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 دعوة للنشر في مجــلة      

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

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

  شروط النشر

لة علمية وهي جم .واألدبية نسانية والفكريةواإل جتماعية،تم بنشر األحباث املتعلقة بالدراسات الفلسفية ، اإل احلوار الثقايف ، - 1
تم باألحباث األص َ                   يتم نشرها سابقا ، و املع اجل ة بأسلوب علمي موثق  لة ، اليت مل يأكادميية حمكمة،    َ       ً              .  

ف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة املدون أدناه، ويشرتط أن يكون املقال مكتوبا ترسل املقاالت وجوبا يف شكل مل - 2
، أما 14: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط بالعربية ( RTF.بنسق  Microsoft Wordبربنامج 

صفحة،  15، يراعى يف حجم املقال كحد أقصى )12: ، مقاسه Times New Roman: اللغة األجنبية فنوع اخلط 
ً                     ً                     مبا فيها املصادر، اهلوامش، وجيب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسال  ؛ ويرفق الباحث ملخصا  عن البحث ال يزيد عن         ً                                                 5 

، مع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية )12: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط (أسطر بلغة حترير املقال 
)Les Mots clés ( احرتام عالمات الضبط ؛ وننبه على ضرورة.  

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

  :مادة النشر تكون موثقة كما يلي  -  4

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

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

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

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

 يف....ري منشورة لنيل شهادةماجستري،غ/رسالة دكتوراه اسم املؤلف،عنوان الرسالة،: ماجستري أو دكتوراه  رسالة -

  .الدولة اجلامعة، ،)التخصص(

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

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

؛ وننبه على أن   http://univ-mosta.dz: املقال متابعة سري عملية نشر مقاله، من خالل موقع اجمللةعلى صاحب  – 7
  .كل مقال خيالف شروط النشر، لن يؤخذ به، واجمللة غري معنية بإعالم صاحب املقال بذلك

  :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط -8

moltaka.mostaganem27@yahoo.fr  
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  :  كلمة العدد
  الخبرة والتأسيس ،الفكرة: الحضارات تعارف

)1(زكي الميالد .د.أ                                                          
  غارودي وحوار الحضارات. 1

ميكن احلديث عن أربعة أزمنة  ،عند النظر يف فكرة حوار احلضارات خالل القرن العشرين وما بعده
ا هذه الفكرة ،أساسية ا ،تشرح طبيعة األطوار اليت مرت    ،والسياقات واألرضيات الفكرية والسياسية اليت تأثرت 

ا ،كما تشرح طبيعة حركة هذه الفكرة  ،ومنظورات الرؤية هلا ،وكيفيات التعاطي معها ،ومستويات االهتمام 
  : وهذه األزمنة هي على النحو التايل

نصف الثاين من سبعينيات القرن العشرين، حينما تبىن هذه الدعوة املفكر الفرنسي يتحدد يف ال :الزمن األول
 ،م1977الصادر سنة ) من أجل حوار بني احلضارات(املعروف روجيه غارودي، وشرحها يف كتابه الشهري 

 الكتاب الذي ميكن وصفه مبثابة مرافعة حمكمة يف الدفاع عن قضية حوار احلضارات، ومتيز مبنطق شديد
التماسك، وخبطاب موثق بالشهادات والوقائع واحلقائق، وبالنمط الذي ميكن اعتباره من الصور الفعلية اليت جتسد 

وظهر غارودي يف هذا الكتاب أحد أكثر املنظرين واملتحمسني هلذه الفكرة اليت عرف واشتهر  ،حوار احلضارات
  .        ً ا عامليا  

وار زمنية وفكرية، جسدت شخصية غارودي الفكرية يف هذه الدعوة يف أطروحة غارودي مرت بثالثة أط
انتقاالته وعبوره بني األيديولوجيات واألديان، وكشفت عن طبيعته اجلدلية واإلشكالية، وذهنيته احلائرة والقلقة، 

  :   ً                                                                      حبثا  عن األمل الذي ظل يفتش عنه يف الثقافات واحلضارات اإلنسانية، وهذه األطوار هي
                          ً                 وذلك حينما كان غارودي مفكرا  يف احلزب الشيوعي  ،لحوار بني املاركسية واملسيحيةالدعوة ل :الطور األول

وكانت  ،الفرنسي، وكان يصف نفسه آنذاك باحملرك الرئيسي هلذه الدعوة يف فرنسا وأوروبا، طيلة اثنيت عشرة سنة
 ،حرر الذي متثله املاركسيةالت ،الغاية من هذه الدعوة حسب رؤية غارودي هي بناء العالقة بني التحرر واإلميان

  .واإلميان الذي متثله املسيحية
ا نظر اجملتمع املسكوين للكنائس يف جنيف،  م1968يف سنة  :الطور الثاني ّ                                                            تكو نت عند غارودي رؤية لفت    

                                                      ً                                      حيث اعترب أن احلوار بني املاركسيني واملسيحيني سوف يظل إقليميا  حسب تعبريه، ولن يتقدم إال يف نطاق منطقة 
 ،قافية واحدة، وهي منطقة الغرب، وإنه من األمهية يف نظره التحول حنو إدارة هذا احلوار على مستوى احلضاراتث

وكانت الغاية من هذا احلوار يف نظر غارودي هي بناء العالقة بني اإلميان والتاريخ، اإلميان والعامل، اإلميان الذي 
  .ياةيعطي الشعوب القوة واألمل يف تغيري العامل واحل

وهي الدعوة اليت ظهرت واضحة ومتجلية يف  ،التأكيد والرتكيز على احلوار بني الغرب واإلسالم :الطور الثالث

                                                 
  رئيس حترير جملة الكلمة ـ السعودية-)1(
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قرطبة : اإلسالم يف الغرب(            ً  ويف كتابه أيضا   ،)وعود اإلسالم(بعنوان  1981الكتاب الذي أصدره غارودي سنة 
فقد اعترب أن العقبة الرئيسية اليت تقف يف وجه حوار احلضارات هي النظرة اليت محلها  ،)عاصمة الروح والفكر

وإن النظرة لإلسالم يف رؤية غارودي إمنا تتعلق مبستقبلنا، مستقبل البشرية  ،الغرب منذ مئات السنني عن اإلسالم
ا يف كل ما ميكن أن يقدمه لصنع                                               ً                  الذي يتعرض مصريه للخطر، فاإلسالم قوة حية ليس كامنا  فقط يف ماضيه، وإمن

  . املستقبل
، ووجد فيه األبعاد اإلنسانية م1982وقد تأكدت قناعة غارودي باإلسالم الذي أعلن اعتناقه له سنة 

لذلك أوىل أمهية للدفاع  ،املطلوبة، والفرص املفقودة يف أنظمة الغرب الثقافية والفلسفية واالجتماعية واالقتصادية
ومع  ،عرف عليه، واكتشاف مجالياته، وتركيز النقد على الغرب يف رؤيته وأمناط تعامله مع اإلسالمعن اإلسالم، والت

ّ                                                     الرتاث اإلسالمي الذي يصفه بالرتاث الثالث املكو ن للرتاث الغريب، والذي رفضه الغرب كما يقول غارودي منذ                                          
ك م  العامل             ً                                                ثالثة عشر قرنا ، الرتاث الذي كان باستطاعته وال يزال، يف نظر غارود ِ        ي ليس اإلصالح بينه وبني ح   َ  ِ                      

ّ         ً                فحسب، بل مساعدته بالتعرف على األبعاد اإلنسانية واإلهلية اليت انفصل عنها، عندما من ى أحاديا  إرادته للسيطرة                                                                            
  )1(.على الطبيعة والناس

احلضارات مل يكمل وخيصب وينشر أقدم وأرفع (وما يعزز هذه القناعة عند غارودي رؤيته بأن اإلسالم 
بل محل إىل إمرباطوريات مفككة  ،كحضارة الصني واهلند وفارس واليونان واإلسكندرية وبيزنطة  ،فحسب

م أبعادهم اإلنسانية واإلهلية من تسام  وحضارات ميتة، روح حياة مجاعية جديدة، وأعاد إىل الناس وجمتمعا
  )2().ية والقواننيكما أعاد مخرية جتديد العلوم والفنون واحلكمة التنبؤ . وتوحد

لقد أنقذ اإلسالم يف القرن السابع امليالدي، إمرباطوريات كبرية متهاوية، فهل يستطيع (وتساءل غارودي 
وعود  -                     ً                                                                 اليوم أن حيمل لنا جوابا  عن قلق ومشاكل احلضارة الغربية؟ هذه هي املسألة اليت جيهد هذا الكتاب 

  )3( !).يف طرحها إذا مل يكن يف حلها -اإلسالم 
فهو ينطلق من فكرة حياول أن يعيد من خالهلا قراءة بداية تاريخ النهضة  )اإلسالم يف الغرب(أما يف كتابه 

ضة أوروبا األوىل مل تبدأ يف إيطاليا، وإمنا يف أسبانيا خالل القرن الثالث عشر .. يف أوروبا، وحسب تصوره فإن 
ضة القر  ن السادس عشر يف                    ً      ً                                                  النهضة اليت كانت وعدا  مشرقا  يف أسبانيا، وكان هلا اجتاه معاكس وخمتلف عن 

ضات القرنني األخريين يف  ضة القرن التاسع عشر يف فرنسا، و ضة القرن السابع عشر يف إنكلرتا، و إيطاليا، و
   )4( .الغرب

بأمل أن تعطي األندلس وقرطبة للعامل ثانية رسالة عصورها  ،وخيتتم غارودي كتابه ويف السطر األخري منه

                                                 
  .19م، ص1984الدار العاملية، : وعود اإلسالم، بريوت .روجيه غارودي-)1(
  .19ص ،املصدر نفسه. روجيه غارودي-)2(
  .25ص ،املصدر نفسه. روجيه غارودي-)3(
  .251ـ14م، ص1991دار اهلادي، : حممد مهدي الصدر، بريوت. د: قرطبة عاصمة الروح والفكر، ترمجة: اإلسالم يف الغرب. روجيه غارودي-)4(
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برأي املستشرق اهلولندي دوزي ) وعود اإلسالم(ويستشهد يف كتابه  )1(.الشمويلالذهبية، رسالة حضارة الكوين 
حيث يرى أن الفتح  ،)تاريخ مسلمي أسبانيا(الذي عرف باهتمامه حبضارة العرب، يف كتابه ) م1820-1883(

كانت ترزح             ً                                                                        العريب كان خريا  ألسبانيا، ألنه أحدث ثورة اجتماعية هامة، وقضى على قسم كبري من الشرور اليت  
  )2(.البالد حتتها منذ قرون

ومع أن غارودي كان ينطلق من مقولة حوار احلضارات يف توجيه النقد التارخيي والفلسفي واالجتماعي 
ذه الدعوة  ،                       ً                                      للغرب، إال أنه كان متوجها  إىل الغرب يف خطابه وليس للحضارات األخرى وأن الغرب هو املعين 

  .اراته بعد أن وصل إىل مأزق حضاري خطريحلوار احلضارات، بقصد تصحيح مس
وجود أزمة  ،وانفتاحه على الثقافات غري األوروبية ،ومعرفته الواسعة ،فقد اكتشف غارودي بفكره النقدي
إال باالنفتاح على  ،وال سبيل لتجاوز هذه األزمة وتداركها يف نظره ،حضارية عميقة يف الغرب واحلضارة الغربية

واألبعاد  ،الكتشاف ما يسميه بالفرص املفقودة ،والتعلم منها ،والتحاور معها ،األوروبيةاحلضارات األخرى غري 
  .اليت منت يف احلضارات والثقافات غري األوروبية ،اإلنسانية واألخالقية املطلوبة

إمنا ترجع يف جذورها حسب رأي  ،وهذه األزمة اليت يعيشها الغرب يف الربع األخري من القرن العشرين 
وما صاحبه من تنكر وهدم جلميع  ،                                     ً الذي ولدت معه الرأمسالية واالستعمار معا   ،إىل عصر النهضة ،غارودي

اية القرن  ،الثقافات غري األوروبية فقد اتبعت احلضارة الغربية يف منوها وتقدمها من القرن السادس عشر وحىت 
شرحها يف   ،حدودها يف ثالثة أبعاد رئيسية ،إىل أزمة داخلية عميقة ،عتقد غاروديطريقة أوصلتها كما ي ،العشرين
  :وهي ،)حوار احلضارات: (كتابه

رجحان جانب الفعل والعمل، بالشكل الذي يتحول فيه اإلنسان إىل جمرد آلة لإلنتاج واالستهالك،  .1
  .ويفقد جوهره املعنوي واألخالقي

على حل مجيع املشكالت، حبيث ال توجد مشكالت حقيقية إال                                  ً رجحان جانب العقل، واعتباره قادرا   .2
تلك اليت يستطيع العلم حلها، والنتيجة بعد ذلك هي عدم القدرة على حتديد الغايات احلقيقية، 

 .والسيطرة على الوسائل
ائيا ، حبيث يصبح النمو باعتباره منوا  كميا  صرف  .3 ً    ا  يف                             ً        ً        ً                             ً     ً     رجحان جانب الكم، وجعله معيارا  ومقياسا  ال 

  .اإلنتاج واالستهالك
ا حضارة مؤهلة لالنتحار ،ويرى غارودي أن حضارة تقوم على هذه األبعاد الثالثة   .إ

ا إىل  ،بلور غارودي نظريته حلوار احلضارات ،وعلى ضوء هذا التحليل ألزمة الثقافة واحلضارة الغربية     ً        ناظرا  
  :لت هذه النظرية على أساس املرتكزات التاليةوتشك ،            ً                      بوصفها طريقا  إلنقاذه وتصحيح مساراته ،الغرب

                                                 
  .252ص ،املصدر نفسه. روجيه غارودي-)1(
  .51مصدر سابق، ص ،وعود اإلسالم .روجيه غارودي-)2(
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  .وجعلها مبنزلة تعادل يف أمهيتها الثقافة الغربية ،ـ االهتمام باحلضارات الالغربية يف جمال الدراسات1
  .منزلة يعادل يف أمهيته تعليم العلوم والتقنيات ،ـ ضرورة أن يشغل مبحث اجلمال2
  )1(.يته من حيث التفكري والغايات واألهداف أمهية التاريخ وعلم التاريخيعادل يف أمه ،ـ جعل االهتمام باملستقبل3

ا غارودي حلوار احلضارات ا أن خياطب الغرب بصورة أساسية ،هذه النظرية اليت كو لذلك فهي تنتمي  ،أراد 
ويعرب غارودي عن ذلك بقوله  ،اليت تنطلق من نقد التجربة الغربية واحلضارة الغربية ،وتصنف على النظريات الغربية

 ،بل لعلنا جتاوزناه ،لقد بلغنا حد اخلطر ،إنه قضية بقاء ،حوار احلضارات أصبح ضرورة عاجلة ال سبيل لردها(أن 
هي استئناف حوار حضارات الشرق  ،وضياع أبعاد الرجل الغريب ،إن مهمتنا بعد الفرص التارخيية الضائعة

وإدراك ما ندين به للثقافات  ،إدراك هذا النقص.. ات الغريب االنتحاريمن أجل وضع حد حلوار الذ ،والغرب
  )2(.)                                                 ً                      هو اليوم على ما نظن السبيل الوحيد الذي بقى مفتوحا  أمامنا خارج مأزق املوت ،واحلضارات غري الغربية

 ، ً           ً ضا  أو إسقاطا  أو رف ،                      ً    ال يعين ذلك بالضرورة نقدا  هلا ،وكون هذه النظرية تنتمي وتصنف على النظريات الغربية
ا ومقاصدها ،وإمنا القصد هو حتديد طبيعة الفضاء املعريف واملرجعي هلذه النظرية   .وكيفية التعامل معها ،وفهم غايا

وليس االعتماد عليها  ،إال يف إطار التثاقف والتواصل الفكري واملعريف ،وبالتايل ال ميكن الرجوع إىل هذه النظرية 
ا قد تعد من أنضج النظريات  ،أو باعتبارها قابلة للتعميم على املستوى اإلنساين ،بوصفها نظرية كونية عامة مع أ

  . وأكثرها دعوة لالنفتاح والتواصل مع الثقافات واحلضارات األخرى غري األوروبية ،يف جماهلا
ا ودرجة  ،ولعله إىل اليوم مل تتبلور نظرية أخرى حلوار احلضارات يف مستوى نظرية غارودي ومتاسكها وخرب

ويف األطوار  ،ومتثلها يف جتربته الفكرية ،)حوار احلضارات: (كما نظر هلا وشرحها يف كتابه الشهري  ،انفتاحها
ا من املسيحية إىل املاركسية فلم يكن غارودي جمرد داعية حلوار  ،ومن مث إىل اإلسالم ،واالنتقاالت اليت مر 

ً         ً                           بل كان مثاال  تطبيقيا  هلذه الدعوة يف جتربته الفكرية ،راتاحلضا           .  
ا تستجيب بصورة أساسية حلاجات الغرب  هذا هو املأخذ الرئيسي على رؤية غارودي حلوار احلضارات لكو

  . ومشكالته، باعتبارها ناظرة إليه، وال تليب من جهة أخرى حاجات احلضارات غري األوروبية
أما قيمتها الرئيسية فهي يف النقد الذي وجهه غارودي للغرب، وأراد منه أن يدفعه ملراجعة ذاته وتراثه 
وتارخيه، وأن يغري من نظرته إىل العامل، ويدخل يف مصاحلة مع احلضارات غري الغربية، واالستفادة والتعلم منها، 

وقيمة هذا النقد أنه يأيت من . ذي ال يرى فيه إال ذاتهواكتشاف مستقبله املشرتك مع بقية العامل، وليس مستقبله ال
مفكر غريب واسع الثقافة واملعرفة، ومنفتح على الثقافات واحلضارات غري األوروبية، وقد متثل حوار احلضارات يف 

  . جتربته الفكرية بتحوالته وتقلباته وانتقاالته
و انفتح الغرب عليها، وقبل اإلصغاء إليها، وكان باالمكان ألفكار غارودي أن تكون هلا فاعلية وشأن، ل

مع ذلك فقد بقيت أطروحة غارودي جمرد دعوة مل تتحول إىل تيار فاعل ومؤثر يف الغرب والثقافة . وتفهمها
                                                 

  .186ص ،م1987 ،ت عويداتمنشورا: بريوت ،عادل العوا: ترمجة ،حوار احلضارات. روجيه غارودي-)1(
  .23ص ،املصدر نفسه. روجيه غارودي-)2(
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، وسعيه بعد ذلك إلحياء مشروع قرطبة  م1976الغربية، حىت مع حماولته إلنشاء معهد دويل حلوار احلضارات سنة 
  .إال أن هذه األفكار بقيت جمرد طموحات وآمال غاية يف النبل ،جديد يف الغربكمركز إشعاعي حضاري 

ومع دخول العامل حقبة مثانينيات القرن العشرين تراجعت الدعوة إىل حوار احلضارات، وظهرت ما مسيت يف 
ويف  ،المي والغريباخلطاب الغريب واإلعالم الغريب باألصوليات، وارتفعت درجة االحتكاك والتوتر بني العاملني اإلس

ا ومظاهرها. األصوليات املعاصرة(هذا السياق نشر غارودي كتابه  حيث اعترب فيه أن األصوليات كل  ،)أسبا
  . األصوليات، تشكل اخلطر األكرب على عصرنا وعلى املستقبل

صوليات بكل وحىت يف هذا الكتاب مل يغفل غارودي عن توجيه النقد للغرب، بتحميله مسؤولية انبعاث هذه األ
أشكاهلا يف العامل الثالث، نتيجة إصراره على فرض منوذجه اإلمنائي والثقايف، واعترب األصولية الغربية هي العلة 

  .                                   ً                        ً   األوىل اليت ولدت كل األصوليات األخرى ردا  على أصولية الغرب، وحتديا  هلا
  هنتنغتون وصدام الحضارات .2

ا صمويل هنتنغتون يف صيف  يتحدد مع ظهور مقولة صدام :الزمن الثاني ، على م1993احلضارات اليت بشر 
ومن مث حوهلا إىل كتاب موسع صدر سنة  ،األمريكية ،)الشؤون اخلارجية(صورة مقالة قصرية نشرها يف جملة 

  ). صدام احلضارات وإعادة صياغة النظام العاملي(بعنوان  م1996
اجلدلية بني الكتاب واألكادمييني والسياسيني، وحتولت ومنذ ذلك الوقت واجلدل حيتدم حول هذه املقولة 

ً                    إىل واحدة من أنشط األفكار تداوال  ونقاشا  وسجاال  يف خمتلف مراكز العامل       ً       ً  ،وذلك بسبب طبيعتها التحريضية ،                            
ا جاءت يف وقت دخل العامل فيه مرحلة ما بعد احلرب الباردة، فكا ،ورؤيتها التشاؤمية ،وبنيتها التفسريية نت وأل

 ،وتوازنات الردع النووي ،التطلعات باجتاه إزالة املخاوف من إمكانية وقوع احلروب، ووقف سباق التسلح العاملي
اليت جعلت اجملتمع الدويل يعيش حالة من الرعب، وبدل الشعور بالتفاؤل جاءت هذه املقولة لكي تبعث التشاؤم 

ّ      هي أشد  خطو  ،املخيف، وتبشر حبرب باردة بني احلضارات   .رة مما كانت بني الدول يف املرحلة السابقة     
                              ً     ً                                                     ال شك أن هذه املقولة متثل ارتدادا  واضحا  على مقولة حوار احلضارات، وعلى ذلك النسق من الدراسات 
واألحباث املقارنة لتاريخ احلضارات اليت كرست مفاهيم التفاعل والتواصل والتعاقب، وتنتمي هذه املقولة لنسق 

 ،وإظهار النزعة العدائية إىل اآلخر احلضاري ،ذلك النسق الذي اتصف بالتحيز املفرط ،غربيةآخر من الدراسات ال
 ،وحماولة التوظيف الالأخالقي، وقد ارتبط هذا النسق يف وقت سابق بعالقات مباشرة مع مؤسسات التبشري

ف على االستشراق ومن صوره ما جتلى يف دراسات بعض املستشرقني اليت تصن ،وأجهزة االستعمار األورويب
  . التقليدي، ودراسات بعض األنثروبولوجيني التوظيفية

 ،ومن جهة أخرى تنتمي هذه املقولة إىل حقل العلوم السياسية، وعلم السياسة األمريكي بشكل خاص
يكية                                               ً         ً                                       وقد ارتبطت هذه املقولة بأمساء مفكرين يصنفون مهنيا  وأكادمييا  على هذا احلقل، وينتمون إىل املدرسة األمر 

  . يف علم السياسة
ذه املقولة، إال أن هناك من سبقه إليها بطرح مماثل يف  ،وإذا كان هنتنغتون هو الذي عرف واشتهر 
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الذي نشر  ،التحليل والتفسري واالستشراف، كأستاذ الدراسات الدورية جبامعة وور ويك الربيطانية باري بوزان
.. السياسة الواقعية يف العامل اجلديد(، محلت عنوان م1991يوليو األمريكية يف ) الشؤون الدولية(مقالة مبجلة 

، توصل فيها إىل ما اصطلح عليه بتصادم اهلويات احلضارية )أمناط جديدة لألمن العاملي يف القرن الواحد والعشرين
  .وبالذات بني الغرب واإلسالم ،املتنافسة

افات أصبح من السهل وضع تصور لنوع من ويف نظر بوزان إذا اجتمع خطر اهلجرة، وخطر تصادم الثق
فاهلجرة . احلرب الباردة االجتماعية بني املركز وجزء من األطراف على األقل، وال سيما بني الغرب واإلسالم

                                                                                 ً         حسب رأيه من اجلنوب إىل الشمال، وبكيفية خاصة من جنوب البحر املتوسط إىل مشاله، تشكل خطرا  على أمن 
دد هويت   . ها احلضاريةدول املركز، إذ 

                                                                   ً                   والتصادم احلضاري هو أوضح ما يكون حسب رؤية بوزان بني الغرب واإلسالم، نظرا  للتعارض بني القيم 
العلمانية السائدة يف الغرب وبني القيم اإلسالمية، وللتنافس التارخيي بني املسيحية واإلسالم، ولغرية املسلمني من 

  . قوة الغرب، إضافة إىل اجلوار اجلغرايف
لذي خيتلف فيه بوزان عن هنتنغتون أنه يضيف احلضارة اهلندية إىل جوار اإلسالم يف احلرب الباردة وا

  )1(.احلضارية مع الغرب، يف حني يضيف هنتنغتون احلضارة الصينية الكونفوشية مكان احلضارة اهلندية
                         ً                                                              أما الذي ميكن أن يصنف مرجعا  ملثل هذه اآلراء واألفكار فهو املستشرق واملؤرخ املعروف برنارد لويس 
أستاذ تاريخ الشرق األدىن يف جامعة برينستون إحدى أهم اجلامعات األمريكية السبع، ومع أنه معروف بتحيزه 

هم املؤرخني يف كتابة تاريخ الشرق األدىن آلراء وأفكار وحتليالت معارضة لإلسالم والعرب، مع ذلك يعترب من أ
  . احلديث واملعاصر، ولعله يف نظر البعض ميثل آخر املستشرقني الذين ميثلون املدرسة الكالسيكية

وقد شبه إدوارد سعيد هنتنغتون بربنارد لويس يف موقفه بانتقاء املصادر اليت تناسبه يف سرد تاريخ الشرق 
ا مماثلة آلراء رو   واعترب حممد ،األوسط واإلسالم ج هلا برنارد لويس ومييل إليها                                             ّ عابد اجلابري آراء هنتنغتون بأ
  .هنتنغتون نفسه

هو أنه استطاع حتريك هذه املقولة يف املسرح الدويل، وقام  ،ولعل ما متيز به هنتنغتون يف هذا الشأن
اتب األمريكي جيمس كورت وهو ويف نظر الك. بتعميمها على نطاقات واسعة، وظل يدافع عنها، وحيرض عليها

هذا هو السؤال الذي (جييب على سؤال حول الصراعات السياسية الرئيسية اليت سيشهدها املستقبل؟ يف نظره 
ً                       يفرض نفسه على اجلدل الدائر حول الشؤون الدولية، وقد جاءت أكثر اإلجابات مشوال  وإثارة للجدل من جانب                                                                        

  )2().                   ً     ً        ّ  تصادم احلضارات صداما  كبريا  بني الكت اب الذي فجر مفهومه حول ،صمويل هنتنغتون
أو الصدام بني اإلسالم  ،أو صدام احلضارات ،إن اختالف موقف هؤالء الذين يقولون بصدام اهلويات

والغرب، عن أولئك الذين يتحدثون عن تعاون الثقافات أو حوار احلضارات، يعود إىل طبيعة املنظور وطرائقه 
                                                 

  .90م، ص1997مركز دراسات الوحدة العربية، : قضايا يف الفكر املعاصر، بريوت .حممد عابد اجلابري -)1(
  .7ص م،1996، يوليو 77ثة عشرة، العدد الكويت، السنة الثال الثقافة العاملية،جملة  ،جديدحنو نظام عاملي: تمعات الغربيةتصادم اجمل .جيمس كورت-)2(
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منظور يستند على البحث التارخيي املعريف كما : والذي ينقسم هنا إىل منظورين ،التفسرييةالتوصيفية والتحليلية و 
هو عند توينيب، أو البحث األنثروبولوجي كما عند شرتاوس، أو البحث عن الفلسفة األخالقية كما هي عند 

  . اشفيتسر
ولويس وهنتنغتون إىل فكرة  ومنظور يستند على السياسة واألمن والدفاع، وهو املنظور الذي أوصل بوزان

  . والصدام بني اإلسالم والغرب عند لويس ،وصدام احلضارات عند هنتنغتون ،صدام اهلويات عند بوزان
وهذا املنظور الذي ينطلق من علم السياسة، من طبيعة حقله وأدواته التعامل مع أفكار ونظريات حول 

األمر الذي جيعل من فكرة الصراع أو  ،يعرف باجلغرافيا السياسيةالصراع أو القوة أو النزاع أو السيادة يف نطاق ما 
  .الصدام حاضرة يف منهجيات النظر والتحليل والتفسري

وهذا ما وقع فيه هنتنغتون الذي كرس حياته املهنية واألكادميية يف جمال الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
                                   ً                 ر معهد الدراسات االسرتاتيجية فيها أيضا ، ومدير أكادميية فهو أستاذ العلوم السياسية جبامعة هارفارد، ومدي

ً             هارفارد للدراسات الدولية واإلقليمية، ورئيس اجلمعية األمريكية للعلوم السياسية، وكان مسؤوال  عن التخطيط                                                                                      
  . مبجلس األمن القومي يف إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر

هلنتنغتون، هو أنه ينطلق من مفهوم الدولة كما حتدد يف علم ومن جوانب النقد األساسية اليت وجهت 
لذلك فإن مقولته هي أقرب إىل  ،السياسة، وليس من مفهوم احلضارة كما حتدد يف علم التاريخ والبحث التارخيي

  .النظريات السياسية، واليت تنطلق من بواعث سياسية وملقاصد سياسية
 ،، وكانت الباعث األساسي إلحياء مقولة حوار احلضاراتولقد استفزت هذه املقولة اجملتمع الدويل

ا متثل الطرح اإلجيايب البديل عن لتلك املقولة ،باعتبارها الطرف النقيض من جهة   .ولكو
  األمم المتحدة وحوار الحضارات. 3

إذا كان هذا الزمن يتصل بالزمن الثاين ويتأثر به، إال أنه خيتلف ويفرتق عنه يف مستويات االهتمام،  :الزمن الثالث
ا الثالثة . وديناميات التطور، وطرائق التعاطي ويؤرخ هلذا الزمن مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور

ألمم املتحدة للحوار بني احلضارات، وهو سنة ا م2001، على اقرتاح باختيار سنة م1998واخلمسني لسنة 
يف خطابه الذي ألقاه  ،االقرتاح الذي تقدم به السيد حممد خامتي رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية آنذاك

  . م1998باجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أغسطس 
ذا الشأن مع أفكار وتصورات أولئك املفكرين  تنتمي وتتوافق ،واخللفيات اليت أشار إليها قرار األمم املتحدة 

واملؤرخني أصحاب النزعة األخالقية واإلنسانية يف البحث التارخيي واألنثروبولوجي، الذين يؤكدون على مفاهيم 
وتعدد احلضارات، والنظر هلذا التنوع والتعدد بوصفه مصدر إثراء واستلهام يبعث على التقدم  ،تنوع الثقافات

  . حلضاراتوالتواصل بني األمم وا
اإلقرار (                                             ً     شرح قرار األمم املتحدة رؤيته حلوار احلضارات منطلقا  من  ،      ً             وتعزيزا  هلذا االختيار ،وعن هذه اخللفيات

باإلجنازات احلضارية املتنوعة للبشر، وضرورة بلورة ثقافة تعددية، والقبول بتنوع املخلوقات البشرية، واألخذ بعني 
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ني احلضارات على امتداد التاريخ اإلنساين، كانت مستمرة على الرغم من وجود االعتبار أن التعامالت الثنائية ب
والدور  ،املوانع النابعة من عدم التسامح والنزاع واحلروب، ومع التأكيد على أمهية التسامح يف العالقات الدولية

ديدات السالم وتعزيز التعا ومع .. مل والتبادل بني احلضاراتالرفيع للحوار مبثابة أداة للوصول إىل التفاهم وإزالة 
يئ مصدرا  لسمو البشرية وتقدمها .                                            ً      ً                         ً                      إعادة التأكيد بأن اإلجنازات احلضارية تشكل مرياثا  مشرتكا  للبشرية مجعاء، و

والرتحيب باملساعي اجلماعية للمجتمع الدويل، وباجتاه مزيد من التفاهم من خالل احلوار البناء بني احلضارات 
  ). تعلن عن عزمها الراسخ على تسهيل وترويج احلوار بني احلضارات ،ة الثالثةعلى عتبة األلفي

هذا التبين من طرف األمم املتحدة ساهم بصورة فاعلة وكبرية يف حتريك وتعميم مفهوم حوار احلضارات، وحتويله 
جتماعات الدولية، بطريقة بات يأتى على ذكره يف املناسبات واال ،إىل مفهوم متحرك يف جمال العالقات الدولية

ويشار إليه يف البيانات والتقارير اإلقليمية والعاملية، وعقدت حوله الكثري من الندوات واملؤمترات اليت توزعت يف 
حبيث ميكن القول أنه ألول مرة جيري هذا املستوى من االهتمام العاملي بقضية حوار  ،دول العامل املختلفة

  .احلضارات
كان بقصد أن يستقبل العامل األلفية الثالثة بنوع من التفاؤل   ،     ً حتديدا   م2001سنة من جهة أخرى أن اختيار 

           ً وليكون قرنا   ،والثقة والشعور باألمن والسالم، واالندفاع حنو جتديد وتطوير العالقات الدولية بني األمم والشعوب
هي احلرب  ،مدمرة يف أوروبا    ً                                                              خمتلفا  عن القرن العشرين الذي عد قرن احلروب الكربى، حيث بدأ حبرب عاملية 

وهي حرب اخلليج الثانية سنة  ،، وانتهى حبرب عاملية مدمرة أخرى يف الشرق األوسطم1914العاملية األوىل سنة 
  .م1990

وجتديد  ،هو إحياء مفهوم حوار احلضارات ،والتطور املهم الذي حصل يف هذا الشأن مع مبادرة األمم املتحدة
ت الدولية، واستخدامه يف نقد وتقويض وحماصرة مقولة صدام احلضارات، وبناء تراكمات العمل به يف جمال العالقا

فكرية وثقافية حوله، وفتح أوسع نقاش دويل عابر للثقافات والقوميات واللغات حوله، والتأكيد على بناء اجلسور 
  .وتعزيز احلوار بني احلضارات

  الحادي عشر من سبتمبر وحوار الحضارات.  4
زة عنيفة غريت من م2001بدأ مع حدث احلادي عشر من سبتمرب  :الرابعالزمن  ، احلدث الذي أصاب العامل 
وتأثرت به التطورات  ،وأصبح احلدث الذي تؤرخ به األلفية الثالثة اجلديدة ،وقلبت معادالته وتوازناته ،صورته

راسات االسرتاتيجية بلندن يف تقريره السنوي وقد اعترب املعهد الدويل للد ،وما زالت تتأثر به ،والتغريات الالحقة
  .       ً          ً      ً                                    أن عهدا  اسرتاتيجيا  جديدا  قد بدأ منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،حول التوازن العسكري يف العامل

ً       ً          ً فقد دفعت هذه األحداث العامل ليعيش يف أشد حاالته انفعاال  وتوترا  واضطرابا    وهيمنت عليه مفاهيم العنف  ،                                                 
املفهوم الذي أخذ العامل  ،وأصبح اجملتمع اإلنساين ألول مرة وكأنه يعيش صدام حضارات ،ةواإلرهاب والقو 

ذا املفهوم عام  ،يتداوله على أوسع نطاق وأكده عام  ،م1993وكأن هنتنغتون صدق يف نبوءته حني بشر 
  .م1996
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لعامل العريب واإلسالمي إىل وبالذات يف ا ،                                     ً فإن هذه األحداث لفتت انتباه العامل جمددا   ،ويف اجلانب اآلخر
ومل يعد كما كان  قبل هذه األحداث جمرد مفهوم يعرب  ،املفهوم الذي أصبح له واقع فعلي ،مفهوم حوار احلضارات
  .وعن طموحات ورغبات مثالية ال واقع هلا وال مصري ،عن فهم أخالقي نبيل

حداث سبتمرب شهد العامل العريب أوسع      ً       وحتديدا  بعد أ ،وهلذا فإن الربع األخري من سنة حوار احلضارات 
ذا املفهوم  ،وألول مرة يف تاريخ اجلامعة العربية تدعو إىل عقد مؤمتر فكري حول حوار احلضارات ،نشاط واهتمام 

                 ً               لفتت االهتمام أيضا  إىل دعوة السيد  ،وبقدر ما لفتت هذه األحداث األنظار ملقولة هنتنغتون يف صدام احلضارات
  .وأكدت قيمة هذه الدعوة واحلاجة إليها يف استشراف املستقبل ،احلضارات خامتي يف حوار

مع ذلك مل حيصل أي  ،ومع هذه األحداث كانت البداية الفعلية حلوار احلضارات على مستوى العامل 
الغرض منها  ،إذ بقي هذا املفهوم يوجه لوظيفة دفاعية ،تقدم يف صياغة نظرية أو بلورة خطاب متقن ومتماسك

يف أوسع محلة تشويهية  ،مواجهة التشويهات واإلسقاطات اليت تعرضت هلا الثقافة اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية
  .حتصل يف الغرب خالل نصف قرن

وحسب هذه املهمة فقد حتول مفهوم حوار احلضارات إىل أشبه ما يكون مبفهوم إعالمي يستهلك على  
من دون أن يرتكز هذا املفهوم ويستند على بناء فكري وتارخيي  ،املختلفة واملتعددة نطاق واسع يف وسائل اإلعالم

وتبديل االجتاهات  ،ومن دون أن يكون له تأثريات فاعلة وحقيقية يف تغيري املفاهيم والذهنيات ،عميق ومنظم
فهو أقرب ما يكون إىل جمرد وبالتايل  ،وال يف النطاقات العاملية ،ال يف النطاقات اإلقليمية ،والسياسات العامة

  .من دون أن يكون له فاعلية أو تأثري ،والتباهي به ،يغري اآلخرين باحلديث عنه وحوله ،مفهوم ساحر وجذاب
  فحص ونقد.. حوار الحضارات. 5

للنظر يف بنيته وتركيبته  ،دخل هذا املفهوم دائرة الفحص املعريف ،مع التداول الواسع ملفهوم حوار احلضارات
  .وهذه هي أول مرة حيصل فيها فحص هذا املفهوم يف اجملال العريب ،غوية واملعرفيةالل

منها ما يتصل برتكيبة املفهوم  ،ويتعدد يف جهات خمتلفة ،ونتيجة هلذا الفحص بدأ النقد يتجه هلذا املفهوم
 ً                        يا ، ومنها ما يتصل بطبيعة وطريقة اخرتاعه وصياغته، ومنها ما يتصل بإمكانية تطبيق هذا املفهوم وااللتزام به فعل
  !األرضيات والسياقات املوضوعية وهل هي مساعدة يف تقبل هذا املفهوم وحتريكه أم ال

                                                                                ً               فمن جهة تركيبة هذا املفهوم وطريقة صياغته واخرتاعه، فقد أطلت التأمل والتفكري فيه كثريا ، وكنت أتساءل 
هل عن طريق ممثلني  ،وار احلضاراتكيف ميكن للحضارات أن تتحاور؟ حىت يصح استعمال مصطلح ح

ذا الشأن، ألن كل ! ومفوضني عن احلضارات هلم صفة قانونية أو اعتبارية لكنين وجدت أنه مل حتصل سابقة 
حضارة فيها من االنقسامات والتعدديات الدينية واملذهبية، العرقية والقومية، اللغوية واللسانية، ما جيعل من 

  . الدورالصعوبة القيام مبثل هذا 
                           ً                                                           من جهة ثانية إن السائد حاليا  يف جمال العالقات الدولية هو مفهوم الدولة وليس مفهوم احلضارة، 

                            ً             والتمثيل والتفويض لو حصل فرضا  بني اجملموعات  ،والعالقات بالتايل هي عالقات بني دول وليس بني حضارات
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  . احلضارية فهو أقرب ما يكون إىل متثيل دول وليس حضارات
ً                            أن نقول بأن ما جيري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تضم دوال  من خمتلف احلضارات والثقافات إال                                                           

ذا الفرض وهو أقرب  والقوميات والديانات هو الذي ميثل الصورة الفعلية حلوار احلضارات، حىت لو سلمنا 
وحينما طالبت إيران بأن يكون لدول  ،الغرض             ً                                     ً      الفروض استباقا  إىل الذهن، إال أن ما جيري هناك ليس مربجما  هلذا 

اجملموعة اإلسالمية ممثل دائم مبجلس األمن اعرتضت مصر على هذا االقرتاح، ألن التمثيل حسب رأيها ال خيضع 
  .ملوجبات أو معايري دينية

مصطلح يضاف إىل ذلك أن الدراسات واألحباث التارخيية واألنثروبولوجية املقارنة للحضارات، مل تستعمل 
وهي الدراسات اليت حبثت خمتلف أشكال وصور العالقات بني احلضارات، إذ  ،أو تسمية حوار احلضارات
وتفاعل احلضارات عند قسطنطني زريق، إىل غري ذلك  ،كتعاون الثقافات عند شرتاوس  ،استعملت تسميات أخرى

  .األمر الذي يدعو إىل مساءلة لتسمية حوار احلضارات ،من تسميات
الذي وصفه بالشعار وجد أن هذا الشعار هو  ،توقف الدكتور حممد عابد اجلابري أمام هذه املفهوموحني 

والذين يرفعونه واقفون عند منطوقه حيث ينطوي موقفهم على نوع .. يف مجيع األحوال مفعم بالغموض وااللتباس
يجة االحتكاك الطبيعي فيكون عبارة عن                                         ً        ً    ذلك ألن احلوار بني احلضارات إما أن يكون عفويا  تلقائيا  نت ،من الغفلة

وال  ،وهذا النوع من تالقح احلضارات ال حيتاج إىل دعوة. تبادل التأثري، عن أخذ وعطاء، بفعل الصريورة التارخيية
  )1(.بل هو عملية تارخيية تلقائية ،يكون بتخطيط مسبق

، وهو ناشئ كما أشرت عن التداول                                        ً                    وهذا النقد ملفهوم حوار احلضارات يعترب جديدا  يف الكتابات العربية
  . األمر الذي اقتضى فحصه وإعادة النظر فيه ،الواسع هلذا املفهوم

فيمكن القول أن  ،أما فيما يتصل جبانب القدرة والفاعلية والتأثري هلذا املفهوم وإمكانية تطبيقه وااللتزام به
لسياسات العاملية، وعلى بنية وأمناط العالقات هذا املفهوم لن تكون له القدرة الفاعلة يف التأثري على جمرى ا

ا، وتضارب مصاحلها السياسية واالقتصادية واأليديولوجية ،الدولية ا وتناقضا ّ                                                                     وذلك لشد ة تعقيدا        .  
هلذا السبب فإن مقولة صدام احلضارات هي أقرب إىل روح العامل املعاصر مبعادالته ومكوناته وعناصره  

ّ                            وهي الوضعيات اليت كو ن منها هنتنغتون مقولة صدام . اهليمنة والسيطرة واالستقطابالقائمة، واحملكوم بذهنية                    
  . احلضارات، وأراد منها حسب رأيه أن تكون مقولة تفسريية وليس تقريرية، كما فهم منتقدوه يف رده عليهم

اعتقدت أن إن بعض الدول ( م1995                             ً     ً                       وحينما كان بطرس بطرس غايل أمينا  عاما  لألمم املتحدة أعلن سنة 
ا االسرتخاء بعد االنتصار يف احلرب الباردة، وهي تكتشف أنه على العكس من ذلك فإن احلرب الباردة  ،بإمكا

وإن العامل مير بفرتة أصعب من الفرتة اليت شهدها ..    ً                    حربا  صغرية نواجهها اليوم 30حالت دون وقوع أو أخفت 
  ).لى حل مجيع املشاكلخالل احلرب الباردة، واألمم املتحدة غري قادرة ع

                                                 
  .131ـ130مصدر سابق، ص ،قضايا يف الفكر املعاصر. حممد عابد اجلابري-)1(
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، قال األمني م2001                                              ً                         ويف مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول الدول األقل تقدما ، الذي عقد يف بروكسل سنة 
 20إن هذا املؤمتر هو الثالث الذي ينعقد يف غضون : العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان يف كلمة االفتتاح

ً                        عاما ، وبدال  من أن تنخفض الئحة الدول ا قد ازدادت    ً       وحبسب أرقام األمم املتحدة فإن عدد  ،         ً                 األقل تقدما ، فإ
  .دولة اليوم 49إىل  م1971دولة يف العام  21                ً             الدول األقل تقدما  قد ارتفع من 

فليست هناك إمكانيات فعلية للنهوض حبوار بني احلضارات، ألن  ،وأما من جهة األرضيات والسياقات
                               ً       ً                                                     الغرب الذي يفرتض فيه أن يكون طرفا  أساسيا  يف أي حوار من هذا املستوى، ليس على استعداد ألن يدخل يف 

، واملستحوذة على ثرواته ،وهو صاحب احلضارة الغالبة واملهيمنة على العامل ،حوار متكافئ مع احلضارات األخرى
ذا احلوار أساسا ، وقد ظل يتعامل مع احلضارات األخرى بنوع من التعايل املفرط وتارخيه  ،                ً                ً                                                      وال يرى نفسه معنيا  

  . القدمي واحلديث واملعاصر خري شاهد على ذلك
أو يف  ،وحىت احلضارات األخرى فليست لديها القدرة واإلقناع يف أن تدخل يف حوار متكافئ أو متوازن

  . وباحلاجة إليها وإىل شراكتها احلضارية ،ما مل يقتنع الغرب بتقدمها وتفوقها ،عادلة مع الغرب شراكة فعلية أو
حيث وجد فيها العقبة الرئيسية اليت تقف يف وجه عالقة  ،                   ً                   وقد توقف غارودي كثريا  أمام هذه اإلشكالية

وأباح لنفسه حتديد مواقع  ،العاملية وحسب رأيه أن الغرب قد صادر املعرفة ،الغرب بالعامل واحلضارات غري الغربية
ويرى أن املشكلة األساسية يف الثقافة الغربية احلاضرة، هي  )1(،                         ً                     اآلخرين، واحلكم عليهم، وفقا  لتارخيه وغاياته وقيمه

يف أن نقضي على التصور التسلطي يف الثقافة الغربية، واالستعاضة عنه بتصور يتطلع بأسئلته إىل حكمة العامل 
  )2(.وذلك ال ميكن إال باالخنراط يف حوار حضارات حقيقي مع الثقافات غري الغربية. .الالغريب

ومن وجهة نظر اجلغرايف واملؤرخ الفرنسي روالن بريتون فإنه يرجع هذه اإلشكالية يف ذهنية الغرب إىل منشأ 
وروبيون يهيمنون فيه على يف ذروة العصر الذي كان األ(تصور األوروبيني ملفهوم احلضارة والثقافة، حيث يرى أنه 

ً                                            العامل، فكريا  وسياسيا ، جرى تصور احلضارة أوال  بصيغة املفرد، وكذلك احلال بالنسبة إىل الثقافة ويف الوقت ..            ً        ً                     
فكانت تقوم جبردة للعامل، غري املغلق .                                                          ً الذي كانت أوروبا تبتكر كلمة حضارة كانت تكتشف املتوحشني أيضا  

                     ً                                                   اليت ال يزال اجلدال دائرا  حوهلا، وكان التعارض األساسي بني الطبيعة والثقافة قد    ً                        حقا  بعد، وباستشراف للبشرية
  )3(.مسح بفرز أويل خمتصر بني شعب طبيعي أو ثقايف، أي بني شعب بدائي أو متحضر

م إىل العامل من خالل مفهوم للحضارة يكاد  ما يريد أن يقوله بريتون هو أن األوروبيني تكونت نظر
ونقيض احلضارة يف تصورهم هو التوحش أو البدائية، الوصف الذي يطلقونه على  ،وينحصر عندهم يتحدد فيهم

  .من يكون يف الطرف املغاير هلم
                                                              ً         فإن الغرب شديد احلذر من أي تقارب أو توافق حيصل بني احلضارات، خصوصا  إذا كان  ،من جهة أخرى

                                                 
  .237ص ،وعود اإلسالم. روجيه غارودي-)1(
  .93مصدر سابق، ص ،حوار احلضارات. روجيه غارودي-)2(
  .21ـ20م، ص1993منشورات عويدات، : بريوت ـ باريسخليل أمحد خليل، . د: جغرافيا احلضارات، ترمجة .روالن بريتون-)3(
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 ،ارب أو التوافق إىل نوع من التحالف املتعارض مع الغرب         ً           ً        ً                 اإلسالم طرفا  فيها، خوفا  أو تومها  من حتول هذا التق
وهذا ما حذر منه بوزان الذي كشف عن خشية من حصول توافق بني اإلسالم واحلضارة اهلندية، أو بني اإلسالم 

  . واحلضارة الصينية كما يف رؤية هنتنغتون
  .إنسانية نبيلةمع كل ذلك سوف يظل العامل يتطلع إىل حوار احلضارات، كدعوة أخالقية و 

  تعارف الحضارات. 6
 ،كانت للمسلمني جتربتهم يف بناء احلضارة والعمران اإلنساين، وتكونت هلم معرفة وخربة يف هذا الشأن

وأن اإلسالم يف نظر برنارد لويس أول من سعى إىل العاملية، فاحلضارات القدمية للبحر املتوسط والشرق األوسط 
املسيحية واإلسالم (وألوروبا واهلند والصني، كانت حملية، وإقليمية يف أحسن حال كما يقول لويس الذي اعترب أن 

سالمية امتدت على أجزاء كبرية من آسيا وأفريقيا وأوروبا، على السواء انفتحا على مهمة عاملية، فاملسكونية اإل
فقد امتدت . وكانت البادئة يف إجياد حضارة متعددة األعراق، ومتعددة الثقافات، وإىل حد ما متعددة القارات

احلضارة اإلسالمية إىل أبعد بكثري من أقصى حدود وصلتها الثقافتان الرومانية واهليلينية، وقدرت بذلك على 
  )1().                                   ً                         قرتاض عناصر مميزة من حضارات أكثر بعدا  يف آسيا مث تبنيها وإدماجهاا

هلذا يفرتض أن يكون للتصور اإلسالمي رؤية أو مفهوم حيدد شكل العالقات مع األمم واجملتمعات 
ية وبقيمته املعرفية واألخالق ،واملفهوم الذي نتوصل إليه يف هذا اجملال، ونزداد ثقة به ،واحلضارات األخرى

وجاء رمحة للعاملني،  ،، ومنشأ هذا املفهوم القرآن الكرمي الذي خاطب الناس كافة)التعارف(واإلنسانية هو مفهوم 
                                                    ً         يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل (: وكشفت عنه آية التعارف يف قوله تعاىل

   )2().لتعارفوا
لقرآن الكرمي اليت تكرر ذكرها واحلديث عنها، وااللتفات إليها يف               ً                وهذه اآلية حتديدا  من أكثر آيات ا

ذا  الكتابات العربية واإلسالمية، منذ أن جتدد احلديث حول حوار احلضارات، األمر الذي جيعلها ذات عالقة 
  . الشأن

ذه اآلية الدكتور حسني مؤنس يف كتابه  ارة الذي حتدث فيه عن أصول احلض ،)احلضارة(وقد استشهد 
وذلك يف سياق حديثه عن عالقة احلضارة باألجناس، وما توصل إليه املؤرخون الغربيون  ،وعوامل قيامها وتطورها

  .بعدم حصر القدرة على بناء احلضارة بأجناس معينة، وأن احلضارات إمنا قامت مبشاركة أجناس متعددة
ذه النتيجة بعد جهد وعناء، يف لقد خرج املؤرخون ال(ويعقب الدكتور مؤنس على هذا الرأي بقوله  غربيون 

حني أننا معاشر املسلمني واملتكلمني بالعربية، نفتح القرآن الكرمي فنجد أنه أمجل ذلك كله يف آية واحدة من 
                                                     ً يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  (آياته، وهي اآلية الثالثة عشرة من سورة احلجرات 

                                                 
فرباير  7فؤاد حطيط، جريدة السفري، بريوت، اجلمعة : ترمجة ،احلضارة الغربية دمج حداثات واإلسالم أول من سعى إىل العاملية .برنارد لويس-)1(

  .م1997
  .13سورة احلجرات، آية -)2(
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  )1().ا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكموقبائل لتعارفو 
ا وااللتفات إليها يف األدبيات العربية واإلسالمية يكاد  ،واملالحظ أن حضور هذه اآلية واالستشهاد 

ا ا، أو  ،ينحصر ويتحدد يف نطاق التذكري  أو جمرد اإلشارة إليها، من دون التعمق يف استجالء دالال
ا، أو إمكانية ابتكار مفهوم منها، يكون أصيال  وحمكما  بشرائطه العلمية ً      ً                 استكشاف مكونا وقواعده  ،                                                       

  .االصطالحية
يكشف لنا عن حقائق كلية ذات أبعاد إنسانية عامة، نتوصل منها ملفهوم  ،والتأمل الفاحص هلذه اآلية
والتعارف هو املفهوم الذي حاولت هذه اآلية حتديده وتأكيده وإبرازه والنص  ،نصطلح عليه بتعارف احلضارات

لى وذلك باالستناد ع ،                                                        ً        ً من خالل سياق وخطاب يؤكد على قيمته وجوهريته، ألن يكون مفهوما  أساسيا   ،عليه
  :احلقائق التالية

اخلطاب يف سورة احلجرات متوجه بشكل صريح إىل املؤمنني يف بداية السورة ويف خامتتها، باعتبارها :    ً أوال  
، األمر )يا أيها الناس(إال يف هذه اآلية الثالثة عشرة حيث توجه اخلطاب إىل الناس كافة بصيغة  ،من السور املدنية

                ً                                   وكون اخلطاب متوجها  إىل الناس كافة فهو ناظر إليهم بكل  ،ه اآلية مكيةالذي جعل بعض املفسرين يعترب هذ
م   .وإىل غري ذلك من متايزات ومفارقات ،تنوعهم وتعددهم واختالف ألسنتهم وألوا

فالناس مع كل  ،)إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(التذكري بوحدة األصل اإلنساين يف قوله تعاىل :      ً ثانيا  
م م وتعدديا والقصد . إمنا يرجعون يف جذورهم إىل أصل إنساين واحد ،وتباعدهم يف املكان واألوطان اختالفا

م ألنفسهم، ويف نظرة   ،من ذلك أن يدرك الناس هذه احلقيقة ويتعاملوا معها كقاعدة إنسانية وأخالقية يف نظر
م أسرة إنسانية واحدة على هذه األرض املمت   .دةكل أمة وحضارة إىل غريها، كما لو أ

وقانون  ،وهذه حقيقة اجتماعية ،)             ً        وجعلناكم شعوبا  وقبائل(اإلقرار بالتنوع اإلنساين يف قوله تعاىل :      ً ثالثا  
ذه املساحة الشاسعة لكي يتوزع الناس فيها شعوبا  وقبائل، ويعيشوا  ،تارخيي                                                                       ً                  فاهللا سبحانه وتعاىل بسط األرض 

ا ،ة، لكي يعمروا هذه األرضيف بيئات وجغرافيات ومناخات وقوميات خمتلفة ومتعدد  ،ويكتشفوا كنوزها وخريا
ا     ً                                         علما  أن القرآن الكرمي مل يذكر يف كل آياته عبارة  ،                ً      ً      ً        ً       وجيعلوا منها بيتا  مشرتكا  وآمنا  ومتمدنا  للجميع ،ويتبادلوا ثروا

  .إال يف هذه اآلية)      ً       شعوبا  وقبائل(
اإلنساين، وإقرار بالتنوع بني البشر، فما هو شكل خطاب إىل الناس كافة، وتذكري بوحدة األصل :      ً رابعا  

  ). ليتعارفوا(العالقة بني الناس؟ من بني كل املفاهيم احملتملة يف هذا الشأن، يتقدم مفهوم التعارف 
م  ،فتنوع الناس إىل شعوب وقبائل وتكاثرهم وتوزعهم يف أرجاء األرض، ال يعين أن يتفرقوا، وتتقطع 

ويتنازعوا  ،كما ال يعين هذا التنوع أن يتصادم الناس. أمة وحضارة يف عزلة وانقطاعالسبل، ويعيش كل شعب و 
  ). ليتعارفوا(فيما بينهم من أجل الثروة والقوة والسيادة، وإمنا 

                                                 
، )237(اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة : قيامها وتطور، الكويت دراسة يف أصول وعوامل: احلضارة. حسني مؤنس-)1(

  .50م، ص1998
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م من أصل إنساين واحد فال حيتاجون إىل التعارف أو أن يتوزعوا إىل شعوب  ،وال يكفي أن يدرك الناس أ
  .رض فال حيتاجون إىل التعارفوقبائل ويتفرقوا يف األ

وألن التعارف بني شعوب وقبائل أي بني جمتمعات ومجاعات، لذلك جاز لنا استعماله يف جمال احلضارات 
  ).تعارف احلضارات(االستعمال الذي نتوصل منه إىل مفهوم واصطالح 

ية كلمة ليتحاوروا، أو ليتوحدوا، أو إذا انطلقنا من قاعدة التفاضل واملقارنة لنتساءل، ملاذا مل تستخدم اآل:      ً خامسا  
ذا النسق، ويأيت التفضيل لكلمة    ؟ )ليتعارفوا(ليتعاونوا، إىل غري ذلك من كلمات ترتبط 

احلوار، (وهذا هو مصدر القيمة والفاعلية يف مفهوم التعارف، فهو املفهوم الذي يؤسس لتلك املفاهيم املذكورة 
ا، وهو الذي حيافظ على فاعليتها وتطورها واستمرارها، هذا ، وحيدد هلا شكلها )الوحدة، التعاون ودرجتها وصور
  .أن يزيل مسببات النزاع والصدام أما من جهة السلب فإن التعارف كمفهوم وفاعلية بإمكانه. من جهة اإلجياب

  والبناء المعرفي.. تعارف الحضارات.  7
ّ                                  إذا أردنا أن نقر ب مفهوم التعارف إىل بعض حقول املعر  فة اإلنسانية، فإن هذا املفهوم يشرتك يف نسق معريف                

متقارب أو متجاور مع مفهوم التواصل الذي عرف به املفكر األملاين املعاصر والبارز يورغن هابرماس، والذي حوله 
                                     ً              ، وهي أكثر أفكار هابرماس شهرة واهتماما ، حيث اختربها )التفاعلية التواصلية(إىل فلسفة أطلق عليها تسمية 

ا املختلفة يف منظومات الفكر األورويب، من وت وصل إليها بعد دراسة نقدية لكربيات النصوص الفلسفية باجتاها
                                                                                              ً   فالسفة األنوار إىل فالسفة ما بعد احلداثة املعاصرين، وذلك يف أشهر مؤلفاته، ولعله األكثر شهرة يف حقله أيضا ، 

  ). القول الفلسفي للحداثة(وهو كتاب 
والعمل على الوصول إىل فلسفة  ،ل يف رؤية هابرماس تعين جتاوز ما يصطلح عليه بفلسفة الذاتوفاعلية التواص

اليت تتجاوز الذات أو فلسفة الذات إىل بناء املعرفة والتعارف  ،                                    ً وهذا ما تسعى إليه مقولة التعارف أيضا  . اآلخر
  . والوصول إىل اآلخر

عند هابرماس يرتبط حبقل املعرفة أو هكذا حاول ربطه،  والفارق الرئيسي بني املفهومني أن مفهوم التواصل
  .أما مفهوم التعارف فريتبط حبقل االجتماع، فتحددت عالقته باجملتمع واجلماعة والناس. فتحددت عالقته بالعقل

ت فهي القدرة على اكتساب الثقة العلمية ملثل هذه املقوال ،أما وجه الصعوبة املعرفية اليت تواجهنا يف هذا الشأن
    ً                              خصوصا  وأن اجملال العريب يف علم احلضارة . واملفاهيم، والقدرة على بناء القاعدة املعرفية املتماسكة هلذه املفاهيم

                            ً       ً             ً                                                 وتاريخ احلضارات مل يشهد ازدهارا  وتقدما ، وليس معروفا  عن الكتابات العربية متيزها يف هذا احلقل، فهي أقرب 
ا وحماولة تقليدها أو االعتماد عليهاإىل حماكاة الكتابات الغربية، والتزود ب هلذا فإن . املعرفة منها، وإتباع منهجيا

واجلدارة العلمية ليس  ،املفاهيم والنظريات اليت تأيت من العامل العريب تواجه حتديات صعبة يف انتزاع االعتبار العلمي
  .                                            ً من الغرب فحسب، وإمنا من داخل العامل العريب أيضا  

الصعوبات املتعلقة بعملية اإلمناء املعريف هلذه املفاهيم والنظريات ذات املنشأ العريب، يضاف إىل ذلك 
وإحاطتها باخلربات والتجارب واحلفريات األثرية والتارخيية واحلضارية، هذا  ،وإمكانية دجمها يف الرتاكمات املعرفية
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يل والفحص والنقد، لغرض إمنائها من جهة، ومن جهة أخرى، مستويات االهتمام بتناوهلا بالدراسة والتحل
  . ومن جهة ثالثة، املشاركة بتعميمها وإلفات النظر إليها والدفاع عنها. وتطويرها وإنضاجها

وهذا ما يفسر عدم قدرة العامل العريب على ابتكار األفكار والنظريات وإدماجها يف املعارف اإلنسانية، 
        ً                                           يفسر أيضا  غياب التضامن واإلحساس باملشاركة بني الباحثني كما . وفتح النقاش حوهلا على نطاق عاملي واسع

  .والكتاب يف العامل العريب
، ال تعين جمرد االعرتاف بتعدد احلضارات وتنوعها، وإمنا تستند على )تعارف احلضارات(    ً            وأخريا  فإن مقولة 

فالعامل ليس  ،ادل املعرفة واخلربةضرورة بناء وتقدم احلضارات يف العامل، وتأسيس الشراكة احلضارية فيما بينها، وتب
  .وإمنا إىل استنهاض احلضارات كافة ،حباجة إىل حضارة واحدة

           ً           وأوضح تعبريا  عن الرؤية  ،                                     ً       ً                      هلذا فإن مفهوم تعارف احلضارات أكثر ضبطا  وصوابا  من مفهوم حوار احلضارات
حتتاج إليه احلضارات يف عامل وما  ،وأن التعارف هو الذي يؤسس للحوار وينهض به ،اإلسالمية يف هذا الشأن

يف املقابل أن التعارف هو  ،اجلهل املسبب للصدام بني احلضارات ،اليوم هو التعارف الذي يرفع اجلهل بصوره كافة
  . الذي حافظ على تعاقب احلضارات يف التاريخ اإلنساين
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  بين التأصيـــل والتحديث الفضـــاء الجامعـــي
  )1(َ            ب عـــلي محمد

  :مقدمــــــــة
د اجملتمع ، إىل تعقفيةالثقاغريات القرن احلايل االجتماعية واالقتصادية و أكدت معظم الدراسات وفقا ملت

ل حة على ضرورة التعرف على أسبابع العلم الدالة بصورة مستمرة، و تنوعت فرو السيما بعد أن تعددت و 
 
ِ                              امل
ُ
   

او  حدوث الزيادة املستمرة للمشكالت، مية دراسة العالقة بني هذا حبتو . على الفرد واجملتمع طبيعة انعكاسا
ملة، على أساس أن كل من التنمية ملعرفة مدى التأثري الذي ميكن أن حتدثه املعرفة يف عملية التنمية الشاالتعليم و 

خمططات اتيجيات و من خالل االهتمام بإسرت هدا لعملة واحدة  يصعب الفصل بينهما، و  وجهان العلم والتنمية
 .عليمية نظرية وتطبيقيه تتماشى ومتغريات اجملتمعت

على أساس أن تطور اجملتمع وظهور احلاجة املتجددة  قة اجلدلية واضحة بني اجلامعة واجملتمع  ً           إذا  تبدو العال
ب آليات لتح ِ            فيه توج  اجملتمعية بدون القطاعات املؤسسات الفاعلة يف كافة قيق برامج تعليمية يف املنظمات و       

ستقبلي ألجل احلفاظ على املنظور املضاري و السيما اجلامعة كفضاء حبثي تسعى إىل املوائمة بني الرتاث احل استثناء
 م يز
َ   القيم واملوروث الثقايف امل
ُ
                       . 

