثر من قرن ونصف على أقصى

تقدير، حني الحت بشائر عصر آخر ما كان  لوال هذه الرغبة 
اجلاحمة يف سرب أغوار احلقيقة، والتطلع، دائما، إىل ما هو أفضل يف 

أو  L’Age de Lumièreإدارة شؤون اجملتمع، فكان عصر األنوار 
  .ما يصطلح على تسميته عصر فلسفة األنوار
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 Leلقد جاءت فلسفة هذا العصر لتكرس عهد العقالنية 

Rationalisme   اليت متجد العقل وجتعل منه سي دا يف البحث            ّ                        
  .والتفكري واالستنباط  واستصدار األحكام

ظهر هذا التوجه، خاصة، بعد حروب الثالثني سنة الدينية اليت 
يار سلطة الكنيسة شهد ا اجملتمعات األوربية، وما تبعها من ا

الكاثوليكية املطلقة، ومترد البعض من أتباعها ليؤسسوا مذاهب أخرى 
م يف التعلق بـ   )30( .أكثر عدالة، وأكثر مساحة" إله"تعرب عن تطلعا

اية املطاف، إال أن جتاري هذه  فما كان من الكنيسة، يف 
، حىت حتافظ على بعض من إرثها التارخيي، الشعوب، قدر اإلمكان

وذلك بأن كفت يدها عن مساندة األنظمة الالحقة املتسلطة، 
وكانت يف كثري من احلاالت سباقة يف الدعوة إىل إحالل الدميقراطية 

  . واحلفاظ على احلريات الفردية واجلماعية
لقد متخض عن النهضة األوربية اليت جاءت بعد عشرة قرون من 

  م الدامس، الظال
وبعد ثالثة قرون أخرى من احلراك كانت حبلى بشىت األفكار 
والتوجهات،  والصراعات، سلوك جديد وحداثي إنسحب على 

  ..خمتلف امليادين احلياتية للشعوب األوربية
ومما سلف ذكره، يف احلديث عن النهضة األوربية، والطفرة اهلائلة 

لة من احلقائق اليت ال مناص اليت حققها الغرب، تنبغي االشارة إىل مج
من االحتكام إليها إذا أردنا فعال أن حنقق ألنفسنا مكانا حتت 

  :الشمس يف عامل العوملة والنظام العاملي اجلديد
وحنن نستقرئ . أوال، إن النهضة عمل متواصل غير منفصل العرى

التاريخ األورويب، ندرك تلك النقلة بني املراحل الثالث اليت ومست 
  :اجملتمعات األوربية حركية

وهي مرحلة اليت سبقت النهضة وومست كل : المرحلة األولى
يف هذه . القطاعي الزراعيالشعوب األوربية املتمثلة يف النظام ا

، كان حظ األفراد من العلم قليل وكان يقتصر على النبالء املرحلة
  .وكانت املرجعية العلمية واملعرفية هي الكنيسة واملتون الالتينية

. وهي املرحلة اليت تؤرخ للنهضة األوربية احلديثة: المرحلة الثانية
لقد لعبت هذه . حيث ظهرت الطبقة الوسطى املتمثلة يف فئة التجار

الطبقة الوسطى دورا هاما يف بعث حياة سياسية، واقتصادية، 
ا ظهور املراكز . واجتماعية، وثقافية جديدة كان من أهم جتليا

ات اليت اندفعت حنو الرتمجة متمثلة يف ذلك ما قام التعليمية واجلامع
م وعلى الرغم من مماراسات اإلضطهاد وحماكم . به العرب يف بدايا

التفتيش اليت عاىن منها املسلمون بعد سقوط غرناطة، إال أن طليطلة 
احتفظت مبرجعيتها العلمية واملعرفية حيث كانت حاضرة للعلم 

ما يؤكد ذلك إذا ما أمعن النظر يف                     ّ     والرتمجة بشكل خاص ولعل ه جند

السرية الذاتية للكاتب اإلسباين الشهري سريفانتاس وأين احتفى 
، إذ كثري من الدراسات "الدون كيخويت ديل المانشا"بتحفته العاملية 

ّ                               تشري إىل أن  بديات القصة إمنا ولدت يف طليطلة          .  
ريا هائال، لقد أحدثت الثورة الصناعية تغيريا جذ: المرحلة الثالثة

. وأبانت عن وجه جديد جملتمعات متطلعة دائما وابدا حنو األفضل
لقد أثرت هذه الثورة بشكل كبري يف تغيري جمرى احلياة األوربية بكل 

وهي ذات املرحلة . مظاهرها، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا
من اليت ما زالت مستمرة حىت يومنا هذا وإن ختللتها حمطات كثرية 

ّ                                ثورات وهزات سياسية وأمنية إال أن  الطابع العام هلذه املرحلة ال زال                                
  .قائما وإن اختلفت األدوات واآلليات إال أن اجلوهر واحد

لقد أبانت النهضة : ثانيا، تكريس السيادة للعقل وللعلم والمعرفة
األوربية احلديثة، ابتداء من أواخر القرن اخلامس عشر عن تناقضات 

كان هناك توق لالنعتاق .                      ّ كن احلسم فيها باألمر اهلني  ّ      مج ة مل ي
ّ   والتحرر يقابله انغالق أنظمة سياسية عتيقة مل تشأ التزحزح عم ا                                                         
توارثته من امناط احلكم ومجلة العالقات االجتماعية اليت تكرس 

ّ                         وكان ال بد  للصراع أن حيتدم خاصة مع . دميومة تلك األسر احلاكمة         
" ديكارت"ط من فالسفة وعلى رأسهم بروز تيار قوي يتزعمه خلي

، وجون جاك روسو، )31(والذي تنسب له رئاسة الفلسفة احلديثة
وجون لوك، ومن شعراء وعلى رأسهم رامبو، وبودلري، ومن رجال 

  .دين كلوثر وكالفني
وأنذ السيادة  لتيار إىل تكريس مفهوم العقالنيةلقد عمد هذا ا
ملرحلة نشاط فلسفي حداثي  وصاحب هذه ا. للعقل وللقيم اإلنسانية

كانت من أهم نتائجه أن تبلورت فكرة إنشاء اجلامعات وتشجيع 
  . البحث العلمي

هذه الفلسفة احلداثية هي اليت ستقف، الحقا، وراء كل اهلزات 
اية القرن الثامن  السياسية واالجتماعية اليت عرفتها أوربا ابتداء من 

يات القرن العشرين ة بداوإىل غاي)  1789الثورة الفرنسية (عشر 
  ). 1917الثورة البلشوفية (

عندما الحت يف : ثالثا، احتضان الشعوب األوربية للفكر الحر
األفق إشارات عهد جديد يبشر بشيء من احلرية واالنعتاق، أقبلت 
ّ                                                        جل  الشعوب األوربية على املكتسبات هذا العصر متطلعة إىل ما هو   

بدهم لعهود طويلة انتهى ومعه فالنظام االقطاعي الذي استع.أفضل
فأقبل . انتهت كل أساليب وأمناط تسيري احلياة السياسية واالجتماعية

بعضهم على تعاطي التجارة كوسيلة لتحقيق الذات والوقوف ندا يف 
وجه النبالء، إد أغدقت التجارة على فئة الطبقة الوسطى ثروات 

ال واسعا للتعاطي فتح هلا فيما بعد اجمل )32(طائلة وتكدسا يف األموال
ومل تعد أساليب تسيري الشأن العام تستوعب .. مع الشأن السياسي
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ّ  طموحات الشعوب يف ممارسة احلكم بشكل أو بآخر، فكان ال بد                                                    
ومن هنا يتجلى احتضان الشعوب العجيب هلذا . من التغيري

سنرى كيف . املكسب، وما حتقق معه من مكاسب وامتيازات أخرى
عوب يف دفاع عنها عندما حاولت بعض ستستميت هذه الش

ّ       األنظمة احلاكمة اسرتجاع أمناط احلكم امللكي املطلق والشمويل  الذي                                                   
  .يفرض رقابته على الفكر ويقيد حدوده

عمد رجال الدين إىل إحداث تغيريات  :رابعا، انحسار دور الكنيسة
ا كبرية يف تعاطيهم مع الشأن الالهويت وعالقته بالعامة،         ّ                                                 كثرية ورمي 

وخاصة بعد احلروب الدينية واليت كادت تعصف بالكنيسة 
وكان وراء هذه التغيريات طهور مصلحني دينيني مثل . الكاثوبيكية
  ّ                                             ومل ا علمت الكنيسة بأن االحتقان السياسي كان دائما . لوثر وكالفني

ّ                                    وراء كل غضب مجاهريي ، انسحبت من املشهد السياسي قبل رجال                  
لقيصر دون أن يفقدوا ذلك التأثري على الدين أن يعيدوا لقيصر ما 

جمرى األمور إذ بقيت الكنيسة حاضرة، بشكل أوبآخر، يف صناعة 
             ّ                                  هدا ما جهة، أم ا من جهة أخرى فلقد عمد الباباوات . القرار

بتشجيع احلركة العلمية، "الكرسي الرسويل"املتعاقبون على نيابة رئاسة 
عد املعاهد الكاثوليكية يف إذ أحلقوا بالكنائس املدارس وأنشأوا فيما ب

  .خمتلف التخصصات
قامت املؤسسة السياسية ممثلة : خامسا، دور املؤسسة السياسية

يف امللوك واألمراء بتشجيع العلماء متأثرين يف ذلك مبلوك وسالطني 
العرب واملسلمني وكيف كانوا حييطون جمالسهم بالعلماء على 

م على احلركة العلمية  فوجدناهم يشرفون بأنفسهم.اختالف ختصصا
بشكل عام واحلركة االستكشافية بشكل خاص، الشيء الذي فتح 
م إىل ولوج عامل املغامرة والبحث وبالتايل  الباب أمام الكثريين ودفع 
مل تعد األسر احلاكمة أو رجال الدين هم وحدهم من يقرر سياسات 

هلا فلقد دخلت فئة أخرى معرتك احلياة السياسية، وأصبح . الدول
ّ                    نفوذ قوي  يف تسيري دواليب احلكم وتتمثل هذه الفئة يف الصناعيني .        

إذن هي . املنحدرين يف أغلبيتهم من الطبقة الوسطى أي فئة التجار
عن النظام } ائيا{مرحلة تتسم بالنشاط التصنيعي واالقتالع "

الزراعي العتيق وتفضيل االنتاج واالستهالك واملعاملة التجارية 
  .)33( "نقدي والتمركز الدويلوالتضخم ال

ّ              ونتيجة هلذه املتغريات املطردة، كان ال بد  من البحث عن                                    
أشكال عملية أخرى يف ممارسة السياسة، وحتقيق طموحات الكثريين 

ّ                              ممن كانوا يرون أن  املشاركة يف احلكم حق لكل األفراد فبدأت فكرة .                
انات على فأقيمت الربمل. الدميقراطية واملواطنة تنضج شيئا فشيئا

ا اجلمعية الوطنية، جملس الشيوخن جملس العموم، : اختالف تسميا
ّ                               واملؤكد أن  هذه التغيريات مل متر دون تضحيات .. جملس اللوردات         

فلقد . جسام وصلت حد العنف املسلح واالقتتالفي كثري من األحيان
أريقت دماء وأزهقت أرواح يف الثورات اليت مل تكن ختمد يف مكان 

ومع هذه املتغريات، ظهر االجتاه . لتشتعل يف مكان آخر ما إال
القومي لدى بعض الشعوب اليت كانت موزعة بني ممالك وإمارات 

فكانت الوحدة األملانية،، فالوحدة اإليطالية، . وإمرباطوريات عدة
. واستمر تأجج الشعور القومي إىل عاية اندالع احلرب العاملية األوىل

ارت أسر  فدكت عروش، وقتل ملوك، وتفككت إمرباطوريات وا
  .ظلت تتوارث احلكم لردح من الزمن

ولقد أدرك الفالسفة واملفكرون األوربيون خطورة التفكك وما 
.. يصحبه من ضعف ووهن، فاجتهوا حنو الدعوة إىل ضرورة التكتل

ودفاعا مستميتا قادته النخب على مدار .. كان نضاال طويل األمد
السوق األوربية املشرتكة، وقد ضمدت أوربا عقود من الزمن فكانت 

جراحات احلرب العاملية أوىل والثانية، ليولد من رمحها االحتاد األوريب 
ّ                          الذي يعد  أكرب جتمع إحتادي على أيامنا        ..  

إن أهم عامل ساعد : سادسا، تثبيت الحريات العامة وضمانها
ضوية ّ          علمية، هو بدون أدىن شك  تلك احلري/ على بعث حركة  ة                     

اليت مل تستطع كل األنظمة التعاقبة على طمسها إذ أصبحت احملرك 
  .الرئيسي والباعث والدافع إىل البحث

فاحلرية الفردية واجلماعية اليت هددت يف كثري من األحيني    
عروش دول، كانت من جهة أخرى الضامن لبقاء عروش حني أقر 

م على أساس من املساوا ة والعدالة بعض امللوك التعامل مع شعو
  .واحلرية

فحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية البحث العلمي هي وحدها 
  .الكفيلة بصنع ازدهار األمم ورقيها

  :خاتمة
وحنن نتعرض للنهضة األوربية والعربية على حد سواء، نالحظ  

تلك العالقة شديدة الصلة بني حركية اجملتمع والفعل النهضوي، 
                         ّ         وما طردية، فكلما ازدهرت أم ة ما إال فالعالقة د. والرتمجة واللغة

وازدهرت فيها حركة الرتمجة بشكل كبري وتفتقت لغتها، وكلما 
  .                                            ّ  احنطت أمة ما احنطت فيها الرتمجة ومعها لغة تلك األم ة

لقد آن األوان لكي نفتح األبواب على مصارعها، ودون وجل 
 ..ودون أحكام مسبقة ودون تردد، إلعادة قراءة  الذات من جديد

إن مجلة املتغريات احلاصلة على مستوى املنظومة الفكرية العاملية 
تدفعنا وتستعجلنا إىل ضرورة االنفتاح على تراثنا لقراءته قراءة متأنية 

قراءة تسمح لنا بالتعرف على مجلة ..  وموضوعية ومتمعنة ومتبصرة
 فرتاثنا متعدد األصوات وإن كان يأيت دائما. األصوات املشكلة لرتاثنا

  )34(يف صيغة املفرد
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إذن هي الضرورة القصوى وامللحة اليت تدفعنا إىل هكذا فعل قبل 
أن يبادر غرينا فيملي علينا ما ينبغي علينا األخذ به وما ينبغي تركه 

ينبغي أن تعرب قراءة . دون أو يكون لنا رأي أومسامهة فيما يراد لنا
   )35( .يةالذات عن حاجة ورغبة داخلية قبل أن تكون حاجة دول

هذه األفكار ليست بتخمينات وإمنا هو احلاصل بالفعل، وليس 
ّ                                     أدل  على ذلك مما نسمعه من مبادرات وكتابات      .  

إن الرتاث الذي يفرض سيادته، بعيدا عن أن يسمح بإدراك ما "
ينقله فإنه غالبا ما يساهم، على العكس من ذلك، يف تغليفه 

جمرد بداهات فيحول دون  وهو حيط من حمتواه وجيعل منه. وحجبه
لت منها املقوالت واملفاهيم التقليدية " املنابع"بلوغ  األصلية اليت 

ذه األصول يف  يف جزء منها على األقل، بل إن الرتاث قد يرمي 
    )36( ."طي النسيان

وبناء على ما ذكر سلفا من مظاهر النهضة األوربية، ميكننا أن 
اه من الشروط اآلنفة الذكر نعكس األية، ونرى ما الذي حققن

ضتنا املنشوذة وقفزتنا املأمولة؟ إن  الوقت قد حان كي  ّ                  لتحقيق                                         
نفكر ونبحث عن السبل اللمثلى لالنتقال، يف عصر العوملة والنظام 
الدويل اجلديد، من ثقافة املقاومة، املتسمة بالتقوقع واالنكفاء على 

عات البينية ومعاداة الذات إاملقهورة باالنكسارات واملثخنة بالصرا
اآلخر، إىل ثقافة االنفتاح اإلجيايب املتجلية أوال وقبل كل شيء يف 
املصاحلة مع الذاتووعي خصوصيات الراهن، والتفاعل مع املستجدات 
                                        ّ               دون الذوبان، وخلق جسور التالقي يف فضاء القي م اإلنسانية مع 

  .اآلخر
 ال تعدو، يف إن ثقافة املقاومة اليت تلبسناها منذ مئات السنني

واقع األمر أن تكون سوى استنزاف للطاقات، وبالتايل املوت البطيء 
الذي نلمسه يف هذا الشعور باإلحباط وحالة اليأس والقنوط اليت 

 .تكاد تعصف بالشعوب العربية

ما موقع مثقفي الوطن العريب اليوم مما جيري داخل هذا الوطن 
د الثقايف والفكري وخارجه؟ ملاذا انسحب املثقفون من املشه

  والسياسي واالجتماعي وحىت اإلعالمي لصاحل املتطفلني واألدعياء؟
كان املثقفون العرب، على اختالف مللهم وحملهم، يف   

عشرينيات وثالثينيات وأربعينيات ومخسينيات وستينيات وحىت 
كانوا يف . سبعينيات القرن املاضي، يصنعون مالحم الفكر والتوجه

ما الذي حدث؟ ملاذا . نرباسا للقادة ووقودا للشعوب الطليعة دائما
انكفأ املثقفون العرب جيرتون أطروحات مل تعد تستوعب اهتمامات 

م؟    الشعوب العربية ومل تعد تستجيب لتطلعا
ملاذا مل يستطع مثقفونا، بل لنقل ملاذا عجزوا على حترير بيان 
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  داللة المفهوم
  بن كراراز فاطمة

  2قسم الفلسفة جامعة وهران 
  

  مفهوم اإلبداع
فتعريف اإلبداع  ال يوجد تعريف واحد متفق عليه خاص باإلبداع

أن هناك  التنوع إاليتسم باملرونة وعلى الرغم من االختالف و 
أخرى تركز على ة اإلنتاج أو ندرته أو ففائدته و تعريفات تؤكد أمهي

العمليات العقلية املنظمة والبعض يركز على مسامر النمو والتغري يف 
احلبية النفسية للمبدع كما تدور بعض التعريفات حول اخلربة الذاتية 

  . للمبدع و هناك ما يؤكد على إدراك املشكلة وطرح السؤال اجليد
يعرف اإلبداع يف املعجم الوسيط واملعجم خمتار الصحاح إبداع 
الشيء اخرتاع ألعلى مثال وإنشاؤه على غري مثال سابق و جعله 

   )1(غاية يف صفاته
ويعرف اإلبداع يف املوسوعة العربية على انه نتائج شيء جديد أو 

أخد اجملاالت كالعلوم صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة يف 
اآلداب إما املوسوعة الربيطانية اجلديدة فتعرف اإلبداع على ن و والفنو 

انه القدرة على إجياد شيء جديد كخل ملشكلة ما أو إدارة جديدة 
أو اثر فين أو أسلوب جديد يف قاموس علم النفس يعرف اإلبداع 
بأنه تعبري يشري إىل العمليات العقلية اليت تؤدي إىل حلول أو أفكار 

  )2(.و نظريات أو إنتاج فريد و جديدأو إشكال فنية أ
د األفكار املبتكرة يعرف اإلبداع على انه القدرة على توليو 

ينطوي على عملية ها من الفكر إىل الواقع العقلي و إظهار وتوضيحها و 
التفكري األصيل املتبوع باإلنتاج كما يعرف على انه عملية عقلية 

روابط وصلة جيدة  إجيادى توليد أفكار ومفاهيم جديدة  و تنطوي عل
  املفاهيم احلالية بني األفكار و 

ومن جهة النظر العلمية يشار إىل اإلبداع على انه نواتج الفكر 
عادة ما جيمع إليه يف بعض األحيان ألتبايين و  اإلبداعي الذي يشار

بني األصالة واملواءمة فاإلبداع هو عملية دورية مستمرة ويبىن من 
ا مسبقة بأخالهلا املعرفة على معرفة  فضل األفكار اليت مت استيعا

   )3( .جتاهل األفكار السيئة يف عملية شبيهة بعملية التطورو 
ن اإلبداع ظاهرة متعددة األوجه وتبدو مظاهر جممل القول أو 

اإلبداع تفاعل  عملية يف ان واحد كما أنالتعدد يف انه ناتج و 
  ملاضي والوعي بهاإلبداع ابتكاريه احلاضر وإدراك ااجتماعي متناغم و 

هو عملية عقلية تتسم بادراك القدرة كما انه عملية إمنائية مستمرة و 
   )4( على حل املشكالت واالنتقال من القدمي إىل احلديث

  :إبداع املفاهيم يقوم على ما يلي من خالل ما سبق نستخلص أنو 

فاملاضي  ، أوال تتألف املفاهيم اجلديدة انطالقا من مفاهيم قدمية
ية تارخيية للمفاهيم له دور كبري يف عملية اإلبداع باعتبار أن كمرجع

املفاهيم اجلديدة هي مفاهيم قدمية معادة تكوينها بطريقة جديدة من 
عناصر بعناصر أخرى دلك  خالل حذف بعض العناصر أو استبدال

الن املفاهيم اجلديدة ليست مساوية او على نفس درجة املفاهيم 
ا النوع  من اإلبداع لديه القدرة على اخلروج القدمية باعتبار أن هذ

مبفاهيم جديدة هلا أمهيتها يف جماالت املعرفية فاملفهوم اجلديد ميكن 
  .أن يكون نظرية جديدة أو منتجا جديدا أو حال جديدا ملشكلة ما

ثانيا ابداع املفاهيم هو مسالة التوصل إىل حلول عملية ملشكالت 
تاريخ وصلة املفاهيم يبعضها البعض واقعية هلذا ال بد من اكتشاف 

من خالل امتالك قاعدة معرفية عريضة والتأكيد على النظر إىل 
املقصى من يا خمتلفة خصوصا اجلانب املهمش و املفاهيم من زوا
ا كانت  الفلسفة هي اإلبداع املستمر للمفاهيم فمن ذا الئحة التاريخ

  .البديهي أن نتساءل عما هو املفهوم كفكرة فلسفية 
حيتل موضوع املفهوم اليوم أمهية بالغة يف قلب الفكر العاملي 

رئة او عابرة يف القضاء لك ألنه ال يعرب عن حالة طاذاملعاصر و 
الثقايف للمجتمع اإلنساين كما ميكن ان يظن ولكنه ميثل الفكري و 

التاريخ امتداد حقيقي لطبيعة املشكالت الواقعية اليت سادت 
  .السياسي والثقايف العاملي و االجتماعي واالقتصادي 

حيث مل يطرح اي مفهوم مشكلة كربى باحلجم الذي طرحه 
غا املفهوم حبد ذاته فلقد ظل هذا الكيان التواصلي جسدا زئبقيا ومراو 

السبب يف دلك راجع اىل اختالف ينفلت من اي حتديد او تعريف و 
أشكال  املعايري اليت اعتمدها الدارسون يف حتديده فهناك من ركز على

حتققه وهناك من ركز على كمه اللغوي وهناك من أخد بعني االعتبار 
مكوناته وخصائصه الداخلية وهناك من استحضر وظائفه وإبعاده 
التواصلية وتبعا هلذا االختالف فقد تباينت فيه االراء وتعددت فيه 
ائية يسرتيح فيها الباحثون  التعاريف من دون أن يصل إىل حمطة 

   )5( .ائي للمفهومون إىل وجود تعريف جامع مانع و وهم مطمئن
لذلك سنحاول اإلحاطة قدر اإلمكان بالتعارف القاموسية 
العامة واملتخصصة ودال راجع لكون املفاهيم ال حتدد وال تعرف 
ا الداللية الفلسفية  إطالقا داخل القواميس بل تعرف يف نطاق سياقا

   .ها الفيلسوفأي ضمن املذهب او النظرية اليت يؤسس
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  المفهوم لغة
املفهوم يف اللغة اسم مفعول من فهم و هو األمر املدرك ووجود 

  املفهوم وجود ذهين
معرفتك الشيء املفهوم مشتق من جذر ف ه م فهم الفهم 

علمه وفهمت الشيء عقلته عرفته وفهمته فهامة بالقلب فهمه فهما و 
رجل فهم سريع و تفهم الكالم فهمه شيئا بعد شيء أفهمته فالنا و 
  )6( .فهمه إياه جعله يفهمهيقال فهم وفهم وافهمه األمر و  الفهم
الفهم  عليه يكون املفهوم يف حده اللغوي هو ما وقع عليهو 

لكالم هو املعىن الذي يفهم منه ويرك ويعقل املفهوم من اواإلدراك و 
قريب من مادة فهم جند مادة فقه حيث ورد ابن منظور ويستفاد و 

سر فهم و هو كذلك العلم بالشيء والفهم فقه عنه بالكالتايل و 
  )7(.له

ة كما جند مادة نقة ينقه معناه فهم يفهم فهو نقه سيع  الفطن
فهم يقال فهمت احلديث مثل فهمت يف احلديث فانقه إذا اي و 

نقه بالفتح نقها عاىل ونقه الكالم بالكسر نقها و انقه اهللا توفقهت و 
   )8( .اي فهمه

  الحا المفهوم اصط
   المفهوم بالمعنى االصطالحي
اخلصائص اليت حتدد املوضوعات اليت هو جمموعة الصفات و 

لتمييزها عن غريها من  تنطبق عليها اللفظ حتديدا يكفي
  )9(.املوضوعات

املفهوم هو كل فكرة عامة أو قابلة للتعميم يف مثل مفهوم الزمن 
رة تصورات هو جمرد يشتمل على خصائص الكلي وهو مثو املكان و أ

  .)10(الواقع وعليه يقوم املنطق مستمدة من احلس و 
يعرف مجيل صلبيا املفهوم هو جمموع الصفات اليت يتضمنها 

 املنطق والفقاريصور اإلنسان يتضمن تصور احلياة و تصور الشيء فت
اي تصور مجيع الصفات اليت ميكنها محلها عليه خبالف املصادق 

يصدق عليهم وأذلك كان التناسب فانه يشمل مجيع االفراد الذين 
بني مفهوم الشيء وما صدقه تناسب عكسيا وكلما كان املفهوم أغىن  

  )11(. كان ما صدقه أفقر والعكس
إما املفهوم عند أندري ال الند هو مجيع الصفات املشرتكة بني 

يطلق أيضا على يسمى باملفهوم اإلمجايل و افراد الصنف الواحد و 
قولنا الصحيحة ذات املوضوع الواحد كمجيع حمموالت القضايا 

  اإلنسان الناطق و اإلنسان الفان االنسان احليوان و 
يطلق املفهوم على جمموع الصفات الذاتية اليت يتألف منها احلد و 

وم اإلنسان فهو مؤلف من احلياة و يسمى باملفهوم احلاسم مثل مفه
د جمموع الصفات الداخلية يف احلويطلق املفهوم على ، النطقو 

، تسمى باملفهوم الضميننها لزوم منطقيا و الصفات اليت تلتزم عو 
ويطلق املفهوم أيضا على جمموع الصفات اليت يدل عليها اللفظ يف 

معظم األفراد يف احدي اجلماعات ذهن فرد معني او يف اذهان 
  . )12(يسمى باملفهوم الذايت و 
  يعرف قاموس التربية معاني المفهوم كاتالي   و 

و متثل للعنصر املشرتك الذي ميكن بواسطته التمييز بني فكرة أ
  اجملموعات او التصنيفات 

  هي تصور ذهين عام و جمرد ملوقف أو أمر أو شيء 
  هو فكرة أو رأي أو صورة ذهنية 

  تعريف كلوزماير 
املفهوم هو جمموعة االستدالالت الذهنية املنظمة اليت يكون البا حث 

  . )13(توافرة يف البيئةمن االشيلء او االحداث امل
  تعريف برونر  

تخدمها الباحث يف حبثه  املفهوم هو جمموعة من املصطلحات اليت يس
، يشرتط يف املفهوم ثالثة عناصر التسمية او البطاقةكعناوين و 

  اخلصائص األساسية 
  األمثلة 
جيه اذا غابت احد هذه العناصر غاب املفهوم فمثال يتبغي تو و 

حالة العكس ال ميكن احلديث عن للمفهوم و اكثر من مثال واحد 
  املفهوم 

  تعريف قطامي
املفهوم هو اسم او كلمة إشارة أو رمز يدل على التصور أو 

   )14( .األشياء احملسوسة وهو وسيلة اتصال 
  تعريف وارن 

هو عملية ذهنية تشري إىل جمموعة من املوضوعات أو اخلربات 
يعترب املعىن كليا املوضوعات و يف عالقته بغريه من  واىل موضوع واحد

ألنه ميثل أفرادا خمتلفني و فكرا جمرد ألنه ميثل الصفة الساندة يف 
  )15(. هؤالء األفراد 

  تعريف انجليش 
كل موضوع شعوري يتضمن داللة ومعىن فهو كل شيء ميكن 
ان يفكر فيه الفرد ومييزه عن غريه من األشياء األخرى وهذا ما 

لتصور ويلحظ فيه معىن عام او كل ما ميكن يسمى يف علم النفس با
   )16( .ان يستدل به على عدد من األفراد أو املوضوعات

  وقد عرفه الديب 
ا املتعلم لالستنتاج العالقات اليت  ميكن ان  عملية عقلية يقوم 

ى أساس التمييز بني يتم بناؤه علو توجد بني جمموعة من املثريات 
   )17(.تلك املثريات
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  خليلي و عرفه ال
املفهوم بنيات ذهنية تستعمل لتصنيف األشياء الفردية يف العامل 

  )19( .اخلارجي او الداخلي بواسطة جتريد اعتباطي نوعا ما 

قد شيئا له متثيل عقلي لألشياء الفردية و ويعرف فلري املفهوم بقو 
  )20( .واحد او جمموعة من األشياء الفردية تتوافر فيها صفات مشرتكة

  ث طرائق لطرح املفهوم ومثة ثال
القياس وذلك مبحاكاة أشكال مستمدة من املوجودات يف  :اوال
  الطبيعة 
التجريد كون املفهوم وحدة فكرية معرفية و تركيب ذهين  :ثانيا

  مشتق من املوضوعات 
حلقيقة بل األشياء هي ذلك ان املفاهيم ليست موجودة يف ا

مفهوما عن طريق  لكن األشخاص يصورون هذه احلقيقةاملوجودة و 
ل مسار جتريدي فيعترب املفهوم عنصر من عناصر الفكر وبناء ذهين ميث

  )21(.شيء فردي مادي كان أو غري مادي
الفكري ومتثل مرحلة االكتمال  مرحلة التحقق أو الطرح :ثالثا

ن صياغته يف مجلة خروج املفهوم من الذهن ليصبح مفهوم ميكو 
  )22(.مكتوبة ومفهومة
  فاهيم مكونات الم

  وحدة بلقيس مكونات كالمفهوم التالي 
  اسم املفهوم يشري إىل الصنف الذي ينتمي إليه املفهوم 

  األمثلة املنتمية إىل املفهوم و األمثلة غري املنتمية 
  )23(. خصائص املفهوم و قاعدته الذي حتكمه

  خصائص المفهوم 
التجريد هو االنتقال من احملسوس إىل املعقول حيث يرتبط 

ملفهوم جبوانب حسية يتأسس عليها الن متثلنا للمفاهيم ال يتم إال ا
بواسطة ووسائط حسية وبالتايل فان أية عملية بناء للمفهوم ينبغي أن 

   )24(. تضع يف اعتبارها كتال حسية 
فاملفهوم يشري إىل موضوعات واقعية من حيث املنشأ مت تتصاعد 

طبيعتها الواقية احلسية تدرجييا إىل املستوى التجريدي لنتخلص من 
إىل معانة الواقع وفق مشكالته  لتدرس من حمض التجريد لتعود بذلك

العقل  بالتايل فاملفهوم شكل من إشكال انعكاس العامل يفوقضاياه و 
ا  يقوم على معرفة الظواهر والعمليات وتعميم جوانبها وصفا

   )25( .اجلوهرية
معقد يدخل يف صلب مركبة فاملفهوم ليس وحدة بسيطة بل مركب 

تفاعالت معقدة فاملفاهيم كما يقول هيجل يف و جود معىن خفي يف 
ما وراء املعين الظاهر صريورة تارخيية فاملفاهيم عبارة عن تطور تارخيي 

صريورة معرفية  يتحدد من خالل املعرفة املطورة تارخييا ذلك ألنه نتاج
   .ليست مطلقةفهي ليست جامدة و 
الطبقات ترتبط بتاريخ املفهوم  قات داللية و هذهفاملفاهيم متلك طب

املرئي بني املعلن عنه  غريو مكوناته من جهة ترتاوح بني املرئي و 
  املصرح به و 
ا اليت تربطها جبملة املفاهيم و  كما يرى دلو زان املفاهيم هلا صريور

   )26( .اليت تتحرك معها
حد مشرتكة بني موضوعات مفهوم واالتعميم هو مجع خصائص 

ة مضمر و  سحبها عرب فئة ال متناهية من املوضوعات املمكنة املتشا
فاملفاهيم يف اغلب األحيان ليست معطى جاهز كما هو احلال يف 

البحث عنها و استنباطها من  بعض النظريات الفلسفية بل ينبغي
فاملفهوم ليس هو الكلمة و ال هو الشيء و ، كل نسق فلسفي  وراء

و الشيء  بل هو موضوع النكري املبين  الكلمةليس هو العالقة بني 
  .داخل اخلطاب الفلسفي 

خمتلفة ووحدات مفامهية  املفاهيم منظومة معرفية تتضمن عناصر
   )27(.ها اال كعناصر مرتاكبة ومرتاكمةمتنوعة ال ميكن رؤيتمتعددة و 

التايل لديه عالقة مع مفاهيم اخرى متغرية ان للمفهوم صريورة و 
ضها البعض يسمى كل من جيل دولز وغاتاري هذه ترتابط مع بع

يعتربان ان هذه العالقة ليست ثابتة بل متغرية األمر العالقة باجلسور و 
ال املطلق ومن هنا فان املفاهيم عبارة  سيبالذي مينحها من الثباث الن

تتغري عند الضرورة نتيجة ر متحركة وسلسلة متغرية تتحرك و عن جسو 
يت توفرها جغرافية ما كذلك من خالل التغريات املعرفة االجتماعية ال

اليت تطرا على تفكري االنيان و قدراته على التفاعل مع عناصر البيئة 
   )28( .احمليطة به 

عن ترميم وكما يقول دولوز فيليكس غاثاري ال يتوقف الفيلسوف 
وباعتبار التاريخ يتطور فاملفاهيم كذلك ، مفاهيمه بل حىت تغيريها

ا تتطور ومن  مثة فاملفاهيم كما يقول نيتشه كاسنان التنني تتولد 
ا    )29( .مثيال
عندما نقول الزمن رتباط قوي بني املفهوم والزمن و هنا جند او 

اخلاصية التالية لثالثة املاضي احلاضر املستقبل و نقصد الزمن بإبعاده ا
الن إمنا املفاهيم متزامنة ذلك ظرفية و هي التزامن فاملفهوم ليس عملية 

، زمان معينة ألنه مرتبط بالزمنفهوم ال يستقر يف جغرافية مكان و امل
هي ترابط املفاهيم فيما الذي حييلنا إىل اخلاصية أخرى و  هذا الرتابط

  .بينها 
ة املعرفية فهي تتميز مرتبطة داخل املنظومالرتابط فاملفاهيم متكاملة و 

ى اي مفهوم الن التشديد عل الرتباط مع بعضها البعضاباالتصال و 
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من هنا فكل  مفهوم يشرتك مع املفاهيم يتطلب حضور مفهوم أخر و 
   )30( .خرى املوزعة داخل النسق الفلسفياأل

الستمرارية حيث مثة ضربا من اجلدل يف تاريخ املفهوم ما بني البناء 
فإعادة البناء ال تعين ابدا التخلي عن املفهوم القدمي فاملفاهيم 

   )31( .الوجودية عة املشكالت اإلنسانية و يقة لطبياستمرارية حق
تواصلها شجعنا على القول بتقدم الفلسفة و فصريورة الفكر الفلسفي ت

فاستمرارية املفاهيم الفلسفية عرب تارخيها تسمح لنا باحلديث عن 
مفاهيمية جديدة االنتقال من املفاهيم الفلسفية القدمية إىل تشكالت 

ا هو اال صراع بني املفاهيم من اجل االستمرارية مان هذا التواصل و 
سيادة أشكال مفامهية فلسفية جديدة األشكال القدمية اليت كانت 

   )32(. سائدة من قبل
ضرورية إن عملية إنتاج املفاهيم عملية ضرورية اذا ال ميكن االعتبار 

يعترب أمر أساسي  املفهوم امر طارئ يف اي مذهب فلسفي بل
د احللول املناسبة للمشاكل املطروحة معيار إلجياباعتباره شرط و 

  فاملفاهيم تشكل القاعدة األساسية حلل املشكالت 
من هنا جند أن إبداع املفاهيم ليست مزاج شخصي او رغبة لدى و 

هي التعبري عن مشكالت و الفيلسوف بل إن للمفهوم وظيفة أساسية 
   )33( .العمل على حلها الراهن و 

املرونة  فلسفي من الضرورة إن ميتلكاملرونة فكل مفهوم يف النسق ال
خمتلفة ة واالستقالل بدالالت متقابلة و املشاركليكون قابال لالندراج و 
لكن املرونة لك داللة خاصة يف سياق النظرية و مبعىن ان كل مفهوم ميت

أحيانا خمتلفة يف تقاربة و مجيعله يتخذ دالالت أخرى متعددة و ما 
   )34( .جماالت املعرفية األخرى

 كونه بنية أصلية  على تعددية املعاينتعددية ينطوي املفهوم ال
احتمال ال تج التشابه والتماثل فهو مفتوح و املغايرة ينلالختالفات و 

د يستعيد املفهوم حبسب قرائته يتوقف عن التأويل لذلك كل واح
   )35(.له

ان تعدد دالالت املفهوم الواحد و معانيه املتقاربة و املتباينة هي 
عن حركة العقل حبسب كانط اذ تصبح دراسة املفاهيم دراسة  تعبري

ا ومعرفة طرائق بنائها وجوازها من  للعقل الذي عرب عن مكوناته 
معىن اىل معىن هي طرائق يف التفكري وحركتها يف الدالالت تعبري عن 

  )36(حركيته يف التحرك
ذا نستخلص مجلة من التعريفات للمفهوم وهي كالتايل   : و

هو جمموعة معاين كلية تطبع يف الذهن نتيجة انعكاس : هومالمف
  واقعي تعرب عن موضوعات وظواهر ذات مواصفات مشرتكة

هو بنية معرفية تعود اىل عامل الفكر والتاريخ الفكر تتميز : المفهوم
  بالديناميكية 

  هو مستوى راق من النشاط العقلي وهي قابلة لالرتقاء  : المفهوم
ة عن جسر ديناميكي يتألف من عدة وحدات هو عبار : المفهوم

  مفاهيمية تقع على نفس املسطح
  هو جمموعة رموز جمردة نتيجة متثالت حسية ةاقعية: المفهوم

هو عبارة عن نظرية معرفة ذات شحنات فكرية او ميكن : لمفهوما
  القول دالالت معرفية تشكل القاعدة االساسية 

  : انواع المفاهيم
ا االساسية الواقع  :المبريقية التجريبيةالمفاهيم المحسوسة ا وقاعد

ا  املادي تقوم اساسا على احملاكاة الطبيعة والواقع املادي كما ا
م ميكن تنميتها عن طريق احلواس واخلربات املباشرة وغري مفاهي

ا عن طريق التمثل هلا االيزير جاواملباشرة و    )37( .يميكن التحسس 
ملفاهيم اليت ال ميكن وهي ا :هيم مجردةمفاهيم بعدية قبلية او مفا

امنا عن طريق اخلربات غري مباشرة اليت مالحظتها وقياسها باحلواس و 
 )38(تتطلب نشاطا عقليا

كما ان املفاهيم ناجتة عن التجربة الذاتية لالنسان من خالل      
ك املفاهيم الكتشاف اخلفي منها والتصريح به عملية حتليل  تفكي

صريورة املفاهيم يف ملفاهيم يقوم  اساسا على تاريخ و ا هذا النوع منو 
احلال يف منظومة  املعرفية ال على الواقع املادي مباشرة كما هو 

ا املفاهيم االمربيقية  و  لكنه كذلك نتيجة تراكمات مفاهيمية قاعد
  االساسية النوع االول املفاهيم التجريبية 

   : المفهوم عند االصوليين
  : لغة

فهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها االلفاظ او ال كما امل     
ان املعىن هو الصورة الذهنية من حيث وضع بازائها االلفاظ و قيل 

  )39(هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق
  اخلصائص املوضحة ملعىن كليوقيل هو جمموعة الصفات و 

ن اللفظ يف قيل ايضا الصورة الذهنية احلاصلة من حيث حصوهلا مو 
  )40(العقل

  : اصطالحا
ان كان هم من اللفظ يف غريه حمل النطق واملنطوق و هو ما ف     

مفهوما من اللفظ غري انه ملا كان مفهوما من داللة اللفظ نطقا خص 
بقي ما عداه معرفا باملعىن العام املشرتك متييزا بني باسم املنطوق و 

  )41(االمرين
  : هما نوعانو 

ا هو ان يكون املسكوت عنه اي املذكور موافقوافقة و مفهوم امل     
قيل هو يدل على ان احلكم يف  للمنطوق اي املذكور يف احلكم و 

  .املسكوت عنه موافقا للحكم يف املنطوق به من جهة اوىل 
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قيل كذلك مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافق ملدلوله يف حمل و 
  .النطق
من املنطوق بداللة سياق ت ايضا قيل فهم احلكم يف املسكو و      

  )42(املعرفة وجود املعىن يف املسكوتالكالم واملقصود و 

  اقسام مفهوم الموافقة 
  .الولوي ان يكون احلكم املسكوت عنه اوىل باحلكم من املنطق
  )43(املساوي ان يكون احلكم املسكوت عنه مساويا للمنطوق به 

  مفهوم المخالفة
نفيا فا للمذكور يف احلكم اثباتا و الهو حيث املسكوت عنه خم     

يسمى دليل اخلطاب سكوت عنه نيقض حكم املنطوق به و فيثتبت امل
  الن دليله من حيث جنس اخلطاب او الن اخلطاب دال عليه 

يف احلكم  وقيل هو ان يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطوق     
شرطه عند القائلني ب هان اليظهر اولوية ويسمى دليل اخلطاب و 

ن موافقة وال خرج خمرج االغلب وال مساواة يف املسكوت عنه فيكو 
   )44(ال جوابا لسؤالو 

  : المفهوم و المصطلح
يعرف عمر كوش املفهوم يف كتابه اقلمة املفاهيم على انه كائن      

حياته اخلاصة املعرفية والفكرية  اصطالحي شرطي حلصول الفهم له 
احلاضن هلا ويف اطار املشكالت  اليت تتغري من سياق اجملال املعريف

اليت تطرحها او التساؤالت اليت جتيب عنهااو املركبات اليت تقوم او 
تنهض على صرحها وتتخذ املفاهيم اشكاال تنسجم و جماهلا املعريف 

  )45(عمر كوش اقلمة املفاهيم حتوالت املفهوم يف ارحتاله
املتكون يف  كما يعرف املفهوم على اساس انه املعىن والتصور     

الواقع احملسوس باللغة سواء كان كالم او كتابة وهو يشري اىل جمموعة 
تصورات اليت ال غىن عنها يف التنظيم العقلي وال غىن عنها يف 
ذا جيمع  االتصال البشري وهي وسيلة من وسائل ترتيب الفكرو 

 املفهوم عدة توصيفات 

  تركيب ذهين مشتق من املوضوعات
ائص العامة اليت ميكن ان يالحظها البشر يف عدد جمموعة من اخلص

  )46( معني من املوضوعات تشكل املعاين يف اللغات اخلاصة
ال يكون رها يعتمد على توثيقها تاطريها و تطو تقدم املفاهيم و  ان     

نعين باملصطلح  من هنا باالنسجام مصطلحات تعرب عنها و ذلك اال
  بني املفهوم وما الفرق بيته و 

  المصطلح ماهية 
يشار للمصطلح بلفظني مها االصطالح واملصطلح فاوهلما من      

يقصد منه وقد استعملت ل و الفعل اصطلح اما االخر فاسم مفعو 
ما االلفاظ داللة على املراد باسم املفعول و صيغة املصدر لل يقصد 

اليت حتمل دالالت خاصة متعارف عليها بني طائفة معينة يف جمال او 
  )47(اذ خيلق مدلول املصطلح من حقل اىل اخرحقل معني 

  مفهوم المصطلح 
   :المفهوم اللغوي

  )48(مصدر ميمي من الفعل اصطلح
  )49(وجذر اللفظ مصطلح من صلح صلحا صلوحا زال عنه الفساد

اصطلح القوم زال ما بينهم من خالف واصطلح القوم على امر و 
طالح اتفاق االصاالصطالح مصدر صلح و تعارفوا عليه واتفقوا و 

  )50(طائفة على شيء خمصص ولكل علم اصطالحه
يف الفرنسية ويف  يف اللغات االوروبية جند ما يقابله مثل كلمةو 
من   مأخوذةهي يف الربتغالية و و  اليطالية ويف االسبانيةايف و  الجنليزيةا

  )51(ليزيةجنكلمة اال
  المفهوم االصطالحي 

فاق قوم على تسمية يعرف اجلرجاين املصطح بقوله عبارة عن ات
كما ان املصطلح هو عالمة  )52(الشيء باسم ما ينقل عن موضعه

لغوية تقوم على ركنني اساسيني ال سبيل اىل فصل داهلا التعبريي عن 
هومها احدمها الشكل او التسمية مدلوهلا املضموين او حدمها  عن مف

عريف اي االخر املعين او املفهوم او التصور يوحدمها التحديد او التو 
  )53(الوصف اللفضي للمتصور الدهين

املصطلح عبارة عن كلمة او جمموعة من الكلمات تتجاوز داللتها و 
اللفظية واملعجمية اىل تاطري تصورات فكرية وتسميتها يف اطار معني 
تقوي على تشخيص وضبط املفاهيم اليت تنتجها ممارسة ما يف 

ذا املعىن هو الذي يستطيع اإلمساك  حلظات معينة واملصطلح 
    )54(بالعناصر املوحدة للمفهوم والتمكن من وضعها يف قالب لفظي

باعتبار ان املفهوم هو الفكرة والعقل واملعرفة واملصطلح هو اجلانب 
اللغوي الذي يوضح ويقرب املفهوم يكون بدلك متداخال مع املفهوم 

فات ان ومكمال له باعتباره حتققا ماديا له وقد جاء يف احد التعري
املصطلح عبارة عن لفضة او اكثر يستخدمها الباحث للتعبري عن 

 )55(املفهوم او معىن  معني

كما انه جمموعة الكلمات و املصطلحات املستخمة واملتفق عليها 
حول مفهوم معني فاملصطلح هو لفض يعرب عن مفهوم كما ان هناك 

جمموعة  تعريفات حديتة تربط املفهوم باملصطلح املصطلح كلمة او
ثا او مقرتضا الكلمات من لغة متخصصة علمية او تقنية يوجد مورو 

يستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم وليدل على أشياء مادية و 
  )56(حمددة
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واملفهوم بدوره عبارة عن لفظة تعكس جتريدا يلخص عددا من      
املالحظات ففي الوقت الذي يساعد فيه املفهوم كثريا على توليد 

لحات وضبطها يساهم املصطلح يف اخراج املفهوم اىل الوجود املصط
   )57(املادي ويساهم يف توضيح و تقريب معناه

التصورات وم هو مجلة احملتويات املعرفية واخلصوصيات و فاملفه     
   )58(اليت يدل عليها املصطلح

هنا املصطلح ليس جمرد دال لفظي وامنا هو مفتاح يقود اىل و      
  )59(او اىل نسق معريف مفهوم علمي

ا داخل و       هو وحده األقدر على تنظيم املفاهيم ومجع شتا
احلقول املعرفية فينقلها من جمرد أفكار ذهنية اىل معىن داليل 

  )60(واضح
من هنا جند ان املفهوم او التصور و املصطلح مها وجهان لعملة      

كل اخلارجي فهو واحدة فاذا كان املصطلح رمزا لغويا يتالف من الش
ذو مغوى فكري يتالف من املفهوم الذي هو يف حقيقته تركيب ذهين 
مشتق من املوضوعات ولكي نبلغ هذا الرتكيب الذهين البد من 
االستناد على رمز لتمثيل املفهوم هذا الرمز عادة هو املصطلح اللغوي 
ووجوده شرط أساسي للتواصل املعريف ومن مثة احتلت املفاهيم مكان 

لصدارة يف علم املصطلحية ومن مثة فاملفاهيم تؤلف جزءا مهما من ا
  بنية املصطلح

وعليه فتحديد املفاهيم هو عملية ضرورية لوضع املصطلح اذ      
ينبغي اإلحاطة بداللة املفهوم كامل اإلحاطة ذلك ان وضع املصطلح 
 تقرره خصائص املفهوم الذي يعرب عنه والعالقات القائمة بني املفهوم

  )61(وبقية املنظومة التصورية للحقل او النظام املعريف الذي ينتمي اليه
فاملفهوم ال يؤطر بواسطة الدوال املعادلة للمصطلح و امنا حيدد     

بواسطة كل املفاهيم احمليطة به يف احلقل املعريف اخلاص باملرجع الذي 
  )62(يرد فيه 

  المفهوم و الفكرة
  فها هناك عدة تعريفات للفكرة بوص

  كائن ذهين عقلي حمصور يف باطن الدماغ 
  غري بادية للكل لغة الذات اخلاصة باإلنسان و 

  عاطفة ية ذاتية حتتاج اىل حس ووجدان و وحدات فكرية معرف
  ليس هلا مردود يف الواقع اال كفكرانعكاس لصورة حسية يف الذهن و 
  طارئ ذهين حول موضوع حمدد 

ة يف القواميس جند ما هو موجود يف واذا نظرنا اىل تعريف الفكر      
ا تعرف كيانا ساميا  العقل كامنا او حقيقيا نتاج نشاط ذهين حىت ا
متجاوزا احلد ومبهما وهي تعبري حقيقي لكل تلك األشياء اليت ميكن 

  )63(اعتبارها تصورات غري تامة

كما ان الفكرة هي الصورة الذهنية املطابقة ملوضوعها واليت تنشأ       
الذهن كانعكاس لصورة حسية او داخلية واملقابل لكل شيء يف 

ميكن التفكري فيه سواء كان متعلق بالشعور او العاطفة او العقل هو 
فكرة ويشرح هويدي املعىن من خالل هذا االقتباس ان ما يكون يف 
الواقع هو أشياء ملوجودات حقيقية اما ما هو يف الذهن من أشياء 

ا وهلا  فهي تصورات يضعها العقل حول هذه املوجودات او موضوعا
ا ولكنها ليست مثلها وال ميكن ان تكون مثلها حىت لو   عالقة 
كانت حماكاة و هي تصورات عما انتقل من احلواس اىل االنسان 
وهلذا فانه ال ميكن ان تتشابه التصورات كما ختتلف األفكار كما 

زال يف الذهن فهو فكرة يبني ذلك يف االقتباس التايل ما دام الرتدد ما 
وال ميكن لفكرة ان يطلق عليها فكر اال اذا بانت يف العامل 

  )64(احلسوس
اذن الفكرة ككيان هالمي هو غري واضح املعامل معرفيا من      

 حيث هو حالة ذهنية ذاتية واعية حسية غري مدركة انعكاسية لرؤية
وع حمدد خصوصية تدور حول موضإنسانية فردية حبثة هلا متايز و 

هي دائما ما حتمل صفات متغرية يف عي او بعيد عن الواقع و واق
  سياق اجملال املعريف احلاضن هلا

اما املفهوم فهو معروف اصطالحيا بانه لغة عرض الفكرة و انه      
الوعي احلسي اىل  وحدة الفكر اليت تعرب عن مرحلة االنتقال من

عرفية مرئية ون وحدة ممن هنا فاملفهوم ميكن ان يكالوعي املدرك و 
مدركة ذات نظام وقوالب مرنة وديناميكية متحركة تقبل االتساع 

  )65( االستقبالو 
فاملفهوم هو عبارة عن وحدات فكرية تنقل معاين األفكار اىل      

لكنها عبارات حمددة ذات دالالت حمددة و الواقع اإلنساين املدرك يف 
ألزمنة واالعتبارات او  لما اختلفت املؤثرات واألمكنةمتباينة ك

  )66(احملدداتو 
فالتعبري عن األفكار يعد احد املذاخل الجناح اية فكرة فاذا مل      

يستطع الباحث التعبري عن الفكرة اليت يف ذهنه برمسها و تاطريها عن 
طريق املفهوم فانه يكون قد فقد جزء مهم يف حتقيقها يف الواقع 

  )67(ر بصورة مرئيةفالفكرة تظل غري مكتملة ما مل تظه
فاملفهوم هو املرحلة األكثر نضجا يف التعبري عن الفكرة على      

املعروفة التعبري عن الفكرة بلغة الفهم و  هيئة الفكر من خالل
  اصطالحا باملفهوم 

تصور جيول يف اخلاطر فانه ال ميكن ولكون األفكار عمل ذهين و      
ريق املفهوم اذ حتتاج اىل ملسها اال عند ظهورها يف تصور واضح عن ط

يعترب املفهوم هو الوحدة تعبري لفهمها واحداث التواصل و  وسيلة
  املعرفية احملققة اليصال الفكرة هي طرح عام
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الفكرة هي خواطر بينما املفهوم هو تصورات الفكرة هي نتيجة      
التفكري احلر بني مجاعة يف جمال معني وحمدد وعندما تأيت مرحلة 

  )68(ق عليها التصورالشرح يطل
  
  
  

                                                               
  
  
  

اذن حيمل املفهوم مهمة ابانة الفكر واألفكار فحني تبقى الفكرة      
صورة ذهنية ويظل أي فهم ألي موضوع تفكري أساسه املفهوم 

   )69(باعتباره لغة الفهم و التعبري عن األفكار
وبالرغم من التباين الذي بني الفكرة و املفهوم اال ان ارتباطهم      

جيعلنا ال نستطيع التحدث عن الفكرة بدون ذكر املفهوم او حىت 
تصور مفهوم دون فكرة يرتكز عليها فالفكرة طارئ ذهين داخلي 
مستمر مادامت حياة الفرد مستمرة اما املفهوم فهو أداة ابانة األفكار 

وحتديدها احرتافا يف الواقع املدرك حسيا وعقليا  من خالل تنظيمها
وشرط حلصول الفهم واملعىن حيث ال ميكن التعبري عن الفكرة 
الذهنية اال من خالل املفهوم و ال ميكن تقدمي مفهوم مستقل بذاتيته 
بغري ان يكون مؤسس على فكرة وراءه تدعمه وترغبه يف الظهور من 

   )70(باطن العقل اىل واقع املمارسة
فاملفهوم وحدة اتصال ووحدة للشرح والفهم و جيب االستفادة      

من كل الوسائل اليت متكن من عرض الفكر يف لغة مفهومة من 
  )71(حيث الشكل واملضمون
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  :ي إشكالية المرجعية الدينية في الفكر السلف
  دراسة ميدانية مقارنة بين الفكر السلفي التكفيري والفكر السلفي العلمي

  بن عطية حاج ميلود 
  جامعة معسكر". أ" أستاذ مساعد 

  : مقدمة
تعترب الظاهرة السلفية من املواضيع اليت استقطبت العام واخلاص      

ديين يف اآلونة األخرية، وغذت تويل اهتمام الباحثني ليس يف اجملال ال
فحسب وإمنا يف مجيع اجملاالت وخاصة يف العلوم االجتماعية والعلوم 

  . الدينية
عند " السلفية " سنتطرق يف هذا املقال إىل إشكالية املفهوم     

السلفية التكفريية والسلفية العلمية، وسنتطرق أيضا إىل إشكالية 
  ) . لعلمية التكفريية وا(املرتكزات اليت تعتمد عليها السلفية بنوعيها 

اعتمدنا يف حبثنا امليداين على تقنية املالحظة باملشاركة كتقنية     
أساسية يف هذا البحث مث كانت املقابلة كتقنية مكملة فيما بعد، 

يف بداية األمر وأخفينا " املالحظة باملشاركة " اعتمدنا على تقنية 
ينة البحث هويتنا كباحثني ، وحىت نندمج يف اجملتمع البحث أقناعنا ع

املنهج الصحيح ملعرفة اهللا وعبادته عن علم " على أننا نريد أن نعرف 
وليس عن جهل وبالتايل وهذا يستوجب عليا طرح أسئلة حول 

، حىت أصبح املسلم الذي ينجوا من عذاب ...املفهوم واملرتكزات 
وانتهجت هذه الطريقة حىت " اهللا باعتبار أنكم أنتم الفرقة الناجية 

فاملالحظة باملشاركة تعين أن يكون "، قبوال يف جمتمع البحثأكون م
تعين أن يكون املالحظ مشاركا، أي جيب عليه أن يكون مقبوال حىت 
يستطيع أن يندمج يف اجلماعة إىل حد أن ينسى دوره كمالحظ، 
ولكن يبقى حاضرا كفرد ما، وأكثر من ذلك فاملالحظة باملشاركة ال 

ىل اجلماعة املدروسة، وإمنا مشاركة هذه تتطلب الشعور باالنتماء إ
ا اليومية        )1(اجلماعة يف نشاطا

ا جمتمع البحث      على أنين أريد عبادة "هذه اهلوية اليت أقنعت 
جعلتين استفسر عن كل شيء فيما يتعلق " اهللا على املنهج الصحيح 

أمجع  الذي هو موضوع املقال، ثانيا جعلتين أن" واملرتكزات"املفهوم "
املعلومات اليت كنت أود احلصول عليها بدون صعوبة تذكر، بل هم 

ا    . من كانوا يرشدونين إىل املراجع والكتب اليت هم مقتنعون 
ومما ساعدين أيضا هو متركز جمتمع البحث إىل مساجد خمتلفة، 
فالسلفية التكفريية ترتكز يف حي ليسكور وهو حي شعيب يف مسجد 

ية العلمية ترتكز حبي مسجد أسامة بن زيد، وهو ابن تيمية، والسلف
  . حي  شعيب أيضا بوهران

 6وقضيت ثالثة أشهر يف كال املسجدين أي الفرتة الزمنية كانت     
 قد يكون مالحظا " فالباحث، أشهر، دامت فرتة الزمنية للبحث

 
مشاركا أو أن يكون مشاركا مالحظا، ولكن معظم األحباث، ولكن 

قامت  : األنثربولوجية تعتمد على الدور األول فمثال معظم األحباث 
Gene Shelley  1992 ( بدراسة األفراد الذين يعانون من أمراض

القصور الكلوي،فقضت مئات الساعات يف مركز طيب لتصفية الدم 
من املواد السامة، تالحظ وتسمع وتسأل وتتحدث حول كل جوانب 

ا ممرضة، وال تعرض نفسها حياة املبحوثني ، فلم تقدم نفسها على أ
،كما ترى )2(ملثل هذه الفحوص فقامت بدور املالحظ املشارك

املالحظة باملشاركة تعين أن "أن)Madleine Grawitz(مادلني قراويز
يكون املالحظ مشاركا،أي جيب عليه أن يكون مقبوال حىت يستطيع 

دوره كمالحظ ولكن يبقى أن يندمج يف اجلماعة إىل حد أن ينسى 
  . حاضرا كفرد ما 

وأكثر من ذلك فاملالحظة باملشاركة ال تتطلب الشعور باالنتماء     
ا  إىل اجلماعة املدروسة، وإمنا مشاركة هذه اجلماعة يف نشاطا

   )3(اليومية
  : عينة البحث 

عينة البحث كانت مقصودة،حيث اخرتنا العينة اليت تؤمن    
تعلم عنه شيئا، وقد أفادتنا بأفكارها وليس جمرد تتبع منهج بدون أن 

املرحلة االستطالعية ن حيث تعرفنا على األعضاء الذين يؤمنون 
بأفكارهم سواء ذات توجه السلفية العملية، أو ذات التوجه السلفية 

 10وأفراد من السلفية التكفريية ،  10التكفريية، حيث مت اخرتنا 
  .     أعضاء من السلفية العلمية 

ة اليت أود ذكرها، أنين مل أتطرق إىل ذكر أجوبة ولكن املالحظ    
املبحوثني كلهم يف آن واحد نظرا للتطابق إجابتهم يف املعىن، فعلى 

أن السلف هم رجال ) : "  08(يرى املبحوث رقم : سبيل املثال 
عرفوا اهللا فقدروه حق قدره  وعرفوا الدنيا فعافوها، وتوجهوا إىل اهللا 

م من يدقون بابه لنيل رضاه ، تاركني الواحد الصمد، السلفية ه
اللعب واللهو يلهثون وراء الدنيا الفانية، ويف نفس السياق يقول 

أن السلفية هم من يقول فيهم اهللا يف كتابه ):"" 02(املبحوث رقم 
العزيز رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم 

هي باختصار قال اهللا قال  ، فالسلفية"من ينتظر وما بدلوا تبديال 
  " الرسول 



  

91 

السلفية هي حتارب احلزبية، وهي ):" 01(ويقول املبحوث رقم    
السلفية هي ما وصى ): "06(، ويقول املبحوث رقم "املنهج احلق 

به سيدي احلبيب النيب عليه أفضل الصالة والسالم ابنته فاطمة 
، ويقول "النيب حينما قال هلا نعم السلف أنا لك أي ابتياع منهاج 

أن السلفية هي ما كان عليه النيب يف املأكل ): " 06( املبحوث رقم 
ويف نفس السياق يقول " واملشرب واملنشط واملكره، والغضب والفرح 

السلفية هي مجاعة اهل احلق وتنبذ البدعة ، ): " 09( املبحوث رقم 
ن أ) : " 10(ويقول البمحوث رقم " هي تنتسب إىل املنهج احلق 

هي ال جتيز اخلروج عن احلاكم وال تدعو إىل ثورة وهي "السلفية 
  "  تصلح ما أفسده 

ما معىن : وبالتايل نظرا للتشابه أجوبة املبحوثني حول السؤال"    
فاخرتت األجوبة اليت تتصف بالعمق وقوة الطرح، حيث " السلفية؟ 

) 07(واملبحوث رقم ) 05(واملبحوث رقم ) 04( أن املبحوث رقم 
، إجابتهم كانت ملمة باملوضوع وفيها مادة )03(واملبحوث رقم 

  . معلوماتية مهمة يل للتحليل
  . وهذا األمر ينطبق على مجيع األسئلة املطروحة    

سنتطرق يف هذا املقال إشكالية املرجعية يف الفكر 
السلفي،حيث هناك إشكاالت تؤرق هذا الفكر  فالسلفية العلمية 

املسلمني منهاج باطل ، اما السلفية التكفريية  ترى منهج اإلخوان
مث السلفية . ترى منهج اإلخوان منهج سين بل وتعتربه مرجعية هلا

العملية ترى السلفية التكفريية هم ليسوا سلفيني هم خوارج، أم 
السلفية التكفريية ترى السلفية العلمية هم مرجئة، مث كل واحدة 

   " .  ة السلفي" تدعي األحقية يف استنباط 
  : منهج اإلخوان املسلمون بني القبول والرفض يف الفكر السلفي  -أ

ترى السلفية  :اإلخوان املسلمون يف ميزان السلفية العلمية 1-1
م جروا على األمة اإلسالمية  )السلفية التكفريية(العلمية ، بأ

السيد قطب، وحسن البنا يعتربان ):" 07(الويالت يقول املبحوث رقم
  " .  أقطاب الفكر اإلخوان جروا البالءات على األمة من بني

تعترب السلفية العلمية أن سيد قطب وحسن البنا ومنهج اإلخوان ال   
 –يقصدون باملنهج احلق  –بصلة )السلفية العلمية(ميت للمنهج احلق

" إن أفكار): "03(، ويف هذا الصدد يقول املبحوث رقم  -منهجهم 
جمرد خزعبالت وتتميز بإثارة مشاعر إخوان املسلمون  أفكار 

وعواطف العوام وليس هلا صلة بدعوة احلق، فأسلوب سيد قطب 
أسلوب استفزازي، جيلب القارئ مبا يهيج مشاعره الدينية فقط 
وخاصة إذا كان من الشباب الذين يندفعون يف غري روية إىل دعوة 

بون الداعي باسم الدين ويقبلون ما يوحى إليهم من أهداف، وحيس
ا دعوة احلق اخلالصة لوجه اهللا واألخذ به سبيل اجلنة    "  .أ

م دعاة إىل  وحيكم مبحوث أخر على السيد قطب وحسن البنا بأ
م على الكثري من األخطاء يقول  اهللا وليسوا علماء، واشتملت دعو

أن جمال الدعوة إىل اهللا : جيب أن ندرك أوال ):" 06(»:املبحوث رقم
ى العلماء فقط  فكل من له العلم الشرعي ما، ميكنه ليس مقتصرا عل
الدين ، فعليه بالدعوة حسب رصيده العلمي، ) الشرع(من تبليغ هذا 

فمن هذا األصل نقول أن سيد قطب وحسن البنا رمحهم اهللا داعيان 
ما قدما للمسلمني أشياء كثرية تنفعهم وأشعر  إىل اهللا تعاىل ، كما أ

إىل اهللا وإىل اإلسالم،لكن هذا شيء، املسلمني بوجوب العودة 
ما عاملان شيء أخر ، فالرجالن ليس عاملان،وليست هلما  والقول بأ

وبالتايل هلم أخطاء غري مقصودة يف جمال الدعوة، فنحن  العصمة،
ما مسلمان    ". نرحم عليهما أل

اعلم وفقك ):"01(ويف هذا الصدد أيضا يقول املبحوث رقم      
أن سيد قطب األديب هو رجل أديب وشاعر ومفكر اهللا لطاعته، 

وليس هذا رجل ممن يأخذ عنهم يف علم الشريعة كالتفسري، القرآن، 
  ). هذا أوال (والسنة الصحيحة وغريها من علوم الكتاب والسنة 

  : سئل مساحة الشيخ عبد العزيز ابن الباز عن سيد قطب     
مجع حممد (ابن باز جمموع فتاوى " مسكني ضايع يف تفسري " فقال 

فهو مبنزلة اجلرح كما هو مقرر يف أصول علم ) . بن سعد الشوحير 
الرجال يف اجلرح والتعديل، وهو يكفر اجملتمعات باجلملة وهذه كتبه 
موجودة ومطبوعة وبينة على مدعي ، قال السيد قطب رمحه اهللا يف 

،  إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة" " ضالل " تفسريه 
" وال جمتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهللا والفقه اإلسالمي

  . 22-21صجزء الرابع صفحة ، 
وهكذا يف غري موضع من كتاباته، وقد شهد على فكره      

الشيخ يوسف : أحد منظري اإلخوان املسلمون يف العامل" التكفريي 
اليت يف هذه املرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب " القرضاوي 

... متثل املرحلة األخرية من تفكريه واليت تنضخ بتكفري اجملتمع
يف طبعته " ضالل القرآن"ويتجلى ذلك وأوضح ما يكون يف تفسري

ومعظمة مقتبس من الضالل ويف اإلسالم "الثانية ويف معامل يف الطريق
صفحة  –كتاب أولويات احلركة اإلسالمية " ومشكالت احلضارة

، وهناك ردود الشيخ " شهد شاهد من أهلها و " قال تعاىل . 110
احملدث أمحد شاكر على فكر سيد قطب مطبوع ضمن جمموع 
مقاالت الشيخ أمحد شاكر ذلك يف اخلمسينيات القرن املاضي، 
فكتبه تدعو إىل تكفري واخلروج على احلكام فضال عن طعن وجحود 

نسأل اهللا السالمة . يف األحاديث والصفات الباري جلى وعلى
  .  والعافية 
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وعلى هذا فالسلفيني حيذرون من كتبه وما فيها ما يضاد عقيدة     
أهل السنة واجلماعة وهم ال يكفرون السيد رمحه اهللا،وهذه كتبهم 
موجودة مطبوعة ما فيها تكفري الشيخ، وإمنا حتذير وهجرها فتأمل 

  . وفقك هللا
سي أما السيد حسن البنا مؤسس حزب اإلخوان فهو رجل سيا   

مئة باملائة وليس ممن يعرف عليه علم أو مسات أهل العلم ، وهو 
فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما " صاحب مقولة 

أخذ من جمموع رسائل حسن البنا، وكان يقصد علماء " اختلفنا فيه 
كالشيخ أمحد شاكر وحممد أل الشيخ : زمانه أهل احلديث 

  . واأللباين
أما عذر بعضنا لبعض : " خ عبد العزيز ابن الباز رمحه اهللاقال الشي   

فيما اختلفنا فيه فليس على إطالقه فما كان من مسائل االجتهاد 
أما من النص من  ... اليت خيفى عليها فالواجب عدم اإلنكار فيها

  ".كتاب والسنة فالواجب اإلنكار على من خالف النص
ا تقعيد حادث فاسد إذ ال هذ: قال الشيخ بكر بوزيد رمحه اهللا   

عذر ملن خالف يف قواطع األحكام يف اإلسالم فإنه ال إلمجاع 
مأخوذ " "املسلمني ال يسوغ العذر وال التنازل عن مسلمات االعتقاد

ومما يطرد دعواه أيضا ما قاله يف ". من كتاب حكم االنتماء 
 :قال: بريطانية –االجتماع الذي حضره مع جلنة مشرتكة أمريكية 

والناحية اليت سأحتدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية ألن 
هذه النقطة قد ال تكون مفهومة يف العامل الغريب وهلذا فأين أحب أن 

فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية ألن " أوضحها باختصار 
م ومصادقتهم واإلسالم شريعة  القرآن الكرمي حضي على مصافا

شريعة قومية ، وقد أثىن عليهم وجعل بيننا إنسانية قبل أن تكون 
  " . و ال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن " وبينهم اتفاقا 

قال الشيخ عبد العزيز ابن الباز عندما عرضت عليه هذه املقالة     
أعدى الناس للمؤمنني هم ،  -هذه مقالة باطلة خبيثة،اليهود من:" 

. لناس عداوة للمؤمنني من الكفارهم من أشر الناس ، بل هم أشد ا
لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين " كما قال تعاىل 

فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمؤمنني وهذه " أشركوا 
مقالة خاطئة ظاملة قبيحة منكرة ، على قائلها أن يتوب إىل اهللا 

راجع  " . قالة السيئة ويرجع إليه سبحانه وتعاىل ويندم على هذه امل
نقد " وكتاب " دعوة اإلخوان املسلمون يف ميزان اإلسالم" كتاب 

" قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه ، وليعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه 
الشيخ محد بن إبراهيم العثمان وفقه اهللا ، فهو كتاب قيم وننصح 

اجلماعة منهم بقرأته ملا عليه تقريط جمموعة من علماء أهل السنة و 
  .       عبد احملسن العباد البدر " الشيخ احملدث املدينة املنورة 

قرأت  –رمحة اهللا–فال العالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيميني      
وقد قال  ضالل القرآن لسيد قطب لسورة اإلخالص،: يعين–تفسريه

فسريه قوال عظيما فيها خمالفا ملا عليه أهل السنة واجلماعة حيث إن ت
  . هلا يدل على أنه يقول بوحدة الوجود

نقل سيد قطب كالم الصوفية :" -رمحه اهللا -وقال احملدث األلباين  
رمحه  -، وكتب"وال ميكن أن يفهم منه إال أنه يقول وحدة الوجود 

                     ّ                          خبط يده على فاحتة كتاب   العواصم مما كتب يف سيد قطب  -اهللا
حفظه اهللا،هده   -دخليللشيخ ربيع بن هادي أمل"من القوا صم

كل ما رددته على سيد قطب حق صواب،  ومنه يتبني لكل "العبارة
قارىء مسلم على شيء من الثقافة اإلسالمية أن سيد قطب مل يكن 
على معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه، فجزاك اهللا خري أيها األخ 

على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله واحنرافه عن )الربيع(
    )4(سالم اإل

يقول  64، ص هـ1422ونشر يف اجمللة السلفية العدد السابع عام 
إن األمر حيتاج إىل الدعوة الناس من جديد إىل " –حممد قطب

م يف هده املرة ، يرفضون أن ينطلقوا بأفواههم ، ال  اإلسالم، ال أل
إله إال اهللا حممد رسول اهللا، كما كان الناس يرفضون نطقها يف الغربة 

ما لـ ال :يرفضون املقتضى الرئيسي  –يف هده املرة  –ألوىل،ولكن أل
نقال من كتاب واقعنا .انتهى" حتكيم شريعة اهللا:وهو"إله إالاهللا
  .                                           املعاصر 

م رفضوا :  أقول   هدا تكفري للجماهري باجلملة، وإال كيف حيكم بأ
اإلسالم ؟ دون تفصيل أو  -ببهم باجلاهلية قبلحكم اهللا، وكيف يش

   )5. (استثناء للدين حيكمون شريعة اهللا وليس هلم دستور إال كتاب اهللا
أما حسن البنا حني قام بالدعوة يف مصر تابعة على دعوته      

عشرات األلوف بل مئات األلوف لكنا مل نسمع أنه شرط على أحد 
قيدته السابقة سواء كانت شركية ممن دخلوا يف حزبه أن يتخلى عن ع

خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلية تنقي القدر وتقول خبلق القرآن 
وجتحد رؤية اهللا يف اآلخرة أو غري دلك مل نسمع ومل نقرأ يف كتبه أنه 
قال ألحد منهم ال تدخل يف دعوتنا حىت تتخلى عن عقيدتك 

                       )6(. السابقة
 صاحبة احلق وهي الفرقة الناجية،نفسها  يةمالسلفية العلوترى      

  :وهي ن أخطأ يف أمور وترى نفسها أصابت ومنهج اإلخوا
وجعله أساسا للدعوة عند السلفيني على : العناية بالتوحيد" -1 

م ال -طريقة الرسل صلوات اهللا وسالمه أمجعني، أما احلزبيون فإ
م، وال  يعتنون به، وال يرفعون به رأسا، وال جيعلونه أساسا لدعو

  .                     منطلقا هلا
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كبريه،صغريه ، والتحذير منه،واإلخبار بنكره،وأنه :إنكار الشرك -2
 من املوبقات الكبار وأن كبريه خمرج من امللة موجب للخلود يف النار،

أما احلزبيون فهم خبالف ذلك،فهم يتغاضون عن الشرك 
  .ل فعله كبارهم ، ومل يروه منكرااألكرب،ويسكتون عنه ب

ممثال يف كتاب اهللا، : مصدر التلقي عند السلفيني هو اهللا ورسوله -3
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهم يقدمون ما جاء عن اهللا، وعن 

أما . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قول كل أحد وتوجيهه
م ، فهم يقدمون قول أئمتهم على الوحيني: احلزبيون  حتسينا للظن 

فمثال قول حسن : وغلوا فيهم ، والبد أن أؤكد ذلك مبثال 
" نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه:"البنا

هذه القاعدة تعارضت مع كتاب اهللا ومع سنة رسول اهللا صلى اهللا 
أمرون كنتم خري أمة أخرجت للناس ت:*" عليه وسلم فاهللا تعاىل يقول

والنيب صلى اهللا عليه " باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا
ن ذكال واهللا لتأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخ:" وسلم قال

على يدي الظامل ، ولتأطرنه على احلق أطرا ، ولتقصرنه على احلق 
ى هم عليه ير رواه أبو دواد ، وغريه ومن تأمل يف احلزبيني وما " قصرا 

م يتعبدون بالبدع ويرتكون السنن مهما نبهوا إليها، فاملقدم  ،أ
، وسنة خالف كتاب اهللا، وإن عندهم قول مؤسس احلزب، ومنظريه

م فدعوة الرسل مجيعا إىل التوحيد، وهم رسوله صلى اهللا عليه وسل
                                       ) 7(. ، واحلزبيون يدعون إىل خالفة يدعون إىل خالفة  الرسل

الرسول صلى اهللا عليه وسلم حذر من اخلروج على الوالة،  -4
ومنازعتهم وهم يبيحون ذلك، وإن تسرتوا، أما الكالم يف الوالة، 

م على املنابر فحدث وال حرج   .. والتشهري 
السلفيون  حيرمون الغناء، وهم يبيحون ممثال يف األناشيد  -5

ا األناالصوفية اليت  أن : واملهموعدونا،  شيد اإلسالمية ظلمايسمو
، وباهللا ، وغريه، واحلزبيني كثرية يف الوالء والرباءالفوارق بني السلفيني

                  )8("التوفيق 

وقد ترجم الشيخ املغراوي رئيس مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة 
ه يف املغرب التعاليم القاضية بالتصلب يف وجه املخالفني يف وصف

قطب هو أحد : وجلماعة اإلخوان املسلمني قائال لسيد قطب
املنحرفني الذي خرجتهم مدرسة اإلخوان ما بني داعية على تكفري 
املسلمني، وما بني داعية التقريب بني الكفر واإلسالم، وما بني داعية 

، وكلهم أمجعوا على حماربة املنهج فض والسنةواإىل التقريب بني الر 
يف  قطب فقد مجع أعظم السيئات  وقوع، وأما سيد السلفي املبارك

  ) 9(.ووقوع يف احللول..األنبياء والرسل، ووقوع يف صحابة رسول اهللا 
: أما بالنسبة لعقيدته يف الصفات فقد وقع يف التأويل، ويضيف  
فانظر رمحك اهللا على هذا القلم الننت، كيف يصف صحابيني "

يقصد معاوية (خلديعة والنفاق جليلني بالركون على الكذب والغش وا
باهللا عليك أيها ).. وأبو عبيدة اجلراح يف موقعة الصلح مع علي 

القارئ كيف تفلح دعوة تقف مثل هذه املواقف املخزية جتاه الدعوة 
ا غارقة يف أوحال احلزبية والبدع املقيتة ، وكل .. احملمدية زيادة على أ

  .                                 قدية ما هلذا الرجل من الطامات والباليا الع
ال جيب ذكر حماسن أحد m"أنه ) العلمية(فمن مبادئ السلفية    

من أهل املبادئ اهلدامة واملشبوهة من مضللني وبدعيني وخرافيني 
م  وحزبيني، ألننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس، فيحسنون الظن 

فالسلفية  ، )1(شد من ضاللهفيقبلون على مبادئهم ويكون ثناؤه أ
تم بكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة   .العلمية 

  : اإلخوان املسلمون يف مبزان السلفية التكفريية -  1-2
وان املسلمون اإلخ" أسس السلفية التكفريية مبينة على منهج     

يف الشأن ، وهي تعتمد على أفكاره وباألخص السيد قطب"
احلكم على جاهلية اجملتمع من خالل  ،احلاكمية: السياسي مثل

م  م وتصرفا   .سلوكيا
 :يصف أوضاع البلد أخالقيا، تربوياوهو  )03(يقول املبحوث رقم    

م(اليوم راهم " ، الفتنة عاريات عاريات،مشي كاسيات عاريات)"إ
تلقى مشاكل،  ، تبغي تتزوج بزاف، شوف الكفار غالوا املعيشةراهي 

تبغي تزين باطل  املاكلة غالية، بصح لو كان ،كل شي غايل، احلليب
كثروا   Même، كثرة العنوسة  ومشي غري العنوسة ،مبيل سانك تزين

ير دوميل العاهرات راهي صاري فتنة كبرية، شوف الشراب راه يد
deux mille  يعين اللي غري يل ما بغاش يشرب ، ليق خندموا بكل

 ".قوة يف سبيل إعالء كلمة الدين أوتيت من ما

 :يشبه هذا املبحوث اجملتمع بأنه تفشت فيه كل املظاهر اجلاهلية
، الزىن، والعاهرات كثرة شرب اخلمرالتربج ووصفه بالعاريات،كثرة 

بالدرجة األوىل،فالسيد قطب يف كتابه املعامل "قطبية"وهذه األفكار
إن العامل اليوم يعيش يف جاهلية كاليت عاصرها اإلسالم أو "يقول

م  أظلم،كل ما حولنا جاهلية،تصورات الناس وعقائدهم، عادا
م، شرائعهم،وقوانينهم، حىت  م آدا وتقاليدهم موارد ثقافتهم ، فنو

هو   .الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية ومراجع إسالمية وتفكريا إسالميا
كذلك من صنع اجلاهلية، وتدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي تلك 

ا مسلمةاجملتمعات اليت تزعم لنفسه   )10(.. "ا أ

السيد هو "وهو يصف السيد قطب ) 01(ويقول املبحوث رقم    
إمنا يف التفسري يعتمد و اجتهد ولكن أخطأ خاصة يف مسائل العقيدة 

هذا يف : على ابن كثري، وحنن ال نقول فيه إال كما قال فيه األلباين
عون يف األصل أديب وعادة األدباء يتناولون الدين بطريقة جتعلهم يق

األخطاء، ولكن هذا ال يعين أنه السيد قطب هو سبب الصحوة 
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وبالتايل تعرتف السلفية التكفريية، بأن مسائل العقيدة " اإلسالمية 
أخطأ فيها السيد قطب، بل وتستشهد بالشيخ األلباين الذي يعترب 

، ولكن تعتربه أن تفسريه "السلفية العلمية" من شيوخ الكبار يف
 ابن كثري، وبالتايل تتطابق أفكار سيد قطب مع مستمد من تفسري

  . فكر السلفية التكفريية بل وتراه سببا يف الصحوة اإلسالمية 
تم بتوحيد الكلمة قبل كلمة       فالسلفية ذات االجتاه التكفريي 

رجعيتهم التوحيد، وتعترب أقطاب اإلخوان املسلمون من من م
): 01(سياق يقول املبحوث رقم ، ويف هذا الاألساسية كعبد اهللا عزام

هذاك أصله من "اهد كبري جم" شفت الكتاب نتاع عبد اهللا عزام"
هدوا قالوا له ، راح عند اجليش القسام قاهلم عاله راكم جتافلسطني

بعد راح ألردن حكموا ، راح إىل سوريا، ومن غري هاك، قاهلم صح
حيارب    بقي، ومن بعد  مني خرج راح إىل أفغانستان عليه باحلبس

  ". حىت اللي مات هناك 
- السلفية التكفريية-هذا املبحوث يكشف عن تأثري املرجعية   

بني أقطاب  بالفكر اإلخوان صراحة، حيث يعترب عبد اهللا عزام من
، وهم متأثرين بكتاب السرطان األمحر، وهو فكر اإلخوان املسلمون

ووجوب عبارة عن كتاب يرى فيه املؤلف خطر اإلحتاد السوفييت 
، وفيه يرى بان العامل اإلسالمي املسلمني التصدي له يف أفغانستان

  . مير مبؤمراة خبيثة من الغرب وإسرائيل 
يظهر تباين واضح بني السلفية العلمية والسلفية التكفريية،     

فالسلفية العلمية ترى اإلخوان املسلمون والسيد قطب منهج ضال 
مي من التأثر مببادئه ، أما وعقيدة فاسدة حتذر الشباب اإلسال

السلفية التكفريية ترى األخوان املسلمون والسيد قطب سبب يف بروز 
  .الصحوة اإلسالمية بعد عصور طويلة من االحنطاط 

إىل منهج بعضهما " العلمية، التكفريية"رواء السلفيات  -أ -ب
  :البعض

  : "خوارج"السلفية التكفريية يف ميزان السلفية العلمية هم  1-1
ترى السلفية العلمية ليس هناك ما يسمى بالسلفية التكفريية بل      

تانا وزوا، يف هذا السياق يقول  هؤالء هم خوارج ونسبوا إىل السلفية 
يف احلقيقة أن هذه املصطلحات ليست من ال ):" 07(املبحوث رقم 

يعرف حقيقة هذا املنهج بل من ال صلة له بالسنة أصال، يتلفظون 
ظ وخيلطون األوراق ويضربون احلق بالباطل يف ظنهم أن كل من األلفا

أرخى حليته وقصر ثيابه ورفع شعار ابتغى فيه بالتدين فهو سلفي، 
واحلق الذي ال مرية فيه أن السلفية ال تدعو إىل ثورة وال تكفر أحدا 

بل السلفية تدعو  من املسلمني،و ال تستجيز اخلروج على احلاكم،
بالتايل هي أحسن،تصلح ما أفسده الناس،تعاجل الناس إىل احلق و 

 قضايا اجملتمع بالشرع احلنيف تأخذ بيد الضائع التائه إىل بر اآلمان،

تانا وزوروا بالسلفية ووصفوها بالثورية،  أما الفئة األوىل،واليت مسوها 
فال متت بالسلفية بأدىن صلة بل هم إىل اخلوارج أقرب نسبة وإىل 

ىف حيرضون الناس على حكامهم يكفرون كل من لتكفري نصيبهم األو 
له صلة باحلاكم ويبيحون دمائهم،يؤججون نار الفتنة بني املسلمني 

  "يفسدون وال يصلحون
اهللا،اهللا يف فهم "رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ حممد بن العثميني     

املنهج السلف الصاحل يف التعامل مع السلطان وأن ال يتخذ من 
سبيال إلثارة الناس وإىل تنفري القلوب عن والة األمور  أخطـأ السلطان

ا الفتنة بني   -فهذا عني املفسدة وأحد وأحد األسس اليت حتصل 
الناس ، كما أن مليء القلوب على والة الشر والفتنة والفوضى، وكذا 
مليء القلوب على العلماء حيدث التقليل من شأن العلماء ، وبالتايل 

ا ، فإذا حاول يقلل من هيبة العلماء، التقليل من الشريع ة اليت حيملو
وهيبة والة األمر ضاع الشرع واألمر ألن الناس إن تكلم العلماء مل 
يتقوا بكالمهم  وإن تكلم األمراء متردوا على كالمهم وحصل الشر 

  ) 11( والفساد
املنهج ): " 08(ودائما يف هذا السياق، يقول املبحوث رقم    

ال يتجزأ ، كما أن احلق واحد ماذا يقصد بثورية، هل السلفي واحد 
محل السالح واخلروج لقلب األنظمة ؟ يقول الرسول صلى اهللا عليه 

ال جيوز اخلروج على والة " ،"ليس منا من محل علينا السالح: "وسلم
األمور وشق العصا إال إذا وجدوا منهم كفر بواح  عند اخلارجني من 

السلفية العلمية ـ ترى أن من يكفر احلاكم إذن ".  اهللا فيه برهان 
ويدعو إىل الثورة ضده، وخيرج عن أنظمته فهو خارجي تكفريي 
وليس سلفي، فالسلفية منهجها يقوم على عدم محل السالح بني 

ظهور  "وعدم شق العصا عن احلاكم،وال يكون إال بقاعدة املسلمني،
إعالن كلمة  رمي القرآن الشريف يف املرحاض، أو: مثل" كفر بواح

يف ذم السلفية  –رمحه اهللا–ويرى األلباين الكفر صراحة،
فهي دعوة سياسية خارجية تسري على نفس خطى حسن "التكفريية

البنا واملودودي وسيد قطب،وتدعو إىل نفس أصوهلم من الثورة على 
وإن كانت هلذه األصول اخلارجية  احلكام واملظاهرات واالنقالبات،

اولت أن تلبسها لباس السلفية وتبثها عن طريق قد اختلفت قليال ح
م من السلفيني فلذلك   دعاة كانوا من قبل معروفني عند الناس بأ

ا    ) 12(كان خطر هذه الفرقة بالغا خلفاء أصحا
والعلماء هم أهل ألن يروا الكفر البواح لو وجد، ألن العامل هو     

تسوية بني العامل وغري الذي  مييز احلق من الباطل، لذلك أنكر اهللا ال
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، إمنا :" العامل فقال

   )13("يتذكر أو لوا األلباب
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: ليس هذا بصحيح):".. 01(يف هذا السياق يقول املبحوث رقم   
السلفية واحدة وهم أهل احلديث واألثر وهم املصلحون واحملققون 

اجلرح "ا العلم الذي هوهذو  للعلم، أصحاب اجلرح والتعديل،
من خصائص هذه األمة اإلسالمية،بل من خصائص هذه "والتعديل

فليس هناك : الدعوة املباركة السلفية اإلصالحية، أما السلفية ثورية
سلفية ثورية بل نسميهم كما مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، هذا هو "اخلوارج والبغاة"والسلف رضي اهللا عنهم أمجعني باسم
لصواب يف تسميتهم أي ثوريني باخلوارج والبغاة ،  واعلم رمحك اهللا ا

أن كلمة سلفية ثورية هي من أعداء اإلسالم كاملستشرقني وكتاب . 
علمانيني وغريهم من الذين مل يعرفوا حقيقة اإلسالم ودعاة السلفية 
ا  النقية اإلصالحية، وعليه نسمي األمساء مبعانيها ومصطلحا

،  قال د أن ننتبه إليه وفقك اهللا للخريأمر مهم الب الشرعية، وهذا
مشهور بن حسن آل سلمان قال وفقه : الشيخ العالمة أصويل الفقيه

  ".معركة االصطالحات"كتاب"اهللا 
والعجب ال ينتهي يف هذا الزمان، ولكن حنن نعيش يف زمان "

وغر اختلطت فيه املفاهيم، وأصبحت فيه معركة يف االصطالحات ،
إال من رحم ريب أن ينسوا  –الناس األلفاظ واألمساء وكاد الناس 

أنك تقول هذه الورقة احلقائق فإمنا العربة باحلقائق ال باملسميات ك
، فالبياض مع السواد ال ميكن أن جيتمعا أبدا ، فلما بيضاء سوداء

، ألن السلفية ال ريية فهذا وصفان ال جيتمعان أبداتقول سلفية تكف
كتاب سلفية ..."ن أهوائهم وال حيكمون قول أحدا يف التكفريحيكمو 

ا من األعمال الردية، طبعة دار الفرقان اجلزائر  28ص النقية وبراء
هل جيوز أن نطعن  .مرجع سابق 40وقال وفقه اهللا صفحة  ،العاصمة

ال ملاذا ؟ ألن من أراد أن : يف اإلسالم بسبب هذه الفعال ؟ اجلواب
م فينبغي أن حياكم اإلسالم مببادئه ونصوصه وال يتكلم يف اإلسال
وهذه فرية بال مرية، توطات عليها وسائل .... ينظر ألفعال أبنائه

  " .سلفية جهادية، سلفية تكفريية:اإلعالم منذ زمان بقوهلم
إذن السلفية التكفريية هي يف األصل خوارج وبغاة وهذا االسم    

سلم على حسب السلفية مساهم به النيب حممد صلى اهللا عليه و 
أو هو من إنتاج املخابر العلمية التابعة للمستشرقني  العلمية،

والعلمانيني وغريهم من الذين مل يعرفوا حقيقة اإلسالم، والدعوة 
  . السلفية الصحيحة هي دعوة إصالحية

حسن آل :مث يستدل بآيات بعامل من علماء املشهورين مثل     
  التكفريية مصطلح غريب إذا ال تلتقيإذا يرى أن السلفية  سلمان،

، فالتكفري والسلفية هم مصطلحان املفاهيم مع بعضها البعض 
ا بالعلمية بعيدة كل  متنافران، ألن منهج السلفية احلقة ويقصد 

ويرى أن من يقول أن هناك سلفية  البعد عن التكفري واألهواء،

ة من كل تكفريية هو يطعن يف دين اهللا،فالسلفية العلمية بريئ
ويرى أن وسائل اإلعالم متوطأة يف  املسميات اجلهادية والتكفريية،

  " . السلفية العملية" نشر هذه املفاهيم املشوهة للسلفية احلقة 
  ":  مرجئة " السلفية العلمية يف عيون السلفية التكفريية هم : 2-2
نهج ترى السلفـية التكفريية أن السلفية العلمية بعيدة متاما عن امل   

وهي " مرجئة "السلف الصحيح،فالسلفية العلمية هم يف حقيقة األمر
تندرج ضمن املؤامرات الغربية اليت حتاك ضد اإلسالم واملسلمني،وهي 

يف هذا السياق و عبارة عن خدعة هدفها ضرب الصحوة اإلسالمية ،
ا السلفية العملية " هذه الفكرة):" 01(يقول املبحوث رقم  ) يقصد 

؟ جاءت ملا رأوا  الناس تتدفق على بيوت اهللا، مل مىت جاءت
تصدهم املالهي وبيوت الزينة عن املساجد، وال تصدهم املخامر 
وبيوت الدعارة عن بيوت اهللا، صحوة كبرية، عامة، شاملة، التجأ 
إليها الناس، إذا كان والبد من صد هؤالء الشباب عن بيوت اهللا، 

نفوسكم تدخل املسجد، وتشقى  أما يقولوا هلم عاله راكم تعيوا يف
يف سبيل اهللا وتفعل وتفعل،وتعمل للدين ملاذا؟أنت يف اجلنة حىت ما 

والقصد منه :تصلي،ما تصوم،هذه الفكرة األصلية هذه الطائفة منهم
  " .  تعطيل اجلهاد،تعطيل شريعة العاملني 

فالسلفية العلمية يف عيون السلفية التكفريية هم مرجئة، يرى هذا    
بحوث أن السنوات الثمانينات عرف فيها العامل اإلسالمي صحوة امل

اإلسالمية  على يد اإلخوان املسلمون، اعتنقها الشباب وملئت 
املساجد بعدما كانت خاوية على عروشها، وتدفق اآلالف من 
الشباب  على الذكر واإلقبال على اهللا، وتركت احلانات وبيوت 

تزايد إىل طريق احلق يف نظر هذا ونظرا  هلذا اإلقبال امل، الدعارة
املبحوث، فكر الغرب وأعداء الدين خللق منوذج من التدين متثلت 
إسرتاتيجيته يف ضرب الصحوة اإلسالمية عن طريق إحياء فكر 

عمل . اعتقاد .قول : اإلرجاء القائم على فكرة أن أركان اإلميان
ا وهذ –ولكن العمل هو شرط كمال أي عدمه ال يقتضي العدم 

يعترب من مسائل اإلميان سنتطرق إليها الحقا، إذن السلفية العلمية 
يف نظر السلفية التكفريية هي مشروع هدفه األساسي ضرب اإلسالم 
وخمطط غريب  الغرض منه ضرب الصحوة اإلسالمية اليت شهدها 

  .   العامل اإلسالمي يف  سنوات الثمانينات 
هذا الفكر، مسوا :" )01(ويف نفس السياق يقول املبحوث رقم 

تانا بالسلفية، فالن ابن فالن السلفي، وحممد بن  أنفسهم زورا و
حممد األرذيل، وزيد بن عمر ما أدري ايش وغري ذلك، ال تزكوا 
أنفسكم هو أعلم مبن اتقى، وبيانات والدعوي مامل تقم عليها 
ا أدعياء، خمالفة هؤالء يف املنهج سلف  بيانات ودعاوي فأصحا

م عقيدة املرجئة، ثانيا: وواضح، أوالفاضح  : يف املعتقد، عقيد
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وا  التشهري بالناس والطعن يف أعراض الناس، استحالل األعراض شا
، وهؤالء استحلوا  أعراض العلماء، خلوارج ، اخلوارج استحلوا الدماءا

  .حجبوا وأعرضوا األحاديث النيب عن أعراضهم 
كل مسلم على مسلم حرام   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ". دمه، ماله، عرضه 
، هذه النصوص ".كفى باملسلم إمثا أن حيقر أخاه املسلم" وقال أيضا

: وضعوها وراء ظهورهم مما أخذوا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ". املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه 

خمالفات شرعية ترى السلفية التكفريية، أن السلفية العلمية فيها     
يا أيها الذين أمنوا ال "مثل موضوع التزكية ،يقول اهللا يف كتابه العزيز  

، ويرى أن السلفية العلمية ال متلك "تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى
الدالئل الشرعية على صحة نسبها إىل السلفية احلقة، فهم ليس 

م عقيدة إرجاء،  هدفهم سلفيني هم أدعياء هلا، ويرى أن عقيد
  . التشهري بالناس والطعن يف أعراضهم 

ا هي السلفية احلقة، وتعيب     والسلفية التكفريية، ترى نفسها أ
واالهتمام باملظاهر  عليها مهامجتها للعلماء، وحماربة الدعاة إىل اهللا

مها يقولوا حنا ):"01(فقط، ويف هذا السياق يقول املبحوث رقم 
السلفية نتاع املرجئة ، املرجئة  سلفية،أنا سلفي، أنا سلفي ضد

نتاع البورتبالت، اللي يبيعوا ) السراق( يكذبوا،اللي يتجاروا مع اخليان
الكاسيتات نتاع التجريح والتشريح، وتقطع يف مدينة اجلديدة، اللي 
حاسبني دير عباءة وقطع يف العلماء ، دير اللحية وما فعل ما تشاء، 

ب، هادوا اللي حياربوا  طرطق الناس وديلهم درامههم، وغتب و
العلماء، وحياربوا الدعاة إىل اهللا، واحد قال يل ما نقاتلوش مع صدام 

بصيغة (كافر قلت له أمريكا مسلمني : قلت له عاله ؟ قال يل 
  )". التهكم

إذن السلفية التكفريية يف عيون السلفية العلمية هم خوارج،     
فريية هم مرجئة، وكل واحدة والسلفية العلمية يف عيون السلفية التك

منهما ترى نفسها هي من تتبع السلف الصاحل وتنفي عن األخرى 
  .سلفيتها 

بعدما كانت يف بداية التسعينات فرقة "السلفية"وهكذا فكرة     
ا  " دين " متينة، موحدة غري قابلة للنقاش، وكان ينظر إليها كأ

دعياها، وهذا ألن اآلن، أصبحت تنتقد حىت من ا" فرقة دينية"وليس 
السلفية ليس مرتبط بتدين وإمنا مرتبطة بزمان، أي حنن سلفية سواء 
رضني أم مل نرضى، أي حنن اآلن خلف لسلف، وسنصبح سلف 

السلفية " خللف حبكم الزمان، وليس حبكم األعمال، وبالتايل الداللة 
مان مرتبط بالزمان وليس باألفعال  وبالتايل عندما ارتبط التدين بالز " 

  . ليس باألعمال 

  : الخاتمة
من خالل ما سبق نرى أن منهج السلفي ال ينظر إىل مسألة     

عيون خمتلفة ومتناقضة تناقض باإلخوان املسلمني بعني واحدة، بل 
ا : صريح، والسؤال املطروح إذا كانت السلفية العلمية أسست نظر

والسلفية  على أساس الكتاب والسنة إىل مسالة اإلخوان املسلمني 
ا على أساس الكتاب والسنة ، وبالتايل يتضح  التكفريية أسست نظر

نظرة إىل منهج اإلخوان ) العلمية والتكفريية(جليا أن كال سلفيتني 
  . والتفسريية على أساس ايديولوجي  املسلمني من زوايتتهم الفكرية 

ساسية والسلفية العلميةـ ترىأن السلفية التكفريية  مرجعيتها األ    
ليست الكتاب والسنة بل هي ال متت بالكتاب والسنة بشيء بل 

، أما السلفية "اخلوارج" هي فرقة قدمية ظهرت يف التاريخ وهي فرقة 
ا فرقة قدمية ظهرت  التكفريية فهي تنظر إىل السلفية العلمية على أ

  " املرجئة " يف التاريخ وهي فرقة 
أقصد الفرق وليس املصدر وهنا  –وهكذا أصبح الفكر السلفي     

يعاين تفكك إيديولوجي رهيب ناتج على  –" الكتاب والسنة"
حسب اعتقادي بسبب فشل املثقفني واملفكرين يف خلق بينة متينة 

، "احلاكمية والسلطة" اجملتمع، / الدولة" بني الثنائيات املختلفة 
 . النخبة بني املثقف العضوي واملثقف التقليدي "

  :اهلوامش
وقائع مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات األنثروبولوجية ، )احلاج مراد( يموال .1

مركز البحث يف األنثروبولوجيا " امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائر
  .  27ص . 1999نوقمرب  -23-23-22االجتماعية والثقافية، تيميمون

مركز " وبولوجيا يف اجلزائر، وقائع امللتقى أي مستقبل لألنثر )احلاج مراد( موالي .2
  . ، نفس املرجع السابق 27، صالبحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

وقائع  مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات األنثروبولوجية،  ،)احلاج مراد( موالي .3
مركز البحث يف األنثروبولوجيا "  امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائر 

  .نفس املرجع السابق   27ص-23-23-22تماعية والثقافية، تيميمون االج
أسئلة املناهج اجلديدة،  ، ألجوبة املفيدة عن)صاحل بن عبد اهللا أل فوزان(ا .4

  42، ص. 2003، دار املنهاج، القاهرة الفوزان
، األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة، ، )صاحل بن عبد اهللا أل فوزان( .5

  35،56كره ، ص مرجع سبق ذ 
، املورد العذب الزالل ، مكتبة األصالة ، اململكة العربية ) أمحد بن حيي (النجمي .6

 138، ص 2003السعودية ، 

، الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية ، دار املنهاج ، ) أمحد بن حيي (النجمي  .7
  37، ص -2004مصر ،  –القاهرة 

عن املناهج الدعوية ، دار املنهاج ،  ، الفتاوى اجللية) أمحد بن حيي (النجمي    .8
  39، ص-2004مصر ،  –القاهرة 

إضافات اجمللة ، ،،تصلب األديولوجيا السلفية اجلديدة)عبد احلكيم(أبو اللوز  .9
صيف وخريف –العربية لعلم االجتماع،العددان الثالث والرابع 

  .101،ص2008
لة أفكار ؟ أم مشك.. ، سيد قطب والتكفري أزمة أفكار ) معتز (اخلطيب  .10

  .108، ص2009مكتبة مدبويل ،القاهرة ، مصر  
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، املد ارج يف كشف شبهات اخلوارج، دار )حممد بن عمر (مول بن سامل  باز .11
  16، بدون سنة ، ص االعتصام

التفجريات واألعمال اإلرهابية واملظاهرات، هي منهج ) حممد (بن عثمان املصري  .12
مجهورية  لصاحل، مكتبة احملجة البيضاءاخلوارج والبغاة وليس من منهاج السلفي ا

  .54، ص  2005مصر العربية ، 
، فكر اإلرهاب والعنف يف اململكة ) عبد السالم بن سامل بن رجاء(السحيمي  .13

 2005عالجه ، دار املنهاج ،  –أسباب انتشاره  –العربية السعودية ، مصدره 
  . 176فكر اإلرهاب والعنف ، ص 

  
   :االمراجع المعتمد عليها 

أم مشكلة أفكار؟ مكتبة .. ،سيد قطب والتكفري أزمة أفكار ) معتز(اخلطيب  -1
  108.ص ،2009مصر القاهرة، مدبويل ،

، فكر اإلرهاب والعنف يف اململكة ) عبد السالم بن سامل بن رجاء(السحيمي  -2
  . 2005عالجه ، دار املنهاج ،  –أسباب انتشاره  –العربية السعودية ، مصدره 

، املورد العذب الزالل ، مكتبة األصالة ، اململكة العربية ) أمحد بن حيي (جميالن -3
  .  2003السعودية 

، الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية ، دار املنهاج ، ) أمحد بن حيي (النجمي   -4
  2004  مصر ،  –القاهرة 

، دار ، املد ارج يف كشف شبهات اخلوارج)حممد بن عمر (باز مول بن سامل  -5
  .   ، بدون سنةاالعتصام

التفجريات واألعمال اإلرهابية واملظاهرات، هي منهج ) حممد (ن عثمان املصري ب -6
مجهورية مصر  اخلوارج والبغاة وليس من منهاج السلفي الصاحل، مكتبة احملجة البيضاء

  .2005العربية ، 
عنف يف اململكة ، فكر اإلرهاب وال) عبد السالم بن سامل بن رجاء(السحيمي  -7

فكر  2005عالجه ، دار املنهاج ،  –أسباب انتشاره  –العربية السعودية ، مصدره 
  .اإلرهاب والعنف 

  :  املقاالت
،تصلب األديولوجيا السلفية اجلديدة،إضافات اجمللة العربية )عبد احلكيم(أبو اللوز -1

  . 2008صيف وخريف –لعلم االجتماع،العددان الثالث والرابع 
وقائع مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات األنثروبولوجية ، )احلاج مراد( موالي  -2

مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية "  امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائر 
  . 1999، -23-23-22والثقافية، تيميمون 
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  الموارد البشرية ادارةية االتصال في اعلفثقافة المؤسسة و 
   حمادي محمد.د

  .مستغامنجامعة عبد احلميد بن باديس، علم االجتماع، شعبة
 

  : مقدمة
سيتم استعراض أهم املدارس واالجتاهات اليت انصب اهتمامها      

، وعالقة ذلك نظمةحول موضوع تسيري سلوكيات األفراد داخل امل
  . بنسق االتصال داخل املؤسسة

أساسية   كيان  يتكون من عدة وظائف تعترب املؤسسة مبثابة         
  جمموعة من ومتكاملة ، اىل جانب

ا   والعالقات التفاعلية بني أفرادها،   على ( تأثرها بالوسط احمليط 
ليت تسهم كلها وا) كل املستويات االقتصادية و االجتماعية والثقافية 

  .بتداخلها وتكاملها يف حتقيق أهداف املؤسسة
ذا اجملال على تلك      وقد ركزت كل املدارس والنظريات املهتمة 

مما  )1(. لتحقيق أهداف حمددةنيالعملية والنشاط اإلنساين املوجه
 :يستوجب توافر الشروط التالية 

 .مأن يكون هناك أفراد قادرين على التواصل فيما بينه -
 .يكونون راغبني يف املشاركة و املسامهة بالعمل املشرتك -
 )2(.بغية حتقيق هدف عام -

من هنا، جاءت ضرورة االهتمام بالعنصر البشري، كعامل حمرك 
وأساسي يف العملية التنموية ، عن طريق العناية به وجعله شريكا يف 

  . للمنظمة عملية اختاذ القرار وفقا ملقتضيات التنظيم الداخلي
  :   التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية)1

تتمثل إدارة املوارد البشرية يف سلسلة القرارات اخلاصة بالعالقات     
كما ميكن تصور . الوظيفية املؤثرة يف فاعلية املنظمة والعاملني فيها

ا جمموعة املهام املرتبطة بتدريب األفراد  إدارة املوارد البشرية على أ
  )3(. حتفيزهم و تنظيمهموتطويرهم و 

مرت وظيفة تسيري املوارد البشرية بعدة مراحل تارخيية، حبيث أن     
هذه العملية كانت متوقفة على مصلحة توظيف األفراد وتسيري 

م ، باالستعانة بالنصوص القانونية يف جمال تشريع العمل   .ملفا
العتبار إال أن هذه الوظيفة قد عرفت تطورا ملحوظا آخذة بعني ا   

الظروف اإلنسانية للعامل وخمتلف املتغريات واملؤثرات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية و البيئية اليت هلا اثر كبري على سري 

  . وتطور املؤسسة
عرف تسيري املؤسسات عدة مراحل متتالية، ميكن إمجاهلا فيما    
  :يلي
 .يلورتا. ف: مدرسة التنظيم العلمي للعمل   -

 .فايول.ه: التنظيم الرمسي لإلدارة  -
 .مايو.ا: مدرسة العالقات اإلنسانية  -
  .التسيري عن طريق املشاركة: تطور أنظمة التسيري  -

لقد بدا االهتمام املتزايد بادراك أمهية ومسامهات إدارة األفراد منذ     
، من خالل  جمال فاعلية أداء النشاط واستمرارية وبقاء  1930سنة 
نظمات، وهذا نتيجة للعديد من العوامل املؤثرة ومنها تطور الفكر امل

اإلداري، والضغوط املتزايدة و الناجتة عن املنافسة االقتصادية ومنو 
النشاط النقايب والقوانني والتشريعات احلكومية واملؤثرات الناجتة عن 

تأثريها على   التقدم العلمي والتكنولوجي، فقد كان هلذه اجلوا
و تركيب ومكونات القوة العاملة ، وكذلك النمو املتزايد يف  خصائص

  )4(.باملبادئ و األساليب املتعلقة بإدارة األفراد املعلومات اخلاصة 
اية القرن      ظهور مدرسة   20وبداية القرن  19ومن هنا، عرفت 

 Le  "التايلورية" التنظيم العلمي للعمل أي ما يطلق عليه ب

Taylorisme  ملؤسسه العامل األمريكي فريدريك تايلور، معتربا نسبة
يقوم هذا . العامل مبثابة آلة يتقاضى أجرة مقابل مردوده اإلنتاجي

  :التالية  األسلوب يف التسيري على إتباع اخلطوات
جتزئة العمل الرئيسي إىل األجزاء املكونة له والتعرف على احلركات  -

   Le travail à la chaine.أي العمل بالسلسلة . اليت تتطلب أداءها
 .حتديد احلركات الزائدة والتخلص منها -
 .حتديد األسلوب األمثل ألداء العمل -
حتديد الزمن ألداء كل مهمة يف سبيل تقدير اإلنتاج املرغوب  -

 ) 5(.واملتوقع يوميا 

، بعد سنوات    Henry Fordمما دفع املصنع األمريكي للسيارات 
ليتمكن من وضع األسس األوىل لسلسلة  إىل تبين املبادئ التايلورية

داخل املصانع، وتطبيق سياسة   La chaine de montageالرتكيب 
ا   .جديدة لرفع األجور، لدفع العمال لشراء السيارات اليت يصنعو

بتحديده ألنواع النشاطات   Henry Fayolفقد أسهم  أما يف فرنسا،
 - التخطيط -:ف التاليةاإلدارية داخل املصانع واليت تتألف من الوظائ

  .الرقابة –التنسيق  –القيادة  –التنظيم 
وكرد فعل هلذا األسلوب من التسيري، ظهرت يف الواليات املتحدة     

، أسس علم اجتماع العمل ، متمثلة يف مدرسة 1920االمريكية ، يف 
الذي توصل حسب  Elton Mayoالعالقات اإلنسانية اليت أسسها 

،إىل إبراز حدود  Hawthorneا يف معمل التجارب اليت أجراه
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النظرية التايلورية اليت ارتكزت على رفع اإلنتاج وتنفيذ املهام بطريقة 
   )6(.ميكانيكية من قبل العمال

وبالرغم من تطبيق الكثري من اجملتمعات األوربية للنظام      
 Georges Friedmannالتايلوري،فقد مت توجيه انتقادات له من قبل 

ا أن هذه األساليب من العمل قد أفقدت اخلصوصية املهنية مبين 
م يف أداء مهام متكررة  للعمال غري املؤهلني حبيث تقتصر نشاطا

  )7(.وجمزاة
 Michelو Alain Touraineأما علماء االجتماع أمثال       

Crozier وRenaud Sainsaulieuأسهموا بقدر كبري يف  قد، ف
  ت وإدخال البعد االجتماعيتطوير علم اجتماع التنظيما

مكانة الفاعلني االجتماعيني وتفاعلهم مع املنظمة   للعمل وابراز 
هذا االجتاه مستلهما من املقاربة  كنسق ديناميكي غري مغلق، وكان

 الوظيفية، حبيث عرف تطورا ملحوظا مع تعدد الدراسات - البنيوية

 .ياليت أجراها علماء اجتماع ينتمون إىل التيار التفاعل

L’interactionnisme .  
مث عرفت سنوات السبعينيات من القرن املاضي، بدورها منعطفا     

 La restructurationحامسا ، يتمثل يف إعادة اهليكلة الصناعية 

industrielle  ،خاصة يف فرنسا ،تزامنا مع بروز نظام جديد للعمل
نع ، نسبة ملص   Le Toyotisme"التويوتية"وهو ما عرف بنظام 

 Le"النموذج الياباين" ، وهو ما مسي ب  Toyotaالسيارات الياباين 

modèle japonais  الذي تتمثل مبادؤه باالستجابة ملتطلبات السوق
بأقل التكاليف املمكنة، حيث ظل املختصون يف علم التسيري 
مبهورين بالنجاح االقتصادي والصناعي الذي حققه اليابان 

  )8(.آنذاك
 Leنظام التسيري باملشاركة وزلرب النموذج  وقد مهد هذا   

management participatif    وهو ما ارتبط بظهور حلقات اجلودة
Les cercles de qualité تقنية  مبثابة، ألول مرة يف اليابان وهي

م  حديثة تقوم أساسا على توفري الفرصة للمستخدمني لتفجري طاقا
م و توظيفها يف سبيل حتقيق أ   )9(.هداف املؤسسةوابتكارا

يف ) وهي مبثابة مؤسسة مثالية( ويتمثل سر جناح املؤسسة اليابانية  
  :جمموعة من الشروط، نذكر منها

 Le principe des cinq"  أصفار 05" تطبيق  واحرتام مبدأ  -

zéros  : 

 -zéro stock    : أي عدم وجود املنتوجات املخزنة واملكدسة يف
  .ا للتكاليف املرتفعةاملخازن ملدة طويلة نظر 

  - zéro panne     :الت واألجهزة وضرورة صيانتها عدم تعطل اال
  .وإصالحها بصفة دائمة

  - zéro défaut     : االعتناء جبودة املنتوجات  جتنب النقائص و
 .لالستجابة ملتطلبات املستهلكني

 - zéro délai    : جيب على املؤسسة احرتام اآلجال ما بني
  .وتوزيع املنتوجات التصنيع

- zéro papier  : االقتصاد إىل أقصى حد ممكن يف استعمال الورق
  )10(. يف االعمال اإلدارية

أي أن تقسيم العمل يف هذه :اعتماد األسلوب اجلماعي التعاوين  -
املنظمات يعتمد أسلوب اجلماعة يف توزيع املهام والصالحيات حيث 

  .احدة خالل فرتة عملهفرد ينتمي  إىل مجاعة عمل و  كل  ان
يتم ذلك على ساس املشاركة اجلماعية، عن طريق : اختاذ القرار  -

خر إلبداء رأيه الرمسي يف مشروع القرار مث امترير املشروع من مدير إىل 
ائيا   .االتفاق عليه 

عملية اإلشراف هلا أمهية كربى ، حيث يتوجب : املشرف املباشر  -
م على املشرف التعرف على أحوا ل العاملني وأمناط سلوكهم ومهارا

مما ميكنه من تكوين فرق عمل متجانسة قادرة على التعاون وحتقيق 
  .مستويات أعلى من اإلنتاجية

لقد استقر العرف يف اليابان أن العامل الذي :الوظيفة مدى احلياة  -
يعني يف منظمة ما يبقى فيها حلني بلوغه سن التقاعد يف سن 

وهذا مما يوفر االستقرار الوظيفي .  من عمرهاخلامسة واخلمسني
للعاملني ويوطد صدق الوالء واالنتماء للمنظمة، وكذلك إعطاء 

  .فرصة العمل لآلخرين
ال يقيم العامل الياباين سنويا وإمنا بعد : التقييم والرتقية البطيئني -

مضي عشر سنوات على تعيينه، وبناء على هذا التقييم يتم 
  )11(.ترقيته

، شد انتباه ة الزمنية، ظهر مفهوم حموري آخرخالل هذه الفرت    
ثقافة "الكثري من املختصني يف العلوم االجتماعية أال هو مفهوم 

  ".املؤسسة
  : ثقافة المؤسسة ) 2

ألول   La culture d’entrepriseظهر مفهوم ثقافة املؤسسة       
ن جراء حدة مرة يف الواليات املتحدة األمريكية  يف السبعينات، م

املنافسة مع املؤسسات اليابانية، إلجياد أجنع الوسائل من اجل جتنيد 
العمال، والتمكن من الرتكيز على أمهية العنصر البشري يف 

 )12(.اإلنتاج

إن احلديث عن الثقافة ميوقعنا يف ميدان التحليل االنثروبولوجي           
دراسة من حيث الذي يعتمد على اختاذ اإلنسان كموضوع حتليل و 

انه يعيش داخل جمموعة اجتماعية هلا قواعد تضبط العالقات بني 
ا  حتدد سلوك األفراد و اجلماعات   .أعضائها ، كما أ
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فنالحظ منذ البداية ان هناك، على املستوى اللغوي ثالث         
  :تسميات على االقل هلذا املفهوم 

 La culture dans "  الثقافة يف املؤسسة"فتستعمل تارة    

l’entreprise  ثقافة املؤسسة"  ، وتارة أخرى"La    culture 

d’entreprise ثقافات املؤسسة"، ومرة ثالثة "Les cultures 

d’entreprise.  
يعين املعىن األول ضمنيا أن ليس هناك ما ميكن تسميته بثقافة  

تنظيمية حمضة، أي أن ثقافة الفاعلني داخل التنظيم هي امتداد 
ا مستوحاة ومبلورة . عناصر ثقافية من اجملتمع واحمليطل ويعين الثاين ا

يف الوقت الذي نالحظ استعمال صفة اجلمع قي الثالثة .من الداخل
   )13(.جلماعات متعددة  املوحية بوجود ثقافات متعددة 

تتوفر على قيم  microsociétéفاملؤسسة كمجتمع مصغر 
  أساسية يستند إليها هذا السلوك 

الفردي و اجلماعي ،وكذلك عادات وتقاليد كلها مندجمة ومهيكلة يف 
  نسق معني ، ميكن من ثقافة

ا أداة لتفسري  املؤسسة من الربط بني خمتلف مكونات املؤسسة ، كما أ
ا ليست عفوية بل هي نتاج تاريخ ميثل  ما يدور حوهلا ، مثلما أ

  )14(. رصيدا من اخلربات وأساليب العمل والتفكري 
أوىل علماء االجتماع أمهية كربى لثقافة املؤسسة، بكون أن        

املؤسسة عامل يتكون من عدة ثقافات غري متجانسة وهي الثقافات 
، فثقافة املؤسسة ال توجد خارج  األفراد microcultures فرعيةال

ا تربز من  املنتمني إليها، وال ميكن أن تسبقهم يف الوجود ، إذ أ
ات التفاعلية  واالحتكاك فيما بينهم، مما  ينتج  عنها  خالل العالق

صراعات ثقافية  بني  خمتلف اجلماعات االجتماعية اليت تتكون منها 
  )15(.املؤسسة

ا ،تسهم يف  فرعيةهذه الثقافات ال       ، إىل جانب املؤسسة يف حد ذا
ضمان التسيري اليومي للورشات واملكاتب ، حتديد  وترية العمل، 

ظيم  عالقات العمل  بني األفراد  وكذلك اإلسهام  يف  إجياد تن
بالطبع ، فان الثقافات . حلول للمشاكل التقنية املتعلقة باإلنتاج

يتم  إنتاجها مع األخذ  بعني االعتبار ضغوطات العمل   فرعيةال
  .والتكنولوجيا املستعملة

عزل عن الوسط ومن هنا ، فانه ال ميكننا دراسة ثقافة املؤسسة مب        
ا، فاملؤسسة ال تتكون من عامل مغلق من شأنه إفراز ثقافة  احمليط 
مستقلة ، بل عكس ذلك ، فإن املؤسسة احلديثة شديدة االرتباط 
مبحيطها سواء على الصعيد االقتصادي ،أو على الصعيد االجتماعي 

        )   16(.والثقايف

التكوين والتحفيز تنعكس كلها إن طبيعة اهليكلة والتنظيم واالتصال و     
على الثقافة التنظيمية داخل املؤسسة واإلدارة اجلزائرية ، حبيث ، ومن 
خالل هذه اآلليات ترتسخ سلوكيات وقيم وعادات وتقاليد تتخذ 

ا اليومية    )17(.منها املؤسسة أسلوبا وجتعلها عوامل ضبط حيا
  : إستراتيجية الموارد البشرية  )3

تضمن يف العادة صياغة هدف معني ت اإلسرتاتيجية تإذا كان      
وضع اخلطط التنفيذية الكفيلة بتحقيقه،فان إسرتاتيجية املوارد و 

البشرية تتمثل يف حتديد األهداف األساسية طويلة األمد للمنظمة 
إدارة املوارد البشرية اليت تتجسد يف جماالت العمل ب املتعلقة

  )18(. واملمارسات التنفيذية اليومية 
ولتحقيق كل ذلك، هناك ضرورة االهتمام بكل أفراد املؤسسة     

وهذا يتجلى من خالل . على كل املستويات العليا والوسطى والدنيا
  :العناصر التالية 

  : االتصال وعالقته بالهيكل التنظيمي) 1
كي نستهل احلديث عن نسق االتصال البد من اإلشارة إىل           

يف أية مؤسسة له عالقة وطيدة مع طبيعة " االتصال التنظيمي"
وأسلوب سري وتسيري التنظيم ، وكذا مع ثقافة املؤسسة القائمة وما 

لذلك، فهو ال .يرتتب عن ذلك من سلوك وأفعال وردود لألفعال
  .يعترب جمرد أداة، وإمنا كسريورة لتمكني األفراد من التفاعل فيما بينهم

تاج املؤسسات اإلدارية إىل حركية فعلى غرار املؤسسات االقتصادية حت
واملؤسسات االقتصادية هي  األكثر دراسة  وحتليال من  . اتصالية 

 اإلنتاج، التسويق،: حيث  تنظيمها وسريها وخمتلف وظائفها
والقواعد اليت تتأسس عليها .املوارد البشرية، اإلمداد الصيانة، املالية،

ها  العرض والطلب حياة املؤسسة هي قواعد  السوق اليت  حيكم
  )19(.واملنافسة واجلودة  وحتقيق األرباح  من اجل البقاء والدميومة

على مستوى وظيفة االتصال، فقد تطور وتطورت أمهيته يف      
املؤسسة االقتصادية وأصبح حيتل مكانة إسرتاتيجية يف تنظيمها 

  .وهو موجه إىل مجهور داخلي ومجهور خارجي . وسريها
لي يتمثل يف املوظفني واإلطارات والشركاء اجلمهور الداخ -

 ).النقابة( االجتماعيني

واهلدف من االتصال هو توفر وسيولة املعلومات والسري احلسن 
ويتم هذا من اجل . للمصاحل وضمان توفر املعلومة العملية والتحفيزية

االنسجام الداخلي التام يف سريورة اإلنتاج ويف احلياة اليومية العملية 
 .تماعية داخل املؤسسةواالج

أما اجلمهور اخلارجي فهم الزبائن واملتعاملني مع املؤسسة   -
من كاملمونني باملواد األولية واليد العاملة والسلطات العمومية، وكلهم 

 .هلا احمليط اخلارجي مكونات
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واهلدف منه يتمثل يف التعريف باملنتوج وإعالم الزبائن وتداول 
ناء صورة اجيابية عن املؤسسة من اجل املعلومات مع املتعاملني وب

  )20(.إعطائها مكانة يف احمليط واجملتمع
  : الهيكل التنظيمي)  1-1

يعترب اهليكل التنظيمي مبثابة الشكل الذي حيدد تقسيم الوظائف      
واملهام على العمال واملوظفني من خالل قنوات التنسيق ومنط االتصال 

الذي  فهو ذلك اإلطار. اإلداراتالعمودي واألفقي داخل املؤسسات و 
حيدد الرتكيب الداخلي وتنظيم العالقات واملسؤوليات داخل املؤسسة، 
ا واليت ختضع ملبدأ التدرج اإلداري،  وجممل الوظائف واملهام املنوطة 

  .متكاملة فيما بينها من اجل حتقيق أهداف وإسرتاتيجية املؤسسة
  :نظيمي العوامل املؤثرة يف حتديد اهليكل الت  
  .حجم املؤسسة ـ كبرية ، متوسطة أو صغرية )1
ا) 2   .عدد األفراد العاملني 
 .جمموع الوظائف ) 3

 .اإلسرتاتيجية املتبعة)4 

  .عمر املؤسسة) 5

  .التكنولوجيا املستعملة ) 6
  ).الداخلي واخلارجي ( حميط املؤسسة )7

وفقا  يتكون اهليكل التنظيمي حسب الوظائف إىل أربعة مستويات،
  : للشكل التايل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المستويات حسب التدرج اإلداري للوظائف): 1(الشكل

  :على مستوى المديرية العامة للمؤسسة-                                 
  
 
   

 
 
 
 
  

 
 
                  

 
            

  
    
  
  

 مديرية التخطيط

المدير  العام   

 نائب المدير العام

مديرية الموارد   
 البشرية

 المديرية التجارية المديرية المالية المديرية التقنية

   رؤساء االقسام

حرؤساء المصال 

  اعوان التنفيذ

  1   لمستوىا

  3   لمستوىا

  4   لمستوىا

  2   ىلمستو ا
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  :فميثل هذا الشكل تسلسل الوظائ
 املدير العام ونائبه: املستوى األول -

 .املديريات املركزية  ورؤساء األقسام على مستوى املديرية العامة للمؤسسة: املستوى الثاين  -
 .رؤساء املصاحل: املستوى الثالث -
 . األعوان التنفيذيون: املستوى الرابع  -

  : منافذ ومسالك االتصال)1-2
  :على العموم ، يوجد أربعة اجتاهات هي .جتاه تدفق االتصال تشري املنافذ أو املسالك إىل ا      

  descendantاالتصال من أعلى إىل أسفل  -1

 ascendantاالتصال من أسفل إىل أعلى    -2

                       latéralاالتصال اجلانيب    -3

                    diagonalاالتصال احملوري   -4

 
 

  اتصال جانبي                                            
  

                  
  اتصال  راسي                         اتصال راسي                      اتصال محوري                       

  من أسفل إلى أعلى                  من أعلى إلى أسفل                                                   
  
 
 
  
  

  )21(- االتصال واتجاهاته األربعة): 2(الشكل - 
    

، التداخل ما ) 2و 1(نالحظ من خالل الشكلني السابقني     
بني مسالك واجتاهات االتصال والتنظيم اهليكلي ملختلف الوظائف 

ا    .حسب مستويا
انسياب وتدفق املعلومات من : صال من أعلى إىل أسفل تاال
لى إىل السافل ، حيث جند ان منافذ االتصال الرمسي تتبع أو األع

  . تتم من خالل هيكل عالقات السلطة
يكون اجتاه االتصال من : االتصال من أسفل إىل أعلى       

هذا الشكل من االتصال ذو .املستويات الدنيا إىل املستويات العليا 
شكاوى طابع غري توجيهي فهو يأخذ شكل استفسارات وتقارير ، 

وتظلمات مكتوبة، لذلك، فهو يزود اإلدارة باحلقائق واملعلومات 
  اليت تساعدها على اختاذ القرار  

لفاعلية العمليات ، فهو اإلدارات  ايعترب أساس: االتصال األفقي   
واألشخاص الذين يعملون يف نفس املستوى يف السلم اإلداري 

  ).مدير اإلنتاج مع مدير املوارد البشرية(
رغم أن هذا النوع من االتصال اقل استخداما : االتصال احملوري   

من األشكال األخرى ، فهو ذو أمهية  بالنسبة  لألفراد  الذين ال 
يستطيعون  إرسال آواستقبال الرسائل  بفاعلية  من  خالل  

  )22(.مسالك أخرى
  Le recrutement:  التوظيف )2

وظفني يف املراكز ترتكز عملية التوظيف حول تعيني امل    
وقد أصبح هلا مدلول واسع يتضمن ختطيط  الوظيفية الشاغرة،

م  وتزويدهم  القوى العاملة واجتذاب العاملني وتطوير قدرا
  )23(. إلجناح املنظمة باملهارات الالزمة  

)ب( مدير الوحدة)ا( مدير الوحدة  
 

 التقنيون والعمال مدير فرع 
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احلاجة إىل كفاءات : ومن أهم املقاييس يف التوظيف     
قتناء هذه الكفاءات و ال.يف مناصب معينة ولزمن معني معينة،

تراعى شروط املستويات املعرفية واخلربات واملؤهالت مبا يف ذلك 
  )24(. القدرات الشخصية للمرتشح للمنصب

  :إجراءات التوظيف تتم وفقا للمراحل التالية  
التفكري يف االحتياجات املستقبلية للمؤسسة ،يف :املرحلة األوىل -

الكفاءات واملناصب،واليت التسيري التقديري حول زيادة وتطور 
.                     تدخل ضمن البعد االسرتاتيجي للمؤسسة    

Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences                  

تشكل . حتديد املؤهالت املطلوبة للمرتشح : املرحلة الثانية -
كن من نشر مؤهالت املنصب املرتقب النواة احلقيقية اليت مت

  . Offres d’emploiعروض العمل 
وهي ذات طابع عملي، تتمثل يف محلة :املرحلة الثالثة -

 التوظيف ونشر اإلعالنات عرب وسائل االتصال املختلفة
واختيار شكل ..) االنرتنت، الصحف، مكاتب اليد العاملة(

  ).داخلي آو خارجي(التوظيف 
ف ، عن طريق  دراسة  وهي  عملية  التوظي: املرحلة الرابعة -

 )25(.امللفات والسري الذاتية للمرتشحني

  تسيري املسار املهين والتسيري التقديري: 
تقتضي هذه العملية األخذ  بعني االعتبار تسيري الوظائف      

هذه  املعارف واملهارات  املكتسبة  من . واملؤهالت والكفاءات 
ملنصب  املشغول طرف  الفرد  متكنه من التكيف والتوافق مع ا

لذلك    L’adéquation homme/posteطوال حياته املهنية 
،يتم تعيني املوظف حسب  قدراته املعرفية واملهنية باالستجابة 

  .ملتطلبات واحتياجات املؤسسة 
 يتمتع  وملدير املوارد البشرية دور أساسي يف ذلك بكونه        

اخلاص     Diagnosticبالتشخيص  للقيام   خبطة تقديرية 
بالوضعية  املهنية لألفراد، واستباق األحداث والتغريات  احملتمل 
وقوعها مستقبال ،حىت يتمكن من مواجهة كل التغريات املتمثلة 

  :يف احلاالت التالية 
 .تغيري املناصب احملتمل تعديلها -
 .تغيري املناصب املتوقع حذفها -
 .خلق مناصب جديدة وإدماجها يف هياكل املؤسسة -

 

  

 :التكوين )3

يعترب التكوين من الوظائف احملورية يف تثمني املوارد البشرية       
داخل املؤسسة، وهو مبثابة تلقني املعارف األساسية اليت 

الفرد داخل   وطوال املدة  اليت  يقضيها. لهحيتاجها الفرد يف عم
املؤسسة يتلقى، من حني آلخر ،فرتات تدريبية هدفها حتسني 

آو إطالعه  ،أو حتيني معارفه يف جمال اختصاصه مستوى املعين
على خربات أخرى أو مستجدات تساعده على التحكم يف 

  .جمال عمله
 اتعترب التكوين عبء ،يف القدمي لقد كانت املؤسسات،      

  عليها ، وكان املسئولون يرفضون أن
يغادر الفرد  مكان عمله على اعتبار أن ذلك  يشكل إعاقة   

بينما أظهرت التطورات العلمية أن . رة  لإلنتاجللعمل وخسا
) سواء داخل املؤسسة آو خارجها(الفرتات التكوينية والتدريبية 

جتعل املتكون أكثر فعالية يف أدائه ،وأحسن إقباال على العمل 
ملا هلذه الفرتات من حمفزات ومن آثار اجيابية على األوضاع 

انيات التكوين أخذت لذلك ، فان ميز .املهنية والنفسية للمعين
  .تتزايد من سنة إىل أخرى

ويف اجلزائر، أصبحت املؤسسات االقتصادية خاصة  جمربة،      
باملائة من رقم أعماهلا ) 1(قانونا، على أن ختصص واحدا

 )26(.للتكوين وحتسني املستوى

   Plan de formation : مخطط التكوين 
لبشرية تنتهج كل مؤسسة ومن اجل استثمار مواردها ا        

سياسة لتكوين أفرادها، حىت تكون هذه العملية يف متاش 
مير خمطط التكوين، يف . وتناغم مع بقية الوظائف األخرى

 :عادة باملراحل التالية  املؤسسة اجلزائرية،

  ).الداخلي واخلارجي( التعرف على احمليط - 1املرحلة 
: العالقة(.البحث عن احتياجات التكوين ودراستها -          
 )     اآللة ومنصب العمل/العامل

  .    ترمجة االحتياجات إىل حمتويات وبرامج تكوين -    2املرحلة
  .تقدير التكاليف الكلية للتكوين  -             

حتديد أولويات التكوين   من طرف املديرية  -             
  ).مديرية املوالبشرية (العامة 

  طط التكوين إعداد خم -             
من طرف قسم .  حتديد أشكال التكوين  -    3املرحلة 

  .)ب.م.م(التكوين 
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  .        إعداد رزنامة سنوية -             
 مركز التكوين . تفنيد املخطط السنوي للتكوين -                

  ..تكوين يف موقع املؤسسة –                
  .لةاملراقبة واحلوص   -     4املرحلة

ما فتئت عملية إدارة املوارد البشرية تنمو وتتطور، مع ظهور     
نتيجة لتوسع  آليات وعناصر جديدة يف السلوك التسيريي،

حجم املؤسسات احلديثة اليت طورت من أساليب اإلدارة 
  :واألداء، منها

، اإلدارة  la gestion prévisionnelleالتسيري التقديري  
،   la gestion du tempsالوقت  إدارة ، la GPOباألهداف

  . la gestion du changementإدارة التغيري  
  : اخلامتة

لقد أولت املؤسسة اجلزائرية، خاصة بداية من الثمانينات،و    
بعد استقالل املؤسسات وظهور اقتصاد السوق، أمهية كربى هلذه  
اآلليات  وذلك  باالهتمام  بالعنصر البشري وتنظيم  ظروف 

ل ، بعد صدور العديد من النصوص القانونية  و التشريعية العم
  :   نهايف جمال العالقات الفردية واجلماعية للعمل م

املتعلق  بالعالقات الفردية  )1982(06-82القانون رقم -    
  .للعمل

  .املتعلق بعالقات العمل )1990( 11-90املرسوم -    
ية النزاعات املتعلق بتسو  )1990(02-90القانون رقم  -   

  .اجلماعية وحق ممارسة اإلضراب
  .املتعلق مبتفشية العمل )1990(03-90القانون رقم  -   
املتعلق بتسوية النزاعات  )1990(04-90القانون رقم  -   

  .الفردية
لذلك، ولكي تتمكن املؤسسة من ضمان جناعتها ككيان ذي    

 طابع اقتصادي واجتماعي على حد سواء، فهي تسعى إىل 
النمو والتطور عرب الزمان واملكان، من خالل إعداد إسرتاتيجية 
مبنية على القدرة واإلرادة و املهارة، واالنفتاح على  حميطها 

اخلارجي، وكذا تسخري خمتلف الوسائل وتنمية  وتطوير مواردها  
م ، عن طريق آليات  م  ومتطلبا البشرية  واالستجابة  حلاجا

كوين  والتدريب  والرتقية  والتحفيز املادي متعددة  من مجلتها الت
واملعنوي، وإرساء  ثقافة مؤسساتية  مبنية على  توفري اتصال  
فعال وسيولة للمعلومات وإشراك  خمتلف الفاعلني  االجتماعيني 

  . يف  حتديد  وحتقيق أهداف املؤسسة
       

  :والهوامش 
دار جمدالوي  -ريات وسلوكنظ -إدارة املنظمة:مهدي زويلف ، علي العضايلة )1(

  .10، ص1996للنشر والتوزيع ،االردن ،
  .11املرجع نفسه، ص) 2(
مدخل اسرتاتيجي  –إدارة املوارد البشرية :عادل حرحوش صاحل ،مؤيد سعيد السامل ) 3(
  .5،ص2006عامل الكتب احلديث ،األردن ، –
، الدار اجلامعية، السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية:عبد الغفار حنفي ) 4(

  .6،ص 2007اإلسكندرية ،
دار –األصول واملفاهيم املعاصرة  –مبادئ يف العلوم اإلدارية  :حنا نصر اهللا وآخرون)5(

   .25،ص1998زهران للنشر والتوزيع ،عمان، األردن ،
)6 ( Thomas Gay : L’indispensable de la sociologie 

,Studyrama, France, 2004,p.103. 
 (7) Ibid ,p.103. 
(8) Ibid ,p.104. 