أهم مؤسسات التعليم يف اجملتمع، واليت تسعى إىل حتقيق التنمية     ً                            نظرا  لكون اجلامعة اجلزائرية من بنيو 
ليت تتماشى ومتطلبات الفرد املناهج التعليمية امن خالل تطوير وتعديل الربامج و  ل البحث العلميتفعيو 

تزويدهم خبربات                   ً                   من أمناط سلوكية سواء  لألستاذ والطالب و املستقبلي مع التمسك بالقيم واحتياجات الواقع اآلين و 
م،اليت متكن كليهما من خوض غمار  سنحاول من خالل هذه املداخلة تسليط  التغريات االجتماعية الالحقة 

ً       أوال   إىل حت ، من خالل التطرقبني التأصيل والتحديثاجلامعي  الفضاءالضوء على  ديد املفاهيم مثل القضاء   
املوائمة بني إسرتاتيجية اجلامعة يف التغيري واإلطار الفكري العام  اجلامعي، التأصيل، التحديث مث التعرض ثانيا إىل

اإلنسان كرأمسال بشري  من خالل تثمني دوره ، و الل الرتكيز على الفكر قي عملية إنتاج املعرفةللمجتمع من خ
  .    ً     أخريا  خامتة، و )التكيف(وحتمية االتساق ) متطلباته(قي عملية التنمية، وبعدها التطرق إىل حاجات التغيري 

  
 
 
 
  
  
  

                                                 
   .مستغـــــــــامن، جامعة عبد احلميد بن باديس، كلية العوم االجتماعيـــة ،أستاذ بقسم علوم اإلعالم و االتصال  - )1(
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  : الفضـــاء الجامعي  :   ً أوال  
املؤرخ يف سبتمرب  544-83وفق للمرسوم رقم ( اإلشارة بداية ملفهوم اجلامعة يف التشريع اجلزائري  ميكنين

 1998آوت  17املؤرخ يف  253-98كدا املرسوم التنفيذي رقم و . القانون األساسي للجامعة واملتضمن 1983
املوافق ل  1429صفر عام  16 مؤرخ يف 05- 08الذي مت تعديله بالقانون رقم ) املعدل للمرسوم املذكور أعاله

  )1(.2008فرباير سنة  23
  : من القانون ذاته  02حسب ما ورد يف املادة 

  .تتكون اجلامعة من كليات العايل و  تنشأ اجلامعة مبرسوم تنفيذي على اقرتاح من الوزير املكلف بالتعليم
يرتكز وإذا كان من البديهي أن اجلامعة البنية العليمة األساسية يف الدولة اجلزائرية، إال أن عملها األساسي 

، حبيث تضطلع هامشي يف عملية البحث العلمي والتطوير التقينتشارك بشكل متواضع و على العلمية التدريسية، و 
  : على رأسها ا، و من املهام والوظائف املنوطة اجلامعة اجلزائرية مبجموعة 

  .تكوين رأس املال البشري -   
  ... .املسامهة يف التقدم االقتصادي ، حفظ الرتاث الوطين -   
  : اء العام ميكن أن حنصره فيما يليغري أن الفض   
، تلك الوظيفة اليت أمجع على اجلامعاتالوحيدة عند نشأة كان التدريس الوظيفة األوىل و : التدريس -1   

ا املادية و ، مما جعل اجلامملمارسني واملنظرين على حد سواءأمهيتها كل من ا املتاحة  البشريةعات توظف كل إمكانا
ا التارخيية من أجل حتقيق هدا اهلدف - ، لدا فإن مؤسسات التعلم اجلامعي ركزت جل اهتماماها مند بداية مسري

، قد كان ينظر إىل األستاذ اجلامعي، و ....يف التعليم يةوعنال،  على -بع األخري من القرن التاسع عشر حىت الر 
ليمة ، دو املعرفية العاجلامعة أنداك بأنه معلم العامل لدلك وصف أستاذ        ً     ليس باحثا ، و على أنه مدرس املقام األول و 

، احمليط االجتماعيرتام والتقدير يف الوسط اجلامعي، ويف ، الذي يتمتع بقدر كبري من االحوالواسعة والفكر املستنري
ث املنشورة يف جمالت علمية حمكمة، كما مل يكن معيار متيز األستاذ اجلامعي يف دلك احلني هو إنتاجه من األحبا

معرفة  ما يتعلمه مع طالبه منة أستاذ اجلامعة يف قاعة التدريس، و فعاليكان معيار التميز هو مدى كفاءة و إمنا  و 
  .وفكر وأخالق وسلوك 

                 ً     ً                          ا العصر، يشغل حيزا  كبريا  من وقت وجهد وفكر أساتذة ذأصبح البحث العلمي يف ه: علميالبحث ال - 2
ن مكانة عضو هيأة التدريس العلمية، وساط األكادميية دون استثناء، ألاجلامعات، واملسئولني يف مجيع األ

ً                   ا فضال  عن دور البحث العلذ                   ً                                 أصبحت مرتبطة ارتباطا  وثيقا بالبحث والنشر والتأليف، ه مي يف تزويد عضو هيأة     
                                                                             ً                     التدريس باملعلومات واملعارف املتنوعة وحتسني مستوى أدائه وتقدمه املهين ، كما ميثل موردا  مهما من موارد متويل 

                                                 
تار خمباجي  مجال العيفة، اجلامعة اجلزائرية يف ظل التشريعات اجلديدة أي دور تنموي، جمللة العلوم االجتماعية واالنسانية، التواصل تصدرها جامعة -)1(

  .95 94، ص ص  2008، سبتممرب 22اجلزائر، عدد  –عنابة 
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، لصاحل قطاعات اجملتمع املنتجة، ويؤدي البحث وم به اجلامعات من مشروعات حبثيةاملعلومات، نظري ما تق
  :  العلمي جمموعة من الوظائف أبرزها

  .تطويرها جتديدها و البحث العلمي عامل أساسي يف إنتاج املعرفة و  -     
  .البحث العلمي أساس املكانة والتميز، ومن خالله تتفاضل اجلامعات -     
  .رقية ومتيز عضو التدريس باجلامعةالبحث العلمي أساس ت -     
  .تدريسالبحث العلمي احد مداخل التنمية املهنية ألعضاء هيأة ال -     
اجتماعية تقوم اجلامعات بدور أساس يف تنمية اجملتمع، تنمية شاملة سياسية واقتصادية و  :خدمة المجتمع  - 3

ال تربوية ، فاجلامعات تقدم خدمات يف كافة اجملاالت ولكافة األفراد واملنظمات، من خالل إعداد رأس موثقافية و 
دف جتديد تأهيل األفراد يف مهنهممتابعة تدريب و اجملتمع، و  التطور يفالبشري، باعتباره أهم مقومات التنمية و   ،

نوطة بتحسني مستوى معيشة األفراد، ، فاجلامعات مأفكارهم ومعارفهم، وتزويدهم بكل جديد يف جمال عملهم
م  ا وحبل مشكال عنها يعرب املشرتكة على األفراد بالسوية و  رعاية للمصلحة )1(.حتسني نوعية احلياة اليت يعيشو

هو رعاية ... ذي منه توجد العالقة بني األفراد، فالعامل األساسي الة التوعيةعلماء الفقه اإلسالمي باملصلح
ولتفعيل  )2(.العريفعي و املصلحة العامة لكافة اجملتمعات أو اختاذ النظم املقررة من قبل املشروع ذاوي القانون الوض
   )3(:هدا الفضاء واحلرص عليه وعلى جودته ينبغي  إبراز بعض جوانبه اليت ينبغي الرتكيز عليه

ثني على جودة مستوى العاملني اليت تفرتض مكانة اجتماعية ومالية الئقة توفر هلم وحوافر تشجع الباح -   
  .البحث االجتماعي املشرتك

كل ما هو عصري ومطلوب ومتجدد، مع ضرورة الرتكيز على   جودة مستوى الربامج حىت تتالءم مع -   
             ً      واليت متثل حاليا  أهم  –الفجوة الرقمية  –التخصصات يف جمال التكنولوجيا احملورية اليت ذكرها نبيل على يف كتابه 

  .فروع التكنولوجيا العالية 
عايري اجلدارة رص على تطبيق مجودة مستوى الطالب الدين يشكلون املادة األولية للتعليم العايل، مع احل -

  .ني الشعب العلمية والشعب األدبيةعلى التوازن ب والتفوق، مع احلرص
 املوقع اجلغرايف القريب من أوربا أحد مراكز اإلشعاع العلمي، الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بغرض -

  .االستفادة من التطور التكنولوجي
زائر واليت يسمح بإقامة مؤسسات ومشاريع اقتصادية، ميكن ربط اجلسور بينها فرص االستثمار املتوقعة يف اجل -

  .وبني اجلامعة

                                                 
ر تنموي،  جمللة العلوم االجتماعية واالنسانية، التواصل تصدرها جامعة باجي مجال العيفة، اجلامعة اجلزائرية يف ظل التشريعات اجلديدة أي دو   -)1(

  .96، ص 2008، سبتممرب 22اجلزائر، عدد  –خنتار عنابة 
  . 27، ص 1987، دار ومكتبة اهلالل، بريوت  1حممد حممد طاهر ال بشري احلاقاين، علم االجتماع بني التغري والثابت، حكم  -)2(
  .113ة، النفس املرجع، ص مجال العيف  -)3(
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  .وفرة اهلياكل والبىن األساسية من جامعات ومراكز جامعية ، وهو ما ليس متوفرا يف العديد من الدول  -
تمع اجلزائري غري مدروس ميادين البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حيث أن اجمل حداثة العديد من -

  .كاف، مما يوفر ميادين حبث جديدة  بشكل
    التأصيــــل :       ً ثانيا   

عندما كون اإلنسان حضارة كانت تلك احلضارة يف مراحلها األوىل بنظامها التقين املتواضع تعيش  يف         
                                           ً                                                       أحضان الدين حبيث إدا ما ازدادت حضارة ازدهارا  ازدهر بالتايل نظامها الديين، لدلك ميكن القول بأن احلضارات 

ه احلضارة يزول بالتايل نظامها ذ، وأنه بانتهاء أو زوال هيف مراحل منوها األوىل ال تزدهر إال يف أحضان نظام ديين
  )1(.الديين  وتوضح هده العالقة أن الدين كان يشكل احلضارات وحيدد مسار تقدمها

وكانت احلضارات األوىل شاهدة على إدراك اإلنسان للزمن، فقد ترك املصريون القدماء أثارهم من أحجار       
، إدراكا منهم بوجود زمن مستقبلي طويل قادم، بقى دهورا طويلة وال تنفى بسهولةليت تاجلرانيت الوردي الصلبة وا

التاريخ وتبعهم اإلغريق،  بذلكوتركوا نقوشهم بكتابة هريوغليفية منحوتة فوق هده الصخور الصلدة فصنعوا 
م العظيمة ع فصنعوا آثارهم من الرخام األبيض الصلد لتبقى هي األخرى شاهدة لك ذ، لرب العصورعلى حضار

، Evaluationالتطور " فان اإلنسان القدمي الحظ جمتمعه املتغري،  فقد كان خمتلط مع مصطلحات أخرى مثل 
ة هده املصطلحات بدأت العلوم االجتماعي  Growthالنمو، و  dévelopementالتنمية، و  Progressالتقدم 

وليم مند ذلك وضع بينهما مع الدراسة واألحباث، و خللط ، فأصبح من غري اجلائز امتيز بينها مع بداية هدا القرن
                     ً وبدلك  الدراسات منهجا   )2(."1922عام التغير االجتماعي كتابه املعرفة    - William Ogbern -اوغبرن 

ما يدالن على  التطور كمافكثرا ما استخدم مفهومي التغري و ،     ً                            علميا  وتتابعت بعد دلك بشكل ملحوظ لو أ
. داورين االجتماعي مع نظرية    ً                      واسعا  يف احلقلني البيولوجي و             ً شهد انتشارا  " الواقع أن مفهوم التطور املعىن نفسه، و 

رنة بني الكائن احلي واجملتمع والداللة على االشرتاك يف النمو ومتايز باملقا هربرت سبنسركان تطبيقها على يد و 
لتطور البشري يسري يف عدة خطوط يم بينما اغري أن  التطور العضوي يسري يف خط مستق )3(،"الوظائف بينهما

وهو ما أدى إىل صرف النظر عن منوه التطوري   .الثقافيةالسياسة و وذلك على حسب العوامل االقتصادية و 
أن سبب هدا اخللط راجع إىل آن اجملتمع " جون ديوييبني و . ابه للتغري يف العلوم االجتماعيةكمفهوم مش

التواصل مع اجملتمع كية ساعدت العزلة بوقف االتصال و يف حالة من االستاتياإلنساين قد ظل لفرتات طويلة 
ايت وانتقاهلا إىل الديناميكا واليت تعترب عند البعض ثورة من التفاعل املعلوم"، حىت جاء اجملتمع املتقدم برىاألخ

ي األخالقا حتمل املعىن ألقيمي و باعتبار ه، للكلمة ، فالتقدم ال يتوفر على البعد املوضوعي باملعىن  التقليدي     ً تقدما  

                                                 
  .11، ص 2005 عبد احلليم رضا عبد العال ، التغري االجتماعي وهيكلة اجملتمعات املعاصرة ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ،  -)1(
، لبنان –من احلداثة إىل العوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت...املفاهيم واإلشكاليات –، سوسيولوجيا الثقافة عبد الغىن عماد -)2(
  .189، ص 1/2006ط

  .189، ص عبد الغىن عماد، نفس املرجع -)3(
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ً                     التغري يوصف كما هو كائن فعال  وليس كما جيب أن يكون، بينما املتأثر باملعين الذايت للدارس بدلك مل يعد و  )1(."                         
يعترب إدراكه للزمن شرطا أساسيا يه ولرسم مستقبله قدر إمكانه، و يعيش يف حاضره فقط بل تطلع ملعرفة ماض

، إذ إن التغري ال يدرك متاما إال إذ حددت معامله ة طبيعية واجتماعية عرضة للتغريمن بيئ لتدعيم فكرة أن ما حوله
  .عرب فرتات زمنية متعاقبة واضحة متأصلة 

ر حتصيل دلك يف أقرب وقد يسهل اهللا من البش" كيفية حدوثه  إبن خلدون يف العقل التجرييب و جند العاملو 
، فيستغين عن طول املعاناة يف تتبع شيخة واألكابر، ولقن عنهم ووعى تعليمهمإذ قلد فيها اآلباء وامل ،زمن التجربة

أو عرض عن حسن إستماعه وإتباعه، طال  التقليد فيهومن فقد العلم بدلك و . ائع واقتناص هدا املعىن من بينهالوق
ته سيئة األوضاع معامالغناؤه يف التأديب بدلك، فيجري يف غري مألوف ويدركها على غري نسبة، فتوجد آدابه و 

من مل يؤدبه والده أدبه الزمان  –هدا معىن القول املشهور و . اله يف معاشه بني أبناء جنسهيفسد ح،  و بادية اخللل
بعد الديين القن بأصالة الفكر الشجي بالرتاث و هو حيصل بعد العقل التمييز امللو  )2(،هدا هو العقل لتجريبو  –

  .املرتكز على احلكمة والصواب
حتليل هده وم على معرفة نظمها االجتماعية و ى مالنوفيسكي أن أحسن وصف ألية ثقافة جيب أن يقير و 

األسرية : ميكن حتديدها بتسعة نظم هي النظم، و ، سواء كانت بدائية أو حديثةالنظم اليت تتألف فيها هده الثقافة
كما يشري مسنر و  )3(.السياسية –القانونية  – االقتصادية -اللغوية  -اجلمالية  -األخالقية  - الدينية  -الرتبوية  -

ناصر ، فهو حيمل يف ذاته عا ضخما للعادات يشمل احلياة كلها، وخيدم مجيع مصاحلاإىل أن التأصيل ميثل نظام
اليت ال تلبث أن ترتقي فتصبح مبادئ للحق ، و ...ياد وحتميه روادع روحيةاعتتربره من تقليد واستعمال و 

  )4(.والصواب
ف األفراد الدين تضمهم العادات والتقاليد القدمية، تنتشر بينهم احملبة فالعالقة االجتماعية بني صفو 

جند احلياة هلا  عندهاالوعي الفكري يف الزمن املتأخر و مقارنتها مع وبيان األخطاء غري املباشرة و ...والصفاء والوداد
مناخ عن مناخ الثاين وكل زمان عن الزمن الذي  آلخر وكل، إذ خيتلف كل قطر عن القطر اتضاريسها اخلاصة

إن مشكلة التاريخ ميكن أن  )5(.قد يقع االختالف يف الزمن نفسه فكيف بأزمان املتباعدة مع بعد القرائنبعده، و 
لها يف نطاق ما إما أن حنظرين إىل ما يغري ذاته اإلنسانية، و ، نافإما أن حنلها يف نفس الفرد ذاتهتتصور بطريقتني، 

  )6(.، ناظرين إىل ما يغري إطاره االجتماعيحييط به

                                                 
  . 190، ص السابق عبد الغىن عماد،  نفس الرجع -)1(
  209، ص 2006مقدمة ابن خلدون الدار الدهبية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، عبد الرمحن بن خلدون حتقيق ايب عبد الرمحن عادل بن سعد  -)2(
لبنان،  –من احلداثة إىل العوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ...املفاهيم واإلشكاليات –عبد الغىن عماد، سوسيولوجيا الثقافة  -)3(
  . 91، ص 1/2006ط

  .164، نفس املرجع، ص عبد الغىن عماد -)4(
  . 27 25، ص ص  1987، دار ومكتبة اهلالل، بريوت  1حممد حممد طاهر ال بشري احلاقاين، علم االجتماع بني التغري والثابت، حكم -)5(
  .75، ص2006ق دمش–، دار الفكر 1مالك بن نيب، ترمجة عبد الصبور شاهني، كشكالت احلضارة ميالد جمتمع، شبكة العالقات االجتماعية ج -)6(
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  التحديـــث:      ً ثالثا  
وار الوظيفية                             ً                                  االنتقادات توجه إىل اجلامعة نظرا  إلخفاقها املستدمي يف القيام بأهم األدمند بداية السبعينات و 

ارج اجلامعة بل من ، بل إن هده االنتقادات مل تأيت من خأال وهي تنمية اجملتمع وحتديثه، اليت أنشئت من أجله
اوباحثني و  أكادمييني الجتماعي مفاهيم التغري اومن هنا جيب التميز بني التحديث و  )1(،عاملني داخل اجلامعة ذا

 - التحديث  –التنمية االجتماعية مييز بني التغري االجتماعي و " بوسوكوفجند أن و . والتنمية االجتماعية والتصنيع
ُ   ً      ، بينما الثاين يتضمن ح كما  على إىل تنوعات يف البناء االجتماعي فاألول يؤدي ، فالتغري الرغبة يف التغري                    

تصورا " هوروفيتز يضيفو  )2(،"مية االجتماعية حتمل معاين ذاتية                        ً            االجتماعي يفرتض معىن موضوعيا  بينما التن
فالتصنيع يشري إىل .الدميغرايف صادي و والتطور االقتالتغري  التصنيع و بنيا للتنمية فقد فرق بوضوح بينها و دقيق

بينما تتضمن التنمية التغري يف العالقات اإلنسانية ويف املركز االقتصادي . ة واآلليةاالخرتاعات التكنولوجي
هدا التميز ال شك انه يزيل حتمية و  )3(،"ياسي اليت يتصل فيها الفرد بغريه، بغض النظر عن مستوى التصنيعالسو 

                                       ً           بالتايل ميكن لنا من حتقيق التنمية اجتماعيا  دون احلاجة و . بني التنمية االجتماعية ومراحل التصنيعألسبيب االرتباط 
  .الدخول يف مراحل التصنيع الثقيل إىل

زمنية على  أي فرتة ويفالشخصية  يو ذ"للتحديث مراحل، وسلم لد درجات كثرية، ميكن أن يكون اجملتمع 
، قابلة يف نفس الوقت للنقصان االرتفاع ثابتة، وكما هي قابلة للزيادة و درجة معينة من درجاته، وهي درجة غري

سياق التحول االقتصادي "ديث هو هو ما دهب إليه الكاتب العريب هشام شرايب بان التحو  )4("واالخنفاض
  )5(".، ميثل ظاهرة فريدة من نوعها ل مرة يف أوروباالتكنولوجي كما جرى تارخييا ألو و 

. ها، ميكن أن تبدأ عندما تتوفر الظروف املناسبة النطالقونزعم أن ظاهرة التحديث على مستوى اجملتمع
، أو قائد مثال        ً        أو زعيما  سياسيا. يكون شخصا حيتل مكانة اجتماعية قد. تكون البداية بسبب فعل فاعل

وله رغبة ا هو سائد عن م، ختتلف اقتصاديا، شخصا له رؤية للمستقبل           ً ، أو مغامرا  سكريا، أو مصلحا اجتماعياع
قد يكون الفاعل أكثر شخص مجاعة أكثر أو مجاعات متعددة قد تكون اجلماعة أو و  .يف قيادة حركة التغيري

قد تكون اجلماعة او اجلماعات رمسية الطابع من بني بني اليت تنتمي للمجتمع املدين و اجلماعات غري رمسية من 
ون خارجية قد تكأي تنتمي لنفس اجملتمعع و  قد تكون اجلماعة الداخلية. مةي للمؤسسات احلكو تلك اليت تنتم

فوائد و اجلماعة املؤثرة أسلوب اإلقناع، وما يتصل به من شواهد على أمهية و قد يتبع الفرد أتنتمي إىل جمتمع أخر و 
  .عة إىل أسلوب القوة لفرض الرأي والفلسفة، والتغيريقد يلجأ الفرد أو اجلماتغيري، و ال

                                                 
  . 122، ص 2000/ 1لبنان، ط –، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت 2عبد اهللا حممد عبد الرمحن، دراسات يف علم االجتماع  -)1(
  93، ص 1999/ 1دمشق، ط –جهينة سلطان العيسى ومن معه، علم اجتماع التنمية، االهايل للطباعة والنشر والتوزيع سوريا  -)2(
  .93نفس املرجع، ص جهينة سلطان العيسى ومن معه،  -)3(
ياسني علي الكبري، التحديث والتحضري والتنمية البشرية، منشورات اكادميية الدراسات العليا، / مصطفى عمر التري، دراسة مهداة اىل دكرى أد -)4(

  .176، ص 2005، 1اجلماهريية العضمى، ط –طرابلس 
  .49، ص  2007قسنطينة، سنة  –رابح كعباش، سوسيولوجيا التنمية، خمرب علم االجتماع للبحث والرتمجة، جامعة منتوري   -)5(



 
 

27 

، ...كن التمييز بني أنواع من التحديثلك ميذل                         ٌ         النتاج تتلون خبصائص املتسببة  فيه، و فخصائص التحديث 
يكون هدا املتغري متغريا لكن قد ثال، و قد يكون نتيجة متغري مستقل واحد كالدولة م  -كمتغري تابع   -فالتحديث 

، أو فرتة زمنية ساد يب الزمين هو الزعيم امللهم مثالتقد يكون املتغري السابق يف الرت متداخال، فيقع موقعه الوسط، و 
املتداخلة، قد تتغري  نزعم أيضا أن أثناء املتغريات املستقلة أوو . ام سابق كفرتات االستعمار مثال وهكذافيها نظ

نفس ، يقود إىل يقول بأن السري يف طريق التحديث ، فيوجد منديث اجملتمع بتغري احلقب الزمنيةخالل مسرية حت
ن النموذج الوحيد بعبارة أخرى يوجد من يصر على أو . ائج بغض النظر عن خلفية السائر ومن زمان سريهالنت

رواد مدرسة ميثل هدا املوقف بوضوح ابرز  .لتحديث الشخصية أو احلداثة هو النموذج الغريبلتحديث اجملتمع، و 
األقطار إىل الصدمة اليت واجهتها و ... -ع التقليدياية اجملتم –يف دراسته املشهورة "التحديث دانيال لرينر، 
  )1(".، اليت نتجت عن زحف الغرب االستعماري على املنطقة العربية يف أزمنة خمتلفة

الذايت وم التحديث وقدما الوعي القومي و الصياغات التصورية حول مفه" يف  روبرتسونناتال و قد حبث و 
ليس حسب الدول، فالتحديث والعصرنة يرتبطان باجملتمع و يتجه حنو التحديث يف النسق للمجتمع الذي 

الصفوة (             ً                                 حتقيق أهداف معا  ترتبط بالدرجة األوىل بشكل الدولة ليله، فيتضمن التحديث تقييم و مؤشرات حت
اليت يعتربها الباحث  )2(،"كز اجليد مبؤشر الثقافة العامليةألجل السري بالتساوي حنو الدول ذات املر ) السياسية

اح اإلجرائي ملواجهة مناذج التحديث يف املنطقة املراد تنميتها باعتبار التغري مفهوم موضوعي حيتاج إىل حتليل املفت
ام السياسة وعلماء أي شكل على العكس من التنمية كمفهوم ذايت حمل استخداجتاه و  موضوعي نتعرض له بأي

. ق االجتماعي واالقتصادي والسياسي لدلك اجملتمعق النسالتقريب بينهما حيتاج إىل دراسة ميدانية وفاالجتماع، و 
                                             ً       ً     ً                                  هنا حيتاج إىل خطط وفقا الحتياجاته طاملا لديه رصيدا  معرفيا  ضخما  يوجه به مساره االجتماعي بعيدا عن و 

كدا أن احلاجات الجتاه مؤ اا ذيعمق مالينوفسكي هو  .أهدافنا وفق اختياراتنااملتناولة اخلارجة عن تطلعاتنا و النماذج 
إشباعها ترتبط ارتباطا وثيقا باشتقاق احلاجات ثقافية جديدة وأن هده احلاجات اجلديدة ال تتم األساسية للفرد و 

التحديث من االفرتاض القائم على وجود نظام اجتماعي متشابه لدى  وتنطلق نظرية )3(.إال بإنشاء بيئة جديدة
ةوسياسية و  امية يشتمل على أمناط اجتماعية واقتصاديةمجيع الدول الن تنحدر نظريات التحديث  ،ثقافية متشا

من مصدرين رئيسيني  –نظريات التحديث متثل إحدى مناذج علم االجتماع األمريكي  –يف علم االجتماع الغريب 
 إىل أن )5(،كما يشري توملان  )4(.اآلخر على البعد البنيوي للمجتمععلى البعد الثقايف السيكولوجي و  يركز احدمها

                                                 
كادميية الدراسات العليا، ياسني علي الكبري، التحديث والتحضري والتنمية البشرية، منشورات ا  دراسة مهداة اىل دكرى مصطفى عمر التري، -)1(

  .179، ص 2005، 1العضمى، طاجلماهريية  طرابلس،
  . 94دراسة مهداة اىل دكرى  ياسني علي الكبري، نفس املرجع، ص  مصطفى عمر التري،  -)2(
لبنان،  –من احلداثة إىل العوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ... املفاهيم واإلشكاليات –عبد الغىن عماد، سوسيولوجيا الثقافة  -)3(
  . 90ص، 1/2006ط

  .51، ص 2007، سنة قسنطينة –، جامعة منتوري الرتمجة، سوسيولوجيا التنمية ، خمرب علم االجتماع للبحث و رابح كعباش  -)4(
  .107، ص 2000، الدافعية لالجناز، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، عبد اللطيف حممد خليفة  -)5(
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اليت أثار نظرية التوقع يف جمال الدافعية و لكن أكثرها ارتباطا بالسياق احلايل هي لعديد من نظريات التوقع و هناك ا
اخلارجية ، حبيث أوضح إىل أن امليل ألداء ل العديد من العوامل الداخلية و فيها إىل أن السلوك يتحدد من خال

  : غرياتاعل ثالثة أنواع من املتفعل معني هو دالة أو حمصلة التف
 .احلاجة أو الرغبة يف حتقيق هدف : املتغري الدافعي -

 .االعتقاد بان فعل ما يف موقف معني سوف يؤدي إىل موضوع هدف : املتغري التوقع -

  .قيمة اهلدف بالنسبة للفرد: لباعثاملتغري ا -
  :اإلطار الفكري العام للمجتمع و تأثيره على إنتاج المعرفة :       ً رابعا  

، تكمن عند مستويات عليا كار الوافدة يف جمالت حياتية عدةقاعدة أو هيئة سليمة لألفإن إمكانية خلق 
ئدة مند يقصد باألفكار يف االجتاهات الفكرية العامة أو الساة واختاذ القرار يف جمتمعنا، و لصنع السياسة العام

ى ، أو لكل سلعة تشرت لكل مشروع النظر بدقة يف اجلوانب العلمية والتقانة، اليت توجب االستقالل إىل يومنا هدا
لم حتديد النقص يف نظم العكون متوافرة، و ، وتطوير طاقات جديدة عندما ال تدف استخدام الطاقات الوطنية

، وال بد أن تكون القضايا األساسية اليت حتتل مكان الصدارة يف تفكري صانعي القرار والتقانة من الناحية العلمية
 ، وجند أوزاولد يعترب اإلنسان ليس سوىتطوير امليكانيزم الوطين املتوفروع على حنو يتيح هي كيفية النهوض باملشر 

ا حمول للطاقة يف شىت صورها، وما اوجد اإلنسان من لغة وقوانني، إنتاج، جتارة و  دولة سوى تنظيمات يراد 
  )1(.حتسني حتويل الطاقة اخلام إىل طاقة نافعة بأقل قدر ممكن من املفقود

لفكر احمللي التنموي مل يشغل نفسه مبوضوع اإلعالم التنموي كوسيلة أو وسيط اسرتاتيجي بني اجلامعة إن ا
ا االندراغوجية ومل ميس اإلعالم اجملتمعو  ، حيث تركز االهتمام داخل اجلامعة مبتطلباته البيداغوجيا وأمهلت معوقا

كرسالة داعمة ملستقبلها مل يدخل يف أجندة اجلامعة   من الواضح انه ً      ً                    سا  خفيفا ، إن مل اقل منعدم و التنموي إال م
واحلقيقة أن التخطيط الرباجمي لالستفادة من الشبكة االجتماعية على املستويني احمللي واجلهوي مث  .التنافسي

، وينبغي أن يؤخذ هنا يف االعتبار حاالت التفكك جتماعي الدائر بني خمتلف طبقاتهالوطين، مل يواكب الفكر  اال
، مما أدى إىل غياب اجلدية يف التخطيط لالستفادة من االت إىل الصراع العصيب احمللييت وصلت يف بعض احلال

   .ة الباحثني لدعم التعاون يف ما بينهم  يف جماالت العمل الوطينذاالسات
ساس وطين، طاملا أنه مشروع وطين، يستهدف تكون على أ إن اإلسرتاتيجية الوطنية للجامعة ينبغي أن

ة يف اجتاهات ، ينبغي أن تسبقه خطوات أساسيىل حد كبري ختطيط اسرتاتيجي معقدهو إحتقيق أهداف وطنية، و 
مظاهر ، فالفكر الغريب ما لبث أن عدل بعض اجتاهاته يف ضوء اخل... خمتلفة، تنظيمية ومالية وحبثية إنتاجية 

افت أمسال التحول من إسرتاتيجية تكثيف ر و . اإلخفاق اليت اتضحت له إىل إسرتاجتية تكثيف العمل، غري أن 
فقدان النموذج البديل ما فتئ أن يشكل جوهر الفشل ملا يرى من عدم قدرة وسائل اإلعالم على الفكر العريب و 

                                                 
  .21، ص2005، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، هيكلة اجملتمعات املعاصرة، التغري االجتماعي و عبد احلليم رضا عبد العال  -)1(
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 لألنشطة على اعتبارها اجلزء األكربليت حتدد جهود التنمية الوطنية و تعبئة أفراد اجملتمع يف اجتاه األولويات ا
دف وت دار يف اجتاه التغري والنمو التنظيمية يف   .                 ُ                        اجملتمع، واليت 

ة الربجمسرتاتيجي و كال من التفكري االلصريورة اإلسرتاتيجية تتطلب دمج  ، أن الرؤية املمتدة لوترى ليدتكا
  )1(:تؤكد أن التفكري االسرتاتيجي يتكون من مخسة عناصر أساسيةاإلسرتاتيجية كنشاطني مرتبطني، و 

مبعىن امتالك تصور دهين واضح عن جمموع النسق القيمي لألفراد داخل اجلامعة، حىت  :المنظور ألنسقي  .أ 
وفق قانون العرض والطلب، فانه يتعني أن يكون . يتمكن اجملتمع من االستجابة مبرونة متطلبات اجلامعة

  . هلا منفذ حنو املدخالت املرنة للتفاعل العناصر مع بعضها البعض
واملرتبطة بصريورة حل املشاكل كمبدأ يف التفكري االسرتاتيجي بتحليل : فتراضالمنهجية القائمة على اال  .ب 

 .للحاجة                    ً علمي للظاهرة  تبعا  منط أو باحلدس فكليهما 
                                            ً          ا التفكري متجدرا يف تاريخ املنظمة وحميطها، وقادرا  على فهم ذأن يكون ه:  القصدية اإلستراتيجية  .ج 

 PHILIPE  Cabin)            َ أشار فليب كىب   وقد. املوارد واجلاحات واإلخفاقات املاضية على أمهية " (
دئة احلقل االجتماعي مبختلف تياراته الفكرية  )2( ".املنظمات واهليئات الوسيطة يف تنظيم و

حاضر بنية اجملتمع و يتطلب التفكري االسرتاتيجي ضرورة األخذ بعني االعتبار ماض : المنظور الزمني  .د 
ومستقبله ويعتقد هندي أن األفراد حباجة يف نفس الوقت إىل شعور باالستمرارية جتاه املاضي وشعور 

 . التوجه حنو املستقبل ودلك للمحافظة على االنطباع لديهم بإمكانية التحكم يف املستقبل 

ايف يف دراسة موضوع املستقبل ينصب اهتمام التناول أالستشر : التناول أالستشرافي وإدارة األعمال   .ه 
ا العملية يف ميدان املنامجنت، فتصور . نظرة جديدة وأصيلة يف فهم امليكانيزمات الزمنية بطرح وتأثريا

دف إىل  املستقبل يف حد ذاته قطيعة مع التصور الذي كان سائدا ورائجا، فاالستشراف هو رؤية شاملة 
اف كما أشار إليه مصطفى بتفنوشت يف قيمتني مهمتني وجند هدا اإلشر . حتقيق عمل أو نشاط حملي

واليت قسمة اإلنسان إىل  –)3(ا نتاج إرادة أكما عرفها فريدمان توين ب  -ملواجهة الظاهرة االجتماعية 

                                                 
  95  91، ص ص 2009افريل / كوم للدراسات والنشر والتوزيع،العدد الثاين.طاكسيج: سعيد لوصيف، فكر وجمتمع، فصلية حمكمة تصدر عن-)1(

(2)-PHILIPE Cabin, Communication States of Knowledge, éditions human sciences France 1998 .p201-202. 
(3)-D'Alain bentolila, les entremets Nathan sous la direction, école et modernités, édition et magueme dophie, 

baorzn , constants, l'année 99, P 63. 
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دون جتاهل املشاركة  )1(.حمافظ ومصرف ومواجهة هاذين القيمتني ينتهي بإمكانية التغري االجتماعي
  )2(.مال األغا يف عناصر املعوقات االدارية للتنمية االجتماعيةالشعبية كما بني دلك ك

  )3(:مقاربة قانونية - 1
تطبيقا هلذا االختيار االسرتاتيجي، سجلت مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعية من جهتها،       
  :، برناجمني وطنيني مها"2009 – 2008 -2007األهداف اإلسرتاتيجية لسنوات "ضمن 

  .إعداد نظام اإلعالم الشامل للقطاع -  
  .الوطين للتعليم عن بعد، كدعم للتعليم احلضوري االنطالق يف املشروع -
برناجما وطنيا للبحث ) 34(، أربع وثالثون 05- 08من القانون رقم  10من الناحية العملية، حددت املادة      

يعترب اإلنطاق الفعلي للربامج . التنميةحث و للسياسة الوطنية للبالعلمي متثل احملاور، األهداف واألولويات الكربى 
أولوية كربى بالنسبة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اليت حددت أكثر من  ،الوطنية للبحث

الباحثني  ا قريبا لدعوةعرضه  خبري يف خمتلف اجملاالت عملوا على تطوير مضمون الربامج اليت سيتم) 200(مائيت 
حسب امليادين االجتماعية  2012-2008يف األهداف العلمية للفرتة اخلماسية نصللمشاركة، ومت كذلك ت

  . االقتصادية الكربى للبحثو 
  :مقاربة أخالقية - 2

ا وعليها من اثر اجتاه اجلامعة، األخالقية ضرورة جيب اإلشارة إليها ملا هلإن استعراض اجلوانب االجتماعية و     
ا حتتاج إىل إصدار أحكباو  . ذات بعد أخالقي واجتماعي فق سلوكياتام وعمل خيارات واجناز أهداف و لتايل فإ

. اين االجتماعي أو التكنولوجياألمر الذي يتحتم مراعاته لكي تكون اجلامعة فاعلة سواء على املستوى اإلنس
  : واالجتماعية قيةملناقشة هدا املبحث ينبغي التعرض جلوانب تتضمن املسؤولية األخالو 
هو األسلوب العلمي واملنهجي الواعي الذي تعتمده اجلامعة إلدارة مواردها وحتقيق أهدافها،  ومبا : التخطيط  .أ 

ويعود تطور فلسفة التخطيط بشكل كبري يف السنوات األخرية إىل . يساهم يف تطويرها وبقائها يف بيئة منافسة
ومات املوجهة هلا، ويف هذا اإلطار يعطي التخطيط للجامعة مشروعية ازدياد قدرة اجلامعة على التعامل باملعل
ا يف مواردها، ويف إطار خيدم مجيع فئات اجملتمع وفق دراسة التخطيط ذاته من  )4(عملها وأخالقية تصرفا

خالل متخصصني يقومون بدراسة اخلطط، خوفا من أن تثري هده األخرية ردود فعل سلبية فيما يتعلق 
 .باجلوانب االجتماعية والسلوكية والعالقات العامة مع فئات اجملتمع املختلة 

                                                 
(1) (- MOSTAFA Boutefnouchet, société et modernité les principes du changement social l'année 2004, édition : 

4.03.4516 , p21. 
  . 83، ص2005مصر، . حممد عبد الفتاح حممد، االسس النظرية للتنمية االجتماعية يف اطار اخلدمة االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث  -)2(

(3) -  www.mesrs.dz .date le24-03-2010 . 
  .308، ص 2005/ 1عمان ، ط  –، دار وائل للنشر  االردن ة االجتماعية وأخالقيات األعمال، املسؤوليطاهر حمسن منصور الغاليب-)4(
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ن تعزز اجلامعة العديد من األدوار والفعاليات اليت جيب أن تعاجل حبكمة ميكن أ يف إطار هدا املفهوم: التنظيم   .ب 
ً                                                        وعدالة وموضوعية ومسؤولية مقبولة، مثال  يف توزيع األدوار والصالحيات واملسؤوليات يف أطر عواقب السبب                                     

د وحدات أو هيئات أو جلان يف اهليكل التنظيمي تقوم بدور حلقات و  )1(والنتيجة، ِ                                                            وهدا باليات توج  صل بني               
املنظمة وخمتلف اجلهات اخلارجية، حبيث تستطيع رسم صور حقيقة حمليطها، وتكون معربة موضوعيا عن 

 .حقيقية العمل يف اجلامعة
لوظيفة التوجه أمهية كبرية يف اجلامعة، حيث ميكن أن تعطي للمجتمع خصوصيتها وتقاليدها ويدخل : التوجيه  .ج 

 -من قبل املؤسسة اجلامعية  -)2("ا أساليب التحفيز املستخدمةيف هدا اإلطار أساليب وطرق القيادة وكد
، ويتجلي يف قدر التأثري وفق تنسيق  العمل بطرق خمتلفة برفع الروح LMDواملثال األبرز وهو التوجه حنو نظام 

حىت تتمكن من إكتشاف وحتديد الوظائف اليت عانت . املعنوية للعاملني من أساتذة وإداريني واملتمدرسني
 .                                                                          ً نها وحدات اجملتمع، يف القدرات والكفاءات واملواهب وتسعى إىل ردم هده الفجوة مبكرا  م

ُ                                                                                            ت عد الرقابة على كميات اإلنتاج ونوعيته، ورقابة السلوكيات من األمور الرئيسة اليت تشغل بال اإلدارة :  الرقابة  .د 
ا، فهي تتسم بالشمولية لت ط ال خمتلف عمليات  النظام من مدخالت  إىل خمرجات                                             ُ  َ               يف أي مستوى من مستويا

والنتائج من قبل املعنيني  )3(وفق منوج الرقابة الالمركزية ألجل تنمية روح احلوار واملناقشة مبختلف اإلجراءات،
 . مباشرة أو املهتمني بشكل غري مباشر 

بوضع . تمعمتثل اإلسرتاتيجية منظور متكامل يتجسد بوضع مشولية لغرض حتقيق أهداف اجمل: اإلستراتيجية  .ه 
أجندة عمل وفق رؤية معينة تقوم اجلهة املختصة بفحص، وحتليل بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية لغرض فرز 

ومن هنا يتم تطوير اخليارات  )4(.الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية والقوة والضعف يف بيئتها الداخلية
كما ال نغفل اإلطار املكاين . وضعها التنافسي العاماإلسرتاتيجية لغرض التنفيذ ومن مث التطوير وحتسني 

الفرد، اجلماعة، اجملتمع  –للمؤسسة اجلامعية باعتباره املفهوم املفتاحي ألي إسرتاتيجية تراعي هدا االرتباط بني 
فاجلماعة ختضع لشروط تنظم التعاون يف جتاذب اجملتمع دون إقصاء معطياته واجملسدة يف تنظيمات خاضعة  –

)5(.م العمللنظا
 

                                                 
  . 312طاهر حمسن منصور الغاليب، نفس املرجع، ص -)1(
  .317طاهر حمسن منصور الغاليب، نفس املرجع، ص -)2(
   . 322طاهر حمسن منصور الغاليب، نفس املرجع، ص -)3(
  .  326، ص 2005/ 1عمان ، ط  –طاهر حمسن منصور الغاليب ، املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال ، دار وائل للنشر  االردن -)4(

(5) -GERARD Mendel , construire le se,es de sa vie, une anthropologie des valeurs , la découverte paris XIIe , 

l'année 2004, p192 193. 
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ا ذات مهمة حم"  نت من اجل احلصول على درجة خاصة إذا كاددة و فتتسم الرسالة العلمية أو اجلامعية بأ
)1(".تطوير معرفة جديدة علمية، فهي مرتبطة بالفكر والتعليم و 

 

  : حتمية االتساق حاجات التغيير و :        ً خامسا   
بغية اختزال الزمن والتغري اجلدري أو بعبارة أخرى كيفية تزاوج  –منوذج ابن خلدون  –مير عن طريق ثورة  التغري

فالثورة من منظور سوسيولوجي تعين التغري اجلوهري املفاجئ . ألحداث تغري يف النسق االجتماعي الدين بالسياسة
)2( .السياسة واالجتماعية للدولةيف األوضاع 

 

يف املادة احلية، وكذلك احلياة االجتماعية، أي أن نسق  ةوجودموجودة يف كل املستويات امل فالتغري ظاهرة
اجتماعي حيتوي على نوعني من العمليات، األوىل تعمل على احلفاظ عليه وضمان استمراره كالتنشئة االجتماعية 

بالتعديل       ً  إبتداء  ف والثانية تعمل على تبديله وتغريه لوالضبط االجتماعي ونقل اإلرث الثقايف من السلف إىل اخل
بان  الثبات يف احلركة واحلركة يف الثبات وهذا ما يعرب عنه عادة.وانتهاء بالثورة، فالبد من النظر إىل وجهي الصورة 

)3(.نوع من وحدة وصراع املتضادات"أو " دينامكي متوازن و " النسق االجتماعي 
 

ة بنظر عالم االجتماع هي دائما قيم مجتمع مخصوص، إنها المثل التي تتخذها فالقيم الحقيقة الوحيد"
جماعة من الجماعات وتنتسب إليها، فالقيم والحالة هذه خاصة بمجتمع بعينه و بفترة زمنية تاريخية ، الن 

)4(".القيم تتغير في الزمان و تتغير من مجتمع ألخر
  

الثورات التكنولوجية يف النقل واالتصال وصناعة  معظم التغريات اليت نشهدها اآلن حدثت بفعل
ده الصورة املذهلة  من خالل االنرتنيت  –واملفزعة أحيانا  –املعلومات، إن عملية ضغط القوت واملكان 

، وقد فتحت له الباب على مصراعيه ليحلم أحالما 21الأحضرت العامل كله بني مرأى و مشهد إنسان القرن 
ومن . د مبكان معني بل خمرتقة جلميع البىن التحتية أكانت اجتماعية اقتصادية أو سياسيةأكثر اتساعا ليست حمد

ولكنه يف زمحة هذا . أجل حتقيق تلك األحالم العاملية يسعى إىل اإلعادة التنظيمية هليكلة املؤسسات العاملية
تمثل يف التلوث البيئي، واتساع ننسى أن هناك أثار غري حممودة ت. السعي، نتجاهل وننسى النتائج غري املرغوبة

فقبل مرحلة العوملة،    )5(.فجوة الرواتب، وازدياد االشتباكات والصدمات االجتماعية، وحىت التطهري العرقي والديين
وهي اسرتاتيجة   mercantilismالعوملة، كانت الدول تؤمن بسياسة االستقالل االقتصادي، املنتهجة إسرتاتيجية 

ولكنها لألسف باءت بالفشل واليت وقعت فيها معظم  –محاية الذات  -خلارج تعتمد على محاية الداخل من ا
                                                 

 ،1مصر، ط الدار العاملية للنشر والتوزيع، مراجعة مصطفى حسني باهي، إسرتاتيجية األحباث العلمية والرسائل اجلامعية،/مسري عبد القادر جاد-)1(
  .11ص  ، 2007

سنة .ن جامعة مستغامن  1/2العدد .جملة العوم االجتماعية .ابن حليمة صحراوي، التغري االجتماعي من منظور ابن خلدون الثورة امنودح للتغري-)2(
  .7ص  . 2006

  .9- 8، ص ص بن حليمة صحراوي، نفس املرجع-)3(
  .140، ص 2001احلداثة إىل العوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان، من ..اإلشكاليات اد، سوسيولوجيا الثقافة املفاهيمعبد الغين عم-)4(
  .320، ص 2009سنة .املكتب اجلامعي احلديث بأسوان ،االجتماعية وحقوق اإلنسان ةالتنمي ،احلسن عبد املوجود ابراهيم اوزيدابو -)5(
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البعض منها كان راغبا يف .    ً                                                وردا  على دلك حتولت الكثري من الدول إىل التحرر االقتصادي )1(.دول العامل الثالث
حتويل حكومات  لقد كان لألخري دور كبري يف  .غوطا من قبل صندوق النقد الدويلدبك والبعض األخر كان مض

، فصارت التجارة غوال مكتسحا للحدود ابك مع دول أخرىكثرية من االعتماد على الذات إىل االندماج والتش
مما جعل .                ً     ً      ً سواق وخربات أمرا  واقعا  وسهال  والقيود وصار االعتماد على املنابع اخلارجية وما تقدمه من مواد خام وأ

من داخل اجملتمع إال للدول القادرة والفاعلة وال ميكن أن يتم إال التغيري حاجة حتمية وال ميكن ضبط إيقاعه 
وعليه  ينبغي التقدم بأفكار . –املؤسسات والتنظيمات –واجملتمع  –اجلامعة  –باملشاركة املتوازنة بني الدولة 

دف تطوير وحتسني أحوال الناس وتوفري اخلري االجتماعي هلم،  فهو إدا جديدة يف النسق االجتماعي الكائن 
املاركسية الكالسيكية : حتدي حقيقي لنضوب الطاقة خصوصا تزامنت مع سقوط املدارس الفكرية املختلفة

بالتمثيل الثقايف يف عملية التحديث عندما متر ثقافة شعب ما "وظهور فكرة ما يسمى . ونظريات التبعية والتخلف
ويف دراسة أخر تشري إىل أن الثقافية  )2(".ب آخرببعض املتغريات يف اجتاه التماثل او التشابه مع ثقافة شع

كما بني اوغسجت كونت بتعريفه لعلم االجتماع بعلم   )3(،"يةالتكيفية تتغري وتتميز مثلها مثل الكائنات احل
سب يتنا                     ً      ً   وي، ويرتبط به ارتباطا  وثيقا  و التغري االجتماعي يقرتن بالتغري الرتب"وميكن لنا تبيان أن . األحياء االجتماعية

        ً                                                                                   معه طرديا ، فما إن حيدث تغري اجتماعي إال يكون سببا يف إحداث تغري تربوي، وما يطرح من تغري تربوي أو 
                  ً                                                                          يستجد إال ويكون سببا  يف تغري املفاهيم االجتماعية، وتعديل السلوك وتثبيت بعض القيم، والتخلي عن بعض 

  )4(".ووعيهم املفاهيم والعادات، وازدياد الثقافة، وتوسيع مدارك اجملتمع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .323اابو احلسن عبد املوجود ابراهيم اوزيد ، نفس املرجع ، ص  -)1(
  . 73، ص  2003السيد عبد العاطي السيد، اجملتمع والثقافة والشخصية، دراسة يف علم االجتماع الثقايف، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  -)2(
  .77، ص 1983، 2، دار النهضة العربية، بريوت، ط "حبث يف علم االجتماع الثقايف " ، الثقافة والشخصية سامية حسني الساعايت -)3(
  .97اصول الرتبية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، ص ،امحد حممد الطيب -)4(
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  : خاتمــــــة
إن العطاء احلضاري إختباري ليس إجباري، فكل حضارة تنتقي من احلضارة األخرى ما تراه ينقصها وفقا 
ا، تارخييا واقتصاديا، واليت هي يف صاحل منوها إما إدخال عناصر حضارية  لطبيعة منط مسرية التغريات الالحقة 

ا ال . مع قدرة وكفاءة التكيف مع هذا االختيار.           ً أو اختيارا       ً                إجبارا   على حضارة ما  ففي كلتا احلالتني، ينتهي 
، والتاريخ يشهد ما قامت -يف النسيج احلضاري العام  -حمالة برفض العنصر الدخيل على وحدات دلك اجملتمع 

ة، ونقلت هدا الرتاث احلضاري ا احلضارة العباسية، عندما أحيت الفلسفة االغريقة والعلوم الفارسية واهلندي
  .خالل العصور الوسطى إىل األندلس على يد املتحررين من التعصب العنصري والديين 

وها هي اآلن أوربا يف أوج عطائها وهيمنتها احلضارية على دول حوض البحر املتوسط، ونتيجة لالبتعاد   
م إتباعه يف التمسك باألفكار وروح احلوار واملناقشة عن الفكر املرجعي املتسلط، الذي يعترب الرأي الواحد هو الالز 

باالرتكاز على أربع نقاط اليت أراها إجرائية لفهم اهليكل اجلديدة . وتقبل اآلخر  هي القيمة امللزمة يف منو احلضارة
  .التاريخ، النظام السياسي، االقتصاد والدين  -جلامعتنا ومن مث جمتمعنا 

اضع يبقى عمال بشريا ال خيلو من نقائص، رغم كل ما بذله الباحث يف وعلى كل فإن هذا العمل املتو 
، ولذلك فإنه يرحب يف هذا اإلطار بكل نقد علمي من شأنه أن )منهجيا ومعرفيا(سبيل تقدمي عمل مرضي 

  .                                                                   ً يصوبه ويثريه أكثر، كما يرجو أن يكون هذا البحث مقدمة البحوث أكثر مشوال  
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  التلفزيون والتنشئة االجتماعيةاألسرة، 
  )1(بلحضري بلوفة

 :مقدمة* 

يصب موضوع التنشئة االجتماعية يف قالب دور الوسائط اإلعالمية ال سيما التلفزيون وهو يسهم يف رسم 
بعض األنساق االجتماعية يف خضم املتغريات االجتماعية الراهنة اليت ساهـمت بقسط كبري يف حراك مفتوح جراء 

على السيل العرم من القنـوات الفضائية، إىل جانب التحديات اليت جتابه األسرة اجلزائرية من حيث الدور  االنفتاح
ا الذي يتعدى آليات الوظيفة اليت أسست من أجلها إىل القيام بدورها الذي أوجدت من أجله، من  املنوط 

  .جيال الالحقةحيث سعيها يف أحد مطالبها إىل توريث رأمسال العائـلة املمتدة  لأل
استثمار تلك احلركية اليت تربط عملية التنشئة االجتماعية داخل األسرة بعملية هذا الصدد ولقد حاولت يف 

وما ينجر عنه على املستوى االجتماعي،  حيث أضحى  يف كنفهاالتواصل مع التلفزيون إلبراز أمهية هذا األخري 
 تهامتها التنشئوية، مما يضع األسرة أمام عدد من الرهانات اليت وضعالتلفزيون ينافس فـي أحد أدواره األسرة يف مه

إىل أي مدى شكل التلفزيون عامال مهما يف التنشئة باجملتمع : عن التساؤل اآليتتبحث عن إجابة أمام املساءلة 
  اجلزائري ؟   

  :التنشئة االجتماعية .1
اجلزء بالكل، فكل منهما يؤثر يف اآلخر إىل ترتبط عمليتا التنشئة االجتماعية واالتصال يبعضهما ارتباط 

فالفرد يكتسب ثقافة جمتمعه مبا يف ذلك املعتقد والعادات . درجة يكون فيه االتصال حمور التنشئة االجتماعية
يئ له سبل  النمو والتحول من كائن . والتقاليد والقيم وأنـماط السلوك انطالقا من األسرة هذه املؤسسة اليت 

 .ل ويشرب إىل كائن اجتماعي يتقمص وميارس األنـماط السلوكيـة ألفراد جمتمعهبيولوجي يأك

لرتبية والتعليم، هي دوما حباجة إىل التواصل بني عدد من شئة االجتماعية كعملية جتمع بني اإن التن
امتداد احلياة، املستويات واملؤسسات الرمسية كاألسرة واملدرسة وغري الرمسية كجماعـة األقران وفضاء اللعب عـلى 

ا يف توريث الطفل القيم االجتماعية السائدة يف البيئة احمليطة به، حتـى يألف أحكامها  نظرا ألمهية الدور املنوط 
مهمة االندماج فـي احلياة االجتماعية  سر لهاخللقية ويتعلم الضبط الذاتـي الذي يطبعه بالطابع االجتماعي ويي

  )2(.التصال، وتـهيئته بوجود هدف مشرتك يسعى األعضاء إىل حتقيقهمبختلف خصائصها كتعلم أساليب ا

ومنذ سنوات السبعينيات كان االهتمام يف البحوث االجتماعية واإلنسانية عامة والسوسيولوجية خاصة، 
وتأهيـله البشري  عداد الكائنمنصبا حول املنظور الذي يعتـرب مؤسسات التنشئة االجتماعية فضاءات مهمة إل

بـدءا من األسرة إىل  )3(للحياة االجتماعية ضمن شبكة مركبة متعددة الروابط، يطلق عليها مبصطلح العالقة،
                                                 

  .، مستغامنكليـة العلـوم االجتماعـية ،جامعة عبد احلميد بن باديس، قسـم العلـوم اإلنسـانيـةأستاذ ب  -)1(
 .145، الدار املصرية للكتاب، ص البناء النظري لعلم االجتماعنبيل السملوطي، -)2(
 .204، ص1984، بريوت، دار النهضة العربية، سنة قضايا علم االجتماع املعاصرعلي عبد الرزاق اجلبلي، -)3(
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الكتاتيب، الزوايا، املدرسة ومجاعة األقران وعالقات اجلوار اليت مثلت كلها صمام  أمان القيم واملعايري االجتماعية 
ا من التفسخ واالستالب احلالضم   .ضارين استمراريتها وصو

وال شك بأن هذه املؤسسات ختتلف يف بعضها حبكم طبيعة اجملتمع، يضاهيها يف ذلك االختالفات اليت 
واإلنسانية مجلة من  فاعلني يف حقل العلوم االجتماعيةتصاحب معاين التنشئة االجتماعية اليت اختذت لدى ال

  .مث املقاربة الثقافيةاملقاربات على شاكلة املقاربة السوسيولوجية واملقاربة النفسية 
  :ةالمقاربة السوسيولوجي/ أ 

يقوم اجملتمع من خالل عملية التنشئة االجتماعية على تعزيز وتقوية الرباط االجتماعي بتشجيع بعض 
اليت تتوافق مع معايري وقيم اجملتمع وحضارته، ويقوم يف احلني  كتلكاألمناط السلوكية املرغوب فيها اجتماعيا،  

كضرب من ضروب التزام أفراده بقيمه أمناط سلوكية أخرى كتلك األمناط املنبوذة اجتماعيا   ذاته مبقاومة
وعليه، كلما كان اجملتمع متشبثا بعرفه وعاداته  )1(ويتضمن ضبط السلوك الفردي واالجتماعي،...واجتاهاته

وتقاليده وعمل على توريث قيمه لألجيال، إال وكانت املؤثرات اخلارجية أقل وقعا وفاعلية يف زحزحة منظومته 
  . الرتاثية املادية والروحية، وعلى النقيض من ذلك، فإنه يكون ميدانا خصبا هلذه املؤثرات

  :المقاربة النفسية / ب 
ترب التنشئة االجتماعية وسيلة يكتسب من خالهلا الفرد املعايري واملعارف ومناذج السلوك والقيم التـي جتعل تع

أمـا اإلعداد والتهيئة النفسية فتساعده عـلى االندماج داخل النظام االجتماعي جلعله جزءا . منه فاعال يف اجملتمع
  . الجتماعيةومبعىن آخر هي فن تعلم احلياة ا. من شخصيته وهويته

  :المقاربة الثقافية / ج 
                                                 ُ     إىل أن بنية الشخصية ختضع لنسق منظومة قيم اجملتمع اليت ت طبع  "كاردينر"يذهب هذا التيار حسب 

فكل نسق سوسيو ثقايف تقابله شخصية قاعدية ما، مما يعـين  بأن . بطابع اجملتمع الذي يعيش يف كنفه الفرد
إثرها نقل اجملتمع لقيمه وموروثه لألجيال الالحقة كشكل مـن أشكال الربجمة  التنشئة االجتماعية عملية يتم على

اليت تضبط الفرد بطريقة ميكانيكية وشكل مـن أشكال العمليات االجتماعية والبناءات اليت تتجه ملنع االحنراف أو 
  )2( .احلد منه

  :مؤسسات التنشئة االجتماعية .2
  : ال شك بأن عملية التنشئة االجتماعية تتم عرب مسارات ومؤسسات اجتماعية متعددة، أمهها

                                                                           ً              وهي النواة األوىل لتوريث الثقافة لألبناء وتعد أهم الفضاءات وأقوى اجلماعات تأثريا  يف توجيه سلوك : األسرة 1 .2
  . الطفل وتكوين شخصيته، وهي مبثابة املدرسة االجتماعية األوىل اليت تطبع سلوك الطفل بالطابع االجتماعي 

                                                 
   .70ص  ،2002، ليبيا، منشورات جامعة قاريونس بنغازي، الطبعة األوىل، مفاهيم أساسية يف علم االجتماععثمان عمر بن عامر، -)1(
 .20، ص 2000عمان، الوراقة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ،الضبط االجتماعيمصلح الصاحل، -)2(
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سرة، واليت تقوم بوظيفة الرتبية والتعليم، متضمنة يف هي املؤسسة االجتماعية الرمسية الثانية بعد األ :المدرسة  2- 2
يئة الظروف  املناسبة لنمو  براجمها نقل املوروث الثقايف للمجتمع مبا يف ذلك املعايري االجتماعية، إضافة إىل 

  .بأدواره االجتماعية بشكل متوازنيقوم لذهنيا وسلوكيا واجتماعيا متزنا  الطفل منوا
تعكف فضاءات العبادة كالكتاتيب، املساجد والزوايا على تعليم الفرد وهو طفال صغريا  :فضاءات العبادة 2-3
على نشر التعاليم الدينية السائدة يف اجملتمع، وهي إذ بذلك تضع الفرد يف  - كما هو احلال بالنسبة للراشدين  -

املصاحل اخلاصة  خيدمة وتوحيد السلوك اجلمعي مبا إطار سيكولوجي وسلوكي معياري يهدف إىل ضبط وتنمي
  .والعامة

ا تعمل على إشباع  وهي فضاء مهم: جماعة األقران 2-4   لالحتكاك والتجربة واندماج الطفل باجملتمع، كما أ
حاجاته النفسية لتعزيز املكانة واالنتماء من خالل عملية التأثر والتأثري، وهي تشكل ذلك اإلطار الذي يكتسب 

  .فسية جديدة قد مياثل خريها شرها الطفل من خالله اجتاهات ن
بني شكلني من التنشئة االجتماعية، إذ أن هناك تنشئة اجتماعية توىل " روشي" ّ   ميي ز : وسائل اإلعالم 5 - 2

جتماعية أخرى يتعدى نطاقها إىل الوسائط اإلعالمية كاإلذاعة عاتق األسرة والـمدرسة، وتنشئة ا مسؤليتها على
ا على تسخري مؤثرات مشوقة ومغرية وجذابة، وهو ماوالصحافة والتلفاز والكتب واجملالت  يؤهلها الستمالة  وقدر
  . املستمع واملشاهد والقارئ

ا جتسد كافة أوجه النشاط االتصايل الذي يهدف إىل تزويد الفرد باحلقائق واألخبار        أما وسائل اإلعالم فإ
إلشباع  )1(االجتماعية واالقتصادية الـمطروحةا السياسية و ـات األحداث والقضايواملعلومات واملوضوعات وجمري

إلـى جانب دورها القائم . احلاجات النفسية املختلفة للفرد، كما ميكن هلا أن تدعم اجتـاهاته أو تقوم على تعديلها
  )2(.على التوعية و الرتبية والتثقيف

أشكاال من العالقات األولية والثانوية ذات األمهية يف عملية  )3(ويلخص لنا كتاب املدخل إىل علم االجتماع   
 :اآليتالتنشئة االجتماعية نستعرضها بتصرف على النحو 

 
 
 
 
  
  
  

                                                 
 .55اجلزائر، ص ، 1992سنة  ،7العدد ، اجمللة اجلزائرية لالتصال ،اإلعالم والرأي العام يف األقطار النامية والعربية، عبد اهللا بوجالل-)1(
 .44ص  ،2007، تونس4،العدد الدول العربيةجملة احتاد إذاعات إشكالية العمل اإلعالمي، اإلرهاب و  ،متار يوسف-)2(
 .36ص  م، 2008، سنة هـ1429، اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، املدخل إىل علم االجتماع خالد حامد،-)3(

 عينة العالقات عينة الجماعات

  مجاعة اللعب
  مجاعة األسرة

  مجاعة اجلرية أو القرابة
 فريق العمل

 عالقة الصداقة
  عالقة الزوج بزوجته
  عالقة الوالد بطفله

 عالقة التلميذ مبدرسه



 
 

38 

  :رهانات التنشئة االجتماعية في ظل وسيط التلفزيون  .3
لقد أصبح االتصال عن طريق األقمار الصناعية من أبرز مسات عصر املعلومات أو ما يسمى مبرحلة ما  

كمورد بعد الثورة الصناعية التـي متيزت بظهور دول ذوات اقتصـاد يعتمد أساسا علـى التقنية وتكنولوجيا املعلومات  
  .يتعدى نطاقه االقتصاد إىل نطاق الثقافة

ومن املوضوعات اليت أخذت حيزا مهما يف البحوث والدراسات السوسيولوجية، تلك املتعلقة بفضاء 
االتصال وضلوع وسائل اإلعالم يف تأثريات مجة على مستوى اجلبهة االجتماعية واليت طرحت بدورها زمخا من 

إجيابيا أم أن نطاقه يتعدى إىل جوانب   ً ا  ة هذا التأثري فيم إذا كان يتخذ منحالتساؤالت اليت تبحث يف طبيع
 ؟أخرى

ومبا أن لكل ثقافة طابعها اخلاص الذي مييزها عن غريها من الثقافات، فإن كل جمتمع يسعى إىل طبع 
ثقافات اجملتمعات   األفراد بطابع ثقافته، لذلك ينشأ أفراد الثقافة الواحدة وهلم طابع مشرتك  مييزهم عن أفراد

وبالرغم . واالجتاهات النفسية  ومنط التفكري والعمل ذا الطابع إىل اشرتاك فـي امليولاألخرى، كما يؤدي تسرب ه
م خيتلفون يف بعض جوانب فة الواحدة  حبكم طبيعة التنشئة من التشابه بني أفراد الثقا ّ                         املشرتكني فيها، إال  أ               

أرجح بني ما هو وراثي وآخر مكتسب كاالختالف يف القدرات العقلية واملزاجية شخصيتهم نتيجة التباين الذي يت
  .معينةأو االنتماء إىل مستويات اجتماعية 

اومن أهم العوامل اخلارجية املسهمة يف التنشئة االجتما ، ذلك الواقع اجلديد عية اليت نصبو إىل حتديد مآال
اقعا آخر يتعـامل معه الفرد اجلزائري ال سيـما فئة األطفال يف ظل للقنوات الفضائية باجلزائر الذي أوجد بدوره و 

السيل العرم مـن القنوات الفضائية اليت تتمتع بدرجة من احلريـة للتعبري والتنفيس وتقدمي مضامني جادة من جهة، 
  )1( .من قبل وأخرى ال تقدم سوى الشكل واملضمون املـبتذل مـن أجل اجتذاب الفرد حنو مضامني مل يتعود عليها

انتباه املشاهد وجعله                              َّ ل والتأثري، خيول له إمكانية شد  إن عامل التشويق يف التلفزيون وقدرته على اإليصا
، ويكون األمر أكثر وقعا وفاعلية وأبعد ديـمومة على شرحية األطفال دون كلل ملزما على املتابعة لفرتة طويلة

املعرفـي والسلوكي وهو حيصل  نفسية الطفل وتكوينه الشخصي علـىبشكل خاص، نظرا ملا خيلفه من انعكاسات 
سيما وهو يتعرض إىل برامج تعتمد على الصور والرسوم ، العلى املتعة والرتفيه، فينسى نفسه وكل ما حوله

حيث يتابعها بشغف، معجب بذلك باحليوانات أو الدمى  اليت  املتحركة أو من خالل مسرح الدمى،واألشياء 
. يتكلم اإلنسان، وهكذا يستغرق فـي الـمشاهدة والسماع بعد أن يسيطر التلفزيون على حواسه وعقله    ّ      تتكل م كما

. تفاعلية الطفل بالتلفزيون قد تتخذ بعض اجلوانب اإلجيابية وأخرى قد تكون سلبية ول بأنوهـو ما يدفعنا إىل الق
زيزه لبعض القيم اإلجيابية بناء على ما ميـده أي أن خري التلفزيون مياثل شره، فهو ذو أهـمية كبرية من حيث تع

لألطفال من معلومات يف مواضع تفيدهم يف مراحل تعلمهم، إىل جانب ترسيخ مفهوم العادات االجتماعية 

                                                 
 .55ص  ،2005 ، األردن، دار اجلرير للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنةعوملة التلفزيون، يعبد الرزاق حممد الديلم-)1(
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ما ينعكس إجيابا على البناء  )1(السليمة واألخالق احلميدة، ويبعدهم عن السلوكيات السلبية اليت ينفر الناس منها،
كما حيمل التلفزيون نوعا من اخلطورة أيضا وهو يكرس بعض القيم السلبية على شاكلة برامج .الشخصي للطفل
ّ                         فالربامج اليت حتمل جانبا من العنف واجلرمية وطرق االحتيال واخلداع، تعز ز يف نفسية الطفل الرغبـة . العنف واجلرمية                                                              

يعد سببا مهما من ضمن عدة زيون فـي تقليد هذا السلوك، وهو ما جعل بعض األخصائيني يرون بأن التلف
 لدى الطفل، خصوصا ملا يتعرض يف مشاهدته لـمظاهر التعذيب أو )2(تعمل على إذكاء روح العنفأسباب 