 ، 2005، 12رقم  CRASCمركز دفاتر  االتصال وثقافة املؤسسة،:ليلى بوطمني)9(
  .21ص

(10) Thomas Gay : L’indipensable de la sociologie , p.107. 
 .68مبادئ يف العلوم اإلدارية،ص:حنا نصر اهللا وآخرون ) 11(

(12) Denys Cuche  : La notion  de  culture  dans  les   
sciences  sociales , Casbah éditions , Alger , 1996,p.100. 

الثقافة والتسيري يف اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر :حممد بشري ) 13(
 .6،ص 2007ن

دار الفجر للنشر  –مقاربة سوسيولوجية  –اإلدارة اجلزائرية : عبد احلميد قريف )14( 
  .107،ص 2008زيع ، القاهرة ،والتو 

)15 ( Denys Cuche : La notion de culture dans les sciences 

sociales , p.102. 
(16) Ibid ,p.105. 

  .107اإلدارة اجلزائرية ،ص: عبد احلميد قريف ) 17(
  .104املرجع نفسه،ص) 18(
  .105املرجع نفسه، ص) 19(
  .418دارة املوارد البشرية ،صالسلوك التنظيمي وإ:عبد الغفار حنفي ) 20(
  . 223املرجع نفسه،ص) 21(
  .4إدارة املوارد البشرية ،ص :عادل حرحوش صاحل ،مؤيد سعيد السامل ) 22(
  .208مبادئ يف العلوم اإلدارية ص:حنا نصر اهللا وآخرون ) 23(
  98.اإلدارة اجلزائرية ،ص: عبد احلميد قريف ) 24(

(25)Geneviève Lacono :Gestion des ressources humaines , 
Casbah éditions ,Alger ,2004,p.165. 

  .102اإلدارة اجلزائرية ،ص: عبد احلميد قريف ) 26(
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 تنظيم النسل في الديانات السماوية
صديق خوجة خالد .د  

-مستغامن–بكلية العلوم االجتماعية جامعة عبد احلميد بن باديس " ب"أستاذ حماضر    
 

:دتمهي
يتفق اليهودي، واملسيحي، واملسلم يف أن البشرية تصبح مهددة 
ا أوامر الدين اليت تقضي بوجوب إجناب  بالزوال إذا ما فقدت قو

فكل الديانات السماوية تتفق يف أن الغرض األساسي من  .األبناء
الزواج هو بالدرجة األوىل النسل وإنشاء العائلة وتربية األوالد حسب 

غري أن يف مسألة منع احلمل تطورت األفكار مع تطور . تعاليم الدين
الزمن فاختلفت اآلراء بني مؤيد للتباعد وحمرم للتحديد وبني من جييز 
استعمال الوسائل الطبيعية دون الوسائل الصناعية وغريها من األقوال 

وفيما يلي عرض بشيء من التفصيل ملوقف الديانات . واآلراء
  .حلمل و تنظيم األسرةالسماوية يف مسألة منع ا

 :تحديد المفاهيم و المصطلحات .1
قد جند يف اللغة العربية مصطلحات كثرية تصب يف معىن واحد 

فإذا قلنا منع احلمل ميكن القصد منه تنظيم . أو تتشابه يف التعريف
النسل أو تنظيم الوالدات، كما جند مصطلحات أخرى مثل حتديد 

عىن واحد وهو استعمال وسيلة النسل أو تنظيم األسرة كلها تقصد م
ائيا أو بطريقة متباعدة   .معينة اليت متنع اإلخصاب سواء 

" ختطيط إجناب األطفال"وقد يقتصر مصطلح تنظيم األسرة على 
والذي ينص  1966الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

وبكامل لكل األزواج واألفراد احلق يف أن حيددوا بكل حرية "على أنه 
  ".الوعي واملسؤولية عدد أطفاهلم و املدة الفاصلة بني كل والدة

جمهودات "يعين  (Familly Planning)يقول هلمان أن تعبري 
ويقول ". األسر إلجناب عدد كثري أو قليل من األوالد وفقا ملا تشاء

أن تنظيم األسرة هو االجتاه الذي يهدف إىل " :أمحد زكي بدوي
  ".تخدم لذلك وسائل عديدة ملنع احلملحتديد النسل و يس

، فقد 1971املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد يف الرباط عام  أما 
قيام الزوجني بالرتاضي بينهما، ودون إكراه، "عرف تنظيم األسرة بأنه 

احلمل، أو تعطيله مبا  باستخدام وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل
وذلك يف نطاق  دية،يناسب ظروفهما الصحية واالجتماعية واالقتصا

 )1(".املسؤولية حنو أوالدمها و أنفسهما

كلمة ) Reland Pressat" (روالن بريسات"وقد عرف  هذا
"Contraception " ا دف إىل عدم وقوع احلمل "بأ املمارسة اليت 

العلوم اإلنسانية  أما معجم مصطلحات )2(."عند أي عالقة جنسية
  استخدام "حتديد النسل هو  ":Contraception"فيذكر معىن كلمة 

الزوجني للوسائل املختلفة ملنع احلمل ومنها الطبيعية كاالنتفاع بفرتة 
األمان والعزل والوسائل الطبية وأمهها أقراص منع احلمل واحلاجز 

 )3( ."املهبلي

كما ورد تعريف آخر ملصطلح منع احلمل الذي ينص على أنه 
ساليب اليت متنع التقاء احليوان وسيلة ملراقبة الوالدات باستعمال األ"

  ."املنوي مع البويضة عند االتصال اجلنسي حبيث ال يقع إخصاب
ولقد وردت مصطلحات أخرى تصب يف معىن واحد ومن أجل 
غرض واحد رغم اختالفها يف التسمية لكنها تتفق يف فكرة التحكم 

تنظيم النسل الذي مصطلح   :يف اخلصوبة أو اإلجناب و من بينها
ضبط النسل أو حتسني الصحة اجلسمية والنفسية لألم والطفل " يعين

وإتاحة الفرصة للزوجني من أجل أن يعيشا حياة جنسية وعائلية 
  )4( ."متوازنة و مبأمن من وقوع محل ال يرغبانه

مصطلح يطلق على تنظيم "وهو حسب املوسوعة العربية العاملية 
ى تعطي املعىن وهناك مصطلحات أخر . والدة األطفال أو منعها

تنظيم الوالدة، تنظيم األسرة، التحكم يف اخلصوبة، األبوة : نفسه مثل
  )5( ."املنظمة

يستعمل يف بعض األحيان مصطلح تنظيم األسرة وقد يقصد به 
ا  تنظيم النسل أو ضبط النسل أو حتديد النسل كلها مرتادفة يقصد 

 .التقليل من اإلجناب

من االحتياطات واإلجراءات جمموعة "كما يقصد مبنع احلمل 
الطبية وغري الطبية اليت يتخذها الزوجان مبفردمها أو مبساعدة خمتص 
للحيلولة دون وقوع لقاء بني بويضة املرأة واحليوانات املنوية للرجل 

  )6( ."دف منع وقوع احلمل عند الزوجة يف أوقات غري مرغوب فيها
ا الزوجان لكي يتجنبا جمموعة الطرق اليت يتخذه"ويعرف أيضا بأنه 

 )7( ."اإلخصاب

ويف هذا الصدد فإن اإلمام حممد أبو زهرة يشبه تنظيم النسل 
ا كلها ألفاظ مرتادفة مؤداها  بضبط النسل وحتديد النسل ويقول أ

 . تقليل النسل

إن تنظيم األسرة كمصطلح يف اللغة العربية، الذي يقابله باللغة 
يشري غالبا إىل ) Family planning" (ختطيط األسرة"االجنليزية 

أما يف اللغة . سياسات ضبط النسل و إعداد برامج و تصميمها
ختطيط إجناب األوالد حسب رغبة "العربية فغالبا ما ينحصر معناه يف 
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ولكن البد من التمييز بني مفهوم ". اآلباء لظروف يعود تقديرها هلم
ة  .تنظيم األسرة هذا واملفاهيم املشا

 Family(أن استخدام مصطلح تنظيم األسرة "آخر  ويف تعريف

planning ( نعين به جمهودات األسرة عن وعي وإدراك إلجناب عدد
 )8(."كثري أو قليل من األوالد وفقا ملا تشاء

أما اإلمام حممد أبو زهرة فهو مييز بني مفهومي تنظيم األسرة 
النسل  وتنظيم النسل، فلقد تناول يف كتابه تنظيم األسرة وتنظيم

موضوع تنظيم األسرة على أنه جمموعة من القوانني والشرائع الدينية 
اليت ختص بالزواج وتعدد الزوجات والطالق وما يرتتب عنها من 

 . أحكام ونصوص

تعبري تنظيم األسرة يتضمن، "والكاتب عبد اهللا إبراهيم يذكر بأن 
افة من فيما يتعلق بقواعد احلمل والوالدة، االحتماالت النظرية ك

أي يتضمن التوجهات . تشجيع النسل إىل احلفاظ عليه إىل احلد منه
مجيعها اليت ميكن لوجه تنظيمي أسري معني أن يتخذها يف 

 )9( ."امللموس

تنظيم األسرة ال يستلزم إجراء "واإلمام الشرباصي فهو يقول أن 
عملية تعقيم، و إمنا هو اختاذ وسيلة مشروعة غري ضارة إلجياد فرتات 
زمنية متباعدة بني مرات احلمل، وبذلك تطول السنوات و يقل عدد 

 )10( ."األوالد تبعا لذلك

  :إن تنظيم األسرة ليس حتديد النسل و إمنا"
  توقيف زمن احلمل حسب ظروف األسرة الصحية واالقتصادية

 .واالجتماعية
  املباعدة بني احلمول بالفاصل الزمين املناسب الذي يسمح

من أمه املدة الكافية ولألم باستعادة قواها بعد  للطفل بالرضاعة
 .احلمل و اإلرضاع

 11( ."جتنب احلمول غري املرغوب فيها( 

فمفهوم تنظيم األسرة أعم وأمشل وال يقتصر على حتديد النسل 
وغالبا ما يستعمل . فقط بل يتجاوزه ليشمل مفهوم الصحة اإلجنابية
ديد النسل مثال وذلك هذا املفهوم بدال من املفاهيم األخرى كتح

ألسباب ما قد يثري بعض التيارات الدينية اليت هي ضد حتديد 
  .النسل

إيقاف "ومصطلح حتديد النسل يقصد به على مستوى األسرة 
، وقد يلجأ إىل "اإلجناب عند حد معني ال يتعداه من عدد األطفال

وعلى . ذلك إىل تعقيم الرجل أو املرأة بعد حد معني من الذرية
ا الدولة ضمن سياسة "ى اجملتمع يدل على مستو  إجراءات تقوم 

سكانية تستهدف الوصول مبعدالت اخلصوبة إىل مستوى يالءم 
  ."إمكانات اجملتمع

يتضح مما سبق أن هناك فرق شاسع بني مفهومي تنظيم األسرة 
وحتديد النسل فاألول يسمح بتنظيم الوالدات والتباعد بني احلمول، 

ائيا عن اإلجناب عند عدد معني مثل سياسة أما الثاين فهو ا لتوقف 
 .الطفل الواحد يف الصني وثالث أطفال يف أوروبا

أما مصطلح تنظيم السكان فهو تدخل الدولة يف شؤون األسرة 
بوضع قوانني وسياسات للتأثري يف منو السكان وقد عرف بأنه 

 ".جمهودات الدولة للتأثري يف منو السكان مبجموعهم"

العمل اإلرادي إلسقاط اجلنني عن قصد، "اض هو واإلجه
بسبب طيب أو دون سبب طيب قبل موعد الوالدة، ألنه غري مرغوب 

ناذرا ما يستخدم هذا املصطلح كعنصر أو وسيلة من وسائل . فيه
  )12( ."تنظيم األسرة وخباصة يف اجملتمعات احملافظة

عية، وقد يكون إجهاضا ال إراديا نتيجة لظروف صحية غري طبي
أو يكون مقصودا كوسيلة لتنظيم األسرة، أو عدم الرغبة يف مزيد من 

فاللجوء إىل اإلجهاض يعترب وسيلة لتحديد عدد . )13(األطفال
األطفال مثلها مثل الوأد، فال تتم إال بعد أن يتكون اجلنني، بينما 
حتديد أو تنظيم الوالدات فتعتمد على جمموعة من الوسائل اليت حتول 

 .تقاء احليوان املنوي بالبويضة داخل الرحمدون ال

رغم الفرق بني اإلجهاض ووسائل منع احلمل فإن كثري من 
الدول، من تلجأ يف سياستها السكانية إىل اإلجهاض كآخر حل 
للتخلص من محل ال يرغبون فيه وذلك بعد فشل الوسائل األخرى أو 

  .عدم استعماهلا عند اجلماع
 :سيحيةمنع الحمل في الديانة الم .2

يعترب القديس أوغسطني يف مشال إفريقيا خالل القرن السادس 
امليالدي، من األكثر تأثرا باملؤلفني الذين كتبوا أوىل املواقف الديانة 

وكان له دورا يف وضع هذا التوجه يف  . الوالدات مراقبةاملسيحية إزاء 
. اب، والذي أدان فيه أي حماولة لتجنب اإلجن"الزواج والشهوة"كتابه 

كان القديس يعرب عن وجهة نظر متحررة نسبيا ضد نظرة الغنوصيني 
كانت . أن اجلنس كان ميثل الشرور، حىت لو كان يف إطار الزواج

اليت تقول  الرومانيني الرواقينيآراؤه مستمدة إىل حد كبري من تعاليم 
 .أن اإلجناب هو اهلدف املنطقي للزواج

فالدين املسيحي يرفض فكرة حتديد النسل كما جاء يف 
وباركهم اهللا وقال هلم أمثروا : "اإلصحاح األول من سفر تكوين

وجاء أيضا يف املبادئ اليت أطلقها البابا ". وأكثروا األرض وأخضعوها
طاهر هو الزواج الذي ال بد أن يؤدي الزواج ال" بيوس احلادي عشر

 ".إىل اإلجناب دون انقطاع أو تنظيم

خالل الثالثينات من القرن املاضي كان موقف الكنيسة من 
حيث  تنظيم النسل هو حترمي مجيع وسائل منع احلمل واإلجهاض،
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مفاده التحرمي  1930صدر بيان من طرف رجال الكنيسة يف عام 
ل الصناعية ملنع احلمل ألن يف ذلك الكالسيكي الستخدام الوسائ

 .ارتكابا للخطيئة ضد الطبيعة وضد الرب

م مل يعرتضوا بذلك على فكرة حتديد حجم العائلة لكن  غري أ
بشرط إتباع الوسائل الطبيعية أي اللجوء إىل التعفف واالمتناع أو 

 .إشباع الوسيلة املتناسقة املعروفة بفرتة األمان

يف كلمة  1951بيوس الثاين عشر يف سنة وهذا ما أكده البابا  
ألقاها على جمموعة من القابالت، بإباحة استعمال طريقة أوجينو 

(Ogino) أي االمتناع عن اجلماع أثناء فرتة اإلخصاب. 

االصطناعية احلديثة ملنع احلمل بإدانة من  فقوبل تطوير الوسائل
ل جنسي جيب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، واليت تعتقد أن كل فع

يف الواقع ال ميكن أن ننسى أن الزواج "ألنه  .أن يظل مفتوحا للحياة
فاملتعة اجلنسية بني . زىن يف الديانة املسيحية يعين اإلجناب وليس

 )14( ."الزوجني تعترب حمظورة

ولقد تأكد نفس املوقف خالل الستينات بإدانة مجيع وسائل 
ة الكاثوليكية األساليب حيث تعترب الكنيسة الروماني. منع احلمل

ا حتول دون  االصطناعية لتنظيم النسل غري أخالقية بسبب أ
الغرضني األساسيني من الزواج أال ومها احلب املتبادل بني الزوجني 

 . وإجناب األطفال

وجهة النظر التقليدية  1968ولقد ذكر البابا بول السادس سنة 
   ُّ وكل  “: ، وكتب يقولللرومان الكاثوليك وذلك يف املنشور البابوي
ً            عملية زواج جيب أن تكون جماال  لبعث احلياة فاعترب بذلك التنظيم . ”                        

ا عارضت مجيع وسائل تنظيم  ً                                      الطبيعي لألسرة مقبوال  بالرغم من أ                   
.النسل االصطناعية

 )15( 

بعنوان   (le Monde)نشر مقال يف جريدة 1983ويف سنة 
، ولقد وصف "حلملالكنيسة تتمادى يف إدانتها لوسائل منع ا"

موقفها بالغموض وأنه غري واقعي وخصوصا عند ظهور مرض 
وتنطلق يف موقفها هذا من أن احلياة مقدسة ليس لإلنسان . السيدا

حق التصرف فيها، فهي تدين استعمال كل وسائل منع احلمل 
  .االصطناعية

ويف عهد جون بول الثاين أصبحت الديانة املسيحية جتيز 
احلمل من أجل تباعد الوالدات ولكن لسبب استعمال موانع 

. من أجل أسباب مشروعة، ميكن لألزواج تباعد الوالدات. "مشروع
ولكن عليهم التأكد من أن املبتغى ال يكون نامجا من األنانية وإمنا 

 )16( ."يتناسب مع املسؤولية األبوية

من أجل سبب معقول، ميكن "ولقد ذكر يف عقيدة الكنيسة أنه 
ولقد بني جمموعة من  )17("اللجوء إىل التباعد بني أوالدهم لألزواج

ا من  طريقة العفة : "جل ذلك الغرضأاملمارسات املسموح 
املرحلية، وطرق تباعد الوالدات اليت تعتمد على املالحظة الذاتية 
ومجاع يف األيام اليت ال يتم فيها اإلخصاب، كلها طرق تتوافق مع 

 )18(".األخالق

يسة املعارض الستعمال وسائل منع احلمل الصناعية فموقف الكن
و املؤيد إىل استعمال وسيلة فرتة األمان أو التعفف تفسريه أن اهلدف 
األساسي من العالقة اجلنسية يف إطار الزواج هو اإلجناب وليس 

إذ أن التمتع بالغريزة اجلنسية يعترب يف الديانة  .اإلشباع الغريزي
وأن العالقة الزوجية تعتمد على مطلبني . املسيحية عمل غري أخالقي

 .أساسيني ومها الوفاء بني الزوجني و اإلجناب

ولقد حدثت أخطاء يف الرتمجة للكتاب الصادر عن الفاتيكان، 
الذي هو عبارة عن جمموعة من تعاليم الكنيسة املوجهة للشباب وقد 
صدر بعدة لغات، ومن بينها خطأ يوحي بأن الفاتيكان يوافق على 
منع احلمل، ولكن الفاتيكان سحب النسخة اإليطالية، مبا فيها 
النسخ األوىل اليت ضمت ملحقا حيوى تصحيح أخطاء الرتمجة، وكان 
اخلطأ الرئيسي يتعلق مبا إذا كان بوسع الزوجني التخطيط املسبق 

ففي النسخة اإليطالية الصادر يف شكل . لتحديد عدد أفراد األسرة
طأ يف ترمجة سؤال عن تنظيم األسرة، والسؤال أسئلة وأجوبة، هناك خ

، " هل جيوز لزوجني مسيحيني أن يتحكما يف عدد أطفاهلما ؟"هو 
هل جيوز لزوجني مسيحيني "ولكن الرتمجة اخلاطئة جاءت كما يلي 

 ".نعم"، واإلجابة الواردة للسؤال هي "استخدام وسائل منع احلمل؟

ي وسائل صناعية ملنع واملعروف أن الفاتيكان يعارض استخدام أ
احلمل، ولكنه يسمح بتنظيم األسرة من خالل الوسائل الطبيعية، ومبا 
يوحي بأن بوسع الزوجني مثال مراقبة فرتات خصوبة املرأة لتحديد 

  .األوقات اليت تتيح عالقة زوجية بعيدة عن احتماالت احلمل
 :منع الحمل في الديانة اليهودية .3

البد من  ديينن الزواج مبثابة واجب إن الديانة اليهودية تعترب أ
كما تدعو الشعب اليهودي إىل التناسل والتكاثر، إذ يعتقدون . أدائه

وكان عدم اإلجناب من أسباب  .أن العقم عندهم لعنة كبرية من اهللا
ومن هذا املنطلق يسعى اليهود يف األرض . الطالق يف العصور القدمية

ا   .بشىت الطرقاحملتلة اليوم لزيادة يف عدد سكا

ولقد ذكر يف الكتاب املقدس لليهود تلميح عن وسيلة من 
وسائل منع احلمل الذي يدعى باجلماع املنقطع أو العزل، حيث ورد 

وكان عري بكر يهوذا ) 7: "(10-7: 38يف سفر التكوين من التوراة 
فقال يهوذا ألونان ادخل ) 8. (فأماته الرب. شريرا يف عيين الرب

ا وأقم نسال ألخيكعلى امرأة أخي فعلم أونان أن ) 9.(ك و تزوج 
فكان إذ دخل على امرأة أخيه أفسد على . النسل ال يكون له
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. فقبح يف عيين الرب ما فعل) 10. (األرض لكيال يعطي نسال ألخيه
  )19(".فأماته أيضا

فمن تلك احلادثة أصبح اجلماع املنقطع يعترب كخطيئة إذ يدعى 
نانية فكان العقاب لتلك اخلطيئة هو القتل خبطيئة أونان أو األو 

غري أن هذه اخلطيئة حرفت عن . حسب ما ورد يف الكتاب املقدس
 .معناها األصلي فأصبح مرادفها هو االستمناء باليد و ليس العزل

كما يعترب يف الديانة اليهودية من املمنوع اللقاء اجلنسي مع املرأة 
 تدوم سبعة أيام مث تليها سبعة ملدة أربع عشرة يوما أثناء حيضها اليت

إذ يذكر يف الفصل اخلامس عشر من الكتاب املقدس . أيام أخرى
إذا ) "lévitique(سفر الالويني العهد القدمي للديانة اليهودية 

ا تكون جنسا خالل سبعة أيام، وكل من يلمسها  حاضت املرأة فإ
. )20("ةيصبح جنسا، مث تنتظر سبعة أيام أخرى وبعدها تصبح طاهر 

فاليهود األوائل ال حيبذون اإلجناب ويف نفس الوقت يتفادون عدم 
 .اإلجناب أو العقم

ولكن يف نفس الوقت يعترب منع احلمل مباح يف تقليد الديانة 
اليهودية حتت ظروف معينة، و اإلجهاض يعترب ممنوعا إال عندما 

  .يسبب خطرا على حياة احلامل فيصبح واجبا
 ،وا حتديد عدد أفراد األسرة يف بعض األحوالأحبار اليهود أباح

كون السبيل إىل هذا هو منع احلمل، ويف ذلك يقول يويفضلون أن 
هناك ثالث طبقات من النساء جيب عليهن أن يستعملن : "بعضهم

  :األدوية املاصة
 ،ا  القاصر خشية أن يقضي احلمل على حيا

 ،كيال تكون النتيجة هي اإلجهاض 

 ل فتضطر إىل فطام الرضيع قبل األوان فيموت املرضع حىت ال حتم
 ."الطفل

  :منع الحمل في اإلسالم .4
يعترب القرآن الكرمي والسنة النبوية املصدرين األساسيني يف التشريع 
اإلسالمي ومنهما يستقي الفرد املسلم إدارة مجيع شؤونه اخلاصة 

ويف حالة غياب نص قرآين صريح أو حديث نبوي فإن . والعامة
 .والفقهاء يلجئون إىل مصادر أخرى وهي االجتهاد والقياس العلماء

فحياة اإلنسان وخصوصا الطفل كانت هلا أمهية كبرية يف القرآن 
الكرمي فال جيوز قتل النفس البشرية إال باحلق، و توجد آيات كثرية 

وال تقتلوا النفس اليت حرم "اليت تنص على ذلك، إذ يقول اهللا تعاىل 
وال "، كما ينهي اهللا تعاىل قتل األطفال يف قوله  )21("اهللا إال باحلق

تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا  
و ال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن "، ويف آية أخرى ")22(كبريا

 .)23(نرزقكم وإياهم

ى عنها اإلسالم بعد بعثة  وكانت هناك عادات يف اجلاهلية 
اهللا عليه وسلم وهي وأد البنات أي دفن البنت بعد الرسول صلى 

ا و هي حية و قد ذكر اهللا تعلى يف القرآن الكرمي يف قوله  و "والد
ُ              ُ   إذا املوءودة س ئلت بأي ذنب ق تلت ّ   و إذا ب ش ر "، ويف قوله أيضا )24("              ُ      

                         ّ                               أحدهم باألنثى ظل وجهه مسود ا وهو كظيم، يتوارى من القوم من 
ّ           سوء ما بش ر به أميسكه على هون  أم يدسه يف الرتاب أال ساء ما          

 ".)25(حيكمون

ما عدا حترمي قتل األطفال ال يوجد يف القرآن الكرمي نص صريح 
جييز أو حيرم استعمال تباعد الوالدات، لكن يف مثل هذه احلاالت 
يعتمد علماء الدين والفقهاء على االجتهاد والقياس لإلفتاء جبواز أو 

  .ل منع احلملعدم جواز استعمال وسائ

ففي عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت متارس وسيلة 
وحيدة قدمية ملنع احلمل أال و هي العزل، ولقد اختلف الفقهاء يف 

 .جوازه، فهناك من العلماء من جوزه، ومنهم من منعه

فالذين جييزونه فيعتمدون على األحاديث الشريفة اليت تنص على 
كنا نعزل على عهد رسول اهللا ": ل جابرممارسة العزل من بينها قو 

ويف رواية ) متفق عليه( "صلى اهللا عليه و سلم و القرآن الكرمي ينزل
كما ورد يف األحاديث أن رجال من . "فبلغه فلم ينهنا" مسلم

الصحابة طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعزل ألنه ال يرغب 
فإنه سيأتيها ما . تاعزل عنها إن شئ"أن ينجب األطفال، فأجابه 

 ).رواه مسلم وأمحد وأبو داود( "قدر هلا

والذين مينعون العزل فيعتمدون على األحاديث الداعية إىل تكثري 
النسل، واألحاديث املانعة له، من بينها حديث أنس أن رسول اهللا 

تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم ": صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف حديث آخر أن النيب ). رواه اإلمام أمحد( "مةاألنبياء يوم القيا

ويف . "وخري نسائكم الودود الولود": صلى اهللا عليه و سلم قال
حديث آخر أيضا أناس سألوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن 

و إذا املوءودة : "وتال قول اهللا تعاىل". ذلك الوأد اخلفي": العزل فقال
 ).ومسلم رواه أمحد(" سئلت، بأي ذنب قتلت

فاإلمام أبو حامد الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين أجاز 
ذلك باالعتماد على أقوال الرسول صلى اهللا عليه تعمال العزل و اس

فهو يذكر يف كتابه أن  .وسلم وأفعال الصحابة رضوان اهللا عليهم
فمن مبيح : يف إباحته وكراهته، على أربع مذاهب"العلماء اختلفوا 
ال، ومن حمرم بكل حال، ومن قائل حيل برضاها وال مطلقا بكل ح

حيل بدون رضاها، وكأن هذا القائل حيرم اإليذاء دون العزل، ومن 
والصحيح عندنا أن ذلك . قائل يباح يف اململوكة دون احلرة

   )26(."مباح
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اإلمام على أن النيات الباعثة عن العزل هي اليت حتدد ولقد بني 
... حفظ امللك عن اهلالك : األوىل"س اإلباحة و قد قسمها إىل مخ

وهذا أيضا ليس منهي ... استبقاء مجال املرأة: الثانية. ليس منهي عنه
اخلوف من كثرة احلرج بسبب كثرة األوالد واالحرتاز من : الثالث. عنه

احلاجة إىل التعب يف الكسب و دخول مداخل السوء، وهذا أيضا 
فهذه نية ... والد اإلناثاخلوف من األ: الرابعة. غري منهي عنه

فهي ... مبالغتها يف النظافة وأن متتنع املرأة لتعززها : اخلامسة. فاسدة
   )27(."نية فاسدة

كما بني أن العزل ليس كاإلجهاض والوأد، ألن ذلك جناية 
على موجود حاصل، فإذا وقعت النطفة يف الرحم واختلطت مباء 

جناية، فإن صارت مضغة  املرأة و استعدت لقبول احلياة فإفساد ذلك
وعلقة كانت اجلناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة 
ازدادت اجلناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش يف اجلناية بعد االنفصال 

   )28( .حيا
عدد كبري من الفقهاء القدامى واجلدد جييزون مراقبة الوالدات، 

صفة أخالقية، ولكن بشروط وهي أن تكون الوسيلة املستعملة ذات 
وأن ال تربر تصرفات غري محيدة اليت تسيء إىل اجملتمع أخالقيا، 

 .وأخريا أن يكون هناك اتفاق بني الزوجني الستعماهلا

ولكن ال جييزون التعقيم أو اإلعقام الذي يرتتب عليه تعطيل 
األجهزة التناسلية بصفة دائمة عند الرجل أو املرأة ألن هذا األسلوب 

اب مرة أخرى يف حالة وفاة األطفال بسبب أو بآخر، يعيق من اإلجن
فالوسائل اجلائزة هي طرق التنظيم املؤقتة املشروعة، وهذا قياسا على 
ما كان معروفا يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من طريقة 

  .العزل
 10ولقد ورد يف قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد بالكويت من 

ملتعلق بشأن تنظيم النسل جمموعة من وا 1988ديسمرب  15إىل 
  :القرارات واملتمثلة يف

 حيرم إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجني يف اإلجناب. 

  حيرم استئصال القدرة على اإلجناب يف الرجل أو املرأة وهو ما
يعرف باالعقام أو التعقيم ما مل يدع إىل ذلك الضرورة مبعايريها 

 .الشرعية

 يف اإلجناب بقصد املباعدة بني فرتات احلمل  جيوز التحكم املؤقت
أو إيقافه ملدة معينة من الزمن، إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعا 
حبسب تقدير الزوجني عن تشاور بينهما وتراض بشرط أال يرتتب 
على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن ال يكون فيها 

 .)29(عدوان على احلمل القائم

ء جمموعة من األسباب اليت تدفع بالزوج إىل ولقد ذكر العلما
تنظيم نسله، بأن جيعل فرتات متباعدة بني مرات احلمل، وينشأ عن 
ذلك أن يكون عدد الذرية قليال، ومن هذه األسباب بأن يكون عند 
املرأة استعداد قوي ظاهر لتوايل مرات احلمل، مما يضعفها أو يسبب 

ن هناك مرض معد عند ومن األسباب أيضا أن يكو . هلا املرض
الزوجني أو أحدمها، خوفا من انتقال املرض إىل الذرية، أو أن يكون 
عند الزوجة مرض، ولو محلت لزاد مرضها أو تأخر شفاؤها أو 

ا وأيضا الضعف االقتصادي، حبيث ال يستطيع الزوج . صعبت والد
ا حتمل النفقات على الذرية إذا كثرت، وهذا ما يعرب عنه الفقهاء قدمي

فكل هذه ". اخلوف من الوقوع يف ضيق بسبب كثرة األوالد: "بقوهلم
األسباب تستوجب تنظيم النسل بإتباع الوسائل والطرق املشروعة 

  .والسليمة لتحقيق ذلك
إذا كان املراد من تنظيم "ولقد بني الشيخ حممد بن إبراهيم أنه 

ررها فرتات احلمل ملدة مؤقتة لظروف عائلية أو لضعف املرأة وتض
ا حتمل قبل فطام  ا عند الوالدة أو أ باحلمل أو خطورته على حيا
طفلها فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها وحنو ذلك ففي 
مثل هذه احلاالت جيوز استعمال احلبوب عند احلاجة إىل استعماهلا، 

  )30("وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة
ملراد باستعمال احلبوب قطع أما إن كان ا"ولقد أضاف اإلمام 

احلمل كلية لكراهة النسل أو خوف زيادة النفقات عليه إذا كثروا 
أوالده وحنو ذلك فهذا ال حيل و ال جيوز ألنه سوء ظن برب العاملني، 

 .)31("وخمالف هلدي سيد املرسلني

ولقد ذكر الشيخ القرضاوي يف كتابه احلالل واحلرام يف اإلسالم 
ي حبب كثرة النسل، وبارك األوالد ذكورا و إناثا أن الدين اإلسالم

ولكن رخص للمسلم يف تنظيم النسل إذا دعت إىل ذلك دواع 
ولقد استند الشيخ القرضاوي على  )32(.معقولة وضرورات معتربة

ولقد ذكر . جمموعة من األحاديث النبوية اليت جتيز ممارسة العزل
  :لت يفالشيخ جمموعة من الضرورات لتنظيم النسل متث

 اخلشية على حياة األم أو صحتها من احلمل أو الرضع. 

  ،اخلشية من وقوع حرج دنيوي قد يقضي به إىل حرج ديين
 .فيقبل احلرام من أجل األوالد

 اخلشية على األوالد أن تسوء صحتهم أو تضطرب تربيتهم. 

  اخلشية على الرضيع من محل جديد ووليد جديد، وقد مسى
وسلم الوطء يف حالة الرضاع وطء الغيلة أو النيب صلى اهللا عليه 

 .الغيل ملا يرتتب عليه من محل يفسد اللنب ويضعف الولد
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ولقد حدد القرضاوي املدة الزمنية املثلى لتنظيم النسل يف نظر 
اإلسالم بني كل ولدين هي ثالثون أو ثالث و ثالثون شهرا ملن أراد 

 .أن يتم الرضاعة

ال مانع من تنظيم النسل لكي "كما يرى الشيخ القرضاوي أنه 
... خنرج نسال صحيحا قادرا على رعايته وحسن تربيته تربية سليمة 

ألنه ليس املقصود كثرة كغثاء السيل وإمنا املقصود أن خنرج جيال 
مسلما قويا من مجيع النواحي مكتمل الرتبية يف جوانبها املختلفة 

  )33("ة العقلية واجلسمية واخللقية والروحية واالجتماعي
أدلة "وخالصة القول يف موضوع العزل و بالتايل منع احلمل أن 

اإلباحة أكثر وأقوى من أدلة املنع، و أن القائلني جبوازه أكثر من 
القائلني حبرمته، ومن املمكن التوفيق بني الطائفتني، بأن يقال يف 

إن العزل جيوز عند وجود السبب القوي والعذر الشرعي، : اختصار
 )34(".ز جملرد اهلوى أو سبب تافهوال جيو 

لقد تناول اجمللس اإلسالمي األعلى باجلزائر موضوع حتديد 
ا جبريدة  1968النسل بإصدار فتوى خالل سنة  نشر مضمو

إذ توصل اجمللس . الشعب، و ذلك بناء على طلب من وزارة الصحة
و جيوز االمتناع عن النسل على النح"بعد دراسة وافية إىل نتيجة أنه 

  :التايل
 أن ميارس االمتناع بصفة فردية. 

  أن يكون الباعث عليه ضرورة واقعة أو متوقعة على األم أو على
 .األوالد املوجودين أو الذين مل يوجدوا بعد

  أن يوكل أمر حتديد الضرورة أو نوعها إىل األشخاص املعنيني
 .أنفسهم

 إذا كان للحكومة أن تعمل شيئا يف املوضوع فلتقم: 

ت توعية تشرح فيها للجماهري الظروف احلسنة اليت ينبغي حبمال  - أ
ا  أن يتم فيها التناسل، و ترشدهم إىل الطريق اليت جتب مراعا
إلجناب أوالد سليمني، و أن متتنع بتاتا عن أي تدخل يكتسي 

 .صبغة اإلكراه بالفعل أو بالقول

بإعداد الوسائل الكفيلة مبنع احلمل بالنسبة إىل أصحاب   - ب
ت كما أسلفنا حىت ال يضطروا إىل استعمال وسائل غري الضرورا

مأمونة قد تعود عليهم يف آخر األمر بالضرر البالغ، وجيب أن 
ننبه هنا إىل وجوب اخذ اإلحتياطات الالزمة اليت جتعل هذه 
ا بصفة  الوسيلة وقفا على الذين هلم احلق االنتفاع 

 )35(."مشروعة

س اإلسالمي األعلى كما أصدرت فتوى أخرى من طرف اجملل
تأكد على أن رغم اختالف العلماء يف  1982باجلزائر خالل سنة 

إباحة العزل و منعه و قياس بعض األدوية و الطرق املانعة للحمل 

بصفة مؤقتة عليه، فهم جمموعون على تقييده باالختيار الفردي 
الستعماله أو عدم استعماله حسب الظروف واملربرات، وعدم اللجوء 

التقنني الشامل الذي يدفع الناس مكرهني إىل حتديد النسل أو إىل 
تنظيمه، أو إجبارهم عليه أو على استعمال الوسائل املستحدثة بدال 
عنه، وإمنا يرتك األمر إىل األفراد ومبادرة كل واحد حسب قناعته، 
والدوافع الشخصية اليت حتمله على ذلك من غري أن خيشى الوقوع يف 

بث الوعي وحده الطريقة املثلى ملعاجلة هذا املوضوع ويكون . احلرام
 .الشديد احلساسية

ترى اللجنة أن مسألة توسيع املدة الفاصلة بني الوالدتني موكولة 
التفاق الزوجني وتراضيهما، وحكمهما خيضع لظروفهما النفسية 

  .واملادية واالجتماعية
  :خاتمة

ات النظر ختتلف الديانات السماوية اختالفا كبريا يف وجه
الكنيسة الكاثوليكية ال تقبل إال الوسائل . األخالقية لتحديد النسل

الطبيعية لتنظيم األسرة، والبد أن تكون هناك أسباب خطرية، بينما 
الربوتستانت لديهم جمموعة من وجهات النظر من الرافضة واملتساهلة 

أكثر صرامة من اليهود  األرثوذكس اليهودوجهات النظر يف . للغاية
ا إذا كانت  ، وسائل منعاإلسالميف . اإلصالحيني احلمل مسموح 

ا دد الصحة، على الرغم من ذلك هناك البعض الذين يرفضو   .ال 
 :الهوامش
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 المرأة المتصوفة في الجزائر

  حالة المرابطة تركية: األنثى ولية
  مناد سميرة .أ

 مستغامن جامعة، ساعدة بقسم علم االجتماع م ستاذةأ

  
إذا انطلقنا من أن وراء كل فعل اجتماعي فاعل اجتماعي وأن 
هذا الفاعل يعيش يف بيئة معينة داخل إطار اجتماعي وثقايف حدوده 
اجلماعة أو اجلماعات اليت ينتمي إليها فإننا نصل إىل ضرورة فهم 

 حنن باحثون عنها ،بال شك هذه املالمح اليت.هذا اإلطار يف مالحمه 
ويعود هذا .،فيما روي لنا وفيما شاهدناه فعال عن هذه املرأة اخلارقة

حيث قامت الباحثة بزيارة زاوية املرابطة  2001البحث امليداين لسنة 
ا الذاتية   .تركية ومجعت عنها معلومات حتكي سري

ة إىل سن 1918زاوية تأسست ما بني سنة " اللة تركية "زاوية 
ا مدرسة   1923 كانت مقصد املعوزين والفقراء باإلضافة  إىل كو

قرآنية تنشر الوعي الديين خاصة خالل االستعمار حيث لعبت دورا 
يف توعية املواطنني للمحافظة على اهلوية الوطنية وخلق روح االحتاد 

  .والتآلف بني الناس واملصاحلة بني القبائل واألعراش 
  ".اللة تركية " كية باسم مؤسستها األوىل اللة تر  :اسم الزاوية  -
  والية تيارت" الرشايقة"بلدية  :الموقع  -
 "الرمحانية"الطريقة  :الطريقة -

 05أراضي مساحتها حوايل  :الممتلكات الوقفية للزاوية -
ا بناءات ومنقوالت    مدرسة قرآنية  -بيوت للزوار –هكتارات 

أفرشه  – مطعم ومرقد –بئر وخزان مائي  –مسجد  –قدمية  -
 .وأغطية 

  .الشيء :مصادر تمويل الزاوية  -
" دمحاين علي"تسري عاديا من طرف حفيدها السيد  :التسيير -

بناء  –الذي واصل املسرية حيث قام برتميمات عديدة للزاوية 
تشجيع الشباب  –بناء مدرسة جديدة  –سياج حول الزاوية 

ة سن( على حفظ القرآن الكرمي، حيث تظم الزاوية حاليا 
طالب يتمتعون بالنظام  80طالب منهم  100حوايل ) 1997

طالب خارجي، إال أن الزاوية حتتاج إىل تدعيم  20الداخلي و 
مادي نظرا للنفقات العديدة وانعدام ملصادر الشيء الذي 
ا وسيلة  جعلها حتتاج إىل التدعيم أكثر ومد يد املساعدة هلا أل

ذيب الن فس خاصة الراغبون يف لنشر العلم وتثقيف العقول و
  .طلب العلم والعمل الصاحل

والسعدية ) (علي طاهي (من هي املرابطة تركية؟ هي ابنة احلاج 
1912من مواليد مدينة سيدي عيسى سنة ) ياحي

، تعلمت القرآن (*)

يف مكان أصبح " أوالد إدريس" يف مسقط رأسها مث يف منطقة تدعى 
  . الن قرب سور الغز "  جنان اللة تركية"يدعى 

وأخ " ميينه "، "صفية"، "خرية" وهي أخت لثالث بنات هن 
وقد تويف أثناء الثورة التحريرية، وقد تزوجت " عبد املالك "واحد هو  

من ابن عمها وأجنبت منه مخس بنات وابن واحد، أما البنات فقد 
توفيت اثنتان وبقيت ثالث هن على الرتتيب من الكربى إىل الصغرى 

، وأما االبن فهو ) "ببنت حيي(امللقبة "  فاطمة"، و"وجةاهل"، "ميينة" 
  . بعد حادث مرور 1976وقد تويف سنة " محيدة "

 15تبدأ املغامرة احلقيقية للمرابطة تركية عندما بلغت من العمر 
وطغيانه، سنة وقررت اهلرب من بيتها العائلي فرارا من تسلط األب 

 …باباها واعر  …ها وبينو حربكان بين: " فهو كما يروى  عنه 
كلمتو هي اللي  …باباها راجل ما يهدروش معاه …هدت وهربت 

  " …حىت راجل ما كان يقدر يوقف قداموا …جتوز 
فقد كان األب قاسيا وغري مؤمن وغري مقتنع بأن البنته عالقات ما 
ا ستصبح امرأة أسطورية، وليست جمرد امرأة  فوق طبيعية، وأ

  .ن يعتقد هو ومن حوله ملدة معينة من الزمن كما كا" عادية"
ما مينش  …كان جاهل " وهذا ما يؤكده أحد أحفادها يف قوله 

وفعال فرت املرابطة تركية من البيت "  …أو مبعد باش إقتنع …
لتتجه مباشرة إىل حاسي الرمل أين بقيت مدة طويلة هائمة يف 

  "  .قمر " أو " ضو " الصحراء رفقة خادمها 
تلف الرواة كثريا يف االسم الذي كانت حتمله اخلادمة وقد كانتا وخي -

تنامان ليال يف خيمة تتحول صباحا إىل غزال حيملها يف أرجاء 
  .الصحراء

سيدي "ويف أحد األيام كان أحد األولياء الصاحلني املسمى 
" فذهب إىل املرابطة تركية " املغرب األقصى"ينوي السفر إىل " أعمر

لكي تبارك له يف سفره ذاك، وعندما خرجت " …باش تسرحوا …
املرابطة تركية من خيمتها ملقابلته وعادت ثانية وجدت أن خادمتها 
قد اختطفت من طرف اجلان ومل تظهر حلد اآلن، وكانت تردد 
ا مشتاقة لرؤيتها كثريا، وكم تتمىن أن تراها  ألبنائها وأحفادها مرارا أ

  .قبل أن متوت 
أن األسطورة تبدأ قبل والدة املرابطة نفسها إذ  وجتدر اإلشارة إىل

سليمان "ذكرت املرابطة يف حوار صحفي أجراه معها الصحفي 
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سيدي : "أن  1993سنة " جريدة الشروق العريب "من " جوادي
.. عيسى الدنداين دندن يف بطن أمي وهي عز باء مل تتزوج بعد 

طالب رضي وسيدي عيسى ينتهي نسبه إىل احلسني بن علي بن أيب 
اهللا عنه ، وسيدي عيسى صاحب كرامات وبراهني كثرية ، فحيب له 

فأنا لو ال جدي .. واعتزازي باألنساب إليه جعل الناس تقدرين أكثر 
  .)1("…ملا كنت شيئا ذا بال 

املغرب "وقد سافرت املرابطة كثريا وكانت أطول مدة قضتها يف  
لشلف فاألغواط وانتقلت بعدها إىل حاسي مسعود مث ا" األقصى

وأقامت يف مكان " سعيدة"مث رجعت إىل  " آفلو"وبالتحديد يف 
بوالية " الرشايقة " مث انتقلت إىل " خبلوة اللة تركية " يدعى اآلن 

ا يف  فلماذا منطقة الرشايقة  1994تيارت أين مكثت حىت وفا
  بالذات؟

كان " سيدي عيسى الدنداين"حتكي األسطورة أن الويل الصاحل 
ذه املنطقة فوق جواده، وعندما هم بصعود أحد اجلبال ما را 
انغرست رجلي اجلواد يف األرض دون أن يسقط هو وال " ترشق"

" رشاق سيدي عيسى"جواده، ومنذ ذلك الوقت مسيت املنطقة ب
وحسب " الرشايقة"ومع مرور الوقت أصبحت املنطقة تسمى ب
  .وخيرج منهما املاءسكان املنطقة فإن آثار االنغراس مازالت واضحة 

وانتقلت املرابطة إىل الرشايقة لتتم املسرية اليت أرادها هلا جدها، 
واستلمت عند وصوهلا أمانة كانت مودعة عند خادم أحد األولياء 

وقد مكثت يف بداية األمر على حدود املدينة كانت ترتدد  الصاحلني
كان  يرفض  على مزرعة أحد املعمرين الفرنسيني ليبيعها إياها ولكنه  

كل مرة  حىت بدأت تظهر له املرابطة يف أحالمه فيبيت يف أرق 
شديد طيلة أيام عديدة ووصل األمر حىت إىل منو بعض األشجار 
الغريبة داخل غرف بيته مما أشعره بالرهبة واخلوف الشديدين، فهرول 
ا ا اخلارقة ومنح هلا مزرعته وبيته املرفق    الرجل مذهوال ومعرتفا بقدرا

زارها القاوري "كهدية للمرابطة رافضا أن يأخذ عليهما أدىن مثن 
  ".  ……بالفريما أنتاعو 

وانتقلت املرابطة إىل بيتها اجلديد الذي حولته إىل زاوية يتعلم 
فيها الطالب القرآن الكرمي وتقدم املعونات للمعوزين، ويقصدها كل 

زاويتها بعض ولقد أضافت املرابطة إىل .من يطمع يف بركة املرابطة
املنشآت خاصة بعد زيادة الوفود عليها، ومن بينها غرفة كبرية بنتها 

ومسجد صغري ومدرسة قرآنية صغرية أيضا وبىن هلا  1954سنة 
ا وأهم شيء يف تلك الزاوية  خادمها قبة كبرية ليدفنوها فيها بعد مو

ار مها شجرتان مباركتان حتضر املرابطة نقيعا من أوراقهما يقدم للزو 
  . ليشفيهم مما هم فيه من أسقام 

هو " املرابطة"واملالحظ أن اجملال االجتماعي الذي عاشت فيه 
اجملتمع اجلزائري التقليدي، الذي كان يتميز بالقبلية أين يعيش األفـراد 

وينتسب هؤالء مجيعا  -دموية  -ضمن أسر تربطهم صالت  قـرابية 
امره عليهم وذلك مبا إىل األب الذي كان ميارس سلطته ويفرض أو 

متليه طبعا الثقافة السائدة يف بيئته مبعىن أن قيم وعادات اجملتمع 
وتقاليده تشكل الضمري اجلمعي الذي يتبناه األب بوعي أو بغريه 
وبالتايل يرتبط التمثل االجتماعي لذلك الضمري اجلمعي بسلطة األب 

ا التمثل تبعا داخل األسرة وبعالقته مع الفاعلني اآلخرين، وخيتلف هذ
لوضعية الفاعلني يف احمليط االجتماعي من ابن وابنة وزوجة 

وهكذا كانت سلطة األب املتشددة مبعثا للرفض لدى . اخل…وأخت
اليت آثرت الرحيل واهلرب من البيت إلمتام رسالة  ) املبحوثة(االبنة 

ا لن تؤديها إذا ما بقيت يف ذلك اجملال االجتماعي   .كانت تعتقد أ
تطبيق قرار املغادرة فعال تبدأ مسرية املرأة اخلارقة ذلك أن  وعند

األسطورة حتكي لنا وتؤكد أن املرأة ظلت هائمة يف الصحراء مدة 
واجملال االجتماعي ) الصحراء(طويلة من الزمن وبني اجملال اجلغرايف 

إن اجملال   …فكيف ذلك يا ترى؟. تفاعل وانسجام وأحيانا صراع
والذي هو الصحراء يتميز بأنه رقعة " املرابطة"إليه  اجلغرايف الذي فرت

ة يف كثري من املظاهر الطبيعية وحدودها غامضة لذا  شاسعة ومتشا
يصعب أن يهتدي فيها املرء إىل الشمال أو اجلنوب ،أو حىت الشرق 

كما أن مناخها متطرف فاحلرارة الشديدة صيفا تؤدي . أو الغرب
ا إىل استخدام الرمال ا لساخنة بفعل الشمس إلنضاج بعض بسكا

، غري حممل غالبا                                         َ أنواع الطعام كاخلبز مثال والربد القاسي شتاء  
باألمطار كل هذه العوامل تؤدي إىل تصور احلياة يف الصحراء على 
ا قاسية وشديدة وينعكس هذا التصور حىت على احليوانات فيعتقد  أ

ا تنتشر الكثري أن أغلب الزواحف السامة  والوحوش تعيش فيها هلذ
من احلكايات الغريبة عن بعض احليوانات املتوحشة اليت تنتشر يف 

وقد يتساءل القارئ هلذه الصفحات عن سبب تطرقنا . الصحراء
  . ؟"لظاهرة املرابطة تركية"للجانب اجلغرايف يف حتليلنا السوسيولوجي 

قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال بسيطة لكنها تأخذ حيزا كبريا 
ذلك أن للجانب اجلغرايف أثر هام يف تكوين . األمهية يف نظرنامن 

اجملال االجتماعي والثقايف للمجتمعات هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن أغلب الرموز االجتماعية تتغذى من الرموز اجلغرافية اليت 

  .تعيش فيها
وخارقيتها نبع " املرابطة"وأهم من كل ذلك أن تصور الناس لقوة 

امن تصورهم  كانتا  …. "لصعوبة احلياة اليت واجهتها وخطور
تتحول صباحا إىل غزال حيملها يف أرجاء "  تنامان ليال يف خيمة 

وهلذا فبقاء املرابطة يف الصحراء ملدة طويلة مبا يف ذلك "…الصحراء
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من خماطر حيث ينتظر نفاذ الزاد واملاء ، واملوت هنا حتمية ال مفر 
اطر الوحوش، من هنا فإن بقاؤها على منها ناهيك عن التعرض ملخ

  .قيد احلياة رغم كل ما تعرضت له دليل على قوة املرأة 
فماذا كانت ستفعل لو تاهت يف الصحراء ؟ ومن أين سيأتيها 

لقد جنت املرابطة فعال وأتاها اخلالص فمضت  …اخلالص ، إذا أتى؟
ا منذ زمن وهذا اإلميان الراس ا اليت بدأ خ لدى حنو إمتام مسري
  .املؤمنني باملرابطة وخبوارقها يضفي على املرأة نوع من التقديس 

وإذا كان من السهل التعرف على املقدس واملتمثل هنا يف املرابطة 
ا ذلك ألن  تركية فإنه من الصعب تعريف صفة القداسة اليت تتميز 
وصفها وعمق تأثريها خمتلف من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى 

ا وب واملالحظ أن املرابطة . عدها عن مكان تواجد املرابطة حبسب قر
م حنوها  ا بل أن مشاعر الناس واجتاها ليست مقدسة يف حد ذا

  .هي اليت أضفت عليها نوعا من القداسة
إذ أن اجتاه الناس حنو املرأة سواء باعتقادهم بكرامتها أو بتأثرهم 

ا يشكل نوع من الوالء ا أو بأخذهم ملشور هلا يعتمد على  مبقوال
اإلميان احلقيقي عن طريق املشاعر فيتأكد وجودها ويصبح هلا مكان 

ا( فعليا يف عقول التابعني هلا  ، وما يساعد على ترسيخ )املؤمنني 
أكثر يف أذهان مجاعة املؤمنني هو ) فكرة القداسة( الفكرة 

اليت احلضرة و ) الوعدة ( االحتفاالت والطقوس املتمثلة أساسا يف الزار
ا   .بفعل تكرارها حتقق غاية هذا الفعل املتمثلة يف ترسيخ االعتقاد 

ن رؤى األولياء الصاحلني وأحالمهم كثريا ما تكون عبارة عن إ
ا أسرارا خترتق املسافات واألزمنة  . توجيهات غيبية،  حتمل يف طيا
 واملرابطة تركية كذلك يستبشر من رآها يف املنام خريا فإن كانت امرأة
ا فإن مولودها إن   ا يف منامها هي أو أحد أفراد أسر حامال ورأ

ورؤيتها إيذان ". تركية"كانت أنثى ستسمى بدون شك أو تردد
بالربكة واخلري والعكس إذا رآها أحدهم يف حال ال تسر فال يتوان 
ا وطلب العفو والسماح على  حلظة يف الذهاب إىل زاويتها والتربك 

حىت وإن مل يكن قد اقرتف شيئا فاملهم هو  عمل أغضب املرابطة
  .رضا املرابطة عنه بسبب أو بدونه

ومن بني ما يروى عن املرابطة رؤيتها لرجل أسود يسكن مدينة 
أدرار بأنه سيأيت عندها وستقابله ويكون هو مساعدها األكثر وفاءا 
والتزاما خاصة يف حتضري نقيع األوراق املباركة اليت تقطف من أغصان 

  .الكبريتني املوجودتان يف أحد أركان الزاوية" الكاليتوس"ريت شج
ويقال أن الرجل أيضا كان قد رآها يف منامه فجاء يبحث عنها 

ما   1955سنة  وقد تعرفا على بعضهما قبل أن يتقابال وجها لوجه أل
  .كانا يتصالن ببعضهما من خالل أحالم ورؤى كل منهما

رابطة وتزوج وأجنب سبعة أوالد وقد بقي هذا الرجل يف زاوية امل
بقي منهم أربعة على قيد احلياة وعندما تويف أخذ أبناءه احلرفة من 

ويف حديث .أبيهم وأصبحوا حيضرون الوصفة كما شاهدوه يفعل
سابق كنا أشرنا إىل تأثر املعمر الفرنسي الذي أهدى بيته للمرابطة 

إىل منح املنزل بسبب األحالم اليت كان يراها كل ليلة واليت تدعوه 
ويذكر أحفاد املرابطة العديد من الرؤى واألحالم اليت . للمرابطة 

" أمحيدة"ارتبطت حبياة هذه املرأة نذكر منها مثال رؤيتها لوفاة ابنها 
  :واليت كانت تفاصيلها كاآليت

أن مجاعة من الرجال جاءوا "فقد رأت املرابطة فيما يراه النائم 
يهم كبشا مسينا من قطيعها فقالت هلم أنه إليها وطلبوا منها أن تعط

ليس لديها إال كبش واحد فكيف تعطيهم إياه وتبقى بدونه، فأخذوه 
ضت جاءت زوجة ابنها لتوقض ". وقطعوا رأسه ويف الصباح عندما 

أبناءها للذهاب إىل املدرسة فقالت هلا املرابطة ال تقويل هلم اذهبوا 
  ..." تمحيدة ما"إىل املدرسة بل قويل هلم 

وبعد حلظات جاءهم نبأ وفاته يف حادث مرور، وعند زيارتنا 
لزاوية املرابطة قال لنا إمام املسجد املوجود يف الزاوية بأنه يف اليوم 
الذي سبق جميئنا كان قد حضر إليه رجل رفقة ابنته املكفوفة وقام 
اإلمام بقراءة بعض القرآن على رأس البنت ورقاها بالرقية الشرعية مث 
انصرفا إىل حاهلما ويف صباح اليوم التايل جاء والدها باكرا ليشكر 

ما " تركية"املرابطة  اليت أشفت له ابنته حيث قال الرجل أنه بعد ذها
تغسل عينيها " تركية"من الزاوية شاهدت ابنته يف منامها أن املرابطة 

باملاء وما إن أصبحت حىت عاد نور عينيها وأبصرت احلياة بعد أن 
ائيا يف الشفاء ؟ فق   …دت األمل 

ملن يقصدها غالبا تصلهم عرب " تركية"وكانت رسائل املرابطة 
أحالمهم فهي ترشدهم يف منامهم مبا جيب أن يفعلوه حيال املشاكل 
اليت يعانون منها، وغالبا ما يفسر هؤالء الناس رآهم حسب ما 

  .يعتقدون أنه خري هلم
لك هو الفوز العظيم واخلري فإذا رأوا وجهها ضاحكا مستبشرا فذ

العميم الذي جاءهم، وهو دليل على قرب الفرج والسعادة إىل ذلك 
بينما إذا كان وجهها عابسا، فذلك دليل على قدوم ماال .البيت

وأن هناك خطأ ما قد ارتكبه صاحب احللم، وأفضل . حيمد عقباه
يه وسيلة لتجنب الشر الذي قد حيمله املستقبل والذي كان قد دل عل

ا واالستفسار عن  ذلك احللم هو التوجه فورا إىل املرابطة والتربك 
  .مغزى احللم وداللته

تشري يف أغلبها إىل .كما أن القصائد اليت تتغىن باملرابطة تركية
ا حول هذه املرأة فنجد على سبيل املثال  البارح : "األحالم اليت يرو
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فالقصيدة كلها  " ولد الروحانية…جاين أمحيدة حوام…شفت منام 
 .مبنية على حلم كانت بطلته املرابطة تركية

ا  إن أكـثر ما يزيد الناس تعلقا وتقديسا للمرابطة تركية هو إتيا
وغري مألوفة لديهم ،وهي كرامات تؤتيها املرابطة  ألمور خارقة للعادة،

ا املا وق طبيعية، وقد رويت لنا الكثري من الروايات  تأكيدا على قدرا
كرامات املرابطة تركية إال أن أحفادها أنكروا بعضها و لذلك مل حول  

وكثرة الروايات .نورد إال ما اتفق الكثري من مقربيها أنه وقع فعال
والرواة إن دلت على شيء فإمنا تدل على شدة انبهار الناس بأعمال 
هذه املرأة مما جعلهم يطلقون العنان خلياهلم وال يرتكون شيئا خارقا 

 .وا حوله القصص ونسبوه إليهاإال نسج

اختلفت الروايات كثريا حول هذه القصة اليت تدور حول رجل 
ا ختص رجال يدعى  الطيب بن "حتول المرأة فبينما يقول البعض أ

ا امرأة " عبد الرمحن ا حبجة أ والذي كان مغرورا وغري مؤمن بقدرا
قد وستبقى كذلك وال ميكن أن تصدر عنها كل هذه اخلوارق، و 

ا امرأة  ذهب به الغرور إىل درجة حتدي أصحابه أنه سيثبت هلم أ
عادية جدا ،وقد حذره أصحابه من عواقب ما ينوي فعله  إال أنه 
أصر يف كربياء وإحلاح شديدين وعندما كان جالسا أمامها قال ألحد 

وعندما مسعت املرابطة " .أنظر إىل ساقها كم هي مجيلة:"أصحابه 
كثريا وأنزلت غضبها عليه، فلما هم الرجل تركية ذلك غضبت  

بالوقوف وجد حتته دما يشبه دم احليض فعاد للجلوس ثانية وبقي 
خيدم املرابطة وكأنه امرأة يضع الكحل، واحلناء ويرتدي مالبس النساء 
ويطبخ معهن حىت رفعت غضبها عنه بعد أن أحضر والدا الشاب 

 .أصحاب اجلاه للمرابطة

ى زاوية املرابطة مرارا بعد أن عاد إىل طبيعته وظل الرجل يرتدد عل
" سليمان جوادي"ينما جاء يف مقال . هو وزوجته وأطفاله (*)األوىل
الطيب كان رجل وسيما ومجيال  أصيب بغرور كبري وأصبح "أن 

يتباهى على أصحابه وهم يف سن الشباب بتمكنه من قلوب النساء 
ن مبجرد إشارة منه وذهب به الغر  ور إىل حد أترابه والظفر 

ا  ومراهنتهم على أنه بإمكانه ممارسة اجلنس مع هذه اليت يدعون أ
ا صاحبة كرامات ويقسمون برأسها، حذره أصحابه كثريا  مرابطة وأ
ونصحوه بعدم التعرض للمرابطة بأي مكروه لكنه استمر يف حتديه 

 .هلم وكلما ازدادوا حتذيرا ونصحا ازداد غرورا وحتديا

زيارة املرابطة يف زاويتها وكمن أوحى للمرابطة مبا يبيت وذهبوا ل
هذا الفىت الوسيم هلا ولسمعتها، فقد غضبت وطلبت منه 
االنصراف، وملا حاول الطيب القيام كأصدقائه وجد أنه جيلس على 
دم يشبه دم احلائض وخجال من أصحابه جلس ومكث يف زاوية 

ي النساء الكثريات سنوات وهو يرتدي كما ترتد 6الـمرابطة مـدة 

املوجودات يف خدمتها يضع احلناء ويطبخ ويزغرد أيضا ومل تفكه 
املرابطة من وثاقه حىت أتت أمه مبدية الطاعة والوالء للمرابطة وجدها 

  )2("سيدي عيسى

وخيتلف الرواة أيضا يف املدة اليت قضاها الطيب يف هيئته األنثوية 
ا مثان س نوات جندها حمددة يف املقال تلك فبينما يقول الكثريين أ

السابق بست سنوات، ولكن يذكر أحد أحفادها أنه ختلص من 
غضب املرابطة عليه بعد مثان أشهر فقط لكنه مل ينصرف وبقي يف 

  .خدمتها حىت وفاته
سليمان "وجتدر اإلشارة إىل أن املرابطة قد صرحت للصحفي 

ا أنزلت عقوبتها " جوادي ا فأرادت عقابا ألمه ال" بالطيب"أ يت حتد
ا وهنا يربز التناقض يف هذه الروايات وقد  املرابطة أن تثبت هلا قو
يستحيل أحيانا معرفة التفاصيل احلقيقة هلاته الواقعة خاصة بعد وفاة 

  ". الطيب"بطلها 
"  يذا جيت بنيتك تشرب غري املاء تربا"كانت املرابطة تركية تردد 

حلوى، (بعض ما تشتهيه  لكن هذا ال مينع من أنك حتصل على
فيدي املرابطة كتلة من ") أنت وواش كاين يف قلبك"سكر، متر 

العطايا والربكات  إذ يكفي أن تضع أصبعها  يف أناء به ماء ليتحول 
   …ذلك املاء إىل مسن صايف أو عسل أو مرق لذيذ

وهناك العديد من القصص اليت تروي عن بركة يدي املرابطة   
لفقراء الذي أخذ معه املرابطة لتحل له مشكال  كقصة أحد الرجال ا

يقصدون (  كان يتخبط فيه ومل يكن ميلك يف بيته حفنة طعام 
واحدا فقط " تيسا"وكان الرجل ميلك ) الكسكسى يف أغلب األحيان

وقد أجرب على ذحبه واستلف حفنة كسكسى ليحضر العشاء 
مسع أهل  إال أنه حدث ما مل يكن يف احلسبان ، فما إن. للمرابطة

القرية بوجود املرابطة يف بيته حىت توافد عليه أغلبهم مما جعل الرجل 
ا ذلك الكم اهلائل من  يف حرية من أمره حول الكيفية اليت سيطعم 
الناس، وعرفت املرابطة بسرها اإلهلي العظيم ما جييش بصدر الرجل 

فإذا  فأمرته أن حيضر هلا الطعام الذي حضره هلا وحركته قليال بيدها
  .هو ميلء العديد من القصاع أكل  منها احلضور وبقي منها الكثري 

حدث هذا  وقصة اخرى ملسدسات تطلق املاء بدل الرصاص
أثناء الثورة التحريرية الكربى إذ كان هناك بعض اجملاهدين الذين 
ختفيهم املرابطة يف بيتها ، فجاء العساكر الفرنسيني ألخذهم، وعندما 

م، فأخذت املرابطة تلك حاولوا قتلهم ب دأ املاء خيرج من مسدسا
املسدسات وعندما أمسكت على الزناد خرج الرصاص منها مما 

ويف رواية . أدخل الدهشة والرهبة يف نفوس العساكر فولوا هاربني
ديدها بالكالب الشرسة والقنابل عندما  أخرى حاول العساكر 

ا تساعد  لت الكالب إىل حيوانات اجملاهدين فتحو ) الفالقة(علموا أ
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وديعة وأبت  القنابل أن تنفجر فأصيب العساكر خبيبة األمل وعادوا 
  .من حيث قدموا جيرون أذيال اخليبة والفشل

كما ان للولية تركية احساس غامض بنوايا االشخاص اذ يروى 
انه قد جاءها شاب من الشرق اجلزائري يوم اجلمعة وهو اليوم الذي 

وعندما هم بتقبيل رأسها . الزار) الوعدات(تقوم فيه يكثر فيه الزوار و 
قالت له اذهب وقبل رأس والديك فهما أحق مين بأن تقبل رأسهما 
. وبالفعل كان الشاب على خالف مع والديه فشعر بالدهشة والرهبة

ا  ما ثانية إليها عرفانا منه بقدرا وعاد إىل بلدته وصاحل والديه وجاء 
ا " احلاج علي"آخر يدعى  وقد جاء شخص. اخلارقة معتقدا أ

فصدته بقوة عندما دخل عليها ) شوافة(أو  ) قزانة(مشعوذة أي 
فانبهر الرجل وقال هلا " أنا ماين شوافة ماين قزانة : " وقالت له

  .ساحميين فهذا ما كنت أتساءل بشأنه يف صدري
يردن الدخول عندها (*) وقد جاءت أيضا ثالث سويسريات

ا فاشرتطت عليهن أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن والتعرف عليه
وبالفعل . حممدا رسول اهللا ويسمون باسم اهللا حىت تسمح هلم بذلك

نفذت السويسريات شرطها وحتدثن معها طويال وبقني يف زاويتها 
ا النسوة املوجودات  بضعة أيام كن خالهلا يقمن باألعمال اليت تقوم 

ا . يتعلمون القرآنهناك ويصلني مع املرابطة و  وعندما مسعن بوفا
  .بعثن هلا بوسام شكر وحمبة ال زال أحفادها حيتفظون به

على طول الرواق املوجود يف بيتها تربط املرابطة املختلني الذين 
حيضروهم هلا لتشفيهم بسالسل من احلديد وترتكهم كذلك من ثالث 

م، وكذلك إىل سبعة أيام يشفون بعدها ويعودون ساملني إىل ذويه
األمر بالنسبة للنساء الالئي ال تلدن فهن يقصدن املرابطة لنيل من 

وللعانس، واملرضى الذين عجز . بركتها فيحصلون على األطفال
الطب عن شفائهم دواء عندها والشرط الوحيد للشفاء هو النية 
ا على  ا ستشفيهم ألن من يشكك ولو حلظة بقدرا الصاحلة بأ

  .فى أبداالشفاء فإنه لن يش
هكذا يلقي الكثري من " وراس آللة تركية " "وراس املرابطة "

املبهرين باملرابطة ميينهم على بعضهم البعض فإذا حلف أحدهم برأس 
املرابطة  فإنك ال متلك إال تصديقه ألنه يستحيل أن يكذب وهو 

ا ألنه إن كذب فسوف يلحقه ال حمالة غضبها وسخطها    .حيلف 
ا كانت تربز للمقربني منها أثار زرقاء تشبه أثار وقد روي لنا أ

الضرب بالسوط على ظهرها كلما حلف شخص ما برأسها، وتقول 
م حيلفون يب انظروا، انظروا  أي انظروا إىل اآلثار اليت  …هلم إ

  .تعلمين بذلك
يف الصباح تكون يف حال ويف  …املرابطة موالت نفحات "

ا ومزاجها اخلاص إن للمرا"   …لعشية تكون يف حال  بطة  نفحا

فقد تكون منشرحة الصدر، فرحة، ومطمئنة فتقابل أي زائر وتسامح 
  .أي خمطئ وتلعب مع أحفادها  ومتزح معهم 

وقد تكون منـزعجة ، ومضطربة فال ترغب يف رؤية أحد وال 
التكلم مع أحد وأحيانا ال ترغب حىت يف الطعام فتبقى يف غرفتها 

ا(   .تأتيها الرغبة يف اخلروج ) تنفحلها ( وحيدة حىت ) خلو
آللة "وأهم ما يؤكد ذلك  هو األمكنة اليت كانت تسمى خبلوة 

ا اخلاصة"  تركية وال جيب أن يبقى معها أحد إن هي . فللمرأة خلو
ّ                                          رفضت ذلك وإال  فسيصيبه ما ال حيمد عقباه مثلما حدث للمرأة             

ا احلامل اليت أرادت املبيت إىل جانبها فرفضت ا ملرابطة وحذر
ا ترغب يف النوم وحيدة يف غرفتها، وملا أصرت املرأة  وأكدت هلا أ
على رأيها ورقدت جبانبها باتت ليلة من اجلحيم ترى طوال الليل يف 
حبات من اجلمر يتساقط على املرابطة ليتحول قبل وصوله إليها مترا، 

التايل مما وهكذا مل تنم املرأة طوال الليل وأجهضت يف صباح اليوم 
ا مل تسمع لكالم املرابطة، وأما  أشعرها بندم وخوف شديدين أل

  .التمر فقد أعطته املرابطة صباحا للزوار 
ا قد تدوم أياما لكنهم اعتادوا عليها   وذكر لنا أحفادها أن خلو

  .وال جيرءون على إزعاجها مهما كان األمر 
آثرت احلج على  زارت املرابطة بيت اهللا احلرام سبعة مرات  وقد

حيث ذهبت إىل احلج يف اليوم الرابع "أمحيدة "البقاء عند وفاة ابنها  
لوفاته وقالت أن بيت اهللا أحق من البقاء والبكاء على ابنها، وأثناء 
تواجدها باحلج أحست وهي تؤدي مناسك احلج حبفيدها وهو 
يسقط يف البئر حلظة سقوطه فقالت ملرافقيها أن حفيدها قد سقط 

 البئر وقد مدت له يدها لتنقذه لكنها ال تدري إن كان ما يزال يف
ا جمرد ختيالت، وعندما  دئتها وإقناعها بأ حيا، فحاول مرافقيها 
عادوا إىل اجلزائر سألت الذين جاءوا الستقباهلا  عن صحة حفيدها 

وأرادوا عدم إخبارها باحلادث الذي تعرض له . فأخربوها بأنه خبري
ا أحست باحلادث وهي يف مكة املكرمة وال جمال فقالت هلم أ

ويف . لإلنكار عندها صارحوها باحلقيقة وأكدوا هلا أنه يتماثل للشفاء
آخر حجة هلا واليت كانت يف أواخر الثمانينات ذكرت املرابطة 

ا  قد " خليت أمانيت يف مكة وجبيت …نزعت السالح " ملقربيها أ
  .نزعت عنها العزمية 
منذ أكثر من ثالث : " قائلة" سليمان جوادي " لـ  بينما ذكرت

سنوات رفعت إىل السماء من طرف جربيل عليه السالم، لقد مت 
وبعثت، لقد عاقبين ريب بأن نزع عين العزمية وأنساين القرآن وجعل 

  .)3("رجلي ال تقويان على احلراك 
ا من حجتها األخرية كانت  ا بعد عود وقد أكد لنا مقربيها بأ

 تقوى على احلراك ، وقد زال عنها غضبها فقد كانت عندما ال
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ا من  ا به فورا لكنها بعد عود تغضب من شخص ما تنزل عقا
ا كانت تطلب من . احلج آلخر مرة أصبحت متساحمة جدا  كما أ

  .الطالب اجمليء إىل غرفتها وقراءة القرآن هلا خاصة عندما تصلي 
 احلج بل تصطحب معها ومل تكن املرابطة تذهب وحيدة إىل

عددا كبريا من األشخاص الذين ليس هلم اإلمكانيات الالزمة للحج 
ا   .وكل املصاريف كانت على حسا

مثله مثل ضريح أي ويل صاحل جدرانه الداخلية ملطخة باحلناء  
بين هلا هذا .يف كل مكان ومصبوغ باللون األخضر من اخلارج 

ا من طرف خدمها ومل   .تدخله قط حىت دفنت فيه الضريح قبل مو
ويأخذ الزوار معهم العطر واحلناء والشموع والبيض والكحل عند 
دخوهلم إليه فريشون قربها بالعطر ويوقدون الشموع ويلصقون احلناء 
على اجلدران وجيب املرور بالضريح أوال قبل الدخول إىل الزاوية وعند 

  .اخلروج توضع بعض النقود عند الباب أو جبانب القرب
 …حنينة ما هي ملكهنة ما هي ملقزانه وكالة ريب وحممد " 

زوجت كثري من الناس، اليتامى، األرامل، زوجت القالليل ، وولدت 
  "…النسا 

  " …هي تطلب ريب وريب يستجيب هلا " 
  " …  عمرت بيوت ، وخالت بيوت" 

إن القاصد للمرابطة يتساءل يف أول األمر عن الكيفية اليت 
ا ، ا مشكلته إال أنه يفهم كل شيء  ستقابله  والطريقة اليت ستحل 

ا وحيكي هلا مهومه وأحزانه فهي ال تستعمل أي . عندما يدخل حجر
ا فقط ترفع يديها  شيء مما يستعمله املشعوذين أو املنجمني، إ

  .بالدعاء إىل اهللا لصاحب احلاجة بأن ييسر له أموره ويفرج كربه 
بني اهللا وعباده احملتاجني واملظلومني  إذا فاملرابطة تعترب كوسيط

ا ال ترد عند اهللا، وهلذا يقصدها الناس  ا والية صاحلة فإن دعوا وأل
اية لقائها بزوارها الذين  لتدعو هلم بالتوفيق وصالح أحواهلم ويف 

راكم : "يدخلون مجاعات يف أغلب األحيان تقول هلم عبارة 
م مباركون  فينصرفون ألعماهلم وألهلهم" مسرحني  وهم فرحون أل
وأكثر املتعاملني مع املرابطة هن النساء ، فزاويتها تعد  . من قبلها

كملجئ لألرامل، والعوانس والوحيدات الالئي ليس هلن أسر 
امرأة  ماكثة عندها وقد التقني ببعضهن  30حتميهن، فهناك أكثر من 

  .عند زيارتنا هلا 
اليت " ميمونة " ذه حالة وكن من خمتلف األعمار واملناطق ، فه

وهي امرأة "  أنا ميمونة عند اللة تركية نلقط فلكسرة : " قالت لنا
تشرف على الستني عاما تزوجت عدة مرات وتطلقت يف كل مرة 
ا على اإلجناب، وكانت تتنقل بني الزوايا واألولياء  لعدم قدر

إليه،  الصاحلني تدعوا لصالح حاهلا لعلها جتد بيتا آمنا ورجال تسكن

ويف األخري قررت البقاء يف زاوية املرابطة تركية أمال يف إجياد مبتغاها 
موجودة " القبة اخلضراء " هناك، وأملها ما زال حيا وباقيا وما دامت 

. (*)فإن طلبها سيتحقق مهما طال الزمان هكذا شرحت لنا حالتها
ملفتة  بطريقة" الشمة " فكانت تتناول التبغ " عائشة " "عيشة " أما 

كادت أن تنهيها يف دقائق قليلة من حوارنا " الشمة "لالنتباه فعلبة 
وهي كما حتكي عن نفسها جاءت إىل الزاوية منذ سنة و .معها 

ستة أشهر تقريبا وذلك بعد أن فقدت زوجها وطفليها ،فقد ماتوا 
ا  مجيعهم فآثرت عيشة اجمليء إىل املرابطة والبقاء عندها بقية حيا

  .اء عند أحد األقاربعلى البق
هي امرأة يف اخلمسينات أيضا عرجاء من رجلها اليمىن ال " خبتة"

إيه :"تذكر املدة اليت قضتها عند املرابطة لكنها ال تكف على ترديد 
در لكم عليها كانت …وين راهي ذوك املرابطة …املرابطة مانقدرش 
م اخلا".  …حاجة صة ولبختة أبناء و إخوة متزوجني وهلم حيا

لكنها مل تشأ املكوث عندهم بل هي جد مرتاحة عند املرابطة وال 
وقد ذكروا لنا أنه قبل وفاة . تريد الرحيل أبدا حىت بعد موت املرابطة 

ا  وكانت .املرابطة كان عدد النساء كثري ولكن أغلبهن رحلوا بعد وفا
د املرابطة تقوم بتزويج أغلبهن وذلك على نفقتها كما كانت جتمع أوال

  .الفقراء وحتضر هلم ختانا مجاعيا مساعدة منها للمحتاجني
فربكة املرابطة تركية مطلوبة من طرف اجلميع حىت الطلبة 
واملعلمني واألساتذة كانوا يأتون لتدعوا هلم بصالح أمورهم ، ونفس 
م لزاوية املرابطة  السلوك ينتهجه بعض السياسيني الذين تكثر زيارا

ويطلبون ) الوعدات(يث يقيمون الوالئم يف فرتة االنتخابات ح
م السياسية على الزوار  النصح والدعاء من املرابطة ويلقون خطابا

اية األسبوع   .الذين يتهافتون على املكان خاصة يف 
وبعد وفاة املرابطة تركية أصبح يقام يف زاويتها ملتقى مسي بامسها 

جوان من   19و  18والذي يقام يومي " ملتقى املرابطة تركية " وهو 
كل سنة وحيضره بعض األئمة ورجال الدين والطلبة واجلامعيني 

من . اخل…واألساتذة املختصني يف األمور الصوفية واألنثروبولوجية 
  .خمتلف جامعات الغرب اجلزائري 

تعرض بعض الصور للمرابطة خالل هذا املعرض إضافة إىل صور 
ا ويشيد احلاضرين بآثار (*)لبعض األعمال اخلريية اليت كانت تقوم 

" املرأة وتلقى بعض دروس الوعظ واإلرشاد الديين ، وهذا كله طبعا 
وقد ( يف جو والئمي كبري يتناول فيه احلضور الكسكسى واللحم 

  )كباش   10تتجاوز الذبائح يف هذا امللتقى العشرة 
رغم كرب سنها فإن املرابطة تظهر يف صورها أصغر بكثري من 

أغلب صورها جتلس مربعة رجليها، وقامتها منتصبة،  سنها، فهي يف
ا أمسر يتخلل وجهها بعض  جسدها مكتمل ومكتنـز لون بشر
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ما ثاقبة وحادة  ما بدقة لكن نظر الوشم، وعينيها يصعب حتديد لو
ومتسك بقوة على ركبتيها بيدين خمضبتني باحلناء اليت ال تفارقه 

ن مالبس بيضاء اللون، تضع وترتدي املرابطة يف أغلب األحيا.أبدا
وهو قطعة قماش بيضاء تلبسها " البخنوق"دائما فوقها ما يعرف بـ 

وهي قطعة من الذهب " مشاسة"فوق مالبسها ومتسكه من األمام بـ 
وتلك الشماسة كان قد تركها " قرص الشمس"منقوشة على شكل 

ها وأوصاه بأن يعطي" املقدم"هلا أحد األولياء الصاحلني عند خادمه 
(*) ستأيت عجاجة:" للمرابطة حينما حتضر إىل هناك وقد قال له 

  ".…أعطيلها هذي األمانة "غربية ،يسموها تركية، 
أن   (**)"املقدم"وبالفعل استلمتها املرابطة وعرفت من خالل 

  ".  …بركة سيدي عيسى الدنداين ستنتهي عندها"
  :ومن بعض ما قيل فيها 

مرض باش تداوينا وتشفينا من  .…اللة تركية رانا جينا زيار .1
بنتيه يف  …احلمام راكي بنتيه اللي مريض راه يشافيه …لضرار

فالزاوية كي نلقاها والدها قاع …أرض جدادك خيدموا فيه والدك 
علي قاعد حذاها وبراكتك يا تركية عبد العزيز قاعد يف  …معاها

  …سوداين ملحرار رباتو تركية …الدار يعقب فالزيار
إقبلي زورة تركية  هي  …ياموالنا يا شفيع املخلوقات اهللا اهللا .2

كي عاد يبايع  …حوش الرومي ولال مرسى  …مفتاح السادات
جاها راجل  …باع احلوش مع الشجرات  …ويسامح 
عاد يربط فلحنة  …وترتب عنه الفرض مع النسوان  …ولالولية

ملباستو حوالة  …ومقعادتويف املخالفة …ملمرافق للسيقان
  …مرتو
إىل الشيخ أو  -وال يزالون –ذا فضال عن جلوء الناس قدميا ه

أو " اللة" أو "  سيدنا" أو )  حيا كان أو ميتا(الويل أو العارف باهللا 
العتقادهم يف كراماته واعرتافا بربكاته "  "مقام الشيخ" أو " لسيدةا" 

اليت تنساب من يديه وهو يتمتم بذكر اهللا والرسول، وقد يطلق 
يشيع حوله جوا من الطمأنينة واهلدوء، ويف تلك األقوال البخور، ف

واألفعال ردود فعل ال تنكر يف حالة املريض املعنوية، وهذا ال ينكره 
فازدواجية اإلنسان املتمثلة يف النفس  )4("…الطب النفسي احلديث

والبدن  جتعل من الواحد يؤثر يف اآلخر وهلذا فقد يشفى املريض 
 .اخل …مات شيخه أو وليهمبجرد اعتقاده يف كرا

واجلدير بالذكر أنه ليس هناك شرط عقالين أو مواصفات خاصة 
جيب توفرها يف صاحب الكرامة، فقد يكون رجال عاديا متدينا أو 

اخل  وإمنا املهم هو الثقة املتبادلة …غري ذلك، امرأة  أمية أو متعلمة
املريض وطبيبه، فالثقة واالعتقاد القائم بني " بني الويل واملؤمنون به 

من األسباب الدافعة للشفاء  –أيا كانت هويته  –وبني املريض ووليه 

من بعض االضطرابات النفسية اليت قد تنعكس على أمراض وظيفية 
أو غري عضوية مثل الصداع أو بعض األمراض كالشلل 

ما جيب فهمه أكثر هنا هو مفهوم الكرامة يف ذهن . )5("اخل…املؤقت
  …وما ميكن أن تكون عليه هذه الكرامات ؟(*) مجهور املؤمنني

كان هلا العديد من الكرامات " تركية " فقد رأينا أن املرابطة 
واخلوارق اليت قد ال يتقبلها العقل البشري يف الكثري من األحيان  

وظهور الطعام من غري سبب  …كقصة الرجل الذي أصبح امرأة؟
ة بالنسبة للنيب، وتأيت يف فالكرامة للويل رتبة ثانوية للمعجز " …ظاهر

الرتتيب بعدها مباشرة، فمعجزة النيب مقرونة دائما بالتحدي واستمرار 
اإلميان والتصديق من قلب مشاهدها عن طريق املعجزة خبرق العادة  

وانفالق البحر ملوسى وإحياء املوتى لعيسى وغري " ص"كإسراء حممد 
نزل عليه الكربى يف أنه أمي وأنه أ" ص" ذلك ومعجزة حممد

  . )6("…القرآن
وهذا حسب ما جاء يف كتاب مجهرة األولياء وأعالم أهل 
التصوف حملمد أبو الفيض املتويف احلسيين، واملالحظ أن معظم 
األفكار الدينية يف بقاع العامل املختلفة كما هو معلوم ترسخ يف 
أذهان اجلماهري الفكرة القائلة بأن أمرا خارقا للعادة، غري مألوف 

ناس غري متفق مع ما هو سائد من عالقات طبيعية قد يظهر على لل
أيدي بعض الرجال الذين تربطهم باهللا عالقة خاصة، فاألنبياء تقع 

  .على أيديهم املعجزات وكذا القديس أو األولياء 
فظاهرة الكرامات تؤدي بنا إىل التأكيد على عدم إمكانية فصل 

الدين يعترب منطا للبناء موضوع الدين عن موضوع السوسيولوجيا، ف
االجتماعي للواقع ومرجعا يلجأ إليه الفاعلون االجتماعيون بكيفية 
تلقائية للتفكر يف العامل الذي يعيشون فيه، و لقد أصبح الدين 
موضوعا للبحث العلمي والتارخيي وختضع الظاهرة الدينية مثلها مثل 

ا معرفة  باقي الظواهر االجتماعية األخرى للمبادئ اليت تتحدد
  . االجتماعي 

يف  " إميل دوركامي " ويف هذا تأكيد على الطرح الذي جاء به 
أن احلياة " القائم على فكرة " قواعد املنهج السوسيولوجي "كتابه 

ا  االجتماعية جيب أن تفسر باألسباب العميقة اليت ال يتم الوعي 
  . )7("وليس بتصور املشاركني فيها
لسوسيولوجيا والدين تدفعنا ملواصلة احملاولة إن هذه العالقة بني ا

حنو تفسري االجتماعي باالجتماعي هلذا نتساءل حول العوامل 
الداخلية للحقل الديين و للحقل االجتماعي اليت تتفاعل داخلها  
ا وطلبها باستمرار من قبل املؤمنني  كرامات الويل وأسباب التصديق 

وصف الظاهرة برمتها على  لقد بلغ بعض النقاد أحيانا إىل …به ؟
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ا شعرية غري عقالنية تدعمها املعتقدات على العكس من العلم  أ
  .)8("احلقيقي الذي يعتمد على األدلة والرباهني 

عملية النقد ونقد النقد هذه اليت تسمح بضمان شرعية "غري أن 
معرفة االجتماعي باالجتماعي حسب طرائق مبادئ ومناهج املعرفة 

أن نقد التجارب والتعبريات . حتدد العمل السوسيولوجي  العلمية اليت
العفوية والساذجة عن العامل االجتماعي ال ينفصل عن تعرية 
التصورات امليتافيزيقية للعامل وخصوصا تلك اليت تقبل وتطلب تدخل 

، وهلذا ختتلف تعريفات الدين )9("قوى متعالية عن اإلنسان يف التاريخ
أو   قدات واملمارسات السلوكية واألخالقية،من اعتباره كنظام للمعت

أو كمجموعة من الطقوس والشعائر إىل  كنظام لألفكار والتوجهات،
حماولة دراسته كمؤسسة اجتماعية ثقافية أو كمجموعة من 
التشريعات والسنن وهو عموما نسق من الرموز يرسخ لدى اإلنسان 

ؤيته الكلية حاالت وجدانية، ودوافع قوية، وذلك من خالل تشكيل ر 
، واجلدير بالذكر أن موضوع الدين تناوله العديد من )10(عن الوجود

األشكال "يف مؤلفه"دوركامي"السوسيولوجيني الكبار، وإن مل يكن 
أول من حلل الظاهرة الدينية وحاول إثبات " .األولية للحياة الدينية 

وظيفتها يف تقوية صالت الفرد مبجتمعه فإن آخرين حاولوا ذلك 
أو بعده وميكن أن ندرج يف هذا الباب عدة " دوركامي"واء قبل س

وقد . اخل…أمساء كمونتسكيو وكونت، سبنسرو فيرب ومار سيل موس
ساهم كل واحد منهم يف تفسري الظاهرة الدينية حيث شكلت هذه 

  .املسألة نقطة حمورية يف فكرهم
وملا كانت الكرامات من بني السلوكات املرئية اليت اكتسبت 

ابعا دينيا سواء من حيث التفسري أو من حيث علل احلدوث وكان ط
املتصوفة هم أكثر الناس تروجيا هلذه املسألة حبيث مل يرتكوا شيئا 

ميكن أن يتصوره خياهلم إال .خارقا للعادة مبطال لقوانني الطبيعة 
م رجال فارقوا عامل "نسبوه إىل أحد أوليائهم ويعرف الصوفية بأ

 اهللا الذي دعاهم فلبوا الدعوة وأجابوا النداء، الناس وحجوا إىل
الصوفية ليسوا كالبشر، وهم صنف راق من البشر، فما ينطبق عليهم 

  .)11("ال ينطبق على كل الناس
قد تكون إجابة : وقد ورد يف رسالة القشريي أن الكرامات  

دعوة ، وقد تكون إظهار طعام يف غري أوان فاقة من غري سبب 
ل ماء يف زمن عطش أو تسهيل قطع مسافة يف مدة ظاهر، أو حصو 

قريبة ،أو ختليصا من عدو أو مساع خطاب من هاتف أو غري ذلك 
  …من فنون األفعال الناقصة للعادة

ويف الوقت الذي حارب فيه بعض علماء املسلمني، وخاصة  
الفقهاء مقوالت الصوفية  وما يدور منها حول الكرامات كما فعل 

حيث نسب هذه " تبليس إبليس" ي يف كتابه اإلمام بن اجلوز 

الظواهر إىل الشيطان إال أن اجلماهري حبكم واقعها احليايت ومستوى 
تقدمها العلمي كانت وما تزال ميالة إىل تصديق الكثري من القصص 
وواضح أن نسبة خوارق األحداث إىل أئمة الصوفية يلهب خيال 

ؤالء األئمة  وأتباعهم ويعزز يف نفس اجلماهري، ويزيد من تعلقها 
الوقت املكانة املادية واملعنوية للمتصوفة يف نفوس اجلماهري سواء رغبة 
يف أن يصيبهم شيء من الكرامات اخلرية هلؤالء األولياء أو خوفا من 
انتقامهم الذي يوحون بقصصهم أنه  قد يكون مدمرا ، فقد ورد يف 

، وقد "…حلرب من عاد يل وليا فقد آذنته با"  احلديث القدسي 
م التوسط  أخذ الناس يتقربون إليهم ويطلبون منهم الربكة، ويسألو
م تشريفا هلم  هلم لقضاء احلاجات ويعتربون دخول أحدهم لبيو
وتربكا، ويتفاءلون بطلعته  ويتغاضون عن كثري من أعماله وحياولون 

  )12( .تفسريها بشكل يتناسب مع قدسية السر اإلهلي املودع فيه
وقد " ك طبعا جانب اجتماعي وسياسي للحركة الصوفية وهنا

تطورت العالقة بني الصوفية والطبقات الكادحة بني القرن احلادي 
مث  …عشر امليالدي باجتاه ربط الصوفية بالطبقات اخلطرة أو املعارضة

تطورت فيما بعد بني القرنني الثالث عشر والتاسع عشر حنو االرتباط 
ء الصاحلني احملليني ، وبالسكان القرويني واجلبيلني باملرابطني أو األوليا

اية  الذين أصبحوا خارج نطاق السلطة املركزية يف املغرب الكبري يف 
  .دولة بين مرين

وشهدت . وعندئذ أصبحت الصوفية حركة إخوانية متنوعة جد 
املنافسات بني القبائل والعشائر اليت راحت تعرب عن نفسها بطقوس 

ة أو طريقة عن بقية الطرق لفة متيز كل إخوانيواحتفاالت خمت
ويرتبط املرابطون غالبا بزاوية صوفية مرتبطة بشيخ  )13("األخرى

مؤسس، وال شك يف أن الربكة تفعل املعجزات لكسب ثقة الناس 
يمن عليه تقديس األولياء الصاحلني لدرجة  وهذا اإلسالم املرابطي 

م   .توحي بعباد
إشكاليات متعلقة حبكاية الويل ، وصف  وتطرح هذه النقطة عدة

ضرحيه ، واملسجد املوجود جبواره ، مناسبات زيارته يف غري أوقات 
املولد ومظاهر االحتفال به ، املناسبات واألغراض اليت يستنجد فيها 
بالويل، أنواع النذور اليت تقدم على ضرحيه أو ملسه إن كان حيا أو 

ويل ومظاهر التكرمي اليت يتلقاها من ميتا، االنتشار املكاين لعبادة ال
أهل هذه املناطق ، االرتباط املوجود بني هذا الشيخ وإحدى الطرق 
الصوفية ودور هذه األخرية يف رعاية هذه املوىل، واإلشراف على 

   )14(عبادته وعلى مولده ، األلقاب والصفات اليت تطلق على الويل
ملعظم هذه " تركية"طة وإن كنا قد تطرقنا يف وصفنا لظاهرة املراب

النقاط فإن الرجوع إىل حماولة فهم هذا الفعل االجتماعي املتميز 
باخلارقية ضروري خاصة وأن مفكرا كبريا وعاملا اجتماعيا مميزا وهو 
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أي ظاهرة –قد ساهم يف تفسري هذه الظاهرة وحتليلها  ابن خلدون
كان إذ خصص هلا جزءا من مقدمته و  –الصوفية وظاهرة الكرامات 
حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من "قد ذكر يف فصل حول 

المحققين، وحقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم العرافين وغير ذلك من 
  ".مدارك الغيب

أنه وجب أن يكون النفس استعدادا لالنسالخ من البشرية إىل 
امللكية ليصري بالفعل من جنس املالئكة وقتا من األوقات يف حملة من 

ا الروحانية بالفعل اللمحات  ويكون هلا …وذلك بعد أن تكمل ذا
فلها يف …اتصال باألفق الذي بعدها شأن املوجودات املرتبة 

ا دائما مبا ركب …االتصال جهتا العلو واألسفل  فتحرك النفس 
فيها من النزوع للتخلص من درك القوة واالستعداد الذي للبشرية 

باملأل األعلى الروحاين وتصري يف  وخيرج إىل الفعل يف تعقلها متشبهة.
فهي .أول مراتب الروحانيات يف إدراكها بغري اآلالت اجلسمانية 

متحركة دائما ومتوجهة حنو ذلك وقد تنسلخ بالكلية من البشرية 
وروحانيتها إىل امللكية يف األفق األعلى من غري اكتساب بل مبا جعل 

  .اهللا فيها من اجلبلة والفطرة األوىل يف ذلك 
والنفوس البشرية على ثالثة أصناف صنف عاجز بالطبع عن 
الوصول فينقطع باحلرفة إىل اجلهة السفلى حنو املدارك احلسية واخليالية 
وتركيب املعاين من احلافظة والوامهة على قوانني حمصورة وترتيب خاص 
يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية اليت للفكر يف البدن ،وكلها 

منحصر نطاقه إذ هو من جهة مبدئه ينتهي إىل األوليات وال  خيايل
وإن فسد فسد ما بعدها وهذا هو يف األغلب نطاق . يتجاوزها

اإلدراك البشري اجلسماين وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسخ 
وصنف موجه بتلك احلركة الفكرية حنو العقل الروحاين . أقدامهم

الت البدنية مبا جعل فيه من واإلدراك الذي ال يفتقر إىل اآل
وهذه مدارك العلماء األولياء أهل العلوم الدينية  …االستعدادات 

وصنف مفطور على االنسالخ من البشرية مجلة  …واملعارف الربانية 
جسمانيتها وروحانيتها إىل املالئكة من األفق األعلى ليصري يف حملة 

 األعلى يف أفقهم من اللمحات مالكا بالفعل ،وحيصل له شهود املأل
ومساع الكالم النفساين واخلطاب اإلهلي يف تلك اللمحة وهؤالء 

مث إننا جند يف النوع اإلنساين  …األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم
ا  أشخاصا خيربون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز 
صنفهم عن سائر الناس وال يرجعون يف ذلك إىل صناعة وال 

عليه بأثر من النجوم و ال من غريها إمنا جند مداركهم يف  يستدلون
م اليت فطروا عليها وذلك مثل العرافني والناظرين  ذلك مبقتضى فطر

  .)15(يف األجسام الشفافة كاملرايا وطاس املاء

إن هذه األفكار العمالقة اليت ملح إليها ابن خلدون توحي لنا  
نيفه للنفس البشرية يؤكدان بعاملية الظاهرة فمفهومه لإلنسان وتص

ا  ا إال أ على أن الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها رغم خصوصيا
تتشابه مع مناذج أخرى عرب العامل ، فالتجربة الصوفية موجودة عرب 
العامل ويف كل األديان وليست حكرا على اإلسالم وحده واالعتقاد 

  . وقتنا احلايل بالظواهر غري مألوفة واخلارقة يزداد انتشارا حىت يف
فقد "و ميكن أن نورد مثاال عن رجل فلبيين يعاجل باملعجزات 

شاهد الفرنسيون على التلفاز أصابع رجل فلبيين وهي خترتق بطن 
وخيرج من كليته رماال " هنري ليون توباكيس"مواطن فرنسي يدعى 

وذهل املشاهدون عندما مل يشاهدوا أي أثر جلرح العملية،ولقد محل 
ا على دور الصحف والتلفزيون  املريض صور العملية بنفسه ،وطاف 

ومل )مث مرض بكليتيه (…وروى قصته فقال أنه من أهايل مرسيليا
يستطع األطباء اليابانيون عالجه فذهب إىل الفليبني وقصد عيادة 

رأيت فتاة  -كما يقول   -وهنا …أحد الذين يعاجلون باملعجزات 
الطبيب يده إىل بطنها فانشقت  ممددة على سرير العمليات، ومد

مبجرد ملس أصابعه هلا وأخرج منها ضفدعة حية ورأيت بعيين 
الضفدعة وهي تتصارع داخل الكيس، الذي وضعت فيه توطئة 
حلرقها، وفكرت يف اهلرب فأنا ال أصدق ما تراه عيين ، ومتددت 
بدوري بعد أن خلعت قميصي، وأحسست بأصابع الطبيب تتسرب 

جتول بني كلييت، وشعرت بسائل يتدفق على بطين من حتت اجللد،و 
اخلارج، وكان هو الدم الذي سال مين ولكنين مل أشعر بأي أمل 

وبعد ثالث دقائق أقفل اجلراح اجلرح ، ومسحه بقطعة من القطن، …
ووضع عليه عصابة، وقال يل الطبيب اذهب اآلن واسرتح واشكر 

أثر للجرح وشعرت  وبعد أيام رفعت العصابة، فلم أرى أي…اهللا
  ".براحة بعد أن انتزعت الرمال من كلييت

من (*)انتهت هذه املعلومات املثرية اليت نقلها لنا الكاتب حرفيا
إحدى اجملالت األسبوعية العربية الواسعة االنتشار، واستمرت بنشر 
هذه القصص على الرأي العام عدة أسابيع، وهي قصص مدعمة 

مريكيني واآلسيويني واألوروبيني الذين بأدلة كثرية يرويها ألوف األ
ولكن هل …جيدون بديل عالجهم عند ذلك الشخص اخلارق 

ميرض الناس بالضفادع حقا؟ ويف أي جمال من جماالت الطب ميرض 
ا حية يف  الناس بالضفادع ؟وكيف تعيش الضفادع اليت خيرجو
أجسامهم ،وما هي أعراض تلك األمراض الضفدعية اليت تنشأ يف 

بعد هذه األسئلة نضع عالمة تعجب وعدة . )16(سام الناس ؟أج
   …؟؟!استفهامات

لكن هذا املثال ما هو إال عينة صغرية آلالف القصص اليت تروى 
م العقائدية  وصعوبة فهم "عن خارقية بعض الناس مبختلف توجها
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هذه السلوكات ال تأيت فقط من تعقد الظاهرة بل أيضا من تعريف 
ا فالدالالت اليت حتملها هذه السلوكات وهذه . )17("املعنيني 

االعتقادات سواء االجتماعية منها أو الثقافية أو رمزية للمجتمع 
الذي حيتويها هي اليت جتعلنا نفهم هذا النوع من اإلميان يف اخلوارق 
وهلذا يبدو واضحا يف نظر املالحظ أن السلوكات ليست حمكومة 

بالعوامل الداخلية ، والتمثالت اليت  بالعوامل اخلارجية فقط بل أيضا
  .)18(تنتجها

ويدخل يف نطاق العالج أيضا بعض األعضاء اجلسمية للويل  
كيديه أو لسانه أو حىت أنفاسه اليت تنبعث من خالل ترديده 

ومن ذلك قراءة .لكلمات غامضة هلا سحر بالغ يف عالج األمراض
ء بعد التالوة فربش املا"أو الطعام  (*)بعض الكلمات على املاء

املقدسة جيعله مباركا فتموت احلشرات عليها أو حتفظ وتزهر أسرع، 
تعود هذه النظرة للماء املبارك اليت جندها يف التقاليد املسيحية أيضا 
إىل جذور سامية أو كنعانية قدمية ،حيث كان كما تؤوله قوى 

ا أساس احلياة للشعب الزراعي    .)19( "اخلصب واإلنتاج لكو
كي جتي عندي " حالة املرابطة كانت هي بنفسها تردد  ويف

ا " …بنيتك تشرب املاء تربا ا وقو فإذا آمن القاصد إليها بكراما
  . فإنه سيربأ من ما يعاين من آالم مبجرد شربه للماء يف زاوية املرابطة 

وقد عرضنا مثاال يربز تأثري املاء يف الشفاء وهو املتعلق بالفتاة 
 رقاها حفيد املرابطة ورأت يف احللم أن املرابطة تغسل املكفوفة اليت

عينيها فأصبحت يف الغد ترى احلياة والنور بعد وقت طويل من 
يصبح املاء كما رأينا أكثر من موضع "وهكذا .العيش يف الظالم 

مقدسا بقراءة تتلى عليه مث ينفخ عليه وبالتايل فإن رشه حيدث سحر 
  . )20("يقلب الشخص من حالة إىل حالة

حنن أمام واقع فريد من نوعه، واحلدث هنا، هو عالقة قوة 
متحكمة ونفاذه ووالء مستمر تستعمل األوىل كل األساليب لتأكيد 
متيزها و يوفر الثاين لنفسه كل اخلياالت اليت تربر إميانه وتعلله و ال 

  …يتوقف األمر على الطعام واملاء  بل يتعداه إىل األحالم أيضا
كوعاء يسقط -ومازالت–حالم على مدى العصور كانت  األ

م مع اآلخرين ومع  فيه األفراد خماوفهم وآماهلم، م وعالقا ورغبا
وشيء كالذي حدث مع نبوءة يعقوب عليه   …العامل اخلارجي

إن أحالمها " املرابطة تركية"حيدث مع " حللم ابنه يوسف"السالم 
فعال على  حتمل معها إشارات أو حتذيرات من أحداث حدثت
  .مسافات بعيدة أو هي على وشك أن حتدث يف املستقبل

واملعروف أن أحالم التنبؤ هذه كانت معروفة منذ القدم 
ن  وتفسريهن للرؤى هن "فشهريات الكاهنات الالئي رويت تنبؤا

وهي اليت أنذرت عمرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال  "طريقة "

يان سيل عارم وإفساده اجلنتني، ملكه، وأخربته خبراب سد مأرب، وإت
فخرج من اليمن وخرج خبروجه بشر كثري فتفرقوا أيدي سبأ، على 
قول املثل العريب، وانبثق السد وخرب عمران اليمن وزبراء القضاعية 
وهي اليت أنذرت قومها بين وئام ، وهم يف يوم عرس ،بغارة بين 

البلية اليت ناعب وبين داهن عليهم، فكذبوها وشتموها فوقعوا يف 
ا وقتلوا مجيعا م  وعفرياء احلمريية اليت فسرت رؤيا مرشد بن .أنذر

وهلذا فقد اهتم الكثري من العلماء باألحالم أمثال  .)21("عبد كالل
  .اخل…فرويد كارل يونغ،كالفن هول، فريديريك بيلز،

تواتر من الصور "إىل تعريف احللم بأنه (*) كالفن هولويذهب 
 غالبيتها صور بصرية من حيث نوعيتها ،متر بالفرد  العقلية ،وهي يف

كخربات خالل النوم ،وللحلم عادة مشهد أو مشهدان ، ويشتمل 
على عدة أشخاص باإلضافة إىل الشخص احلامل ،ويتضمن سلسلة 
من األنشطة واألعمال والتفاعالت وهذه كلها ينتظم احلامل يف 

عرضا دراميا يكون يشبه صورا متحركة أو ) احللم (فهو . أحداثها
  . )22("دور احلامل فيه مزدوجا إذ هو املشارك واملشاهد معا

وهذا التعريف مهم بال شك، ذلك أن املشارك يف احللم 
كاملرابطة فسيضفي ذلك على حلمه " واليا"واملشاهد له إذا كان 

طابعا خاصا فال شك أن هناك فروق فردية يف األحالم، فاألفراد 
م اإلحتالميةيتفاوتون  كثريا يف" وهلذا فاحللم هو اآلخر  )23(" عادا

يكتسب صفة دينية حبسب مصدره وهكذا أخذت األحالم دورها 
 "فرويد " يف احلياة اليومية وأصبح التفسري هو هدف اجلميع ويتطرق

حنلم يف  …"حني يذكر أننا "الطوطم و التابو"هلذه النقطة يف كتابة 
النهار، وقد يظهر احللم مع احلفاظ  الليل، وتعلمنا أن نفسر احللم يف

على طبيعته مشوشا وبال ترابط، وبالعكس قد حياكي يف نسقه 
االنطباعات عن شيء معاش،وأن يستخلص واقعة من أخرى، وأن 
يلبس جزءا من حمتواه جزءا آخر يبدو أن هذا يتيسر له بشكل  
تق كامل، أن ال تظهر للعيان يف مكان ما ال معقوليته ،أن ال يظهر ف

يف نسيجه، وإذا أخضعنا احللم للتفسري ،علمنا أن عدم الثبات وعدم 
  .)24("االنتظام يف ترتيب مكونات احللم ليس معيقا البتة لفهم احللم

فالتفسري يأخذ أبعادا عديدة ميتزج فيها اخليال بالواقع بشكل  
ا لن " املرابطة "غري عقالين فمجرد رؤية املرأة احلامل  يف منامها فإ

وإن كان املولود ذكرا فال بأس " تركية"رتدد يف تسمية مولودها بامسها ت
والنصيحة من املرابطة يف منام أي شخص هي  "تركي"من تسميته

ّ                                  كاألمر الواجب أتباعه وإال  حصل مكروه له، أو ألحد املقربني إليه                        .
وكأي من املعتقدات اخلرافية جند أن التطري والتشاؤم يؤثر على "

تفكري فيكبتها أو يعطلها ويدفع باإلنسان إىل اختاذ ميكانيكية ال
مواقف ال تستند إىل تعليل عقالين، سواء باإلقدام على العمل 
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وجتعل . باالستناد إىل الفأل احلسن أو اإلحجام بتأثري نذير الشؤم
  .)25("املزاج هو احملرك املتحكم بدل أن يكون العقل
على احلزن أو املستبشرة  إن رؤية املرابطة يف احللم يف صورة باعثة

تؤثر نفسيا على األفراد فهم يف انتظارهم الدائم للمعجزات اليت قد 
بني احلني واآلخر ويهرعون إىل تفسري أحالمهم "وليتهم "تصدر عن 

و يشرب . بطريقة قد تكون خرافية لكنها مقنعة ومرحية بالنسبة هلم
د والشروط لألحالم إذ يعطى مجلة من القواع ابن سيناالفيلسوف 

فهذا احللم حسبه  ال حيصل .  حلدوث احللم ذو املنشأ   اإلهلي
فالرؤيا الصادقة عبارة  عن رسالة . بالضرورة لكل نفس ناطقة  أرضية

ذه احلالة تتطلب  مساوية، أو شكل من  أشكال الوحي اإلهلي، 
هذه الرؤية الصادقة، نفسا ناطقة فاضلة عاملة ، إضافة لتوفر ظروف 

ضرورية ملحة  إلرسال هذه الرسالة اإلهلية بوقت حمدد، وشروط 
  .ولنفس حمددة 

بني صدق الرؤيا ،ونوع احملاكاة اليت  ابن سيناويربط الفيلسوف 
ا القوة غري املتخيلة، أي ال حلم بدون فعل حماكاة فالرؤيا  تقوم 
تكون صادقة يف حالة حماكاة األشياء ، بطرق متعددة، تارة عندما 

. اة األشياء قريبة جدا، وتارة عندما تكون احملاكاة بعيدة تكون حماك
ذه احلالة األخرية ،نكون حباجة إىل مفسر يفسر لنا ما حلمنا  و

فال حلم بدون خيال ،وال رؤيا صادقة بدون متخيلة فاضلة  …به
عاملة متعاونة مع عقلها العلمي باتصاله واستقباله للمعقوالت عن 

على الرغم من ميتا فيزيقية هذه اآلراء يف و  )26(طريق العقل الفعال
ا تتفق مع املضمون العلمي مع  تفسري األحالم عند ابن سينا، إال أ
ا  اللغة احلديثة يف تفسري األحالم، فعلماء النفس يفسرون األحالم بأ

 "تأويل"انعكاس ملا حتت الشعور فيمكن عندئذ استبدال كلمة 
ما تحت "أو كلمة  "خيال"أو بكلمة "نفسي تحليل"بكلمة 
  ".الشعور

أما علماء االجتماع فينظرون إىل األحالم بعالقتها مع احمليط 
االجتماعي والثقايف واالقتصادي الذي يعيش فيه احلامل ومن خالل 

  .املخيال االجتماعي الذي تشكل عنها أو الذي شكلها 
إن الكرامات اليت متلكها املرابطة جتعل من أحالمها هي األخرى  

فقد حدث أن شاهدت يف املنام وفاة ابنها وأخربت .مات كرا
ا عن رؤياها كما بعثت عرب أحالمها رسالة إىل الرجل  احمليطني 
األسود الذي جاءها من الصحراء ليعينها يف حتضري الدواء، الذي  

  .اخل…كانت متده لقاصديها 
فالقدرة اليت متلكها هذه املرأة تشبه ما وصفه ابن خلدون 

ية اليت هي اإلنسان على اإلطالق مثل النوم أو باخلاصية اخلاص"بـ
املوجودة لدى بعض البشر من أهل الكشف من الصوفية فتلفت 

حينئذ الذوات اليت فوقها من املأل ملا بني أفقها وأفقهم من االتصال 
  .)27("يف الوجود

تلك "للتعبري عن  (*)"املانا"مفهوم الشخصية " يونغ "ويستعمل 
جيب أن تطاع وهي املرأة اليت متلك قدرة خفية كامنة، املانا  املرأة اليت

بالتحديد واليت جتسدت عرب التاريخ يف صورة البطل ويف الرجل اإلله 
وتقديس أحالم املرابطة . )28("الذي يعترب الكاهن ممثله يف األرض

صورة أخرى من صور الوالء هذا التقديس الذي ال ينحصر يف فئة 
بل يتعداه حىت إىل املثقفني واملتعلمني ،إذ ال يزال األميني والفقراء 

الكثري منهم عاجز عن اختاذ موقف حاسم مما يرويه الناس عن  
  .كرامات األولياء

كما أن التعامل مع املوتى يرتجم لنا بعضا من عناصر املخيال 
االجتماعي جلماعة املؤمنني الذين يقيمون طقوسا كثرية عند ضريح 

ظاهرة قدمية لدرجة أن ) املقامات واملزارات(رحة الويل فزيارة األض
يتمتعون بالتقديس و االحرتام " الصاحلني" و" األولياء "األموات من 

م يف زيارة .أكثر مما يناله األحياء منهم  لذا ال يرتدد املؤمنون 
م وقبورهم لتلمس الربكة والتوسل إىل اهللا أمام ضريح الويل وال .مقاما

لدعاء ألنفسهم بل كثريا ما يفعلون ذلك نيابة عن يكتفي الزوار با
أهلهم وأصدقائهم طلبا للربكة والرضى، وما ينطبق على ضريح 

" زينب"ينطبق على مقام السيدة " تركية"املرابطة 
  .إخل……"الشافعي"و" احلسني"مبصر ومقام "نفيسة"والسيدة

وتعد هذه األضرحة كمركز جذب للسكان ، باعتبارها يف  
طقة آمنة، فأولياء اهللا ال خوف عليهم ولن يصيب من نظرهم من

وتقع هذه األضرحة والقبور غالبا يف  )29(يسكن جبوارهم أي سوء
ا قريبة من "املرتفعات وهكذا فإن   اجلبال كانت تقدس لكو

ا تسهل االتصال باهللا  جبال  …ويقطن النيب…السماء، وبالتايل أل
  .)30("كي يشرف وينيبء ويكتسب قداسه

ولزيارة الضريح أدعيته اخلاصة وأناشيده اليت تعرب عما خيطر يف  
أقبلي زوره  …اهللا اهللا يا موالنا يا شفيع املخلوقات ) " ة(بال الزائر

  ".إخل…حوش الرومي   ولال مرسى …تركية هي مفتاح السادات
ال صحة  …يا اللة يا تركية وأنا مسعت البندير "وأخرى تقول هلا 

  ".…باخلري الذرية وتعاونين 
ملساعدة ) ة(الطالب) ة(فالتعبري عما جييش يف خاطر الزائر

املرابطة تنغم كلماته حسب إيقاع الطبول اليت تدق ،إضافة إىل بعض 
احلركات اجلسمية املختلفة غالبا ما ختتلط بألفاظ دينية تعطي هذا 

الصالة على "الطابع الشعيب التقليدي طابعا دينيا ،كاستعمال لفظ 
وترديد أمساء اهللا  وغريها من األلفاظ اليت تستعمل يف هذه " النيب 

  .األناشيد 
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هذا فضال عن أن هذا املزيج من الطبول واألناشيد واألدعية 
واألرواح الشريرة " والشياطني " باجلن " والشطحات ترتبط مبا يعرف 

ويعتقد أن مبمارستها يتخلص املريض من مرضه وخيرج " والعفاريت " 
  .اجلسد الذي يسكن فيهاجلن من 

  " …هذاك هو املرابط  …املرابط هو اللي حيشم من خيالو"  
إن تقديس املرابطة تركية ال يعود فقط لألسباب السابق ذكرها 
بل أيضا إىل طبيعة العالقات االجتماعية والقرابية  لسكان املنطقة 

ثتها عن أو اليت ور  (*)القدرة اليت منحها اهللا هلا"فبوصفها مرابطة بفعل 
ا تنتمي إىل األشراف الذين تعد القوة هي أساس  )31("أسالفها  فإ

وجودهم والتفوق هو طموحهم ومبدأهم األمسى هذه القوة اليت 
تتضمن قيم التسلط واالنصياع واخلضوع إضافة إىل االفتخار باألصل 
االجتماعي الذي ينتمي إليه، فاالفتخار أحد احلوافز الكربى ال براز 

تم املرابطة كثريا حبفظ نسبها فتحرص على تزويج القوة  والتفوق لذا 
  .فقط ، حىت ال ختتلط األنساب" األشراف"و" املرابطني "أبنائها من 

وهؤالء األشراف يبقون كذلك عرب تسلسل النسب حاملني 
م بأعمال معينة أثناء  ألمساء أجدادهم حىت وإن مل تتميز حيا

م فهذا ال ينفي متيزهم    .وشرفهمحيا
ما هي ملكنهة وما هي " وليست املرابطة مشعوذة أو ساحرة 

هي تطلب ريب وريب يستجيب هلا  …وكيلة ريب وحممد  …ملقزانة
الطوطم " يف كتابه " فرويد" وحيضرنا هنا السؤال الذي طرحه " …

هل ميكن للمرء أن يفرق بني السحر والشعوذة  " :"والطابو 
مع بعض التعسف أن يتجاوز تقلبات  كمفاهيم؟ ميكن إذا أراد املرء

استخدام اللغة ، عندئذ تكون الشعوذة يف جوهرها فن التأثري على 
األرواح، من خالل معاملتها كالبشر يف نفس الظروف، أي عن 
ا  دئتها، اسرتضائها، استمالتها، ختويفها، سلبها قو طريق 

فعالة مع  إخضاعها إلرادة املرء أي بنفس الوسائل اليت وجدها املرء
البشر األحياء، أما السحر فهو شيء آخر ، إذ ال يلتفت يف 

وإميان الناس بوجود كائنات ما فوق الطبيعة  )32("األساس إىل األرواح
جعلهم يستخدمون عدة وسائل كالسحر للتعامل " كاجلن مثال " 

مع األخطار احلقيقية يف احلياة ، وهذه الوسائل اخلاصة هي يف حد 
ا سحرية وهذه املعتقدات الغيبية ظلت تصاحب اإلنسان طوال  ذا

وتشري الشواهد احلفرية أن اإلنسان كان " مراحل حياته التارخيية 
دائما يعتقد بوجود حياة بعد املوت والدليل على ذلك النقوش 
والرسومات اليت عثر عليها املؤرخون على جدران املعابد والرمزيات 

هذه الرموز تدل على أن اإلنسان املادية واملخلفات احلفرية، كل 
ولذلك يهتم  )33("طوال مراحل التاريخ كانت له معتقدات غيبية 

األنثروبولوجيون بدراسة نظم املعتقدات عند ثقافات الشعوب 

البسيطة والتقليدية، وخيتلف السحر عن الدين يف أن األول هو 
لتقرب إىل وسيلة لتقدمي توسالت للقوة العليا بينما الثاين هو وسيلة ل

حسب ما روي لنا مل تكن تقوم " املرابطة تركية "تلك القوى، و
أو تستعني بقوى خارقة ولكنها كانت تدعوا " اجلن " باستحضار 

  .اهللا فيستجيب هلا 
وهذا النموذج يشبه إىل حد كبري مناذج غربية وعربية وحىت 

يت ال) Jeanne d’arc(جان دارك " ومن ذلك جند الفرنسية (*)جزائرية
ا ، لتشغل أذهان  ا، أذهان املؤرخني، منذ وفا شغلت بأفعاهلا وصفا
الفرنسيني بصفة عامة فانقسموا يف تصويرها من معجب متحمس إىل 
حد االنبهار، وإىل مستهجن إىل حد االستنكار فتكونت بذلك 

  .أسطورة جان دارك
موجودة قبل وجود شخصية جان " جان دارك"كانت أسطورة 

بداية القرن اخلامس عشر ، تبلور يف فرنسا اليت كانت نفسها، ففي 
يف اجلهات . متر بأسود فرتات تارخيها ، أمل يف ظهور املنقذ العجيب

األكثر بؤسا وكانت نبوءة قدمية قد تنبأت بأن امرأة ستضيع فرنسا ، 
) Marches de la lorraine" (مار شن اللورين "وأن عذراء 

ا وعندما شو  " أورليان" تزحف على" جان"هدت ستقيلها من عثر
)Orléans ( العجيب " مريالن"تذكر الناس النبوءة ونسبوها إىل
)Merlin l'enchanteur ( واستقبلها الشعب حبفاوة، واقتصر الشك

  .على فئة من العظماء–إن كان هناك مثة شك –فيها 
ا خارقة فقد عزمت شابة فالحة  ولقد كانت املغامرة يف حد ذا

ل فرنسا املشتت، وعلى إعادة الشرعية اليت كان اإلجنليز على مجع مش
ينازعون امللك شارل السابع عليها -الذين احتلوا جزءا من الوطن–

ا تبلغ من العمر السابعة عشر فقط ولدت سنة  ،وهذا رغم أ
" اللورين"جنب منطقيت ) Domremy"(دومرميي"يف  1412

)Lorraine (الباروا"و)"Barrois ( فالحني مستوري من أبوين
ا عادية إال أن تأويالت .احلال، وكانت أمية  وكان يعدها احمليطني 

تنوعت عرب مرور الزمن، فقد صنع كل من تطور " جان دارك"
الذهنيات، واكتشاف املؤرخني، وإبداعات رجال األدب ،العشرات 

اللوايت ينتمني إىل تاريخ األفكار أكثر من انتمائهن " جان دارك"من 
  .العذراء األصلية لسرية

يف البداية بعيدا عن املعرفة املستمدة من " جان"وتطورت سرية   
النصوص وكان الناس يتذكرون أعماهلا الباهرة، ويتعجبون كيف 
ا، وقد كانت يف البداية موضوع عبارات  استطاعت امرأة أن تقوم 

حىت بتنظيم حفل ديين " أورليان"و" بورج"حملية، حيث قامت مدينة 
ا واستمر هذا التقليد يف مدينة مب حىت يومنا هذا " أورليان"ناسبة وفا
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" جاك"اليت بقي فيها أخوها " دومرميي"كما استمر الناس يف بلدة 
  .حيافظون على ذكراها حفاظا دينيا أمام الكنيسة

شخصية حية جدا ،إذ " جان"ظلت أما بالنسبة للشعراء فقد"
ا الشاعرة   Christine de"(دوبيزان  كريستني"خصتها قبل وفا

pisan(ا متثل يف نظرها أرقى 1431 املتوفاة سنة ا األخرية أل م بأبيا
  :الفضائل األنثوية

  صبية ذات السادسة عشر من العمر     
  مل تثقلها األسلحة     
  أليس ذلك أمرا عجيبا؟                               
  [ ….……] إذ أمامها سيفر أعدائها   

 " (Ditié de jeanne d’arc.1429) )34(   
 )Edmond Richer ( الذي أحل على أمهية تلك الوثائق ومجعها

  ).1630-م1625(يف أربعة كتب ضخمة حول تاريخ العذراء 
ويف سنة …1850تزدهر منذ " جان"ولقد بدأت عبادة  

، "أوريان"أسقف مدينة )Dupanloup" (دوبالنوب"طلب   1869
  .ة تقديس جلان داركمن روما إقامة قضي

 joseph" (جو زيف فابر"دعا اجلمهوري 1884 ويف سنة

Fabre ( غري أن تلك " جلان"إىل إقامة عيد وطين مدين خمصص
الدعوة تطلبت عشرات السنوات لكي تتحقق وذلك بفضل جهود 

حيث استطاع جعل الربملان ) Maurice Barres "(موريس باريس"
 " .جان"يصوت ويقر بعيد وطين على شرف 

إيديولوجيات متناقضة يف " جان"يف ضوء ما سبق فلقد جسدت 
فهي جان املسيحية الطيبة وجان الرافضة للكنيسة :بعض األحيان 

،وهي اليت ملت مشل فرنسا، والثائرة على السلطات القائمة والسبب 
م الشخصية ،وتنبع من  يف ذلك أن املؤلفني صوروها حسب قناعا

ية إىل درجة أن بعضهم يراها حضورا صوفيا حياة داخلية قو " جان"
تعددت الصيغ الدينية لظهور املتصوف -عرب التاريخ-ودائما تقريبا

عندما يدع نفر "الذي حيصل عادة على نفوذ تارخيي وجيد له أتباعا 
ضخم من األشخاص أنفسهم لالقتناع برسالة هذا املنادي ، فإن 

 -على وجه التحديد–مقتضى ذلك هو أن هذا املنادي امللهم يعرب 
عن متثالت وآراء هلا صفة تعويضية إزاء حالة عامة من اإلحباط 

يوجد دائما يف بداية األديان "فإنه" يونغ"وحبسب  )35("الروحي
العظمى، كما يوجد يف التحركات الصوفية الصغرية العديدة بعض 

ـا بـاختـبارات  صوفية  شهيدة "وتعد . )36("الشخصيات تـتـميز حيـا
رابعة العدوية منوذجا آخر للمرأة الصوفية اليت شغلت " لعشق اإلهلي ا

اليت  –شغلت رابعة  العدوية املتصوفة املعروفة العديد من الناس فقد 
م فكر كثري 801و 717بالبصرة يف الفرتة مابني " ولدت وعاشت

ا وجوانب  من الدارسني والباحثني واملؤرخني الذين  اهتموا  بسري
ا امل واملقام الصويف العايل الذي وصلت إليه  -)37("ختلفة حيا

وامتازت به على كل من سبقها من الزهاد والصوفيني، تلك اآلفاق 
عن طريق  –اجلديدة اليت فتحتها يف تاريخ احلياة الروحية اإلسالمية 

إدخال مفهوم احلب اإلهلي ألول مرة  يف أدب الصوفية  وإشاعة  
الشخصية اجلياشة يف مناجاة الذات  مفردات ومراحل هذه العاطفة

  . اإلهلية
رابعة " املشهور عنها "  مرغريت سميت" ويعترب كتاب "

املرجع  )1928" (العدوية وزميالتها من القديسات في اإلسالم  
األساسي الوحيد منذ ذلك الوقت ألي حبث أو دراسة عن رابعة، 
فنجد أن الكتاب العرب أو الغربيني يرجعون هلذا العمل ، ينتقون منه 
أية معلومات أو تعليقات عن أسباب ومظاهر تصوف هذه املرأة 
الزاهدة الشهرية، والكتاب رائد يف هذا اجملال كأول دراسة متكاملة يف 

  .)38("لعشرين عن حياة رابعة ومنهجها الصويف بالتفصيلالقرن ا
مبكرا على مكانة رابعة العدوية كامرأة يف " مسيث"مث نبهت 

ا  ا وأفكارها وكيف أ احلركة الصوفية ونقلت إشادة معاصريها مبعتقدا
ا باحرتام وتقدير كبري ومبكانة مساوية  ا وبعد مما حظيت يف حيا

حسن البصري : ن هلا من الرجال مثللزعماء التصوف املعاصري
نشأة الروح الصوفية "وسفيان الثوري وغريهم، وتفسريها لذلك هو أن 

قد أعطت املرأة الفرصة للوصول إىل مقام روحاين عال وبالتحديد 
مقام األولياء والقديسني ألن املفهوم الصويف للعالقة                 

أال وهو الفناء  –والعابد وربه واهلدف األمسى من ذلك بني العبد 
ليس فيه جمال للتفرقة بني الذكر  –والبقاء يف الذات اإلهلية العليا 

  . )39("واألنثى
إال أن الرتكيز على إعراض رابعة عن الزواج من قبل الكتاب 

خلل يف هذا التصوف غري العادي "احملدثني جعلنا ننظر وكأن هناك 
  . )40("، والبد له من تفسري ما"ويأو غري الس

جديرا بالدراسة ملا تركته من آثار " رابعة"وهلذا كله كان منوذج 
احلب "عميقة على التفكري الديين يف اإلسالم وبإدخاهلا ملفهوم 

ا يف " اإلهلي وتعد األدبيات اليت نسبت إليها واليت تصرح بعقيد
  :يالعشق اإلهلي تعبريا واضحا عن ذلك احلب اإلهل

  وحب ألنك أهل لذاكا   أحبك حبني حب اهلوى " 
  فشغلي بذكرك عما سواكا  فأما الذي هو حب اهلوى
    فكشفك يل احلجب حىت أراكا   وأما الذي أنت أهل له

   )41("ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا   فال احلمد يف ذا وال ذاك يل 

Une fillette de seize ans 

A qui armes ne sont pesans 

N’est –ce pas chose fors nature ? 