التنكيل واالحنراف واالحنالل اخللقي اليت ختلق لديه ردود أفعال معادية جتاه أترابه ومـجتمعه وجتعله طرفا مشاركا 
ّ        فيها، ال لشيء إال  ألنه مل  إضافة إىل أن  .                                    ّ                          يبلغ بعد املرحلة اليت ميكن له فيها أن حيل ل احلدث بإجيابياته وسلبياته              

التأثريات اليت تضاف إىل قائمة مساوئ التلفزيون، تقليصه من حجم العالقات االجتماعية ويقضي عليها أحيانا،  
على  رامج األطفال تشجع الطفلإىل أن كثريا من ب "لويس كوهن"ويشري . كما يعزز لدى الطفل طابع االنطوائية
كل ذلك يف غياب دور األسرة فـي اإلرشاد  )3(.ال يليق باحلياة  االجتماعية اكتساب مستوى منحط من الذوق

                                                                              ّ                  والتوجيه وعجزها أحيانا على إجياد فضاءات أخرى تكون بديلة عن التلفزيون كألعاب اخلال قة حىت ينشغل الطفل 
اا فاألسرة املعاصرة أضحت تفضل إبقاء طفلها لفرتة . تذكي لديه روح اإلبداع أن ، ومثل هذه األلعاب بإمكا

   .                               ّ                                         طويلة وهـو يشاهد التلفزيون حىت خيف ف عنها أعباء مراقبته داخل املنزل أو خارجه
يف ظل احلديث عن الفضائيات فقد سعت هذه األخرية خاصة اليت حتمل شعـار العروبة واإلسالم إىل 

ال تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا اجلزائرية اليت تعد جزءا ال يتجزأ من  مرجعية اهلويـة  ترويج أساليب حياة
ـا اليت  ه إىل حد أكرب مبا ال ميكن أن جندهالعربية واإلسالمية، مما جعلنا نصطدم مبضامني تشب بالقنوات الغربية ذا

ول هلا ضمن هذا  ا طابعها ومعتقدها اخلاص الذي خي  ُ               لدى شعو مث إن كثريا من الشباب . الطابع أن تبث مـا تشاء                                    
اجلزائري يتصور حبسب زعمه أن تقليد الغرب وحماكاة نـمط حياته هو السبيل الذي يفضي إىل التطور، وهو ما 

ومنط معيشته  هـي امتداد للثقافة الغربية واليت أضحت ترتسم على سلوكه شبع ببعض املفاهيم الغازية اليت جعـله يت
عي منه أحد حبيث أصبح ودون و  )4(،"واالنقالب علـى القدمي واملوروث بكل جوانبه وجماالته عـلى الواقع كالتمرد

يتم عـلى إثرها توظيف اإلطـار " ثقافـة حضرية" -بـاسم التحضر–يكتسب الفرد  فبدل أن .الدعاة هلذه األنـماط
رجة تفاعلهم وأمهيتهم اإلدارية ووعيهم بوجودهم واملؤسسايت الذي يضمن الرتتيب الوظيفي لألفراد ود )5(املعماري

                                                 
  .66، ص 1990  ، سنةعمان،1، طأثر وسائل اإلعالم على الطفلأبو معال عبد الفتاح،  -)1(
 .67، ص 1990، منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،التلفزيون واألطفال ،وآخرون أديب خضور -)2(
 .14، ص 1988بريوت ، 1، طالتلفزيون واألطفالكرم، جربان جان،  -)3(
 .26، ص 1992سنة ، السعودية،  دار النحوي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، نظرية تقومي احلداثةعدنان علي رضا،  -)4(
تزايد ظاهرة  املباين مع احتمال ة ال تعين مطلقا حشودا بشرية كبرية وجتمعات سكانية ضخمة حتسب على اتساع الرقعة اجلغرافية بتزايدـإن املدين -)5(

ي ختل ـاملظاهر السلبية نتيجة الفوضى السكنية الت كما تربز بعض  .لكثري من األمناط السلوكية اتدفق ايصاحبهاليت البشري من األرياف والبوادي النزوح 
 التسول، خدرات،األعراض الصحية وبعض األمراض االجتماعية  كظاهرة امل معها ية النظام العمراين والبيئة الطبيعية، تزدادـرفولوجو بالبيئة السكنية وم

 =ي عمت مدننا اجلزائرية يف اآلونة األخرية تردي أوضاعها على عديد منـومن املظاهر الغريبة الت.اخل ...والقتل واالعتداء على ممتلكات الغري االغتصاب
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ّ                      م، إال  أنه اجنر وبصورة شكليةوفق مرجعيا حنو التحضر من حيث التربج مبختلف أشكـاله وابتداع األلفاظ اليت       
يل ح معاين التحضر سب زعمه وفهمه إىل منط معيشي راق وخاص، ليتقوقع على نفسه فـي األخري متجاهال ُ     حت 

  .بالقيم األخالقية والثقافية والسمو باملعرفة، ألنه ال حضارة وال حتضر بدون معرفة األصيل كالتشبع
ويف معرض احلديث عن الزخم الفضائي العريب والغريب وتشكيلة براجمه املتنوعة، فقد شكل أحد عناصر  

ا، وجعلها فـي حالة اغشعوب األمة العربية العزل  رتاب دائم بفعل سيما اجلزائرية منها عن عناصر بناء ذا
ا ا ألجل منع أي مـحاولة لبناء قاعدة حضارية السرتداد ذا وإسقاطا على  . االخرتاق الذي تتعرض له مقوما

لتساؤل التارخيي والتدبري ا... ، فإن العملية تستوجب عملية معرفية شاملة جتمع بني"حممد أركون"كالم 
تعد مبنية على الغزو العسكري فحسب، وإمنا هناك آليات أخرى ألن املسألة يف غاية التعقيد اليت مل  )1("الفكري

على شاكلة حرب التقنية اليت باتت استعمارا رهيبا  من منطلق أنه مـن ميتلك التكنولوجيا يـمتلك القوة، هذه القوة 
يار العالقـات األسرية و التقليدية فـي عملية التنشئة، و اليت أضحت بديلة عن املؤسسات  إنكار سامهت يف ا

الذات وتقلص حجم التفـاعل البشري وخلق نوع من االغرتاب النفسي واالجتماعي الذي صار على إثره الشباب 
ٍ                           فـي مفرتق الطرق، أي بني واقع افرتاضي بفعل ما تسوقه الفضائيات من م ثل  وبني ماض تقليدي قدمي منغلق    ُ                                                             

  .ومهيمن يدفعـه ألن يكون مـجربا لالنتماء إليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
حينما  1958سنة " ليما"على جائزة   "اجلزائر"مفارقات العجيبة إحراز العاصمة ـومن ال. ها مداشر كربىـاملستويات إىل درجة خييل للمشاهد وكأن=

قس على ذلك خمتلف املناطق ة، ـمنت  املسلح املرتاص بطريقة فوضيـصنفت كأفضل مدينة يف البحر األبيض املتوسط لتتحول إىل أكوام من اإلس
فغاب التصميم اجلمايل للعمران  ،واألوساخقصد بذلك فوضى العمران وتكديس يف البنايات الذي تتخلله أكوام القاذورات أو السكنية بالقطر اجلزائري، 

 .واحلضارة والتمدن
 .21ص  ،1983، ترمجة، عادل العوا، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، سنة الفكر العريبحممد أركون، - )1(
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  :الخاتمة *
ّ       ّ                                                   إذا أضحى التلفزيون وسيلة ميسورة مشو قة وحمب بة من أجل الرتفيه والتسلية، وكمصدر للمعلومة واملعرفة                                    
ونشر الثقافة، فمن األمهية مبكان أن ختضع براجمه إىل ختطيط واع من قبل القائمني عـلى هذا اجلهاز اإلعالمي 

  .ال إعدادا صحيحااخلطري، وتوظيفه يف االجتاه الصحيح إلعداد األجي
وإذا كان ال بد من خامتة، فسنكون مضطرين للحديث عن أمهية الرباط االجتماعي احليوي الذي يشد 
اللحمة بني أعضاء األسرة والعائلة بوصفها دعامة اجتماعية أساسية يف عملية تنشئة الطفل إىل جانب املدرسة 

البعد اهلويايت للمجتمع اجلزائري يف ظل اإلنبعاثات الثقافية وفضاءات العبادة ومنظومة وسائل اإلعالم مبا يعرب عن 
وذلك بتفعيل مقومات االستقرار االجتماعي من خالل توريث رأمسال العائلة املمتدة وغرس  ،لوسائل اإلعالم

اجلزائرية  الوازع الديين والقيم واملعايري االجتماعية ونشر الوعي املضاد للوعي الزائف، وما للمؤسسات الرمسية للدولة
دور يف رسم اآلليات اليت يتم بناء عليها رسم خطط مستقبلية، تكون بدورها مبنية على دراسات معمقة تبحث 
يف األوضاع الراهنة للسياسة واإلعالم واالقتصاد واالجتماع والثقافة وغريها من النشاطات مبا يبعث وحيقق األمن 

  . واالستقرار االجتماعي
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 " الفارابي نصر أبو عند " بالمنطق اللغة عالقة

   )1(كريمة بلعز

      تمهيد

      يرتبط    وما        شعوريا،         استخداما      اللغة       يستخدم    ألنه   إال    ذلك    فما       تفكريه،  يف      منطقي    أنه       اإلنسان   عن     نقول   حني

         واسـتنباط     اخلطـأ   أو        بالصـواب       األشـياء    علـى     احلكـم         والباطـل،    احلـق   بني        التمييز    على     قدرة   من      ذهنية       عمليات   من     بذلك

   عـن     مبعزل       آثارها     نلمس   أو        بوجودها     نشعر   أن    ميكن  ال      عقلية       عمليات     كلها     ،وهي        القضايا    على         واالستدالل       األحكام

    وحـني         والـدالئل،       األسـباب      معرفـة   إىل       ورائهـا   مـن      ونسـعى      مسـألة   أو     قضـية  يف     حمـددة       ألفاظـا       نسـتخدم   حـني    وحنـن .     اللغـة

      احلـدود    تلـك        اسـتخدام    علـى       تعيننـا    الـيت   هي        املنطقية         االصطالحية      اللغة    فإن  ،      نتائج       بالتايل     عنها      ويلزم       مقدمات     نصوغ

     عرضـه  يف          ومناقشـاته     جدلـه  يف       واجتاهـه   ،       الفـارايب     تفكـري   جـل      املنطـق       اسـتحوذ     ولقـد  .     قياسـا     تسـمى    الـيت       األلفـاظ   أو

    أهـو        أذهاننـا     إليـه      تنقـاد   مـا     متييـز    علـى       القـدرة       تكسـبنا –        الفـارايب    يـرى    كمـا–        الصـناعة    هـذه   ّ أنّ     إال    ذلـك    وما          واستدالالته

     علـوم     أسـاس    كـان            الفكري،فإنـه      واجلـدل       الفقهـي      واجلـدل         السياسـي،     اجلـدل     أسـاس   هـو      املنطـق    كـان          باطـل،وإذا   أم   حـق

      ذهنيـا      تنـتظم        الفكريـة              الناس،فاألعمـال      إقنـاع   إىل     يرمـي   ملـن      ضـرورة    يعـد       اجملـادالت        وأسـاليب        اخلطابـة،      إتقـان   ألن      اللغـة

    لكـل      ضـروري    إذا      املنطـق         والبشـر،       األفكار   بني        التواصل        لتحقيق        ضرورية      كأداة      اللغة  ل     وتتدخ  )     لفظية (       تعبريية       بوسائل

    ميكـن  ال  ،      ذيوعها     درجة  و       دورها      صناعة    هذه  ف       حنوية،   أو      كالمية   أو       سياسية      معركة    خيوض   أو      الدين  يف    ّ  يتفّقه   أن     أراد   من

   )2 (   .       الفارايب    رأي  يف       العلوم    دون    تعد   أن
 .      بالفكر      اللغة     عالقة

ّ   الّدقة  يف     غاية        موضوعات        الفارايب     شغلت     ولقد       اللغة      كعالقة         والفلسفة       باملنطق         وعالقتهما    ّ   والّلغة       بالنحو     تتصل   

        ومـدلوهلا        والنفسـي       اللغوي       مدلوهلا   بني        التوفيق        الفارايب       سيحاول     واليت         واملنطقية        اللغوية        والداللة     املعىن       ومشكلة        بالفكر،

      واملعـىن      اللفـظ   إىل      النظـر  يف      الكـالم   أو      الفقـه   أو      النحـو   أو      اللغـة  يف     سـواء      واملعـىن      اللفـظ        إشـكالية       تبلـورت     ولقد    .      املنطقي

ّ  وّضـح    وقـد  ،    اآلخـر   عـن      واسـعة          باسـتقاللية     منهـا    طـرف   كـل       يتمتـع     وحبيـث       منفصـلني      كشـيئني ّ     الطّريقـة  يف    ذلـك       الـيت   

         واملتشـابه     احملكـم       ومشـكلة         الداللـة،      مشـكلة        الفقهـاء    عنـد      أثـارت     ،كمـا ا    معجم      وا هلـا     ووضـع      اللغة    جلمع        اللغويني      سلكها

    علـم  يف       اللغـات    أصـل    حـول      كالميـة      نظريـة     فـروض   مـن       املسائل    ذه      ارتبط    وما       القرآين       اإلعجاز       ومسألة        التأويل      وحدود

  يف      العقـل      بنظـام      اخلطـاب     نظـام     عالقـة        الـنظم،مث   إىل   أم     املعـىن   إىل   أم      اللفـظ   إىل     يعـود    وهـل       البالغـة   سر      مشكلة  مث      الكالم
 .      البالغة    علم

        االنفصـام     لـذلك        املنطقيـة        النتيجة      وكانت     اخلاص      كيانه     منهم    لكل     وكان        املشكلة،    هذه   مع      اجلميع      تعامل     ولقد

      عمليـة  يف      اللغـة    دور   وال         بـالفكر،      اللغـة      بعالقـة     يهـتم   أن     اجتـاه   أي     حيـاول   ومل         والفكـر،      اللغـة   بـني      الفصـل   هـو        التعامـل  يف

      الفكـر     عالقـة       بـإبراز         واملناطقـة       النحـاة   بـني       الصـدام       انفجـار    عصـر  يف    عـاش     الـذي        الفـارايب       اهتمـام    كـان      ولـذلك  .      التفكـري

                                                 
 .سعيدة موالي الطاهر جبامعة  أستاذة  -)1(
 .96،ص 1968 3، طأبو نصر، األلفاظ  املستعملة  يف املنطق، حتقيق حمسن مهدي، دار  الشرق بريوت  الفارايب  -)2(
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    علـى      للفكـر        األولويـة      إعطـاء     خالهلـا   مـن       سـنحاول    الـيت        القضـايا    أهـم   مـن   هـي      للفكـر     مـرآة      اللغـة   أن    علـى         والتأكيد       باللغة

       اللغـات    جتـدد    ذلـك     دليـل      اللغـة     يسـبق      الفكـر   أن   شـك   فـال       بينهمـا       العضـوي        االرتبـاط    رغـم       الوجـود    علـى               اللغة،وللماهيـة

    الـيت       اجلديدة        املفاهيم   عن       للتعبري      خيرتعها   أو     قدمية      كلمات   من       اإلنسان       يشتقها      جديدة      كلمات    هور        الفكر،وظ      بتجدد

    ).   مثال         املصطلحات (       التفكري       ممارسة   من     لديه   ّ   توّلدت
      كيفيـة   إىل    ذلـك  يف        مسـتندا      اللفـظ    علـى     املعـىن       أولويـة      ليؤكـد       التعبـري    علـى       التفكـري       أولويـة        الفارايب    أكد     هكذا    

         اإلضـافات،    علـى       املنطـوي        االعتبـار    هـذا       املركـب،   أو     منهـا       بـاملفرد     األمـر     تعلـق     سـواء      األمـم،  يف       والكالم       األلفاظ     حدوث

   إىل     بعضـه      ومقـيس     بعـض،   إىل     بعضـه       ومنسـوب      بـبعض،     بعضـه     منـوط      العـامل  ن أل     وهـذا            والتعميمـات،            والتخصيصـات،

  )1 ( .   بعض

     معـاين -   مثـل         تعريفاتـه    هـذا  يف "        التوحيـدي"         املصـطلحات    هـذه    مثـل       اسـتخدم     االخـر    هـو "        التوحيـدي"   أن      ونالحـظ     

        مصـطلحات    بعض   مع   ما      بدرجة       تتداخل        مصطلحات   هي :   بعض    على     بعضه     مقيس -             واحنراف،امليزان       اعتدال       الكالم،

     عصره  يف      املعريف        التكامل    عدم   إىل       الدعوة         ومواجهته       املنطق،   عن      دفاعه  يف "        التوحيدي"      عبارة  يف     أيضا       واملالحظ       النحاة

  )2 (   .   جهل   أو       وزندقة    كفر    انه      بدعوى        اإلسالمية        العربية        الثقافة    نسق   عن      املنطق      إبعاد  يف      االجتاه       وتعارض

         المسلمين        الفالسفة    عند        تاريخيا       واللغة       المنطق      مابين -

       اآلخرين   مع        تعاملنا     يسهل    حبيث         ومشاعرنا        أفكارنا   عن       التعبري         بواسطتها    يتم    اليت        الرمزية      األداة   هي      اللغة     كانت    إذا     

       املعنـوي   أو       املعقـول   أو      احملسوس       الواقع  يف     سواء      ووضوح     بدقة     يظهر   أن    ميكن  ال      الفكر    كان     وإذا     معهم        التواصل      فنحقق

  ن أ  و       اللغة      أحضان  يف  أ  نش   قد      املنطق   إن     نقول   أن       نستطيع              املضبوطة،فإننا        اللغوية         والرتاكيب       األلفاظ    على      يعتمد   أن    دون
     يشـيع    فكـر   بـال      اللغـة   أن    كمـا     جسـد،   بـال    روح    عنـه    تعـرب    لغة   بال       فالفكر       اللغة،     حمتوى   هو       والفكر      الفكر     وعاء   هي      اللغة

     وجهي      مبثابة       واللغة      الفكر   إن "    قال   حني       واللغة      الفكر   بني      الصلة    قوة   إىل "    ميلر     ماكس"    أشار    وقد     روح،   بال    جسد     فيها

       اإلنسـان  يف      الفكـر    قـوة   هـي    الـيت        الناطقـة       بـالنفس        الوثيقـة      عالقتـه       لوجـدنا      املنطـق      تسـمية   إىل      نظرنـا     وإذا          النقديـة،       العملـة

    أول   هـو      املنطـق   أن   إىل        الفـارايب     أشـار    وقـد   )3 ( .     اللغـة      وظهـور      النطـق     أداة   هـو     الـذي        باللسـان      تـرتبط     أخـرى    جهـة   من    وهي

      املعـاين      أصـناف    علـى       الدالـة       األلفـاظ      أصـناف"       بإحضـار       الشـروع      ضـرورة   إىل     ويشـري  ،      صـناعي      بطريـق    فيـه     يشـرع    شـيء

     كانـت    وملـا"      فيقـول      اللغـة   مـن   بـه       يسـتفاد   أن    ميكـن    ومـا         العربيـة،      اللغـة    علـى      املنطق       اعتماد    مدى   إىل    يشري    انه           املعقولة،بل

         والتنبيـه       الوقـوف  يف   مـا   غـىن   هلـا      النحـو      صـناعة     تكـون   أن           الدالـة،وجب       األلفـاظ      أصـناف    علـى      تشـتمل    الـيت      النحو      صناعة

   مـن    عمـل   مـا     يتبني     فذلك ...      لغتهم  يف   هي    اليت       األلفاظ      أصناف     فيها    تعد      صناعة       اللسان    أهل     عادة   من    اليت      أوائل    على

     اغفـل    فقـد      املسـلك    هـذا   غري    سلك    ومن .       الكفاية      مقدار    منه     وأخذ      النحو    علم   من   هي      أشياء      املنطق   إىل      املدخل  يف    قدم

   من      كتابا     تفتح   أن      ينبغي    فقد        الصناعة      توجبه     الذي       الرتتيب    فيه     نلزم   أن      قصدنا    كان    إذا    وحنن        الصناعي       الرتتيب    أمهل   أو

                                                 
 . 98ص   السابق،املصدر   -)1(
 .204دت ، ص  ،العلوم  طبعة  الشدياق  اسطنبول، د طالتوحيدي  يف رسالة   أبو حيان  -)2(
 .30ص  1980، وإشكاالت، عكاظ ، الرباط، دط  ، دالالتحممد مصباحي  -)3(
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      تاليـا      وجنعلـه   بـه      نبتـدئ   أن     فيجـب        الدالـة،       األلفـاظ      أصـناف       وتعديـد        الصـناعة    هـذه  يف       الشـروع     يسـهل   بـه        األوائـل،    كتـب

    علـى    تـدل    إمنـا       األلفـاظ   أن   إىل    يشـري     نـراه      فإننـا        باأللفـاظ        املعقـوالت     عالقـة   عـن      يتكلم      عندما    هنا         والفارايب  .       الكتاب    هلذا

      الفكـر   بـني   أي       املعقـول       وحمتـواه      اللفـظ   بـني      وثيقة     عالقة     هناك   أن    هذا     ومعىن        األلفاظ،    على    تدل         واملعقوالت         املعقوالت،

   وال   هلـا      قـوانني  ال      ألفـاظ   أي      قوالـب  يف      معينـة      قـوانني     حتـدده    فكـر   أو      معقـول     يوضـع   أن      املمكـن   غـري   مـن    كـان    وملا  ،       واللغة

   إذ        اخلصوص،    وجه    على      النحو  و        العموم    وجه    على       باللغة      املنطق     تربط    اليت       القوية        الرابطة     جاءت    هنا    ،من      حتددها       موازين

      صناعة      تناسب      املنطق       وصناعة  " .       الفارايب     يقول    ذلك  يف    )1 ( .     الفكر      قوالب   هي    اليت      اللغة    ضبط    علم    سوى      النحو    ليس

   ما    فكل         واأللفاظ،       اللسان   إىل      النحو      صناعة      كنسبة (     املعاين  )        واملعقوالت      العقل   إىل      املنطق      صناعة     نسبة   ّ أنّ     ذلك      النحو

    علـى     يؤكـد    هنـا          والفــارايب   )2 ( .       املعقـوالت  يف        نظائرهـا       يعطينـا      املنطـق    علـم    فـان        األلفاظ،  يف        القوانني   من      النحو    علم       يعطينا

  مل   إن   ّ   الّلفظ    وان        األلفاظ،      مضمون     يشكل     الذي      الفكر    ضبط         قوانـيـن   مع        واأللفاظ      اللغة     ضبـط      قوانني        تتـوافق   أن       ضـرورة
       األصـوات     تصـبح    هنـا    ومـن       معقـول،   غـري     لفظـا     يكـون   أن    ميكـن   بـل        منطقيـا،   أو      علميـا     لفظـا    يعد  مل    حمدد    معىن    على    يدل

      احلـروف      فتكـون .."     بقولـه        الفـارايب    ذلـك      ويؤكـد       واللغـة      الفكـر   بـني      األكيـد       الـدليل   هـي     حمكمـة     داللـة     معـان    علـى       الدالـة

      عالمـات      بعضـها      خمتلفـة     كثـرية        تصـويتات       فتحـدث...     إليها     يشار   أن    ميكن       حملسوسات      بعضها      عالمات     األول        واأللفاظ

 )3 ( .     حمسوسة      أشخاص   هلا     كلية       معقوالت    على     دالة       وبعضها       ألقاب،    وهي       حملسوسات
"

  
     وجـود    رغـم    انـه        الفـارايب      ويؤكـد 

ما   إال  ،       العلمني   بني       الفروق    بعض ا    الـيت       لأللفـاظ      قـوانني     يعطـي      منهمـا   كل   ّ أنّ   يف       يتفقان     إ     وهـو"     يقـول   إذ          يسـتخدما

      قـوانني     يعطـي    إمنـا      النحـو    علـم   أن  يف        ويفارقـه       األلفـاظ      قـوانني   مـن      يعطـي   مبـا        املشـاركة    بعـض      النحـو      يشـارك "     املنطـق"   أي

     فيهـا     تشـرتك      احـواال       االلفـاظ    هـذه     ،فـان     كلهـا     االمـم      الفـاظ    تعـم      مشـرتكة      قـوانني     يعطـي      املنطـق     وعلم   ما    أمة      ألفاظ   ختص

    وغـري       موزونـة   هـي   مـا     منهـا     ،وان      وأداة      وكلمـة    اسـم        واملفـردة  ،      مركبـة       ،ومنهـا       املفـردة     منهـا       االلفـاظ   ان     خاصـة     االمـم    مجيـع

  ) 4 ( .   ذلك       وأشباه       موزونة
         اإلشـكالية       وتطـورت       الرتمجـات     حركـة     أبـان       واللغة      املنطق   بني        املفارقة     ظهور   أن      القول        ونستطيع"

    لغـة    بـدت   حـىت        ألفاظهـا        واشـتقاق       بنائهـا  يف        للعربيـة      جديـدة      صـياغة   إىل    ريب    دون    أدى     األول          والفالسفة،        النحويني   بني

    لغـة      تـوازي        الفلسـفة     بأهـل     خاصـة    لغـة     أمـام     بتنـا      بأننـا      القول    ميكن   وال  ،      اإلسالم    خالل   من    وحىت       األعراب    لغة   عن      غريبة

ا -      واللغة      املنطق     حلدود       العميق        الفارايب     حتليل    خالل   من     نؤكد     إننا        األوىل،بل      النحو    أهل    مـع       تفاعلـت    لغـة   شـك     بـدون    إ

–       منطقيـة        وتراكيـب      جديـدة      وحنتيـة         اشـتقاقية       بقواعـد       التفـرد   حـد   إىل        الوافـدة         الثقافـات      وأولـت        اليونـاين      الفكـر       معطيـات

ا     ورغم        برهانية       لفظيـة      مسـطرة     أصـول   مـع       العالقـة    علـى -   ذلـك    رغـم -    تبقى      لكنها      الذهين     احلسي        الفلسفي      البعد     تؤدي    أ

    علـى        والـدليل    هلـا،         وانفتاحـا      تطـورا   بـل         بينهمـا،       انفصـام     هنـاك    يكـن    فلـم    ذلـك     وعلـى  .  ة     تألفيـ   أم       حتليليـة       معنويـة   أم     كانـت

     أمكـن           قياسـية،كما      صـنائع   إىل      عاميـة      صـنائع   مـن        وانتقلـت        تصـاعدية      مبراحـل    مـرت      اللغـة   أن        الفـارايب     يقـول      وكمـا    ذلـك

                                                 
 .59ص  1949، 2الفكر العريب، ط  ، دارأمني العلوم حتقيق عثمان، إحصاء الفارايب أبو نصر   -)1(
 .54نفسه ص  ،املصدر   -)2(
 .137ص ،روف تح، حمسن مهدي  دار املشرقاحل الفارايب  أبو نصر،   - )3(
 .58، ص نصر، إحصاء  العلوم يب  أبوالفارا   -)4(
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      النحـو        جهـة،وبني   من      واملعىن      اللفظ   بني    أصال       القائم        لالرتباط   إال    ذلك    يكن  مل       منطقيا         وتعليلها      جديدة      قواعد        استنباط

     وأدى         املناطقة،    عند        واملوضوع       واحملمول        النحويني    عند     إليه       واملسند      املسند   بني       العالقة     تشبه    وهي      ثانية    جهة   من       واملنطق

        بيانيـة،      جديـدة      وعـوامل     جملـاالت      الفكـر       اقتحـام   أن    كمـا          واملتجـددة،       اجلديـدة        أبعادهـا   عـن      الكشـف   إىل       التحـول    هـذا

ّ  فّجـر      اللغـة     ،حـول         وعرفانيـة       وجدليـة         وبرهانيـة        وكالميـة         وأصـولية،        تـدرجات   عـن        بـالتعبري      جـديرة      أصـبحت   أن   إىل       طاقتهـا  

      املنطـق   بـني      واضـحة        والعالقـة      وثيقـة      الصـلة     كانـت     فـإذا      وهكـذا   )1 ( .     العـريب       اللسـان     أصول    على        حمافظتها   مع      أفقيا       املعرفة

ّ  اشــتّدت    إذن        فلمــاذا      اللغـة      علمـاء     وبعـض         الفالســفة   مـن         الفــارايب    ذلـك   إىل     أشـار    كمـا       واللغـة            املنـاطـــقة   بـني        اخلصــومة     

   من  ّ  أنّه   إذ .    متاما      األخرى      إلغاء      حماولة   إىل         الطائفتني      بإحدى      اهلجري       الرابع      القرن  يف      احتدم     الذي       الصراع               والنحاة،وانتهى

         والفلسـفة      املنطق    كتب    فيه     ترمجت     الذي      الوقت    نفس  يف      صناعة      وأصبح        أسبابه،       اكتملت   قد      النحو   أن       تارخييا       املعروف

      العـريب      النحـو   أن "   ضـيف     شـوقي "        والـدكتور "    بـور   دي"      ويؤكـد      اهلجـري      الثـاين       القـران      منتصـف      قرابـة   أي        العربيـة      اللغة   إىل

     منطـق     تـرجم      والـذي   ، ) ه143 ت (     املقفـع    ابـن"  يـد    علـى    ذلـك     وكـان         اإلغريقيـة         والفلسـفة        وبـاملنطق        اليونـاين       بـالنحو     تـأثر

م       اشـتملت    فقـد         وتالميـذمها "    اسـحق      وابنـه  ،"   حنـني    ابـن      إسـحاق"     وكـذلك      أرسطو     كمـا  ،      الزمـان    ذلـك     علـوم   كـل       ترمجـا

 "     مـدكور        إبـراهيم . د "   ذلـك  يف      وأيـده "         الفراهـدي    امحـد   بـن      اخلليـل"     والزم          اليونانيـة     تعلـم  "   حنـني"  أن"   أمـني    امحـد  . د     يؤكـد

 "  يـد    علـى        العربيـة     تعلم      حنينا   أن     نضيف      مصطفى     وأكد        النحوية        القواعد    بعض      اخلليل   مع      تبادل"    حنني"   أن   إىل     وذهب

 )2 (     اخلليل
    اثـر     وكـان       اهلجـري،       الثالـث      القـرن  يف         والفلسفة      املنطق   مع      النحو      التقى "      بقوله       القفطي     ذكره   ما    ذلك      ويؤكد    "

      كتابا  ّ  صّنف  ّ  انّه        املرزباين    ذكر     ،وقد      كتابه      ضمنها    اليت         التقاسيم  يف      وخاصة       النحوي   ّ  سرّاج    البن      األصول     كتاب  يف    ذلك

     )3 (   .       املنطقيني    لفظ    على          بالتقاسيم       أصنافه     وجعل       سيبويه     كتاب   من       انتزعه      األصول    مساه      النحو  يف

       الثالث      القرن  يف      واضحة     ظهرت   قد     خاصة     بصفة      النحو   أو       واللغة      املنطق   بني      الصلة      مشكلة   أن    فيه   شك  ال    ومما

       وأصـبحت       النـاس،     عقـول  يف         الفلسـفية       العلـوم       تغلغلـت   حـني       الرابـع      القـرن  يف      عنيفـة      خصـومة    شـكل       ،واختـذت      اهلجـري

ّ    الّسـاحة  يف         واللغـويني        الفقهـاء      بنفـوذ      مهـددة        الفلسـفة           واملناقشـات         املنـاظرات     ظهـور   مـن    كـان   مـا     فكـان          اإلسـالمية،   

         والفلسـفة      املنطـق      دراسـة    بـأن        االعتقـاد   إىل       ببعضـهم     األمـر    وصـل   بـل          والفلسـفة،      املنطـق     ودحـر      للنحـو        االنتصـار        ،وحماولـة

   بـن     جعفـر   بـن      الفضـل"    جملـس  يف    جرت    اليت       الشهرية        املناظرة     نصوص        التاريخ    لنا    حفظ     ولقد       اللغة،    عامل      وتلهي     تضعف

         الفيلسـوف    وبـني         واملـتكلم،        والفقيـه       النحـوي"      السـريايف     سـعيد   أيب"   بـني      ودارت  ه320   سـنة       املقتـدر       اخلليفـة     وزيـر "      الفـرات

   بـن    علـى"      ومـنهم         واالختصـاص      العلـم    أهـل   مـن    عـدد       وحضـرها       بغـداد،  يف "    يـونس   بـن   مىت    بشر   أيب "        النسطوري       املنطقي

       اإلمتـاع"  مهـا      كتـابني     لنايف      تركها     الذي "        التوحيدي        ابوحيان"    على       وأمالها       ورواها         املناظرة،    كتب     الذي "    ّ   الروّماين     عيسى

ّ  اشتّدت"        املقابسات" و  ،"        واملؤانسة   ال    انه   إىل       وذهبوا      املنطق  ن أ ش   من      اعلوا       اللذين        املناطقة   بني        املناظرة    تلك  يف       اخلصومة    
        اللغـويني     هـاجم"  مـىت    بشـر    أبـا"   إن   بـل     فحسـب    هـذا    لـيس       املنطـق،   إىل      النحـو     حيتـاج      بينمـا        النحـو،   إىل       بـاملنطق     حاجـة

                                                 
 .46ص  1992حممد  عابد اجلابري  ، بنية  العقل  العريب مركز  دراسات  الوحدة  العربية ،دط ،   -)1(
 .25، ص 3دي بور تاريخ  الفلسفة  يف اإلسالم  ترمجة  عبد اهلادي  أبو ريدة ، القاهرة ، ط   -)2(
 .191ص  1997رايب  دار قباء  للطباعة والنشر ، دط ، زينب العفيفي  فلسفة  اللغة عند  الفا  -)3(



 
 

46 

  ال     وأنـه..     اللفـظ   مـن     أشـرف     املعـىن    وإن      املعـىن،  يف      املنطـق     يبحـث      بينمـا      اللفـظ  يف      أساسـا     يبحـث      النحـو   أن      بقولـه        وأثـارهم
   مبـا   إال      اليقـني   مـن      والشـك       الشـبهة   مـن           الشـر،واحلجة   مـن    اخلـري       الكذب،   من       والصدق        الباطل،   من    احلق      معرفة   إىل     سبيل

      علـيهم    محلـه   مـا     سـاهم    فقـد         املناطقـة،     واجـه     الـذي       الفريـق    وهـم         النحويـون    أمـا ."  بـه       القيـام        وملكنـاه      املنطـق   مـن       حوينـاه

    وقـد    هلـم،       لينتصـر         واملنـاظرة     اجلـدل  يف       البـارع       واملنطـق       باللغـة     احملـيط       البـارع       النحـوي"       السـريايف     سعيد    أبا "        واختاروا        املناطقة

       والنحـو     للغـة      اجلاهـل     مبظهـر         وإظهارهـا     حججـه     ودحـض     يـونس   بـن   مـىت    بشـر   أيب "  رد  يف         نصـرا،وجنح    حيـرز   أن       اسـتطاع

      صـناعة   مـن     كبـريا     شـيئا   أن      عرفنـا    إذا        والنحـو،      اللغـة      مسـائل     يـتقن  ال    وهـو      النحـو      صـناعة  يف       الرباعـة      ملنطقـي    يـأيت    كيـف  و 

     )1 (   .      السريايف     يقول           ومادته،كما       اللغوي       املصطلح   من       مستعار          ومصطلحاته      مادته  يف      املنطق

ّ  اشتّدت    اليت       اخلصومة    هذه   أن   شك   وال ا            األحـوال   من    حال    بأي      فصلها    ميكن  ال      اهلجري       الرابع      القرن  يف      وطأ

        انعكاسـا      انعكـس        الفلسـفة   مـن      الـدين      ورجـال        الفقهـاء     موقـف   أن    ،إذ      الوقـت    ذلـك  يف        اإلسـالمية     لألمـة      الـديين    اجلـو   عـن

       صـميمها  يف        اللغويـة         الدراسـات   إن   بـل         الفقهـاء،   مـن      اللغـة      علمـاء     أكثـر    كـان         أيضـا،وملا      املنطـق    علـى       مـوقفهم    علـى     تامـا

    تلك    ساد     الذي       التعصب   ّ جوّ    إىل        باإلضافة           بينهما،هذا        السافرة       اخلصومة    تلك      فكانت      الدين     علوم    على      قائمة       دراسات

       املسلمني      العرب     ولعل        نصرانيا    كان"   بشر    أبا "  أن   هلا       األساسي       الدافع   أن     يرون        املناظرة     لتلك      احملللني    بعض   أن   حىت       البيئة

ا   مـن      ويقلـل      لغـتهم  يف      نصـراين       يهـامجهم    بـأن      ضـاقوا   قـد      الوقـت    ذلـك  يف        السـريايف     بقـول    ذلـك    علـى         ويسـتدلون     )2 ( ،    شـا

       والشخص       والعرض       والفصل       واخلاصة       والنوع      باجلنس      تلهوا   أن        وغايتكم      عزيزا              جاهال،وتستذلوا       تشغلوا   أن      بودكم    إمنا..."

    حـاد    ومـن        ومغـاليق  و       خرافـات     كلهـا     وهـذه  .         والصـورية         واهليوليـة         واجلوهريـة         والعرضـية         والذاتيـة        والكميـة         والكيفيـة        واملاهيـة

     )3 (   .   كله    هذا   عن      استغىن     متيزه     وحسن     عقله

         الفارابي    فكر    على         المناظرة      تأثير -

      صـادقا        انعكاسـا    تعـد      احلـروف     كتاب  يف      أرائه   أن   حىت        الفارايب    على       الواضح      أثرها   هلا    كان        املناظرة    هذه   أن     ورغم

   مـىت      البشـر    أبـو "    عنهـا       اإلجابـة   عـن     وعجـز "      السـريايف"      أثارها    اليت         التساؤالت   من    كثري    على    ورد     اجمللس    ذلك  يف    جرى   ملا

   تـه    مكان    ولـه   هلـا       معاصـرا     وكـان         املنـاظرات    تلـك        الفـارايب     حضـور    عـدم       واملـدهش       املفهـوم   غـري   مـن     يصـبح    أنه   إال "    يونس   بن

    تلـك   عـن    ّ  ترتّبـت    الـيت        النتـائج   مـن     ّ سـيغّري     كـان      حضـوره   أن   شـك   وال        وامللـوك،       األمـراء    بـالط  يف          والفلسـفية        الفكريـة

     إليـه      افتقـر   مـا    وهـو         استعماهلا       ومواضع         ومعانيها       باحلروف      معرفة     وعلى          وأحكامها،      اللغة  يف      ضليعا    كان    فقد          املناقشات،

مه     الذي "    يونس   بن   مىت      البشر    أبو"      بصلة       سامعيه      إقناع   عن      وعجزه       وحنوها،       وفقهها        العربية       باللغة      باجلهل "      السريايف "    ا

   عـن     شـيئا     يعـرف  ال     شـيئني   بـني      الصـلة   عـن      يتحـدث     وهـو       السـريايف     يقـول    كمـا -      سـامعيه     يقنـع    كيـف   إذ       بـالنحو      املنطـق

 )4 (  ).       العربية      اللغة    وهو (       أحدمها
         الفـارايب   أن      يبدوا"    يقول   إذ      احلروف      كتابه      مقدمة  يف     مهدي    حمسن. د      الرأي    هذا      ويؤكد   

                                                 
 .194-193ص ص 1975أبو ريان حممد علي دراسة حتليلية مقارنة بني النحو  واملنطق  ضمن كتاب الفارايب واحلضارة اإلنسانية، بغداد، دط، -)1(
 .176ص  1985، دط فة  اللغة ، دار النهضة  العربيةيف  فلس حممود فهمي زيدان   -)2(
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    بعد   ما     كتاب     فيها      ويفسر      احلروف     معاين     فيها     يشرح    كان     حلقة  يف      األمور    هذه      ويفسر        األسئلة،    هذه   عن    جييب    ذهب

ا،   ويف      اللغـة    أصـل  يف      فأطنـب             ألرسـطوطاليس،        الطبيعـة    مـا   هـو      احلـروف     كتـاب    وأن     ّ   وامللّـة،         بالفلسـفة      صـلتها   ويف       نشـأ

      طبائع  يف "  مىت"   مع        مناظرته  يف     عنها     دافع    اليت       واآلراء        السريايف،"       أثارها    اليت       األسئلة   عن      اجلواب  يف      احللقة    هذه  يف     أماله

     يدحض     وأخذ   ،     أخرى   إىل    لغة   من      املعاين     ونقل          الفلسفية،      املعاين    على       األلفاظ      وداللة         اصطالحها،       واختالف        اللغات،

م         ويدارسـون     ـا،         يتحـاورون    الـيت      اللغـة   إىل        عنـايتهم       يصـرفون  ال        املنطقيـني   أن   مـن "      السـريايف"     زعمـه   مـا       مبفهـوم       أصـحا

 )1 ( .     أهلهـا
       كتابيـه  يف       تفصـيالت   جنـد     إننـا   بـل      فحسـب،      احلـروف      كتابـه  يف      ينحصـر  مل       القضـية    هلـذه        الفـارايب      تنـاول   إن "

      أشـكال   بـني      جتمعـان       واملنطـق      النحـو      صـناعيت   أن     يقـرر      فنـراه  .    أيضـا "     املنطـق  يف         املسـتعملة        واأللفـاظ        العلـوم،      إحصـاء"

     احلسـي       اإلدراك   مـن    عـدة        مسـتويات     وعلـى      الضـمري  يف    عمـا       اللسـان     تعبـري       لتعكسـا        تتكـامالن    ومهـا         ومعانيهـا       األلفـاظ

   إىل      النحـو      صـناعة      كنسـبة         واملعقـوالت      العقـل   إىل      املنطـق     نسـبة   أن    ذلـك"      معنـاه   إىل    لفـظ     نسـبة       بينهمـا        فالنسبة          والعقلي،

   )2 ( .       املعقوالت  يف        نظائرها       يعطينا      املنطق    علم    فإن        األلفاظ،  يف        القوانني   من      النحو    علم       يعطينا   ما    فكل         واأللفاظ،       اللسان

      الـذهن      إقحـام      تتطلـب      ضـرورة       تالزمهـا       معقولـة     معـان    علـى        ترتيبهـا    فـإن     فقط،       اللسان     ترتب       األلفاظ     كانت     وإذا

   أن    وبـني"      والـذهن       اللسـان      تـرتييب   بـني     مميـزا        الفـارايب     يقـول    ذلـك   ويف       الكـالم،     حـدود   بـني         والوسـائط        الـروابط       الكتشـاف

       اللسـان    علـى     ترتـب    إمنـا              الـذهن،واأللفاظ  يف      أشـياء      ترتيـب   هـو       الرتتيـب    هـذا      الـذهن  ـ ا      فيشـرف     ترتـب    الـيت       األشـياء

  ) 3 ( .   فقط
        ألفـاظهم         يستـقــون          فـالنحويون        داللتهـا،      اخـتالف   إىل     نظـرا       أخـرى،   إىل      صـناعة   مـن       األلفـاظ       اختلفـت    هنا   من"

      قوانني      تفارق     وهلذا      عقلية        إدراكات   من       مستمدة   م     خاصة       ألفاظا        املناطقة    يضع      بينما        اجلمهور،    عند        املشهورة    تلك   من

    إمنـا      املنطـق     وعلـم    مـا،    أمـة      ألفـاظ   ختـص      قـوانني     يعطـي    إمنـا      النحـو    علـم"     بقولـه    ذلـك        الفـارايب      ويؤكـد .     املنطـق      قـوانني      النحـو

 )4 ( .     مركبة      ومنها      مفردة     منها       األلفاظ   أن    مثل ...    كلها     األمم      ألفاظ    تعم      مشرتكة      قوانني     يعطي
"
  يف     يطيل        الفارايب    كان     وإذا  

   مـن        االنتقـال   أن    وجد   إذ          وتطويرها،      العقل  يف        لرتسيخها   إال    ذلك    يكن    فلم          معانيها،     حتديد    بعد       األلفاظ      مضامني     حتليل

    خـالل   مـن    وجـد    وقـد         املنطقيـة،          وأسـاليبها        ألفاظهـا   هلـا      جديـدة       مـوازين   عـرب    يـتم   أن   جيـب    إمنـا       الربهـان    علـم   إىل       البيان    علم

      ثانية       جتريدية      مرحلة   إىل          والتعبري،       لالتصال       األلفاظ    وضع     فيها    يتم     األوىل       جتريدية      مرحلة   من      العقل     ينقل   ما        القوانني    هذه

     وحيـيط      اللغـة       وذاتيـة       اللسـان      خاصـية    فـوق     بـذلك       فيعلـوا         واألقاويـل       األلفـاظ   بـني         املنطقيـة        العالقـات   عـن     فيهـا     يكشـف

     مجهـور    علـى     خالهلـا   مـن    يطـل      إطاللـة    سـوى"     املنطـق  يف         املسـتعملة       األلفـاظ"     كتابـه    يكـن   ومل           وضـروراته،      الفكـر        بشـمولية

     خاصة      صناعة  يف    غها ي   فيص         النحاة،         يستعملها    اليت    تلك   عن        تباينها    مدى   هلم      مظهرا          يألفوها،  مل      ألفاظ       بأصناف       العامة

ّ    قّسـمها    وقـد    )5 ( .     عنـدهم       داللتهـا    حبسـب         يسـتعملها   ممـا     ولـيس        الذاتيـة         بألفاظهـا        كـاحلروف       املفـردة       األلفـاظ     منهـا       أنواعـا  
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        املفـردة،     اخلمـس        الكليـات   أي       املفـردة       الكليـة      املعـاين      أصـناف      ومنهـا          كالقضـايا،        األقاويـل   أو       املركبـة      ومنهـا       واألمسـاء

      النحـو   بـني      الصـلة      ببيـان    إذن        الفـارايب     اهـتم .      لبعضـها   أو        للكليـات       اجلـامعني       والرسم     كاحلد       املركبة       الكلية      املعاين       وأصناف

        مصنفاته  يف        الفارايب    فيه    نظر     الذي       والعمق         بالتفصيل     بعده   أو        الفارايب    قبل      إسالمي     مفكر    فيه     ينظر  مل    أمر    وهو        واملنطق،

      العـريب      الفكـر  يف       العلمـني     هـذين   بـني       العالقـة     أدرك   مـن     األول    أنـه     ويـرى    ذلـك "     زيـدان     حممـود "       الـدكتور      ويؤكـد         العديـدة،

    كما     وعمق       تفصيل    دون   هلا       تعرضوا   قد          املناطقة،   من          والسجستاين         اللغويني،   من          والتوحيدي       السريايف    كان     وإذا       القدمي

        بالنسبة   حىت        التناول    على        وأصعبها       اللغة،      فلسفة        موضوعات    ّ أدقّ    من       العالقة    هذه      إدراك   أن     يؤكد    إنه   بل  ،        الفارايب    فعل

  )1 ( ."       فنجنشتني"      ورسل، " ،"    كانت"      أمثال         املعاصرين      احملدثني        للفالسفة

   آن  يف       واملعاين        باأللفاظ     يهتم     كالمها    وأن       العلمني   بني        الوثيقة      الصلة       يثبتوا   أن          واللغويون      العرب        الفالسفة     حاول

   أن        والواقـع         الفكريـة،      الصـور      ترتيـب  يف        املناطقـة    دور    كبـري   حـد   إىل     يشـبه      اللغـة       عبـارات      ترتيـب  يف      النحـو    دور    وأن      واحـد،

          موضـوعاته،       وتصـنيف       قواعـده      ترتيـب  يف      املنطـق   إىل     حيتـاج        فـالنحوي      اآلخر،   عن      أحدمها      يستغين   وال         يتكامـالن       العلمني

    لغـة       فـاملنطق    خـاص       والنحـو    عـام      املنطـق    كـان     وإذا        نتائجـه،        واسـتخالص       أفكـاره      صـياغة  يف      النحـو   إىل     حيتـاج        واملنطقـي

      بنـاءا        ونسـتطيع "     لغـوي   حنـو       واملنطـق     لغـوي     منطـق      النحـو" "        السجسـتاين "    يقـول    ذلـك   ويف     قـومي     منطـق       والنحـو  ،      عامليـة

    علـى       النحـوي   ّ  فريّكـز       اجلـانبني    أحـد    علـى       الرتكيـز     درجـة  يف    فـرق   هـو    إمنـا    فـرق   مـن       بينهمـا   مـا   كـل   أن...    نقـول   أن    ذلـك    على

ّ     املعاين،والّشهادة    على       املنطقي   ّ  يرّكز      بينما       األلفاظ ّ     العقل،والّشهادة   من       مأخوذة      املنطق  يف                دليل  و       العرف،   من      النحو  يف          

      يعرتيـه    وقـد      العـرب     طبـاع  يف   مـا  ّ   يّتبـع       والنحـو       مبسـوط،       واملنطـق       مقصـور،            عقلي،والنحـو      املنطـق       ،ودليـل      طبـاعي      النحـو

    كان       اللغوي       املنطقي "       الفارايب "  أن     فاحلق   )2 ( ،      االئتالف    على      مستمر    وهو       النفوس      غرائز  يف   ما     يتبع       واملنطق        االختالف،

      وحنوهـا    ّ   بالّلغـة       اإلحاطـة   أن      يعتقـد    كـان   إذ      عميـق،    جـزل       بأسـلوب       بينهمـا        التقارب     أوجه       وتوضيح     بيان    على     حرصا     أكثر

ّ      الّضـرورية        القـوانني    يضـع      املنطـق   أن    كمـا       ومعنـاه      اللفـظ  يف     يبحـث      النحـو    ّ وأنّ        املنطـق،       لدراسـة      أساسـي    شـرط     فكـر    لكـل   

     تعطي    اليت    وهي      املنطق        موضوعات     وأما"     يقول    ذلك   ويف     ّ لفظيّ     ثوب  يف      دائما        املوضوعة    ّ    الثّابتة       األولية        وللمعاين     صحيح

     وذلك         املعقوالت،    على     دالة   هي    حيث   من        واأللفاظ         األلفاظ،      عليها    تدل    حيث   من (     املعاين   )       املعقوالت    فهي        القوانني

ا        ومعقـوالت      أمـورا       أنفسـنا  يف      ونقـيم      ونـرتوى     نفكـر    بـأن       أنفسـنا    عنـد      نصـححه    إمنـا      الـرأي   أن     ذلـك     تصـحح   أن     شـأ

  )3 ( ."     الرأي

      قـوانني  يف   جنـد   أن      اليسـري   مـن    وأن        واملنطـق،      النحـو      قـوانني   بـني "       الفـارايب "   يـرى    كمـا       واتسـاق    إذن      تشـابه     هنـاك

       وصـناعة"       الفـارايب     يقـول    ذلـك   ويف       موصـولة        متقاربـة      واحـدة          قوانينهمـا    تكـن  مل    فـإن      املنطـق      قـوانني  يف        يناظرهـا   مـا      النحـو

   إىل      النحـو      صـناعة      كنسـبة (     املعـاين )        واملعقـوالت      العقـل   إىل      املنطـق      صـناعة     نسـبة   أن    ذلـك "     النحـو      صـناعة      تناسب      املنطق

                                                 
  .172، يف فلسفة  اللغة   املرجع السابق ص حممود فهمي زيدان   -)1(
 .124، املقابسات ، ص أبو حيان  التوحيدي   -)2(
 .54إحصاء  العلوم ص الفارايب،    -)3(
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  ) 1 ( .       املعقوالت  يف        نظائرها       يعطينا      املنطق    علم    فإن        األلفاظ،  يف        القوانني   من      النحو    علم       يعطينا   ما    فكل         واأللفاظ،       اللسان

       األلفـاظ     معـاين (      املعـاين       يغفلوا   أن         يستطيعون  ال        والنحاة       األحوال   من    حال    بأي      املنطق   عن      يستغين   أن    ميكن  ال    ّ    فالّلغوي

      النصب   أو    ّ  الّرفع      تقتضي     حنوية      وصيغة      عملية    لكل   أن    ذلك         واملفعول،       الفاعل   بني    ّ   يفّرقوا   أن          استطاعوا   ملا    وإال  )        وداللتها

     املعىن   مع       الواقع      للحدث        وتستجيب    أوال     املعىن       تستعرض      عقلية        بعمليات   متر     وأن  ّ  البّد   بل      آليا،    تتم   أن    ميكن  ال    ّ اجلرّ    أو

ّ   الّصـيغ     فتـأيت  "     ريـان    أبـو "       الـدكتور     يقـول    كمـا –       صـميمها  يف        العقليـة         والعمليـة         العقليـة،        العمليـة    هلـذه        مسـتجيبة        النحويـة   

   مـن       منطقيـة      عملية   هي      بينها     فيما        العالقات      إدراك    وأن       عقليا     ربطا       وربطها        واألحداث       املعاين     فحص       قوامها    اليت   هي"

      الوقـت    نفـس  يف    وهـم       اللغـة،    علـى         وتطبيقهـا         وقواعـدهم         قـوانينهم     ختـريج     طريـق  يف     ميضـون      حينمـا        فالنحـاة     األول       الطـراز

       بـالنحو       واملنطـق        بـاملنطق،      النحـو      اخـتلط       الرابـع      القـرن    بعـد    أنـه    ذلـك    علـى        والـدليل  )2 ( .     مضـمرة       منطقيـة        بعمليـات       يقومـون

        والسـابع       السـادس       القـرنني  يف "643-533     يعـيش    ابن"  يد    على     أسسه      أقيمت"       فلسفيا    حنوا      وجدنا    حبيث       البالغة      وكذلك

      )3 (   .      اهلجريني

 - ه363 ت)   عـدي   بـن   حيـىي      زكريـا   أيب"    عنـد         واملناقشـة      احلـوار     مسـار     اختـذت       القضـية   أن   بـل  ،     فحسـب    هـذا    لـيس

    اختـذ    وقـد       العـريب،       والنحـو        الفلسـفي      املنطـق      صـناعيت   بـني      الفصـل     تبيـني  يف      مقالـة       املوضـوع    هـذا  يف  ّ  ألّـف      والـذي "( م984

    ّ   الرّابـع      القـرن     طوال       القضية    ذه        االهتمام      استمر    وقد        مناسبا،      حتديدا      وحدده    علم   كل      مزايا   بني    بأن     وسطا      طريقا      لنفسه

ّ  وخّصـص        واخلـامس،      تفسـري       حـاولوا    وقـد      اللغـة       لفلسـفة          الطبيعيـات     إطـار  يف     عشـرة        السـابعة        الرسـالة "     الصـفا      إخـوان "  

     الـذي       الفكري       واملنطق      حمسوس،      جسماين    أمر   هو     الذي   ّ    الّلفظي      املنطق   بني  ّ    مّيزوا     ،كما’        فيزيائية       بطريقة        اللغوية        الظواهر

        العربيـة   بـني         واملوازنـة       اخلصـائص"      كتابيـه  يف ( ه360-280)        اإلصـفهاين   اهللا    عبـد    أبـو      وحـاول       معقـول،      روحـاين    أمـر   هـو

 )4 ( .      اللغات   بني        واملختلف      املشرتك      ّ ويبّني       اخلالص      العريب      للنسق    ّ     بالّتجاوز     يسمى   ما     حدوث   إىل   ّ  ينّبه   أن "         والفارسية
  

        والمنطق      اللغة    خالل   من        والمعنى      اللفظ    بين       التآلف       تجليات

      حماولـة   أن   غـري        واللغـة،      املنطـق   بـني      الصـلة      إيضـاح        اللغـوي      الفكـر   مـن      أمناطا       الرابع  مث       الثالث      القرن    عرف      وهكذا

       الشعوب        لثقافات     رؤية   مع          اليونانية    ّ     بالثّقافة        العربية        الثقافة       التقاء      أرائه  يف    نرى   إذ         الثقافات      للقاء       متميزا    مثال    تعد        الفارايب

       يعاجلها    اليت       األلفاظ    نفس   هي      النحو       يعاجلها    اليت       األلفاظ         اللغة،ألن    وهو     مشرتك    إذن       والنحو      املنطق      موضوع       األخرى،

      قـوانني     يعطـي      النحـو   إن "     بقولـه    ذلـك        الفـارايب     يؤكـد        اللغـويني    عنـد       املفيـدة     اجلمـل    سـوى      املنطـق      قضـايا      وليسـت       املنطـق،

       اللسـان  يف      موجـود   هـو    حيـث   مـن   بـل      مشـرتك،   هـو    حيـث   من  ال        ولغريها،   هلا     مشرتك   هو   ما      ويأخذ    ما،    أمة      ألفاظ   ختص

      ألفـاظ     فيهـا     تشـرتك      قـوانني     يعطـي    إمنـا        األلفـاظ،      قـوانني   مـن     يعطـي     فيمـا       واملنطـق "     يقـول    كمـا  .     النحـو    ذلـك    عمـل     الـذي

   مـن     إليـه     حيتـاج   مـا     يأخـذ   أن     يوصـي   بـل    مـا،    أمـة      ألفـاظ   خيـص   ممـا    شـيء  يف     ينظـر   وال      مشـرتكة    حيـث   مـن        ويأخـذها     األمـم

                                                 
 . 194- 193، دراسة  حتليلية  مقارنة  بني النحو  واملنطق  ص ص أبو ريان  -)1(
 .118ص  1994اجلهامي  اإلشكالية  اللغوية  يف الفلسفة  العربية ، دار  الشرق  بريوت ، دط ،  جرار   -)2(
 .119املرجع  نفسه    -)3(
 .62، إحصاء  العلوم ص الفارايب   -)4(
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 )1 ( .      اللسـان     بـذلك      العلـم    أهـل    عنـد    ذلـك
   أن     أراد    انـه   بـل      لغتـه،     حسـاب    علـى      ملنطقـه       متحيـزا        الفـارايب    يكـن    فلـم      وهكـذا "

ّ  يوّضح        تفسـرينا   مـن  ّ   يّتضـح   مـا     وهـذا       سـليمة،       منطقيـة      لغويـة      قواعـد    وفـق        الصـحيحة       املعرفـة   إىل       الوصـول  يف    علم   كل     قيمة   

     فيها      مشرتكة     أخرى       وقوانني   ما    أمة      ألفاظ   ختص      قوانني     يعطي      النحو   أن    رغم    انه     خالهلا   من     يؤكد    انه   إذ        السابقة       لنصوصه

        فاحلقيقـة    حـده    علـى    أمـة   كـل   بـه    ختـتص    خـاص     وقـدر       اللغـات   كل  يف      النحو   بني     مشرتك    قدر      فهناك     األمم   من     غريها   مع

        والدليل       املشرتكة       األلفاظ      قوانني     يعطي     الذي       املنطق،   إىل     يعود    إمنا       اللغات   كل  يف      للنحو      املشرتك      القدر    هذا   أن     يؤكد  ّ  أنّه

      الرتمجـة      اهتمـت    ولـو         ومعانيهـا       األلفـاظ     دالالت     وإمنـا       وحـدها،       األلفـاظ   ّ ختصّ   ال     أخرى   إىل    لغة   من      الرتمجة   أن    ذلك    على

    يعـىن  ال        الفـارايب    يـرى    كما        فاملنطقي  )2 ( .  هلا     قيمة  ال      سطحية       املضمون   من      خاوية     ترمجة     تكون    سوف      املعىن    دون       باللفظ

    يعـىن       املنطقـي     ولكـن         اللغويـة،       املعاجم   ا    ختتص   قد     فهذه       األشياء    على       الدالة       األلفاظ   أو          وألفاظها،       العلوم        مبصطلحات

  يف     أخـرى   عـن    أمـة     ختتلف   أن    ميكن   فال      الناس    مجيع     فيها     يشرتك    اليت        العقلية        عملياته  يف      العقل         يستخدمها    اليت        باأللفاظ
    هـذه     فمثـل       وعمومـا        ظاهريـا،      سـطحيا       االخـتالف     يكـون   قـد       اختلفـت   إن    وحـىت      الفعـل   أو      األداة   أو     االسـم   إىل       اإلشـارة

ا    مثل     أخرى       تقاسيم   حتت      املنطق  يف     تدخل       األلفاظ        املوضـوع      مقولـة   أو       الكلمـة      مقولـة   أو       اجلـوهر،      مقولة   حتت     تدخل    أ

     يقـول  ) 3 (        املسـميات،  يف       خيتلفـان     كالمهـا   أن    رغـم         الرئيسـية          التقسـيمات  يف       يشـرتكان       والنحـو       فـاملنطق      وهكـذا        واحملمـول،

      العـريب        باللسـان      العلـم    أهـل       يسـميها    الـيت   هـي       والكلـم    كلـم   هـو   مـا      ومنهـا    اسـم   هـو   مـا     منهـا       الدالـة       األلفـاظ   إن :       الفـارايب

   من    معىن    على    دال     مفرد    لفظ   كل        وباجلملة ..     وعمر    زيد    مثل       فاألمساء   ،       والكلم      األمساء   من     مركب   هو   ما      ومنها       األفعال

     املعـىن    علـى    تدل      مفردة     لفظة      الكلم    فإن        وباجلملة ..    مشى    مثل       األفعال   هي       والكلم      املعىن،     زمان    على      بذاته    يدل   أن   غري

 )4 ( .     زمانـه     وعلـى
    يعـين  ال    فهـو  ـ ا     يهـتم       املنطقـي   ألن       األلفـاظ     دالالت      تعريـف   هـو      يوضـحه   أن        الفـارايب    يهـم      والـذي "

     تكون    اليت      املعاين   من     وغريه     املعىن   بني       الصوري        االرتباط       وقواعد        الصورية         بالناحية       عنايته     بقدر        لأللفاظ،       املادية         بالناحية

    تـدل    الـيت      املعـاين     نقصـد     فإمنـا       األلفـاظ    هـذه     دالالت      تعريـف      قصـدنا   مـىت    وحنـن"       الفـارايب     يقـول         املنطوقـة،      صـورها       األلفـاظ

   مـا    سـوى       األلفـاظ    هـذه     معاين   من    شيء   إىل    بنا     حاجة  ال    أنه    قبل   من  ،   فقط      املنطق      صناعة    أهل    عند       األلفاظ    هذه      عليها

  ) 5 ( .       الصـناعة    هذه      أصحاب     منها        يستعمله
    شـيء   أو    حجـر   أو      إنسـان    علـى      اللفـظ    يـدل   أن       املنطقـي   بـه     يهـتم   ممـا     فلـيس "

ّ  يهّمـه   مـا     بقـدر   يف   أو      املنطـق  يف     سـواء      اللفـظ    هـذا     يـدخل      الكـربى       األقسـام   مـن      طائفـة   أي    وإىل      اللفـظ    هـذا    جـنس      معرفـة   
     يتفـق      وبـذلك        واإلعـراب      النحـو      قواعـد  يف      تتمثـل    اليت      اللغة       وصورية      الفكر      صورية  يف   هو      البحث  يف     املهم       فاجلانب       اللغة،

      وأوضـح     أبـان        العربيـة      اللغـة       لفلسـفة        العميقـة       دراسـته  يف        الفـارايب   أن       احلقيقـة   ويف  .     النحـو       وفلسـفة      اللغـة      فلسـفة   مـع      املنطـق

                                                 
ية ، ومن السريانية إىل العربة  ومن العربانية  إىل السريانيةإىل العرباني أن الرتمجة  من اللغة  اليونانية:"  أشار  التوحيدي  يف املقابساتإىل هذا  املعىن -)1(

ا الرائعجي يف نفس معاين  اليونان احلقائق إخالل ال خيفى على احد، ولو كانت  إبدال قد أخلت  خبواص املعاين ويف وتصرفها   العرب من  بيا
 .114املقابسات ص . الواسع لكانت تصل إلينا صافية  وكاملة

 .197ص  دراسة حتليلية مقارنة  بني النحو واملنطق  املرجع السابقأبو ريان    -)2(
 .41املصدر  السابق  ص  األلفاظ  املستعملة  يف املنطق  الفارايب   -)3(
 .43املصدر نفسه ص    -)4(
 .114حممود  فهمي  زيدان  يف فلسفة  اللغة ص    -)5(
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     آخر،     لشيء    صفة     يكون    ولن      موصوف       كليهما   أن   إذ        املنطقي،      باملعىن       واجلوهر      اللغة  يف      العلم    اسم   بني      تقارب      عالقات

   بـني        واهلويـة،       الـرتادف   بـني   ّ   مليّـة،  اجل       القضـية      وصـورة      االمسيـة      اجلملـة     صـيغة   بـني       املنطـق،  يف   مـل   واجل        اللغة،  يف       اإلسناد   بني

    علـى      يعتمـد        الشـرطية       القضـية    تـايل   أن    علـى     يقـوم     الـذي      املنطـق  يف        والتضـمني      اللغـة  يف      الشـرط   بـني          والتنـاقض،      النفـي

   أن   إذ         املنــاطقة        تصـنيفات      تقـارب       النحـاة        تصـنيفات   أن       لوجـدنا       العلمـني     هـذين   يف     أكثـر       تعمقنـا    إذا     إننـا   بـل   )1 ( .      مقدمها

     وإذا  ،       االسـتدالل      ومبحـث         لتصـديقات ا       ومبــحث             التصـــــورات      مبــحث :       مبـاحــث     ثــالث   إىل       تنــقسم          املنـاطـقة      مباحث

ا       لوجدنا       النحاة        تصنيفات        تناولنا       املنطق  يف         التصورات     مبحث     وليس      املنطق      أقسام   من      األولني       القسمني    على     تنصب    أ

         اسـتعارها   )2 (      لأللفـاظ       منطقيـة     أخـرى        تقسـيمات      وهنـاك      الـذهن  يف     تصـور       يقابلـه    إمنـا    لفـظ    فكـل       األلفـاظ     مبحـث    سـوى

      واالسـم      الكلـي     االسـم   بـني         والتفرقـة      اجلزئـي      واالسـم      الكلـي      واالسـم      املعـىن،     واسـم     ذات،   إىل     االسـم       كتقسـيم         اللغويـون

      املطلـق    أمـا       النفـي،      عمليـة  يف       النحـاة    علـى      تـأثريه   لـه    كان     الذي        القضايا       وتقابل        واملنفي،      املثبت  يف      النظر      وكذلك       اجلزئي،

   عن      يتفرع       أكثرها   جند        النحويني      مباحث      حصرنا     وإذا .    إليه      املضاف     مبحث    على     ينصب        اللغوية        الناحية   من    فهو       والنسيب

      احملتـوى     جانـب   أو      املـادي      اجلانـب  يف      تتوغل   ما       غالبا       ولكنها        الصورية      احلدود     فيها      تلتزم     الذي    احلد   إىل       منطقية      مباحث

    كمـا        الصـورية   عـن       وتبتعـد (..      اجلملـة  يف      اللفـظ       يتخـذها    الـيت         والوظيفـة         وترتيبهـا      اجلملة       مفردات    على     يركز     الذي)       اللغوي

     قسـمني   إىل      املنطق  يف      املركب      اللفظ       بتقسيم      يتعلق     فيما    أما     )3 ( .     واحلال         والتمييز         والتأنيث       التذكري      مباحث  يف     احلال   هو

           التقـيــيدي    منـه        والنـاقص        احلديقـة،    أمجل   ما    مثل         واإلنشائي      معدن،      احلديد    مثل    خربي   هو   ما    منه       والتام          والناقص،      التام :

            إليه،والصفة       واملضاف      املضاف      اللغة  يف      يشابه   ما    وهو "      النيل   ر"     األول     اجلزء    على     قيدا      الثاين     اجلزء     فيها     يكون      والذي

   أن        فاحلقيقـة .     اجلملـة    شـبه     يسـمى   مـا    وهـو    فعـل   أو    اسم   مع     أداة   هي "     البيت  يف"   مثل         التقييدي   غري     ومنه        املوصوف،    على

      عليهـا       السـكوت    حيسـن      إفادة     يفيد        املناطقة    عند      التام       فاملركب      اجلانب    هذا  يف         املناطقة،         النحويني   بني     تاما       تطابقا     هناك

   محـل    صـحة   مـن     متامـا       املقصـود   هـو        النحـويني    عنـد      اجلملـة   مـن        الفائـدة   مـن        واملقصـود "   ما    معىن     يفيد "        اللغويني    عند    وهو

 :     منها      شروطا        املناطقة    وضع    ذلك      يتحقق     ولكي  ،     احلكم   أو       القضية  يف        املناطقة    عند       املوضوع    على      احملمول

 .      الوجود    معىن     احلكم   أو      اجلملة     تفيد   أن -1   

  .   معا       طرفيها    على     املعىن      ينطبق   أن -2   

 .      الطرفني   بني      رابطة     هناك     تكون   أن -3   

    هـذا   )4 ( .      وشـروطه      املنطـق       لقواعـد      يلتـزم    وأن   بـد  ال    كـان         واللغـويني       النحـاة    عنـد       املفيـدة      اجلملـة       فتحليـل      وهكـذا

 .    جزئني    على      تشتمل    لغة   أي   أن   جند     أننا   إىل        باإلضافة

 .  )       اللغات   بني      اجلملة      تكوين  يف      طفيفة     فروق      وهناك (      للغة          التكوينية        القواعد     حتليل    وهو   -:    األول     اجلزء

                                                 
 . 176ص  السابق،املرجع    -)1(
 .206دراسة حتليلية  بني املنطق  والنحو  ص   ،أبو ريان  حممد  علي   -)2(
 .188يف فلسفة  اللغة  ص   ،حممود فمي  زيدان   -)3(
 .، الفكر   اللغوي   يف إطار  لقاء  الثقافات  حممود فهمي  حجازي   -)4(
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   مجـل   إىل      معطـاة   مجـل      تتحـول    كيـف    تعـين    وهـي      اللغـة    هلـذه          التحويليـة        القواعـد  يف      فيبحـث -:     الثـاين     اجلـزء    أمـا

   هـي    بـاء    وكـل    بـاء   هـي    ألـف   أن     قلنـا    إذا    مثـل  ـ ا       مرتبطـة     أخـرى   مجـل       مقـدمات     تعتـرب   مجـل   مـن       نسـتخرج    كيـف        أخرى،أو

     حتولـت   أو     أخـرى      قضـايا   مـن     قضـية         اسـتخرجنا    فقـد.   جـيم   هـي    ألـف   كـل   أن    علـى        املقدمتني     هاتني   من      نستدل      فإننا    جيم

    علـى      ينطبـق     فأنـه         التحـويلي      الثـاين     اجلـزء    إمـا      النحـو   مـن     يقـرتب     يكـاد     األول     اجلـزء   أن      وواضـح      أخـرى،      قضـايا   إىل     قضـية

   أن    حيث   من     اآلخر   عن   كل         يتمايزان       واملنطق      النحو   أن     عامة     بصفة      ويفرتض        القياسي        االستدالل     منطق      وخاصة      املنطق

      )1 (   .       واألقوال       األفكار     مبعاين    يعىن     فإنه      املنطق    أما        اللغوي،        بالتعبري    يعىن      النحو

      وجهيـه  يف      الكـالم     ختصـان      آلتـان   مهـا    إمنـا       صـناعتني    فقـط     ليسـا -       الفارايب    يرى    كما –       واملنطق       فالنحو    ذلك     وعلى 

         الثانيـة،       بواسـطة         والعقليـة      األوىل،       بواسـطة        الدالليـة        ملعرفتهـا         املوجـودات   إىل       نظرتنـا  يف      منهمـا       نسـتفيد         والنفسـي،       اللسـاين

   أن        والواقـع.          املاورائيـات    عـامل  يف     األوىل         املوجـودات      طبـائع   عـن     كشـفه    عنـد       القصـوى      حـدوده      الفكـر     بلوغ       يهيئان    معا    ومها

   أي          اهتماماتـه   مـن    حـذف   قـد "      كارنـاب"      ومـنهم        املنطقيـة        الوضعية      أصحاب   يد    على      وخاصة      املنطق  يف      احلديث       التطور

    علـى      يعتمـد    إمنـا        االسـتدالل   أو        التحويـل              التكوينيـة،فإن         والقواعـد           التحويليـة،        القواعـد   بـني   أو       والنحـو      املنطـق   بـني    خالف

    كما–       للداللة      إعراب    لفظ         يستخدمون  ال    فهم      ولذلك           اإلعرابية،       خاصتها    على   أي      فحسب،       للجملة        الصورية       اخلاصية

     معا،           والتحويلية          التكوينية        القواعد   من   كل   بني    جيمع     الذي   ّ    الّنظام    على   بل       وحدها،          التكوينية        القواعد    على -     اللغة  يف   هو

م        قضاياهم   عن       التعبري  يف        اعتمدوا   قد      احملدثني        املناطقة   أن         اعتبارنا  يف      وضعنا     فإذا    أو   حبـت     صـوري       بأسلوب          وإستدالال

ا   حـىت   أو        العقليـة          والعمليـات       األفكـار   ألن     املعـىن   إىل       اإلشـارة   عـن     هـؤالء      ابتعـد    مـدى   أي   إىل        إلدراكنـا     رمـزي        مضـمو

ا    سوى      عندهم    تعين  ال        الواقعي      .       املنطوقة   أو        املكتوبة       الرموز   من      سلسلة    أ
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 

                                                 
 190- 189، ص ص 2003، 1حممود  زيدان  يف فلسفة  اللغة ، دار الوفاء  لدينا  الطباعة  والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط    -)1(
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  الثورة الرقمية والمجتمع، مقاربة سوسيولوجية –القراءة 
 

)1(بلهواري حاج     
  :مقدمة   

هاري "قد يكون الكثري منا قد شاهد تلك الطوابري املفعمة باملصطفني املتلهفني القتناء نسخة من كتاب 
مكتبات البيع يف مدن العامل األورويب واألمريكي واآلسيوي، حيث حتول صدور الكتاب إىل حدث أمام " بوتر

كيف : هذه الرغبة يف عيون القراء املصطفني يف الطابور الواحد بعد منتصف الليل جتعلنا نتساءل ! وأي حدث
ا ً                                                 ّ   تصنع الشعوب قر اء  ؟ وكيف أصبحت القراءة صالة ؟ وكيف تصنع األمم من كت ا وكتبها حدثا عظيما ؟ وملاذا                ّ 

حنن أكثر الشعوب عداوة للكتاب ؟ يف الوقت نفسه نقول عن أنفسنا أمة الكتاب، ولكن يف الواقع حنن أبعد ما 
  نكون عن مثل هذا التوصيف الرمزي الرائع

ال أحد جيادل يف ضعف الفعل القرائي املتفشي بني املتعلمني يصل حالة التوقف، فاألغلبية الساحقة 
مصابة بتعب قرائي، كثريون هم املتخرجون الذين مل يقتنوا كتابا منذ خترجهم أو توظيفهم، ففي الوطن العريب كله 

  .جريدة لكل مواطن يف الغرب 300جريدة لكل ألف مواطن مقابل ما يزيد على  33حوايل 
عن معدالت " اليونسكو" إذن القراءة يف جمتمعاتنا يف حالة يائسة، فهي حتتل املواقع املتدنية يف تقارير

القراءة وإنتاج الكتب وإصدار الصحف، فمعظم األفراد على اختالف األعمار ومستويات التعليم عازف عن 
  .القراءة وال عجب أن يستشري هذا العزوف يف مؤسساتنا الرتبوية واإلعالمية، الثقافية وحىت األكادميية

ا  وعزوف العرب عن القراءة فيه تناقض حاد مع طبيعة ، "ثقافة نص"الثقافة العربية اليت يصفها البعض بأ
  .والنص القرآين أكثر النصوص حثا على القراءة

ّ                                                                                               تعد  هذه الورقة البحثية حماولة قراءة سوسيولوجية لظاهرة القراءة يف زمن الثورة الرقمية، كما متثل حماولة    
ٍ              للحفر يف واقع مواز  للواقع الذي  وهو الواقع اإللكرتوين أو ما يسمى . احلفر فيهالدراسات السوسيولوجية  دأبت                

ّ            هذا وإن كنا ال ندري إىل أي مدى قد يصح  هذا اللفظ األخري، وإىل أي  حد يستجيب ". بالفضاء املعلومايت"                        ّ                                   
ملواصفات املفهوم العلمي طبقا ألدبيات سوسيولوجيا اجملال أو الفضاء، فإن األكيد أن مجلة ما أصبح يربز ضمن 

ملوازي لواقعنا االجتماعي الذي عهدنا االشتغال عليه من ظواهر وممارسات، أضحى يتطلب بدوره هذا اجملال ا
  .       ً                                              وتركيزا  أعمق من قبل املختصني والدارسني يف احلقل السويولوجي

ذا  ترتبط اإلشكالية احملورية اليت تطرح ضمن طيات هذا البحث بالتساؤل عن مدى تأثر الفعل القرائي 
ى زمن الشاشة عصر الفضاء اجلديد،  وهل ميكن اعتبار زمن التكنولوجيا هو إعالن عن موت الكتاب؟ وهل أ

  الورق؟  
  

                                                 
    .مستغـــــــــامن، جامعة عبد احلميد بن باديس، كلية العوم االجتماعيـــةب أستاذ  -)1(



 
 

54 

  :اشكالية القراءة في عصر الثورة الرقمية   -أوال
أصبح وقتنا احلايل حلظة مرجعية إلحدى أكرب الثورات اليت عرفتها البشرية، حنن شهود عيان حلدث تارخيي 

أصبح اإلنسان أمام حميط رقمي، متعامال مع املصنفات ودالالت واملعلومات، خاضعا  حيث !            ّ  اجتماعي متمي ز
ت منحى فكره ومساره   .                                      ّ                  ملعرفة جديدة اليت هي حصيلة تطورات اليت غري 

ّ                                             فالتكنولوجيا الرقمية لالتصال هي شكل من أشكال تفو ق عقل اإلنسان املفكر والذات العارفة، فبعد الـ                                                
أمو "الذي يتقن اآلالت املصنفة، والـ " أمو فابري"حياول التحكم يف األجناس احلية، والـ الذي كان " أمو سابيان"

الذي حييا يف انسجام " اإلنسان التكافلي"الذي ميارس األنشطة االقتصادية، ها هو فضاء العامل " إيكونوميكوس
يات العامل واحمليط الذي يعيش فيه، مع معط" تفاعل وتداخل"مع األساليب احلديثة والتكنولوجية املتطورة، فهو يف 

  )1(".حنن نشهد لوحدة تداوب وتعاون بني اإلنسان، اآلالت، شبكة املعلومات واجملتمع
ّ                                                      ّ                                    لقد أد ت هذه الثورة الرقمية إىل فتح آفاق أخرى لإلنسان، فقد تغري  مفهوم الزمن وأصبح مرتبطا إىل حد كبري       

ضع ملعرفة جديدة، ويأذن بانبثاق إنسان أسري املستقبل بوسائل االتصال، زمن جديد بإيقاعات جديدة، خت
  .هذا ما ميهد لوالدة هوية جديدة. ومشدود حببال التسارع والتقدم

وعليه وعرب كل هذه التداعيات اليت جتعل الفرد يف موقف تساؤل، حرية، قلق معريف، يتوقع البعض أن 
ة القراءة، وذلك بفضل التوسع اهلائل يف استخدام تكنولوجيا املعلومات توشك أن حتدث انقالبا تاما يف بيئ

الوسائط املتعددة والنظم الذكية السرتجاع املعلومات واليت من خالهلا تطوير قراءة خمتلفة يبحر فيها القارئ يف 
البصرية، ميكن له أن يتفاعل معها - فضاء رمزي غري حمدود من النصوص واألشكال واألصوات واملؤثرات السمعية

  .بصورة ديناميةالقارئ 
أداة ومسرحا هلجرة مكثفة إىل العامل االفرتاضي، " األنرتنيت"وهكذا متثل الثورة الرقمية وعلى رأسها شبكة 

فمع اهلاتف واحلاسوب يعرف اجلسد البشري . ونركز هنا على جمتمع الطلبة واألساتذة الذين ميلك هذه التقنية
فأصبح من الصعب حتديد هذا اجلسد باعتباره وحدة مادية  وحواسه دخوال يف شبكة من التواصل والتنقالت،

على غرار ما يتم احلديث " اجلسد املتشعب"حمصورة يف الزمان واملكان، إذ مثة من يقول اليوم بضرورة احلديث عن 
الذي هو نص غري خطي، أو جمموعة من العقد املرتبطة فيما بينها " النص املتشعب"عنه يف حقل اإلعالميات عن 

وبناءا على هذه التغريات هل ستتغري  . التداعيات بارتباطات مرئية، تتيح السفر والتنقل من معلومة ألخرىعرب
  االحبار؟داعا لقراءة املطالعة والتلقي ومرحبا بقراءة التفاعل و وهل جيوز لنا أن نقول و .القراءة يف عصر املعلومات

  
  
  
  

                                                 
(1)- De Rosnay (J) : L’homme symbiotique, Paris, ed. Seuil, 1995. 
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  :حول سوسيولوجية القراءة -ثانيا
كتابة يبدو يف أبسط مظاهره، فعال فرديا، يصدر عن ذات كاتبه، فإنه ال يتحقق إال من إذا كان فعل ال
غري أن هذا األخري ال يتجسد من خالل ذات واحدة، ولكن من ذوات . فعل القراءة: خالل فعل مالزم له

توجهات، فرتسم متعددة، تشكل طبقة غري متجانسة تتباين فيها املستويات واألعمار، وتتضارب فيها األهواء وال
ال ميكن فصل القراءة وإن  بالتايلصرها إال على وجه العموم و ، ال ميكن رصدها وح)1(هلا الثقافات خلفيات شىت

" جورج غريفيتش"تعددت أشكاهلا العلمية واألدبية والفلسفية عن األطر االجتماعية اليت تنخرط فيها كما يقول 
)Gurvitch(لسوسيولوجي هو البحث عن اإلسهام احلقيقي للمجتمع يف ، ولذلك فدور الباحث يف احلقل ا

إميل "تشكيل أفكارنا ضمن اآلليات اخلاصة للتفكري اجلمعي، وضمن السمات اخلاصة للواقع اجلماعي، حسب 
   )2(".دوركامي

وعليه فالفعل القرائي ال ميكن عزله بعيدا عن تأثري السياقات التارخيية واملرجعيات الثقافية للمجتمع، 
فالشواهد التارخيية تكذب هذا الطرح، وتكشف عن عدم انفصام البنية الثقافية عن بقية بنية اجملتمع السياسية 

  .واالجتماعية واالقتصادية، فالفكر واجملتمع يف حركة دياليكتية مستمرة
ألدبية لربطه بني األنواع ا" مبادئ العلم اجلديد"يف كتابه ) VICO" (فيكو"يتجسد هذا الطرح قي أعمال 

يعلي من شأن هذا . والواقع االجتماعي، حيث رأى أن كل نوع إمنا جيسد مرحلة اجتماعية يسود فيها ذوق ما
يربط بني املالحم " فيكو"                                                      ً       ً                 النوع دون اآلخر، وذلك لوجود تنافذ بني النوع والواقع تأثرا  وتأثريا ، األمر الذي جعل 

الدولة، وفن الرواية واملطبعة وانتشار التعليم، وقد رأى فيها /نة واجملتمعات العشائرية، وفن الدرامة وظهور املدي
    )3(.                        ً             بعض الدارسني العرب تطويرا  للفكر اخللدوين

ا ممارسة اجتماعية  ّ                                                                            وهذه نظرة متقد مة، تنفتح ليس على كون القراءة ظاهرة اجتماعية، وإمنا على كو              
  . ة للمجتمعتتفاعل من خالل عاملي الزمان واملكان والظروف التطويري

ً     ويتطور األمر قليال  مع  ولكن من وجهة حتمية، حيث ترى أن كل عمل أديب يتغلغل يف بيئة " مدام دي ستايل"               
ا، وال حاجة إىل أي حكم قيمي، فكل شيء وجد ألنه  اجتماعية وجغرافية ما، حيث يؤدي وظائف حمددة 

ا . جيب أن يوجد الجتماعية إال حماولة إلبراز مدى تأثري الدين األدب يف عالقته باملؤسسات ا"ومل يكن كتا
  .  والعادات والقوانني يف األدب، ومدى تأثري هذا األخري فيها ويف القوانني

ّ                                         وكلها إرهاصات، ميكن اعتبارها احلجر األساس لبناء تصو ر سوسيولوجي لظاهرة القراءة يف تفاعلها مع                                                 
ظومة، معناه النظر إليها كنظام متشابك من العالقات داخل واعتبار القراءة من. غريها يف الظواهر االجتماعية

ا اللغة متثل احلياة يف أبعادها " رونيه ويليك"املنظومة االجتماعية مجلة، وقد رأى فيها  مؤسسة اجتماعية أدا
                                                 

  .261سوسيولوجية الثقافة،مركز دراسات الوحدة العريب،ص:عبد الغين عماد -)1(
  .2008حول سوسيولوجية املثقف اجلزائري، جملة إضافات، العدد األول، شتاء : نور الدين زمام -)2(
  .66ص  1881القاهرة    2 م الفصول ع . االدب و اجملتمع:صربي حافظ - )3(
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موم واقعه جيس ده من خالل إبداع يروم له أ ذ نا  صاغ: املختلفة، ابتداء من ّ                         ُ  ُ ً     كون املؤل ف فردا مسكونا   ية تقامسه        ّ             ً              
ذلك ألن الفرد كما يراه . األحاسيس واملشاعر واألحالم، فيمازج بني الذايت واجلماعي من خالل فعل الكتابة

كائن شديد التعقيد، متعدد الوظائف يف غمار احلياة االجتماعية وهلذا فهناك ما ال حصر له من ": "غولدمان"
ّ                               الوسائط املتنو عة بني تفكريه والواقع املادي من ح وله، مما جيعل من الصعب حصره يف إطار نظام اجتماعي آيل             

  ". مبسط
فالثقافة اجملتمعية هي التصور اهليكلي الذي ينتظم اإلنسان ويقنن نشاطه ويكفل حاجاته، ويتطور بتطورها، 

تعويض  أو بدون " هرتزل"كانت وظيفة القراءة كمنظومة اجتماعية إشباع احلاجة بالرتفيه عن اإلنسان : "وسواء
ّ  فإن هذه اآلراء تبني  أن  " ماكس فيرب"أو حتويل القيمة األخالقية إىل قيمة مجالية وذوقية " بارسون"كما يري    ّ                 

                                                                                        ً     الثقافة اجملتمعية ال تقوم بوظيفة واحدة، وإمنا مبجموعة من الوظائف املتعددة اليت تشبع من خالهلا كثريا  من 
   )1(."حاجات اإلنسان األساسية والثانوية

ّ                 توج ب من جراء ذلك على الباحث يف سوسيولوجيا القراءة، أن حياول يف املقام األو ل اكتشاف البنية وقد                                                                    ّ   
فالسوسيولوجيا تنهج لذلك .  املسؤولة عن العمل كله، وبأي طريقة تؤدي وظيفتها التوصيلية بني أفراد املنظومة

ً                                                        سبال  متعددة كاالنثروبولوجيا التاريخ علم التفس  االدب علوم الل إذ " بيار بورديو"يرى . غريها من املنظوراتو  غة  
نرى أن العنصر االجتماعي هو الذي حيدد االختيارات اجلمالية يف نفس الوقت الذي تصبح فيه : "من املمكن

   )2(".دراسة العمل وخواصه البنائية من عوامل فهم جمتمع ما بشكل واضح
بغي التوقف عند التبادل احلاصل بني الكتاب والقارئ أن النظرة إىل الفعل القرائي ال ت -إذن-فمن الواضح 
الدولية من جهة أخرى، ولكن احلديث عن الفعل القرائي  والتقارير املنظمات االقليمية و  من جهة، وبني الواقع

فالظرف االجتماعي واالقتصادي : كممارسة يبغي البحث عن اآلليات املتحكمة فيه من اخلارج والداخل
  . عمل قائم إزاء هذه املمارسة والسياسي والثقايف

      نحو قراءة جديدة في مجتمع معرفة جديد
ّ  ال شك أن عصر املعلومات يتبع فرصا  كثرية الكتساب املعرفة، ولكن ما أسرع أن تتقادم هذه املعرفة وحتل                                                             ً                             

الفجوة بني " فجوة القراءة"يتسلل اجلهل من خالل ما ميكن أن نطلق عليه  وهكذا. حملها معرفة أصدق وأعمق
الزالت القراءة شاغل اجلميع، شاغل الرتبوي واألكادميي واإلعالمي  عليهو  .معدل إنتاج املعرفة ومعدل القراءة
  .صبح حمور التنظري النقدي والفكريواملهين والالهويت، وتعاظم دورها لت

على سبيل املثال هي حمور نظريته النقدية وأداته لزعزعة األسس اليت " جاك دريدا" فالقراءة يف تفكيكية
فقد اهتدى كثري من املفكرين إىل أن إعادة قراءة النصوص احملورية للرتاث  )3(.قامت عليها الفلسفة الغربية

                                                 
  .43، ص1املؤسسة الةطنية للكتاب والدار التونسية، ط. مفاهيم يف علم االجتماع الثقايف: حممد السويدي -)1(
  .204االنثروبولوجيا الثقافية، دار املعرفة اجلامعية، ص: حممود عباس ابراهيم. فاروق أمحد مصطفى -)2(
  .انظر اىل كتاب االختالف جلاك دريدا  -)3( 
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ثر صالبة وقدرة على                                 ّ                                          اإلنساين هي مدخل أساسي للكشف عما ميي ز معرفة املاضي من قصور بغية إنتاج معرفة أك
االستمرارية والتجدد، فميشال فوكو يطالبنا بالتنقيب يف تراث معارفنا القدمية وإعادة قراءة خطابات املاضي من 
دف معرفة آليات إنتاج اخلطاب وأساليب توظيفه معرفيا وثقافيا  منظور حاضرنا يف سياق تارخيي متعاقب، 

ىل إعادة قراءة بنيوية كلود ليفي سرتوس، رأمسال كارل ماركس، مقدمة وبالتايل حنن دائما يف حاجة إ. ومؤسسيا
  ...ابن خلدون

                               ً      ً                                                      من زاوية أخرى، تؤدي القراءة دورا  مؤثرا  يف نشر الوعي لدى الفرد، وتوجيه سلوكه االجتماعي وتعميق 
  .إدراكه مبكامن احلياة احلقيقية داخله

. غة أفراده على منط معياري مقنن، جاهز من قبلوهي مقومات باتت الزمة كي يتصدى جملتمع حياول صيا
  . وللقراءة تأثريها االجتماعي املباشر يف بث األفكار والتأثري يف الرأي العام وتشكيل الذوق العام

أصبحنا نعاين يف وقتنا الراهن من انفصال حاد بني واقع احلياة وقدر معرفتنا عنه، ومدى قدراتنا يف التفاعل 
ون أي شك من أحسن الوسائل للتقليل من حدة هذا االنفصال، فوسيط القراءة هو السبيل معه، فالقراءة وبد

  .الوحيد إلدراك هذا الواقع، ووسيلتنا الكتساب هذه املعرفة وممارسة تلك القدرات
ا شأن معظم النشاطات اإلنسانية، أضحت القراءة يف عصر املعلومات إشكالية، فلم تعد أسئلة  شأ

نقرأ؟ وماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ من البديهيات، بل أصبحت قضايا حامسة البد أن تؤخذ جبدية أكرب  ملاذا: القراءة
  .بكثري مما كانت عليه يف احلاضر

حنن أمام حالة وجود متثل املعرفة عصبه، فهل ستضطلع املدرسة واجلامعة بدورها يف بلورة جمتمع املعرفة 
االقتصاد (ا وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط اإلنساين               ً                        الذي يقوم أساسا  على نشر املعرفة وإنتاجه

، ألن املعرفة هي سبيل بلوغ الغايات اإلنسانية، وهي حمرك قوي ...)واجملتمع املدين، السياسة واحلياة اخلاصة
  ..للتحوالت االجتماعية واالقتصادية

لصلة بني املعرفة واإلنتاج بأحلى صورها يف ومثة ارتباط بني املعرفة والقوة اإلنتاجية للمجتمع، وتتضح هذه ا
األنشطة اإلنتاجية ذات القيمة املضافة العالية اليت تقوم على كثافة املعرفة، إذا كانت هذه هي قيمة القراءة اليت مل 

  ! تضاهيها قيمة فأين حنن منها
                                                                                                           لخاتمة  ا

وأمام هذه األوضاع املثقلة باملعيقات املرتاكمة واحلافلة باملستجدات واملتغريات، وأمام احلاجة إىل استثمار 
املقدرات الفكرية واإلبداعية واإلنتاجية لإلنسان، تبقى القراءة املالذ واملطلب الرئيسي وأحد أهم اشرتاطات 

عليه من غري املمكن مقاربة شانا و . نولوجية من االملان واالجنليز والفرنسينيفنحن لسنا أكثر تك .اريةاللحظة احلض
ننا نتعامل مع مسألة ذات صبغة كمية أو أكبة كمية تستند اىل أرقام ونسب ومعدالت و ثقافيا كالفعل القرائي مقار 

  .           اقتصادية
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  اإلسالميالمراقبة الجسدية في المجتمع 
  )1(بن ناصر الحاجة

ذا املوضوع، باعتباره مأوى  - يعترب اجلسد من أهم املواضيع اليت شكلت اللغز بالنسبة للدارسني واملهتمني 
النفس وعالمة رمزية لإلنسان  مفتاحا لفهم ذاته، فقد شكل دوما مفاهيم ثنائية مزدوجة فهو الطاهر واملدنس، 

ّ                               ني، وهو دوما املشدود إىل النفس اليت ال تفارقه إال  عند النوم أو املوت لقوله تعاىل اجلميل والقبيح، اهلزيل  السم                                            :
ا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل "  اهللا يتوىف األنفس حني مو

  ] . 42:الزمر" [ مسمى إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون
  .للجسد من دون نفسوهذا يعين أنه ال فهم 

إن النفس هي اليت توجه اجلسد باعتباره كتلة بيولوجية فيزيولوجية مؤلف من خاليا مادية هائلة فهو كاآللة  -
وهو املرآة العاكسة لطبيعة النفس سواء كانت واحدة أو كما . كالسيارة  اليت تسري بفعل الوقودحيركها الكهرباء أو  

النفس األمارة بالسوء والنفس املطمئنة والنفس اللوامة، وقد ال أكون : أقسام قسمها الدين اإلسالمي إىل ثالثة
النفس الشهوانية وفضيلتها العفة ، : مغالية يف القول بأن هذه األنفس كما قسمها الدين توافق التقسيم األفالطوين

  .فضائلالنفس الغاضبة وفضلتها الشجاعة أو النفس العاقلة وفضيلتها احلكمة اليت هي رأس ال
ن بقوة هذه ال" ا على السلوك، و لذلك فإن أخالقية اإلنسان تر يميته  ناجتة عن ضعفها وانسياقها نفس وسيطر

  ) 2(".وراء امللذات

ّ          طبيعة نفسيته ال تكون إال  من خالل جدانتيه و إدراكه لفر إلنسان حلقيقة ذاته و إن معرفة ا - وضع اجلسد " سده                      
، منشأه، حسن مسعته، أخالقه بقدر ما يعكس منزلة املرء، خلقه، يعكس بعد اإلميان الديين مرآة لشخص صاحبه

  .  ا اإلنسان إذن وجودا جسديافوجدو )  3("أو سوء معاملته
ا من . أي مفهوم له يرتبط بالشخصيةية و كما يعترب اجلسد عالمة الفرد بوصفه بنية اجتماعية ثقاف- اليت تعي ذا

ّ    ، موجودا إال  يف فلست حينئذ: "لقول سارتر خر فاألنا ال يدرك ذاته إال من خالل النحنخالل عالقتها باأل           
ّ                    إال  يف عالقة مع العامل و عالقة  هذا  .شخصيقة مع الغري ألن املهم فوق هذا وذاك هو دوري يف العامل و هي عال 

  )4( ".                                 ّ             مينحين الكثافة ألن الكثافة ال توجد إال  حتت عيون الغريهو الذي حيددين و 
ز عن انتمائه إىل بيئة اجتماعية هو ما ينبغي التساؤل عنه؟ مادام اإلنسان ال يتميإن العالقة بني الفرد وجسده و  -

، فكل جمتمع يرسم مفهوما خاصا به للجسد، ويكون معرفة مفردة باجلسد. جمتمعهجسده وال ينقطع عن عامله و 
تكلم نومن هنا كان من الضروري أن . ال متيز بني الفرد وجسده، فالعديد من اجملتمعات دالالته ، تعابريه،اتصاالته

                                                 
   .أكادميية من جامعة وهران  -)1(
  .55ص  1999) ط.د( - املغرب –الدار البيضاء .إفريقيا الشرق " اجلسد و الصورة و املقدس يف اإلسالم: " الزاهي فريد - )2(
  .01، ص 1997" ، الطبعة األوىلالطهارة و النجاسة ، دار الساقي ، رموزيةإيديولوجيا اجلسد: " سحق اخلوري فؤاد إ   -)3(

(4)- J.P Sartre, L Imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination, Paris, Gallimard, Coll 
bibliothèque des idées . 1940, P29. 
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الة اجتماعية، ولرؤية العامل، املعارف اليت تبلغها ختضع حلإن تصورات اجلسد و " االجتماعية  عن الرقابة اجلسدية
اي و ، فاجلسد بناء رمز ف حمدد للشخص يف داخل هذه الرؤيةلتعريو  ال ومن هنا منشأ عدد . ليس حقيقة يف ذا

  ) 1(".املتناقض من جمتمع آلخروسبب طابعها الغريب والشاذ و . حيصى من التصورات اليت تسعى إلعطائه معىن

وثيقا بالنصوص القرآنية والشريعة الثقافة العربية ارتبطت ارتباطا و مما الشك فيه أن دراسات اجلسد يف  -
واملعاصرة حبيس النص الفقهي، التشريعي منه  لقد ضل مفهوم اجلسد يف ثقافتنا العربية احلديثة" اإلسالمية 
ّ                     لتصور إال  يف النص التخيلي شعرااد مرتعا لبعض من حرية التفكري و ومل جي. والسجايل مسرحا، كان أو حكيا أو          

ثقافتنا عن تصور فعلي للجسد من  احلرية املمكنة للنص األديب يصعب احلديث يفوبني صرامة النص الفقهي و 
بالنصوص اإلسالمية هو أن مجيع تصرفات  وسبب ارتباط موضوع اجلسد ) 2(،"ستقالله الذايتحيث هو كيان له ا

وسلوكات اإلنسان يعكسها اجلسد، فاملمارسات الدينية للفرد تتجلى يف تصرفات جسده، إذ يصرياجلسد يف هذه 
مة النص الفقهي واحلرية يتحول من كان أو حكيا أو مسرحا، وبني صراعيارا للحكم عن الذات واألشياء و احلالة م

إذ به يتم غرس املبادئ . كونه بنية بيولوجية مادية إىل مقياس قيمي املمكنة للنص األديب يصعب احلديث يف
ا أن تسدد سلوكات اإلنسان حنو  ّ                                                                    والقيم الروحية لإلنسان وإال  كيف نفسر دورة املعاقبة اجلسدية اليت من شأ                         

  .الصواب وتوجهها حنو احلق 
للعلوم املادية وعلى رأسها  فهو موضوع فكري ،د موضوع متعدد املشارب والدالالتوية أخرى فإن اجلسمن زاو  -

طبيعة النفس دراسة علمية من خالل السلوكات " جون واطسون"، والعلوم اإلنسانية، فقد درس البيولوجيا
، إذ حتول من كونه لفهم الذاتية على الصعيد الفكري اجلسدية، والدين والفلسفة، هذا ما جعله حيدث ثورة جذر 

، الالمفكر فيه موضوعا مت إغفاله والتغاضي عنه يف إطار اشكاليات هامة إىل موضوع املهمشاملسكوت عنه و 
فطبيعة اجلسد بإعتباره كيانا أوليا متعدد " غزى مجيع األصعدة الفكرية يف الثقافة العربية والتيارات العلمية املختلفة 

رتق بإحلاح جمموعة من املباحث والعلوم، من الطب إىل علم األديان مرورا بالفلسفة والعلوم الدالالت والوظائف خي
ا موضوع اجلسدوهذا ما يظهر األمهية ال ".األدباإلنسانية و  ، فهو نظام من العالمات قصوى اليت يتحلى 

اإلنسان أن يهتم وينظر يف كل  يعكس بالضرورة ذاتية الفرد وثقافته، ويرتبط دوما باحلضارة واجملتمع، لذلك على
وهذا ما يوحي بوجود سلطة بني اإلنسان وجسده، ولعل أهم . حلظة من حلظات حياته جبسده وخيضعه للرقابة

سلطة متارس على اجلسد كموضوع سلطوي هي سلطة العقيدة الدينية بإعتبارها مرجعية أساسية لقيم ومبادئ 
  .الفرد  تعاليمه الروحية والسلوكية

السواء  من هذا املعيار حنكم علىوفقا ملقرر الشريعة اإلسالمية و  الفرد جمرب على ممارسة أفعاله اجلسديةإن  -
ملعتقدي اوبالتايل حماولة جاهدة ألسطرة اجلسد وتوليفه وفق النزوع " والشواذ، املباح واملمتنع عنه، املقبول واملذموم 

                                                 
  .12، ص1997مد عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والنوزيع، بريوت، حم: ، تر"أنثروبولوجيا اجلسد واحلداثة:" دافيد لوبروتون -)1(
  .07املرجع السابق ،ص: الزاهي فريد-)2(
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ليد املتبعة يف العرف القبلي، حتديد أطره االجتماعية وفق التقاعايل و اجلنسانية وفق القياس املتالروحي وقولبة اهلوية 
  ) 1(".بالنتيجة حماولة إخضاعها هليمنة سلطة املؤسسات املسيسة وفقا للمبادئ اإليديولوجيةو 
جمتمعه وفرض احرتامه لدينه رد و إن اجلسد بالنسبة للسلطة وسيلة لتحقيق النظام، وحتقيق التوافق بني الف -
ّ                          د إال  تعبريا عن عبادة اخلالق، و فما حركة الركوع والوقوف والسجو  .ليمه املقدسةتعالو  احلديث عن اجلسد كونه فعل    

دف إىل معا ّ                                                                  اجلسد ما هو إال  مظهرا من مظاهر اخلطاب الفقهي يرتبط بقواعد دينية إسالمية  توجيه اجلسد ينة و             
ديبه    .  األعراف االجتماعية اإلسالميةالتقاليد و العادات و الدينية و وقولبته وفق املعايري ومراقبته واحلرص على 

ل هويتها ال يكون إال من خالتماعية سوية حمافظة على تراثها و إن خلق نظام اجتماعي متزن، وتنشئة اج -
فاجلسد ال ميكن أن يكون حاضرا  هي من أهم اهتمامات الشريعة اإلسالميةممارسة السلطة للرقابة اجلسدية، و 

ّ                          إال  من خالل االمتثال الكلي و فاعالجودا و ومو  ديبه الشامل للرقابة االجتماعي   ة اإلسالمية أي من خالل 
  .العقائديةاملرسومة من قبل السلطة ويستجيب ملنظومتها الرتبوية و ترويضه إىل جسد لني مرن  حيقق األهداف و 
من حيث اجلانب املادي فحسب بل ومن  لقد انتبه فعال اإلسالم للجسد ووضع له قوانني يسري وفقها ليسو  -

ومن مث فاألحكام اليت نلحقها باجلسد سواء كانت أحكاما موجبة أو سالبة ال تكون . اجلانب الروحي أيضا
ومن هذا املنطلق ميكن احلديث عن جسد . صحيحة أو يف غري حملها من خالل املعتقد الديين والشريعة اإلسالمية

ويعترب أهل التصوف اجلسد حمطة الروح اليت "، جسد طاهر وجسد جنس قدس وجسد طاغي حمرتفملتزم وم
، فإذا كانت الشرائع تنظم اجلسد وشهواته، فإن اجلسد املهيأ إلحالل الروح حنلت فيه تنقله إىل مرتبة الكمالا

  .)2("اإلهلية فيه يسمو إىل عامل الكمال
يظل يف خدمة اخلالق لت من زاوية املقدس و ة كي ال ينفهو نوعا من املراقب إن يف تقنني اجلسد وضبطه -

أو الشرب،  نفسية سواء يف األكلوقواعد لإلنسان، روحية وعملية و     ً سسا                                 ُ ويستجيب لتعاليم الدين فقد وضح أ  
  .إخل...والبغاء،’ واجلنس، والطهارة، والرياضة والعمل

ّ             وليس مراده النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما ينهي عنه أو يذ مه من أفعال " ه بالكلية، إمهالالبشر أو يندب إىل تركه و                                                    
اعة إمنا قصده تصريفها يف أغراض احلق جهد االستط. طيل القوى اليت نشأ عنها بالكليةتعأو اقتالعه من أصله و 

  ) 3( ."حىت تصري املقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة

ت فمن املمارسات املثرية مسألة إن الفكر الديين اإلسالمي يفرض رقابة جسدية على الفرد يف مجيع اجملاال -
التقاليد القدمية، وإن كان قي الوشم متوارثا طبقا للعادات و إذ ب. "اجملتمعات العربية اإلسالمية الوشم يف

احتفظ بأشكال أخرى كرسم السمكة باعتبارها رمزا على اإلخصاب على حنو معايري اجتاهات الدين و (....) تطور

                                                 
  .  07، ص 2008،  1، دار الفرقد ، ط"اجلنسانية أسطورة البدأ املقدس: " منري احلافظ   -)1(
  .20املرجع السابق ص: فؤاد اسحاق اخلوري   -)2(
يف انقالب اخلالفة إىل امللك، املكتبة التجارية : الباب الثالث من الكتاب األول الفصل الثامن والعشرون" املقدمة:"ابن خلدون عبد الرمحن  -)3(

  .253ص.القاهرة، دون تاريخ. الكربى
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ّ                           حر م الوشم حفاظا على صحة اإلنس، فاإلسالم )1("ووفرة النسل لقوله عليه . تغيريان ملا يلحقه باجلسد من اآلالم و  
ويف ) 2(".تفلجات للحسن املغريات خلق اهللالعن اهللا الوامشات واملستومشات، واملتنمصات وامل: "الصالة والسالم

ر ويقوم خربه أنه يصوم النهاأ ه وسلم قاله له عندماالعاص أن النيب صلى اهللا علي باب الصيام روي عن عمر بن
ليك حقا، وإن لزورك عليك حقا ، وقم ومن فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينيك عصم وأفطر:" الليل فقال النيب

  ".كله هردحبسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهلا، فإن ذلك صيام ال .وإن
تعترب مقياسا ملدى تدين الفكر وآدابه ري عن السلوكات االجتماعية و تعب إن حالة اجلسد يف الثقافة اإلسالمية -

الدنيوي، ذلك أن العمل االجتماعي واألسروي له ليس مثة فرق بني الديين و " وأخالقه ومسعته االجتماعية 
بط املقدس األخرى حبيث يرتا ، الثوابية الواضحة، إن حياة املسلم برمتها حياة من أجل احلياةامتداداته، ومقصدياته

  ) 3(".اليومي ترابطا متينا يصعب معه احلديث عن أي تعارض ممكن بينهماو 

العالقات االجتماعية بني الناس تأثريه على املمارسات الدينية و وركز اإلسالم على اجلسد وما حيمله من معاين و  -
نيا بل عليها أن ال تبدي زينتها فمسألة مجالية اجلسد هلا تأثري مزدوج فتزين املرأة لزوجها أمر واجب ومستحب دي

ا إال  لزوجها ويف هذا السياق يوحي اإلسالم حبجب عورة النساء ويأم ّ                                                      وعور " :رهن بارتداء احلجاب لقوله تعاىل        
َ                                     حيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال  لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و                               

ن أو التابعني أو أبنائهن أو أبناء بع ن أو نسائهن أو ما ملكت أميا ن أو بين أخوا ن أوبين إخوا ولتهن أو إخوا
أرجلهن ليعلم ما خيفني من ال يضربن بين مل يظهروا على عورات النساء و غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذ

  ).31لنور األية سورة ا" (ا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إىل اهللا مجيعزينتهن
م وإغرائهم وحماولة لرجال و مساومة لوجبه الشرع فيعترب إغراء وفتنة و أما زينتها لغريها ممن مل ي حتريك لشهو

رأة مع أن الرجل هو لقد ربط مفهوم الفتنة باملخدمت املرأة للسيطرة على الرجل و السيطرة عليهم،فكثريا ما است
ا السحر و  فالفتنة إذا." ضافتنة أيمصدر غواية و  التمرد ذلك أن الرجال يعصون إرادة هي معا إغواء وعصيان، إ

، ولذلك املرأة من هذا املنظور            ِ                          املرأة طعما ي ؤدي إىل اخلسارة واهلالك األبديفيكون مجال  ،اهللا يف ظل سحر املرأة
تعلقة باحلياة اجلنسية كما عرب الدين اإلسالمي عن اجلسد بكل حرية خاصة منها امل  ) 4("تعترب من حبائل الشيطان
فالصمت شبه الكلي يف املسيحية عن الناحية اجلنسية للجسد، وما يقابله من تراث ." مقارنة باألديان األخرى

الرغبات  اذلك أن اإلسالم يعرتف بالطبيعة الفطرية لإلنسان مبا فيه )5(".اجلنسغين يف اإلسالم عن اجلسد و 

                                                 
، 1ط، 2009دراسات والنثر والتوزيع، سورية، دمشق، تابع وجوه اجلسد ك النيا لل. 6ص. األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية: الزهرة إبراهيم -)1(

  .131ص
  .855ص.ث.مطبعة الكيالين د. 2رياض الصاحلني حتقيق احلسين عبد اجمليد هاشم ، ج: اإلمام أيب زكريا حييا بن شريف النووي -)2(
  .57ص.اجلسد والضررة يف اإلسالم و املقدس يف اإلسالم : الزاهي الفريد  -)3(
،  1دراسة أنثروبولوجية لبعض اإلعتقادات والتصورات حول اجلسد، دار حممد علي للنشر تونس، ط "اجلسد واجملتمع:" صوفية السحري بن حترية  -)4(

  .126ص. 2008
  .83مرجع سابق الذكر،ص: قؤاد إسحق اخلوري    -)5(
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العيش يف متزق مأساوي كما هو احلال يف التصور رغباته وغرائزه و بالتخلص من فهو غري مطالب ." اجلنسية
  ) 1(".املسيحي

أوصى النيب عليه الصالة والسالم حبسن و " فآتوا حرثكم أىن شئتم"تعاىل  لقوله.بل أوصى اإلسالم باإلرتواء اجلنسي
  ".ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس: " اختيار الزوجة لقوله 

ل حتديدات وقواعد                                               ّ      غرائزه يف إطار املقدسي فاملرء ال ميكنه أن ميارسها إال  من خالملرء و يدمج اإلسالم شهوات ا -
لذلك كان النكاح مطلبا  .قتضيه الشريعة و تفرضه من قوانني، بل هو مطالب بإشباعها وفقا ملا تاحلطاب الفقهي

ل ، ويناجمتمعه من الفساد والفجور شرفه، وحيمي يصونإذ به حيفظ املرء نسله و  لشرعية،شرعيا للمعاشرة اجلنسية ا
  .وهذا يدل على أن للجسد حقوق دينية.، وثوابا دينيامن جراء ذلك ثوابا حسيا جسديا

لكي حتقق ذلك عليها أن ختضع لقوة .يعترب أبو حامد الغزايل أن الرغبة اجلنسية وضعت ختيريها يف خدمة اهللاو  -
ا ست فالنكاح سبب دفع غائلة الشهوة " ىل ارتكاب الفواحش إؤدي اإلميان و التقوى أما إذا خضعت للهوى فإ

مل يقاومها قوة التقوى ب اخللق، فإن الشهوة إذا غلبت و هم غالو " الدين لكل من ال يؤيت عن عجز وعنة مهم يف
ّ                    جر ت إىل إقتحام الفواحش  .")2 (  

فيكفي أن . ئد مجة يف اإلسالم كما بني أبو حامد الغزايل أن اإلستغالل احلسن للشهوات بفضل النكاح له فوا  -
". من تزوج فقد أحرز شطر دينه قليتق اهللا يف الشطر الثاين" السالم لقوله عليه الصالة و . املرء قد أقام نصف دينه

استمرارها وهذا ما يظهر أن بقاء البشرية و . "تناكحواتناسلوا: " ة والسالمإضافة إىل حفظ النسل لقوله عليه الصال
ّ             يكون إال  بفضل الزواجاحلياة ال يف  مضيع ملا  هللا تعاىل متامه واملعرض معطل و فالناكح ساع يف إمتام ما أحب ا."       

وباجلملة فإن " وأن خيلف املرء ولدا يدعوا له بعد موته  .لرسوله الكرميكما فيه إرضاء هللا و   ) 3("كره اهللا ضياعه
هذا ما يظهر أن و . قبل والديه فيكون شفيعا هلما الولدأو أن ميوت  )4(".دعاء املؤمن ألبويه مفيدا برا كان أوفاجرا

ّ                            الشهوة ليس الغرض  منها املتعة وإمنا اهلدف منها إذا خضعت لإلرادة اإلهلية السم و بصاحبها إىل املراتب العلى،                                                                       
ة وعلى النقيض من ذلك فإن اجلسد الغرائزي الذي يستخدم الشهوة لتحقيق املتعة والغواي -وإىل كسب مرضاة اهللا

ا أن جتلب له لذة . هو ما يوقع صاحبه يف الزنا ويعتقد أبو حامد الغزايل أن العني تشكل منطقة شهوانية إذ بإمكا
وبني عورة الرجل من لذلك يدعوا اإلسالم إىل غض البصر  .، فالنظر يف غري حمله يعترب إمثاتوازي اللذة اجلنسية

إن " :فاملرأة منهية عن الصوت املرتفع. ذلك أن األذن عاشقة أيضاأمهية يف ال يقل السمع عن العني عورة املرأة، و 
  ". أنكر األصوات لصوت احلمري

                                                 
  .11، ص1996’ر البضاء، ط ح اجلنس هندسة اجتماعية، املركز الثقايف الغريب الدا: املرسي فاطمة   -)1(
  .37ص 2، ج  2004دار احلديث القاهرة " إحياء علوم الدين"أبو محد الغزايل    -)2(
  .33ص.املرجع السابق : أبو حامد الغزايل    -)3(
  .35ص.املرجع السابق    -)4(
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األخالقي االجتماعية مثل االحنراف صابة باألمراض اجلنسية كاإليدز و حلماية املرء من خماطر الزنا الصحيحة كاإلو 
  .اإلسالميانتهاك احلرمة تظهر أمهية الزواج يف الدين واإلجناب الغري شرعي و 

 طلب كما أن للنكاح فوائد له آفات أيضا يلخصها الغزايل يف ثالثة آفات أوالها أن النكاح يدفع صاحبه إىلو  -
اهذو . الرزق السريع أي احلرام ة املرء على النفقة على الزوجة هي عدم قدر والثانية و . ا لغالء املعيشة واضطرابا

، أما األفة الثالثة أن ينشغل "كيف أصيف هلا نفسا أخرىلي بنفسي و أنا مبت: "إذ قال أحد ما. ورعاية مصاحلها
م ال وادخاره هلم وطلب التفاخر و وحسن تدبري املعيشة لألوالد بكثرة مجع امل" املرء بالزواج بأمور الدنيا  التكاثر 

  ) .1("وكل ما يشغل عن اهللا من أهل  مال وولد فهو مسؤم على صاحبه

تدعوه إىل التطهر من . قوانني إرادة متعالية إهليةسد يف اإلسالم خيضع إىل قواعد و اجل أن إنه من الواضح جدا -
ّ                                 رجس والنجاسة والد نس باستمرار، وتعزز الصلة بينه و ال بني الروابط األخالقية يف كل جتربة خيوضها أو سلوكا                 

اجلسد كما يطرحه اإلسالم هنا إن حق . "ع إال لتحقيق القداسة الدينية، ما وضد مطيعليربهن على أنه جس.يبديه
وجعل حتقيق املتعة البدنية مدخال . مدخل ضروري خللق توازن القدسي والدنيوي عرب إدماج أحدمها يف األخر

  ) .2("خللق الطمأنينة الدينية بوصفها غاية مقدسة

لذلك جيب .من حياة املرأة اجلنسية ؟ يرى أبو حامد الغزايل أن دور املرأة جنسي سليب لكن ملاذا اخلوف -
م االجتماعية ظ على سريورة النظام االجتماعي واحلفا. ضبط النساء لكي ال ينصرف الرجال عن واجبا

ّ                      إال  تسببت بإغراء رجاال آخ.  إشباع غرائزها اجلنسيةنني املقدس رهني بتحصني املرأة و قواو  . ارتكبت الزنارين و  
  .أحيانا وهو ضد التعاليم الدينية وهو نوع من الفواحش بل من الكبائر، واخليانة الزوجية

ة اجلميلة تشكل وتعرتف فاطمة املرنسي وهي باحثة مغربية يف علم اإلجتماع أن املرأة متلك جسدا فعاال فاملرأ
معىن هذا أن و . "ع أساليب ملقاربتهاك وجب وضمن أجل ذلوهي خطرا على الرجال و . اضطرابا جنسيا

وحبثها عن رجال آخرين  طاقتها اجلنسية  أكرب من أن يعمل على إرضائها رجل واحد إنه خوف من خروجها
هو ما أباح فإننا نعرتف ضمنيا بقوة الرجل وضعف املرأة و  إنه من خالل هذا التحليل ) 3(".تغريهمتغويهم و 

ام الغزايل أن يتصل الرجل باملرأة جنسيا كلما أمكنه ذلك، أو مرة كل أربع و يقرتح اإلم. للرجل الزواج بأربع
  ) 4(".إال ما متكن الرجل من إشباع حاجات النساءو ... ليال إذا كان متزوجا من أربع نساء

ذيب املرأة و  - إصالحها يكون جنسيا أيضا فلقد جعل اإلسالم اهلجر يف املضاجع  ومن جهة أخرى فإن 
املرأة إذا دعاها زوجها لفراشه ومل دفعها حنو طاعة زوجها كما أن  سلوك األنثى و ائل حتسنيكوسيلة من وس

ا و    .نالت لعنة املالئكةتستجيب له من رمحة ر

                                                 
  .45ص.املرجع السابق : أبو حامد الغزايل   -)1(
  .61ص.مرجع سابق. اجلسد واملقدس يف اإلسالم: الزاهي فريد   -)2(
  .16ص.، اجلنس كهندسة اجتماعيةفاطمة املرنسي -)3(
  .50أبو حامد الغزايل إحياء علوم الدين ،ص -)4(
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رأة يف النفقة بأدائها لواجبها وإرضاء زوجها وإشباعها ليس من الغريب أيضا أن يربط اإلسالم حق املو  -
ذهاب وأخرى بالنساء و  سد برتاتبية مكانية فنجد أماكن خاصة بالرجالرغباته ويصطبغ موضوع اجللشهواته و 

على املرأة إذا خرجت من بيتها أن :" يؤكد التيجاينو . عد خروجا عن القداسة الدينيةاملرأة ألماكن الرجال ي
ا أو تعرف عينيها  .) 1(".تكون متحرزة أن يسمع صو

ى باللواط وهو أشد جرما هو ما يسمبل تكون بني الرجل والرجل و رجل التصر احلياة اجلنسية بني املرأة و وال تق
العقوبة اليت تعدل الفعلة منه يف اإلمث و فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف يسبل اللواط " أكرب إمثا من الزنا و 

. وياب األخر على عقاب اللواط دنياويا قبل العق" ابن القيم"يشدد و ) 2(،"أضعاف أضعافها من الزناأضعافها و 
فله نفس مآله ومفاسده "الزنا هو عالقة جنسية شادة بني امرأة و امرأة إذ يشبهه بكما حيذر من السحاق، و 

وقد منع اإلسالم السحاق  ) 3(".عقابه حيث يقول فيه بناءا على النص النبوي إذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتانو 
ملمارسات سواءا كانت االزنا و  أربعة شهود كما ورد يف ووضع له حدود ال تتجاوز احلبس يف البيوت شريطة توفر

يرفضها مثل هذه املماراسات بل يدينها و  ال املعتقد الديين يقبلاجلنسية لواطا أو سحاقا، فإنه ال الضمري اخللقي و 
  .رفضا تاما

ام وجيعلها حمور الفتنة و ا" الغزايل"على خالف و  - ابن "لضياع فإن سبب اهلالك والذي يضع املرأة يف قفص اإل
على " القيم ابن"مما يوحي بإعرتاف .املرأة على حد سواء ية مزدوجة تقع على عاتق  الرجل و يرى أن املسؤول" القيم

فعال اجلنسية ضمن جمال التنظيم تصويب األن واحد وللنجاة من هذه الفتنة و الرجل يف آفعالية جسد املرأة و 
ابن "بلوغ درجة احلكمة املتوخاة مرضات اهللا وهو ما يعتربه العقل و ي الديين ال بد من إحكام النظام السلطو و 

إذا قرن أحدمها باألخر فاهلدى ذا أفرد كل منهما تضمن األخر، و اهلدى إفالرشد و " العقل املنساق للمقدس "القيم
عالقة تناقض اهلوى ، وتشكل تنائية العقل و "باحلق، والرشد هو العمل به، وضدمها الغي واتباع اهلوى  هو العلم

، فإذا غلبت كفة العقل كفة اهلوى حصلت بالضرورة إذ بينهما عداوة نكراء حبيث إذا وجد أحدمها رفع الثاين
وقع اإلنسان ذا حدث العكس فحصل اهلم والغم و طبقت تعاليم الشريعة أما إسعادة وحتقق السمو إىل املقدس و ال

ألقى اهللا العداوة بني الشيطان فلقد " تعدي حلدود اهللا لشرع و ألن يف ذلك خمالفة ل. ديينيف احملظور واملذموم ال
  ) .4("امللك، بني العقل واهلوىو 

املنكرات، بل يضيف حاسة السمع  صنععني والقلب يف ارتكاب الشهوات و ال يكتفي ابن القيم بدور ال-
مساع الغناء فإنه قرآن ، لذلك حيذر من سمعالة ال بد أن تشمل العني والقلب و يعلن أن الرقابة اجلسديو 

والغناء،  يابين أمية إياكم: "يزيد بن الوليد: مان الليثي قالابراهيم بن حممد املروزي عن أيب عث :الشيطان قال

                                                 
  .162ص 1992التيجاين حممد عبد اهللا بن أمحد، حتفة العروس ومتعة النفوس، حتقيق جالل العطية،لندن، -)1(
  .288ص. 2001،)ط-د(، حتقيق مسري مصطفى رباب، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت "روضة احملبني ونزهة املشتاقني:"القيم اجلوزيةابن -)2(
  .177،ص 2002،)ط-د(، بريوتواب الشايف،دار الفكر للطباعة والنشراجلواب الكايف ملن سأل عن اجل: ابن القيم  -)3(
  .193،ص 1،2000،  حتقيق صاحل أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي،بريوت،طالبيان يف مصايد الشيطان :القيم ابن    -)4(
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يفعل ما يفعل السكر، فإن  د يف الشهوة، ويهدم املروءة، وإنه ال ينوب عن اخلمر و يزيفإنه ينقص احلياء، و 
  ) 1(".فإن الغناء داعية الزىنالنساء، كنتم البد فاعلني فجنبوه 

مهية للطهارة، ذلك أن اجلنابة والدنس اجلنس فقد أوىل أا يظهر اإلسالم اهتمامه باجلسد و على قدر مو   -
ليس يف هذا احلط من قيمة الرابطة اجلنسية بل يدل على إخضاعها ألخالقيات تنتج عن العالقة اجلنسية و 

جلنابة، فالوقوف بني يدي اهللا طهارة لرفع افال صالة من دون غسل و . إنسانيا عمقاقية تعطيها بعدا روحيا و را
فة اإلسالم وحرمة اهللا عز وجل هذا ما يظهر بعمق نظالته يشرتط على املسلم أن يغتسل و التوجه لقبو 
  .نواهيه وامره و استجابة ألهي رمز للعفة والتضرع للخالق و  قداسته، فالطهارةو 
عية يدفعنا إىل التسليم عن الرقابة اإلجتماي من حيث هو فعل للجسد و عن اجلسدأخريا فإن احلديث و  -

منيا بفعالية جسد كل من املرأة ض دينية وقيم ومبادئ أخالقية وجيعلنا نعرتف اعرتافا مباشرا و قواننيبقواعد و 
يه الشريعة ملا تقتض ذيب هذه الفعاليةجال، ومن مث حماولة توجيه و فالنساء شقائق الر . الرجل على حد سواءو 

التقاليد االجتماعية الدينية، وينبغي اإلشارة أيضا إىل أن إنفتاح الفقهاء على هذا املوضوع هو والعادات و 
  . التعبريلذي يدعوا إىل احلرية يف الفكر و متسكهم باملعتقد الديين ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .200ص ،املرجع نفسه:" ابن القيم    -)1(
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  التربية والتعليم وتحقيق ما بعد الحداثة في الوطن العربي
  )1(ريد سميرق

 :مقدمة

االفراد أدت التحوالت املتالحقة يف عاملنا املعاصراىل بروز مفاهيم جديدة حول الدور الذي ميكن ان يلعبه 
واملؤسسات يف عملية التنمية البشرية املستدامة، اليت تشدد على ان االنسان هو رامسال بشري ينبغي تثمينه 

  .وإعداده علميا ومعرفيا ليساهم يف عملية النهوض باجملتمع وحتقيق النقلة احلضارية يف مجيع اجملاالت احلياتية
هذه املعادلة الصعبة يف زمن انتقلت فيه اجملتمعات من  وال شك أن للرتبية والتعليم دور أساسي يف حتقيق

يتمثل يف إنتاج  ا                        ً ا اديولوجيا ومعرفيا جديد  ر طبيعتها الصناعية إىل ما يسمى مبجتمع ما بعد احلداثة، مفرزا فك
  .املعرفة وحتقيق مزيد من االبتكارات يف ميدان العلم والتكنولوجيا، معمقا اهلوة بني دول الشمال واجلنوب

وعليه، يبدو من خالل التجارب الرائدة يف العديد من دول العامل اليت حققت أشواطا يف النمو أن عملية 
  .االستثمار يف الرتبية والتعليم وتأهيل املواد البشرية هو الضامن األساسي لتحقيق تنمية بشرية حقيقية وفعالة

م عن حتديات جديدة تتمثل يف ما والواقع انه يف نسق هذه التحوالت يتوجب علينا أن نتحدث اليو 
يواجهه العامل العريب من حتديات احلداثة وما بعد احلداثة، ومن مث ما يواجهه أيضا من حتديات العوملة مبا تنطوي 

ضمن  )2(عليه هذه التحديات اجلديدة من سريورات جديدة تضع الرتبية العربية يف ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد
  :نحاول بلورة إشكالية الرتبية والتعليم وما بعد احلداثة من خالل تبين املنهجية التاليةهذا السياق بالضبط س

  .واقع التربية و التعليم في الوطن العربي: أوال
  .تطوير التربية و التعليم في الوطن العربي وفقا لمتطلبات ما بعد الحداثة: ثانيا
  .وط ما بعد الحداثةجودة التربية و التعليم في الوطن العربي وشر : ثالثا
  .واقع التربية و التعليم في الوطن العربي: أوال

ما بعد احلداثة موجات متزايدة من التغري واالهتزاز يف النظم الدولية وااليكولوجية والدميوغرافية لقد أحدثت 
ة وبيئية والكونية، كما أحدثت تغريات جوهرية يف نظم العمل والتشغيل باإلضافة إىل تغريات وأزمات تنموي

  ) 3( .متفاقمة البد أن ينعكس بالضرورة على منظومات اجملتمع األساسية ويف مقدمتها التعليم

                                                 
  .جبامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، تصالبقسم علوم اإلعالم واالأستاذ -)1(
التربية والتنوير في تنمية ] و آخرون[يف عبد اهللا عبد الدائم " معادلة التنوير يف الرتبية العربية رؤية نقدية يف احلداثة الرتبوية"علي اسعد وطفة -)2(

  74، ص2005، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، )39(سلسلة كتب املستقبل العريب . المجتمع العربي
املكتب اجلامعي احلديث،  ،االسكندريةالتربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، : اهللا السنبلعبد العزيز بن عبد -)3(

  118، ص2002
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والواقع أن قطاع الرتبية والتعليم يف الوطن العريب ليس بغىن عن هذه التغريات، حيث يتفق عدد من 
أمهلت الرتبية العربية املعاصرة تنشئة حد منافذ املأزق احلضاري للعرب هو املنفذ الرتبوي إذ أالباحثني العرب أن 

  ) 1(األجيال العربية على قيم حضارية أساسية معاصرة مثل

  حكم املؤسسات  -
  اإلبداع يف الفكر العلمي -
  احلرية  -
  التعاقد االجتماعي -
  الكفاءة الرتبوية -
  ر إنسانيتهااكناحترير املرأة و  -
  التصنيع القائم على املعرفة -
  الثروة والعدل االجتماعي توزيع -

  :هذا وميكن أن نسجل عدد من املالحظات حول نظام الرتبية والتعليم يف الوطن العريب كما يلي
إن املؤسسات التعليمية يف األقطار العربية كافة ال تستوعب مجيع األطفال الذين هم يف سن الدراسة  - 1

ية يف الوطن العريب ظاهرة مازال يعاد إنتاجها والنتيجة املستقبلية هلذا املوطئ الواقعي هي أن األم
  ) 2(.وتكريسها

واجلدير بالذكر يف السياق ذاته انه على الرغم من التقدم امللموس الذي أحرزته عدد من البلدان العربية يف 
 %43إىل  1980يف عام  % 60حوايلحتسني املعرفة بالقراءة والكتابة، فقد اخنفض معدل األمية بني البالغني من 

يف منتصف التسعينات ومع ذلك فان معدالت األمية يف العامل العريب ال تزال أعلى من املتوسط الدويل وحىت 
أعلى من متوسطها يف البلدان النامية، فضال عن ذلك فان عدد األميني ال يزال يف ازدياد إىل حد أن البلدان 

مليون، أي معظمهم من النساء والفقراء خاصة يف  60العربية تدخل القرن احلادي والعشرون مثقلة بعبء حوايل 
  ) 3( .املناطق الريفية

من املالحظات اليت ميكن تسجيلها على منظومة الرتبية والتعليم يف الوطن العريب هو ضالة االنفاق على  - 2
يف عمان  %5.8يف تونس و %6.4يف املغرب كحد أعلى عربيا و %6.5التعليم الذي مل يشكل أكثر من 

  ) 4( .يف الكويت من الناتج احمللي اإلمجايل %4.8و

                                                 
  .64، ص2006بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،  االصالح التربوي العربي، خريطة طريق،: حممد جواد رضا-)1(
  .69، ص2005، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 5ط العربي المعاصر،اشكالية الفكر : حممد عابد اجلابري-)2(
خلق فرص ألجيال  ،2002، تقرير التنمية االنسانية العربية الربنامج االمنائي لألمم املتحدة بالصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي-)3(

  .47، ص)2002عمان، الربنامج، (القادمة، 
 ،المجلة العربية للعلوم السياسية، "دراسة استشرافية: التحديات اليت تواجه الوطن العريب يف القرن احلادي والعشرين: "لكيمحسن محدان الع-)4(

  .89، ص2008، صيف19الصادرة بريوت عن اجلمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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مليون تلميذ عام  34هذا وعلى الرغم من الزيادة الواضحة يف إعداد امللتحقني بالتعليم االبتدائي من 
  .2000مليون عام  42إىل  1993

أدىن  ، فان نسبة املسجلني فعليا يف املدارس االبتدائية ال تزال2025مليون عام  57وميكن أن يصلوا إىل 
ماليني طفل  9من األطفال العرب ال تتوافر هلم فرص التعلم، كما يوجد  %25، األمر الذي يعين أن %75من 

ويعزي ذلك باإلضافة إىل عوامل أخرى إىل تدين . مليون خارج املدارس الثانوية 15وخارج املدارس االبتدائية 
فبينما يصل متوسط النفقات على التعليم بالنسبة . ماتاإلنفاق على التعليم بالنسبة إىل النفقات املركزية للحكو 