Et devant elle vont fyans ses ennemis 
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ا إىل مستوى احلب اخلالص الطامع فقط  فكانت تسمو بعباد
ما عبدته خوفا من ناره وال طمعا يف جنته، "رؤية مجال اهللا إىل 

   )42("فأكون كاألجري السوء، عبدته حبا له وشوقا إليه
وعلى هذا النحو، فإن املخيال االجتماعي خاصة الشعيب منه 

ويف وصف هذه النماذج اليت ما هي إال .يفعله فعله يف هذه الروايات 
ملآثر فالعامة من الناس كثريا ما عينة صغرية لنماذج كثرية وعظيمة ا

يرجعون إىل املاضي باحثني فيه عن صور لزعماء ورواد تارخييني 
م حسب أهوائهم، وأحالمهم وآماهلم فيحولون تلك  يشكلو

م . الشخصيات إىل حقيقة قريبة إىل األساطري منها إىل الواقع ذلك أ
دهش يصفون القدرات اخلارقة لتلك الشخصية يف صورة البطل امل

ولكن هذه . الذي يتمتع بقدرة فائقة على إثبات املعجزات والغرائب
مفهوم األلق " رودينسون"الفضائل والربكات، اليت يطلق عليها "

إمنا تتم  )Charisme Total" (الكاريزم الكلي"الديين الكلي أو 
ألن اهللا أراد كذلك، فأحاطها حبكمته، مما جيعل هذه الكرامات 

وهذا احلضور الكارزمايت  )43("السحر والشعوذةتتميز عن أفعال 
املهيب للمرابطة تركية يكشف لنا عن بنية املخيال االجتماعي الذي 
حيافظ يف تصوره للزعامة على آليات قدمية وذاتية، ويبدو الفعل 

كأحد التقنيات األكثر استعماال لتحقيق كرامة الزعيم "الصويف هنا 
  . )44( "املدنس اخلارجي وتعاليه، فبواسطته حيمي ذاته من
ا حماطة  -وال زالت–وهكذا كانت املرابطة تركية  توصف دائما بأ

ا  الة جتعل منها شخصية جذابة يف عيون العامة وخاصة املؤمنني 
ا إذ  واملقربني منها وهؤالء املؤمنني هم أنفسهم اهلالة اليت حتيط 

  .ية املرأةينتجون خمتلف الرباهني واحلجج للتأكيد على خارق
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهم يقبلون سلطتها املمتدة من 
اهلالة اليت هي هبة إهلية، وصفة غري طبيعية يهبها اهللا لإلنسان، وهذه 
اهلبة اإلهلية هي حجة ال حتتاج إىل تربير بل تربر نفسها بنفسها لذا 
م يرتبطون  بصاحبتها باختيارهم ويقبلون اخلضوع لسلطتها  فإ

  .        ختيارهم أيضابا
  :الهوامش

ا قد ولدت قبل هذا التاريخ بكثري أي حوايل  (*) ا  1890يقول أحفاد املرابطة أ أل
و كان  1954شيدت إحدى الغرف و كتبت فوقها ذلك التاريخ أي  1954سنة 

  .سنة و رمبا أكثر 55عمرها آنذاك حوايل 
، 96ع " الشروق العريب"ق غريبة، سليمان جوادي، املرابطة تركية، امرأة هلا خوار  )1(

  .، اجلزائر1993مارس  17إىل  10األسبوع من 
يقال أن الطيب كان حييض مثله مثل أي امرأة طوال املدة اليت قضاها عند املرابطة يف  (*)

 . زي النساء

 .سليمان جوادي، مرجع سابق )2(
ردنا الدخول حسب مصلحة الشؤون الدينية لوالية تيارت فإن هؤالء السويسريات أ (*)

ن إىل زاوية املرابطة تركية ليعلن إسالمهن هناك  .يف اإلسالم فبعثت 

 .سليمان جوادي ، مرجع سابق )3(
عندما اتصلنا بزاوية املرابطة تركية بعد حوايل شهرين من زيارتنا األوىل قيل لنا أن  (*)

 .ميمونة تزوجت وهي اآلن يف بيت زوجها
  .ية عن قوة املرأةرياح قوية مصحوبة بالرمال كنا (*)

هو خادم الويل الصاحل املقرب منه أكثر من اآلخرين و يبقى جبوار ضريح : املقدم  (**)
 .الويل بعد وفاته، و يرث أبناءه بعد ذلك املنصب

 .77، نفس املرجع، ص )صاحل (عبد احملسن  )4(

 .78نفس املرجع، ص   )5(
و يتأثرون بالويل و يكنون له  نستخدم كلمة مؤمنني للتعبري عن األفراد الذين يعتقدون (*)

 .نوعا من الوالء و التقديس

، دار )اخلرافة( ، دراسات يف العقلية العربية ) إبراهيم(،  بدران ) سلوى(مخاش  )6(
 .133، ص 1979، 2احلقيقة، بريوت، ط 

)7( Emile (Durkheim), Les règles de la méthode 
sociologique, Alcon, Paris, 1901   

، 1998، علم اجتماع املعرفة، دار املعرفة اجلامعية، مصر، )لسيدا( عبد العاطي  )8(
 .340ص  

 127، الدين يف اجملتمع العريب ، مرجع سابق ،ص )حممد( شقرون )9(

، الثقافة العربية و عصر املعلومات، سلسلة عامل املعرفة، ، الكويت، ) نبيل(علي  )10(
 .410، ص  2001

، جملة " "دراسة نقدية"الصويف  اإلنسان الكامل يف الفكر"، ) مصطفى(العشوي  )11(
 .15، اجلامعية اإلسالمية العاملية مباليزيا، ص2000فيفري  07التجديد ، العدد 

اخلرافة، مرجع : ، دراسات يف العقلية العربية ) إبراهيم(، بدران )سلوى ( مخاش )12(
 .144 - 133سابق، ص ص  

حل ، املؤسسة هاشم صا: ، الفكر اإلسالم، نقد و اجتهاد، تر ) حممد(أركون  )13(
 .155، ص  1993الوطنية للكتاب ، اجلزائر، 

، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، دار املعرفة اجلامعية، ) حممد(اجلوهري  )14(
 .55، ص  1993اإلسكندرية، 

ت، ص .، املقــدمــة، مطبعة مصطفى حممد، مصر، د) عبد الرمحان( ابن خلدون )15(
 .120 – 95ص  

 . قصة طويلةحنن خلضناها ألن ال (*)

، اإلنسان احلائر بني العلم و اخلرافة مرجع سابق، ص ص   )صاحل( عبد احملسن )16(
17 – 19 . 

)17( Luding Von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, 
Traduit par : jean Benoît Chabrol, Dunod ,Paris, 1973, 

P :201. 
)18( Formaget (Michel), « L’imaginaire adulte de la mort 

comme fonction de l’âge et de sexe », l’année 
sociologique, n°  34, 1984, P : 202. 

قيمة نصية مقدسة و هو الذي قال فيه : للماء قيمتان يف اجملتمع العريب اإلسالمي  (*)
و قيمة أنثروبولوجية تتمثل يف إعطاءه القداسة " و جعلنا من املاء كل شيء حي"القرآن 
 .  لق بويل صاحلإذا تع

، التحليل النفسي للذات العربية أمناطها السلوكية و األسطورية، دار ) علي( زيعور )19(
 .131: ، ص 1982، 13الطليعة، بريوت، ط 

 .131، التحليل النفسي للذات العربية ، املرجع السابق، ص  ) علي(زيعور )20(

 125 ، النساء العربيات، مكتبة صادر، بريوت، دت، ص )البستاين(كرمن  )21(
 .بروفيسور يف جامعة أمريكا، خبري باألحالم (*)

عبد العايل اجلسماين، املؤسسة العربية : ، األحالم و قواها اخلفية، تر )فراداي(آن  )22(
 .53، ص  1995، 1للدراسات و النشر، بريوت، ط 

 .69نفس املرجع، ص   )23(

و التوزيع،  بوعلي يس، دار احلوار للنشر: ، الطوطم و التابو، تر )فرويد( سيفموند )24(
 .118: ، ص 1983، 1دمشق، ط 
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،مرجع )اخلرافة( ، دراسات يف العقلية العربية ) إبراهيم( ،بدران) سلوى( مخاش )25(
 .297سابق، ص  

نظرية "مكانة اخليال يف "، )برهان مهلويب(بن يوسف : للمزيد من التفصيل أنظر )26(
، 145لرسالة ، حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية، ا"املعرفة عند ابن سينا

 .90 – 69، ص ص 2000 – 1999احلولية العشرون، 

 .106: ابن خلدون عبد الرمحان، املـقدمـة، مرجع سابق، ص  )27(
كلمة بولينزية تعين القوة تشري إىل القوة اخلفية اليت تعتقد بعض الديانات : املانا  (*)

ا حترك و متنح اإلنسان كل امللكات الطبيعية و ترتبط ه ذه القوة غالبا بشخص البدائية أ
 .يوجهها أو بأرواح املوتى

نبيل حمسن ، دار احلوار للنشر و : ، جدلية األنا و الالوعي، تر ) كارل(يونغ  )28(
 . 175، ص 1997، 1التوزيع، سوريا، ط

، دراسات يف العقلية العربية، مرجع سابق، ص ) إبراهيم(، بدران ) سلوى(مخاش  )29(
149  . 

 .173سي للذات العربية، مرجع سابق ص ، التحليل النف) علي(زيعور )30(
استعملنا صفة املؤنث بينما استعمل الكاتب صفة املذكر نظرا لضرورة العرض الذي  (*)

 .نقوم به

(31) Zerdoumi (Nafissa) , L’enfant d’hier ; L’éducation de 
l’enfant en milieu traditionnel Algérien, Maspero, Paris, 
1970, p  127.  
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 الديموغرافيا ودورها في البرامج التنموية

  نجار راشدي خضرة .أ
 جامعة مستغامن  –كلية العلوم االجتماعية 

:مقدمة  
إن التنمية يف جوهرها عملية تغيري كربى جملتمع يراد نقله من " 

حالة أدىن إىل حالة أخرى يف كل امليادين االقتصادية و االجتماعية 
والثقافية والسياسية والعقائدية وفق أهداف مرحلية يراد الوصول إليها 

و قد كان يظن إن مسالة التنمية عمل . من خالل أبعاد زمنية حمددة
ادي وسياسي يف حمل األول، األمر الذي جعل علماء االجتماع اقتص

ولكن بعد جتربة مل " الباب اخللفي"ال يدخلون هذا امليدان إال من 
تستمر طويال ،ظهر أمهية البعد االجتماعي للتنمية وأن علم 
االجتماع مسؤولية توضيح معامل الطريق من خالل مدخل 

  .)1("سوسيولوجي متكامل
علمية وتكنولوجية هائلة تزداد بسرعة و تنوع  وهناك تصورات 

كبري مقابل تراكم أفكار ونظريات كثرية خاصة يف العلوم االجتماعية 
وموازاة مع تفاقم وتعدد مشاكل اجتماعية ،نفسية واقتصادية رهيبة 
ومقلقة، أصبح من الواجب إذن عدم البقاء يف حدود هذه األفكار 

هناك الكثري من النظريات والتنظري والتفسري فقط، خاصة وأن 
أدحضت حديثا أو على األقل ال ميكن تعميمها على كل 
اجملتمعات، وعليه فمن الواجب البحث من خالل هذه األفكار 

  .والتصورات عن حلول حقيقية وفعلية هلذه املشاكل 
ا شأن العلوم االجتماعية األخرى دور ريادي  وللدميوغرافيا شأ

ا ترتكز على السكان كوحدة يف التنمية عن طريق ما خت تص به كو
 1662منذ Graunt   فلقد شجعت دراسة.للبحث العلمي والتحليل

على بداية وضرورة البحوث العلمية الفعلية للدراسات السكانية 
يعتقد بفائدة البحوث على شاكلة حبوثه للوصول  Grauntكان  "ف

  .)2("إىل أفضل سياسة للسكان
تطور علم الدميوغرافيا كثريا وتعددت  وعلى هذا األساس فلقد    

جوانبه وأنشئت لذلك مؤسسات ومعاهد مضطلعة بالبحوث 
والدراسات الدميوغرافية مسحت بإثراء املعلومات وتفسري الظواهر 

م وتكمن أمهية التخصص يف كونه  .املتعلقة بالسكان واحتياجا
 فيا،اجلغرا االقتصاد، علم االجتماع،(مرتبط بالعلوم االجتماعية

وبالعلوم ..) الوراثة، الصحة،( وبالعلوم البيولوجية ...)االنثربولوجيا
مما عدد يف دراساته اليت سامهت يف ) الرياضيات واإلحصاء(التجريبية

ولقد ...   البيئة إعداد برامج الصحة، التعليم،األسرة والطفل،العمل،
   البحث الذي متارسه أن"عملت هذه املؤسسات واملعاهد عن طريق 

  

  
تتجه من البحث يف حد ذاته إىل حبوث تطبيقية مث إىل حبوث 

  ).3("عملية

وعلى هذا،فان اهلدف من هدا املقال هو تقدمي فكرة ميكن أن        
يتقامسها كل املختصني يف العلوم االجتماعية و ليس يف الدميوغرافيا 
فحسب، وهي أن التنمية الناجحة ال تكون إال بالتخطيط القائم 

عن ظروف اجملتمع و أوضاعه االجتماعية "البيانات األساسية على 
واالقتصادية والسياسية حىت يستطيع املخطط أن يقرتح األهداف 

و ميكن احلصول على .األولية بصورة واقعية جتعلها قابلة للتنفيذ
البيانات األساسية بالرجوع إىل السجالت اإلحصائية و إجراء 

اليت تفيد يف التوصل إىل املعلومات  الدراسات و البحوث االجتماعية
 . )4("واحلقائق اليت ميكن معرفتها أو التوصل إليها

حيث "وليس هناك أفضل من ختطيط يبىن على فهم اجملتمع    
أظهرت جتارب عديدة فشل كثري من اخلطط بسبب التقصري يف فهم 

وكذا شح ) 5("العادات والتقاليد ونسق املعتقدات والثقافة الكلية
بيانات واحلقائق واملعلومات واليت حتما تلعب الدميوغرافيا  دورا بارزا ال

  .يف توفريها والتحقق من صحتها

كما أن فشل هذه املخططات راجع لعدم مالئمتها لواقع جمتمعنا      
ا مناذج مستعارة غري مكيفة ال تستند إىل الواقع التارخيي  بسبب أ

النماذج  -هذه-أن نؤكد أنالبد "والسوسيوثقايف جملتمعنا، ولكن 
املستعارة ميكن أن تطور لتناسب الثقافة احمللية و الظروف اخلاصة 

وتستطيع أن تقوم  هذه الدول بالتعلم من أخطائها وأخطاء . ا
ة هلا مث تقوم بوضع مناذج مناسبة لواقعها وظروفها  الدول املشا

  . )6("وتتماشى مع القيم السائدة
  : التساؤالت التالية ومن هذا املنطلق نطرح

كيف تساهم الدميوغرافيا يف إثراء املعلومة السوسيودميغرافية وحتويلها -
إىل منطلق لبناء الربامج التنموية؟ كيف تساهم الدميوغرافيا يف إبراز 
وتوقع مستقبل التحوالت الدميوغرافية اليت تشهدها اجلزائر والتنبيه إىل 

رهيب للخصوبة ال يكفي  ما حيدث يف الغرب من شيخوخة، تراجع
يف أغلب الدول لتعويض األجيال، تراجع التكاتف العائلي بني 
األفراد واألسر وغريها نتيجة للسياسات السكانية اليت تبنتها هده 
الدول بشكل مباشر وغري مباشر وهي نفسها السياسات املالحظة 
ا سياسات غري رمسية؟ وأخريا كيف يساهم  يف اجلزائر رغم أ

وغرايف لو يستغل إداريا يف حتسني تسرياهم مصاحل املواطنني الدمي
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املتعلقة مثال بالسكن، الصحة، التعليم والشغل على األقل يف  توفري 
ومعرفة استغالل املعلومة اإلحصائية دون املبالغة فيها أو اإلحجام 

  .عنها؟
  : ولإلجابة عن هذه التساؤالت  سنربز ما يلي

حديث منتج للمعلومة اإلحصائية كما  الدميوغرافيا كعلم: أوال-
  .وكيفا، رقما و حتليال

اجملاالت اليت ميكن أن تساهم الدميوغرافيا يف تنميتها كيف : ثانيا-
  .ومىت يكون ذلك

إبراز أمهية الدراسات الدميوغرافية وضرورة األخذ بعني االعتبار : ثالثا-
العامل،  نتائجها ضمن الربامج التنموية على غرار ما حيدث يف دول

ا  سنأخذ بعض املؤسسات واملعاهد الدميوغرافية كأمثلة حية كو
تستفيد من خدمات عدد كبري من الدميوغرافيني من خمتلف أحناء 

      .العامل باإلضافة إىل منظمات كثرية تابعة لألمم املتحدة
وأخريا سنشري إىل بعض املعلومات اخلاطئة املتداولة بشكل     

لف عناء تصحيحها أو تكذيب مصادرها ملحوظ دون أن نتك
وكيف سامهت معلومات أخرى يف التحسيس بالكثري من املشاكل 

  ..  والصعوبات
  : وستكون أهداف هذا املقال

إبراز كيف ميكن االستفادة من الدراسات الدميوغرافية ببعديها -
يف ختطيط ) اإلحصائيات والبحوث امليدانية(النظري و التطبيقي 

  . موية املتعلقة بالسكانالربامج التن
  .أهم امليادين و املشاكل اليت  تتناوهلا الدميوغرافيا -
ا الدميوغرافيا - كيفية استغالل التوقعات الدميوغرافية اليت تقوم 

للتنبؤ مبستقبل السكان وعالقاته مع مستقبل احتياجاته وكذا 
  .املشاكل املتوقعة املصاحبة لالنتقالية الدميوغرافية

هذه األهداف ستتمحور املداخلة حول ثالث جوانب  ولتحقيق
  :رئيسية هي

اجلانب األول يتناول الدميوغرافيا كعلم منتج للمعلومة اإلحصائية يف -
  .خمتلف اجملاالت السكانية

  .اجلانب الثاين املعرفة العلمية اليت تقدمها الدميوغرافيا خدمة للتنمية-
املسامهة الفعلية والتطبيقية اجلانب الثالث ويتناول أمثلة ومناذج عن -

للمعرفة الدميوغرافية يف جمال التنمية عن طريق إبراز الدور الذي تلعبه 
بعض املعاهد واملراكز املهتمة بالدراسات الدميوغرافية يف تنمية بعض 

  .اجملاالت 
وسنعتمد يف دلك على جمموعة من البيانات اإلحصائية وكذا      

طور بعض الظواهر الدميوغرافية اليت ال السرد التارخيي املتسلسل لت
وبني هذا وذاك . تنفصل يف تأثريها على التنمية سلبا أو إجيابا

سنستعرض أهم النتائج املرجوة من تطبيق هذه املعارف ميدانيا 
واألخذ جبدية نتائج بعض البحوث امليدانية مع اقرتاحات لنماذج 

  .تطبيقية يف امليدان
  :نتج للمعلومة اإلحصائيةالديموغرافيا علم حديث م- 
تم الدميوغرافيا بدراسة السكان كما ووصفا وفقا جملموعة من    

والظواهر السكانية ...) السن ،اجلنس، املستوى التعليمي(املتغريات
من حيث ) الوالدات واخلصوبة ،الوفيات ،الزواجية والطالق، اهلجرة (

سيوثقافية  وتتجه تطورها و تغريها وارتباطها بظواهر اقتصادية و سو 
يف السنوات األخرية إىل تفسريها عن طريق البحوث امليدانية املكثفة 
اليت تعترب املصدر األساسي جلمع البيانات السوسيودميغرافية  وتنقسم 

  :البحوث و الدراسات الدميوغرافية إىل 
مناذجه  حبوث تتعلق بالعلم حبد ذاته من أجل تطوير أساليبه،-

نة بعلمي الرياضيات واإلحصاء وتطوير األفكار وأدواته باالستعا
  ...االجتماع، النفس، االقتصاد، التاريخ: باالستعانة بعلوم 

الوفيات، الوالدات، :حبوث تتعلق بدراسة الظواهر السكانية البحتة-
  ....اهلجرة

ببعضها البعض  حبوث تتعلق بتفسري هذه الظواهر وعالقتها-
  .ية األخرىوبالظواهر االجتماعية واالقتصاد

حبوث تتعلق مبستقبل السكان من خالل التنبؤ بتطور هذه الظواهر -
م   .ونتائجها على تطور السكان و احتياجا

ا ومناهجها    تم بإثراء نظريا من %3.8(والدميوغرافيا عامة ال 
مقارنة باهتمامها بالدراسات املتعلقة بالظواهر ) 1963الدراسات مند 

ا يف إطار أ%)58.6(الدميوغرافية و الدراسات السكانية وما يتعلق 
  :ـــــ بوهذه البحوث تسمح  )7()%38.6(عالقتها مع العلوم األخرى 

تقييم الوضع العام للسكان ومنوه السوسيواقتصادي عن طريق ما -
  .توفره من مؤشرات و أرقام

جرد السكان حسب تأثرهم مبشكلة ما مما يعطي مدى أمهية هده -
  .ظاهرة و أهم جوانبها و أثارهااملشكلة أو ال

تسمح عن طريق البحوث العلمية امليدانية من توفري جمموعة هامة -
ومتنوعة من البيانات أمهها توزيع السكان حسب عدة متغريات 

تقدير االحتياجات الضرورية سوسيودميوغرافية واقتصادية من 
كدا و   املتوفر منهاللسكان من أفراد، اسر ومؤسسات و  واحلقيقية 

تسمح عن طريق اخلربات والنتائج امليدانية، التفسريات والتحليالت 
  .قيادة املشاريع التنموية و مراقبتها و تقوميها والتنبؤات من 

تقدم البحوث والدراسات الدميوغرافية كما هائال من البيانات -
ا خمتارة بشكل (املستقاة من دراسات شاملة أو بالعينة على أساس أ

ووفقا ملفاهيم ومصطلحات حمددة  ميكن توظيفها يف ) يدقيق و علم
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ومن أهم هده  .دراسة ظاهرة ما وحتديد أبعادها واستنتاج حلوال هلا
  :اإلحصائيات 

 املواليد، الوفيات، احلالة الزواجية، : إحصائيات السكان من حيث
  . وفقا  للسن واجلنس...... احلالة الفردية

 مل والسكن واإلسكان إحصائيات عن التعليم، الصحة، الع
  .وظروفه

  إحصائيات عن حركة وهجرة السكان بنوعيها الداخلية واخلارجية
 حسب خصائص املهاجرين 

  إحصائيات عن ما حييط بالسكان يف بيئتهم االجتماعية واجلغرافية
كوضع املرأة والطفل، املسنني األسر والعالقات الفردية 

ة بني السكان، البيئة وذلك يف إطار العالق... واألسرية، البيئة
  .والتنمية

  لتطور السكان والظواهر السكانية الكربى  توقعاتباإلضافة إىل
على فرتات حمددة تبعا لسيناريوهات وفرضيات مدروسة 

  .للتمكني من تقدير احتياجات السكان مستقبال 
ومن املسلم به أن هلذه البيانات دور كبري جدا يف بناء الربامج    

جتماعية واالقتصادية وقياس االختالل املوجود يف واملشاريع اال
  .اجملتمع

كما تتجه الدميوغرافيا احلديثة إىل تعميق وتشجيع الدراسات -
ا  الكيفية املصاحبة للكم لتفسري تغري الظواهر السكانية و ما يتعلق 

  .وعدم التقيد بوصفها  
التقومي  تقدم البحوث والدراسات الدميوغرافية نتائج هامة مبنية على-

كمنهج علمي تستعرض فيه نتاج السياسات السكانية املباشرة وغري 
املباشرة عن طريق املقارنات الزمنية واجلغرافية وكدا احملتوى واألهداف 
وهي بدلك تستطيع الوصول إىل إثبات جناح أو فشل هده 

  .السياسات وأسباب ذلك
لى هناك عدد كبري جدا من الرسائل والبحوث األكادميية ع-

ا  حتوي دراسات ) مبا فيها مذكرات الليسانس(اختالف مستويا
جادة حول قضايا ختص صميم مشاكل اجملتمع وتقرتح مناذج 
ا وتتعلق  وتوصيات حللها أو على األقل احلد منها ومكمن خطور
بظواهر قدمية الزالت عالقة وأخرى حديثة كالعنف، عمالة األطفال، 

درسي، وضع املرأة والطفل، املشكالت األسرية، التسرب امل
  .....الشيخوخة، مشاكل البيئة

إن كل هده البيانات واملعارف تسمح بتحديد املتغريات   
   حتديد متغريات املدخل(املناسبة لبناء  أو تقييم أي مشروع تنموي 

input variables   و متغريات املخرجoutput variables  ( وهذا
لبلوغ األهداف املرجوة  هد والوقت برتشيد النفقات واجلما يسمح  

على أن تكون هذه البيانات فعال متنوعة، دقيقة ، كافية ومرنة قابلة 
  .للتسخري والتفصيل

  :المعرفة الديموغرافية في خدمة التنمية -2
يف هذه الفقرات سنحاول إبراز ما هي املعرفة العلمية اليت      

طريق سرد ألمثلة  تقدمها الدميوغرافيا خدمة للتنمية وذلك عن
كتغري .ملموسة عن دراسات ونتائج لظواهر سكانية ترتبط بالتنمية 

الرتكيبة العمرية للسكان، ارتفاع مؤشرات الزواجية واخلصوبة  
  .واالهتمام بتطوير مصادر املعلومات اإلحصائية على سبيل املثال 

  :  التركيبة العمرية للسكان  - أ
الدميوغرافية أمهية كربى وتبىن عليها إن من املتغريات اليت توليها      

دراسة الظواهر السكانية هي متغري السن الذي يلعب دورا كبريا يف 
وينبئ أيضا بوضع السكان . العملية اإلجنابية وتركيبة السكان العمرية

  . اجتماعيا ونفسياواالحتياجات املستقبلية له ليس فقط اقتصاديا بل 
ا تثبت وجود ارتفاع مقلق هلذه السن فالدراسات الدميوغرافية كله    

يف اخلصوبة، الزواج، االلتحاق بعمل قار والتقاعد، متأثرة بعدة 
عوامل دميوغرافية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية وهذا ما ترتب عنه 
ظهور مشاكل اجتماعية واقتصادية أمهها ارتفاع العزوبية، تراجع 

ة السرية، حتوالت يف اخلصوبة، ارتفاع البطالة، تفاقم اهلجرة خاص
مناذج األسر والعالقات األسرية  واألخطر شيخوخة السكان بسبب 

  .زيادة نسبة املتقدمني يف السن مقابل تراجع يف نسبة الفئات الفتية 
 - الشكل أدناه–ففي اجلزائر ووفقا لتطور الرتكيبة العمرية للسكان   

الث وهذا ميكن مالحظة بداية االختالل بني الفئات العمرية الث
  : يفسر مبا يلي

  تطور الرتكيبة العمرية لسكان اجلزائر :الشكل 

 
  ONS :annuaires statistiques:املصدر                   

): سنة 15الرضع واألطفال األقل من (تراجع يف نسبة الفئة األوىل-
يعين تراجع يف وفيات األطفال و الرضع من جهة وكذا تراجع 

مستقبل مقلق لسكان اجلزائر مع  ←خرى اخلصوبة من جهة أ
  .شيخوخة مبكرة نتيجة سرعة االنتقالية الدميوغرافية 
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تراكم ): سنة 65و 15بني (ارتفاع حمسوس يف الفئة الوسطى-
أجيال يف سن العمل واإلجناب وهي أجيال ولدت يف فرتة ما يعرف 

ب زيادة الطل←)ظاهرة قد ال تتكرر مستقبال(باالنفجار الدميوغرايف 
على التكوين، العمل، السكن، الصحة واخلدمات ولكن هدا 
االتساع قد يضطرب  إذا تفاقمت اهلجرة واليت متس غالبا الفئات 
العمرية  الوسطى من السكان أو إذا ارتفعت وفيات البالغني ألسباب 

و لو أن اهلجرة دميوغرافيا ليس هلا اثر كبري على الرتكيبة ( معينة
  ) نة بالوفيات و الوالداتالعمرية للسكان مقار 

يعين ) : سنة 65األكثر من (ارتفاع حمسوس يف نسبة الفئة الثالثة -
ارتفاع نسبة املسنني والذي يعود أساسا إىل ارتفاع يف أمل احلياة 
بسبب حتسن املستوى الصحي واملعيشي، وهذه النسبة مرشحة 

نفسية تفاقم املشاكل االجتماعية وال←للزيادة بسبب تراجع اخلصوبة
ا  ذه الفئة واملتمثلة يف التكفل والرعاية خاصة أ واالقتصادية املتعلقة 
ا نفسيا  فئة ضعيفة غري قادرة على العمل واإلنتاج والتكفل بذا

  .وصحيا
والدراسات الدميوغرافية احلديثة يف اجلزائر تشري كلها إىل تراجع يف     

نسبة الفئة  الثالثة  ووارتفاع) سنة 15األقل من (نسبة الفئة األوىل
  نتيجة * أي ارتفاع ما يسمى مبعدل اإلعالة) سنة 65األكثر من (
)/ س65أكثر من +س15عدد السكان االقل من=(معدل اإلعالة *
  ).س 65إىل  15العدد من(

الفئات القادرة على العمل ( اختالل التوازن بني داخل القوة البشرية
وخارج القوة البشرية ) من حيث السن، القدرة اجلسدية والعقلية

وي ذالفئات غري القادرة على العمل وتشمل األطفال واملسنني و(
  .مع العلم أن الفئة األوىل تشمل العاملني وغري العاملني ) العاهات

هذا النوع من الدراسات يقود إىل النظر يف السياسات املستقبلية      
واحلماية  اخلاصة بالتكوين، التشغيل، السكن، الصحة، التأمني

االجتماعية  على أساس أن الرتكيبة العمرية للسكان ستتغري وبالتايل 
م  ستتغري خصائصهم الدميوغرافية اليت ستؤثر على منط احتياجا

  .وتظهر احتياجات جديدة خاصة تلك املتعلقة باملسنني 
فبالنسبة للمسنني، ستطرح الشيخوخة مستقبال مشاكل اجتماعية     

عليه فحسب اإلحصائيات والتنبؤات السكانية ونفسية هامة، و 
املتوفرة فان الربامج التنموية املستقبلية جمربة على األخذ بعني االعتبار 

  :هذه الظاهرة على مستوى 
يستهلك املسنون (من حيث النمط و املواد املستهلكة : االستهالك-

  ).ما ال يستهلكه األطفال والبالغون
رعاية صحية ونفسية خاصة مما  حيتاج املسنون إىل: اخلدمات-

  .يستدعي توفري وسائل وهياكل مادية وبشرية ومالية كبرية ومناسبة

ارتفاع عدد املسنني يولد ضغطا متواصال على صناديق : التقاعد-
التأمني واملعاشات مقابل تراجع يف عدد املسامهني فتضطر الدولة  إىل 

تثمار ومتويل املشاريع دعمها  مما يؤثر يف حركة األموال املوجهة لالس
  . وزيادة الدخل 

إذا كانت الدراسات الدميوغرافية تتنبأ بارتفاع نسبة هده الفئة        
وحتذر من نتائجها على املستويني االقتصادي واالجتماعي فإن 
دراسات أخرى ،تدعو إىل ضرورة اعتبار هده الفئة ثروة بشرية  تتمتع 

ا، خبربات وحكمة كبرية يف احلياة ميك ن استغالهلا ال عزهلا أل
 .  )8(ستشكل مصدر تقدم فردي و اجتماعي،

  : ارتفاع مؤشرات الزواجية  - ب
تعترب الزواجية من أهم الظواهر الدميوغرافية اليت تأخذ حيزا هاما      

ا ا وانعكاسا وتعرف . يف علم الدميوغرافيا خاصة يف دراسة حمددا
لثمانينيات إذ يصل معدل مؤشرات الزواجية ارتفاع ملحوظا مند ا

سنة، كما أن عددا هاما من  33سن الزواج األول  إىل حوايل 
وجدت أن من األسباب الرئيسية . الزجيات ال تستمر إال مدة قصرية

الرتفاع هذه السن هو ارتفاع املستوى التعليمي خاصة بالنسبة 
لإلناث وكذا تفاقم املشاكل االجتماعية واالقتصادية يف مقدمتها 

  .لبطالة وأزمة السكنا
إن العزوف عن الزواج افرز انعكاسات سلبية اجتماعية ونفسية     

دد استقرار اجملتمع كالعنوسة،  كبرية أدت إىل انتشار ظواهر خطرية 
تراجع اخلصوبة، تفاقم االحنراف، ارتفاع العالقات خارج الزواج وعدد 

تشكل األمهات العازبات وأطفاهلن وما يصاحب ذلك من جرائم 
  .عبئا على املؤسسات و األسر 

ولكن جيب اإلشارة إىل التغليط يف تقدير بعض املشاكل      
فالواقع أن دراسة هذه املشكلة ينطلق علميا من . كالعنوسة مثال

التعريف اإلجرائي هلذه الظاهرة خاصة فيما يتعلق بتحديد سن بداية 
اصة ما يروج خ(فكلما كانت هناك دراسة تتعلق بالظاهرة .العنوسة 

إال وتشري ) يف وسائل اإلعالم املكتوبة و عن طريق بعض اجلمعيات
ا على  إىل تفاقم هذه الظاهرة اليت ال ننكر مطلقا تناميها و خطور
استقرار اجملتمع  ولكن جيب أن نفرق بني العزوبية والعنوسة  فاألوىل 

ابتداء دميوغرافيا وإحصائيا حتدد (تشمل كل البالغات يف سن الزواج 
واليت تتأثر بالرتكيبة العمرية لإلناث أما الثانية فلها ) سنة 15من 

عالقة بسن حمددة وتكون يف اغلب األحيان سن مرتفعة حتددها 
  .   عوامل سوسيوثقافية سائدة يف اجملتمع 

   :تراجع الخصوبة-جـ
منذ بداية االهتمام بدراسة العالقة بني السكان واالقتصاد     

ىت وقت قريب، ظل ينظر إىل تزايد السكان على أنه وح) مالتوس(
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حيث عرف عدد سكان العامل  تضاعفا قياسيا . مشكلة تعيق التنمية
يف فرتات تقل عن اخلمسني سنة بسبب ارتفاع اخلصوبة وعدد املواليد 
سنويا وكذا حتسن املستوى الصحي واملعيشي أدى إىل االعتقاد أن 

ة إن مل يكن هو السبب الرئيسي هذا النمو من أهم معوقات التنمي
ال ميكن اجلزم أن النمو السكاين، وحده، يكبح أو "يف ذلك، يف حني
خاصة أنه ال توجد دراسة علمية فعال تثبت  )9("يساعد على التنمية

نوع العالقة بني السكان والتنمية بسبب وجود تداخل كبري بني 
  .اجلوانب الدميوغرافية و اجلوانب والسوسيواقتصادية 

فكان أن تعالت أصوات كثرية داعية إىل ضرورة احلد من هذا       
حيث يتضاعف السكان كل (النمو خاصة يف دول العامل الثالث 

خصوبة متدنية (عندما بدا الالتوازن يربز بني الشمال) سنة فقط 25
واجلنوب ) جدا ومعدالت منو ال تكفي الستقرار السكان دميوغرافيا

فتبنت هذه الدول )  3%الت منو فاقت الـخصوبة مرتفعة  ومعد(
سياسات دميوغرافية أكثر منها سكانية بشكل أو بآخر  ومنها اجلزائر 
اليت تبنت برامج التخطيط العائلي عن طريق التوعية والتشجيع على 
تباعد الوالدات واستعمال موانع احلمل املوفرة جمانيا يف املراكز 

  .والعيادات الصحية
لربامج وكذا ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة وتراجع وبفضل هذه ا    

ا وسجل  وفيات األطفال تصل اخلصوبة اآلن إىل أدىن مستويا
املعدل السنوي لنمو السكان استقرارا حنو االخنفاض وصل إىل  أقل 

  .من طفلني لكل امرأة
ذا ستتجه اجلزائر إىل نتيجة حتمية وهي الشيخوخة املبكرة اليت      و
 منها الدول املصنعة اليت حتذر فيها الدراسات الدميوغرافية تعاين

والسوسيولوجية من خماوف عدم الزواج واإلجناب الكفيل بضمان 
ا ولكن هذه الدول تعمل اآلن من خالل براجمها . استمرار شعو

االجتماعية على تشجيع اإلجناب  بتوفري كامل الوسائل املالية 
وإن كان (وكذا تبين سياسات اهلجرة والنفسية لألمهات واألطفال، 

من دول أخرى لفئات قادرة على اإلجناب ) بشكل غري مباشر
والعمل وإال كيف نفسر اشرتاط الزواج والكفاءة ضمن شروط 

  .القبول
إن على اجلزائر من خالل النتائج املتوصل إليها اليت تشري إىل     

النظر يف سياستها اآلثار السلبية لرتاجع اخلصوبة، جمربة على إعادة 
السكانية مادام أن النتائج معروفة مسبقا استنادا إىل ما حيدث يف 
الغرب، وإن كان هذا األخري مل يعدم احللول خصوصا عندما يتعلق 
ة  األمر بتشجيع اهلجرة ضمنيا يف الوقت الذي ال منلك حلوال مشا
 إال باحلفاظ على الثروة البشرية اهلائلة خاصة الشابة بإدراج

ا ضمن األولويات يف برامج التنمية    .احتياجا

  : مصادر المعلومات -د  
إن من أهم مصادر املعلومات اخلاصة بالسكان احلالة املدنية     

فهذه ) باإلضافة إىل اإلحصاء العام واملسوح ومصادر أخرى(
املؤسسة من أغىن املصادر إحصائيا ولكنها غري مستغلة مبا يكفي يف 

مواليد (بحوث املتعلقة باحلركة الطبيعية للسكان الدراسات وال
وباقي الظواهر السكانية اهلامة الزواجية والطالق واهلجرة ) ووفيات
فرغم وجود قوانني تعمل على تنظيمها ومحايتها وكذا . الداخلية

تسيريها مبا يكفل هلا أداء مهمتها إداريا لصاحل املواطنني واملؤسسات 
ا و رغم عراقتها  ال زالت تسجل نقصا كبريا يف اخلدمات إال أ

  .واإلحصائيات
هناك حبوث دميوغرافية اهتمت كثريا بدراسة احلالة املدنية كمصدر    

ا  توصلت إىل ما  للمعلومة الدميوغرافية وكمؤسسة قائمة يف حد ذا
  :يلي
إن الكثري من السجالت احليوية ورغم أمهيتها تعرف إمهاال كبريا -

  .على وقتها فرتة طويلة خاصة تلك اليت مر
رغم وجود  استمارات  خاصة مبختلف األحداث الدميوغرافية إال -

ا ال متأل بعناية كبرية ألن املكلف بذلك جيهل أمهيتها  وليس على  أ
دراية باملفاهيم واملصطلحات الدميوغرافية الصحيحة، فتصل إىل 

ت وأخطاء الدواوين اجلهوية  لإلحصاء ناقصة كثرية أو فيها تناقضا
  .فادحة

ال يراعى اجلانب التكويين السكاين كثريا يف املكلفني بتسجيل هذه -
  .األحداث رغم أمهيتها مما يبقي األخطاء واردة دائما

ال يوجد تنسيق مطلقا بني هذه املصاحل خاصة إذا تعلق األمر بني -
الواليات مما يؤثر على نوعية البيانات اإلحصائية املستقاة من بعضها 

)le double enregistrement(.  
قليلة جدا تلك البيانات املستغلة علميا واملوجودة يف هذه املصاحل  -

  . رغم أمهيتها يف الربامج  التنموية احمللية  واجلهوية
أمثلة عن مساهمات البحوث الديموغرافية من خالل  -3

   :المعاهد و المؤسسات في دفع عجلة التنمية
لب كل املشاكل اليت تعين العامل، مهما إن ،بعد السكان يف ق   

تكن أخالقية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، ايكولوجية أو علمية، 
وتقريبا كل األسئلة اليت يطرحها اإلنسان، يضعها أو تطرح عليه إال 

وعلم السكان علم أساسي  )10(وهلا وجه أو عدة أوجه دميوغرافية،
القتصادي ملنطقة ما واملستوى يسمح بالتعريف بالواقع الدميوغرايف وا

االجتماعي والثقايف السائد فيها، وكون اإلنسان مرتبط ببيئته فان هذا 
العلم يسمح بدراسة توجهاته وسلوكياته جتاه الظواهر الدميوغرافية 

مما يسمح مبعرفة التنبؤ باملخاطر اليت تربزها ) اإلجناب، الزواج واهلجرة(
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ا على الصحة، العمل، التغريات الدميوغرافية احلادثة  وانعكاسا
وبالتايل على جممل ...التعليم و التكوين، العالقات الفردية و األسرية 

القضايا والسوسيواقتصادية التنموية ألن هناك عالقة متبادلة بني 
ففشل التنمية يف الكثري من . اجلوانب الدميوغرافية وجوانب التنمية 
ا يف وضع سياسا كبرية _ عامة_ا ال تويل أمهية الدول راجع إىل أ

  .)11(للجوانب الدميوغرافية،
وألجل ذلك أنشئت معاهد ومؤسسات متخصصة يف      

ا  الدراسات الدميوغرافية حيث إن خصائص هذه املراكز ونشاطا
العلمية، البيداغوجية، العملية ومكانتها يف كل املؤسسات العامة 

نمية العلمية واالجتماعية اليت واخلاصة، تعكس دور الدميوغرافيا يف الت
فعلى املستوى العاملي تعترب   )12(ترجوها النخبة  العلمية  واجملتمع ،

مثال املؤسسات واملنظمات التابعة لألمم املتحدة األكثر نشاطا 
ليس فقط يف البحث ولكن يف . الرتباطها بقضايا السكان الراهنة

يت حتارب الفقر، األمية، تطبيق و تقييم الربامج السكانية التنموية ال
التمييز اجلنسي والعرقي، األمراض واألوبئة، اهلجرة والنزوح  خاصة يف 
ا جد مكثفة ومتواصلة عن طريق  دول العامل الثالث حيث نشاطا
التكامل والتعاون مع احلكومات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية 

. 

 )انصندوق األمم املتحدة للسك( FNUAPل وتعترب ا    
من أكثرها تواجدا على ) برنامج األمم املتحدة للتنمية(PNUDلوا

املستوى العاملي حيث تنشر تقارير سنوية ترصد حصيلة هذه 
النشاطات عن أهم الربامج املطبقة و مناذج ناجحة يف دول خمتلفة 
وكذا مؤشرات وإحصائيات تسمح بقياس ومقارنة مستوى التنمية بني 

ا ميكن االستفادة منه هو هذه النماذج ولعل أهم م. هده الدول
الناجحة للربامج التنموية املطبقة يف الكثري من الدول واملناطق اليت ال 
تكاد تتوفر على اإلمكانات املادية والبشرية الكافية ولكنها جنحت 
ا الضرورية كالصحة والتعليم  يف تفعيل عجلة التنمية يف إحدى جماال

  .وترقية املرأة 
من ) املعهد الوطين للدراسات الدميوغرافية( l،INEDترب  كما تع    

أهم املعاهد العاملية وأشهرها املهتمة بالدراسات السكانية وكل ما 
ا وانظر معنا إىل أهداف تأسيس هذه املعهد واملتمثلة * يتعلق 

  : خاصة يف أنه
  .وفقا للمرسوم القانوين لتأسيس املعهد*
لطلب السلطات العمومية   يطور و يشجع من جانبه أو وفقا  -

دف إىل دراسة السكان من كل  كل أعمال البحث اليت 
  .جوانبهم

يقيم، يقوم أو يساعد على القيام بكل األحباث الضرورية لعلم  -
الدميوغرافيا ومسامهته يف التطور االقتصادي، االجتماعي 

 .والثقايف للبالد

 .أي العاميضمن  إيصال املعلومات حول القضايا الديوغرافية للر  -

ولتحقيق هذه األهداف فان هذا املعهد ومنذ نشأته سنة    
يقوم بإجراء مسوح ميدانية ضخمة ويف غاية األمهية  1945

تستجيب ملتطلبات السكان املتغرية واملتزايدة وذلك إلعداد 
 .الربامج والسياسات التنموية اليت تستجيب هلذه املتطلبات

م من الباحثني من كل أحناء ويعتمد هذا املعهد على عدد ها   
العامل اغلبهم دميوغرافيون يتوزعون على خمابر متخصصة يف 

  .األحباث الديوغرافية والسوسيواقتصادية 
كما جند الكثري من املعاهد واملنظمات واملخابر العلمية    

العريقة يف الدراسات الدميوغرافية تتجه حنو إثراء الدميوغرافيا 
يف  توظيف التحليل الدميوغرايف  من أجل التطبيقية اليت تبحث 

ومن ذلك ما . أفضل تسيري للمؤسسات و املوارد البشرية 
تناولته تدخالت الكثري من املختصني يف هذا اجملال ضمن 
اجلمعية العاملية للدميوغرافيني الناطقني باللغة الفرنسية 

)AIDELF()13(  واللذين قدموا أمثلة تطبيقية  منها ما يتعلق
، ) D.Blanchet &S.Penne(يري عمال املؤسسات بتس

 G.De(توقعات التسيري العام ومشاكل النفايات مستقبال 

Bartolo & R.Chiappetta (*. 

  توصيات و اقتراحات
بعد هذا العرض املختصر لدور الدميوغرافيا يف التنمية نقرتح 

 :ونوصي مبا يلي

وى على مست التوجيهو  الستشاراتوا للبحثإنشاء مكاتب  -1
  : اهليئات واألفراد تكون أهدافها

 حمددة وواضحة (القيام ببحوث و دراسات خاصة مبشكلة ما (
تدعم ماديا على أن تضم عددا متنوعا من املختصني األكفاء 

 .ذووا خربات و نشاطات معتربة  يف خمتلف العلوم االجتماعية

  رصد أهم املعوقات اليت حتول دون خدمة املواطن فيما خيص
 واخلدمات عن طريق إعادة و تواصل تأهيل املكلفني املصاحل

ده املصاحل وفقا ألحدث البحوث اخلاصة بتنمية املوارد 
  .البشرية

  التنسيق بني الربامج التشريعية و التنفيذية عن طريق إعادة النظر
باستمرار يف هذه الربامج وفقا لتجدد وحقيقة املعطيات 

وجود بنك معلومايت  على أساس( واألهداف املراد حتقيقها
 ).وإحصائي هائل و متنوع
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  املسامهة يف وضع التقارير والتقوميات اخلاصة مبختلف الربامج
  .عن طريق التكامل بني التخصصات

  دراسة األساليب والنماذج والربامج الناجحة فعال على املدين
املتوسط و الطويل يف دول أخرى على أن تكيف مبا يالءم بيئتنا 

  .و خصائصهااالجتماعية 
  وضع برامج توجيه وإرشاد خاصة وفق معايري علمية إلمناء

واستغالل هذه . الوعي االجتماعي يف وسائل اإلعالم واالتصال
الوسائل للتعريف بنتائج أحدث األحباث والدراسات  وطرق 

  .تطبيقها و تعميمها
على أن جترب هذه املكاتب وبشكل صارم على إعطاء تقارير ونتائج    

  . سة دوريا ويف أجال حمددة لتفعيلها منعا إلهدار املال والوقتملمو 
تشجيع املخابر والبحوث اجلامعية واألكادميية املهتمة  -2

بالقضايا السكانية الراهنة واملستقبلية لتمكني اهليئات من الوقوف 
على أسباب املشاكل ومعوقات التنمية وإدراج نتائجها ضمن 

  .عداد الربامج التنمويةاألولويات يف رسم السياسات و إ
عدم االستهانة بالرسائل اجلامعية خاصة تلك املنطلقة من  -3

امليدان إذ أن الكثري منها يشخص أغلب املشاكل اجلوهرية اليت 
 .   التنمية احملليةتعيق 

 :خاتمة

جيب االهتمام أكثر باجلانب االمربيقي دون التخلي عن اجلانب    
املستقبلية اليت يزداد الطلب عليها  التارخيي و النظري و خاصة الرؤى

اوجها مع من خالل استغالل املعطيات و الدراسات املتوفرة و تز 
قتصادي واالبتعاد عن التوقعات االالواقع السوسيوثقايف و 

ا  اإلسقاطات اجلاهزة منو  دول وأمم ختتلف عن جمتمعاتنا وتطلعا
غريات املتحتليل املتغريات الدميوغرافية و ، فجمع و التنموية

والسوسيواقتصادية األخرى وأعمال البحث حول هذه املشاكل ،تعترب 
العنصر األساسي يف املنظومة اليت حتتوي التعريف باملشاكل ،إعداد 

_ هذه_ومجع البيانات والبحث حول ...وتطبيق السياسات والربامج 
  . 14الربامج و البحث العملي

و قابل للتطبيق  والواقع أننا ال نبحث عن منوذج تنموي شامل  
اعتمادا على املخزون الفكري و العلمي املكتسب ألننا بكل بساطة 
ندرك أن هذا املخزون مستوحى من الفكر الغريب الذي نشأ يف 
ظروف مغايرة متاما لظروفنا و لكننا على األقل نبحث عن حمرك يدفع 

حتتك بالدراسات االمربيقية امليدانية اجلادة  اليت تستغل هذا املخزون و 
م النفسية واالجتماعية الواقعية    .باملواطنني وانشغاال

إن احللول ليست يف إعادة النظر يف اسرتاتيجيات البحث املتبعة يف   
العلوم االجتماعية ألن كل حبث ينطلق من مشكلة قائمة يف اجملتمع 

ولكن يف توظيف هذه  البحوث واملعارف واليت ال تكون إال بإعطاء 
لدميوغرافيا مكانتهم احلقيقية يف وضع الربامج التنموية عن املشتغلني با

. أسبابه وحلوله طريق إسناد إليهم التنقيب و التمحيص عن املشكل،
ا عن  طريق دراستهم للسكان فاخلربات و  املعارف اليت يكتسبو

م احلقيقية و جتعلهم أكثر دراية  مث إن . املمكنةمبا يالءم احتياجا
  .بتوفري املال ، اجلهد و الوقت طبيعة تكوينهم تسمح

كما نشري إىل أن ،األزمنة تتغري، املشاكل تتحول، التقنيات تتطور     
.  15ولكن املعارف املرتاكمة و التجربة املكتسبة ال ميكن تعويضها ،

وعليه جيب اعتبار أن املوارد البشرية على اختالفها هي أغلى املوارد 
من االستثمار يف العقل البشري إلجناح التنمية و ليس هناك أفضل 

فهو الوحيد القادر على االبتكار و العمل دائما إلجياد حلول توافق 
أوضاعه املادية و البيئية املناسبة مهما تعقدت و اختلفت وال يكون 
  .إال باستغالل هده الطاقات الفكرية املرتمجة يف األحباث و الدراسات

ومنها _تماعية وختاما نؤكد أن ،رسالة العلوم االج   
 ستكون على أكرب درجة من األمهية،" يف مسالة التوجيه"_الدميوغرافيا

  .  16بل سوف تعترب مطلبا نظريا و تطبيقيا جديرا باالهتمام و الرتكيز،
 : الهوامش  
التغري : "السيد رشاد غنيم .السيد عبد العاطي السيد ود.مرمي امحد مصطفى ، د.د .1
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2. -Préssat Roland : Démographie sociale, PUF, France,1971 
3. Maffioli Dionisia : Centres de recherche et 

d،enseignement démographiques : naissance,  
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Casselli, Jacques Vallin et Guillaume Wunsch, 
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, méthodes auxiliaires, enseignement et recherche ,p659 
691 ,INED, France 2006. 

ممارسة السياسة االجتماعية و دورها يف التخطيط : "حممد حممود املهديل.د .4
  184ص.2001,اإلسكندرية ,املكتب اجلامعي احلديث ".والتنمية
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  :موجهات اختيار التخصص لدى الطالب الجامعي
  دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تيارت

    أستاذة مساعدة جبامعة عبد الرمحن بن خلدون بتيارت –بوشي فوزية  .أ
  معة عبد احلميد بن باديس مبستغامنأستاذ حماضر جبا –سيكوك قويدر . د

 
  :مقدمة

تعترب املراحل االنتقالية مراحل مليئة باإلثارة  والصراع الكبري 
بالنسبة للعديد من الطلبة ملا تتصف به من حتدي خيص  اختيار 
مسارهم التعليمي، ويعد االنتقال من السنة الثانية علم االجتماع إىل 

امعة تيارت، أحد أهم هذه املراحل السنة الثالثة  بالنسبة لطالب ج
اليت يواجه فيها أهم قرار ينبغي عليه اختاذه و ال يتعلق األمر  بتحديد  
نوع الدراسة املالئمة له  يف جمال علم االجتماع وفقط بل و ميتد أثره 

ومن املؤكد . إىل حتديد مستقبله السوسيو املهين على املدى القريب
هلة عليه ، خاصة مع دينامية العامل أن هذه العملية لن تكون بالس

عامل  أثر علىالسوسيو اقتصادي والتطور التكنولوجي السريع الذي 
  .الشغل

  :الدراسات السابقة
لقد قمنا جبرد عدد من الدراسات اليت اهتمت مبوضوع التوجيه 

  :واختيار التخصص وميكن ذكر بعضها كاآليت
  ختيارات املدرسية عالقة اال"بعنوان  )1(دراسة ابن محيدة سهام

دراسة ميدانية على طالب اجلامعة وطالب : واملهنية مبشروع احلياة
     2004يف الفرتة " التكوين املهين

 تأثري وسائل اإلعالم يف " بعنوان  )2(دراسة عباسي بصلي فضة
حالة طالبات السمعي ، توجيه االختيار املهين لطالبات اجلامعة

يف الفرتة " تصال، جامعة عنابةالبصري بقسم علوم اإلعالم واال
2005/2006 

 التنمية ومسألة " بعنوان  )3(دراسة مصطفى األسعد حممد
 : 1988يف الفرتة " التخصص الدراسي يف التعليم العايل

  دراسة بوقليا ايدوPOGLIA Edo 4(و مولو كريستينا(
 MOLO 

Cristina)  ة العلوم االجتماعي: اختيارات الدراسة اجلامعية "بعنوان
دراسة على الطالبات و الطلبة  : بدال من العلوم الدقيقة والتقنية

  2002/2003يف الفرتة " املبتدئني يف املدارس اجلامعية العليا 

  دراسة معهد حبث)CDEFI()5(  دافعية التالميذ "بعنوان
م    2005/ 2004يف الفرتة " املهندسني يف اختيار دراسا

 6(لرييدراسة وادراقو روامبا كلودين فا(
 OUEDRAOGO-

ROUAMBA Claudine Valérie
توجهات االختيارات " بعنوان  

 " اجلامعية والتمثالت املهنية لطلبة جامعة وقادوقو ببوركينا فاسو

 7(دراسة ستيفان بارتيلينو(
 BERTOLINO Stéphane)   بعنوان

 1املسجلني يف ل 2011الدافعية ومشروع طلبة  توجهات االختيار،"
  2011يف الفرتة املمتدة من جويلية إىل أكتوبر "  2011/2012يف

  :و يف نظرة شاملة إىل هذه الدراسات ميكن استخالص اآليت    
 من حيث الهدف:  

حبثت مجيع هذه الدراسات يف العوامل الدافعة لالختيار بنوعيه 
تناولت غالبيتها املوضوع يف صورة شاملة و البعض ، الدراسي واملهين

مثل بشكل رئيسي يف يتحد جوانبه الذي منها  ختصص يف أ
  .  يتعلق األمر بدراسة عباسي بصلي فضة ،اإلعالم

وختصص البعض منها يف حبث موضوع االختيار يف نطاق العلوم 
االجتماعية و علم االجتماع بالتحديد،و يتعلق األمر هنا بدراسة كل 

  .    لرييكلودين فا بوقليو ايدو و مولو كريستينا و وادراقو روامبا: من
  من حيث المنهج واألدوات:  
مجيعها اكتفى باستخدام االستمارة كأداة حبث رئيسية جلمع   

ستيفان  دراسة( البيانات و منها ما استخدم االستمارة االلكرتونية 
  ).بارتيلينو

  من حيث العينة: 

استهدفت كل الدراسات عينة الطلبة اجلامعيني و تناولت دراسة 
ه الدراسات إىل جانب طلبة اجلامعة طلبة واحدة من جمموع هذ

  .التكوين املهين يتعلق األمر بدراسة ابن محيدة سهام
متيزت عينة غالبية الدراسات بكرب احلجم ما عدا دراسة بصلي اليت 

طالبات من ( مبحوثا و قد استهدفت بالتحديد اإلناث 87مل تتجاوز
  ). قسم علوم اإلعالم و االتصال جبامعة عنابة

 ث النتائجمن حي  
أكدت مجيع هذه الدراسات على الدور الفاعل لعدد من العوامل    

الرغبة، العائلة، االجتاهات االجتماعية وكذا الوعي :جاء يف مقدمتها
  .بالتخصص يف توجيه االختيار لدى الطالب
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واخلالصة أن معظم هذه البحوث والدراسات اعتمدت على ما 
االستمارة كتقنية منهجية  وتبنت" املنهج الوصفي" أضحى يعرف ب

مما جيعلنا أمام حبوث تعطي اهتماما بالغا للجانب الكمي وتقف عند 
مستوى الوصف دون الولوج إىل العالقات االرتباطية بني خمتلف 
الدوافع واحملددات اليت تدخل يف تشكيل الرغبة وحتديد مقاييس 

  .التوجيه
ال زال يتميز لذلك فإن دراستنا وإن تناولت نفس املوضوع الذي 

باآلنية واألمهية فإننا خنتلف عمن سبقنا يف هذا الطرح من خالل 
  :التوجه املنهجي واملعريف

لقد اعتمدنا على تقنية املقابلة النصف موجهة كأداة منهجية  -
رئيسية إلعطاء أكرب قدر من احلرية للمبحوث حىت يعرب عن مكنوناته 

. سألة التوجيه واالختيارويديل مبا جيول يف باله من أفكار مرتبطة مب
ومل يكن تدخلنا إال يف حدود توجيه املبحوث يف داخل اإلطار العام 

 . للبحث

 :اإلشكالية

مثة توجه حايل بني أوساط طلبة جامعة تيارت للسنة الثانية علم 
االجتماع املقبلني على االنتقال إىل السنة الثالثة، مفاده التوجه حنو 

ر، إذ غالبا ما خيتار هؤالء الطلبة ختصص دراسي معني دون اآلخ
و تسيري املوار البشرية، حيث أعلم اجتماع التنمية :أحد التخصصني 

أفادت األرقام اإلحصائية لقسم العلوم االجتماعية للسنة اجلامعية 
طالب للسنة الثانية  169طالب من جمموع  158أن  2013/2014

ن التخصصني وهذا ما أبدوا الرغبة يف التوجه إىل هاذيعلم االجتماع 
طالب  11 يعادلما  % 6،5مقابل نسبة ضئيلة بلغت  % 93.5ميثل 

 .فقط اختاروا علم اجتماع االتصال 

ذا الشكل حتتاج إىل وقفة هادئة وعلمية يطرح يف  واملسألة 
 :إطارها التساؤل التايل 

ا أن تلعب دورا يف حتديد نوع  ما هي العوامل اليت من شأ
ي لدى طلبة السنة الثانية علم االجتماع  جبامعة التخصص الدراس

 تيارت ؟

  :وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 
هل ميلك الطلبة حمل البحث فكرة واضحة عن التخصصات اليت _

  يؤدي إليها علم االجتماع؟
  ماذا خيتار الطلبة يف هذا اجملال؟ _
م ؟ _   ما هي مربرات اختيارا
  
  

 :مفاهيم الدراسة 

نستخدم يف الدراسة احلالية عددا من املفاهيم، اليت ميكن حتديد معىن  
  :كل منها على النحو التايل 

 ويشري يف معناه حسب معجم مصطلحات علم : االختيار
  : )8(النفس إىل

  .االنتقاء بني شيئني أو فعلني متناوبني أو أكثر عادة_ 
  . فرتة من التفكري والتدبر"_
ا تدرك وجيرى التفكري فيها البد_ يلني أو البدائل املعروضة بكفاية وأ

ا ممكنة   .على أ
االنتقاء بني جمريب عمل تبادليني بعد فرتة تدبر ومرحلة عزم قوامها _

  .انتخاب أحد البديلني أو أكثر
على وقد جرى توظيف هذا املصطلح يف الدراسة احلالية للداللة 

التعليمية التي يطرحها  عملية المفاضلة بين التخصصات
علم االجتماع، للدراسة في السنة الثالثة : التخصص األساس
  .وانتقاء األنسب منها

 تقسيم العمل أو تقسيم املناطق "ويعين سوسيولوجيا : التخصص
جلماعة، أو جمتمع حملي أو جمتمع كبري إىل عدد من الوظائف 

فروع شعبة علم أحد ، أما إجرائيا فيعين )9("املتخصصة واملرتابطة
االجتماع للدراسة في السنة الثالثة وتشمل علم اجتماع 
االتصال، علم اجتماع التنمية وتسيير الموارد البشرية، علم 

  . اجتماع التربية، علم اجتماع العائلة وغيرها
 من يتابع دروس يف مدرسة عمومية  " ويعرف على أنه: الطالب

أما  ،)10("سسة التعليم العايلأو من يتابع دروس يف اجلامعة أو  يف مؤ 
فهو الشخص المسجل والمنتظم بالدراسة معناه يف هذه الدراسة  

في السنة الثانية علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
 .2013/2014الجامعيتيارت للسنة 

  و يعترب هذا األخري من املفاهيم األساسية اليت :الموجهات
يف كتابه عن   Max Weberملاين ماكس فيرب تناوهلا عامل االجتماع األ

نظرية التنظيم االجتماعي واالقتصادي من خالل توظيفه ملقولة 
ا عن موجهات  الفعل االجتماعي وا  "دافعيات السلوك"ليت عرب 

الدافعيات اليت تكمن وراء كل سلوك وحتدد أمناطه، واعترب أن "هي و 
ات الفعل أو السلوك أشكال الفعل إمنا تتغري طبقا ألشكال موجه

  :  ، و اليت صنفها إىل)11( "االجتماعي
  .موجهات تستند إىل الوسائل والغايات_
  .موجهات تستند إىل العادات والتقاليد_
  .موجهات عاطفية_
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  .موجهات تستند إىل قيم مطلقة_
  .العوامل الدافعة:و تعني كلمة الموجهات إجرائيا 

 ية للسلوك االجتماعي أو الدراسة العلم"و يعني : علم االجتماع
ويدل معنىاه في  ،)12("الفعل االجتماعي للكائنات اإلنسانية

أحد فروع شعبة العلوم االجتماعية للدراسة الدراسة الحالية على 
في السنة الثانية والذي تتفرع عنه مسارات تعليمية أكثر 

  .  تخصصا في السنة الثالثة
 : اإلجراءات المنهجية

  : منهج البحث 
االستكشافية والتجريبية اليت تعتمد على  مي البحث إىل الدراساتينت

امليدان لرصد ما جيري على أرض الواقع يف جمال ماذا وملاذا خيتار 
طلبة السنة الثانية علم اجتماع لكلية العلوم االجتماعية جبامعة تيارت 

م للسنة الثالثة؟، ويشري مفهوم التجربة هنا إىل  جمموعة "ختصصا
ت الفكر الناجتة عن تدريب قوانا يف عالقتنا مع الواقع، كما مكتسبا

دف دراستها وصياغتها صياغة  ا متثل أيضا إحداث ظاهرة  أ
  . )13("مفهومة مث اختبارها ميدانيا

 :أدوات البحث

شكلت املقابلة النصف املوجهة حمور الدراسة العملية اليت حنن 
حبث بارزة يف البحث  بصددها، و تعرف املقابلة اليت تعترب أداة

ا  الباحث أو من ينوب ( لقاء بني الشخص املقابل "العلمي، على أ
الذي يقوم بطرح جمموعة من األسئلة على األشخاص ) عنه

املستجوبني وجها لوجه، ويقوم الباحث أو املقابل بتسجيل 
  .)14("اإلجابات

دف احلصول ع لى وكان سعينا على اعتمادها مع الطلبة املبحوثني 
وصف كيفي للواقع يزودنا بفهم شامل ملوضوع البحث، يف الوقت 
الذي مل نكن نغفل فيه على مالحظة السلوك غري اللفظي للمبحوثني 

م و أسلوب الكالم مالحظة دقيقة   . من تعبريات الوجه، انفعاال
وقد مت حتديد دليل املقابلة مع الطلبة املبحوثني بشكل أساسي بناءا 

 . هداف الدراسةعلى تساؤالت وأ

وقد روعي يف إعداد دليل املقابلة أن يكون شامال جملموعة    
  :العناصر اليت وجد أن الطريقة املنطقية إلجراء تصنيفها هو البدء

اجلنس، السن، :بيانات شخصية تتعلق باملبحوث واليت مشلت : أوال
عن رغبة أو بدون ( طبيعة التوجيه حنو شعبة العلوم االجتماعية 

  .، املستوى لتعليمي لألب و األم ، مهنتهما، وطبيعة اإلقامة )رغبة
بيانات تتعلق مبعرفة الطلبة املبحوثني بالتخصصات اليت تتفرع  :ثانيا

  .عن شعبة علم االجتماع يف السنة الثالثة

بيانات تتعلق بتفضيالت الطلبة يف جمال التخصصات الفرعية :ثالثا
  . لعلم االجتماع

م يف جمال تلك التخصصاتبيانات تتع: رابعا   . لق بأسباب تفضيال
مث جرى اختبار أويل لدليل العمل ملعرفة مدى مالئمته  للواقع امليداين 

 3مبحوثات و 5(مبحوثني  8من خالل مقابالت أجريت مع 
من جمتمع البحث غري العينة األصلية، وقد تبني من خالل ) مبحوثني

  .مل يطرح أي مشكل  هذا االختبار مالئمة دليل املقابلة إذ
ويضاف إىل املقابلة،املالحظة باملشاركة اليت شكلت األداة الثانية 
للدراسة احلالية، وقد  امتدت ملدة تزيد عن العام منذ تعييننا كأستاذة 
بالقسم وتدريسنا لطلبة السنة الثانية علم االجتماع للمومسني 

  .على التوايل 2014/  2013و  2012/2013اجلامعيني 
  :خصائصها إجراءاتها و عينة و ال

متثلت عينة الدراسة مبجموع الطلبة املسجلني يف السنة الثانية علم     
ممن استطاعوا االستجابة  2013/2014االجتماع للموسم الدراسي 

 221" مفردة من جمموع 60مع املقابلة حيث استقر العدد على 
، موزعة  طالبا وطالبة مسجلني بصفة منتظمة بشعبة علم االجتماع

 60ال(، وقد شكل هؤالء )15("ذكور 27إناث و 194: كاآليت
  . الركيزة األساسية هلذه الدراسة امليدانية) مبحوثا ومبحوثة

تم باألبعاد التالية       :ويف حديثنا عن عينة هذه الدراسة سوف 
  .طبيعة التوجيه حنو العلوم االجتماعية_ .السن_ .اجلنس_ 
النشاط املهين املمارس من _ .ب و األماملستوى التعليمي لأل_ 

  .نوع االنتماء اجلغرايف _ .طرف األب و األم
  :خصائص العينة من حيث الجنس 

من أهم ما مييز هذه العينة أن غالبية أفرادها هم من اإلناث     
من  21.67% مقابل ) مفردة 47(%  78،33وذلك بنسبة 

الذي سيوضع  ، ويعكس هذا التوزيع النوعي)مفردة 13(الذكور
موضع االعتبار عند تقديرنا لنتائج البحث، تركيبة جمتمع البحث 

 .من الذكور  27ومن اإلناث  194الذي يتكون من 

  :خصائص العينة من حيث السن
توضح بيانات الفئة العمرية ألفراد العينة أن اجلانب األكرب من    

 22و 21يرتاوح سنهم ما بني )  مفردة 43( % 71،66املبحوثني 
) مفردات 7(من إمجايل العينة  % 11،67سنة، ونالحظ أن نسبة 

 20الهم يف )  مفردات 6(من أفرادها  % 10و، 23الهم يف سن 
هم ) مفردات4(من إمجايل عينة البحث  % 6،67عاما من العمر، و 

 24وللتوضيح أكثر كان هناك مفردتني من سن ال (فما فوق  24من 
 ).30ومفردة أخرى يف ال  25العمر عاما، مفردة واحدة تبلغ من
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  :خصائص العينة من حيث طبيعة التوجيه نحو العلوم االجتماعية 
من إمجايل العينة ما   % 50 أظهرت بيانات البحث يف اجملال أن   

كان توجيههم حنو شعبة العلوم االجتماعية ) مفردة 30(يعادل 
روا العكس و ممن أق) مفردة 24( % 40اختياريا أي عن رغبة، مقابل 

مثلت اللوايت توجهن  - )مبحوثات 6(ما يعادل  - %10نسبة 
منهن أن العلوم  4العتقاد (                            ّ باخلطأ حنو العلوم االجتماعية  

اجتماعيات، واثنان منهن ظنتا : االجتماعية هي التاريخ و اجلغرافيا 
أن العلوم االجتماعية  تؤدي إىل  اإلعالم و االتصال العتقادهن أن 

  ).اع االتصال هو اإلعالم و االتصالعلم اجتم
  : خصائص العينة من حيث المستوى التعليمي لألب واألم

توضح بيانات املستوى التعليمي أن اجلانب األكرب من أباء أفراد     
عينة البحث هم من ذوي املستوى االبتدائي و ذلك بنسبة 

، يلي ذلك أصحاب )مبحوثا و مبحوثة 25ما يقابل (  41،66%
 12( ما يقابل % 20، و ) مفردة 15( %25توى الثانوي بنسبة املس

 5( % 8،34كان آباؤهم ال يقرؤون و ال يكتبون، و حوايل ) مفردة 
ممن يلم أبائهم بالقراءة و الكتابة إملاما ضعيفا و يف األخري ) مفردات 

  ).مفردات3( %5يأيت أفراد العينة أبناء ذوي املستوى املتوسط بنسبة 
مستوى األمهات يوضح البحث أن الغالبية العظمى من وعلى     

هن من اللوايت ال )  مفردة31(  % 51،67أمهات املبحوثني حوايل 
من إمجايل املبحوثني  % 26،67يقرأن و ال يكتنب، وحوايل 

م من ذوات املستوى االبتدائي ) مفردة16( من إمجايل  % 15وأمها
م ب) مفردات 9(عينة البحث  املستوى املتوسط يف حني يتميز أمها

وقد مثلت  % 6،66مل تتجاوز نسبة اللوايت هن من املستوى الثانوي 
  ) . مبحوثات 4( هذه النسبة 

  .واختفى متاما املستوى العايل و املؤهل العلمي لألولياء   
خصائص العينة من حيث النشاط المهني الممارس من طرف  

  :األب واألم 
من إمجايل عينة  %60اجملال أن تشري بيانات البحث يف هذا 

، ميارس أبائهم نشاطا )مبحوثا ومبحوثة36(البحث ما يعادل 
اقتصاديا واجلانب األكرب من هذا النشاط يقع يف فئة النشاط 

حالق، موظف بالبلدية،سائق أجرة، فالح، حارس،  بناء،: البسيط
ما يقابل  % 69،44شرطي،مدرس قرآن وقد مثل هذا اجلانب نسبة 

 5(ويلي ذلك عمال قطاع التعليم ) 36المفردة من جمموع  25(
 ،  مث  التجار%13،89ما يعادل تقريبا ) 36المفردات من جمموع 

مث أصحاب املهن غري املستقرة   %11،11أي بنسبة ) مفردات 4(
 مقابل، )36الما يقابل مفردتني من جمموع (تقريبا   %5،56بنسبة

هم أي نشاط ،و مثل املتقاعدون ممن ال ميتهن أبائ) مفردة12( % 20
، ومبحوثة واحدة  )مفردة11(من إمجايل املبحوثني  % 18،33نسبة 

  ). تقريبا %1،67(كان والدها متويف 
كما تشري البيانات أن الغالبية العظمى من املبحوثني  بنسبة     

م أي عمل  58ما يقابل   % 96،66 مبحوثا ومبحوثة ال ميارس أمها
تقليدي الذي يتحدد يف رعاية األبناء و تدبري شؤون ما عدا عملهن ال

ما (من إمجايل العينة   % 3،34البيت  مقابل نسبة ضئيلة جدا بلغت 
ما نشاطا اقتصاديا إىل  جانب أعمال ) يقابل مبحوثتني متارس أمها

خياطة وسكريرتة، وهو : البيت العادية، وقد  متيز عملهما بالبساطة
  .ة التعليمية  أمر يتفق مع مؤشر احلال

  :خصائص العينة من حيث االنتماء الجغرافي 
تشري بيانات البحث أن غالبية املبحوثني هم من سكان والية     

) مفردة 17أي ( %28،33مقابل ) مبحوثا 42( % 70تيارت بنسبة 
من ) مبحوثة واحدة( % 1،67هم من والية تيسمسيلت وحوايل 

  .والية عني الدفلى
ى نوع اإلقامة فإن اجلانب األكرب من الطلبة أما على مستو    

 %50املبحوثني هم من سكان احلضر و الشبه احلضري و هذا بنسبة 
على الرتتيب، ) مفردة 27ما يعادل ( % 45، و)مفردة30ما يعادل( 

ما يعادل ( %5ومثل أفراد اجملتمع الريفي من املبحوثني فقط  نسبة 
  ). مبحوثني 3

  :النتائج و مناقشتها
نية علم سعى هذا العمل للتعرف على اختيارات طلبة السنة الثا    

ا، وعرب العمل امليداين املباشر ومقابلة االجتماع جلامعة تيارت و  مربرا
عينة من املبحوثني وإجراء حوارات معمقة معهم، توصل البحث إىل 

 :النتائج التالية 

 معرفة الطلبة المبحوثين بالتخصصات التي تتفرع عن شعبة 
  :علم االجتماع في السنة الثالثة 

ما يعادل  % 86،67ما يقارب ( أظهر البحث أن غالبية املبحوثني _
ال يعرفون غري علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية ) مفردة 52

وعلم اجتماع االتصال ختصصان فرعيان للتخصص الرئيسي علم 
جانب ذلك  أشارت إىل)مفردات8( %13،33االجتماع مقابل فقط 

احلضري، علم  ختصصات أخرى كعلم اجتماع الرتبية، علم االجتماع
  . علم االجتماع اجلرمية االجتماع العسكري و 

مون ختصص علم اجتماع يفه %100مجيع املبحوثني وبنسبة _
مجيعهم يفهمون علم وارد البشرية على أنه اإلدارة، و تسيري املالتنمية و 

غالبيتهم (االتصال خاص باإلعالم و صال على أنه جمال اجتماع االت
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 17( %28،33و، )مفردة 42أي  % 70(يتصورنه خاص باإلعالم 
: سايتيعتقدون أنه يشمل جمايل اإلعالم واالتصال املؤس)  مفردة

صحافة "(ما جيزيين كاين اتصال كيصحافة ويف يل ديراكسيون و "
 1،67وحوايل نسبة )  أين يوجد اتصال مثل جيزيويف املديريات و 

داخلة : "ترى فيه اإلعالم واالتصال اإلنساين )  مفردة واحدة(  %
يف امليليو تاع الصحافة ومشي برك الصحافة فاين الكونيكاسيون تاع 

توجد يف جمال الصحافة وليس فقط الصحافة ولكن كذلك " (اجملتمع
، وهذا بناءا على معلومات استقوها أساسا من )االتصال يف اجملتمع

عي عن طريق الطلبة  وجتد هذه املعطيات البحثية ما احمليط اجلام
تصورات نظرية التفاعلية الرمزية التي ترى أن يفسرها يف إطار 

، ويرتتب عن المعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي في المجتمع
علم كل من ختصص علم اجتماع التنمية و هذا الفهم أن مفهوم  

من خالل تفاعل اجتماع االتصال هي منتجات اجتماعية تأسست 
الطلبة مع بعضهم البعض، هذا التفاعل الذي يعد جمال اكتساب 

  .     هذه املعاين
ليس لديهم معرفة واضحة  %100مجيع املبحوثني، بنسبة _ 

مبتطلبات التخصصات الفرعية اليت أشاروا إليها و املهن اليت تؤدي 
  . إليها
أظهرت أن  وتتفق هذه النتائج مع دراسة األسعد مصطفى التي   

ليس لديهم فكرة ) %46،38(الجانب األكبر من المبحوثين 
واضحة عن موضوعات التخصص في أقسام الكليات المختلفة، 

أكدوا على حاجتهم لمعلومات ) % 95،33(وأن غالبيتهم 
  . إضافية في هذا الشأن

تظهر البيانات أن مصادر االتصال الشخصي هي أكثر املصادر _
يف مقابل   % 100طلبة املبحوثني بنسبة استخداما من طرف ال

حيث أشار إليها ) االنرتنت( حمدودية دور وسائل االتصال احلديثة 
  . ما يعادل مبحوث واحد فقط  % 1،67فقط نسبة  قاربت 

أظهر البحث أن الطلبة األصدقاء هم أكثر مصادر االتصال _
ة الشخصي حديثا مع الطلبة املبحوثني يف موضوع االختيار بنسب

يظهر من هذه البيانات أن الطلبة يشعرون باالرتياح عند و  100%
م  مع أصدقائهم بقدر كبري من الصراحة م و مناقشة رغبا قرارا

 ،)16("فالصداقة توفر هلم شبكة أمان"ويتوقعون منهم أراء صادقة، 
، ويف )مفردة 11( %18،33ويلي يف املرتبة الثانية املعارف بنسبة 

لكل  %8،33جاءت العائلة واألساتذة بنسبة بلغت الرتتيب الثالث 
وتؤيد هذه البيانات ما توصل إليه بوقليا في ، )مفردات 5(منهما 

دراسته التي أظهرت أن األصدقاء هم أكثر مصادر إعالم الطلبة 

 %45إلىالمبحوثين في مجال االختيار وذلك بنسبة وصلت 
لمرتبة األخيرة وفي ا %36بويلي ذلك في الترتيب الثاني العائلة 

  . % 11باألساتذة 
أظهر البحث الدور احملدود لألستاذ اجلامعي يف جمال اإلعالم _

ويتفق ذلك مع ، )مبحوثني 5ما يعادل  %8،33(والتوجيه اجلامعي
  .دراسة بوقليا 

أن أفكارهم ) مفردة 38ما يقابل  %63،33(عرب غالبية املبحوثني _
ختيار وماهية التخصصات غري حمددة وغري واضحة حول موضوع اال

  .بسبب غياب اإلعالم يف هذا اجملال
 الطلبة في مجال تخصصات  علم االجتماع  رغبة:  
خلص البحث يف هذا اجملال أن  اجلانب األكرب من املبحوثني _

يفضلون  )60مفردة  من جمموع  47( من إمجايل العينة 78،33%
 % 16،66ل فقط علم اجتماع التنمية و تسيري املوارد البشرية مقاب

أشاروا إىل رغبتهم يف اختيار علم اجتماع االتصال، )مفردات10(
مبحوثات يف مقابل مبحوث 9(النسبة كانت يف غالبيتها من اإلناث 

، و ملا كانت البيانات السابقة حول فهم املبحوثني هلذا )واحد فقط
تظهر أن مقاصده تتحدد ) علم اجتماع االتصال( اخليار بالذات 

، جند أن هذه "الصحافة"دده هؤالء الطلبة حمل البحث يف فيما ر 
البيانات امليدانية تؤيد مبدئيا النتائج اليت قدمها الباحث بلقاسم بن 

اخلاصة بعدد الطلبة املسجلني يف ختصص اإلعالم واالتصال  )17(روان
للتحضري لشهادة الليسانس واليت أوضحت أن عدد اإلناث يفوق 

ذكور  %33،28مقابل  %66،71ت نسبتهن عدد الذكور، حبيث بلغ
يف  %33،44مقابل  %66،55و  2003/2004يف السنة اجلامعية 

أن نسبة اإلناث يف " وهو ما يشري، يقول بن روان "،  2004/2005
 ).18("قسم علوم اإلعالم واالتصال قد بلغت ضعف نسبة الذكور

) اتمبحوث 3(من إمجايل املبحوثني   % 5ونسبة قليلة جدا بلغت 
أشارت إىل ختصصات أخرى تراوحت ما بني علم اجتماع الرتبية علم 

  .اجتماع العسكري وعلم اجتماع اجلرمية
أن حتديد ) مفردة 39( %65أشارت الغالبية العظمى من املبحوثني _

مجيعهم ممن ):مفردة 13( % 21،66اختيارها كان هذه السنة و 
املاضية أي يف السنة كان منذ السنة ) اختاروا علم اجتماع التنمية

حددت اختيارها قبل االلتحاق ) مفردات 8( %13،33األوىل و 
كلودين فاليري للدراسة بالتعليم العايل وهو عكس ما توصل إليه 

في دراسته التي أظهرت أن الغالبية العظمى من الطلبة محل 
تحدد اختيارهم لتخصص علم  % 94،4البحث بنسبة بلغت 
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هائية من التعليم الثانوي أي قبل دخول االجتماع في السنة الن
  .الجامعة

مفردات من 7( % 70أظهر البحث كذلك أن غالبية املبحوثني _
الذين أبدوا ميال حنو اختيار علم اجتماع االتصال هم ) 10جمموع 

غري متأكدين من اختيارهم ألسباب جتد تفسريها يف نظرية التنافر 
)19(املعريف لليون فيستنجر

 Lion Festinger :  
التنافر املعريف الذي يرتكز حول األفكار واملعلومات اليت يتلقاها /أوهلما

املبحوث واليت ال تتوافق معرفيا مع بعضها البعض حول التخصصني 
  .حمل االختيار علم اجتماع االتصال وعلم اجتماع التنمية

التعارض احلاصل  بعد عملية املفاضلة بني ما يراه املبحوث / ثانيهما
علم اجتماع االتصال كبديل وقع اختياره  عليه و ما حييط من يف 

صفات و منافع  بالبديل اآلخر املرتوك اليت تدور حول مدى توفريه 
ويف " بتعبري املبحوثني، ما  جعله حمل اهتمام املبحوث، " خدمة" لل

هذه احلالة يقع التنافر بني املنافع والصفات اجلذابة للبديل املرتوك 
  .)20("ونقائصه

عن احتمال التوجه  )مبحوثني 7ال( حيث أقر كلهم و بال استثناء 
وهو ما تثبته  .  حنو اختيار علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية

كذلك االستجابات اللفظية السابقة الذكر، وميكن تفسري موقف 
هؤالء املبحوثني على ضوء نظرية فيستنجر، بأنه ميكانيزم للتخفيف 

  .لتنافر الذي يقع أو إزالته من حدة ا
مفردة 43( % 91،49يف حني أظهرت الغالبية العظمى من املبحوثني 

م على ) 47من جمموع الذين أقروا بعلم اجتماع التنمية كاختيار هلم أ
) 47مفردات من جمموع3( % 8،51يقني من ذلك مقابل فقط  

عن م للمعلومات بررت غالبيتهم املوقف بافتقارهقالت العكس و 
ما ميكن تفسريه يف ضوء نظرية التحليل  :هوخمتلف التخصصات و 
اليت من إحدى   Martin Fishbein )21(املعريف ملارتن فيشبني

ا أن اإلنسان حيوان عاقل يقوم بتحليل املعلومات اليت  افرتاضا
يتلقاها من احمليط اخلارجي ويبين اعتقاداته واجتاهاته النفسية ونواياه 

لوك الفعلي على نوع املعلومات اليت يتلقاها، وأكثر من السلوكية والس
  ". ذلك يبنيها على ضوء حتليله للمعلومات

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كلودين فاليري أيضا التي توصل 
أكدوا على اقتناعهم بعلم  %97،2فيها أن غالبية المبحوثين 

  .أشاروا إلى عكس ذلك %20،8االجتماع كأفضل اختيار مقابل 
أوضح البحث امليداين أن مجيع املبحوثني الذين أبدوا تأرجحا حنو _

أكدن أن علم ) مبحوثني7ال( اختيارهم لعلم اجتماع االتصال 

لتوفريه   اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية قد يكون البديل عنه
  .مناصب شغل

أظهرت بيانات البحث أن صاحب القرار النهائي يف موضوع _
و املبحوث نفسه بالنسبة للجانب األكرب من املبحوثني االختيار ه

 15(% 25يف حني أشارت نسبة ) مفردة  45( % 75وذلك بنسبة 
  .أن األمر يتأتى باالتفاق مع العائلة) مفردة
 44( %73،33كما يشري احلوار مع املبحوثني أن غالبيتهم _ 
م ينظرون إىل االختيار على أنه مسألة مهمة بالنسبة هل) مفردة

  .يعتربونه غري ذلك) مفردة 16(%26،67و
و قد أسفر تعميق احلوار يف هذا اجلانب و السؤال عن أسباب _ 

ذلك، إىل أن اعتبار االختيار مهم يعود بالنسبة للغالبية منهم 
يعطيك جمال باش تعربي عن الرغبة : "إىل) مفردة 36( 81،82%

) مفردات7( % 15،90و، )يعطيك جمال للتعبري عن رغبتك" (تاعك
" يعتربون االختيار مسألة حرية و يف الرتتيب األخري جاءت استجابة 

" يل وصلك للخدمة le choixباش تديري  le droitيكون عندك 
بتكرار )  يكون لك احلق  يف وضع االختيار الذي يؤدي بك للعمل(

، أما بالنسبة لالجتاه الثاين القائل بعدم ) %2،28أي حبوايل (  واحد
االختيار، فقد أرجع اجلانب األكرب من املبحوثني الذين مثلوه  أمهية

السبب إىل افتقارهم ) 16مفردة من جمموع  11أي  68،75%(
) مفردات4( %25للمعلومة يف هذا اجملال يف حني بررت نسبة 

، ونظرت مبحوثة واحدة "عدم وجود جمال لالختيار" موقفها ب
ونه ال يتعدى فيما إىل موضوع االختيار ككل ك) %6،25نسبة (

  ).املهم الشهادة والعمل" (املهم ديبلوم  وخدمة "قالته 
  :المبحوثين ةدوافع االختيار لدى الطالب

ٍ  تكشف البيانات امليدانية أن غالبية املبحوثني  _ من  74،47%(                                       
أشاروا إىل دافع العمل  ) مبحوثا ومبحوثة 35إمجايل العينة ما يقابل

النتيجة البحثية اليت ميكن تفسريها  كمربر رئيسي الختيارهم،  وهي
أن االختيار يتضمن :"يف ضوء نظرية  االختيار العقالين اليت تتضمن 

كل مظاهر احلساب القبلي الذي جيريه الفرد قبل الفعل والذي 
 calculs :ب حسابات التكلفة العائدة  Boudonيسميه بودون 

cout bénéfice  أوavantage calculs cout(ومانز ، وجورج ه
George Homans    ب حساب صايف الفائدة وبونتامBentham 

، حيث يظهر يف سياق البحث الراهن )22("ب حسابات اللذة واألمل
  . باعتبارها هذا احلساب القبلي الذي ينجزه الطالب" اخلدمة" 

  :وتؤيد نتيجة بحثنا هذا النتيجة التي توصل إليها كل من
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ي دراستهما التي أثبتت أن التطلع بوقليا ايدو ومولو كريستينا ف 
  .المهني هو من أقوى العوامل المؤثرة في االختيار

روامبا كلودين فاليري في دراسته التي تشير إلى أن نسبة 
  . من إجمالي العينة اختاروا علم االجتماع بدافع العمل 93،8%

دراسة ابن حميدة التي أظهرت أن المكتسبات المادية إلى 
الشخصية كانت مبررات اختيارات الطلبة  جانب المكتسبات

  .على الترتيب %27،27و  %25،25بعينة بالحث 
من إمجايل العينة  % 10،63وتشري نتائج الدراسة احلالية كذلك أن _
علم اجتماع (اختاروا هذا التخصص )  47المفردات من جمموع  5(

لعدم توفرهم على خصائص وصفات التخصص األخر أي ) التنمية
خاصة اللغة الفرنسية ) االستعدادات املعرفية( تماع االتصال علم اج

كان مربرهم )   47مفردات من جمموع 3ما يقابل ( % 6،39و 
حبهم جملال اإلدارة و نفس النسبة أرجعت السبب إىل حمدودية جمال 

    :االختيار، وال تؤيد هذه البيانات ما توصلت إليه كل  من 
التي تشير  إلى أن   CDEFو و دراسة األسعد وستيفان بارتيلين

  . ميل الطالب جاء في المرتبة األولى
، احتلت )علم اجتماع التنمية( وعلى عكس التخصص األول _

الرغبة كمربر اختيار بالنسبة لتخصص علم اجتماع االتصال املرتبة 
 )10مفردات من جمموع 6( %60األوىل وذلك بنسبة وصلت إىل 

مفردات  3( %30العمل بنسبة بلغت  ويف الرتتيب الثاين جاء دافع
، وهو األمر الذي يتفق مع ما توصل إليه بوقليا ايدو )10من جمموع

ومولو كريستينا يف اعتبار الرغبة إىل جانب التطلع املهين من العوامل 
تماعية أكثر من العلوم الدقيقة الدافعة بالطلبة الختيار العلوم االج

  .التقنيةو 
ية أن النصيحة كانت أكثر األساليب فاعلية تظهر البيانات امليدان_

،  % 87،71من حيث التأثري على اختيارات املبحوثني و هذا بنسبة 
بالنسبة ألسلوب احملاكاة اليت اعتربها باندورا  % 12،29مقابل حوايل 
Bandoura  ميكن أن يكون هلا تأثري كبري يف اكتساب األمناط " أنه

ا شأن اخلربة املب    .)23("اشرة للفرد يف املواقف املختلفةالسلوكية شأ
من الطلبة املبحوثني خيتارون  % 70،17توصل البحث إىل أن _

م بناءا على نصيحة الطلبة األصدقاء الذين ميثلون مجاعة  ختصصا
االنتماء وهي اجلماعة املرجعية اليت تساهم حسب أصحاب  نظرية 

 ونيوكمب Mertonمريتون  ، Haiderهيدر(اجلماعات املرجعية 

Newcomb  ( يف صياغة قيم الفرد وحتديد سلوكه وأن الفرد مييل إىل
) % 12،29(، ويف الرتتيب الثاين )24("تبين اجلماعة كمصدر للتوجيه

تأيت النصيحة مببادرة من األصدقاء من احمليط، أما نصيحة األهل فقد 
 . من املبحوثني% 8،77نالت نسبة 

ديد من الدراسات السابقة وهي بيانات تختلف مع نتائج الع
  :الذكر

دراسة األسعد التي أشارت إلى أن حوالي ثلثي طالب الجامعة - 
مقابل  %66،56اللبنانية يختارون اختصاصاتهم اختيارا شخصيا 

كان اختيارها بناءا على نصيحة األصدقاء ولكن تتفق   8،12%
من طالب  % 9،92معها في النتيجة التي أظهرت فيها أن فقط 

  عة اللبنانية يختارون اختصاصاتهم بناءا على نصيحة األهل    الجام
دراسة بصلي التي أظهرت أن العائلة تأتي في الترتيب األول - 

، وفي %47،12في توجيه اختيارات المبحوثين وذلك بنسبة
وتتفق معها في ما  %13،8الترتيب الثاني األصدقاء بنسبة

 نسبة قليلة توصلت إليه بشأن أن األساتذة ال يمثلون إال
  .فقط في توجيه اختيارات الطلبة محل البحث% 4،6بلغت

الذي توصل كذلك إلى أن CDEFIدراسة مركز البحث _
األولياء يحتلون المرتبة األولى في التأثير على اختيارات الطلبة 

، وفي المرتبة الثانية )%51بواألم  %61باألب ( المبحوثين
  .%44بلثالثة المحيط ،و في المرتبة ا%54بيأتي األساتذة 

وتتفق مع دراسة األسعد التي تشير أن توجيه األساتذة نال 
  . %12،17المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 

وأوضحت بيانات البحث يف مقابل ذلك أن غالبية املبحوثني _
ينظرون ) مبحوث ومبحوثة  47المفردة من جمموع  39( 82،98%

البشرية على أنه يوفر مناصب إىل علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد 
شغل ما يعين أن العمل هو القيمة اليت يلصقها هؤالء املبحوثني خبيار 
علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية، وجتد هذه النتيجة صداها 

أحد رواد نظريات  George Homan يف أحد مقوالت جورج هومنز
عندما خيتار " حسبه واليت تتضمن" قضية القيمة " االختيار العقالين

الشخص بني أفعال بديلة، فإنه سيختار ذلك الفعل الذي تكون 
قيمة نتيجته كما يتصور هو يف حلظة االختيار واليت تتعدد باحتمالية 

  .)25("احلصول على النتيجة هي األكرب
وتتفق هذه النتيجة بالذات مع دراسة كلودي فاليري التي تظهر 

ينظرون إلى علم االجتماع على أنه % 93،8 أن غالبية المبحوثين
 une certaine polyvalenceالتخصص الذي يتميز ب 

professionnelle . وأن علم اجتماع االتصال ال يوفر مناصب
شغل و هو املربر األساسي من وراء إحجامهم عنه، و تصور لنا هذه 



  

142 

البيانات اليت جتد إطارها النظري يف نظرية التفاعالت الرمزية جانبا 
علم اجتماع التنمية و علم اجتماع ( آخر ملعاين تتعلق بالتخصصني 

  .هي  بناءات اجتماعية ساهم االتصال يف تأسيسها) االتصال
) 10مفردات من جمموع  6( %60اجلانب األكرب من املبحوثني _

من إمجايل املبحوثني  الذين أبدوا ميال حنو اختيار علم اجتماع 
هلذا التخصص بالذات هو حبهم ملهنة االتصال كان مربر اختيارهم 

كان دافعهم ) 10مفردات من جمموع 3( % 30الصحافة  يف مقابل 
خلطرش موارد بشرية قاع راهم يروحوهلا :" احلصول على العمل 

ألن ختصص املوارد " (عالهاذي باي ندير اتصال باش نصيب خدمة
االتصال البشرية اجلميع أصبح يلتحق به هلذا أريد أن أقوم باختيار 

و هي عبارة هلا معناها يف حبثنا الراهن تتضح يف ) حىت أجد عمال
اليت تفسر السلوك اإلنساين باالستناد إىل  )26(نطاق نظرية املباريات

العديد من املواقف اليت ميكن النظر إليها باعتبارها تعبريا عن مباراة أو 
ائج أخرى، وباألحرى فإن األمر بالنسبة هلذه املبحوثة حسب نت

  :احلوار معها واستنادا الفرتاضات النظرية، هو كما يلي
علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية يوفر مناصب شغل وألنه _

كذلك فإنه يشهد ارتفاع الطلب عليه ما يؤدي إىل أن العرض من 
األشخاص الذين يلتحقون به سيتجاوز الطلب يف سوق العمل ما 

  .يؤدي بدوره إىل البطالة
علم اجتماع االتصال ألنه ال يوفر مناصب شغل فإنه يشهد قلة _

الطلب عليه ما يؤدي إىل أن العرض من األشخاص الذين يلتحقون 
  .  به قليل، وألنه كذلك قد حيالفها احلظ يف إجياد فرصة للعمل 

ألن الشغل كان دافع غالبية املبحوثني ، فقد كشفت نتائج البحث _
بحوثني ممن اختاروا علم اجتماع التنمية أن اجلانب األكرب من امل

أكدوا ) 47مفردة من جمموع 26( % 55،32وتسيري املوارد البشرية 
) مفردة 47مفردة من جمموع 17( % 36،17و " املهم خدمة"على 

فضلت العمل يف إدارة ما، و حظيت مهنة صحفي على تفضيل 
 %90اجلانب األكرب من الذين اختاروا علم اجتماع االتصال 

  ) .  10مفردات من جمموع9(
 53:%88،33(خلص البحث أن الغالبية العظمى من املبحوثني _

 % 11،67يطمحون إىل العمل بالدرجة األوىل مقابل فقط ) مفردة
أكدن على ) مفردات وكلهم من اإلناث 7(من إمجايل املبحوثني

وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه  مواصلة الدراسة يف املاسرت، 
وال  يطمحون إلى العمل، % 97،2ودي فاليري على أن نحو كل

تؤيد بيانات دراسة  ستيفان بارتيلينو في هذا المجال التي أثبتت 
عكس ذلك،و يمكن تفسير هذه البيانات في  نطاق ما يقوله 

ما يتحكم في سلوك اإلنسان بشكل مباشر هو المصالح " فيبر
  .)27("المادية وليس األفكار

  :اتمةــــــــــالخ
العوامل اليت تتدخل يف توجيه اختيارات  إن إصرارنا يف البحث عن   

أظهرت نتائج هذه ، طلبة السنة الثانية علم االجتماع جلامعة تيارت
  :الدراسة أن

مييلون إىل اختيار علم )  %78،33(الغالبية العظمى من املبحوثني _
ون علم اجتماع ذكروا أن اختيارهم للسنة املقبلة سيك اجتماع التنمية

  .و تسيري املوارد البشريةأالتنمية 
هناك عدد من العوامل اليت تلعب دورا يف توجيه اختيارات هؤالء _ 

  :ميكن تصنيفها إىل  الطلبة حمل البحث حنو هذا التخصص 
غياب مفهوم صحيح ملختلف التخصصات اليت يؤدي إليها _

تماع التخصص الرئيسي علم االجتماع وخنص بالذكر علم اج
االتصال الذي يفهم على أنه اإلعالم واالتصال وعلم اجتماع التنمية 
الذي يدركونه على أنه اإلدارة والتسيري اعتمادا على املعلومات اليت 

  .يستقيها الطالب من الطلبة يف الغالب
من إمجايل  % 82،98:التمثالت اليت ترسبت عند الكثري منهم _

لم اجتماع التنمية وتسيري املوارد عينة البحث ذكروا أن اختيارهم لع
قالويل مليحة من ناحية اخلدمة " البشرية كان ألسباب من قبيل 

،حيث يظهر أن العمل هو القيمة اليت يلصقها "مشي كيما اتصال
ذا التخصص بناءا على تصورات ساهم احمليط اجلامعي  الطلبة 

يت  تستند بالدرجة األوىل من خالل الطلبة يف تقوميها و رمسها، وال
  :إىل 
علم اجتماع التنمية هو جمال خيتص باإلدارة، وتتمتع اإلدارة مبجال _

  .  وظيفي متعدد و واسع ما يعين أنه يوفر فرص وظيفية 
علم اجتماع االتصال هو جمال خيتص باإلعالم ذو اجملال الوظيفي _

  .احملدود ما يعين أنه ال يوفر فرص وظيفية 
من الطلبة عينة  %74،47حوايل: وجيه تأثري عامل الشغل يف الت_

  . البحث أكدوا على دافع العمل كسبب رئيسي لالختيار
 George Herbart Meadويف هذا الصدد يقول جورج هربرت ميد 

إن البشر يتصرفون حيال األشياء على أساس ما تعنيه تلك ")28(  
  ". األشياء هلم

لبة حنو علم األصدقاء يف توجيه الط تأثري عامل تدخل الطلبة_
من إمجايل العينة   %70،17: اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية

  . اختاروا علم اجتماع التنمية كنصيحة من الطلبة األصدقاء
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ويف ختام هذه الورقة نؤكد على أمهية االهتمام باإلعالم حول    
  :التخصصات التعليمية و املهن اليت تفضي إليها يف سبيل 

الب إىل تكوين تصور علمي واضح حول خمتلف الوصول بالط_
  .التخصصات بعيدا عن التصورات االجتماعية السائدة

  . بناء اختياره  عن معرفة و دراية تامةإعطاء الطالب إمكانيات _
  :الهوامش 
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َ                            بدائل عقوبة الس جن  والحد من ارتكاب الجريمة                 
  مداني مداني

  ، مستغامنجامعة عبد احلميد بن باديس" أ"قسم أستاذ مساعد
  مقدمة

ن  القائمون  واملهتمو  تبىنا  امساوئ السجون وسلبي للحد من
اجتاه إصالحي يدعوا إىل ختطي   -يف الوقت احلاضر-بالسجون

أسوار السجن  وفتح باب اإلصالح  على اجملتمع احلر  ذاته لكسر 
طوق العزلة  الشديدة  اليت فرضت على السجن وأفرزت سلبيات   

وكذا  بديل يقوم على اختاذ تدابري بديلة لعقوبة السجن، باقرتاح كثرية
  .ة  السجن يف احلاضرجدوى وفائد  مناقشة
َ   عقوبة الس جن:أوال         :  
َ   تعريف عقوبة الس جن-1               :  
َ            الس جن في اللغة- أ َ                        هو مصدر س جن مبعىن حبس، وبكسر السني :            

َ        ر ب الس جن أحب :(مكان احلبس، واجلمع سجون، ويف القرآن الكرمي      َ
   .)1()إىل مما يدعونين إليه

  .)2(قرئ بفتح السني  على املصدر، وبكسرها على املكان 
َ                        مسجون وس جني، وللجماعة سجناء وسجىن: ويقال للرجل   بفتح (       

   )فسكون
بفتح (سجىن: سجني  وسجينة ومسجونة، وللجماعة: للمرأةويقال 
وسجائن، ويسمى من يتوىل أمر املسجونني وحراستهم  )فسكون

موضع السجن، ومكان : كسجني) بكسر فشدة(سجانا، والسجني
كال إن كتاب الفجار لفي (:ومنه قوله تعاىل )3(فيه كتاب الفجار

  ) 4()سجني

  :  السجن في االصطالح الشرعي- ب 
َ                         قليل من الفقهاء من عرف الس جن ومن هؤالء  ابن تيمية                                

هو تعويق الشخص ومنعه  من : والكاساين، حيث قال ابن تيمية
  .)5(التصرف  بنفسه

هو منع الشخص من اخلروج إىل أشغاله : وقال الكاساين    
  .) 6(لدينية واالجتماعيةومهماته ا

وكما يبدو فإن املعىن الشرعي للسجن منقول عن املعىن اللغوي الدال 
  على مطلق املنع

َ              الس جن في القانون- ج    :  
هناك اختالف واضح وإن كان غري جوهري بني العلماء القانونيني    

 يف مفهوم السجن، مبعىن أن النظرة إىل السجن قد تفاوتت بني فقه 

 
 

 
 

ن بعضهم قد فرق بني السجن واحلبس ومل جيعل أوآخر، بل و  قانوين
  .منهما لفظني مرتادفني متاما

) املصدر(وعلى سبيل املثال، فالقانون املصري يريد بلفظ السجن    
املدة اليت ال تنقص عن ثالث سنني، وباحلبس املدة اليت ال تنقص 
 عن أربعة وعشرين ساعة وال تزيد عن ثالث سنني، وخيص بلفظ

  .)7(مكان تنفيذ العقوبة) بكسر السني(السجن
للعقوبة القليلة ) املصدر(والقانون الكوييت يستعمل كلمة احلبس   

ا يوما أو مؤبدا، وال يستعمل لفظ الس جن  َ    والكثرية سواء كانت مد                                                       
بكسر ( يف ذلك للداللة على العقوبة، بل يستعمل لفظ السجن

  .ةللداللة على مكان تنفيذ العقوب) السني
َ   والقانون التونسي  يقتصر على استعمال  لفظ الس جن ) املصدر(                                           

للداللة على  املدة اليت ال تتجاوز عشر ة أعوام، فغن زادت مساها  
) بالكسر(األشغال الشاقة  مع بيان املدة، ويطلق  كلمة السجن 

  . )8(للداللة على املكان
عربية كما عرف  قانون العقوبات  االحتادي لدولة اإلمارات  ال
ا السجن املؤبد والسجن املؤقت املادة (املتحدة  عقوبة السجن  بأ

وأخرى للمخالفات وهي ) 29املادة(وواحدة للجنح هي احلبس) 28
ذا البلد ) 30املادة(احلجز من هذا خنلص بأن  قانون العقوبات 

يفرق بني السجن واحلبس واحلجز ويقسمها إىل فئات حسب نوع 
، وهكذا هو معمول به يف )9(نح وخمالفاتجنايات وج: العقوبات

  .قانون العقوبات اجلزائريز
َ   التطور التاريخي  لعقوبة الس جن:ثانيا                           :  
ارتبط تطور السجون بتطور :"يقول على عبد القادر القهوجي   

جن، ففي اجملتمعات القدمية، حيث كان الغرض                َ أغراض عقوبة الس  
ين عليه أو ذويه، من العقوبة هو إضفاء شهوة االنتقام على اجمل

العقوبات البدنية اليت ال يستغرق تنفيذها وقتا طويال  بذلك سادت ف
كاإلعدام وبرت األعضاء أو تشويهها، وصور خمتلف أنواع التعذيب، 
وكانت السجون يف تلك احلقبة من الزمن جمرد أماكن حيجز فيها 

العقوبة  املتهم أو احملكوم عليه إما انتظارا حملاكمته أو متهيدا لتنفيذ
  .)10("عليه
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وبذلك ميكن القول أن ظهور املؤسسات العقابية على شكلها      
ا  احلايل تقريبا مل يكن سوى منذ قرنني من الزمن، ولو أن بوادر نشأ

  .تعود إىل منتصف القرن السادس عشر يف إجنلرتا
وأما فيما خيص تقرير السجن كعقوبة، فإنه مل يكن هناك خالف   

ة القاسية اليت كان يتلقاها املساجني من سوء معاملة حول املعامل
يوجد اختالف  أنه وتعذيب وعدم مراعاة أدىن حد من إنسانيتهم، إال

حول بداية فكرة اعتبار السجن مكانا لتنفيذ عقوبات مانعة للحرية، 
ويرجع هذا االختالف إىل املنطلقات التصورية اليت حيتكم إليها 

  .أصحاب كل رأي
ا فنجد امل    تقوم املعرفة العلمية والذين هتمني بفكرة السجون ونشأ

لديهم على أساس املالحظة املباشرة والتجربة واجلانب احلسي منها 
فقط ـ ومن خالل ذلك تصاغ النظريات والفرضيات والنتائج استنادا 
إىل األدلة املادية، معتمدين يف ذلك على اآلثار واملخطوطات القدمية 

قرير السجن كعقوبة يف حد ذاته، ويرجع هذا إىل ـ يؤكدون على ت
ستفاين "عهد سيطرة دولة الرومان، ومثال ذلك تقول

عن البوادر األوىل إلقرار السجن  " Stefani levasseur"لوفاسور
استمر نفس الوضع يف روما القدمية حىت مع وجود :" كعقوبة مايلي

ة، وظهور السجون اليت تسيطر عليها الدولة جبانب السجون اخلاص
بوادر اعتبار سلب احلرية واإليداع يف السجون كعقوبة بالنسبة 

  .)11("للمجرمني السياسيني وبعض اخلطرين على األمن العام
إىل جانب ذلك فهناك رأي آخر يتضمن معرفة مصر الفرعونية     

لتلك العقوبة، هذا استنادا إىل ما جاء يف القرءان الكرمي باعتباره 
مصادر املعرفة اإلنسانية هي الوحي  ألناملعرفة  مصدرا من مصادر

والتجربة القائمة على املشاهدة، وعلى هذا األساس فإن أبو الفتوح 
ما جزاء من أراد :" أبو املعاطي يستشهد بقوله سبحانه وتعاىل
، وتشري هذه اآلية )12("بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم

يم حيمالن نفس الداللة وهي الكرمية إىل أن السجن والعذاب األل
العقوبة، وما ميكن استخالصه مما سبق أن السجون قدميا كمفهوم 
يدل على املؤسسات العقابية حاليا قد طرأت عليها تغريات جذرية 

  .من حيث وظيفتها ودورها
أما الوظيفة فتغريت من جمرد أماكن انتظار بالنسبة للسجناء لتأدية    

إىل أماكن حجز للمحكوم عليهم، وإقرار  عقوبتهم البدنية أو نفيهم
  .سلب احلرية كعقوبة هلم

وأما من حيث الدور، فبعد أن كانت أغراض العقوبة تقتصر على   
  .الردع والزجر واإليالم أصبح لديها دور تربوي إصالحي وتأهيلي

وقد كان لتغيري هذين املفهومني انعكاسا مباشرا على طريقة معاملة   
ظروف معيشتهم داخل السجون، من حيث الرعاية السجناء وحتسني 

  .الصحية واالهتمام بتغذيتهم والعمل على متييزهم وتصنيفهم
ومل حيصل هذا التغيري فجأة أو خالل فرتة زمنية معينة، بل كان    

تغريا تدرجييا عرب تطور تارخيي تأثرت السجون  وعقوبة السجن من 
  .غيري مفهومهاخالله بعوامل ثقافية وموضوعية أدت إىل ت

ما متكاملتني،     وميكن تقسيمها إىل مرحلتني متمايزتني إال أ
فاملرحلة األوىل هي مرحلة ما قبل القرن الثامن عشر واليت متثل البوادر 
األوىل لألفكار الرئيسية اليت تتبناها معظم السياسات العقابية يف 

ملعتقدات دينية العامل يف وقتنا الراهن، تضمنتها أراء فلسفية ومبادئ 
ومسامهات فردية لبعض املهتمني بأمر السجون، ومبا أننا بصدد 
احلديث عن النشأة التارخيية للمؤسسة العقابية كان لزاما علينا التطرق 
إليها ولو بإجياز يفيد موضوعنا، أما املرحلة الثانية فهي مبثابة نتيجة أو 

املدارس الفقهية، امتداد أو تكرار للمرحلة األوىل، وهي متمثلة يف 
وأن الفرق بني هاتني املرحلتني هو أن األوىل تعرب عن آراء فردية كثرية 
ولكنها متفرقة مل تتعد أفكارها اجملال النظري ومل ترتق للمستوى 
ا مبادئ ملعتقدات دينية تراعي اخلصوصيات التارخيية  التطبيقي، وأ

كيفية تطبيق   واالجتماعية، وهذا ما جعل االختالف فيما بينها يف
ا ختتلف من حيث الوسائل  تلك األفكار على أرض الواقع، كما أ
والطرق والنظم املستعملة عن املرحلة الثانية، حيث أن هذه األخرية 
ا التيارات الفكرية كان هلا األثر الكبري يف تغيري مضمون  واليت ميز
 العقاب، وتطويره وانعكاسه املباشر على املؤسسات العقابية يف

الشكل املعمول به حاليا، أي أن املرحلة الثانية كان هلا دور يف 
  . جتسيد تلك األفكار على أرض الواقع

ورغم هذا االختالف املوجود بني هاتني املرحلتني األوىل والثانية    
ما يتفقان من حيث  على املستويات التطبيقية وامليدانية، إال أ

عى كل واحدة لتحقيقها، حيث املوضوع واحملتوى واألفكار اليت تس
ا تنحصر يف ثالث حماور رئيسية وهي   :أ

النظرة اجلديدة للمجرم باعتباره فردا عاديا أخطأ وميكن إعادة : أوال
  .إدماجه يف اجملتمع

مراعاة احلد األدىن من الشروط اليت جيب توفرها للسجني اليت : ثانيا
  .حتفظ حقوقه كإنسان

وعية اليت حتيط باجلرمية سواء منها النفسية مراعاة الظروف املوض: ثالثا
أو االجتماعية أو املادية أو املعنوية، حيث أصبحت أحكام العقوبة 

 .ال تقع على احملكوم عليه إال وفقا لتلك املعطيات
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  :آثار عقوبة السجن:ثالثا
إن جمرد احلديث أو البحث يف بدائل السجون حيتم علينا    

سواء اإلجيابية أو السلبية  و فيمايلي  استعراض آثار عقوبة السجن 
  :سيتم توضيح  آثار عقوبة السجن اإلجيابية والسلبية

  :لعقوبة السجن اإليجابيةاآلثار -1
دف    السجون يف وقتنا احلايل متثل حاجة ملحة  ومهمة، وذلك 

هلذا فإن السجن ، التحفظ على اجملرمني، ومحاية اجملتمع من خطرهم
دف إىل له آثار إجيابية ت تمثل يف عمل الربامج اإلصالحية اليت 

تقومي السجني وإصالحه وإعادته إىل اجملتمع إنسانا سويا يفيد نفسه 
  .وجمتمعه، ويعيش كبقية أفراد اجملتمع ويتعايش معهم

زمة  بشرط لالجني بالثقافة الدينية  ا                      َ كما أن السجن يزود  الس     
د فضال عن السماح سالمة  األساليب  املستخدمة  يف هذا الصد

للسجناء بإقامة الندوات الدينية  ومتكينهم من أداء الفروض يف 
ا، كما   همإقناعمن خالل  أخالقيااملساجني  ذيب يتم فيه أوقا

  .بالقيم االجتماعية  السليمة واملبادئ السامية
اليت تأهيل السجني  يعد استمرارا  لربنامج العالج  والتهذيب  إن 

َ   ناء  فرتة تنفيذ  عقوبة الس جنأث يتعرض هلا باإلضافة إىل أن التأهيل   ،                        
املهين حيقق فوائد  شىت للسجني  منها التعود  على النظام والقضاء  
على امللل الذي قد ينتج عن الفراغ، وشغل تفكري  السجني بأمور 

مفيدة مبا ال يتيح له  الفرصة  يف التفكري يف اإلجرام، وفوق كل ذلك  
  للكسب الشريف  من املهنة اليت يتعلمها  ويتقنها يف تأهيل السجني

 .السجن

َ   اآلثار السلبية لعقوبة الس جن-2                        :  
َ                            تعترب اآلثار السلبية لعقوبة الس جن من األمور اليت ميكن الرتكيز                                 

ذلك عرض وسوف يتم  عليها يف إبراز أمهية  األخذ ببدائل السجن
  :على النحو التايل

من املتعارف عليه  أن السجن يدخله   :سرعة التأثر باآلخرين- أ
أناس متمردون  على النظام  وخارجون عن القانون، مرتكبني لشىت  
م،  فنقلوا إجرامهم  أنواع اجلرائم، وأدخلوا السجن لينالوا عقا
اخلارجي إىل داخل السجن، وأثروا بذلك على السجناء اجلدد  أو 

م باإلمكان اصطيادهم والتأثري عليهم  البسطاء الذين يرون  أ
ليدخلوا  يف حباهلم  ويعلموهم  أشياء  مل تكن هلم باحلسبان، فما 
أن ميضي السجني  حمكوميته حىت يبدأ بالتطبيق  ملا تعلمه خارج 
السجن، ليعاين اجملتمع من ويالته مرة ثانية، بل رمبا أشد  حىت يتم 

أخرى القبض  عليه وإدخاله السجن  مرة أخرى ليعود ويتعلم أشياء 
   .وهكذا...مل تكن يف احلسبان

إن إنشاء السجون مبختلف أنواعها :استنزاف خزينة الدولة-ب
ا من مشرفني  ومسؤولني  وحراس  وكذا تبين برامج تأهيلية وإدار

حيتاج من الدولة إلصالح املساجني ومن أجل توفري شروط  إقامتهم 
 مما  ،ذلك قها علىأمواال طائلة  تستقطعها من امليزانية السنوية إلنفا

إرهاق ميزانية الدولة، خاصة  إذا ما علمنا أن أغلب من  نيزيد م
يدخل السجن  هم أشخاص أصحاء  أقوياء يستطيعون  العمل مبا  

  ".خيدم اجملتمع واقتصاد الدولة
مما الشك فيه أن السجني  :نشر الجريمة وإفساد المجتمع-ج

عه السجن  قد يكون رب املبتدئ أو مرتكب اجلرم البسيط  عند إيدا
أسرة  مسؤوال عن رعايتها، فعند إيداعه السجن  ينقطع مورد عيشه، 
ورقابته على أسرته، وفيهم املراهقني، ومن حيتاج  إىل مراقبة  وإرشاد، 

وهناك من هم منعدمي اإلنسانية والدين فقد تضطر  هذه األسرة  
اعي  ضاعت أمام احلاجة  واملغريات إىل االحنراف، فإذا غاب الر 

ذا   الرعية، وهذا االحنراف قد يكون  أخالقيا أو دينيا أو كليهما، و
  .تكون قد أكرهت أسرته على الفساد

 ال جدوى منهأكدت التجارب أن السجن  :ازدياد عدد الجرائم-د
يساهم بشكل  مباشر  يف ازدياد عدد بل أنه يف مكافحة اجلرمية 

 حمرتيف اإلجراممدمين خمدرات، بفعل  ماينتجه من بطالني،  اجلرائم،
اجملتمع، ولذا فقد شبه أحد اجملرمني العقوبة  بالصفعة  ومنتقمني من 
ن رد الفعل الطبيعي لدى من تأصلت  اجلرمية يف أعلى الوجه، و 

م سوف يردون هذه الصفعة للمجتمع أضعافا  نفوسهم أ
  .)14(مضاعفة

يعترب  :انخفاض المستوى الصحي والخلقي بين المسجونين-ه
فإن قلة  -إال ما ندر -جمتمع السجن من أسوأ  اجملتمعات احنطاطا

من الناس األسوياء الذين يدخلون السجن، نتيجة ظروف خارجة 
اء حمكوميتهم، سواء يف قضية  م جعلتهم يدخلون  إل عن إراد
مالية، أو يف شبهة جنائية سببها دفاع عن النفس أو العرض أو 

يف مكان واحد  مزدحم بالسجناء  على خالفه، حيث جيتمعون  
م، فيرتتب على ذلك  مساوئ ال حتمد عقباها سواء  خمتلف مشار
على املستوى الصحي، حيث تنتقل األمراض واألوبئة  اخلطرية إىل 
الشخص السليم، تزايد التحرش اجلنسي، الذي ينتج عنه كثري من 

  .املشاكل األخالقية بني السجناء
جيتمع يف السجن أناس من املذنبني : التعرض لالستهواء- و

واجلاحنني اخلارجني عن اجملتمع وعن القانون، وتسود هذا اجملتمع  قيم 
وتقاليد  ومبادئ خاصة ختتلف عن األشخاص األسوياء، هؤالء 
الناس حيبون السلوك املضاد للمجتمع اخلارجي الذي يضنون أنه 
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م إىل انعدام الضمري  وضعف اإلح ساس  بالذنب ظلمهم  فيؤدي 
  . الذي اقرتفوه

من خالل ذلك يتعرض السجني لالستهواء وللقدوة السيئة اليت   
   .تضعه على أسوأ صورة

من اجملرمني من يغادر السجن ليعيش :ازدياد سلطان المجرمين- ز
م  عالة على اجلماعة  يستغل جرميته  السابقة  إلخافة الناس، وإرها

أن يفكر  يف العمل الشريف   دونفيحول ذلك وابتزاز أمواهلم، 
والكسب احلالل، وتشري اإلحصائيات  والدراسات إىل أن قسوة 

العقوبة  أدت إىل زيادة منزلة اجملرم يف عيون أقرانه، فالزعامة بني  
اجملرمني معقودة  ألكثرهم خطورة  وسطوة  وملن قضوا أحكاما  

  .بالعقوبة لفرتات أطول
عقوبة السجن  :عور بالمسؤوليةانتشار البطالة  وإضعاف  الش-ح

ا تؤدي إىل إضعاف  الشعور  ا  غري رادعة  فإ إضافة إىل أ
باملسؤولية  يف نفس اجملرمني  وحتبب إليهم  التعطل،  فالكثري من 
املسجونني يقضون يف السجن  مددا طويلة  نوعا ما  يتمتعون فيها 

وملبس   بالتعطيل عن العمل ويكفون فيها مؤونة أنفسهم من مطعم
وعالج، بل أن هؤالء  يكرهون أن خيرجوا من السجن  ليواجهوا 
حياة  العمل  والكد  من جديد  وميوت فيهم  كل شعور باملسؤولية  
حنو أسرهم، بل حنو أنفسهم  فال يكادون خيرجون من السجن  حىت 

يعودوا  إليه ال حبا يف اجلرمية، وال حرصا عليها  وإمنا حبا  يف العودة  
  .حياة البطالة الذي يوفرالسجن  إىل
إن بعض :تفكك أسرة السجين وانقطاع المورد  المالي- ط

دخول زوجها السجن، فإن العالقة  العاطفية  اليت   مبجردالزوجات 
يار،  فرتى أن دخول الزوج  إىل  كانت  بينهما  يعرتيها الفتور  واال

ا،  سبب وصمة  عار سيئة  حتملها األسرة على جبينهيالسجن 
جملبة للعار هلا،  مما قد يرتتب عليه  ذلكومنها الزوجة اليت ترى يف 

م  هاطلب الطالق، أو حتاول جتنب  أفراد اجملتمع  وعدم االختالط 
خشية تعرضها لعبارات بذيئة وجارحة قد متس كرامتها  ومشاعرها، 
ورمبا  تؤدي يف النهاية  إىل أمور ومشاكل ال حصر هلا،  ويف املقابل 

يضا  فإن أبناءه الذين يشعرون باإلهانة  نتيجة نظرة  اجملتمع  إليهم أ
م  أبناء  جمرم فال يستطيعوا  جمارات منهم يف سنهم،  على أ

فيشعرون باالنطواء والعزلة، مث قد يلجؤون إىل االنتقام  من اجملتمع  
إما مبحاولة الرد  بأعنف مما جرى هلم، أو اهلروب والبحث  عن 

ى هربا من مواجهة الناس،  ورمبا تستمر  نظرة  اجملتمع  مواقع أخر 
للسجني  وأسرته حىت بعد خروجه من السجن، وقد ال يستطيع 
مواصلة  العمل  رغم املهنة اليت تعلمها  أو امتهنها  داخل السجن 

نه ذو أومن مث يتولد لديه  شعور بأنه شخص غري مرغوب فيه، و 
بأي عمل، وهذا مما  يزيد األمر  سوابق  إجرامية  وغري كفئ إلحلاقه

  .سوءا على السجني وعلى أسرته
كما يؤدي دخول النزيل  العائل السجن  إىل انقطاع املورد املايل    

الالزم إلعاشته وإعاشة أفراد أسرته،  وما يرتتب عليه حدوث خلل 
يف الوظيفة االقتصادية لألسرة، فضال عن العبء الذي  يقع على 

وفري نفقات  النزيل خالل  فرتة تنفيذ العقوبة،  أفراد األسرة  لت
كما أن انقطاع  املورد املايل  يؤدي إىل    ،وكذلك توفري نفقات زيارته

عدم  القدرة  على إشباع  احتياجات  أفراد األسرة، ومن مث احلرمان  
الجتماعية  ااالقتصادي الذي يرتتب عليه العديد من الثار  النفسية و 

يعرض أفراد  األسرة  لتجارب  وخربات قاسية، كما    السلبية، فالفقر
قد  يدفعهم اإلحباط  املتواصل  إىل السلوك املنحرف  واالحنراف 

قد يدفع الفقر   اخللقي،  وما يرتتب عليه التفكك األسري، كذلك 
واحلرمان  إىل ارتكاب  السلوك اإلجرامي لكسب املال بأية وسيلة 

ينعكس بشكل سليب على األطفال يف  لتوفري متطلبات  األسرة، وما
  .ظل البيئة غري مناسبة  للتنشئة االجتماعية السليمة

وخباصة احملكوم عليهم لفرتة –إن السجناء  :الحرمان الجنسي- ي
من املتعة اجلنسية    مفإن حرما -واملتزوجني  طويلة من الزمن

تعة بالسلب فيتحول هذا احلرمان من  املعليهم املشروعة قد تنعكس 
كون املكان حيتوي  ) اللواط(اجلنسية  املشروعة  إىل اجلنسية املثلية

ترتاوح نسبة املثلية حيث على  جنس واحد فقط هم الرجال، 
هلذا فكثري من  %85إىل %30يف بعض السجون بني) اللواط(

الدول  حتاول عالج هذا الضرر، وما قد يرتتب عليه  من أضرار 
مع املبادئ الشرعية والقيم صحية بالغة وخطرية، تتناىف 

  .)15("اإلنسانية
أثبتت الدراسات العلمية أن  :انعدام قوة الردع بعقوبة السجن- ك

عقوبة السجن أصبحت عقوبة غري جمدية وغري رادعة، والسبب يعود 
إىل تكرار العودة إىل السجن مرات عديدة، ويدل على ذلك أن 

   .دخول السجنمن املوجودين بالسجون قد سبق هلم ال %70نسبة
كما تقدم أن :اكتساب خبرات إجرامية وسلوكيات فاسدة- ل

جمتمع السجن من أسوأ اجملتمعات حيث يتعلم السجني سلوكيات 
  :سلبية ممن سبقوه نذكر منها على سبيل املثال

العنف من الظواهر املنتشرة  بشدة  يف غالبية املؤسسات :  العنف- 
، ويف البعض النزالء يف بعضهم العقابية نتيجة الشكوك اليت  تساور 

من عدم استقرار األمن  والنظام داخل  ةإلجياد حال  السعيظل  
م ومن مث دفع  غريهم  املؤسسات العقابية من خالل  فرض سطو
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إىل احلذر  منهم  واالستعداد الدائم  الستخدام القوة دفاعا  عن 
   .سالمته الشخصية  وأغراضه

ات السيئة اليت تنتشر يف جمتمع التدخني من العاد: التدخين- 
، كوسيلة للتعبري عن مشاعر الضيق والقلق على اخلصوص السجن

وتناسي اهلموم واملشكالت، فهناك اجتاه متزايد حنو التدخني يتمثل 
  .يف زيادة أعداد املدخنني وزيادة معدالت التدخني

أثر السجن يف سلوك ( وقد أكدت الدراسة اليت أجراها غامن   
زيادة أعداد املدخنني  داخل  املؤسسات اإلصالحية، حيث  )النزيل
من غري املدخنني  الذين دخلوا املؤسسات اإلصالحية  %25حتول

أضرار صحية نتيجة تكدس   ذلكإىل مدخنني، وما ترتب على 
  .)16("السجون  وافتقادها منافذ التهوية املناسبة

 لياتإن سوء استعمال الكحو : تعاطي المخدرات والمسكرات- 
واملخدرات عمل مؤثر يف وقوع احلوادث  واجلرائم والعنف واإلصابة 

فإدمان املخدرات  ، باألمراض  والعجز واإلقدام على االنتحار والقتل
واملسكرات  من العوامل  املهيئة لالخنراط  يف اجلرمية وارتكاب  

  .السلوك اإلجرامي
يعة اإلسالمية  ملا املقامرة من األعمال  اليت حرمتها الشر : المقامرة- 

فيها  من استيالء على أموال  الناس بغري حق، وملا يتولد  عنها  من 
تفضي مشاحنات  وحتديات  تؤدي إىل البغضاء  واملشاجرات اليت 

يسألونك عن (إصابات  وأحيانا  جرائم قتل  فقد قال اهللا تعاىل إىل
كبر الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أ

من نفعهما  ويسألونك  ماذا ينفقون قل العفو كذلك  يبين اهللا 
  .)17( )لكم اآليات لعلكم تتفكرون

السابقة  أن غالبية  أفراد عينة الدراسة " غامن"وقد ورد يف دراسة 
من زمالئهم ميارسون  املقامرة،  مع العلم %58,3أمجعت  على أن 

فقط،  ما يشري  %8أن نسبة املقامرين قبل دخول السجن كانت 
إىل أن  املقامرة  من السلوكيات السلبية اليت يتعلمها  نزالء 

  .)18("السجون
ال توفر بيئة املؤسسات العقابية  مجيع احتياجات  : االستغالل- 

ومتطلبات النزالء، ولذلك يلجأ بعض النزالء  لزمالئه إلشباع  
البدين احتياجاته، ويف سبيل ذلك  يتعرض  لالستغالل واالبتزاز 

   .واملادي
وبصفة عامة ال يقتصر احلبس على ترسيخ السلوكيات السلبية    

ا بل ميتد ذلك ليشمل تغيري النمط السلوكي  لدى النزالء وزيادة وطأ
  :للنزالء من خالل

زيادة النزعات العدوانية وسرعة االستجابات العدائية جتاه  -
 .اآلخرين

وكراهيتهم،   حتدي اآلخرين  والتشكيك  يف مصداقيتهم  -
 .وكراهية أي جناح حيققونه

 .الكذب واالستسالم والتشاؤم وغريها من الصفات السلبية -

 .السكوت على الظلم  وكتمان احلقيقة -

 .مماالة األقوياء، والتعدي على الضعفاء -

م -  .كراهية رجال األمن  ورجال القضاء  وعدم الثقة 

 .عليها عدم التقيد  باألنظمة والقوانني وكسرها واخلروج -

للتغلب على مجيع ما تقدم من سلبيات وسلوكيات قد تعود سلبا   
على اجملتمع بأكمله البد من التفكري يف موضوع بدائل السجون 
وتوظيفها التوظيف املناسب وعدم احلكم عليها مسبقا بل إعطائها 

  .الفرصة لتثبت فاعليتها كما أعطيت الفرصة لعقوبة السجن
  :َ   س جنبدائل عقوبة ال :رابعا
َ    هناك عدد كبري لبدائل  عقوبة الس جن        :أمهها )اإليداع بالسجن(                             
َ   البدائل المالية  لعقوبة الس جن-1                           :  

تعترب العقوبات املالية  أقوى يف تأثريها  من عقوبة السجن، ألن املال  
لدى بعض الناس  يكون أعز  عليه من أشياء كثرية،  لذا سوف 

  :الية على  النحو التايلأشري  إىل أنواع  العقوبات  امل
هي إلزام احملكوم عليه  بدفع مبلغ   من املتعارف عليه: الغرامة- أ

 .اقرتفه  من خمالفة قانونية امعني  من املال  خلزينة الدولة مقابل م

اوبالرغم من   أحد البدائل  العملية للعقوبة  السالبة للحرية  إال   أ
  :أنه  يعاب عليها  مايلي

ا ا-   .لرادعة لألثرياءضعف قو
ا - عدم حتقيق شخصية العقوبة، فيمكن أن يتحملها  ويسهم 

  .أشخاص آخرون غري اجلاين
غالبية التشريعات العربية تنص على توقيع عقوبة احلبس على -

احملكوم عليه بالغرامة حني يتخلف عن دفعها،  وبذا خترج عن  
ا عقوبة بديلة   .كو

املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية  تتم مصادرة األشياء :المصادرة-ب
ا، و مصادرة األموال لصاحل العامة كما يف حالة   أو ذات العالقة 

الغش التجاري واالجتار باملخدرات، ويرى البعض أن املصادرة ال 
تكفي كعقوبة واحدها، بل جيب أن يضاف إليها عقوبة أخرى 

  .يتحقق معها  الزجر



  

149 

خالل إتالف املغشوشات من  زالة حمل اجلرمية منإوهو :اإلتالف-ج
الثياب اليت نسجت نسجا رديئا، وإتالف الطعام : الصناعات، مثل

  .لإلستهالك املغشوش ، والطعام الذي ال يصلح
ميكن أيضا أن يؤمر احملكوم عليه باإلضافة إىل الغرامة :التعويض-د

النقدية أن يدفع للضحية أو لذويها  تعويضا إضافيا عن األمل املعنوي 
ا  الذي ا يضاف إىل التعويض عن األضرار اليت حلقت   حلق  

  .مادية كانت أم جسدية
وعليه فإننا نرى أن تطبيق العقوبات املالية كبديل للسجن يف    

اجلرائم التعزيرية البسيطة أكثر فائدة ونفعا للمجتمع والدولة  ألن 
وقعها  على اجلاين أشد من وقع اإليداع  يف السجن ملا حتتله  
األموال  من أمهية يف قلب صاحبها، وبذلك يتحقق الغرض العام من 

  .تلك العقوبة
َ   البدائل النفسية لعقوبة الس جن -2                          :  
ا    تعترب العقوبات النفسية البديلة لعقوبة السجن، واليت يعاقب 

بعض اجملرمني  املبتدئني  يف املخالفات البسيطة، والذي تقع منهم 
بيل  السهو والغفلة واجلهل، ذات تأثري املعصية  واجلرمية  على س

َ                                     أقوى من عقوبة الس جن  على نفس اجلاين، األمر الذي يدعو إىل                  
ذه العقوبة  كبديل من بدائل السجن، وسوف أوضح أهم  األخذ  

  :البدائل النفس وذلك على النحو التايل
هو النصح والتذكري بالعواقب، وإن يعرف اجلاين  حقيقة : الوعظ- أ

ال يفعل ذلك، فيوعض ويذكر إن كان أنه كان ينبغي  أمنه، و ما وقع 
ن كان جاهال، فيتنبه إىل ما أقدم عليه من قول أو إناسيا، ويعلم 

  .)19("فعل
الوعظ من أسهل العقوبات وأيسرها، فمن املناسب  يف جمال   

ا األشخاص  الذين ال يرتكبون  الذنوب  إال  التطبيق أن  يعاقب 
ام واإلضرار بالناس، ن غري قصد وتعمد اإلجر عن سهو  وغفلة م

صحاب اهليئات وغريهم من املعروفني باالستقامة،كأ ويكون هؤالء
عنهم  إال الرتفع عن اخلطايا وعدم تعمدها  فقد يزل  ممن ال يعرف

الواحد منهم الزلة البسيطة ويرى القاضي أن الوعظ فيه يكون كافيا 
  .له
لكالم مع النظر إىل اجلاين  بوجه هو التعنيف بزواجر  ا:التوبيخ-ب

ميكن  أن يعاقب  به  يف حاالت  اجلرائم البسيطة ويف حق و عبوس، 
من مل  يقع منه اإلجرام إال لسهو أو زلة، لكن التوبيخ  أكثر إيالما  
من الوعظ فيأخذ مرتبة  تعلو مرتبة الوعظ  يف جمال التطبيق، فيعاقب 

ذا بالتوبيخ  يزجره  فيعاقب  ه بالتوبيخ  من يظهر فيه  أن الوعظ ال

وحنو ذلك من ) فاسق( أو يا) أمحق(بنحو يا واإلغالظ له بالقول
  .العبارات اليت يتأمل  منها  ومن مساعها  اإلنسان السوي

هو حتذير اجملرم من العودة إىل ارتكاب اجلرمية وتعريضه : التهديد-ج
بة مىت عاد ومن التهديد أن حيكم القاضي بالعقو ، ألنواع العقوبات

  .اجلاين إىل مثل هذا الفعل 
مقاطعة اجلاين وتركه وعدم االتصال به أو  :الهجر والمقاطعة-د

فاملعاقبة باهلجر هلا تأثري نفسي بالغ على  ،معاملته بأي طريقة كانت
املهجور خاصة إذا كان ممن يتمتعون بصالت وعالقات واسعة مع 

بالغ على نفسه إذ اآلخرين، ففي هجر مثل  هذا الشخص  تأثري 
يقلل من قيمته يف أعني الناس ويقلص  يف عالقاته فيصيبه  بسبب 
ذلك ضرر كبري قد يفوق  ما يصيبه لو عوقب  بعقوبة أخرى غري 

  .اهلجر
هو اإلعالم جبرمية اجلاين وإذاعة خربه وجرميته حىت :التشهير-ه

  .يشتهر بقصد إيالمه والتحذير مما أقدم عليه
ذه العقوبة يف كثري من اجلرائم مع مراعاة حال وميكن تطبيق ه   

اجلاين واجلرمية ومن وقعت عليه، ويف بعض اجلرائم اشتهر القضاة 
بتطبيق هذه العقوبة على شهادة الزور،  وكذلك اجلرائم اليت تفسد 
  .األخالق، ومن اجلرائم اليت يعاقب عليها بالتشهري، اجلور يف القضاء

َ   الس جن البدائل البدنية  لعقوبة -3   :  
َ    هناك نوعان من البدائل البدنية لعقوبة الس جن      :ومها                                       
ويقصد باجللد ضرب اجلسم "):الجلد(البدائل البدنية المباشرة-1

عقوبة  من العقوبات البدنية  واألساسية  هذه التعترب ، حيث  مبا يؤمل
يف الشريعة اإلسالمية فهي من أكثر البدائل  سهولة  وسرعة  يف 

ا  ال يرتتب  عليها أضرار كاليت ترتتب على عقوبة التطبيق كما  أ
السجن  بالنسبة  للسجني وأسرته، وما تتكبده الدولة  من نفقات 
باهظة  على السجون، كما أن عقوبة اجللد عقوبة قاصرة  على 

املذنب  ال تتعداه إىل غريه من األبرياء  كالزوجة واألوالد وال ينتج  
َ   املفاسد الكثرية الناجتة عن الس جنعنها مضاعفات غري مرغوبة ك                           .  

للسجن  ويستعرض الذيايب فوائد عقوبة اجللد كعقوبة بديلة
  :)20("فيمايلي

مرونة هذه العقوبة حيث متكن القضاة من تطبيقها على خمتلف -
  .اجلرائم واجملرمني مع مراعاة أحواهلم ومنازهلم

  .محاية احملكوم عليه من شر السجون-
ا عقوبة تردع ا- جملرمني اخلطرين الذين اعتادوا اإلجرام وطبعوا أ

أن تطبيقها ال يثقل كاهل الدولة بشيء من النفقات  -عليه
  .وال يعطل احملكوم عليه من اإلنتاج
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ا عقوبة قاصرة على اجلاين، أي ال تتعداه إىل غريه-   .أ
  :البدائل البدنية غير المباشرة-2
كب فعال إجراميا  إىل إبعاد الشخص  الذي ارت:"  وهو: التغريب- أ

منطقة غري املنطقة  أو املدينة  اليت حدث فيها الفعل، ويكون بقاؤه 
ن حيضر  إىل مركز أاملدينة  املبعد إليها إلزاميا ك آويف تلك املنطقة  

  .)21("الشرطة  بصورة مستمرة  إلثبات وجوده  يف تلك املنطقة
شريعة اإلسالمية، إن عقوبة  التغريب من العقوبات املقررة  يف ال  

ا  الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من بعده،   وقد عاقب 
وتعترب هذه العقوبة  من بدائل السجن  ملا فيها من أحياش  للجاين  

  .ببعده عن أهله وموطنه األصلي
هو إجراء مكاين  يقصد منه الفصل  بني اجملرم  وبني :اإلبعاد-ب

  .ممكان  معني  يهيئ له سبل اإلجرا
األصل يف الشريعة اإلسالمية أنه ال جيوز  إبعاد املسلم أو الذمي    

عن دار  اإلسالم ألنه بإبعاد املسلم عن دار اإلسالم  يعرضه للفتنة، 
ويؤدي به للتهلكة وحيول بينه وبني  إظهار شعائر الدين، إال أنه  

ات استنادا  إىل القواعد األولية يف  الشريعة اإلسالمية، أن الضرور 
تبيح احملظورات، وأن كل ضرورة  تقدر بقدرها،  واملقصود بذلك  أن 
ما ال يباح عمله يف الظروف  العادية  يباح عمله عند الضرورة، 
بشرط أن ال يتعدى ذلك احلاجة ودواعي  الضرورة،  وتطبيقا هلاتني 

وبشرط أن ال -القاعدتني  جيوز  للدول اإلسالمية  عند الضرورة
أن تبعد أي مسلم أو ذمي  عن -رورة بوسيلة أخرىميكن  دفع الض

  .)22("وسيلة لدفع  الضرر إال اإلبعاد هناك أرضها، إذا مل يكن 
هو إجراء حتفظي  يقصد به منع شخص أو  :المنع من السفر-ج

أشخاص  معينني  بأمر من السلطة  املختصة  من مغادرة  البالد  
صلحا  وإما قضاءا أو مبضي حلني البت يف املنازعة  أو انتهائها  إما 

املدة احملددة يف أمر املنع  دون صدور  أمر بتجديدها أو بصدور أمر 
  .بإلغاء  املنع  من السلطة املختصة

وذلك بفرض اإلقامة اجلربية على الشخص داخل :اإلقامة الجبرية-د
كاخلرج ألداء الصالة والعمل   منزله على أن يكون خروجه حمدودا 

دف إبعاد م وذلك  أن يكون  وه عن االختالط بغريه من املشتبه 
  .الزائرون له معروفني

دف اإلقامة اجلربية إىل       :مايلي و
جتنيب الشخص احملدد إقامته  الظروف اليت تيسر له  ارتكاب  -

اجلرمية، وذلك بإبعاده عن  املكان الذي تتهيأ  له فيه  وسائل  
ا، أو بإلزامه اإل قامة  يف مكان  تتوفر فيه  أو مقتضيات  ارتكا

  .عوامل  االستقامة  والصالح

جتنب اجملتمع خماطر وجود ذلك الشخص يف مكان معني،  أو -
احليلولة بينه وبني ما ييسر له االعتداء على اجملتمع أو اإلضرار 

  .به عن طريق ممارسة أي نشاط ضار
  : وقف تنفيذ العقوبة -4

التفريد العقايب للقضاء  لقف تنفيذ العقوبة  يعترب من قبيإن و 
واملقصود منه أنه  على الرغم من ثوابت  التهمة جتاه املتهم  وقيام 

 - نظرا لظروف املتهم الشخصية-األدلة  ضده فقد يرى  القاضي
إصدار حكم باإلدانة والعقوبة على سبيل  التهديد مع عدم  توقيع 

ة  ملدة العقاب  عليه وعدم تنفيذه ووضع ذلك املتهم  حتت التجرب
  :معينة  يتحدد على ضوئها  أحد أمرين

إىل  يسيءمرور التجربة دون أن حيصل  من املتهم  ما  :األمر األول
حسن ضن  القاضي فيه  أو ما يدل  على خطأ  فكرة  القاضي  
عنه  ومن مث فإن  احلكم باإلدانة  يصبح  كأن  مل يكن  ولذلك  

فرتة التنفيذ من قبيل صور رد تعترب حالة  حمو اجلرمية بناء على فوات 
  .القانوين االعتبار

ضد املتهم  خالل مدة التجربة   صدور حكم باإلدانة:  األمر الثاني
عن جرمية ارتكبها قبل  اإليقاف  أو بعده أو ظهور  حكم باإلدانة  
ضد املتهم قبل اإليقاف مل يكن  القاضي  عاملا  به من أجل إدخاله  

ند تقدير العقاب  ويف هذه احلالة ينظر يف يف تقدير ظروف اجلاين ع
  .أمر  إلغاء  وقف  تنفيذ العقوبة

  : الجزاءات المجتمعية  البديلة عن عقوبة السجن  -5
هي تلك  اجلزاءات والتدابري  اليت  تقتضي بقاء  املتهم أو احملكوم 
عليه يف اجملتمع عند تنفيذها  وتتضمن نوعا  من تقييد  احلرية  عن 

ض شروط  آو التزامات  أو مها معا وتنفذها جهات  معينة  طريق  فر 
  .هلذا الغرض  طبقا للقانون

وتنص معظم التشريعات  يف الدول العربية  على اجلزاءات  والتدابري  
االجتماعية سواء بالنسبة لألحداث  أو البالغني  جتنبا  لدخوهلم 

  :فيمايليالسجن، وسوف يتم  اإلشارة  باإلجياز إىل تلك اجلزاءات 
هو نظام من نظم التفريد القضائي الذي  :االختبار القضائي- أ

حتديد القاضي اجلزاء اجلنائي  املناسب حلالة كل جمرم  "يعرف بأنه
ويطبق على فئة  من " على حدا وفقا لدرجة  خطورته  اإلجرامية

احملكوم عليهم  القابلني لإلصالح والتقومي، ومن هذا املنطلق  يوقف 
لنطق باحلكم لتجنيب اجملرم مساوئ العقوبة السالبة للحرية القاضي ا

  .خاصة القصرية املدة ويأمر بوضعه حتت الرقابة  القضائية
يرتبط صدور الصفح  القضائي  مبقتضى   :الصفح القضائي-ب

حكم  متتنع فيه احملكمة  عن توقيع اجلزاء  اجلنائي  مىت قدرت  أن 
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عن ارتكاب اجلرمية وهذا الصفح اجلاين  سوف ميتنع  يف املستقبل  
يرتكز على إنذار اجلاين بعد العودة  إىل ارتكاب جرمية جديدة 
واخلروج عن القانون، وهذا اإلجناز  ال يكون ناجعا غال مع اجملرمني 

  .بالصدفة
وهو إطالق سراح السجني من املؤسسة  :اإلفراج الشرطي-ج

ذا اإلفراج على العقابية قبل استكمال مدة حكمه، على أن يتوقف ه
مدى حسن السرية والسلوك الذي يلتزم به الشخص طيلة مدة تعليق 

  .تنفيذ احلكم
إلزام احملكوم عليه  بالعمل  :اإللزام  بالعمل  لمصلحة المجتمع-د

للصاحل العام  مقابل  قليل من املال  يسد به حاجته وحاجة من 
ء كانت  يعوهلم يف إحدى  املؤسسات العامة  أو املشروعات  سوا

وأن  خيصص قسط ...زراعية  أو صناعية  أو خدماتية أو اجلمعيات
  .من هذا املقابل  لتعويض  اجملين عليه

َ   معوقات تطبيق  بدائل عقوبة الس جن-6 على الرغم من أمهية  :                             
بدائل العقوبات، إال أن تلك  البدائل  واجهت  العديد من املعوقات  

تم اإلشارة  إىل بعض  من اليت حدت من تطبيقها، وفيما يلي سي
  .تلك  املعوقات، وذلك على النحو التايل

إن إسرتاتيجية  البدائل  طبقت  بطريقة  كانت  تعطي  :أوال
استخدام السجن  أولوية يف  ذهن القضاة، حيث  أن العقوبات 

َ   البديلة لعقوبة الس جن(األخرى  ا  لينة ال )                   كان ينظر  إليها  على أ
ب من معاقبة اجملرم وهنا تكمن  اإلشكالية  إذا  تفي  بالغرض املطلو 

البد من العمل  على تغيري  موقف القضاء  من قضية احلكم 
َ                            بالس جن للتخفيف  من مأساة السجون    .  

االختالف يف البنية  التنظيمية  لكل من السجون  والعقوبات :ثانيا
  .البديلة هلا

تعمل وفقا  فالسجون  تعترب جزءا  من النظام اجلنائي الرمسي  و 
لضوابط وقوانني رمسية مما جيعل  ثقة القضاء  فيها  كعقوبة  كبرية  
َ     على عكس بعض العقوبات البديلة اليت ال تتضمن  عقوبة الس جن                                                     
ا  وال يريدون  حيث أن بعض القضاة يف  بعض الدول ال يثقون 

  .التعامل معها
يلة وكيفية به العقوبة  البد الغموض وعدم الوضوح الذي قدمت: ثالثا

حيال   تطبيقها مما أثار الكثري  من اجلدل والنقاش  وسوء الفهم
حكم بثالثة أشهر  إىل ستة أشهر  استخدامها، مما جعل إصدار

حيث أن عدم أسهل وأكثر  قبوال  لدى العديد من القضاء، 
عدم االتفاق  بني القضاة حيال استخدامها  الوضوح  أوجد حالة من

  .ات  تنتسبوألي جرائم  وخمالف

اخلالف حول من يتوىل تنفيذ العقوبات البديلة اليت ال تتضمن  :رابعا
  .سجنا

ول  أن وزارة  جند أن  املتتبع  يف كثري من الد كخدمة اجملتمع، حيث
مدنية  هي اليت تتوىل التنفيذ،  وهناك  الشؤون االجتماعية وهي جهة

جيعل  القضاة اختالف  يف طريقة التنفيذ  من جهة  إىل أخرى  مما 
يف شك من ذلك، ومن مث يتوجهون  إىل عقوبة  سهلة وفيها مساواة 

  .يف التطبيق وفيها انتقام
َ   معوقات تطبيق بدائل عقوبة الس جن-7                            :  
على الرغم من أمهية بدائل عقوبة السجن إال أن  تلك البدائل     

واجهت العديد  من املعوقات اليت حدت من تطبيقها، وفيما يلي 
  :إلشارة إىل أمههاسيتم ا
َ                                           عقوبة الس جن حضيت باألولوية يف أذهان القضاة ومن ناحية : أوال         

ا   التطبيق كذلك، إال أن العقوبات األخرى البديلة ينظر إليها على أ
  .لينة  ال تفي بالغرض املطلوب  من معاقبة اجملرم

نظرا الفتقاد العقوبات البديلة مقارنة مبا تتميز به عقوبة  :ثانيا 
َ                                                    لس جن كون هذه األخرية تنفذ بالسجون وأن السجون تعترب جزءا ا  

من النظام اجلنائي الرمسي وتعمل وفقا لضوابط وقوانني رمسية مما جيعل 
  . كبرية على عكس بدائل العقوبة  -كعقوبة - ثقة القضاء فيها 

هناك غموض ينتاب العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها مما أثار   :ثالثا
دل والنقاش وسوء الفهم حيال استخدامها مما دفع الكثري من اجل

َ             بالقضاة إىل إصدار أحكام بالس جن قصرية املدة                           .  
عدم االستقرار على من يتوىل تنفيذ العقوبة البديلة اليت ال :  رابعا

تتضمن سجنا،  وكذا طريقة تنفيذها مما جيعل القضاة يف شك من 
  .ذلك

َ   التطبيق األمثل لبدائل عقوبة الس جن-8                              :  
إذا كنا نسعى  إىل الرقي  مبستوى تطبيق بدائل  العقوبات  السالبة  

للحرية بطريقة أكثر فعالية حبيث حتقق الغرض املأمول منها يف 
املستقبل  فإنه جيب  أن  حنرص كل احلرص  على تفعيل القيم 

حيث تقوم هذه  شاء مراكز  لتطبيق  بدائل السجونالدينية، وإن
لفني  للقانون  بالقيام مبجموعة من األنشطة  خااملراكز  على توجيه امل
يف العمل  يف اجملتمع  مثل تنظيف  األماكن  بعضها خارجي متمثال

ا املخالفون  داخل املراكز ... العامة وبعضها  أنشطة  داخلية يقوم 
  .خالل فرتة العمل الرمسية

  خالصة
بينه وبني  ملا كانت غاية اجملتمع هي محاية تلك العالقة املتبادلة   

العادات والقيم والتقاليد وكل القوانني االجتماعية اليت تضمن 
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استمرار وبقاء كل  واحد منهما عهد اجملتمع من خالل مؤسساته إىل 
معاقبة كل اخلارجني عن هذا العقد االجتماعي، حيث كان 
للمؤسسات العقابية مسؤولية تنفيذ اجلزاءات اجلنائية منها عقوبة 

َ          الس جن بنوعيه ا القصرية املدة والطويلة، ومع مرور األيام وتطور   
ا أكثر  التفكر اإلنساين اتضح أن ملثل هذه اجلزاءات اجلنائية سلبيا
من فوائدها، فحرفوا النظر إىل بدائل العقوبة ملا تومسوا فيها من فوائد 

 . مجا على مستوى الفرد واجملتمع

  :الهوامش
   33، اآليةيوسفسورة  )1(
، 1ط،"جامع البيان عن تأويل آي القرآن". طربيحممد بن جرير،ال )2(

   .125،ص1978، بريوت دار الفكر للنشر، )12(اجلزء
  .7 ، اآليةسورة  املطففني )3(
جمموع فتاوي شيخ "، الدين أبو العباس، ابن تيمية تقي )4(

  .398ص1995، الرياض، جممع امللك فهد للنشر، )28(،اجلزء"اإلسالم
، "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"عالء الدين  بن مسعود،  الكاساين )5(

  174ص،1971بريوت، دار الكتاب العريب،
 ، القاهرة، دار اجليل، "دائرة املعارف احلديثة"، عطية اهللامحد،  )6(

  )5( .132،ص1987
  )6( 95،96ص ص 1982، تونس، املطبعة الرمسيةاجمللة اجلنائية التونسية )7(
رمني وأثرها  يف محاية  تطبيق العقوبات على اجمل" ، على حامد،العجريف )7( )8(

 ،1996، الرياض، الدار العربية للطباعة والنشر،"حقوق اإلنسان
  .124ص

: بريوت،"العقابأصول علمي اإلجرام و "،على عبد القادر، القهوجي) 8 )9(
  ( 78، ص2002منشورات احلليب احلقوقية،

(10) Stefani V,G , levasseur,G et Merlin, J."Criminologie et 

science pénitentiare". Precis Dallos, Jene ed, Paris 

1982, P 140   
    .25سورة يوسف، اآلية ( )11(
  123ص مرجع سابق، ، على حامد،العجريف )12(
   .739ص  ،1987،"التشريع اجلنائي اإلسالمي"، عبد القادر، عودة )13(
  167 ص ، على حامد،  مرجع سابق، العجريف )14(
، ندوة تعميق "املخدراتتدخني التبغ وتعاطي "، عبد اهللا عبد الغين،غامن( )15(

الوعي مبخاطر  التدخني وتعاطي املخدرات، جامعة نايف العربية  للعلوم 
  .130، ص 1995األمنية، الرياض،

، جامعة نايف  "أثر السجون يف سلوك النزيل"، عبد اهللا عبد الغين، غامن )16(
   .122، ص1999 العربية للعلوم األمنية، الرياض،

   619اآلية البقرةسورة  )17(
  .80مرجع سابق، ص غامن )18(
العقوبات  التفويضية وأهدافها  يف "مطيع اهللا دخيل سليمان،  الصرهيد، )19(

امة للنشر،د،ت، ص"ضوء  الكتاب والسنة       92.، جدة، دار 
   23صنفس املرجع، )20(
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  فية في العلوم االجتماعيةالمقاربة الكي
  بداني أمينة نزيهة

  .جامعة مستغامن ،كلية العلوم االجتماعية،سنة الرابعة دكتوراهبالطالبة 
  :       مقدمـــــــــــــة

اقرتاح تفسريات "يهدف أي حبث يف العلوم االجتماعية إىل 
ونظريات اليت تساعد على فهم السلوك البشري والعمليات 

لذلك وضعت البحوث و االجتهادات يف منهجية  )1("االجتماعية
البحث العلمي يف العلوم االجتماعية مناهج وأدوات متعددة وخمتلفة 

ومن اجل ضبط البحث  . لتخطيط العمل حول موضوع الدراسة
والوصول إىل نتائج صحيحة، حياول الباحث اختيار طريقة منظمة 

حثية، فيلجأ إىل اليت تساعده يف إجراءاته البلدراسته و ومالئمة 
املقاربات املنهجية وهي عبارة عن طريقة خاصة غري تقليدية يف إتباع 

ومنه . أساس نظري يتكون من جمموعة مبادئ تتأسس عليها املنهجية
ا الباحث املوضوع   .فاملقاربة هي الطريقة اليت يتناول 

إن هذا العمل يهتم بنوعني خمتلفني ومهمني من املقاربات يف 
دف إىل فهم الظاهرة العلوم ا الجتماعية، املقاربة الكيفية اليت 

االجتماعية من خالل مشاركة األفراد االجتماعيني وتقابلها املقاربة 
قائق اجتماعية منعزلة عن مشاعر الكمية ليت تفرتض وجود ح

املقاربة الكمية والكيفية تدالن على جمموعة . "معتقدات األفرادو 
جل تناسقة يف إطار عملية البحث من أاملناهج املنظمة بطريقة م

اختلفت اآلراء حول أمهية  ")2(التنفيذ تقرير العلم يف العاملالتفكري و 
مقاربة خصائصها ؟ كل من املقاربتني يف العلوم االجتماعية، فلكل 

من خالل هذه الدراسة . جتعل منها األفضل واألنسب من الثانية
ارنة مع تبيان أمهيتها و سنتطرق يف بداية املطاف إىل تعريف كل مق

دراسة عالقة كل مقاربة كذا ا يف دراسة الظواهر االجتماعية و دوره
كما سنحاول اإلجابة على اإلشكالية . الفرق بينهماباألخرى و 

املطروحة حول أفضلية املقاربة الكمية أو املقاربة الكيفية لدراسة 
  .الظاهرة االجتماعية

 :ماعيةالمقاربة الكيفية في العلوم االجت .1

إمنا تعنيه املقاربة الكيفية يف العلوم االجتماعية تلك األحباث 
والتفسري املنطقي الذي جييب  والدراسات اليت تعتمد على الوصف

عن أسئلة كيف؟ وملاذا؟، حيث انه يتم حتليل املعلومات واملعطيات 
بطريقة تفسريية ذاتية واليت مفادها ذلك االجتهاد الشخصي للباحث 

وتوضيح نتائج الدراسة حمل املقاربة منطقيا بغرض الوصول  يف تعليل
إىل هدف تقدمي وصف كامل ومفصل عن الظاهرة االجتماعية وكذا 

ا حتلل    من اجل فهم سلوك األفراد واألسباب الدافعة لذلك مبا أ
  

  
الفعل والتفاعل مع أخذ بعني االعتبار نية وإرادة  الفاعل من خالل 

  .السلوك
ويه إىل أن الباحث يف دراسته الكيفية ال يعزل كما جيب التن

األفراد االجتماعيني عنها، حيث يتم دراسة هؤالء األفراد والفاعلني 
أي حتاول هذه الدراسة فهم الظاهرة . )3(يف سياق أو ظرف الظاهرة

والفاعلني فيها داخل سياق أو عدة سياقات اليت بدورها تغري حقيقة 
  .يف الظاهرة االجتماعية الفرضيات أو معىن املمارسات

ا،  إن من احتياجات الدراسة الكيفية جلمع وحتليل معطيا
األدوات مثل املقابالت، حتليل حمتوى أو حتليل مضمون، حتليل 

  .اخل...وثائقي واملالحظة باملشاركة
إن إشكال املقاربة الكيفية يف إثبات صدق النتائج، جتعل 

ّ          اب حجج مادية، إال  أنه ميكن الباحث مقيد يف التعليل والربهنة لغي                
إلثبات صدق ذلك إتباع مناهج مالئمة وجيدة لدراسته مع توضيح 

  .)4(العالقة بني معطيات املقاربة ونتائجها املفسرة 
وهلذا ميكن التأكد من صدق النتائج احملصل عليها من خالل 
الدراسة، باستعمال مناهج بديلة لنفس املقاربة والوصول إىل تطابق 

ئج، حيث يعترب هذا اإلجراء مفيد جدا يف الدراسات الكيفية النتا
  .إلضفاء قيمة ملا تقدمه هذه األخرية

 المقاربة الكمية في العلوم االجتماعية .2

إذا كانت املقاربة الكيفية يف العلوم االجتماعية، تبحث يف فهم 
الظاهرة االجتماعية من خالل سلوك وتصرفات الفاعلني، فان 

تساعد على قياس تلك السلوكات واألفعال الدراسة الكمية 
كما . باعتمادها األساليب اإلحصائية يف مجعها للبيانات وحتليلها

ا تقتضي إنشاء متغريات والبحث فيما بينها لوضع عالقات  أ
إحصائية وتركز على احلسابات وتصنيف املميزات وصناعة النماذج 

و مالحظ وما اإلحصائية واألشكال اهلندسية من أجل تفسري ما ه
هو مدروس، ولكن العملية االجتماعية ال تلجأ بالضرورة إىل القياس 

ا   .يف كل حاال
دف املقاربة الكمية إىل اختبار الفرضيات و توضيح النظريات 
عن طريق إبراز العالقات بني املتغريات و تعميم نتائج البحث على 

ن سياق تبقى الدراسة الكمية بعيدة كل البعد ع. حاالت أخرى
الظاهرة إمنا تبحث يف قياسات حمددة و تنشأ عالقات بني املتغريات 
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وهنا يكمن إشكال املقاربة . املدروسة لإلجابة عن أسئلتها ومطالبها
  .)5(الكمية يف عدم اهتمامها بوجهة نظر املبحوثني

حتتاج الدراسة الكمية يف مجع البيانات والقياس إىل أدوات، مثل 
دات القياس، مجع املعطيات الرقمية استمارة املسح، مع

  .اخل...والربجميات
يتجلى صدق نتائج الدراسة الكمية يف مهارة التحليل اإلحصائي 

  .والتطبيق الصارم لعمليات احلساب املدققة 
المقاربة الكيفية أو المقاربة الكمية لدراسة الظواهر  .3

 االجتماعية

 دراسة الظواهر إن كل من املقاربة الكيفية و املقاربة الكمية يف
ما اإلجابة بطريقتني  خمتلفتني عن إشكاليات  االجتماعية، من شأ
الدراسات يف العلوم االجتماعية للوصول إىل احلقائق وتفسري 

ما يكو نان منهجيتني مغايرتني ّ                    السلوكات االجتماعية، كما أ                                 .  
الدراسات الكيفية و الدراسات الكمية هي جمموعات متناسقة 

املقاربة ( هة حنو توضيح اجلوانب املنتظمة للظاهرة ومناهج موج
مبعىن  )6( )املقاربة الكيفية ( واجلوانب املنفردة لدى الظاهرة ) الكمية 

تم مبميزات الظاهرة يف سياقها   .أن الدراسة الكيفية اليت 
كذلك تركز الدراسة الكيفية على مجع البيانات اللفظية أما 

  .  لبيانات القابلة للقياسالدراسة الكمية فرتكز على ا
كما ميكن أن يظهر الفرق بني املقاربتني يف زاوية أخرى غري 

ففي املقاربة الكمية يتم الرتكيز . نوعية املعطيات اليت يتم دراستها
على املتغريات واألفراد وال يظهرون إال عندما ال تستطيع املتغريات 

الفاعلني االجتماعيني  تأكد علىتفسري الظاهرة، أما املقاربة الكيفية ف
م و  ليس املتغريات، فهي تفرض وصف هؤالء الفاعلني أثناء تصرفا

ويف حالة عدم إدراك الباحث لألفعال والتصرفات آو املمارسات 
ا   .فالدراسة الكيفية تفقد كل معناها. االجتماعية  وتطورا

LALONE  وPOUPART )7(   يكشفان عن بعض مميزات
يت ميكن من خالهلا توضيح الفرق بينها و بني املقاربة الكيفية ال

  :املقاربة الكمية
 درجة الصدق يف املقاربة الكيفية غري مضمونة. 

  كال املقاربتني الكيفية و الكمية تقدمان إمكانيات دراسة و حتليل
 .خمتلف اإلشكاليات بطريقتني مغايرتني

 املقاربة الكيفية تسمح بدراسة الظواهر االجتماعية من زاوية 
 .الفاعلني لذلك يفضل استخدامها يف العلوم االجتماعية

إن القول الذي ينوه إىل أن كال من املقاربتني يتعارضان يف      
اعتربنا السؤالني املهمني اللذان  اذإالدراسة، ال جمال له من الصحة    

MARIE DURU-BELLAT :تطرحهما
)8(

   

 هل ميكن التحدث عن الكم احملض؟ 

 عن دراسة بدون تكميم؟ هل ميكن التحدث 

فمهما كانت املقاربة كمية أو كيفية يكون هناك دائما إجراء 
حيول دون استغناء إحدامها عن األخرى من اجل إثراء الدراسة 

هناك فرق بني املقاربتني وليس تعارضا، . بالنتائج املراد التوصل إليها
رف و يتجلى ذلك بوضوح من خالل استعماهلا يف الكيمياء اليت تع

ا  التحليل أو الدارسة اليت حتدد العناصر املكونة " املقاربة الكيفية بأ
ومن هذا . )9("للمادة بدون األخذ بعني االعتبار نسبة املكونات

التعريف نالحظ فرق بني املقاربتني  إذ يتبني بأن املقاربة الكيفية 
تسبق املقاربة الكمية وحتضر هلا، فهي مقاربة استكشافية تقدم 

ظاهرة وتعرف املفاهيم قبل قياسها اختبارها إحصائيا، وهي مثالية ال
للمراحل األوىل من البحث، أما الدراسة الكمية فينصح أن تستخدم 

  .من أجل املراحل النهائية من البحث
يف املقاربة الكمية حنتاج أوال إىل معرفة ماذا نريد أن نقيس من 

دها، لذلك جيب أجل فهم تعقيد الظاهرة واالستفسار عن أبعا
  .اللجوء إىل البحث الكيفي قبل القياس الكمي

كال املقاربتني تفرضان اختصاصات خمتلفة من طرف الباحث، 
لكن ميكن أن تكون هناك عالقة تكاملية بني املقاربتني، ويتجلى 
ذلك يف أن املعاجلة الكمية تقدم إسهاما مفيدا للتحليل الكيفي 

هرة االجتماعية قصد حتليلها كميا، الذي بدوره ميهد مبفاهيمه للظا
  .ألن النتائج اإلحصائية ال تقدم صورة كاملة عن هذه الظاهرة

م  كما أن االحتكاك باملبحوثني، من مالحظة ممارسا
ومساءلتهم، ال مينع من استخدام سلسلة أرقام أو معطيات زمنية اليت 

  .توضح أكثر وتساعد على فهم الظاهرة املدروسة
ل، أنه و بعد عرض أمهية كل من املقاربة الكيفية وخالصة القو  

واملقاربة الكمية يف دراسة الظاهرة االجتماعية ، فإننا نستخلص أنه 
بالرغم من االختالف الكبري والواضح بني املقاربتني، فإنه ميكن هلما 
أن تدجما معا يف دراسة واحدة إذا كان اهلدف هو معرفة مدى ميول 

ع ما أكثر من غريه ومعرفة أشكال وأسباب سلوك األفراد حنو موضو 
فلهما أن تدجما على درجات خمتلفة حسب موضوع . هذا امليول

  .الدراسة و هنا تكمن العالقة التكاملية فيما بينهما 
إن كال من املقاربتني الكمية والكيفية هلا نقاط قوة و نقاط 

فإن . ضعف تتغري حسب املوضوع الذي يريد الباحث دراسته
ية البحث وأهداف وأسباب الدراسة مها اللذان حيددان موقف إشكال

الباحث يف االختيار بني املقاربة الكيفية أو املقاربة الكمية، أو 
  .إدماجهما معا من أجل تفسري الظاهرة االجتماعية املطروحة لديه
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  : ة ــالخاتم
تعترب املقاربات الكمية والكيفية إسهام معريف و أساس نظري 

هم السلوك البشري والظواهر االجتماعية املعقدة واملتشابكة لدراسة وف
  .اليت تستلزم من الباحث اجتهادات لغرض فهمها وتفسريها 

لكل من املقاربتني الكمية والكيفية طرق منهجية خمتلفة، ميكن 
ا دراسته العلمية  و كل  واحدة منهما تقدم . للباحث أن يتناول 

لوصول إليها، كما أن لكل أهدافها نوع  خاص من النتائج املراد ا
  .احملددة اليت ميكن ربطها بأهداف الدراسة

كما الحظنا انه من اخلاطإ أن نعترب أن املقاربتني تتعارضان يف 
نفس الدراسة، بل تتكامالن و تقدمان معرفة علمية تتسم باملثالية 

مث إن الفرق . لتفسري غموض و تعقيد الظواهر اإلنسانية واالجتماعية
بني املقاربتني جلي يف املصطلحني الكيفي والكمي، فالنوعية هي 

ورغم كل . صفة الشئ أما الكمية فتتناول عددا أو مقدار هذا الشئ
هذا االختالف، فباإلمكان دجمهما معا يف حبث واحد حسب ما 
  .قررته الدراسات العلمية اليت جنحت يف االستفادة من هذا االشرتاك

بني أحد املقاربتني أو مجعهما معا يف حبوث وعليه، فإن االختيار 
العلوم اإلنسانية االجتماعية، ال يرجع إىل اخلصائص والفروقات بني 
املقاربتني، وإمنا يعتمد على طبيعة الدراسة واإلشكالية املطروحة 
واألهداف من البحث اليت يرمسها الباحث للوصول إىل نتيجة معينة 

ها قبل بدايته جلمع املعطيات   تثبت أو تنفي الفرضيات اليت صاغ
  . وحتليلها
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  "الوعدة"أو  " الطعم"قراءة انتروبولوجية حول ظاهرة 
 سيدي أمحمد بن عودة بغليزان نموذجا" وعدة"

 بن الحاج جلول لزرق

 .أكادميي من جامعة مستغامن
  

احلاضر مظاهر احلداثة، سواء على املستوى  يعيش جمتمعنا يف الوقت
                                       ّ                الذهين أو يف حياته اليومية العادية، حبيث جتل ت هذه املظاهر يف 
         ّ                                                  طريقة الل باس واملأكل وطريقة الكالم وحىت يف املناسبات االحتفالية  

، وخوفا من اندثار أو نسيان تقاليدنا األصيلة، ...كالزواج واخلتان
ّ              وتقليصا لله وة اليت بدأت يف ّ           االتساع بني ما هو قدمي يعمق  أصالتنا                                    

ّ                                          وما هو حديث جير دنا منها؛ الزالت بعض املناطق من تراب وطننا               
ا وطقوسها، رسالة  ّ      ّ                                                 متمس كة بقي مها وتقاليدها وأعرافها واحتفاال    

ا و يتها والتشب ث  ّ           ّ     منها لتذكري أجيالنا الصاعدة                              .  
ألولياء            ّ                              ويف هذا السي اق تعترب زيارة األضرحة ومقامات ا

الصاحلني؛ ظاهرة قدمية من بني تقاليدنا، يف املدن كما يف القرى، 
ّ        االعتقاد يف الويل  الصاحل :        ّ                      يشرتك زوا رها يف بعض اخلصائص منها              

والغايات املرجوة من الزيارة، وخيتلف يف أمور أخرى كالطقوس 
  .وطريقة ممارستها

واالحتفال على شرف األولياء الصاحلني ظاهرة اجتماعية 
ّ          ّ مقد سة، يعتقد من خالهلا الفاعلون االجتماعيون،أن  روح الويل                                           ّ   
ّ                                      الصاحل الزالت حاضرة بقو ة يف حياة الناس، وهو تأثري إحيائي قدمي،                      
بقيت امتداداته يف الثقافة الشعبية على مستوى اخليال، وينشط هذا 
                    ّ                            التأثري بواسطة طقوس تت صف بالقداسة، واحلديث عن هذه 

واليت  نا احلديث عن الطقوس اليت متارس حوهلا،االحتفالية  يقتضي م
ّ     بدورها جتعلنا نتطرق إىل ماهو مقد س بأشكاله وصو ره،               ّ إذ تواصل                              

ّ                   اإلنسان منذ القدم وال زال بلغة رمزية مع مقد ساته وتفاعل معها،                                          
ّ    وكان الد ين العامل الوسيط بينه وبني هذه املقد سات، اليت  تنو عت     ّ         ّ                                   ّ        

ّ      بشر حبسب االجتاهات والتصو رات، طبيعتها من حجر وشجر ونار و                       
هذا اخليال املفعم باألساطري، .    ّ                          اليت  محلها خيال األفراد واجلماعات

ّ                         ينش ط الذاكرة اجلماعية كلما شعرت حبد ة الضغوطات اليومية وذلك                                ّ   
ا ّ  على حد                              ّ        ّ     من أجل حتبني املاضي القدمي للتخل ص من مدن سا      

ّ         نورالد ين طواليب(تعبري      .()1(    
ّ       واملقد س كمرت                                          ّ   كز من مرتكزات احلياة االجتماعية لألفراد، يتجل ى     

ّ             ّ      يف كل  ما ميليه اجملتمع ويقرتحه، حىت  يصري قو ة ذات تأثري فع ال يف        ّ                          ّ    
ّ                               ّ                   عد ة جوانب حياتية، كاملعتقدات والقي م والثقافة يف جمملها  .  

ّ        ّ                          هذا التمس ك القو ي باملقد س واملتمث ل يف ممارسة الطقوس، ترعاها         ّ       ّ         
ّ          عندنا مؤس سات رمسية  كالزوايا واملقامات : وأخرى غري رمسية        

اليت أوجدها اإلسالم الشعيب، وذلك من أجل احلفاظ  واألضرحة،

ّ                              على تواجده واستمرار يته، معز زا حضوره بفئات اجتماعية، حتمل                             
ّ   تصو رات بسيطة حول هذا التد ين                       ّ ومن بني هذه االحتفاالت .   

ارس  خالهلا طقوس مل ونة بصبغة ديني ُ             ّ               الشعبية،اليت مت     ُ ة، ما يعرف             
ْ  بالط ع م"  َ   ".الوعدة"أو  )*("   

ّ  تعريف لمقد س .1          :  
ّ            بدراسة املقد س؛ الرتباطه  واألنرتوبولوجيوناهتم علماء االجتماع            

ّ                                               بالظاهرة الد ينية والطقوس والرتاث، وصاغوا له مفاهيم وتعاريف             
م، فهذا  ّ   يفس ر لنا املقد س " دوركامي"حسب اجتاها           ّ   ّ          بأن ه شيء أو "   

ّ      فعل أو شخص قر رت اجل ماعة أن جتعله خارج املألوف الطبيعي،             
ّ  واختذته كرمز مقد س ّ                         ؛ أي أن املقد س عنصر خارج دائرة إرادة )2("                          

م وحيد د هلم التقاليد والعادات  ّ                        األفراد، يقوم بتوجيه أفعاهلم وسلوكا                                       
 .واألعراف

ّ                            وترى األنرتوبولوجيا الد ينية،أن  املقد س ظاهرة دينية يعيشها الفرد       ّ        ّ                     
أمامهم طريق املعرفة؛ معرفة وجودهم ووجود الكون واجلماعة، تضيء 

ّ    كما ربطت املقد س بثقافة الشعوب املتمث لة يف هو ية .الذي حيتويهم       ّ                      ّ             
  .         ّ                    اجلماعة وقي مها وضبطها االجتماعي

ّ  ص ور المقد س .2         ّ:  
ّ             يأخذ املقدس عد ة صو ر؛منها املرئية اجملس دة يف األشياء                   ّ     ّ             

ملكان، وأخرى غري احملسوسة، كاإلنسان واحليوان والنار واحلجر وا
          ّ                                             مرئية واليت  ال يستطيع اإلنسان إدراكها باحلواس؛ كاهللا واملالئكة 

ا ال ختضع إلرادته …    ّ واجلن   إخل، فمنحها الفرد طابع القداسة كو
  .وجتاوزت عقله

ّ                              وينشط املقد س إذا تعز ز بقوة ذات طابع اجتماعي، حيث           ّ          
ّ          تتحو ل هذه القو ة إىل رموز متي زها عن كل  ما هو مد          ّ            ّ           ّ ّ            ن س، فالشعوب    

البدائية مثال عرفت الطوطم الذي كان يقوم على عبادة احليوان 
ّ            والنبات وقد سته، وشعوب الد يانات الس ماوية قد ست األشخاص           ّ          ّ               ّ           
كالراهب واملطران عند املسيحيني، واحلاخامات عند اليهود، وصفوة 
آل البيت عند بعض املسلمني، ومن بعدهم العلماء واألولياء 

كما كان للمكان والزمان نصيب من . أيامنا هذهالصاحلني يف 
كالكعبة عند املسلمني وبيت املقدس عند املسحيني  التقديس؛

ّ                  وجدار املبكى عند اليهود، ومثلها يف أيام احلج  وشهر رمضان وعيد                                          
ّ           الفصح وعاشوراء؛ ذلك أن الزمان واملكان يف الظاهرة الد ينية يصبح                                                   
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األزمنة واألمكنة الطبيعية  هلما أبعاد روحية سامية، حيث تنقلب
  .بواسطة الطقوس إىل أزمنة وأمكنة روحية ترمز للعطاء والربكة

ّ             يلعب املقد س دور الناظم والضابط األخالقي والر وحي للمجتمع                                  ّ         
ّ                   حالة املسلمني أيام احلج  أو صالة املسيحيني يف ( دينيا،                    

ّ                                  ،كما يقو ي أواصر الرابطة االجتماعية يف شقها )…الكنيسة        
  ).كما يف األعياد عند املسلمني( اعي،االجتم

و ية اجملتمع وثقافته،فهو سفريه يف  ّ                             ويساهم املقد س يف التعريف                ّ           
، وتلجأ إليه السلطة  )مساجد املسلمني يف بالد الغرب(بعده الثقايف

ا أحيانا يف اجلانب السي اسي  كقضية (                                               ّ    كورقة سياسية لتمرير خطابا
ّ                احلجاب يف الدو ل العلمانية مثال ّ                  وللمقد س تأثري تربوي على ، )                 

ا اجتاه بعض الرموز  الناشئة من خالل توجيهها وضبط سلوكا
                                َ    كقدسية املدرسة واملسجد واجلامعة  الع لم (والثوابت املتواجدة ببيئتها 

  ).…الوطين
ّ  أشكال المقد س. 3           :  

                                          ّ     ألقت ظاهرة تقديس األشخاص بظالهلا على مؤسسات د ينية 
ّ     عند املسلمني كمؤسسة التصو ف و  الطرقية وأضرحة األولياء                       

ّ           الصاحلني، حيث شك لت الثقافة الشعبية منها عناصر منز هة؛ لظهور                                   ّ              
ّ                   اخلوارق والكرامات على أيديهم، وذهبت كل  مجاعة تصنع لنفسها                                      
ّ                 ّ                           شيخا ختدمه وتترب ك به،أو ضرحيا لويل  صاحل تلجا إليه للتواصل معه               

ّ    ين كما تتصو ره                             ّ وأصبح هذا الفعل جزءا من التد  . والتقاط الربكة منه           
                          ّ                          ثقافة هذه اجلماعات، بعدما حف ته جبملة من الطقوس صنعتها 
ْ             ّ                     ّ             لنفسها، ور ب ت  يف عقول العام ة أن هؤالء الصاحلني يتمي زون بالتقوى   ََ          

م أو بعد  وتظهر على أيديهم الكرامات واخلوارق سواء يف حيا
م من أجل  املقد سات، وازدادت هذه  م، وأصبح اإلميان  ّ                  مما      ّ                           

ّ                          ية يف أذهان الناس قو ة يف حضرة احلكايات واألساطري القدس                   
ا تصو رات مجاعية فقد متتعت باستقرار  ّ                             املنسوجة حول أوليائهم، وأل                              

ّ                 كبري على مر  السنني بل القرون          .  
  ّ                         ّ         ّ               وات سعت رقعة التقديس لتشمل خمل فات الويل  وسريته الذاتية 

ا…لباسه وسبحته( األعمال منها التدريس، و              ّ         و أعماله اليت  اشتهر 
ترمجت هذه . كجزء ال يتجزأ من الرتاث الشعيب...) اخلريية

ا الذاكرة اجلماعية إىل ممارسات واقعية،   ّ        ّ                                              التصو رات اليت  احتفظت      
             ّ                                       كان فضاء الويل  يف كل األحوال مسرحا لفعاليتها ووسيطا بني 
، حيث تنتقل من خالله اجلماعة ويف                         ّ                              الفاعلني االجتماعيني والويل 

ّ                      عاملها املدن س إىل عاملها املقد س القتباس الربكة، وربط حلظة زمن من                 ّ         
ّ              ّ          العامل األرضي الذي تعيش فيه بالعامل الس ماوي الذي تتطل ع إليه يف                                     

وختليدا ألرواح هؤالء األولياء أصبحت تقام على . خمياهلا اجلمعي
َ ْ  َ كالز ر د ا(شرفهم وحول أضرحتهم االحتفاالت الشعبية  والوعدات (*)     

ُ   َ أو الط ع وم    ْ ّ     اليت  ع ظ م حمتواها باألساطري وقد ست صو رها ) ات           ّ                     ّ  ُ  ّ   
  .بالطقوس

  :الطقس .4
الزالت هذه االحتفاالت الشعبية كظاهرة، قائمة برموزها 

التغريات االجتماعية والثقافية  وطقوسها إىل يومنا هذا بالرغم من
، اليت يعيشها جمتمعنا، وموجة العوملة والتبادل الثقايف بني والسياسية

ّ          ور أشكال أخرى من التد ين ملواجهة التد ين الشعيب الشعوب، وظه               ّ                     
ْ  الط ع م"     ّ        املتبين  لظاهرة   َ   ."  

ّ                      وألن هذه الطقوس الزالت تتكر ر دوريا أي خالل املوسم                          
                                  ّ                      وخوفا عليها من الزوال، أمام هذه الت حوالت احلاصلة، رأت هذه 

ّ      لكن  قبل  .الورقة أن ترصد بعض هذه املمارسات وتسجلها للذاكرة   
  .أذكر بعض النقاط حول الطقوس بشكل عام      ّ     هذا أود  أن 

  :تعريف الطقس .5
ّ                                                     قد س العرب واملسلمون قدميا والزالوا  أوليائهم وأقاموا على   
شرفهم االحتفاالت ومارسوا من أجلهم الشعائر والطقوس والرموز 
لبقاء أرواحهم خالدة يف نفوس األفراد واجلماعات، وأصبحت 

ّ       تظهر فيه الن زعة الد ينية  الطقوس الوعاء الذي ينشط فيه السلوك و         ّ           
                         ّ                                  كعربون وفاء بني اجلماعة وول يها من جهة، وكرابط اجتماعي تتواصل 

فالطقوس نوع من . من خالله اجلماعات فيما بينها من جهة أخرى
ّ      أنواع السلوك له صفة رمزية، تنعكس فيه الشعائر واملمارسات الد ينية                                                           

، وما )3(االجتماعية        ُ   ّ                               وأحيانا ي عرب  عنها يف سياق العادات والتقاليد 
ّ       إال  مناذج ...واإلنشاد (*)تقدمي األضاحي والقرابني والرتاتيل واحلضرة  

ّ           عن طقوس رمزية شارك يف بنائها وهيكلتها كل  من اإلطار                                        
 .االجتماعي والثقايف للمجتمع واحلاالت الوجدانية والعقلية لألفراد

  :وظيفة الطقس .6
ّ   حاضرا وبقو ة  تعمل الطقوس على حتبني املاضي البعيد ليصبح          

ّ                        ّ                              ُ   ّ مر ة أخرى يف يوم أو بضعة أي ام،إذ تصري الطقوس وسيلة إعالمية ت عرب    
ال يكون للطقوس "عن أنواع األحداث والسلوكات االجتماعية، و

ّ            معىن إال  يف إطار ديين ّ            يتضم ن يف ثناياه أشياء مقد سة، كزيارة  )4(،"                          ّ    
قامات ، األضرحة وامل)مكة واملدينة على سبيل املثال(املقدسات 

ارس يف . وكرامة األولياء ُ       ويرى األنرتوبولوجيون أن أغلب الطقوس مت                                    
ّ            ّ                   ّ                األفعال الد ينية والسحر ية، ويف املمارسات اليت  تفرضها العادات           

ا، سادت عد ة اجتاهات . والتقاليد ّ          وملعرفة طبيعة الطقوس وتفسريا                                     
فريزر،دوركامي (منها االجتاه التارخيي الذي ظهرت أعماله على يد 

 ّ مث   )5( .واجتاه آخر اعتمد أصحابه التيار الديين للطقوس...) مسيثو 
ّ    االجتاه الوظيفي الذي تزع مه كل  من راد كلييف براون،  مالينوفسكي،(                     ّ     
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، وعليه اعتمد املقال الذي بني أيدينا هذا االجتاه يف تفسري ..)لينش،
 ". الوعدة"بعض طقوس 

ّ              حتتفظ الطقوس حبيويتها حسب قو ة مشاركة اجلما قبيلة، (عة                          
، حيث يقوى اإلحساس بالذات لدى ...)عشرية، مجاعة دينية

ّ                                            اجلماعة، ويتعز ز الشعور باالجتماعية واإلنسانية؛ فالطواف حول              
ّ         الكعبة أو تبادل حلم األضحية كهدية عند املسلمني، يقو ي رابطة                                                

ّ        األخو ة لديهم وي ة اجلماعة من .                                  ّ             كما تسعى الطقوس إىل التعريف 
ّ    خالل جتم عا        ّ   لتعكس قي م ) وعدةال(م يف املواسم واالحتفاالت      

                 ّ                                    اجملتمع وثقافته؛ وختف ف عنه أحيانا عبء االجهادات الثقافية 
 .الدخيلة

وللطقوس عالقة متبادلة باألسطورة، حيث أن نظام العالقات 
عنه بواسطة األسطورة، وهذه األخرية ال  ّ   ُ   َّ                                 بني األفراد وحميط املقد س ي عرب                    

إذا ما فقدت الطقوس معانيها مبرور األيام، تأيت حتيا إال بالطقوس، و 
ت الطقوس أو  ا، وإذا تغري                                              ّ            األسطورة لتوضيح أصل الطقوس ومدلوال

ا مبا يطابق البيئة اجلديدة ّ                ُ                                       تبد لت فإن األسطورة ت عيد تشكيل صور   .  
  :أشكال الطقوس .7

متارس الطقوس ضمن أطرها الثقافية واالجتماعية، وهي بذلك 
ّ                                 ختالف الد يانات واملعتقدات وثقافات الشعوب، ختتلف أشكاهلا با        

ّ                       حيث أن ثقافة كل  جمتمع هي اليت  حتد د طقوسه؛ لتعزيز ظاهرة    ّ             ّ               
 )6(،اجتماعية أو تارخيية أو لرتسيخ حدث أسطوري أو معتقد ديين

ّ       تنقسم إىل عد ة أشكال وصو ر منها            ّ           :  
 الطقوس الد ينية كطقوس احلج  والعمرة واألعياد الدينية                         ّ               ّ عيد (          

  ..).ى وعيد الفطراألضح
  الطقوس الس حرية واليت  يسعى ممارسوها إىل التأثري على قوى                                ّ          ّ          

  .                          ّ  غيبية أو توجيهها ألغراض معي نة
  الطعم"الطقوس الدورية كطقوس رأس السنة أو طقوس "

  .أو طقوس اخلصب، وهي طقوس هلا عالقة باألسطورة) الوعدة(
ّ   جترى الطقوس بعد ة صو ر،     ّ لصوت الرتكيز والصمت، أوا: منها              

أو باستخدام ..) الرتاتيل واملوسيقى والغناء(والكلمات املسموعة
ّ                 كالوقوف والركوع والس جود والط واف والرقص واجلذب(احلركات         ّ                    (... ،

  ّ                                                         وكل ها أفعال جيد اإلنسان فيها ذاته، وجيمع أشتاته، ويرى من خالهلا 
ّ      ّ       صالحا لنفسه عند تواصله مع مقد سه، وانتسابه للقو ة اليت  يسأهلا                   ّ                            

  .أمل فيها حتقيق آمالهوي
وباعتبار اإلسالم الشعيب جزء من املنظومة الدينية، فهو حيفل 
بنظام طقوسي خاص، يعكس مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي 
بدءا مبؤسسة الصوفية ووصوال إىل مؤسسة األضرحة واألولياء، هذه 

ارس حوهلا مجلة من الطقوس كاحلضرة وتقدمي القرا ُ                                          األخرية اليت  مت  بني          ّ 
ا   ....  واالغتسال باملاء املتواجد بفضائها واستعمال ترا

  :سيدي أمحمد بن عودة" وعدة" .8
" الوعدة"وتعزيزا ملا سبق رأى هذا املقال أن يربطه بواقع ظاهرة 

ّ                اليت تعترب صميم هذا املوضوع، متخذ ا منوذجا هلا وهو  " طعم"                             
  .بغليزان )*( "بفليته"سيدي أحممد بن عودة ) وعدة(

 ظاهرة اجتماعية،" بالوعدة"أوما يسمى " الطعم"رب ظاهرة تعت
ّ               عكست صورة اجلماعة املولعة بول يها من الناحية الد ينية واألخالقية                   ّ                           
ّ                                       وحىت الثقافية، كما كو نت لدى الفاعلني االجتماعيني الدافع إلبراز                     

ّ                           طقوسهم، اليت  وح دت بينهم على قلب رجل واحد  سيدي " وعدةك"           ّ  
 تعترب ظاهرة ثقافية واجتماعية هلا جذورها أحممد بن عودة، اليت

ّ             حسب بعض الفاعلني، الذ ين كانت لنا " فليته"التارخيية عند قبيلة                     
   ّ     اليت  كان " اإلطعام"معهم مقابالت، فهم يقومون باستنساخ ظاهرة 

ا الشيخ اجتاه طلبته والفقراء ) سيدي أحممد بن عودة( يقوم 
لزاويته، والبعض األخر يرجع واملساكني وعابري السبيل عند تأسيسه 

                               ّ     ُ                    بدايات هذه الظاهرة إىل االحتفال ال ذي أ قيم فرحة بإطالق سراح 
 ّ                               ال ذين احتجزهم احلاكم الرتكي آنذاك ) الشيخ سيدي أحممد(إخوة 

على إثر وشاية حيكت ضد أخيهم الشيخ، كونه ادعى السلطنة على 
أمره، رفض      ّ                             ، ومل ا دعاه احلاكم الرتكي لالستفسار يف"فليته"قبيلة 

ا احلاكم . االمتثال أمامه     ّ                                      فلما  ظهرت بعض كرامات الشيخ و شهد 
ُ       ، أ طلق سراح  إخوته)7(الرتكي ّ      وأصبح هذا االحتفال عادة تتكر ر يف  .   ُ                                   

ّ      كل  موسم ّ             ومنهم من يد عي أن ظاهرة .    ّ         ال يت أصلها " الطعم"          
اية  ) سيدي أحممد بن عودة(اإلطعام، كان  ا عند  حيتفل 

موسم  ّ  ّ     كل                                          ّ   مبناسبة ختم القرآن وإظهار األحاديث النبوي ة " راسيد" 
الشريفة وحفظ ما جاء يف مذهب الشيخ خليل املالكي من قبل 

ومنه استحسن أتباعه .                                  ّ       ّ  تالميذ ته، فيطعم الطعام لطلبته وزو اره وحمب يه
ّ   هذا العمل من بعده واختذوه عادة حىت حتو ل إىل ما يسم ى             ّ " وعدةال"                                  

  .ايليف وقتنا احل" الطعم"أو 
  : الشيخ سيدي امحمد بن عودة .9

       ّ                              ، أما ال ذي تقام من اجله الظاهرة، فهو "وعدةال"هذا عن ظاهرة 
، نسبه ينتهي عند آل بيت رسوله )سيدي أحممد بن عودة(الشيخ 

  ّ             ّ                                        صل ى اهللا عليه وسل م، مثله مثل بقية إخوانه األولياء الصاحلني،
بشيوخها واألخذ                       ّ                     اجتهد يف طلب العلم وتنق ل بني الزوايا لالحتكاك

 ،)جهة الشلف(كالشيخ سيدي أحممد بن علي اجملاجي( عنهم

 )8(والشيخ بالصحراوي ،)جهة األبيض سيد الشيخ( وسيدي الشيخ

ّ          ، والشيخ بن الد ين البكري)جهة تيارت( وبعدما ارتوى من  )9( ،..)              
ّ                   املعارف الد ينية رجع إىل منطقته ّ              ليؤس س زاويته وهي ) منطقة فليته(              
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ّ                  خيمة لتحصيل العلوم الد ينية وأخرى إلطعام : خيمتني عبارة عن                      
الفقراء واملساكني وعابري السبيل، كما عرف عنه أنه كان جماهدا 
ومرابطا ومدافعا يف سبيل اهللا عن تراب املسلمني يف الثغور ضد 

، ولزهده )واملرسى الكبري بوهران ومزغران، بتنس،(االحتالل االسباين
  .    ً    أبناء  له) عبيده(ختذ من خدمه اخلاصالشديد عزف عن الزواج وا

وهي " فليته"إىل قبيلة ) الشيخ سيدي أحممد بن عودة(ينتمي 
ّ         ، حتتل  مساحة  "وعدةلل"قبلية كبرية عربية هاللية األصل، حاضنة      

ّ          كبرية من تراب املنطقة حتد ها واليتني  وتنقسم ). تيارت، معسكر(                     
ّ    إىل قسمني، كل  قسم منها يتكو ن م" فليته"قبيل                ّ ن جمموعة من           

والثانية تسمى " بالعايدي"العروش، فاجملموعة األوىل تسمى 
  ".خيمة"، ولكل جمموعة "الشالڤي"

               ّ      ككل القبائل اليت  حتتفل " وعدةال"بظاهرة " فليته"وارتباط عروش 
ّ                 التصو ف الطرقي املنتشر  :بالوعدات يرجع إىل عدة عوامل منها     

والتوظيف  ،)ضد املرأة خاصة(             ّ                  باملنطقة، األمي ة، القهر االجتماعي
 . السياسي للظاهرة

  :أيام الوعدة ودور الفاعلين االجتماعيين فيها. 10
ا " وعدةال" ّ                         كظاهرة اجتماعية متر  بعد ة مراحل للوصول إىل ذرو     ّ                  

َ  الغ ف ار ة"            ً        الكاملة، بدءا  مبرحلة  ّ             وهي مرحلة مجع الترب عات العينية  )10("  َ  َّ                  
ّ           تقد مها العروش ْ  ِ  ْ ل ع ب يد  "   حممد بن عودة مث تليها مرحلة سيدي أ )11("ِ 

ّ               وهي مهم ة يشرف عليها ا )12("الفرض" تتمثل يف  )13("املقادمي"      
   ّ اليت   )14("الفليجات"مسامهة إجبارية من املال الغرض منها شراء 

  ".اخليمة"تدخل يف تركيب 
ّ    بعد هاتني املهم تني، ُ    ي علن  عن              يف األسواق األسبوعية " وعدةال"ُ   
ّ                      لكل  قرية أو مدينة تابعة  ، كما ينتشر خرب هذا احلدث "فليته"إلقليم   

عن طريق اهلواتف بني " غليزان"الكبري يف خمتلف املدن اجملاورة ملدينة 
  .                 ّ                    األهايل واألحباب واحملب ني ملثل هذه التظاهرات
ملدة مخسة " وعدةال"تأيت بعدها املرحة الفعلية والعملية لظاهرة

ربان اليومني احلقيقيني يعت). الثالثاء واألربعاء(  ّ              أي ام، منها يومان
يوم خياطة اخليمة : سيدي أحممد بن عودة؛ ومها على التوايل "وعدةل"

ّ       ويكون يوم اخلميس ويسم ى يوم . ويوم بنائها ؛ يوم استعراض "الڤادة"                   
من خالل األلعاب الفروسية، حيث جييء " قبيلة فليته"لقوة القبيلة 

لة اجملتمع كل عرش بأحسن فرسانه يف أزياء تقليدية تعكس أصا
  .العريب اإلسالمي

يف نفس اليوم ختتتم مراسيم هذه االحتفالية جبلسة جتمع كل 
ّ           اخلد ام، العبيد املقادمي،(الفاعلني األساسيني  ّ     والزو ار من أجل الد عاء )                ّ     

ّ             تسم ى هذه اجللسة ". الزياره"هلم، وإصالح ذات البني بينهم، ومجع    
  )*(".الربح"املباركة بسوق 

                                    ّ     ة؛ يوم زيارة للضريح وبقية املزارات للن ساء يكون يوم اجلمع
ن   .بامتياز، وذلك ملمارسة طقوسهن اخلاصة 

   ّ                                             الال فت للمالحظة يف هذه الظاهرة هو املكانة االجتماعية 
للفاعلني األساسيني وعملية تقسيم األدوار التلقائية واملتعارف عليها 

الذي يقوم  ترتبط املكانة من خالل الدور" بينهم مند عهود بعيدة، و
ّ                     به الشخص بالس ن أو الثروة أو اجلاه              ")15(. 

ّ      املناسبة الساحنة اليت  تنتظرها املرأة لتتحر ر من " وعدةال"وتعترب                     ّ                  
ا  ا وتتواصل مع مثيال ّ                                            سطوة الرجل وتفج ر مشاعرها وتفرغ مكبوتا               

فظاهرة الصلحاء تعترب دائما شكال من أشكال " حتت قبة الضريح؛ 
ّ              الد يانة النسوية     .")16(  

 :وظائف الوعدة .11

ممارسة الطقوس "أن ) هاريس(يرى بعض األنرتوبولوجيني أمثال
، "يف احلياة االجتماعية لألفراد )17("هي استجابة حلاجات أساسية

 )18(".كل ممارسة أو عرف يتجه حنو هدف" أن) مالينوفسكي(ويعترب

لقد أملح لنا هذا البحث عدة خمرجات متثلت يف تعزيز الوحدة 
بني عروش   )19("        ّ  نظام القي م"لتماسك والتضامن بني األفراد وإقرار وا

، كما كان التواصل بني اجلماعات، ونسج العالقات )فليته(القبيلة 
                                              ّ          فيما بينهم السمة الواضحة من خالل تلك الطقوس اليت  استدعتهم 

وملؤسسة الضريح سلطة روحية على األتباع مقابل الشعور . إليها
ّ                                  هول الذ ي يرتبص بالبعض، خاصة املرأة لثقتها باحلماية من اجمل       

ّ                                   املطلقة يف هذا املقد س وخوفها من حميطها االجتماعي خارجه،                  
ّ    واحملفوف بسلطة الر جل  باإلضافة إىل ...) كاألب أو الزوج أو اإلبن(               

ّ                 هذه األدوار االجتماعية، يتجل ى دور آخر ال يقل  أمهية عن سابقيه                 ّ                         
يث يلجأ بعض األفراد من خالل وهو الدور النفسيـ العالجي، ح

               ّ              لتتواصل مع الويل  أو أخذ أشياء ...) شفوية،عطائية،(بعض الطقوس
ّ       ً                             من فضائه املقد س، رجاء  يف الشفاء من أمراض القلق أو              

ّ                    إزالة آثار سحرية أو احلد  من العني الشريرة يف "أو ..األعصاب                       
  .)20("اعتقادهم

للتواعد من أجل أصبحت فرصة ألتباع الطرقية " وعدةال"كما أن 
                                                      ّ   جتديد العهد، وربط عالقات جديدة، وتسويق أفكارها اجتاه العام ة 
ّ                         جلذب منخرطني جدد، كما تلتف  اجلماعات حول بعض الشيوخ                         
            ّ                                              املعروفني بتدي نهم لسماع املواعظ الدينية والرتبوية اهلادفة إلصالح 

ّ   اجملتمع، والتفقه يف بعض أمور الد ين                             .  
ّ          وإذا كان املرب ر األساس ل هو ديين بالدرجة " وعدةال"ظاهرة            

ّ                       األوىل، فالعامل االقتصادي يعترب املرب ر العملي له، حيث تنشط                                
مواد " (وعدةبال"                                   ّ         عملية البيع والشراء ملختلف السلع اليت  هلا عالقة 

؛ إذ تلجأ بعض ..)غذائية، حلوم، فواكه، ألبسة، أثاث تقليدية
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. وفها يف هذه األيامالعائالت إىل شراء ما حتتاجه من أجل إطعام ضي
ا عند             ّ                                         كما ان الزو ار يقتنون بعض املشرتيات كذكرى للتربك 

  .              ّ  رجوعهم إىل الدي ار
ّ         ولتزكية هذه االحتفالية  تعزيزها تتلو ن ظاهرة  بلون " وعدةال"                                  

سياسي، حتضره وجوه السلطة الرمسية ممثلة يف وايل الوالية ورؤساء 
عض التشكيالت احلزبية بعض البلديات اجملاورة وكذا ممثلني عن ب

كحزب جبهة التحرير الوطين، وحزب (الفاعلة يف الساحة السياسية 
وهو ما يوحي ولو رمزيا باالستثمار السياسي ...) التجمع الدميقراطي

للظاهرة يف االستحقاقات املقبلة، وتتجلى هذه االعمال يف تعبيد 
نية لفقراء الطرقات، توفري صهاريج املياه، املساعدات املالية والعي

،  فهي إذن دعوة للتجنيد ...املنطقة ملشاركة يف هذه االحتفالية
ّ         والتكتالت وممارسة فن  السياسة                  .  

ا ظاهرة ّ          ّ                            ويف خضم كل  هذه املربر ات والغايات اليت أفرز          "
، هناك دور بالغ األمهية تقوم به اجلماعة منذ الوهلة األوىل "وعدةال

ا ) الصغار(الناشئة هلذه الظاهرة، وهو نقل اخلربات إىل  ّ           بكل  اجيابيا   
ا، على اعتبار أن الطفل يف هذه املرحلة عبارة عن وعاء  وسلبيا
  ّ                                 ّ                        خز ان للمعارف، يتلقى عادات وأعراف وقي م وطقوس بيئته من أسرته 
ّ                                                  أوال  مث  من جمتمعه ثانية، ويضيف إليها بعض املعارف من خرباته    ّ   

ّ    ّ                           اخلاص ة مث  ينقلها بدوره إىل اجليل الثاين   ...وهكذا    
متثل " وعدةال" من خالل ما سبق ويف نظر هذا البحث أن ظاهرة

        ّ                                                    جمتمعا مصغ را، يعكس تقريبا حياة اجلماعة يف أيام معدودات، والفرق 
ا اليومية العادية هو عامل الزمن، حيث تتطابق  بينها وبني حيا

  .األزمنة املاضية تباعا مع األزمنة احلاضرة يف حلظة زمن واحدة
  :عدة سيدي أمحمد بن عودةطقوس و  .12
  طقس الخيمة ورمزيته). أ

ْ  الط ع م"الطقوس املمارسة خالل ظاهرة   َ ّ        حتر ك عروش "    قبيلة ( 
ّ                         ، وجتعل التفاعل على أشد ه بني عناصر أفرادها، حيث )فليته                      

) الشيخ سيدي أحممد بن عودة(االلتفاف حول بعضها بعد رحيل 
ا ، تستدعيها )ةكطقس اخليم( دفعها لتضع لنفسها طقوسا خاصة 

ا ولو  دوريا لالجتماع والتفاعل مربزة وظيفتها التكاملية يف حتقيق ذا
 .بطريقة رمزية من خالل هذه الطقوس اجلمعية

متارس مجاعة األفراد طقوسها العتقادها بوجود قوى غيبية فاعلة 
ّ   يف الطبيعة، هلا عالقة مباشرة بالويل  أو بالفضاء احمليط به، تسم ى                         ّ                               

ّ   هذه القو ة   ".بالربكة"عندهم        

تؤدي اجلماعة مجلة من ) سيدي أحممد بن عودة"(وعدة"ففي 
                              ّ                  ّ    الطقوس، ختتلف باختالف األهداف اليت  وجدت من أجلها، لكن ها 

     ّ                                                  تصب كل ها يف غاية واحدة هي اقتباس الربكة واحلصول على الرضا 
  .والعطاء

ّ                 وأهم  طقس متارسه عروش  خالل هذه الظاهرة هو طقس " فليته"   
ّ                               ، إذ يعترب الدوالب الذ ي حيرك آلة هذه الظاهرة ملا حتمله "اخليمة"                    
 .من دالالت ورموز اجتماعية وأخالقية وروحية وتارخيية" اخليمة"

ّ      مير  طقس  " اخليمة"خياطة : بثالثة مراحل أساسية هي" اخليمة" 
ففي املرحلة األوىل يكون اهلدوء والسكينة . ّ                   مث  محلها وأخريا بناءها

فاعلني،الستحضار املشاعر وشحنها حتضريا للمراحل           ّ     الطابع املمي ز لل
املوالية،أين تنفجر األحاسيس وينتقل الفاعلون يف حلظة زمن من دائرة 
ّ              الوعي إىل دائرة الال وعي،غري مبالني مبا يدور حوهلم،مه هم الوحيد هو                             ّ                  

ّ               وبنائها يف جو  يسوده الضجيج  )21("احلوش"إىل " باخليمة"الوصول             
ملفرطة، لتهدأ بعدها احلالة النفسية اجلماعية والصراخ واحلركة ا

  .وتنكمش تدرجييا راجعة إىل وعيها
إىل الوحدة والتماسك والتفاف اجلماعة حول " اخليمة"ترمز

أكثر من (نفسها، فالشعور بالتباعد بني العروش يف إقليم واسع 
ّ                      ، جعل هذه اجلماعة حتن  إىل التقارب والتجاذب )هكتار 140000                   

ّ          املكو ن الرئيس " الفليج"فإذا كان فيما بينها،  ّ        ميث ل وحدة "للخيمة"   
وهي قطعة  )22("اخلالفة"               ّ                    ّ واحدة؛ كأن يعرب  عن عرش واحد مثال فإن  

املخاطة فيما بينها ترمز إىل تلك " الفليجات"  ّ                مرك بة من جمموعة من 
ّ                          اللحمة اليت  جتمع بني عد ة عروش إقليميا على األقل،  " فاخليمة"          ّ         

ّ   املشك لة من عد ة          ّ ّ                     ّ   جتس د بدورها التماسك الكل ي " الفاتخ"     
   )23( ".صورة من صور االستمرارية"و" فليته"لعروش

ّ                    إىل الرابط الر وحي الذ ي تتواصل به اجلماعة " اخليمة"كما ترمز         ّ             
ّ        ّ بول يها باعتبارها من املخل فات املقد سة للويل           ّ                    ّ   .  

للحفاظ ) سيدي أحممد بن عودة(               ّ       ّ   تسعى اجلماعة املتي مة بول يها
ّ                                         اخليمة بكل  أصالته ابتداء من مادة صنعها إىل خياطتها على طقس          

 ّ   حي ة ) الشيخ سيدي أحممد بن عودة(ّ                       مث  بنائها؛ حىت تبقى صورة 
ا يف وعيها اجلمعي منذ مئات السنني ّ                                 وماثلة أمامها كما صو ر                    .  

ْ          لقد ح و ر  الغرض األساسي الذ ي و جدت  من أجله     ُ    ّ                  َ ِّ  ُ عند " اخليمة"    
                      ّ   ث، إىل جمسم ملخطط هندسي ميث ل هؤالء الفاعلني يف نظر الباح
" اخلالفات"من خالل انتساب " فليته"احلدود الكربى لرتاب إلقليم 

ّ                              إىل العروش اليت حتتل  املساحات الكبرية من هذا اإلقليم وهذا يعين .                 
ّ                                        يف حد  ذاته ترسيخ اهلو ية الرتابية بالنسبة لألشخاص واجلماعات كون                 ّ    

ن الشعوب تأخذ معىن عند الكثري م) الرتاب واإلقليم(األرض
   )24( .االحتواء العام

ّ                                            كما أن  مؤسسات األضرحة عندنا الزالت تلعب يف الكثري من       
يرفع " اخليمة"األحيان دور مؤسسات العدالة، ففي طقس 
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مبشاركتهم الفعلية يف عملية " العبيد"املتخاصمون دعا ويهم أمام 
"  مدخنيط عليك يف سيدي أحم:" ولسان حاهلم يقول" اخلياطة"

  . ّ                  رد  املظامل يف اعتقادهم) الشيخ سيدي أحممد(     ّ       ليتوىل  بعدها 
بطقس اخلصب، فقبل " اخليمة"ومن جهة أخرى اقرتن طقس

) الشالڤي(الثمانينات من القرن املاضي كانت عروش
يتسابقون على املرتبة األوىل " فليته"من قبيلة ) العايدي(وعروش

ّ        للوصول كل  منهما  ، اعتقادا منهم أنه "حلوشا" وبنائها يف" خبيمته"        
األخصب من " وعدةال"من يصل األول يكون مومسه الفالحي بعد

بني األفراد " احلتمية"غريه، ويف غمرة هذا االعتقاد تقع املشاحنات 
من اجلهتني وتسيل الدماء؛ لتنقلب دماء اجلريح  عندهم إىل رمز 

ّ             لك ن يف الوقت احل ).سيدي أحممد(التضحية والقربان من أجل  ايل  
أصبحت هذه املمارسات من املاضي، واستبدلت مبمارسة أخرى 

بعد بنائها؛ فإذا مالت غرب الضريح، " اخليمة"وهي معاينة إجتاه 
وإذا مالت شرق ) العايدي(فاخلصب يكون من نصيب عروش

  ).الشالڤي(الضريح فاخلصب لعروش
  :طقوس اخرى). ب

ي أحممد بن سيد" (وعدةل"   ّ   املمي ز " اخليمة"باإلضافة إىل طقس 
، متارس طقوس أخرى عند الضريح، ويف بعض املزارات )عودة

ّ         املقد س، كطقس ) سيدي أحممد(          ّ              األخرى اليت  هلا عالقة بفضاء    
ّ                         إذ يتوج ه األفراد فيه إىل قرب الو يل ويدخلون يف عملية اتصال " الزيارة"                       ّ       

           ّ                                                 مع روح الويل  ومناجاته القتباس الربكة وجعلها واسطة بينهم وبني اهللا 
ّ                                  ّ     لقضاء احلاجات، ويتعز ز هذا التواصل بتقدمي العطايا املتمث لة يف                    

وال يكفيهم هذا بل ...). اهلدايا واأللبسة والنقود والشموع واحلناء
ّ            يعمدون إىل أخذ أشياء معهم من حميط الفضاء املقد س كاخلرق أو                                            

اية " اخليمة"الرتاب أو خيوط من  حىت ال ينتهي مفعول الربكة مع 
ّ                                       ، ويفض ل البعض اآلخر املبيت جبانب الضريح من أجل "وعدةال"      

            ّ                                                االستخارة، لعل ه يرى تلك الليلة يف منامه إشارة أو عالمة توحي له 
  .بقضيته) الشيخ سيدي أحممد بن عودة(باهتمام 

ّ                                      ومن الطقوس القو ية يف هذه الظاهرة طقس اليمني، حيث يعرض                
ْ  الع ب يد  "املتخاصمون قضاياهم أمام  اء ملتزمني بصيغة خاصة النس"   ْ  ِ 

ْ                 بر كة الشيخ بن عودة"أو " حق سيدي أحممد"القسم  م"   ّ         لفك  نزاعا   . 

 )26(وحجر الباز )25( )سيدي عبد القادر اجلياليل(مقام 

 احل  ة، )27("  ْ  َ   الع ب ادة"و
  َْ  وامل
َ
                  ّ            مزارات يقصدها الزو ار للتربك أو  )28(    

م وطلب العفو أو االغتسال مبياهها رجاء  يف                                                  ً    لإلفصاح عن ذنو
         )29( .الشفاء والتطهري

  
  

  :اهلوامش
نور الدين طواليب، الدين،الطقوس،والتغريات،الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية،  .1

  .286،ص1988اجلزائر،
اية موسم احلصاد و  الطعم -)*( ّ                           هو احتفالية شعبية تقام على شرف ويل  صاحل مع                                  

                 ّ          قوس حول ضريح الويل  ويف أماكن ،متارس فيها مجلة من الط) اخلريف(قبل موسم البذر
ّ  أخرى من حميطه وهي يف نظر العامة شيء مقد س والطعم له مرادفات أخرى ختتلف من                                      

منطقة إىل أخرى حسب تراث تلك املنطقة، ففي اجلهة الغربية من اجلزائر عموما نقول 
كذلك و " الوعدة" أو"الزردة "ويف املناطق الوسطى و الشرقية نقول " الوعدة"او" الطعم"

  ..و يف بعض البلدان العربية كمصر مثال نقول املوسم وهكذا
2.  Jean  Cazeneuve, Et  si  plus  rien  n’était  sacré,  institut 
Perrin, France, 1991, p 164. 

ا :الزردة(*)                                                 ّ              احتفالية شعبية غري مومسية بالضرورة تقام على شرف ويل  صاحل، كما أ
  .إو السفر إىل احلج، أو املآمت ند األطفال،تقام يف مناسبات خمتلفة كاخلتان ع

يوسف فرحات، الفلسفة اإلسالمية و أعالمها، الشركة الشرقية للمطبوعات    .3
  .51، ص1986، بريوت، لبنان، 1ط
عبارة عن طقس ديين، تؤديه جمموعة من املريدين التابعني إلحدى الطرق  :الحضرة*

ّ    قاع موح د ،الصوفية، يكون على شكل حركات جسمانية ذات إي يذكرون فيها اسم        
  .                         ّ               اهللا و الصالة على النيب حممد صل ى اهللا عليه وسلم

اململكة  ،2ط جده، رامتان، ملتزم التوزيع، علم االجتماع الديين، عبداهللا اخلرجيي،   .4
  .102، ص 1990 العربية السعودية،

 والنشر،دار النهضة العربية للطباعة  األنرتوبولوجيا االجتماعية، ،عاطف وصفي  .5

  .144ت، ص .، د1ط بريوت،
، : تاريخ اإلطالع www.anthropos.comالطقوس، إسليم درنون،- .6

  .   20h :15mn  :الساعة  13/01/2011
احلادي ( قبيلة عربية هاللية وفدت إىل املغرب العريب يف القرن اخلامس اهلجري  :فليته*

، قبل أن ينتشروا إىل بقية "زمورة"استوطنوا يف بداية احلال ضواحي و ) عشر ميالدي
ّ       تتك ون من ) غليزان( املناطق بأحواز   .عرش)23: (  

أمحد بن املبارك السجلماسي املنداسي،حتفة اهلدى ومناقب الشيخ بن عودة،   .7
لسيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد بن احلاج املسمى ببحر النيل، : كاتب املخطوط

ونسخه حممودي البشري بن ) م(1904، املوافق لسنة )ه(1326شوال 28بتاريخ 
  ) .م(1989سبتمرب  07:           ِ ، املوافق لـ  )ه(1415صفر 07: قدور بن البشري بتاريخ

بلمصطفى احلاج، وعدة سيدي أحممد بن عودة، غليزان، جملة شهرية ، العدد    .8
  .29، ص1996، مديرية الثقافة لوالية غليزان، سنة 19

، 2006، اجلزائر، 1ح، أعالم منطقة غليزان، مطبعة دار هومه، طحممد مفال  .9
  .38ص 

ذا االسم من فعل غ ـفـ ر وتعين":      ّ   الغفــ ارة"   .10 أن هذه :                 ّ                    َ  َ       هي تربعات مالية ومس يت 
ا الذنوب بكرامة الشيخ ّ                    ُ                          الترب عات متحو اخلطايا  وتـ غفر    ).سيدي أحممد بن عودة(    

ْ  ْ الط ع م  "ة مهمة يف ظاهرة وهو شخصيْ  "   َْ  ع ب د"مجع "   ْ  ِ    ْ الع ب ــيد  "   .11  َ ؛ للمكانة اليت "  
ا من طرف الويل  سيدي ا خريا  قبل وفاته )أحممد بن عودة(                  ّ     حظي                 ً            ،حيث أوصى 

م م من بعدهم، )العبيد(أل ،خدموا الشيخ واستمرت هذه املكانة االجتماعي لذريا
ت مهمتهم من خدمة الشيخ يخ إىل دور الوساطة بني الش) سيدي أحممد(         ّ                      بعدما تغري 

  .     ّ                                      ّ والزو ار عن طريق الدعاء للحصول على بركة الويل  
ْ  الف ر ض"   .12 اية "   َ  يقصد به فرض الزكاة، الذي كان جيمع يف حياة الشيخ مع 

أما يف الوقت ...) .على شكل قمح و شعري أغنام وأبقار(املوسم ألفالحي عينيا
ّ  احلاضر فهي عبارة عن مشاركة إجبارية بقيمة من املال غري ثابتة حيد د ِ  ْ امل ق اد مي  "ها                                                              َْ   "

  .املادة الرئيسة يف تشكيل اخليمة"(  ْ  ِ  ْ الف ل يج  "لشراء 
ق د م   .13 ّ  الم   َ  ْ ّ            هو مبثابة رئيس العرش، ميث له لدى جملس القبيلة املتكو ن من رؤساء                            ّ                       

العروش ويشرتط فيه سداد الرأي واحلكمة والصرامة واخلربة يف املواقف االجتماعية كما 
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ّ  أن ه يصلح بني املتخاصمني و ينس ق ْ  ْ الط ع م  "مبعية املقادمي اآلخرين لضبط مواعيد    ّ                          َ    "
ْ  الف ر ض"، كما أنه يقوم جبمع هوكيفية التحضري ل  َ    

ّ                           ّ                     وهو املكو ن األساسي للخيمة واملادة األو لية لصناعتها عبارة عن "    ْ    ْ ألفـ لـيج     .14 مزيج :        
من شعر املاعز ووبر اجلمال و صوف الغنم؛ ينسج على هيئة أشرطة مستطيلة 

و ) مرت 20( وأحيانا إىل)أمتار10إىل   7( شريط يرتاوح ما بني الشكل؛ طول كل
  بالفليج"، و يسمى كل شريط )مرت2(إىل ) مرت ونصف 1مرت و 0.5(عرضه ما بني 

جلمع " املقادمي"هو جتمع مبكان عام لشيوخ العروش و) الفالح والنجاح".(   َْ  ْ الر ب ح  "سوق *
َ  الز ي ار ة" ّ                           وحل  اخلالفات وتقدمي حوصلة تقييمي"    ْ َ  ْ  ْ الط ع م  "ه حول جمريات     َ ا هبإجيابيت"   

ا وتكثر فيه األدعية حملب ني الشيخ وكل الزو ار من طرف  " املقادمي"و"   ْ  ِ  الع ب يد"                           ّ                 ّ          وسلبيا
ْ َ الش اخم  ة(مصحوبة بالتصفيقات    َ   .داللة على قبول الدعاء)  

صالح الفوال، البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية، دارالفكر العريب، اجلزائر - .15
   .34سلة كتب علم االجتماع والتنمية، الكتاب الرابع عشر، ص ، سل1983

16. Sosie Andezian, expériences du divin dans l’Algérie 
contemporaine,Adeptes des saints de la région de 
Tlemcen, CNRS éditions,V1,,2001,p 39 

كتب اجلامعي امل ،امليدانية اطريقة الدراسة األنرتوبولوجي، ألغامريحممد حسن  .17
  .17، ص 1989اإلسكندرية،احلديث 

18. Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie , 
éditions du Seuil ,2006,France, p140 . 

19. Philippe Laburthe-Tolra , ethnologie, anthropologie 
Puf,1èreéd, 2ème  tirage, Quadrige,France, 2007,p 177. 

20. Nouria Chikhaoui,la jeune fille marocaine et la visite des 
saints, collectif, être jeune fille, dirigée par Aicha Belarbi, 
édition le fennec, Casablanca, 1992, pp 51,52. 

ش     .21 ْ  ْ الح و   َ سيدي (يف حياة الشيخ " اخليمة"وهواملكان الذي كانت تبىن فيه :   
  .حماطة بصور من احلجارة) 2م400(وايل،عبارة مساحة مربعة الشكل ح) احممد

ّ                         عند أهل البدو؛ تعين القطع اليت تقس م اخليمة من الداخل إىل غرف: الخالفة  .22                                 .
تعين جمموعة من الفليجات خيطت مع بعضها البعض " الوعدة"وهي يف ظاهرة 

ّ                                    لتكو ن قطعة كبرية ، تتكون اخلالفة عادة من   20فليج أو  15فليجات أو  10   
  .فليج
مصباح الصمد، : أنساقها، ترمجة/أساطريها/دوران، األنرتوبولوجيا، رموزها جيلبري .23

  .30، ص10،1984املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط
  .207أنساقها، مرجع سابق، ص /أساطريها/دوران، األنرتوبولوجيا، رموزها جيلبري .24
ح الرؤيا يكون هو من أضرحة الرؤيا وضري :مقام سيدي عبد القادر الجياللي   .25

ّ   هولقب أخذه عن جد ه ) جيالين(   ّ                                         لويل  من أولياء اهللا دون أن يكون مدفونا به واسم                 
  .اإليراين)مازندران(وإقليم) القوزوين(بني حبر عفهي منطقة تق) جيالن(ألمه،أما

 ييعترب احلام )اجلياليل(أن سيدي عبد القادر اجليالين ):" Douttéدوتيه (ويذكر 
ّ            والقد يس والصائن  لعدد ال حيصى من القرى بإفريقيا الشمالية،حيث يطلق عليه اسم     

 ر  "
 ْ الطري امل
َ
  .أي الطائر املراقب بسبب مقاماته املنتشرة على قمم اجلبال"   ْ اب  ڤ       

ّ                    فهوعبارة عن صخرة حجرية مرتفعة، تطل  على قبة ضريح سيدي  :حجر ألباز .26                                  
طائر جارح من عائلة  هلا معنيني؛ معىن لغوي يقصد به) الباز(وكلمة . أحممد بن عودة

يصعد إيل هذه الصخرة . النسور، واألخر مصطلح خاص بأهل املنطقة ويعين احلجر
ا وهو إذ يرمز كمكان للحراسة ومراقبة زوار الضريح وحميطه، فهو .     ّ            الزو ار ويقفون 

ّ                                                     حيرسهم من عدو  افرتاضي؛ سواء أكانت عني شريرة أو قطاع طرق أو لصوص أو             
توجد عالقة بني مقام سيدي عبد القادر وحجر الباز، حيث    ّ               مدن سني للمكان، كما

                    ّ   ّ                                               يقع املقام أعلى الصخرة  ال يت ترمز إىل السالح الذي يستعمله شيخ الطريقة سيدي 
                     ّ                                عبد القادر حلماية زو ار سيدي أحممد بن عودة من أي مكروه

ّ                      وهو مكان من األماكن احمليطة بالفضاء املقد س للضريح، انسحبت عليه :العبادة .27                                      
مرت وهوعبارة عن مغارة حتت األرض، بطول  200قداسة الضريح، ويبعد عنه حبوايل 

                              ّ                                حوايل ثالثني مرت وارتفاع واحد مرت ضي قة على اجلوانب،ميشي داخلها الشخص 

َ  العــ ب اد ه" العادي على ركبتيه، تسبق مدخل غرفة صغرية، كان الشيخ سيدي أحممد "      ْ َ 
  .و يتعبد ويذكر اهللاخيلو بنفسه داخل هذه املغارة ويتأمل 

َ   ال ع ــــب اد ة "ومسيت           ْ  ِ َ                                                  نسبة إىل ال ع ب ادة وبقيت على حاهلا إىل يومنا هذا، يلجأ إليها الناس " ْ  ْ     َ 
ا يترب كون به ّ       ألخذ شيئا  من ترا             ً        .  