يصل هذا املتوسط يف الواليات املتحدة . دوالر 14إىل ) وفيه تقع الدول العربية(إىل كل مواطن يف العامل النامي 
  )1( .دوالر على التوايل 166و 389وأوروبا إىل 

فيما خيص اإلنفاق على التعلم أما اإلنفاق على البحث العلمي فان الدولة العربية حتتل املراتب الدنيا  هذا
يف الناتج العريب اإلمجايل وهو نسبة بعيدة كل البعد  %0.2يف العامل إذ ال تتجاوز نسبة اإلنفاق يف العامل العريب 

  ) 2(.%0.73حىت إىل احلد األدىن يف العامل الذي هو وال يصل  %2.28 عن املعدل العاملي يف هذا اجملال وهو 

ال "أن التعليم . -بكلمات حممد اجلابري-من املظاهر السلبية اليت جيب ابرازها يف منظومة الرتبية والتعليم  - 3
يتوافر على القدر الضروري من الوحدة واالنسجام مما جيعله يكرس ظاهرة انفصام الشخصية الثقافية 

هذا سخ بل هناك مدارس تستن) مدرسة وطنية عربية( ك انه ليس هناك يف أي قطر عريبذل. وازدواجها
النموذج أو ذاك النموذج االنكليزي أو الفرنسي أو خليط منهما معا من جهة والنموذج اإلسالمي القدمي من 

  )3( ..."جهة أخرى

ريب هي ضعف االهتمام جبودة التعليم من أهم السلبيات اليت تواجه منظومة الرتبية والتعليم يف العامل الع - 4
فعلى الرغم من الدراسات القليلة املتوفرة على غلبة ثالث مسات أساسية على ناتج التعليم يف البلدان العربية 

  ) 4( .تدين التحصيل املعريف وضعف القدرات التحليلية واالبتكارين واطراد التدهور فيها

امل العريب إثارة للقلق هي عدم قدرة التعليم على توفري متطلبات تنمية ولعل أكثر جوانب أزمة التعليم يف الع - 5
اجملتمعات العربية وهذا قد ال يعين فقط أن التعليم فقد قدرته على توفري مدخل للفقراء للصعود االجتماعي 

  ) 5( .بل أن البلدان العربية أيضا أصبحت معزولة عن املعرفة والثقافة العاملية

إذا كانت هذه بعض العوامل اليت أثرت سلبا على منظومة الرتبية والتعليم يف الوطن العريب وبالتايل مل 
تستطع الرتبية أن تولد مشروعا حضاريا عربيا ميكنه أن يولد النهضة العلمية والثقافية السارية يف العصر، األمر 

                                                 
  .89، صالسابقاملرجع -)1(
الصادرة ببريوت عن مركز دراسات  مجلة المستقبل العربي،، "قراءة يف املعايري العاملية: اجلامعات العربية وجودة البحث العلمي: "سعيد الصديقي-)2(

  .89، ص2008، أفريل 350الوحدة العربية، العدد 
  .80مرجع سابق، ص: حممد عابد اجلابري-)3(
  .50، مرجع سابق، ص2002والصندوق العريب لالمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية االنسانية العربية الربنامج االمنائي ألمم املتحدة -)4(
  .50املرجع نفسه، ص-)5(
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عليم لدينا وتطويرها وإصالحها واإلسراع يف اكتساب الذي يدفعنا إىل ضرورة إعادة النظر يف أنظمة الرتبية والت
  .املعرفة وتكوين املهارات اإلنسانية كشرط أساسي لتحقيق التقدم ومواكبة حتديات ما بعد احلداثة

  .تطوير التربية والتعليم في الوطن العربي وفقا لمتطلبات ما بعد الحداثة: ثالثا
عريب اليوم ملحة إىل تطوير الرتبية والتعليم بشكل يتماشى تبني من خالل العرض السابق أن حاجة الوطن ال

ومتطلبات العصر وقيم املستقبل، خصوصا وحنن ندخل عصر الثورة التكنولوجية الثالثة أو ما يعرف مبرحلة ما بعد 
درات اليت تعتمد على املعرفة العلمية املتقدمة، أي املقدرة على التوظيف األمثل للق) post-modernisme(احلداثة

  .الفكرية واإلبداعية لإلفراد
" العلم"ال " املعرفة"وجدير بالذكر يف السياق ذاته أن إحدى مسات مرحلة ما بعد احلداثة هي ارتفاع شأن 

ألن املفهوم املقصود يتعدى العلوم مبعناها الصرف لينسحب على الثقافة مبختلف جوانبها، بل ليشمل مجيع أنواع 
يكتسبها اإلنسان بالتحقيق واالختبار واألساليب اليت ميارسها لصنع حاجاته وتنظيم  املعلومات واملهارات اليت
  ) 1( .شؤونه وترقية عقله ونفسه

الذي عرف جمتمع املعرفة  2003وهذا ما مت التأكيد عليه يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر سنة 
اجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي اجملتمع الذي يقوم أساسا على نشر املعرفة وإنت"بأنه 

االقتصاد واجملتمع املدين والسياسة واحلياة اخلاصة وصوال لرتقية احلالة اإلنسانية باطراد أي إقامة التنمية 
  ) 2(".اإلنسانية

لوية خصائص جمتمع ما بعد الصناعة، ذكر من بينها إعطاء األو " D.Bellدانيال بل "هذا وعندما حدد 
جديدة، وكان  intellectuel""للمعرفة النظرية كمصدر للتجديد يف وضع السياسات وخلق تكنولوجيا ذهنية 

ذلك مبثابة اإلعالن عن ولوج العامل عصرا جديدا هو عصر املعرفة والتحول من فكرة رأمسال البشري إىل رأمسال 
  ) 3( .يفاملعريف، حيث تتحدد قدرة اجملتمعات ومكانتها برصيدها املعر 

يف كتابه عن شرط ما " Jean-François Lyotardجان فرانسوا ليوتر "وهو نفس الشرط الذي وضعه 
حني انطلق من فرضية أساسية وهي أن حالة املعرفة  1989بعد احلداثة تقرير من حالة املعرفة الذي صدر عام 

  ) 4( .تتغري بدخول اجملتمعات ما يعرف بعصر ما بعد الصناعة وبدخول الثقافات، ما يعرف بعصر ما بعد احلداثة

                                                 
  .126، ص1977حنن واملستقبل، بريوت، دار العلم للماليني، : قسطنطني رزيق-)1(
، حنو اقامة جمتمع املعرفة، 2003تقرير التنمية االنسانية العربية القتصادي واالجتماعي، الربنامج االمنائي لألمم املتحدة و الصندوق العريب لإلمناء ا-)2(

  .40-39، ص،ص )2003عمان، الربنامج، (
  .37، ص2005، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، قضايا الرتبية يف عصر العوملة وما بعد احلداثة: سامي حممد ذمار-)3(
  .37املرجع نفسه، ص-)4(
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أجل العلم، ر ما بعد احلداثة هو عصر املعرفة، فقد وىل زمن العلم من صإذا يتأكد من خالل ما سبق أن ع
والعشرون يفرض على األمة العربية التسلح بقيم ثقافية جديدة حمورها اإلنسان كرأمسال معريف جيب  والقرن الواحد

  .تثمينه وصقل مواهبه ومدركاته وتنمية مهاراته وتربيته على قيم إنتاج املعرفة بدال من استهالكها
تتأسس  - يف تقديرنا -عريب وانطالقا من هذه املسلمة فان إسرتاتيجية تطوير الرتبية والتعليم يف الوطن ال

  :على مجلة من املتطلبات النوعية كاأليت
  .المطلب النوعي في التربية - 1

اإلنسان العريب اليوم تلزمه تربية نوعية شاملة يكون من ابرز أهدافها تربية الناشئة العربية على موقف عقالين 
الناقدة عندهم لكي يستطيعوا يف ضوئها  واضح من املشاكل الطبيعية واإلنسانية، ويرتبط بذلك تربية القوة

  ) 1( .وبواسطتها أن يفكروا يف بين اجتماعية أفضل

وجدير الذكر يف السياق ذاته أن وظيفة الرتبية العربية يف مشارف القرن احلادي والعشرين هي التهيئة الناشئة 
ملعلومات يف أذهان الدارسني لعامل متغري يف خصائصه وطبيعته ومعارفه، هذه التهيئة ال تتم من خالل صب ا

وختويف الطالب باالختبارات وهيمنة املعلم، على العملية التعليمية بقدر ما ينبغي هلا أن تتوجه إىل تنمية مهارات 
التعلم الذايت والبحث والتفكري املوضوعي املنطقي وحل املشكالت واكتساب الدارسني مهارات احلياة خاصة 

اههم حنو العلم واملعرفة والقراءة، وهي األمور اليت متكنهم من مواصلة تعليمهم استخدام احلاسوب وتنمية اجت
  ) 2( .بشكل متواصل ومستمر

  .المطلب النوعي في التعليم - 2
تالميذ املدارس املختلفة وطالب املراكز املهنية واملعاهد واجلامعات يف حاجة ماسة إىل تعليم نوعي ومتطور 

اطالعهم على أساليب التحكم يف املعلومات واملفاهيم والقضايا املطروحة أمامهم حيث يأيت من أهم أهدافه 
  ) 3( .ومتكينهم من استعمال األجهزة واألدوات يف إطار علمي وسليم ومتقن

وعليه أصبح من الضروري متكني مجيع اإلفراد من استغالل الثقافات الرتبوية احلديثة ووسائل االتصال 
م ومواهبهم ليكونوا على دراية مبا حيدث من واإلعالم املتطورة اليت  تساعد الطالب على التعلم وتفتح طاقا

  .جتديدات يف اجملال التعليمي
كما أن املطلب النوعي يف التعليم يكون أساسه أيضا متعة الفهم واملعرفة واالكتشاف والبحث، وهذا النوع 

على فك رموز الواقع واكتساب استقاللية احلكم  من التعلم يثري الشغف الفكري وحيفز احلس النقدي ويساعد
                                                 

  .51، مرجع سابق، ص2002تقرير التنمية االنسانية العربية : أنظر-)1(
اسرتاتيجية تنظيم مقتضيات املناهج الرتبوية وفقا ملتطلبات جمتمع القرن الواحد والعشرين، رؤية تربوية لواقع تربوي راهن وتطلع : "حسني لوتني-)2(

، سبتمرب 02وية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنة، جامعة بسكرة ـ اجلزائر، العدد ، الصادرة عن خمرب املسألة الرتبجملة دفاتر املخرب، "مستقبلي
  .199، ص2006

، 2007عامل الكتب احلديث، ، عمان، جدار للكتاب العاملي و اسرتاتيجيات التطوير الرتبوي يف الوطن العريب: أمحد اخلطيب ورداح اخلطيب-)3(
  .390ص
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على األمور، وبكلمات موجزة فان هذا النوع من التعلم هو الذي يتيح لكل متعلم اكتساب املنهجية العلمية وأن 
  ) 1( .وال حياته صديقا للعلمطيكون معلما لنفسه وأن يتعلم كيفية احلصول علي املعرفة بنفسه وأن يصبح 

  .ي لالستثمار في التربية و التعليمالمطلب النوع - 3
إن االستثمار يف الرتبية والتعليم البد أن يتمحور حول اإلنسان كرأمسال بشري من خالل االستثمار يف 

عل للثقافة والعلم أيا كانت فقدراته وخرباته وحتويلها إىل مردود ملموس يعود على اجملتمع بالنفع، ومن مث فلكل 
  ) 2( .عه أو حجمه أو ظروفه هو أساسا فكرة من اإلنسان حول اإلنسانمادته أو وسائله أو دواف

 2003هلذا فإننا نرى أحسن حتديد للتنمية هو ذاك الذي قدمه تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر سنة 
ا التنمية اإلنسانية يف اجلوهر هي زرع دائم لرتقية احلالة اإلنسانية للبشر مجاعات و  وضاع تعد غري فراد من أأبأ

مقبولة يف سياق حضاري معني إىل حاالت أرقي من الوجود البشري تؤدي بدورها إىل ارتقاء منظومة اكتساب 
  ) 3( .املعرفة وتوظيفها بفعالية ومن مث حيق القول بأن البشر هم صانعو املعرفة ولكنهم أيضا صنيعتها

ارية للرتبية والتعليم فانه يكون املطلب الرئيسي وملا كان العنصر البشري هو املستهدف يف العملية االستثم
  ) 4( .املطروح، إمام كل الدول العربية لتتدارسه وتتعاون عليه فيما بينها ألنه جيمع بني أربع مقومات هي

 التربية  
 التعليم  
 االستثمار  
 االقتصاد  

  .باعتبارها إما أن تقوي اجملتمع أو تضعفه
  .التربية و التعليمالمطلب النوعي لثقافة اإلبداع في  - 4

تفرض مرحلة ما بعد احلداثة على اجملتمعات العربية تنمية ثقافة اإلبداع واالخرتاع واالبتكار يف ميادين شىت 
  .لتحقيق تنمية حقيقية وسليمة -يف تقديرنا -السيما يف ميدان الرتبية والتعليم باعتباره السبيل الوحيد 

العشرين ما يفوق العلم من اكتشافات علمية وتكنولوجية، فانه  وإذا كانت اإلنسانية قد أبدعت يف القرن
ملن املتوقع أن يشهد القرن الواحد والعشرين إبداعات واكتشافات تفوق حدود اخليال شطحات الوهم، وسيكون 

تز له أركان احلضارة اإلنسانية برمتها ولذلك يتوجب على اجملتمعات العربية أن توظ ف هلذه االخرتاعات تأثري 

                                                 
  .37، مرجع سابق، ص2003بيةتقرير التنمية االنسانية العر -)1(
، الصادرة عن خمرب جملة دفاتر املخرب، "حمددات الفجوة االسرتتيجية يف التنمية البشريةاملعرفة يف اجملتمع اجلزائري، و  اشكالية انتاج: "علي مسوك-)2(

  .159، ص2006 ، سبتمرب02املسألة الرتبوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنة، جامعة بسكرة ـ اجلزائر ـ العدد
  .37، مرجع سابق، ص2003تقرير التنمية االنسانية العربية -)3(
  .200حسني لوشن، مرجع سابق ص-)4(
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خمزون طاقتها الفكرية اإلسرتاتيجية للتحضري مثل هذه التحوالت وجتنب الصدمات اهلائلة اليت ميكن أن تولدها 
  ) 1( .ةيعلى مستوى احلياة الثقافية والقيم

ومن هذا املنطلق جيب أن ننمي لدى اجليل القادم ثقافة اإلبداع وتشجيعه على التأمل احلر والتفكري الناقد 
  .ا على التكيف مع املواقف والتحديات اليت يفرضها العصرحىت يصبح قادر 

كما يتطلب تربية من نوع جديد تربية حمورها اإلنسان فردا كان أو مجاعة تربية مبدعة مادة وأخالقا، تربية 
كرب رصيد من التصورات اإلبداعية ملواجهة أتكون مسئولة عن حتكيم حرية العقل يف األفراد لكي تضمن 

ة، تصورات ذات مضمون حيقق يف النهاية حرية اإلنسان وذلك ما حيتاجه العرب اليوم تربية حترير مشكالت احليا
  ) 2(.العقل العريب وتطلعه يف مسوات اإلبداع

  . جودة التربية والتعليم في الوطن العربي وشروط ما بعد الحداثة: ثالثا
بشكل عام ومبدخل إدارة اجلودة الشاملة يف اجملال ) جودة الرتبية(تزايد االهتمام عامليا يف اآلونة األخرية بـ 

الرتبوي بشكل خاص وقد جتلى من خالل إجراء العديد من الدراسات واألحباث األكادميية حول موضوع اجلودة 
يف سنة )  Harvard éducation) reviewيف اجملال الرتبوي كالدراسات األربع الشهرية اليت نشرت يف جملة 

وأيضا من خالل انعقاد العديد من حلقات البحث الدولية '' نعمل سويا من اجل اإلصالح''حتت عنوان  1996
 1999مارس /آذار 12-7عن اجلودة بأبعادها املختلفة كتلك احللقة املنعقدة يف أكسفورد يف اجنلرتا يف الفرتة 

  ) 3( .''ضمان اجلودة واملستويات يف التعليم العايل''حول موضوع 

احلصول ''يكون من املفيد اإلشارة يف السياق ذاته أن املقصود باجلودة الشاملة يف اجملال الرتبوي هو  وقد
على منتج جيد من خالل حتسني مدخالت العملية التعليمية بوجه عام مبا تتضمنه من معلم ومتعلم وإدارة 

املدرسة وما يتطلب من دعم مايل جامعية وتعليمية ومبىن مدرسي ومرافق صحية وبيئة عامة ومناخ عام داخل 
مع ... وحتسني العمليات التعليمية مبا تتضمنه من برامج ومناهج ومراجع وحمتويات دراسية وتكنولوجية التعليم

فائدة املتعلم وطرق تدريس وعمليات تقومي وغريها مما يساهم يف حتسني : االهتمام بتوجيه هذه األسس حنو
ذا التعريف على التحسني املستمر يف كل مدخالت العملية التعليمية مبنظور شامل ويركز ه )4( .''خمرجات التعليم

لتحقيق حاجات املؤسسة التعليمية احلالية واملستقبلية بالرتكيز على املعلم واملتعلم واإلداريني والعاملني الذين هم 
م بفلسفة اجلودة الشاملة م وقدرا   .حباجة لتطوير مهارا

                                                 
  .85علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص-)1(
  .65حممد جواد رضا، مرجع سابق، ص: أنظر-)2(
، ."مدخل اسرتاتيجي إىل حتقيق التنمية االقتصادية يف ظل املعركة: اجلودة الشاملة يف بناء القدرات البشرية اجلزائرية: "عمر صخري و مريامي حممد-)3(

  .223، ص2008خريف -صيف/ 44- 43، الصادرة بريوت عن مركز دراسات الوحدة العربية، العددانجملة حبوث اقتصادية عربية
ؤمتر السنوي األول للمركز العريب رؤية مستقبلية لتطوير األداء بالتعليم اجلامعي العريب لتحقيق اجلودة الشاملة، ورقة مقدمة إىل امل: نصرحممد علي -)4(

زء الثاين، مستقبل التعليم اجلامعي العريب، رؤى تنموية، أحباث علمية وفعاليات أكادميية، اجل"بالتعاون مع جامعة عني مشس، حول  للتعليم و التنمية
  .1254، ص2004ماي 5ـ  3القاهرة، 
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ا وحتديد آثارها، إال انه مل يواكبه لكن على الرغم من ا الهتمام بقضية اجلودة يف الرتبية ورفع مستويا
اهتمام وفهم أوضح هلذه القضية على املستوى العريب فقد امجع اخلرباء واملعنيون باهلم الرتبوي يف الدول العربية على 

لى التوسع الكمي على حساب االلتفات أن مقتل التعليم يكمن يف تردي نوعيته وجودته فال يزال التوجه منصبا ع
ا على كافة األصعدة واملستويات   ) 1( .ملسالة النوعية وضبط إجراءا

إن الواقع هذا يدير اخللل يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي العريب ميكن أن يعرف عدة 
  ) 2( :عوائق منها

بنية تعلم املعلومات يف القطاع الرتبوي يف الدول العربية مع أن البيانات هي مبثابة اجلهاز العصيب  ضعف. 1
إلدارة اجلودة الشاملة، لذا ينبغي السعي لتطوير أنظمة املعلوماتية تعتمد على التقنيات احلديثة يف نقل 

  .املعلومات وتوصيلها إىل صانعي القرار الرتبوي يف الوقت املناسب
موارد الرتبية املؤهلة يف ميدان تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الرتبوي لذا فان التدريب بشكل نقص  - 2

  .ركيزة أساسية يف منوذج إدارة اجلودة الشاملة قبل عملية التطبيق وأثنائها
شاملة الالمركزية يف صياغة املركزية يف الرسم للسياسة الرتبوية وصنع القرار الرتبوي إذ تتطلب إدارة اجلودة ال - 3

السياسات واختاذ القرارات كما تعتمد على البيانات واملعلومات الصادرة عن القادة العاملني يف امليدان 
  ).الطلبة وأولياء األمور واجملتمع احمللي(واملستفيدين ) املعلمني(

تشكيل قيم ثقافية ومعرفية إذا أصبح على الرتبية العربية يف عصر ما بعد احلداثة أن تعمل على إعادة 
  ) 3( :جديدة تتماشى مع متطلبات العصر لتحقيق اجلودة الشاملة واليت تفرض أن

 تعطي قيمة عليا لإلبداع والتجديد.  
 تضع المكانة في موقع ثانوي بالنسبة لألداء واإلسهام. 

 تجعل القيادة محملة للجهد والعمل وليس للموقع الوظيفي. 

  والتدريب بمثابة مسارات حرجة لالستمرارتجعل النمو والتعليم. 

 تمكين العاملين من تحقيق األهداف وتبنيها مما يخلق مناخا مواتيا للنجاح والدافعية الذاتية. 

 تضمن المشاركة. 

                                                 
  .192مرجع سابق، ص: عبد العزيز عبد اهللا السنبل-)1(
، عمان، دار املسرية إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات: حممد عوض الرتتوري وأغادير عرفات جوحيان-)2(

  .68-67ص-للنشر والطباعة، ص
 : أنظر يف هذا الصدد-)3(

، 2008مصر، دار اجلامعة اجلديدة،  ،والرؤية االسالميةاجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية بني رؤى ما بعد احلداثة : أشرف السعيد أمحد حممود 
 .281-264ص- ص

  .90-89ص-مرجع سابق، ص: سامي حممد نصارة 



 
 

75 

  التحسين المستمر والمندرج في البنى والهياكل المعرفية والمؤسسية من خالل عمليات التصحيح
 . المستمر والمنتظم

 ن التخصصات واألنساق المعرفيةالتكامل بي. 

 الرؤية المستقبلية من خالل التخطيط االستراتيجي. 

 التحول من وظيفة المعلم إلى مرشد ومساعد ومدعم ومنظم للعملية التربوية . 

 التعليم والتدريب المستمر. 

 المشاركة المجتمعية في التعليم. 

  
  :خاتمة

والتعليم يف الوطن العريب وفق رؤية ما بعد احلداثة وقد تبني كان هذا البحث حماولة لتوظيف واقع الرتبية 
من خالله أن الرتبية العربية ال زالت تعاين من اختالالت وظيفية وعوائق معرفية حالت دون وصوهلا إىل مرتبة 

واستخدام  العاملية وفشلت يف بناء اإلنسان العريب املتشبع بقيم املواطنة واملعرفة يف عصر يتسم بالتطور والتجديد
تكنولوجيات االتصال احلديثة وإذ نؤكد هنا على أمهية التجديد والتجويد يف املناهج وطرائق التدريس مبا يتماشى 

  .ومتطلبات التنمية الشاملة
فاملقوالت اجلديدة اليت تؤطر الرتبية العربية تشدد على أن إنتاج املعرفة هي الضامن احلقيقي لتنمية 

ن هناك عمل أفضل من إعادة تربية اإلنسان العريب تربية جديدة على قيم املواطنة بشرية مستدامة ولن يكو 
  .واملشاركة واملعرفة الن هذه األخرية هي الضامن لتنمية حقيقية تستجيب ملتطلبات ما بعد احلداثة
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  "المنهج الظواهري عند إدموند هوسرل"   
   (1).تيلوين مصطفى  

  :مقدمة
تعترب الظواهرية من فلسفات القرن العشرين ولقد حاول الفيلسوف األملاين إدموند هوسرل أن حيدد 
املوضوعات واإلشكاليات اليت سعى إىل حتليلها مبنهج ينطلق منها كذلك ولقد حاولت الظواهرية حماولة جادة 

جهة أخرى تعترب من الفلسفات  إلعادة جتديد وإحياء مفهوم النسقية اليت اكتملت مع هيجل هذا من جهة، ومن
ا حاولت حماولة جادة للتفكري يف أزمة املعرفة األوروبية انطالقا من أصوهلا األوىل املتمثلة  اجلوهرية واألساسية، أل

ما الظواهرية؟ ماطبيعتها؟ وما إشكاليتها : يف احلضارة اإلغريقية، هلذا ولضرورة معرفية ومنهجية وجب أن نتساءل
ا؟ وإىل أين وصلت هذه الفلسفة؟ واألهم من ذلك ماجوهر نظريتها يف الكربى؟ ما ق وانينها؟ ما أبعادها وما غايا

املعرفة؟ وما آثارها الكربى على مفهوم العلوم اإلنسانية يف الفلسفات التأويلية وباخلصوص عند الفيلسوف األملاين 
  غادامري؟ - هانز جورج

التساؤالت جيب أن نعرف الظواهرية يف أصلها اللغوي، االصطالحي إذن قبل اإلجابة عن هذه اجلملة من 
مبعىن ظاهرة ) Phainomenon(مشتقة من اإلغريقية ) Phénoménologie(فكلمة الظواهرية بالفرنسية . والفلسفي

 )2( .ولوغوس مبعىن دراسة أو علم

ا دراسة لظاهرة أو جمموعة من الظواهر: ومن الناحية االصطالحية     )3( .تعرف الظواهرية على أ
وقد جعل هوسرل من هذه الفلسفة علما صارما موضوعه املاهيات، هذه الصرامة اليت حاول من خالهلا 

كيف : أن نتساءل من هذا املنطلق، وجب تفسري الظواهر، ومرجعها يعود إىل تكوينه العلمي والرياضي، إذن
  يعرف هوسرل الظواهرية؟ 

ا ذلك العلم اخلالص الذي يدرس الظواهر باعتبارها ماهيات )4(يعرفها على أ
ا علم   ويعرفها كذلك على أ

  )5(قبلي أو علم ماهاوي
ا دراسة  - بونيت –ويعرفها الفيلسوف الظواهري الفرنسي مارلو  ومن خالل تساؤله الكبري ما الظواهرية؟ إ

ا كذلك فلسفة حتاول إجياد  –ملاهيات، وكل املشاكل اليت تنبثق منها وتعود إليها مثل ماهية اإلدراك والوعي ا إ
   )6(.موقعا للماهيات يف الوجود

  

                                                 
  .املركز اجلامعي لـغيليزان  ،االجتماعية واإلنسانيةكلية العلوم ،قسم علم االجتماع ب أستاذ -)1(

(2)-Russ Jacqueline, BADAL, LEGUIL , Dictionnaire de philosophie, Berdas, Paris, 2004, P :310. 
(3)-Ibid, p: 310. 
(4)-Husserl – edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, 1982, p : 3. 
(5)- Ibid, p: 10.  
(6)-Merleau – ponty Maurice, Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1989, p :1.   
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مث جند  )1(،1764هو واضع هذه الكلمة عام ) LAMBERT(المربت لكن يعترب الفيلسوف األملاين
بظواهرية الروح، هذا الكتاب األساسي له، الذي جند من خالله  الفيلسوف األملاين هيجل الذي عنون كتابه

هيجل حيلل الوعي اإلنساين عرب التطور التارخيي لإلنسان، هذا الوعي الذي يبدأ من احلس وحبركة جدلية يصل 
إذن وبعدما كان هذا املفهوم عند اإلغريق يعرب عما ظهر وعن ما هو مرئي أي ما هو  )2(،إىل املعرفة املطلقة

ند هوسرل تعبري عن فلسفة الوعي الداخلي وعالقتها بعامل املوضوعات عخارجي سيصبح الحقا وباخلصوص 
مع عامل واألشياء وباخلصوص ما يظهر للذات يف فضائها الداخلي ومجلة العالقات اليت تقيمها هذه األخرية 

  . املوضوعات
لقد أعطيت تعريفات، كثرية ومتنوعة وخمتلفة للظواهرية، إذ جند يف علم النفس أن الظواهرية حتمل داللة 
الدرامية املوضوعية للظواهر النفسية أو الواقع والوعي، ومن هذا املنظور فهي ختتلف عن علم النفس الكالسيكي 

ا ذلك  )3(،فسري ميتافيزيقيباعتبارها تصف الواقع كما هو معطى دون ت وتعرف كذلك يف علم النفس على أ
وإضافة إىل هذه  )4(،النفسية انطالقا من اخلربات والتجارب األصلية للذات اإلنسانية الوصف والتأويل للسلوكات

ذ جند  التعريفات املأخوذة من جمال علم النفس، جند الفالسفة قد اجتهدوا يف إعطاء تعريفات كثرية للظواهرية إ
ا املريض، لكن املهم : "كارل ياسربس يعرفها ا دراسة حلاالت الروح اليت تشبه تلك احلاالت اليت يشعر  على أ

ويعرفها  )5("يف الظواهرية هي تلك الدراسة للظواهر اليت جتعل من الفهم احلدسي العميق أساسا لفهم هذه األخرية
شكلة التسامح فقد استعنت بالظواهرية عوض علم عندما حاولت فهم م: " مارسيل بقوله –ويعرفها غابرييل 

النفس ألنين أعتقد متام االعتقاد أن التسامح مشكلة ظواهرية وليست نفسية، فعندما أتسامح، فإن ذلك يعطي 
   )6(".معىن لوجودي ولوجود اآلخر

تاج صور إن الظواهرية منهج بسيط يتمثل يف إن: " ويعرفها الفيلسوف الوجودي الفرنسي جون بول سارتر
ا اخلاصة واملميزة    )7(".داخل ذواتنا مث إن التفكري حول هذه الصور ووصفها معناه حتديدها وترتيبها حسب صفا

ا عملية جرد للوعي باعتباره مركز الوجود: " كذلك  ويعرفها مارلوبونيت ونفهم من ذلك أن   )8("على أ
  . طيات الظواهريةمجع بني الدراسة الوظيفية والتحليلية للمع مارلوبونيت

أقسام وأشكال متعددة و وانطالقا من هذه التعاريف نستنتج أن الظواهرية ليست واحدة بل هي أنواع 
وتعترب منهج من خالله يصف الفكر ويعرف الظواهر  -هوسرل - الظواهرية املتعالية وميثلها إدموند : أمهها

                                                 
(1)-Moral – isabelle, Millet – luis, petite encyclopédie philosophique, Edition universitaire, 1995, p : 257. 
(2)-Ibid, p:257. 
(3)-Foulquie Paul, Dictionnaire de la langue philosophique, puf, Paris, p :537. 
(4)-Ibid, p:537. 
(5)-Jaspers Karl, psycopotologie, générale, Aubier, 1967, p :47. 
(6)-Marcel Gabriel ; du refus a l’inrocation ; Gallimard, 1973, p :269. 
(7)-Sarte Jean, Paul ; l’imaginaire Gallimard, 1986, p :13. 
(8)-Merleau – ponty Maurice ;  La structure du comportement puf, 1950, p :1950. 
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ية للوصول إىل عامل الفكرة املتعالية ويف هذا الصدد ويستعمل يف ذلك االختزال املاهوي أي إقصاء العناصر املاد
تم بالوعي اخلالص كو : " يقول هوسرل   )1(."عي متعايل مؤسس على حدس املاهياتإن الظواهرية 

مث تأيت ظواهرية الروح واليت ميثلها هيجل وموضوعها يتمثل يف حتليل تطور الوعي اإلنساين عرب التاريخ 
يف ظواهرية : "ويف هذا الصدد يقول هيجل. س مث العقل ليصل أخريا إىل املعرفة املطلقةوالذي مير مبراحل أوهلا احل

الروح استعرضت تطور الوعي منذ عالقته املباشرة مع عامل املوضوعات حىت املعرفة املطلقة هذا الطريق الذي مير 
   )2(".مفهوم العلم بكل أشكال العالقات اليت حيددها الوعي باتصاله مع املوضوع والنتيجة هي بناء

مث جند شكل آخر للظواهرية يتمثل يف الظواهرية الوجودية املناقضة متام التناقض للظواهرية املتعالية اليت ميثلها 
ارلو هوسرل، وتعترب املاهيات جماال ماديا وملموسا تنطلق منه الذات املفكرة، ومن أبرز ممثليها جند كل من ساتر وم

إن الظواهرية كفلسفة وجودية حتاول اكتشاف الشروط املمكنة اليت " يقول هذا األخري ويف هذا الصدد  -بونيت –
   )3(".جتعل من جتربة العامل حلقة وصف العلم الذي يسبق كل فكر حوله

إن الظواهرية مل توجد من العدم، وإمنا هلا تاريخ طويل ارتبط بتطور تاريخ الفلسفة، لكن املعىن الذي كان 
كالوجودية   فات السابقة ليس هو نفس املعىن الذي سنجده عند هوسرل ويف الفلسفات الالحقةموجودا يف الفلس

ومن هذا املنطلق جيب أن نبحث عن تاريخ تطور الظواهرية من خالل التأسيس ال بتسمية  عند ساتر ومارلوبونيت
ورت الظواهرية؟ وما هي محلة كيف تط: تارخيية وأهم مراحلها األساسية عرب تاريخ الفلسفة وهلذا جيب أن نتساءل

ا من تاريخ الفلسفة؟    املعاين اليت أخذ
م مع الفيلسوف األملاين جان هنري المربت والذي مساها  1734لقد ظهر مصطلح ظواهرية ألول مرة عام 

مبذهب الظواهر، مث استعملها الحقا إميانويل كانط من خالل مؤلفه نقد ملكة احلكم وتطور املعرفة وباخلصوص 
من خالل مؤلفه الشهري الروح، هذه الظواهرية اليت تتبعت التطور التقدمي للوعي منذ املعرفة  1807هيجل عام 

ة مرورا باملعرفة العقلية حىت املعرفة املطلقة، لكن مع هوسرل دخلت الظواهرية عصرها الذهيب لتولد كمدرسة احلسي
ا وكحركة فكرية كانت مهمتها جتديد ووصف ما يظهر، وذلك طبع من خالل املن هج الظواهري، مث قائمة بذا

ن ويعترب أبرز ممثل هلذه الظواهرية ومن خالله الذي جعل من الوعي واملعاين اليت حيملها اإلنسا يأيت مارلوبونيت
  . نكتشف ضعف أو قوة أو فرحة أو حزن هذا اإلنسان

وترتبط الظواهرية مبجموعة من املفاهيم واليت من خالهلا ميكن فهم قواعد وأسس وأبعاد الظواهرية ومن بني 
دورها يف االختزال الظواهري ومبعىن آخر  هذه املفاهيم جند األنا املتعايل أو ما يسمى بالذات املفكرة اليت يتجلى

وتعترب   )4(،وضع العامل املوضوعي دون أي اعتقاد وجودي، ونسميه كذلك باألنا اخلالص أو األنا األخري والنهائي
كذلك الفكرة أو املاهية من بني املفاهيم األساسية داخل املنظومة الظواهرية، فبالنسبة هلوسرل تعترب الفكرة هي 

                                                 
(1)-Husserl – edmund, Philosophie comme science, rigoureuse, puf, 1989, p :69. 
(2)-Hegel, Welheim, la logique, édition lasson 1972, tom 1, p :29. 
(3)-Merleau, Penty, maurice sens et non sens, Nagel, 1975, p :54. 
(4)-Russ – Jaqueline, Philosophie : les auteurs, les œuvres, Bordas, 1966, p :387. 
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ا، فعلى سبيل املثال جوهر املثلث هو جمموعة الوعي الن هائي لألشياء وهي مستقلة متام االستقالل عن جزئيا
ا ال ميكن أن يكون هلذا املثلث وجود، ويعترب مفهوم القصدية مركز الظواهرية هذا املفهوم  )1(اخلصائص اليت بدو

 )2(،، ومعناها أن الوعي هو الوعي بشيء مارانتانوبالذي أخذه هوسرل عن أستاذه عامل النفس النمساوي فرانس 
وباإلضافة إىل  )3(وهذه القصدية ال حتمل أي معىن دون احلدس املاهوي والذي يتمثل دوره يف حدس املاهيات،

هذه املفاهيم جند مفهوم االختزال املاهوي والذي يتجلى يف إقصاء العناصر املادية للمعطيات احلسية للوصول إىل 
هذا األخري أخذه هوسرل عن السفسطائيني، ومعناها وضع العامل  -اإليبوخيا -ة، وأخريا جند مفهوم املاهية اخلالص

بني قوسني دون إصدار أحكام ما أي وصفه كما هو يف الواقع وليس كما يبدو للذات اإلنسانية، ويعترب االختزال 
ول أن نبحث يف أعماق نظرية املعرفة وبعد هذا التأسيس املفاهيمي، سنحا )4(.الظواهري مرادفا هلذا املفهوم

ا   . الظواهرية عند هوسرل، وعن أهم خصائصها وطبيعتها، مفاهيمها، قوانينها، أبعادها وغايا
  : طبيعة وخصائص نظرية المعرفة عند هوسرل

زعة داية القرن العشرين أين سيطرت النلقد حاول هوسرل أن يؤسس الفلسفة كعلم صارم، وذلك يف ب
ذه األخرية اليت كانت ترفض كل ما ال ميلك صفة العلم ومن هذا املنطلق حاول هوسرل أن يؤسس الوضعية، ه

معرفة نوعية تعتمد على العقل الكوين الشمويل الذي أسسه اإلغريق وجعلوا منه عقال يف ذاته دون أية منفعة مادية 
  . وهذا هو ما كانت تسعى إليه فلسفة هوسرل

  : هريةنظرية المعرفة ومفهوم الظوا
عة من الظواهر حيث يقول ماهي الظواهرية يف تصور هوسرل؟ بالنسبة هلوسرل هي دراسة الظواهر أو جممو 

  )5(."ة واملطلقةإن الفلسفة كانت متثل على الدوام تلك الرغبة الثابتة لإلنسانية من أجل املعرفة اخلالص: "هوسرل
نفسها لوصف ما يظهر، ومن أجل بناء علم للماهيات فبالنسبة هلوسرل تعين الظواهرية العودة إىل األشياء 

تم : " وإال فإن كل تفكري يبقى مستحيال، حيث يقول يف هذا الصدد إن الظواهرية اخلالصة أو املتعالية ال 
  )6( ."بالوقائع وإمنا باملاهيات وذلك هدف تأسيس علم معرفته األوىل وهي املاهيات وليست الوقائع

دف إىل إدراك األشكال املطلقة  إن فلسفة هوسرل متثل   بالفعل مذهبا للماهيات فاملعرفة احلقيقية عنده 
ا ال ميكن لألشياء أن تكون على نفس الشكل اليت هي عليه   . اليت تساعد على ممارسة الفكر، واليت بدو
 األساسية إن املاهيات مستقلة عن اخلصائص، واملنهج الظواهري يف هذه احلالة يتمثل يف إظهار القوانني

اليت حتكم املاهيات، ويتم ذلك طبعا عن طريق االختزال املاهوي، أي إقصاء العناصر املادية للمعطيات احلسية 
للكشف عن املاهية اليت ال تتداخل مع : " لغرض الوصول إىل املاهية اخلالصة والشاملة، ويف هذا الصدد يقول

                                                 
(1)-Ibid, p:387. 
(2)-Ibid, p:387. 
(3)-Ibid, p:387. 
(4)-Ibid, p:387. 
(5)-Opp-cit, la philosophie comme science ripoureuse, p:12. 
(6)-Opp-cit, idées directrices phénoménologie, p :07. 
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طريق االختزال املاهوي، هو طريق يقوده إىل املاهية اخلالصة  الفكرة اجملردة، وإمنا هي شيء آخر خمالف يتم عن
  )1(."بالتايل يكون علم املاهيات ممكنابإقصاء عناصره املادية، و 

جيب قبل كل شيء الرجوع إىل هذه . فعلى سبيل املثال إذا أردنا فهم االنفعال، اخليال الرغبة، واألهواء
الوقت هو الذي يقود النظرية، ومن هنا خيتلف ويتميز هوسرل عن املاهيات كأصل يقودنا إىل التفكري ويف نفس 

إن االجتاه إىل األفكار بشكل : " أفالطون يف أن الظاهرة جتد هلا جتليا كامال يف املاهية،  ويف هذا السياق يقول
لفكرة يف عشوائي يعىن أننا أصبحنا ال منلك القدرة على حتويل فضاء احلدس الذي جنده يف فضاء األحكام، وإن ا

  )2(."هذا العامل من خالل عملية تفكريهلكل يستعملها يف ااية األمر هي املاهية، و 
  : الكوجيتو المؤسس

لقد حاول هوسرل البحث عن أسس املعرفة من خالل الدقة اليت متلكها الفلسفة حسب رأيه، ولكن 
ا وجتاهلتها النزعة  بالرغم من ذلك حاول هوسرل إعادة اكتشاف تلك الذاتية املؤسسة للمعرفة واليت أنكر

  )3(."ا، األشياء إىل جمرد وقائع علميةإن ما مييز النزعة الوضعية هو إرجاعه: " الوضعية، ويف هذا السياق يقول

ائع جمرد ظواهر علمية وانتقد أيضا النزعة النفسانية، فإذا كانت األوىل أي النزعة الوضعية ترى يف الوق
هو املعرفة املوضوعية، دون أدىن وجود أو حضور للذات، فإن النزعة النفسية، كانت مهها الرئيسي بسيطة وأن 

دف إىل حتليل احلقائق إىل جمرد معطيات نفسية خاضعة لقوانني وصريورة النفس اإلنسانية، ففي كلتا احلالتني 
املعارف، إذ يقول هوسرل  مقصى من جمال املعرفة، وهو الذي ميثل يف حقيقة األمر أصل كل) األنا املفكر( يبقى 

ا، فهي : " يف هذا السياق إن ما هو نفسي هو يف حقيقة األمر ظاهرة متشي وتعود وال حتافظ على هويتها وثبا
  )4(."وجود غري موضوعي يف منظور العلوم الطبيعية، وبالتايل ال ميكن حتليلها كما هو الشأن يف علوم الطبيعة

خيا أي وضع العلم املوضوعي بني بو ى االختزال الظواهري أو اإليوحلل هذه املسألة اعتمد هوسرل عل
إنين ال أنكر : " ه هذا العامل، وهكذا ميكن رد االعتبار، ويف هذا السياق يقولاجتإقوسني دون أي اعتقاد وجودي 

الظواهرية أن هذا العامل مثل السفسطائيني، وال أجعل وجوده مشكوك فيه مثل الشكاك، وإمنا أستعمل اإليبوخيا 
  )5(."كما حول الوجود املكاين والزمايناليت متنعين بشكل مطلق أن أصدر ح

كوجيتو، مث تأيت اخلطوة الثانية، وهي لإن االختزال الظواهري بالنسبة هلوسرل هو اخلطوة األوىل لرد قيمة ا  
مث نصل إىل الكوجيتو  ، أي وضع األنا املادي بني قوسني لكي يصل إىل األنا اخلالص ومناالختزال املتعايل

إن الكوجيتو هو املبدأ احلقيقي لكل فلسفة، وباخلصوص األنا املتعايل الذي يعين : " املؤسس للمعرفة، حيث يقول
  )6(."الوعي كمبدأ أخري لكل معرفة، وعندما تتحقق ال يصبح أي جمال أو مكان لإليبوخيا

                                                 
(1)-Ibid, p:33. 
(2)-Ibid, p:73. 
(3)-Opp-cit, la philosophie comme sauce rigoureus, p :20. 
(4)-Ibid, p:45. 
(5)-Opp-cit, idées directrices phénoménologie, p :102. 
(6)-Ibid, p: 104. 
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الشهري  ها أن نستخلص تصنيفا من خالل مؤلفمل يضع هوسرل تصنيفا قائما بذاته للعلوم، لكن بإمكانن  
  . الفلسفة  كعلم للماهيات، وعلم احلياة، علوم الطبيعة مث الرياضيات واملنطق" أزمة العلوم األوروبية"

  : 1مالحظة 
العودة إىل (زمة أوربا ميكن أن ندرج كذلك العلوم الروحية وامليتافيزيقية داخل هذا التصنيف مبثابة انقاذ أل

  ). يد الروحية اإلغريقيةالتقال
  : 2مالحظة

أي الدعوة اهلوسرلية الدائمة للعودة  La grécologieوميكن أن نضيف إىل هذا التصنيف علم اإلغريقيات 
م هم األوائل اللذين أسسوا نزعة إنسانية   . إىل اإلغريق أل

  : القصدية وعالقتها بنظرية المعرفة
ا هو وعي جيعل من القصدية مبدأ لوجوده وحياته ويف هذا إن الوعي عند هوسرل ليس وعيا جمردا وإمن

  )1(."ء، هلا تيار متدفق، حركة وانفجارإن القصدية ليست حمتوى، وإمنا هي غاية اجتاه األشيا: " الصدد يقول
انو، ويعرب عنها هوسرل برنت إن هذه الفكرة، أي فكرة القصدية أخذها من عامل النفس النمساوي فرانتز

  )2(."ما، إنه قصد وغاية  وتعايل خالص كل وعي بشيء  إن: "قائال
إن مفهوم القصدية مفهوم مركزي وأساسي يف ظواهريته فبواسطتها ينفتح اإلنسان على عامل وخيرج عن ذاته 

ي مع القصدية خيتفي ذلك الصراع بني الذات واملوضوع، ألن القصدية ه: " املغلقة، ويف هذا الصدد يقول هوسرل
  )3(."بني الشيء والوعي عالقة وتبادل

ومن هنا ميكن هلوسرل أن يدعي أنه قد جتاوز ذلك الصراع التقليدي بني الذات واملوضوع يف نظرية املعرفة، 
لينقلب املوضوع إىل حوار منسجم ومتكامل فيما بينهما أي بني الذات واملوضوع، وهكذا نستنتج أن الظواهرية 

 األشياء نفسها ليست تلك األشياء املادية امللموسة، وإمنا تلك ومن خالل هذه القصدية حاولت العودة إىل
ا ال جتد أي معىن يذكر للطبيعة  ا غناها يف املاهيات، ويف الذاتية احلية واليت بدو األشياء كمعطيات خالصة، إ

 قدان معىنإن اليأس الفكري والثقايف لعصرنا، أصبح غري مسموحا فما نعاين منه هو ف: " ويف هذا الصدد يقول
  )4(."للحياة إنه يأس يشمل كل وجودنا

  : هوسرل واليونان والدالالت الكبرى للظواهرية
لقد حاول هوسرل أن يفكر من خالل التقاليد املعرفية اإلغريقية والدليل على ذلك، تلك النصوص الكربى 
اليت كتبها وأبدعها يف مؤلفه الشهري أزمة العلوم األوروبية، إذ جنده يعرتف من خالل هذا املصدر بأمهية اإلغريق يف  

ى جنده من خالل هذا الكتاب يقيم حتالفا وميضي كل ما أبدعوه يف جمال الفلسفة، هذا من جهة، ومن جهة أخر 

                                                 
(1)-Ibid, p:111. 
(2)-Ibid, p: 114. 
(3)-Husserl, edmend, Méditation cartésiennes, vrin, 1963, p: 28. 
(4)-Opp-cit, la philosophie comme science rigoureuse, p :79. 
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وثيقة اعرتاف بأفضلية الفكر اليوناين على احلضارة األوروبية املعاصرة، فبالنسبة إليه، اإلغريق هم رمز خالص 
إن اإلغريق عربوا تعبريا دقيقا عن العقل، الذي أخرجوه : " للحقيقة وللفكر اإلنساين احملض، ويف هذا الصدد يقول

ملتخفي إىل الوضوح، عن طريق الفهم، الذي فتح ممكنات عديدة وكثرية، وباخلصوص إمكانية امليتافيزيقا  من ا
يقا كحقيقة معتربا هذا الطريق هو أعظم موصل لإلنسانية اليت من خالهلا تتجلى عظمة اإلغريق، وما هذه امليتافيز 

ا، وحددت إال تعبري عن فلسفة كونية، ع   )1(."عاد الغائية لإلنسانية األوروبيةفيما بعد األبربت عن املعرفة يف ذا
هكذا ومع ميالد الفلسفة اليونانية، ولدت حقيقة الثقافة األوروبية، هذه األخرية املبنية على أسس العقل 

ائية من خالهلا انتقل العقل  مرحلة الوضوح والتجلي، ويف إىل اليوناين وال ميكن أن تكون إال كذلك يف حركة ال 
إن هذا اإلرث اإلغريقي، وبالرغم من بعده الزمين إال أنه يعرب عن التاريخ اإلنساين احلق : " الصدد يقول هذا

  )2(."للحضارة األوروبية الذي فرض نفسه كماهية على ذات اإلنسان األورويب

ختالف إن هذه النصوص املأخوذة من مؤلفه تعرب عن الكثري من احلقائق اليت تؤكد على أنه بالرغم من اال
الزمين بني الناس عرب خمتلف العصور وما أنتجوه فإن منهم من حيدد هوية املعارف وأسسها ومنهم من يواصل على 
هذا املنوال، ومنهم من خيالف ذلك، هذا هو التمثيل احلقيقي الذي نستقرئه من خالل نصوص هوسرل حول 

الكثري من األحيان كانت امتداد واستمرارية للعقل اإلغريق، فبالفعل يؤكد هوسرل على أن الثقافة األوروبية يف 
اليوناين، ويف أحيان أخرى خالفت واختلفت عن هذا املسار بالرغم من أن اإلغريق حسب هوسرل هم اللذين 
فتحوا لعبة املمكنات للعقل األورويب الحقا، هذه األخرية اليت عربت فعال عن هويته، وعن حريته، لكن هذا العقل 

كنات هذا العقل وقع يف أزمة فدخل مرحلة الالإعرتاف بقدرات هذا العقل ويف هذا دما مل يفهم مماألورويب عن
  )3(."إن أوروبا باعرتافها أن وجودها األنطولوجي واملعريف يبدأ مع العصر الغاليلي: " الصدد يقول هوسرل

مة يف تصور هوسرل ال يتم وإن حل هذه األز )4(هذا العصر الذي ألغى عامل احلياة على حساب عامل املادة
وال يكون إال من خالل الفلسفة اإلغريقية، ألن هذه األخرية كانت تأكيدا على البعد اإلنساين وإن اإلنسان 

سه غاليلي ويف هذا اإلغريقي أسس حقائقه على تقاليد روحية حمضة ال وجود هلا، يف العلم املادي الذي أس
ور عن عامل احلياة ملبتفتح الباب أمام علم الوقائع املقطوع وا ه الطبيعةيضإن غاليلي تري: "الصدد يقول

إن غاليلي يف تصور هوسرل هو سبب أو أصل العلم املادي لعصرنا هذا العصر الذي جعل من  )5(."والفلسفة
: وسرلالوقائع املادية حقيقته الرئيسية، هذا العلم املادي الذي أوصلنا إىل النزعة الوضعية، ويف هذا الصدد يقول ه

إن مفهوم الوضعية يف العلم أقصى كل مشاكل العقل، واملسائل امليتافيزيقية كمعرفة القيم، األخالق، اهللا والتاريخ، "
  )6(."قطعة وانتهت وحدة املعرفة والعلمهذا ما جعل العلم جمرد أجزاء مت

                                                 
(1)-Husserl Edmend, la crise des sciences européennes, et la phénoménologie trancendantale, Gallimard, 1989, p: 41. 
(2)-Ibid, p: 42. 
(3)-Ibid, p: 43. 
(4)-Ibid, p: 47. 
(5)-Ibid, p: 49. 
(6)-Ibid, p: 51. 



 
 

83 

أنه جيمع العقول ومعىن ذلك " إنه موظف اإلنسانية"وحيدد هوسرل دور الفيلسوف يف تسميته الشهرية 
ويوحدها يف كل مكان ويبعدها عن الرتاجيديات واألزمات اليت سببها العلم املادي وبتعبري آخر، إنه طبيب 

  . اإلنسانية الذي يعطيها العالج عندما تفقد قيمتها ومعناها يف هذا الوجود
  :مفهوم اإلنسانية وإمكانية الفلسفة عند هوسرل

معاين مفردة وجزئية ترتبط بتطور  ذاته هوسرل يتخذ معاين جمردة ويف الوقتإن املقصود باإلنسانية عند 
اإلنسان عرب تارخيه وعرب تاريخ املعرفة بشكل عام، والعلوم اإلنسانية بشكل خاص، إن اإلنسانية اليت ينشدها 

ك اإلنسانية إن ما نسميه إغريقي هو تل: " ويسعى إليها هوسرل مرجعها دائما اإلغريق، ويف هذا الصدد يقول
ذا االسم ال يعين أن اإلغريق هم اللذين أسسوا أول إنسانية  القادرة على اإلمكانية الفلسفية، إن تسميتها 

  )1(."وحقوقها وإمنا كلما حدثت أزمة، فإننا جند يف النص والفعل اإلغريقي حال هلذه األزمة اإلنسانية
وعلوم الطبيعة فيها، إضافة إىل املشكالت  إن احلضارة احلديثة بالرغم من حضور علوم الرياضيات

امليتافيزيقية الكبرية، مل تستطع حلد اآلن إدراك فكرة اإلمكانية املتمثلة يف جوهر العمل الفلسفي املتمثل يف فكرة 
إذا كانت اإلنسانية والتاريخ اإلغريقي مها اإلنسانية والتاريخ اللذان أسسا : " اإلنسانية، يف هذا الصدد يقول

فإن اإلنسانيات الالحقة تسكن بالقوة يف هذه اإلنسانية والتاريخ أو مبعىن آخر  ،اإلنسان –ل مقولة الوجود ألص
ائية اليت مل جتد صانعها فتوقفت   )2("هي كشكل من املادة الطبيعية الال

 ويرى هوسرل بشكل يائس أنه قد ال تتحق هذه اإلنسانية وبالتايل ستعيش أوروبا يف خطر دائم، لكن
اخلطر األكرب هو أن ال يفهم شعبا أو أمة ما حقيقة هذه اإلمكانية اليت هي تعبري جوهري عن فكرة اإلنسانية، 

ا وال بنفسه، : " ويف هذا الصدد يقول فإنه سيدخل إن شعبا ما عندما ال يفهم هذه اإلمكانية، وال يعرتف 
  )3(."مرحلة الوجود اخلرايف

ن هوسرل حياول أن حييي يف اإلنسانية األوروبية فكرة الفصل أي ما ومن خالل هذه النصوص والفقرات إ
يفصلنا عن اإلنسانيات األخرى كشعب واحد يعرف احلقيقة والوجود ومبعىن آخر يسكن هذه  احلقيقة وهذا 

  . الوجود ويكملها
طلق؟ أو من خالل الفصل ميكن أن تقرر اإلنسانية األوروبية هل حتمل فكرة امل: " ويف هذا الصدد يقول

ا جمرد فكرة ذات طبيعة أنثروبولوجية كما جندها يف الصني واهلند، ويف نفس الوقت ميكن هلا أن تقرر تكييف   أ
ذا التصور، فإننا  )4(،"كل اإلنسانيات األجنبية املغايرة لثقافتها لتكمل فهمها ملعىن الوجود لكن عندما نأخذ 

 تذوب وحدة أوروبا وال تقلق عن مصريها إضافة إىل كل هذا ميكن سندخل يف ما يسمى املركزية الثقافية حىت ال
أن نؤكده إىل جانب هوسرل على فكرة اختالف اإلنسانية اإلغريقية باملقارنة مع كل اإلنسانيات األخرى، لكن 

                                                 
(1)-Ibid, p: 57. 
(2)-Ibid, p: 63. 
(3)-Ibid, p: 57. 
(4)-Ibid, p: 63. 
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روبا بدون قطيعة صارمة وإمنا يف إطار تواصلي واستمراري حىت ال متوت هذه الثقافة األصل ويعرتف هوسرل بأن أو 
مريضة ويدعو اآلخرين ال سيما الساسة املثقفني والعلماء إىل االعرتاف مبرضها واألكثر من ذلك فهو يدعو إىل 

ائي، خالص وواعي: " جرأة االعرتاف ويف هذا الصدد يقول  إذا أردنا أن نوحد األرض والشعوب، بعقل منتج ال 
ذه األزمة   )1(."جيب أن نعي و نعرتف 

هل هناك أزمة أوروبية : هو" أزمة العلم األوروبية"لذي مأل طيات وصفحات مصدر هوسرل مث إن السؤال ا
حقيقية؟ وإذا كانت موجودة فما هو مصدرها؟ لقد حاول هذا املصدر اإلجابة عن هذه التساؤالت يف إطارها 

ل أمضى وثيقة اعرتاف التارخيي، ويف داللتها املاهوية وبعدها الغائي ومن خالل أسسها فإنه من املؤكد أن هوسر 
  . يشارك فيها كل األطراف سواء كانت تنتمي إىل اجملتمع املدين أو اجملتمع السياسي

إن اإلنسانية احلديثة مل تصبح يف تصور هوسرل تؤنسن اإلنسانيات األخرى، بتعبري آخر مل تقم بتحديثها 
ا كانت حمدودة وجزئية  ا أل وأنثروبولوجية أي ختص فضاء ثقايف واحد دون الفضاءات وبالتايل مب يتم االعرتاف 

اإلنسانية األخرى، إضافة إىل ذلك ليس هلا أي سلطة على نشر قيمها يف العامل بسبب عدم امتالكها املمكنات 
اليت كانت متتلكها اإلنسانية اإلغريقية، هذه األخرية اليت جعلت من مفهوم الوجود واحلقيقة مفهومني جديدين من 

إن اإلنسانية الغربية احلديثة أصبحت غريبة عن تلك : " الفهم والوظيفة ويف هذا الصدد يقول هوسرل حيث
  .اإلنسانية اليت رمسها اإلغريق أنفسهم

إن اإلنسانية الغربية احلديثة، اختفى منها اجلوهر ليحل حمله العرض، وأصبح اإلنسان الغريب مبثابة عبد 
قية لإلنسانية األوروبية إىل ديكتاتور يقود اآلخرين، وهذه هي األزمة احلقي يتحمل نتائج قدره وحتول بالتايل

وللخروج من هذه األزمة، وإعادة االعتبار لإلنسانية يقدم هوسرل لذلك عالجا جوهره الظواهرية  )2(."احلديثة
رى أن األزمة مصدرها اخلالصة، هذه األخرية طبقها على تاريخ تطور هذه األزمة يف أوروبا، ففي املرحلة األوىل ي

تارخيي، ويف املرحلة الثانية يرى أن مصدر هذه األزمة غاليلي الذي جعل من العلم جمرد وقائع مادية، ويف هذا 
إن العلم الغاليلي فضل عامل املثاليات الرياضية اجملردة و تناسى عامل احلياة، وعامل احلس : " الصدد يقول هوسرل

  )3(."اة، مما جعل هذا العلم يفقد املعىن احلقيقي املتمثل يف اإلنسانيةاألصلي، والعامل اجملاور للحي
إن هذا النسيان لعامل احلياة واألشخاص عند غاليلي يف تصور هوسرل معناه أن العامل احلقيقي واليقيين 

األزمة الوحيد يتمثل يف املوضوعات الرياضية اجملردة بالتايل إقصاء تام وجذري لكل جتارب احلياة، وهذه هي 
إن غاليلي يف رؤيته اليت يوجهها للعامل انطالقا من : " احلقيقية لإلنسان األورويب احلديث ويف هذا الصدد يقول

ا حياة فردية ل من الذوات اإلنسانية وقائع جمردة عاهلندسة، وانطالقا من ما هو حسي ومريض، جي حتمل يف ذا
  )4(."وشخصية

                                                 
(1)-Ibid, p: 67. 
(2)-Ibid, p: 82. 
(3)-Ibid, p: 83. 
(4)-Ibid, p: 85. 
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ويواصل هوسرل تتبعه لصريورة تطور األزمة من خالل ديكارت وكانط باعتبار مها الطريق الثالث هلذه 
األزمة، فبالنسبة لديكارت، يرى هوسرل أنه العبقري املؤسس ألصله الفلسفة احلديثة اليت أسسها من خالل األنا 

قيقية للفلسفة املتعالية، ويف هذا الصدد املفكرة، لكن جبعله هذه األنا وسيلة ال غاية فشل يف وضع األسس احل
إن ديكارت بفصله الروح عن اجلسد، عوض أن يؤسس للثنائية اليت تعرب عن حقيقة إنسانية : " يقول هوسرل

اإلنسان، فإنه عكس ذلك أسس لتمفصل جىن منه اإلنسان ما هو سليب أكثر مما هو إجيايب، وبالتايل فإن 
أما كانط فبقي سجني علم النفس الطبيعي، الذي سيطر يف عصره فعوض أن ديكارت فشل يف مشروعه الواقعي و 

وعندما خنرج من  )1(."ال تعرتف باملشاكل املتعاليةيؤسس لعلم كلي جنده قد وقع يف النزعة النفسانية الطبيعية، اليت 
صبح األنا مصدر املعىن هذه النزعة النفسانية ميكننا أن ندخل حقيقة إىل الظواهرية املتعالية، ويف هذه احلالة ي

إن كانط أسس لعلم من خالل منوذج علوم الطبيعة، فوقع يف النزعة النفسانية : " للوجود ويف هذا الصدد يقول
الطبيعية متصورا أنه يؤسس جلوهر علم كلي، لكنه يف حقيقة األمر أسس جملرد وجود نفسي طبيعي خاضع لقيود 

  )2(."تعاليةية اليت تقصي املشكالت املالنزعة الطبيع
  لكن ما هو احلل الذي يقرتحه هوسرل هلذه األزمة؟ 

إن العالج احلقيقي يف تصوره يتمثل يف مساءلة عامل احلياة وإكثار طرح السؤال حوله باعتباره عامل متحرك، 
ا جوهر العلم، وهكذا ميكننا أن نعود  بشكل حي وديناميكي، تقوده وحتركه الذاتية املتعالية اليت يرى هوسرل أ

جذري، راديكايل إىل املعىن األصلي للعامل، وبالتايل نعود إىل األشياء نفسها أن تتحقق اإلنسانية احلقيقية، ويف 
إن الفلسفة هي إعادة جتديد وعي اإلنسانية، وجتديد معناها وفهمها للوجود، ومن هنا فقط : "هذا الصدد يقول

  )3(."ألشياء نفسها أي إىل عامل احلياةالغاليلي، والعودة إىل اميكن أن يتم إقصاء املوضوعانية اليت رمسا العلم 
نستنتج من هذا كله أن هوسرل أعاد اكتشاف تلك الذاتية احلقيقية املؤسسة للعلم وهي جوهر احلقيقة يف 

ما إخراج العامل واإلنسانية من أزمة املعىن  اليت تصوره، وأن الفلسفة والعقل مها البطالن احلقيقيان اللذان بإمكا
  . رمسها العلم الغاليلي

يعرب فيه عن تشاؤمه من هذه " الفلسفة كعلم صارم:" كتب هوسرل نصا بعنوان   1935لكن يف عام 
إن الفلسفة كعلم صارم، أي علم جدي وصارم بالبداهة واإللزام : "كاتبا يقول  ،الوضعية اليت قد ال جند هلا حل

  ."إنه حلم قد انتهى: جيب يكون صارما

                                                 
(1)-Ibid, p: 102. 
(2)-Ibid, p: 107. 
(3)-Ibid, p: 297. 
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   :ةخاتم
يؤكد أركون يف كتابه هذا أن النزعة اإلنسانية ليست حكرا واستثناءا على الغرب، بل وجدت هذه النزعة  
كفكرة وكقيمة وكأسلوب يف الفكر العريب، وباخلصوص الكالسيكي منه، والدعوة إىل هذه النزعة يف تصور أركون 

اآلخرين بسبب قوته العلمية، التكنولوجية اإلقتصادية، مرجعها إىل أن العقل الغريب الراهن مييل إىل اهليمنة على 
املصرفية والعسكرية، إال أنه يعاين اآلن من أزمات حقيقية ألنه قد حذف من أفقه وبشكل متتابع تصورات كثرية 

ات عند اهللا، الروحانية والذات اإلنسانية النابضة باحلياة واإلرادة، وحل حمل ذلك الفرد املواطن الذي حل حمل الذ
كما يؤكد أركون أن اخلطاب قانون احلديثة املشهورة باحلياد  اإلنسانية وذلك بصفته حجر األساس يف دولة ال

اإلسالمي املعاصر يهاجم بشدة مادية الغرب والالأخالقيته املزعومة، ويركز هذا اخلطاب على أمهية التعاليم 
ه بصفته منوذجا للعمل التارخيي أكثر تفوقا وعلوا الروحانية واألخالقية يف اإلسالم، وهكذا يقدم اإلسالم نفس

وجناعة وكفاءة من منوذج الغرب بكثري، ضف إىل ذلك أن الفكر اإلسالمي مليء بالشخصيات الفكرية اليت 
دعت إىل هذه النزهة، وعلى رأسها ابن مسكويه، هذا األخري الذي عرب يف كتاباته عن اإلنسان الالإنسان، الفرد 

واطن، أو اإلنسان اجلزئي بغض النظر عن الشروط السوسيولوجية، العرقية والدينية، وبالتايل فإن أو اإلنسان امل
املوقف اإلنساين عند ابن مسكويه يتمثل يف جتاوز كل هذه الشروط اليت حتاول احلد من إمكانية الروح البشرية أو 

 عن مسكويه ميثل نضاال دؤوبا وعنيدا حتول دون تفتحها وانطالقها، إضافة إىل ذلك فإن هذا املوقف اإلنساين
ملقاومة كل ما يريد أن يسحق إنسانيته، أو أن يقضي على حريته، وهلذا فإن النزعة اإلنسانية اليت يعترب اإلنسان 
مركزها، ال ترتبط مبدى الغىن االقتصادي أو التقدم التكنولوجي للمجتمع بقدر ما هي احرتام حلقوق الروح، وهذا 

لكن هل فعال استفادت " ذيب األخالق والفوز األصغر: "ابن مسكويه من خالل مصادره الشهريةما دعى إليه 
  اجملتمعات العربية اإلسالمية من هذه األفكار؟ أم بقيت هذه األخرية جمرد تراث ميت ومنسي؟ 

اين جورج هانز طيقا اجلديدة اليت ميثلها الفيلسوف األملينو لقد أثرت نظرية املعرفة عند هوسرل على اهلريم  
غادامري إذ استمد غادامري من هذه النظرية العناصر الكثرية وعلى رأسها مفهوم الوجود، احلقيقة، الذات، املوضوع، 