جبل : منبع مائي معدين،  شديد امللوحة، ينبع من أسفل جبل يدعى هو:المالحة .28
                          ّ   ضريح سيدي أحممد، يقصده الزو ار  على  ّ ل  املط) السابق الذكر(سيدي عبد القادر

ليغتسلون و يتوضئون ويأخذون معهم كميات من هذه املياه، معتقدين فيه الشفاء 
ّ          بربكة الويل  الصاحل،وبوجود قو ة الروحية             ّ                 تتدفق معه؛ ختل ص املغتسل من بعض = =         ّ               

ّ                         ّ           املوانع، اليت تقف حاجزا  أمامه؛ كتأخر سن  الزواج عند البنت أوالتخل ص من آثار                  ً                    
  لسحر بشربه عند البعض األخرا
عبد اهلادي عباس، دار :ترمجة. فيليب سرينج،الرموز يف الفن،األديان ،احلياة .29

   .354، ص 1991، 1دمشق،دمشق، سوريا، ط
  :المراجع

حتفة اهلدى ومناقب الشيخ بن عودة،  كاتب  أمحد بن املبارك السجلماسي املنداسي،.1
 28بن احلاج املسمى ببحر النيل، بتاريخ  لسيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد: املخطوط

حممودي البشري بن قدور بن البشري ونسخه )م(1904، املوافق لسنة )ه(1326شوال 
 ) م(1989سبتمرب  07:           ِ ، املوافق لـ  )ه(1415صفر07:بتاريخ

 :تاريخ اإلطالع www.anthropos.comإسليم درنون،الطقوس،. 2
  20h :15mn: الساعة 13/01/2011،
، 19غليزان، جملة شهرية، العدد  بلمصطفى احلاج، وعدة سيدي أحممد بن عودة،. 3

 .1996مديرية الثقافة لوالية غليزان، سنة 

مصباح : ترمجة أنساقها، / أساطريها / رموزها األنرتوبولوجيا، جيلبري دوران،. 4
  . 1984، 10ر والتوزيع ،ط الصمد،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش

البناء االجتماعي للمجتمعات البدوية، دار الفكر العريب، اجلزائر،  صالح الفوال،. 5
  .1983الكتاب الرابع عشر،  سلسلة كتب علم االجتماع والتنمية،

دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  األنرتوبولوجيا االجتماعية، ،عاطف وصفي.6
  .ت.، د1ط
اململكة  ،2ط جده، رامتان، ملتزم التوزيع، علم االجتماع الديين، بداهللا اخلرجيي،ع.7

 .1990 العربية السعودية،
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 توزيع الجريمة في الجزائر
   ̸	مصطفى زيكيو                

 جبامعة مستغامن  بشعبة علم االجتماع،أستاذ   
     

  األسس المنهجية للدراسة
ا البحث تعترب الدر  اسة امليدانية من أهم اجلوانب اليت يتميز 

العلمي وخاصة ما يتعلق بالبحوث  يف العلوم االجتماعية حبيث يتم 
يف هذا اجلانب مجع املعطيات عن الظاهرة حمل الدراسة وهذا لتمكني 
الباحث من الوصول إىل اإلجابات العلمية اليت تؤكد صحة الفروض 

ىت يتسىن للباحث من صياغة املطروحة على أسس علمية ح
  .تعميمات وقوانني علمية ميكن   من خالهلا التنبؤ مبستقبل الظاهرة

  :مصادر جمع المعطيات - 1-1
من بني أهم املصادر اليت يعتمد عليها الباحث يف علم االجتماع 
اجلنائي هي املصادر البوليسية، كون أن هذه األخرية توفر لنا 

  .اجلرميةمعطيات ذات جودة عالية حول 
فمن خالل الدارسة اليت أجنزتاها حول العوامل االجتماعية 
والدميوغرافية وعالقتها باجلرمية، فبعد املوافقة على طلبنا من طرف 
املديرية العامة لألمن الوطين، حتصلنا على البيانات املتعلقة مبختلف 

  :أمناط اجلرمية نذكر منها
وهي بدورها  معطيات حول اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص -

م  2007وم  2006تتفرع إىل عدة أمناط   وذلك خالل سنة 
 .م2008والفصول الثالثة األوىل لسنة 

معطيات حول اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات جبميع أشكاهلا  -
 .لنفس الفرتة السابقة

 . م2007وم  2006اجلرائم االقتصادية واملالية لسنة  -

رية العامة لألمن الوطين اليت أفادتنا ومن بني أهم املصاحل التابعة للمدي
  :باملعطيات حول اجلرمية جند

مهمتها مجع التقارير السنوية  D.P.Jمديرية الشرطة القضائية  -
حول اجلرمية عرب كامل الرتاب الوطين، حيث أفادتنا بإحصائيات 

جرائم ضد  -م2007وم  2006حول اجلرمية اخلاصة بالفرتة 
  .-م االقتصاديةاألشخاص واملمتلكات واجلرائ

أما مصلحة اإلحصائيات التابعة ملديرية الشرطة القضائية فقد  -
أفادتنا مبعطيات حول اجلرائم املتعلقة باألشخاص واملمتلكات 

إىل غاية  01/01/2008جبميع أشكاهلا اخلاصة بالفرتة من 
30/09/2008  

 
  
  

  :المناهج والتقنيات المتبعة  - 1-2
  : البحث المناهج المستخدمة في - 1- 1-2

إرتبط تقدم البحث العلمي وحتصيل املعرفة العلمية بضرورة وجود 
منهج للبحث والتحصيل، فإن غاب املنهج خضع البحث للعشوائية 
وأضحت املعرفة غري علمية، فما انتكست مسرية البحث العلمي إال 
بسبب النقص يف تطبيق املناهج العلمية أو لتخلف أدوات تلك 

ظاهرة موضوع البحث ومن املعروف أن املعرفة املناهج عن قياس ال
الواعية مبناهج البحث العلمي متكن العلماء من إتقان البحث وتاليف  

  51ص] 1.[كثري  من اخلطوات املتعثرة
  :المنهج اإلحصائي  - 2- 1-2

يعترب من أول الطرق اليت جلأ إليها الباحثون يف الظواهر 
صفة خاصة وهو يبني االجتماعية بصفة عامة ويف علم  اإلجرام ب

العالقة بني ظاهرة اإلجرام وبني الظواهر االجتماعية اليت تصاحب 
ازدياد أو نقصان اجلرائم وعن طريقه ميكن بيان مدى ارتباط اجلرمية 

، فقد 44ص ] 2[جبميع العوامل اخلارجية وظروف البيئة املختلفة 
قمنا بتوظيف هذا املنهج من خالل حساب نسب املعطيات اليت 

وكذلك قمنا   .D.P.Jصلنا عليها من مديرية الشرطة القضائيةحت
                                     ٍ                بتقسيم القطر الوطين إىل مخس مناطق جغرافية ، قمنا من خالهلا 

ا   .بتوزيع اجلرائم حسب كل منطقة  مع حساب النسب اخلاصة 
وقد استعملنا هذا املنهج أيضا من خالل تبويب البيانات يف شكل  -

،   طني يف خمتلف اجلرائم االقتصاديةمتور فئات متثل الفئات العمرية لل
كما قمنا باستعمال الدوائر النسبية واألعمدة البيانية للتمكن من 

  . تفسري اجتاهات الظاهرة املدروسة
  :و املنهج اإلحصائي يتلخص يف األيت 

وذالك من خالل االعتماد على عدة مصادر  مجع البيانات أوال 
ملعاينة وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نذكر منها التعداد ، املسوح ، ا

البيانات اليت يتم مجعها تكون يف شكلها اخلام و بالتايل جيب اللجوء 
  إىل اخلطوة الثانية وهي ترتيب البيانات 

يتم تنظيم البيانات يف جداول حىت  تنظيم  البيانات وترتيبها  ثانيا
ا    يسهل قراء

رسومات و ألشكال البيانية وذالك من خالل ال متثيل البيانات ثالثا
و جتدر اإلشارة هنا بان التمثيل البياين له ضوابطه اخلاصة به حبيث 
أن املتغرية الكمية املتصلة فا لتمثيل البياين اخلاص به هو املدرج 
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التكراري و املنحىن و املضلع التكراري أما املتغرية الكيفية فالتمثيل 
ا هو الدائرة النسبية   واألعمدة البيانية  البياين اخلاص 

وذالك من خالل استعمال املؤشرات  حتليل البياناترابعا 
املتوسط احلسايب ، الوسيط ، (اإلحصائية  كمقاييس النزعة املركزية 

االحنراف املتوسط ، التباين ، االحنراف (و مقاييس التشتت ) املنوال
  ).املعياري

  :المنهج الوصفي - 3- 1-2
يعية والعلوم االجتماعية ويعتمد على ويستخدم يف العلوم الطب

املالحظة بأنواعها باإلضافة إىل عمليات التصنيف واإلحصاء مع 
بيان و تفسري تلك العمليات، ويعترب املنهج الوصفي من أكثر 

وقد استعملنا هذا  186ص ] 5[املناهج مالئمة للواقع االجتماعي 
ا جبمعها بغرض املنهج من خالل حتليل البيانات واملعطيات اليت قمن

ا   .اكتشاف العالقة بني املتغريات وتقدمي تفسريات علمية بشأ
  :المنهج المقارن  - 4- 1-2

وهذا املنهج قمنا باستخدامه من خالل عقد املقارنات بني 
حيث املقارنة بني الواليات ذات  مستويات اجلرمية سواء كانت من

جلرمية يف منطقة الكثافة السكانية ومستويات اجلرمية وبني مستويات ا
وذلك بغرض إبراز ) اجلنوب(مع منطقة أخرى ) الساحل مثال(معينة 

االختالف  بني مستويات الظاهرة اإلجرامية وربطه بعامل الكثافة 
 –السكانية أو املقارنة اليت أجريناها بني إجرام الرجال وإجرام النساء 

نتشارا من حيث أو املقارنة بني اجلرائم األكثر ا –اجلرائم االقتصادية 
   .الكم والنوع

 :اإلحصاءات اخلاصة - 5 -2- 1

ا تلك اإلحصاءات اليت تصدر عن هيئات متخصصة  ويقصد 
ا  وتتضمن تلك اإلحصـــاءات مـــختلف صور النشــاطـــات اليت تـــقوم 

تلك الــهيــئات سـواء يف شـــكلـها الكمي أو الكيفي، ومن أبرز صـــور 
  .95ص ] 6[تلك اإلحصاءات 

جند إحصاءات األمن العام اليت يتضمنها تقرير سنوي اليت  -
تصدره اإلدارة املعنية باألمن كاإلحصائيات اليت قدمت لنا من 
طرف مديرية الشرطة القضائية واخلاصة باجلرمية جبميع أشكاهلا 

م أو اإلحصائيات  2008م، 2007م، 2006واخلاصة بسنة 
عالم واالتصال بقيادة الدرك اليت قدمت لنا من ؛طرف خلية اإل

الوطين، وقد اشتملت تلك اإلحصائيات على اجلرائم ضد 
األشخاص، واملمتلكات واجلرمية املنظمة واجلرائم املرتكبة ضد 

 .األسرة واآلداب العامة

  
  

  توزيع الجريمة في الجزائر – 2
يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم ضد ) 1-2: (الشكل رقم

    2006سنةص و املمتلكات خالل األشخا

58200

58400

58600

58800

59000

59200

59400

جرائم ضد 
االشخاص

جرائم ضد 
الممتلكات 

2006

  
جمهود شخصي انطالقا من اإلحصائيات الصادرة من  املصدر 

 مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين
)DPG(  

   مالحظة
 58705قد مت تسجيل  م2006يوضح الشكل أعاله أن خالل سنة 

با %  49.72داء على األشخاص أي بنسبة قدرها قضية تتعلق باالعت
النسبة للجرائم املتعلقة با لقانون العام و يف املقابل نالحظ تسجيل 

قضية تتعلق باالعتداء على املمتلكات أي بنسبة قدرها  59362
  . با النسبة جملموع اجلرائم املتعلقة با احلق العام50.2%

ا املتعلقة باجلرائم يبني توزيع عدد القضاي) 2-2: (الشكل رقم
  2006خالل  سنة  االقتصادية  واملالية

500
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  نفس املصدر السابق

 مالحظة  مجيع األشكال البيانية لواردة يف هذا املقال مت اجنازها
مبجهود شخصي وذلك باالعتماد على اإلحصاءات السنوية 

مديرية الشرطة للجرمية عرب كامل الرتاب الوطين الصادرة من 
  .القضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطين

حسب  2006يبني االشكألعاله أنه مت تسجيل خالل سنة 
قضية تتعلق باجلرائم  876إحصاءات مديرية الشرطة القضائية 

قضية تندرج ضمن اجلرائم املالية  2196االقتصادية بينما مت تسجيل 
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املالية جبرائم القانون العام صادية و نة مستويات اجلرائم االقتفبمقار 
هدا ري من حيث عدد القضايا املسجلة و نالحظ أن هناك فرق جوه

املالية ترتكب من طرف شرحية معينة اجع إىل أن اجلرائم االقتصادية و ر 
  ).اإلطارات ،مقاولني موظفني جتار،(من اجملتمع 
للجرائم يبني املناطق اإلجرامية األكثر تسجيال ) 3-2: (الشكل رقم

    م 2006 القتصادية واملالية خالل  سنة
 

 
 نفس املصدر السابق

املالية املتعلقة با جلرائم االقتصادية و نالحظ من خالل حتليل البيانات 
م تبني لنا أن هناك ثالثة واليات سجل فيها أكرب عدد  2006لسنة 

سان من القضايا با ملقارنة مع الواليات األخرى حبيث حتتل والية تلم
 208(الصدارة من حيث عدد القضايا املتعلقة با جلرائم االقتصادية 

  .) قضية
لك يرجع إىل املوقع اجلغرايف مع العلم أن والية ذالسبب يف و  

تلمسان هي والية حدودية مما جيعلها قبلة للمهربني،أما فيما خيص 
رب عدد من القضايا  يف العاصمة اجلرائم املالية فقد سجل منها أك

باعتبار أن العاصمة متثل قطب ) قضية   345(الك بواقع ذو 
اقتصادي  ملا حتتويه من بنوك و مؤسسات مالية أما والية تبسه فتأيت 
يف املركز الثالث باعتبارها هي أيضا والية حدودية تشهد خمتلف 

  مظاهر التهريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د يبني توزيع عدد القضايا املتعلقة باجلرائم ض) 4- 2: (الشكل رقم
  2007سنةخالل  األشخاص و املمتلكات

51000
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54000
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59000

  نفس املصدر السابق
مت  2007نالحظ من خالل الشكل املبني أعاله أنه خالل سنة 

قضية تتعلق جبرمية االعتداء على األشخاص أي ما  58486تسجيل 
 من الـجرائم املتعلقة باحلق العام%  52.23يقارب نسبة قدرها حوايل 

حيث تشري األرقام إىل أن هناك زيادة يف نسبة هده اجلرائم باملقارنة 
أين قدرت النسبة يف ) 1- 5أنظر إىل اجلدول (م  2006مع سنة 

أمـا فيما خيص اجلرائم املتعلقة %  49.72نفس اجلرمية ب 
أي باخنفاض قدره %  47.8باملمتلكات فلقد مت تسجيل نسبة قدرها 

م و لكن الشيء املالحظ  2006مع سنة نقطتني و نصف باملقارنة 
فان مستويات اجلرمية ) الطفيف(أن رغم هدا االرتــفاع  أو االخنفاض 

 .تبقى متقاربة 
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  م 2007يبني املناطق اإلجرامية يف اجلزائر خالل سنة ) 5-2( الشكل رقم 

3000
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  نفس املصدر السابق

أن من بني أكثر املناطق اإلجرامية  -أعاله–ملبني يوضح الشكل ا
 على مستوى القطر الوطين جند من بينها ثالثة واليات على التوايل

ا تصنف من بني  ،وهران اجلزائر، باتنة وما مييز هذه الواليات هو أ
 .الواليات األكرب من حيث الكثافة السكانية

ملتعلقة باجلرائم يبني توزيع عدد القضايا ا)  6-2: (الشكل رقم
   2007االقتصادية واملالية خالل سنة
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  نفس املصدر السابق
ا  يبني الشكل أعاله أن اجلرائم االقتصادية و املالية بقيت يف مستويا

نظرا للتغريات ، و م2006با ملقارنة مع سنة  م 2007الثابتة خالل سنة 
ذالك من خالل االنتقال ال االقتصادي و ا اجلزائر يف اجملاليت عرفته

من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر وخالل هده املرحلة االنتقالية 

النظام (مت سن قوانني جديدة تتماشى مع النظام االقتصادي اجلديد
الك من خالل إعطاء حرية أكرب يف املعامالت التجارية      ذو ) الرأمسايل

جعل بعض اإلفراد يستغلون تلك وفتح اجملال لالستثمار مما 
االمتيازات بطرق غري شرعية كا إنتاج سلع غري مطابقة للمواصفات 

ا  أو اسرتاد  مواد تعود بالضرر على صحة املواطن التجارية املعمول 
اسرتاد البطاطا الفاسدة من كندا مستغلني (و أفضل دليل على ذالك 
 أو من خالل أو التهرب الضرييب) حاجة اجملتمع هلده املادة

التجاوزات املالية اليت يرتكبها بعض املستوردين من أجل اإلفالت من 
جتاري بأمساء مستعارة أو قيام بعض  تسديد الديون أو ممارسة نشاط 

املوظفني يف املؤسسات املالية بارتكاب جرائم االختالس  أو حتويل 
  .أموال عمومية

  
  
  
  
  
  
  
  



  

167 

جرامية األكثر تسجيال للجرائم يبني املناطق اإل) 7-2: (الشكل رقم
   2007سنة   القتصادية واملالية خالل
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  نفس املصدر السابق
م مل تتغري  2007أنه خالل سنة  -أعاله -يوضح الشكل املبني 

املناطق اليت تعرف انتشارا واسعا للجرائم االقتصادية واملالية حبيث 
ىل من حيت تسجيلها للجرائم بقيت والية تلمسان هي األو 

االقتصادية و والية اجلزائر من حيث تسجيلها للجرائم املالية و هدا 
  .ما يؤكد أن للموقع اجلغرايف تأثري يف مستويات اجلرمية

يبني توزيع نسب اخلــــاصة باجلرائم ضد ) 7-2:(الشكل رقم
األشخاص واملمتلكات حسب املوقع اجلغرايف للفرتة املمتدة من 

  . 30.09.2008إىل غاية  01.01.2008
 جرائم ضد األشخاص

  
  
  
  
  
  

 جرائم ضد املمتلكات
  

  
  

  نفس املصدر السابق
أي خـالل  2008نالحظ أن خالل الفصول الثالثة األولـى لسنة 

 25أن  30/09/2008إلـى غاية   01/01/2008الفـرتة املـمـتـدة    من 
طق الساحلية وأن من اجلرائم ضد األشخاص قد سجلت يف املنا %

هذه النسبة تـبدأ يف التناقص كلما ابتعدنا من هذه املنطقة لتصــل  إىل 
ا األدىن يف املناطق اجلنوبية وهذا  ما يـؤكد أن املوقع اجلغرايف  مستويا

  .عامل من العوامل املـؤثرة يف انتشار اجلرمية 
  ).أنظر إىل الشكل اخلـاص جبـرمية ضـد األشخاص( 

ص اجلرائم ضد املمتلكات اليت سجلت خالل نفس الفرتة أما فيما خي
فقد أكدت أيـضا النتائج بأن املناطق الساحلية   هي األكثر تسجيال 

و تأيت يف املـرتبة الثانية  % 18هلذه اجلرائم  و ذلك بنسبة تقارب 
الشرقية بينما نالحظ  أن مستـويات هذه اجلرمية تنخفض   املنطقة

ناطق اجلنوبية و هذا  ما يؤكد   أن للموقع كلما اجتهنا حنو الـم
أنـظر إىل الشكل اخلاص (اجلغرايف تأثري كمي و نـوعي على اجلرمية 

  ).جبرائم ضد املمتلكات
  نتائج الدراسة – 3

بعد حتليل البيانات اخلاصة بفروض الدراسة حول العوامل اليت هلا اثر 
  إىل النتائج التالية   واضح يف انتشار لظاهرة اجلرمية يف اجلزائر توصلنا

 أن املناطق األكثر تسجيال للجرائم LES ZONNES 

Criminogènes  املدن اليت تتميز بكثافة سكانية عالية  هي
،وذالك ما أثبتته اإلحصائيات اليت حتصلنا عليها من مديرية 

    .كوالية اجلزائر،باتنة ،سطيف )DPG.(الشرطة القضائية 

 الصدارة من حيث عدد القضايا  أن والية اجلزائر تأيت يف
املسجلة وهذا خالل السنوات  .املسجلة يف خمتلف اجلرائم

 .م  2008م،  2007وم،  2006الثالثة األخرية 
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  أن من بني أكثر اجلرائم  انتشارا واليت تندرج ضمن اجلرائم
اخلاصة باالعتداء  على األشخاص جند جرمية الضرب واجلرح 

من جمموع  %57أكثر من  العمد فهي تشكل نسبة قدرها
اجلرائم املسجلة على املستوى الوطين وأن والية اجلزائر وحدها 

وهذا دليل على أن املشكالت  ،%16تقدر فيها النسبة حوايل 
اليت ترتتب عن الكثافة السكانية كاالزدحام وضيق املساكن 
وانتشار البطالة كلها عوامل تساعد يف خلق التوتر الذي تنجم 

وردود أفعال ترتجم من خالل االنتشار الواسع هلذه عنه أفعال 
 .اجلرائم ضد األشخاص  –اجلرمية 

  أن للموقع اجلغرايف له تأثري يف توزيع نسب اجلرمية حبيث وجدنا
أن املناطق الساحلية هي من بني أكثر املناطق اليت تنتشر فيها 
اجلرائم اخلاصة باالعتداء على األشخاص واملمتلكات واجلرائم 

الية، باعتبار أن هذه املنطقة تضم ما يقارب ثلث سكان امل
اجلزائر، ويتعدى هذا العدد يف فصل االصطياف أين يتم 
ا  استقطاب أعداد هائلة من السكان على غرار سكا
األصلني، أما    يف ما خيص اجلرائم املالية فإن منطقة الساحل 

لتأمني تضم أكرب عدد من املراكز املالية كالبنوك، مؤسسات ا
واخلزينة العمومية واملوانئ، املطارات هذه كلها عوامل تساعد  

 يف انتشار تلك اجلرائم

  أن هناك توزيع نوعي للجرمية من خالل املوقع اجلغرايف حيث جند أن
تنتشر يف املنطقة الغربية كون هذه األخرية تضم  االقتصاديةاجلرائم 

 .التهريبأين تكثر فيها جرائم ) تلمسان(مدينة حدودية 

  خاتمة
اجلزائر يف اآلونة األخرية انتشارا الفتا لظاهرة اجلرمية مبختلف  عرفت

أي اجلرائم ضد األشخاص (أشكاهلا سواء ما تعلق جبرائم احلق العام 
وعليه )  و اجلرائم ضد املمتلكات أو اجلرائم املتعلقة باآلداب العامة 

هذه الظاهرة يتوجب أن تتضافر اجلهود من أجل احلد من انتشار 
وذالك من أجل احملافظة على متاسك البناء االجتماعي من خالل 
األدوار اليت تؤديها األنساق االجتماعية املكونة له بدءا باألسرة مث 

  .املدرسة فاملسجد وكذا وسائل اإلعالم 
  قائمة املراجع

حممد قاسم ، مدخل إىل مناهج البحث العلمي،دار النهضة العربية .د .1
 ).1995(والنشر، بريوت، لبنان،للطباعة 

نظري فرج مينا، املوجز يف علم اإلجرام والعقاب، ديوان املطبوعات .د .2
  ) .  1993(الطبعة الثانية، اجلزائر ،  اجلامعية، 

عبد القادر حليمي، مدخل إىل اإلحصاء، ديوان املطبوعات اجلامعية، .د .3
 ).1985(اجلزائر، الطبعة األوىل،

االجتماع واملنهج العلمي،دار املعرفة اجلامعية،  د حممد علي حممد، علم .4
  ).1986(اإلسكندرية، مصر،

عايد الوريكات، نظرية اجلرمية، دار الشروق والتوزيع،دون طبعة،عمان .د .5
 ).2004(األردن، 

صالح مصطفى الفوال،مناهج البحث يف العلوم االجتماعية،مكتبة .د .6
  .غريب، دون طبعة اجلزائر،دون سنة

الرزاق كمونة ، العالقة بني ظاهرة التمدن واجلرمية، وزارة حيدر عبد . د .7
  ).1997(الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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  العلوم االجتماعية بين التدريس التقليدي والتدريس المعاصر
  دراسة لواقع العلوم االجتماعية بالجامعة الجزائرية

 عاليوية حسيبة 

  .مستغامن ،قسم علم االجتماع ،جامعة عبد احلميد بن باديس" كلية العلوم االجتماعية" أ"أستاذة مساعدة قسم 
  

 مقدمة

صاحب فيلم ( D.W Griffith) غريفيت . ملاذا استطاع دبليو
؟ ما هو السبب ... املثري للجدل أن جيعل فلمه عظيما" مولد أمة "

سلسلة كاملة من األساليب والتقنيات اليت   ؟ ألنه طور ألول مرة
  )1(كانت حينها فريدة بالنسبة للسينما

مل تعد قدرات الدول وأقدارها يف العصر احلديث تقاس مبا لديها 
من ثروات طبيعية، وإمنا مبا متلكه من ثروة بشرية، وعقول مبدعة، 

 ضة األمم تقاسهنف. وكفاءات وخربات قادرة على االبتكار واإلبداع
وم العلم يف هم للعلم، فتغري األفكار املتعلقة مبفهمن خالل تعريف

وبالتايل فإن املعلومات .   ً وضا  اخلطوة األوىل للرتقي  هوالناس  عقول
  . واملعرفة النظرية هي املصادر اإلسرتاتيجية جملتمع املعلومات

السبب راجع إىل أن العامل قد شهد خالل السنوات القليلة 
املتغريات األساسية واليت طالت خمتلف جوانب  املاضية عددا من

احلياة املعاصرة، ومست كافة املؤسسات االقتصادية والسياسية يف 
ا يف التقدم والنمو   .دول العامل على اختالف درجا

كذلك أثرت تلك التغريات على هيكل القيم ونسق العالقات 
قول بأننا نعيش اجملتمعية يف كثري من دول العامل إىل احلد الذي يربر ال

عامل جديد خيتلف كل االختالف عن الفرتة السابقة اليت استمرت "
  .حىت الثمانينيات من القرن العشرين

- وال يزال-وترتكز أهم عوامل ومسببات التغري الذي ساد العامل
يف الثورة العلمية والتكنولوجية واالجنازات التقنية غري املسبوقة،الثورة 

تصاالت، والطفرات اهلائلة يف تقنيات احلاسبات اهلائلة يف جماالت اال
ا احلسابية، وحجم الذاكرة،  اآللية، والرتاكمات املتوالية يف قدرا

، والتيسري املتواصل يف ت اليت تؤديها، والسهولة الفائقةوسرعة العمليا
أساليب التعامل معها، وما نتج عن التكامل واالندماج بينها وبني 

لكرتونيات من بزوغ تقنية املعلومات بكل ما تقنيات االتصاالت واال
  .تعنيه من إمكانيات وآفاق ال حمدودة 

وقد ترتب على تلك املتغريات نشأة ظاهرة العوملة 
Mondialisation  واليت أطلقت التواصل والتفاعل يف األنشطة

اإلنسانية مبا يتعدى احلدود التقليدية بني الدول واألقطار الغيه بذلك 
ن وقيود احلركة واالتصال والتخفف من قيود الوقت حدود املكا

  .والزمان

وكانت احملصلة الرئيسية للعوملة أن مفاهيم ونظم وأساليب 
التعامل يف خمتلف جماالت احلياة اليت سادت العصر السابق عليها مل 
تعد تتناسب مع مع معطيات العصر اجلديد، بل أصبحت عائقا 

فرص اليت تتيحها العوملة والتقنيات رئيسيا حيول دون االستفادة من ال
املساندة هلا، األمر الذي يوجب البحث يف ابتكار وتنمية منظومات 

  .جديدة من املفاهيم والنظم واآلليات املتوافقة مع متطلبات العوملة
وللجامعات ومؤسسات التعليم العايل دور رئسي يف تأهيل 

املعاصرة اجلديدة، اجملتمع لالخنراط يف سلك العوملة واألخذ بعناصر 
شرط إذا عرفت اجلامعة كيفية التعامل مع مفاهيم العوملة حىت ال تقع 
ديدات ناشئة عن هذه األخرية سوف نتطرق إليها  يف مشكالت و

 يف فصول الحقة

فلم تعد اجلامعات جمرد مؤسسات تعليمية لتخريج    
، املتخصصني الذين حيتاجهم سوق العمل يف خمتلف جماالت احلياة 

وال جمرد مؤسسات للبحث العلمي تعيش يف أبراج عاجية مبعزل عن 
اجملتمع وظروفه ومشاكله، وإمنا أصبحت مطالبة بأن تنزل من 
ا، وتنزل إىل اجملتمع تتلمس نبضاته،  عليائها، وتفتح ما أغلق من أبوا
وتتفاعل معه، وتعيش مهومه، وتشغلها مشاكله، وتضع يدها يف يد 

 موحاته وأحالمه يف مستقبل أفضل بواسطة كلجمتمعها لتحقيق ط
نظرا لطبيعة هذه  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالت املعرفة خاصة جما

  .العلوم
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى املسامهة يف تكوين الفكر 
وتنميته على املستويني الفردي واجملتمعي من خالل إنتاج املعرفة 

  .العلمية وتطبيقها
البحث العلمي يف شارة إىل حقيقة أساسية أن وال بد من اإل

جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية حيظى باهتمام كبري يف اجلامعات 
                          ُ                               ومراكز البحث الغربية، وال ي نظر له هناك بصفته ترفا أو ختصصا 
ثانويا مقارنة بالبحث يف جمال العلوم البحتة والتطبيقية وذلك على 

يمن بشكل   الرغم من أن ظاهرة العوملة و مبادئ اقتصاد السوق 
فتلك اجلامعات واملراكز الغربية تربط بني البحث . كبري يف الغرب

العلوم اإلنسانية  الذي تعد -) أو األويل(العلمي النظري التجريدي 
وبني البحث العلمي التطبيقي  - همرتكزا تواالجتماعية من أهم 

  .املوجه إىل التكنولوجيا واهلندسة والطب



  

170 

  :اليةاالشك
إن عصر املعلوماتية والتسارع املعريف قد خلف للناس حاجات 
ومتطلبات جديدة، وبات منتظرا من اجلامعات أن تعدل من 

وأهدافها مبا تفرضه عليها بعض تلك احلاجات  رسالتھامضامني 
واملتطلبات،كما صار منتظرا منها أن تغري من سياستها وطرقها 

تعامل مع األمور املستجدة واالستجابة وأساليبها التعليمية والبحثية لل
لذلك بفهم ودراية وتبصر وهو ما يعين أن تغري اجلامعة من واقع 

  .أستاذها تنمية وجتديدا وحتديثا
بناء على هذا التصور ومن خالل ما سبق ذكره عن  إذن *

اإلشكال مباشرة واملتمثل يف ما الدراسات السابقة متكنا من طرح 
  :يلي
تدريسنا الحالية للعلوم االجتماعية في هل تصلح طريقة *

عصر العولمة ,                 ً         ً لعصر التقنية علما  وتعليما   الجامعة الجزائرية
 والتحديات؟

  :فرضيات البحث
أصبحت طبيعة املهن اجلديدة تتطلب من اجلامعات واملدارس -

إعداد خرجيني مبجموعة خمتلفة من املهارات غري تلك اليت يتبناها 
  .نظام التعليم القدمي

عند الساسة واملسئولني  املكانة املتدنية للعلوم االجتماعية -
جلهلهم بأمهية العلوم االجتماعية يف عملية التنمية  ،واجملتمع

االجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلضارية جعل قيمة هذه العلوم 
  .ترتاجع داخل اجلامعة اجلزائرية ويف نظر الطلبة 

ى مستوى عاملي ال يستوجب تدريس العلوم االجتماعية عل- 
بالضرورة استخدام التكنولوجيا، تكفي فقط خطة إسرتاتيجية 

  .لتطوير املقرر والربنامج 
  :أهمية البحث

أن العصر احلديث يتسم بالتغري الثقايف الذي يتصف بالسرعة، -1
ات الثقافية إىل التقدم العلمي وأنه تغري جذري،وتعود هذه التغري 

ء األرض لذي تتأثر به اجملتمعات يف كافة أرجاالتكنولوجي املذهل او 
التكنولوجي إىل تغري سريع وكبري يف أساليب ،إذ أدى التقدم العلمي و 

 عن احلياة ما مل يكيف احلياة فيها،وقد جيد اإلنسان نفسه منعزال
مؤسساته االجتماعية والسياسية والرتبوية مع عصر التقدم تفكريه و 

ي أيضا إىل وأدى التقدم العلم لوجية،واالكتشافات العلمية والتكنو 
واىل تغري مفهوم عالقة اإلنسان باملوارد  اإلنتاج،تغيري أساليب العمل و 

الطبيعية وكيفية استغالهلا،كما تأثرت كثري من القيم االجتماعية 
تمعات احلديثة ب التقدم العلمي والدور االجتماعي لألفراد يف اجمل

أمهية تناول عملية تدريس العلوم  ومن هنا تأيت التكنولوجي أيضا،و 

االجتماعية  واملناهج املتبعة بالتحليل والنقد حىت تكون دائما من 
أساليب دفع جمتمعنا اجلزائري إىل التقدم املنشود وليست من عوامل 

  .جذبه إىل الوراء
إن اجملتمعات املعاصرة تتطلع إىل التقدم دائما،وبذلك فهي يف 

ا إىل هذا اهلدف تسع ى جاهدة إىل توفري كل عناصر النجاح نظر
حىت ال يكون رصيدها التبعية والدوران يف فلك دول قوية متتلك 
مصادر الثروة وال يبقى للدول الساعية إىل التقدم إال الوهم وجناحات 

  .اآلباء و األجداد
ولذلك فإن هذه الدراسة وإن كانت تعرب عن إطاللة إىل آفاق 

إىل الواقع بكل ما يشمله من إجيابيات الغد تنظر مبوضوعية حقيقية 
وسلبيات،ومن مث فإن النجاح يف هذه املهمة يتوقف على مصا رمة 

 .النفس والتقدير احلقيقي للواقع بعيدا عن الزيف أو املظهر

إن التقدم املنشود يف كافة جماالت احلياة ال ينبغي أن يكون  -2
ات والقيم اليت عشوائيا، بل جيب أن يسري يف خطوط ترمسها االجتاه

تبلورت من حصيلة ماضينا العريق ومستقبلنا املأمول ومن مث فالتعليم 
ذه  االجتاهات والقيم والنهوض ينبغي بالضرورة أن يستهدي 

ومن هنا كانت أمهية تناول التدريس احلديث واملناهج  ،بدوره
واإلنسانية اليت متيل يف بعض  التعليمية يف حقل العلوم االجتماعية

يف اجلامعة اجلزائرية بالفحص  حيان إىل أن تكون مهمشةاأل
والدراسة اليت تستهدف تقومي واقع املمارسات السائدة يف 
جامعتنا،حىت نأخذ من ذلك بداية لالنطالق حنو عملية تطوير 

  .شاملة وفق أسس  علمية متجددة
  :منهج البحث

 الدراسة احلاليةمن اجل احلصول على معلومات يف إثراء جمال 
ا تتالءم وطبيعة املوضوع  عدنا إىل استخدام تقنيات ومناهج نعتقد أ

  :وهي كاآليت األمربيقية
يعد "حيث  لوصف الظاهرة )2(آليات املنهج الوصفياستخدمنا 
للواقع  مالئمةمن أكثر مناهج البحث االجتماعي  ياملنهج الوصف

وهو اخلطوة األوىل حنو حتقيق الفهم . االجتماعي وخصائصه
إذ من خالله نتمكن من اإلحاطة بكل أبعاد . يح هلذا الواقعالصح

هذا الواقع، حمددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره 
وقد واكب املنهج الوصفي نشأة علم االجتماع، وقد " ومساته 

ارتبطت نشأته حبركة املسح االجتماعي يف إجنلرتا، أو منهج لوبالي 
   .دراسات األنثروبولوجيةيف دراسة احلالة، ونشأة ال

  )3( :العالقة بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية
، فالعلوم والفرعالعالقة بينهما وطيدة تعكس العالقة بني األصل 

االجتماعية هي األصل والكل واملصدر، أما الدراسات االجتماعية 
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وتطويره فهي الفرع واجلزء وما مت أخذه من العلوم االجتماعية وبناؤه 
  .وتطبيقه

  )4( :تكنولوجيا المعلومات و التعليم
تكنولوجيا املعلومات أو ما يعد التعليم عن طريق استخدام 

يسمى بالتعليم عن بعد منطا جديدا من أمناط التعليم فرضته التغريات 
. العلمية والتكنولوجية اليت شهدها ومازال يشهدها العامل حىت اليوم

يتجدد ويتغري على مدار الساعة ، وحيثما  هذا اذ نعيش اليوم عصرا
نظرنا يف ميادين العلم واملعرفة تطالعنا امساء ومسميات جديدة 

وقد صاحب هذه التغريات ثورةعلمية . ومتجددة يف الوقت ذاته
معرفية مل تعد االساليب والطرق التقليدية يف عملية التعليم والتعلم 

أصبحت احلاجة ماسة وهلذا وذاك. حتقق االهداف املطلوبة منها
إلتباع نظام آخر هو التعليم الذايت أو التعليم عن بعد أو ما يسمى 

  .بالتعليم االلكرتوين ، او التعليم املباشر
 بأن أساس تكنولوجيا ) 1984(يعترب هاينك : تعريف هاينك

الرتبية ليست نظريات التعلم كما هو االعتقاد عند بعض 
كن االستفادة منهما يف تعريف الرتبويني، وبأن هناك تعريفني مي

 :تكنولوجيا الرتبية مها

 التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية، : تعريف جلربت
 .أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية

  5(اليونسكوتعريف(
كنولوجيا التعليم هي منحىن نظامي لتصميم  :

                                          ً                    العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها كلها تبع ا ألهداف حمددة نابعة 
من نتائج األحباث يف جمال التعليم واالتصال البشري مستخدمة 
ا من  ً      املوارد البشرية وغري البشرية من أجل إكساب التعليم مزيد                                                     

 .)ل إىل تعلم أفضل وأكثر فعاليةأو الوصو (الفعالية 

تتعدى تكنولوجيا : تعريف جلنة تكنولوجيا التعليم األمريكية
ويعد تعريف اليونسيكو هو التعريف .نطاق أية وسيلة أو أداة التعليم

 .األكثر مشوال تعبريا عن طبيعة وجمال تكنولوجيا التعليم

 متعلقة بتكنولوجيا التعليم تمصطلحا

   Educational Technology تكنولوجيا الرتبية

   Instructional Technlolgy مالتعليتكنولوجيا 
 Information Technolgy تكنولوجيا املعلومات

 Managing Learning with Computer إدارة التعليم باحلاسوب

 Programmed Learning تعليم مربمج

 :E-learning تعلم إلكرتوين

  :Learning with Computer تعلم باحلاسوب
هو نظام من األعمال املقصودة وسلسلة من العمليات  )6( :التعليم 

والنشاطات املنظمة اهلادفة إلحداث التعلم وهو عمليات تفاعل 

متبادل بني املعلم واملتعلمني يفرتض أن تؤذي إىل تغيري اجيايب يف 
  .السلوك وال سيما سلوك املتعلمني 

ن العمليات هو نظام من األعمال املقصودة وسلسلة م
اهلادفة إلحداث التعلم وهو عمليات تفاعل  املنظمةوالنشاطات 

متبادل بني املعلم واملتعلمني يفرتض أن تؤذي إىل تغيري اجيايب يف 
  .السلوك وال سيما سلوك املتعلمني 

  : مالتعل
التعليم فإذا مل حيدث تعلم فليس هناك  لعمليةهو نتاج اجيايب 

والشراء والتعلم والتعليم كلتامها عمليتان  تعليم متاما كعملييت البيع
العملية اليت نستدل : أو هو.ضمن عملية أوسع وامشل هي الرتبية 

عليها من التغريات اليت يطرأ على سلوك الفرد أو العضو والنامجة عن 
  .التفاعل مع البيئة أو التدريب أو اخلربة

  )7(: التدريس
يعين االنتقال من حالة هو عملية تواصل بني املدرس واملتعلم ، و 

عقلية إىل حالة عقلية أخرى، حيث يتم منو املتعلم بني حلظة وأخرى 
اليت تؤثر  ة نتيجة تفاعله مع جمموعة من احلوادث التعليمية التعلمي

والتدريس هو نظام شخصي فردي يقوم فيه املدرس بدور مهين . فيه 
  .هو التدريس 

م من األعمال خمطط له نظا:                     ً          ويعرف التدريس إجرائيا  على أنه 
يقصد به أن يؤدي إىل تعليم ومنو الطلبة يف جوانبهم املختلفة ، وهذا 

  النظام يشتمل على 
ا كل من املعلم واملتعلم جمموعة من األنشطة اهلادفة ، ، يقوم 

 ،   ً        ً              ً علما ، متعلما ، حمتوى دراسيا  عناصر ثالثة م النظامويتضمن هذا 
                          ً    ، كما أنه يتضمن نشاط لغويا  هو وهذه العناصر ذات خاصية دينامية

وسيلة اتصال أساسية جبانب وسائل اتصال الصامتة ، والغاية من 
هذا النظام إكساب الطلبة املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات 

  . املناسبةوامليول 
  )8(: التدريس

هو عملية تواصل بني املدرس واملتعلم ، ويعين االنتقال من حالة 
، حيث يتم منو املتعلم بني حلظة وأخرى أخرىعقلية عقلية إىل حالة 

اليت تؤثر  ة نتيجة تفاعله مع جمموعة من احلوادث التعليمية التعلمي
والتدريس هو نظام شخصي فردي يقوم فيه املدرس بدور مهين . فيه 

  .هو التدريس 
نظام من األعمال خمطط له : أنه  على                    ً  ويعرف التدريس إجرائيا  

إىل تعليم ومنو الطلبة يف جوانبهم املختلفة ، وهذا يقصد به أن يؤدي 
ا كل من  النظام يشتمل على جمموعة من األنشطة اهلادفة، يقوم 

،                             ً         ً ن هذا النظام عناصر ثالثة معلما ، متعلما  املعلم واملتعلم ، ويتضم
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، كما أنه يتضمن وهذه العناصر ذات خاصية دينامية           ً   حمتوى دراسيا  ،
ساسية جبانب وسائل اتصال اتصال أ         ً           نشاط لغويا  هو وسيلة 

، والغاية من هذا النظام إكساب الطلبة املعارف واملهارات الصامتة
  .والقيم واالجتاهات وامليول املناسبة 

  )9( : المعنى اإلصطالحي للتربية
هناك تعريفات خمتلفة ومتعددة للرتبية من حيث املعىن 

  : ااإلصطالحي و يرجع اإلختالف إىل سببني رئيسيني مه
م .1 إختالف األشخاص القائمني على التعريف و إختالف نظر

ا م اليت يدينون    .إىل اإلنسان و فلسفتهم يف احلياة و معتقدا
إن الفالسفة املفكرين و املهتمني بأمور الرتبية ينظرون إليها على . 2

ا قضية جدلية    .أ
وكمال أن تضيف الرتبية على اجلسم والنفس كل مجال ( أفالطون -

  ).ممكن هلا
  .هربرت سبنسر إن الرتبية هو إعداد الفرد حياة كاملة -
الرتبية هي اليت تبين خلق الطفل على ما يليق ( رفاعة الطهطاوي -

الفضائل اليت تصونه من الرذائل باجملتمع الفاضل ، و تنمي فيه مجيع 
  )متكنه من جماوزة ذاته للتعاون مع أقرانه على فعل اخلريو 
  ).إن الرتبية هي احلياة و ليست إعداد احلياة  : ويجون دي-
، الرتبية هي تنشئة فرد قوي البدن، حسن اخللق ( : ساطع احلصري-

، مزودا طنه معتزا بقوميته مدركا واجباتهصحيح الفكر ،حبا لو 
  )باملعلومات اليت حيتاج غليها يف حياته

ن مجيع الرتبية هي عملية إمناء الشخصية املتوازنة املتكاملة م
األخالقية اجلوانب اجلسدية والعقلية والوجدانية والروحية و 

ا على التكيف مع البيئة احمليطةو    .االجتماعية واجلمالية وقدر
  )10( :التنمية

يف عرض ثري ألحد باحثي التنمية تناول نشأة وتطور هذا 
علم اجتماع التنمية،يذكر ان مفهوم :املفهوم،قي مؤلفه باللغة العربية

يف تقرير اللجنة االستشارية  1944نمية قد صدر ألول مرة سنة الت
  " الرتبية اجلماهريية" للتعليم يف بريطانيا عن

هذا يف حني صدر أول تعريف منظم لتنمية اجملتمع يف ظل الدوائر 
االستعمارية الربيطانية أيضا حيث قدم يف مؤمتر كامربدج الصيفي 

ال هذا دراسة هامة حول مث ت.1948حول اإلدارة اإلفريقية سنة 
  . 1954" أشردج"قضية التنمية االجتماعية قدمت يف مؤمتر 

احملاولة املقصودة :أن التنمية هي) R.WARREN( يرى روالند وارن
وهو يقصد ) Horizontal Pattern( واملستمرة لدعم النمط األفقي

  .ذا النمط العالقات االجتماعية السائدة يف اجملتمع

فتعين التنمية عنده االهتمام حبل املشاكل ) TUMIN(اما تيومني 
وتنمية روح االعتماد على النفس يف اجملتمعات احمللية اليت اعتادت 

ا    )11( .االعتماد على اآلخرين يف مواجهة مشكال
  )12( :الجودة في التعليم

               ً                                         مفهوم اجلودة وفقا  ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر املنظمة العاملية -1
) التمور(الذي أقيم يف أكتوبر )  اليونيسكو( الثقافة والعلوم للرتبية و 
م بباريس ، والذي رأى أن اجلودة فـي التعليم العايل مفهوم  1998

 : متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثل

  املناهج الدراسية والربامج التعليمية
توفري  –ملرافق واألدوات املباين وا –الطالب  –البحوث العلمية  – 

حتديد معايري  –التعليم الذايت الداخلي  –اخلدمات للمجتمع احمللي 
ا دوليا     .                     ً مقارنة معرتف 

مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف اجملال الرتبوي لرفع  -2
مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع ) الطالب  ) مستوى املنتج الرتبوي

  ومبا تستلزمه هذه
جلهود من تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية والرتبوية ا

الالزمة لرفع مستوى املنتج ، من خالل تظافر جهود كل العاملني 
  .يف جمال الرتبية

ا - تطابق عناصر املنظومة التعليمية مع : تعرف اجلودة بأ
اجات ، واليت تتوافق مع ح                            ً القياسية املتعارف عليها عامليا  املواصفات 

اجملتمع ومتطلباته، ومن مث فإن حتقيق وضمان اجلودة الشاملة هدف 
سياسات التعليمية قومي هام ينبغي أن تتبناه وتسعى إىل حتقيقه ال

ا ترمجالعربية ، ة احتياجات وتوقعات طالب اخلدمة، كما تعرف بأ
                                                ً أو املستفيدين بشأن اخلدمة إىل خصائص حمددة تكون أساسا  

ملتصميم اخلدمة ا ا مبا يوافق توقعا    .لرتبوية وتقدميها لطال
ا  : يعرفها معهد اجلودة الفيدرايل بالواليات املتحدة األمريكية بأ

، مع ضرورة االعتماد بالعمل بشكل صحيح، ومن أول خطوةالقيام 
  على تقييم العمل يف معرفة مدى حتسن األداء 

، ة بكلية الرتبيةالدراسات املقارنويعرفها قسم اإلدارة والتخطيط و 
ا مدى حتقق أهداف الربامج التعليمية )  2002( جامعة األزهـر  بأ

يف اخلرجيني مبا حيقق رضا اجملتمع بوصفه املستفيد األول من وجود 
  املؤسسات التعليمية 
ا عملية إدارية ترتكز على جمموعة من  Rhodes ويعرفها رودز بأ

ات اليت توظف مواهب القيـم وتستمد طاقة حركتها من املعلوم
ـم الفكريـة يف خمتلف مستويات التنظيم على  العاملـني وتستثمر قدرا

  )13(منو إبداعي لضمان حتقيق التحسن املستمر للممارسة 
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ن خالل التعريفات السابقة ميكن استخالص أن اجلودة يف م
ن املواصفات واملعايري اجملال التعليمي تتطلب توفر جمموعة م

             ُ                                  والرتبوية اليت ي ستند إليها يف تقييم وتقومي املخرجات ، التعليمية
، ة األخرىالتعليمية ، وتقومي مجيع جوانب ومكونات العملية التعليمي

لذا فإن أي تطلع حنو جودة العملية . سواء املدخالت أو العمليات 
ا يتطلب أوال  وضع معايري حمددة ومواصفات  ً                          التعليمية بكل مكونا                               

 ضوئها ، ومن خالهلا لتحسني وجتويد العملية واضحة يتم العمل يف
  . التعليمية

 مقارنة بني النماذج التعليمية التقليدية والنماذج التعليمية البنائية

 التعليم املستلهم من البنائية  التعليم التقليدي
 ميل إىل مهارات عالية تركيز على املهارات األساسية

 منهج هيكلي التنظيم

  أهداف حمددة مسبقا*
  خطوات صغرية*
  اإلكثار من األسئلة والردود*
التقوية من خالل درجة عالية من *

  اإلتقان

 تعلم باالستكشاف
  "غنية"بيئة تعلم *
  االعتماد على احلوافز الداخلية*
  مشكالت تنطوي على حتديات*

  

معرفة قابلة للتعميم على أساس
  جتريدي

معرفة خاصة بوضع معني والتعلم
  التعلم من احلاالت

 تقييم وإجراءات بديلة اقل حتديدا اختبارات موحدة للتحصيل الدراسي
  

                                     فلسفة العلوم االجتماعية  
إن معلم أو أستاذ العلوم االجتماعية الفعال هو الذي يشرك 

ويبتعد قدر اإلمكان عما يسمى ، التعليمية العمليةطالبه يف 
سواء أدرس الطالب التاريخ أم و  )chalk and Talk")14"  ةباإلجنليزي
فان , أم علم االجتماع ،أم علم املواطنة، أم علم النفس, االقتصاد

من حقهم أن تتاح هلم فرصة التأمل العميق يف الثقافات األخرى 
  وأن يفهموا احمليط ،ومن حقهم أن ينموا ،باإلضافة إىل ثقافتهم
  .ذا العامل أفضل ما لديهموأن يقدما هل وعاملهم بشكل أفضل،

الدراسات االجتماعية إعداد أهداف تدريس العلوم و وان من 
وفري فرص تطوير مهارات القراءة الطالب للحياة املستقبلية وت

تطوير القدرات تساعدهم على التعلم مدى احلياة و الكتابة لديهم لو 
  )15(العقلية املتمثلة بالتفكري النافذ وحل املشكالت

م عن السؤال الذي يبدأ وان من حق  الطالب إال تقتصر إجابا
  ؟ "كيف"أو " ملاذا "بل تتجاوزه إىل السؤال الذي يبدأ بـ " ماذا "بـ 

لفهم حمتوى العلوم االجتماعية،  حيتاج الطالب إىل احلقائق
لكنها تعد نقطة البداية فقط ويرى بعضهم أن طول ما يدرسه 

ا واحدا لكنه عمقه يبلغ طالب العلوم االجتماعية يبلغ كيلو مرت 
تغطى يف الفصل الدراسي واسعة أي املوضوعات اليت  ،سنتمرتا واحدا

  .حبيث ال تتاح للطالب فرصة التعمق بأي منها جدا،
وعادة ما يطلب من الطالب أثناء االمتحانات اإلجابة عن 

دنيا من اجملال املعريف كالفهم األسئلة اليت تناول املستويات ال
وهذه املعرفة سرعان ما تتبخر بعد أسابيع قليلة ان مل  ،االستظهارو 

 .تكن أيام قليلة بعد أداء االختبار 

فمن أجل ذالك جيب أن نعلم الطلبة مفاهيم يكونون قادرين 
تذكرها بعد مدة طويلة بدال من جمرد الرتكيز على التفاصيل اليت  على

 ،ركيزاتنسى بسهولة حىت من قبل أصحاب العقول األكثر ذكاء أو ت
  )16(فاهلدف هو إعداد الطلبة احلياة الطويلة أمامهم 

وباإلضافة إىل تعلم احملتوى فإنه يتوجب على أستاذ  العلوم  
االجتماعية إىل تطوير  أن  يصغى إىل تطوير اإلدراك والفكر 

فوف  يساعدان  احلوار داخل الصللطلبة  واملناقشة  و   االجتماعي
مهارة االستماع   ساعدهم يف اكتسابميكن أن ييف هذا االجتاه  و 

ة حل املشكالت و مهارة احرتام الرأي  اآلخر و مهار إىل اآلخرين  و 
مالتأمل  و    .التدبر يف شؤون  احلياة  احمليطة 

يستطيع الطالب أن يطلقوا ألفكارهم العنان حني يتخيلون و 
أقواما و شعوبا أخرى يف أحقاب زمنية ماضية  وكيف قيدت طرف 

  .األحقاب اليت عاشوا فيها تلكم يف تفكريه
م حيتاجون و  ال حيتاج الطلبة إىل فهم ما يتعلمونه فقط، بل إ

أيضا إىل معرفة كيفية تأثري ما يتعلمونه عليهم والشيء األكثر أمهية 
  .هو حماولة إبقاء الدروس مثرية االنتباه
ظة  على تركيزهم أثناء احلصة، فذلك يساعد الطلبة  على احملاف

دم  صرف انتباههم بعيدا عنها ، إن إبقاء الطلبة يف حالة ترقب  عو 
يف الرغبة   إىل ما سوف يتعلمونه يف احلصة القادمة، سوف يساعدهم

ل  دروسه ممتعة ومثرية ، وإذا استطاع املعلم أن جيعللعودة  إىل الدراسة
م منهمكون  لالهتمام م يتعلمون، أل ، فإن الطلبة لن  يدركوا أ
عن طريق ربط أحداث  املاضي بأحداث احلاضر ، و تعلمونهفيما ي

أثرت  كيف، و أمشل بكثري  ألمهية أحداث معينة يكتسب الطلبة فكرة
و من الضروري غرس قيم مرغوب فيها .على أناس ذلك العصر

اجتماعيا عن طريق استخدام أمثلة و مناذج حية  يستطيع الطلبة 
، الدميقراطية، واملشاركة اطنةاملو : مالتعاطف معها ومن أبرز هذه القي

اجملتمع الفعالة يف املنظمات املدنية   اليت تسعى إىل خدمة  الفرد و 
م فيطالبون حبقوقهم وأال و  على الطلبة أن يتعلموا  حقوقهم و واجبا

م ، ألن مفهوم املساءلة هو السيف  يتقاعسوا البتة يف أداء واجبا
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ام يف اجملتمعات املسلط على رقاب املتصدرين للعمل  الع
  )17(.املتحضرة

أن يوفر فرصا لطلبته  على أستاذ الدراسات االجتماعيةو 
يستطيعون من خالل القيام بأعمال مجاعية  يف مرحلة مبكرة  من 
م مع تقدمي  املساعدة  املمكنة هلم عن طريق  توزيع الطلبة يف  حيا 

و حيملون آراء جمموعات  خمتلفة فيتعرفون  إىل أنواع خمتلفة من الناس 
م يف .خمتلفة ومغايرة و جيب أن يشعر طلبة  العلوم االجتماعية أ

  بيتهم  وهم داخل فصوهلم الدراسية
وأن يروها أماكن آمنة و جيب أال يشعر أي منهم بالعزلة أو 
الغربة فال خيشون  السؤال عن أي شيء، أو إبداء رأيهم يف أي 

دراسي مكانا يستمتع الطلبة شيء، و جيب أن يكون  الصف ال
  .باحلضور إليه

كذلك على أستاذ العلوم االجتماعية أن يعمل جاهدا على 
وأن يشعل فضوهلم كي يرغبوا  ،غرس مهارات التفكري الناقذ

باالستمرار يف تعلم موضوعات جديدة وهذا األمر يعدهم للحياة 
م يف خارج احلياة التعليمية و يساعدهم يف إجياد طريقهم اخلاصة 

احلياة و تعد العلوم االجتماعية حمورا مهما للطلبة بسبب تأثريها على 
م تعين تنظيم العالقات بني " االجتماعية"كلمة ، و جمريات حيا

والدراسات أو العلوم االجتماعية تساعد على  ،األفراد و اجملتمعات
   .حتقيق هذا اهلدف

عرفة واستخدامنا ويركز تدريس العلوم االجتماعية على اإلملام بامل
هلا ونقلها وتطوير االجتاهات وتغيريها واستخدام املهارات اليت من 
ا ستؤثر على  ا تغيري السلوك وعندما تتحقق هذه األمور فإ شأ
قيمنا اليت بالتايل ستؤثر على نوعية احلياة اليت حنياها و تؤكد فلسفة 

احلاضرة مبا  العلوم االجتماعية على وحدة املعرفة ملواجهة األحوال
تشجع تطوير فهي  ،حتمله من مشكالت يف مناحي احلياة املختلفة

وعمليات اختاذ القرار  ،ةاجلماعية االجيابياملسؤوليات الفردية و 
  .املناسب

االجتماعية هو خلق املواطن الصاحل الذي  للعلومواهلدف األمسى 
ما  وإذا ،يعرف حقوقه وواجباته اجتاه نفسه واجتاه وطنه واآلخرين

ونتاجات العلوم االجتماعية ، مجلة، نظرنا إىل نتجات مناهجنا احلالية
ا تنجح يف حتقيق هذا اهلدف بالصورة  ،على وجه اخلصوص جند أ

وتقدير قيمتها  الفهم اليسري للعلوم االجتماعية،فنتائج  ،املطلوبة
عدم إقبال املنشود على االنتخابات : تبتدئ يف أمور عديدة منها 

ارات و يف كتابة األوراق الغش املتفشي يف االختب، و والربملانية البلدية
البيئي واالستهالك غري املشروع اجلهل املروي والتلوث البحثية، و 

غريها هذه املمارسات مجيعها ال تتماشى مع هدف خلق املواطن و 
بني احلال القائم وبني ما ينبغي  شاسعاالصاحل وعليه فان هناك بونا 

  .أي بني النوايا والنتاجات ،احلالأن يكون عليه 
  :اهلوامش
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  بالكفاءات المقاربة ظل في االدماج بيداغوجيا
 ميلود عمـــار

  مستغامن –بن باديس امعة عبد احلميد جبأستاذ بشعبة علم النفس ، 
  :المقدمة 

 النابض القلب مبثابة  Compétence الكفاءة مفهوم أصبح    
 هذه تبنت اليت اجلزائر ومنها الدول، من كثري يف الدراسية لربامجل

 تلك وباألخص السابقة، املقاربات نقائص جتاوز يف امال املقاربة
 للمحور الدراسي احملتوى   ّ  جز أت اليت البيداغوجية باألهداف املرتبطة
 اإلجرائية األهداف حسب املبعثرة املعارف من جمموعة إىل الواحد
 امتالك مدى على الوقوف األستاذ على  ّ  صع ب بشكل ، حصة لكل
 احلجم ضمن وقت ختصيص عليه  ّ  صع ب كما جمتمعة؛ هلا املتعلم
 املعارف تلك لتجميع كافيا يكون الدراسي الربنامج لتنفيذ الساعي

 من النابع تكوينه ولطبيعة بل ومتكاملة، مندجمة واحدة وحدة يف
 الكربى املهام جتزئة على قائمال التيلوري الفكر من أساسا  تنبع  فكرة
 الفكرة هذه األفراد؛ قبل من امتالكها يسهل حىت صغرى مهام إىل
 جمتمعة،  األم املهمة اجناز عند األفراد هؤالء جناح حبقيقة متده ال اليت
  .حدا على كل     ّ  اجملز أة املهام يف جناحهم حالة يف

ّ  متك ن عملية آليات عن البحث لزاما كان هلذا       من تاذاألس  
 املرتبط الدراسي احملتوى تنفيذ كيفيات و لفرتات املسبق  التخطيط

 Compétences finale  مدجمة ختامية كفاءات إطار يف ، مبادته

intégratrice  أدىن لكفاءات امتالكهم بعد املتعلمون ميتلكها 
 Compétences قاعدية كفاءات من تتدرج ا، ومرتبطة مستوى

de base مرحلية كفاءات إىل  Intermédiaire بكفاءات  مرورا 
  .أخرى مواد مع تتقاطع واليت  Transversale عرضية

  املعرفية النماذج عن املنبثق الفكر بتبنيها بالكفاءات فاملقاربة
Cognitiviste، البنائية Constructiviste، ةاالجتماعي والبنائية 

Socio-Constructivisteليةالعم مبدخالت تكتفي تعد ،مل 
ا، وال      ّ    التعل يمية – التعليمية  السوداء للعلبة بالولوج تم  بل مبخرجا

 النشاط على تركز كما أغوارها، يف البحث السلوكيون جتنب  اليت
 البنية مكونات أهم احد يعد الذي النشاط هذا ، للمتعلم الفكري
 يف بيةباجيا املتفاعلة  البنية هذه نتاج ميثل     ّ  التعل م أن حيث له، الذاتية
 األستاذ( الغري على االرتكاز فيها يقل اليت الوضعيات خمتلف

 طور يف الكفاءة تكون اليت  احلامسة اللحظة عند) واآلخرون
 تكون عندما سابقة مراحل يف إال الغري تدخل يكون وال االكتمال،

 فرتة تقدير حسن ينبغي واليت البناء، طور يف مازالت الكفاءة تلك
   عن فعال  عاجزا الفرد فيها يكون اليت الفرتة وهي تلك، التدخل
  

  
 واليت لوحده، احلل بلوغه دون وحتول  تواجهه اليت العقبة جتاوز
 االحتمالية املنطقة  vygotsky فيجوتسكي يسميه ما مع تنطبق
،  La Zone Proximale de Développement (ZPD)للنمو
 وتوجيهه ستاذاأل قبل من والعفوي املستمر التدخل ينبغي ال حيث
 Papert  بايبري قال"   مثلما سيكون حينها األمر ألن املتعلم، لذات
 للتلميذ األستاذ  يشرح مرة كل يف Piaget بياجي مع املتعاونني احد
 ،)51:  2011 غريب،" ( خلقه من له منعا هنالك فان ما، شئ

 املواقف خمتلف يف قيمة ذي غري بأنه  الشعور إىل ذلك به وسيؤدي
 حىت االستمرارية عن بالعجز الشعور يتعلم أن ميكن كما درسية،امل

  أن إىل املدرسة فيه تسعى الذي الوقت يف األنسب، احلل بلوغ
 ،)savoir-être( بالكينونة مرتبطة معارف مرتادوها فيها ميتلك

م ويشبعون  وال النفسي، أمنهم يهدد ال جو  يف النفسية حاجا
 الصف داخل االجتماعية مكانتهم دد منغصات أخطاءهم جيعل

م؛ جلد يف سببا تكون أو الدراسي،  قبل من اخلطأ يف فالوقوع ذوا
     ّ     التعل مية، – التعليمية العملية يف مقبول وهو بيداغوجي، حق املتعلم
 وإمنا الربان، وطرد السفينة تغيري أو عليه، املتعلم معاقبة ينبغي وال

ا، السفينة يف معه الركوب ينبغي  العيوب إصالح على والعمل ذا
 خالل من األمان، بر إىل ا العبور من هو ومتكينه ا، اليت

 وحدة يف وجتميعها ترتيبها معارفه، تنظيم كيفية على مساعدته
 األخر فوق بعضها مرتاكمة وغري مكونتها خمتلف بني متفاعلة جمتمعة

ِ   جمتم عا احلاصل يكون  حبيث جنب، إىل جنبا متجاورة أو  ىأرق   
 خالل من إال ذلك يكون وال منفصلة؛ األجزاء من) نوعي( وأجود
 واسرتاتيجيات ومهارات الوقت إدارة كيفية صرحيا تعليما تعليمه
 يف التسرع من وأجنع أهم األمر هذا على والرتكيز العليا، التفكري
 األمر، جتاهل أو  معاقبته أو فيها يقع اليت لألخطاء احللول إعطاء
 املتمثلة  الديداكتيكي املثلث أقطاب بني التحاور صةفر  تتاح وبذلك

  .وجه أحسن على واحملتوى، املتعلم األستاذ، يف
ا اإلدماج ومادام املقاربة، هذه حال هذا إذن فمادام  شريا
 شروطه هي وما ظلها؟ يف اإلدماج هذا مفهوم فما األساس،
 دعن إقحامه إىل السبيل وكيف به؟ املرتبطة الوضعيات وخصائص

 أحسن على استثماره من املتعلمني ومتكني  الدراسي الربنامج تنفيذ
  وجه؟
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 : بالكفاءات المقاربة ظل في اإلدماج مفهوم .1

 اإلطار يف املكتسبات إدماج مبعىن الكفاءة مفهوم استخدم
  mobilisation تعبئة مبعىن    intégration des acquis املدرسي
 تتمظهر حبيث األستاذ، قبل نم معدة معينة وضعيات يف     ّ    التعل مات
 Le( حمددة سياقات ضمن للمعرفة كتفعيل املعىن ذا الكفاءة

Boterf 1995, De ketele 1996 , Roegiers 2000   (وهي 
 االعتبار بعني تأخذ حيث ، concept intégrateur إدماجي مفهوم
 اليت والوضعية املتعلمني، قبل من املنجزة النشاطات الدراسي، احملتوى
 الذي السياق مراعاة مع بعض؛ مع كل النشاطات هذه فيها تتم

  .الوضعية تلك ضمن     ّ  املتعل م فيه يوضع
 Deketele (1988) قدمه الذي اإلدماجي اهلدف مفهوم      ّ ولعل  

 ساهم الذي والسلوكي التيلوري الفكر هيمنة من التحول نقطة يعد
 Delandsheer, Gilbert, Kratwohl, Mager, Bloom تعزيزه يف

 خالل من والتكوين الرتبية جمايل أفكارهم اقتحمت ممن وغريهم  
   La pédagogie par Objectifs (PPO)األهداف بيداغوجيا

  فدكتل، la pédagogie de maîtrise  (PM)اإلتقان وبيداغوجيا
Deketele أنه على التعليم، جمال يف اإلدماجي اهلدف يعترب كان 

  )Gérard et al, 2009 :61: (صائصاخل من جمموعة تتضمن كفاءة
 ادماجية وضعية حول تدور الكفاءة Situation d’intégration 

 ...مشوشة وأخرى أساسية معلومات ا 

 تقوميه وميكن اإلدماج يتطلب معقد نشاط هي الكفاءة... 

 اليت الطبيعية للوضعية األقرب الوضعية هي اإلدماجية الوضعية 
ها  أن ميكن  .اجتماعية وظيفة هلاو  املتعلم جيا

 الكينونة معارف يستدعي اإلدماجي اهلدف  savoir-être 

 موجهة وهي savoir-vivre مستقبال احلياة حبسن مرتبطة ومعارف
 .  Autonomieاالستقاللية تعزيز حنو

 مجلة     Mobilisationتعبئة عملية هو"     ّ     التعل مات، إدماج إذن،
 من)  Savoir et Savoir- faire( الفعلية  واملعارف املعارف من
    )Roegiers .x  2003. : 259(  "معقدة وضعية معاجلة أجل

  :يلي مبا يتميز اإلدماج فنشاط
 أو أستاذه عن مستقال التلميذ فيه يكون أي: فردي نشاط 

 .للمهمة واملنجز الفاعل هو أنه مبعىن زمالئه،

 بطةاملرتا املعارف وانتقاء مجع مثة ومن: معارف اكتساب يتطلب 
 العقبات جتاوز يف وتساهم تتكامل، حىت بينها والتنسيق واملشرتكة
 .الوضعيات ملختلف حلول إجياد أو املعرتضة

 من حيدث ما كل أن حيث: واعي نشاط هو النشاط هذا 
 عفوية، بصورة حيدث ال للمعارف، وتوظيف تنسيق جتنيد، عملية

 نتيجة بلوغ إىل ذلك وراء من يهدف الذي التلميذ، من بوعي وإمنا
  .  معينة

 القادر التلميذ إعداد على تعمل اإلدماج بيداغوجية فإن وبالتايل
ا من أكثر املعقدة، الوضعيات حل على  إكسابه على تعمل كو

 باألهداف، التدريس بيداغوجية يف احلال هو كما اجملزأة املعارف
ا كما   . بالكفاءات التدريس مقاربة عليه ترتكز الذي األساس أ

  :اإلدماج نشاط راحلم .2
 إىل الوصول من التلميذ يتمكن عندما اإلدماج نشاط يتضح

 هذا بلوغه يكون أن على اإلجناز، ذا التام الوعي مع مقبولة، نتائج
 هذه ومهارات، معارف وتفاعل إدماج نتاج إذن هي فالكفاءة فرديا؛

 متتد   ّ     تعل مية،-تعليمية عمليات خالل مروره عرب تنمو املهارات
، سنوات أربع أو ثالث منها الواحد مدة أطوارا حىت بل وال،فص

  .ومتكاملتني نشطتني مرحلتني على يعتمد عموما فاإلدماج"
 الكفاءات اكتساب يف تتمثل: األوىل املرحلة  

 املكتسبة الكفاءات وإثراء تقوية يف تتمثل: الثانية املرحلة 
)Touzin. 1997 :01. ( 

 :األولى المرحلة .1.2

ّ   ميك نه التلميذ قبل من املعارف تساباك       املشاكل حل من  
 خمتلف يف تواجهه اليت املشكلة الوضعيات جتاوز أو أمامه، املوضوعة

 كفاءات اكتساب من متكن أنه القول ميكن وبالتايل واملواقف، املواد
 . الحقة تعليمية لعمليات قاعدة بدورها تكون قاعدية،

 :الثانية المرحلة .2.2

 اليت املفاهيم ومادامت قدرات، على تشتمل ةالكفاء دامت ما
ا    ّ  تتمي ز للمعارف األساس احلجر تشكل  فإن وتتطور، تنمو بأ

ا عند األوىل حالتها على تبقى ال املكتسبة الكفاءات  من اكتسا
 كلما وتعددت، الوضعيات تشابكت كلما أنه إذ التلميذ، قبل

 تدمج مرحلية كفاءات جتنيد يتطلب حبيث التجنيد، عملية تعقدت
 فيها احلل يكون جديدة، عضوية وحدة مشكلة بينها فيما وتتضافر
 .نوعي

 أنواع خمتلف مع التعامل كفاءة ميتلك الذي الطالب: مثال
 باحرتام) االجتماعية للعلوم اإلحصائية االحزمة( spss يف املتغريات
 وتصنيف قياسه مستوى وحتديد ووصفه املتغري اسم كتابة شروط
 متكنه أوسع كفاءة لديه لتصبح الكفاءة هذه يطور أن مكانهبإ قيمه،
  . spss طريق عن كان مقياس أي مع التعامل من

 يف الكفاءات أن هو اجملال، هذا يف إليه اإلشارة ميكن ما أهم إن
ا بل متوازية خطوط يف تسري ال تطورها  وهذا بينها، فيما مدجمة إ
 حصة كل اية تكون قد ،دينامكية سريورة ذاته حد يف هو اإلدماج
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 يف املتعلم وضع جيب حيث حماور، جمموعة أو حمور اية بعد أو
 .السابقة مكتسباته إدماج على بتحريضه كفيلة تكون وضعيات

  : اإلدماج نشاط شروط  .3
 عناصر توفر ينبغي املتوقعة، بالصورة اإلدماج نشاط يتحقق لكي
ا مهمة   :حتدث أن اإلدماج لعملية ميكن ال بدو

 : Pré-acquis  السابقة المكتسبات من قدر توفر .4

 هي ماضية، حصص يف امتالكها مت اليت  السابقة فاملكتسبات
ّ   ميك نه حل بلورة على يساعده ما املتعلم منها ينتقي اليت اخلام املادة   
 عن   ّ  تغي ب الذي الطالب فمثال، الوضعية، يف اجملابه العائق جتاوز من

 affichageاملتغريات عرض شاشة مكونات تناولت اليت احلصص

des variables  البيانات  عرض وشاشةaffichage des données 

 خارج أو صفي نشاط خالل من احلصص تلك يستدرك ومل 
 تتطلب وضعية خالل من اإلدماج بنشاط يقوم أن ميكنه ال الصف،
ا استمارة تفريغ  مبراعاة تتعلق تعليمات احرتام مع الشخصية، مبعلوما

 العبارات بدائل درجات إدخال وكذا املتغريات قياس ومستوى  عنو 
  .واملوجبة السالبة
 فعل في يتجسد ان ينبغي اإلدماج نشاط Action :  

ا، حد يف كافية غري املكتسبة فاملعارف  إدماجها جيب بل ذا
 األستاذ على جيب إذ األداء، طريق عن ومتحيصها البعض بعضها مع

 مع عليها، الدالة  األنشطة وانتقاء ءاتالكفا خمتلف مؤشرات ضبط
 هذه تكون أن على التقومي، حمكات وحتديد األداء معيار  إىل اإلشارة
 واحدة، وضعية يف خمتلفة مكتسبات إدماج على مساعدة األنشطة

 وحل املشاريع كاجناز املناسب، األسلوب باختيار إال ذلك يكون وال
 بنسخ قام أن الطالب لكلذ ميكن السابق، املثال ففي املشكالت؛

 حبفظ وقام زمالئه، عند من احلصص تلك حمتويات كتابة أو
 ومستويات أنواعها وكل املتغريات، كتابة وشروط spss مكونات
 يتمكن فال اآليل اإلعالم جهاز أمام عاجزا يقف لكنه ... قياسها
  .الواقع ارض على املكتسبات تلك جتسيد من
 لفهما  Compréhension : 

 عقلية عملية هو وإمنا  تعلمه ملا التلميذ اسرتجاع يعين ال مالفه
 حتويل على قدرته يف متمثلة البسيطة، االسرتجاع عملية تتجاوز
 وكذا ، املعىن تغيري دون أخرى صياغة إىل صياغة من املعرفة مضمون
 حل يف متمثلة فعلية آداءات يف املضمون ذلك جتسيد على قدرته

ة املشكالت  أفكار جمرد من حتويلها أي الصعبة، عياتالوض وجما
 التكيف حيقق ملموس واقع إىل بالذهن، مرتبطة ومعارف

  . واالستمرارية

 قاعدة تشكل     ّ   التعل م،  التعليم سريورة خالل املكتسبة فاملعارف
 أو التفسري التحويل، بعمليات قيامه أثناء  التلميذ عليها يرتكز نظرية

 املكتسبات" إن بل يفعل ما إدراكو  فهم من يتمكن ومنه التعميم،
" اإلدماج لعملية أساسية ركيزة تشكل -هذه- القاعدية

)Touzain.1997 :03  .(  
 ال قد للفهم التعلم"  الن الفهم، قبل كشرط الفعل أدرجنا ولقد
 املراد املادة طبيعة حسب وذلك ، فيه مرغوبا أو عمليا دائما يكون

 .قطامي". (املتوفر الوقت أو واملعلمني املتعلمني قدرات تعلمها،
 املعرفة تعلم يف يساهم الفهم قبل العمل فتعلم ؛)288:2013
 التقريرية املعرفة تعلم منه أكثر procédurale Savoir  اإلجرائية

Savoir déclaratif   .  
 مشكلة وضعية خالل يتم اإلدماج نشاط :  

 تشكل وضعيات   ّ  توف ر إىل حباجة     ّ    التعل مات إدماج عملية إن
دث حوافز  مما للمتعلم، املعرفية البنية يف التوازن عدم من نوعا ُ   حت 
 مشكلة البعض بعضها مع تدمج متعددة، موارد استدعاء إىل يدفعه
ّ  تشك ل يف تساهم متجانسة وحدة  حمصلتها تكون معرفية صيغة   
 أو املسألة للموقف، املعقدة البنية تفكيك على النوعية القدرة
 إىل املعريف، التوازن وإحداث احلل، بلوغ ومنه املطروحة، املشكلة
ة العقبات جتاوز على تساعد خربة اكتساب جانب  مستقبال، املشا
  . والقياس للمالحظة قابلة آداءات يف  يتمظهر هذا كل بأن علما

 ومبهمة مكتملة غري ومهام حواجز هي إذن المشكلة فالوضعية
ّ  حتر ض ، حمددة سياقات يف األستاذ قبل من توضع املعامل،  التلميذ  
 الذاتية موارده وتوظيف جتنيد على هلا املسبق احلل ميلك ال الذي
 النشاط كان إذا( اجملموعة موارد أو السابقة،  مكتسباته يف املتمثلة
 كالوثائق،( األستاذ قبل من املقدمة املعطيات وكذا ،)مجاعي
  ...).  التعليمات اخلرائط،
 اإلدماجية الوضعية خصائص: )Roegiers et al .2010 :45-

47.(  
 األستاذ قبل من معدة وضعية. 

 الصدفة مبحض يتم ال  إعدادها. 

 املستهدفة والكفاءة تتناسب حىت بدقة اختيارها يتم. 

 صعبة جد وال سهلة جد تكون ال. 

 الوضعيات من بعائلة مرتبطةune famille de situation  

 املتعلم ألن ، بسيطة أسئلة عن عبارة ليست اإلدماجية الوضعية 
 الوصول بغية جتنيدها ينبغي اليت  ressources املوارد إلجياد مدعو
 .احلل اىل
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 املهنية و املدرسية ، اليومية التلميذ حبياة مرتبطة اإلدماجية الوضعية 
 ومتثل املتعلم اهتمام مركز تالمس حبيث  significative)داللة ذات(

ّ   حمر ضة وضعية فهي ، له حتد  .ودافعة  

 سند على ترتكز support )،مدعو واملتعلم...) أشكال صور 
(...)  فيه املعلومات توضيح يتم أن  ينبغي الذي السند هذا ملعاجلة

 .احلل يف مباشر دور هلا يكون اليت العبارات عن واالمتناع

 التعليمات les consignes  إىل املدعو هو ألنه للتلميذ  موجهة 
 يكون فاحلل ، مكانه بذلك يقوم من األستاذ وليس ،   ّ     تعل ماته إدماج
 .لوحده املتعلم قبل من

 اكرب فرصة للمتعلم نعطي حىت تعليمة من أكثر تقدمي ينبغي 
 .البعض بعضها عن منفصلة تكون ان ينبغي حيث ، للنجاح

 االستقاللية Autonomie   :  
)  Marvan. 1995 :53" (حبرية التصرف" تعين االستقاللية

 االعتماد هي بل إطالقا، األستاذ تدخل عدم تعين ال هذه واحلرية
 اإلقبال أسباب فيها تعزى حبيث املبادرة، زمام واخذ  النفس على
 إلمالءات تلبية منه أكثر داخلية دوافع إشباع إىل املهام على

 من أعلى الداخلي الضبط اسرتاتيجيات فيها تكون حيث خارجية،
 واالعتماد اتيةالذ باملسؤولية شعور معها يتولد اخلارجي، الضبط
  .املهام بتلك املرتبطة بالنشاطات القيام عند الفردي
 خاصة( اإلدماج عملية أثناء  تكون ال املستهدفة الكفاءة أن ومبا
 وإىل راجعة، تغذية إىل حباجة املتعلم فان مكتملة،) اجلزئي اإلدماج
 التقومي يرتكه الذي األثر على هنا التأكيد وجيب ، ة ومساعد توجيه،

 باعتماده للحل التلميذ بلوغ إن الكفاءة؛ بناء سريورة يف تكويينال
 أحسن على مكتسباته إدماج من متكن أنه على يدل نفسه، على
 ساهم كلما أمامه، املناسبة التعليمية الوضعيات   ّ   توف رت وكلما وجه،
  .كفاءاته تطوير عملية يف ذلك
 "املدارس يف االستقاللية لتكوين أساسيان مبدآن وهناك:  

 بالتمرن االستقاللية بناء نتعلم باملشي، املشي نتعلم مثلما: األول
 شاملة تنمية  تفرتض كفاءة كل: الثاين...) تطبيقية أعمال تنظيم(

 اليت التأملية املمارسة وكذا) La Pensée critique(  الناقد للتفكري
 ووضعيات املعارف من جمموعة خالل من إال ا القيام ميكن ال

 ).  : Perrenoud .1999  31" ( احلياة وضعيات أو  التكوين

 : بالكفاءات المقاربة في     ّ    التعل مات تخطيط  .5

َ    املتض منة للمعارف  ديداكتيكية نقلة إلحداث مدعو أستاذ كل     
 للتدريس القابل اطارها من حتويلها فيتم ملادته، الدراسي املنهاج يف
ّ  املدر س االطار اىل  وضبط الضرورية عارفامل حتديد ينبغي وعليه فعال،    

ِ   املشك لة الوضعيات عائلة اختيار مع لتدريسها، الزمين االطار  ذات    

 وأساليبه التدريس طرائق اختيار وحسن      ّ   للمتعل م، بالنسبة املعىن
 يكون أن على املعارف، تلك حتويل يتم خالهلا من اليت واسرتاتيجياته
 من عهوض مت ما يراعي حبيث متكامال، التعلمات لتلك  التخطيط

 من الدراسي الصف داخل  أمامه متاح هو ما و املناهج، معدي قبل
الذي    contexteالسياق وكذا السابقة، معارفهم املتعلمني، حاجات

يتم من خالله مترير تلك املعارف، سواء أكانت معارف جديدة يف 
                                       ّ            نطاق وضعيات ديداكتيكية، أو معارف سبق تعل مها يف نطاق 

دف ت دف تقومي االدماج، وضعيات مشكلة   ّ                               عل م االدماج، أو 
ّ                       على أن يتم خالل هذا وذاك حسن التمك ن من العالج البيداغوجي                                  

 .املناسب ويف الوقت األنسب

 فرتات  ثالث يف التعلمات لتلك التخطيط ميكن فإنه وعليه،
  :مهمة

 جديدة، وإجرائية تقريرية معارف تقدمي إىل دف: األولى الفترة 
  ديداكتيكية وضعيات ضمن وتتم اجلديدة لماتبالتع ترتبط فهي

situations didactique.  
 اجلزئي لإلدماج خمصصة: الثانية الفترة partielle تعويد دف 

 اية يف تكون أن ميكن حبيث التعلمات، إدماج عملية على املتعلم
  .بينها فيما مرتابطة حصص جمموعة أو حصة كل

  :إىل وحتديدا اإلدماج، هدف حنو موجه هنا املدرسي فالنشاط
 .الوضعية اكتشاف  -

 .التعليمات تفحص -

 .الفردي اإلنتاج على املتعلم تعويد -

 .املتعلمني ملنتوج الفردي االستغالل -

 ويستثمر التكويين التقومي األستاذ ميارس العمليات هذه وخالل   
 الوقت يف يقوم حيث  la pédagogie de l’erreur اخلطأ بيداغوجيا

 من القصد مجاعي، أو فردي بيداغوجي لعالج مناسبة ءاتبإجرا ذاته
يئته املتعلم تعبئة هو كله ذلك وراء  عند النهائي اإلدماج لفرتة و
  .احملاور جمموع أو احملور اية
 إدماج إىل دف نشاطات يف املتعلم إقحام يتم:  الثالثة الفترة 

 حبيث ة،دراسي سنة وأ سداسي دراسي، حمور اية يف يكون ختامي،
 األستاذ، قبل من حمدودة مبساعدة موجهة النشاطات خمتلف تكون
 .النهائي التقومي ملرحلة املتعلم يئة فيتم

  : الخاتمة
 األجواء يئة دون ينجح أن تربوي إصالح ألي ميكن ال

 إذابة فينبغي فيه، الشروع قبل النطاق وواسع قوي إعالم وتوظيف
 كخطوة John Dewey  ديوي جون ذلك إىل أشار مثلما اجلليد
 مرجو هو ما حيقق أن له ميكن ال كما التغيري، عملية خطوات من
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 يرتبط وما ملضامينه عميق لفهم به للمعنيني الفرصة إتاحة دون منه
 من عليه تشتمل ملا وإملام واسرتاتيجيات، نظرية، خلفية من ا

  .بيداغوجيات
 املتعلم تضع نشطة، بيداغوجيات على ترتكز بالكفاءات فاملقاربة

 قصد املعرفية بنيته يف اهتزازات حيدث حتد وأمام تعلماته، قلب يف
 من بنائها، وتعزيز اجلديدة، والظروف املعطيات وفق تشكيلها إعادة
 متعددة مشكلة وضعيات ضمن  حيدثا اللذان واملارسة الفعل خالل

 اتالوضعي تلك وباألخص ،)تقومية – ادماجية -تعليمية(  الوظائف
  تدريب يسبقها ان ينبغي واليت ، السابقة التعلمات بإدماج ترتبط اليت

 الوصول بغية أغوارها سرب يف ذاته على يعتمد  متعلم عليها،  للمتعلم
 ذلك يتم أن  على وقت، أي ويف حلول أي وليس نوعية حلول إىل
 املدرب ومقام تارة، واملوجه املرشد مقام يقوم أستاذ أنظار حتت
  .أخرى تارة جلواملعا
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  الميذ مرحلة التعليم الثانويالذكاء االنفعالي لدى ت
  - في ضوء متغير النوع والتخصص على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي دراسة استكشافية –

 بن خليفة فاطيمة  . أ

  -اجلزائر  –املركز اجلامعي غليزان  أستاذة مساعدة بقسم علم النفس
  :المقدمة

لتقـليدية اليت يالحظ يف السنوات األخرية أنه مل يعد االهتمام بالنظرة ا
تتناول موضوع الذكاء قاصرا على املنظور املعريف فقط، إذ وجد 
علماء النفس أمهـية اجلانب الوجداين لإلنسان نظرا لزيادة تأثري 
الوجدان يف حياة البشر كما أنه ال ينفـصل عن التفكري، ومن مث 

مبا فيها  -اكتسى االهتمـام بالقدرات العـقلية والسمات الشخصية
كمحددات للسلوك مركز اهتمام الدراسات -كاء االنفعايلالذ 

ولقـد شهدت السنوات القليلة املاضية اهتمـاما . والبحوث النفسيـة
متزايدا مبفهوم الذكاء االنفعايل و متثل هذا االهتمـام يف ظهور العديد 
من الدراسات األجنبية والعـربية اليت تناولت هذا املفهوم من زوايا 

  .ـة، نفسية واجتماعيةخمتلفة تربوي
 THORNDIKEثورندايك  وتعود جذور هذا املفهوم إىل نظرية      

عاما أنه ميكن تقسيم جمال الذكاء إىل  80 من الذي اقرتح منذ أكثر
ثالث جماالت واسعة هي الذكاء اجملرد وهو القدرة على فهم ومعاجلة 

على فهم  الرموز احلسابية واللفظـية، والذكاء العياين وهو القدرة
ومعـاجلة املوضوعات احلسية املباشرة والذكاء االجتمـاعي مبعـىن القدرة 

  .على فهم و إدارة اآلخـرين للتصرف حبكمة يف العـالقات اإلنسانية
جاردنر (أما اجلذور احلديثة له فرتجع إىل أعـمال        

GARDNER, 1983(  عن الذكاءات املتعددة ورفضه لفكرة العـامل
وعلى الرغم من استخدام مصطلح الذكاء يف الـرتاث النفسي . العام

منذ فرتات طويلة فإن مفهوم الذكاء االنفعايل كما هو عليه اآلن مل 
مايـر (يظهر صراحة أو بالصورة املنتظمة إال من خـالل دراسة 

اللـذان يرجـع هلمـا ) SALOVEY&MAYER, 1993وسالويف 
نفعـايل يف بداية التسعـينات، الفـضل يف انتشار مـصطلح الذكـاء اال

عن الذكـاء )  Golman,1995جوملان ( وكذلك كان لـكتـاب
ا أدى إىل زيادة مم العـاطفـي تأثري كبيـر يف انتشـار هذا املـصطلح 

ملحوظة يف حبوث الذكاء االنفعايل عرب مدى واسع من اجملاالت 
  .األكادميـية

ا مهما يف توجيه الفكر ومن املؤكد أن للعاطفة واالنفعاالت دور    
ويزخر الرتاث  أخلارجي،وحتديد عالقة الفرد بعامله  أإلنساينوالسلوك 

النفسي قدميا وحديثا مبوضوعات تشري إىل وجود عالقة تفاعل 
  .متبادل بني مشاعر الفرد وتفكريه

إىل أن أي نظرة للطبيعة اإلنسانية ) جوملان(ويف هذا اإلطار يشري
اطف واالنفعـاالت هي نظرة ضيقـة األفق تتجاهل قوة تأثري العو 

ّ                 والواقـع أن اسم اجلنس البشري  ذاتـه، أي اجلنس  مؤسف،بشكل                            
املفكر، يعد تعبريا خادعا يف ضوء الرؤية والفهم اجلديدين ملوقع 

ولن حتقق العقالنية  أآلنالعواطف يف حياتنا واللذين يطرحهما العلم 
: 2000 جوملان،. (اطف والبحتة أو الذكاء شيئا لو كبح مجاح الع

18-19(  
جمموعـة من ) Wardeell & Royceوارديل ورويس ( وقـدم   

الدراسات اليت تؤكـد تأثـر الشخصية اإلنسانية مبدى التجانس 
عبده وعثمان، (. والتفاعل بني النظام املعريف والنظام االنفعايل

2003 :249(  
خص بالقـدرات إىل أمهـية حتلي الش) 2004 جوملان،(ويشـري      

ويؤكد على أن األشخاص  والكفاءات الوجـدانية للنجاح يف احلياة،
الذين يعـرفون مشاعرهم اخلاصة جيدا، ويتفهمون ويتفاعلون مع 
مشاعـر اآلخرين بصورة جيدة هم أوالئك الذين يتميزون يف كل 

م املهنية جماالت احلياة،   .وخصوصا حيا
اعل بني اجلانب العقلي إن عملية التف" :يقول عبده وعثمان

واالنفعايل ميكن أن تظهر وتتبلور من خالل الذكاء االنفعايل، والذي 
 يعرب عن نفسه يف صور سلوكية متعددة منها إدراك االنفعاالت

ا، وإدراك انفعاالت اآلخرين : 2003عبده وعثمان، ". (الذاتية وإدار
249 (.      

  :مشكلة الدراسة
د وتفوقه األكادميي يتوقف على عدة من املـؤكد أن جناح الفـر 

عـوامل ثقافية واجتمـاعية وصحية ونفسية إال أن االنفعـاالت تعـترب 
أن لدى الفرد عـقلني ) Golman( عامال رئيسيا حيث ذكر  جوملان

العـقل املنطقي وبينهما تنسيق رائع حيث أن قل االنفعايل و الع: مهـا 
وتؤثر احلالة االنفعالية  املـشاعر ضرورية للتفكري والعكس صحيح،

على احلالة العقلية خاصة لدى املعلمني والتالميذ ممن يتسمون 
بدرجات مرتفعة من القلق، الغضب، واالكتئاب، ومن يقع فريسة 
ملثل هذه احلاالت ال يستطيع استيعاب املعلومات بكفاءة، وحني 

ا تعطل القدرة العقلية وخاصة ال ذاكرة اجم االنفعاالت الرتكيز فإ
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العاملة وهي القدرة على استحضار املعلومات اليت ترتبط باملهمة اليت 
  .يواجهها الفرد

ويؤكد من جـهة أخرى على أن الذكاء االنفعايل أهم من الذكاء 
يف التنبؤ بالنجاح األكادميـي وأن النجاح يف املـدرسة ال ) QI(العام

االنفعالية دورا يرجع  فقط  لقدرات الفرد املعـرفية ولكن للعـوامل 
مهما فيه، كما أكد على أن الذكاء االنفعايل ال يؤثر إجيابا على 
النجاح األكادميـي  فحسب وإمنا ميتد تأثريه االجيايب يف النجـاح على 

ولذا جيـب على ، )163-160: 2004 جوملان،. (مدى احلياة
 .لمنياملـؤسسات الرتبوية االهتمام باملـهارات االنفعـالية لدى املتعــ

  :وعليه ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية
الوعي بالذات، (ما مستوى درجات الذكاء االنفعايل و أبعاده   -1

لدى )  إدارة االنفعاالت،الدافعية ،التعاطف، التواصل االجتماعي 
  تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي؟

 ذكاء االنفعـايل و أبعـادههل توجـد فـروق دالة إحصائيا يف ال - 2

التعاطف، التواصل  الدافعية، الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت،(
لدى تالميذ السنة ) إناث/ ذكور( تعزى ملتغري النوع) االجتماعي 

  ؟)اناث/ذكور( تعزى ملتغري النوع  الثانية من التعليم الثانوي
  و أبعـادههل توجـد فــروق دالة إحصائيا يف الذكاء االنفعـايل -3

التعاطف، التواصل  الوعي بالذات، إدارة االنفعـاالت،الدافعية،(
لدى ) أديب/ علمي( تعـزى ملتغـري التخصص الدراسي ) االجتماعي

تعزى ملتغري التخصص  تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي
  ؟) اديب/علمي( الدراسي

  :فرضيات الدراسة
ط يف  درجات الذكاء االنفعايل وجود مستويات فوق املتوست  -1 

التعاطف،  الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت،الدافعية،(وأبعاده 
  لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي؟)  التواصل االجتماعي 

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الذكاء االنفعايل وأبعاده  -2
افعية، التعاطف، الوعي بالذات،إدارة االنفعاالت، الد(اخلمسة 

لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي ) التواصل االجتماعي 
  ).إناث/ ذكور( تعزى ملتغري النوع

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الذكاء االنفعايل وأبعاده  -3
الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، ( اخلمسة 

الميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي لدى ت) التواصل االجتماعي
  ).أديب/ علمي( تعـزى ملتغري التخصص الدراسي

لغايات الدراسة مت حتديد التعريفات اإلجرائية  :مصطلحات الدراسة
   :اآلتية 

  

         :الذكاء االنفعالي: أوال
-R.Bar( لقد ظهر مصطلح الذكاء االنفعايل يف بداية األمر على يد

On ( عندما اقرتح معامل االنفعالية 1985يف عام)EQ ( وقد عرف
بأنه يظهر قدراتنا على التعامل بنجاح مع مشاعرنا "الذكاء االنفعايل 

-Bar(وقام بتصميم اختبار  لقياس الذكاء االنفعايل " ومع اآلخرين

On EQ-I  ( 1996يعد أول اختبار من هذا النوع مت نشره عام .
  )60:2004الدردير،(

قدرة الفرد على تعرف الذكاء االنفعايل بأنه " جوملان"ويعرف    
إدارته النفعاالته، وحتفيزه لذاته، و  انفعاالت اآلخرين،انفعاالته و 

  )                   47: 2007سايل، . ( ومعاجلته لعالقاته مع اآلخرين
بأنه )  Mayer & Salovey,2000( ويعرفه ماير وسالوفاي     

معـاجلة املعلومات االنفعالية بشكل يساعد على القـدرة على جتهيز  و 
التكيف وختتص بصفة عامة بادراك االنفعاالت واستخدام 

تنظيم و إدارة ملية التفكري والفهم االنفعايل و االنفعاالت يف تيسري ع
  ).Hayward,2005:37.   (االنفعاالت يف الذات وعند اآلخرين

اده أنه جمموعة من وتتبىن الباحثة تعريفا للذكاء االنفعايل مف
املهارات والكفاءات االنفعالية، الشخصية، واالجتمـاعية اليت تساعد 
الفرد على حتسني األداء وحتقـيق األهـداف والتعـامل بنجاح مع 
متطلبات البيئة، والقدرة على التغلب على الضغوط، والذي ميكن 

الوعي : قياسه بالتقدير الذايت على مخسة مكونات رئيسية هي
لذات، إدارة االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، والتواصل با

  .االجتماعي
وتعرف الباحثة الذكاء االنفعايل إجرائيا بأنه الدرجة اليت حيصل    

عليها التلميذ على مقياس الذكاء االنفعايل املستخدم يف هذه 
  .الدراسة
  :تالميذ التعليم الثانوي : ثانيا
م" على الباحثة وتعـرفهم      التالميذ و التلميذات الذين جمموع أ

الثانية من التعليم الثانوي  ةالسن يتابعون دروسهم بشكل مـنتظم يف
مبؤسسات التعـليم الثانوي احلكومـية التابعة لوزارة الرتبيـة الوطنية و من 

  . مجيع التخصصات العلمية و األدبية
  :إجراءات الدراسة

   :عينة البحث: أوال 
 تلميذا وتلميذة مبـتوسط عـمري) 253(لبحث من تكونت عـينة ا    

مت اختيارهم بالطريقة العـشوائية ) 01.03(واحنراف معياري) 17.56(
  .ثانويات تغطي مقاطعات والية غليزان)  06(العنقودية من
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  )1(جدول 
  عينة الدراسة موزعين على الثانويات المختارة حسب التخصص الدراسي و النوع

  الثانويات
  

المجموع العام   التالميذ حسب التخصص الدراسي و النوعتوزيع 
  المجموع  أدبي  المجموع  علمي  للتالميذ

    اناث  ذكور  اناث  ذكور
  46  10  06  04  36  19  17  ثانوية بن عدة

  40  20  13  07  20  05  15  ثانوية فرانسيس

  24  10  05  05  14  04  10  ثانوية املطمر

  50  15  09  06  35  20  15 )مازونة(ثانوية سيدي عدة 

  45  12  07  05  33  19  14ثانوية بن امحد خبدة 

  48  20  13  07  28  08  20  ثانوية منداس

  253  87  53  34  166  75  91 اجملموع

فقا توزيع عينة البحث على مستوى الوالية طبقا جملموع الثانويات املختارة حسب مقاطعات التفتيش اليت تغطي والية غليزان و ) 1(يوضح اجلدول
  .)أديب/ علمي( ملتغريات النوع و التخصص الدراسي 

  :أدوات الدراسة: ثانيا
  )اعداد الباحثة: (أالنفعاليمقياس الذكاء 

باعداد مقياس الذكاء قامت الباحثة : صدق وثبات المقياس     
ملعريف للفئة املعنية حبيث يتوافق مع املستوى النمائي وا االنفعايل

) 46(عبارات املقياس يف صورته النهائية قد بلغ عدد بالدراسة و 
( مت التحقق من صدق املقياس باستخدام الصدق الظاهري .عبارة

و صدق البناء حيث أن قيم معامالت االرتباط بني  ) صدق احملكمني
كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء االنفعايل و األبعاد األخرى تراوحت 

تباط كل بعد وتراوحت قيم معامالت ار )  062و 0.35( بني 
وكلها دالة عند مستوى ). 079و 0.62(بالدرجة الكلية للمقياسبني 

 ، ومت التحقق من ثبات املقياس بطريقة إعادة التطبيق  0.01

 
 

واالتساق الداخلي ألفا كرونباخ  واحنصرت قيم املعامالت بني 
  .رو بذلك تعد مؤشرات جيدة على ثبات االختبا) 0.86 -0.56(

  :و مناقشتهانتائج الدراسة 
   :عرض و مناقشة نتائج الفرضية األولى : أوال
وجد مستويات فوق املتوسط يف  درجات الذكاء االنفعايل ت "    

التعاطف،  الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت،الدافعية،(وأبعاده 
 ، "لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي)  التواصل االجتماعي
فرض مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات وللتحقق من هذا ال

 .املعيارية و االوزان النسبية

  )2(جدول
  يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و األوزان النسبية

  )253= ن( للذكاء االنفعالي 
  الترتيبالوزن االنحراف المتوسط الدرجة عدد   الذكاء االنفعالي
    65.32  13.25  90.15  138  46  الدرجة الكلية

  05  55.21  03.61  18.22  33  11  بعد الدافعية

  02  66.00  04.35  19.80  30  10  بعد الوعي بالذات

  01  82.66  02.31  17.36  21  07  بعد التواصل االجتماعي

  03  63.54  03.30  15.25  24  08  بعد التعاطف

  04  58.66  03.98  17.60  30  10  بعد إدارة االنفعاالت

  100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 
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أن متوسط درجات الذكاء االنفعايل ) 2(يتضح من اجلدول رقم 
درجة وباحنراف معياري ) 90.15(لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي بلغ

، مما يدل على أن مستوى ) ٪ 65.32( ن نسيبو بوز ) 13.25(
. الذكاء االنفعايل عند هذه الفئة من التالميذ مقبول وفوق املتوسط

وميكن تفسري ارتفاع الدرجات يف بعدي الدافعية والوعي بالذات 
والذي يفسره طبيعة النمو العقلي يف هذه الفرتة من املراهقة وما 

وكذلك رسم  .صـورة الذات يصحبه من تشكيل هلوية األنا و تكوين
معامل املستقبل يف شكل أهداف يسعى التالميذ لتحقيقها بدعم من 

  .دافعـيتهم الذاتية لتحقيق النجاح الدراسي واملهين املستقبلي
وميكن تفسري ذلك أيضا بالطبيعة النمائية هلذه الفئة من التالميذ    

يفسر الدرجات وما مييزها من حيث النمو االجتماعي واالنفعايل مما 

و بذلك يكون الفرض .االبعاد املكونة للذكاء االنفعايلاحلسنة يف كل 
  .األول قد حتقق

   :عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية : ثانيا
توجد فروق دالة إحصائيا يف :" لقد نص الفرض الثاين على ما يلي 

ارة الوعـي بالذات، إد( و أبعاده اخلمسة  مستوى الذكاء االنفعايل 
لدى تالميذ  )االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، التواصل االجتماعي

  ).إناث/ذكور(السنة الثانية من التعليم الثانوي تعزى ملتغري النوع
" ت"والختبار الفرض الثاين قامت الباحثة باستخدام  اختبار 

T.Test   للمقارنة  بني متوسطات درجات الذكور و متوسطات
كما يوضحه  كاء االنفعايل وأبعاده اخلمسةدرجات اإلناث يف الذ 

  .اجلدول التايل
  )253= ن( في الذكاء االنفعالي   للمقارنة بين متوسطات الذكور و اإلناث" ت"يبن نتائج اختبار  )3(جدول 

  مستوى   مستوى  "ت" قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  النوع  الذكاء االنفعالي
 04.63 19.02 125  ذكور  ي بالذاتالوع

  0.001دالة عند   0.005  02.86
 03.92 20.57 128  إناث

 04.61 16.32 125  ذكور  ادارة االنفعاالت
  0.001دالة عند   0.000  05.27

 02.75 18.84 128  إناث

 04.28 17.52 125  ذكور  الدافعية
  0.001دالة عند   0.004  2.89

 02.76 18.82 128  إناث

 03.66 14.58 125  ذكور  التعاطف
  0.001دالة عند   0.001  3.33

 02.77 15.92 128  إناث
التواصل 
  االجتماع

 02.63 17.20 125  ذكور
  غري دال  0.010  1.11

 01.93 17.52 128  إناث

 15.04 88.44 125  ذكور  الدرجة الكلية
  11.03  91.82  128  إناث  0.05دالة عند  0.008  2.04

  01.97= 251و عند درجات حرية ) α =0.05( قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة
 02.60= 251و عند درجات حرية ) α =0.01( قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة

  
" ت"احملسوبة أقل من قيمة " ت"أن قيمة  )3(يتضح من اجلدول

 اجلـدولية يف بعد التواصل االجتماعي، أي أنه ال توجد فروق ذات
/ ذكور(تعزى ملتغري النوع بعد التواصل االجتماعيداللة إحصائية يف 

باقي اجلدولية " ت" احملسوبة أكرب من قيمة" ت" قيمةبينما  ).إناث
أي أنه توجد االبعاد و يف الدرجة الكلية ملقياس الذكاء االنفعايل  

لصاحل ) إناث/ ذكور( فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع 
 ادارة االنفعاالت، الدافعية، ث يف كل من  بعد الوعي بالذات،اإلنا

و بالتايل جند أن هذا  .التعاطف والدرجة الكلية يف الذكاء االنفعايل
  .يف جزء كبري منهالفرض حتقق 

نظرا التواصل االجتماعي بعد فروق يف ميكن تفسري عدم وجود  
 الذكور تشابه اخلصائص النمائية االنفعالية واالجتماعية بنيل

تشابه الذكور واإلناث يف هذه املرحلة يف جانب ، اضافة اىل واإلناث

تبادل اخلربات التعلمية والعالئقية متهيدا توسع دائرة االهتمامات و 
بينما ميكن تفسري ارتفاع . لولوج عامل ارحب هو عامل اجلامعة والعمل

الذكاء االنفعايل بصفة عامة لدى اإلناث يف ضوء اخلصائص 
) Tapia,1999(خصية املميزة لإلناث، مثل دراسة تابياالش
اللذين الحظا أن اإلنـاث يتميزن بارتفاع ) Dunn, 2002(ودان

درجات التعـاطف، املسؤولية االجتماعية والعـالقات بينشخصية 
ن باآلخرين . مقارنة بالذكور ن أكثر حساسية جتاه عالقا   .حيث أ

  ) Katyal & Awasthi ,2005: 154(.  
اما على مستوى الفروق  بني اجلنسني يف باقي االبعاد ويف الدرجة    

 Shain(مع دراسة تشاين وفابر الكلية فان هذه النتيجة تتفق

&Faber,1989 ( 17طالبة ترتاوح أعمارهن بني  85على عينة من-
سنة، حيث أظهرت النتائج  أن الفتيات الاليت يتميزن بإثبات  22



  

184 

) الوعي بالذات( باالهتمام مبشاعرهن الداخلية  للهوية الذاتية يتصفن
ن وبنمط حتليلي و فلسفي معا عبد الرمحن، . (يف جزء كبري من حيا

1998 :404 (.  
 & Fejfar(كما  تتفق هذه النتيجة مع دراسة فيجفر وهويل     

Hoyle, 2000 ( واليت استخدم فيها الباحثان مقياس الوعي بالذات
واليت توصال ) Fenigstein et al,1975" ( فينجستني وآخرون"ل

لدى النساء أقوى منه عند والدافعية  فيها اىل ان الوعي بالذات
  ).Fejfar& Hoyle,2000: 138-139(  .الرجال
أما بالنسبة للدرجة الكلية على مقياس الذكاء االنفعايل واليت       

ا تتفق مع دراسة باركر وآخـرون   Parker(كانت لصاحل اإلناث فإ

et al,2001 ( اليت أثبتت وجـود فـروق بني الذكور واإلناث يف الدرجة

. الكلية للذكاء االنفعايل وبعد الذكاء الشخصي لصاحل اإلناث 
  ).58: 2006عيسى ورشوان،(

   :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: ثالثا
توجد فروق دالة إحصائيا :" لقد نص الفرض الثالث على ما يلي

الوعـي بالذات، إدارة ( و أبعـاده اخلمسة  لذكاء االنفعايليف مستوى ا
لدى تالميذ ) االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، التواصل االجتماعي

السنة الثانية من التعليم الثانوي تعـزى ملتغري التخصص الدراسي 
" والختبار هذا الفرض ،استخدمت الباحثة اختبار  ).أديب/ علمي(
ة  بني متوسطات درجات التالميذ العلميني للمـقارن  T.Test" ت

  . واألدبيني يف الذكاء االنفعايل وأبعاده و اجلدول يوضح ذلك

للمقارنة بين المتوسطات في الذكاء االنفعالي بأبعاده الخمسة و الدرجة الكلية حسب انتماء التالميذ " ت"يبين نتائج اختبار   )4(جدول
  253=ن) علمي، أدبي(للتخصص

  مستوى الداللة  مستوى  "ت"قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  تخصصال  البعد

 04.48 19.27 166  علمي  الوعي بالذات
  0.01دالة عند   0.116  02.70

 03.91 20.81 87  أدبي
 04.24 17.05 166  علمي  إدارة االنفعاالت

  0.01دالة عند   0.001  03.06
 03.22 18.64 87  أدبي

 03.97 17.87 166  علمي  دافعيةال
  0.05دالة عند   0.014  02.09

 02.69 18.87 87  أدبي
 03.48 14.89 166  علمي  التعاطف

  0.05دالة عند   0.005  02.45
 02.83 15.95 87  أدبي

التواصل 
  االجتماع

 02.28 17.39 166  علمي
  غري دالة  0.736  0.32

 02.37 17.29 87  أدبي
 13.75 89.56 166  علمي  ليةالدرجة الك

 12.22 91.28 87  أدبي  غري دالة  0.322  0.98
  01.97= 251و عند درجات حرية ) α =0.05( قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة
  02.60= 251و عند درجات حرية ) α =0.01( قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة

" ت"من قيمة  احملسوبة أقل" ت"يتضح من اجلدول أن قيمة      
اجلدولية يف كل من بعد  التواصل االجتماعي  والدرجة الكلية للذكاء 

 هذا البعداالنفعايل، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
  )علمي، أديب(ويف الدرجة الكلية  تعزى ملتغري التخصص الدراسي 

 اجلدولية يف الوعي" ت" احملسوبة أكرب من قيمة" ت" وأن قيمة  
والتعاطف، أي أنه توجد فروق ادارة االنفعاالت، الدافعية بالذات، 

) علمي ، أديب(ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص الدراسي  
وبالتايل يكون الفرض الثالث قد . لصاحل تالميذ التخصص األديب 

  .حتقق جزئيا
الوعي ( ابعاد ترجع الباحثة االختالف املالحظ يف  درجات      
و اليت كانت ) و التعاطف، ادارة االنفعاالت، الدافعية ذات بال

  :لصاحل تالميذ التخصص األديب  إىل  سببني أساسيني مها

طبيعة التخصص يف حد ذاته من حيث ما حيتويه من مضامني يف  -
املنهج الدراسي خاصة يف مواد األدب العريب والعلوم اإلسالمية  

 اور دراسية كثرية تصب وحتث على والعلوم االجتماعية واليت حتتوي حم
التعـاطف وكذلك حتتوي حماور تستدعي النقـد تعرف الذات و 

والتحليل خاصة بالعلوم االجتماعية  والفلسفة مما يزيد من رفع درجة 
  .الوعي بالذات لدى التالميذ

كما ميكن تفسري هذه النتيجة من منظور علمي آخر هو     
النمط األمين والنمط (يطرة الدماغـية الدراسات املتوصل إليها يف الس

إىل أن طالب ) 1994 ،عبد الرمحن(حيث توصلت دراسة ) األيسر
وطالبات القسم األديب يسيطر عليهم النمط األيسر، وبالعودة إىل  

" تورانس"ونقال عن ) األمين واأليسر(الوظائف املعـرفية لنصفي الدماغ
فإن من أهم الوظائف فإنه عندما يكون النمط الغالب هو األيسر 

املعرفية هلذا النمط هي قـراءة التفاصيل، شرح املشاعر بلغـة مباشرة 



  

185 

والتعـلم عن طريق الوصف اللفظي وهذه الوظائف املـذكورة  وواضحة 
 األديب فيما يتعلق بالوعي بالذات تفسر امتياز تالمـيذ التخصص 

  . والتعاطف
حول )  1998املرسي، ( دراسة  تتفق هذه النتيجة جزئيا مع      

وأمناط التعـلم و التفكري واسرتاتيجيات  العـالقة بني املهارات اللغـوية
التعلم لدى طالب اجلامعـة إىل وجود ارتباط مـوجب ودال بني النمط 
األيسر مع املهارات اللغوية، وهذه نتيجة طبيعية كون تالميذ 

م يف  التخصصات األدبية يتمتعون مبهارات لغوية عالية تفوق أقرا
التخصصات العلمية، إضافة إىل أن أغلب تالميذ التخصصات 
األدبية هن إناث، وبالتايل فإن املؤشرات املـذكورة واملتعـلقة خبصائص 
النمط املسيطر واملهارات اللغـوية وكذلك تركيبة التخصصات األدبية 

) ، والتعاطف الوعي بالذات" يف بعد  تفسر مجيعـها سبب  الفروق 
يف حني مل توجد دراسات تفسر  .احل تالميذ التخصصات األدبيةلص

  .الفروق يف الدافعية لصاحل تالميذ املسار األديب
  :التوصيات

  .إعداد برامج لتنمية الذكاء االنفعايل يف مجيع املراحل التعليمية -1
اجراء املزيد من الدراسات حول الذكاء االنفعايل يف ضوء قلة  -2

  .يف هذا اجملال خاصة باجلزائرالدراسات العربية 
البحث املستفيض يف الفروق بني التالميذ مبختلف التخصصات  -3

الدراسية لغايات تطوير مفهوم الذكاء االنفعايل وتنميته لدى من 
  .حيتاجه من التالميذ

اجراء دراسة مماثلة يف عالقة املتغريات املدروسة مع متغريات  -4
للتلميذ لتوسيع القاعدة النظرية  اخرى ذات صلة باحلياة املدرسية

  .حول متغري الذكاء االنفعايل
إجراء دراسة ميدانية عن العالقة بني الذكاء االنفعايل والتحصيل  -5

  .الدراسي
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 )1(ملحق 

  مقياس الذكاء االنفعالي
  :البيانات العامة

  : ..........العمر: .............اجلنس: ........... الشعبة: .............املستوى الدراسي.....................  :.املؤسسة 
  تعليمات التطبيق

عزيزي الطالب ، فيما يلي عدد من العبارات ، نرجو منك قراءة كل عبارة قراءة جيدة ، مث حدد مدى انطباق مضمون العبارة عليك و ذلك     
يف اخلانة املناسبة حسب خيارات اإلجابة املوجودة أمام كل عبارة ، ليست هناك إجابة صحيحة و أخرى خاطئة، فاإلجابات )  ×(ع عالمة بوض

  .أجب عن كل العبارات.  الصحيحة هي اليت تتناسب مع شخصيتك 
  

تنطبق 
  دائما

تنطبق 
  غالبا

تنطبق 
  احيانا

  ال تنطبق
 الرقم العبارات

 01  ا أنزعج أستطيع أن أحدد من هو الشخص أو ما هو  الشيء الذي  أزعجينعندم    

دوئي عندما أتعرض ملواقف تضايقين      02 أحتفظ 

 03 ال أستطيع أن أطور مهارايت الدراسية    

م       04 لدي القدرة على معرفة مشاعر اآلخرين من خالل نربات أصوا

 05 ال أ كسب  األصدقاء بسهولة    

 06 أعرف جيدا نقاط قويت و نقاط ضعفي    

 07 ال أستطيع السيطرة على نفسي عندما أغضب    

 08 أتطلع للمستقبل بأمل و تفاؤل    

 09 أستطيع التعرف على مشاعر زمالئي من تعبريات وجوههم    

 10 ال أعفو بسهولة عمن أساء يف حقي    

 11 ابية كاملرح و السرورأعرب بسهولة عن  انفعااليت االجي    

 12 ال أستطيع ضبط انفعااليت عند مواجهة املخاطر    

 13 أتوقع أن يكون املستقبل أفضل من احلاضر    

 14 أستمع  باهتمام و ال أقاطع من يتحدث إيل    

 15 يلجأ إيل  زمالئي لطلب النصيحة    

 16 . حلهاإذا صادفتين مشكلة ما ،  أفكر بوعي و برتكيز يف    

 17 لدي القدرة على مواجهة املشاكل اليت تعرتضين    

 18 ال أستطيع جتاوز صعوبايت الدراسية    

 19 ميكنين أن أتفهم انفعاالت اآلخرين حىت لو كنت غري راض عنها        

 20 أمتتع بعالقات طيبة مع اآلخرين    

 21 ميكن االعتماد علي يف املواقف الصعبة    

 22 أحتكم يف أعصايب عندما تكون هناك حاجة لذلك    

 23 أتصور أن النجاح سببه احلظ و ليس العمل    

 24 ال ميكنين أن أتقبل أفكار اآلخرين عندما ال تتفق مع أفكاري    

 25 أنا على اتصال دائم مع أصدقائي    
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 26 لدي القدرة على حتمل أسوأ الظروف    

 27 ص إال بعد أن أعرفه جيداال أحكم على أي شخ    

 28 أحافظ بدقة على مواعيدي مع اآلخرين    

 29 أستطيع الشعور مبشاعر اآلخرين اليت ال يفصحون عنها    

 30 أفضل البقاء وحدي على االندماج يف اجلماعة    

 31 لست واثقا متاما من قدرايت    

 32 لضاغطةميكنين احملافظة على اتزاين حىت يف الظروف ا    

 33 ال متنعين الصعوبات من التقدم يف حتقيق أهدايف    

 34 يسهل علي توضيح أفكاري لآلخرين    

 35 ال أستطيع التكيف بسهولة مع األحداث اجلديدة    

 36 أفضل اجناز األعمال اليت تتطلب مهارات خاصة    

 37 ال أستطيع أن أفهم مشاعر اآلخرين    

 38 القدرة على إقناع اآلخرين و التأثري فيهمأمتلك     

 39 أستطيع أن أحدد أخطائي بدقة    

 40 أنا سريع االستثارة و االنفعال    

 41 أتطلع دائما ألن أكون متفوقا    

 42 يصعب علي اإلصغاء الدقيق ملشاكل اآلخرين    

 43 املناسبةأستطيع القيام بعملي بثبات و تركيز حىت يف الظروف غري    

 44 ال ميكنين التوقف عن التفكري يف مشاكلي    

 45 أستطيع أن أختذ القرارات املناسبة حىت عندما أكون حزينا    

 46 أجد صعوبة يف إمتام أي عمل أقوم به    

  
  .45-39-34-31-26-21-16-11-6-1: الوعي بالذات

  .44- 40-35-32- 27-22-17- 12-7-2: ادارة االنفعاالت
  .46-43-41-36-33-28-23-18-13-8-3:لدافعيةا

  .42-37-29-24-19-14- 9-4:التعاطف
 .38-30-25-20-15-10-5:التواصل االجتماعي
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 )النوع األول(مرضى السكري  ىدلرفع تقدير الذات 

 بمستغانم) سيدي علي(دراسة اكلينيكية إحصائية لدى مرضى السكري بمستشفى 

        بجامعة وهران  باحثة - لة  بوريشة جمي. أ 
 أستاذ علم النفس بجامعة وهران  – مكي محمد. د                            

 

  :مقدمة
يعد تقدير الذات من السمات اهلامة الضرورية اليت جيب على         

ا فهي أساس جناح األفراد واجملتمعات، فهي تعلم  كل فرد التحلي 
طوير الذات، فإذا كان تقدير ذات الفرد ضعيفا الفرد طرق النجاح وت

فإنه حيول بينه وبني النجاح، ألنه يرى نفسه غري قادر على حتقيق 
هذا النجاح، فوجود هذه السمة لدى مرضى السكري ويف تقييمهم 
العايل هلا قد يساعدهم على ختطي بعض عقبات املرض مما يكسبهم 

الدراسة إىل تقدير الذات فسنتطرق يف هذه . تقديرا وثقة يف أنفسهم
عند مرضى السكري كما سنحاول من خالل بناء برنامج إرشادي 

  .لرفع هذه السمة األساسية من مسات الشخصية
  :مشكلة الدراسة 

وحدة النفس واجلسم إىل ) م1037 – 780ابن سينا، (لقد نقل 
امليدان العملي أو التطبيقي، عندما قام بوضع محل صغري وذئب 

كان واحد دون ان يتمكن أحدمها من الوصول إىل مفرتس يف م
اآلخر، وكان يقدم إليهما الطعام، وقام مبالحظة التطورات العضوية 
لدى احلمل الذي تعرض إىل حالة من اخلوف والتوتر والذعر، 
فالحظ أن احلمل قد أصيب باهلزال التدرجيي، حىت مات بسبب 

بني لنا أن هناك عالقة من هنا يت. معاناته من هذه الضغوط االنفعالية
بني اجلسد والنفس، ومدى تأثري كل منهما على اآلخر، أي أن 
العالقة بينهما تبادلية؛ حيث يؤثر كل منهما يف اآلخر، وكلما كانت 
شروط النمو النفسي آمنة ومستقرة كلما كان اجلسد حيقق منوا إجيابيا 

  ).197: 2008حممد خالد الطحان، (
ريف يتكون من أفكار اإلنسان عن خمتلف فالذات بناء مع       

نواحي شخصيته، فمفهومه عن جسده ميثل الذات البدنية، ومفهومه 
عن بنائه العقلي ميثل مفهوم الذات املعرفية أو العقلية، ومفهومه عن 
سلوكه االجتماعي مثال للذات االجتماعية، ويركز علماء النفس 

من خالل تفاعل  على بناء الذات عن طريق اخلربات اليت تنمو
اإلنسان مع احمليط االجتماعي، ويطلقون على العملية اإلدراكية يف 

واليت من خالهلا ترتاكم تلك ) الذات املدركة(شخصية اإلنسان 
ّ                       اخلربات، فيتم بناء الذات ويكو ن الفرد مفهوما عن ذاته وملا كانت .                           

ية الذات هي شعور الفرد بكيانه املستمر وهي كما يدركها وهي اهلو 
اخلاصة به وبشخصيته فإن تقدير الذات يكون عبارة عن تقييم الفرد 

لنفسه، أو بتعبري آخر هو جمموعة مدركات ومشاعر لدى كل فرد 
  ).344: 2010صباح قاسم الرفاعي، (عن نفسه  

يف حبثهما ) Santos & Vanden, 1982(وأوضحا كال من 
ادو أمهية التدريب املقدم إىل مؤمتر اجلمعية االمريكية جبامعة كولور 

املستمر والتدريب العالجي واستخدام الكفاءات الوظيفية املدربة 
ومن نتائج هذه ).261: 2010منرية بنت حممد صاحل املرعب، (

من جهة، ومن " تقدير الذات"الدراسات التطبيقية يف إبرازها ألمهية 
خالل طبيعة عملنا يف املؤسسة االستشفائية ويف مصلحة الطب 

ي أين يتواجد مرضى السكري، نبعت مشكلة حبثنا، حيث الداخل
وجدنا أن كثري من املرضى يتسمون بتدين تقدير الذات من خالل 
تدين مفهوم الذات اجلسمية، وعدم الثقة يف فعاليتهم الذاتية مما 
جيعلهم حيجمون عن مواجهة الضغوط املختلفة؛ فتدين الذات 

، )النوع األول(السكري  االجتماعية واألسرية هلو واضح لدى مرضى
وهذا ما جعلنا نقبل على إجراء هذا البحث بالدراسة يف بناء برنامج 

املقابلة التحفيزية "إرشادي اكلينيكي يف استخدام تقنيتني مها 
  .يف الرفع من تقدير الذات لدى املرضى" والتنظيم الذايت

 فهل هناك تأثري للتنظيم الذايت واملقابلة التحفيزية لدى مرضى
يف رفع تقدير الذات لديهم؟ ومن هذا ) النوع األول(السكري 

  :السؤال الرئيسي تنبثق جمموعة من األسئلة الفرعية هي
هل توجد فروق دالة إحصائيا يف تقدير الذات بني متوسط   )1

درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية على اإلختبار 
 البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية؟

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات بني ه  )2
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي ومتوسط 

م يف القياس البعدي لصاحل القياس البعدي؟  درجا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات بني   )3
بعدي ومتوسط متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس ال
م يف القياس التتبعي، لصاحل القياس التتبعي؟  درجا

  :فرضيات الدراسة
بني متوسط " تقدير الذات"ال توجد فروق دالة إحصائيا يف   )1

  .درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبلي
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بني متوسط " تقدير الذات"توجد فروق دالة إحصائيا يف   )2
لضابطة واجملموعة التجريبية على اإلختبار درجات أفراد اجملموعة ا

 .البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

بني متوسط " تقدير الذات"توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   )3
م  درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي ومتوسط درجا

 .يف القياس البعدي، لصاحل القياس البعدي

  :سة احلالية إىلدف الدرا :أهداف الدراسة
املقابلة التحفيزية والتنظيم "دراسة مدى فعالية اسرتاتيجييت   )1

 .يف رفع تقدير الذات لديهم" الذايت

تصميم االسرتاتيجيتني حبيث تساعد األخصائيني النفسانيني   )2
والطاقم الطيب يف املستشفيات واملراكز يف مساعدة املرضى املصابني 

 .على تقبل مرضهم والتعايش معه

  : أهمية الدراسة
عدم وجود دراسات واليت تتناول الصيغة املباشرة هلذا املوضوع   )1

وهي تطبيق اسرتاتيجييت املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت يف رفع 
 .تقدير الذات لدى مرضى السكري النوع األول

أضحت الدراسات واألحباث احلديثة ال سيما الرتبوية منها   )2
 .ن االسرتاتيجيتنيواإلكلينيكية متارس هذي

" املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت"أمهية تصميم اسرتاتيجييت   )3
م م وتعايشهم مع املرض يف رفع تقديرهم لذوا  .لتنظيم ذوا

املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت " حتديد أمهية اسرتاتيجييت   )4
  .واليت جيب تقدميهما لدى مرضى السكري النوع األول"

  :لدراسةمصطلحات ا
هو اضطراب مزمن يف : داء السكري من النوع األول) 1

التحوالت الغذائية ينتج عن نقص نسيب أو كامل هلرمون األنسولني، 
وهرمون األنسولني يتم إنتاجه بواسطة خاليا بيتا املوجودة 

وغياب هذه اخلاليا أو تلفها ينتج عنه النوع األول من , بالبنكرياس
  .طوال العمر على أنسولني خارجيمرض السكر، واالعتماد 

 Entretien motivationnelاستراتيجية المقابلة التحفيزية ) 2
   Porchaska, & Di Clementeلـ بروشاسكا ودي كليمانتي 

تعترب وسيلة كما . هي مقاربة تتمثل يف عالقة مساعدة: (1983)
، )املفحوص(ختاطب مباشر ويف نفس الوقت متمركز حول الشخص 

إىل املساعدة على تغيري السلوك من خالل تعزيز الدوافع دف 
 .الذاتية، وذلك باستكشاف وحل التناقض

لـ ليفونتهال   l’Autorégulationاستراتيجية التنظيم الذاتي  )3
عملية تتكون من  وهو  ):Leventhal et al. )1992 وآخرون

ك، تنظيم االنفعال وتنظيم االنتباه وتنظيم السلو   :ثالث مراحل هي

وهي مراحل متسلسلة ومتداخلة حبيث ال ميكن فصلها عن أحداث 
  .احلياة اليومية ومواجهة حتديات املرض املتكررة

       :اإلطار النظري للدراسة

  :النظريات المفسرة لتقدير الذات: تاسعا
I.  نظرية أبراهام ماسلو في تقدير الذات: 

يشعر  يعد ماسلو تقدير الذات حاجة ال بد من إشباعها عندما
م حمبوبون وميتلكون شعورا باإلنتماء فتنشئ عندهم احلاجة  الناس أ
لإلحرتام وهناك نوعان من حاجات اإلحرتام، احرتام الذات واإلحرتام 
الذي مينحه اآلخرون، وإشباع احلاجة الحرتام الذات يسمح للفرد 
بالشعور بالثقة بقوته وقيمته وبكفاءته ويصبح أكثر قدرة وإنتاجا يف  

افة جماالت احلياة وعندما يفتقر الفرد إىل تقدير الذات يشعر ك
بالكآبة والعجز وتعوزه الثقة الكافية ملواجهة املشكالت، وقد أوضح 
ماسلو أن احرتام وتقدير الذات لكي يكون أصيال جيب أن يبقى 
على تقييم واقعي لقدرات الشخص وكفاءته وعلى احرتام حقيقي 

لطيف غازي مكي وآخرون، (ن يستحقه الشخصني من اآلخري
2011 :365.(  

II.  نظرية روزنبرج: 

إن هذه النظرية تعترب من أوائل النظريات اليت وضعت أساسا 
لتفسري وتوضيح تقدير الذات، حيث ظهرت هذه النظرية من خالل 
دراسته للفرد وارتقاء سلوك تقييمه لذاته، يف ضوء العوامل املختلفة 

واالجتماعي، والديانة وظروف اليت تشمل املستوى اإلقتصادي 
  .التنشئة األسرية

أن روزنربج وضع للذات ثالثة ) Bender، 1993بندر، (ويرى 
  :تصنيفات هي

وهي كما يرى الفرد ذاته وينفعل  :الذات الحالية أو الموجودة )1
 .معها

 .وهي الذات اليت جيب أن يكون عليها الفرد: الذات المرغوبة )2

ت اليت حياول الفرد أن وهي صور الذا :الذات المتقدمة )3
يوضحها أو يعرفها لآلخرين، ويسلط روزنربج الضوء على العوامل 
االجتماعية فال أحد يستطيع أن يضع تقديرا لذاته واألحساس 

 . بقيمتها إال من خالل اآلخرين

ا متثل ) 1979روزنربج، (ويعترب تقدير الذات اجتاه الفرد حنو نفسه أل
ن حنوها اجتاها، وهذا االجتاه حنو الذات                         ّ موضوعا يتعامل معها، ويكو  

خيتلف من الناحية الكمية عن اجتاهاته حنو املوضوعات األخرى 
  ).304ص  :2012زينب حممد حممود حممد امساعيل، (
  
 



  

190 

III.   كوبر سميث(نظرية:(  

متثلت يف دراسة لتقدير الذات عند اطفال ما قبل املدرسة 
رة تتضمن كال من الثانوية وتقدير الذات عند كوبر مسيث ظاه

عمليات تقييم الذات كما تتضمن ردود الفعل أو اإلستجابة الدفاعية 
وإن كان تقدير الذات يتضمن اجتاهات تقييمه حنو الذات فإن هذه 
االجتاهات تتسم بقدر كبري من العاطقة فتقدير الذات عند كوبر 
مسيث هو احلكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضمنا االجتاهات 

يرى أنه تصنعه على حنو دقيق ويقسم تعبري الفرد عن تقديره  اليت
 :لذاته إىل قسمني

 .وهو غدراك الفرد لذاته ووصفه هلا :التعبير الذاتي )1

ويشري إىل األساليب السلوكية اليت تفصح عن  :التعبير السلوكي )2
 .تقدير الفرد لذاته اليت تكون متاحة للمالحظة اخلارجية

  :ني من تقدير الذاتومييز كوبر مسيث بني نوع
ويوجد عند األفراد الذين يشعرون  :تقدير الذات الحقيقي  ) أ

م ذوو قيمة  .بالفعل أ

م  :تقدير الذات الدفاعي  ) ب ويوجد عند األفراد الذين يشعرون أ
غري ذوي قيمة ولكنهم ال يستطيعون االعرتاف مبثل هذا الشعور 

: 2002و، أبو جاد(والتعامل على أساسه مع أنفسهم ومع اآلخرين 
154.( 

IV.  نظرية زيلر : 

ينظر زيلر إىل تقدير الذات من زاوية نظرية اجملال يف        
الشخصية، يؤكد ان تقييم الذات ال حيدث يف معظم االحيان إىل يف 
اإلطار املرجعي االجتماعي، ويصف زيلر تقدير الذات بانه تقدير 

نه يشغل املنطقة يقوم به الفرد لذاته، ويلعب دور املتغري الوسيط أو أ
املتوسطة بني الذات والعامل الواقعي، وعلى ذلك فعندما حتدث 
تغريات يف بيئة الشخص االجتماعي فإن تقدير الذات هو العامل 
الذي حيدده نوعية التغريات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعا 
لذلك نستنتج مما تقدم أن النظريات اليت تناولت مفهوم تقدير الذات 
تؤكد أمهية الدور الذي تقوم به األسرةن ونوع الرعاية الوالدية يف منو 
وتطور هذا املفهوم لدى األفراد، كمفهوم تكيفي يتأثر إىل حد كبري 
باملؤثرات البيئية وطرق وأساليب التنشئة االجتماعية، لذلك اهتم 
 علماء النفس باخلربات املبكرة اليت خيربها الطفل يف سن حياته املبكرة

حيث تلعب دورا مهما يف تكوين وبناء ) السنوات اخلمس األوىل(
شخصيته، وتشكيل سلوكه حنو االستقالل واإلعتماد على النفس، 
وبعكس ذلك ترتسخ لدى األفراد االعتمادية والعجز عن القيام بأمر 
أنفسهم، وكذلك ترتسخ لديهم الرغبة بالعزلة واالنسحاب والبعد عن 

اآلخرين والشعور بالنقص والدونية وضعف  التفاعل االجتماعي مع

م على اختاذ القرارات اليت ختصهم  جماراة األقران، وضعف قدر
 .بأنفسهم ودون االعتماد على غريهم وخاصة االجتماعية منها

مبعىن آخر فإن تقدير الفرد لذاته يزيد من دافعيته يف اإلقبال على 
ن وهو يستطيع أن األعمال اليت تتطلب تفاعل اجتماعي مع اآلخري

يشارك يف التفاعل االجتماعي بكفاءة عالية، ويستطيع أن يناقش 
خليل عبد الرمحن (ويدافع عن وجهة نظره وما يتخذ من قرارات 

  ).85: 2007املعايطة، 
  :الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة
لقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج التجرييب والذي يهدف        
التنظيم الذايت (د فعالية وأثر متغريين جتريبيني مستقلني مها إىل إجيا

تقدير الذات لدى (على متغري أخر تابه وهو ) واملقابلة التحفيزية
، وهذا املنهج املعتمد اعتمدنا فيه ")النوع األول"مرضى السكري 

اجملموعة التجريبية (على التجربة القبلية والبعدية جملموعتني اثنني مها 
، حيث قمنا بإجراء القياس القبلي على جمموعيت )عة الضابطةواجملمو 

، مث إجراء القياس البعدي سرتاتيجيتنيالالبحث، مث القيام بتطبيق ا
على اجملموعات املذكورة، مث التحليل اإلحصائي ملعرفة مدى فاعلية 

يف الرفع من ) النوع األول(االسرتاتيجيتني على مرضى السكري 
 .تقدير الذات لديهم

  :عينة الدراسة
جمموعة جتريبية : مت تقسيم عينة البحث الفعلية إىل جمموعتني مها

مرضى ممن يعانون من  06(طبق عليها االسرتاتيجيتني وكان عددها 
، وجمموعة ضابطة مل تتلقى أي اسرتاتيجية )داء السكري النوع األول

وقد ) مرضى ممن يعانون من داء السكري النوع األول 06(وعددها 
العمر، اجلنس، نفس نوع (مراعاة جتانس اجملوعتني فيما خيص  مت

وهذا لتوفر شروط ) املرض، التقارب يف مستوى تقدير الذات
التجريب، وإمكانية إجراء املقارنات بني اجملموعتني، واجلدول التايل 

 :يوضح ذلك

يوضح توزيع مرضى السكري النوع األول ) 01(جدول رقم 
  الضابطةحسب المجوعة التجريبية و 

المجموعة 
  التجريبية

عدد 
  المرضى

المجموعة   الجنس
  الضابطة

عدد 
  المرضى

  الجنس
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

06  03  03  06  03  03  
  :أدوات جمع البيانات

  :ستخدمنا يف حبثنا أداتني من أدوات القياسا

برنامج مصمم " (املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت"اسرتاتيجييت  )1
 ).الباحثني من طرف

2(  
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 :اسرتاتيجية املقابلة التحفيزية  ) أ

املقابلة التحفيزية هي مقابلة نصف موجهة، تتمركز حوا الشخص 
، وتسعى إىل مساعدته على الرفع من )مريض السكري النوع األول(

دافعيته اجلوهرية يف عملية التغيري من خالل البحث عن التناقض 
لتوازن تساعد املريض من الوجداين والسعي إىل إجياد ميكانيزمات ا

  ".تقدير الذات"رفع 
 : اسرتاتيجية التنظيم الذايت  ) ب

تنظيم االنفعال وتنظيم   :عملية تتكون من ثالث مراحل هي وهي
االنتباه وتنظيم السلوك، وهي مراحل متسلسلة ومتداخلة حبيث ال 
ميكن فصلها عن أحداث احلياة اليومية ومواجهة حتديات املرض 

 .املتكررة

 ):من تصميم الباحثني" (تقدير الذات"س مقيا )3

بعد اتصالنا بامليدان واطالعنا على اجلانب النظري، وحتليل املقاييس 
تقدير الذات من (السابقة الذكر، ومجع املعلومات الالزمة حول متغري 

استطعنا التعرف " تقدير الذات) "أجل بناء أداة قياس تقيس فعال
اإلعتماد عليها يف تصميم  على املؤشرات الرئيسية اليت ميكن

االستبيان؛ كما توصلنا إىل عدد من األبعاد الرئيسية اليت تقيس تقدير 
  :، وهي)النوع األول(الذات هلذه الفئة من املصابني بداء السكري 

ويعرب هذا البعد عن مدى تقييم الفرد لذاته  :الذات الجسمية  ) أ
وقدراته،  عن جسمه، وحالته الصحية، ومظهره اخلارجي، ومهاراته

 .واجتاه اآلخرين حنو مظهره اجلسمي

يعرب هذا البعد عن تقييم الفرد لذاته عن  :الذات الشخصية  ) ب
مدى إحساسه بقيمته الشخصية، وتقديره لثقته بنفسه، وتوافقه، 
وحتمله للمسؤولية، وقدرته على مواجهة املشكالت، ورضاه عن 

 .حياته، وقدرته على ضبط انفعاالته

يعرب هذا البعد عن مدى تقييم الفرد  :يةالذات االجتماع  ) ت
لذاته عن عالقته باآلخرين، وشعوره بالرضا حنو مصادقة زمالئه 

 .واعتزازهم بصداقته

لذاته  يعرب هذا البعد عن مدى تقييم الفرد :الذات األسرية  ) ث
عن عالقاته يف األسرة، وأمهيته كعضو فعال يف األسرة، ومدى تقبله 

 .بني أفراد األسرة

يعرب هذا البعد عن مدى تقييم الفرد لذاته عن : األخالقيةالذات 
القيم واملعايري االجتماعية االخالقية السائدة يف اجملتمع، وعالقته 

  .باهللا، وإحساسه بانه شخص طيب، ورضاه عن أخالقه وسلوكه
  ":تقدير الذات"صدق وثبات مقياس 

  :صدق االتساق الداخلي لألبعاد: صدق المقياس  ) أ
ساب درجة ارتباط كل بعد من أبعاد االستبيان مع لقد قمنا حب

مصفوفة ارتباط األبعاد مع (األبعاد األخرى والدرجة الكلية للمقياس 
  ).الدرجة الكلية لالستبيان

  ".تقدير الذات"يوضح مصفوفة معامالت االرتباط للدرجات على األبعاد الست والدرجة الكلية الستبيان ) 02(جدول رقم 
  الدرجة الكلية  البعد الخامس  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  األول البعد  األبعاد

         1,00  البعد األول

       1,0  **0,749  البعد الثاين

      1,00 *0,438  **0,546  البعد الثالث

      1,00 *0,398 **0,665  *0,693  البعد الرابع

    1,00  **0,606 **0,516 *0,338  *0,378  البعد اخلامس

  1,00  **0,697  **0,847 **0,620 **0,834  **0,787  الدرجة الكلية

  )0,05(دالة عند مستوى (*) ، )0,01(دالة عند مستوى (**) 
ترتبط " تقدير الذات"يتضح من هذا اجلدول أن مجيع أبعاد مقياس 

                                                ً          مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لالستبيان ارتباطا  ذا داللة 
، وبعض األبعاد مع بعضها البعض 0,01لة إحصائية عند مستوى دال

ّ                        مما جيعلنا نقر  ونؤكد أن املقياس يتمتع ) 0,05(عند مستوى داللة             
 .بدرجة عالية من االتساق الداخلي

 
  

 :ثبات االستبيان  ) أ

ا ملعرفة مدى صالحية مقياس  تقدير "اخلطوة الثانية اليت قمنا 
لطرق املتبعة إلجياد اتبعنا طريقة التجزئة النصفية وهي إحدى ا" الذات

 .ثبات املقياس

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  
حيث اعتمدنا يف حبثنا هذا حلساب ثبات املقياس على استخدام 

) تقدير الذات(طريقة التجزئة النصفية حيث قسمت فقرات املقياس 
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إىل نصفني متساويني؛ النصف األول خاص باألرقام الفردية 
تقسيم الفقرات العكسية بالتساوي على نصفي               ً      لالستبيان مراعاة  منا 

، 19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1(االستبيان وهذه الفقرات 

، والنصف )س(وهي الدرجات ) 33، 31، 29، 27، 25، 23، 21
، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2(الثاين خاص باألرقام التالية 

وبعد تطبيق ؛ )ص(وهي الدرجات  )34، 32، 30، 28، 26، 24، 22
معادلة بريسون حلساب قيمة االرتباط بني فقرات نصفي االستبيان 

 =ر املطبق يف دراستنا االستطالعية كانت النتيجة، ) س وص(
0,622.  

 :اليت تساوي) سبريمان براون(وبعد تصحيحه باستخدام معادلة 

  
  

  .0,766: وبعد تطبيق هذه املعادلة أصبح معامل الثبات يساوي
ئن من خالل هذه النتائج للمقياس بعد استخدامنا لطريقة ونطم

حلساب ثبات االستبيان والذي وصل وعامل ) التجزئة النصفية(
  ).0,766(ارتباطه إىل 

اجلدول املوايل يوضح جلسات : تطبيق الربنامج اإلرشادي )4
 :التطبيق وعناوينها

 امجيوضح عناوين الجلسات اإلرشادية في تطبق البرن) 03(جدول رقم 

 
  تاريخ الجلسة  عنوان الجلسة  رقم الجلسة

  2012ديسمرب 09 اجللسة التمهيدية  1
  2012ديسمرب 17 اإلدارة الذاتية  2
  2012ديسمرب 23 تغيري صورة الذات  3
  2013جانفي 06 )من أنا؟(اكتساب الوعي الذايت  4
  2013جانفي 15 تقدير الذات  5
   2013جانفي 23 )الشخصيالنجاح(تعزيز تقدير الفرد لذاته  6
  2013فيفري 03 تقدير اآلخر  7
  2013فيفري 11 )تعزيز الذات االجتماعية(الذات االجتماعية  8
  2013فيفري 19 خالصة وقياس تقدير الذات  9

  2013مارس 08  )القياس التتبعي(التجريب األخري"تقدير الذات"تقدمي استبيان  10
 

  :تخدمةاألساليب اإلحصائية المس
املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، النسب املئوية، التكرارات، 

  .إلجياد الفروق، أسلوب حتليل التباين" ت"اختبار 
  :عرض النتائج ومناقشتها

I. الفرضية األولى عرض ومناقشة نتائج: 

ال توجد فروق دالة : "كان نص الفرضية األوىل كالتايل       
ني متوسط درجات اجملموعة التجريبية ب" تقدير الذات"إحصائيا يف 

 ".والضابطة يف القياس القبلي

  
حلساب " ت"لتحليل هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

الفروق بني متوسط اجملموعة التجريبية ومتوسط اجملموعة الضابطة يف 
 ".تقدير الذات"استبيان 

  
 :التايل يوضح هذا) 04(واجلدول رقم 

  .في القياس القبلي" تقدير الذات"وسط المجموعة الضابطة في استبيان متالفروق بين متوسط المجموعة التجريبية و  داللة) 04(جدول رقم 
عدد  اجملموعتان

  األفراد
نوع

  القياس
مستوى الداللة   "ت"قيمة اختبار   درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

  اإلحصائية
 0,641 10 7,68548 86,6667 قبلي  06 التجريبية

  غري دالة 
0,05  

 5,31977 88,5000 قبلي  06 الضابطة

أن عدد أفراد اجملموعة التجريبية ) 04(نالحظ من اجلدول رقم        
وبلغ املتوسط احلسايب هلذه ) أفراد مريض بداء السكري 06(كان 

وباحنراف معياري ) 86,6667) (تقدير الذات(اجملموعة يف استبيان 

) أفراد 06(، كما بلغ عدد أفراد اجملموعة الضابطة )7,68548(قدره 
وباحنراف ) 88,5000(وكان متوسطهم احلسايب يف نفس القياس 

  ).5,31977(معياري قدره 

ر 2  

ر+  1  

 

=                   سبيرمان براون
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، وكانت النتائج "ت"وملعرفة داللة الفروق استخدمنا اختبار        
تدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املتوسطي اجملموعة 

يف القياس " تقدير الذات"بية واجملموعة الضابطة يف استبيان التجري
وهي قيمة أكرب مستوى ) 0,641" = (ت"القبلي، فكانت نتيجة 

وعلى أساس هذه النتيجة نقبل فرض البحث الذي ) 0,05(الداللة 
بني " تقدير الذات"دالة إحصائيا يف ينص على عدم وجود فروق 

. الضابطة يف القياس القبليمتوسط درجات اجملموعة التجريبية و 
  .ونرفض الفرض الصفري

وجاءت هذه النتيجة لتبني لنا أن الدرجات املتحصل عليها         
ليست متفاوتة، ) التجريبية والضابطة(كل األفراد ويف كال اجملموعتني 

قبل تطبيق االسرتاتيجيتني " تقدير الذات"وهذا مهم ملعرفة مستوى 
، وهذا ما نصبو إليه يف معرفتنا يف )نظيم الذايتاملقابلة التحفيزية والت(

التحليل املستقبلي ملعرفة مدى فاعلية تطبيق االسرتاتيجيتني يف رفع 
  ).النوع األول(تقدير الذات لدى مرضى السكري 

ما ملا يصال إىل درجة  فما نالحظه من خالل متوسط اجملموعتني أ
وهي أكرب ) 120(املقبولة وهي على األقل " تقدير الذات"مستوى 

 86,6667(من متوسطي اجملموعتني اللذين بلغا متوسطهما 
  .على التوايل) 88,5000و

م يرجع إىل السبب الرئيسي  فهذا التأخر يف تقدير املرضى لذوا
) العضوي(ملرض السكري، فهناك عالقة وطيدة بني اجلانب اجلسمي 
ا واجلانب النفسي، حيث تعرف الصحة اجلسمية يف اإلجتاه  الطيب بأ

التوافق التام بني الوظائف اجلسمية املختلفة مع القدرة على مواجهة 

الصعوبات والتغريات احمليطة بالغنسان، واإلحساس اإلجيايب بالنشاط 
ا  والقوة واحليوية، بينما تعريف جاء يف تعريف الصحة النفسية با

تام تعريف الصحة اجلسمية نفسها، فالصحة النفسية هي التوافق ال
بني الوظائف النفسية املختلفة، مع القدرة على مواجهة االألزمات 
والصعوبات العادية احمليطة باإلنسان، واإلحساس اإلجيايب بالنشاط 

  .والسعادة والرضا
والصحة النفسية ظواهر معنوية يستدل عليها من السلوك، ذاتية       

ختتلف من شخص آلخر فكل شخص يضطرب ألسبابه ويعرب عن 
ذلك بطريقته، تتأثر بالثقافة، ومبا أن اجلسم والنفس وحدة واحدة 
فمن الطبيعي أن يتأثر كل منهم باآلخر والعالقة بينهم تفاعلية، ومن 
هنا ظهرت مصطلحات وتصنيفات االمراض النفسجسمية أو 

  ).37: 2010مرفت عبد ربه عايش مقبل، (األمراض السيكوسوماتية 
II. الثانية عرض ومناقشة نتائج الفرضية:  

توجد فروق دالة إحصائيا يف " :كان نص الفرضية الثانية كالتايل
بني متوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة " تقدير الذات"

وللتحقق ". التجريبية على اإلختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية
 إلجياد الفروق" ت"من صحة الفرض الثاين اتبعنا استخدام اختبار 

واجلدول . بني اجملموعتني التجريبية والضابطة على االختبار البعدي
التايل يوضح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل جمموعة مع 

  ".Spss"املستخرجة باستخدام برنامج " ت"قيمة 

وعتين التجريبية والضابطة على إليجاد الفروق بين المجم" ت"يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 05(جدول رقم 
  االختبار البعدي

عدد  اجملموعتان
  األفراد

نوع 
  القياس

درجة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
  احلرية

  Sig.القيمة 
 "ت"

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

 0,00  10 12,61216 130,6667 بعدي  06 التجريبية
  دالة إحصائيا

    0,01  

 6,02218 93,3333 بعدي  06 الضابطة

أن عدد أفراد اجملموعة التجريبية  ) 05(نالحظ من اجلدول رقم 
مريض ممن بعانون من مرض السكري النوع األول، حيث ) 06(كان 

) تقدير الذات(بلغ املتوسط احلسايب هلذه اجملموعة يف استبيان 
، كما بلغ عدد )12,61216(وباحنراف معياري قدره ) 130,6667(

وكان متوسطهم احلسايب يف نفس ) 06(لضابطة أفراد اجملموعة ا
  ).6,02218(وباحنراف معياري قدره ) 93,3333(القياس 
، وكانت النتائج "ت"وملعرفة داللة الفروق استخدمنا اختبار        

تدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي اجملموعة التجريبية 
يف القياس البعدي، " تقدير الذات"واجملموعة الضابطة يف استبيان 

وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ) 0,00" = (ت"فكانت نتيجة 
وعلى أساس هذه النتيجة نقبل فرض البحث الذي ينص ) 0,01(

بني متوسط " تقدير الذات"دالة إحصائيا يف على وجود فروق 
درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ولصاحل 

ونرفض الفرض الصفري الذي ينص على عدم . بيةاجملموعة التجري
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجربية والضابطة

لدى مرضى " تقدير الذات"وهذه النتيجة تدل على حتسن مستوى 
الذين تلقوا نشاطات االسرتاتيجيتني يف رفع ) النوع األول(السكري 

  ".تقدير الذات"
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تبني لنا كذلك أن ) 05(ج املوضحة يف اجلدول ومن هذه النتائ       
، بينما ارتفع املتوسط )93,3333(متوسط درجات اجملموعة الضابطة 

، وهذا ما )130,6667(احلسايب لدى أفراد اجملموعة التجريبية إىل 
حيث كان متوسط أفراد اجملموعة التجريبية ) 04(يبينه اجلدول رقم 
ارتفع يف القياس البعدي إىل ا ، بينم)86,6667(يف القياس القبلي 

)130,6667 .(  
وهي دالة عند مستوى داللة  Sig. = 0,00وكانت قيمة        

التنظيم الذايت (، مما يؤكد هذه الفروق، وفعالية اسرتاتيجييت )0,01(
النوع (من خالل األنشطة املقدمة ملرضى السكري ) واملقابلة التحفيزية

وكذلك من خالل تطبيق . ديهمل) تقدير الذات(يف رفع ) األول
التقنيات من التمارين املقدمة يف زيادة األبعاد الفرعية لتقدير الذات 

الذات اجلسمية والذات الشخصية والذات االجتماعية والذات (وهي 
  ).األسرية والذات األخالقية

دراسة لطفي (وجاءت هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات لباحثني 
؛ دراسة 2006دراسة أنور رياض وآخرون، ؛ 1996عبد الباسط، 

حيث أكدت على فعالية وأثر استخدام ) 1999عزت عبد احلميد، 
اسرتاتيجيات التنظيم الذايت يف التعلم لدى الطالب ملا هلا من دور 

  .وارتفاع مستوى تقدير الذات فعال يف زيادة التحصيل األكادميي
األمهية عندما نطبقها يف وترى الباحثة أن هذه النتيجة يف غاية        

اجملال االكلينيكي أثنائ استخدامها من طرف األخصائيني 
النفسانيني يف جمال الرعاية والصحة النفسية خاصة لدى املرضى 
املزمنني الذين يعانون من أمراض كالسكري والضغط الدموي وأمراض 
القلب يف الرفع من مستويات تقدير الذات لديهم يف احلفاظ على 

أجسامهم باتباع النظام الغذائي واللياقة البدنية من خالل صحة 
كما أن حتفيز املريض . ممارسة الرياضة ، والتغلب على أزمات املرض

والعمل على تنظيم ذاته يؤدي إىل الزيادة يف الثقة بالنفس واالهتمام 

باملظهر الشخصي، كما يعرف املريض ممارسة مسؤولياته وجيعل من 
  .ته واالستقرار النفسيشخصه حتقيق طموحا

كما ترى الباحثة أن أمهية االسرتاتيجيتني تكمن يف معرفة         
بأن يكون عضوا ناجحا ) ذاته االجتماعية(املريض داء السكري لـ 

يف اجملتمع وثقته يف الىخرين مما جيعل منه فرد اجتماعي حيسن 
ين التكيف واالندماج وسهولة اتصاله مع اآلخرين، كما ميكنه تكو 

  .صداقات وبشكل سريع
املقابلة التحفيزية (وحسب الباحثة وألمهية اسرتاتيجييت         

) الذات األسرية(يف بناء التصور الصحيح والرفع من ) والتنظيم الذايت
للمريض فتقوم بتكوين صورة صحيحة تؤدي به إىل بناء عالقات 

ته، وشعوره طيبة مع أسرته، جتعله يتشاور مع أفرادها يف اختاذ قرارا
بصورة ) تقدير الذات(بالرضا األسري؛ وهو متغري أساسي يف زيادة 

  .عامة
كما أن من أهم نتائج اجلدول السابق ويف فعالية اسرتاتيجييت 

وأرمها على اجملموعة التجريبية اليت ) املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت(
باتصافها ) الذات األخالقية(تلقت التدريب، مسامهتهما يف بناء 

  .باألدب واألمانة وفعل الصواب معظم األوقات
III.عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

توجد فروق ذات داللة " :كان نص الفرضية الثالثة كاآليت        
بني متوسط درجات أفراد اجملموعة " تقدير الذات"إحصائية يف 

م يف القياس الب عدي، التجريبية يف القياس القبلي ومتوسط درجا
  ".لصاحل القياس البعدي

وللتحقق من صحة هذا الفرض الثالث اتبعنا استخدام اختبار        
إلجياد الفروق بني القياسني القبلي والبعدي لدى اجملموعة " ت"

واجلدول التايل يوضح املتوسط . التجريبية لصاحل القياس البعدي
املستخرجة " ت"احلسايب واالحنراف املعياري لكل جمموعة مع قيمة 

  ".Spss"باستخدام برنامج 
  في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية" ت"يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ) 06(جدول رقم 

عدد  املتغري
  األفراد

نوع
  القياس

درجة   االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
  احلرية

  Sig.القيمة 
 "ت"

مستوى الداللة 
  حصائيةاإل

اسرتاتيجييت املقابلة 
  التحفيزية والتنظيم الذايت

  0,03  5 7,68548 86,6667 قبلي  06
  دالة إحصائيا

0,05  
 12,61216 130,666 بعدي  06   

  
املقابلة (وبعد تطبيق اسرتاتيجييت ) 06(نالحظ من اجلدول رقم   

لتجريبية أن املتوسط احلسايب للمجموعة ا) التحفيزية والتنظيم الذايت
 ، بعدما )12,61216(وباحنراف معياري قدره ) 130,666(ارتفع إىل 

 

 
وباحنراف معياري ) 86,6667(كان املتوسط احلسايب قبل التطبيق 

)7,68548.(  
وهي قيمة دالة  ,03Sig. = 0ومن نتائج اجلدول نالحظ القيمة 

مما يدل على وجود فروق بني ) 0,05(إحصائيا عند مستوى داللة 
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تقدير "ياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف استبيان الق
  ".الذات
وهذه النتيجة تؤكد مرة أخرى على أمهية التطبيق        

يف الرفع من ) املقابلة التحفيزية والتنظيم الذايت(لالسرتاتيجيتني 
  ).النوع األول(لدى مرضى السكري " تقدير الذات"

مدى فاعلية االسرتاتيجيتني اللتان ونفسر هذه النتيجة إىل        
أتاحتا الفرصة للمجموعة التجريبية بالتعرف من خالل األنشطة 

على الذات ملعرفة أمهيتها لدى ) 10(املقدمة يف اجللسات الثمانية 
العام، مما ساعد " تقدير الذات"املرضى وبشىت أبعادها يف استبيان 

ممن الرفع م) النوع األول(املرضى داء السكري    .ن تقدير ذوا
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات        

حيث أشارت إىل التأثري ) 2009عمار محزة هادي احلسيين، (
غذائي يف خفض نسبة السكر يف الدم  –اإلجيايب لربنامج رياضي 
، كما أشارت نتائج الدراسة  )النوع األول(لدى مرضى السكري 

الغذائي على نسبة  –ري اإلجيايب للربنامج الرياضي كذلك إىل التأث
كما أكدت نتائج . بالدم) HDL(الكوليستريول العايل الكثافة 

مدى فعالية برنامج ) 1998أمحد حممد احلسيين هالل، (دراسة 
سلوكي يف زيادة درجة تأكيد الذات لدى عينة من  –عالجي معريف 

  . املراهقني مرضى السكري
ة لنتائج دراسة  كما جاءت         حسني حممد (هذه النتائج مشا

حيث أدى تطبيق ) 2003صادق داود، نفس املرجع السابق، 
الربنامج العالجي احلركي والغذائي املقرتح إىل اخنفاض مستوى السكر 
يف الدممما يساعد املرضى على التقليل من العالج الدوائي واإلعتماد 

الربنامج العالجي احلركي  على احلياة الطبيعية، كما ادى تطبيق
والغذائي املقرتح إىل اخنفاض مستوى الكوليسرتول بالدم لدى املرضى 

  .مما جينبهم مضاعفات مرض السكر) عينة البحث(
) النوع األول(ونرجع هذه النتائج إىل إىل مدى تقبل مرض السكري 

م  .إىل مثل هذه االسرتاتيجيات يف حتسيت ورفع تقديرهم لذوا

  :ت البحثاستنتاجا
من خالل حتليل النتائج وتفسريها ومناقشة الفرضيات، تأكدت 
صحة فرضيتنا العامة حول أثر التنظيم الذايت واملقابلة التحفيزية يف 

، والنتائج  )النوع األول(لدى مرض السكري  رفع تقدير الذات
احملصل عليها يف القياس التتبعي أثبتت جناعة هذين االسرتاتيجيتني 

  ).ة التحفيزية والتنظيم الذايتاملقابل(
  :ومن هذه النتيجة العامة توصلنا إىل جمموعة من النتائج الفرعية أمهها

بني متوسط " تقدير الذات"ال توجد فروق دالة إحصائيا يف  )1
 .درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس القبلي

بني متوسط " تقدير الذات"توجد فروق دالة إحصائيا يف  )2
ت أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية على اإلختبار درجا

 .البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

بني " تقدير الذات"توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  )3
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي ومتوسط 

م يف القياس البعدي، لصاحل القياس البعدي  .درجا

ت هذه النتائج مدى فاعلية اسرتاتيجييت املقابلة التحفيزية حيث أثبت
والتنظيم الذايت يف رفع مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة اليت 

  .طبقت عليهم الدراسة
وميكن القول بوجه عام أن النتائج املتوصل إليها تسري مع التوقع 

أن : العام، والتصور النظري الذي انطلقت منه هذه الدراسة، وهو
للتنظيم الذايت واملقابلة التحفيزية اثر يف رفع تقدير الذات لدى مرضى 
السكري، وخاصة أن كثري من الباحثني يف هذا اجملال قد أكدوا على 

  . فاعلية اسرتاتيجيات التنظيم الذايت يف حتسني تقدير الذات
  

  :قائمة المراجع
دار املسرية، : عمان ة،سيكولوجية التنشئة اإلجتماعي: أبو جادو، صاحل حممد علي )1
)2002.( 

عالقة تقدير الذات والقبول ). 2012(امساعيل، زينب حممد حممود حممد،   )2
جملة  اإلجتماعي بالرضا عن المهنة عند الطالبة المعلمة والمعلمة في رياض األطفال،

 .337-291، ص ص )11(، ع )4(مصر، مج  – الطفولة والرتبية

دار الفكر، : ، عمان3ط لم النفس اإلجتماعي،ع: املعايطة، خليل عبد الرمحن  )3
)2007.( 

مستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات لدى ). 2010(صباح قاسم الرفاعي،  )4
جملة اإلرشاد  عينة من طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة،

 .392-341، ص ص )27(ع  –مركز اإلرشاد النفسي  – النفسي

صالبة الشخصية وعالقتها ). 2011(براء حممد حسن، لطيف غازي مكي و   )5
، جامعة جملة البحوث الرتبوية والنفسية بتقدير الذات لدى التدريسيين في الجامعة،

 .403-353، ص ص )31(بغداد، ع 

فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى ). 2008(حممد خالد الطحان،  )6
السيكومترية وتقديرالذات لدى  النظرية اإلنسانية في كل من مستوى اإلضطرابات

 .230-193، ص ص )2(، ع )12(فلسطني، مج  – البصائر النساء في فلسطين،

التوافق النفسي وعالقته بقوة األنا وبعض رفت عبد ربه عايش مقبل، م   )7
رسالة ماجيستري، اجلامعة اإلسالمية،    المتغيرات لدى مرضى السكري في قطاع غزة،

 ).2010(غزة،  –كلية الرتبية 

فاعلية برنامج إرشادي متعدد ). 2010(منرية بنت حممد صاحل املرعب،  )8
األوجه في تنمية تقدير الذات والتوافق اإلجتماعي لدى المسنين المتقاعدين في 

-257، ص ص )69(الزقازيق، ع  – دراسات تربوية ونفسية المجتمع السعودي،
308. 
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 االتصال الداخلي في المؤسسة

  مالل نصيرة
  مستغامن  –أستاذ مساعد أ بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم االجتماعية ، جامعة عبد احلميد بن باديس 

  
يلعب االتصال دورا رياديا ومهما يف تطوير املؤسسة جبميع 
ا وأنواعها،بالنظر اىل املنافسة ومواكبة التطور والتقدم  تصنيفا

ناحية، ومن ناحية أخرى الصناعي والتكنولوجي والسوق املفتوحة من 
  .إىل مكانة االتصال املؤسسايت حبد ذاته بالنظر ملا يقدمه للمؤسسة

وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية وكدا التجربة يف املؤسسات  
العاملية الكربى والذي غري الكثري من املفاهيم االجتماعية، 

ر الذي االقتصادية والسياسية زد إىل دلك تقدم وتطور املؤسسة والدو 
يلعبه االتصال داخل املؤسسة يف الربط والتنسيق واالنسجام بني 

  .خمتلف هيئات املؤسسة وأقسامها 
  تعريف االتصال داخل المؤسسة 

االتصال الداخلي  « Philippe schweibig » " شوايبيغ"يعرف 
املؤسسة أو املنظمة اليت تتحدث على نفسها بنفسها، أي "على أنه 

ا املرسل وامل ستقبل يف آن واحد، وهذا يعين أن املؤسسة فئة أ
  )1("متكاملة ومتجانسة

ما  عرف كل من  « ! DRH c’est déjà demain »ويف كتا
« Bruno Henriet » و « François Bonen »  االتصال الداخلي

على أنه جمموع األفعال والتطبيقات املوجهة إىل تشجيع سلوكات 
العمل املشرتك والرفع من قيم  اإلصغاء، نقل املعلومات، تسهيل

  )2( .املؤسسة من أجل حتسني الفعالية الفردية واجلماعية
دف تسجيل "االتصال الداخلي هو  مجلة اإلجراءات املتخذة 

... استجابة بني القائمني على العمل يف املؤسسة عن طريق التواصل
فعندما يعمل عدد كبري من األشخاص على قضاء حاجة مشرتكة، 

تقتضي ) ختصيص الوظائف(إذا كان هناك تقسيم للعمل  وخاصة
احلاجة أن يكون كل واحد لديه مجلة من املعلومات على األقل، 
حول ما يقوم به اآلخرون، حىت يكون اهلدف الذي يتبعونه منجزا 

  )3( .على الصيغة األكثر مالئمة
لكي يكون لإلتصال الداخلي طابع تنظيمي، البد أن حيمل 

  :ليةاخلصائص التا
  يهدف االتصال الداخلي إىل حتقيق غاية ما من خالل ارتباطه

 .باملشروع الكلي وجمموع األهداف املسطرة

  ،االتصال الداخلي متعدد االجتاهات أي من األعلى إىل األسفل
 .إخل... ومن األسفل حنو األعلى، وعموديا

  االتصال الداخلي جمهز ويرفق مبجموعة من األدوات والتدابري
 .شرات اليت يتم اختيارها وفقا لألهداف املسطرةواملؤ 

  االتصال الداخلي مكيف من خالل إدراج أنساق للمعلومات
قابلة للتسيري ومكيفة مع احلاجيات اخلاصة بكل قطاع، مع األخذ 

 .بعني االعتبار الطابع الثقايف السائد

  االتصال الداخلي مرن من أجل إدراج االتصال غري رمسي يف
 )4( .م من خالل إجياد البىن الضرورية لذلكاملخطط العا

  دور االتصال داخل المؤسسة
يتضح الدور الذي يلعبه االتصال يف املؤسسة من مدى التوافق 
ا من  الذي يالحظ يف طبيعة املؤسسة أو أي منظمة أخرى وميز

  .جهة، وطبيعة االتصال من جهة أخرى
 تفرتض وكذا من خالل اعتماد املؤسسة على املعلومات اليت

وجود شبكة إتصاالت سليمة وفعالة، وقد أدى هذا إىل وصف 
ا   )5("وجدت ملعاجلة املعلومات أو كمركز معلومات: "املؤسسات بأ

  :وميكن تلخيص دور االتصال داخل املؤسسة يف العناصر التالية
انطالقا من عملية : ممارسة خمتلف العمليات اإلدارية باملؤسسة -1

تنسيق والقيادة واملراقبة وغريها من األنشطة اليت التخطيط والتنظيم، ال
تتوقف على االتصال، املرتبط بشكل كبري باهليكل التنظيمي 

 .للمؤسسة، الذي يوضح املهام ومواقع املسؤولية وغريها

إيصال خمتلف املشاكل اليت قد تنشئ نزاعات اجتماعية بني  -2
 .النزاعات األفراد واجلماعات يف املؤسسة، وكذا عملية احلل هلذه

باإلضافة إىل ربط املؤسسة كنظام مفتوح باحمليط اخلارجي كنظام  -3
أكرب، وضرورة توفري شبكة إتصال تقوم باستقطاب املعلومات اليت 
تعترب متغرية ومستمرة، واليت تفيد يف التخطيط االسرتاتيجي ويف أداء 

  )6( .إخل... خمتلف األنشطة يف املؤسسة
  اخل المؤسسةعناصر العملية االتصالية د

منظور كلي : إدارة األعمال"شوقي ناجي جواد يف كتابه /حددها د
  : بستة عناصر هي كالتايل"
 : المرسل أو واضع الرموز -1

هي كل عملية إتصال ينبغي أن يكون هناك مصدر للمعلومات 
أي مرسل هلا، هذا املصدر هو الذي يرمز رسالته، وخيتار القناة 

  .االتصالية املناسبة
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 :لم أو المفسر للرموزالمست -2

وهو الشخص الذي يتسلم ويفسر رموز رسالة املرسل ويتم 
التأكيد هنا على اإلصغاء يف االتصال الشخصي، واالنتباه يف حالة 
االستماع أو املشاهدة، والتمعن عند القراءة لضمان إنتقال املعىن 

  .املطلوب
 : الرسالة -3

اليت تساهم يف وهو مضمون والفحوى والرمز واإلشارة واأللفاظ 
نقل املعاين من املرسل إىل املستقبل، وتؤدي إىل حدوث االستجابة 

وحتمل الرسائل معاين . املطلوبة بني األطراف املعنية بعملية االتصال
ا تقع على ثالثة أنواع سواء كان املرسل فردا أو مجاعة  عدة، كما أ

فظية ومن هذه األنواع، الرسائل اللفظية، وغري الل. أو منظمة
، )مكاملة هاتفية(كما أن هناك احلديث غري املباشر . واملكتوبة

، باإلضافة إىل املخاطبات التحريرية، )وجها لوجه(واحملادثة املباشرة 
  .أو عرب األجهزة واألشخاص

 :القنوات -4

القناة هي املسار الذي تتخذه الرسالة، وهي اجملرى الذي تتدفق 
. مات لتصل يف النهاية إىل املستقبلمن خالله املعاين واأللفاظ واملعلو 

مع مراعاة  املعلوماتوينبغي فحص قدرة كل قناة على نقل 
  .بالقنوات األخرى وارتباطهاانسيابيتها، وسعتها، وطوهلا، 

  :وأهم القنوات املتاحة يف املؤسسة هي
 )وجها لوجه(احملادثة املباشرة   - أ

 )املكاملات اهلاتفية(احلديث غري املباشر   - ب

 ) اإلعالمية الرسائل املخاطبات واملذكرات و(ملكتوبة الرسائل ا  - ت

 ) الوثائق والقوانني والتعليمات(املستندات الرمسية   - ث

كتيبات النماذج وتقارير املوازنات (املستمسكات الرمسية األخرى   - ج
 )وخمرجات احلاسوب

وعند حتليل قنوات االتصال يف املنظمة الواحدة جندها على أربعة 
  :أنواع
 واليت تعتمدها إدارة القمة يف نقل رسائلها إىل  :ازلةالقنوات الن

 .ا ومجهورهامنتسبيهزبائنها و 

 الستالمواليت تعتمدها بعض املنظمات  :القنوات الصاعدة 
وتعد . ردود الفعل، والتقارير ونتائج األعمال من العاملني والزبائن
طية يف هذه القنوات من األمور املعززة حلالة املشاركة، وإشاعة الدميقرا

 .املنظمة وغرس روح اجلماعة

 وتوصل هذه القنوات بني األشخاص العاملني : القنوات األفقية
رؤساء أقسام، أو وحدات، أو أفراد على (يف مستوى إداري واحد 

، وتعتمد ألغراض التنسيق والتشاور والتعاون لبلوغ )مستوى واحد
 .الفاعلية األكرب

 لرمسية الثالثة السابقة وتأيت جبانب ا: القنوات غير الرسمية
الذكر، وهي قنوات حتيط مبراكز القرار يف املنظمة الواحدة، وتلعب 

 .دورا حيويا يف تسيري دفعة العمل

 :رجوع الصدى أو التغذية العكسية -5

على نوعني من حيث االجتاه، منه ما هو باجتاه واحد،  االتصال
التأكد من ومبا أن املرسل يرغب يف . ومنه ما يأخذ اجتاهني اثنني

وصول رسالته، واستجابة الطرف الثاين هلا، عليه أن يوفر شبكة 
. اتصاالت مرتدة من املستقبل الختاذ اإلجراء التصحيحي السليم

، اليت هلا )رجع الصدى(وهذه املعلومات املرتدة هي التغذية العكسية 
ا يف العمليات  وتنفيذ التعليمات، وعموما فإن  املنظميةمدلوال

  :ة العكسية السليمة هلا خصائص حمدودة وهيالتغذي
 مبعىن أن تضيف املعلومات املرتدة شيئا ما  :معلومات مساعدة

 .للمعلومات املرسلة يف البداية

 فإذا استجاب بطريقة  :معلومات وصفية وليست تقييمية
وإذا جلأ . وصفية فإن االتصال قد حقق الفاعلية املنشودة منه

ابة التقييمية أو احلكمية، فإنه بذلك املستقبل إىل أسلوب االستج
 .يكون قد قطع االتصال

 إذ جيب أن تكون املعلومات  :معلومات محددة وليست عامة
املرتدة من املستقبل حمددة وذات عالقة مبضمون االتصال املقصود، 

 .وليست عامة حىت ال تسبب الغموض والتشويش

 ات عن أن ال يكون وصول املعلوم جيبإذ  :معلومات متزامنة
. ، قبل أو بعد احلاجة إليها)رجع الصدى(طريق التغذية العكسية 

 .والتزامن يشمل الوقت واملكان والشخص املعين

 االتصال اللفظي يعتمد كليا على الذاكرة: معلومات غامرة .
وعند ورود معلومات وبكميات كبرية، فإن ذلك سيحد من فاعلية 

 االتصالإن ميل األفراد يف مث . االستجابة قياسا باالتصال التحريري
اللفظي يتجه إىل تصفية وتنقية املعلومات الصادرة أو الواردة خالل 

م على التنقية، فإن ذلك يعين أن . احملادثة  هنالكوإذا قلت قدر
ما يصدر عن املتحدث لكون رسالته طويلة أو  استيعابصعوبة يف 

 .معقدة

 : اإلدراك -6

هنا، وبالطريقة اليت ترتب من يتأثر إدراكنا بالعوارض اليت تواج
وختتلف القدرة . خالل هذه العوارض يف ذاكرتنا، وباملعاين املالزمة هلا

فمنهم من حيفظ وبرتتيب معني، ومنهم . اإلدراكية من شخص آلخر
 كما. من ينسى، ومنهم من حيتاج إىل وقت يسري الستعادة الذاكرة
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ادات والتقاليد اليت أن عملية اإلدراك تتأثر باالجتاهات والقيم والع
 )7( .حنملها

 :أنواع االتصال داخل المؤسسة

رمسية : تنقسم االتصاالت داخل املؤسسة إىل قسمني رئيسيني
الرمسية من عدة اجتاهات، صاعدة،  االتصاالتوغري رمسية، وتتكون 

هابطة، واتصاالت أفقية، جتري بني اجلهات واألشخاص اللذين 
  )8( .دةيقعون يف مستويات إدارية واح

ومن هنا ميكن التحدث عن اتصال رمسي مرتبط بالتنظيم الرمسي 
الالرمسي بالتنظيم الالرمسي الذي  االتصالللنسق، كما ميكن ربط 

  )9( .ينشأ يف املؤسسات الرمسية نفسها
هو االتصال الذي مير عرب العناوين الرمسية، : الرسمي االتصال -1

ميرر من خالله  )10(ظمةمربمج ومبين داخل املن اتصايلوهو منوذج 
 :الرسائل، وهي

 رسائل العمل Notes de services  : وتشكل التشريع الداخلي
ا  تم باملشاكل العامة اليت تعرتض املؤسسة ذلك أ للمؤسسة، و
حتتوي أقساما خمتلفة، هلذا جند النقاط املدرجة يف رسائل العمل 

م مجيع األقسام  )11( .عامة، و

 جلسات العملles réunions   : وهناك من الباحثني من
 :يقسمها إىل

رسائل إعالمية، جرائد املؤسسات، : اتصاالت مكتوبة -
 .إخل...، تقاريراالستقبالملصقات، كتب 

املكاملات اهلاتفية، : االتصاالت الشفهية والسمعية البصرية -
دوائر (، اللقاءات الشخصية، مجاعات حلل املشاكل االجتماعات

 )12( .)إخل...لتغيريالنوعية، مجاعات ا

 :وهناك نوعني من االتصال غري الرمسي:االتصال غري الرمسي -2

 : االتصال الشفهي غير الرسمي  -  أ

... ويتعلق بالتبادالت غري املبنية وغري املنتظرة داخل املؤسسة
ويرتجم من خالل العالقات الشخصية، وتبادل املعلومات خارج 

  )13( .لالتصالاألطر املوضوعة مسبقا 
  :ل االتصال الشخصي غري الرمسي ما يليويشم

  االتصاالت العفوية بني زمالء العمل من أجل دفع امللفات خارج
 .أية عالقات رمسية

 النقاشات داخل املكتب أو حول مكنة القهوة. 

  وتقوم ببث الرسائل واملعلومات بسرعة )الفم إىل األذن(من ،
 .فائقة وغالبا ما يتعلق األمر هنا بالشائعات

 ومساعده حول شؤون  املسئولادل السريع للحديث بني التب
 .العمل

  قنوات االتصال غري املربجمة بطريقة رمسية، وتتعلق باحلركة املهنية
  )14( .داخل املؤسسة

فاالتصال الرمسي وغري الرمسي حالتان ضروريتان للمؤسسة، ورغم 
ما متكامالن، وال  اختالفيهما وتضادمها يف بعض األحيان إال أ

  .كن تصور العملية االتصالية داخل املؤسسة بأحدمها دون اآلخرمي
فاالتصال الرمسي ال ميكنه أن يواجه احلاالت الطارئة أو غري املتوقعة، 

الرمسي لن يكون إال  االتصالقي حني أن االتصال غري الرمسي بدون 
  )15( .فوضى، وحالة عدم التنظيم والتسيري على املدى الطويل

 : لشفهي غير الرسمياالتصال غير ا  - ب

الشخصي،  االتصالومن خصائصه أنه ال ميكن عزله عن 
فالكلمة غالبا ما ترفق ببعض احلركات واإلمياءات ومالمح الوجه، 
وتلعب هذه األخرية دورا كبريا يف حتديد معىن الرسالة، إن مل نقل 
ذا اجلانب  ا، وإذا أرادت املؤسسة االهتمام  التأثري على مضمو

وحتسني طرق االستماع ) les non-ditsما مل يقل (حتليل فعليها 
   .واملالحظة، والبحث عن سبل  أفضل للتوفيق بني اخلطاب والواقع

  :اتجاهات االتصال داخل المؤسسة
  : رئيسية داخل املؤسسة، وهي كالتايل اجتاهاتهناك ثالثة 

 :االتصال من أعلى إلى أسفل -1

أداة رئيسية يف نقل  يدخل يف دائرة االتصال الرمسي، وميثل
األوامر والتعليمات والتوجيهات، من الرؤساء واملشرفني إىل املرؤوسني 
. والعمال، وذلك من خالل تدرج السلطة حسب اهلرم التنظيمي

العناصر اليت تعرب عن رسائل يف هذا النوع " كاهن"و" كاتز"ويقسم 
  :من االتصال إىل

 واإلشراف على وهي ما يتعلق بالتوجيه : تعليمات الوظيفة
 .العمل

 هدف مزاولة أنشطة مرؤوسيهم، املسئولنيويرتبط بشرح  :التبرير،
ومدى تالحم وتكامل خمتلف أنشطة املؤسسة ككل، وله دور مهم 

 .حتسيس الفرد بأمهيته يف املؤسسة وغريها يف عملية اإلقناع و

 اجتاهات وهي تكمل ما قبلها، بإظهار أهداف و: اإليديولوجية 
وفلسفتها وتفسري تصرفات الرؤساء جتاه املرؤوسني مبا يعود املؤسسة، 

 .بالفائدة على الروح املعنوية هلؤالء

 وهي كل ما يتعلق بالتعرف على سياسات املؤسسة : المعلومات
ا و وهي . منوها وواجبات العمال وغريها احتماالت وإسرتاتيجيا

سسة، بعد إىل املؤ  واالنضمامأكثر،  باالهتمامعناصر تسمح للعامل 
ا حياته  .إطالعه على أسباب ووسائل ترتبط 
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 وهو ما يتعلق بنتائج نشاط العامل، فهناك الذي يتكاسل : الرد
اية الشهر عادة حيدد ردا على هذه  والذي يبذل جهدا معتربا، ويف 
اجملهودات أو التباطؤ يف النشاط عن طريق األجرة أو الرسائل املتعلقة 

كامال، أو ترقيته ومكافأته ولو شفهيا، ويف بالشغل ملن قام بعمله  
 )16( .حالة العكس بالتحذير أو التوبيخ أو الطرد

 : االتصال من األسفل إلى األعلى -2

وهو شكل آخر من أشكال االتصال الرمسي، وكثريا ما يأخذ طابع 
  .تقدمي الشكاوى والتقارير العامة

عن يعد هذا االتصال مبثابة رجع الصدى إذ يكشف لإلدارة 
  :ومن أهم النقاط اليت يتضمنها نذكر. تطلعات وانتظارات القاعدة

 تقدمي تقارير عن األداء وظروف العمل. 

 تقدمي شكاوي عن املشكالت الشخصية للعامل. 

 تقدمي تقارير إجيابية أو سلبية عن اآلخرين. 

  طلب توضيحات واستفسارات عن بعض النقاط الغامضة يف
 .سياسة املنظمة

 17( .ألسئلة الواردة من أعلىاإلجابة عن ا(  

 : االتصال األفقي -3

وهو شكل من أشكال االتصال الرمسي، يهتم بإرسال املعلومات 
وتبادهلا بني خمتلف زمالء العمل الذين يشغلون نفس املراكز 
ومناصب العمل يف النظام اإلداري الرمسي، ويلجأ إىل هذا األسلوب 

احلصول عليها  من االتصال للحصول على معلومات ال ميكن
بواسطة االتصال العمودي وخاصة يف املؤسسات اليت يسودها 

هذه األخرية  باعتبارالتسلط الذي يؤدي إىل احتكار املعلومات 
   )18( .مصدرا من مصادر القوة والسلطة

األفقي  االتصالتعمل أساليب اإلدارة احلديثة اليوم على تشجيع 
ا، باإلضافة إىل فتحه اجملال للمبادالت  للمرونة اليت يتمتع 

كما أن املعلومات . الشخصية اليت توسع من دائرة مناورة املنظمة
لألجراء الذين " املتنفس"هي مبثابة " الفم إىل األذن"املتنقلة من 

وهو ما يعتربه بعض الباحثني نسق . جيدون من خالهلا وسيلة للتعبري
وبعث روح  إتصايل قائم حبد ذاته قد يساعد على حتفيز الطاقات،

   )19(.العمل اليت قد تعرف نوعا من اجلمود أو الربودة من حني آلخر
إن عملية اإلتصال داخل املؤسسة ليست عملية ناجحة بشكل 
تام أو بنفس الدرجة يف كل املؤسسات، نظرا لتدخل عدة عوامل 

  .وعوائق، ومن العوائق ما يعود على اإلتصال الداخلي يف حد ذاته
  داخل المؤسسةعوائق االتصال  

مبا أن االتصال داخل املؤسسة هو عملية نقل وتبادل 
للمعلومات بني أفرادها، فإنه من الضروري قبل التطرق لعوائق 

اإلتصال الداخلي أن نتناول أنواع املعلومات يف املؤسسة، باعتبارها 
موردا من املوارد املكلفة واملؤثرة يف حياة املؤسسة من جهة، وهي 

ا ال  وسيلة لتأثري هذه األخرية يف احمليط من جهة أخرى، فبدو
  .تستطيع املؤسسة أداء مهامها ووظائفها احليوية

 : أنواع المعلومات داخل المؤسسة -1

أن هناك أربعة أنواع من املعلومات موجودة   ”Francis Ball“ويرى 
  :داخل املؤسسة أو داخل أية منظمة إجتماعية مهما كانت

 المعلومة العملية: 

كل معلومة ضرورية تقنيا من أجل أي عمل؟ أي وقت؟ كيف   وهي
  يتم القيام به؟

 المعلومة التحفيزية: 

وهي تتعلق باملعلومة اليت حتفز على العمل واإلقبال عليه، واليت  
تسمح لكل فرد أن يتموقع يف مكانه وسط اجملموعة ومعرفة أهداف 

  .املؤسسة كاملة واملفاهيم اليت جيب التطرق إليها
 علومة الترقويةالم: 

هي املعلومات املتعلقة بالرتقية العملية داخل املؤسسة، سلم األجور، 
  .اإلتقان واملعلومات املتعلقة بالتكوين و

 المعلومة العامة : 

تشمل معلومات حول التنظيمات العامة الداخلية واخلارجية اليت 
م العامل، أي حقوق العمال، وأدوار خمتلف األقسام، واخلدمات 

   )20(.إخل... االجتماعية، والنقابية، واملراقبة العمالية،
 :عوائق االتصال داخل المؤسسة -2

هناك عدة عوامل تساهم بشكل سليب يف جناح اإلتصال داخل 
   )21( :املؤسسة، وقد قسمها البعض إىل نوعني

النوع األول عدم كفاءة نظم اإلتصال، نتيجة لنقص أو ضعف 
و إىل إهتمام أكثر يف اختيار الوسائل وسائل اإلتصال، وهو ما يدع

املستعملة يف اإلتصال، أما النوع الثاين فريتبط بعوائق تنظيمية وأخرى 
  .نفسية

 األخطاء التنظيمية التي تعيق التنظيم داخل المؤسسة: 

لقد بينت دراسة ميدانية يف اجملال الصناعي أنه من بني األخطاء 
  :املؤسسة جندالتنظيمية اليت يصادفها اإلتصال داخل 

 .عدم التطابق بني التنظيم املخطط مع النظام اهليكلي املطبق -

جهل أغلب العمال بتفاصيل األعمال املوكلة إليهم، وهذا لنقص  -
يف كفاءة االتصال، مما يعرض غلى األداء غري اجليد، وقد يكون هذا 

م  .ناجتا عن عدم معرفة أمهيتها لألعمال املرتبطة 



  

200 

مال باخلرائط التنظيمية، ويتعمد بعض عدم إعرتاف بعض الع -
ا عدم إتباع خطوط السلطة واملسؤولية فيها بسبب عدم  العارفني 

 .رضاهم عنها

 .نقص يف حتدد املسؤولية لعدم وضوح خطوط السلطة واملسؤولية -

توجه األفراد إىل السلطات أعلى من السلطات املباشرة هلم، مما  -
 .ط أحيانا بعض األعماليضيف أعباء على السلطات األعلى وخيل

عدم وجود قنوات إتصال واضحة تسري فيها البيانات واملعلومات  -
 .يف مجيع اإلجتاهات

 من بني هذه املعوقات: العوائق النفسية واالجتماعية: 

إختالف العوامل النفسية  كرب عدد العمال يف املؤسسات و -
خلق  واالجتماعية فيهم وضعف اإلدارة يف عملية التقريب بينهم، أو

 .ثقافة وهوية متميزة للمؤسسة

ضعف الفهم اجليد والصحيح للعملية االتصالية احلديثة من  -
طرف اإلدارة العليا يف املؤسسة وهو ما يؤدي إىل سوء استعماهلا، 
ونقص اإلهتمام باملعلومات املرتدة من أسفل غلى إنعزال هذه اإلدارة 

 .وهو ما يتطابق مع النوع البريوقراطي لإلدارة

قص الفهم لدى أفراد املؤسسة وتأويل القرارات والوثائق ن -
املختلفة حسب الشخص املستعمل وملا يتمتع به من اجلانب النفسي 

 .واالجتماعي، وهذا جلمود اللغة املستعملة فيها

تدخل اجلماعات غري الرمسية يف إعداد الوثائق والتقارير الرمسية  -
لنقص يف األداء او الصاعدة لتزييف املعلومات ألهداف إخفاء ا

 .إلظهار ضعف إطالع اإلدارة العليا

متيز بعض القادة بصفات شخصية غري مالئمة ألداء أدوارهم  -
مثل عدم (االتصالية على الوجه املطلوب، وهذا يف خمتلف املستويات 

م وتعاليهم، وضعف رغبتهم يف اإلتصال  ).إخل...تعاو

 فبانطالقهاغرية، عملية مستمرة، ديناميكية ومت االتصاليعترب 
وهلذا فيجب توجيهها ومراقبتها . وتطبيقها يف املؤسسة ال ميكن تركها

بوضع عملية التغذية املرتدة، بتوفري وسائل استقطاب تصعد معها 
املعلومات حنو متخذي القرار يف املستويات اإلدارية املتوسطة والعليا 

قررين عليها ودمج املعنية، وتفسري وتقييم هذه املعلومات مث رد فعل امل
  .للمؤسسة  العامة اإلسرتاتيجيةرد الفعل هذا يف 

التجميع وااللتفاف حول و يعمل االتصال الداخلي للمؤسسة على 
ا لنفس  املؤسسة وبراجمها وأهدافها، حتقيق أمثل وأكثر حركية 
األغراض وهي أعلى فعالية وكفاءة، وكذلك حتضري ظروف وشروط 

  . واألحداث اليت تدور حوهلا وفيهاالتغيري فيها للتطورات 
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 عمومي في البيئة العربي فضاءاإلعالم الجديد ك.

  - مقاربة مفاهيمية  - 
 رقاد حليمة  -  كوبيبي حفصة

  .مستغامن جامعة كلية العلوم االجتماعية،وجمتمع، ميديا ختصص دكتوراه،طالبة 
  

 :مقدمة

 علوم تناولتها اليت املفاهيم  أهم أحد" العمومي اجملال"  ميثل
  توصف زالت ما اليت اإلشكاليات بني ومن ، االتصال و االعالم

 إعتبار على ، العربية املنطقة يف والبحث الدراسة والقليلة" العويصة"بـ
  منوذج تبنت اليت الغربية اجملتمعات يف نشأ العمومي اجملال مفهوم أن

  .جتاوزته بل احلداثة،
 املقاربات خمتلف بني نشأت اليت التعارضات عن النظر وبغض

 ،)وغريها  واجلمالية اهلابرماسية( العمومي اجملال مفهوم تناولت اليت
ا  والصالونات كاملقاهي العامة الفضاءات تلك أنه  على تتفق فإ
 أين ، العام الشأن قضايا األفراد فيها يناقش اليت الثقافية، والنواد
 اجملالت الصحف، الكتب،  من تصالواإل  اإلعالم وسائل تلعب

 الرأي تشكيل على يساعد اجملال، هذا يف وسائطيا دورا والتلفزيون
  .وبلورته العام
 الثاين اجليل ظهور و -اتصايل كوسيط – األنرتنت تطور ومع 
 وفضاءات التعبري من جديدة أشكاال ظهرت ،web.2.0 الواب من

 والشبكات  forumsدياتكاملنت - افرتاضيا-  واحلوار للنقاش جديدة
 التويرت ،facebook بوك الفايس(  réseaux sociaux االجتماعية

twitter ، واملدونات) وغريها Blogs، بـ تعرف أصبحت  اليت 
 املضامني بإنتاج يقومون جدد فاعلون فظهر ،"اجلديد االعالم"

 املنطقة إىل وبالرجوع ".االفرتاضي" العمومي اجملال يف االتصالية
 احلراك يف مهمة أدوارا يلعب أخذ اجلديد االعالم هذا أن جند ربية،الع

 يشكل أصبح ككل،و مبحيطه الفرد عالقة تشكيل ويف االجتماعي،
  ".افرتاضيا"  عموميا فضاءا

كيف يتمظهر المجال :وعليه نطرح اإلشكال التالي 
– اإلعالميةالعمومي في المنطقة العربية؟ وفي ظل البيئة 

ديدة؟ يتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية التواصلية الج
ما هو مفهوم المجال العمومي ؟كيف تشكل وسائل :أهمها
الجديد  اإلعالممجاال وسائطيا فاعال ؟كيف يشكل  اإلعالم

  شكال جديدا للمجال العمومي ؟
  
  
  

 :العمومي الفضاء حول -1

 العمومي الفضاء مفهوم -1-1

 باجملال جميرت  وأحيانا  espace public العمومي الفضاء
 Jürgen هابرماس يورغن األملاين الفيلسوف طرحها فكرة ، العمومي

Habermas 1962 سنة صدر له كتاب يف L'espace public. 

Archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise ، فضاء أنه على 
 طرف من العامة القضايا رةبإثا يسمح العقالين والنقد احلر للنقاش
 والنقد العام الشأن يف اخلاص الرأي يتحول بأن ويسمح األفراد

  .  )1(الناس لعموم تصل عامة فكرة إىل الشخصي
 عصر يف       ً تارخييا   تكونت وسطية دائرة عن عبارة أنه ويضيف 
 املواطنني، جلميع املتاح اجملال وهو. والدولة املدين اجملتمع بني األنوار
 ربط من بذلك وكان عام رأي عن للتعبري اجلمهور تمعجي حيث
 action( التواصلي، بالفعل العمومي الفضاء مفهوم

communicationnel.(  
 الفضاءات إىل اهلابرماسي العمومي اجملال مفهوم وحييل

 اليت) فكرية مجعيات ثقافيةـ نواد مكتبات، صالونات، مقاهي،(العامة
 أملانيا، فرنسا،(  الغربية أروبا يف عشر الثامن القرن يف ظهرت
 ويتناقشون الرأي فيها يتبادلون الربجوازيون كان واليت) وبريطانيا
 بعد السياسية املسائل يف واألدب بالفن تتعلق مسائل يف داخلها
  .احلوار و املناقشة و احلجاج على يعتمد الفرنسية، الثورة

 نظرية إجتهادات ظهرت املاضي، القرن تسعينيات من وإبتداء
 هابرمس، حبوث على       ً تأسيسا   العمومي، الفضاء مفهوم طورت أخرى
 هذا يف .     ً حتديدا   اجلماهريي وباإلعالم بالتواصل عالقته يف لكن

 أن يعترب هابرماس أن Bernard Miège مييج برنارد يرى السياق،
 أنه دام ما التواصل شروط جوهر ميثل السياسي العمومي الفضاء
  . )2(للدميقراطية معيارية ظريةلن املركزي املفهوم

 الفضاءات" :بالقول Michel Foucault فوكو ميشال ويعرفه
 بقاء أو إلستمرار فضاءات هي وبالتايل  عمل، أماكن هي العمومية
 بني واملتكررة احلادة الصراعات مركز يف متواجدة وهي اجلماهري
 سياسية بغاية تعليمية كأداة إلستعماهلا تسعى اليت السلطات خمتلف

  .)3(" إقتصادي كرهان أو دينية أو
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 Lexique كتابه يف  Francis balle بال فرانسيس وحسب

d’information communication ، إىل العمومي اجملال يشري 
 اليت العلنية املناقشات حتتضن اليت املؤسسات و والفضاءات األماكن
 املنطق مالبإستع وذلك اجلميع، م اليت القضايا وققح حبرية تدور
 من يتحدد و يتبلور عمومي هو ما فهم أن والواقع العقلية، احلجج و

 فردي هو ما إىل تثري اليت اخلاصة احلياة مقابل يف وضعه خالل
   )4( .وعائلي
 dictionnaire des قاموسه يف جنده نفسه املفهوم هذا

médias
 اجملال أن D. Wolton فولتون دومنيك يرى جهته ومن ،)5(

 تارخيية لصريورة نتاج هو الدميوقراطية اجملتمعات مييز الذي ميالعمو 
 على العمومي اجملال يقوم إذ مشاركة، ولغة قيم خالل من تشكلت

 فللمجال االجتماعية، الشرعيات ملختلف املتبادل االعرتاف قيم
 حلل كطريقة العنف نبذ و الفرد استقاللية منها شروط العمومي
 السياسي التحرر لضرورة نتاج فهو رية،والفك السياسية الصراعات
م باجلهر لألشخاص تسمح اليت والثقايف   اخلاصة احلياتية خبيارا

 يف شيء كل يف احلديث ميكن مبدأ منطلق من السياسية وآراءهم
  )6( .العامة الساحة

 لقيام العقالين والنقاش باحلجاج إهتمام يويل ال آخر اجتاه وظهر
 ،)اإلستيتيقية( اجلمالية باملقاربة االجتاه ذاه ويعرف العمومي، الفضاء
 إىل ينظر والذي ، j .M .Ferry فريي مارك جون الطرح هذا يف وجند

 اإلجتماعية واألحداث اآلراء إشهار خالل من العمومي الفضاء
 االطار ذلك خالل من يتجسد العمومي فاجملال متثيلها، وكيفية

 وتعرب لألحداث، ناقال الماإلع وسائل إعتبار(  التمثيلي اإلعالمي
 حسب العمومي فاجملال) الكل متثل فهي للجماهري، وتنقلها عنها
 اإلعالمي اجملال ينقلها اليت واألحداث األفكار تلك هو اإلجتاه هذا

ذا ويناقشها،  اجلماعة تتمثل اليت النظام"  العمومي اجملال يصبح و
ا خالل من   .)7( "ذا

 على االنسان قدرة من ينطلق لعموميا للفضاء اجلمايل فاملنظور
 تتجلى اليت واآلراء واخلطب األحداث خمتلف على األحكام إطالق

  H. Arendt  "حنا أرندت" أيضا املنظور هذا يف وجند الساحة، يف
 مشهد هو لآلخرين، اإلنسان جتلي جمال العمومي اجملال تعترب واليت
 خالل من عض،الب لبعضهم واجلماعات األفراد فيه يتجلى  عام

 ال العمومي اجملال أرندت، حنا منظور ومن اإلشهار، آليات خمتلف
 االنسان إجناز من إمنا و معطى جماال ليس فهو مكاين، ببعد يرتبط

 الدميومة إذا يقتضي الكالم، خالل من وعالقاته، وأنشطته،
" أرندت"  تعبري وحسب واملشرتك، التعدد ثنائية ويقتضي بالضرورة،

 تفصلهم و فتجمعهم الناس تتوسط اليت الطاولة العمومي الاجمل يشبه
  .املتعايل طابعه يؤسس وبذلك ذاته، الوقت يف
 : العمومي الفضاء أبعاد -1-2

 عند اهلابرماسي باملفهوم العمومي الفضاء نشأة إىل بالرجوع
 فرنسا يف عشر الثامن القرن يف) السلطة( السياسية لألوضاع حتليله

 على الصناعية الثورة بعد عديدة تطورات شهدتا نواللتا   وبريطانيا،
 الربجوازية طبقة فظهرت واإلقتصادية، اإلجتماعية األصعدة خمتلف
 االجتماعية احلياة مركزية وإنتقلت  ،"التنويرية األفكار" على املرتكزة

 والنوادي الصالونات ظاهرة فيها انتشرت ،اليت املدينة إىل الريف من
 مشكلة واملطبوعات، الدوريات وخمتلف لكتبا وإنتشرت واملقاهي،
 الفاصل" البرزخ"بـ يوصف ما بذلك مشكال عموميا، فضاءا بذلك
  والسرية، التكتم على القائمة امللكية والدولة اخلاصة احلياة بني

  :)8(هي ثالثة أبعاد على -العمومي الفضاء/الربزخ أي – يقوم والذي
 امللك، سيطرة حتت كانت الفضاءات هذه: السياسي البعد -1

 جمرى حتويل على وتعمل عليها، اإلستحواذ اجلديدة النخبة حتاول
 .القصر جتاه للنقد النقاش

 الفضاءات يف النقاش تثري اليت النخبة تنتمي: االجتماعي البعد -2
ا إىل العمومية  الناس، عامة إىل وال امللك، حاشية إىل تنتمي ال كو

 .التنوير عصر أفكار تعتنق فئة إمنا

 وخاصة النشر، وسائل خالل من يتحدد: الثقافي البعد -3
  -  النخبة -فقط املتعلمة للفئة مسح مما ،)جرائد كتب،( الطباعة،

 تطورت اإلعالم وسائل أن غري نظرائها، مع وتبادهلا أفكارها نشر من
 .الكتابة على فقط تقتصر مل و ومتسارع كبري بشكل

 كاإلذاعة الثقافة، من عال مستوى تتطلب ال أخرى وسائل فظهرت
 واخلصائص اإلثارة على يعتمد الذي والتلفزيون،  السمع تتطلب اليت

  .األنرتنت وحاليا البصرية،
 :العمومي الفضاء تشكل متطلبات -1-3

 أرضية أية وجود دون هابرماس حسب العمومي اجملال يتشكل ال
 من   Daniel bougnouxبونيو دانيا وحسب بالظهور، له تسمح
 لظهوره، متهد اليت أو العمومي، اجملال ظهور تسبق اليت العوامل بني

 السلع، توزيع وشبكات الطرقات، وشق لإلقليم مادية يئة وجود
 الوطنية كاللغة رمزية عناصر جند املادية العناصر هذه إىل وباإلضافة

  )9( .الرمزية
 قاعدة'' لـ التأسيسية العناصر توفر من البد البنية مفهوم من وانطالقا
 عشرة حول متمحورة تكون أن ميكن'' العمومي الفضاء مبادئ

  :)10( هي أساسية إقرتاحات
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 ضمنه يتجلى أين حقيقيا مكانا بوصفه فيزيقي، فضاء وجود.1
 املواضيع األشياء، األفراد، اجلماعات، داخله وجتتمع ،"العمومي"
 كائنات(األشياء  وأشباه...) البىن، الكفاءات، النصوص، األجهزة،(
  ). Bruno Latour التور برينو قول حسب على جينةه
  القناعات و اآلراء و املواقف  ضمنه تتجلى رمزي فضاء وجود.2
 للعبة والتأسيس االلتزام أو للفعل األسس وضع يف  تساهم  اليت

  .السياسية
 التفاعل، للتبادل، مكان أي اخلطاب، أو للكالم فضاء وجود.3

 يف ممثلة األماكن هذه تكون أن نميك. والنقد اإلحتجاج النقاش،
 اإلتصال، وسائل اجلرائد، اجلمعية، املسجد، السوق، املقهى،

  ...االجتماعية الشبكات
 بينهم، فيما املتفاعلني األفراد من مجع يف متمثل" جمهور" وجود.4

  .اجلماعي االلتزام من وأشكاال أفعاال يعرضون
 عن املتبادل، التفاعل حاالت عن تعبريا متثل خطابات وجود.5

  .املتبادلة اآلراء وعن واإلنتقادات النقاشات
 املطالب، األفعال، لطبيعة احملددة املمارسات من صيرورة وجود.6

  .والقرارات التنظيمات
 يف التجلي لطريقة توضيحا بصفتهما اإلعالن و الرؤية وجود.7

  .العمومي الفضاء
 اإلقصاء/ اجاالندم لنمط تبعا تشتغل للمشاركة دينامية وجود.8
 للقوة عالقات وفق أي ،...)،املهاجرون األقليات، النساء،(

  .والسلطة
 وتقسيما هرمية يفرتض الفاعلني بني تنافس و تفاضل وجود.9

  .والنشاطات واملهام لألدوار
 كاستورياديس رأي حسب( اجتماعي مخيال وجود.10

Castoriadis  (ضاءالف يف للتجلي اإلبداعية الصريورة أساس ميثل 
  .)11(اجلماعية املشاركة ومنط املشرتك العامل  بناء وأساس العمومي
 اجملال لتشكل األرضية متثل اليت الذكر السابقة العناصر هذه إن

- الدولة: "بـ يعرف ما مفرزة البعض بعضها مع تتفاعل العمومي،
 واملواقع اآلفاق تنوع التنوع، على العمومي اجملال ويقوم ،"األمة

 املشرتكة املعايري إنتاج تصور ميكن ال واليت العامل جتسد يتال والرؤى،
ا،  فثراء اآلخر، عن مغايرا موقعا املشرتك اجملال يف حيتل فالفرد دو
  . التماثل يستبعد العمومي اجملال

  :العمومي الفضاء أهمية -1-4
 Calhoun كراغ كالهون يقول العمومي، الفضاء أمهية عن أما

CRAIG
 املعاين جتاوزه يف تكمن العمومي ءالفضا أمهية إن )12(

 األسس تفسري أجل من طبيعته من واإلنطالق املدين للمجتمع العامة

 نقديا عقالنيا فعليا خطابا تنمية دف والثقافية،  االجتماعية،
 اعتباره ميكن األساس هذا على. السياسية النزاعات حلل يسعى
 املدين للمجتمع املكونة االختالفات  يستوعب ألنه ثريا، مفهوما

 اجتماعية، حركات سياسية، مجاعات خاصة، تنظيمات اجلمعيات،
 بصفته واإلجتماعي السياسي الفعل يف املشاركات بديناميات ويهتم
  . سريوراتيا مفهوما
 يف احلجاجي اخلطاب خالل من العمومي اجملال يساهم كما

 فضاء وجود هو األخري هذا تشكيل فأساس ، العام الرأي بلورة
 النقاش إىل باإلضافة العام، الشأن م معينة قضية وجود مكاين،
 كما العمومي، الفضاء يوفرها األساسية الثالثة العناصر هذه العلين،
  .الفضاء هذا يف مهما دورا االعالم وسائل تلعب

 :العمومي الفضاء في اإلعالم وسائط أهمية -1-5

 الذي الفضاء ذلك sphère média االعالم وسائل فضاء يعترب
 وكل  اإلجتماعية العمليات مبختلف اإلعالم وسائل فيه ترتابط
 أن ومبا .ماشرة غري أو مباشرة بصفة العالقة هذه يف تؤثر اليت العوامل
 اآلراء عن والتعبري الفردية احلريات ومتجيد إدماج حركة العام الفضاء
 من والثقافيني والدينيني، واإلجتماعيني السياسيني الفاعلني ومتكني
 األفراد يقوم خالله فمن اجلميع، أمام واإلختالف والنقاش احلوار
 النوادي يف العامة القضايا ومناقشة الكتب، تبادل الصحف، بقراءة

 االتصال إىل املكتوب من إمتدادا املفهوم بعدها ليشهد واملقاهي،
  )13(.اليوم عامل يف األنرتنت جمتمع و البصري السمعي
 الدميقراطية اجملتمعات أن  Bernard Miège  مييج برنار ويرى

 مناذج بأربعة عشر الثامن القرن منذ اإلعالم بوسائل عالقتها يف مرت
  :هي
 من الثاين النصف يف الرأي صحافة يف متثل: األول النموذج -1

 .عشر الثامن القرن

 من الثاين النصف يف التجارية الصحافة مثلته:  الثاني النموذج  -2
 وفرض اآلداب عن الصحافة هذه نفصلتا عشر، التاسع القرن

 وأصبحت اإلعالمية، الصناعة يف فاعلة كقوة نفسه اإلعالن
ّ   مشك لة واجلماهري السياسية الطبقة بني وصل حلقة الصحافة  بذلك   
 . العام الرأي

 يف متمثال العشرين القرن منتصف يف ظهر: الثالث النموذج  -3
 والتشويق التسلية على النموذج هذا إعتمد البصرية، السمعية الوسائل
 والنقاش اجلدال حساب على" بيز الشو"و والرتفيه التسويق وطرق
 . املقنع واحلوار

 مع املاضي القرن من السبعينات يف ظهر:  الرابع النموذج    -4
 من اسرتاتيجيا جزءا أصبحت اليت العامة للعالقات الواسع اإلنتشار
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 ومهارات فنون على تقوم حيث واجلمعيات واإلدارات املؤسسات
 .املستهلكني وإغراء إقناع

 اختالفها إىل نظرا مركبة، عالقات حتكمها األربعة النماذج فهذه
 يبقى تشكله الذي العمومي فاجملال املستمر، وتطورها وتنوعها
  .اإلعالمية الوسائط تطور مع وخاصة بالتناقضات حمكوما

 لالتشك طور يف زال ما  خامسا نموذجا  Miege مييج يضيف
 هذا يتميز و اجلديدة، االتصاالت و املعلومات بتكنولوجيات ،يرتبط
  .السياسي على اإلجتماعي طابعه بطغيان األخري النموذج
 اجملال تقسيم ميكن أنه.Debray  R دوبريه رجييس يرى حني يف

 تغري يؤدي حيث ، التاريخ حكمت جماالت ثالثة إىل الوسائطي
 وفقا اإلنتقال يتم أنه كما آخر، إىل جمال من  اإلنتقال إىل الوسائط
 أن مبعىن والثورة، القطيعة مبدأ وفق وليس واالستمرارية التدرج ملنطق

 وهذه  يلغيه، ال األخري فهذا اجلديد، مع يتعايش السابق الوسيط
  :هي اجملاالت

 هذه يف ساد و: logosphère: الوسائطي الخطابي المجال -1
 . والكتابة الشفاهي اإلتصال الفرتة

 احلقبة هذه: graphosphère:الكتابي الوسائطي المجال  -2
 حبروف إرتبطت اليت الوسائط وخمتلف املطبعة دشنتها اليت

 كما)  والصحف كالكتب واملنشورات املطبوعات خمتلف(الطباعة
 كما الصحفية، املؤسسات و كاملدرسة خنبوية مؤسسات فيها ظهرت
 .فنيواملثق  كاملدرسني آخر نوع من وسائط برزت

 هيمنت أين:   videosphere:المرئي الوسائطي المجال -3
 أصبح كما التلفزيون، مقدمتها يف و الوسائط، مبختلف  الصورة

    .اجملال هلذا املركزي الوسيط مبثابة الصحفي
 رقعة إتساع يف خمتلفة بطرق سامهت واجملاالت النماذج هذه 

 أصبحت القرار، اذإخت مراكز من وإبتعادهم العام الفضاء يف اجلماهري
 إىل الوصول يف العدالة وعدم التباين نشر يف تتحكم اإلعالم وسائل
 الرأي وصناع القرار صناع من أقلية جند حيث: العام النقاش

 عن والتعبري اإلتصال فضاءات على يسيطرون باإلتصال والقائمني
م و آرائهم  إمساع يف كبرية صعوبات جتد ساحقة وأغلبية أطروحا
ا  .)14(العام الفضاء إىل مث ومن اإلعالم وسائل إىل وإيصاله صو

 :العمومي المجال في  االعالم وسائط أثر -1-6

 مسامهة التاريخية الكرونولوجيا هذه خالل من يتضح
 العام الفضاء وإثراء  إتساع يف واإلتصال اإلعالم وسائل تكنولوجية

  :)15( يلي فيما متثلت أربعة تأثيرات إىل عامة بصفة أدت حيث

 حيث واألجهزة اآلالت استخدام على تقوم العالقات ":تقنية" -1
 بصفة االنرتنيت أو النقال اهلاتف طريق عن تقوم العالقات أصبحت
 .جدا وعملية سريعة

 العرض مبدأ على تقوم وجتارة سلعة االتصال جعل ":تسليع"  -2
 .والشراء والبيع واإلعالن التسويق تقنيات وخمتلف واإلغراء والطلب

 جد إتصالية وسائل هناك أصبحت حيث اجلمهور ":تجزئة"  -3
 من حمددة فئة بكل اخلاصة االحتياجات تلبية إىل دف متخصصة

 . العريض اجلمهور فئات

 والقيم اخلطاب توحيد إىل أدت واليت:  اإلعالم "عولمة" -4
  .واحلضارات والثقافات الدول خصوصيات حساب على واملعايري

 وسائط تعدد بفعل تشظى بل واحدا، يالعموم اجملال يعد فلم
 حيث فيه، الفاعلني عدد بزيادة" البرزخ"  دائرة وتوسيع  االعالم،
" األويل باملفهوم مقارنة -كثريا العمومي الفضاء مالمح تغريت

 Françoisباستون فرانسوا يرى السياق ذات ويف ".اهلابرماسي

Bastien  أصبحوا املتشظي، املشهد يف فاعلني أربعة هناك أن 
  :)16( وهم التقليديني السلطة أبطال ينافسون

 القنوات تعمل اليت الربامج بني من: les profanes:المدنسون -1
 القضايا تلك املشاهدين، اهتمام إثارة على خالهلا من التلفزيون
 اخلاصة احلياة أصبحت وبذلك احلميمية، باحلياة كاالعرتاف اخلاصة
 على تعتيما يشكل التغيري وهذا مة،العا احلياة مع تتداخل و ختتلط
 بعد جزئية هامشية بقضايا وتلهيهم  الناس، عامة تشغل اليت القضايا
 .مركزية قضايا إىل حتويلها

 يسمى ما على االعالم وسائل تعتمد:  les expertsالخبراء -2
 كعلماء متخصصني باستضافة تقوم معينة، قضية إثارة عند باخلرباء

 االسئلة على للرد  غريهم و اإلقتصاديني، س،النف وعلماء االجتماع،
 التلفزيونية املشاهدة" حلت وبذلك الناس، إلقناع حتليالت وتقدمي
 ".الربملاين النقاش حمل

 اجلديدة اإلعالم وسائل صنعت:  les intellectuelsالمثقفون -3
 على كالتعليق اآلنية، القضايا بتحليل مهتمون ا، خاصني مثقفني
 يعد مل امللتزمني املثقفني أن حني يف املسرحيات، و ارضواملع  األفالم
 .الساحة على ظهورهم يف يرغب من

 ظهر: les homes politiques:للسياسية جدد رجال -4
 التسويق بفضل واملمثلني كالرياضيني جدد، رجاالت للسياسية
 السيطرة التقليديني السياسيني فقدان إىل أدى الذي األمر السياسي،

  .العمومي اجملال على
 يف التكنولوجي البعد بروز عرضه مت ما خالل من جليا يظهر
 وبث واستقبال نقل يف دورها يتمثل اجتماعية كظاهرة االتصال
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 بقضايا عالقته يف املواطن بال تشغل اليت واملعلومات واآلراء األفكار
 Espace) ميدياتيكي فضاء بذلك فهي العام، الشأن

médiatique)  العام ءالفضا من جزءا (Espace public) الذي 
 تنظم اليت الدولة أطر عن ومستقل حر بشكل املواطن يتفاعل فيه

 مثل عامة حمددات من انطالقا متماسكة ووحدة كتلة األفراد حياة
  . املشرتك واملصري والتاريخ واهلوية الدستور
 يف وحاضرا للعيان ظاهرا العام الفضاء يبقى أن أجل أن منو
 جيب فإنه اإلتصال تكنولوجيات خالل من جمتمع أي قضايا دفع

 داخل وختزينها وتبادهلا املعلومة نقل يف التقنية هذه بإمكانية اإلعرتاف
  .اإلجتماعي اإلتصال ملاهية وثقايف سياسي سياق
 تبدو احلديثة الرقمية التكنولوجيا خالل من اإلتصاالت إن

 تقع عندما املتعدد اجملتمع وقاعدة التحررية الفرد طبيعة مع منسجمة
 وليس الثقايف االتصايل البعد تقدمي خالل من وتنظيمها هيكلتها

 أو التسويق قواعد إىل إخضاعه يقع قد الذي التقين اإلتصااليت
 اهلاتف يف تتمثل واليت التفاعلية، االتصال وسائل فبفضل. االحتكار
 تأثروي يؤثر فاعال عنصرا يكون أن الفرد استطاع واألنرتنيت النقال
 يف اإلعالم وسائل كانت.فيه يعيش الذي العام الفضاء داخل
 رأينا ولقد واإلجتماعية، واإلقتصادية السياسية التغريات تدعم املاضي
 يف" الربوتستانية" الثورة على املطبوعة الصحافة تأثري  يف     ً جليا   ذلك
 أحناء يف أفكاره لنشر للراديو الناصر عبد مجال استخدام ويف أوروبا،
" تيامنن"  ميدان يف الصينني  الناشطني استخدام وعند العريب، الوطن
 األندونيسي الشعب حاول عندما أيضا ورأيناه الفاكس، جلهاز
 وسيلة هو االلكرتوين الربيد كان حيث" سوهارتو" حكومة إسقاط
 1997 عام يف وليماز جودي فازت كما. الوقت ذلك يف التواصل
 كسالح األلغام استخدام ضد محلتها احجن بعد للسالم نوبل جبائزة
   .للتواصل كوسيلة اإللكرتوين للربيد استخدامها خالل من حرب
 لدينا ليتشكل ”اجلزئية االتصال وسائل“ جتاوزنا فقد اليوم أما
 وتويرت بوك الفيس يف املتمثل اجلديد باإلعالم يسمى ما اليوم

 جيلها يف  األنرتنت تطبيقات من  وغريها املدونات واليوتيوب،
  .افرتاضيا عموميا فضاءا بذلك مكونا الثاين،

 :اإلفتراضي العمومي الفضاء -2

 : اإلفتراضي العمومي الفضاء  مفهوم في -2-1

 الذي الفضاء ذلك هو cyber espace اإلفرتاضي الفضاء
 اإللكرتونية األعمال جممل فيه وتتم اإللكرتونية، املعلومات فيه تتواجد
 املستخدمني، بني واملعلومات واألفكار راتواحلوا امللفات تبادل من

 ، communauté virtuelle إفرتاضية جمموعات بذلك مشكلني

 اإلتصالية-اإلعالمية األدوات خالل من اإلفرتاضي الفضاء ويتحقق
  :التالية

 اجلديد، لإلعالم جديدة أدوات ظهرت: االجتماعية الشبكات -1
 ، sociaux   les réseaux االجتماعية الشبكات مواقع أمهها
 عن خمتلفا إعالما ختلق أن الشبكات هذه استطاعت حيث
 وتدعيمه  اخلرب نقل سرعة و التفاعل و الطرح يف التقليدي اإلعالم
 :الشبكات هذه وأبرز واملعربة،  احلية بالصورة

 بوك الفيس :Facebook   :2004 سنة فيفري يف اطالقه مت، 
 ، زكربريغ مارك عىيد مؤسسه نفسه، اإلسم حتمل لشركة يتبع

Zuckerberg   M.، جبامعة طالبا كان حني بتأسيسه قام 
 املذكورة اجلامعة لطلبة خمصصا إطالقه عند املوقع وكان هارفارد،
 القارات، مبختلف اجلامعات مجيع ليشمل توسيعه مت مث ومن فقط،
 ملستخدميه املوقع هذا يسمح.  شهرة األكثر العاملي املوقع ليصبح
 املوقع نفس من إليها، واإلنضمام فرعية، شبكات دةع بتكوين
 معينة، فئة دائرة يف عادة إليها تنتمي اليت الشخصيات وتتمحور

م مثل  أو كلية أو معينة جغرافية منطقة أو حمددة، مهنة من كو
 تساعد اليت واألماكن التجمعات من وغريها معينة، مدرسة

 األشخاص و قاءاألصد من املزيد على التعرف على املستخدم
 املوقع عنوان أما الشبكةـ فئة نفس يف يتواجدون أو ينتمون الذين
 )facebook.com.. )18 فهو

 التويرت Twitter  :إرسال من مستخدميها متكن إجتماعية شبكة 
 حرف وأربعني  مبائة  واحملدد املشاركات، على القائم النص وقراءة

 أنشأ  ـ التغريدة أي  tweetts : بـ الرسالة وتسمى تقدير، كأقصى
 املوقع يتمتع ،"دورسي جاك" قبل من 2006 مارس يف املوقع
 مليون 200 مستخدميه عدد بلغ حيث اآلخر، هو كبرية بشعبية

2011 عام مستخدم
 )19(.  

 اجلديد االعالم أدوات إىل يضاف: blogosphere المدونات -2
ا األنرتنت على املتخصصة املدونات  أساسي مصدر أل
 بصفة  blogosphere املدونات وتعرف والنقاش، وماتللمعل
ا على عامة  تتضمن املؤسسات أو باألشخاص خاصة مواقع أ

  links فائقة روابط تتضمن ما وغالبا وأخبار،  وآراء تعليقات
 . الشبكة على أخرى مواقع على متاحة ملعلومات

 do it ”أو  ،"”les sites à faire-soi-mêmeـب تعرف ما  وهي

your self ” لألنرتنتيون تسمح واليت les internautes بإنشاء 
 ميادين، عدة أو موضوع أي يف التعبري حرية تتيح خاصة، مواقع
م، حسب  على ، "un journal intimeمحيمية جريدة" مثل إختيارا
 أنواع عدة وهناك االهتمامات، نفس يتشاركون جبماهري اإللتقاء أمل
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 على للحصول هلا ويروج احلقيقي امسه لحتم قد .)20( للمدونات
 املواد إن غري اإللكرتونية، الصحيفة إىل أقرب وهي والزوار، القراء

 ظهور مبعىن( تصاعدي زمين ترتيب يف توضع املدونة يف املنشورة
 بسبب واسعة شهرة املدونات وأخذت ،)حداثة األكثر املعلومات
 املستوى على العام اباخلط يف ودورها والعسكرية السياسية املدونات
ا توصف وأصبحت  واإلعالمي، السياسي  عامل يف ثورة ثاين بأ
 أبرز من اليوم وتعترب ،wiki والويكي اإللكرتوين، الربيد بعد األنرتنت
ا أهم بني ومن ،2.0 الواب وتطبيقات خدمات   :  مميزا

ا حداثة -  ..spam املزعجة الرسائل من وخلوها باستمرار، معلوما

 متخصصة تكون أن ميكن و املهين أو الشخصي للنشر تنشأ قد -
 .مواضيع عدة جتمع أو

 .منها املستفيدين و حمرريها بني إلكرتونية جتمعات تشكل -

 بالشبكات مقارنة عليه احلصول سهل أرشيف على توفرها -
 . االجتماعية

 عن عبارة هي: groupe de discussion :دردشة مجموعة   -3
 ويتم معني، موضوع حول رسالته تابةبك زائر ألي يسمح موقع

 هي  chatااللكرتونية والدردشة اخلاص، املوقع هذا على عرضها
 أشخاص عدة أو شخصني بني األنرتنت على نصية حمادثة عن عبارة

  .اخلدمة هذه توفر مواقع عدة عرب وتكون بالشبكة، مربوطني
 أيضا وتعرف : News groups: األخبار مجموعات   -4

 ذوي األشخاص من جمموعة عن عبارة وهي فرتاضيةاال بالنوادي
 جمموعة وصف وميكن البعض، ببعضها ترتبط مشرتكة اهتمامات
 ميكن حبيث األفراد، من عددا تضم اليت املستديرة باملائدة األخبار
 آلخر، شخص من املوجهة الرسائل على يطلع أن شخص ألي

 شكلها يف النصوص تبادل اإلخبارية اجملموعة خالل من وميكن
 إىل الدخول للمشرتك وميكن واملتحركة،  الثابتة والصور األويل

 ذلك وبعد به، اخلاص االلكرتوين الربيد طريق عن االخبار جمموعات
 وبيانات وأخبار معلومات من اجملموعة هذه من يصدر ما كل يتلقى
اماته إطار يف وغريها  )21( .ا

 1.5 حنو العامل يف أصبح 2011 مطلع يف أنه اإلحصائيات تشري
 بريد رسالة مليار 02 يوميا يرسلون األنرتنت، لشبكة مستخدم مليار

 بشكل يتواجدون مليون 940 حوايل أي منهم %90 وأن إلكرتوين،
 أكثر يف يتواجدون منهم %72 أن و اإلجتماعية املواقع يف مستمر

 استخدام معدل أعلى بوك الفايس حيتل وبالطبع اجتماعي، موقع من
 يشرتك حيث    %51 بنسبة األنرتنت مستخدمي إمجايل قبل من
 تويرت و %20 بنسبة سبيس ماي بعده يأيت و مليون، 610 حنو

  )22(.%17 بنسبة

  : اإلفتراضي العمومي الفضاء مميزات -2-2
 له، إمتدادا باعتبارها العمومي اجملال يف كثريا األنرتنت غريت قد

  :بـ يتميز جديدا تواصليا منوذجا شكلت حيث
 التقليدية،  الكالسيكية اإلعالم وسائط ختضع:جدد فاعلون -1

ا من وبالرغم  - واإلعتياد التعامل يف القدم تعين هنا والتقليدية   وفر
 حتكمها التلفزيون مؤسسة املثال سبيل فعلى ، للمركزية  -  وكميتها
 حكومات، أحزاب، إقتصادية، مؤسسات سواء حمددة أطراف عادة
ا معرفة يحيت الذي األمر ا، واسرتاتيجيات اجتاها  اجملال أما خطا

 على املفتوحة األنرتنت فطبيعة املركزية، ملبدأ خيضع فال اإللكرتوين،
 مبختلف للمستخدمني، متعددة خطابات وجود أتاحت اجلميع،
 مما اجلديدة الظاهرة مسات أهم أحد املركزي املوزع فغياب. الوسائط
 كالنشطاء جديدة جمموعات أمام العمومي اجملال بفتح يسمح

  )23( .الشبابية واجملموعات  والعائالت السياسيني
 الذين أن مبعىن ، التمثيلية على قائم التقليدي التواصلي فالنموذج

 تتمتع ال اليت الصامتة اجلماهري ميثلون العمومي اجملال يف خياطبون
 على قائمال اجلديد النموذج من متاما العكس على الكالم، يف باحلق

 فهذا، إنفتاحا أكثر فهو يريد، كما يتكلم الكل مبدأ التشاركية،
اء عل يقوم اجلديد التواصلي النموذج  بني الفاصلة الثابتة احلدود إ
 أكثر"  أفقيا منوذجا تشكيل مبعىن وتلقيها، اخلطابات وإنتاج البث

 يف نشطا فاعال مشاركا إىل املستخدم بذلك يتحول ،"دميوقراطية
 الثقافية النخب إحتكار اجلديدة البيئة فأزاحت العمومي، الاجمل

  .العمومي اجملال على األخرى املؤسسات خمتلف و والسياسية
 بالنسبة جديدة قيمة متثل هذه املستخدمني إنتاجات أصبحت كما

ا جديدة افرتاضية سوق إىل إنتبهوا الذين للمعنيني،  متمثلة يستهدفو
  . اإلفرتاضيني للمستخدمني شرتكةامل واألمناط األذواق يف
 استخداما أكثر الشباب يعترب :والخاص العام بين الخلط -2

 تعرب حيث. معها تفاعال اإلجتماعية الشرائح وأكثر اجلديدة، للميديا
 النقاش يف املشاركة يف الشباب رغبة عن املستخدمني إنتاج ظاهرة
 نياملستخدم إنتاجات فان أخرى جهة ومن نشط، بشكل العام
 واجملال العمومي اجملال بني العالقة تشكل بإعادة عام بشكل تتصل

 للعامل اخلاصة عواملهم الشباب يفتح والعامل، األنا بني اخلاص،
م، ال ملشاهدين و اإلفرتاضي  منفتحة النوم غرفة تصبح هكذا يعرفو

  )24( اخلارجي العامل على
 الللمج السياسي الطابع أن   Miège مييج برنار وأكد
 باملشاكل" ترتبط جديدة تعبريية أشكال لصاحل تضاءل قد العمومي
 سياسي، عام فضاء اآلن إىل - تعبريه حسب – فهو ،"الشخصية

 أن إذ جمتمعية، أخرى خاصية إضافة بشرط الفكرة هذه قبول ميكن
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 إليه إنضافت بل السياسي اجملال على مقتصرا يعد مل اآلراء إشهار
 فردنة إىل يشري التغري وهذا واجلماعية، الشخصية ةباحليا املتعلقة اآلراء

 كان الذي اجلماهريي الطابع ذلك وأضعاف ،االجتماعية العالقات
 اجلديدة، االتصالية الوسائط إىل فقط إرجاعه ميكن ال والذي سائدا،
  .التغري هذا يف أخرى سياقات عدة تتداخل حيث
 يكتبه ما لىع التعليق يف للشباب اجلديدة األدوار تنحصر وال
 مناقشة(  افرتاضيا تبادهلا أو الربامج حول احلوار يف أو  فقط اإلعالم
 اخلطاب يتجسد حني األدوار هذه تتجاوز بل ،)املشاهدة جتارب
 املناقشة إطار يف الرأي إبداء تتجاوز جذرية أكثر أشكال يف الثالث
  .التناص هذا كل حيتضن بوك الفيس وهنا الصرحية، املناهضة إىل
  :العربية البيئة في العمومي الفضاء -3
  : العربي العمومي المجال تطور -3-1

 البحث ينتج مل إذ أكيدة، معرفية مسألة العريب العمومي اجملال
 خطية لنماذج خضوعه إىل نظرا -االعالم حول السائد العريب العلمي

 وتأثريها اإلعالم، وسائل مضمون بدراسة مهووسا تقنيا خطابا إال -
 للتحكم ما طريقة عن البحث هاجسه إيديولوجيا، أو نياتق خطابا أو
 حني يف ، أخالقية ملعايري إخضاعه و املنفلت اإلعالمي" الغول"  يف

  -نظريا – قدرة األكثر العمومي اجملال يف البحث مشكلية تبدو
 اجملال يسمح حيث فيه، احلديث ميكن الذي اإلطار تكون أن على

 اآلخر البعض وتغري اإلتصالية لنماذجا بعض استمرارية بفهم العمومي
 إنتاج بعمليات املرتبطة اآلليات فهم مبعىن جديدة، مناذج وظهور
 وأمناط وإشهارها وتبادهلا واجلماعية الفردية واملعتقدات واألفكار اآلراء

  )25(.والتلقي اإلنتاج حتكم اليت الوساطات
 ءالفضا هذا كون من تأتى االتصايل الفضاء استقاللية حجة

 الغربية الدميقراطيات يف الدول متلك ال فلذلك متعددا يكون أن جيب
 ومتول مستقلة فهي ذلك هلا كان وإن إعالمية مؤسسات أو صحفا
 يف إعالم وزارات غياب مالحظة إىل يدفعنا ما وهو الضرائب من

 من اجملتمع يف ما عن يعرب أن جيب اإلعالم ألن الدميقراطية األنظمة
  . وعرقي وديين سياسي يفكر  وثراء تعدد

 السياسية األنظمة أشكال تباين عن النظر بغض املقابل، يف لكن
 من األنظمة هذه تعاين مجهورية، أو  كانت ملكية العريب، الوطن يف

 وبدرجات العربية الدول تعاين حيث ،"الدميوقراطية" يسمى إشكال
" يةاستبداد شبه" أو" االستبدادية" بـ توصف  أنظمة من متفاوتة

semi- authoriatarian regimes ، يف ، العام للرأي أمهية تويل ال 
  .لصاحلها حتشيده على  تعمل ذاته الوقت
 ظل يف احلقيقي معناها تفقد بدأت السيطرة هذه أن غري
 ال األنرتنت وشبكة اخلاصة فالقنوات. اجلديدة امليديا تداعيات

 إرهاصات فيه تجلىت الذي الفضاء متثل فهي الدولة، إلدارة ختضعان
 املتعلقة املمارسات مجلة على حتيل اليت اجلديد التواصلي النموذج
 اجملال يف اخلطابات وتداول واملعتقدات اآلراء عن االجتماعي بالتعبري
 اجملتمعات يف مناذج ثالثة إىل تصنيفه ميكن الذي )26(.العمومي
 اليت تالتحوال إىل ترجع منطلقات إىل باالستناد وذلك العربية،
 ظل يف جديدة، أشكال ظهور عرب العريب اإلعالمي اجملال يشهدها
 األمناط تلك وتراجع واجملتمع، الدولة بني القائم اإلتصال أمهية تعاظم
 أن كما. والعنف اإلكراه على القائمة التقليدية، اجملتمعية اإلدارية
 ظاهرة االتصال ألن ضرورة، التارخيية السياقات إىل الرجوع
  :)27(هي النماذج وهذه ميكية،دينا
  الطباعة دخول من النموذج هذا وميتد :الرأي صحافة نموذج -1
-االستعمار من الوطنية االستقالالت مرحلة حىت العريب الوطن إىل

 من قرون ثالثة بعد العريب الوطن يف الصحافة ظهرت االنتداب،
 ماين،العث العهد ظل يف وتطورت الطباعة انتشرت أروبا، يف انتشارها
 اليت اإلستقاللية، التحررية احلركات خضم يف الصحافة لتتطور
 حاملة رأي صحافة فكانت النهضوية، الفكرية النخب  أسستها
 مطامح عن معربة توعوية، االستعمار، قوى ضد فكرية لرسالة

 الشفوية، الثقافة عليها يمن سياقات ظل يف تشكلت اجلماهري،
 كعبد  -املناضل املثقف حسال املكتوبة الكلمة شكلت حيث
 ضد -وغريهم عبده وحممد األفغاين الدين ومجال الكواكيب الرمحن

 العروة جريدة احلقبة تلك يف ظهرت اليت الصحف وأبرز االستعمار،
 السائدة التقليدية للنخبة متاما مغايرة مستنرية خنبة فظهرت الوثقى،
 دون خنبة ماعية،واإلجت الدينية واملؤسسات السلطة بأجهزة املرتبطة
 عن بعيدين املعرفة عن املغيب الشعب وفوق األرستقراطية الطبقة
 لغة إىل "املسجوعة الفقهية" اللغة انتقلت كما العام، الشأن

 .الراقية الصحافة

 الليربايل، العصر مبثابة العربية النهضة عصر أن القول وميكن      
 جماال كونت ثقافية اأنوار  شكل والذي العريب، املثقف فيه ظهر الذي
 كتل( أفقي: ذاته الوقت يف إتصالني نظامني بني  زاوج عربيا، عموميا

 ،)العام الشأن قضايا خمتلف حول املثقفني بني العامة املناقاشات
 تشكيل بغية اجلدد املتعلمني اجلماهري عامة إىل النخبة من( وعمودي

 اقتصادي منظا على تقم مل الصحافة أن هنا واملالحظ ،)عام رأي
  .جتاري

 منذ وساد :السلطوي الجماهيري الوطني اإلعالم نموذج -2
 – الوطنية الدولة ظهور ومع التسعينات، منتصف إىل اإلستقالل
 شرعيتها وأقامت التحررية، للحركات إمتدادا متثل اليت  -القطرية
 طابع ذات باإلستقالل العهد احلديثة الدول هذه وكانت عليها،
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 اجملال وظائف وإقتصرت اإلعالمي، اجملال فيها مبا سلطوي،
  اإلخبار، و الرتفيه التثقيف،: وظائف ثالث على احملتكر اإلعالمي
 وصف وميكن للحكومة، تابع موظف إىل املثقف الصحفي وحتول
 يف بصرية والسمعية املكتوبة الوسائل بني زاوج الذي االعالمي اجملال
 ،حيمل التنمية مهمة له أوكلت الذي السياسي باجلهاز احلقبة هذه

 العمودي النموذج على اإلتصال منوذج وإقتصر  السياسية اخلطابات
 .امليدياتيكي اجملال على التلفزيون هيمن كما السلطوي،

 ساد والذي :الفضاءات المتعدد االعالمي المجال نموذج -3
 النموذج هذا وارتبط هذا، يومان إىل التسعينات منتصف منذ

  لإلعالم احلديثة التكنولوجيات وانتشار تطور عن الناجتة بالتحوالت

 اهلواتف وشبكات األنرتنت، وشبكة بالكمبيوتر ممثلة واالتصال،
 االعالمية الوسائط خمتلف بني النموذج هذا وخلط اخللوية،

 وأنتجت ،)إنرتنت تلفزيون، راديو، مكتوبة، صحافة( واالتصالية
 -عريب-حملي( احمللية يةالوطن األقطار تداخل  التلفزيونية الصورة
 ومتثل عامليا، آخر قطرا ليضاف أجنبية فضائيات تعربت كما ،)قومي

 معارضني، نساء، مثقفني، شباب،:  الفئات خمتلف يف الفاعلون
 ... سياسية حركات

 العريب الوطن يف العمومي اجملال تطور" احلمامي الصادق" ويلخص
  :التايل اجلدول يف

  )28(العريب اجملتمع يف العمومي واجملال لالتصال رخييالتا التطور يوضح جدول

  
  :األول النموذج 

  الرأي صحافة
  :الثاني النموذج
  السلطوي الوطني االعالم

  :الثالث النموذج
  الفضاءات المتعدد االعالمي المجال

 منتصف إلى المطبعة دخول من  الحقبة
  العشرين القرن

 العشرين القرن منتصف بداية من
  لتسعيناتا بداية إلى

  اآلن إلى التسعينات بداية من

 العامل-العريب العامل-الوطن الوطن-الدولة  الوطن  الجغرافيا
 اإلذاعية-اهلرتيزيةالشبكة الورق-املطبعة  التكنولوجيا

  التلفزيون
  اجلوال اهلاتف+       إنرتنت+ فضائيات: الرقمية التكنولوجيا

 اهلاتف+      االنرتنت+ التلفزيون+ صحافة+ إذاعة الوسائط كل التلفزيون+اإلذاعة  الصحيفة  الميديا
  اجلوال

 اجلماعات و املؤسسات   اجلمهور+ املثقفون+    النخبة+ الزعيم النخبة+الزعيم  املثقف  الفاعل
  املنظمة غري و املنظمة

 اجلدل الدعاية، السياسي، االتصال الفردي، التعبري: زيمرك غري اإليديولوجيةالتعبئة:مركزي السياسيوالفكري اجلدل: خنبوي  التفاعل طبيعة
  الفكري

  اجلمهور الشعب املثقفون+ املتعلمون  الجمهور
  االختالف+ احلرية الدولةبناء+التنمية اهلوية+ التحرر  المحرك-القيمة

  الرتفيه+ الرأي+ األخبار الدولةخطاب  الرأي  المضمون
  احلرية+ الدولة رقابة )الدولة(الرقابة )ملستعمرا(الرقابة  المؤسساتية االدارة نظام

  عمومي+  خاص عمومي  خاص  االقتصاد

  
  الجديد" العربي" العمومي المجال" الجديد االعالم" -3-2

 تطبيقاته خمتلف خالل من 2 الواب وخاصة – االنرتنت أعادت
 يف  -نسبيا ولو -التوازن  - اجلديد االعالم عليها إصطلح ما أو

 للجمهور اجلديد املفهوم ظل يف واجلمهور ملرسلا بني العالقة
 -post"التفاعلية بعد ما" بـ احلالية املرحلة فتوصف اإلجيايب،

interactivité "سيطرة السيطرة، عصر إنتهاء عن أعلنت اليت 
 بظهور اإلتصايل، احملتوى على واإلقتصاد واإلعالم السلطة رجاالت
 .اإلفرتاضي الفضاء لخال من اإلعالمية الساحة على جدد فاعلني

 باجلديد يوصف الذي الوسط هذا جاء العلنية غياب ففي
  النقاش هذا أدوات و ، للدولة السياسية احلياة مناقشة فيه لتجري

 
 والوسائط الفائقة النصوص خالل من التعبري أشكال خمتلف هي

 فعدد ،" التقنية األمية"  إشكالية تطرح وهنا ، multimédiaاملتعددة
 عن احلديث أثناء كبريا عائقا ميثل الربع يفوق الذي ينياألم

 يف السياسية باملشاركة وعالقتها احلديثة والتكنولوجيات املعلوماتية
  .العريب الوطن

 05 حوايل يوجد أنه إىل اإلحصائيات تشري ذلك، من وبالرغم
 املستخدمني عدد زاد حيث مصر، يف بوك للفايس مستخدم مليون
  السعودية يف ماليني 03 و" يناير 05" ثورة عدب مستخدم مبليون
 لديها اجلزائر تونس، يف مليون 02 و املغرب يف ماليني 03 وحنو
 مستخدم  مليون 1.5 وحوايل األنرتنت يف مشرتك مليون 06 حوايل
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 يف كبريا رواجا عرفت اليت املدونات إىل باإلضافة )29( .بوك للفايس
  . االخرية اآلونة
 التملك حركة إىل العريب العامل يف املدونات اهرةظ تنامي يشري و

 وإن  اليت واإلتصال للمعلومات اجلديدة للتكنولوجيات اإلجتماعي
 وإىل العربية الثقافية البيئة إىل تشكلها عملية يف ختضع كانت

ا، ا حمددا  أبعاد على أيضا تقوم اليت الشبكة ثقافة مع تتوافق فإ
 اإلستخدام من جديد نوع إىل دوناتامل ظاهرة تشري هكذا كونية،

 اإلحبار( اإلستهالكية املمارسات على يقتصر ال للشبكة، اإلجتماعي
 تنامي إىل أخرى جهة من املدونات ظاهرة تعاظم وحييل...) القراءة ،

 تسمح اليت الواسعة املشاركة إمكانيات تتيحها جديدة سياسية ثقافة
  )30( .العمومي الاجمل يف الفرد ظهور تيسر اليت الشبكة ا

 الرأي وتشكيل السياسي احلراك يف فاعال  املواقع هذه وأصبحت
 تسيري على قادرين مصر يف املدونون أصبح املثال سبيل فعلى العام،

 املعارضة أحزاب عنه تعجز ما وهو القاهرة شوارع يف مظاهرات
 حزب عليهم أطلق املصريني الباحثني بعض أن حىت السياسية،
 يف جيد للحرية املتعطش العريب املدين فاجملتمع )31(...كبو  الفيس
 أقل إفرتاضية، وصالونات مقاهي واملدونات اإلجتماعية املواقع
  .تكلفة

 العلين النقاش فضاءات خبلق األنرتنت توظيف يسمح حيث
 للكشف مثلى آلية التفاعلية ومتثل املشهدة، اسرتاتيجيات عن بعيدا
 اإلعالمية املواقع جتربة وتبني اآلخر، على واإلنفتاح اخلطاب تنوع عن

 على التعليق احلوار، منتديات( التفاعلية آليات أدجمت اليت العربية
ا...) املقاالت  وتساهم والنقاش، للحوار وافرة إمكانات تضمن أ
 والنمطية،  املسبقة اآلراء سطوة من احلد يف النحو هذا على التفاعلية

 العريب اجملتمع عن منمطة وغري يدةجد صورة األنرتنت تعطي كما
 العالقة ومتثالت  اآلخر صورة داخله تتعدد متنوعا جمتمعا بإعتباره

  .)32(معه
 و اآلراء تعدد يضمن ال تعددها و النقاش أدوات تغري  لكن

" اجلديد االعالم"  هذا أن" قيراط محمد" يرى حيث النقاشات،
 إجياد وهو حتقيقه، يف يالتقليد اإلعالم فشل ما حتقيق على قادر غري

 اإلعالم أن صحيح: " بقوله موضحا الدميوقراطية، لنشر فكري فضاء
 لالتصال جديدة قنوات و ووسائل كثرية حلوال يقدم اجلديد

 مل إذا يكفي ال هذا لكن احلوار، و للنقاش جديدة ومنابر والتواصل
 لعريبا العامل يف اجلديد اإلعالم إنتشار أن وأكد"  العقليات تتغري
   اإلعالم، من اجلديد النوع هذا مع بإجيابية تتفاعل بيئة إىل حباجة
 التكنولوجية والثقافة اإلعالمية الثقافة ولديه متعلم مجهور إىل وحباجة
  ... الالزمة

 توظيفها حسن بالضرورة يعين ال األنرتنت تطبيقات فاستخدام
 كانت فإذا" عامة، مصلحة ذات غايات و أهداف لتحقيق

 ، )32("إرساءها احلديثة التكنولوجيا مبقدور فليس غائبة دميقراطيةال
 بسبب يكن مل عام، تأييد وتكوين االنتخابات يف" أوباما"  فنجاح

  .مساعد وسيط جمرد فهي التكنولوجيا،
 الذات عن العريب اخلطاب فقدان الكربى األنرتنت تأثريات ومن
 متنوع خطاب هرظ إذ احملض، والنخبوي املؤسسي  طابعة واآلخر
 أن ذلك) .والفكرية السياسية( الكالسيكية للضوابط خاضع وغري

  االعالم أنظمة تغيري يف احلامسة العوامل من عامال األنرتنت
 احملدود االجتماعي اإلستخدام ورغم العريب، العامل يف واإلتصال

  نسميه أن ميكن ما تشكيل يف االنرتنت تساهم إذ للشبكة، نسبيا
  )34("عربيا مومياع جماال"
   الرقابة و الحرية بين  العربي االفتراضي الفضاء -3-3

 اإلعالمية السيادة اية يف العريب العمومي اجملال حتوالت تظهر
 اجلغرافيا اية و) اإلتصالية املضامني على الدولة سيطرة( السيطرة أو

 اتالتغري  هذه أن إال اجلغرايف، و اإلعالمي اجملال بني التزواج بإلغاء
 وشبه السلطوية العربية السياسية للنظم بالنسبة هاجسا شكلت
 وموجات العريب احلراك تداعيات ظل يف خصوصا السلطوية
 فرض إىل الدول بعض جلأت حيث ،الدميقراطية جتاه التحوالت
ا  بعض حجب خالل من الرقابة، طريق عن األنرتنت، على سيطر
 برتشيح يعرف ما – نتاالنرت  تدفق يف الشديد التحكم أو املواقع

 الفيس موقع حجب مت حيث سوريا يف احلال هو كما ،-األنرتنت
  .بوك

 للتنمية فقط ال برناجما األنرتنت من تريد - العربية– فالدولة
 أجهزة لتشغيل برناجما أيضا تريده بل املعرفة، جمتمع أجل من والتطوير
 الدولة وزرم تفعيل وإمنا اإلداري، التشغيل هنا نقصد ال الدولة،
ا وحتديث  القبيل، هذا من دورا املاضي يف للتلفزيون كان كما خطا

ا ا رقابتها حتت األنرتنت تريد إ  الرقابة ملؤسسات خاضعا وسيطر
  )35( .التقليدية اإلعالمية

 :الجديد اإلعالم ظل في العمومي الفضاء مستقبل -4

 وميالعم اجملال إحتكار لإلتصال اجلديدة الوسائل هذه  ألغت
 وإتسعت الزمن، من لقرنني الغربية الدول يف الربجوازية مارسته الذي
 وتربز رأيها، عن التعبري إستطاعت جديدة فئات لتضم الدائرة

 داهاغرين بيرت حسب النماذج متعددة إتصال كوسيلة اإلنرتنت
Peter Dahlgren  .)36(  

 اضياإلفرت و  الواقعي بني والتزاوج الواقع هذا بوديار  يصف كما
 اإلتصال حمتوى غري الذي الواقع هذا ،hyper-reality الفائق بالواقع
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 على تعتمد أصبحت اليت االعالم وسائل بفعل كثريا تغري الفعال
ا حبد الوسيلة   MC Luhan لوهان ماك تعبري حسب على ، ذا

"the message is the medium  "هذا وتغري الوسيلة، هي الرسالة 
 تقوم الرسالة أن مبعىن" the message is the massage" إىل املفهوم

  .العقول تدليك بالتدليك،
 منذ أنه" Domonique Wolton فولنت  دومنيك الحظ وكما

 إمكاننا يف بات فقد اجلوهر، وضاع  شيء كل إختلط سنة مخسني
 لكن طابوهات، دون العامة الساحة يف تقريبا شيء كل يف احلديث

  . )37(احلر بالتعبري إكتفاء هناك ثحي احلجج، تبادل غري من
 منابر إال هي ما واألنرتنيت والتلفزيون واإلذاعة فالصحافة

 القنوات بذلك وهي اجملتمع أفراد بني واآلراء األفكار لتبادل ووسائل
 نفس يف  Habermasهابرماس يعترب إذ العام، للفضاء اإلسرتاتيجية

 بفضل العمومي، الاجمل نشأة عن مسؤولة كانت اآلداب أن السياق
 إىل كذلك إشارة يف املتأدب؛ العمومي اجملال أنشأها اليت الصحف

 االنتشار يف املكتوبة اإلعالم وسائل لعبته الذي اجلوهري الدور"
 أن كما األصلي، مرتعها عن بعيدا السوق إقتصاد لنماذج املبكر
 دةالريا دور هلا كان بعيدة مسافات تنقل كانت اليت التجارية الطرق

 فيه تنقل كانت الذي القدر بنفس واألخبار املعلومات نقل يف
 األمثان خبصوص الثمينة املعلومة إىل حيتاجون التجار كان البضائع،
 بدأت احلاجة هلذه تستجيب كانت اليت الصحف لكن والطلب،

 توسيع على الصريورة نفس ساعدت أخرى، متفرقة معلومات تقدم
 احلروف مثل جديدة؛ وسائط عتمادإ وعلى سريعة بوترية قراءةال

 بورصة يف عمومية معلومات نشر قناة أصبحت اليت املطبعية
 رأى اليت اإلعالم وسائل تطور مع الوظائف هذه وتطورت )38("القيم
ا  مستقبلني وجعلهم واجلماهري باحلشود التالعب عملية يف تساهم أ

 إشراك من اإلعالم وظيفة حتولت وبذلك مستهلكني وجمرد سلبيني
 العمل يف وإدماجهم سياسيني كمواطنني اجملتمع يف اجلماهري
 اجملتمع قضايا مناقشة يف واملسامهة العام الشأن ويف السياسي
  .معومل عامل يف استهالكية وحدات جمرد إىل القرار صناعة يف واملشاركة
 يف  Jean boudiare  بودريار جون يقول ذاته اإلطار ويف
 يف اإلعالم وسائل تأثري إن:  ”السياسي اداإلقتص نقد ” كتابه

 بل ملضامني، حاملة اعتبارها على يتأسس ال االجتماعية العالقات
 تنتمي ال العالقات فهذه ا، تقوم اليت للعمليات تركيبتها يف قائم هو
 التبادل وإلغاء والفصل، التجريد، إىل بل اإلستغالل، سجل إىل
 مستجيبات هي بل مالتمعا ليست اإلعالم فوسائل. اجملرد

ا، يف ثورية ليست الوسائل فهذه. لأليديولوجيا  من أبعد بل غايا
ة، غري أو حمايدة       ً  افرتاضيا ، أو      ً عمليا   ليست فهي ذلك َ   مؤد جل   تومهات   ْ 

 مييز ما نإ ا، املرتبطة االجتماعي االستخدام قيم أو التقين، وضعها
ا هو اجلماهريية، اإلعالم وسائل ا، مكتفية التوسط ضد أ  بذا
      ً وفضاء   تبادال باعتباره اإلتصال بتعريض قبلنا إذا لإلتصال وتنتج
 هذه ، للمسؤولية فضاءا مبعىن أي والتلقي اإلرسال على قائما        ً تبادليا  

 تباديل إرتباط هي بل أخالقية أو نفسية طبيعة ذات ليست املسؤولية
  .تبادل عملية ضمن اإلتصال طريف بني شخصي
 عالقة خبصوص تشاؤمية نظرة Habermasرماسهاب تبىن وقد
 مصري يرى حيث واإلتصال، الغعالم بتكنولوجيات العمومي الفضاء
 وهو أال األساس املوضوع متييع وبالتايل التآكل، هو الظاهرة هذه

  .الدميوقراطية
 جمال إىل -هابرماس حسب– العمومية الفضاءات حتولت حيث

 من االتصال فإنتقل اهليمنة،و  وللبحث  وللتسويق السياسي للتأثري
 إتصال إىل للحقيقة، للوصول والنقاش واإلتفاق للتفاهم وسيلة
 مجهور تستقطب اإلعالم وسائط أن اعترب كما. اهليمنة يكرس

 املسافة تسلبهم الوقت ذات يف ولكنها واملستمعني املشاهدين
 مجهور إستعمال إن. والنقض والكالم احلجاج إمكانية أي التحررية

 يتبادهلا اليت وامليول األذواق حول اآلراء" لصاحل يندثر للعقل قراءال
  ".املستهلكون
 يف احلميمي اخلطاب بروز بسبب املتشائمني من العكس وعلى

 اجملتمعات أن يرى woltonفولتون دومنيك فإن العمومي، اجملال
 كان الذي اخلطاب هذا مكانة يف النظر إعادة مسألة تواجه الغربية
  ."سياسي الئكي، عقالين،" شكل يف لكن و حاضرا

 وامليديا اإلعالمي التنوع يؤدي ال العربية، للمنطقة وبالنسبة
 تشظي إىل كذلك ولكن فحسب، اجلمهور تشظي إىل اجلديدة
 وسائل اجلديدة  اإلعالمية الوسائط أتاحت حيث العمومي، اجملال
 ومتثل كالشباب، وحمرومة  مهمشة كانت لفئات العمومية التعبري
اء أساسيا متغريا لألنرتنت املركزية غري و احلرية ميزة  الدولة سيطرة إل

 غريت وهكذا العمومي، اإلتصال أنظمة على ا املرتبطة والنخب
 يف هلا مثيل ال وفرة يشهد حيث العمومي، اجملال يف كثريا اإلنرتنت

 حىتو   ثقافية، فكرية، دعائية، إيديولوجية، سياسية، اخلطابات تنوع
 متنوعة األخرى هي -منتجني– أطراف من الصادرة محيمية شخصية

 منظمات، ، مجعيات مهنيون، صحفيون مستخدمون، أفراد من
  السياسية والسياقات اخلطابات األنرتنت وغريت أحزاب، حكومات،
  .عام بشكل الثقافية والفكرية
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  خاتمة
 عمل لكل العلمي للتأسيس ضرورة املفاهيمي البناء عملية تعترب
 والعادات املسبقة األحكام جتاوز إجتاه يف الغرابة ملكة حيفز أن يسعى

 ذلك يؤكد كما" وثيق نظري إرتباط" العلمي فالنشاط التفكريية،
  .  SCHLANGER شالنغر
 املفاهيم من الطرح هذا خالل من العمومي الفضاء مفهوم يعتربو 
 الفرنكوفونية لواالتصا اإلعالم حبوث  يف النظرية  األمهية ذات

 حبثيا مسلكا     ّ يزال   ال أنه رغم سواء،   ّ حد   على واألنقلوسكسونية
 السياسية املردودية ذات التقليدية البحثية املسالك لصاحل مهجورا
 وإسرتاتيجية كانطيا إكتشافا يعد الذي املفهوم هذا .العاجلة واملنفعة
 خاصة التحوالت من العديد عرف فرانكفورت مدرسة لدى فكرية
 املفهوم يف جديدا فتحا شكلت اليت واإلعالم اإلتصاالت ثورة مع
ا  قيم عزز مما وتنوعه بإثرائه ومسحت الفضاء هذا من وسعت أل

 فيه يسمح فضاء بإنبثاق وسامهت اجملتمع يف والتفاعل املشاركة
 من صياغته يعيدون و وسياسية إجتماعية روابط بإنتاج للمواطنني
  ـ للمؤانسة جديدة ساتممار  بذلك منتجون جديد،
  حتوالت من  حيمله مبا العمومي الفضاء مفهوم إسقاط إن      

 من جبملة بدورها  تتميز اليت  العربية املنطقة  على  ورهانات
 النقاش  مبقومات يزخر وتراث والثقافية الفكرية الرتاكمات
 اجملتمع هوية على احلفاظ تضع أن جيب اليت الفكرية واملشاركات

 األساسية العناصر هشاشة ظل ويف أهدافها، أهم الثقايف سكهومتا
 والدميقراطية، احلرية املواطنة، املدين، اجملتمع: مثل تشكله، اليت

 بني والفصل اإلعالم، جمال يف العمومية واخلدمة السياسية، واملشاركة
 عمومي فضاء تبلور يف صعوبة شكل عام، هو وما خاص هو ما

 جميء مع ولكن العقل، عن ناتج هو حيث من اهلابرماسي باملفهوم
 والشبكات كاملنتديات الواسعة جتلياته يف اإلفرتاضي العمومي الفضاء

 خاصة وحيوية راهنية أعطاها بوك، الفايس مقدمتها ويف  اإلجتماعية
 هذه حتولت أين املنطقة، يف وقعت اليت املهمة األحداث بعد

 للتعبئة ومساحات جلماعيا واإللتزام للتحرر أماكن إىل الفضاءات
 احمليط من العريب الوطن إمتداد وعلى الدميقراطي، اإلنتقال أجل من
 هوف للعيان، واضحة اجلديد اإلعالم إنعكاسات تبدو اخلليج إىل

 إىل اإلنسيابية من احلركة، إىل الركود من انتقالية مرحلة باختصار
 العربية كوماتاحل شكل تغيري يف إنتقالية مرحلة وبالتأكيد القيادة،
  ـ املدين واجملتمع
-السوسيو الوسائل و اجلديد اإلعالم زمن يف نشهد إننا القول ميكن
ا أثبتت جديدة عمومية فضاءات ميالد تقنية  الواقع أرض على قدر

 خمتلف مع اإلجيايب التفاعل يف كمنابر جنحت و العربية، املنطقة يف
  . الراهن العريب احلراك سياقات
  :الهوامش

 : على متاح الكرتونية فضاءات ،مدونة العمومي الفضاء حتوالت فين، عاشور .1
 http://www.fenni-

dz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=
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  االتصال بين المشارقة والمغاربةو  اإلعالم الترجمة في علوم إشكالية
 ن عمـــار سعيدة خيرةب

  .مستغامنطالبة دكتوراه، بكلية العلوم االجتماعبة، جامعة عبد احلميد بن باديس، 
 

  :اإلشكالية 
نتيجة التغريات السياسية و االقتصادية و االجتماعية احلاصلة يف 

نوب وعوملتها يف مجيع العامل اليوم، وهيمنة دول الشمال على دول اجل
 إىلاجملاالت خاصة املعرفية منها، جعل الدول العربية حباجة ماسة 