  : العلم واإلنسان، وباإلضافة إىل ذلك لقد وظف غادامري هذه النظرية لعدة أسباب ميكن ذكرها يف ما يلي
باخلصوص يف نظريته للمعرفة آفاقا للتأويل، والسبب الثاين السبب األول هو أن هوسرل فتح يف فلسفته و 

طيقا من جهة، وحياة ينو لهريملفيتمثل يف اجلانب الروحي للفلسفة الظواهرية الذي يتماشى مع الطابع الروحي 
جورج هانز غادامري الفكرية من جهة أخرى، وأما السبب الثالث هو أن هوسرل انتقد العلوم األوروبية اليت 

ت على نظرية معرفة مادية جتريبية مما جعل غادامري يوظفها يف فلسفته التأويلية اليت تبحث عن مكانة قيمة اعتمد
لقد نظر . الرموز يف حياتنا داخل نظام من احلوار واالنسجام والتواصل، وهكذا ما أكدته نظرية املعرفة اهلوسرلية

الفلسفة "، "الوعي التارخيي"، "قيقة الروحح"غادامري للعلوم اإلنسانية من خالل أعمال كثريه أمها 
وذلك اعتمادا على مرجعيات كثريه أمهها نظرية املعرفة اهلوسرلية وذلك لطابعها املركب، بني ".....يطيقانو اهلريم

  .     العلم واألنطولوجيا القائم على ثنائييت الفهم والتفسري للوجود اإلنساين
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  2002سرة والطفل ألزائرية من خالل مسح صحة اسرة المعيشية الجألنوع امحددات حجم و 
 )1(ةراشدي خضر 

  :تمهيد
كما .ج، االجناب والعالقات االجتماعيةالزوا  فيه االطار الذي يتمساسية يف اجملتمع و تعترب األسرة وحدة أ

  .حجمهااليت تؤثر على بنيتها، شكلها و الثقافية الت الدميوغرافية واالجتماعية و يعكس تغريها التحو 
رجعها اىل النظريات فمنها ما توتقلص حجمها، تتعدد املقاربات و حتديد أسباب نووية األسرة ولتفسري و 

و عوامل اجتماعية ، أ)T.Parsons(التصنيع التغريات االقتصادية واالجتماعية يف اطار التحديث، التحضر و 
، وغريها من األفكار )Marks et Engels(أو إىل اسرتاتيجيات االنتاج املؤسسة على املادية ) Caldwell(نفسية و 
الرؤى اليت مل تستطع اجياد تفسري أو نظرية عامة بسبب أن اجملتمعات ختتلف فيما بينها وحىت يف اجملتمع الواحد و 

لكن ما من شك أن النموذج النووي و . سرة وشكلهااالعتقادات اليت تؤثر يف تكوين األالعادات و يف الثقافات و 
يف نفس الوقت تقلص احلجم كبري للنموذج املمتد واملوسع و   وذج األكثر شيوعا مقابل تراجعرغم قدمه فهو النم

إلن كانت العلوم االجتماعية قد أسهبت كثريا و  .متوسطة بسبب خاصة تراجع اخلصوبة إىل مستويات منخفضة أو
نتائج سرة املعيشية، حمددات و بنية األلوا ولفرتة طويلة حتليل حجم و فإن الدميوغرافيني قد أمه ،سرةيف دراسة األ

ا .حتوال
)2(

 انطالقا من فرضية أن للعوامل الدميوغرافية املصاحبة للتحوالت السوسيواقتصادية دور كبري يف حتديدو  
نوع األسرة املعيشية فإن هذه الدراسة ستتطرق لذلك حبكم أن كل الدراسات اليت تناولت هذه احملددات حجم و 

  .لوقت الذي سنحاول فيه أن حنددها بنمذجة احصائيةإمنا استقتها نظريا يف ا
  :المفاهيم و المصطلحات  االجرائية المستعملة في الدراسة - 1
  .جمموعة من األفراد يرتبطون فيما بينهم بروابط الدم أو الزواج او املصاهرة :سرةاأل

جمموعة من " واملذكور يف االستمارة السكن حصاء العام للسكان و يف اإل هو التعريف املعتمدو :األسرة المعيشية 
. ولون عامة الواجبات الرئيسية معايتناحتت مسؤولية رب األسرة حيضرون و  األشخاص يعيشون يف نفس املسكن
  .الزواج أو املصاهرة، فيما بينهم بالدم هؤالء األشخاص يرتبطون يف الغالب

  .شخص واحد يكون أسرة معيشية -     
  ). حيث األسرة هي زوجني مع أو بدون أطفال( أسرة أو أكثر األسرة املعيشية تضم-   

سرة هو املكون من األوي و األول نو  :وظفنا يف دراستنا هذه نوعني من األسر املعيشية: نوع األسرة  المعيشية
الثاين  النوعو . حدمها واطفاله العزاباملنحصر يف الوالدين مع أو بدون أطفال عزاب أو أالنووية يف معناها الضيق و 

  .غري النووي وهو ما تبقى من األسر املعيشية اليت ختتلف عن النوع األول

                                                 
 .جامعة مستغامن، كلية العلوم االجتماعية،  قسم العلوم االنسانية ب ةأستاذ -  (1)

(2)-  Bongaarts, J. " Household size and composition in the developing world in the 1990s ", Dirasat Sukkaniyah, 
Vol. 55, No. 3, 263-279.2001.p263. 
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يقيمون بصفة دائمة حىت يوم اجراء املسح يف شون و نقصد به عدد األفراد الذين يعيو : حجم األسرة المعيشية
  .األسرة املعيشية كما عرفناها سابقا

  البيانات و طريقة التحليل- 2
  ة و محدوديتهاالبيانات المستعمل-1- 2

اليت استطعنا وهي البيانات الوحيدة واحلديثة و  2002إن البيانات املستعملة يف هذه الدراسة ختص مسح 
ا كاملة و احلصول على ق  2002هذا املسح خاص بصحة األسرة أجري سنة  .ىل هدفنااليت مسحت بالوصول إاعد

وزعت على خمتلف الواليات وفق املناطق الصحية أسرة معيشية ت 19233ــــــــــبعلى عينة احتمالية قدرت 
الكامل  لنهائي و كانت األهداف املرجوة منه كما جاءت يف التقرير او ) الشرق،الوسط، الغرب واجلنوب(األربع
  )1(:هي

توفري معلومات أساسية للسلطات العمومية حىت تتمكن من وضع، متابعة وتقييم السياسات الصحية  .1
 .للسكان

  .حتسني الربامج الصحية خاصة الصحة االجنابية عن طريق جتديد واثراء املعطيات املوجودةاملسامهة يف  .2
  .للحصول على أدوات ضرورية تسمح بوضع سياسات سكانية جهوية  .3
  .احلصول على مؤشرات تسمح باملقارنة مع الدول العربية وتقييم اجملهودات املبذولة يف امليدان الصحي .4

فإننا اتبعنا جمموعة من اخلطوات لالستغالل األمثل للبيانات أمهها معرفة  للوصول إىل هدفنا أعاله و 
نظرا ت جديدة من خالل املتوفرة منها و قابلية استغالهلا كما قمنا خبلق متغرياات اليت حنتاجها ومدى توفرها و املتغري 

لدراسة األسرة تطلب ألن األهداف احلقيقية للمسح هي أهداف ختدم يف املقام األول الصحة فإن استغالهلا 
، تطلب ت اهلامةاملعلوماوجود غياب الكثري من املتغريات و جمهودا شخصيا كبريا خلدمة هدفنا خاصة أننا الحظنا 

فبيانات هذا املسح ال تشري كما ال تسمح مبعرفة عدد األسر املعيشية داخل  .اختاذ اسرتاتيجية خاصة للتحليل
االعدد الكامل مبا فيه عدد األاملسكن الواحد فمن خالل االطالع على  ة ، جند  أننا أمام أسر فراد الذين يكونو

كان من املستحيل معرفة العدد احلقيقي يف ذلك ، فعودة إىل البيانات جند معيشية واحدة داخل مسكن واحد و 
سرة معيشية أجند التصريح برب فراد و أ 10مثال وجود عدد كبري من األفراد يف نفس األسرة املعيشية يتعدى مثال 

 االطالع على باقي األفراد جير اىل االعتقاد بوجود أكثر من أسرة معيشية واحدة ما مل تكن أسرا تعيش معاواحد و 
)famille ( خاصة أن كل استمارة موجهة ألسرة معيشية واحدة)questionnaire ménage ( يف حني يف

كما .ا األسر املعيشية مرقمة حسب عددهاحتدد عليهللسكان ختصص االستمارة للمسكن و  االحصاء العام
  .يف حني جند فقط رب االسرة املعيشية) chef de famille CF(نصادف غياب معلومة هامة عن رب االسرة 

                                                 
(1)-  Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ,ONS et Ligue des Etats Arabes 

" Enquête algérienne sur la santé de la famille2002".Rapport principal. .2004 .p5. 
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، بالنسبة للمتغري التابع سرة املعيشية و نوعهاللقيام بالتحليل االحصائي اعتمدنا متغريين تابعني حجم األو    
فراد عن مخسة أ 5الذي يتمثل يف حجم األسرة املعيشية استعملنا متغري ثنائي حيث يعرب احلجم األقل من ول و األ

مخسة أفراد يعرب عن احلجم املرتفع  وهو ما تعتمده الكثري من  5احلجم املساوي أو يفوق احلجم الضعيف و 
ذا االختيار مرده إىل املستوى املنخفض كما أن ه.الدراسات السابقة  اليت أشرنا إليها يف بداية هذه الدراسة 

حيث . على التوايل يف التحليل 0و 1أطفال يف املتوسط، ويأخذان القيمتني  3للخصوبة والذي ينحدر حتت 
  .حسبنا الصفتني من متغري حجم األسرة املعيشية الوارد يف البيانات

لدراسة واليت تبحث يف حمددات نووية األسرة ، فقد اعتمدنا نوعني يستجيبان لغرض ارةأما بالنسبة لنوع األس    
األسرة  املعيشية النووية واألسرة املعيشية غري النووية :املعيشية حيث استعملنا هنا أيضا متغري ثنائي الصفات 

وذلك خبلق متغري جديد ميثل نوع األسرة املعيشية اعتمادا . على التوايل يف التحليل 0و 1واللتان تأخذان القيمتان 
ولتحديد املفهوم املستعمل يف الدراسة فإننا اعتمدنا على النمط . متغري عالقة القرابة مع رب األسرة املعيشية على

واليت تعتمد على مفهوم األسرة الزواجية يف  1966املستعمل يف كل االحصاءات العامة للسكان يف اجلزائر منذ 
ة املستعمل يف الدراسة ينطوي على كل أسرة معيشية حدودها الضيقة وهلذا فإن مفهوم األسرة املعيشية النووي

  :مكونة من 
 .زوجني وأطفاهلما العزاب -1

 .أو زوجني بدون اطفال -2

  . أو أحد الزوجني مع أطفاله العزاب -3
أما األسرة املعيشية غري النووية . وهذا االختيار يسمح أيضا بدراسة مقارنة زمنية ما دام أنه مفهوم موحد

 .تلف عن املفهوم أعاله أي ما تبقى من األمناطفهي كل أسرة معيشية خت

واختيار املتغريات أو العوامل املفسرة حلجم ونوع األسرة املعيشية ارتكز على العرض السابق للدراسات اليت 
  :وعامة تنقسم هذه املتغريات إىل. حبثت يف املوضوع وكذا على مدى توفرها يف املسح املستعمل

 ،، احلالة الزواجيةاجلنس، السن املستوى التعليمي :السوسيودميوغرافية العامة ألرباب األسر املعيشيةاخلصائص -
  .النشاط االقتصادي

كعدد مكان اإلقامة واخلصائص العامة للمسكن   اخلصائص العامة لألسرة املعيشية خاصة املستوى املعيشي،-
  . ونوع املسكن الغرف

الذي قمنا بتحديده انطالقا من عمليتني ستوى املعيشي لألسرة املعيشية و كما قمنا خبلق متغري هام يتعلق بامل    
اليت مسحت من خالل على ثالث مراحل و ) ACM(احصائيتني األوىل اعتمدت على منوذج حتليل املكونات 

زاته من اختصارها يف ثالث متغريات اعتمدنا جتهياألسرة املعيشية واملسكن و العشرات من املتغريات املتعلقة برب 
: سر املعيشية اىل مستويني خمتلفنياليت مسحت بتقسيم األو  TwoStepعليها يف العملية الثانية املتمثلة يف طريقة 

  .  ضعيفحسن و 
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  .يف مراحله الثالث ACMتقدير جودة منوذج حتليل املكونات :1جدول رقم            
3eme ACM  2 eme ACM  1 ere ACM  dimension  

Inertie  Alpa-
Cronbach  

inertie  Alpa-
Cronbach  

inertie  Alpa-
Cronbach  

0.541 
0.325  

0.880 
0.585  

0.398 
0.20  

0.849 
0.60  

0.149 
0.069  

0888 
0.719  

1 
2  

  
أسرة معيشية والذي  19233أما بالنسبة لقاعدة البيانات فتمثلت يف امللف اخلاص باألسر املعيشية وحيوي     

  املسكن كمتغريات مستقلة، سرة املعيشية و اعتربنا فيه اخلصائص السوسيودميوغرافية لرب األ
نبحث يف حجمها الصغري لفرتة زمنية حمددة سرة املعيشية النووية و نذكر أننا يف دراستنا هذه نقيس وجود األو   
ال كيف تقلص حجمها ألن املعطيات سر نووية و هذه األألننا ال نعلم بالضبط الفرتة اليت أصبحت فيها ) 2002(

  .املستعملة ال تسمح بذلك
  :طريقة التحليل-2- 2

تقلص حجم األسرة املعيشية اجلزائرية، خاصة الدميوغرافية هم حمددات نووية و حىت نستطيع احلصول على أ    
إىل اجياد منوذج رياضي ملتغري الذي يهدف االحندار اللوجيسيت و  اعتمدنا على 2002منها،حسب بيانات مسح 

اليت تكون و املتعددة الصفات و بداللة جمموعة من املتغريات املستقلة الثنائية أ) DICHOTOMIQUE(تابع ثنائي 
يتبع توزيع مستقلة فيما بينها و مبدؤه الرئيسي منذجة احتمال وقوع أحد صفيت املتغري التابع أي االستجابة حيث 

و عدم حدوثها االستجابة أ ىل حدوثأي إ) q=1-p(باحتمال  0و القيمة ) p(باحتمال  1يأخذ القيمة برينويل و 
بشكل عام ، يهدف االحندار و ). maximum likelihood(يتم تقدير معامل النموذج بطريقة اإلمكان األعظم و 

خرى بار تأثري متغريات أ، مع األخذ بعني االعتل واملتغري التابعمتغري مستق ىل تقدير قوة االرتباط بنياللوجيسيت إ
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يتطلب عينات من احلجم  لكنهللتنبؤات وال جتانس التباينات و هو ال يتطلب توزيعا طبيعيا تدخل يف النموذج و 
  : لنموذج الرياضي على الشكل التايلللوصول إىل هذا االحتمال يكتب او . الكبري وهو ما يناسبنا

Y=ln( ) =β0+β1x1+β2x2+......+βnxn+ε 

  .0و1ويأخذ الصفتني   املتغري التابع،y:حيث
 p(y=1)=p:(0<p<1)    :واالحتمال 

 Xn………..X3 ,X2 ,X1 املتغريات املستقلة و عددهاN.	   
ا يف هذا النوع نقوم بالنمذجة وفق الطرق و  spssباستعمال الربنامج االحصائي و  اخلطوات االحصائية املتعامل 

  . من التحليل
  تحليل نتائج الدراسة- 3
  توزيع األسر المعيشية حسب نوعها و حجمها-1- 3

  قامةسر املعيشية حسب نوعها ، حجمها و مكان اإلتوزيع األ:2جدول رقم                         
  اجملموع  احلجم النوع  مكان االقامة

  فاكثر 5  5اقل من غري نووية نووية
 59.8  حضر

73.2  
63.8 
26.8  

64.8 
42.9  

58.2  
57.1  

60.8  
100  

 40.2  ريف
76.4  

36.2 
23.4  

35.2 
36.1  

41.8  
63.9  

39.2  
100  

  100  59.8 40.2 25.5 74.5  اجملموع
  EASF2002االستغالل الشخصي ملسح : املصدر                    

وجدنا أن األسر املعيشية النووية هي  ،2002من خالل استغالل بيانات مسح صحة األسرة والطفل 
املناطق الريفية مقارنة باحلضرية وقد يفسر ذلك بشدة أزمة السكن يف املدن خاصة  الغالبة مع ارتفاع هام يف

الكربى اليت جترب خاصة حديثي الزواج بالبقاء مع ذويهم يف الوقت الذي يتعدى حجمها اخلمسة أفراد بنسبة 
 .تفوق النصف خاصة يف املناطق الريفية 

  :ةنتائج التحليل اللوجيستي لنوع األسر المعيشي-3-2
من حجم العينة وهي نسبة جد معتربة %94مسح التحليل اللوجيسيت حملددات نوع األسرة املعيشية باستغالل     

وتسمح بقبول نتائج التحليل واليت متاشت مع  توفر أهم الشروط االحصائية فيه حيث  أعطى النموذج بطريقة 
'Descendante pas à pas 'تقلة األكثر معنوية يف النموذج النهائي  النتائج  واليت تسمح باختيار املتغريات املس

ونعترب أن للمتغري معنوية كلما كان مستوى املعنوية يقل عن ) كل صفة بني قوسني هي صفة مرجعية(كالتايل 
  :وهو ما يعين أن هناك عدم استمرارية بني صفة املتغري املقدرة والصفة املرجعية %  5
 
 



 
 

92 

  تأثرياملتغريات السوسيودميوغرافية لرب األسرة املعيشية و خصائص املسكن على نوع األسرةتقدير :3جدول رقم 
 BE.S Wald  ddl  Sign  Exp(B)  املتغريات التفسريية

  )حضر(مكان االقامة
  ريف

 
0.126  

 
0.43  

  
8.732  

 
1  

  
0.003 

  
1.135  

  )ذكر(اجلنس
 انثى

 
-0.3480.112 

 
9.606  1  

 
0.002 

 
0.706  

  ))ة(اعزب(الزواجيةاحلالة
  )ة(متزوج
  )ة(ارمل
  )ة(مطلق

1.389 
0.837 
0.679  

0.124 
0.152 
0.178 

142.184 
124.672 
30.449 
14.526  

3  
1  
1  
1  

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  

 
4.011 
2.310 
1.972  

  )تقليدي/فردي(نوع املسكن
  شقة

  سكن تقليدي
0.116 
-0.051 

0.52 
0.41  

8.508 
4.842 
1.483  

2 
1 
1  

0.014 
0.028 
0.223 

 
1.122 
0.850  

  )غرف 4اقل من (عدد الغرف
  1 192.166 0.050 0.699-  غرف فاكثر4

 
,000  

 
0.706  

  )سنة 19- 15(السن
20-29  
30-39  
40-49  
50-59  
  فاكثر 60

  
-0.417  
-1.310  
-1.012  
-1.261  
-2.071  

  
1.113  
1.111  
1.112  
1.112  
1.111 

294.166 
1.621  
1.691  
0.828  
1.287  
3.468  

5 
1 
1 
1 
1 
1  

0.000 
0.203 
0.238 
0.363 
0.252 
0.063 

 
0.242 
0.270 
0.364 
0.283 
0.163  

  )بدون مستوى(املستوى التعليمي
  ابتدائي
  متوسط

  ثانوي فاكثر

 
0.089 
0.160 
0.243  

 
0.52 
0.63 
0.66  

14.813 
3.612 
6.468 

13.465  

3  
1  
1  
1  

0.002 
0.057 
0.011 
0.000 

 
1.103  
1.173 
1.275  

  )نشيط(االقتصاديالنشاط
  عاطل
  ربةبيت
  متقاعد
 اخر

 
0.100  
0.261  
-0.056 
-0.207

0.064 
0.102 
0.059 
0.092 

19.874 
2.479 
6.582 
0.900 
5.034  

4 
1 
1 
1 
1  

0.001 
0.115 
0.010 
0.343 
0.025 

 
1.106 
1.298 
0.946 
0.813  

  )حسن(املستوى
 ضعيف

 
0.153 

 
0.046 

  
11.213  

 
1  

  
0.001 

  
1.165  

  3.359 0.274  1  1.198 1.107 1.212  النموذجثابت
 

  EASF2002االستغالل الشخصي ملسح : املصدر
أظهرت املتغريات السوسيودميوغرافية لرب األسرة املعيشية وكذا باقي املتغريات معنوية عالية يف اجتاه هذه 

لكن األكثر أمهية هو مكان اإلقامة إذ أن تغري األسرة من احلضر إىل الريف يزيد من أفضلية أن . األسر حنو النووية
الوصفي يف هذا الفصل سيادة األسرة النووية يف كال تكون األسرة نووية بأكثر من مرة  وقد أظهر التحليل 

  . القطاعني ولكن بنسبة أكرب يف املناطق الريفية واليت تعرف سرعة أكرب
ويعترب كل من املستوى التعليمي واحلالة الزواجية من أكثر خصائص رب األسرة املعيشية تأثريا يف نوعها 

مرات عند املتزوجني وتبقى مرتفعة يف  4ألسرة اىل النووية وبشكل طردي، إذ بالنسبة للحالة الزواجية متيل ا
يف حني  .مقارنة بالعزاب) أكثر من مرتني بالنسبة لألرامل وحوايل مرتني بالنسبة للمطلقني(احلاالت األخرى 

يف حتديد نوع األسرة اذ كلما ارتفع املستوى التعليمي   )0.002(للمستوى التعليمي دور كبري ذو داللة معنوية 
مرة عن األرباب من دون 1.2بكلما مالت األسرة ألن تكون نووية خاصة الثانوي فأكثر اين يزيد االحتمال 

 . مستوى
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ألن   %30أما تغري رب األسرة من ذكر اىل أنثى فإنه خيفض من أفضلية أن تكون هذه األسرة نووية بنسبة 
ه سنا وأحسن منه وضعا وذلك مبستوى معنوية الذكر يتقلد مركز رب األسرة حىت ولو كانت هناك امرأة اكرب من

 .4وبنفس النسبة تنخفض أفضلية اجتاه األسرة حنو النووية كلما كان عدد الغرف مساو أو يزيد عن. عال جدا
ما ذو معنوية عالية بصفة عامة ولكن  أما بالنسبة للسن واحلالة الفردية لرب األسرة فقد أظهر النموذج أ

لق األمر بالفئات إال ما كان من املاكثات يف البيت أين تزيد أفضلية أن تكون أسرهن نووية بدون معنوية عندما يتع
 ).0.010(بأكثر من مرة ومبعنوية عالية 

خبصوص املسكن، تبقى األسر املعيشية اليت تسكن شققا أكثر اجتاها حنو النووية وبشكل معنوي يف حني 
وأخريا يزيد ضعف املستوى املعيشي من أفضلية . نوع غري النوويتتجه تلك اليت تعيش يف سكنات تقليدية حنو ال

  .نووية األسرة بأكثر من مرة
  :نتائج التحليل اللوجيستي لحجم األسر المعيشية-3-3
مسح التحليل اللوجيسيت حملددات حجم األسرة املعيشية بالوصول اىل نتائج اجلدول   وبإتباع نفس الطريقة،   

  :التايل
 .ير تأثري املتغريات السوسيودميوغرافية لرب األسرة املعيشية وخصائص املسكن على حجم األسرةتقد:4جدول رقم 

 
 BE.S Wald  ddl  Sign  Exp(B)  المتغيرات التفسيرية

  )حضر(مكان االقامة
 ريف

 
-0.1100.39 

 
8.057  1  

 
0.005  

 
0.896  

  )ذكر(الجنس
 0.116 1.186 انثى

 
104.315  1  

 
0.000  

 
3.274  

 ))ة(اعزب(الحالة الزواجية
  )ة(متزوج
  )ة(ارمل
  )ة(مطلق

0.032 
0.392 
1.182  

0.134  
0.162
0.201 

52.550 
0.056 
5.847 
34.763  

3  
1  
1  
1  

0.000 
0.813 
0.016 
0.000  

 
1.032 
1.479 
3.262  

 )تقليدي/فردي(نوع المسكن
  شقة

  سكن تقليدي
0.257 
0.002

0.048 
0.040 

31.098 
28.586 
0.003  

2 
1 
1  

0.000 
0.000 
0.954  

 
1.293 
1.002  

 )غرف 4اقل من (عدد الغرف
 0.057 0.712-  غرف فأكثر4

 
155.064  1  

 
0.000  

 
0.490  

  )سنة 19- 15(السن
20-29  
30-39  
40-49  
50-59 
  فأكثر60

0.975 
0.549 
-0.999 
-1.433 
-0.301 

0.835 
0.832 
0.832 
0.833 
0.834 

1672.062 
1.364 
0.436 
1.442 
2.961 
0.130  

5 
1 
1 
1 
1 
1  

0.000
0.243
0.509
0.230 
0.85 
0.718  

 
2.652 
1.732 
0.368 
0.238 
0740  

 )بدون مستوى(المستوى التعليمي
  ابتدائي 
  متوسط

  ثانوي فأكثر

0.373 
0.641 
1.080  

0.49 
0.057 
0.059  

346.423 
57.699 
127.334 
333.461  

3 
1 
1 
1  

0.000 
0.000 
0.000 
0.000  

1.452
1.899
2.946 

 ة )نشيط(النشاط االقتصادي
  عاطل

  ربة بيت
  متقاعد
 اخر

 
0.11-
0.084- 
0.178  
0.333

 
0.059  
0.107  
0.060  
0.96 

19.715  
0.034  
0.622  
8.700  
12.161  

4  
1  
1  
1  
1 

0.001  
0.854  
0.430  
0.003  
0.000  

  
1.011  
0.919  
1.195  
1.395  

  0.634  0.581  1  0.304 0.4560.826-  ثابت النموذج
 

  EASF2002االستغالل الشخصي ملسح : املصدر
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يعترب كل من املستوى املعيشي، عدد الغرف، وجنس رب األسرة من أكثر املتغريات حتديدا حلجم األسرة 
ارتفع املستوى التعليمي لرب األسرة املعيشية كلما اجتهت  فكلما. ومبعنوية جد عالية مقارنة باملتغريات األخرى

مقارنة بالذين ليس ) ثانوي فأكثر(مرات  3وحوايل ) ابتدائي( 1.4أكثر حنو حجم أصغر بعدد مرات تراوح بني 
كلما اخنفضت أفضلية احلجم الصغري   4و كلما كان عدد غرف املسكن يساوي أو يزيد عن . لديهم أي مستوى

أما اجلنس، فكلما كان تسيري األسرة من قبل امرأة كلما زادت أفضلية أن يكون حجمها أصغر .%51مبقدار 
 .مرات مقارنة بالذكور  3وذلك بأكثر من 

ا أرمل أو مطلق ) على التوايل 3.3و 1.5( كما يرتفع احتمال األسرة ذات احلجم الصغري كلما كان ر
بقاء النساء على هاتني احلالتني أكثر من الرجال بسبب  وهو عادة أمر خيص النساء أكثر من الرجال بسبب

عندما يتعلق األمر بالشقق مقارنة باألنواع األخرى ) مرة 1.3(وأيضا يرتفع هذا االحتمال . خاصة صعوبة زواجهن
كما أن انتقال األسرة من احلضر إىل الريف خيفض من احتمال أن تكون ذات حجم صغري . من السكنات
  .وتبقى الفئات األخرى بدون داللة معنوية رغم معنوية املتغريات بصفة عامة %.10بنسبة حوايل 

  :خالصة
إن ندرة الدراسات اليت اهتمت بالبحث عن حمددات نوع وحجم األسرة املعيشية، إن مل نقل انعدامها، 

ذي ساهم احصائيا جتعل هلذه الدراسة أمهية خاصة ملا توصلت إليه من نتائج بفضل منوذج االحندار اللوجيسيت ال
فتبني أن العوامل الدميوغرافية إىل جانب . يف الوصول إىل هذه احملددات عن طريق اختبار فرضياتنا املطروحة مسبقا

وهو ما يعين أن التحول . العوامل  السوسيواقتصادية تلعب دورا كبريا يف حتديد نوع وحجم األسرة املعيشية اجلزائرية
، )السن(ساهم  وبشكل كبري يف التحوالت اليت تشهدها ونقصد خاصة البنية العمرية   الدميوغرايف أثر فعال عليها

الزواجية، اخلصوبة وتفكك العالقة الزواجية باملوازاة خاصة مع املستوى التعليمي الذي ارتبط كثريا بنووية األسرة 
رغم ضعف املستوى العام ملشاركة املعيشية  وتقلص حجمها كلما ارتفع هذا املستوى وكذا احلالة الفردية للنساء 

 .النساء يف سوق العمل

كما توصلنا إىل نتائج مذهلة تتعلق خاصة باجتاه األسر املعيشية الريفية حنو النووية أكثر من احلضرية وهو 
ستؤدي إىل عودة األسرة الكبرية ولكن بشكل آخر استجابة هلذه  –رمبا  –ما جير إىل االعتقاد أن ظروف املدن 

كما أن للمسكن وخصائصه دور ال يقل أمهية عن العوامل الدميوغرافية، حيث تغلب وسيزيد انتشار . فالظرو 
وأخريا، وجدنا أن أكثر من نصف . الشقق مستقبال من نووية األسر وتقلص حجمها كما أشار إىل ذلك النموذج

 . جم متوسط أو كبريأفراد أي أن أغلبها ذات ح 5األسر املعيشية اجلزائرية يزيد فيها احلجم عن 
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  وواجباته حق المجتمع في العملية اإلحصائية
)1(يحي لعمارة محمد

 

ا عادة مهمة تسخري املعلومة  تعد املؤسسة اإلحصائية يف أي جمتمع ما أساس عملية التنمية، ويناط 
فقد . واالسرتاتيجيات التنمويةاإلحصائية الضرورية لصناع القرار ومتخذيه اليت تساعدهم على إعداد اخلطط 

ا  البوصلة اليت ترشد املخطط وترشيد القرار إىل الطريق الصحيح "شبهها الدكتور حلسن عبد اهللا باشيوة على أ
  )3( ".حجر الزاوية يف عمليات ختطيط التنمية ومتابعتها"و )2("حنو التنمية

دية أو معنوية من أجل إجناح عمل نظامها وتتوىل الدولة توفري خمتلف الوسائل الضرورية سواء كانت ما
                                                                 ً                              اإلحصائي، وقيامها مبهامها بشكل موضوعي، ناجع، فعال وعلمي، وذلك اعرتافا  منها بأمهية الدور الذي تلعبه 

مبا أن النمو . هذه املعطيات اإلحصائية يف العمل التنموي بشكل عام ويف القضية السكانية بشكل خاص
هذا النمو السكاين ينظر إليه على انه محل ثقيل على النظام املايل "مية االقتصادية، السكاين يعد من عراقيل التن

ونظرا الرتباط عملية التنمية ارتباط " )4( ".فهو بذلك يلحق ضرر باملشاريع التنموية اليت حتقق الثروة االقتصادية
من بيانات ومعلومات ومؤشرات وثيق باإلحصاءات وذلك ألن مدى جناح اخلطط التنموية يقاس مبا تستند عليه 

  )5( ".إحصائية عن املتغريات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع
ولكي ينجح عمل أي نظام إحصائي، جيب أن يرتكز على مبدأ املشاركة اجلماعية الفاعلة واإلجيابية،  

تطوير التقنية (تلبية الرغبات واالحتياجات متعلق بدرجة تطوير القوى املنتجة " حيث أكد بن مسعود ذلك قائال 
انطالقا   )6(...).تنظيم اجملتمع، توزيع املوارد(وحالة العالقات االجتماعية اإلنتاجية ) واألسلوب، املستوى الثقايف
وميكن    وصوال إىل االنتفاع من مثار مشاريع التنمية وبراجمها،   بالتنفيذ والعمل،   مرورا  من التخطيط واختاذ القرار،
  . التخطيط االسرتاتيجي والتوظيف األمثل جلهود الكل من أجل املنفعة العامة   القول هنا بأن التنمية هي

ويف هذا الشأن أكد الباحثون، على املشاركة الفاعلة ملختلف قوى اجملتمع يف رسم السياسات ووضع 
  .احلكومي فقط   بعد أن ساد االعتقاد بأن هذه املهمة من اختصاص القطاع  الربامج وخطط التنمية،

                                                 
 .مستغامن . أستاذ علم االجتماع جبامعة عبد احلميد بن باديس     - (1)

األدوات الفعالة : ، دراسة حالة"دور العلوم اإلحصائية يف إرشاد مسارات السياسات التنموية وإتاحة القرارات املوثوقة"حلسن عبد اهللا، باشيوة،    - ) 2(
 .332. ص. 2009ية العظمى، نوفمرب سرت، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاك. لتفعيل احلكم الرشيد يف اجملتمعات العربية

(3)  -   ILES A. (2001), " Population et développement. " In " éducation en matière de population". Ministère de 

l’éducation national en collaboration avec le fonds des nations unies pour la population, Avril 2001, p.  .30  

، سرت، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، نوفمرب "أمهية املؤشرات اإلحصائية يف التنمية البشرية"عبد اهللا حيمد،  ،خدجية   -) 4(
 .53. ص. 2009

(5)  -   BEN MESSAOUD M. (1977), " Pour une amélioration des statistiques de l'état civil en Algérie ", Mémoire 

de fin d'études, institut des techniques de planification et d'économie appliquée, Alger, p. 87. 
 .02.ص ،2004نوفمرب  8ر اإلحصاءات، أمانة املنتدى، دليل تصميم إسرتاتيجية وطنية لتطوي ،PARIS 21اجتماع اللجنة التوجيهية ملنتدى    -) 6(
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تزايد إدراك صانعي السياسية وخطط التنمية باحلاجة إىل تعزيز القدرات اإلحصائية لدعم تصميم  ومع
إدراك أمهية  ازداد . اخل...ومراقبة خطط التنمية ومواجهة املشكالت كمحاربة الفقر وترقية التعليم والسكن والصحة

)1(.مسامهة ودور خمتلف القوى االجتماعية يف وضع ومراقبة تلك اخلطط
حيث أشار األمني العام للمجلس الوطين  

أمهية "يف افتتاح املنتدى األول للسكان ملنظمات اجملتمع املدين باليمن على " احمد علي بورجي"للسكان الدكتور 
الـدور الذي تلـعبه منظمات اجملتمع املـدين يف اإلسهام يف وضع برامج وخطط التنمية ويف تنفيذ األنشطة والربامج 

ق أهداف السياسة التنموية بشكل عام وأهداف السياسة السكانية والعمل السكاين بشكل خاص كون اليت حتق
ا احد عناصر جتليات الدولة  العـالقة بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين عالقة تكاملية واعتماد متبادل كو

، وعليه فقد عملت الدولة اجلزائرية " احلديثة من اجل مواجهة مشكالت اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والصحية
على بلورة آلية لرتمجة هذا اإلدراك بإنشائها لنظام إحصائي رمسي يدعم هذا اإلطار، من خالل جهاز مركزي 

يطلق عليه . لإلحصاء يتوىل مجع ومعاجلة ونشر اإلحصاءات الرمسية حول كافة اجملاالت اليت هلا عالقة باجملتمع
 ONSطين لإلحصائيات حاليا اسم الديوان الو 

* .  
فما مدى التزام الديوان بوصفه مؤسسة حكومية رمسية حبق مجع البيانات العامة والوصول إليها وآليات 
تنفيذ ذلك والسياسات الرمسية لقيادة اجلهاز املتعلقة بنشر املعلومات وتأمينها للمستخدم سواء كان فردا أو جمتمعا 

جماالت تدخالته ومصادر مجع بياناته؟ وأين يكمن دور اجملتمع ومؤسساته يف مدنيا؟ ما مهامه بالضبط؟ وما هي 
العملية االحصائية؟ وإىل أي مدى خيدم هذا األخري اجملتمع املدين، ومن جهة أخرى إىل أي مدى يؤثر اجملتمع 

  املدين يف النظام اإلحصائي  وجيعله أداة من أدوات خدمة اجملتمع و حتضره؟
علومات حول الواقع اجلزائري، الركن احملوري يف النظام اإلحصائي، حيث يقوم بدور كبري يعد الديوان بنك م

ومنظم يف توفري املعلومات العامة والرقمية عن اجملتمع وخصائصه، فهو بذلك يشكل املرجع األساسي يف جمال 
صاحب حق يف مجعها،  توفري إحصاءات رمسية ومؤشرات اجتماعية مبصداقية وحيادية واستقاللية تامة مبا أنه

ا "معاجلتها ونشرها، حيث  تظهر أمهية البيانات اإلحصائية من خالل دورها يف التنمية االقتصادية وحماكا
للتقنيات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات وما يتعلق بنشر املعلومات بشكل أسرع وأدق ومعاجلتها مبا يتعلق يف نشر 

وال بأس أن نعرج   )2( ".ر وختطيط صحيحان يتطلبا إحصاء دقيق ومتقدموتعميم املعلومات اإلحصائية ألن قرا
  :على بعضها على سبيل املثال وليس احلصر

 اخل...عدد السكان، إحصاءات احلالة املدنية، مؤشرات ومعدالت دميوغرافية( إحصائيات ديموغرافية(    
 اخل...اإلسكان وجتهيزاته، املداخيل واالستهالك، احلوادث، اجلرائم، االنتخابات( إحصائيات اجتماعية( 

                                                 
 .334. نفس املرجع السابق، ص   - ) 1(

* ONS : Office National des Statistiques. 
 .331. حلسن عبد اهللا، باشيوة، املرجع السابق، ص  - (2)
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 اجملتمع القادر على العمل، اليد العاملة، البطالة، إنتاج السلع وأسعارها، الصناعة والتجارة، ( إحصائيات اقتصادية
  )اخل...احلسابات القومية، ميزان املدفوعات والتجارة اخلارجية 

 اخل...عدد األطباء، عدد األسرة، املعاقني، معدالت انتشار األمراض واحنسارها(حية إحصائيات ص (  
 اخل...عدد التالميذ، عدد األساتذة، مؤشرات و معدالت تعليمية( إحصائيات تعليمية(  
 اخل...ةاخلريطة اجلغرافية للوطن، الزراعة، البيئة، املياه واملوارد الطبيعية، النقل والسياح( إحصائيات جغرافية.(  

  .وغريها من اجملاالت األخرى ذات صلة بالسكان وخصائصهم
  :ويرتكز النظام اإلحصائي يف اجلزائر على االحصائيات املنبثقة من

وهو مبثابة جرد حلظي يعطي صورة عن السكان  :التعداد أو اإلحصاء العام للسكان والسكن )1
سنوات ) 10(سنوات أو كل عشر ) 5(س وخصائصهم يف تاريخ حمدد، جيرى تنفيذه بانتظام مرة كل مخ

ولعدة  **حىت تتطابق مع تبويبات التوزيع العمري للسكان حسب فئـات السن اخلماسيـة أو العشريـة
  . أساب أخرى كالتكلفة

                                         عبارة عن تسجيل حلظي لألحداث احليوية اليت حتـدث     ):              الحالة المدنية (                         التسجيل الحيوي أو المدني   ) 2
                          أو يف بعـــض اخلصـــائص الســـكانية    )        الوفيـــات (           أو النقصـــان   )        املواليـــد (                              فتـــؤثر علـــى عـــدد الســـكان بالزيـــادة 

                                                                  وبـــذلك فهـــي عمليـــة دائمـــة ومســـتمرة عكـــس عمليـــة التعـــداد الســـكاين وعليـــه تصـــبح   .               كـــالزواج والطـــالق
   .                                        ات اليت تطرأ باستمرار على صورة السكان تلك                                  اإلحصاءات احليوية أدوات لقياس التغري 

نظرا لعيوب ونقائص التعدادات السكانية واإلحصاءات احليوية  :المسوحات أو التحقيقات بالعينة )3
يلجأ الباحث إىل هذه االستقصاءات املستخدمة كبديل للمصادر األخرى املذكورة آنفا أو مكملة هلا، 

مستعينا يف ذلك جبزء من اجملتمع االحصائي ليتم يف ما بعد . اللحصول على بيانات أكثر ثراء وتوضيحـ
ومتتاز بالدقة، . تعميم النتائج على اجملتمع ككل، بشرط أن تكون العينة ممثلة متثيال جيدا هلذا األخري

 .   وقت تنفيذها قصري، جهد وتكلفة أقل إذا ما قورنت باحلصر الشامل

ئي اجلزائري، وهي على عالقة شراكة حقيقية بني مكونات النظام توفر هذه املصادر الثالثة الرقم اإلحصا
مصلحة احلالة (مبا أن القانون يلزم املؤسسات احلكومية والوزارات بإنشاء وحدات فرعية لإلحصاء . اإلحصائي

ن حق تكون على عالقة منتظمة ودائمة مع الديوان وتتقيد مبعايريه، كما خيول للديوا) اخل...املدنية، املستشفيات
ا اإلدارية واالحصائية   . االطالع واحلصول على سجال

ومن املهمات الرئيسية للديوان يف جمال نشر املعلومات العامة وتأمينها لطالبيها من خالل الطرق التقليدية 
  :ما يلي)  Cd-Romالصفحة االلكرتونية اخلاصة به واالقراص املضغوطة(والطرق احلديثة ) مطبوعاته ومنشوراته(

  . وفري البيانات واملعلومات اإلحصائية يف كافة اجملاالتت .1

                                                 
.سنوات) 10(يف اجلزائر ينفذ اإلحصاء كل عشر  يف **  
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  . توعية الرأي العام حول تقدمي املعلومات اإلحصائية والفائدة من وراء فعل ذلك .2
احلكومة، املواطن، اجلامعات ومؤسسات البحث، (إنشاء عالقة بني النظام اإلحصائي وفئات املستخدمني  .3

 ).اخل...املنظمات الدولية والقطاع اخلاص

 .التعاون مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف جمال إجراء املسوحات ونشر نتائجها .4

  . إنشاء مكتبة تضم كافة اإلحصاءات اجلزائرية الصادرة عن اجلهاز .5
املشاركة الفعالة يف بناء وتطوير السجالت املختلفة اإلدارية منها واإلحصائية لتلبية احتياجات اجملتمع اجلزائري   .6

 .ت احلالة املدنيةكسجال

ويتمثل اهلدف األساسي للجهاز يف تطوير وتعزيز النظام اإلحصائي اجلزائري، على أن يبىن بأسس قانونية 
وعلمية تنظم عملية مجع ونشر البيانات الستخدامها ألغراض علمية وإحصائية، التخطيط ورسم السياسات 

قائم، وتصميم نظام جديد، مث إقامة هذا النظام، وتنفيذه، حتليل النظم هو عملية حتليل لنظام . واختاذ القرارات
يؤكد القانون، على سرية البيانات  )1(وتقييمه وذلك من أجل توفري املعلومات الالزمة لصنع القرارات يف منظمة ما

اليت جيمعها الديوان وخصوصية األفراد واملؤسسات باعتبار البيانات الفردية ال تلزم الباحثني بقدر ما تلزمهم 
املعلومات وقواعد البيانات اإلحصائية، التجميعية منها خاصة، وميكن الوصول إىل املبحوثني يف حاالت حيددها 

وما . أو لغرض قضائي يف حالة إمكانية هذه البيانات الفردية من إثبات أو نفي حكم قضائيالقانون ومبوافقتهم، 
 .عدا ذلك يصبح مفتوحا لالستخدام العام وفق درجات حددها الديوان

تقوم فلسفة الديوان كجامع للمعلومات وناشر هلا على أساس أن اإلحصاءات هي عبارة عن سلعة عامة، 
ع احلصول عليها، حيث يظهر بني أهداف ومهمات الديوان، بند أساسي آال وهو توعية وحيق جلميع أفراد اجملتم

الرأي العام حول تقدمي املعلومات وما الفائدة من وراءها، وهذا جيعل تقدميها من طرف املواطن واجب وطين 
اجلميع، وعليه  وصورة من صور املواطنة، ومن واجب اجلهاز من جهة أخرى أن ينشر النتائج ويضعها يف متناول

فال بد من مجيع أفراد اجملتمع ومؤسساته سواء كانت حكومية أو غري حكومية باإلدالء باملعلومات اليت يقوم 
اخل أن ...فعلى املواطن مثال الذي طرأ تغري يف حياته من والدة، زواج، طالق. اجلهاز جبمعها وإعدادها ونشرها

قصد هنا فقط التسجيل اإلداري بل نركز على التسجيل اإلحصائي يصرح بذلك يف مصلحة احلالة املدنية، وال ن
غري املعروف لدى األغلبية، وكذلك يرتتب على املبحوث عند اختياره كفرد من أفراد العينة أو اجملتمع اإلحصائي 

ا للباحث سواء كان طالبا  أو أن يتعامل مع استمارة البحث بكل جدية وصدق فيما خيص املعلومات اليت يديل 
  . موظفا خيضع ملؤسسة حكومية

أن  بد وعليه فال. سواء كان باحثا أو مبحوثا اإلحصائية العملية يف   ً  هام ا     ً عنصر ا البيانات مستخدم ميثل
يكون واعيا كل الوعي بفائدة اإلدالء ببيانات خالية من األخطاء، ذات جودة ومصداقية عالية إذا لبس لباس 

                                                 
 .63ص. 1989. ، عمان، دار الفرقان"مقدمة يف حتليل النظم"حممد،  منصور، عوض، أبو النور  -   (1)
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تأخري إذا لبس لباس  أي بدون الطرق وأسرع وأسهل اإلحصائية بأفضل بياناتال استخدام له املبحوث، وأن يتاح
  . الباحث

ومن هذا املنطلق ولكي تتسم هذه البيانات بالصدق والدقة ودرجة عالية من الثقة واملوضوعية ال بد من 
ع املدين يف ذلك الرتكيز على نشر وتعزيز الوعي اإلحصائي لدى املوظف واجملتمع، وهنا يتجلى جليا دور اجملتم

باعتباره أجزاء جمزأة من اجملتمع، فكلما كان اجملتمع املدين واعيا وفعاال ومشاركا يف العملية اإلحصائية كلما فتح 
ا من أجل اختاذ القرارات السليمة لتنمية مستدامة وحكم رشيد . اجملال واسعا أمام بيانات إحصائية ال يستهان 

ومية مع اجملتمع املدين يف جتميع وعرض البيانات اإلحصائية املتعلقة بالسكان ولعل شراكة الديوان كمؤسسة حك
إن شراكة من هذا النوع ستصب يف مصلحة الدولة واجملتمع معا، . هو فرصة ساحنة لتحديث النظام اإلحصائي

التحضر  فهل سنتمكن من ربح الرهان الذي ال يكلفنا سوى العزم واإلرادة كي نلتحق بالركب الذي دخل غمار
  والتحديث؟ 

 PARIS 21يتمحور النظام العام لنشر البيانات حسب ما جاء به يف اجتماع اللجنة التوجيهية ملنتدى 
  :حول أربعة أبعاد رئيسية

 الدورية واملواعيد: تغطية البيانات.  
 شفافية املنهجيات، املصادر والتدقيق: نوعية البيانات.  
 الشفافية، واملوضوعية، واملهنية: البيانات سالمة.  
 1( .جدول زمين بالنشر والنشر للجميع بنفس الوقت: اإلتاحة للجمهور(   

أن املعلومات والبيانات جيب أن تتوافر هلا شرطان أساسيان مها احلداثة  Gees Fordويف نفس الشأن يرى 
 حيث حددباشيوة  وأكد ذلك الدكتور. خرب معنيواملضمون غري الفارغ تكون جديدة وثانيهما أن حتتوي على 

خصائص أساسية جيب أن ترتكز عليها البيانات اإلحصائية من أجل توفري معلومات ) 11(أحدى عشرة 
  :متكاملة، وهي

حيث يتلقى املخطط املعلومات خالل الوقت الذي حيتاجها فيه لتجنب احتماالت  :التوقيت .1
 .تقادمها، وفقدها للفاعلية

وهي امليزة احملفزة لصانعي السياسات وصياغة الرؤية عرب إجراءات القياس املستخدمة يف إعداد  :الدقة .2
 .املعومات وتشغيلها وجتهيزها وتلخيصها وعرضها واستخدامها

 متثل مقدار اخللو من األخطاء سواء كانت لغوية أو رقمية :الصحة .3

 .علومات باألرقام والرتب عملياتعرب عن إمكانية التعبري عن امل :إمكانية التعبير الكمي .4

                                                 
 .17.، املرجع السابق، ص PARIS 21اجتماع اللجنة التوجيهية ملنتدى   -   (1)
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تعرب عن مؤشر درجة االتفاق فيما بني املستخدمني املختلفني عندما يتفحصون  :إمكانية التحقق .5
 .نفس املعلومات

 .تعرب عن مؤشر اخللو من التحيز وتوافر الدليل املوضوعي القابل للتحقيق :الموضوعية .6

 .عة يف احلصول على املعلوماتتعرب عن درجة اليسر والسر  :إمكانية الحصول عليها .7

ا ولتحقيق  :الخلو من التحيز .8 تعرب عن مؤشر غياب النية يف التعديل أو التحريف للتأثري على مضمو
 .أغراض خاصة

 .تعرب عن مؤشر اإلمتامية واالكتمال يف احملتوى والشكل :الشمول .9

 .تعرب عن مدى االرتباط مبتطلبات املستخدم احملتمل هلا :المالئمة .10

   )1( .تعرب عن مؤشر خلو املعلومات من الغموض: ضوحالو  .11
ويف نفس السياق أقروا اإلحصائيني ومنسقي األنشطة اإلحصائية يف منظمات األمم املتحدة واملنظمات 
ذات الصلة عشرة مبادئ لتنظيم األنشطة اإلحصائية الدولية، تتمثل يف املالئمة واحلياد واإلتاحة، املعايري املهنية 

ة، الواليات، املسؤولية والشفافية، فعالية الكلفة، السرية، منع االستخدام اخلاطئ، املعايري اإلحصائية، واألخالقي
ا الدكتور باشيوة )2(التنسيق الدويل، التعاون الدويل،  .وهي تتكامل مع اخلصائص األساسية للمعلومات اليت جاء 

األخري ال يسعين إال أن أضع بني أيديكم بعض التوصيات حول املوضوع على سبيل املثال وليس  يف
  :احلصر

  العمل على حتسني حالة واجبات وحقوق اإلنسان ليس فقط على الورق ونظريا ولكن على أرض الواقع ال
 .سيما واجب توفري املعلومات اإلحصائية وحق احلصول عليها

  إسهام اجملتمع يف العملية اإلحصائية واحلرص على تفعيل مشاركة والتزام املواطن بالتصريح عن البيانات
 . اإلحصائيات املتعلقة به وبالتايل يف تقرير مصريه وحتقيق التنمية

  تقدمي معلومات بشأن واجبات وحقوق األفراد لكسب تأييدهم وتعزيز سلوكهم املدين اجتاه القضايا اخلاصة
السكان واملسامهة يف تطوير اجملتمع وتنميته من خالل نشر وتعزيز ثقافة الوعي اإلحصائي وممارسته حبرية ب

 .والذي يعد مفهوما من قيم ومبادئ احلياة املدنية والفعل التحضري وشفافية،

 القوانني املتعلقة  املسامهة الفعالة ملؤسسات اجملتمع املدين مع السلطات التنفيذية والتشريعية يف مناقشة وصياغة
 .باجلانب اإلحصائي وتعديلها

                                                 
 333. حلسن عبد اهللا باشيوة، املرجع السابق، ص  -   (1)
ا أربع وعشرون منظمة دولية: اإلحصائية الدوليةمبادئ لتنظيم األنشطة  "، )2005(جلنة تنسيق األنظمة اإلحصائية،   -   (2) ا والتزمت   ، املوقع"أقر

htt://www .escwa .un.org.divisions /scu/events/7-9nov06/Pgisa.pdf 
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  خلق عالقات تكاملية وشراكة، حوار تفاعلي وبناء، عملية اتصال وتواصل بني خمتلف منتجي ومستخدمي
صانعي السياسات ومتخذي القرارات يف اهليئات احلكومية : ومزودي البيانات اإلحصائية، ويشمل ذلك

، احملللني، مؤسسات اجملتمع املدين، املنظمات غري احلكومية، هيئات وشبه حكومية، السياسيني، الباحثني
 .القطاع العام والقطاع اخلاص، اهليئات اإلقليمية والدولية ووسائل اإلعالم وأفراد اجملتمع بشكل عام

  ائي املتبع العمل على تسليط نوع من الرقابة والتقييم، احملاسبة واملساءلة، املتابعة والتطوير على النظام اإلحص
دف ختفيف مشاكله واحلد منها ما أمكن  .وأداء الفاعلني فيه والقائمني عليه، 

  م احلالية تقييم الوضع احلايل للنظام اإلحصائي اخذين بعني االعتبار وجهة نظر املستخدمني واحتياجا
 . واملستقبلية مع احلرص على تطوير وحتسني براجمه

 معاجلة املعلومات والبيانات اإلحصائية إلسناد مراكز اختاذ القرار احلرص على تكوين كوادر متخصصة يف 
 .واالرتقاء جبودة النشاط اإلحصائي

  إجراء محالت توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بني مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين
القة، وخباصة يف القضايا احملورية واحلامسة وأفراده، وذلك من خالل توفري املعلومات باالجتاهني، ومع ذوي الع

 .ذات املساس املباشر حبياة اإلنسان

  أخريا، توفري املعلومات اإلحصائية ذات صلة بالسكان املتاحة لدى مؤسسات اجملتمع املدين لطالبيها، من باب
سة الرمسية أن ما ميكن أن تصل له هذه املؤسسات من معلومات أكرب بكثري مما ميكن أن تصل له املؤس

 .املعنية بالعملية اإلحصائية

ا أن تنقل الفرد من واقع الرعية إىل املواطنة واملشاركة يف النهوض بأوضاع  هذه التوصيات وغريها من شأ
  .  اجملتمع إىل أرقى املستويات

ي مقايل هذا مبا جاء به  ال ميكن أن تكون هناك : "حيث قال 18دميوغرايف من القرن   Moheauوسأ
   )1( ."آلة سياسية فعالة وموجهة، وال إدارة جيدة وناجعة يف بلد حالة جمتمعه غري معروفة

 
  
 
 
 
 
  
  

                                                 
(1)  -TADJEDDINE A. (1996) "Analyse critique et comparative de deux sources d'information local", poste 

graduation spécialisé, option: population et développement, institut de démographie, Oran, p. 2 
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  األزمة في الخطاب العربي المعاصر
  )1(علجية يموتن

معىن (إذا أردنا تعقب بدايات خطاب األزمة  يف الفكر العريب فيمكن أن نعد كتاب قسطنطني رزيق 
والبحث عن  أول كتاب  التفت إىل ضرورة تشخيص اهلزمية، - 1948الذي أعقب هزمية العرب عام ) النكبة

ا االجتماعية و  ، وهو ما يتحدثون عن األزمةملثقفون العرب م وا1967ومنذ نكسة . احلضاريةسية و السياأسبا
ومنذ ندوة . إلحباط املهيمن على الوعي العريبيعكس حالة الرتدي اليت تعيشها اجملتمعات العربية، والشعور با

ا  1974الكويت عام  واملثقف العريب يعاجل األزمة، وحياول ) التطور احلضاري يف الوطن العريب أزمة(اليت كان عنوا
  .هاصياغة احللول للخروج من

لقد ساد احلديث عن األزمة منذ التسعينيات من القرن املاضي بصورة ال سابق هلا، حىت بات مصطلح 
، أزمة ائل اإلعالم، فهناك أزمة سكانية                            ً                                  األزمة من املفردات األكثر تكرار ا يف األدبيات الفكرية العربية  ويف وس

وهو ما ... العربية، أزمة يف اهلوية، أزمة يف الدميقراطية  ، أزمة يف الواقع العريب، أزمة يف الثقافةء، أزمة خمدراتغذا
ا الواقع العريبيعكس احلالة النفسية ال ، حيث تسيطر مشاعر اليأس واإلخفاق على املثقف وعلى صعبة اليت مير 
  .اجلمهور على السواء

ا العامل العريب أزمة شاملة، ال متس الفكر فقط بل هلا جذور يف الواقع  ويف واقع األمر، إن األزمة اليت مير 
االجتماعي والسياسي واالقتصادي، فإشكالية التخلف الفكري ال تنفصل عن إشكالية ختلف البناء االجتماعي 

  فبأي معىن حتدث املثقفني العرب عن األزمة ؟ . واالقتصادي والسياسي
  معنى األزمة ومظاهرها - 1

ا تشري إىل  رها، فربهاناختلف الباحثون العرب يف تعريف األزمة وحتديد مظاه يار  غليون يرى أ ا
التوازنات االجتماعية واإلقليمية اليت خلقها وضمنها النظام القومي، وانفتاح الصراع من جديد بني خمتلف 

واملالحظ يف هذا التعريف أن برهان  )2(،"مكونات اجلماعة العربية الفكرية السياسية واالجتماعية والدينية والطائفية
ودوره يف ...) التبعية  ،االستعمار، الرأمسالية(اخلارجي  ن يركز على األسباب الداخلية وال يويل اهتمام للعاملغليو 

  .الوضع املتأزم الذي تعيشه اجملتمعات العربية اليوم
ً                وحياول حممود أمني العامل أن جيمع بني العاملني الداخلي واخلارجي يف قراءته لألزمة مؤكد ا أن األزمة منذ                                                                           

ليست جمرد أزمة مفروضة من اخلارج، بل هي أزمة البىن واهلياكل  بدايتها كانت ذا طابع مزدوج ومتداخل، فهي 
ا الداخلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تكرس ال   ). )3تبعية الرأمسالية العاملية وتتكرس 

                                                 
 .بقسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران ةأستاذ  -)1(
 .9م ، ص  1987اغتيال العقل، حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بريوت   ) :برهان (غليون   -)2(
 .199م ، ص  1986والوعي الزائف يف الفكر العريب املعاصر، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة،  يالوع) : حممود أمني ( العامل   -)3(
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ا العامل العريبومن املفكرين الذين حتسسوا بعمق حجم األ ، املفكر ياسني احلافظ ، الذي زمة اليت مير 
  :حاول رصد مظاهر هذه األزمة  يف 

، عشرية، الطائفيةالتقهقر إىل مرحلة ما قبل الدولة، أي الو ) الدولة القومية(األمة  -تصفية مشروع الدولة  -
  .وجتلت هذه التصفية يف االنفصال املتزايد بني احلكم والشعب والتوسع املذهل يف فساد الدولة

 .تنامي سلطان األيديولوجيا التقليدية السلفية يف ظل إخفاق األيديولوجيا القومية واملاركسية -

 .الرتاجع على اجلبهة الوحدوية وتنامي النزعات اإلقليمية -

، بسبب التزايد يف عدد السكان، النزوح االقتصادية والعمرانية والثقافيةينة العربية من الناحية تدهور املد -
 )1( .كزها يف املدنالريفي، التضخم املفرط يف األجهزة اإلدارية والعسكرية وتر 

 : وباإلضافة إىل ذلك

العدالة االقتصادية، حيث ترتكز مصادر الثروة يف يد األقلية بينما يعاين السواد األعظم من الشعب  غياب -
 .العريب الفقر والبطالة ومشاكل السكن والصحة

 .تداعي القيم العليا وانتشار النفاق والالمباالة والسلبية والرشوة واملخدرات والسرقة  -

 .كفري والتخويف تنامي املمارسات اإلرهابية وعمليات الت -

 .العجز الثقايف والعلمي والتكنولوجي وانتشار األمية -

ا ؟    لكن كيف وصل العرب إىل هذه احلالة ؟ وما طبيعة هذه األزمة وأسبا
  مقاربات األزمة في الخطاب العربي المعاصر   - 2

العريب املعاصر ثالث فكر نتيجة الوضع املتأزم الذي أضحت حتىي يف ظله اجملتمعات العربية برزت يف ال
، بينما ركزت املقاربة الثالثة املقاربة الثانية على نقد الدولة، وركزت املقاربة األوىل على نقد اجملتمع، ركزت مقاربات

  .على نقد الفكر
  على مستوى المجتمـــع :    ً أوال  

ا العامل العريب من حتليل ونقد اجملتمع  خالل حاول العديد من الباحثني العرب مقاربة األزمة اليت مير 
، اجملتع العريب  بالبنية األبوية ، ومنهم هشام شرايب الذي يصف بنيةاز بنيته االجتماعية واالقتصادية، وإبر العريب

ب داخل ، واليت جتد منوذجها البنيوي وأصلها التارخيي يف سلطة األفرد إىل السلطة واإلرادة الواحدةحيث خيضع ال
ىل حتقيق ، فإنه مل يتوصل إ            ً                مل يكن تقليدي ا بكل معىن الكلمةذا اجملتمع األبوي وإن ، ويري شرايب أن هالعائلة

، فاجملتمع العريب جمتمع ية األبوية إال مظاهرها اخلارجية، بل هي حداثة مزيفة ال متس من البناحلداثة مبعناها األصلي

                                                 
 .193، 172ص .م1997، ار احلصاد، الطبعة الثانية ،دمشقاهلزمية واأليديولوجيا املهزومة، د) : ياسني(احلافظ   -)1(
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وحني  بالوحدة ميارس التشرذم، حني حيلم متضارب حتكمه التناقضات على صعيد الفكر واملمارسة، فهو مثال
            )1(.ينادي حبقوق اإلنسان ميارس القمع واإلكراه 

                                                                            ً          وإىل الرأي نفسه يذهب حليم بركات يف حتليله للمجتمع العريب، حني يرى أنه يتصف تقليدي ا باألبوية 
ويرى ... ،بية، والعملكم، ومؤسسات الرت على مستوى أنظمة احل: والنزوع إىل االستبداد على خمتلف املستويات 

أنه يعاين رسوخ ، و عي يف بعض البلدان املنتجة للنفط، زراعية مع ظهور نظام رينه يقوم على بنية إنتاجية جتاريةأ
والقاعدة اليت تشكل ، حيث حتتكر فيه القلة السلطة وثروات البالد على حساب الطبقة الوسطى بنية طبقية هرمية

ليدية االجتماعية حيث تتعدد االنتماءات والعصبيات القبلية والطائفية والعرقية ، كما يتصف بالتقفيه األغلبية
  )2( .ن اجملتمع العريب مييل إىل التكامل يف هويته الثقافيةإورغم هذا التعدد ف. واجلهوية

الثقافة العربية كانت وال تزال املقوم األساسي ، بل الوحيد  إن : وإىل الرأي نفسه يذهب اجلابري يف قوله
م إن حنن ... لعروبة األقطار العربية ماذا سيبقى من عروبة العرب أو من دعائم شخصيتهم أو من مقومات وحد
العربية  سحبنا منهم الثقافة

 )3(  
ازية ، وذلك راجع إىل تبعية الربجو امليةعلى تبعيته للرأمسالية الع وجيمع الباحثون يف حتليلهم للمجتمع العريب

، وحيدد لنا أمحد برقاوي هذه الربجوازية وهي على رأس السلطة الوليدة بعد االستقالل، املهيمنة يف اجملتمع العريب
، استعارت النظام ستعارت النموذج الغريب يف كل شيءحيث سعت إىل خلق دولة على غرار النمط األورويب ، فا

*(.ومنت هذه الربجوازية املزعومة )4(.راطي لتطبيقه يف جمتمع مل خيض أي صراع من أجلهاالسياسي الدميق
( 

ا شرائح متنوعة يف اجملتمع العريب وأصبحت تشري إىل ، ففي اجلزائر وبعد باإلنتاج،  ختتلف يف طرق ثرائها وعالقا
الوظيفي، عن طريق الرشاوى  سيطرة الدولة على العملية االقتصادية نشأت فئات اجتماعية استغلت وضعها

ن قيادة اجلهاز ، ويف مصر تكونت طبقة ثرية من خليط معقد منات من الشركات األجنبية املصدرةوكومسيو 
، والربجوازية العقارية، أما الدول النفطية فقد ة اهلامشية، والربجوازية الوطنية، والربجوازية الطفيلياإلداري والعسكري

  )5( .رة لريع النفطنشأت الربجوازية فيها مث

                                                 
اية القرن العش دالنق): هشام(شرايب -)1( . 93م، ص 1990، الطبعة األوىل، بريوت، رين، مركز دراسات الوحدة العربيةاحلضاري للمجتمع العريب يف 

 .210،  209م ، ص 1999، الطبعة السادسة، العريب، دار نلسن السويد، بريوت سة اجملتمعمقدمات لدرا: انظر كذلك شرايب
،  الوحدة العربية ، الطبعة األوىل، بريوت مركز دراسات) حبث يف تغري األحوال والعالقات(تمع العريب يف القرن العشرين اجمل: )حليم(بركات  -)2(

 ) .مقدمة لدراسة اجملتمع العريب: انظر الفصل األول (،  م 2000
 .20م، ص 1999، بريوت الوحدة العربية ، الطبعة الثانيةمركز دراسات  سألة الثقافية يف الوطن العريب،امل): حممد عابد(اجلابري   -)3(
 .15م، ص 1995، دمشق ، والتوزيع ،الطبعة األوىلوالنشر  ، األهايل للطباعةالعرب بني األيديولوجيا والتاريخ): أمحد(برقاوي   -)4(
ا مل تتشكل على غرار الربجوازية األوروبية، نتيجة صراع مع الطبقة املسيطرة  -* بل نتيجة تكيف ) اإلقطاع(يسميها بعض الباحثون برجوازية مزعومة أل

ا    .داخلي هلذه الطبقة ذا
دار الفكر، الطبعة  ،)افية يف العامل العريب اإلسالميمقال ضمن كتاب املسألة الثق(اهلوية واالختالف : الثقافة العربية املعاصرة): محدأ( برقاوي   -)5(

 .107، 105م، ص 1998، األوىل، دمشق
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ذا التحديد االقتصادي للربجوازية يف اجملتمع العريب ميكننا أن نستنتج الفكر الذي تنتجه أو الذي تسعى  و
  .لنشره، فكر االستهالك والتبعية