معريف حىت  إنتاجترمجة كل ما يصدر عن الدول الغربية من تراث و 
  .تتمكن من مواكبة العصر ومسايرة الركب احلضاري واملعريف والعلمي

ترمجة  إىلم فغالبا ما تتجه هذه الدول غري املنتجة للمعرفة والعلو 
                                       ّ                     الرصيد املعريف الغريب، فالرتمجة تعترب نشاط ال ب د منه الستمرار عملية 
التواصل والتعارف البشري، وباعتبارها كذلك وسيلة للمثاقفة والنقل 
                            ّ                           احلضاري العام بني األمم، وكذا مل ا هلا من أمهية يف تطوير البحث 

يح مسار العلمي ومسامهتها يف تقارب وجهات النظر وحتديد وتصح
  .ومستقبل الدراسات على املستوى احمللي والعاملي

ومن بني اجملاالت اهلامة اليوم يف العلوم اإلنسانية واليت هي حباجة 
و أالتصال الذي يعترب حقال  اإلعالمالرتمجة هو جمال علوم  إىلأكثر 

قائمة فيه  األحباثال زالت   اإلنسانيةجديدا وخصبا يف ميدان العلوم 
عة وذلك نتيجة تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال حلد السا

وظهور ما يسمى باإلعالم اجلديد من مواقع للتواصل االجتماعي، 
االتصال  أشكالو  أنواعاالهتمام بكل  إىلوكذا تسابق الدول الغربية 

اليت ظهرت مع هذه التكنولوجيات وكذا مجيع التغريات النفسية 
  .تكنولوجيات على الفرد و اجملتمعواالجتماعية اليت حتدثها هذه ال

استخدام هذه التكنولوجيات  إىلمع اجتاه دول العامل العريب  
ا فالباحث العريب حباجة  ترمجة ما تنتجه الدول الغربية  إىلوالتأثر 

ودراسات يف هذا امليدان لكن انقسام دول العامل العريب  أحباثمن 
على  أيضاحبدوث انقسام  املشرق العريب واملغرب العريب اثر هذا إىل

ترمجة ما تنتجه الدولة الغربية  إىلمستوى الرتمجة بفعل اجتاه كل دولة 
اليت تتبعها هذه الدولة العربية فنجد اجتاه دول املشرق العريب ترمجة ما 
ينتج عن الدول االجنلوسكسونية يف حني تتجه دول املغرب العريب 

وين، و طبعا هذا راجع لعوامل الفرانكف باإلنتاجترمجة و االهتمام  إىل
  .تارخيية سياسية استعمارية

هذا االنقسام يف التوجه أحدث تباين واختالف يف الرصيد املعريف 
، وأثر هذا أملغاريبالعربية بني االجتاهني املشرقي و  إىلوالثقايف املرتجم 

   أصبح         ّ  واالتصال مل ا  اإلعالمجليا على البحث العلمي العريب يف علوم 
  
  

جه الباحث العريب من صعوبات يف توحيد استخدامه يوا
الذي يعاين دائما من نقص  أملغاريبللمصطلحات وخاصة الباحث 

املراجع يف هذا احلقل و بالتايل يتوجه إىل اإلنتاج  املعريف املشرقي 
 .واالتصالية اإلعالميةوالذي ال جيد فيه ما يتوافق مع معارفه البحثية 

  :يف سياق التساؤالت التالية اليةاإلشكو ميكن حتديد هذه 
  .فيما تكمن أمهية الرتمجة يف البحث العلمي؟_
  .العربية؟ إىلما هي الصعوبات و املشاكل اليت تواجه الرتمجة _

املرتمجة اليت تعرف اختالفا بني  اإلعالميةما هي املصطلحات __
  .دول املشرق العريب و املغرب العريب؟

ّ        ملقالتنا هذه، كم ا تشكل  شكايلاإلالناظم  األسئلةتشكل هذه                
 إجاباتاحملور األساسي هلذه املداخلة حيث سنقوم مبحاولة تقدمي 

  .اإلشكاليةواضحة عن أبعاد هذه 
و فعل ثقايف  إنساينتعترب الرتمجة نشاط   :في مفهوم الترجمـة-1

باعتبارها  اإلنسانيةبالغة يف احلياة  أمهيةو هلــــا  اإلنسانوجد بوجود 
على تعارف األمم و احلضارات وتقارب وجهات النظر بينها،  تساعد 

ّ                                                   كم ا تساهم يف خلق طريق لالتصال بني الشعوب و كذا املساعدة   
  .على استمرارية هذا التواصل بينهم

  :التعريف اللغوي للترجمة.أ
و هو مبعىن بيان " ترجم"الفعل الرباعي  إىلمادة الرتمجة ترجع 

بسيطا و يسريا  مفهوما، فتكون  الكالم و توضيح معانيه و جعله
الرتمجة مبعىن التوضيح و التفسري و التبيني، تقول ترجم كالم غريه أو 

                         ّ      أخرى، و الرتمجان هو املفسر لل سان،  إىلعن غريه مبعىن نقله من لغة 
ّ                                    نقول ترجم يرتجم ترمجة، كم ا أن للرتمجة معىن يفيد السرية و احلياة،                        

  ) 1(.الذاتية و مجعها تراجم                    ّ   نقول ترمجة فالن مبعىن سريت ه 
نقل معاين نص ":هي:للترجمةللتعريف االصطالحي أما بالنسبة 

لغة أخرى مع مراعاة الدقة و األسلوب، و يتطلب ذلك  إىلمن لغة 
فهم النص األصلي و التعبري عن احملتوى و األسلوب بلغة أخرى، 

   )2(".ا                    ّ                            فاملرتجم جيب أن يتقن الل غتني املرتجم منها و املرتجم إليه
هذا التعريف جيب احملافظة يف الرتمجة على روح  إىل باإلضافة

                                 ّ         فإذا كانت الكلمات هي اليت تشكل الل بنات اليت "النص املنقول، 
                    ّ                   ّ                          يتكون منها البناء الل غوي فان القواعد الل غوية هي القوالب اليت تصاغ 

يف التعبري و مواهبه  أسلوبهفيها األفكار واجلمل و روح املرتجم و 
الكامنة فيه وخلفيته الثقافية هي اليت متيز الرتمجات املختلفة لنفس 

   )3(".النص
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الرتمجة عمل ثقايف  :الترجمة في مدلولها الثقافي و الحضاري.ج
ينتج عنه تثاقف طويل األمد على صعيد األفراد و اجلماعات وهي 
 تعرب عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم و االنتشار عرب تفاعل للثقافات

بني  اإلبداعيمن العالقات املبنية على التبادل الثقايف احلر و  إطاريف 
فالرتمجة عامل مساعد يف عملية  ، خمتلف الشعوب والقوميات

 األفرادالتثاقف بني الشعوب كما تسهل عملية التفاعل بني 
  .واجلماعات

  :تاريخ الترجمة-2
     ّ     ن لطال ما  يعود تاريخ الرتمجة إىل تاريخ الوجود البشري، فاإلنسا

الرتمجة نتيجة املبادالت والنشاطات التجارية اليت   إىلكان حباجة 
بل  شيءكانت قائمة قدميا، فأي حضارة ال يبدأ تكوينها من وال 

 إىلتعتمد على خملفات احلضارات السابقة وبالتايل فهي دائما حباجة 
  .                                       ّ     الرتمجة و ذلك نتيجة اختالف األلسن البشرية تن وعها

خالل القرنني الثامن و التاسع ) الرتمجة(اط الكثيف قام هذا النش
 اإلغريقيةبدور رائد يف احملافظة على نتاج الثقافة القدمية  امليالديني

بصورة  أسهمتالغرب وقد  إيلحتديدا و نقل هذه الثقافة من الشرق 
دقة يف تطور  أكثرو بتعبري  أوروبايف تكوين عصر النهضة يف  أساسية

  .احلديثة احلضارة الكوكبية
أمجع الباحثون على أن موضوع الرتمجة مل يعرف انطالقة فعلية 

العصر العباسي يف بغداد من خالل الفرس، حتت  إبانحقيقية إال 
رعاية اخلليفة املأمون الذي أنشأ بيت احلكمـــــة وكان يكافئ املرتمجني 
ين وزن ما يرتمجون ذهبا، وقتها ازدهرت الرتمجة خاصة يف القرنني الثا

والثالث للهجرة، فكان انتشار هذه املنظمة يف العصر العباسي و قبل 
من بداية خالفة اخلليفة منصور عام  األوىلذلك كانت املرحلة 

ومتيزت برتمجة كتب ) م909(اية خالفة هارون الرشيد  إىل) م753(
و متيزت برتمجة  ) م913_م893(الطب و الفلك، مث املرحلة الثانية 

ت والفلسفة واملنطق مث املرحلة الثالثة و كانت بدايتها كتب الرياضيا
ومتيزت برتمجة الكتب يف خمتلف العلوم والفنون ) م913(عام 

   )4(.اآلدابو 
من الفارسية مث  األمريعرب يف بادئ  اإلغريقيكان املنطق 

يرتجم مباشرة من اليونانية و قد كان عهد املأمون  أنالسريانية قبل 
فتمت ترمجة بعض مؤلفات  اإلسالمللرتمجة يف يعد العصر الذهيب 

وترجع األدباء وبطليموس وغريهم من الفالسفة و  أرسطوو  أفالطون
اختالط العرب باألعاجم  إىلازدهار الرتمجة يف هذا العصر  أسباب

وسكان العراق والشام ومصر، حيث ظهرت حاجة الدولة و اجملتمع 
نقلها  إىلريهم فمالوا علوم الطب والفلك واحلساب وغ إىل األفرادو 

ا  إعجاباّ                                            مم ن سبقهم من أألمم ووجدوا يف ترمجتها إىل العربية 

فنتيجة اهتمام العرب بالعلوم حينها مت اللجوء  )5(وحرصا على معرفتها
الرتمجة وما ساعد على ذلك هو ما قام به اخلليفة املأمون من  إىل

الرتمجة  تأصبحتشجيع وحتفيز للمرتمجني ومكافئتهم ماديا حيث 
  .متارس فرديا أو ضمن فريق عمل

  ّ         املل قب مبعلم " حنين ابن اسحق"ومن أبرز هؤالء املرتمجني  
املرتمجني يف اإلسالم والذي هيمنت مدرسته على الساحة طوال القرن 

كان حنني يرتجم  )6(ميالدي و ترجم غالبية النصوص عن اليونانية 9
يث يذكر املستشرق بنفسه و يشرف على مجاعة  تعمل بإرشاده ح

ان حنينا ترجم اىل السريانية من كتب جالينوس مخسة  مايرهوف
العربية منها تسعة وثالثني وأصلح ما ترجم  إىلوتسعني كتابا و ترجم 

 إيلمعظم اخلمسني كتابا اليت كان قدم ترمجها  أصلحتالميذه و 
 األطباءوسوامها من  أيوب الرهلويو جرجيس الرأسعينيالسريانية 

تقدمني و يعدد صاحب الفهرست مئة واثنيت عشر كتابا جلالينوس امل
)7(.العربية إىلنقلها حنني و غريه من املرتمجني 

  

  :ويمكننا القول أن مرحلة الترجمة مرت بمرحلتين كبيرتين 
كانت الفارسية واليونانية مها الوسيط   إذمرحلة الرتمجة غري املباشرة 

رمجة الكتب املكتوبة بالسنسكريتيىة مث مرحلة الرتمجة املباشرة متت ت
  . العربية مباشرة ومن دون لغة وسيطة إىلواليونانية 

خالل النصف الثاين من القرن العشرين عرفت لبنان نشاط ترمجة 
مكثف يف خدمة الصحافة والتعليم يف اجملال األخري، وظهرت خنبة 

تني جانب اللغ إىلمن املرتمجني املكونني بصورة مثلى يف الغرب و 
من اجل  آنذاكالفرنسية واالجنليزية استخدمت اللغة االيطالية 

اللغة العربية اليت ركدت  أنالتبادالت التجارية مع ايطاليا غري 
وتراجعت حتت السيطرة العثمانية عرفت تطورا جديدا بفضل الرتمجة 

حركات تطالب بضرورة تشجيع  آنذاكظهرت  األوروبيةعن اللغات 
ا كلغة ر    .مسيةالكالم 

  :أهمية الترجمة: ثالثا
واألمم واحلضارات فهي تعترب  اإلنسانللرتمجة أمهية كبرية يف حياة 

 إىلواللغة والزال قائما  اإلنساننشاط معريف علمي، وجد بوجود 
لغة  إىلاليوم فهي تعترب عملية نقل لنصوص ومعاين وأفكار من لغة 

والتثاقف بني  أخرى، عدا هذا فهي تعترب أداة للحوار و التواصل
  .األمم و الشعوب

  :في العناصر التالية األهمية     ّ           ويمكن نا حصر هذه 
 إتاحةالرتمجة هي وسيلة لتبادل الثقافات واملعارف والعلوم و _

من خالل  )8(كافة للتواصل الثقايف واحلضاري  األرضالفرصة لشعوب 
 األخرىو وجهات نظر  أراءاطالع كل واحدة منها على أفكار و 

تفتحها على ثقافة اآلخر، وهذا ما يساعد على التقارب  وبالتايل
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ّ                  والتحاور احلضاري، كم ا تساعد األمم على  اإلنساينوتوطيد التوصل                    
ا  والعكس، فالرتمجة وسيط مهم وفاعل يف  األخر أمامتأكيد ذا

عملية املثاقفة بني احلضارات وما من لغة خلت من تأثري أو تأثر 
ي بصرف النظر عن مراحل االزدهار بأخرى على امتدادها التارخي

  ) 9(.والركود يف مؤشر الرتمجة
الرتمجة هي عمل ثقايف ينتج عنه تثاقف طويل األمد على صعيد _

عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم األفراد و اجلماعات و هي تعرب 
من العالقات املبنية على  إطاراالنتشار عرب تفاعل الثقافات يف و 

  ) 10(.تلف الشعوب والقومياتالتبادل احلر بني خم
الرتمجة متثل حركة أخذ وعطاء وتبادل يف مجيع اجملاالت بإتاحة -

  ّ                                                         الل قاء بني الثقافات والتفاعل بينها، وللرتمجة أمهية كبرية يف حتقيق 
التقدم احلضاري واالقتصادي واالجتماعي وقد باتت نشاطا مؤسسيا 

 كل أعماهلا يوميا يف حياة األمم والشعوب الراقية يؤثر يف
   )11(.وخططها

ّ                                                 كم ا متثل الرتمجة وسيلة حامسة يف تعميق عالقات التواصل مع   
امتالك مفردات  إىلالعامل املتقدم ويف توسيع دوائر احلوار اليت تؤدي 

 إىللغاته وجتسيد اهلوة الفاصلة بني املتقدم واملتخلف والسبل العصر و 
ّ                  د  إلمكانياته وعالمة جديدة من وعود املستقبل الذي ال ح أفاقفتح 

 أصبحتاحلضارة العاملية يف تنوعها اخلالق، ولذلك  إىلاالنتساب 
أو  األمةدرجة التقدم تقاس بدرجة ازدهار حركة الرتمجة يف هذه 

ا اليت تصل  ّ                                             تلك، كم ا تقاس بشمول هذه احلركة يف تعدد جماال       
  .املستقبل إىلاحلاضر باملاضي يف التطلع 

مع الذات  حضاري وجهته املصاحلة و ثقايفهي فعل معريف و _
التعايش فيما بينها، هي جسر للتواصل بني والتقريب بني الشعوب و 

ّ                              الشعوب واحلضارات على مر  التاريخ تعزز التالقي والتالقح                       
احلضاريني، وترعى التقارب الثقايف بني الشعوب وتدحض الصدام 

التواصل بني  وتسهل األرضوتدعم احلوار والتبادل الثقافيني بني أمم 
  )12(.األخرىللشعوب  األخرىوتفتح النوافذ على الثقافات  األمم
مبا ابتدعه رجال  اغناء الثقافة العربية مبعطيات الثقافات األخرى_ 

غريت مسارات احلضارة  أفكارونظريات و  أراءالفكر يف العامل من 
ا وما  أوالبشرية   رأثاالفن من و  األدبرجال العلم و  أوجدهأثرت 

ومؤلفات وأحباث قيمة والسيما يف مضمار العلوم اجلديدة والتقنيات 
املعقدة اليت صارت مسة هذا العصر ووسيلة جماراة التطور املادي 

   )13( .واالجتماعي فيه
  :مشاكل الترجمة: رابعـــــــــــــا

يتميز العصر الذي نعيشه باالنفجار املعريف والتدفق السريع 
يف نقل هذا الرتاث  أمهيتهاهنا دور الرتمجة و             ّ      للمعلومات مم ا يظهر

الدول  إىلأخرى أو من الدول املنتجة  إىلاملعريف من حضارة 
 املستهلكة، فالرتمجة نشاط علمي معريف يساعد على عملية املثاقفة

هي  إمناألفاظ لغة أخرى  إىلليست عملية نقل ألفاظ لغة : (فهي
ملفهوم يف لغة أخرى، ومن نفس املعىن ا إىلعملية نقل معىن مفهوم 

  ) 14().جهد وبصرية نافذة إىلهنا تبدو الرتمجة عملية حتتاج 
وحىت تكون الرتمجة سليمة واضحة ودقيقة وجب توفر بعض 

 إليهااملرتجم للغة املرتجم منها و  إتقانهالشروط يف املرتجم كضرورة 
ت وكذا معرفته الكافية باجملال الذي يرتجم منه، والرتمجة هنا ليس

 حىت أيضانقل ثقافة النص  إمناو  أخرى إىلمسألة نقل نص من لغة 
كذا مراعاة للسياق الذي وجد فيه ال يصبح هناك خلل يف املعىن، و 

أن الرتمجة ليست جمرد نقل نص من لغة :(بالتايل ميكننا القول النص و 
حضارة  إىل أوىللغة ثانية بل هي نقل حضاري من حضارة  إىلأوىل 
   )15( ......)ثانية

ومع ذلك هناك دائما بعض املشاكل تواجه الرتمجة كرتمجة 
املصطلح الواحد بألفاظ متعددة الختالف اخللفيات املعرفية 
للمرتمجني مع غياب التنسيق بينهم وعدم الضبط يف التعريف، 

 أن إىل               ّ                                   وخاصة بالنسبة لل غة العربية، واالختالف يف الرتمجات يعود 
واحد، وختتلف فيما بينها يف طرق ترمجتها هناك أكثر من ترمجة لنص 

النحوية بل يف  األخطاءحرفية كانت أو معنوية، واالختالف يف 
ترمجة يح اليت تشمل تصحيح النحو و التعبري وطرق التصح أساليب

  ) 16(.لفظ بلفظ أو عبارة بعبارة أو فقرة بفقرة
  Selecting proper meaning:اختيار المعنى المالئم_أ

يف الرتمجة هو  إليهضع يف االعتبار دائما أن ما نسعى ن أنجيب 
حرفية املعىن وليس احلرفية من حيث الشكل وعلى ذلك  إىلالتوصل 

  .املضمون إىلجيب علينا يف الرتمجة التوصل 
هناك بعض الكلمات اليت ال تقبل الرتمجة من منظور ترمجة الكلمة 

                ّ    ية اليت ال تقبل الل غة                              ّ           مبعىن انه توجد بعض الكلمات يف الل غة االجنليز 
العربية ترمجتها بكلمة واحدة مقابلة، وعلى سبيل املثال كلمة 

"privatization " قد وضعت هلا عدة ترمجات يف الل غة العربية            ّ                         
وهذه ترمجات غري " التخصيصية"أو " أو التخصيص" اخلصخصة"

   )17( .دقيقة للكلمة
  :ترجمة النصوص_ب
يعود وجود أكثر من ترمجة و : تعدد الترجمات للنص الواحد_

              ّ                                        لنص واحد هو رمب ا عدم وجود تنسيق بني املرتمجني يف اجملال الواحد 
املعىن الدقيق ألي  إيصالللنص الواحد وأحيانا قد يعجز املرتجم يف 
  :مفردة يف النص و يرجع هذا لألسباب التالية
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ا العديد من املرادفات اليت ختتلف يف _ أن كل لغة حتمل يف طيا
ّ                    نيها اختالفا طفيفا عن بعضها البعض، وكم ا انه كل لغة تنتمي معا                                     
لغة أخرى ولكن  إىلثقافة معينة وبالتايل قد ينقل املرتجم الكلمة  إىل

ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال حبيث ينقل  أنال يستطيع 
ّ   اللغة املستهدفة يف الرتمجة،كم ا  إىلتصور صاحب الكلمة األصلية                          

ا ومع عدم وجود مقاييس تتميز كل لغة برت  اكيب وقواعد خاصة 
  ) 18(.يف الرتمجة أخرواضحة لنقل الرتاكيب ميثل عائق 

 ّ                              مم ا يزيد يف صعوبات الرتمجة هو تنوع : تنوع النصوص المترجمة_
كل   األدبيةو العلمية، وتشمل النصوص  األدبيةالنصوص املرتمجة بني 

وكل ما يكتب اخل ...ما هو نثر أو شعر أو قصيدة أو مسرحية
أسلوب أديب أو حيمل طابع األدب،  أما النصوص العلمية تشمل 

اليت هلا طابع علمي حبت، مثل كتب  األساسيةترمجة كل كتب العلوم 
  .اخل....الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء

تنوع يف طبيعة عمل املرتجم الذي  أيضاو تنوع النصوص يتطلب 
األديب أو العلمي، فاملرتجم  يف اجملال أمايكون متخصص  أنجيب 
نقل  إىلغايته مجالية يف حني جند أن املرتجم العلمي يسعى  األديب

املوضوعية والتزام الدقة املتناهية واألمانة يف التعبري عن  إىلاملعلومات و 
  .الفكرة اليت يريد توصيلها
التخصص يف الرتمجة ويف طبيعة عمل  إىلوهنا تظهر احلاجة 

ضروريا وهذا ملا تتوفر عليه  أمرايف جمال معني  املرتجم والتخصص
العلوم املختلفة من كم هائل من املصطلحات وبالتايل تظهر هنا 

ما  إىلما يقابل كل مصطلح يف لغة معينة  إجياد إىلاحلاجة دائما 
  .إليهايقابله متاما يف اللغة املرتجم 

فاملرتجم مهما بلغت درجة ثقافته ال ميكن أن يكون "_ 
صا جبميع املواضيع لذا جيب عليه أن يبحث عن املعلومات متخص

اليت تنقصه بالتوثيق يف اجملال الذي يعاجله النص، ويف لغيت األصل 
النص  أخرواهلدف ليكتشف كيفية احلديث عنه، وليفهم مبعىن 

زمة إلنتاج الرتمجة من  األصل                               ّ                   من جهة و املصطلحات والرتاكيب الال 
  )19( ".جهة
أن النصوص املتخصصة تتميز : "امريو برييزترى سيلفيا غ_ 

باستعمال ما يسمى لغات التخصص، وحتدد مخسة  أساسا
مستويات من املهارات جيب أن يتمكن منها املرتجم احملرتف وهي 
معلومات حول اجملال املوضوعايت، وامتالك املصطلحات اخلاصة 

جناسه والقدرة على االستنتاج املنطقي، والتعرف على أنواع النص وأ
  ) 20(".والقدرة على اكتساب الوثائق

ويف حماضرة للدكتور أنتوين كالدربانك يف نادي املنطقة الشرقية _
األديب، حتدث فيها عن صعوبة ترمجة األعمال األدبية شعرا ونثرا، 

وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا : "استشهد بالبيت القائل
ّ           ّ        وعض ت على العن اب بالربد ال هذا البيت إال أنه ، فبالرغم من مج"  

وبالتايل  )21(لغة أخرى إىليفقد كل تلك اهلالة اجلمالية لو ترجم 
التخصص فان كان  أهل إىلهنا حسب رأيه حتتاج  األدبيةالرتمجة 

كان   إنيكون املرتجم شاعرا و  أنالنص املراد ترمجته شعرا وجب 
، إال أنه اخل....روائيايكون املرتجم  أنالنص املراد ترمجته رواية وجب 

هناك من يتعارض مع هذه الفكرة و يرى العكس، أي أن املرتجم 
يف التعامل مع النص الذي بني يديه كأن حيذف  أكثراألديب له حرية 

شيئا هنا ويضيف شيئا هناك، على العكس من ذلك جند أن املرتجم 
العلمي ملزم بالتقيد بالنصوص اليت يرتمجها، فالتزام الدقة املتناهية 

  .من شروط الرتمجة العلمية شرط
  Equivalence:التساوي_ج

مسالة التساوي هي مسألة معقدة يف الرتمجة حيث يرى الكثري  إن
من علماء اللغة والرتمجة أنه من الصعب تساوي النصوص يف ترمجتها 

لغة اهلدف، مع مراعاة املعىن والشكل والسياق  إىلمن لغة املصدر 
  .والقيمة االتصالية
أنه يشرتط حلدوث   J .C CATFORDكاتفورد حيث يرى  

لغة _أن تكون للنصوص يف اللغتني ..... التساوي يف الرتمجة 
ومييز بني " صلة وثيقة مبالمح ذلك املوقف_ املصدر ولغة اهلدف

                                 ّ                         مالمح املوقف اليت هلا صلة بالناحية الل غوية وبني تلك اليت هلا صلة 
الوظيفة االتصالية للنص يف بالناحية الوظيفية للموقف أي املتعلقة ب

  ) 22(.موقف معني
يف حني أننا جند يوجني نايدا ينادي بالتساوي الديناميكي 

Dynamic equivalence   هذا املستوى  إىلوحىت يصل املرتجم
جيب أن يعطي أولوية للمعىن بدال من الشكل واألسلوب، ويبحث 

  :نايدا التساوي يف الرتمجة وفقا ألولويات أربع وهي
  .أولوية التساوي السياقي على التماسك اللفظي_ أ

  .أولوية التساوي الديناميكي على التوافق الشكلي_ب
  .أولوية الصيغة املسموعة على الصيغة املكتوبة_ج
أولوية الصيغ اليت هي قيد االستعمال على تلك الصيغ اليت _ د

  .متتاز بصفتها التقليدية
على أمهية مفهوم  مسألة التساوي  Popovikويناقش بوبوفيك

التبديل و التحويل الذي يعترب الرتمجة نوعا من التحويل الرمزي 
Semiotic Transformation  ويعترب هذا التحويل مبثابة تفسري

أن عبارة بوبوفيك تؤكد  إال) التساوي الديناميكي(عملي لعبارة نايدا 
ة"على حقيقة أن هدف املرتجم هو حتقيق   Expressive"           ّ اهلوية املعرب 

identity  23(.املوجودة يف نصوص كل من لغيت املصدر واهلدف(   
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يؤكد على أمهية القيمة االتصالية   Lefevreأما ليفيفر 
Communicative value   فهو يرى أن ترمجة األدب تتعلق بصورة

ويعرف  رئيسية بإجياد توافق بني قيمة اتصالية وقيمة اتصالية أخرى
ا مقدرة املرتجم على قياس عناصر الزمان " :القيمة االتصالية بأ

وهنا يركز " واملكان والتقاليد املوجودة يف كل من لغيت املصدر واهلدف
لفيفر االهتمام على العناصر التارخيية واجلغرافية والسياقية املوجودة يف 

  ".النص
أن  Susan Bassnett-McGuireوترى سوزان بسنيت مكغواير 

ا البحث  إليهاجيب أن ال ينظر  مسألة التساوي يف الرتمجة على أ
عن التشابه التام ألنه ال ميكن أن يوجد تشابه تام حىت بني مرتمجني 

أن ال يوجد تشابه تام بني  إذنلنص واحد يف لغة اهلدف فاألحرى 
  ) 24(.نصوص املصدر ولغة اهلدف

 Cultural or) الفروق الثقافية: (االختالف الثقافي أو البيئي_د

environemental differences 
تشكل الفروق الثقافية اليت تتباين بني النصوص املرتمجة من لغة 

يف عملية الرتمجة  أخرعائق  األخرىلغة اهلدف هي  إىلاملصدر 
معاين بعض الكلمات اليت ال تتواجد يف ثقافة أو بيئة  إجيادفكيفية 

معينة، ويرتبط هذا املوضوع مبشكلة عدم قابلية الرتمجة 
Untranslatability   الل غة  إىل                 ّ          تلك الكلمات من الل غة املصدر    ّ  

املنقول إليها، وأحد احللول املقرتحة لعالج مثل هذه املشكلة أن 
                    ّ    أي كتابة الكلمة يف الل غة   Transliterationأسلوب  إىلنلجأ 

 ) 25(.                    ّ         حسب طريقة نطقها يف الل غة املصدر إليهااملنقول 

  :Word usageاستخدام الكلمة _ه
                ّ                                         يعترب السياق يف الل غة العربية هو احملدد األساسي لطبيعة األسلوب 

كان عاميا أو فصحى، أما يف اللغة   إذاالذي نتحدث به مبعىن ما 
الصعوبات اليت تواجهنا يف الرتمجة االجنليزية  إحدىاالجنليزية فتتمثل 

غري / رمسي(يف كيفية حتديد نوع الكلمة من حيث طبيعة االستخدام 
  ) 26().رمسي
  untraslatability:استحالة الترجمة_و

أن النص يف لغة املصدر قد   A .Duffداف .            ّ      يرى العامل الل غوي أ
مالمح ثقافية يف لغة املصدر ليس هلا "يتضمن كلمات وعبارات متثل 

ا قد تكون موجودة  بشكل  إمناما يقابلها يف لغة اهلدف، أو أ
  . ة قد تضيع أثناء الرتمجةبعض املعاين الداللي"خمتلف و هلذا فان 

بوضوح أكثر بني ما أمساه استحالة  كاتفورد             ّ     ومييز العامل الل غوي 
الفروق  إىل، فاألوىل ترجع "الثقافية"واستحالة الرتمجة "   ّ     الل غوية"الرتمجة 

اللغوية بني لغة املصدر و لغة اهلدف، بينما حتدث الثانية حني تكون 
  Feature situationalاحلال  املالمح الدالة على املوقف أو إحدى

واليت هي الزمة من الناحية الوظيفية للنص يف لغة املصدر، غري 
موجودة مطلقا يف الثقافة اليت تكون لغة اهلدف جزءا منها، و هذه 

ا أيضا سوزان بسنت  شيءماكغواير فهي _الناحية الثقافية أكد
   )27(.يصعب ترمجته

ي نيومارك بني الكلمات ومن ناحية أخرى، مييز العامل اللغو 
والتعابري الواردة يف لغة املصدر واليت تعرب عن ظواهر مادية 

"Physical "وبني تلك اليت متثل مفاهيم عقلية "Mental" ويرى ،
انه من الناحية النظرية فان مجيع الظواهر املادية قابلة للرتمجة بصورة 

ا مادية وتنتمي  إىلدقيقة، نظرا  بينما جند أن  عامل احملسوس إىلأ
ا مثالية و ختص فردا معينا   ) 28(.املفاهيم العقلية غري قابلة للرتمجة أل

  :ترجمة المصطلح_ن
ّ                                             فتم لك الدول الغربية املتقدمة للتكنولوجيات جيعلها  متملكة  أيضا  

للعلوم يف شىت اجملاالت واالختصاصات وبالتايل هي املنتج األول 
ع العلوم خاصة حقل علوم واألخري للمصطلحات احلديثة يف مجي

 األحباثو االتصال الذي يعترب حقال خصبا والدراسات و  اإلعالم
                  ّ                                            الزالت قائمة فيه، مم ا جعل الدول العربية تابعة للدول األجنبية وحىت 

  .األجنيبيرتبط مبيالد املصطلح  أصبحمصطلح عريب  أيميالد 
فمعظم املصطلحات اليت تظهر يف العربية تكون ترمجة "_ 

                             ّ                            صطلحات أجنبية واملصطلحات اليت تت م ترمجتها أو تعريبها ال تكاد مل
ختلو من شوائب الغرابة وأحيانا عجمة الرتكيب، فباتت عبئا على 
ا، فاملصطلح العريب ال يزال ظال  للمصطلح  ّ          الل غة وأداة تشويه لسما                                               ّ  
األجنيب بل ال تزال صنعة املصطلح العريب مل تتخط مرحلة البحث 

ثقافتنا العربية   إىل    ّ                         ت الل فظية للمصطلحات اليت تقذف عن املكافئا
   )29(".كل حلظة

وأصبحت هذه املشكلة الرئيسية بالنسبة للمرتجم املتخصص 
وجد  إن                    ّ              ما يكافئ املصطلح يف الل غة العربية و  إجيادعدم : وهي

تتمثل  أخرىتظهر هنا مشكلة  األجنيباملصطلح املكافئ للمصطلح 
تبقى مسألة التوحيد مسألة صعبة وجند "ويف عدم توحيد استخدامه 

الواحد وفقا للغة املنقول أن لدينا ترمجات متعددة للمصطلح األجنيب 
ذلك مرجعه انعدام و  اختيار املرتجم لصيغة التعبري عن املصطلحعنها و 

   ) 30(".التواصل بني املرتمجني واالصطالحيني وأهل االختصاص
ي العريب رهينة بوجود والدة املصطلح العلم أصبحتوبالتايل 

املصطلح الغريب وأمسى تداول املصطلحات العربية واخلطاب العلمي 
املتلقي من املصطلحات الغربية  بني املختصني مرتبطا بدرجة متكن

أوهلما أن اجلهاز املصطلحي : (ن أمرين اثننيعهذا ينم ومفاهيمها و 
، وثانيهما العريب يكاد يكون غريبا يف مفاهيمه وشبه عريب يف صياغته

أن مهمة الفكر العريب ظلت منحصرة يف حماولة استيعاب املفاهيم 
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                             ّ         العربية يف صورة قوائم مفردات جل ها معرب  إىلالعلمية الغربية ونقلها 
  ) 31( ).تعريبا صوتيا ال أقل وال أكثر

والعلوم االتصال و  اإلعالمتباين المصطلحات  في علوم : خامسا
  .مغاربةالالمجاورة بين المشارقة و 

أن قضية اختالف   عبد السالم المسديويرى الدكتور 
وبني مشرقه ومغربه  املصطلحات بني أقطار الوطن العريب عامة

    ً                                                  ختصيصا  ما انفكت تطرح من وجهات نظر عديدة، إننا لنذهب إىل 
أن هذا االختالف منسوب إىل التنوع وأنه يتأسس على خصائص 

و يف كيفية اشتقاق  لوطن العريباملنظومة الثقافية هنا أو هناك يف ا
ً           املصطلحات وصياغتها، فرتى أهل املشرق أكثر ميال  إىل احلفاظ                                          
على مجاليات اللغة حىت يف وضع األلفاظ الدالة على احلقائق العلمية 
م من أنصار                                              ّ                  أما أبناء اجلناح املغريب فرتاهم أظهر جرأة على الل غة،كأ

وفيهم مجع غفري يتخطون  اراالستعمال أكثر مما هم متعلقون باملعي
  .عتبة اجلمال يف صياغة املصطلحات

ومن مظاهر االختالف والتباين يف اشتقاق املصطلح بني جناحي 
ولئن عد . الوطن العريب استسهال املغاربة التوسل بآلية النحت

ا لغة العرب فإننا نعترب أنه الصق  النحت من الوسائل اليت تنمو 
كلغات األسرة الالتينية واجلرمانية بروح اللغات االنضمامية  

واألجنلوسكسونية، ففيها يتم توليد الكلمات بضم األلفاظ بعضها 
. إىل بعض أو بانتزاع اللفظ اجلديد من بعض أجزاء األلفاظ املتعاملة

                                                  ً       ً أما العربية فذات طبيعة اشتقاقية لذلك كان النحت حدثا  طارئا  
 حاالت نادرة وقد كان يعرض هلا استثناء، وقد جلأت العرب إليه يف

األوزان العربية أهون على  يالءمقبول اللفظ الدخيل بعد صوغه مبا 
القدماء من اللجوء إىل النحت وخاصة إذا شذ عن األوزان 

 )32(.املطردة

نماذج عن  مصطلحات مختلفة بين المشارقة والمغاربة في _ب
  .و االتصال اإلعالمعلوم 

عض املصطلحات اخلاصة حنصر ب أنسنحاول يف هذا العنصر 
يف واالتصال والعلوم اجملاورة وتبيان االختالف فيها و  اإلعالمحبقل 

 اإلعالميشهد حقل  إذ يف مفهومها بني املشارقة واملغاربةترمجتها و 
االتصال العديد من االختالفات وعدم الضبط الدقيق للكثري من و 

ولة الواحدة يف املصطلحات واملفاهيم بني املشارقة واملغاربة وبني الد
ا، وهذا ما سبب الكثري والعديد من العوائق والصعوبات  حد ذا
للباحث سوءا كان املغاريب أو املشرقي يف اجناز حبوثه نتيجة تعدد 

اختالف ترمجته من بيئة العربية و  غةلالرتمجات للمصطلح الواحد يف ال
  .و هذا راجع الختالف مصدره أخرى إىل

 ّ                           لع ل من أكثر املصطلحات تباينا  :اإلعالنو  اإلشهاربين _
 اإلشهاراالتصال هو مصطلحي و  اإلعالمواختالفا يف حقل 

يف اغلب  اإلعالناستخدام  إىلجند توجه املشارقة  إذ اإلعالنو 
جهود غري شخصية ومدفوعة :" تعريفه على أنهاملراجع والبحوث و 

وتفسريها جبانب استخدامه بشكل واضح قي  اآلراءو  األفكارلعرض 
هود تروجيية للسلع واخلدمات من خالل وسائل االتصال املختلفة ج

الغرائز بالدرجة دة يف ذلك على استمالة العواطف و معتم
  ) 33(..".األوىل

خمتلف نواحي النشاط اليت تؤدي :" على انه اإلشهاربينما يعرف 
املرئية أو املسموعة أو املكتوبة  اإلعالنيةالرسائل  إذاعةنشر أو  إىل

مهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات من أجل على اجل
 ".أو منشات أشخاصالتقبل الطيب لألفكار أو  إىلاستمالته 

)34 (  
االختالف يف تناول  إنفهنا جند مفهوم التعريفني واحد أال 

ونتيجة لفقر املكتبة  املصطلح متداول بني البحوث املشرقية واملغاربية
ال جيد الباحث املغاريب نفسه مضطرا املغاربية من املراجع يف هذا اجمل

االعتماد على الكتب املشرقية و مع عدم ضبط املصطلح جند  إىل
كما هو " اإلعالن"اعتماد مصطلح  أمااجتاه الكثري من الباحثني 

  .باإلشهار اإلعالنمتواجد يف املراجع، أو استبدال كلمة 
 إىل االتصال اإلعالمتتجه  البحوث يف : األثربين التأثير و _

 إال ملصطلح تأثري على مصطلح اثر وخاصة املشارقة أكثراستخدام 
" األثر"مصطلح  تنادي بضرورة استخدام اآلراءأنه ظهرت بعض 

حتديد جع لصعوبة قياس طبيعته و درجته و هذا راو " التأثري"مكان 
على  األثر السعيد بومعيزةمصدره بالضبط، حيث يعرف الدكتور 

، اإلعالمعلية بني أفراد اجلمهور و وسائل تلك العالقة التفا"أنه 
مبحاولة تكييف  اإلعالموتتميز هذه العالقة من جانب وسائل 

وليس .....  إليهرسائلها مع خصائص اجلمهور الذي تتوجه 
بالضرورة التأثري عليهم لكي يغريوا شيئا ما على املستوى املعريف أو 

   )35(.."الوجداين أو السلوكي
الفرق بني التعريفني فانه هناك بعض  إىل اإلشارةورغم هذه 
استخدام التأثري وتقدمي نفس التعريف اخلاص  إىلالبحوث تتجه 

فيعين التغيري الذي ميكن أن حيدثه التعرض :" التأثير أماباألثر، 
على احلالة النفسية أو الذهنية أو املعرفية أو  اإلعالميةللرسائل 

  ) 36(".            ّ   ا أو عليها كل هاالثقافية أو أالجتماعية، أو على بعضه
استخدام مصطلح  إىليتجه املشارقة : الربورتاجبين التقرير و _

كنوع من األنواع الصحفية اهلامة واألكثر استعماال يف خمتلف التقرير 
جمموعة من املعارف :" على أنه التقريرويعرف  اإلعالموسائل 

 إذنو واملعلومات حول الوقائع يف سريها وحركتها الديناميكية فه
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التقرير ال يقتصر على الوصف املنطقي يتميز باحلركة واحليوية و 
 اآلراء بإبرازيسمح يف نفس الوقت  إمناواملوضوعي لألحداث و 

  ) 37(".الشخصية و التجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب التقرير
اجتماع، (سرد حدث : "عند املغاربة فهو التقريرأما تعريف 
عني املكان وحيكي، بدون  إىليف ينتقل بواسطة صحا) مؤمتر، جملس

  ) 38(".تعليق ما كان شاهدا على وقوعه
وهو يتضح لنا الفرق بني التعريفني كيف أن التعريف األول حيكي 

 أنعن دخول جتارب احملرر يف حترير هذا النوع الصحفي وكيف 
للتقرير اقرب  األولالتعريف الثاين يلغي ذاتية احملرر، وجند أن التعريف 

هو النوع :" عند املغاربة حيث يعرف على انه الربورتاجتعريف  ىلإ
الصحفي الذي يعترب أكثر نبال، ال يكتفي فيه الصحايف بتقدمي تقرير 
عن الواقعة لكنه يرتك شخصيته وحساسيته تتدخالن يف اختيار 

  ) 39( ".األحداث، والسرد واملعاجلة
  :بين االستعمال واالستخدام_

اجلمهور  أفرادذلك الفعل املتمثل يف اختيار  :"باالستعماليعىن 
م الدميغرافية  دون أخرى إعالميةلوسيلة  و أن اختيارهم حمدد خبلفيا

نفسية واالقتصادية والثقافية، وهذه اخللفيات هي اليت _والسوسيو
ا أكثر من الوسائل  ، األخرىحتدد نوع الوسيلة اليت يستعملو

م، مثل الوقت  بتميزيزة وتتكون لديهم عادات استعمال متما خلفيا
، واملدة الزمنية اإلعالميةاملفضل الستعمال تلك الوسيلة أو الوسائل 

ا لتلك الوسيلة و سياق االستعمال ومنط احملتوى  اليت سيخصصو
  ) 40(".الذي يتعرضون له

عبارة عن املمارسات " :فيعرف على أنه االستخدامأم  
ثقافة معينة، من خالل  طارإاالجتماعية اليت تصبح عادية يف 

جانب عوامل االقدمية املتعلقة بالفعل  إىلاملمارسة يف النشاط نفسه 
يكون التعامل مع األشياء الرمزية أو الطبيعية مرتبطا  إذاملمارس، 
حمددة وتتعلق هذه املمارسة بالطابع اخلاص الذي  أهدافهبتحقيق 

   )41(..."األدواتيضيفه الفرد أو اجلماعة على الوسائل أو 
عندما نتحدث عن مفهومي االستعمال أو االستخدام يف 

مقرتب  إىلواالتصال حييلنا األم مباشرة  اإلعالمدراسات علوم 
ومن خالل اطالعنا على جمموعة من  "االستخدامات واالشباعات"

االستعماالت "تسمية املقاربة ب إىلالدراسات، جند اجتاه بعضها 
وهذا  "تخدامات واالشباعاتاالس"بدال من  "واالشباعات

االستخدام ملطابقتهم مفهوم االستعمال مبفهوم االستخدام، لكن 
نشاط اجتماعي يتم مالحظته بسبب تواتره ويتمثل " إىليشري 

ما واالستفادة منه لغاية حمددة أو تطبيقية لتلبية  شيءاستخدام 

 إىلممارسة كما حييل  إىلحاجة ما، ويف دراسات االستخدام حييل 
  ) 42(".تصرفات أو عادات أو اجتاهات

  :التمثالتبين التصورات و _
جند أن هناك اختالفا يف استخدام املصطلح الواحد بني  إذ

 التمثالتاملشارقة واملغاربة ولكن التعريف واملفهوم واحد فتعرف 
ا تلك الصورة  اإلدراك أي إىليشري التمثل يف علم النفس :" على أ

تعلق مبوضوع أو مشهد من العامل الذي يعيش الذهنية حيث حمتواها ي
فعل جعل شيئا ما حمسوسا بواسطة  إذنالتمثل يعين  أنفيه الفرد، 

  )43( ".إشارةشكل أو رمز أو عالمة أو 
االتصورات أما  الرموز اليت هلا قيمة فكرية :" فتعرف على أ

اجلماعة وتعكس التصورات  أعضاءمشرتكة ومعىن عاطفي لدى مجيع 
ا من خالل الزمناجلماع   )44(".ية تاريخ اجلماعة أي جتار
  : خاتمة

يف ظل هذه االختالفات والتباينات بني جمموعة املصطلحات اليت 
واالتصال واحلقول اجملاورة جند الباحث  اإلعالمطرحت يف جمال 

العريب يف حرية من أمره بني ما يوظف وما خيتار، ومع ظهور حقل 
اجلديد، بدأت تظهر  اإلعالموهو حقل جديد للدراسات اخلصبة أال 

عند ترمجتها   أكثرجمموعة مصطلحات أخرى جديدة ختتلف وتتعقد 
كالتفريق  على عجمة تركيبها األحيانأو تعريبها مع احلفاظ يف بعض 

، وما هو )الكرتوين إعالمرقمي،  إعالم(بني ما هو رقمي والكرتوين
، وبني الشات )الرقمية اجلامعة االفرتاضية، اجلامعة(افرتاضي ورقمي 

حسب  أنتجتاحملادثة، وبني الكثري من املصطلحات اليت و والدردشة 
 إذنواالتصال وجب  اإلعالميف علوم  حلديثةالتكنولوجيات ا إنتاج

هذا وحتديدها حتديدا دقيقا وواضحا حىت يتاح  إىلااللتفات 
العلمية على مستوى  األحباثاستعماهلا استعماال واحدا يف مجيع 

 .الوطن العريب
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 الفرنسية نموذجا Le Monde Diplomatiqueصحيفة : صورة اإلسالم في الصحافة الغربية

 عبد الكريم بن عيشة

   - مستغامن  -جامعة عبد احلميد بن باديسة،كلية العلوم االجتماعيب طالب دكتوراه
 

وسائل االتصال اجلماهريي لعبت دورا هاما يف نقل األحداث    َ إن  
أن  الصحافة باعتبارها وسيلة إعالمية ذات  كما على مر التاريخ،

فأي صحيفة يف  علومة وتوجيه الرأي العام،أمهية سامهت يف صنع امل
فمهما عال دورها يف تناول مجيع  العامل مل تعد بريئة مما تنشره،

ا  األحداث والتغريات الطارئة على مستوى احمللي أو العاملي، فإ
ا أفكار وإيديولوجيات معينة أو باألحرى تعكس صورا  حتمل يف طيا

ا لتلك األحداث، فأية  كتابة يف جمال الصحافة،  تتماشى ونظر

باختالف مواضيعها ومضامينها تبدي رأيا معينا حول القضايا 
ومن هذه األخرية جند ظاهرة اإلسالموفوبيا أو اخلوف من . واملظاهر

فيعترب هذا  اإلسالم اليت أحدثت جدال يف الوسط اإلعالمي،
املصطلح من املصطلحات احلديثة التداول نسبيا يف الفضاء املعريف 

وقد مت حنت املصطلح  ،املعين بصورة خاصة بعالقة اإلسالم بالغرب
الذي أستعري يف جزء منه من علم االضطرابات النفسية للتعبري عن 

وهي يف الواقع ظاهرة  ظاهرة الرهاب أو اخلوف املرضي من اإلسالم،
وإن كانت قد  قدمية قدم الدين اإلسالمي نفسه، قدمية جديدة،

ا يف عامل خاصة يف دول الغرب بعد تفجريات  نا اليوم،تصاعدت حد
ا الو ورمبا كان من  ،2001سبتمرب  من11أ يف .م.الشهرية اليت شهد

املمكن القول أن تلك الظاهرة تضرب جبذورها عميقا يف تاريخ قدمي 
 حافل مبسلسل طويل من العالقات املضطربة بني الغرب واإلسالم،

بوصفه تعبريا عن خطر  غربية،استقر فيه هذا األخري يف الذهنية ال
رمبا انطالقا من االقرتان املتكرر  داهم حمدق يهدد كل ما هو غريب،

الذي ميكن مالحظته يف مسرية التاريخ الذي يوصي وكأن هناك نوعا 
ا  من العالقة احلتمية بني صعود احلضارة اإلسالمية واحندار نظري

ا وعواملها التارخيية فإن صورة اإلسالم لدى الغرب هلا مربر  الغربية، ا
سامهت يف صنعها، ومما زاد يف حجم الصورة تلك األحداث العاملية، 
من هنا جند أن وسائل اإلعالم الغربية اختذت حظها يف تناول مجيع 
األحداث والقضايا اليت تدور حول مسألة اإلسالم كالصحافة الغربية  

ا أقرب وسيلة للقارئ سامهت بطرحها اإلعالمي ور  أيها حول كو
اإلسالم انطالقا من املسلمني املتواجدين يف البلدان الغربية باعتبارهم 
 أقلية مسلمة تعكس الديانة اإلسالمية يف تشكيل صورة لإلسالم،
فحاجة وسائل اإلعالم الغربية يف تشكيل الصور وتوجيه الرأي 

أسندت الصحافة باختالف  االساسية، حيثوصناعته هي وظيفتها 
ا إال خلدمة قضية من القضايا توحي باألمهيةأنواعها وب ، تعدد توجها

حتدث جدال تستغله الصحافة لتربير  االسالم مسألةخاصة وأن 
وتصبح ظاهرة اإلسالموفوبيا حمل  مواقفها وطرح رأيها بشىت الوسائل،

ومن  ،ا مع أو ضد                      َ قياسها مواضيع الصحف إم   ،التصاعد أو الرجوع
جمرامها حول هذه املسألة ودور وسائل  هنا تتخذ الدراسات والبحوث

 .  اإلعالم يف تشكيل الصورة الذهنية والنمطية

ومن هنا تناولنا حولنا أن نقدم الصورة التارخيية عن اإلسالم 
واملسلمني يف الرتاث الغريب، واليت عكست مراحل التطور التارخيي 

ية من لصورة اإلسالم واملسلمني يف الرتاث الفكري الغريب، وذلك بدا
مرحلة من صورة اإلسالم واملسلمني يف القرون الوسطى وفرتة احلروب 
الصليبية، مرورا مبرحلة الكتابات اإلستشراقية، وصوال إىل املرحلة 

  .احلديثة واملعاصرة وظهور بعض األفكار والنظريات احلديثة
صورة اإلسالم والمسلمين في القرون الوسطى وفترة  :أوال

  :الحروب الصليبية
منذ مطالع القرن الثاين ظهر  تسلل اإلسالم للوعي األوريب  َ ن  إ
بدأت املواقف من اإلسالم تتخذ صورا متغايرة حيث  )م1100(عشر

ومتنوعة، وكان ذلك حيدث إىل حد ما نتيجة لتغري عالقات الشرق 
، فاإلشكالية اليت طرحتها النظرة )1(بالغرب على املستوى الواقعي

إلسالم هي العدوان والقوة والعنف، وهنا القروسطية الغربية إىل ا
بني  ،  ولذا جند من)2(عن العنف اإلسالمي" دانيال"يتضح مما قاله 

  َ                                                         الت هم اليت توجه إىل اإلسالم أنه انتشر بالسيف، وتزعم هذه التهمة 
نفر من املستشرقني وجعلوا اجلهاد يف أحد مفاهيمه يف  مستوى 

ب رأيهم مبا جاء به و يشري هؤالء عن تلك الصورة حس  .عميق
القرآن الكرمي يف بعض آياته اليت تدعو إىل القتال، باإلضافة إىل 

وتكشف األوصاف اليت قدمها مؤرخو احلملة األوىل ، )3(آيات اجلهاد
عن التعصب الذي كان حيكم -بكرم شديد–على العرب واملسلمني 

، أوربا الكاثوليكية أنذاك، حيث أتضح دور الكنيسة يف هذا اجملال
باإلضافة إىل روح التدين الشعيب العاطفي الذي يتسم بالتعصب 

رؤية    َ أن   ، كما)4( املقيت يف ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متدهورة
الصليبني لإلسالم والعرب يف هذه املرحلة كانت رؤية شعبية مشبعة 

عن املخيلة " ريتشارد سوذرن"، وهذا ما يؤكد عليه )5(باخلياالت
بتداعها لصورة االسالم، خاصة وأن الشعر جاء لريدد روبية يف او األ

دون أن يطرأ  ،الصورة اخليالية املتكونة عن اإلسالم جيال بعد جيل
عن  األذى الذي " حممد أسد"، ويقول )6(...)ملحوظ عليها تعديل
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جلبته احلروب الصليبية، باعتباره أذى عقلي مما نتج عنه تسميم 
مي، عن طريق تفسري التعاليم واملثل العقل الغريب ضد العامل اإلسال

ومع انتهاء هذه احلروب . )7(العليا اإلسالمية تفسريا خاطئا متعمدا
مل ) م1290-م1090/ هـ692-هـ495(اليت استمرت قرنني من الزمن 

ا، فال تزال تذكر وترد د، سواء بسواء بني املسلمني                                  ُ                         ينته الشعور 
ت العالقة بني اإلسالم والنصارى، باعتبارها حمددا قويا من حمددا

عتقد الغرب أن اإلسالم يهدد وجوده، أما  والغرب، وستظل كذلك
 )8(.ه العدو اجلديد              َ ه خطر داهم وأن     َ وأن  

   :صورة اإلسالم والمسلمين في مرحلة الكتابات اإلستشراقية: ثالثا
إىل أن الغرب املسيحي يؤرخ لبدء وجود " ادوارد سعيد"يشري 

إلنشاء  م1312الكنسي " فيينا"قرار جممع  االستشراق الرمسي بصدور
، )9(عدد من كراسي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوربية

واتضحت صورة اإلسالم يف أعمال املستشرقني بنظرتني خمتلفتني، 
األوىل نظرة سلبية وهي اليت جتسد نظرة األغلبية، والثانية نظرة إجيابية 

ممن أعطوا لإلسالم صورة اليت اقتصرت على بعض املستشرقني 
حسنة، ومن هنا نستشهد بأعمال باحثني حول دراستهما عن صورة 

 : طة يف الرتاث الغريب          َ اإلسالم املنم  

هربرت هريكوم "كتبها املستشرق املفكر األملاين األوىل  دراسة ال
كتبها   الثانية دراسةوال ،عن صورة اإلسالم يف األدب األملاين الوسيط"

اإلسالم و الغرب اجلوار "عن " جرينرت روثر"ين املستشرق األملا
" مارتن لوثر"ويف هذا السياق جند  ا إىل العربية،واللتان ترمج" املفقود

الذي كان من أوائل الذين حضروا نشر القرآن يف أوساط 
املسيئة للرسول، " دانيت"، باإلضافة إىل أعمال )10(املسيحيني
احلديث عن الصورة االجيابية ا  َ م  ، أ)11(التارخيية" روالند"وملحمة 

لإلسالم يف هذه الفرتة، فنقدم باختصار أحدث الكتب اليت ظهرت 
هرمان "عن اإلسالم باللغة األملانية يف السنوات األخرية هو كتاب 

، م1962بعنوان عقائد اإلسالم الذي صدر يف عام " أشتيجلكر
لة حيث أعترب صاحب الكتاب أن حتقيق اهلدف األساسي هلذه املسأ

سالمية، وكذا معرفة مجيع نقاط القوة والضعف جيب فهم التعاليم اإل
 "خالد شلدريك"، كما يروي )12(بالنسبة لتطور اإلسالم واملسلمني

املستشرق الربيطاين املسلم كيف أن اخلصومة لإلسالم هي اليت أهدته 
يف أول األمر مل يتلقاه  اإلسالمي أن الدين يشري إىلالطاعنني فيه، و 

ح يف مقالته يف                                      َ ولكن تلقاه من كتابات الطاعنني فيه، وصر  ، كتبهمن  
ه إذا كان الدين ال يعرب حقيقة عن شيء بالنسبة للعرب، فلماذا   َ أن  

د هذه احلقيقة بأدلة دامغة    َ يؤك  ، كما )13(ينتقدونه ويكرهونه ويهامجونه
حيث حيلل أربعة ندوات " تغطية اإلسالم"يف كتابه " ادوارد سعيد"

العريقة يف الفرتة " برنستون"قامها قسم الدراسات يف جامعة علمية أ

ودورها يف حتديد العالقة بني العامل ، 1978م -م1971ما بني 
  )14(.اإلسالمي والعامل الغريب

  صورة اإلسالم والمسلمين في الحقبة الحديثة والمعاصرة :رابعا
ا  لقد متكنت وسائل اإلعالم اجلماهريية يف الغرب بسياسا

ا، وصن أن جتعل صورة اإلسالم مشوهة ضمن اهتمامات الفرد  يفاعا
الغريب، حىت أصبحت وخصوصا يف وقت األزمات حديث اجملالس 
واملنتديات الشعبية، ومن هنا تنبع اخلطورة اجلسيمة للدور الذي تقوم 
به يف ترسيخ الصورة النمطية لإلسالم والعرب يف العقل الغريب وهذا 

إىل نظرية " هالل األزمات"عن ": نسكيبرج"واضح من نظرية 
، فاإلسالم "عودة اإلسالم"عن "* برنارد لويس"األستاذ اجلامعي 

اية احلضارة الغربية باعتباره دينا ال إنسانيا، وغري  بالنسبة هلؤالء يعين 
دميقراطي، وال عقالين، ولذلك فإن اإلسالم يف نظر من يرمسون 

ديدا  السياسة الغربية ومن يشوهون صورته يف وسائل اإلعالم، ميثل 
ينبعث من حركة ناهضة ال حتمل خطر العودة إىل القرون الوسطى 

تدمريا للنظام الدميقراطي "* موينهان"فحسب، بل كذلك كما يقول 
جنوب حتل حمل ثنائية / وجند اليوم ثنائية مشال .)15(يف العامل الغريب

ً       قابال  للتوظ) الشرق(شرق، بعد أن مل يعد /غرب يف يف التعرف إىل    
بعد سقوط الشيوعية، اليت مهدت يف تراجع شعار ) الغرب(األنا 

، وأفول جنم املاركسية والطفرة م1967بعد هزمية  القومية العربية،
كا، وهكذا رييف أوروبا وأم م1968اليسارية اليت انطلقت من عام 

اخلطر (وتارة ) اخلطر األصفر(فـاآلخر بالنسبة للعقل األورويب هو تارة 
بالنسبة ) اخلطر األخضر(، بل اليوم أصبح احلديث عن )األمحر

) العرب(وبالتايل فاإلسالم كـآخر يعين يف الوقت نفسه . لإلسالم
ديد حمتمل لتزويد الغرب بالنفط، ويضم  بوصفهم مصدر 

ديد حمتمل على مستوى الرتكيب ) املهاجرين( بوصفهم مصدر 
بوصفه يهدد الغرب ومصاحله ) هاباإلر (السكاين ألوروبا، كما يضم 
موجة من شهد العامل   ولقد .)16(اخل.. يف العامل العريب اإلسالمي

الصراعات يف القرن العشرين بشأن احلروب، ومع انتهاء احلرب 
، ظهر املفكر الياباين م1989العاملية الباردة بسقوط جدار برلني 

ر للرأمسالية يكون أن ما حتقق من انتصا(مبقولته " فرانسيس فوكوياما"
على " فوكوياما"، حيث أكد )اية لتاريخ الفكر اإلنساين والثقايف

املنطق االقتصادي للعلم احلديث والنضال من أجل املنزلة اخلالصة 
يار النظم االستبدادية اليمينية أو  حبق االعرتاف والتقدير، أديا ال

لية الليربالية اليسارية على حد سواء، وإقامة الدميقراطيات الرأمسا
اية للتاريخ هذه النظرية سرعان ما اختفت    َ أن     َ إال   ،)17(باعتبارها 

إزاء النقد املوجه إليها لتفسح اجملال لنظرية جديدة جرت صياغتها مبا 
يالئم ما حتققه الرأمسالية من انتصارات عسكرية وسياسة، ومبا يالئم 
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ا االنفجارية اليت أخذت أشكاال عدوانية،  ك النظرية اليت نادتل قدر
جملة الشؤون  يف يف شكل مقال )18("صامويل هنتنجتون"ا األستاذ 

حتت عنوان صدام احلضارات، وقد أثارت هذه  م1993اخلارجية عام 
َ                          األخرية جدال ونقدا ونقاشا فيما قد مه هنتنجتون على أن العصر                               
مقبل على صدامات حضارية ال حدود هلا، ومن هذه االنطالق 

دخل مفردات مستحدثة يف األدب السياسي، وبدأت تتداول بدأت ت
الصدام، الصراع، اهليمنة ، العوملة، وغريها من : مفاهيم كثرية منها

َ                          ولعل  أن  القوى اإلسالمية على حنو ما  .)19(املصطلحات اجلديدة    َ    
إمنا هو حالة  -خصوصا منذ سبعينات القرن املنصرم-حدث وحيدث

ولقد اكتشف من قبل . أن تكون خارجيةعربية إسالمية داخلية، قبل 
، تقتحم من خالله دواخل "حصان طروادة"النظام اجلديد بوصفها 

العامل العريب، يدا بيد مع حصان طروادة آخر متمثل بالنظام العريب 
باإلضافة إىل  تعاظم اإلسالم  االستبدادي، والوضع العريب الراهن،

وطنية الدميقراطية السياسي من خالل ظهور املشاريع العربية ال
من هنا بدأت تداعيات اخلوف من اإلسالم يف  .)20(واحلداثية

أو ما يعرف يف أملانيا " رهاب اإلسالم "تصاعد، خاصة مع تقارير 
  .)21(بدرا سات التماس

  : صورة العرب والمسلمين في الصحافة الفرنسية: ثانيا
قبل وبعد معرفة صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الفرنسي    َ إن  

د من اإلشارة إىل تطور شكل                             َ أحداث احلادي عشر من سبتمرب، الب  
اإلساءة يف الصحف الفرنسية عامة بتطور األحداث، إذ أن كل 
مرحلة واكبتها أساليب تتناسب معها يف أحداثها، وذلك لعرض 

من سبتمرب  11بعض مناذج اإلساءة للعرب واملسلمني قبل أحداث 
انينيات القرن املاضي، تعين الصحافة ففي سبعينيات ومث. م2001

الفرنسية أن اآلخر والذي تقصد به االسالم والعرب واملسلمني يف 
هذا املقام من خالل تعرضهم للخالفات بني القيادات، خاصة يف 
دول اخلليج من منطلق املساس بالنظم العربية من طرف خفي، 

 ة موضوعياوالسخرية منها يف معرض لسرد اخلرب، ويبدو هذا للعام

بعض الصحف واجملالت  إليه وهذا ما أشارت. وجمرد حتليل إخباري
خاصة ما تعلق بالفساد  ،يف وصفها للعرب واملسلمني بصور سلبية

السياسي واملايل، أو املرأة املسلمة، وحب البدو والصحراء، وحياة 
البضخ املتعلقة بعائدات البرتول، وبشاعة املنظر، وغريها من و الرتف 

اصفات السلبية، وأيضا من بني األحداث اليت سامهت يف صنع املو 
- م1982(تلك الصورة جند اإلضرابات اليت حدثت يف الفرتة ما بني

. ، حول اجملتمع الفرنسي ومعاناته جتاه املهاجرين املسلمني)م1983
من هنا بدأت وسائل اإلعالم احلديثة تنتج خلطر اإلسالميني، مما 

 Le peril"ات حتت اسم اخلطر األخضرروج هلذا اخلطر منذ سنو 

vert " بعد أن مت ربطها بالثورة اإليرانية، وما خلقته من اهتزازات يف
كما جند يف هذا االطار بعض األدلة على ذلك ما ،  )22(الغرب

، و الرئاسية يف م2001حدث خالل احلملة االنتخابية البلدية يف 
أحداث عنف  م، مما نتج عنها من جدال شعيب و 2007و  م2002

وإثارة من طرف املهاجرين، حيث بلغت احلوارات اإلعالمية املزعومة 
ا  َ    حول اجلماعات املغاربية املسلمة حد  ، أين ظهرت م1989يف                             

مشكلة اللحاف يف املدارس العمومية، فصنع هذا احلوار من اإلسالم 
ديد حقيقي لقيم اجلمهورية الفرنسية، يف التضاد بني وضع اللحاف 

لمنة، و قد تطرقت هلذا األمر أغلبية الصحف الفرنسية، باإلضافة والع
ديداته، ويف  إىل كل ما ميليه اإلسالم ومبادئه لإلرهاب بكل أنواع 
" الثمانينات وضعت الصحافة املكتوبة الفرنسية بديال لكلمة مسلم بـ

، الشيء الذي أثار غضب املسلمني، مما ولد اإلرهاب وزاد "إسالمي
ن طرف اإلسالميني يف التسعينات، فالشباب الفرنسي يف حدته م

سليل اجلالية املغربية أصبح يعرف باإلرهايب، هذا وباإلضافة إىل 
العنف املدين الذي مل يكن متداوال يف باقي الدول األوروبية، وهي 

عنف " مطابقة يف بعضها و يف بعض احلاالت إىل ما تسميه 
الفرنسية املكتوبة يبني إنفراد  لكن هذا التميز لدى الصحافة" الشباب

حيث أن العنف  األحداث املتعلقة باملهاجرين و تقدمياته يف فرنسا،
بني الشباب ليس  جوهريا بل عنف مفتعل من فعل الصحافة يف  

 Christian" كثري من األحيان، كما أثبتته دراسات بعض الباحثني كـ
Bachman "و"Robert Lafont  ، "Legaunnec Nicol "عام يف 

، حيث رأوا أن الصد و االنغالق االجتماعي والقضائي مرئي م1996
يف البلدان األوربية األخرى، وهذا ما يظهر يف أحداث باريس يف 

حول منع الرموز الدينية يف املدارس، باإلضافة إىل  2004شهر مارس 
، مما جعلها تطرح 2005يف عام " ثورة الضواحي"أحداث الشغب أو 

َ               ة العرقية واإلثنية بفرنسا، حيث شك لت هذه االحداث قضية التعددي                                
إعالميا فرنسيا مناهضا استغلته أطراف سياسية لتعيد طرح  طرحا

األخري رئيس اجلمهورية  القضية من منظور عنصري، مما جعل يف
دث لوزارة اهلجرة واهلوية الوطنية، حيث أحدثت هذه " ُ                                               ساركوزي حي          

لدى املهتمني حبقوق اإلنسان، الوزارة ضجة لدى املراقبني، وخاصة 
ملا فيها من أبعاد قد تشجع اخلطاب العنصري ضد املهاجرين عامة 
م أقل اندماجا، باعتبار ديانتهم إسالمية، كما  واملغاربة خاصة، كو
أنه أعطى دفعا جديدا للنقاش السياسي يف بلد تعد فيه املناظرة 

ورة الواقعية من هنا نلتمس دور الص .)23(والسجال تقليدا عريقا
واملوضوعية كعامل أساسي يف بناء أو تشكيل صورة اإلنسان لدى 
الغرب بأنظمته ومؤسساته، وخاصة يف وسائل اإلعالم الغربية، 
فجميع تلك التصرفات واملمارسات اخلاصة باملسلمني باعتبارهم فئة 
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هلا ثقافتها ودينها اخلاص، من خالل الشعائر الدينية والرموز 
إلسالمية، باإلضافة إىل الواقع االجتماعي واالقتصادي واملقدسات ا

الذي ميلي صورة معينة، كما ال ننفي بعض األحداث والظروف اليت 
ا أحداث مهمة هلا  ساعدت يف تكوين الصورة، انطالقا من كو
ا متس  تأثريها الواضح على الساحة السياسية واإلعالمية، كما أ

 .باشرة وغري املباشراإلسالم واملسلمني يف عالقتها امل

أي دراسة تتوخى عنها إشكالية معينة تسعى لإلجابة عما    َ إن  
ا يرمي إىل ذوحبثنا ه يريده الباحث واليت حتدد يف أهداف مرسومة،

 : حتقيق ما يلي

 le mondeــ التعرف على مدى تناول صحيفة  1

diplomatique  ا   .                        لصور اإلسالم يف مقاال
  .ــ التعرف على اجتاه اجلريدة حنو مسألة اإلسالم 2
التعرف على مدى مسامهة الصحف الفرنسية يف صناعة ظاهرة  ـ3

    . االسالموفوبيا
التعرف على طبيعة تواصل األنساق املعرفية عرب السريورة  -4

      .التارخيية للغرب  فيما خيص مسألة اإلسالم واملسلمني

  :الفرضياتوصياغة  اإلشكاليةبناء 
دة                   َ اخللفية املرجعية احملد   حول شكاليتنا يف هذه الدراسةإ تتمحور 

عالمي الفرنسي ملسألة الصورة اليت تقدمها عن االسالم، للطرح اإل
من خالل اسرتاتيجيات مسامهة عامل التنوع يف املضمون وذلك من 

وخنص  وآليات صناعة الصورة من جهة، ومالحمها من جهة أخرى،
كان هلا دور يف تناول بعض صور اخلوف من   ا الصحفبالذكر هن

اإلسالم  عرب مواضيعها املختلفة، واليت جتلت يف مواضيع شىت سواء 
ما تعلق بالرسومات الكاريكاتريية أو القوانني اليت حتضر احلجاب، أو 
حىت منع بعض الرموز الدينية كاملآذن، وهذا ايزاء اإلدالء برأيها حول 

يف األخري صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية   هذه الظاهرة، فنجد
كنموذج إعالمي من اإلعالم الغريب عامة والفرنسي خاصة، تناولت 

ا ، وذلك بداية من سنة هذه األحداث واملواقف يف بعض صفحا
باعتبارها السنة احلامسة يف عملية تركيز االعالم الغريب على  2001

 2001سبتمرب  11داث مثل هذه املواضيع، والذي تزامن مع أح
وما ختللها من أحداث  2010بالواليات املتحدة األمريكية، إىل غاية 

سيطرة على األجندة السياسية واإلعالمية خاصة ما  ومواقف عاملية
كيف تتصور صحيفة لوموند :وعليه تعلق باإلسالم واملسلمني 

ديبلوماتيك مسألة الدين اإلسالمي؟ وما هي العوامل التي تبرر 
  فسر هذه التصورات؟وت
  
  

  :الفرضيات
فرضيتني فرعيتني و عن إشكالية حبثنا فرضية عامة  متخضت

  :جاءت كالتايل 
ــ تنظر صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية إىل اإلسالم بصورة منطية 

  .سلبية يغلب عليها طابع االسالموفوبيا
ره ــ تتصور صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية اإلسالم باعتبا 1

  .اضطهاد املرأة عنف، دين ختلف، إرهاب ،تعصب،
ــ رؤية اإلسالم من خالل صحيفة لوموند ديبلوماتيك تستند إىل  2

مربرات تارخيية وأخرى مرتبطة بالتوجه اإليديولوجي للجريدة، إضافة 
إىل واقع املسلمني خاصة اجلالية املسلمة يف العامل الغريب وفرنسا 

  .خصوصا
  : تحديد المفاهيم

كمصطلح يظهر عادة يف اإلعالم ذهنية  الصورة ال :الصورةمفهوم  
ا وكما عرفها والرت ليبمان عام  عموما، يف كتابه  م1922فيقصد 

ا عملية منتظمة وخمتزلة تشري وتعرب عن قيمنا " الرأي العام" أ
  .ومعتقداتنا

ا صورة شديدة  أو كما عرفها قاموس هاربرت للفكر احلديث بأ
وعية من األشخاص واملؤسسات أو األحداث اليت تتقاسم التبسيط لن

ا وسيلة يلجأ إليها اإلنسان للهروب من  ا أ مالمح ضرورية، ونعين 
وهذا النوع من  فهم األحداث واحلقائق املعقدة من العامل احلديث،

املعرفة يستخدم يف تظليل اجلماهري واحلصول على االتفاق الذي 
املسيطرة املسؤولة عن تشكيل الصورة تريده السلطة أو اجلماعة 

 .  )24(النمطية 

الصورة النمطية السلبية كمفهوم إجرائي هي تلك السمات  :إجرائيا
ا صحيفة  واملالمح واألشكال واألفكار واملعاين املقولبة اليت نشر
ا اليت تناولت مسألة الدين  لوموند ديبلوماتيك الفرنسية يف مقاال

السمات تبين صورا منمطة باعتبار الدين اإلسالمي، ومجيع تلك 
اإلسالمي دين إرهاب ودين عنف كونه يسفك الدماء وغريها، كما 
أنه دين ختلف يف مرحلة الركود واالحنطاط ،وباعتباره دين تعصب 
حتكمه العصبية يف مجيع ممارساته كما أنه دين يقمع املرأة وحيد من 

  . حريتها يف مجيع الوظائف واألعمال
ا فهذه املواصفات والنعوت تعكس صورا منمطة عن ومن هن

  .اإلسالم باجتاهها السليب 
يقصد بالشطر األول من العبارة الدين  :االسالموفوبيا مفهوم 

شريعة "اإلسالمي يف معناه األصيل كما ورد يف القران والسنة
وهو نظام متكامل ينظم أمور الفرد كلها الديين والدنيوي،  ،"وتوحيدا

يعته كل مناحي احلياة يف اجملتمع، الديين منها والسياسي وتعاجل شر 
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واالجتماعي واالقتصادي والرتبوي، ويندرج ضمن هذا املفهوم كل ما 
ميت إىل اإلسالم بصلة على مستوى التشريع واألخالق واملذاهب 
والعادات والتقاليد، إضافة إىل مجيع املؤسسات واملنظمات االسالمية 

  فرنسيالنشطة يف اجملتمع ال
ا  الرهاب أو اخلوف املرضي،: الفوبيا  كلمة  أما وهي   يقصد 

هي ، و مستمدة من علم األمراض النفسية phopieكلمة من عائلة  
نوع من أنواع العصاب القهري ،حبيث ال ميلك املريض القدرة على 
التحكم يف ردود أفعاله عند تعرضه ملوضوع خوفه ،وال يستند هذا 

ديد جدي أو فعلاخلوف يف كثري من ا  .   )25(يحلاالت إىل 

تعرفه املوسوعات ودوائر املعارف الغربية بأنه مصطلح شاع  كما
يف ثقافة الغرب وهو يعين اخلوف من اإلسالم، وهو مصطلح مت وفق 

أي إرهاب  xénophobieعملية حنت من مصطلح أخر قدمي هو  
أو  على وزن فعال كزكام وعطس وصداع أي اخلوف من األجانب 

كل ما هو غريب ،وتلك حالة مرضية تتلبس الشخص عندما 
إذن ، أصل يوناين phobieيتوجس خيفة من الغريب وأصل الكلمة 

 .)26(االسالموفوبيا هي اخلوف من اإلسالم 

االسالموفوبيا هو اخلوف من اإلسالم الذي أمسى ظاهرة تتسع  
ية لدى وتصل إىل حد التشهري بالرموز الدين باستمرار يف الغرب،

 .   )27(العامل اإلسالمي وتشويه هذه الرموز

يف حبثنا  حديثةإن املقصود مبصطلح االسالموفوبيا كظاهرة  :إجرائيا
ا حول مسألة  هذا انطالقا من صحيفة لوموند ديبلوماتيك يف مقاال
اإلسالم وهي إعطاء صور عن اإلسالم تتمثل هذه األخرية يف مجيع 

املعاين اليت جتعل من القارئ يتوخى خيفة تلك األفكار واملواصفات و 
وذلك وفق أشكال العنصرية املوجودة جتاهه والنظر  ،من هذا الدين

إليه كدين عنف وكراهية ومهدد ومؤيد لإلرهاب ويف صدام 
احلضارات وباعتباره دينا متعصبا ومتخلفا اجتاه نفسه واجتاه األخر 

 استعباده للمرأة وكونه دينا منفصال عن الديانات األخرى وذلك يف
كل هذه املظاهر تغرس صور اخلوف ,وعدم منحها احلرية الكافية 

 .من اإلسالم اجتاه األخر أي الذي ال يعرف اإلسالم

والدين هو ملة  هو التسليم هللا تعاىل واالنقياد له،: مفهوم الدين
اإلسالم وعقيدة التوحيد اليت هي دين مجيع املرسلني من آدم ونوح 

  .)28(ألنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلمإىل خامت ا
وأما غري  ،)29("إن الدين عند اهللا اإلسالم "قال اهللا تعاىل 

املسلمني فبعضهم خيصصه بالناحية األخالقية كقول كانط بأن الدين 
هو املستقبل على االعرتاف بواجباتنا كأوامر إهلية وبعضهم خيصصه 

الدين هو التجربة "ون بالناحية التفكري والتأمل كقول أدولف ايك
  .)30(الصوفية اليت يتجاوز اإلنسان فيها متناقضات احلياة 

وجمموعة  ،الدين هو اعتقاد قداسة الذات :وأرجح التعريفات أن يقال
  .رغبة وهبة  السلوك الذي يدل على اخلضوع لتلك ذال وحبا،

يتمثل يف الدين اإلسالمي الذي يتميز بتعاليم وشرائع  :إجرائيا
 ،)النيب صلى اهللا عليه وسلم(والسنة) القرآن(ة من الكتابمستمد

 والذي حيمل عقائد وتقاليد وممارسات دينية ختتلف عن الرموز الدينية

  . بالنسبة للديانات األخرى
اجلمعية العامة لألمم  يعرف اإلرهاب من طرف :اإلرهابمفهوم 

أيا   املتحدة على أنه جمموعة من األعمال اليت تدينها مجيع الدول
م  كانت مشاعرها اجتاه القضية اليت يدعوا مرتكبو هذه األعمال أ

ا    .يناصرو
أما تعريف اجتماع جلنة اخلرباء العرب اليت عقدت يف تونس 

 فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به، فيعترب اإلرهاب 1989
يسبب فزعا أو رعبا من خالل أعمال القتل أو االغتيال أو حجز 

أو اختطاف الطائرات أو تفجري املفرقعات وغريها ،وخيلف الرهائن 
حالة من الرعب واخلوف واالضطراب والذي يستهدف حتقيق 
أهداف سياسية سواء قامت به دولة أو جمموعة من األفراد ضد دولة 

  .)31(أخرى أو جمموعة أخرى أو أفراد
إن املقصود بكلمة إرهاب يف حبثنا هذا هي الكلمة اليت  :جرائياإ

حتمل عدة معاين تدل على مجيع تلك املمارسات واحلركات من 
طرف املسلمني سواء عن طريق أعمال العنف والرعب بالنسبة 
للحركات اإلسالمية املتشددة اليت تعكس األصولية اإلسالمية أو عن 
 طريق العقيدة اجلهادية لدى املسلمني باعتبار قاعدة هلذه األعمال،

ماعات القتالية كالقاعدة وطالبان على وأيضا باعتباره مولدا للج
  .  سبيل املثال 

التخلف أو الالتنمية هذا املصطلح يثري اجلدل هو : التخلفمفهوم 
ما إذا كان املقصود به حالة أو عملية التخلف اليت يسود االعتقاد 
ا صفة منطية لدول إفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية ،لقد درج األمر  بأ

على قياس حالة التخلف وفقا لعدد من املعايري بصورة تقليدية 
االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية ،والتخلف هو أحد طريف 
ثنائية تضم التنمية و والتخلف ،مما يشري إىل حالة من التواصل 

اإلمبرييقية للتخلف تكون مبقتضى  إذن فاملرجعيات واالستمرارية،
    .)32(املقارنة بالتنمية 

ن مفهوم التخلف يف دراستنا هاته ينطوي على عوامل إ :إجرائيا
فبعدما اتضح  اقتصادية واجتماعية ودينية وتارخيية وسياسية وثقافية،

التخلف على أنه ذلك التأخر والركود واالبتعاد عن كل ما هو 
عصري وجديد منها ينعكس التخلف كصفة على اإلسالم باعتباره 

وال يواكب تطورات العصر  متأخر عن احلضارات والديانات األخرى
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والرأمسالية العاملية والعلمانية الغربية ودين ال ميارس الدميقراطية 
وال يزال يتمسك بتقاليد املاضي   واحلريات العامة وحقوق اإلنسان،

كما أن معظم البلدان اإلسالمية تقع يف املناطق املتخلفة أو كما 
البلدان الغربية األكثر تسمى بالدول النامية مما حييل هجرة هؤالء إىل 

  .تقدما
ا التهديد الذي يلحق  :مفهوم العنف  إن ظاهرة العنف اتفق على أ

الضرر باجملتمع يف بنياته الصغرى والكربى لقد سبق وأن حتدث 
هوبس عن مفهوم الرغبة كمنطلق ميكن أن يؤدي إىل العنف وحتدث 

بنظرية فرويد عن العنف الفطري مث جاء علماء النفس االجتماعي 
وركزوا على دور البيئة يف اكتساب الشخصية  العنف املكتسب،

الفردية أو اجلماعية صفة العدوانية حبيث يتحول العنف من سلوك 
فسمة تكرار هذا  وفعل إىل ظاهرة حينما يتسم بالعمومية والتوسع،

السلوك املادي أساسي يف بلورة الظاهرة ولقد عرف أحد املختصني 
ا األشخاص من   هو:"العنف بقوله  كل عمل من أعمال القوة خيل 

م، أمواهلم وأعراضهم وقد يتوسع حىت يستوجب  حرمة املصونة لذوا
                                                                      .  )33("اجملتمع واجلماعة

إن العنف باعتباره مفهوم يليب دائما يوحي إىل أعمال  :إجرائيا
لشدة والقوة حيث يقصد به يف دراستنا هذه على أنه جمموعة ا

األفعال اخلارجة عن القانون ومجيع السلوكيات السيئة وأعمال القوة 
ا املسلمون يف مجيع ممارستهم الدينية يف احلياة  والشدة اليت يقوم 
االجتماعية أو نظرا لتلك احلروب والنزاعات التارخيية هلا باستعماهلم 

مال العنف واألسلحة وأساليب الدمار والقتل والتخويف جلميع أع
  ...حبيث كل هذه األعمال تنسب إىل اإلسالم باعتباره دين عنف

التفكري السيئ عن باعتباره  يعرف التعصب: التعصبمفهوم 
ويتفق ايرليك مع هذا التعريف "اآلخرين دون وجود دالئل كافية 

، ويعرف "دم التفصيلاجتاه عريف يتسم بع"مشريا إىل أن التعصب 
كما يرى ،  بأنه اجتاه سليب حنو مجاعة عنصرية أو دينية أو قومية

نسق من اإلدراكات واملشاعر والتوجهات السلوكية " البعض على أنه
   .السلبية املتصلة بأعضاء مجاعة معينة

تأكد غالبية هاته التعريفات التوجهات السلوكية حيال أعضاء و  
ة فهذه التعاريف تشري إىل نوع واحد من اجلماعات موضوع الكراهي

أنواع التعصب أال وهو التعصب السليب مغفلة بذلك التعصب 
االجيايب فاألشخاص رمبا يتعصبون يف تفضيلهم لآلخرين ويعتقدون 
اعتقادات حسنة عنهم دون توفر دالئل كافية على ذلك فالتعريف 

اعر بالتفضيل مش"الذي يقدمه القاموس االجنليزي اجلديد هو كالتايل 
أو عدم التفضيل اجتاه شخص أو شيء ما سابقة للخربة أو ال تقوم 

  .       )34(على أساس اخلربات الفعلية

هو اجتاه معريف سليب يتكون من اجتاهات وسلوكيات  :جرائياإ
العنصرية  للجماعات اإلسالمية أو املسلمني جلهم ويتضح التعصب 

خر وعدم قبوله نتيجة العصبية لإلسالم واملسلمني من خالل رفض األ
ال تتعدى إطار الدائرة اإلسالمية ،كما يتجلى التعصب سواء يف 
جمال األفكار من خالل التشدد والتطرف أو يف جمال املمارسات 
 الدينية اليت تتميز باألصولية اإلسالمية أو النزعة اإلسالمية أخرى،

ديانات هكذا يتضح مفهوم التعصب كاجتاه منغلق يرفض مجيع ال
  .األخرى واملمارسات األخرى من طرف اجملتمعات الغربية

متفق عليه على أنه الفعل  إن اضطهاد املرأة :المرأة إضطهادمفهوم 
الذي ينتج عنه قمع حلريات املرأة العامة واخلاصة  من خالل فرض 
قيود تستوجب االمتناع عن ماهو مرغوب فيه من خالل سلب احلرية 

ر والتنقل وارتباط التصرفات بقرار من السيد الشخصية يف االختيا
،وقد عرف العلماء استعباد النساء بأنه كل عمل من شأنه أن حيرم 
املرأة من اختاذ القرارات وفق ما تراه مناسبا ويعمل على تسريها وفق 

 . )35(حاجياته اخلاصة مغيبا بذلك الكيان املادي للمرأة

تنا هذه كل األعمال اليت يقوم يقصد باضطهاد املرأة يف دراس :إجرائيا
ا املسلمون اجتاه النساء املسلمات على وجه اخلصوص واليت تتمثل 
املرأة مبوجبها يف صورة العبد اململوك من خالل فرض عقيدته 
اإلسالمية عليها من ذلك طريقة اللباس الذي  يتميز بالتغطية 

ب وجعل الكاملة للمرأة والسلوكات والتصرفات وغريها كفرض احلجا
ا ليس  املرأة خادمة للرجل تطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه كليا كما أ

  هلا حق مقارنة بالرجل 
، ةالفرنسي صحافةال ايقصد  :ة إجرائياالغربي مفهوم الصحافة

حيث تتمثل الصحف على غرار اجملالت وغريها، وخنص بالذكر هنا 
اليت تصدر  ةصحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسيهذه األخرية يف 

شهرية، من خالل معاجلتها ألهم القضايا املتعلقة باإلسالم بصفة 
واملسلمني مبقاالت الرأي أو ما يعرف يف األدبيات اإلعالمية 
ا وصورة اليت  بصحافة الرأي وذلك ملعرفة آراء الصحيفة وتوجها

من أحداث  تشكلها حنو تلك املسألة سواء داخل فرنسا أو خارجها
  .يةحملية وعامل

 :مجتمع البحث

كمجتمع حبث  )36(مت اختيار جريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية
ا تتناول  ،كلي واليت تصدر بصفة شهرية وذلك انطالقا من كو

 ،مقاالت ذات الرأي بصفة جتعل القارئ يتعرف على توجه اجلريدة
وعلى تبيان رأيها ومنظورها حول مسألة اإلسالم مبزيد من التحليل يف 

وعرفت جبريدة املعلومات والرأي  ،ل مقاالت حتليلية لقضايا عدةشك
 ،على غرار الصحف اإلخبارية األخرى اليت ينقص فيها هذا الشكل
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ا شهرية وهي الفرتة اليت تسمح هلا جبمع تلك  ومن ناحية أخرى كو
القضايا واألحداث وطرحها بشكل حتليلي وذات نظرة دقيقة حول 

مع حبثنا يتمثل يف جمموع املقاالت اخلاصة إذن فمجت ،تلك املواضيع
اليت تناولت مسألة اإلسالم يف صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية 

 .  م2010إىل غاية سنة  م2001وذلك ما بني الفرتة املمتدة من 

املقاالت اليت فكانت قصدية منطية، حيث قصدنا عينة حبثنا  أما عن
فاعتربت  ، د ديبلوماتيكصحيفة لومون يفتناولت مسألة اإلسالم 

مقاالت الرأي اليت حتمل رأي اجلريدة حنو مسألة اإلسالم كأمناط 
جلميع املقاالت أو باعتبارها كنماذج للدراسة ينطبق عليها  متثيلية،

الفرتة ما  يف ، وذلكالتحليل دون غريها حسب مواصفات الباحث
    .)م2010ــ م2001(بني 

ملعرفة حمتوى  )37(حتليل احملتوى اعتمدنا على منهج :منهج الدراسة
ومضمون الرسالة اإلعالمية من خالل حتليل مضامني ملقاالت لوموند 

ألنه األسلوب األنسب يف حتليل  الفرنسية، ديبلوماتيك الشهرية
) املقاالت(املعاين والرموز الكامنة وتفكيك عناصر الرسالة اإلعالمية

والتعرف على مجيع  وذلك للوصول إىل األهداف املرجوة من البحث
خصائص املادة اإلعالمية عن طريق التحليل الكمي والكيفي 

واعتمدنا على هذا املنهج  للمحتوى تبعا لإلشكالية وفرضيات حبثنا،
ملتعارف عليها، حيث اعتمدنا يف حتليلنا للمقاالت وفقا للخطوات ا

ليل ، أما عن وحدات التحفئة االجتاه ،فئة املفاهيم، فئة املواضيععلى 
                               . فاعتمدنا على وحديت الكلمة والعبارة يف سياق الفكرة

تناولنا يف الدراسة التطبيقية بتحليل مضامني  وعلى هذا األساس
صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية باالعتماد على فئة املواضيع، 

طالقا من املواضيع الكربى اليت طرحت يف صحيفة لوموند ان
،  وفئة املفاهيم )2010-2001(ديبلوماتيك الفرنسية يف الفرتة ما بني 

املستخدمة، وكذا فئة االجتاه بالنسبة لصحيفة لوموند ديبلوماتيك من 
خالل قضايا االسالم واملسلمني املطروحة، حيث استخدمنا الوصف 

اول التكميمية للفئات املعتمدة، وكذا عملية الكمي من خالل اجلد
الوصف الكيفي انطالقا من حتليل البيانات وتفسريها وتأويلها 

ربرات للوصول إىل نتائج الدراسة، باإلضافة إىل البحث عن امل
 تهارؤي يف صحيفة لوموند ديبلوماتيك إليها تستند اليت تارخييةال
قع املسلمني خاصة واو اإليديولوجي،  هاإلسالم من خالل توجهل

   .اجلالية املسلمة يف العامل الغريب وفرنسا خصوصا
  
  
  
   

  :تحليل فئة المواضيع/ 1
  في صحيفة لوموند ديبلوماتيك لكل مقال  الرئيسية والفرعية فئة المواضيع تكرارات ونسب يوضح: 1الجدول رقم

  ةالنسبة المئوي  المقال  التكرار  الفرعية المواضيع  المواضيع الرئيسية

بين صفات اإلسالم 
  والغرب

  العلمانية 
  البرابرة
  الكهنة

05 
04 
10  

  
  األول

%26.31 
%21.05 

52.63  

  العدائية تجاه اإلسالم

  اإلبادة
  استعباد المرأة
  الدين اإلسالمي
  العداء لإلسالم

  األصولية اإلسالمية
  العدائية الحضارية

07 
08 
14 
34 
05 
14  

  
  

  الثاني

%8.53 
%9.75 

%17.07 
%41.46 
%06.09 
%17.07  

  العبادات والحرية الدينية
  الصالة

  الحرية الدينية
  نفاق اإلسالم

06 
07 
04  

  
  الثالث

%35.29 
%41.17 
%23.52  

  العدائية للقرآن
  العداء للنبي محمد
  المسيحية واإلسالم

  العداء للقرآن

12 
06 
06  

  
  الرابع

%50 
%25 
%25  

  السلطة والرموز الدينية
  الحجاب في فرنسا

  السياسية الفرنسيةالسلطة 
  المهاجرون ورقة انتخابية

10 
11 
05  

  
  الخامس

%38.46 
%42.30 
%19.23  

 18.18%   10  المسؤولية الدينية  الدفاع عن اإلسالم



  

228 

  النص الديني
  الجبهة الوطنية المناوئة
  هجمات على اإلسالم
  تهديد الهوية الفرنسية

05 
12 
12 
16  

  
  السادس

%9.09 
%21.81 
%21.81 
%29.09  

  ديولوجية واإلسالماإلي

  اإلسالم والدكتاتورية الدينية
  اإليديولوجية واإلسالموفوبيا

  العنف ضد النساء
  الحجاب والسلطة

08 
17 
13 
07  

  
  

  السابع

%17.77 
%37.77 
%28.88 
%15.55 

  
هذا اجلدول فئات املواضيع حسب كل مقال حيث يشري يوضح 

تكراراته، ضوع له كما أن كل مو   رئيسي إىل املواضيع الفرعية، موضوع
حيث مشلت مجيع املقاالت السبع املدروسة سبع  وعشرون 

كل موضوع له دالالته اخلاصة ليؤدي يف    فرعيا، موضوعا)27(
 Leاألخري معنا معينا جتاه مسألة اإلسالم اليت تناولتها صحيفة 

Monde Diplomatique ا التالية  التكراراتوبلغ عدد  ،يف مقاال
يف  ظهرتجميع املواضيع اليت ف ،مؤشرا 268جلميع املواضيع 

ا  ، بالرغم منتنوع عناوينها يفاملقاالت متيزت عن بعضها البعض  إ
ا باعتبار أن كل موضوع يوحي إىل معىن معني،  اشرتكت يف مضمو

حول  اإلعالمي طرحلل وفقامن ناحية احملتوى ذلك  حيث يظهر
لشرعية، وما أتى به وتعاليمه ا مسألة الدين اإلسالمي كدين عاملي

م الدينية داخل  من قرآن وسنة نبوية،   وإىل مسألة املسلمني وممارسا
  

فرنسا باعتبارهم اجلالية املسلمة أو األقلية الدينية اليت تعيش يف 
من خالل ما تعكسه من أعراض يف ممارسة لتعاليم هذا الدين  ،فرنسا

واملؤشرات واملعاين داخل اجملتمع الفرنسي، وبالتايل فجميع الدالالت 
اليت تناولتها تلك املواضيع عكست لنا مجيع التصورات سواء على 

على مستوى  مستوى املمارسات الدينية من طرف املسلمني أو
األفكار واإليديولوجيات املختلفة من جهة أو على مستوى اجملتمع 

وهذا ما عكسته تلك  الفرنسي أو السلطة السياسية من جهة أخرى،
تذبذب املؤشرات من موضوع إىل آخر، وهذا راجع إىل مركز النسب ب

اهتمام الصحيفة على موضوع دون آخر، وذلك من خالل 
األحداث والظروف احمليطة اليت تلعب دورا كبريا يف كيفية املعاجلة 

تناولت  Monde Diplomatique  Le إذن فصحيفةاإلعالمية، 
ا انطالقا من احلراك مما  ،الداخلي يف فرنسا هذه املواضيع يف مقاال

تتخذ توجها معينا ملسألة اإلسالم  احمللية والدولية األحداث جعل من
ا الداخلية فحسب، وإمنا أصبحت تعكس هذه النظرة  ليس من نظر

موجة  املطروحة حبيث مشلت جممل املواضيع ،على املستوى العاملي
ول اإلسالم لت صورا ح          َ وبالتايل شك  واملسلمني، عدائية اجتاه اإلسالم 

واملسلمني اختذت طابعا عدائيا انطالقا من ممارسات املسلمني 

ا على اإلسالم متجاوزة من نظرة  املعادية يف فرنسا وتعميم نظر
 ومن هنا داخلية إىل نظرة عامة عاملية يغلب عليها الطابع السليب،

دمة أهداف معينة الصحيفة، وذلك خلتكونت هذه النظرة لبناء اجتاه 
هذه األخرية عامال أساسيا يف تكوين الصورة السلبية حول  تعترب

  .مسالة اإلسالم
  :تحليل فئة المفاهيم/ 2

يوضح التكرارات والنسب اإلجمالية لفئة : 02الجدول رقم 
                          .المفاهيم المتضمنة في مقاالت لوموند ديبلوماتيك

  

    
التكرارات والنسب اإلمجالية لفئة املفاهيم  02رقم اجلدول  يوضح

و أن كل مفهوم املالحظ هو  املتضمنة يف مقاالت لوموند ديبلوماتيك
ه من املؤشرات املوجودة يف املقاالت وبالتايل                   َ من املفاهيم أخذ حظ  
من الدالالت واملعاين واملواصفات والنعوت  وعةكل مفهوم له جمم

تشري إىل معناه حبيث اختلف عدد املؤشرات من مفهوم آلخر فنجد 
مقارنة  وتكرار أكرب نسبةب الذي أحتل املرتبة األوىل مفهوم العنف

 يليه مثيف املرتبة الثانية، ويليه مفهوم اإلرهاب  ،باملفاهيم األخرى
كما أحتل  يف املرتبة الثالثة،املرأة  ضطهاداو  التعصب يمفهوم

     . املرتبة األخريةمفهوم التخلف 
مجيع املفاهيم تشري إىل االجتاه السليب  يتضح من اجلدول أن

تايل كل مفهوم جتلت مبعىن أن مجيع املؤشرات هلا معىن سليب وبال
صوره يف املقاالت من خالل تلك الدالالت واملعاين اليت وظفتها 

إذن فوجود تلك املفاهيم يوحي إىل تصور اجلريدة  ،هذه املؤشرات

  النسبة المئوية  التكرارات  اهيمالمف
 26.41%  28  اإلرهاب

  33.96%  36  العنف

  14.15%  15  التعصب

  11.32%  12  تخلف 

  14.15%  15  المرأة ضطهادا

 100%  106  المجموع
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حول مسألة اإلسالم أو الدين اإلسالمي من خالل رؤيتها املباشرة 
بية يف توظيفها لتلك املعاين اليت أدت دورها يف إعطاء الصورة السل

اإلمجالية حول الدين اإلسالمي باعتبار دين إرهاب ودين عنف ودين 
، كما يتضح اختالف املرأة ضطهادتعصب ودين ختلف ودين ا

املفاهيم يف التداول االعالمي من خالل عملية الطرح أن كل مفهوم 
يتم تداوله مباشرة وفق األحداث والظروف احمليطة خاصة ما تعلق 

واالرهاب وغريها، كما أن خط الصحيفة بأعمال العنف والقتل 
السياسي واإلعالمي يساهم هو اآلخر يف بناء املفاهيم خاصة تلك 
اليت يتم تداوهلا إعالميا بصفة متكررة سواء على املستوى احمللي 

فعوامل بناء هذه املفاهيم السلبية  أو على املستوى العاملي،) الفرنسي(
ا ترجع إىل عوامل تارخيية مشلت كتب وم قدسات الغرب حول نظر

املشوهة لإلسالم، إضافة إىل واقع املسلمني املرتدي ومجيع تلك 
املمارسات الدينية املنافية لإلسالم، كما ساهم توجه الصحيفة اليميين 
بأفكاره وإيديولوجياته يف بناء هذه الرؤية وبالتايل كل هذه العوامل  

 Leالنسبة لصحيفة كانت دافعا أساسيا يف تكوين الصورة السلبية ب

Monde Diplomatique .    
  :فئـة االتجاه/ 3

يوضح تكرارات ونسب فئة االتجاه حول : 03الجدول رقم 
المواضيع الكبرى المحددة لمؤشرات االسالم في مضامين 

  .صحيفة لوموند ديبلوماتيك

  فئة االتجاه
  معارض  محايد  مؤيد

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %54.13  72  %62.5  15  %37.5  03  الدين اإلسالمي
  %9.02  12  %8.33  02  %00  00  القرآن

  %18.04  24  %00  00  %00  00  النبي محمد
  %18.79  25  %29.16  07  %62.5  05  الحجاب
 %80.60  133  %14.54  24  %4.84  08  المجموع

   
تكرارات ونسب فئة االجتاه حول  03رقم  اجلدول يوضح

احملددة ملؤشرات االسالم يف مضامني صحيفة لوموند  املواضيع الكربى
تلك املؤشرات احملددة سلفا من خالل  عكست ديبلوماتيك، حيث
االجتاه  أناملالحظ العام للصحيفة، و  جتاهاال املواضيع املطروحة

، يليه %80.60 قدرت بـ نسبة بأكرب أحتل املرتبة األوىلاملعارض 
، مث يأيت %14.54ية بنسبة قدرت بـ االجتاه احملايد يف املرتبة الثان

االجتاه  ، واملالحظ أن%4.84االجتاه املؤيد يف املرتبة األخرية بنسبة 
هو االجتاه الواضح واجللي يف مضامني صحيفة لوموند املعارض 

االجتاه األكرب والسائد مقارنة باالجتاهات                   َ  ديبلوماتيك، حيث مث ل
معانيها تعكس و ملعارضة دالالت اوتوحي هذه القراءة بأن  ،األخرى

وذلك  اخلط السياسي للجريدة وتوجهها ورأيها حول مسألة اإلسالم،
على خلفيات كان هلا األثر يف تكوين توجه الصحيفة انطالقا  بناء

ديولوجيات أيمن تلك التصورات السلبية عن اإلسالم مع أفكار و 
ي يعكس االجتاه السياس التكتالت السياسية، فأي توجه لصحيفة ما

وبالتايل يرمي بالضرورة إما خلدمة السلطة أو خلدمة أهداف  ،العام
  . أخرى يسعى لتحقيقها مبدأ معارضة كل ما هو إسالمي

بعدما مت قياس اجتاه املقاالت حنو مسألة اإلسالم بتقسيمها إىل ف
قضايا حمورية مشلت كال من الدين اإلسالمي والقرآن والنيب حممد 

جاب توضح اجتاه اجلريدة من خالل قياس صلى اهللا عليه وسلم واحل
مجيع املؤشرات اليت توحي إىل دالالت ومعاين حنو اجتاه معني تبني لنا 
أن االجتاه السائد يف املقاالت هو االجتاه املعارض والذي ميثل أكرب 
نسبة مقارنة باالجتاهات األخرى اللذان مثال نسبة ضئيلة جدا ومنه 

ة هو املعارضة ملسألة اإلسالم انطالقا من ميكن القول أن اجتاه اجلريد
ا التحليلية حول  توجه اجلريدة وخطها السياسي والواضح يف مقاال

إذن فاجتاه املعارضة بالنسبة ملسألة اإلسالم يشري إىل  .مسألة اإلسالم
االجتاه السليب الواضح أمام هذا الدين والذي يشكل منظورا إعالميا 

والذي يتحدد غالبا من موقف راس يعكس رأي اجلريدة وموقفها 
وهو موقف معاد للعرب واملسلمني  لة الدولة،آاملال الضخم امللتحم ب

الراسخة يف عقول اجلمهور الغريب عن العرب واملسلمني بفعل العمل 
وبالتايل فصورة اإلسالم يف  ،االستشراقي ومجيع أساليبه املسلمني

املعارضة  تتجسد يف صورة Le Monde Diplomatiqueجريدة 
  . لةأالسليب حنو هذه املس اجتاههاانطالقا من 

 Le Mondeالعوامل المحددة لتمثالت وتصورات صحيفة  

Diplomatique لمسالة الدين اإلسالمي :                                  
احملددة لتمثالت وتصورات صحيفة لوموند ديبلوماتيك  من العوامل

ا متثل باعتبارها منوذ جا إعالميا غربيا وبالتحديد منوذجا فرنسيا، وكو
التارخيية اليت  تيارا ايديولوجيا معينا حول مسألة االسالم جند العوامل

األوروبية، حيث  الراسخة يف املخيلةالصورة  تلك سامهت يف صنع
تعود مكونات هذه الصورة إىل العصور القدمية وبداية الصراع بني 

حيث حتدد جممل الكتابات على أن بداية الصراع االسالم والغرب، 
رحلة احلروب الصليبية اليت تبدأ من العصور الوسطى  اليت متيزت مب

شهدت منط أخر من الرؤية ملسألة اإلسالم علما بأن أوربا آنذاك  
ا على احلياة الثقافية و  كانت تعيش حكم الكنيسة وسيطر

ين الشعيب العاطفي الذي االجتماعية يف حني طغى عليها الطابع الدي
بدأ هذا التعامل ينمي صورا خمتلفة يف الرؤى أال  اتسم بالتعصب،

وهي رفض اآلخر يف حني بدأت تلك املخيالت الشعبية تنمو بصورة 
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. خيالية و بدأت انتقادات حول اإلسالم ألن الفرتة فرتة صراع وعداء
                                                                                       

دخلت مرحلة الغزو االستشراقي  بعد انتهاء احلروب الصليبية و 
اليت مهدت لتحقيق الغزو االستعماري العسكري على البلدان العربية 

بعض املستشرقني عند بدأت احلركة االستشراقية  حيث واإلسالم،
واليت دخلت  ،متواصل الدراسات يف تكوين الصورة النمطية لإلسالب

الرتاث الغريب و ركبت أمواج العقل البشري الغريب سواء الفردي أو 
اجلماعي، فقد عرفت هذه الفرتة أعمال كثرية تنطوي حتت العمل 
ذه األفكار أو حىت  االستشراقي مما أدى إىل تزويد الذاكرة الشعبية 

ص األدب الشعيب سواء تعلق األمر بالروايات أو احلكايات أو القص
ومن  .األغاين أو بعض الطرائف و كتب النقد وغريهاحىت املختلفة، و 

هنا أصبح العمل االستشراقي يساهم بقسط اكرب يف مترير أفكار 
بعض املستشرقني الفرنسيني يف متادي العداء ضد اإلسالم، إما 
سياسيا عن طريق السلطة أو تربويا عن طريق املناهج املطبقة على 

  .عن طريق األدب الشعيباملدارس أو ثقافيا 
ا فرتة مشلت لرؤى معينة    َ وأم   ا دخولنا للفرتة املعاصرة كون أ

متيزت بتحول تلك  الصراعات الدامية و احلروب الصليبية إىل صراع 
هويايت، أو باألحرى صراع ثقايف بعدما انتهى حد السالح أو 

هذه املستعمرات احلربية يف البلدان اإلسالمية والعربية، حيث خلفت 
ا  األخرية تبعية سياسية واقتصادية وثقافية ختدم مصاحلها كون أ

ففكرة الغزو الثقايف بدأت تأيت  خرجت من جمال االستعمار والصراع،
أكلها كون أن العامل ينقسم إىل عامل مشايل أو غريب حتكمه البلدان 
املستعمرة واملتقدمة وعامل جنويب أو شرقي حتكمه البلدان النامية أو 

ملتخلفة، ففي سياق هذا التميز وتلك اهليمنة رسخت عداء واضحا ا
بني الطرفني حىت أصبحت هناك ندوات عاملية ومؤمترات دولية 
ودراسات أكادميية تنظم من أجل صناعة هذا العداء وبناء إسرتاتيجية 

كما أن دور وسائل ،  عاملية جديدة هي القائدة يف مجيع احلاالت
ر ينتمي إىل قائمة املربرات سواء التارخيية أو اإلعالم اجلماهريية كمرب 

ا شهدت مراحل تارخيية معينة حىت وصلت إىل ما هي  احلديثة، أل
عليه حبيث كان هلا دور يف تناول مسألة اإلسالم بأشكال خمتلفة 

وذلك ملا خيدم مصاحل املؤسسات اإلعالمية  وصور متنوعة ،
وامل التارخيية املستمرة يف واخلطوط اإليديولوجية السائدة من هذه الع

ا على خمتلف اجلماعات واجملتمعات الغربية مبختلف مؤسساته،  تأثريا
خاصة املؤسسات ذات الطابع الثقايف اإلعالمي، ألن هذه األخرية 
سامهت يف إعادة إنتاج مجيع تلك الصور انطالقا من حدود معينة،  

ات سببا هاما كانت فكرة الصراع بني الديانات واحلضارات والثقاف
ا احلديث عن املربرات اليت تتعلق بواقع املسلمني   َ أم   .يف تشكيلها

وخاصة اجلالية اإلسالمية يف فرنسا على وجه اخلصوص من خالل 
مضامني العينة املختارة يف املقاالت اليت تنظر ملسألة اإلسالم فنجد 

  :ما يلي
ب بروز ظاهرة ترشح املرأة احملجبة املسلمة جمللس النوا -
 ،ختلف اإلسالم وعدم جناحه رغم الثروات النفطية وغريها -.الوطين

 - ،األنظمة االستبدادية اليت تشهدها البلدان اإلسالمية العربية -
قضية  -  الدينية املختلفة، وأزمة احلرية الدينية يف فرنسا، املمارسات

 -يف فرنسا،  العلمانية مبادئ والصراعات القائمة معارتداء احلجاب 
يف خمتلف امليادين  ملناصبا املسلمني يف تويل املهاجرين ردو 

املدين وتصعيد  العنفأعمال استعمال  -ة، الفرنسي والقطاعات
تدين مستويات  -  االحيان،يف بعض  االضرابات واالحتجاجات

املعيشة للمهاجرين اإلسالميني ومتركزهم على نواحي املناطق خاصة 
خاصة ما تعلق  ء املسلماتضد النسا اضطهاد-، اجلنوبية منها
  ..بالرمز الدينية

ا احلديث عن اجلالية املسلمة أو املهاجرين املسلمني   َ أم  
ا يف تشكيل الصور الذهنية لدى صحيفة   Le Mondeوانعكاسا

Diplomatique ظاهرة اهلجرة إىل أي بلد تعكس الصورة  -:جند
أن ذلك السلبية جراء الفرار من البلد األصلي حنو بلد آخر، كون 

الفرد عاش ضغوطات معينة، وبالتايل جيده الوطن املالئم للعيش 
ازدياد حجم املهاجرين عرب املراحل التارخيية وصوال إىل وقتنا  -.فيه

م، فمحاولة  احلايل، مما يعكس وضعية املسلمني املتدنية داخل بلدا
اخلروج من ذلك الوضع يلجأ إىل مغادرة الوطن واللجوء إىل موطن 

اصطدام الثقافات يف  - .أال وهي احلياة الغربية السعيدة يف نظرهآخر 
وبالتايل استمرار  ،البلد األم مما يشكل هاجس االختالف والصراع

هذا العامل عرب مجيع املراحل التارخيية مما يعكس أشكال املطالبة 
سياسة  -.باملزيد من احلرية الدينية وتوسيع دائرة احلقوق لكل أقلية

مارسة وقوانني الردع والضغط وتضييق دائرة احلرية الدينية، التهميش امل
مما يعكس أساليب التميز العنصري مبختلف طرقه غري مباشرة 
وتكريس مبدأ العلمانية هذه األعمال تثري غضب املسلمني، وبالتايل 

 -. تتوخى عنها ردود أفعال سلبية تساهم يف بناء النظرة العدائية
سالمية جديدة تعكس موجة االلتزام الديين ظهور املهاجرين بصحوة إ

وتطبيق شرائع اإلسالم وتعليم مبادئ الدين للنشء اجلديد عن طريق 
انتشار  -.نشر اإلسالم بكل الطرق -.مؤسسات دينية خاصة

األصولية اإلسالمية مع ظهور خماوف هذه األخرية والتشدد 
  .اإلسالمي والتطرف الديين

والعوامل اليت ارتبطت بالتوجه مجيع تلك العوامل التارخيية 
ديولوجي للجريدة باعتبارها ذات اجتاه مييين يتجلى موقفه يف ياال
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معارضة كل ما هو إسالمي كما ساهم عامل تأييدها للسلطة من 
خالل السياسة املمارسة حول الدين اإلسالمي وأيضا تشكيلتها من 

اب مجاعات ضاغطة وقوى سياسية معارضة، ولوبيات وتكتالت أرب
إضافة إىل بعض  العمل و رأس مال الضخم امللتحم بآلة الدولة،

اجلماعات من اليمني املتطرف شاركت هذه األخرية يف تبين التوجه 
أدى يف األخري إىل إبراز التوجه اإلعالمي  االسياسي واإليديولوجي مم

 هذا التوجه املعادي ساهم يف بناء صورة حول اإلسالم وو  .للجريدة
كما ال ننفي تلك العوامل املتعلقة مبمارسات وواقع  املسلمني،

املسلمني املتواجدين يف فرنسا اليت كان هلا احلظ يف بناء التصورات 
                                                                                                       .  حول مسألة اإلسالمLe Monde Diplomatiqueجلريدة 

  :النتيجة العامة
يف ظل دراستنا حملتوى جمموعة من املقاالت الرأي اخلاصة    َ إن  

 الفرنسية، Le Monde Diplomatique   مبسألة اإلسالم لصحيفة 
يف كيف تساؤل عام  اليت متحورت حولإشكالية حبثنا وبناء على 

الفرنسية مسألة  Le Monde Diplomatique  تتصور صحيفة
وما هي هذه العوامل اليت تربر وتفسر هذه  الدين اإلسالمي

التصورات، تبني لنا من خالل التحليل أن مجيع الصور اليت تناولتها 
ا واليت توحي إىل كلمات ومعاين ومؤشرات دالة  اجلريدة يف مقاال
على رأي اجلريدة حول مسألة الدين اإلسالمي توضحت يف 

لتعصب والتخلف استعماهلا ملفاهيم سلبية كاإلرهاب والعنف وا
لت يف األخري صور منطية سلبية مع        َ واليت شك   ،واضطهاد املرأة

ا اشرتكت يف حمتواها  استعماهلا ملواضيع اختلفت يف شكلها مع أ
كما أن مجيع تلك املفاهيم  الذي جاء جممال مبوجة عدائية لإلسالم،

واملواضيع أعطت يف األخري اجتاها معارضا من خالل استخدامها 
وبالتايل معارضة  ،ت السلبية اليت توحي إىل كل ما هو إسالميملؤشرا

ا ورأيها وخطها السياسي ومن  ،اجلريدة هلذه املسألة يوضح اجتاها
هنا يعكس تصورها السليب من خالل تشويه صور اإلسالم وصناعة 
 الرأي العام وتوجيهه لتكوين صورة مشوهة تتماشى وتصور اجلريدة،

امل اليت تفسر تلك التصورات فهي خالل أما عن املربرات والعو 
الدراسة ترجع إىل العوامل التارخيية واليت تتمثل يف مجيع تلك 
الصراعات والنزاعات واحلروب الصليبية الدينية وعرض األفكار 

وإىل بعض أعمال  واإليديولوجيات يف الكتب واملقدسات،
عن طريق  املستشرقني الذين سامهوا يف تكوين الصور النمطية املشوهة

استخدام املناهج الرتبوية وتغليط النشء أو استخدام الذاكرة الشعبية 
يف تشويه األدب وغريه واستعمال وسائل اإلعالم يف توجيه الرأي 

إضافة إىل االستعمار واحلروب العاملية اليت سامهت يف ختلف  العام،
زامه، بني  فجميع األحداث العاملية ما العامل اإلسالمي وانتشاله وا

م كان هلا تأثريا 2010 م إىل غاية2001سبتمرب11فرتة تفجريات 
يف مسألة اإلسالم، حبيث أصبح أي حدث عاملي مأساوي ينظر 
على أن سببه اإلسالم، أما عن اجلالية املسلمة املتواجدة يف الغرب 
فهذا عامال أيضا ساهم يف تكوين الصورة السلبية لوسائل اإلعالم 

ا من خالل التصرفات و  املمارسات املنافية لإلسالم، وبالتايل اختذ
وسائل اإلعالم كذريعة لتشويه الصورة، كما تعد األقلية املسلمة عبئا 
ثقيال على اجملتمعات الغربية انطالقا من اختالف العقائد والتقاليد 
والثقافات واإليديولوجيات مما يعكس خطرا على اجملتمع وعلى 

لعوامل اليت سامهت يف تكوين الصورة السلطة هلذا كانت هذه أهم ا
 Leالنمطية السلبية املشوهة عن اإلسالم واملسلمني، إذن فجريدة

Monde Diplomatique  الفرنسية تتصور الدين اإلسالمي بصورة
منطية سلبية مشوهة عن اإلسالم انطالقا من  تلك العوامل سامهت 

   .يف صنع ظاهرة اإلسالموفوبيا

َ                                 لقول أن  صورة اآلخر بالنسبة لوسائل اإلعالم ويف األخري ميكننا ا       
الغربية بصفة عامة والصحافة الفرنسية بصفة خاصة، تشكل مادة 
َ                     أساسية من مضامني هذه األخرية، ولعل  صورة االسالم واملسلمني                                

، هي )اجملتمع الفرنسي(وقضاياهم املختلفة يف اجملتمعات الغربية 
َ        إحدى هذه املضامني باعتبار أن  مشكل ا الختالفات الدينية والثقافية                          

واالجتماعية واحلضارية ال زال يطرح عدة اعتبارات يف هذه 
اليت  نا هذا تنطوي حتت الدراساتثتعترب دراسة حباجملتمعات، حيث 

ذا اجملال، حيث  ّ   األسباب اليت أد ت  نكشف عنأن  ناحاولاهتمت              
يت تسعى هدف الواأل ةبوسائل اإلعالم الغربية إىل تقدمي هذه الصور 

وما مدى مسامهتها يف حتقيق ظاهرة االسالموفوبيا اليت  لتحقيقها،
لتوجيه  الصحافة الفرنسيةأصبحت كإسرتاتيجية متبعة من طرف 

ا اإلعالمية الرأي العام  وهذا ما جنده يف مضامني  ،وفقا ألجند
الصحيفة الفرنسية لوموند ديبلوماتيك كنموذج من الصحف 

                   َ               ت معامل الصورة النمطي ة ملسألة االسالم الفرنسية، واليت اتضح
ا، حيث تبدو هذه الصور جلية يف تلك  واملسلمني من خالل مقاال
ا االسالم واملسلمني،  الصفات والسمات السلبية اليت يوصف 
وأيضا من خالل املفاهيم واملصطلحات السلبية، كما اتضحت هذه 

م واملسلمني، حيث الصورة يف اجتاه الصحيفة املعارض ملسألة االسال
َ                         ميكننا تفسري هذه الصورة السلبية املنم طة واملشوهة يف نفس الوقت،                                   
ببعض العوامل اليت سامهت يف صناعة هذه األخرية انطالقا من 
تراكمات الصورة التارخيية اليت تظهر يف عالقة االسالم بالغرب عموما 

ال إىل بداية من القرون الوسطى مرورا بالكتابات االستشراقية وصو 
املرحلة احلديثة واملعاصرة وظهور بعض األفكار واألطروحات اليت 
أعادت رسم الفكر السياسي واالجتماعي واحلضاري والثقايف بصبغة 
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م الدينية  جديدة، إضافة إىل واقع اإلسالم واملسلمني وتصرفا
العامل العريب (أو عامليا ) املختلفة سواء حمليا اجملتمع الفرنسي

تلك التصورات والتوجهات املوجهة من هنا تظهر  ،)واإلسالمي
انت حتتل النصيب األوفر يف اإلعالم الغريب اليت ك واملسلمني لإلسالم

ّ       واليت عكست الصورة السلبية املنم طة عن  ،وخاصة الصحافة الفرنسية                             
ال وهي أاإلسالم مما ساهم يف األخري إىل صناعة ظاهرة جديدة 

 .)سالماخلوف من اإل( سالموفوبيااإل
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 من المقاربة الفلسفية إلى المقاربة التداولية: م إلى سلطة الخطاب اإلعالميفي اإلعال من سلطة اللغة 

  محمد السهول .د
  المغرب -الكلية املتعددة التخصصات الرشيدية جامعة املوىل إمساعيل مكناس 

  
  :تمهيد

تطلب مناقشة العالقة بني اللغة واخلطاب واجملتمع، النظر يف 
، وطرح مجلة واإلعالم  بالسلطة  جمموعة من العالقات، كعالقة اللغة

  خلطابا تتبع مفهوممن املستويات النظرية واملشكالت املعرفية، ك
، وكذلك النظر يف بعض املسائل اخلطاب االعالميوسلطة 

حياول   االبستمولوجية اليت تطرحها هذه العالقة ضمن ميدان معريف
جاهدا التأسيس ملناهجه ومفاهيمه ومسائله، ونعين بذلك 

اليت تدرس املنجز اللغوي يف إطار التواصل وليس مبعزل  ، تداولياتال
عنه، ألن اللغة ال تؤدي وظائفها إال فيه، وهي ليست وظائف جمردة 

تؤثر على اخلطاب املنجز باختالف   وإمنا  تأيت يف سياقات خمتلفة 
  .أنواعه وهذا ما سنحاول بيانه يف اخلطاب اإلعالمي

 :ة اللغوية إلى المقاربة الفلسفيةمفهوم الخطاب من المقارب -1

وهو مصطلح  –مفهوم الخطاب مجيع الدراسات أن  تؤكد
لذلك  املوضوعات اليت يطرحها، غري متفق عليه لتعدد –حديث 
مث  على معامجنا العربية،        ً اعتمادا   املصطلحبتوضيح معىن هذا  سنبدأ

نهي ننتقل إىل توضيح معناه عند أوائل من درسه من أعالم الغرب، ون
 .بعض الدارسني العرب هلذا املصطلحبتعريف هذه الزاوية 

لغة هو مراجعة الكالم، وهو الكالم والرسالة،وهو  فاخلطاب
أو ما خياطب به الرجل صاحبه ونقيضه اجلواب،  املواجهة بالكالم،

املتكلم أو (يريد املرسل  وهو مقطع كالمي حيمل معلومات
،ويكتب )القارئ أو السامع أو(أن ينقلها إىل املرسل إليه )الكاتب

 بينهما،                            ً                    األول رسالة ويفهمها اآلخر بناء  على نظام لغوي مشرتك

يف ، "الحوار"                     ُ    ُ                    ً  وبذلك يكون املعىن الذي ت وصل نا إليه املعاجم متمثال  
المستقبل،  المرسل،:.الذي يرتبط بدوره بوجود ثالثة عناصر

نظور يف وهذا ما ورد  يف لسان العرب حيث يشري ابن م .الرسالة
األمر الذي تقع فيه املخاطبة والشأن : اخلطب):"خطب(مادة 
مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم : واخلطابة واملخاطبة(...) واحلال

، واخلطبة اسم للكالم املنثور (...) خماطبة وخطابا، ومها يتخاطبان 
(...) واخلطبة مثل الرسالة اليت هلا أول وآخر(...) املسجوع وحنوه 

  .)1(" ملخاطبة مفاعلة من اخلطاب واملشاورةوا
اخلطاب مرادفا "يتضح من خالل قول ابن منظور أنه يعترب 

اية دون أن يغفل خاصية التفاعل فيه،    للكالم، وجيعل له بداية و
  

ومن مث فاخلطاب يف لسان العرب كالم عادي أو مزخرف، له أول 
 يدخلون يف(ن أكثر يدخال وله آخر، وهو يتم  بني متخاطبني أو

أما تعريف اخلطاب يف االصطالح . )2()بينهم(تفاعل يف ما بينهما
كشاف اصطالحات "فنعتمد فيه على ما أورده التهانوي يف 

اخلطاب بأصل اللغة توجيه الكالم حنو الغري " إذ يقول  "الفنون
" ، مث تطورت الكلمة حىت أصبحت يف نظره تدل على)3("لإلفهام 

، إنه مييز يف اخلطاب بني فعل  )4("الغري لإلفهام  الكالم املوجه حنو
توجيه الكالم وبني الكالم ذاته ، أي بني حلظة إنتاج الذات للكالم 
املوجه لآلخر وبني حدث الكالم مع الرتكيز يف املعنيني معا على 
ضرورة وجود طرف آخر حيتاج إىل الفهم، ومنه فدور اخلطاب هو 

هلما الرغبة يف التواصل  –أو أكثر  –اإلفهام ، وبدون وجود شريكني 
يتضح من خالل ما سبق أن لفظة خطاب . )5("فال وجود للخطاب

  : العربية دالالت أمهها  االصطالحية هلا يف القواميس
 الخطاب هو الكالم أو فعل توجيه الكالم. 

 الخطاب محدد زمنيا بنقطة بداية ونقطة انتهاء. 

 فاعالن فيما الخطاب يتطلب وجود شخصين أو أكثر يت
 .بينهما بهدف تحقيق اإلفهام أو اإلقناع أو هما معا

بالنسبة للقواميس الغربية فقد أورد نبيل موميد مجلة من  أما
قاموس " من خالل  Discoursالدالالت للمدخل املعجمي 

 :وهي" روبري الصغري

 الموضوع الذي نتكلم فيه. 

 خطبة شفوية أمام جمع من الناس. 

 ج موضوعا بطريقة منهجيةكتابة أدبية تعال. 

 الكالم(التعبير اللفظي عن الفكر.( 

  جملة(الكالم وقد يعني ملفوظا لغويا قابل للمالحظة (
متوالية من الجمل المنطوقة ، نص مكتوب ، وذلك 

 .على النقيض من النسق المجرد للسان

  أي مجموع أسيقته: عالم الخطاب. 

اصات ملفهوم أما يف الرتاث العريب القدمي فقد ظهرت إره
اخلطاب ومنها ما ورد عند األصوليني إذ يعتربونه الكالم املوجه 
بقصد اإلفهام حاال، إن كان املخاطب موجودا، ومآال إن كان 
املخاطب معدوما  وال مانع من طلب الفعل أو طلب الرتك من 
املعدوم على تقدير أنه سيوجه، وهذا اخلطاب شامل خلطاب اهللا 
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وهذا ما يبني أن  ،ئكة وخطاب اإلنس واجلنتعاىل، وخطاب املال
اخلطاب يضاف إىل مصدره أو إىل موضوعه أو مستواه من 

خطاب اهللا ، وخطاب الشرع  : فينقسم إىل  اخلصوص والعموم
 )"خطاب االخبار(وينقسم إىل خطاب التكليف ، وخطاب الوضع 

  كما  اعتىن األصوليون بوجوه الداللة ودرجة جتليها يف اخلطاب  )6(
 - 1982( وقاموا على ذلك سلمية االلتباس واليت صاغها املتوكل

  :على النحو اآليت) 2006
  خفي>مجمل> محتمل> ظاهر 

أن اخلطاب من حيث التباسه "يتضح من خالل هذه السلمية 
وال يزاوله التباسه وال " ) أو متشابه( "خفي"وتدرجه يف االلتباس إما 

 لقرائن دون مرجع  إلحداها،متعدد ا" جممل"ميكن أن يؤول حبال أو
شفاف ال " ظاهر"إحدى قراءاته أقرب من األخرى أو " حمتمل"أو م

ويكمن االلتباس حسب أصوليينا، يف فحوى اخلطاب  . التباس فيه
حييل على أكثر  "اـعام"ويف تعدد معانيه،  أو يف اإلحالة فيكون إما 

أي حميال على  "مطابقا"أو ) خاصيف مقابل (من ذوات واحدة 
وبناء على هذا التحديد .  )7("مقيد"يف مقابل (ذات دون حتديد 

صاغ املتوكل خطاطة حاول من خالهلا التمييز بني نوعني من 
  :اخلطاب امللتبس يف فحواه ويف إحالته  كما يلي

  الخطاب
  
  

  
  لتهفي فحواه                                                                   في إحا

  معنى ن – 2معنى -1معنى
  

  مطلق                    )                خاص≠(عام 
  ذات ن... 2ذات – 1ذات 

  أي ذات
  
  

إن هذا االطالع على الفكر األصويل هو ما أفاد أمحد املتوكل 
  : يف إضافة تنميط آخر ألنواع اخلطابات فيما يلي

،  الملتبسالخطاب : ب الكاتم وضمنه الخطاب الشفافالخطا
 .الخطاب المطوي ،  الخطاب المنعرج والخطاب المتداخل

: لقد اعتمد املتوكل جمموعة من اآلليات يف تصنيف اخلطاب وهي 
، وبناء عليه مت تقسيم اخلطاب الشفافية ، المجال، اآللية والقصد

  :إىل ما يلي
  الخطاب

  
                             من حيث المجال                                          
من حيث الكيفية                                            من حيث اآللية       من حيث القصد                                                   

  
                                                                        علمي  أدبي    سياسي

شفاف                   كاتم   ...                      إقناعي               دي                             سر 
  حجاجي  

  ملتبس             مطوي
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إن " مييز أمحد املتوكل بني شفافية اللغة وشفافية اخلطاب بقوله
ا وال دور للمتكلم شفافية اللغة وكامتيتها متع لقتان بنسق اللغة ذا

املخاطب فيه،  يف حني إن شفافية اخلطاب أو كامتيته أمر إرادي 
ليختم كالمه مبجموعة من  )8("اختياري يصدر عن منتج اخلطاب 

  :اإلشكاالت أمهها 
هل هناك مثة عالقة بني شفافية اللغة وشفافية اخلطاب ؟ وهل 

يف لغة كامتة ؟ هل كامتية اخلطاب اخلطاب يف لغة شفافة أشف منه 
من كامتية اللغة ؟ هل االلتباس ، مثال أورد  وأيسر يف لغة ذات 

" يف كتابه الزركشيولإلشارة فقد ذكر  .صرف صاهر منه يف غريها؟
أن اخلطاب أتى بوجوه عديدة ، عرضها "  البرهان في علوم القرآن

 اب العامخط: منها. بتفصيل يف هذا الكتاب وهي أربعون وجها
أما يف ... املراد به العكس  وخطاب الخاصاملراد به العموم ، 

القرآن الكرمي فقد وردت هذه املادة يف القرآن بصيغ متعددة امسا 
وءاتيناه الحكمة ،  وشددنا ملكه:(وفعال ، فمن ذلك قوله تعاىل

السموات واألرض وما بينهما  رب:(، وقوله تعاىل)وفصل الخطاب
وإذا خاطبهم :(، وقوله تعاىل )9()خطابا ن منهالرحمن اليملكو 

وال تخاطبني في الذين :( ، وقوله تعاىل)10() الجاهلون قالوا سالما
  .)11() ظلموا إنهم مغرقون

أما من  أوائل الغربيني  اللسانيني الذين حاولوا دراسة هذا 
جيمع كل املتحدثني عن اخلطاب، وحتليل "فيكاد وتعريفه، املصطلح

يف هذا املضمار من خالل ) 1952(هاريس  .زى ريادة اخلطاب عل
أول لساين حاول توسيع حدود  ،فهو"حتليل اخلطاب"حبثه املعنون بـ

  .اخلطاب موضوع البحث اللساين جبعله يتعدى اجلملة إىل
ّ   ضمن حدود اجملال اللساين، لقد عر ف  وببقائه  هاريس                           
منغلقة،  اجلمل تكون ملفوظ طويل أو هو متتالية من"اخلطاب بأنه

ّ   ي ة ــاملنهج ميكن من خالهلا معاينة سلسلة من العناصر، بواسطة
"       ّ                                 التوزيعي ة، وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

)12(
ويذهب "  

م دالالت غري ملفوظة يدركها املتحدث ــــالإىل أن للك غرايس
أال تزورين؟ : ولناـوالسامع دون عالمة معلنة أو واضحة مثل ق

نظام "ل، لكن الغرض دعوة للزيارة، ويف حماضراته السؤا: فالظاهر
رر ميشل فوكز أن اخلطاب شبكة معقدة من النظم ــــيق" الخطاب

االجتماعية والسياسية والثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت ينتج فيها 
  .)13("الكالم كخطاب

ّ                  فقد عر ف اخلطاب من منظور " إميل بنفنست" الفرنسي  ّ  أم ا      
             ّ                      الدراسات األدبي ة اليت تقوم على دعائم  األثر يف خمتلف له أبلغ

هة آليات ـإليه من وج       ً منظورا  "الملفوظ "لسانية فهو عنده

ّ      يات اشتغاله يف التواصل، ومبعىن آخر هو كل  تلفظــوعمل يفرض                                      
ّ                                 متكلما  ومستمعا ، وعند األو ل هدف التأثري على الثاين بطريقة ما           ً       ً      .  

إنتاج لغوي يربط فيه " اب هوأما أمحد املتوكل فإنه يرى أن اخلط
، )14( )باملعىن الواسع( ربط تبعية بني بنيته الداخلية وظروفه املقامية  

ال يتواصل  مستعملوا اللغة الطبيعية :" بقوله سيمون ديكبينما يعرفه 
م يكونون من هذه اجلمل قطعا أكرب  عن طريق مجل منعزلة بل إ

 .)15("اخلطاب"وأعقد ميكن أن نطلق عليه اللفظ العام 

        ّ                   نظرة متمي زة للخطاب حني ربطه " ميشيل فوكو"طرح  وقد 
ّ         األشياء، وهو ككل  األشياء  نيــن بــبالسلطة،فهو عنده شيء  م               

فقط  موضوع صراع من أجل احلصول على السلطة، فهو ليس
الذي يتم فيه  المسرح      ً                           انعكاسا  للصراعات السياسية، بل هو 

  .الرغبة والسلطةالرغبة، فهو ذاته مدار  استثمار
                   ّ                            خطورة الوسائل القمعي ة اليت متارسها السلطة بواسطة    ّ إن  

ّ       ر فوكو، وكما نتص ور ألو ل وهلهــنظ اخلطاب، ليست راجعة يف      ّ ، إىل "               
ر تارخيها ـعرفتها الكلمة املكتوبة عب وسائل التحكم اخلارجية اليت

 عصر الدميقراطية احلديثة، العصيب منذ عهود الظالم، وحىت بدايات
ة التنظيمات الداخلية للخطاب نفسه، اليت تقتضي يف ـوإمنا إىل عملي

 ظل ضروب من اإلقصاء واالستبعاد إقامة مساحات من الصمت،

واإلضمار، ومساحات من اإلفصاح واإلعالن، حتكم ما جيب أن 
للتحديد والكشف واالبتكار، وما يتبع نظم  يقال، وما خيضع

ر ضمنية من اخلطأ ــ   ً       وفقا  ملعايي كالتعقيب والتربير، والتكرار، وذل
والصواب واحلقيقة والزيف، لعل أبرزها ما يتجلى من التحريات اليت 

ّ                           تنص ب على موضوعات السلطة واجلنس   .  
كان هناك ارتباط وثيق بني السلطة واخلطاب، كما يذهب  وإذا

ّ         فوكو، فإن  ذلك ليس ّ                                    ر د ختطيط، وتنظيم من قبل السلطة فحسب، ــجم         
هذا التعبري جتمع بني اللغة وأمناط         ّ        ّ أنطولوجي ة إن صح  وإمنا عالقة 

  .اهليمنة االجتماعية
ّ  عر ف 1985عام  ويف مث قام " احلوار"اخلطاب على أنه" موشلر"  

، وهذا التعريف أثر يف تعريفات )احلوار(للخطاب  بإجراء حتليالته
حول ظاهر " العديد من اللسانيني اآلخرين مثل مايكل هوو يف كتابه

سيتعامل مع اخلطاب باعتباره  الذي أكد  فيه بأنه" الخطاب
  .     ً             ّ شفويا  كان أم كتابي ا" املونولوج"

أما بول ريكور فإنه يرى أن للخطاب خصائص أربعة حىت ميكن 
  .)16(يئته للطواعية التأويلية ومنها كما ذكر حممد بن عياد 

، وذلك يف الكالم املكتوب إن الخطاب نظام كالمي تثبتي  -  أ
يف الكالم الشفوي، ألن مسة األول الثبات بينما تعوز الثاين ألزم منه 

هذه السمة،   ولذلك هو يبحث دائما عن طريقة تقيه من التالشي، 



  

237 

وآية ذلك أن الكتابة التثبت حدث  القول يف حد ذاته ، إمنا هي 
احلامل ملقاصد  le dit de la paroleترسخ مقول الكالم 

 .)17(املتكلم

تنعقد يف جوفه أشكال من االرتباط  الخطاب نظام كالم  - ب
   onnecteursالذايت بني القائل ومقوله عن طريق جمموعة من الروابط

les  واملشرياتles deictiques   " وإذا كانت املقاصد يف اخلطاب
تتوطأ هذه الروابط واملشريات  ليتطابق املقصد الذايت مع  –الشفوي 

فإن األمر ليس كذلك يف  داللة اخلطاب بوقوع احلافر على احلافر ،
اخلطاب املكتوب،  عند هذا احلد يكف املقصد الذايت عن مطابقة 
داللة اخلطاب ، وهذا االنفصام هو بغية اخلطاب حينما يصري أفق 
النص أرحب من مقصد صاحبه ويصري ما يقوله النص أوسع مما رام  

فإذا بالتأويل ينقلب إىل منقذ للخطاب القاصر أصال عن . كاتبه 
 .)18("أداء الداللة

اخلطاب نظام كالم حميل على املخاطب ، وهذه وجهة   - ج
 .التواصلي األساس

 .اخلطاب نظام كالم حميل على العامل  - د

غاية هذه املقاربة اللسانية للخطاب إمنا هو الربط بني "إن 
اخلطاب وفعل التأويل، فإذا ما طلبنا اخليط الفاتل بني خصائص 

 –اية اخلطاب مبا هو آلية إنتاج املعىن اخلطاب األربعة ، تبني أن غ
ترسيخ مقول الكالم من جهة توسع مداليله، وهذا يقتضي وثوق 
االرتباط بني القائل ومقوله، ألن توفر الروابط واملشريات والقرائن 

   )19("الذاتية عموما مدعاة إىل جتاوز مقصد القائل األصلي
) اخلطاب(اصة بـ ّ                    ن  الدالالت واملفاهيم اخلإميكننا القول  وهكذا

م  قد تعددت عند م واختصاصا الدارسني الغربيني، بتعدد جماال
  .تداخل العديد من هذه التعريفات ،هذا مع ضرورة اإلشارة إىل

                                 ّ               انتقل إلينا عدد من املصطلحات الغربي ة، كالبنيوية،  وكما
                         ّ          إخل، انتقل إىل ساحتنا العربي ة، مصطلح … التشرحيية والتفكيكية، أو

عملية انتقاله فروقات واضحة يف الفهم والتعريف          ّ      اب مؤكدا  أثناءاخلط
  .من دارس إىل آخر

     ّ            على ان ه الكالم أو " اخلطاب"فهم عبد السالم املسدي فقد
ّ   املقال، وعد ه  أفرزته عالقات معينة مبوجبها التأمت أجزاؤه،       ً كيانا  "         

ّ  وقد تول د عن ذلك تيار يعر ف من                         ً     ً امللفوظ األديب بكونه جهازا  خاصا         ّ                 
بذاته، وهو ما أفضى إىل القول  القيم طاملا أنه حميط ألسين مستقل

                   ً السياق املضموين حتاورا   بأن األثر األديب بنيه ألسنية تتحاور مع
  .    ً خاصا  

ا " عند جابر عصفور فهو" اخلطاب "وأما الطريقة اليت تشكل 
و        ً                       ّ               متتابعا  تسهم به يف نسق كلي متغري  ومتحد اخلواص، أ           ً اجلمل نظاما  

ّ        ً أ ن  تتآلف اجلمل يف خطاب بعينه لتشك ل خطابا   على حنو ميكن معه                              ْ  َ
                       ّ   مفرد، وقد يوصف اخلطاب بأن ه                           ٍّ أوسع ينطوي على أكثر من نص  

جمموعة من العالقات  جمموعة دالة من أشكال األداء اللفظي تنتجها
لتحقيق أغراض            ّ                                  أو يوصف بأن ه مساق العالقات املتعينة اليت تستخدم

  .معينة
  :وم السلطة مفه -2

مبعناها العام احلق يف األمر، " لقد تعددت تعاريف السلطة فهي 
فهي تستلزم آمرا ومأمورا وأمرا ، آمر له احلق يف إصدار أمر إىل 
املأمور، ومأمور عليه واجب الطاعة لآلمر بتنفيذ األمر املوجه 

، إن هذا التعريف يف نظر ابن  ظافر الشهري قد ينطبق على )20("إليه
ض األطر االجتماعية  لكنه يبقى تعريفا قاصرا ، يف عملية إنتاج بع

  : اخلطاب لألسباب اآلتية 
ألن اجملتمع ليس بىن هرمية تنتمي إىل اجملال الوظيفي وحده، 
فالتفاعل اخلطايب حيدث بني الناس يف كل املستويات ويف كل 
الظروف ، ولذلك فإن  للسلطة تأثري يف التاج اخلطاب وتأويله 

ا  معطى سابق .)21(" كما أنه ال ميكن النظر إىل السلطة على أ
فقط ، إذ ميكن أن ميتلكها اإلنسان مبجرد التلفظ باخلطاب وهذا ما 
ذهب إليه الكثري من الفالسفة ومنهم ميشل فوكو الذي جعل 

وهذا التعريف يكشف على أن السلطة عبارة "السلطة عالقة قوى  
وألن العالقات قد تكون عالقات  عن عالقات حتدث يف اجملتمع ،

غري متكافئة، فإن املرسل يأخذها بعني االعتبار يف الربط بينها ، 
وجودا أو عدما ، وبني استعمال اللغة يف اخلطاب عند إنتاجه ، مما 

 ديبوره تانين، أما )22("جيعل اخلطاب هو اإلطار الذي تتجسد فيه 
كمة، أو داخل فتتحفظ يف التساوي يف السلطة سواء داخل احمل

العائلة ، وتبدي حتفظها على حتديد مفهوم معياري للسلطة ألنه 
، واملناورة Controlيتماهى مع مفاهيم أخرى مثل مفهوم السيطرة 

Manipulation  وخلطت يف األخري إىل أن مفهوم السلطة مفهوم  ،
جمازي، وذلك عندما توظف السلطة يف التفاعل اخلطايب ، وترى أن 

ا ذات جتليات متنوعةهلا أنوا   .ع عدة ، وتأثريات متداخلة ، وأ

 السلطة واستراتيجيات  الخطاب  -3

خيتار املرسل اسرتاتيجيات اخلطاب املناسبة للسياق وفقا ملا 
ومن متام " تقتضيه سلطته ، وذلك إما بتفعيلها ، أو بالتنازل عنها 
ا، فسلطة السلطة الجناز اخلطاب االعتماد على املكان املادي لتفعيله

ا يف املدرسة ، بشكل عام ، ويف الفصل بشكل  املعلم تكتسي قو
أخص ، فالفصل هو الذي مينح للمعلم ، بصفته مرسال ، فرصة 
إعطاء التوجيهات، وكذا القاضي، فسلطته يف احملكمة أقوى منها يف 
احمليط اخلارجي ، ألن احملكمة هي اليت متنح خطابه صفة الفعل 
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، )البراغماتي( ربز أمهية مفهوم املؤسسة يف التحليل املنجز، من هنا ت
ألنه يرتجم عن السلطة الضامنة لرصيد قيمة امللفوظات حىت ال 

، سلطة املتلفظ هي ظل املؤسسة اليت )جمرد كالم(تكون كالما فارغا 
يستمد منها قدرته على اجناز العمل القويل واليت ختضع مستعملي 

ب كأشكال تعاقدية ترتجم عن تلك اللغة إىل التعامل مع الرتاكي
كما قد حيدث تنافس بني السلطات بوصفها ممثلة . )23("السلطة

ا  فيمكن لصاحب السلطة العليا أن يكسر خطاب املرسل " ألصحا
وهذا حيدث يف . ذي السلطة األدىن ، بل ويلغي إجناز فعله اللغوي 

اذ مع ، ومن األمثلة على ذلك ما حيدث لألست)24("بعض السياقات
طالبه أثناء اجناز االختبارات التجريبية فيضبط  مثال أحد الطالب 

ذا اخلطاب   :يغش يف مادة اللغة العربية  مثال فيتلفظ األستاذ   
لقد استعنت بالغش في االمتحان وهذا سلوك مرفوض  -

في باقي  ولذلك سوف نحرمك من اجتياز االختبارات األخرى
 .المواد

سسة الذي يعلو األستاذ سلطة أن يتلفظ فإنه جيوز ملدير املؤ   -
  :باخلطاب التايل

بما أننا في فترة االختبارات التجريبية ، ولم يكن هناك  - 
متسع من الوقت للتحضير  لالمتحانات فإننا سوف نعفو عنك ، 
على أن تعدنا أنك سوف لن تعود لمثل هذه السلوكات  مرة 

 . أخرى 

تتضمنه من أفعال لغوية  تعتمد السلطة يف اخلطاب على اللغة مبا
مثل استعمال أفعال الرجاء والتودد وغريها مثل ما ورد يف اخلطاب 
التايل الصادر من أستاذ إىل عميد الكلية حول سلوك مشني لطالب 

  :داخل قاعة الدرس
وفي األخير نرجو منكم التكرم باتخاذ ما ترونه مناسبا لمثل  - 

 .هذا السلوك

يف النحو العريب من وظائف داللية  أو ما تؤديه اجلمل االعرتاضية
  :وتداولية مثل اخلطاب التايل

 .أن القيام بالواجب فضيلة –أعزك اهللا  - اعلم -

وهذا يدل من خالل صيغة الدعاء على أن املرسل يريد أن يبني 
للمرسل إليه أنه حاضر يف ذهنه  ال يفارق خميلته أثناء إنتاجه هلذا 

ذا نعترب أن عدم مفارق" اخلطاب ته له مسة من مسات السلطة، و
وهذا مطلب تداويل قبل إنتاج اخلطاب ويف أثنائه، ليحافظ املرسل 
على ما تستحقه عناصر السياق من خطاب باملوازاة مع حتقيق 

كما قد تكون لسلطة املرسل إليه أدوار . )25("اهلدف والتعبري والقصد
بفرض  قد يستغلها يف مقاطعة املرسل عند التلفظ خبطابه ، وذلك

حمور اخلطاب الذي يريد أن يتحدث فيه وذلك يف احملاورات الشفهية 

بني الناس ، وقد يستحوذ املرسل إليه على السلطة عندما خيوله 
،  . املرسل إياها طبقا ملا تقتضيه قاعدة التخيري كما تسميها اليكوف

كما تتبلور سلطة املرسل إليه بالتفويض  كما يف املؤسسات العمومية 
ح الرئيس تفويض التوقيع ألحد نوابه ، أو عندما مينح أصحاب فيمن

احلل والعقد سلطة حل النزاعات بني الناس كما يف النظام القبلي ، 
 ....فتظهر سلطة القبيلة أو املقدم أو الشيخ

  :سلطة اللغة من سلطة المجتمع – 3-
ميارس اجملتمع سلطة على املرسل فيسمح له باستعمال      

ري   اللغوية دون أخرى وذلك حسب السياق  مما جيعل بعض التعاب
ملبدأ ) اليكوف(بعض اخلطابات الصرحية غري ممكنة مراعاة كما تقول 

التأدب وهذا ما هو واضح يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع  
، أويف الكالم  "هنا لباس لكم وأنتم لباس لهن :"كقوله تعاىل 
  : العادي كقولنا 

تخلصت : (، أو قولنا ) مات(، بدال )  اهللا انتقل إلى رحمة(
وأحيانا ال تعتمد السلطة على ). أجهضت(، بدال من ) من الحمل

أخذ أحد الطلبة دور األستاذ يف " القوة املادية   وهذا ما يتضح أثناء 
حالة الالعب في الملعب (قاعة الدرس ، فإنه قد ال يتأتى له ذلك 

لغياب السلطة ألن معظم  ،))إخوته(مع  ، أو الولد في البيت
الشروط اليت ينبغي أن تتوفر كي يعمل اإلجناز الكالمي عمله تنحصر 

وبني ما . يف مدى التالؤم بني املتكلم ، أو وظيفته االجتماعية 
  . )26("يصدر عنه من خطاب

إن اعتماد السلطة يف اخلطاب كان أحد املعايري اليت اعتمدها 
ية اإلجنازية إىل صنف املمارسات يف تصنيف األفعال اللغو  أوستين

التشريعية اليت تتعلق مبمارسة السلطة والقانون والنفوذ ،مثل، التعيني 
كما . يف املناصب السامية ،أو إصدار األوامر التفسريية يف املذكرات

: للعالقة بني طريف اخلطاب يف تصنيف األفعال  سيرلتطرق 
ل أحد املسؤولني فالسلطة هي اليت تؤثر يف القصد  كأن أن يقو 

، بينما إذا صدر  أنا آمرك بتنظيف إدارة المؤسسة: ملستخدمه 
هذا الفعل اللغوي من املستخدم نفسه فهو ملزم بأن يغري منط خطابه 

أنا ألتمس منك أن تنظف املؤسسة ، أو أطلب منك ، : بقوله مثال 
  ....أو أقرتح عليك

 ب اإلعالميإلى سلطة الخطا من سلطة اللغة  في اإلعالم - 4 

متثل السلطة عامال أساسيا يف حتديد العالقة بني طريف اخلطاب، 
وهذا ما ينعكس على طبيعة اإلسرتاتيجية املعتمدة  اليت جتسد تلك 

وألمهية ذلك يف اخلطاب ، فإنه يتم الرتكيز يف التداولية  "العالقة  
ك على نوع العالقات بني طريف اخلطاب ونظامها، وبالتايل ، فإن هنا

عالقات السلطة ، : بعدين يتم اإلحالة عليهما بصفة مستمرة ومها 
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براون  (والبعد االجتماعي بني املرسل واملرسل إليه حيث يقرتح 
يف دراستهما لظاهرة التأدب على طريف اخلطاب أن ) وليفنسون

، ستحقانه من االهتمام يف عالقتهمايضعها هلذين البعدين ما ي
، ويذهب ليتش ط بالفعل اللغوي املنجزرتبوذلك عند تقدير الوجه امل

إن طبيعة اخلطاب . )27("إىل أن هلما عالقة كبرية بالظاهرة نفسها 
جية التداولية اليت يتم االعالمي هي اليت جتسد نوع اإلسرتاتي

، إذ إن اإلسرتاتيجية التضامنية جتسد الرغبة يف تقريب اختيارها
ا اخلطاب اإلعالمي من املرسل إليه أو امل تلقي ، لذلك نالحظ أ

تعطى هلا األمهية  واألولوية وهذا واضح يف احلمالت التضامنية عرب 
وسائل اإلعالم واليت يكون الغرض منها تقدمي الدعم  أو التربع لفئة 
معينة من أبناء اجملتمع كحملة التربع بالدم مثال  يف الرشيدية حتت 

واملنشورة باملوقع   تكمبادرات بسيطة قد حتدث فرقا قم مببادر "شعار 
   " 24االلكرتوين الرشيدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا  اجلمعية املغربية للتنمية  واملنشورة يف العديد احلملة  أو اليت أجنز
  : كما جتسدها الصورة اآلتية  من املواقع االلكرتونية

وهي احلملة واليت اعتمدت فيها  اجلهة املنظمة على هذه اللوحة  
العني من أجل توجيه نظرها ، وهذا ما جيعل من كوسيلة إلغراء 

ا دعامة  التواصل اخلربي بواستطتها أمر ممكنا ، عالوة على كو
  هو  أساسية على تلقي اخلرب  وإيصاله وهذا ما جعلها تعتمد على ما

مكتوب خبط مضغوط أو من خالل تبئري أمساء أو حذف 
خل البناء بعضها أو تغيري أماكنها أو بواسطة أشكال أخرى دا

البصري  ومن األمثلة األخرى على ذلك ما هو واضح من خالل 
  :اخلطاب االعالمي اآليت الوارد يف بعض اجلرائد العاملية

                   "انفجار ضخم بالعاصمة الليبية أودى بحياة أربعين شخصا - 
المي وسط الصفحة خبط مضغوط، حيث مت تبئري هذا اخلرب اإلع

مما جيعل العني تتجه صوبه ، إننا إذن أمام خرب ذو طبيعة تواصلية 
يتعلق بالواقع املادي نستطيع إدراكه وجسدته الصحف، وقد خيرج 

هذا النمط من اخلطاب اإلعالمي عن املعطيات الكاليغرافية  
تمد وتتحكم فيه سلطة اإلشهار مشكال منطا خاصا من التواصل  يع

على اختيار وانتقاء العالمات البصرية واللغوية ، القادرة على خلق 
سلسلة قيم وعواطف وانفعاالت سيكولوجية تثري املتلقي وتدفعه إىل 

ة نوذلك عرب إسرتاتيجية خطابية معي. تبين ذلك النوع من اخلطاب 
ا األساسية  وذلك أحيانا عن طريق التودد يف  تكون اللغة هي آليا

ة كما ذهبت إىل ذلك اليكوف ، وذلك ايهاما للمرسل أن كل البداي
شيء يسري يف مصلحته حىت غدا اإلعالن التجاري املذاع سلطة 
متارس علينا يف الشارع والبيت ويف كل مكان عرب وسائل االعالم 

لغة اخلطاب حتدد "   املتعددة ،يتبني إذن من خالل ما سبق أن
، وموقفهم من القضايا املختلفة  طبيعة التلقي، وحتدد سلوك اآلخرين

اليت يعرضها اخلطاب ، واخلطاب اللغوي هو القادر على رسم صورة 
إيقاعية متناغمة بني املرسل واملتلقي ، تكون الرموز والدالالت فيه 
هي القادرة على إنتاج عالمات جديدة تفرض نفسها على السلوك 

خلطاب ،  ومل تعد لغة الوقيت واملستقبلي لألفراد الذين يستقبلون هذا ا
نيات احلديثة اخلطاب اإلعالمي لغة تقليدية ، وإمنا استفادت من التق

، وعن طريق يه سلوك األفراد، والتأثري فيهم، وتوجيف تقدمي املعلومات
التقنيات احلديثة ميكن التواصل اإلعالمي واملعريف وإزالة الفوارق 

، فعن عات واألفرادالسياسية بني اجملمو االجتماعية واالقتصادية و 
طريق التقنيات احلديثة ميكن للخطاب أن يقفز فوق املكان وينزع إىل 
فصل املكان عن اهلوية ، وذلك عن طريق تضخيم احلقائق أو تغيريها 

  .)28("      ً                        معتمدا  يف ذلك على الصور والرموز
يف الوسائل املرئية واملسموعة على  يعتمد اخلطاب اإلعالمي

: يرد كثريا يف قناة اجلزيرة خبط مضغوط وواضح تغييب املرجع وهذا ما
 أن متتلك وتستطيع وسائل االعالم بوصفها مرسال" خرب عاجل"

، اعتمادا على معرفة املرسل باللغة يف السلطة يف هذا اخلطاب
مدلول معروف يف ذهين طريف مستواها الداليل، فكل دال له 

ذا اخلطاب اخلطاب على ) خرب(ظ مستعمال لف، وقد يتلفظ املرسل 
، )خرب(ياب مرجع كلمة ، وهذا دليل على غأنه مبتدأ، وهو نكرة

) العجلة(، وزاد يف تغييبه عندما وصفه بصفةفهو هنا مرجع غري حمدد
ذه الصفة مبين على املعرفة . مما يشري إىل أمهيته ووصف اخلرب 
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املشرتكة ، وبالتايل معرفة املرسل مبا يستحق هذا الوصف، ألنه أنتجه 
يف سياق معني، ومن عادة املرسل أن يراعي عناصر السياق، اليت من 
أمهها عنصر املرسل إليه جبميع خصائصه ، وعليه فإن املرسل جيعل 

. )29("املرسل إليه متشوقا، يتطلع إىل ما لدى املرسل من معلومات 
هذا بيان من : كما حيضر املرجع أحيانا يف اخلطاب االعالمي مثل

لم تسجل لحد الساعة أية إصابة بمرض ايبوال : وزارة الصحة 
فالسلطة يف هذا النوع من اخلطابات تعتمد على  . في المغرب

عنصر أول ما قبل انتاج اخلطاب ، وعنصر بعد : عنصرين اثنني 
بيان إذ : التلفظ باخلطاب  وذلك من خالل توظيف اللغة يف قولنا

املرسل إليه تواقا وردت بصيغة النكرة  دون حتديد املرجع مما جيعل 
ملعرفة املرجع أي تعنيه كلمة بيان أو مضمون قول وزارة الصحة 

كما اعتمدت العالقة .املغربية ، وسلطة املرسل إليه املكتسبة ثانيا
واملتلقي للخطاب على ) وزارة الصحة( اللغوية بني مالك السلطة 

لة إذ ليست سلطة الكالم إال السلطة املوكو " عالقة تفويض وإذعان 
ملن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة، والذي ال تكون  
كلماته، أي فحوى خطابه ، إال شهادة من شهادات أخرى على 

  .)30("ضمان التفويض الذي وكل إىل املتكلم  
ا  يعتمد اخلطاب االعالمي على مصطلحات جديدة يفرض 

امجنا العربية سلطته على املتلقي فنجد الكم اهلائل منها يدخل مع
شرق أوسط "أو " ، "شرق أوسط جديد: دون استئذان ومن ذلك 

ونعت الشرق األوسط باجلديد أو الكبري فيه إغراء للمتلقي "" كبري
العريب، الذي يبحث عن اجلديد يف عامله املهزوم، وعن الكبري يف ظل 

سياسة احلدود املغلقة واإلجراءات املعقدة يف السفر والتنقل،  
اإلعالم تردد هذا املصطلح عن وعي أو غري وعي منها،  ووسائل

ويردده أصحاب السياسة ورمبا يروجون له، واملتلقي العريب البسيط 
                                             ً      ً    يتأقلم على مساع هذه املصطلحات اجلديدة، وتصبح أمرا  واقعا  يف 

  .قاموس حياته اللغوي
ورمبا ال يدرك أصحاب وسائل اإلعالم أو يدركون أن هذا 

صناعة شرق أوسط جديد على الطريقة الغربية فيه  املصطلح يريد
اجلدة اليت ال تعين الفائدة ، وفيه الكرب الذي ال يتيح للمواطن العريب 
حرية احلركة والتنقل ، ولكنه يف املقابل يسمح خبلق واقع جغرايف 
يسمح بدخول عناصر جديدة إىل الشرق الكبري املفرتض ، وهذه 

ا، فهناك كيانات جديدة  اجلده قد تبدأ بإسرائيل ولكن ال تنتهي 
 )31("بدأت تتشكل يف املنطقة لتشكل منظومة شرق أوسط جديد،

ومن املصطلحات اليت ترتدد على أمساعنا يف وسائل االعالم نذكر 
وهو مصطلح جديد فرضه علينا الغرب، " االرهاب" مصطلح 

دون واستسلم له إعالمنا العريب وأصبح واقعا يف تفكرينا وتعاملنا 

وعي منا بأبعاده السياسية والنفسية املصاحبة له، وهكذا أصبحت 
مصطلح " العمليات االستشهادية يف غزة عند البعض إرهابا  مع أنه 

واسع الفهم متعدد الدالالت، ميكن تفسريه حسب أهواء املفسرين 
هكذا يبقى اإلرهاب كمصطلح ومفهوم " وميوهلم الدينية والسياسية، 

متفاوت الفهم، وتبقى أسبابة وعالجه الغريب قاصرة عسري التفسري 
على فهم األسباب احلقيقية املبنية على القهر والظلم والطغيان 
والتواطؤ، وتظهر تفسريات خمتلفة تبتعد عن حتليل األسباب واجلذور، 

وهو األمر نفسه الذي ينطبق على "  وتكتفي مبعاجلات سببية ظاهرية
مي واحد وهو الدين االسالمي مصطلحات أخرى تنمي حلقل معج

وهلا ارتباط جبنس معني وهو العرب  حماولة " العنف والتطرف:"وهي 
م  م  ومنطلقا لتشويه صور   .إلصاق التهمة 

ا اخلطاب االعالمي اللغة العربية    ومن املصطلحات اليت أغىن 
خارطة الطريق ، العمليات االستشهادية ، اقتصاد السوق ، : نذكر 

إضافة إىل ذلك أكثر االعالم كما .... ة، القتل الرحيم اخلوصص
ذهب إىل ذلك علي القامسي من توليد األفعال على وزن فعل أو 
فوعل أو فعلن أو استعمال صيغة املصدر الصناعي  مما نتج عنه 

حتديث القطاعات، جتميد األموال، : ظهور مصطلحات من قبيل
  .....  لتحرريةتسريع النمو، الرباغماتية، املومسية ، ا

  :خاتمة  - 
يقوم اخلطاب االعالمي بدور كبري يف تشكيل عقول األفراد 
م  ومواقفهم   مبا ميلكه من سلطة   م،  واجتاها ،والتأثري يف قرارا

فإن منو  اللغة يف " يستمدها من  اللغة لتحقيق أهدافه ولذلك 
 اجملتمع  وإشاعة مستوى لغوي معني يتوقف على وسائل االعالم 

وتتجلى سلطة اللغة فيما متلكه من أنظمة  )32("وسياستها اللغوية 
إذ تصبح هذه األنظمة قيودا، بإلزامها للمرسل بالتقيد " معينة 

بأنظمتها العامة، من نظام صويت، وصريف ، ومعجمي ، وداليل 
، "فعلى الفرد أن يستجيب يف النهاية للغة وقوانينها وسلطتها"وتركييب 

األنظمة اليت اكتسبها فأصبحت جزءا من كفاءاته أو وأن حيرتم تلك 
فاللغة ." )33("قدرته اللغوية ، وذلك عند استعمال اللغة يف اخلطاب 

ا  أنا مرغم دوما على [...] إذن سلطة تشريعية، اللسان قانو
االختيار بني صيغة التذكري والتأنيث، وليس بإمكاين على االطالق 

ينهما ؟ مث إنين مرغم على حتديد أن أحيد عنهما معا أو أمجع ب
عالقيت باآلخر، إما باستعمال ضمري املخاطب بصيغة املفرد أنت ، 
أو بصيغة اجلمع أنتم ، وليس بإمكاين أن أترك اجملال ملبادرة العاطفة 
واجملتمع، وهكذا فإن اللغة بطبيعة بنيتها تنطوي على عالقة استالب 

تبليغا كما يقال عادة ، إنه قاهرة، ليس النطق، أو اخلطاب باألحرى 
  .)34(" إخضاع، فاللغة توجيه وإخضاع معممان 
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  االعالم في السياسةسلطة 
  سليماني شريفة

  -مستغامن-، كلية العلوم االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة عبد احلميد بن باديس"أ"أستاذ مساعد قسم 
  

 سلطة االعالم يف السياسة  انطالقا من العديد من الرؤىتفسر 
ذات الطابع اإلعالمي او السياسي  العلمية و االكادميية التوجهاتو 

اليت حاولت الكشف عن العالقة بني سلطة  وحىت االجتماعي،
 بني مبعىن اخر السياسي، اخلطاب اإلعالمي وخطاب السلطة

املنطق السياسي هذا من اهداف  املنطق اإلعالمي و اساسيات 
اخلطاب اإلعالمي ومسرية  جهة، و من جهة أخرى بني أيديولوجية

وصريورة النظام السياسي مبختلف طوائفه وسياساته و فلسفاته، الن 
اخلطاب اإلعالمي يعكس كافة التمظهرات السياسية و الفلسفات 
االتصالية املبلورة خلطاب السلطة ضمن اسرتاتيجيات خمتلفة مبنية 

هادفة  -حسب كل توجه-على أسس فكرية خاضعة ملنطق معني 
. قيق أغراض مت التخطيط هلا على املستوى القريب او البعيدلتح

لذلك فاخلطاب اإلعالمي يعد عاكسا لفلسفة النظام السياسي يف 
، وقد يكون معارضا "الشرعية"مؤيدا له فيمنحه بذلك صفة و احلكم 

تلجا "اإلطاحة به، لذلك يعمل على له فيجرده من هذه الصفة و 
ىل استخدام وسائل االتصال مثل أنظمة احلكم يف غالبية الدول ا

اجلرائد واجملالت من اجل توجيه الراي العام احمللي وحتديد مواقفه 
ا وبراجمها وحماولة اضعاف ظاهرة الرفض و املعارضة  املساندة لسياسا

  .)1("السياسات هلذه
اذن عندما نتطرق اىل دراسة و تفسري سلطة وسائل االعالم يف 

م ضرورة الكشف عن العديد من الرهانات السياسة ، جند انفسنا اما
الن االعالم اليت حيملها االعالم على عاتقه  ،االتصالية –السياسية 

يعمل يف فضاء ختتلط فيه الرهانات و تتعدد ، فمن جهة  مطالب 
بكل  للمواطن  اخلدمة اإلعالمية العموميةبضرورة تقدمي االعالم 

ملنظومة ا تسيري وريا يفحرية، و من جهة أخرى يلعب االعالم دورا حم
ا الالسياسية ككل،  ن مصري اية قوة سياسية مرهون بقوة خطا

التوجهات ، وبذلك تشابكت املصاحل و السياسي– اإلعالمي
فيه  خل امنطقا جديدا  تتديسطر  االعالموالرهانات ،حىت اصبح 

حتديد مفهوم السيادة  يساهم يفإعادة رسم موازين القوى و معايري 
، خاصة بعد التطور اهلائل  والسيطرة منطق اهليمنةو والسلطة 

لتكنولوجيا االعالم واالتصال اليت سامهت يف تغيري طبيعة االتصال 
علينا التسليم " يف اجملتمعات ، حيث يقول فيليب ريتور  السياسي

بان ذيوع وسائل االعالم اجلماهريية الكبري قد اسهم بقوة يف تعديل 
ان ف، وعليه )2(" احلاكمني واحملكومنياملقامة بنيمنط العالقات 

 استمرارية أي نظام سياسي حاكم مرهون مبدى قدرة هذا النظام على
خطاب اعالمي سياسي اقناعي، ومدى قدرة وسائل االعالم  هندسة

مفتاح النجاح "على مترير وتوصيل هذا اخلطاب اىل الراي العام الن 
، او )*(دول االعماليف حلبة السياسة يكمن يف االعداد املمتاز جل

جعل منافذ االخبار الرئيسية تعطي اهتماما بارزا واكثر إجيابية 
للقضايا املفضلة لدى الشخص املعين مقارنة بالقضايا اليت يفضلها 

  . )3("اخلصوم 
  وسائل االعالم وعملية اتخاذ القرار السياسي

ل ميث ها االعالم يف جمال السياسة اصبح يستألمهية اليت يكلنظرا 
بذلك  ليضحى ،"السلطة األوىل"ه نحوهناك من مي" السلطة الرابعة "

سالح االسرتاتيجيات البعيدة املدى، وهو القوة الضاربة اليت "االعالم 
وانية  يعود هلا احلسم مىت اعتمدت على اخلطة احملكمة واملتابعة الغري

او  )*(وهذا ما فسره املفهوم السربنطيقي ،)4("والتصميم املستميت
على ضرورة املراقبة  يؤكدالذي السياسي و  املنهج السربنطيقي لالتصال

، فالسربنطيقا بالنسبة لوينر واملتابعة لسري املعلومة حىت حتقيق هدفها
ا فن ومراقبة املعلومات ضمن " نظرية التحكم االجتماعي" "هي أل

،كما اهتم هذا النموذج بدراسة النظام )5("نظام اجتماعي معني
كنظام تسريه ميكانيزمات وعالقات تأثريية بني احلاكم   "السياسي

واحملكوم ومتوضعه اىل جانب وضمن أنظمة اجتماعية وثقافية أخرى 
حسب طبيعة (تربطه معهم عالقات خمتلفة تبادلية او احتكارية 

، وبالتايل حيلل )6()"القضية او الظاهرة املطروحة على الساحة اجملتمعية
لنموذج السربنطيقي داخل السياق العام االتصال السياسي وفقا ل

الذي تسريه جمموعة من املعلومات اليت متكن من إقامة الروابط 
النسق السياسي، االقتصادي، (والعالقات بني االنساق املختلفة

، وبني العناصر املشكلة للنظام السياسي ...)الثقايف، االجتماعي، 
ذا وظيفتني وقد يؤدي االتصال السياسي وفقا هل .يف حد ذاته
  :أساسيتني مها 

يف هذه احلالة البد ان يساهم االتصال يف : وظيفة جتانس القيم-1
مع قيم )املخرجات(مالئمة القرارات اليت يتخذها النظام السياسي 

البد " ومعتقدات ورمزيات اجملتمع، لذلك يقول جون ماري كوتري
  .)7("ان يكون املفتاح موافقا للقفل

ويف هذه احلالة ال بد ان يضمن االتصال  :يةالوظيفة االنسجام-2
السياسي االنسجام والتفاعل بني احلاكم واحملكوم حىت ال حيدث 
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صراع بني هذين الطرفني، فحسب جون ماري كوتري كلما كان 
هناك صراع وحالة الالاستقرار داخل اجملتمع فان العملية االتصالية 

دوتش يف دراسته بان وهذا ما ينظر اليه .السياسية تؤول اىل الصفر
احلكم هو شبكة من االتصال الذي يعتربه عملية تبادل "

املعلومات والرسائل اليت حتمل معاين ومضامني معينة يف شكل 
قوانني متعارف عليها من قبل طريف العملية االتصالية السياسية 

، لذلك يبىن هذا النموذج  االتصايل )8()"احلاكم واحملكوم(
مبدا الرتابط املتبادل " ث مبادئ أساسية هي السربنطيقي على ثال

الذي يفيد بان خمتلف مكونات النسق السياسي تعتمد يف 
تواجدها على بعضها البعض، وان النسق نفسه يتفاعل مع احمليط 
الذي يتواجد فيه، مث مبدا الكلية او الشمولية الذي يؤكد على ان 

التفاعلية والذي النظام حممول على عناصره املشكلة، وثالثا مبدا 
يؤكد على ان الظاهرة تسري وفقا للنتائج اليت تنتجها، أي مبدا رد 

فالسربنطيقا يف االتصال السياسي متنح القدرة هلذا األخري .الفعل 
اخلطاب  ان يساير وهلذا البد. )9("على التنبؤ بالنتائج املستقبلية

 للى رسم سياسة املستقبع عملالوقائع وي اإلعالمي االتصايل
وإجياد سبل التوافق بني احلكام واحملكومني، ويف هذه احلالة تلعب 
وسائل االعالم دور مزدوج، فمن ناحية توصل أفكار الفاعل 
السياسي اىل عامة الشعب، ومن ناحية أخرى تعكس مشاكل 
واهتمامات العامة للسلطة احلاكمة عن طريق الربورتاج والتعاليق 

  .واللقاءات وكذا التحقيقات
شرعية على اإلعالم احد املؤسسات اهلامة إلضفاء صفة ال يعد

من دون الشرعية "، فحسب ماكس فيرب النظام السياسي احلاكم
يصعب على أي حاكم او نظام ان ميلك القدرة الضرورية على إدارة 

احملكوم تظل قلقة اىل ان يقتنع ان العالقة بني احلاكم و ...لصراعا
القتناع هو جوهر الشرعية، واذا كانت احملكوم جبدارة احلاكم ، هذا ا

، فان وسائل للشرعيةاالنتخابات العامة والثورات منذ جناحها مصدرا 
االتصال تعد وكاالت هامة إلضفاء صفة الشرعية، او لإلقالل منها 

 ، لذلك فاإلعالم )10("يف اجملتمع احلديث خاصة يف اجملال السياسي
تفهم خطاب العصر، تتطلب قيادات مؤهلة جديدة "صناعة وفن 

 ،)11("وتستطيع ان تنافس جبدارة يف احلرب اإلعالمية املفتوحة 
من اجل وتتنافس عصر تتصارع فيه القوى السياسية  خاصة يف

قطاع ان . الناطق الرمسي هلااليت ستعد مبثابة  امتالك وسائل االعالم،
وسالحا يف يد من ميتلك وسائله، ويهندس  ةقو  و االتصالاالعالم 

- نظم خطابه، وهذا ما أكدته خمتلف الدراسات اإلعالميةوي
الزار سفيلد، هارولد السويل، املوند، ماكس فيرب، دراسة (االتصالية 
لمدارس ، وما عكسته خمتلف التوجهات النظرية ل...)بولدينغ

 مدرسة بالوالتو، شيكاغو، خاصة(االتصالية املتعددة 
اء واحلكام، منهم وحىت اخلطب السياسية للزعم ،...)فرنكفورت

بان تأثري ثالث صحف "خطاب نابليون املشهور الذي اقر فيه 
  )12(."معادية يفوق بكثري تأثري اكثر من الف بندقية 

  االعالم كسلطة رمزية
كبرية منحته   تأثرييةاإلعالم سواء كان كلمة او صورة  قوة يعد 

 ،رديوعنها روجيس دوبري وبيار بو  صفة السلطة الرمزية ، اليت حتدث
سلطة بناء الواقع و هي تسعى إلقامة نظام "فالسلطة الرمزية هي 

بال منازع، ومن " التضامن االجتماعي"الرموز هي أدوات ...معريف 
حيث هي أدوات معرفة وتواصل، فهي ختول االمجاع بصدد معىن 
العامل االجتماعي ذلك االمجاع الذي يساهم أساسا يف إعادة انتاج 

، ان االعالم وباالرتكاز على هذا املنظور )13("النظام االجتماعي
يستطيع من خالل خطابه املضمن للعديد من الرموز والدالالت طرح 

كما يعكس حالة وطبيعة  واقع اجتماعي، وإعادة بناء واقع اخر،
 سفاخلطاب اإلعالمي هو اول من يعك" ،اجملتمعات مهما كانت

ا مؤثرا فيها و  االزمات، اوالشاهد على ادار ، فعن طريق  )14("متأثرا 
حتليلنا مثال ملضمون اخلطاب اإلعالمي يف أي جمتمع ويف أي فرتة 

، اجملتمع هذازمنية، نستطيع ان نتعرف على بنية و طبيعة و ثقافة 
 هذا من خالل املفاهيم والرموز والسياقات املختلفة املوظفة يفوذلك 

ني هذه اجملتمعات اخلطاب اإلعالمي،كما نستطيع ان منيز و منايز ب
السياسية،  الرتفيهية،(وجمتمعات أخرى عن طريق املادة االعالمية 

ايديولوجية خاصة بكل جمتمع   اخلاضعة لتوجه وفلسفة ...)الثقافية 
ويف كل فرتة زمنية معينة، وهذا ما يؤكده املنطق املاركسي حني 

عرب  ملسيطرةيتحدث عن الوظيفة األيديولوجية للثقافة اجلماهريية ا
تنتج الثقافة السائدة "االتصال اجلماهريية ،حيث وسائل االعالم و 

مفعوهلا األيديولوجي بتغليف وظيفة التقسيم ،و اخفاءها حتت قناع 
ا الثقافة الفاصلة )وسيلة التواصل(التواصل ، فالثقافة املوحدة  هي ذا

اليت (تالفوارق بإرغامها خمتلف الثقافا اليت تربر)أداة التمايز(املقسمة 
  .)15("ان تتحدد مبدى ابتعادها عن الثقافة السائدة)تعترب ثقافات دنيا
وفق املنطق األيديولوجي املاركسي على تكريس  يعمل االعالم

ة لثقافة الدول املالكة لوسائل االعالم ويقضي على يمنالقوة واهل
هذا ما نقدته كثريا مدرسة فرانكفورت ضمن اعمال  و  الثقافات احمللية

 هربماس، ماكس هوركامير، ن تيودور ادرنو، حنات اروند،كل م
على ان  ، حيث نصت افكار هذه املدرسة...كيوسر ما هربرت

، فالس الثقافة وسقوطها يف التسليعالصناعة الثقافية منوذجا رائعا إل"
درته النقدية ان حتول الفعل الثقايف اىل قيمة جتارية يقضي على ق

  .)16( ..."الكامنة فيه  ميحي بصمات التجربة االصيلةو 
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كما حتدث ماكس فيرب عن السلطة الرمزية لوسائل االعالم 
ا  دوما عالقات سلطة تتوقف شكال "واصفا عالقات التواصل با

ومضمونا على السلطة املادية او الرمزية اليت تشكل رصيد األعضاء 
الذين يدخلون يف هذه العالقات اليت ميكنها ان )او املؤسسات(

، مبا هي الرمزية، ان املنظومات الرمزية توفري رصيد من السلطةتسمح ب
أدوات تواصل ومعرفة تشكل بنيات ختضع العامل لبنيات تؤدي 
وظيفتها السياسية من حيث هي أدوات لفرض السيادة واعطاءها 
صفة املشروعية اليت تساهم يف ضمان هيمنة طبقة على أخرى 

طاب اإلعالمي على تكريس ، وعليه يعمل اخل)17( )"العنف الرمزي(
هذه السلطة حتت غطاء الشرعية اليت تضفيها وسائل االعالم على 

ان ما يعطي الكلمات ،و كلمات " هذه السلطات ،فحسب بورديو 
ا وما جيعلها قادرة على حفظ النظام او ا ومقو خرقه هو  السر، قو

ا  فه ، وهذا ما وص)18( "االميان مبشروعية الكلمات ومن ينطق 
، حيث طرح "الفاعلية الرمزية"او " بقدرة الكلمات"روجيس دوبري 

دوبري افاق وقدرات العمل اإلعالمي على نطاق علمي واسع املعامل 
قدرة سحرية يف التأثري  لإلعالموفتح زوايا خمتلفة يؤكد من خالهلا ان 

، سواء يف حاضرها او بناء رية األممعلى الراي العام، وعلى مس
قبل "احلكام من خالل خطابه االكادميي  خياطبلذلك مستقبلها، 

ان تنطلقوا لغزو املستقبل تفحصوا أوال كيف تعمل االتكم االتصالية 
املختلفة، وما تثريه خاصة يف روح الشرائع وطبيعة الرابط 

ان وسائل االعالم أصبحت تتدخل يف صناعة  .)19("االجتماعي
وكذا إقامة الثورات  الفكر، وتوجيه اجملتمعات ورسم مستقبلها،

فلكل "املختلفة وفق اسرتاتيجيات وايديولوجيات جد مدروسة، 
ا  ، وكل جناح سياسي )20("ايديولوجيا مؤشر تقدم اعالمي خاص 

  .االعالميةمرهون مبدى فاعلية االلة 
السلطة الرمزية من حيث هي قدرة على تكوين املعطى عن " ان 

قدرة على االبانة واالقناع، طريق العبارات اللفظية ومن حيث هي 
وإقرار رؤية عن العامل او حتويلها ، ومن مث القدرة على حتويل التأثري 
يف العامل، وبالتايل حتويل العامل ذاته، قدرة شبه سحرية متكن من بلوغ 

ا )الطبيعية او االقتصادية(ما يعادل ما متكن منه القوة  بفضل قدر
تأثري واالقناع اجلماهريي اال عن ، وال يتم هذا ال)21("على التعبئة

طريق جمموعة من االسرتاتيجيات الفعالة اليت تعمل على كسب 
من  التأييد اجلماهريي بطرق ذكية ومدروسة، بتوظيف العديد

، حيث يقول "مسدسات حمشوة"الكلمات اليت يعتربها بريس براين 
، "األفكار اليت تستنهض الناس"و " زعزعت العامل"االقوال اليت "

ليس لألقوال ذراع او مطرقة لكي تضرب، واألفكار ال تقود الناس 
من يدها، وهي ال حتمل أحدا على االكتاف، فالكلمات هي 

، وبذلك يستطيع االعالم حتديد القضايا )22("مسدسات حمشوة 
اليت جيب ان يفكر فيها الراي العام، وكيف جيب ان يفكر، بواسطة 

عروضة عرب وسائل االعالم اجلماهريية اليت املواد اإلعالمية املختلفة امل
تعد احد املؤسسات اهلامة اليت تتدخل يف تسيري دواليب الشأن 

  .العام
  وسائل االعالم ومؤسسات الفضاء العمومي السياسي

وسائل االعالم واالتصال اجلماهريية وثورت ونسجت  طبعت 
 وغريت من بنية الفضاء العمومي السياسي، حيث شهد هذا األخري
ا  العديد من التغريات حسب كل فرتة زمنية اليت طبعتها وحدد

فالفضاء العمومي اإلعالمي تطور ومزال يتطور بتطور "التكنولوجيا، 
هذا ... الوسيلة اإلعالمية اجلماهريية على مستوى الشكل واملضمون 

حياة اجتماعي جديد أسلوب الفضاء الذي منط وانشا يف كل مرة 
  .)23("يدة وجمددةبأوضاع ووضعيات جد

رسم خريطة ومعامل  فقد يتدخل االعالم وبكل جدارة يف
 للفضاء العمومي املهيكلةاسرتاتيجيات املؤسسات املختلفة و 

ذلك الفضاء غري املادي، الرمزي، اين " على اعتبار انه السياسي 
م افراد املدينة ، )24("يتجادل فيه االفراد املسائل السياسية اليت 

احليز املعنوي " ألنههربماس بالفضاء القاعدي املعياري  والذي وصفه
الذي تتم فيه عقد النقاشات العامة من اجل اختاذ القرارات اليت 

جو حر  ذا احلوار والنقاش يفه، شرط ان يتم )25("تسري الشأن العام 
، حيث يؤكد على ذلك  عندما حيدد خارج عن كل اشكال السيطرة

كن نظامية دميقراطية ومستقلة، يف تكوين بانه أما " الفضاء العمومي 
  .)26("الراي واإلرادة السياسية 

ان العالقة بني وسائل االعالم اجلماهريية ومؤسسات الفضاء 
أحزاب، حكومة، منظمات سياسية، نقابات (العمومي السياسي 

هي عالقة اسرتاتيجية وتأسيسيه وتنظريية وفلسفية وحىت ....) 
ما يسريان املنظومة االجتماعية ويؤثران يف سياقها  تارخيية، ال

ا ومصريها،  فالفضاء العمومي اإلعالمي اضحى حمرك " وسريور
اجتماعي لعجلة املنظومة االتصالية، حىت اعترب مشروع جمتمع اذا ترك 

 ..."له اجملال احلر و العلين و العقالين ملمارسة الوظائف املخولة له 

  .اجملتمعتصال حمتواه يف لذلك يعترب هربماس ان اال ،)27(
فالصحافة املكتوبة وخاصة صحافة الراي منحت للفضاء 

حسب هربماس نوعا من  العمومي السياسي يف القرن الثامن عشر،
الراي العام و احلرية يف النقاشات العامة من خالل تزويد الناس 

بذلك لتلعب لومات السياسية ذات االهتمام املشرتك، عباألخبار وامل
ا  ورا كبريا يف املمارسات السياسيةد" املكتوبة  الصحافة ، خاصة ا

كانت تتمتع بنوع من حرية التعبري، الطريقة الوحيدة للتعبري عن ما 
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، وبذلك حدد هربماس طبيعة الفضاء )28("يدور يف السلطة والسياسة
بالفضاء العمومي السياسي والربجوازي يف "العمومي يف هذه املرحلة 

يغري من وجه أوروبا تغريا  ه استطاع بفعالية انان واحد ، اذ ان
ع ان حيققه من مكاسب على املستوى ا ، ذلك ملا استطجذريا

، وبالتايل )29( )"حرية امللكية(السياسي واالجتماعي وكذا االقتصادي 
 آرائهعن  منحت الصحافة املكتوبة احلظ الكبري للراي العام بان يعرب

ري اموره العامة ونقد السلطة وانشغاالته وتسجيل حضوره يف تسي
تكوين "يف  وترشيد عملها، فقد سامهت الصحافة املكتوبة بذلك

هذا  ،)30("سياسي غري مقيد من طرف الدولة –فضاء عمومي 
يضم االفراد "  ألنهوصفه هربماس بالفضاء الربجوازي الذي  الفضاء 

سياسية املواضيع القشة القضايا و الذين لديهم القدرة على احلوار ومنا
، ديها القدرات املاديةلذات املنفعة املشرتكة والعامة، هذه الفئة 

ذا الدور  عرب  )31("الثقافية ، التعليمية، اإلعالمية اليت تؤهلها للقيام 
الصحافة املكتوبة اليت لعبت دورا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، شبهه 

عبت ل"حيث يقول " اال مسنت االجتماعي "بدور" قربيال تارد"
الذي استطاع ان جيمع " االمسنت االجتماعي"الصحافة املكتوبة دور 

ويوحد افراد اجملتمع بعدما كانوا مبعثرين، جمزئني ،استطاعوا بفضل 
فيما بينهم حول  تبادل اآلراء فيما بينهم و مناقشتها نشر الوعي

مهم بالدرجة األوىل    .)32("القضايا اليت 
تشرت وسائل االعالم لكن عندما تطورت وازدهرت وان

تغري دور وشكل ومنط ) اإلذاعة الصحافة، التلفزيون،(اجلماهرية 
بتغري النظام االجتماعي ككل الذي  الفضاء العمومي السياسي،

حتول اىل جمتمع استهالكي مادي بسبب االستهالك الثقايف او 
 ،قانون السوق التصنيع الثقايف اخلاضع لالسرتاتيجية العرض والطلب،

يهدف اىل الربح املادي مهما كانت الوسائل والطرق باستغالل  الذي
، هذه االسرتاتيجية اجلديدة ...التسويق االعالن، الدعاية، االشهار،

الراقية اىل اجملتمعات حولت اجملتمعات من "التسليع الثقايف "
حسب مدرسة - اجملتمعات االستهالكية اليت يسريها الوعي املزيف

ان الفضاء العمومي " كده هابر ماس يف قولهوهذا ما يؤ -فرانكفورت
الذي عرف ازدهارا يف القرن الثامن عشر بني األوساط الربجوازية يف 

بدا يعرف تراجعا ابتداء من  املانيا، فرنسا، خاصة إجنلرتا، أوروبا،
اين حتول اجلمهور من مجهور يناقش الثقافة اىل ... القرن التاسع عشر

وبذلك اصبح الفضاء العمومي ) 33(،"مجهور يستهلك الثقافة 
يستغله مالكو وسائل "ي استهالكي جتاري ري السياسي ذو طابع مجاه

االعالم اجلماهرية لتنميط الذوق العام ولتسويق سلعهم اإلعالمية 
  .)34(" املختلفة

ان التكنولوجيا دائما تثور عامل االتصال الذي يغري الطابع  ومبا
ول من نوع اخر يف طبيعة االجتماعي والسياسي العام حدث حت

يف القرن العشرين الذي طبعته  السياسي  ووظيفة الفضاء العمومي
وصنعته ووسعته تكنولوجيا االعالم واالتصال خاصة التلفزيون 
واالنرتنت فتحولت املنتديات وامللتقيات واملناقشات اىل العامل 

ن الف االلكرتوين االفرتاضي املولع بعامل الصورة اليت أصبحت خري م
فاتسعت بذلك حدود الفضاء  ،"كونفوشيوس"حسب   كلمة 

العمومي وزادته وسائل االعالم واالتصال قوة تأثريية كبرية على 
السلطة والدولة اليت غريت مؤسسات الفضاء العمومي من منطقها 

،  ذي نعيشه اليوم خري دليل على ذلكو التاريخ ال، واسرتاتيجيتها
لكرتونية عرب شبكة االنرتنت من كيف  استطاعت املناقشات اال

 ،ألكثر من ثالثني سنةحكموا دوهلم  اإلطاحة حبكومات ورؤساء
وبالتايل لعبت مؤسسات الفضاء العمومي دورا معياريا قاعديا يف منح 
الشرعية للحكام والسلطة السياسية بل واضحت الفاعل األساسي يف 

 ذجة السلطات بناء الدول واحلكومات وتسطري السياسات العامة ومن
العمومية على الفضاء  ةفاء صفضان اب"اليت اعتربت  حسب اروند

حيث ان فكرة الراي العام أصبحت  يوضح تبادل اآلراء واألفكار،
  .)36)(35("مرتبطة مبفهوم الفضاء العمومي

فتكنولوجيا االتصال وسعت دائرة املشاركة السياسية ومكنت 
ا اىل  فئات كبرية من اجملتمع من التعبري عن آرائها وامساع صو

حددهم  ومن جهة أخرى فتحت الفضاء لفاعلني جدد ،احلكام
            :  )37(يف أربعة فاعلني" فرانسوا باستون"

من الربامج اليت تسعى القنوات التلفزيونية يوجد نوع  :املدنسون -1
ا، تلك إلثارة القضايا اخلاصة  الربامج تناقش  اهتمام املشاهدين 
اخلاصة  ة، وبذلك أصبحت احليامثال احلميمية ةرتافات باحلياكاالع

العامة، ويف هذا التغيري تعتيم على القضايا  ةختتلط وتتداخل مع احليا
اليت تشغل عامة الناس وتلهيهم بقضايا هامشية بعد حتويلها اىل 

  .قضايا مركزية
 ،تعتمد وسائل االعالم اجلديدة على ما يسمى باخلرباء: اخلرباء- 2

فعند اثارة قضية ما تستضيف متخصصني للرد على األسئلة وتقدمي 
الناس، وبذلك حلت املشاهد التلفزيونية حمل النقاش  إلقناعحتاليل 
  .الربملاين

ا، : املثقفون-3 صنعت وسائل االعالم اجلديدة مثقفني خاصني 
مهمتهم حتيل القضايا االنية كالتعليق على األفالم واملعارض 

يف حني ان املثقفني امللتزمني اجتاه القضايا املطلقة مل يعد  واملسرحيات
  .هورهم على املشهدظ من يرغب يف
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كالرياضيني واملمثلني بفضل   :ظهور جنوم جدد للسياسة- 4
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 غير اللفظياالتصال 

  عكروت فريدة
 

، فهي عملية تضم كملة للحديث عن االتصالتعد هده الورقة ت
نود مواصلة وهو ما قد حتدثنا عنه فيما سبق و االتصال اللفظي 

احلديث يف التايل عن اجلزء االخر من العملية االتصالية من خالل 
هول املختص يف .التطرق لالتصال غري اللفظي والذي يسميه د

حيث ) the silent language(أنرتوبولوجيا االتصال باللغة الصامتة 
ظي كما يرى راندال هاريسون ينطبق االتصال غري اللف

RANDALL HARRISON  اذ ":على ظاهرة ذات مدى واسع
 ،الربوتوكوالت ،الرقص ،واألزياء الرموز ،تشتمل تعبريات الوجه

  .)1(اخل...الدبلوماسية والعنف 
 ،إن اإلشارات والرموز االجتماعية لنموذج الكفاءات االجتماعية

نابعان من   feedbackالفعلتعد يف اغلبها غري لفظية فاإلدراك ورد 
التثبيت مثال يف العمل  االتصال غري لفظي لألخر واإلثبات أو

إعطاء املنح يتطلب نوع من االتصال غري اللفظي خاص مبستوى و 
السلوك حيث ان هناك عامل مشرتك للتعبري غري و  الوجه ،الصوت

  :اللفظي يف مثل هذه احلاالت 
 ،امةباألخص االبتس ،خمتلف تعبريات الوجه -

 ،النظرة احلادة -

 ،ممن يقدم له املنحة،قرب مسافة املعين -

 ،أكثر حدة و أكثر تعبريا،صوت قوي -

 .  )2(اقل منها موجهة للذات ،حركات كثرية موجهة حنو اآلخرين -

و ،يل االتصال غري لفظي إىل إعالمنا مبضمون الرسالة اللفظيةمي
فنفس املضمون  لرتمجة الرسائل اللفظية)  indices ( قرائن هي متنحنا

و يعلمنا . إذا قيل بنربات صوتية خمتلفة فانه يدل على أشياء خمتلفة
أيضا بنوع العالقة اليت جتمع بني األشخاص احمليطني بنا فحىت 
ا طيبة محيمة سطحية أو غري  نستطيع احلكم على هذه العالقة بأ

جيب ان نتمكن من حتليل ) conversation(من خالل حمادثة ،ذلك
د من املتغريات كالنربة الصوتية طريقة النظر املسافة العدي

  .)3(اخل ...الفاصلة
فهم ،ختتلف الوسائل االتصالية يف حمادثة بني املشاركني

كذلك األمر بالنسبة للفعل بني تصال و يستعملون نظاما كامال من اال
  :ففي التبادل يوجد ثالث أنواع من املعلومات،شخصني

هي مضمون اإلشارات اللغوية و  :cognitiveاملعلومات املعرفية  – 1
   .املتبادل

برفع (وهي تلك اليت حتمل  : indicielleمعلومات اشارية  – 2
دف تعريف وإدارة الدور الذي يلعبه أثناء )التاء على املتكلم 

  ،احملادثة
أو تسمى أيضا معرفية   injonctiveمعلومات أمرية – 3

conative:  إلثارة احملادثة أو اختالف بني وهي تبادل بني املشاركني
  .)4(املتخاطبني للوصول إىل نتيجة

أما السلوكات والوسائل املستعملة إليصال معلومة ما ميكن أن 
 ،كلمة( غري صوتية ،صوتية :تكون مرتبة حسب نوعني خمتلفني

  ).احلركات التصرفات،مالمح الوجه(كذا غري للفظية و ) سلوك ،إشارة
  :تيب الوسائل املستعملةكما توجد طريقة أخرى لرت 

 ،السان بالسلوك وبرتكيب صويت:الوسائل اللغوية -

 :)اللسانيات( paralinguistiqueالوسائل املختلفة املتعددة اللغة  -
بوعي ما أكثر تكون مفهومة من طرف األعضاء الذين يتمنون 

غري صويت ، )نربة الصوت(غري اللفظي  :إىل نفس الثقافة
 ، )اإلشارة(

هي اليت تفلت و  : extraluiguinstiqueفوق اللغوية الوسائل ال -
القادم ) نوعية الصوت(الصويت:من مراقبة املتحدث أثناء احملادثة

إىل املستمع معلومات بيولوجية بسيكولوجية أو اجتماعية عن 
ومن هنا ميكن ربط املعلومات ) طريقة اللبس(غري صويت ،املتحدث

   :الوسائل املستعملةو 
مرتبطة بالوسائل اللسانية واللسانية املتعددة  :ملعرفيةاملعلومات ا – 1
  ، ) substitutifsإشارات استبدالية للكلمة( 
إشارات (مرتبطة خاصة بالوسائل الفوق لسانية :معلومات أمرية – 2

يف و ) تعرض على املشاركة اخذ الكلمةحركات طريقة األداء اليت 
  ،طقوسية للرتحيبمجل ) لغوية(بعض األحيان ترتبط بوسائل لسانية

  .معلومات اشارية تصل بكل الوسائل – 3
الفوق لكلمة من لدن الوسائل اخلارجية و تتكون التفاصيل البيولوجية ل

جتماعية تعود إىل وسائل امات بسيكولوجية و لسانية فهي معلو 
احلاالت الثالث يسمح ) تقارب(أن تشاكل ،متعددةلسانية وخمتلفة و 

  .)5(تحدثللمستمع باحتضان مميزات امل
جزء منه ،لذا فإننا نقول دائما أن االتصال باإلشارة أو الرموزو     

 oger stefaninkغري لفظي كما جاء على لسان اوجر ستيفانيك 
علم اكتشافات علم النفس و  إننا نعلم اليوم و بفضل":)56 1987(

كذا علم و ) ذي هو دراسة العالقات الشخصيةال(النفس االجتماعي 
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 أيضا التحليل النفسيو ) psychogénétique( نفس اجلينات
)psychanalyse(،  علم العبادات)ethologie ( هي دراسة و

فقد ،أن أهم ما يف االتصال هو غري لفظي) سلوكات الكائنات احلية
حقق علماء وباحثني أمريكان واجنلوسكسونيني نتائج عظيمة من 

شرة أو من خالل  خالل جتارب استعمال الفيديو وبينوا باملالحظة املبا
على األقل من االتصال بني األفراد غري  %75كمريات أن 

  .)6("لفظي
  :مميزات االتصال غري اللفظي    
ال يوجد فكر خالص بدون جسد يرتبط به وال يرتبط فقط مبا     

هو إنساين فكل اتصال ال ميكنه التخلص من هذا التميز الذي 
 )parole articulée(يتحكم يف العالقات بني الكلمة املنطوقة

  .جمموع احلركات العضلية للجسمو 
فهو ،لكن فقد يفلت هذا اجلسم من حتكمنا أكثر من إفالت الفكرو 

يظهر بطريق أفضل مما حنتفظ به يف فكرنا أو نفصح عنه بكلمات 
  )7(.بسيطة

  :التعبري عن املشاعر –1    
هي و ي مشاعرنا بطريقة واضحة وقوية ينقل االتصال غري اللفظ    

همته يف إشراك اآلخرين مهمته األساسية حيث تتمثل هذه امل
ا إىل شخص :مثال،إقامة عالقات معهممشاعرنا و  الطريقة اليت ينظر 

كره أو رغبة أو نزعة جنسية أو عدم فهم أو   ،أخر قد تدل على حب
  .اخل...غموض أو إعجاب

 ،ياا ما نعجز عن التعبري عنها لفظما أكثر األحاسيس اليت غالبو 
كذلك نقوم بنقل االنفعاالت فالضرب بأطراف األصابع على 
الطاولة أو حتريك الرجل بصفة مكررة توصل لنا رسالة مفادها أن 

أما الوجه فله قدرة على التعبري عما نريده أو ،الفرد يف حالة قلق
  .)8(و ما حنبه أو نكرهه،نرفضه

تصال غري لذا فان كل هذه التعابري ميكن أن تظهر يف ما مييز اال
 ،لون الوجه ،االميائاتالصمت النربات الصوتية احلركات و اللفظي 

الرائحة إال أن اجملال هنا ال يتسع حلصر كل امليزات اليت تعرب عن 
  :االتصال غري اللفظي

مع انه ال ميكن اعتباره غياب  ،هو االمتناع عن الكالمو  :الصمت -
 :لالتصال فهو يقوم على مبدأين

 .أكثره حدوثا مما تعتقدهيتجزأ من االتصال و  الصمت جزء الإن  -

إن الصمت مبختلف أنواعه وأشكاله عادة ما ينظر إليه كشيء  -
  .  مزعج 

  :للصمت أنواع كثرية و لكل واحد منها داللته 
 ،الثائرصمت الشخص الغاضب و  -

 ،املولع مبا يسمعه أو ما يراهصمت الشخص املنتبه و  -

 ،الصمت الناتج عن الضجر وامللل -

 ،الشخص الذي يفكر فيما قاله األخر صمت -

 ،صمت الشخص الذي مل يفهم ما قيل -

 ،التقدير لألخرصمت ناتج عن االحرتام و  -

الذي يدل على انه ال يوجد شيء يقال أو صمت دوغمايت و  -
 ،يضاف عن موضوع النقاش

  .)9(صمت األمل و احلزن -
 توجد أنواع أخرى من الصمت الذي يكون نتيجة مناسباتو  ،هذا
ا الصمت دالالت خمتلفة و  وضعيات خمتلفة أيضاة و خمتلف يف يعطي 

إن التفسري الداليل ألي نوع من "  myers:هذا الصدد يقول ميز
نستطيع الوصول إليه من خالل واع الصمت أمر الزم يف االتصال و أن

اليت بينها الصمت و  استيعابنا الذكي لبعض القرائن اليت تصحب
لذا ميكن  ،)10(اخل...ءات الوجهية إشارات متوضع اجلسم و اإلميا

القول إن الصمت بشىت أشكاله يستعمل بصفة قصدية أو عفوية يف 
  .االتصال الشخصي

  :النربات الصوتية – 2
نغمة يف الصوت بنربة و  مبا أن اللغة املنطوقة تكون دائما مرفقة    

تشديد على الصمت يف  ،اللهجاتتغريات يف النربات و  ذلك أن
اخل ليست حيادية الن العوامل ...تقطيعات اجلمل بعض الكلمات

 اليت تدخل بشكل ضمين يف االتصال بني الناس هي أشبه بالغوي
)paralanguage( أو علم النربات الصوتية )la prosodie()11( 

  :تنطلق الدراسات اخلاصة بالنربات الصوتية من فكرة أساسية هي
 :مثال ،ذه النرباتكيف ميكننا إضافة معىن جديد من دون تعديل ه

وهذا حسب  ،ميكن أن تعرب عن أحاسيس خمتلفة" نعم"فكلمة 
ا فقد تعين اخلضوع ،الكبت ،الغضب احلرمان:الطريقة اليت قيلت 

  :اخل وقد تفسر بالطرق التالية أيضا...الالمباالة واملرافقة
 ،أنا جد مسرور لفعله -

 ،سأفعل لكن ستكون املرة األخرية -

 ،بهال تقلق نفسك سأقوم  -

 ،أنت تنجح دائما يف دفعي إىل فعل ما تريده -

  .    اخل...،لقد أرحتين سأفعله  -
من نربة الصوت  ،نستخلصه إذن" نعم"إن داللة أي معىن لكلمة 

ا فقط ،ذلك أن. عادة  ،داللتها الصحيحة ال متكن يف الكلمة ذا
ا فالنربة أو الصوت بصفة عامة هو الذي  لكن يف الكيفية اليت تقال 

  .كشف عن حقائق خفيةي
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وقد يعجز  ،توجد النربات الصوتية بصفة دائمة يف كل ما نقوله    
عن  tanger..الفرد يف بعض األحيان عن التحكم فيما يقول

ا تستطيع تغطية جمال كبري من ":املنتجات الشبه لغوية بأ
  .)12(."الكالم

   :احلركات واإلمياءات – 3
يت استعملت يف االتصال بني تعترب احلركات من الرسائل ال    
و هذا قبل اللغة املنطوقة فكل الثقافات هلا أنظمة داللية عن ،البشر

قد ترافق هذه األخرية اللغة أو الكالم أو تنوب و  ،طريق احلركات
عنهما من اجل نقل بعض الرسائل وكذلك األمر بالنسبة للتعبريات 

ويعرب عن فوجهنا يتحرك وجسمنا يتحرك ،الوجهية أو اإلمياءات
ذه احلركات يف بعض احلاالت عن و  ،انفعاالتناأحاسيسنا و  نقوم 

  )13(وعي كاالبتسامة لصديق أو فتح العينني كإشارة للتعجب
  :أشكال االتصال غري اللفظي    
 la communication ،االتصال اجلسمي أو اجلسدي –1

corporelle:  
، نتلوى أملا إن أجسامنا تتحدث، فإننا نرتعد خوفا، خنتنق غضبا

نلتهب  ،حنمر حياء ،نقفز فرحا ،يسيل لعابنا إعجابا ،شاخمني رياء
فالكثري  :لباسنا أيضا يتحدثو . ا أحاسيس تتمظهر فيناكله. حبا

آخرون يفضلون و  pull)(التنورة )  jeans(من الناس يفضل اجلنس 
. كذا الديكور يتحدثية اليت تليق بأساتذة اجلامعة و البدالت الرمس

تصال ال ميكن أن ينحصر يف احلديث مع شخص ما الذي فاال
ضرورة تبادل ،يدخل املسافة اليت تعطي نتيجة الوجه للوجه

م على أن يكونوا حاضرين و يتجاوب الواحد مع  ،املتخاطبني قدر
من جهة إىل إمتام ،هذا االرتباط يف الفعل بني املشاركني يؤدي ،األخر

كذا قيادة احلضور سلوكات و بادل ملا قيل وتعديل الالفهم املت
مبعىن موقع األجسام يف مواجهة بعضها ،من جهة أخرى،اجلسدي

إذا ). املصطلح عليها(البعض عن طريقة القواعد املتفق عليها أو 
أنا شري له باجتاه جسدي أنين أحدثه و حتدثت إىل صديق فإنين أ

كان انظر أيضا من حتت   ، dominante أواجهه بنظرايت الشاملة
رات احبث عن نظراته وأؤكد برمش العني انه يسمعين فإذا اظهر النظ

عدم االستماع ميكنين أن اشد انتباهه ببعض الكلمات من 
حتريك  :أترى مصحوبة حبركات من مثل ،سأقول لك ،امسعين:مثل

حتريك الرأس  :أو بتوجيه إمياءة من مثل ،اليد تغيري وضع اجلسم
ركت النظرات يف كامل الغرفة فإذا حت ،إغالق العينني أو االبتسامة

أثناء تبادل الكالم أو تغريت حركة اجلسم معلنة عن تغري احلديث 
أو يدفعه ) كسر الباءبفتح الطاء و (هذا ينفر املخاطب  فان

هذا ما يثبت أن على األقل و  لالضطراب وجيعله بعيدا عن التوجه

ية احلديث وجه لوجه ال يكون ممكننا إال بتواجد إشارات فوق لغو 
إننا نتكلم " :)albercrombic )1972معينة يقول الرب كروبيك 

  )14("لكننا حنادث بأجسامناية و بأعضائنا الصوت
إن رسائل الكائن اإلنساين غري لفظية فهي أما إشارات أو     

 ابتسامات نظرات متبادلة بني شخصني مثل ما حيدث بني أم
ليها بسرعة فالطفل الرضيع يستجيب بإمياءات يدرب ع،رضيعهاو 

حبيث تصبح مبثابة قانون غري لفظي فهو ال يعرف بعد األمهية اليت 
 مترر هذه الوسائل االتصالية الو . ها اللغة املكتوبة واملنطوقةحتتل

ا اإلمياءات واإلشارات( بطرق إال عن طريق الرتبية و ) ويقصد 
  .ضمنية

يوجد يف كل جمموعة " :)monris )1986يقول موريس 
ظام من اإلشارات تبدو فيه القواعد اقل صالبة من اجتماعية ن

ة عاملية لالتصال غري اللفظي القواعد النحوية حبيث ال يوجد بالغ
حىت يف و  )15("ا مرجع كل اتصال أشاري أو تلقائييبقى جسدنو 

يكون اإلعالم غري  يف أكثر األحيان ،اإلعالم كتقدمي للمعلومات
ذلك أن التأثري يكون بسرعة  ،ابلغ من اإلعالم اللفظيلفظي اكرب و 

عن قصد أو عن غري قصد فال  ،سواء عن وعي أم عن غري وعي
يقدم برنة يف و ). االتصال غري اللفظي( غاؤه ميكن للكلمات إل

هي  ،صمت عارم ،بصوت داخلي اخرس مقدمة طويلة ،احملاضرة
إشارات ميكن أن تفصح عن شخصية حمبطة عكس ما حيدث يف 

فهو مرتبط بالوقت  ،اآلنالة التمركز هنا و يف ح،االتصال اللفظي
فقد  ،إن مل نقل حتت القيادة املطلقة للمتحدث ،املكانو ) الزمان(

  .  )16(يفلت منه بعض األحيان 
فرضيته حول تعبري املشاعر و ) darwin )1872منذ داروين     

اليت هي ميزة عاملية توصل الكثري من الباحثني إىل أن هناك تأويل 
اعر قادر على إثارة مشاعر مماثلة عند اآلخرين اعتربت جسمي للمش
duclosetal  لكن و  ،)الوجهي( ليس فقط التعبري اجلبهي ان التعبري

هو ما يسمى نظام األداء تعبريا و تعد اإلمياءات حركات اجلسم و 
 fery et olو) argule )1963ويقول ارقول . la kénisique الكنزي

تصال يعطون أمهية كربى لالتصال إن املتدخلني يف اال" :)1983(
يت حيس غري اللفظي الذي يسمح بفهم البعض من مظاهر املشاعر ال

يدخل إذا اجلسم كبعد مهم  )17(". شخصيتها األخر وكذا نواياه و 
ا حىت و يف االتصال االجتماعي  إن جاءت فاإلشارات اليت يعربون 

. رمزةيف بعض األحيان عن غري قصد هي مع ذلك اجتماعيا م
كانت إشارات اجلفن مستعملة إلسرتاتيجية التسويق يف البالد العربية 

رغبة ساحة اجلفن تعرب بصدق عن مصلحة و فم :بالبحر املتوسط
زبونه هذه اإلشارة تضمن للبائع معرفة سحرية الستعدادات  ،الفرد
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اجلسم يتدخل عن طريق االشارات  ان hall) 1991(حسب هول و 
كذلك يف لغة العالقات الفضائية الكينزي و  واحلركات يف االتصال
relations spaciales  القربةla proximique  كذا اخلصوصيات و

  .)18(بتزامنها يف التفاعلو  chroniqueاملرتبطة بريتم اجلسم 
يف أحباثه الكثرية عن االتصال غري اللفظي بني بريدوستيل و 

birdwhistell عوامل ثقافية إن االتصال غري اللفظي يعود أيضا إىل، 
الفرنسيني حيث وجد أن االجنليز و  ،بعد أن قارن حركات األملان

م املنطوقة م احلركية أكثر من اختالف لغا مرورا بطريقة   ،اختالفا
كالم بلدان الشمال واجلنوب فهو يرى أن أيديهم ليست هلا نفس 

أخذا يف االعتبار التغريات اليت تظهر يف مصاحبة احلركة  ،البالغة
كما سجل على لسان افرون   ،كإشارة لالنتماء االجتماعي  ،للكلمة
efron )1941 ( إن االتصال الكينزي للمغرتبني االيطاليني كان

إحدى هذه الدراسات اليت  ،يتطور تزامنا مع تواجدهم يف نيويورك
) غري ممثلة 1000 ،ممثلة 1550(أجريت على عدد هام من املغرتبني 

كما سجلت . ي هو مظهر للتمثيل الثقايفبينت ان السلوك غري لفظ
الذي قام  interculturelleالدراسات احلديثة عن التداخل الثقايف 

أن النوعية احلديثة لالتصال   1993frey et alبه فريي و أول يف 
تلك اليت جتعل يف متناول :اجلماهريي تتمسك مبلكية خاصة للصورة
 )19(د اإلدراك االجتماعي امللتقي فارق دقيق يف املظهر و اإلشارة يش

نوصل السلوك غري ) mime )1984من جهة أخرى يقول ميم 
يساعد يف زي الذي يؤدي يف عملية االتصال و اللفظي بالفعل الرم

  .)20(التمثيليات او املظاهر اليت يريد املتكلم ايصاهلا ) انية(حتديث 
la kinesiqueنظام الكينيزي       

  (*)  
كل الثقافات هلا نظام معني ":) cosnier  )1982يقول كوسين     

حبيث تتبع احملاضر أو املخاطب و ميكن أيضا . "لالتصال باإلشارات
يف  :لنأخذ مثاال عن إشارة الصفر ،أن حتل حمله لقيادة بعض الرسائل

 ،أمريكا هو تعبري عندما يراد اإلفصاح عن أمر ما أو يبني انه متفق
ا مستديرة مثل شكل الصفرأما عند اليابان فهو يعين النق  ،ود أل

والفرنسيني تعين هذه اإلشارة ال شيء أو بال قيمة ويف اليونان يعترب 
اخل وعليه فان البعض من اإلشارات أو ...شتيمة للرجل أو املرأة

  .احلركات ميكن أن تكون منوذج مثايل برموزه
األرجل متثل الكفني و  ،اليدين ،حركات الرأس ،إن تغيري األداء

"  :جموعة مقننة تدير مشاعرنا يف بعض الوضعيات االجتماعيةمب
هي حركات تتبع   ،"اخل...حنن رجال العامل أو اإلقليم أو اليسار

الوضعيات االجتماعية كما يعرب و  كلمات تؤدي إىل تعريف األدوار
وبرودته من خالل استقامة العمود  ،ثقله ،جسدنا عن مشاعرنا بتوازنه
م( الفقري وضعية الكتفني م أو سكو فاهليئة بصفة عامة  ،)حركا

تشنجنا أو إرخاؤنا وحنن نعلم أن  :هي اليت ختون حالتنا النفسية
ا إيقاف البعض من أعضائنا لعيش فضيق ا :املشاكل النفسية بإمكا

حركات االلتفاف إىل النفس فنحن يظهر بضغط يف فقرات العنق و 
 mal baisé:العادية ب هو ما يرتجم يف اللغة و  حنتمي يف أجسامنا

 toi:االنطالق والذي يرتجم ب عكس الفرح الذي يظهر باالرختاء و 

tu t’éclates en ce moment .  
و حيرك ) حركات(لذا فإننا نقول إن امللتقي يسجل مباشرة إشاراته    

رأس مائل على  ،اتصاله نسبة هلذا فتخاذل الكتفني يوحي باخلضوع
ل الطفل الذي يلتمس غفران أمه أو الكتف يوحي بارتكاب خطا مث

. خص يف اضطراب نفسيمريض حيتضن قادم جديد يوحي أن الش
يف   freudهناك الكثري من األمثلة جاءت على لسان فرويدو 

دراساته عن اهلسترييا اليت بني من خالهلا انه ليس بإمكان الكائن 
احلي االحتفاظ بسر فإذا كانت الشفتني صامتتني فهو يتكلم 

  .)21(اف أصبعهبأطر 
االتصال  إن مالحظة كل اإلشارات هو فعل أساسي لفهم ديناميكية

  .هو نقطة انطالق النظام الكينيزيو 
للمجتمع على مفهوم التنضيد   rayboidwhistellارتكز حتليل
                 stratification socialeاالجتماعي 

 .higher(األوسط األدىن  ،القائم على ثالث طبقات األعلى

Middle. lower(،  كل واحدة من هذه العناصر ينقسم إىل و
واالنتماء إىل واحدة منها  ) upper lower(األدىن العلوي  :قسمني

) اخل...،سلم العائدات ،املهنة(يظهر من خالل التحام ستة مميزات
) (indices corporellesمدعمة بعدد وافر من اإلشارات اجلسدية 

  .ها يف هذا النموذجواليت تسمح برتتيب حامل
إذا أخذنا جمموعة من الطلبة يف احلرم " :winkinيقول ويكني     

من ،اجلامعي و طلبنا منهم تعريف االنتماء االجتماعي للمستهلكني
فمثال ،الشرب أو طريقة تناول السيجارة،خالل طريقة املشي اللبس

ا طبقة الوسطى العلو  ية عند مالحظة امرأة ال يساورنا الشك من أ
upper middle، حينها يستخلص الطلبة املتفائلني من دقة

ا ) u.m.c(كل شيء يوحي بانتمائها إىل . مالحظتهم لبسها حركا
 l.m.cخطا نسيتم حذائها فهي أحذية birdwhistellفيقول 

(lower middle class)   التصحيح هذا النوع من التثقيف العلمي و
  .على فهم علمي للواقعة أثناء البحث عن إشارات اهليئة يرتكز

إعطاء دقة اكرب للغة اجلسمية  birdwhistellولكن فقد أراد 
luiguistique corporelle  )22(.  

 -  birdwhistellالذي اهتم بأعمال  – sheflenكما ربط شيفلن 
العالقة بني حركات األداء  ، خبري بالتكويهو حملل نفساين و 
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تصالية ما يف نظام لغوي الكالم ليس فقط يف دراسته لوضعية او 
تطورية  diachronieلكن قواعد تطورها و  ،synchronieمتزامن 
الذي أعطى و  )خصائص مدروسة على حسب تطورها الزمين(لغوية

  :من خالهلا ثالث مستويات لالتصال اجلسدي
وضعية األداء العام ) بعض اللحظات(النقطة زمن وضعية ما 

  .)23(التقدم أو معا يف األداء  ،للجسم
تقسيم الوجه إىل ثالثة زوايا حلصر  (*)كما حاول علم الطباع      

اجلبهة  ،اجلبهة اليت تبني األمهية العضليةاألعلى االشفار و  :الشعور
اجلفنني اليت ميكن أن تعكس لنا احلياة العاطفية األعني و  ،الوسطى

ا  :مثال عند رؤية املرأة ذات اجلفنني الدقيقني يف اخلفقان نقول أ
فهي ) اللحيةالفم و ،األنف اخلدين(هي أما اجلهة السفلة و  ،مغرمة

ا و  رغم أن،تعرب يف اغلب األحيان عن الذكر حياتنا العاطفية يف مميزا
سنة من العمر  20فانك بعد  ،حميطنا االجتماعي تنتهي برسم قناع

سنة لك الرس  50بعد كون لك نفس الرأس الذي خلقه لك و ي
أما البؤس فيحسبه إىل  ،والسعادة تشرق الوجهفاهلناء . الذي تستحق

تكون املشاعر واضحة من خالل النوايا ويتمظهر ذلك يف  .الوراء
يضعف  ،فاليأس جيعد اجلبهة يسقط الشفتني :تناقض أعضاء الوجه

النظر بينما عندما نشيخ تظهر الشفتني يف حالة راحة توحي مبا  
بائسة  ،لفرحإذا كانت حياتنا تتسم با. كانت عليه حياتنا

فالشخص  ،جة أو ناعمة فان الشفتني تأخذ تلك الوضعية،حمبطة
يف اإلفصاح  املسن الذي اتسمت حياته بالبؤس واملشاكل جيد صعوبة

حىت يف أوقات الفرح تبقى أطراف شفتيه عن ضحكة تظهر ضرسه و 
إال . ذلك الن الفم يتوسع يف حالة الفرح و تشرق العينني ،ساقطة

 كل هذا ال يكون حياديا فهو يغربل الرسالة املقدمة أن املستمع يف
و عليه نتلقى رد فعله  ،باملالمح من خالل املشاعر اليت تفسح عنها

  )24(جها مثال يعجبنا احد حنسسه بذلك فينقبض و  وعندما ال
 إن االتصال مع األخر يتطلب تبادل النظرات أوال فقبول األخر    

اعي يتبع املرؤوسون الشخصيات ففي كل مجع اجتم ،قبول نظراتهو 
ال يتوجه اهتمام إليهم إال يف وضعيات تجاهلهم و املسيطرة اليت ت
  .املرؤوس صديقنيكان الرئيس و   خاصة مثال إذا

 le corps externe ،اهليئة اخلارجية وسيط الرباط االجتماعي     
Médiateur du lien social:  

هر من تقدمي األنا يف إن األمر هنا خيص معرفة أي املفضل مظ    
انطالقا من فرضية إن فهم األخر مير  ، ؟العالقات االجتماعية وملاذا
  .عرب معايري وقوانني اجتماعية

وجوديل أيضا يف ) ohana )1982و اوحىن  jodeletقام جوديل 
واليت أجنزت على  ،بدراسة دامت مخسة عشرة سنة 1984 1983

أوضحت نتائج . توصلت إليها ما يهما هنا هي النتائج اليت ،مرحلتني
هذه الدراسة إن مستوى طريقة العيش والتفكري عند الشخص هي 
تغريات نامجة عن التحرر والتغيري الثقايف الذي يؤثر مباشرة يف 
األشخاص وقد سجل هذا خاصة أوساط اجليل الشاب حيث 
يذهب هذا التغيري إىل حد جتسيد املذهب األكثر متعة واجتماعية 

  .ذي يصبح بذلك مكان الصراع بني الفرد واجملتمعللجسم ال
نالحظ مظهر مشابه اجلسم الفرد كل ذاتيته و  يستغل من خالله

التفاعل حيرك ديناميكية  ولكن بتناول خمتلف عندما يستقر داخل
الل ذلك من خو ) enjeu(يضع االجتماعي حمل رهان النفس و 

نقدمها لتعريف  كذلك صورة األنا اليتالعالقة املباشرة مع األخر و 
السن تضلل ان االختالفات املرتبطة باجلنس و اهليئة االجتماعية إذا ف

ذا املهنة والدين و  ،أمام االختالفات االجتماعية املرتبطة بالتكوين
املعىن فان الصورة اخلارجية للجسم تظهر خاصة كوسيط للرباط 

   :االجتماعي تقوم سواء
  ،يكأداة للنجاح و الدمج االجتماع  – 1
  ،لإلجابة على معايري اجتماعية للتقدم – 2
  .بنية اكتساب عطف اآلخرين – 3

م دراسة دور اهليئة يف  وتضم هذه النقاط الثالث األسئلة اليت 
بني التوجيه ) weber(العالقة مع األخر حيث يوجد متييز ويرب 

  .)25(.العاطفةقيم و العقالين لل
  :)صورة األنا(تشكيل األنا 

 ل غري اللفظي عن طريق اجلسم أبعادا اجتماعيةيؤدي االتصا
عن طريق رهان اللغة اجلسمية وكذا املظاهر اليت  ،األخرلتمثيل األنا و 

م إلدراك  ا علماء النفس االجتماعيون يف حتليال مل يكن يرتبط 
  .األشخاص 

) la scène public(إن متثيل األنا على الساحة العامة 
ا يف العالقات و  مع اآلخرين كان حمل اهتمام استعماال

   g.meadالسوسيولوجيني أصحاب اجتاه التفاعالت الرمزية بدء ميد 
  الذي بني دور األخر يف تكوين األنا ووصوال إىل قوفمان

e.goffman  الذي قدم النظرة الدرامية"drama " يف دراسة العالقات
هم الشخصية واهتم بإدارة الصورة اليت يعطيها األشخاص عن أنفس

ا لعملية  يف أداء أفعاهلم وأدوارهم وكذلك يف الوسائل اليت يستعملو
االتصال اجلسمي تدخل يف االعتبار دور املظاهر االجتماعية يف 

  .تكوين أو تشكيل صورة األنا واآلخرين
ا   إن التمثيليات االجتماعية يف الدراسات اليت قام 

ال خاصة عرفت تطورا هائ 1961منذ  moscoviciموسكوفيسي 
واليت اهتمت بأشكال املعرفة  jodelet (1993)بعد دراسات جوديل 
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اليومية اليت تعد اجتماعية و يتقامسها األفراد إذ تعود األمهية اليت 
يعطيها األفراد للتكوين االجتماعي لألشياء املوجودة يف حميطهم 

نسبة لتدخلها هذه الدراسات .  )26(املادي اإلنساين واالجتماعي
 soi et" أمهية دور اجلسم يف تشكيل صورة األنا واألخر مدى 

d’autrui  ." أجريت هذه الدراسات على مرحلتني:  
مقابالت غري (كانت األوىل كمية اهتمت بالتطور الزمين للغة  – 1

 الذي و قد مسحت بتوضيح وقع التغري) سنة 15مباشرة حمققة عرب 
  ،عالقته مع اجلسمكان يف أواخر الستينيات و 

كمية أيضا أقرت بصدق النتائج احملصل عليها   ،كانت الثانيةو  – 2
أثناء املرحلة األوىل وبتعميمها انطالقا من العينة التمثيلية للمجتمع 

السن، اجلنس، املستوى الثقايف، ( املختار نسبة خلصوصيات خمتلفة
  .)27() الطبقة السوسيومهنية والدين

ا عالقة باهليئة ودورها قد أخذت خمتلف متثيالت اجلسم، اليت هلو 
يف العالقات االجتماعية بعني االعتبار حبيث كان اهلدف منها معرفة 
ما إذا كانت األوصاف اليت تغطيها من خالل إعطاء صورة األنا 
لآلخرين توحي بإجراءات تلقائية لنظريات حمايدة إلرادة قراءة تأويل 

إذن عدة  لقد تلقى مفهوم اهليئة. اإلشارات املرتبطة باهليئة
تفضيالت، ابتداء من تقدمي األنا على الساحة العامة، طريقة اللبس 

الطبيعي أو االميائي  –اهليئة  –أو التماسك االجتماعي مرورا بالنظر 
االكيفية اليت (وصوال إىل التعبري اجلسمي،مثل للفرد و  يف ) يقدم 

اعل االجتماعي عليه فان تغطيته كربى للتفالعالقات الشخصية و 
بطني من وجهة نظر الفعل إدراكا األخر املرتوتقدميات األنا و 

  .انفعاالو 
" اعتمدت هذه الدراسة على املالحظة الدقيقة كما لو كانت زوما 

zoom  " جلهاز فتوغرايف يف إعطاء خمتلف مستويات اهليئة اليت تشد
  :انتباه املالحظ

ميكن أن يوقف نظرته إىل جسم سائر يف الطريق و يأخذ عنه  -
 :انطباعا أوليا مث يعتمد على بعض اإلشارات لتكوين فكرة حوله

 مبعىن إصدار حكم عليه، ؟من يكون

  .     التقييمخال ميكانيزمات مباشرة لإلدراك و و ميكن إد -

عمقا ميكن أن تتدخل بطريقة أكثر دقة و هذه  zoomإن حركة الزوم 
ا احدهم أو سلوكه، و يف الكيفية ا  لكن اختالفليت يتصرف 

اآلخرين املدروسني يأخذ يف هذا اجملال الرتكيز على االعرتاف املباشر 
يف   zajoncمن خالل األجوبة على األسئلة املفتوحة قال زجون

 des et"كنا نبحث عن نوع الظواهر الربيئة و على اهليئات" :1980

sur les apparences " حبيث مل يتسع اجملال لفهم عملية اإلدراك ،
ل ما هو عليه األداء اليوم بالنسبة املعرفية اخلاصة بأكثر وعي مث

باملعاجلة التلقائية غري لفظية و ظاهرة االستدالل املباشر حول 
  .)28(األشخاص 

  :استنباط األخر
 charles h. coolyتوسع عامل االجتماع األمريكي شال كويل     

أي الشعور  )29(" الذات"تفصيل فكرة أن توسعا كبريا يف عرض و 
هذه " خاصييت" "أنا"هلوية أو الشخص الذي يستطيع أن يقول با
. يف حمتواهابري يف أصوهلا و ، هي اجتماعية إىل حد ك"الذات"

من "فالشخص يبين ذاته عندما يرى نفسه يف نظرات االخرين، 
من يل اليه ان هذه النظرات حتملها و خالل صورة عن نفسه اليت خي

هذا ما و " إىل هذه النظراتسبها اليت يناليت يصدرها و  خالل األحكام
الذات  looking-glass selfالنظرة يف مرآة "أطلق عليه كويل 

، إن فكرة األنا كمرآة تضم ثالثة "الغري"املنعكسة يف مرآة نظرات 
  :عناصر خاصة مبفهوم األنا االجتماعية

  الصورة املقدمة لآلخرين، – 1
  ضمري احلكم الذي يكونونه عنا، – 2
  .االجيابية أو السلبية الناجتة عن ذلك املشاعر – 3

ا يف كنف ما يسمى باجلماعات األولية  اليت (تتطور الصورة اليت نكو
، املكونة من طرف احمليط )سنتطرق هلا فيما بعد يف مبحث التفاعل

و الذي يرتبط به الفرد ) عائلي كان أو صداقي(القريب أو املقربني 
  .)30(" حنن"الذي يذكر بكلمة و شاعر االنتماء املشرتك للجماعة مب
ة و  يف ) أو التشابه(أما اجلماعات الثانوية فتكون على قاعدة املشا

، و ال جيد الفرد نفسه ) اخل...تنظيمات سياسيةعمل دين و (العمل 
إال باالخنراط يف مؤسسة مشرتكة حبيث يكون هلذين النوعني من 

االلتزام و ة لالنا، تأثري خمتلف حسب السن اجلماعات، بالنسب
  .االجتماعي، األمر الذي ينتج وظائف خمتلفة

هو حصيلة احلدس يف ":الذاتالوجود و يقول كويل يف الوعي ب    
" املشاركة الوجدانية" ا يسميه هو مو . )31(" الغري"إدراك الذات عرب 

كما يعترب  . على حد سواء" بالغري"هو كذلك حصيلة االتصال و 
  .اجتماعي و ليس الذات فقطكويل أن الوعي األخالقي أيضا 

من جهة أخرى بأكثر تعمق، من خالل  meadقد أوضح ميد و 
ا انطالقا من  بعض املالحظات حول حتليل الذات واجتماعيا

  .اللعب واملباراةوظائف اللغة و 
كيف أن الطفل ينمو عقليا ويصبح اجتماعيا عندما "بصورة خاصة

وعندما يستبطن ) بطالاألهل ورفقاء اللعب واأل(يلعب دور اآلخرين 
ذا يتعلم قواعد اللعب،يف الوقت الذي يتعلم فيه اعتبار  مواقفهم و 
نفسه كعضوا يف مجاعة وخمتلفا عن اآلخرين من خالل الدور الذي 

  .)32(" يؤديه هو نفسه
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إن ذات الطفل تنمو بتمثل األشخاص   : mead(*)يقول ميد    
ا، و بصورة خ األخر "اصة باستبطان عرب األدوار اليت يقومون 

دوار األخرى اليت مبعىن اجملموع املنظم و املنسق تنسيقا بنائيا لأل" العام
ا و  كذلك فان الطفل يبين ذاته عن طريق التمايز الذي هو مرتبط 
. )33(اآلخريناخلاص أن يقوم به يف ربط شخصه و  يسمح له دوره

يعتاد على  عرب استبطان ادوار اآلخرينل و يضاف إىل ذلك أن الطفو 
املواقف اليت تشتمل تنظيمها و القواعد اليت حتكم هذه األدوار و 

  عليها،
تلك هي أسس االستبطان التدرجيي لعناصر البيئة "  :(*)يقول ميد 

وللكن السؤال املهم الذي طرح يف هذا  )34(" االجتماعية الثقافية
كيف ميكن   :اجملال أي عن تشكيل صورة األنا من خالل األخر هو

    ؟ جياد مرجعية األنا يف إعداد األناإ
لإلجابة على هذا التساؤل أضيفت بعض األسئلة اجلديدة، و اليت 

أو ) األصلي(   actifتضم جمموعة من األسئلة حتدد الدور الفعال
مقابل األخر يف تكوين الصورة و الفكر أو ) اخلصوم( passifاجملهول 

ا بريدويستل الرأي الذي منلكه عن األنا من خالل الدرا سة اليت قام 
birdwhistell   و اليت سبق ذكرها يسمح السؤال األول مبعرفة ما إذا

كان للشخصية اجتاه املقارنة مع األخر أم ال، يف حالة اجلواب 
حتديد عامل أو ) الشخصية املستوجبة(االجيايب توجب هذه األخرية 

يل مدى أمهية عوامل املقارنة حبرية، ومن جهة أخرى يضم السؤال التا
إعطاء األولوية لرأي األخر عن اهليئة، مث مهما كانت اإلجابة 
املقدمة، فانه يطلب من املبحوث حتديد األشخاص الذين يعترب 

  :حكمهم على اهليئة، انطالقا من قائمة تعود إما إىل
، فحسبه )عائلة، أصدقاء:أشخاص حمبوبني لديه(احمليط املباشر  – 1

جذوره، ذلك ألنه ينمو حتما باالتصال ويف  الفكر هو اجتماعي يف
االتصال مع اآلخرين، فهو كذلك يف حمتواه من الرموز اجلمعية اليت 

  يستخدمها، حىت يتكون ويتواصل،
أشخاص يعيشون ( احمليط االجتماعي نوعا ما قريب منه قليال  – 2

أو  –االجتماعية  –يف نفس املستوى،املرتددين على نفس األمكنة 
 ،)لتقيهم يف الشارع يسكنهالذين ي

  )زمالء العمل(احمليط املهين – 3
وأخريا جمموعة ثالثة من األسئلة ارتبطت باملعلومات املأخوذة من 

  :نظرة األخر
ا اآلخرون للمبحوث،إذا كانت تعلمه أم ال عن  الطريقة اليت ينظر 

وتوصل هذا االستبيان  ؟ جسمه وإذا كان اجلواب اجيايب ماذا تعلمه
  :يمايل

مييل األشخاص إىل التقرب من أراء من يتقارنون معهم أو يعملون  -
 على تغيري أرائهم للتقرب منهم،

تنشا ضغوط التماثل والتشابه اليت إن مل تكن مراقبة ميكنها أن ترتك  -
رى ال يتسع اجملال مكانا للعدوان والصراع إضافة إىل نتائج أخ

وكات الشخصية يف عليه فيمكننا اعتبار جودة السللذكرها كلها و 
إىل اجلماعات ) أي اجلماعة(اجلماعة، وتكوين هذه األخرية

املرجعية، وهذا ما يعود بنا إىل نظرية املقارنة االجتماعية ل 
اليت تنطبق على عملية وضوح تقييم اجلسم و  festingerفيستنجر 
إذن خضوع اجلسم لضوابط االستهالك مرتبط ) 35(الشخصي

الذي يدير الظواهر ) savoire vivreيش مهارة الع(بضوابط العيش
اجلسمية واالشارية أو احلركية أو النتائج على أساس األفعال 

  .      الطبيعية االجتماعية أو الذهنية
يعترب اإلنسان الفرد، أسهل املخلوقات ":heiderيقول هيدر 

، ذلك أن األفراد هم manupilandaإدارة يف اغلب األحيان 
ميكن أن نقوم عليه، باملعىن ن يقوم علينا و قررات لفعل ميكن أم

االجيايب أو السليب، فاألفراد موهوبون باالستعدادات واملشاعر اليت 
تقيمهم وعلى أساسهم يتصرفون، ميكنهم مالحظتنا وميكن 
مالحظتهم فهم أنظمة هلا متثيلها كما ميكن أن يكونوا أصدقاء لنا أو 

يعود إحصاء مضمون  حيث...أعداء لنا، وكل منا ميلك خصوصيات
  .)36(إدراك األخر إىل إعطاء املفاهيم النفسية الشعبية أو البسيطة

  : la communication par l’espaceاالتصال بالفضاء 
الفضاء كما " اللغة الصامتة"يف مؤلفه hall. Etعرف هول 

هو شيء حي ميلك حدا طبيعيا أو ماديا يفصله عن احمليط :يلي
كل عضو إىل ابسط خلية لدى اإلنسان و  ومةاخلارجي، من اجلرث

 )37(ايته ك حدودا ميكن إدراكها وهي اليت حتدد بدايته و ميل
الحظوا أوال حيزنا اإلقليمي  ": makluhanماكلوهان 

territoriqlite  جتدوا أن الفضاء امتداد لنا، فسياراتنا أرائكنا
 )38(أ منه ومكاتبنا هي أشياء كلها تنتمي إىل فضائنا أو جزء ال يتجز 

يصل إىل "ال تلمس أغراضي":، "ال تدخل غرفيت":مثال عندما نقول 
هنا األنا إىل األشياء حبيث تلعب فكرة اإلقليم دورها يف العالقات 

  .الشخصية
إن التواجد على األرضية له نفس املعىن الذي يقول ملكية الفرد 

مثال ملكان أو ارض فالعالقات تتغري حسب املكان الذي نكون فيه، 
إذا أراد األستاذ أن يلتقي طلبته إلرساء عالقات أكثر وضوحا يربط :

كذلك الكافيترييا وليس يف مكتبه و  –صداقة معهم، فانه يلتقيهم يف 
جند ذلك يف العالقات الديبلوماسية حيث تتوصل بلدان العامل دائما 

خريطة املكان  اخل ذلك أن...إىل إبرام معاهدات يف البلدان احملايدة
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 أن عالقات الوجه للوجه حتدث عالقات املعارضة،توجه االتصال، و 
تثري املناقشة بينما وضعيات اجلنب للجنب تنقص االستقاللية و 

  .املؤسسة
ا تلك اليت يشكل فيها  أما الوضعية املالئمة أو األفضل فتبدو أ

هي تلك اليت متنح للمشارك يف االتصال زوايا درجة و  45االستعداد 
علما أن قنوات االتصال يف اجلماعة تكون أكثر توازنا منه لإلفالت، 

أن اجلماعات اليت  :حول طاولة مستديرة منه يف طاولة مستطيلة مبعىن
ال يتوىل فيها احد إدارة احلوار، تكون دائما حول املوائد املستديرة، 
فالطاولة املستطيلة تدخل عناصر املعارضة أو املنافسة بني اجلالسني 

القطبني، اهلم إال إذا مل يكن هذا املكان ذو نفوذ أي ميكن حوهلا يف 
عليه و . ، وكذا هو موقف رئيس اجللسةالتحكم يف كل املتدخلني

ميكننا القول أن شروط و ظروف العالقات بني الناس ال حتدد 
) العالقات الفضائية(العالقات الفضائية بل تعترب هذه العالقات 

  .)39(شاملة لرموزها 
ني كبريتني من األعمال لح الفضاء أو املكان جمموعتحيتوي مصط

  :املسفات الشخصيةوهي تلك املتعلقة باإلقليم و 
منطقة مشغولة أكثر أو  wilsonو هو كما عرفه ولسن :اإلقليم

اقل من طرف فرد أو جمموعة من األفراد، و مقتصرة عليهم بواسطة 
  .)40(التنافر الفعال أو أية طريقة اتصال أخرى

بني ثالث أنواع من الفضاء  pesmond morrisموريس  ميز بو 
  :)اإلقليم(

من ":يقول موريس: territoire tribalاإلقليم العشائري  – 1    
مليون  50الصعب يف أيامنا على الفرد االنتماء إىل إقليم يتألف من 

شخص أو أكثر، رغم انه يفعل كل ما يف وسعه ليظهر انه يقاسم 
أمامه إال تكوين مجاعات  ،و بالتايل ليسمع أعضائه الدفاع عنه

صغرية تكون اقرب إىل الشكل القدمي للعشرية وهي أكثر حجما 
  .)41("وقربا منه

إن مالحظتنا للمفاوضات بني هيئة النقل املدين ونقابة 
السائقني، بعد توقف مطول عن العمل يبني أن هذا التوقف فرصة 

طرف له عالقته  فكل جهة أو). les rituels(إلظهار الطقوس 
اخلاصة مبكاتب اإلدارة،املخازن داخل النظام، يعطي أعضائه 

إن نوع . إحساس بقوة املخزن و كذلك الشارع أثناء االلتقاءات
الدفاع اإلقليمي جاد فيما خيص املساحة على السلم االجتماعي 

  .اخلالص
واملفاوضات بني اإلدارة والنقابة هي معركة من نوع عشائري 

تم بتحديد اإلقليم تدور يف أ رضية حمايدة فوق طاولة املفاوضات و
وأخريا وعند تنازل احد . أكثر منه مبشاكل الرواتب و ظروف العمل

األطراف وبأكثر سرعة وقبل تقدمي الطرف األخر لشروطه فان الرابح 
حيس باالنكسار وحيتاط أكثر أمام ما ميكن أن يسميه باحليلة ألنه 

 le rituel etلطقوس وما ضد الطقوس ينقصهم البعد املمتد ل

contre-rituel  يشبه اإلقليم .والذي ميسك بشخصية إقليم مجاعتهم
هنا ملعب كرة القدم حبيث حيتل جزء منه من طرف مناصرين للفريق 
احمللي ميتاز مبباراة كالمية بني مناصري الفرقني املتنافسني اللذان يأتيان 

حركات توحي و  قصات أصليةللدفاع عن صورة اجلماعة من خالل ر 
  .اخل...باملعركة

عائلة هو حيز متلكه ال: l’espace familial اإلقليم العائلي – 2    
نالحظ جتسد هذا املعىن أكثر عندما سواء الكبرية أم الصغرية و 

جتازف عائلة بتأسيس عش هلا خارج بيتها كقضاء يوم على شاطئ 
لق من ملء السيارة مبا البحر، هنا تبين لنفسها إقليما مؤقتة تنط

حتتاجه من أكل وأغراض شخصية، وعند وصوهلا إىل البحر تفرش 
الرمل مبنشفة احلمام والقفة احلاملة لألكل، وأغراض أخرى وحىت إن 
ا ال تقرتب  غادرت هذه العائلة املكان وحلت حملها عائلة أخرى فإ

افظ على منه اعرتافا منها على انه ملكا للعائلة املغادرة، حبيث حي
خصوصيته، وتضع هذه األخرية أغراضها حمرتمة املسافة بينها وبني 
ذا الفضاء إال إذا امتأل  هذا املكان، وال حتتك اجلماعات األخرى 
الشاطئ وأصبح مكتظا فيضطر القادمون اجلدد إىل احتالل أقاليم 
م اإلحساس باإلزعاج أنيا و نوع من االعتداء على  اقرب إليهم،فينتا

  )42.(مالك حىت وإن مل يظهروا قلقا شخصيااأل
األولوية لصاحبه إذ أننا نكون ه فان الفضاء يعرب عن األسبقية و ومن

يف راحة نفسية يف اإلقليم املقتصر على البيت أكثر مما نكون يف 
عادة ما تكون مرادفة " التواجد فوق إقليمه"األماكن العمومية، فعبارة 

اإلنسان مياال لتخصيص الفضاءات مع ذلك فإننا جند و . لألفضلية
العامة الستعماالته الشخصية وقد استطاع بعض الباحثني الكشف 
عن حاالت االستمرار على إقليم موجود يف أماكن خاصة من قبل 
الشبان، ويف حيز حمدد داخل قاعات الدراسة والكراسي يف ديار 

ية يف يف نوادي األعمال اخلري ": goffmanيقول كوفمان . املتقاعدين
مستشفيات األمراض العقلية، يف مالجئ العجزة يف ديار اإلقامة 
العائلية يالحظ تطور حلقوق امللكية حول الكراسي أو األماكن 
األخرى، واليت تتخذ شكل االقليم املستحوذ عليه من طرف فرد 

  .)43(..."واحد
 ضرورة مطلقة لإلنسان،) فضاء حيوي( يعد اإلقليم الشخصي

عة املكتبة يضع مرفقيه على الطاولة و يديه حول فالطالب يف قا
أذنيه، فتوحي حالته باحتياجه إلقليم شخصي يف مكان عام، تشكل 

مبثابة إنذار واضح لكل من حياول اخرتاق حيزه  -يديه فاصل إقليمي
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، ذلك أننا ننقل كل شيء معنا حيثما ذهبنا وعليه يسمى -هذا
ا نضيقه يف بعض إمنوال نتنازل عنه و  اإلقليم فضاء شخصي،

مثال عندما نكون يف زحام حافلة، أو قاعة حماضرات، فهي . احلاالت
و نقبل بالتصاق جسمنا مع حاالت نتنازل فيها عن احتالل إقليم 

نطبق بذلك تقنية معينة، تضم يف أذهاننا عدم اإلحساس األخر و 
، ذلك بتجاهل باألجسام األخرى فنحوهلا إىل أجسام بال أشخاص

ري بالنظر إىل تصبح الوجوه خالية من كل أنواع التعبخرين و نظرات اآل
بالتايل و . قليص حركات اجلسم إىل أدىن حدتالسماء أو األرض و 

 cocon-symboliqueفلجة رمزية "يصبح الفضاء حمدد، ونلجأ إىل 
ا أو  : "لالنفصال وبذلك تصبح األماكن اليت يتكرر تواجدنا 

أيب له أريكته املفضلة لقراءة " كقولنااستعمالنا هلا ملكية شخصية مثال
لذا ميكن أن تصبح الطباع الشخصية، " اجلريدة أو ملشاهدة التلفزيون

  .)44(طباع إقليمية حقيقية حىت يف غياب صاحبها 
 laويعرف بالتجاور أو التقارب  :املسافة والفضاء – 2  

proximique ذلك أن التصرفات الفضائية تلعب دورا مهما يف 
اليت تتبع وفق قواعد معينة التقارب صال الذي حيدث بني الناس و االت

la proxémique  وهي طريقة تدرس كل العالقات الفضائية كشكل
فلعبة اإلقليم، طريقة استغالل الفضاء يف . من أشكال االتصال

 effetsخمتلف الثقافات، األفعال الرمزية لتنظيم الفضاء 

symbolique de l’organisation spatiale  املسافات الطبيعية و
كل هذه العوامل حتدد املسافات الفضائية يف االتصال   لالتصال،
هلم إقليم  من فكرة أن احليوانات  hallينطلق هول. الشخصي

م و  أن لإلنسان أيضا هذا املفهوم للفضاء مكيف مع احتياجا
الفضاء لضمان  الشخصي، من النظرة النفسية فهو كاحليوان يستعمل

كذلك الطبيب أو رجل األعمال الذي حيتمي وراء و . وانسجامه أمنه
مكتبه قد حيس بالعراء إذا مل يكن له مكتبا، و هو خيتفي وراء 
املكتب بشموخ كما لو كان يرتديه كحزام كبري من اخلشب، فوراء 

  .املكتب حيس باألمان أمام الزائر
  .كذلك املريض،الذي يتموقع يف الناحية األخرىو 

خصي ينتظم مبا يف داخله وما خارجه، فهو ميلك موقع ش كل
هكذا يتصل الشمال مع الغرب بأربعة مناطق خاصة ومناطق عامة و 

  اجتماعي) personnelle(شخصي ) intime(خاص:مسافات
social) ( وعام)(publique. (  

بتوجهنا ملختلف اللهجات يف العامل،األمريكية، الفرنسية، و 
اخل للغات أخرى مؤسسة،فمن السهل ...يةاألملانية العربية واليابان
ذلك أن احلديث إىل شخص يف الشارع بتمديد :قياس تفاعل فضائنا

املسافة أو تقليصها يكون حبسب الثقافة، وأما يف اروبا الغربية 

فنجدها بصفة عامة على حافة األصابع، مبعىن إذا مددت يدك 
حر طرف أصبعك يكاد يلمس الطرف األخر، أما يف منطقة الب

املتوسط فنجد املسافة اقرب بني املخاطب واملستمتع، منه يف املناطق 
األخرى اليت تقدر مبسافة املرفقني، ففي بلدان أمريكا الالتينية ويف 

عريب أن اخلطاب بني أمريكي و . بسهولة البلدان العربية تقلص املسافة
ة هي رقصة أمريكية بطيئو  tangoميكن بسهولة أن يأخذ هيئة التانغو 

يوجه له ذات قياسني، فالعريب يقرتب من الشخص األمريكي و 
حادة، بينما يرتاجع االمريكي وهكذا حيس االثنني نظرات مباشرة و 

رف فالعريب يدخل امليدان اخلاص لألمريكي بينما يتص.بالقلق
  .اخل...بعيدة عن أعني الفرد العريباألمريكي بطريقة غري محيمية و 
ضاء بالفقاعة السيكولوجية، و أحيانا وقد شبه الباحثون هذا الف

  .)45(يعرب عنه كأنه قوقعة حيملها اإلنسان معه حيثما ذهب 
يعترب كل خطاب، إذن، مرتبط و حمكم بإشارات غري لفظية،فاألفراد 

أو لفظية مبعىن ( يتبعون كالمهم حبركات موضحة، ونربات ملفوظة
ة من الطلبة ورنات موسيقية، فاملتحدث أمام مجع أو جمموع) شفهية

اية مجلة للحصول على ردة  مثال يرفع رأسه يف كل توقف ويف كل 
حيث تقدم له ردة الفعل هذه باستمرار ) feed back(الفعل 

بتعبريات الوجه، إن املخاطب حيصر مقاصده املؤقتة من خالل 
وقبل مترير " argyleحركات الرأس واجتاهات املستمعني، يقول ارجيل 

يتكلم نظرات حنوى املستمعني ويضعف من نربة الكلمة يوجه من 
صوته يف أخر كل مجلة ويتوقف عن حتريك اليدين ويغريمن بنية 

  .        )46("مقصدهم اللفظي
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أسهم ميد اسهاما كبريا يف ختليص علم النفس األمريكي من احلدود الفيزيولوجية اليت   1

ا االجتاه السلوكي الضيق، من خالل الوظائف اليت أعطاها إىل الفكر و إىل  سجنه 
  .    يف الفعلالذكاء يف التعلم و 

يوجد يف الرجل أو الفرد :ساسية هو القول انهمن نقاطها األ:نظرية املقارنة االجتماعية 1
ذلك أن فيستنجر قد اهتم خاصة بالتقدير   s’auto-évaluationحاجة لتقييم نفسه 

الذي نعطيه آلرائنا و اجتاهاتنا عندما ال ميكننا االرتكاز على خصائص موضوعية و مادية 
هذه النظرية جمموعة من  أو غري اجتماعية، فإننا نعود إىل املقارنة مع األخر حبيث تقد 

و تقر هذه النظرية أن املقارنة ال . االقرتاحات فيما خيص اللجوء إىل خصائص اجتماعية
فالفرد الذي يكون خمتلفا عنا كثريا ال :ميكنها أن حتدث إال مع األشخاص الذين يشبهوننا

راد أكثر اجنذابا ميكنه أن يكون مرجعا لنا،و ليس بإمكانه إعطاءنا تقديرا قارا، لذا فان األف
للمقارنة مع الذين هم اقرب هلم فقد اهتم كثريا هذا العنصر باآلراء والنتائج حول بناء 
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