  :على مستوى الدولـــة:     ً ثاني ا
العديد من الباحثني على حتميل الدولة مسئولية األزمة اليت تواجهها اجملتمعات العربية، بعد عجزها  يتفق

ا من دميقراطية وتنمية وحرية ويعمل البعض على إبراز الطبع التسلطي للدولة . عن حتقيق املطالب اليت وعدت 
بينما يعمل آخرون على تأكيد الطابع  ،م خلدون حسن النقيب وبرهان غليونالعربية ودوره يف األزمة، ومنه

ّ        ً        القطري للدولة والذي يعد ونه سبب ا يف األزم   .ومنهم سعد الدين إبراهيم  ة                      
على  –عن طريق االنقالبات  -وفيما خيص خلدون حسن النقيب فإنه يركز على مرحلة استيالء العسكر 

سلطة ومصادر القوة يف اجملتمع، تكار الدولة للالقضاء على التجربة الليربالية، واليت كان من نتائجها احاحلكم، و 
فمنذ النصف األول من الستينيات جنح اإلرهاب  .الت التنمية من حمتواها السياسيتفريغ القضايا احليوية ومعضو 

قراط ، وقصر املسامهة يف السياسة على املؤيدين واملوالني، من التكنو ومأسسة العنف يف إبعاد املعارضةاملنظم للدولة 
ذا قضت  الدولة  ملنتفعني بالسلطةوا ادية ملؤسسات اجملتمع على األسس امل -بوعي أو بدون وعي  - ، و

ما قبل (وأتاحت اجملال لعودة التنظيمات املختلفة  ) النقابات املهنية، وسائل االعالماألحزاب السياسية، (املدين
  )1( .بديلةاإلقليمية للظهور كتنظيمات كالقبلية والطائفية و ) الرأمسالية

ا من دميقراطية مل حتقق كل املطالب اليت وعدت يب قد أصاب يف أن الدولة الوطنيةوإن كان حسن النق
ا احتكرت السلطة، و وعدالة وتنمية اأ   . ، لكن هذا ال يعين إغفال منجزا

طة املطلقة كزية الشديدة  والسلومن خالل مفهوم الدولة التحديثية بوصفها دولة املر  أما برهان غليون
.         ً                    ترتكز كلي ا على إشكالية الدولة اجملتمعات العربية اليوم تكاد اول إثبات أن األزمة اليت تعيشها، فيحوالبريوقراطية

دف استدراك التأخر التارخيي و فالدولة التحديثية   حتقيق االندماج يف احلضارة  والتاريخ عملت على استيعاب و
العقالنية واحلرية والوطنية إىل عكس أهدافها، فهي مل ترتدد يف جتاوز التقدم و  داثة، ولكنها قادت باسمعناصر احل

  .، وهذا ما يسميه برهان غليون ما حتت احلداثة أو حثالة احلداثة م احلداثة إذا اقتضت مصاحلها ذلكمفاهي
ّ         جها حممد علي يف مصر ومد   فيه و ويرى برهان غليون أن الدولة التحديثية اليت دشن منوذ زه أتاتورك يف   ّ عز                      

ا، سقطت ضحي إىل الدولة التحديثية الوطنية          ً تركيا وصوال   فهذه الدولة اليت فرضت . ة تصورها للدولة التحديثية ذا
، فأزمة                             ً ت على استبعاد هذا اجملتمع كليا  ، عملدفعه حنو االندماج يف احلضارة والتاريخ نفسها على اجملتمع يف سبيل

يف القطيعة بني اجملتمع  ليست يف االستبداد والقمع بقدر ما هي –رهان غليون كما يرى ب  –الدولة التحديثية 
، ا الشرخ االجتماعي بني اجملتمع والدولةاالجتماعية اليت نعيشها اليوم هي نتيجة هذفاألزمة السياسية و . والدولة

                                                 
، األوىل، بريوتالعربية، الطبعة ، مركز دراسات الوحدة )بنائية مقارنة دراسة(الدولة التسلطية يف املشرق العريب ): خلدون حسن( انظر النقيب -)1(

 .م 1991
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ً   شكل جمتمع ا نقيض ا قائم ا ، بل أصبحت تتعد هذه األخرية تعرب عن اجملتمعحيث مل        ً له منطقه ومصاحله  بذاته،       ً      
  )1( .وأهدافه

د علي إىل                                                      َّ                              واملالحظ  يف القراءة اليت يقدمها برهان غليون لألزمة أنه عد  الدولة التحديثية واحدة منذ حمم
ا االجتماعية ، رغم اختالف الفئات اليت تسلمت احلكم يف هذه الفرتة يف دولة ما بعد االستقالل انتماءا

ها التحديثية، ففي حني اهتمت دولة حممد علي بتحديث اجليش، اهتمت الدولة الوطنية ، ويف مشاريعوالسياسية
  .باملشاريع التصنيعية 

أما سعد الدين إبراهيم  فقد عاجل أزمة الدولة من زاوية قطريتها، وقد تناول فرتة السبعينيات والثمانينيات 
أصبحت تعاين مشكالت عديدة، منها مشكلة ، هذه األخرية يف نظره فها مرحلة ازدهار الدولة القطريةبوص
ا نازعت. اهلوية اهلوية الوطنية واهلوية القومية واهلوية : ها على األقل ثالث هويات متنافسةفالدولة القومية عند والد

، لكن يف واقع احلال كما يؤكد سعد ن حيدث مشكالت داخلية أو إقليميةالدينية، وكان من شأن اختيار إحداها أ
                                                   ً                                           إبراهيم أن املمارسة الوطنية القطرية هي اليت سادت عملي ا، حىت يف الدول اليت أعلنت أن هويتها عربية أو الدين 

  .إسالمية، فعقدا السبعينيات والثمانينيات مها عقدا املشروع القطري اخلاص
ظهر مث يستعرض سعد الدين إبراهيم املشكالت اليت حلقت باملشروع القطري اخلاص،  وهي مشكالت مل ت

العدوان اخلارجي، : يف ظل املشروع القومي العام الذي ساد يف اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ومنها
ففي ظل املشروع العريب القومي وباستثناء العدوان الصهيوين، مل تتعرض أي دولة عربية  للعدوان اخلارجي، أو 

ظل املشروع القومي اخلاص فقد تعرضت أكثر من دولة أما يف . خلطر الزوال والتفتت واالنفجار من الداخل
، والعدوان اإليراين على 1982، وعلى لبنان عام 1981عام  للعدوان اخلارجي كالعدوان الصهيوين على العراق

  . 1980العراق عام 
، قيةاسي االجتماعي للتكوينات العر وترتبط مسألة اهلوية يف نظر سعد الدين إبراهيم مبسألة االندماج السي

ياة السياسية يف الدولة فاالختيار بني اهلويات املتنافسة ينطوي على استبعاد أحد التكوينات االجتماعية من احل
ً                ، فاختيار اهلوية القومية مثال  يؤدي إىل استبعاالقطرية م إىل االنسحاب د غري العرب من أبناء  الدولة، و                            هذا يدفع 

مة احلاكمة تآكل شرعية األنظ اليت واجهت الدولة القطرية كذلك كالتومن املش. والتقوقع أو التمرد والعصيان
مل تنب شرعيتها على دميقراطية ليربالية مماثلة ملا شاهدناه صبيحة االستقالل، واهتزاز شرعية الدولة، فاألنظمة العربية

ا بنت شرعيتها على القمع ة ثورية كما يف التجربة الناصرية، وإمن، أو عقيدعلى أساس زعامة تارخيية كاريزميةوال 
  . بتزاز وتقليص احلريات األساسيةاالو 

ً         فضال  على ذلك لدولة ، يربز سعد الدين إبراهيم دور العامل االقتصادي الذي أسهم يف تفاقم  أزمة ا  
 ، فالدول العربية امليسورة وخاصة النفطية منها صاحب منوها االقتصادي هدر للموارد املالية، ومل يؤد إىلالقطرية

                                                 
 .م 1993احملنة العربية، الدولة ضد األمة، مركز دراسات الوحدة  العربية، الطبعة األوىل،  بريوت ،):  برهان ( غليون  رانظ  -)1(
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، أما الدول غري امليسورة فقد اضطرت إىل االستدانة مما جعلها حتت ضغط الدول الدائنة، قاعدة اإلنتاجيةتنويع ال
وحتت ضغط صندوق النقد الدويل، كما يربز دور العامل اخلارجي واملتمثل يف خمططات خارجية وممارسات فعلية 

هذه األخرية هذا اخلطر يف ظل غياب القدرة الذاتية  تستند إىل استخدام القوة ضد الدول القطرية، ولكي جتابه
للدفاع عن النفس وغياب الدعم العريب  تلجأ إىل االحتماء بطرف خارجي، وطبيعي أن يطلب هذا الطرف مثن 

  )1( .احلماية الذي يكون على حساب السيادة الوطنية
اية الثماني ً       نيات من القرن املاضي، معتقد ا أنه هكذا حلل سعد الدين إبراهيم أزمة الدولة القطرية إىل                           

ا ستشهد يف التسعينيات وبداية  ا بعد االستقالل ومل  يكن يعلم أ                ً                                                                                  الوضع األكثر تأزم ا الذي آلت إليه منذ نشأ
األلفية الثالثة أزمات أكثر حدة ، بداية بأزمة اخلليج الثانية واليت ترتبت على غزو العراق للكويت، واليت أوقعت 

ً      ً                                                                   عربية شرخ ا عميق ا، وأدت إىل حتالف عرب ضد عرب مع قوى أجنبية استثمرت هذا اخلطأ التارخيي بالساحة ال         
ا على املنطقة، و الذي وقع فيه العر  ً     وطن العريب ، متحكم ا يف                       ً        لتفرض أمريكا نفسها وصي ا على الاق لتبسط سيطر                 

ً        مال  للواء      ً                                 وحامي ا ألمن بعض العرب ضد بعض العرب، وحا موارده، ، كما شهدنا تراجع شعارات الدميقراطية واحلرية 
والذي يرمي إىل إجهاض  )2(الوحدة والتحرر والنهوض العريب، وبدأنا نسمع عن مشروع الشرق األوسط الكبري،

ضوي جديد، وإعطاء الكيان  ، باإلضافة إىل تفاقم ظواهر قمع الصهيوين اليد الطويلة يف املنطقةأي مشروع 
ا األمر إىل حد اإلرهاب املسلح والقتل كتساح االجتاهات السلفية املتطرفة اليت وصل احلريات والفكر وا 

  . اجلماعي
  :على مستوى الفكـــر:      ً  ثالث ا 

                              ً                                                             إن أزمة العامل العريب ال تكمن كلي ا يف النظام السياسي، أو يف بنية اجملتمع العريب، بل هلا جذور يف نظام 
ال تنفصل عن أزمة الفكر،  ء االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فأزمة البنافكر وطرق التفكري ومنظومات القيمال

ً        ً                     إنتاج ا ثقافي ا هو                  واقع املعيش، فالفكر من حيث كونهذلك أن الفكر يتشكل يف إطار جديل مع ال     
  .                           انعكاس للواقع 

، الذي يرى أن أفضل الوسائل لفهم األزمة هو البحث يف زكريا ا بأزمة الفكر العريب فؤادومن الذين اهتمو 
، حيث يرى أن نظرتنا الالتارخيية للماضي هي املسئولة اضي واحلاضر يف الثقافة العربيةتلك الصلة الفريدة بني امل

ح ما عن التخلف الفكري الذي يعاين منه العامل العريب، وعن ذلك التخبط واالضطراب الثقايف الذي يظهر أوض
ا مشكلة موقفنا من الرتاث،  و  املعاصرة  دوره يف حياتنا احلاضرة، أو مشكلة األصالة و يكون يف الطرق اليت تعاجل 

                                                 
 .م 1988عمان،  مستقبل اجملتمع و الدولة يف الوطن العريب ،املنتدى الفكري العريب، الطبعة الثانية، ): سعد الدين(انظر إبراهيم  -)1(
فصل ف وجودها العسكري يف املنطقة، و تكثيأن تكون الكلمة العليا ألمريكا و ، واهم ركائزه مريكا وحلفائها إىل فرضههو نظام إقليمي تسعى أ -)2(

دف منع أي تكامل عريب، و املشرق العريب عن املغرب ال االسرتاتيجية معها من أجل احلفاظ تعميق السياسة اإلسرائيلي و  –تعزيز السالم العريب عريب 
ت االسرتاتيجية مركز الدراسا) مفاهيم العصر القادم ( العوملة اجلديدة واجملال احليوي للشرق األوسط ) اجلميل(انظر سيار . (أمنهاعلى مصاحل إسرائيل و 

 ).وما بعدها  122م،  ص  2001، والبحوث والتوثيق، الطبعة الثانية، بريوت
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، فهذه النظرة ال تضع املاضي يف سياقه الفعلي بوصفه مرحلة تالشت يف املراحل الالحقة ومت كما يشيع تسميتها
  .ظر إليه بوصفه قوة مستقلة عن احلاضر منافسة له، بل تنا بالتدريج حىت وصلنا إىل احلاضرجتاوزه

ا مشكلة الرتاث سواء أكان من جانب أنصاره أم  وحياول فؤاد زكريا جبهد إثبات أن الطريقة اليت طرحت 
من جانب خصومه غري سليمة، فخصومه يتهمونه بأنه حافل بالعناصر الالعقلية وباالستبداد، وأن هذه العناصر 

لفنا، بينما يرى أنصاره أن سبب ختلفنا هو عدم التزامنا برتاثنا، وكالمها يف نظر فؤاد زكريا هي املسئولة عن خت
                              ً                                                               مغرتب، من ينكر الرتاث مغرتب مكاني ا فهو رافض للرتاث، مرتبط إىل حد مفرط بثقافة معاصرة تنتمي إىل جمتمع 

ً       نه أجياال  عديدة، يتعلق بعصر تفصله ع                          ً من يتمسك بالرتاث مغرتب زماني اغريب عن جمتمعه، و          . )1(    
) املثقفون العرب والرتاث(ريى يف كتابه ، فذه األزمة إىل عوامل نفسية مرضيةأما جورج طرابيشي فيحيل ه

هي اليت أمرضت اخلطاب العريب وأدت إىل متخض عصاب مجاعي لدى فئة واسعة من  1967أن هزمية 
بأنه من يشيح " اب يورد طرابيشي تعريف فرويد للعصايب ولتحديد معىن العص. األنتلجانسيا املنتجة هلذا اخلطاب

عجز اإلنسان " ، كما يورد تعريف فلييب رييف للعصاب بأنه "عن الواقع ألنه ال يطاق بتمامه أو يف بعض أجزائه
      ً                                            ، وبناء  على هذين التعريفني تكمن عصابية اخلطاب العريب "من قبضة املاضي وعبء التاريخ  عن اإلفالت
  .نظر طرابيشي يف تثبته على املاضي فهو خطاب تراثي  املعاصر يف

ويرى طرابيشي أنه إن كانت النهضة العربية وليدة صدمة احلملة النابليونية ، اليت كان هلا األثر الصحي يف 
شحذ الوعي العريب باجتاه ضرورة التكيف مع الواقع وتكييفه، فإن هزمية حزيران اليت ولدت أزمة اخلطاب العريب 

وفتحت أمامه املسارب للهروب من الواقع بدل  ل مرضي، فلقد خدرت الوعي العريب،اصر كان هلا مفعو املع
حيث خيلق قوة ذات  )2(مواجهته، والنكوص إىل الوراء، فاملثقف العريب منخرط يف سريورة نكوصية من منط كلي،

 أو اللغة العربية عند والعنصر العريب، ه، كالوحي والتوحيد عند السلفينيقدرة سحرية، قد تكون الرتاث أو بدائل
  )3( ).البشر(القوميني، ويغيب الفعلة التارخييني 

، وعقدت العديد من الندوات اليت ظهرت العديد من األعمال  1967ويف حقيقة األمر أنه منذ هزمية  
اري يف الوطن أزمة التطور احلض(حول موضوع  1974توجهت اىل نقد الفكر العريب ، ومنها ندوة الكويت عام 

ومن األعمال اليت وجهت . احلاضر عريب يرجع إىل استمرار املاضي يف، واليت انتهت إىل أن ختلف العامل ال)العريب
مشروع رؤية جديدة يف (وكتاب طيب تيزيين ، )الثابت واملتحول(يب كتاب أدونيس هدفها حنو نقد الفكر العر 

  .وحممد عابد اجلابري وحممد أركون، باإلضافة إىل أعمال حسن حنفي )العصر الوسيط
  

                                                 
، 7ريب، وقائع ندوة الكويت مابني مقال ضمن كتاب أزمة التطور احلضاري يف الوطن الع(أبعاده احلضارية التخلف الفكري و ): فؤاد(يا زكر  انظر  -)1(

 .م 1975،  دار السياسة، الطبعة األوىل، الكويت)  م 1974نيسان  12
 .عزو إليه القدرة الكليةهي الصفة اليت خيلعها الطفل على الراشد حني ي  -)2(
 .م1991، رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة األوىل، لندن) عصاب مجاعيالتحليل النفسي ل( .املثقفون العرب والرتاث): جورج(انظر طرابيشي -)3(
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  رجـل اإلعالم في الجزائر بين الواقع والرهانات المستقبلية
  )1(بغداد باي عبد القادر                               

  :الملخص
أن يشوب املفهوم ذاته قدر من اخللط وعدم قائم باالتصال، فإنه من احملتمل نتيجة لغياب دراسات ال

. التحديد الذي أدى إىل غموضه لفرتة طويلة بسبب دراية هذا املفهوم كمستوى مهم وأساسي يف عملية اإلتصال
الذي يتحكم يف " حارس البوابة"ويف هذا النوع من الدراسات كان ينظر إىل القائم باإلتصال يف إطار مفهوم 

على الرسالة " الرقابة" وله إىل اجلمهور، وقد حصرت هذه النظرة دوره يف عملية نوعية وكم ما يسمح بوص
ا استحدثت بذلك أدوارا أخرى له ال تقل عن عملية إنتاج وضع املادة اإلتصالية،  ومع ذلك اإلعالمية، كما أ

  )2( .فقد استمر استخدام مصطلح حارس البوابة لمفهوم القائم باالتصال لوقت طويل

:الكلمات المفتاحية  
 Performance Professionnel: األداء المهني - 1

إىل الوظائف اليت تتطلب معرفة متخصصة إىل حد كبري، وكذلك اليت  professionيشري مفهوم املهنة 
تقتضي توافر مهارات معينة تكتسب جزئيا من خالل الدوارات التدريبية اليت تستند إىل أسس نظرية، وليس من 

بني خالل املمارسة فقط، ويشري املفهوم إىل الوظائف أو املهن ذات املكانة العليا اليت تشتمل على خرباء مدر 
  )3(.تدريبا فنيا متخصصا، ويقوم بدور متخصص جدا يف اجملتمع

ّ   المهني    - 2       Professionnalisation: 

يشري إىل تلك العملية اليت ميكن من خالهلا حتديد الوظيفة كمهنة، واليت تتضمن حتدي هيكل معريف أو       
ة الشعور باهلوية اجلماعية، وصياغة رموز نظرية حتدد جمال اخلربة، ويضاف إىل ذلك نشأة الروابط املهنية، وزياد

  ..تالئم السلوك املهين وتطور اإللتزام اجتاه أفراد اجملتمع
 La Pratique: الممارسة - 3

ا: لـ " اخلدمة اإلجتماعية وجماالت تطبيقها" لقد ورد هذا املصطلح يف كتاب       : عبد احلميد عطية، على أ
ا املمارس واملوج هة حنو بعض األغراض واحملددة لبعض األمل، واليت مت تنميطها يف جمموعة من األفعال اليت يقوم 

  )4(.األساليب الفنية واملناهج العلمية

                                                 
   .اجلزائر -املركز اجلامعي غليزانقسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، بأستاذ   - )1(
دراسة االتصاالت الشخصية للقائمين باالتصال في التلفزيون الجزائري  -سوسيولوجية رجاالت اإلعالم في الجزائر: فريدة عكروت - )2(

  .8العياضي نصر الدين، ص/ ، أطروحة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، إشراف دبخليفة التفاعالت الرمزية
  .26ب ط، ص  2004دار املعرفة اجلامعية، : ة، املعهد العايل للدراسات األدبية، اإلسكندريبة في المؤسسات الصحفيةالرقا: أشرف خوخة فهمي - )3(
، ص 1998املكتب اجلامعي احلديث، ب ط ،: ، اإلسكندريةالخدمة االجتماعية ومجاالت تطبيقياتها: عطية،عبد احلميد بدوي هناء حافظ - )4(

  .89/90ص، 
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  La rédaction:التحرير اإلعالمي - 4

هو علم وفن جيعل من األحداث والقضايا والوقائع واألفكار وظواهر احلياة كافة يف جمتمع ما، مادة إعالمية      
ا أن  مكونة من رموز لغوية وغري لغوية مصطلح عليها بني املرسل واملستقبل، ومستكمال مبعاجلات فنية من شأ

كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، مبا يضمن قابلية   حتقق اإلستخدام األفضل ملميزات الوسيلة اإلعالمية سواء
دف بلوغ التأثري املطلوب يف املتلقي   )1(.هذه املادة للفهم واإلستيعاب من قبل قطاعات مجاهريية واسعة، 

 :العمل الصحفي - 5

 هو اإلقليم العام الذي يقع فيه اإلتصال، فالذي حيدث مثال قبل اإلتصال ميكن أن يؤثر على الشروط اليت
  .بواسطتها ميرر اإلعالم للجمهور

 )2(.كما ميكن أيضا أن خيلق جوا للتوتر أو غليانا الذي قد يؤثر على املعلومات اجلديدة املعروضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .45اجلزء األول ، ص  2004مطبعة الروضة، : ، دمشق نحو بالغة إعالمية معاصرة: مهنة فريال - )1(
  .649، ص 1984ديوان املطبوعات اجلامعية، ب ط، : ، اجلزائرالصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية: مرسلي حممد: روالن كايلور، تر - )2(
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  :مقدمـة
ا الشقاء اللذيذ واإلنتحار البديع، ال يعرف شيئا عن ذلك سوى الصحفيون أنفسهم، ...الصحفية املهنة إ

وهذا هو أهم ما يف األمر، ألن غالبية الناس ال يدركون العالقة بني الصحفي والزمن، تلك العالقة املتسابقة اليت ال 
  .تكافؤ فيها

فها يضحي بوقته وراحته وأعصابه من غري أن يدري به والصحافة يف احلقيقة مهنة كثرية املطالب، من حيرت 
أحد، فلم تعد الصحافة ملجأ لكل فاشل يف احلياة، وخيطئ من يعتقد أن هذه املهنة ميكن أن تتخذ كعمل إضايف 

  .إىل جانب عمل آخر، فلم يعد هناك مكان يف الصحافة للفاشلني وال للهواة
ا يف وجه أحد، ولك نها يف نفس الوقت ال تفتحه ألي أحد، فعلى الراغب القادر والصحافة ال تغلق أبوا
ا فتحا وبناءا على ذلك فالصحفي إذن يشبه الوتر احلساس الذي . الكفء أن يفرض نفسه عليها، وأن يفتح با

ة ينقل األنغام الصادقة األصلية من الرأي العام إىل املؤسسة اإلعالمية، ومن املؤسسة إىل الرأي العام، وهو مبثاب
احملرر الذي يدور حوله كل نشاط إتصايل إعالمي، فهو الشخصية اليت يسند إليها حل املشكالت اإلنسانية 

  .واإلجتماعية وإحراز النصر يف األزمات
والصحافة كغريها من وسائل اإلعالم هلا دور بالغ األمهية يف التأثري وتوجيه الرأي العام، فحسب األستاذ 

يل تأثري وسائل اإلعالم مفتاحا لكل دراسة حول االتصال اجلماهريي، هذا بالرغم من يعترب حتل *رضوان بومجعة 
إال أن التأثري يبقى املوضوع  -دراسات اجلمهور واملرسلون واملؤسسة اإلعالمية -األمهية املتزايدة للمحاور األخرى

  )1( .الذي حيظى باختالفات كبرية لدى الباحثني

اإلعالم مبكرا،أي منذ أن أصبح هذا األخري حمور العملية اإلعالمية بعد  ولقد كان اإلهتمام بدراسة رجل
تعقد املؤسسات اإلعالمية يف القرن العشرين حيث أصبحت املؤسسة اإلعالمية مؤسسة إجتماعية تساهم يف 

  .التنشئة اإلجتماعية والبناء الثقايف يف اجملتمع
نية للقائم باإلعالم يف اجلزائر، ما هو إال مثرة من وإن إلقاء الضوء على موضوع الظروف اإلجتماعية امله

مثرات انتقال الصحافة اجلزائرية من مرحلة احلزب الواحد إىل مرحلة أخرى خمتلفة وصفت مبرحلة التعددية احلزبية 
فأصحاب مهنة املتاعب كما يلقبون أنفسهم . 1990وقانون  1989السياسية واإلعالمية، ميزها صدور دستور 

مل يعيشون ظروفا إجتماعية ومهنية متفاوتة، وخيتلف األمر بالنسبة للقائمني باإلعالم يف الدول النامية من عرب العا
 .غريهم يف الدول املتقدمة خاصة يف اجلزائر

  :رجـل اإلعـالم المفهوم والماهية
بدونه ال ميكن أن  يعترب الصحايف بعدا أساسيا من أبعاد عملية اإلتصال، فهو مبثابة املرسل أو املبلغ الذي  

 تقوم عملية اإلتصال، وبالرغم من هذا الدور اهلام الذي ميارسه الصحفي، فإنه مل حيظ باإلهتمام املطلوب من

                                                 
 لسياسة واإلعالم، جامعة اجلزائرأستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم ا.  
  .15، ص 2005دار هومة للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر8، جالوسيط في الدراسات الجامعية: طاهر بن خرف اهللا - )1(
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الباحثني يف علوم اإلعالم واإلتصال، ومل يأخذ نصيبه من األحباث العلمية مقارنة بدراسة الوسيلة اإلعالمية 
ا املختلفة ودراسة اجلمهور وا   )1( .لرأي العاموتأثريا

أنه جيب على علماء اإلجتماع دراسة  "Maquail Dennisماكويل دنيس " ويف هذا السياق أوضح 
  :رجال اإلعالم لألسباب التالية

ا للوصول واحلصول على املعلومة -  .ملعرفة من هم نظرا لإلمتيازات اليت يتمتعون 

 .طريقة فهمهم لدورهم ويف كيفية نظرهم جلمهورهم النظر يف -

ا  - التحقيق يف تأثري اخللفية اإلجتماعية، القوانني املهنية واألخالقية على عملية اإلختيار واملراقبة اليت يقوم 
 )2( .الصحفي

هذه (الذي يقصده  غة أفكاره يف رموز تعرب عن املعىنهو الشخص الذي يبدأ احلوار بصيا :فالقائم باإلتصال
، فإذا جنح يف اختيار الرموز املناسبة للتعبري عن )الرموز تكون الرسالة اليت يوجهها القائم باالتصال إىل مجهور معني

فكرة تعبريا صحيحا و دقيقا وواضحا، يقصد من ورائه التأثري يف املتلقي، يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق 
ارت عملية اإلتصال الصحيح، أما إذا عجز هذا امل رسل عن صياغة أفكاره يف رموز واضحة تعرب عما يقصده، إ

أربعة شروط أساسية " ديفيد برلو" وحيدد . يف مرحلتها األوىل وحتولت إىل عبث قد يسبب الضرر أكثر من النفع
صدر، النظام مهارات اإلتصال عند املصدر، إجتاهات املصدر، مستوى معرفة امل: جيب أن تتوفر يف املرسل وهي

  )3( .اإلجتماعي والثقايف
يف حني اجتهت دراسات أخرى لتعريف القائمني باإلعالم من منظور الدور يف عملية االتصال، فاملدرسة 
  .األمريكية تضم كافة املشتغلني يف الوظائف الرئيسية يف جمال إنتاج ومعاجلة املعلومات يف تعريفها للقائم باالتصال

ة فرتى أن مصطلح القائم باإلتصال يتسم باحلياد، وأن دوره ال يشكل إال جزءا تكميليا أما املدرسة الفرنس
دوار متعددة، فهو يبحث أعلى أساس أن الصحفي يقوم ب" وسيطال" يف العملية االتصالية، وتطرح بدال منه لقب

يا بني صانع املعلومة عن املعلومة وخيتار مضمون الرسالة مث يتوجه إىل مجهوره، وهو بذلك يلعب دورا تفاوض
، وحيتل الصحفي موقع الوسيط الذي يتوىل إدارة العملية اإلتصالية مبا حيقق )املتلقي(وبني اجلمهور ) املصدر(

مصاحل وتطلعات كافة األطراف املؤثرة يف العملية اإلتصالية اليت تضمم السلطة السياسية واإلقتصادية، وصانعي 
  )4( .النشر والتوزيع من ناحية أخرىالقرار من ناحية، واملسؤولني عن 

                                                 
املاجستري يف  ، أطروحة لنيل شهادةالتنظيم المهني للصحافيين الجزائريين المشاركين في مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين: مجيلة بن زيدون -  )1(

  .39، ص 2000عزة عجان، جوان . إشراف د -علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر 
  .56، ص1989، اجمللة اجلزائرية لالتصال، العدد الثالث، مارس أهمية رجل اإلعالم في عملية االتصال والحاجة إلى دراسته: حممد قرياط - )2(
  .19، ص 2002الدار املصرية اللبنانية، : ، ب ط، مصراالتصال ونظرياته المعاصرة: حسني السيد حسن عماد مكاوي، ليلى - )3(
  .154، ص1995دار الفكر العريب، : ، ب ط، مصرهموم الصحافة والصحافيين في مصر: عبد الرمحان عواطف - )4(
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ويف تعريف آخر، فإن القائم باإلتصال هو الشخص الذي يؤثر يف صنع الرسالة اإلعالمية سواء من ناحية 
الشكل أو املضمون، ويعد القائم باالتصال يف اجملال اإلعالمي طرفا أساسيا من أطراف العملية اإلتصالية، ويتسع 

العاملني داخل األقسام املختلفة اليت تؤثر يف صنع الرسالة اإلعالمية، وقد متحورت دراسات هذا املفهوم ليشمل 
  )1( .وحارس البوابة والوسيط يف وسائل اإلعالم التقليدية سابق حول مفاهيم املصدر القائم باالتصال

البعض منها إىل وقد تفاوتت التعريفات اليت وضعتها املدارس اإلعالمية للقائم باالتصال، فقد اجتهت 
تعريفه من منظور القدرة على التأثري يف املتلقي، فعرفته بأنه يشمل من لديهم القدرة على التأثري بشكل أو بآخر 
م  يف األفكار واآلراء يف حني اجتهت دراسات أخرى لتعريفهم من منظور الدور يف عملية اإلتصال، فعرفتهم بأ

أو أن القائم باإلتصال هو أي شخص أو فريق منظم . إلتصالية وتسيريهااألشخاص الذين يتولون إدارة العملية ا
  )2( .يرتبط مباشرة بنقل املعلومات من فرد آلخر عرب الوسيلة اإلعالمية

  :« The Professional Performance » األداء المهني
وكذلك اليت  إىل الوظائف اليت تتطلب معرفة متخصصة إىل حد كبري، Professionيشري مفهوم املهنة 

تقتضي توافر مهارات معينة تكتسب جزئيا من خالل الدورات التدريبية اليت تستند إىل أسس نظرية، ويشري 
املفهوم إىل الوظائف أو املهن ذات املكانة العليا اليت تشتمل على خرباء مدربني تدريبا فنيا متخصصا ويقوم بدور 

  )3( .متخصص جدا يف اجملتمع
  :داء املهين لإلعالم يفوتتمثل معايري األ

 السبق الصحفي. 

 كشف اإلنتاج لكل صحفي. 

 الصلة برئيس التحرير أو بأحد مساعديه. 

 الثقة السياسية من جانب السلطة. 

  :وجند أيضا هناك معايري من جانب املؤسسات الصحفية، صنفها الصحفيون كاأليت    
 الرتشيح ملناصب قيادية يف املؤسسة الصحفية. 

 ملهام صحفية أولوية السفر. 

 أولوية السفر ملهام علمية وتدريبية. 

 التقدير األديب املعنوي. 

 

                                                 
  .، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم2005ماي / 5/3زء الثالث، ، اجلمستقبل وسائل اإلعالم العربيةاملؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر،  - )1(
 ، 2004دار املعرفة اجلامعية، املعهد العايل للدراسات األدبية، : ، ب ط، اإلسكندريةالرقابة في المؤسسات الصحفية: أشرف فهمي خوخة - )2(

  .24،25صص 
  26، ص نفس املرجع السابق - )3(
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  :Professionnalisationأما مفهوم المهنية 
فيشري إىل تلك العملية اليت ميكن من خالهلا حتديد الوظيفة كمهنة، واليت تتضمن حتديد هيكل معريف أو   

الروابط املهنية، وزيادة الشعور باهلوية اجلماعية وصياغة رموز نظرية حتدد جمال اخلربة، ويضاف إىل ذلك نشوء 
    )1( .تالءم السلوك املهين، وتطور معىن اإللتزام اجتاه أفراد اجملتمع

  :Professionnalismeويعرف البعض التوجه المهني 
ا بعض املهن، كاإلعتداد باملهنة، والشعور    ا الصفات املعقدة اليت تتميز  باملسؤولية الفردية، وامليل حنو بأ

التنظيم الذايت، وروح اإليثار املتزايدة، وتتجه النزعة املهنية بصفة عامة إىل رفع قيمة املهنية، والتوسع يف شروط 
  .مزاولتها، والسعي من أجل حتقيق املزيد من املزايا املادية واألدبية

  :الدراسات التي تناولت النواحي المهنية للصحفي
ت وسائل اإلتصال من استخدام قرع الطبول إىل استخدام األقمار الصناعية، وكان أعظم منجزات تطور   

البشرية فك عقدة االتصال اللفظي عن طريق إبتكار اللغة كرموز للتعبري عما خيتلج يف نفوس الناس وما تفرزه 
ممكنونات مل كما   –ائر من أفكار، فإذا كنا املعربة عما تنطوي عليها الضم ةوهي ترمجان القلوب واألدا. كا

نتكلم يف العادة من أجل أن نبلغ هدفا، فإن اللغة متثل أداة التواصل املالئمة بني بين البشر  -يقول علماء اللغة
م املعيشية   )2( .اليت متكنهم من حتقيق مصاحلهم املشرتكة لضمان السري القومي حليا

ي يعين احلديث عن عمل القائمني على هذا االتصال، إن احلديث عن عملية إنتاج اإلتصال اجلماهري   
حيث هم الذين يلعبون أدوارا يف املؤسسات اإلعالمية اليت هلا تأثري مباشر على مضمون وسائل اإلعالم، وتعترب 
دارسة اإلتصال اجلماهريي من خالل املهنة أحد مداخل الدراسة السوسيولوجية  للقائمني باإلتصال، وهو مدخل 

ويف هذا الصدد يعرف . حتليل املفهوم العام للقائم باالتصال إىل مكوناته املهنية املتخصصة واملتعددة يركز على
م العاملني غري الكتابيني داخل املؤسسات اإلعالمية" جريمي تانستال"   .القائمني باالتصال بأ

العمل كاخلدمة اليت تتمثل يف مستويات إن أداء املوظفني يرتكز على خصائص ترتبط بالقيم التنظيمية وأداء         
الرضا والروح املعنوية وإحصائيات املناخ العام، وهي اليت تؤدي إىل ارتفاع إمكانات احتفاظ العاملني وتكرار 
األعمال، وتثبيت وجود فروق وإختالفات بني األفراد وبعضهم البعض،  وهي ظاهرة عامة تالحظ دائما يف مجيع 

ذه الفروق تأثريها على صالحية الفرد للعمل وحجم العمل وجودة أدائه وأخريا إستمرارية النواحي احلياتية وهل
" سبرتز"ولإلشارة فإن لألداء نظم يصممها خبري تكنولوجيا األداء، حيث يعرف  )3(.الشخص يف العمل أو تركه

                                                 
، 1993، اجمللة االجتماعية القومية، اجمللد الثالثون، العدد الثاين والثالث ماي وسبتمرب،لدى القائم باالتصالالتوجه المهني : أمال كمال -  )1(

  .80ص
، جملة اإلبداع والعلوم اإلنسانية، العدد احلادي والستون، اجمللد اإلقناعي في فن الخطابة لاالتصا: حممد برقان، كتابات معاصرة فنون وعلوم - )2(

  .22، ص2006تشرين األول،/ عشر، سبتمربالسادس 
  .285، ص 2000الدار اجلامعية، : ، ب ط، اإلسكندريةإدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية: صالح الدين حممد عبد الباقي - )3(
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التوقعات، : كون من سبعة مكوناتويرى أنه يت" البيئة املادية والنفسية اليت يعمل فيها األفراد" نظام األداء بأنه
  )1(.، احلوافز، األدوات واملصادر)املهنة(القدرة، املعارف واملهارات، تصميم العمل 

هي أدوات تقيس املهارات واملعارف واإلجتاهات الفعلية لدى املشاركني يف مناسبات : مقاييس األداء
إلجتاهات، وترتاوح تلك األدوات بني اإلختبارات التعلم، مقابل مدركات املشاركني لتلك املهارات واملعارف وا

التحريرية وعرض املهارات يف املواقف احلقيقية، وعند استخدام هذه املقاييس تكون هناك ثالثة اعتبارات مهنية، 
  )2(.األطـر الزمنيـة،والطرق املستخدمة يف القياس، املشكالت املرتبطة باختبار وتنفيذ املقاييس

ا مقاييس األداء الفعالة وهيوهناك خصائص معينة  التأثري السلوكي أي حتفيز : جيب أن تتصف 
املوظفني، مث املالءمة حبيث تقرير األداء يرتكز على العوامل اخلاضعة للرقابة، وكذا التوقيت املناسب حبيث توزع 

  )3(.التقارير على كافة األطراف يف األوقات املالئمة
املهمة اليت تلجأ إليها إدارة األفراد ملساعدة باقي أفراد اإلدارة على تأدية ويعترب تقييم األداء أحد األدوات 

تم جبميع العاملني تقريبا داخل  العديد من أنشطتهم بفاعلية، فمفهوم تقييم األداء يعترب أهم املفاهيم اليت 
  )4(.املؤسسة، وميكن اعتبار التقييم هو العملية اليت تصمم لتقدير ما أجنزه الفرد

ا يعترب تقييم األداء أحد الوظائف املتعارف عليها يف إدارة األفراد واملوارد البشرية يف املنظمة الوظيفية ذا كم
  )5(.مبادئ وممارسات عملية مستقرة

وعلى الرغم من كل هذا فإن هناك بعض الصعوبات اليت تواجه القياس وتقييم أداء العاملني، ولذلك يقول 
كات اليت خضعت لدراسات وحبوث حول األداء وقياسه لدى العاملني، أن تستخدم مدير إحدى الشر " روتقورد" 

  )6(.النتائج يف التحقق من اإلجتاهات وفهم ردود فعل املوفني اجتاه املؤسسة
ويف األخري نقول أن أداء العمل جمال واسع، يتطلب العديد من املقومات للوصول به إىل اهلدف املنشود، 

حيث هناك العديد من معايري التقييم اليت جتعل القائمني على العمل يعرضون النقص من  من فعالية وأداء حسن،
ذلك تداركه، غري أن تقييم العمل حيتاج إىل ثقافة معينة خاصة أنه يبعث إحساسا باملراقبة والتقييد لدى العاملني 

  .ختالفهاوكذلك الشأن بالنسبة للصحفيني العاملني على مستوى املؤسسات الصحفية على ا

                                                 
  .311زيع، بدون سنة، صدار قباء للطباعة والنشر والتو : ، ب ط، القاهرةتطور تكنولوجيا التعليمحممد عطية مخيس،  - )1(
مطابع معاهد اإلدارة :ب ط، الرياض  وسيلة تحسين النوعية في تنمية الموارد البشرية، -تقويم األداء: علي الفرس" نانسي ديسكون، تر - )2(

  .59، ص 1961العامة، 
الدار اجلامعية، ص : ب ط، اإلسكندرية - تقييم األداء -تقارير األداء–المحاسبة اإلدارية المتقدمة، اتخاذ القرارات : علي أمحد ابو احلسن - )3(

  .221، 219ص، 
  .332دار اجلامعات املصرية، ص : ب ط، اإلسكندرية األفراد،: حنفي حممود سليمان - )4(
  .155، ص 1996، اإلشراف والتقدير في طريقة العمل مع الجماعات: حممد علي خضر - )5(
، مركز اخلربات املهنية لإلدارة: ة، ب ط، القاهر تقييم األداء االستراتجي ـأداء العاملين وإرضاء العمالءـ: عال أمحد إصالح: تر: كريس أشتون -  )6(

  .91، ص 2001
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 :العمل الصحفي بعد تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم

سدة احلكم، والذي حاول " عبد العزيز بوتفليقة"، هذه املرحلة اليت تبدأ باعتالء السيد1999منذ سنة  
ائر يف خالل فرتة حكمه أن يعيد األمن واالستقرار للبالد، وأن يرفع املستوى املعيشي للمواطن ويعيد اإلعتبار للجز 

احملافل الدولية، تعهد يف بداية حكمه أن تتحكم العالقة بينه وبني الصحافة خاصة املستقلة على احلوار والنقد 
  . البناء بعيدا عن القذف والتشهري، وتعهد بأن ال يتعرض  أي صحفي يف فرتة حكمه للسجن

محراوي حبيب " رتة الوزير مت تقدمي ثالث مشاريع لقانون اإلعالم، ففي ف 2006ففي عهده وحىت سنة 
" ، مث جاء ...جاء قانون ميجد حرية الصحافة بشرط أال يتطرق الصحفي إىل أسرار الدولة دون حتديدها" شوقي

ليقدم مشروعا حيمي حرية الصحافة ويصب اهتمامه على تنظيم سوق اإلشهار دون أن يتحقق " عبد العزيز رحايب
الذي يفرض ملف جناعة إقتصادية لتأسيس " خليدة تومي" الذي قدمتهاملشروع، ليلقى املصري نفسه، املشروع 

 02الذي مت حتويله إىل مواد أخرى يوم " بومجعة هيشور" شركة إعالمية وأخريا مشروع أخالقيات املهنة للسيد 
  .ليبقى منصب وزير اإلتصال واإلعالم شاغرا حىت وقت الحق 2005ماي 

املؤرخ  165-66وكان اجمللس األعلى ألخالقيات املهنة يف بيان له إعترب أن مشروع املعدل واملتمم لألمر 
واملتعلق بقانون العقوبات يف مواده اخلاصة باإلهانة والشتم والقذف يتضمن إنزالقات خطرية  1966جوان  08يف 

  )1(.بيقها إىل العودة إىل الرقابة الذاتيةإذ قد يؤدي تط...ضد الصحافة والتعبري وضد الصحافيني واجملتمع
م القذف والتشهري تعلن من أطراف عديدة رؤساء : ومباشرة بعد تعديل قانون العقوبات بدأت 

رفعت املؤسسة العسكرية دعوى  2002، ففي فيفري ...البلديات، والة، مؤسسات عسكرية ومدنية وحكومية
مل يف صحيفة الوطن وهذا الصحفية سليمة تلمساين اليت تعقضائية ضد مدير جريدة الوطن عمر بلهوشات و 

تتهم فيه املؤسسة العسكرية بالقمع والضلوع يف أعمال غري  2001ديسمرب  01نشرها ملقال موقع يف  يةعلى خلف
بعد نشره  LIBERTEكما رفعت نفس املؤسسة دعوى ضد الكاريكاتوري علي ديالم من صحيفة . شرعية

ني املؤسسة العسكريةلرسومات متس شخص الرئ   . يس الراحل حممد بوضياف و
كما ألقت أحداث منطقة القبائل بظالهلا على املشهد اإلعالمي، حيث حتولت الصحف اخلاصة حسب 

  )2( .بعض املراقبني للمشهد اإلعالمي إىل منظمات سياسية تلعب دور األحزاب الغائبة يف منطقة القبائل
زمة فصول جديدة بني السلطة والصحافة املستقلة املكتوبة، حينما ، بدأت أ2003يف منتصف شهر أوت 

، والرأي، بضرورة دفع l’Expression، وLiberté ،Le soir d’Algerieاخلرب، : أبلغت ستة يوميات هي 
ا قبل يوم  ، أدى الفعل املخالف هلذه التعليمة إىل توقف صدور هذه اليوميات يف 2003أوت  17مستحقا

، هذه القضية دفعت الناشرين إىل التنديد باملمارسات إنتقاما من الصحافة املرة 2003 أوت18الشرق والغرب يف 

                                                 
  .3، ص2001أفريل  22، 3148، العدد الخبران اجمللس األعلى ألخالقيات املهنة ، اجلزائر، بي - )1(
  .2003ديسمرب  08- 07، اجلزائر، يومي القذف في الصحافة بفندق الجزائرمفهوم " أحد املشاركني، ندوة اخلرب الدولية حول - )2(
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ا وكشفت املمارسات اخلطرية واليت تورطت فيها شخصيات يف السلطة وال نظام اليت نشرت الفضائح على أعمد
  )1(.عامة مثل التعذيب واستخدام النفوذ ألغراض مصلحية

ومن جهة أخرى وصف تقرير للفيدرالية الدولية للصحفيني ومنظمة ستيتويش مبناسبة اليوم العاملي حلرية 
بالصعبة بالنسبة للصحافة اجلزائرية، حيث واجه الصحفيون أنواع من التهديدات واملراقبة  2004الصحافة سنة 

كما إعتربت املنظمة العربية للصحافة يف بيان مساندة وتضامن مع الصحافة املستقلة باجلزائر أصدرته يف   والسجن،
  .، حرية الصحافة مكسبا ال جيب التفريط فيه2004فيفري 

ويف اإلطار العام للممارسة الصحفية باجلزائر ما زال يتسم بالعشوائية والفوضى، حيث وبالرغم من 
ا مل تستفد من التنظيم الذي يضمن هلا أرضية مهنة املكتسبات اليت أحر  ا الصحافة املكتوبة يف بالدنا إال أ ز

سليمة تكفل املمارسة املهنية اخلاصة بالصحفيني والتكوين املستمر والفعال والتحرر من القيود اليت تفرضها 
لرئيس عبد العزيز بوتفليقة مبناسبة اليوم ها اواملالية واإلجرامية واليت اعترب  أصحاب املصاحل السياسية واإلقتصادية

كما دعا الرئيس الصحفيني ) وعاء املشاكل اليت تعرفها الصحافة والصحفيون( 2005العاملي حلرية الصحافة لسنة 
احلياد عن احلقيقة وعدم تزيفيها على  مالتقييد بأخالقيات وآداب املهنة، والتمسك أوال وقبل كل شيء بعد: إىل 

  )2(.ال ينصبوا أنفسهم خصوما أو حكاما وأن يسعوا خلدمة الوطن: حفيون بأنأن يلتزم الص
ويبقى اجملال مفتوحا أمام وضعية اإلعالم احلالية اليت رمبا قد تشهد تطورات يف املستقبل إما حنو ارتقائها 

ا إىل املمارسات البائدة ما مل يلتف اإلعالميون حول  أسس أخالقية وقيمية واستمراريتها أو حنو تقهقرها وعود
ترفع من مستوى العمل اإلعالمي يف ظل القيم األخالقية الرقية، وتبقى رهانات السلطة أيضا مرهونة بارتقاء 
اإلعالم وتطوره ومل يتم هذا إال بالسعي الدؤوب حنو حترير قطاع السمعي البصري ودعم الصحافة املكتوبة الناشئة 

اإلعالميني كإلغاء عقوبة السجن يف حق الصحفيني ورفع حالة الطوارئ وإصدار تشريعات تليق مبستوى طموحات 
  .وهذا حىت يؤدوا واجبهم يف تكريس حق املواطن يف إعالن نزيه موضوعي وصادق

إذا أرادت الصحافة أن تعيش فيجب عليها أن حتافظ على حريتها، وأن تظل مسؤولة عن كل ما تنشره 
كومات واملستغلني بالصحافة واجلمهور أن يعملوا جاهدين ليكفلوا إستقالل وتبثه من أخبار وآراء كما أن على احل

ولكن العبء األكرب يقع على اإلعالميني والقائمني باإلتصال أنفسهم، الذين يقيمون  )3(الصحف وكرامتها،
تها يف  واليت جندها نظرا ألمهي Argumentationاحلجة والربهان والدليل أو ما يصطلح على تسميته باحملاججة 

كل مكان، يف اخلطاب السياسي حينما حياول املرسل إستعمال خمتلف األساليب للفت انتباه سامعيه، ويف مرافعة 

                                                 
، 2003أوت 16، 3858، العدد الخبربعد نشر فضائح السلطة، أوحيي يهدد بتوقيف اجلرائد، اجلزائر، " مهمة قذرة أخرى"محيد يس، يف  - )1(

  .3ص
 3، 4384اجلزائر، اخلرب، العدد " مر المصالح وراء مشاكل الصحافة والصحافيينز " سفيان بوعياد، بوتفليقة يف اليوم العاملي حلرية التعبري  - )2(

  .2، ص 2005ماي 
  .327، مرجع سابق، ص الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم: خليل صابات - )3(
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إستمالة الزبائن إىل منتوج شهارية عندما حياول رجل اإلشهار احملامي الذي حياول التأثري على القضاة ويف الالفتة اإل
اليت تعىن بالقيمة اإلنشائية للغة، أي  Pragmatiqueات التداولية وهنا دخلت احملاججة ميدان اللساني...معني

  )1(.قدرة الكالم على التأثري على الغري
إذ جيب على الصحافيني أن يواكبوا التطورات اليت حتصل يف ميدان اإلعالم واإلتصال وأن يتكونوا تكوينا 

ينخرط يف املهنة إال وفق شروط معينة أمهها  يتناسب مع الرسالة اليت ستوكل إليهم، وأن ال يسمحوا ألي كان أن
  .األخالق العالية والثقافة الواسعة والدراية التامة للفنون الصحفية

إىل جانب التأهيل والتكوين واملنظومة التشريعية يوجد عامل آخر بإمكانه أن حيمي العمل اإلعالمي 
الم وأخالقيات املهنة اليت تكفل إستقالل الصحفيني ويرتقي به أال وهو املنظمات املهنية يف النقابات وجمالس اإلع

  .وحتميهم من التدخالت السافرة وحترر اإلعالميني من القيود اليت قد تفرض عليهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ية، العدد الثامن واخلمسون، اجمللد ، جملة اإلبداع والعلوم اإلنسان"الخطاب الحجاجي واالتصال" حممد برقان، كتابات معاصرة، فنون وعلوم، - )1(

  .23، ص2005اخلامس عشر، تشرين الثاين، كانون األول، 
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  :قائمة المصادر والمراجع
االتصاالت الشخصية للقائمين دراسة  -سوسيولوجية رجاالت اإلعالم في الجزائر: فريدة عكروت .1

، أطروحة لنيل شهادة املاجستري يف علوم باالتصال في التلفزيون الجزائري بخليفة التفاعالت الرمزية
 .2001العياضي نصر الدين، / اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، إشراف د

 .2005دار هومة للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر8، جالوسيط في الدراسات الجامعية: طاهر بن خرف اهللا .2

التنظيم المهني للصحافيين الجزائريين المشاركين في مؤتمر النقابة الوطنية : مجيلة بن زيدون .3
عزة . إشراف د -، أطروحة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر للصحافيين

  .2000عجان، جوان 
، اجمللة اجلزائرية لالتصال، العدد ة رجل اإلعالم في عملية االتصال والحاجة إلى دراستهأهمي: حممد قرياط .4

  .1989الثالث، مارس 
الدار املصرية : ، ب ط، مصراالتصال ونظرياته المعاصرة: حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد .5

 .2002اللبنانية، 
  .1995دار الفكر العريب، : ط، مصر، ب هموم الصحافة والصحافيين في مصر: عبد الرمحان عواطف .6
، 2005ماي / 5/3، اجلزء الثالث، مستقبل وسائل اإلعالم العربيةاملؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر،  .7

  .جامعة القاهرة، كلية اإلعالم
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  الوسط األسري وعالقته بالعنف المدرسي
  )1(شليح توفيق مالك 

   :المقدمة
تعترب ظاهرة العنف املدرسي من أكثر الظواهر االجتماعية إثارة للجدل يف اآلونة األخرية بني عدد كبري من 

إىل استفحال هذه الظاهرة وانتشارها يف الكثري من مؤسساتنا الرتبوية  املفكرين والباحثني، ومرد ذلك يرجع
ا السلبية  والتعليمية بكل أطوارها، األمر الذي استدعى دق ناقوس اخلطر، والتنبيه خلطورة هذه الظاهرة  وانعكاسا

  .على الفرد واجملتمع 
 –يف تقديرنا  –هذه الظاهرة، إال أنه  يعترب والواقع أنه بالرغم من تعدد العوامل واألسباب املؤثرة يف انتشار 

العامل األسري السبب املباشر واألول يف حدوث هذه الظاهرة خاصة أن إذا نشأ الطفل يف جو أسري مشحون 
باخلالفات والنزاعات، واحلرمان، والتصدع املادي، والتسلط األبوي، وغريها من العوامل الباعثة على حدوث 

  .فل السلوك العنيف لدى الط
وبالنظر إىل الدور الرتبوي الذي تلعبه األسرة باعتبارها البيئة األساسية عن تربية الفرد وتنشئته تنشئة صاحلة 
لكي يكون عنصرا فعاال يف اجملتمع، فإننا سنحاول يف هذا البحث تسليط الضوء على موضوع األسرة، العنف 

مث التطرق إىل التكامل بني األسرة واملدرسة للحد من املدرسي، مث التطرق إىل عالقة األسرة بالعنف املدرسي 
  .العنف املدرسي، وأخريا خامتة 

  تحديد المفاهيم : أوال 
، تتطلب من الباحث ومصطلحات عاميةينطوي أي حبث أو دراسة سوسيولوجية على جمموعة مفاهيم 

ا العلمية  وكما هو معلوم فإن موضوع  –االصطالحية و اللغوية  –حتديدها حتديدا دقيقا حىت يسهل فهم دالال
قبل اخلوض يف معاجلة ، ومن مثة فإنه من املهم "ألسري وعالقته بالعنف املدرسيالوسط ا"هذا البحث يدور حول 

يف بيان حدود استخدامها اليت يتضمنها هذا األخري، وهذا لتوضيحها و ، حتديد املفاهيم األساسية هذا املوضوع
  :وميكن حصر هذه املفاهيم فيما يلي، إطار العمل الراهن

 العنف  - 1

بأنه اخلرق باألمر، وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق وأعنف الشيء، أخده " لسان العرب"يعرف العنف يف 
  .أي أن العنف يف اللغة يتخذ معىن الشدة والغلظة وعدم الرفق )2(بشدة والتعنيف هو التفريغ واللوم 

                                                 
   .مستغامن ،جامعة عبد احلميد بن باديس أستاذ بقسم علم االجتماع،كلية العلوم االجتماعية،  )1(
، ص 1999، ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دالقاهرة). دراسة نفسية اجتماعية(االغرتاب والتطرف حنو العنف : حممد خضر عبد املختار - )2(

154.  
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وتنوعا من حيث املعاين، فعلى سبيل املثال  هد مفهوم العنف شراء كبرياأما من الناحية االصطالحية فقد ش
اآلخرين أو هو إجبار الفعل ضد رغبة و  بأنه التعبري الصريح عن القوة البدنية ضد الذات" جرينرجورج "يعرفه 

  )1(". النفس أو إيالمها وجرحهاالقتل أو قتل شخص على أساس إيذانه بالضرر و 
التعريف بني أن العنف هو استعمال القوة إلحلاق الضرر بالذات واآلخرين عن طريق  وبتعبري آخر فإن هذا

  .القتل إىل الضرر أو اجلرح 
ين به يعو بأنه األمل اجلسمي أو اجلرح أو اإلصابة لألشخاص أو املمتلكات " مارفني"ويف السياق ذاته يعرفه 

وقد بني  )2(،)"سدي، ختريب األثار القدمية، الشغبالسرقة، اهلجوم اجل، القتل، االغتصاب(عموما جرائة العنف 
أو السرقة أو اهلجوم اجلسدي، والذي يلحق الضرر  أو االغتصاب كالقتلهذا التعريف أشكال العنف  

  .باألشخاص واملمتلكات
إىل العنف من منظور أوسع ، حبيث " مسيحة نصر"و" أمحد زايد" ر كل من الباحثان ، ينظيف سياق آخرو 
، يسلك فيه أحد لتفاعل التلقائي يف موقف إجتماعيعلى أشكال السلوك اليت تكسر ا"  –سبها حب –يشتمل 

إىل ضحايا ملوقف  ، ويتحول فيه بقية الفاعلنيمن قبل الفاعل اآلخرالفاعلن بشكل يثري إستجابة غاضبة أو عنيفة 
  .)3(....العنف

نه يعمل على تكسري التفاعل االجتماعي فالعنف يف ضوء هذا التعريف هو سلوك غري مرغوب اجتماعيا أل
  .القائم بني األفراد كما أنه قد يتحول إىل صراع إجتماعي مفتوح بني كافة اجلماعات 

وعلى كل ميكن القول أن العنف هو سلوك منحرف وغري مقبول اجتماعيا ألنه يعمل على إحلاق الضرر 
  .   فراد باآلخرين كما يؤدي إىل تفكيك الروابط االجتماعية بني األ

 األسرة - 2

لقد تعددت تعريفات األسرة بتعدد وجهات نظر الباحثني واملفكرين، فعلى سبيل املثال يعرفها الباحث 
ا اجملتمع الصغري املكون يف أساسه من األب واألم" مصباح عامر" ، وهو املسؤول عن محاية ، مث يكمل باألبناءبأ

حىت يكرب ويشتد ساعده ويعتمد على  ،وهو ال حول له وال قوةوتنشئة أبنائه، فهو حيتضن الطفل منذ والدته 
وتعترب األسرة يف كل األوقات املصدر اآلمن الذي يرجع إليه الطفل ويستمد منه قوته واجتاهاته وتوجهاته  ،نفسه

     )4( ."وجناحه يف اجملتمع

                                                 
   . 155، ص السابقاملرجع  - )1(
  .76، ص 1995، اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية، املشكالت االجتماعية: ري وآخرونحممد اجلوه - )2(
ومي ، اجمللة اجلنائية القومية ، الصادرة بالقاهرة عن املركز الق"احلياة اليومية للمجتمع املصري فرضيات حول العنف يف: " أمحد زايد ومسيحة نصر - )3(

  .07، ص 1996، جويلية 02، العدد 39للبحوث االجتماعية واجلنائية، اجمللد 
  .78ص  ، 2003، ر األمة للطباعة والنشر والتوزيعدا، اجلزائر شركة لتلميذ املدرسة الثانوية االحنرايف  التنشئة االجتماعية والسلوك: مصباح عامر - )4(
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كما أنه يصف   ،من خالل هذا التعريف أنه حيدد الوحدات املكونة لألسرة وهم األبوان واألبناء والواضح 
  .األسرة باجملتمع الصغري الذي يعمل على توفري الرعاية واحلماية لألبناء حىت يكرب ويشتد ساعدهم

اليت يستقي منه إىل أمهية األسرة بوصفها املكان األول " سعيدي فريدة"ويف نفس الصدد تشري الباحثة 
اعتبار األسرة املكان األول الذي حيضن الطفل والبيئة األوىل اليت "الطفل قيمه ومعايريه اخللقية حيث تذهب إىل 

حيث  ،يتشرب منها قيمه ومعايريه ومفاهيمه اخللقية وأمناطه السلوكية وهي الوسيلة األوىل الناقلة للثقافة االجتماعية
 من حياة الطفل أهم السنوات يف اكتساب الصفات واخلصائص االجتماعية تعترب السنوات اخلمسة األوىل

وتعترب األسرة من أهم اجلماعات االجتماعية اليت يتكون  هذا، )1("والثقافية األساسية والدعائم األوىل للشخصية
اضعا لدوافع فهي مل تكن نظاما طبيعيا خ الزم للمجتمع وتتحكم فيه إرادته، منها اجملتمع وهي نظام اجتماعي

وهي أهم النظم اليت أقامها اإلنسان وأوسعها  ،بل هي قدمية قدم اإلنسانية نفسها ،الطبيعة ومقتضيات الغرائز
    )2( .وهي موجودة يف كل جمتمع إنساين ،انتشارا

آخر فإن هذا التعريف ركز على أمهية األسرة يف البناء االجتماعي ألي جمتمع بوصفها نظاما  وبتعبري
.                  فالفرد يأيت إىل اجملتمع باألسرة اليت ينتمي إليها رد على التواصل مع أفراد اجملتمع،اجتماعيا ضروريا يساعد الف

ا حتتل مكان الصدارة يف   ي اخللية األساسية لبناء اجملتمع،ومن خالل ما سبق ميكن القول أن األسرة ه كما أ
  .  لتجعل منه شخصا صاحلا يف جمتمعه تلقني الفرد القيم واملبادئ واملعايري األساسية

                            :العنــف المــــدرســـــي  -
ا تعمل على تربية   ،سة قد وجدت لتلقني الفرد املبادئ والقيم واملعارف الضروريةمن املعروف أن املدر  كما أ

كما تؤدي املدرسة إىل تدعيم الكثري من " ،النشأ تربية سليمة لتجعل منه شخصا صاحلا وفاعال يف جمتمعه
اليت  ،واالجتاهات والقيم احلميدة ،املعتقدات واالجتاهات والقيم احلميدة اليت تكونت لدى الطفل يف البيت

وتدربه على  طرق التفاعل اإلجيايب مع أقرانه، وحميط مدرسته، ومتكنه من تعلم ،تكونت لدى الطفل يف البيت
لكن يف بعض األحيان قد تتحول املدرسة من بيئة تربوية وتعليمية إىل ) 3("ممارسة العالقات اإلنسانية مع غريه

اهر إحنرافية وسلوكات غري سوية تكون هلا انعكاسات سلبية على العملية الرتبوية كما مسرح للعنف وإىل بروز ظو 
وميكن أن نعرب عنها مبصطلح العنف املدرسي والواقع ) عالقة األستاذ بتلميذه(حتدث شرخا يف العالقات الرتبوية 

  : أن حتديد مفهوم العنف املدرسي ميكن أن نشري إليه من خالل اجتاهني
  

                                                 
املاجستري يف  رسالة لنيل شهادة(، ة يف الوسط املفتوح مبدينة عنابةاألسرة وجنوح األحداث دراسة حالة مبصلحة املالحظة والرتبي: سعيدي فريدة - )1(

 – 2001(، إشراف أمحد بوذراع، )تار عنابة، جامعة باجي خماالجتماعية، معهد على االجتماع علم االجتماع واملؤسسات: علم االجتماع ختصص
  .10، ص )2002

  .165، ص 1996، ، القاهرة، مكتبة النهضة6األسرة واجملتمع، ط : د الواحد وايف علي عب: ، نقال عن 08رجع نفسه، ص امل - )2(
، 1981رتبوي، جدة، دار الشروق، علم النفس ال: مد مصطفى زيدان ونبيل السمالوطيحم، نقال عن 112مصباح عامر، مرجع سابق، ص  - )3(

  .27 ص
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  : معلم بالتلميذ عالقة ال  - أ
يلعب املعلم دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية للتالميذ خاصة إذا امتلك املهارات والقيم واملعارف   

لكن هذا الدور قد يفقد أمهيته "الضرورية يف التأثري على سلوك التالميذ وجعلهم يتجاوبون مع املقررات الدراسية 
وتتشوه الصفات  يهتز املثال األعلى،"الميذ وبذلك دة يف التعامل مع التإذا متيز سلوك املعلم بالغلظة والش
إىل جانب تشويه صورة األب ألن املدرس بدوره الرتبوي  دة بتصرفات املدرس،املستحبة اليت جيب أن تكون جمس

   )1(."هو بديل األبوين يف املدرسة 
ناتج لك العنف الذي يتلقاه يف املدرسة والذ" أن العنف املدرسي إمنا هو  وجدير بالذكر يف السياق ذاته،

والذي حيول املدرسة إىل مزرعة للتدجني ومصدر للخوف وليس ) مدير مدرس، ناظر،(عن عقاب مصدره املعلم 
    )2(."مكانا رحبا

بل املعلم ويعترب آخر فإن هذا التعريف جيسد العنف املدرسي من خالل العقاب الذي يتلقاه التلميذ من ق
حبيث حيول املدرسة من مصدر لتلقي العلم واملعرفة إىل مكان لزرع اخلوف والرعب  هيب والتخويف،بقصد الرت 

  .                                                          وسط التالميذ
  :عالقــة التلميذ بالمـــــــــعلــــــــــم - ب
 ف يف تصرفاته وسلوكاته مع أستاذه،عندما يفقد التلميذ كل املبادئ والقيم العليا فإنه يتحول إىل شخص عني     

  .   شتمه أو اإلساءة إليه بكل الطرق فال يتناوى عن ضربه أو
كن ضد أستاذه ميأن هناك بعض االنعكاسات السلبية للعنف املمارس من قبل التلميذ  وجدير بالذكر هنا،      

     )3( :أن نوجزه كما يلي
مما يؤدي إىل تراكم ) هيستريية أحيانا(تكون مبثابة ردات فعل  -لتالميذمن قبل ا –تنفيذ سلوكات غري مقبولة  -  

  .   يف األخطاء الرتبوية
ك وبذل وتوالد ردات فعل خمتلفة، تقوية مشاعر العدوانية عند التالميذ حبيث يتم استدرار أعمال غري مرغوبة -

  . املشكالت بأن األمور ال تسري أو تنتهي إال عن طريق العنف   لديهم أسلوب غري صحيح يف مواجهة يتشكل
  . ة أجواء الشخن والتعنيف والرتهيبتشكيل قاموس لغوي مرفوض تربويا نتيج  -
وصولة باملعايري بالرسالة امل مما يعين إستهزاء) العنيف(تلميذ إساءة إىل إنسانية الفرد واحتقار لشخصية ال -

  .  األخالقية لدى املعلم 
  
  

                                                 
  .102، ص 1997، العنف واجلرمية، بريوت، الدار العربية للعلوم: شكور جليل وديع  - )1(
  . 100، ص املرجع نفسه - )2(
    .103- 102، ص املرجع نفسه - )3(



 
 

125 

  :  الوسط األسري وعالقته بالعنف لدى التلميذ : ثانيا   
بوصفها املركز األول ) التلميذ(لقد سبقت اإلشارة إىل أمهية األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل 

وينشأ مستقيما وسويا يف سلوكه  ،فبصالحها يصلح الفرد ه الطفل القيم واملبادئ واألخالق،الذي يستقي من
  .ينشأ منحرفا يف سلوكاته وتصرفاته، و ع األخرين، وبفسادها يفسد الفردوتفاعالته م

يتأثر سلبيا أو إجيابيا بالسلوك الذي يتبع يف تربيته، ومن هذا املنطلق ) التلميذ(والواضح من هنا أن الطفل 
  :     وسط األسري بالعنف لدى التلميذ من خالل ما يلي سنحاول التعرف على عالقة ال

 :   السلطــــــــــــــــة   - أ

، باعتباره املصدر األول الذي ميلك سلطة عندما نتحدث عن السلطة، فإننا نقصد بذلك سلطة األب
ونتيجة لذلك يصبح ، لى تصورات األفراد وممارستهمواهليمنة ع –السيما يف األسرة اجلزائرية  –اختاذ القرارات 

، وحيث تتخذ الزوجة مية طريق القسوة واإلخضاع بالقوةالبيت منها عاطفيا حيث يسري الوالد على الطريقة القد"
، ويف مثل هذه وريا ال سبيل إىل التنفس حتت ظلهواألوالد موقفا سلبيا من الوالد الذي حكم املنزل حكما ديكتات

، خاصة بعد الرفض العنيف لفكرة ت والصراع بني األبناء واألولياءبااألسرة تنشأ العديد من مظاهر االضطرا
ا ستؤدي إىل مشكالت عدي"السلطة احتكار" اهلرب من : دة مثل، وإذا مل تعاجل مثل تلك األوضاع حبكمة فإ

أن هذا التمرد على السلطة  والواقع )1( ...."، استعمال العنف يف املدرسة البيت العائلي، التسكع يف الشوارع
  .           عنه من طرف من هم أكرب منه سنااألبوية يتبعه مترد على املعلم يف املدرسة إلحساس التلميذ بأنه مهان وجمين

  :    الحرمــــــــان- ب
من أهم  يعتقد الباحث عالء الدين القباين أن احلرمان األموي واألبوي بكافة جوانبه املادية واملعنوية يعترب

، وذلك نظرا ملا يعرتي هذا احلرمان من آثار عميقة يف اجملاالت مولدات العنف والسلوك غري اهلادئحوافز و 
   )2(.الذهنية واالجتماعية والعضوية أحيانا

، األمر الذي يؤدي به إىل البحث قص، وشعوره بالندي إىل إحباط الفردوجدير بالذكر هنا أن احلرمان يؤ 
  .خارجية يكون املعلم أحد أطرافها عن طريق استعمال العنف ضد أي جهةعن حتقيق الذات 

  
  

                                                 
 :   أنظر يف هذه الصدد  - )1(

     66، مرجع سابق ، ص سعيدي فريدة -
    30، ص 1999النشر والتوزيع، ، دار األمني للطباعة و يا الدميقراطية والتمرد باجلزائر، القاهرةسوسيولوج :عنصر العياشي  -  
رسالة لنيل (واملشروخة بسوق أهراس  01العنف يف املرحلة الثانوية يف اجلزائر دراسة التمثالت والعوامل بثانوية مداوروش رقم : بن دريدي فوزي  - )2(

، إشراف شوية شرف )جتماع، جامعة باجي خمتار عنابة، معهد علم االعلم إجتماع اإلحنراف واجلرمية: املاجستري يف علم االجتماع ختصص شهادة
فيفري  12فحص يف    ع  العنف والعالج السيكولوجي ورد يف املوق: عالء الدين القباين: نقال عن  106، ص )2004-2003(، اإلسالم
2003  .www.annabaa.org/nba47/ounf.htm  
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  :  الجــــــو العائــلي السائــــــد -ج
      )1(:يتضمن اجلو العائلي السائد يف عدة نقاط ميكن أن نوجزها فيما يلي          

بلني أو بالتأرجح بني القسوة واللني الرتبية اخلاطئة اليت تبدو يف معاملة اآلباء واألمهات ألطفاهلم بقسوة أو  - 1
  .   أو بإمهال وعدم مباالة 

  . تصدع األسرة بوفاة الوالدين أو أحدمها مع إمهال أحدمها للطفل وعدم املباالة برتبيته  - 2
ية حصول الطالق بني الوالدين أو انفصاهلما دون طالق واستمرار العراك واخلصام بينهما مما يؤثر على نفس - 3

جوا من عدم االنسجام بني الزوجني بسبب التباين بني مستوامها الثقايف أو االجتماعي أو ، وخيلق الطفل
  .االقتصادي أو عدم التوافق اجلنسي بينهما 

، مما يؤثر م االستقرار واالنفعاالت العصبيةوالواضح أن كل هذه العوامل ختلق يف نفوس األبناء اخلوف وعد    
  .                   تأثريا سيئا على سلوكهم داخل املدرسة
د حبسب الباحث خال –، أن العوامل املؤدية العتداء الطالب على املدرسني وجدير بالذكر يف السياق ذاته

دية البطالة والبيئة املا، فالطفل احملاط يف البيت بالفقر واجلرمية و كثرية ومتنوعة، أمهها البيئة املنزلية  –بن محد املالك 
، إضافة إىل أباء غري جاهزين للرتبية ومهملني أو قساة سوف حيمل غضبا يعوم يف نفسه املتدهورة واملنازل املهرتئة

   )2( .حيول ذلك الغضب إىل أي جهة خارجية يكون املعلم إحدامها 
      )كعالج لظاهرة العنف المدرسي(التكامل بين األسرة والمدرسة : ثالثا 

نظرا ) التلميذ(لقد سبقت اإلشارة إىل أمهية كل من األسرة واملدرسة يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل 
احمليط االجتماعي  ، وجعله يتفاعل إجيابيا معمنهما يف التأثري على سلوك الطفلللدور الفعال الذي تلعبه كل 

  .الذي يعيش فيه
 –حبسب الباحث سيد إبراهيم اجلبار  –بني البيت واملدرسة  وجتدر اإلشارة يف السياق ذاته أن التعاون

وحيث أن عمل املدرسة ورسالتها تنعكس على البيت يف شخص أبنائه ..... ضرورة من أجل مصلحة التلميذ 
وبناته ، لذا كان تأثر البيت كما يدور داخل املدرسة سريعا ومباشرا أيضا مما يستوجب لقيام العالقة بينهما على 

، إذ عن ي مشكلة أو عقبة تواجهها املدرسةمن الثقة املتبادلة والوعي الكامل وتوفر احلقائق املصاحبة أل أساس
خاصة مشكلة  –طريق التفهم السليم ملوقف كل من البيت واملدرسة ميكن التغلب على كثري من املشكالت 

      )3(.واجتياز العديد من الصعاب والعقبات –العنف املدرسي 
                                                 

  : أنظر يف هذا الصدد  - )1(
                                                    . 65- 64سعيدي فريدة ، مرجع سابق ، ص  -

  .40 – 35، ص لطباعة والنشر، بدون تاريخ النشربريوت ، الدار اجلامعية ل: علم االجتماع اجلنائي: أكرم نشأت إبراهيم   -
  .44 ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، بدور تاريخ النشر ، ص الرتبية ومشكالت اجملتمع: سيد إبراهيم اجلبار  - )2(
  .106بن ديريدي فوزي ، مرجع سابق ، ص  - )3(
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رسة للحد من ظاهرة العنف أن يتكامل دور كل من األسرة واملد –يف تقديرنا  –، فإنه جيب ذا املنطلقومن ه   
  :  املدرسي، وذلك من خالل ما يلي

بناء، وتفهم اعتماد املدرسة برامج التثقيف الرتبوي لآلباء واألمهات اليت تشمل على أساليب معاملة األ - 1
م م وتصرفا رغوب فيه لدى الطفل يف السلوك غري املىت يستمر بدور إجيايب يف التحكم ، حسلوكا

  . )التلميذ(
لنشاط آخر وتشجيعه على االستمرار ) التلميذ(قيام املدرسة بنشاطات ترفيهية وهذا لتوجيه انتباه الطفل   - 2

 .    يف النشاطات اإلجيابية وهذا التصرف نظرا عن السلوك العنيف

أستاذه ثقافة احلوار بينه وبني  احلوار داخل املنزل، أو يف املدرسة، حىت ينشأ الطفل علىتعميم ثقافة  أمهية  - 3
 .  أو بينه وبني أفراد أسرته

، حىت يتحقق ء سلوك التلميذ الذي يتصف بالعنفيف إعادة بنا) اآلباء واملعلمني(ضرورة اخنراط اجلميع  - 4
  . امل والتعارف بني البيت واملدرسةالتك

  : ــــــــــاتمة الخـــــــ  
، وقد )التلميذ(عنف املدرسي لدى الطفل كان هذا البحث حماولة للتعريف على عالقة األسرة بتوليد ال

، باعتبارها احملطة األوىل بناءتبني من خالهلا أن األسرة على الرغم من أمهيتها يف عملة التنشئة االجتماعية لأل
ا ليست العامل الوحيد املسؤول عن املسؤولة إما عن إما عن صالح الفرد واستقا مته أو فساده واحنرافه ، إال أ

: فبإحداث هذه الظاهرة اخلطرية مثلانتشار ظاهرة العنف املدرسي بل هناك عوامل اجتماعية أخرى تساهم أيضا 
  . رفقاء السوء ، اإلعالم 

، وال يقعون ضحية العنف ية السليمةماعيني األبناء بالرتبولذلك فإنه جيب تضافر جهود مجيع الفاعلني االجت   
:                   د من هذه الظاهرة نوجزها كما يلييف احل –يف تقديرنا  -واالحنراف وفيما يلي بعض التوصيات اليت قد تسهم  

متعزيز مشاعر التقدير واالحرتام ل - مجابة عن استفسارا، واإلدى األبناء من خالل االهتمام  ، م وتساؤال
 واالبتعاد عن القسوة والعنف يف التعامل معهم 

 .   عدم التمييز بني األبناء ومعاملتهم باملساواة  -

 .اهلدوء والتسامح واحلب والتعاون حماولة فك النزاعات األسرية عن طريق -

 .  واالجتماعيةهم العقلية واجلسدية توفري الرعاية املادية واملعنوية لألبناء وفهم متطلبات منو   -

مة يف مواجهة حاالت ممارسة ، وكذا إعمال املرونة الالز ليعرب الطفل عن انفعاالته وغضبه إتاحة الفرصة -
 .           ، ألن العنف ال يولد إال   العنفالعنف
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  سرة الجزائرية مراجعة نقدية لألدبيات في ضوء خصوصيات اال: لنوع االجتماعي والعمل المنزليا
      )1(مشري فريدة                                                                     

  :مقدمة
ان االهتمام بدراسة العمل املنزيل  بشقيه رعاية املنزل ورعاية األطفال من منظور النوع االجتماعي اي من 

من يقوم مباذا؟ أو كيف يتم تقسيم االشغال  :على السؤالحيث أدوار كل من النساء والرجال من خالل اجلواب 
موضوع حيمل أمهية خاصة للمجتمع  نظرا للنتائج واالنعكاسات النفسية واالجتماعية  املنزلية بني الزوجني هو

املرتتبة على االسرة ككل نتيجة املشاركة املتزايدة  للنساء املتزوجات يف سوق العمل يف جمتمع مازالت أغلب 
وحيث ان عمل املرأة خارج البيت فرض على النساء املتزوجات . شغال املنزلية فيه تقع   على عاتق النساءاال

،هذه املهام اجلديدة ) توصيل االطفال للمدرسة وغريها تسديد الفواتري،(القيام مبهام منزلية جديدة خارج البيت 
ؤدي اىل زيادة التوتر النفسي لدى الزوجة وبالتايل املتزايدة على عاتق الزوجة كما بينت  العديد من الدراسات ت

ا النقص املسجل يف املؤسسات املساعدة  زيادة تعرض االسرة لالضطرابات والنزاعات العائلية اليت يزيد من حد
بعدم الرضا الزواجي ، كما يزيد من نسبة االحساس اخل...النقل املدرسي، ،لألمهات العامالت كرياض األطفال

بالالعدالة وهي نتيجة لإلحساس  بالتناقض بني مستوى املشاركة  االقتصادية املتزايدة للمرأة خارج اإلحساس و 
من جهة اخرى استمرار تقسيم غري متساوي يف املهام   مازال مييل اىل القاء كل املهام املنزلية من جهة و البيت 

  . على عاتق الزوجة
  :تعريف العمل المنزلي.1

الطبخ،  ( خيتلف الباحثون حول نوع األنشطة اليت تدخل يف إطار العمل املنزيل ،فهل هي النشاطات املادية 
وهل رعاية األطفال هي جزء ) الرعاية العاطفية كاحلب والدعم( أم هي تشمل النشاطات العاطفية...) التنظيف

العمل غري املأجور الذي نقوم به " على أنه من العمل املنزيل؟ ويتفق أغلب الباحثني على تعريف العمل املنزيل
وبعض الباحثني يضم رعاية األطفال ) Shelthon and John 1996: 299"(أو البيت/ للحفاظ على أفراد العائلة و
  )2(.)يفعل ذالك إىل النشاط املنزيل والبعض ال

 ية بداية االهتمام بدراسة التقسيم الجنسي للعمل المنزلي  في االسرة االمريك.2

 سامهت جهود احلركة التحررية للنساء يف الستينات بالواليات املتحدة األمريكية، ويف السبعينات بفرنسا  
حتسيس الباحثني يف العلوم االجتماعية اىل الطابع غري املرئي للعمل املنزيل الذي تقوم به النساء داخل اىل تنبيه و 

ا اتفقت على التعريف الليربالية و   التيارات النسويةرغم االختالفات بني )3(.األسرة الراديكالية حول املوضوع إال أ

                                                 
  .مستغامن جامعة عبد احلميد بن باديس، االجتماعية،قسم علم االجتماع،كلية العلوم ب استاذة  -)1(

(2)- Wharton(Amy S), the Sociology of Gender: An introduction to Theory and Research. Oxford: Blackwell 
publishing, 2006,p.134. 

(3)-  Laufer(Jacqueline), Marry(Catherine), Maruani (Margaret) et al, Masculin-Féminin : question pour les 
sciences de l’homme. Paris : P.U.F., 2éme édit. , Coll. Sciences sociales et sociétés, 2002, p.100. 
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ا اجتماعيا ومل تكن  ا النساء يف اجملال اخلاص واليت كانت من قبل غري مرئية وغري معرتف  بالنشاطات اليت تقوم 
ا النساء يف اجملال األس. التقديريستحق الذكر و  تعترب كعمل  الرعاية، الرتبية، : ري هياملهام الداخلية اليت تقوم 

للطفل ولألشخاص البالغني، الطبخ، الرتتيب، غسل وكي  Accompagnement moral أو املرافقة املعنوية/و
ا .املالبس، التسوق، املهام اإلدارية واحملافظة على العالقات االجتماعية داخل األسرة إضافة إىل مهام أخرى تقوم 

     )1(....)الزراعة، التجارة، احلرف أو األعمال احلرة(ها تساهم يف النشاط اإلنتاجياملرأة داخل اجملال املنزيل لكن

وقد أكدت الدراسات احلديثة أن العمل األسري يقسم على أساس النوع االجتماعي، حيث ختصص املرأة 
الدراسات النسوية منها وهو ما فتح جمال الدراسات خاصة   .الوقت األكرب لنشاطات العمل املنزيل مقارنة بالرجل

  .يف علم اجتماع العمل وعلم اجتماع األسرة لدراسة ما يسمى بالتقسيم اجلنسي للعمل املنزيل
يعترب النوع االجتماعي أهم مبدأ منظم خلصوصية العمل املنزيل فقد عاجلت البحوث مسألة اختالف 

م وتقييمهم للعمل املنزيلمهارات كل من الرجل واملرأة يف القيام بنشاطات العمل املنزيل وك . ذلك اختالف جتار
فبصفة عامة، يفرض اجملتمع على املرأة أن تتقن النشاطات املنزلية، والرجل يتبىن فكرة أن العمل املنزيل هو أوال من 

ا ...مسؤولية األمهات، الزوجات، البنات واخلادمات بأجر زهيد معظم األزواج يرون يف مسامهة الرجل على أ
  )2.(للزوجة مساعدة

اليت أجريت يف الواليات املتحدة أن النشاطات املنزلية اليت تستهلك  العديد من املسوح االجتماعية بينت
غسل األواين  )4شراء احلاجات املنزلية،  )3تنظيف املنزل،  )2حتضري الطعام والطبخ،  )1وقت أكرب تتضمن 

 ,Blair & Lichter, 1991; Robinson & Godbey(كي وترتيب املالبس  غسل، )5والتنظيف بعد الطعام، 

مع اإلشارة إىل . وهي يف معظمها مهارات تتعلمها املرأة من خالل عملية التنشئة االجتماعية )3(.) 1997
  .االختالفات املوجودة بني اجملتمعات واملرتبطة من جهة بدرجة  اخنراط املرأة يف األعمال املنزلية 

، يف حني خلص آخرون إال أنه مل يقوم بعمل منزيل أكثر من ذي قبل الرجلانتهى بعض الباحثني إىل أن 
أن الرجال يقومون بالعمل املنزيل  Pleck(1985)بني بليك .حيدث أي تغيري يف مشاركة الرجل يف العمل املنزيل

م  ومن جهة أخرى أشار نفس الباحث اىل أن الوقت الذي يقضيه  الرجل يف % 30بنسبة  العمل مقارنة بزوجا
على حنو متساو مع اخنفاض ساعات عمل  لد األزواج  1975إىل  1965املنزيل ويف رعاية األطفال مل يتغري من 
  )4(.الذين يستغلون أوقات فراغهم يف الرتفيه

                                                 
(1)- Bereni(Laure) et al. Introduction aux Gender Studies ; Manuel des études sur le genre. Bruxelles, De 
Boeck, 2008, p.111. 
(2)- Coltrane (Scott),  2000 , (Research on Household Labor: Modelling and Measuring the social 
embeddedness of Routine Family Work) .Journal of Marriage and the Family. Vol.62, N°. 4, Nov., .p.1209.   
(3)- Coltrane (Scott), ibid, .p.1210.  . 
(4)- Thompson(Linda) and. Walker(Alexis J), 1989 ,( Gender in Families: Women and Men in Marriage, Work, 

and Parenthood), Journal of Marriage and the Family, Vol. 51, N°. 4, (Nov.,), p .854  
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  :النظريات المفسرة للتقسيم الجنسي للعمل المنزلي- 3
الدراسات حول العمل املنزيل إىل نوعني من الدراسات فهناك تلك   )Ferree )1990()1قسم فريي

الدراسات اليت تنظر إىل  العمل املنزيل بصفته نشاط مادي وتلك الدراسات اليت  تركز على اجلانب الرمزي للعمل 
ا ماديا يهتمون الباحثون الذين يدرسون العمل املنزيل بصفته نشاط .املنزيل أي املعاين الرمزية للنشاطات املنزلية

م ينطلقون من   ،للنوع االجتماعي منظور فردانيبدراسة الفروق بني اجلنسني يف كمية ونوعية األعمال املنزلية فإ
للنوع االجتماعي يدرسون املعاين الرمزية للنشاطات املنزلية اليت يتم بناءها  منظور تفاعليأما الذين ينطلقون من 

على الشروط البنائية  والسياقات الثقافية  اليت  المنظور المؤسساتي حني يركز يف .من خالل التفاعل االجتماعي
 .تؤطر العمل املنزيل يف  اجملتمعات املختلفة

  :المنظور الفرداني1.3.     
  :نماذج االختيار العقالني1.1.3.

  : االقتصاد العائلي الجديد  ونظرية الرأسمال البشري.أ 
تخص تقسيم األدوار يف األسرة والنشاطات  القائل بأن العائالت تأخذ قرارات تقوم النظرية على االفرتاض 

ا من خالل حتليل التكلفة واملنفعة املرتتبة عن كل اختيار، هذا املنظور  يركز على املنفعة االقتصادية  املرتبطة 
املسامهات النظرية اهلامة يف  من  Becker تعترب مسامهة(Becker 1981).. املرتتبة عن التمايز يف االدوار األسرية

بتطبيق نظرية اختيار املستهلك، فهو يرى أن املرأة يف الغالب متلك   Becker دراسة العمل املنزيل حيث قام
شهادات أقل من زوجها وبالتايل إمكانية  للحصول على ربح أقل ومنه فإن احلل األمثل للزوجني والذي يعزز من 

الزوج يف البحث عن الدخل املايل لألسرة، وأن تتخصص املرأة يف رعاية املنزل  املنفعة العامة ، هي أن يتخصص
  )2(.أين تكون إنتاجيتها أحسن

 :نظرية الموارد األسرية.ب 

للديناميكيات   Blood and Wolfe’S (1960)تنطلق هذه النظرية من الدراسة الرائدة لكل من العاملني 
افرتض العاملان أن معظم العمل املنزيل هو عمل غري مؤهل ال يتطلب أي تدريب  .األسرية وأداء النشاطات املنزلية

ومنه فإن معظم النشاطات املنزلية يف طبيعتها تتميز بالرتابة  .أو مهارات خاصة، وال يستحق أي مكافأة
تفاعل األسري أي بالنسبة ملنظري املوارد فإن ال )3(.والوضاعة، واملورد الوحيد الذي يتطلبه هذا النشاط هو الوقت

                                                 
(1)- Wharton (Amy S), the Sociology of Gender: An introduction to Theory and Research. Oxford: Blackwell 

publishing, 2006, 
(2)- Laufer (Jacqueline), Marry (Catherine), Maruani (Margaret) ET all, op.cit,p.111. 
(3)- Ahlander(N.R) and.Bahr(K.S) ., 1995,( Beyond Drudgery, Power, and Equity: Toward an Expended 

Discourse on the Moral Dimensions of Housework in Families).Journal of Marriage and Family: Vol. 57, 
No.1, (Feb), p.57.    
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ومنه فإن . منط تقسيم املهام وممارسة السلطة هي نتاج إقرار شرعي عقالين بصحة السلطة بعد مقارنة بني الزوجني
  )1(.املوارد األهمادات األكرب و األفراد يتخصصون يف املهام اليت ميلكون من أجلها االستعد

لقوة النسبية احملددة يف الوظيفة الظاهرة للمورد تكمن القضية اجلوهرية واألساسية يف نظرية املوارد يف ا
وخاصة الدخل، فقد ركز العاملان على فكرة التطبيق العقالين الختالفات السلطة حيث يقران بأن الشريك الذي 

.  يفرتض أن تكون لديه سلطة أكرب ومنه القدرة على اختاذ القرار) التعليم، املهنة والدخل(ميتلك موارد أكرب
    )2(.النظرية أنه كلما ارتفع دخل الشخص ، كلما قلت مشاركته يف العمل املنزيل تفرتض هذه

انطالقا مما سبق يرى رواد نظرية املوارد أن العمل اإلنتاجي يأيت يف املرحلة األوىل من حيث األمهية أما 
فكما  .نزيل وبالنتيجة عمل املرأةمما يؤدي إىل التقليل  من قيمة العمل امل )3(.العمل املنزيل فيأيت يف املرحلة الثانية

هو احلال كذلك مع الطرح الوظيفي ومقياس الفعالية للمختصني يف التدبري املنزيل هناك اهتمام ضعيف باحمليط 
من جهة أخرى يرى  )4(.أو كجماعة ختتلف عن بقية اجلماعات االجتماعية األخرى.األسري كمحيط أخالقي

التعليم، الدخول إىل سوق العمل، اخنفاض : ريات اليت عرفتها مكانة املرأة يف اجملتمعناقدو نظرية املوارد أنه رغم التغ
معدالت اخلصوبة إال أن العمل األسري الغري املأجور بقي غري مرئي،  خاصة عند النساء اللوايت يقمن به يف 

صرفات الزوجني جتاه تقسيم العمل وهنا تلعب القيم واملعتقدات الفردية للزوجني دورا يف التأثري على ت. أحوال كثرية
  .املنزيل ان كان يف اجتاه  املساواة يف املهام او يف الالمساواة االسرية

  :نظرية ايديولوجية النوع االجتماعي.2.1.3
تفرتض نظرية أيديولوجية النوع االجتماعي  أن األشخاص الذين ينشئون على االعتقاد بالفروق بني 

م وهياجلنسني  ميتثلون هلذا  تقوم على فرضية أنه كلما ازدادت شدة التصورات املساواتية  االعتقاد يف تصرفا
يكتسب ). Greenstein,1996(لألدوار عند الرجل واملرأة  كلما كانت دليل على تقسيم أكثر عدالة للعمل املنزيل

سلوك الذكوري واألنثوي من خالل الرجل واملرأة منذ الطفولة املواقف جتاه أدوار اجلنسني واملعايري اليت حتكم ال
ومنه ينمي األفراد بطريقة واعية أو غري واعية إسرتاتيجية للنوع االجتماعي وبرنامج . عملية التنشئة االجتماعية

م   ا األدوار الذكورية واألدوار األنثوية لذوا م، وحيددون  تطبيق ايديولوجية النوع اليت يتعرض هلا األفراد يف حيا
(Rothschild, 1997)

يف نفس السياق أثبتت الدراسات أن أيديولوجية النوع يف سياق سوسيو ثقايف معني  )5(
 ،ايطاليا واليونان ،مثال فرنسا ،تؤثر على تقسيم العمل املنزيل ،ففي اجملتمعات اليت تتميز بأيديولوجية تقليدية للنوع

                                                 
(1) -Drancourt(Chantal Nicole), 1989 ,(Stratégies professionnelles et organisation des familles).IN : Revue 

Française de Sociologie. Vol. 1, n°30,  p.60 . 
(2) - Kulik( Liat) , 2007, (Equality in the division of Household Labor: A Comparative Study of Jewish Woman 

and Arab Muslim Woman in Israel ). The journal of Social Psychology: 147(4), 424.             
(3) - Ahlander(N.R) and.Bahr(K.Sop.cit,p.57.    
(4)- Ibid,p.57.  
(5)- Kulik( Liat) , op.cit,p.424-425. 
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السويد  ،مثل اجنلرتا .ميز بتوجه  ليربايل للنوعيكون تقسيم العمل املنزيل أكثر صالبة من اجملتمعات اليت تت
    )1(.والواليات املتحدة

    :معاني العمل المنزلي  في المنظور التفاعلي 2.3 
إضافة إىل البحوث حول العمل املنزيل بصفته عمل مادي، هناك حبوث أخرى ركزت على املعاين الرمزية 

املنظور التفاعلي لدراسة العمل املنزيل ورعاية األطفال جيعل  .األبوة واألمومة جتارباملرتبطة بالعمل املنزيل ودالالت 
ا  الباحث يركز على الدالالت اليت يعطيها الناس ألنشطة العمل املنزيل ورعاية األطفال وعلى الطرق اليت تتطور 

أصلها يف املنظور التفاعلي جتد هذه املقاربة   )Ferree 1990(.)2(هذه الدالالت من خالل التفاعل االجتماعي
 حول االدوار اجلنسية القائم على فرضية أن أداء األعمال املنزلية ينتج من إنتاج السلع واخلدمات

 Berk 1985, West and Fenstemaker(من إنتاج النوع االجتماعي و ....) البس،غداء،تنظيف،غسيل امل(

س  أن ننظر إىل العمل املنزيل كعمل للنساء، بل  هدفنا لي:" Fenstemaker و West andحسب عبارة  )1993
 كعمل تقوم به النساء وال يقوم به الرجال وذلك من حيث أن الناس ينظرون إليه انه من طبيعتهم

)1993:162(.)3(   
على اكتشاف كيف  DeVaut 1993تركز ديفو " feeding the familyإطعام األسرة " يف دراستها عن

ا وتشرح تفهم أنشطة الرعاية األس ) DeVault )1993 رية كالطبخ وحتضري الطعام من قبل األفراد الذين يقومون 
م لقد حتدثوا عن إطعام أسرهم كشئ خيتلف عن العمل وإمنا  " كيف كان يصعب على بعض الناس وصف جتار

م األسرية    بالنسبة إىل ". ،كنتيجة لاللتزام األسريكجزء من ادوار األبوة أو األمومةكنشاط ناتج عن عالقا

DeVault  ا الناس أنشطتهم املنزلية كلمة العمل املنزيل ال تكفي لوصف  .الطريقة اليت يصف 

كيف أن النساء والرجال الذين يؤدون األعمال املنزلية " "Coltrane"على مستوى أكثر عمومية، تكشف  
ولقد بينت كيف أن األزواج الذين ". معاين النوع االجتماعي يعطيهم ذلك فرصة للتعبري وإلثبات ولتحويل

ني أكثر من األزواج الذين ال  يتقامسون األعباء املنزلية ورعاية األطفال مييلون إىل النظر إىل النساء والرجال كمتشا
  )4(.يتقامسون تلك األعباء

الدور داخل "حتديد الدور األسري يساهم التقسيم اجلنسي للعمل أو القدرة على القيام مبهام منزلية يف
فحىت بوجود مسامهة من طرف األزواج يف املهام املنزلية فهذا ال يعين عدم وجود تقسيم للعمل املنزيل الذي " الزواج

. يساهم يف البناء االجتماعي والرمزي لالختالف بني اجلنسني، فكل مهمة حتمل عالمة جنس من يقوم باملهمة
اذن العمل املنزيل ال ميثل حسب الباحثني فقط جمموعة من املهام املادية اليت  )5(.يعة رمزيةوأي تغري هو مبثابة قط

                                                 
(1) - ibid, p.426. 
(2) - Wharton(Amy S), op.cit, p.138. 
(3) - Wharton(Amy S), op.cit, p.138-139. 
(4) - Wharton(Amy S), op.cit, p.139. 
(5) -Zarca(Bernard), 1990 ( La division du travail domestique: Poids du passé et tensions au sein du couple) . 

Economie Et Statistique. N°228, Paris, Janvier, p .29-30. 
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ا يوميا داخل جمال يعترب غري مرئي وحماط باخلصوصية لكنه تكليف رمزي مرتبط بالدور ومبفهوم الواجب  نقوم 
ت والبنيات اليت ركزت على حتليلها وهذه الدالالت واملعاين للعمل املنزيل جتد تفسري هلا يف املؤسسا. األسري

 .الدراسات اليت تبنت املنظور املؤسسايت

  :المنظور المؤسساتي.3.3
 :''المدخل الوظيفي''نظرية تكامل األدوار بين الجنسين   1.3.3

األول يف مرحلة ما قبل احلرب، الذي قدم لنا قراءة  )T.Parsons(بارسونزيعترب عامل االجتماع االمريكي 
أدوار حمددة تقوم نظرية بارسونز على الفكرة التقليدية بأن هناك  .األسرة التقسيم اجلنسي للعمل على العمل لتأثري 

 ونتصفهناك أفراد خي. لتباين يف االدواروهو يرى أن بناء األسرة الصغرية قائم على ا. للذكور وأخرى لإلناث
، يف حني تتجه األفعال األداتيةدور الرجل حنو بعة يتوجه األدوار الثانوية التا، وآخرون خيتصون بباألدوار الرئاسية

بصفة عامة فإن الدور األدايت يشمل احمليط اخلارجي إذ أن الدور األدايت . األفعال التعبيريةأدوار النساء حنو 
 هذا التقسيم مرتبط. حسب بارسونز يربط األسرة بالعامل اخلارجي أما الدور التعبريي فيشمل احمليط الداخلي

رأة فهي موجهة لرعاية الرجل يقوم بالعمل املأجور فهو معيل األسرة، أما امل. األدوار األسريةدوار املهنية و باأل
بني .هذا التقسيم أساسي لسري النسق، فالتمييز بني االدوار  يعين التكامل بينهما. االهتمام باملنزلاألطفال و 

قامسها انطالقا من القدرات الطبيعية،ففعالية األدوار األسرية مرتبطة بارسونز أن املشاركة يف األعباء أقل فعالية من ت
ختصص املرأة يف البيت والنشاطات التقسيم اجلنسي للعمل املنزيل و  ومنه فبارسونز يربر ويشجع.بزيادة التخصص

يعمل على استمرار النسق، مبعىن إذا اختص خصص يف األدوار على أنه وظيفي، و فهو ينظر إىل الت )1(.األسرية
الرجال باألعمال املهنية، واختصت النساء باألعمال املنزلية بذلك سوف ال يكون هناك فرص للمناقشة واملزامحة 

  )2(.يهدد النسق االجتماعي ككلشأنه أن يقود إىل التوتر العائلي، و والذي من . بني الزوج والزوجة يف جمال واحد

فالتقسيم . ة بارسونز لنقد كبري من طرف الباحثني املشتغلني يف جمال النوع االجتماعيتعرضت أطروح
اجلنسي لألدوار إىل أدايت وتعبريي يعزز عالقات النوع االجتماعي املتفق عليها، ويعطي تقدير جد خاطئ لعدد 

خاصة . ة داخل األسرةيرى آخرون أن بارسونز قد أغفل مسألة عالقات  السلط )3(.النساء العامالت باملنزل
ومنه إغفال مسألة عدم املساواة بني اجلنسني ) Stockard and Johnson 1992( سلطة الرجال على النساء

وجاء اغلب النقد املوجه  للنظرية البنائية الوظيفية  . اجملتمعات السلطة واملكانة يف األسرة و مبختلف مستوي املرتبطة
  .السرةمن قبل االجتاه النسوي يف دراسة ا

                                                 
(1)- Ahlander(N.R) and Bahr(K.S.),op.cit,p.57.    

  .214-213،ص 1،2008ط.الدار الدولية لالستثمارات الثقافية:القاهرة.النظرية االجتماعية ودراسة األسرةسامية مصطفى اخلشاب، -)2(
(3)- Wharton(Amy S), op.cit, p.106.  
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  :مساهمة النظرية النسوية.2.3.3
ثقايف على تقسيم االدوار االسرية حيث أن  -ركزت االدبيات النسوية على تأثري السياق السوسيو

خصائص الثقافة اجملتمعية وطابعها  الرتاتيب بني االفراد على اساس اجلنس هو اجلانب الذي تؤثر على األدوار 
  )1(.اجملتمع عامةالعمل و ،الجنازها  يف املنزلرأة املتوقعة من الرجل وامل

يتجسد الدور األساسي للمرأة  ،يف اجملتمعات اليت تسود فيها ثقافة تراتبية وتبعية املرأة للرجل أي  البطريرقية
ا أم  هذه اجملتمعات تشرع خمتلف املعايري واألدوار . زوجة وأخت يف حني جيسد الرجل دور معيل العائلة،يف كو

يؤمن األفراد يف اجملتمعات القائمة  ،من ناحية ثانية. تكون فيها املرأة خاضعة للرجل ،ساس النوع االجتماعيعلى أ
حىت وان كان ،يف اجملتمعات البطريرقية ،عالوة على ذلك. على املساواة مبنح املرأة والرجل نفس املكانة واجلزاء

يكون حتويل املوارد إىل سلطة هو أمر أكثر شيوعا يف بينما  .فهذا لن مينحها سلطة أكرب ،للمرأة موارد أكرب
وكنتيجة لذلك تكون املفاوضات املتعلقة بتقسيم العمل املنزيل سائدة يف الثقافة . اجملتمعات القائمة على املساواة

ا ،القائمة على املساواة ا املتصلة بالنشاطات املنزلية وتفض حيث تستطيع الزوجة التعبري عن توقعا  ,Buckley)يال

1967) .)2(  
مؤلفات كثرية  يف جمال العمل املنزيل هي من إنتاج علماء ينتمون لالجتاه النسوي ويستند النقد املقدم من   

االجتاه النسوي للمقاربة الفردانية يف كون االفرتاضات القائلة  بأيديولوجية األدوار اجلنوسية موجودة ليس يف األسرة 
فعدم التكافؤ  .اخلضوع بني اجلنسني/على حد سواء، وهي قائمة على عالقة السيطرة فقط بل يف األسرة واجملتمع

ما جيعل املرأة تابعة ملوارد  وهو. يف السلطة يكون لصاحل الرجل،الذي مينح مكانا متميزا يف عامل الشغل ويف األسرة
  )3(.الرجل، ومفروض عليها املكانة املتدنية للعمل املنزيل الغري مرغوب فيه والذي جيعلها أقل اعتبارا يف اجملتمع
رأة الذي ميثل العمل املنزيل بالنسبة لالجتاه النسوي الراديكايل قاعدة مؤسسة لنظرية مفسرة الستغالل امل

ا نظام تبعية املرأة للرجل يف اجملتمعات  C.Delphyي حيث تعرف ريقيتسبب فيه النظام البط البطريرقية بأ
فارتباط املرأة باألعمال املنزلية يساهم يف ترسيخ التقسيم اجلنسي للعمل وهو ما توصلت إليه  )4(.الغربية

بع عامة التقسيم بني وهي تت.األنثروبولوجيا ففي كل اجملتمعات هناك مهام خمصصة للرجال وأخرى خمصصة للنساء
   )5().أنثوي( وعمل إعادة اإلنتاج) ذكوري( العمل اإلنتاجي

ا يوميا من أجل رعاية اآلخرين، إال  ال ميكن للباحث أن يفهم العمل املنزيل أو تلك النشاطات اليت نقوم 
د احلداثي والقائم اآلن فإذا كان النقاش ما بع". بالواجبات األسرية" من خالل قراءة متأنية ومعمقة يف ما يسمى

إال أن احلديث عن األسرة . يف الدول الغربية يركز على الشراكة الزوجية  بني جنسني خمتلفني أو من نفس اجلنس

                                                 
(1) - Kulik( Liat) , op.cit,425-426. 
(2) - Kulik( Liat) , op.cit,p.426. 
(3)-Ahlander(N.R) and.Bahr(K.S),op.cit,p.58.    
(4)- Delphy C., L’ennemi principal, t.1. : Economie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, Coll. Nouvelles 

questions féministes, 1998, p.7. IN : Bereni(Laure) et al. Op.cit, p.114. 
(5)- Bereni(Laure) et al. Op.cit, p.113. 
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ف النقاب والعائلة يف اجملتمعات اإلسالمية مازال قائما ومل ينهل بعد بقدر كايف من الدراسات واألحباث اليت تكش
وهنا نبدأ احلديث عن أمهية الكشف . ثقافية واالقتصادية هلذه املؤسسة االجتماعية، العن اخلصوصية االجتماعية

  .عن ماذا يتم داخل األسرة يف فهم التقسيم الغري متساوي لألعمال املنزلية داخل األسرة
  .النوع االجتماعي والعمل المنزلي  في سياق االسرة الجزائرية.4

نطالقا من فئة النوع الغربية اليت عاجلت موضوع تقسيم االدوار االسرية  املا نراجع االدبيات السوسيولوجية 
جند ان الباحثني يتفقون على ان حتليال ) ملاذا هناك ادوار خمصصة للنساء وادوار خمصصة للرجال؟(االجتماعي 

 ،لى أساس اجلنساالدوار االسرية ع متعدد العوامل واملتغريات هو الذي بإمكانه تقدمي تفسري تعقد ظاهرة توزيع
فإذا كانت مقاربة املوارد االسرية تقدم لنا قراءة يف وزن الرأس املال البشري يف احداث فروق يف كمية ما يقدمه 
الزوجان من نشاطات منزلية فان املقاربة التفاعلية الرمزية تنظر للعمل املنزيل كعمل رمزي فهي تسمح بفهم املعاين 

دث يوميا داخل االسرة من نزاعات، عيل واملرأة أحلامية وتركز على العمليات اليت حتاليت حتملها مفاهيم كالرجل امل
حول تقسيم االدوار بني الزوجني وارتباط ذلك مبفهوم بناء اهلوية الذكورية واالنثوية لدى تفاوضات واتفاقات 

ا ال تأخذ بعني االعتبار لكن املقاربتني السابقتني ال تنجحان متاما يف اعادة تركيب الصورة النها. الزوجني ئية أل
البعد املؤسسايت املتمثل يف السياق املؤسسايت العام الذي توجد فيه االسرة املتكون من القوانني والثقافة اليت تنظم  
عالقات النوع االجتماعي اي ما يتوقع من الرجال والنساء من أدوار فنحن لسنا فقط نساء ورجال معزولني داخل 

مؤسسات اخرى تؤطر حياة االسرة وتنظم عالقات النوع  وهذا ينطبق على االسرة يف  اجملتمعات االسرة فهناك 
ساسي شريعة االسالمية  كمصدر أاالسالمية حيث هناك قوانني تنظم العالقات االسرية تقوم على ال- العربية

كما تساهم .تراتيب وهناك مؤسسات دينية تساهم يف غرس ثقافة تنظم العالقات بني الرجال والنساء بشكل
  .وسائل االعالم يف نشر صور منطية عن عالقات الرجال والنساء يف جمتمع اسالمي

اطفال كما يف تتشكل فقط من زوج وزوجة و اسرة زواجيه   ة االسرة فاألسرة اجلزائرية ليستمن ناحية بني 
ي تتقلص وتتمدد من حيث بنيتها اجملتمعات الصناعية وإمنا هي اسرة  مركبة  تتضامن مع الشبكة القرابية  فه

، ففي حالة البطالة ومشكل السكن فهي تتمدد لتستوعب اقتصادية احلاصلة يف الواقع-وسيوحسب التغريات الس
  )1(.ابناءها الكبار املتزوجني الذين فقدوا وظائفهم او منازهلم وهذا ما يعطيها خصوصية مقارنة باألسرة يف الغرب

الغربية برتكيزها فقط على العوامل الفردية من موارد وراس مال بشري اليت ميلكها ان االدبيات السوسيولوجية 
مل الواقع املؤسسايت الذي يؤطر االسرة وهذا  ا  الزوجان لتفسري القرارات املتعلقة بتقسيم االدوار االسرية فإ

الثقافة الرتاتبية حيث ات كالقوانني و ضع لتأطري املؤسسراجع رمبا ان االسرة يف اجملتمعات الصناعية الفر دانية ال خت
اية االسرة باملعىن  بلغت الفردانية مستوى جعلت من االسرة جمرد تعاقدات بني أفراد ورمبا تتجه التطورات اىل 

االسالمية ومن ضمنها اجملتمع اجلزائري الزال هناك اسرة كبرية متضامنة -التقليدي يف حني انه يف اجملتمعات العربية

                                                 
(1) -C.E.N.E.A.P., F.N.U.A.P., (Participation de la femme au Développement économique et sociale) :Alger, 
Mai 2001.   
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. هناك قوانني تنظم عالقات الزوج بالزوجة من منظور الشريعة االسالمية والزالت الثقافة متتاز بالرتاتبيةلت اوالز 
وهلذا فان احلاجة إلجراء دراسات عن تقسيم االدوار االسرية يف اجملتمع اجلزائري جيب ان يستوعب املكتسبات 

ية الغربية ويف نفس الوقت ياخد بعني االعتبار الواقع النظرية واالمربيقية  اليت توصلت اليها االدبيات السوسيولوج
تنتمي اىل ثقافة خاصة هي ثقافة  اجملتمعات تها اسرة هلا بنية ووظائف خاصة و اخلصوصي لألسرة اجلزائرية بصف

  .االسالمية املعاصرة 
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  تأثير وسائل االتصال الجماهيري على التربية الجنسية في المجتمع الجزائري
  )1(سيدي موسى ليلى

 

اليت تقول -الدينية، حيث انتشرت بعض املفاهيمارتبط اجلنس منذ القدم بالعديد من احملرمات والشعائر 
بأن األخالق احلسنة تقتضي االبتعاد عن كل عمل جنسي، ذلك أن اجلنس إمث وخطيئة، وقد بقي كثري من هذه 

  .املفاهيم واألفكار سائدا يف اجملتمعات إىل يومنا هذا 
راض بكل الوسائل وتعمل على ذلك واألم, االحنراف,فكل دول العامل اليوم تسعى إىل القضاء على اجلرمية 

بإقامة الربامج والتنظيمات ولكنها مع ذلك مل حتاول أن حتل مشكلتها مع اجلنس البشري والذي هو أساس كل 
الذي ميلك  ،فكثري من اجلرائم واالحنرافات واألمراض سببها اجلهل أو تعمده لذات وجسم اإلنسان, املشكالت

  .هها وأخرى جيب اكتشافها إلمكانية التحكم فيها العديد من الطاقات اليت جيب توجي
وما يشد االهتمام هو أن اإلسالم والسنة النبوية من خالله، جندها قد تناولت املوضوع من دون حرج أو 
إثارة، وذلك من خالل فصل الدين يف املسألة اجلنسية عن طريق آيات وأحاديث نبوية شريفة، ال جمال للشك 

ذا اجلانب ومل تتناوله، من منطلق أن ال حياء يف الدين، ورمبا ميكن القول أن األفراد  فيها، ومل ترتك جماال خاصا 
مل جيدوا من يشرح هلم هذه األحكام الشرعية بدون مناسبة تذكر، فنحن يف اجملتمعات العربية ال نتناول أي شيء 

 .فة اجملتمعية جملتمعاتناهي الثقاإال عندما حيني وقته وغالبا ما يكون على عتبة الزواج، وهذه 

ولذلك فإن هدف هذا البحث العلمي هدف أي علم يوصل إىل احلقيقة، وعلم االجتماع على األخص 
يهدف إىل فهم حقيقة اجملتمع والعالقات القائمة فيه واليت حتدث وضعيات اجتماعية معينة ، فاهلدف يتمثل يف  

 عات العربية وخاصة اجلزائر، وهل هي موجودة أم ال ؟ حماولة الكشف عن واقع الرتبية اجلنسية يف اجملتم

وهل برغم التغريات اليت حدثت يف اجملتمع اجلزائري ال سيما انفتاحه على العامل اخلارجي بقي اجملتمع 
   .مثال SIDAحمافظا على موقفه بإمهاله هلذا النوع من الرتبية، ال سيما بعد ظهور أمراض مرتبطة بالناحية اجلنسية 

دف إىل معرفة  هل هذا اإلمهال مازال قائما، أم أن هناك حماوالت لتصحيح كل هذا ؟ باإلضافة إىل أننا 
   .مدى جناح اجملتمع واألسرة يف منع أبنائهم من احلصول على معلومات جنسية

م خاصة) الفضائيات خصوصا (ويزداد تأثري وسائل اإلعالم  بعد  يوما بعد يوم يف سلوك األفراد واجتاها
التطور احلاصل يف الوسائل التكنولوجية املتقدمة واليت تسمح بنقل جيد وسريع للمعلومات، كما أن تأثريها يتعاظم 
ا تقوم بنشر املعلومات املتنوعة واملختلفة حول كافة املوضوعات واجملاالت، بدون حتديد لألعمار باإلضافة إىل  أل

يصل إىل اهلدف، ألن وسائل اإلعالم تقوم بالعملية بطريقة متكررة  أن هذا التأثري يستمر ويدوم طويال إىل أن
ومتنوعة لإلقناع، وال ميكن ألي واحد منا، أن ينفي أثر التكرار املستمر يف التعود على األشياء وجعلها طبيعية يف 

  : سريورة احلياة االجتماعية، من هنا ميكننا أن نطرح التساؤالت التالية
                                                 

  .جامعة عبد احلميد بن  باديس، مستغامن، قسم علم االجتماعبأستاذة  - )1(
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  يث عن اجلنس إىل سلوك اجتماعي ؟ كيف ميكن حتويل احلد
  هل ميكن أجياد لغة تواصل تتناسب والتطورات العلمية احلاصلة يف اجملتمع العريب؟

إذ يعترب موضوع اجلنس من املواضيع اليت تثري الكثري من اجلدل حوهلا، ذلك أن التطرق إليه يثري كثريا من 
اد له، واليت تتجه يف معظمها إىل الضيق واحلرج منه ورفضه، السلوكات اليت غالبا ما تعرب عن تصورات ونظرة األفر 

  . وحىت االستنكار من ذاكريه أو الذين يتطرقون إليه، كما أن جمرد ذكر كلمة جنس يشري إىل عدة مفاهيم
هم مقبلون على الزواج  وحتاول الرتبية األسرية أن جتعل أفرادها يعتربون اجلنس شيء خاص بالكبار، والذين

، ومع حدوث تغريات اجتماعية يف اجملتمع اجلزائري وخاصة من حيث جمال االتصاالت فيما بني همدون غري 
ا، وبعد خروج املرأة للدراسة مث العمل، وبعد ظهور وسائل اإلعالم والفضائيات بعدها،  األفراد واتساع دائر

ة اجلنسية،  ميكننا أن نتساءل عن أصبحت تلعب دورا كبريا يف نقل املعلومات، وأيضا على إعطاء نوع من الثقاف
ا يف ظل الكم اهلائل من  مدى جناح هذه الرتبية األسرية التقليدية يف ترسيخ املفاهيم واملعتقدات اخلاصة 

  .الفضائيات اليت تبيح الكثري من املواضيع اليت ظلت طابوهات ملدة طويلة من الزمن ؟ 
ات جتارية تستهدف الربح يف املقام األول، ولذلك تقدم فالقنوات الوافدة الغربية خاصة تبث بواسطة هيئ

  .برامج تتسم باإلثارة، كما أن البعض منها يتضمن برامج تتناىف مع ثقافة الوطن وتقاليده
ما ومن خالهلما العالقات اإلنسانية، وبالتايل من  جانب فاإلعالم واالتصال أسلوب ووسيلة تتكون 

هذه الوسائل، لكنها ال تساهم يف تشكيل بعض جوانب الطفل عن نفسه، بل  التنشئة االجتماعية ميارس بواسطة
ا حولته إىل إنسان مستقبل وقادت تفكريه إىل استقبال التفكري تعمل على تعطيل بعض قدراته وإمكانياته يف ، أل

ا األفكار واحللول اجلاهزة، وتأثري لفضائيات يف الوقت احلايل  يكون بطريقة غري مباشرة يف عمل ية التنشئة، ذلك أ
تتوجه للفرد من أجل تسليته والرتفيه عنه أوال، لكنها عرب ما تقوم به من خالل هذه التسلية حتمل أفكارا 

  . ومعتقدات ينقاد هلا املشاهد خاصة الطفل،بأسلوب عاطفي، أكثر منه عقلي،مبا هلا من عناصر التشويق واإلثارة
سريع، ين يف العامل العريب بشكل واسع و لى مدى العقدين األخري وقد تطورت بيئة املعلومات واإلعالم ع

يأت للناس يف العامل العريب وسائل وقدرات أعظم بكثري لتبادل األفكار مما كان متاحا  هلم من قبل وقد  .                                                                               ً           وبذا 
مج هذه كان هلذا التغري يف البيئة املعلوماتية انعكاسات واسعة بالنسبة للمجتمعات العربية، السيما وأن برا

                                                          ِّ                                  الفضائيات املختلفة املفتوحة على كل املتناقضات واليت أصبحت املوج ه األول لألطفال والشباب مبا تقدمه من 
وال ميكن هنا أن ننكر دور التكنولوجيا . مسلسالت أجنبية وبرامج مستوردة ومضامني ومفاهيم متباينة

اء وتعليمهم وتوسيع مداركهم، كما ال ميكن أن ننسى والفضائيات يف تطوير معارف األفراد صغارا وكبارا على السو 
أيضا التأثري السليب هلذه التكنولوجيا يف إكساب أفراد اجملتمع سلوكيات ضارة وقيما وأفكارا بعيدة وخمتلفة عن 
جمتمعاتنا، فالفضائيات تقدم معلومات جاهزة وحمددة يف إطار معني واليت ال تساعد على تنمية روح اخليال 

  . ار لدى الصغارواالبتك
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والتلفزيون الفضائي من أهم وسائل اإلعالم التكنولوجية وأخطرها يف الوقت احلايل خصوصا على األطفال، 
ا الفائقة على جذب الكبار قبل الصغار مبا حتويه هذه التقنية من صوت وصورة ودقة  وتتميز هذه الوسائل بقدر

وجيا فيما تعرضه من مضامني ورسائل لعقول األطفال ونالحظ يف األداء عند العرض، وتكمن خطورة هذه التكنول
ّ                                                                                             أن  التلفاز حياول جذب األفراد إىل عوامل مثرية صاخبة من خملوقات وحركات غري منطقية تتحدى كل قوانني احلركة   

رسوم  من( ومعظم هذه الربامج تكون مستوردة من الدول األجنبية، فهذه الفضائيات تقدم براجمها.. والزمن واحلياة
وفق منظورها اخلاص وال ميكن للفرد اجلزائري أن يتقبل كل ما يشاهده على ) متحركة،ومسلسالت وأفالم

الفضائيات فلكل جمتمع عاداته وتقاليده يرتىب وسطها ومن الصعب تغيري هذه القيم بعرض رسائل معينة يف برنامج  
  . الفضائيات

وسائل اإلعالم اليت أصبحت متثل القوة األكثر تأثريا يف  لكن ومع ذلك ال ميكن إنكار اخلطر الذي حتدثه،
دف  م  توجيه سلوكات األفراد، وقد خضعت مسألة تأثريات وسائل اإلعالم يف املتلقني والتقييم املستمر لسلوكيا

م املعرفية وعواطفهم ومواقفهم وآرائهم وأفعاهلم، ملعايري دقيق ، )1(ةالتعرف على التغريات احلاصلة يف مستويا
والتلفزيون الذي أصبح اجلهاز األكثر استعماال، ألنه ينقل اخلرب بالصوت والصورة معا وكأنك تعيش أو تعايش ما 
هو كائن، السيما بعد تطور استعمال األقمار الصناعية فهي وسيلة جديدة من وسائل اإلقناع فالتلفزيون كوسيلة 

أن اإلقناع يتم من خالل اإلدراك  )M. Bohler ET George M. Beal،)2إعالم يساهم يف ذلك، فحسب 
  .فاالهتمام، التقومي والتجريب أو احملاولة،وأخريا املمارسة والتبين

وذلك يتم من خالل هذه املراحل، فالفرد يدرك للمرة األوىل الفكرة اجلديدة واليت قد يسمع عنها ألول مرة 
ا من خالل حبثه عن تفصيالت أكثر حوهلا،مث  يقوم يف مرحلة أخرى بعملية التقومي واليت يبدأ يف التأكد مث يهتم 

ا وهل حتقق أهدافه، ويربط بني ظروفه الشخصية وبني ما حتصل عليه من معلومات،وقد يلجأ إىل  من ضرور
ا بدأ يف عملية جتريبها،  مجاعته األولية وأصدقائه ،حىت يصل إىل قرار بتقبل الفكرة أو رفضها، فإذا تأكد من فائد

  وإذا حققـت لـه التجربـة نفعا، تبناها السلوك وأصبحت جزء من حياته،
وإذا نظرنا إىل الشباب اجلزائري وما تقدمه له القنوات الفضائية من مشاهد مثرية جنسيا تتناىف والقيم 
االجتماعية للمجتمع اجلزائري فكيف يكون احلال؟ فهي دخلت عامله وخياله وبدأت تؤثر بشكل كبري على 

  .صيته وسلوكه ملا حتويه من وسائل تسلية وهلو وثقافة وأدوات متعةشخ
لكن املشكلة تبدأ من عدم وجود توجيه وتوعية للشباب بشكل صحيح ويؤدي بدون شك إىل  

كما أن غياب الوعي األسري والرقابة املطلوبة من قبل األسرة جتعل عملية السيطرة . االستخدام السيئ للتكنولوجيا
صعبة جدا ولقد بدأنا اآلن نسمع عن الكثري من التجاوزات واالحنرافات واألخبار السيئة اليت بدأت على الشباب 

تقلق علماء االجتماع والنفس على حد سواء ملا هلذه الظاهرة من انعكاسات سيئة على اجملتمع ومستقبل األجيال 
                                                 

  .51 ، ص1ركز دراسات الوحدة العربية، طم: ، لبنان)نصر الدين لعياضي، الصادق رابح: تر. (تاريخ نظريات االتصال، 2005أرمان وميتشال ماتالر،  - )1(
  .25عامل الكتب،ص :، القاهرة دراسات يف العالقات العامة واإلعالم ، 1985 عجوة علي، - )2(
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ربامج العلمية والتكنولوجية يف الفضائيات القادمة، نقطة أخرى جيب اإلشارة إليها وهي مسألة غياب شبه التام لل
العربية وكذا الغياب شبه التام للربامج املوجهة للشاب اجلزائري يف الفضائيات العربية، واقتصارها على عرض 
للربامج املعدة واملهيأة خصيصا جملتمعات غري جمتمعاتنا ملا حيويه بعضها من مواضيع فيها الكثري من اإلساءة إىل 

  ).ستار العرب، ستار أكادميي وغريها(تقاليدنا العربية واإلسالمية وإىل قيمنا األصيلة، عاداتنا و 
ومع التطورات التكنولوجية اليت دخلت يف مجيع نواحي حياتنا وأصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا فال 

  .ميكن أن نتصور كيف ميكن أن نعيش بدون الفضائيات، فهي يف كل مكان نتواجد فيه
نتصور أمام هذه املتغريات أن يظل الشباب اجلزائري ملتزما بالقيم االجتماعية والتقاليد العربية  هل
  . ال سيما مع الكم املعريف اهلائل الذي يقدم له من طرف وسائل االتصال املختلفة! اإلسالمية؟

بار أن الرتبية األسرية وقد يستهني البعض مبا يرغب الشباب يف معرفته عن األمور املتعلقة باجلنس على اعت
والدينية قد فصلت يف املوضوع من خالل املنع ورفض التحدث فيه على عكس الواقع الذي يثبت العكس، فنجد 

ميكن االستهانة أيضا مبا تقدمه بعض الفضائيات العربية من أفالم  الشباب يتجه إىل الفضائيات الغربية، وال
ا بالسلوك اجل                   َّ                                                 نسي، على اعتبار أن  ما يراه هو نوع من اللهو والرتفيه أو الفن الراقي، ومشاهد ترتبط فيها شخصيا

لكن العديد من الدراسات تؤكد أن كثرة املشاهدة التلفزيونية تؤدي باملشاهد إىل صعوبة  التفرقة بني اخليال 
دة من الزمن والواقع، ذلك أن ما كان يتعرض له الفرد يف عدد من السنوات اجتماعيا يواجهه يف حلظات معدو 

اإلعالمي، فبعض املفردات والصور تقدم للفرد الناشئ يف الزمن االجتماعي على مراحل، مراعاة لدرجة نضجه 
أما الزمن اإلعالمي فيخرتق جل هذه احلدود ويقفز فوق هذه املراحل، مما جيعل الفرد . نفسيا وروحيا وجسديا

فز أو يلجأ أو يهاجر أو يتحول إىل ما مساه عبد الرمحن حياول اخلروج أو اإلفالت من هذا الوضع ينتقل أو يق
عزي  باخليال الذي يسعى اإلنسان من خالله إما إىل االقرتان باحلق أو الذوبان يف ظلمات احلياد عن ذلك ومن 

  .مث التدمري الذايت واالجتماعي معنويا وماديا
جسديا للقيام بالوظيفة اجلنسية لكنه وميكن تفصيل الزمن االجتماعي بأن الفرد يصبح جاهزا فيزيائيا و 

باملقابل غري قادر اجتماعيا على الزواج إما ملزاولته الدراسة أو لعدم توفر اإلمكانيات املادية للزواج، مما يلحق فارقا 
زمنيا واضحا حتاول الرتبية األسرية احتواءه من خالل ما تقدمه للفرد من خالل التنشئة االجتماعية املبنية على 

سس الدينية، لكن وسائل اإلعالم تقفز على هذه االعتبارات وتعتمد يف إنتاجها للربامج على تلبية حاجيات  األ
كثرية ومتنوعة ومعتمدة على معايري إنتاجية موحدة يف إشباع هذه الطلبات، وكما أسلفنا الذكر سابقا، يف غياب 

  . ما يشاهد من طرف األفراد الرقابة األسرية والوازع الديين القوي، ال ميكن السيطرة على
ار للبصر دون  كما أن القنوات الفضائية العربية الغنائية خاصة تقوم مبحاكاة القنوات العاملية من حيث اإل
مراعاة لنوعية الربامج املقدمة، ألن هدفها أصبح جلب عدد كبري من املشاهدين لضمان استمراريتها، وعليه فهي 

م مهما كانت ال   .وسيلةتعمل على جذ
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إذن كيف ميكن حتويل احلديث عن اجلنس إىل سلوك اجتماعي من خالل فضائيات ال بد أن تتحكم فيها 
  املرجعية اليت ننتمي إليها ؟ 

  هل ميكن أجياد لغة تواصل تتناسب والتطورات العلمية احلاصلة يف اجملتمع اجلزائري؟
ء ومرورا بالرتبية األسرية اليت تقوم على التفريق إن التعرض للجنس داخل األسرة، يعترب ممنوعا اجتماعيا، بد

 . بني اجلنسني يف العملية الرتبوية، ومدى تأثري هذه الرتبية على تكوين شخصية الفرد واجتاهاته

  التربية في األسرة  
الرتبية األسرية يف األسرة على التفريق بني اجلنسني فالذكر يبقى أحسن مكانة من املرأة، ألنه ميثل تقوم 

القوة واحلامل المسها، واملرأة تشكل قوة خطرة جيب ردعها، فحسب نفيسة زردومي أن التفريق بني اجلنسني يقوم 
على أنه ال جيب على املرأة أن خترج إىل الشارع لوحدها، وال أن تكلم غريبا، وال أن تنزع الستار عن وجهها وال 

تزين أمام رجل، يف حني أن الرجل مينع أن يسلم على أن يراها رجل غريب، أو أن تظهر عارية اليدين، أو أن ت
ِ         املرأة أو أن يكلمها أو أن ي لم ح هلا حببه  ُ                          . )1(  

وهكذا فاألنثى يف األسرة تفرض عليها قيود كبرية وفروقا اكرب ببنها وبني الذكر بدا من منعها من اخلروج 
م يف اخلارج فبقاء املرأة يف الداخل مدعم وحمكوم بعنف من الرجال  «إيل الشارع  وهدفهم هو ...الذين مكا

هي تبقى يف البيت لضعفها النفسي واجلسدي ولسهولة ) 2(» احلفاظ على االنسجام الذي يضمن حياة اجملموعتني
 )Tabou. )3انقيادها وانصياعها فلذلك فهي تشكل خطرا فجسمها يعترب عيبا 

الرجل ويعلم هو كذلك  ان اصغر منها فهوكما تتعلم األنثى كيف تطيع وترضخ لرغبات أخيها حىت ولو ك
  )4(،» يتعلم الصيب بسرعة جعل أخواته حتت تصرفه وتضمن له أمه ذلك فكل رغباته جمابة «انه توجب طاعته 

كما تتعلم منذ صغرها القيام باألعمال املنزلية وتتعلم احملافظة على جسدها وخاصة على شرفها فال جيب أن 
ا  وت فتقوم األم بتعليم ابنتها االنصياع واخلضوع جمربة «تحمل األم مسؤولية تربية األنثى حتدث أحدا غري أخوا

ا    )5(»وقهر شخصيتها وكسر كل يقضة للتحرر ا يف خطر كلما كربت يف السن وأ كما تعمل على تعليمها بأ
  .أيضا متثل خطرا 

ذه الطريقة جترب األم ابنتها على قبول وضعها الذي تعيشه إىل أن حيني موعد زواجها أين تتغري  و
وضعيتها، وإىل أن حيني ذلك املوعد تصبح األنثى حتت مراقبة صارمة خاصة بعد ظهور احليض لديها الذي يف 

                                                 
(1)- Zerdoumi Nafissa, 1982, L'enfant d'hier, l'éducation de l'enfant en milieu traditionnel Algérien, Paris : 

François Maspero, p 263. 
(2) -Medhar Slimane, 1992, Tradition contre développement, Alger : edt E.N.A.P, p57. 
(3)- Ipid, p55. 
(4)- Naaman Guessous Soumia, 1999, Au-delà de toute pudeur, la sexualité féminine au Maroc, Maroc, 4éme .edt 

EDDIF,  p 17. 
(5)- Lacoste Dujardin Camille, 1990, Des mères contre des femmes, maternité et patriarcat au Maghreb, Alger : 

edt Bouchène, p 71. 
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ا فقدت  الغالب ال تكون تعرف عنه شيئا، والذي تعيشه بكثري من اخلوف أو اهللع الناتج عن اعتقادها بأ
ا واالطمئنان على سالمتها عذريتها وغالبا ما تتجه إيل إحدى صديق ا لتصحيح معلوما ا أو جارا   ا

ومنذ هذه اللحظة يبدأ التحذير املتكرر وبكل األشكال، حتذير األنثى من أن يقرتب منها أي رجل دون 
حتديد هلذا االقرتاب ونوعه فتتعلم أن حتفظ نفسها من أجل رجل هو زوجها والذي يعترب العذرية حق من حقوقه 

  )1( .وضعت حتت مراقبة اجتماعية صارمة فالعذرية
ا حتذر من كل شيء له عالقة باجلنس فهي تنشأ على ذلك إيل غاية زواجها، وتبقى متأثرة به ،ويف  وأل
الغالب زواجها هذا تبقى الوحيدة اليت يكون آخر من يعلم، فغالبا ما ينسى أن يؤخذ برأيها يف املوضوع، ويف هذه 

ا العمة أو اخلالة أو األخت الكربى بإخبارها عن كل ما كان ممنوعا عنها طوال  اللحظة تتكفل إحدى  قريبا
ا، وتبدأ بإخبارها عن العالقة اجلنسية وكيف حتدث  ولكن هناك درس واحد وأساسي يعطى هلا من طرف  «حيا

ا، وهو عدم الفاعلية أي عدم املشاركة اإلجيابية يف العملية اجلنسية  إذ ليس من  )passivité «،)2احمليطات 
سها، فاملرأة جيب أة بأي إحساس وهكذا تعود وتتكرر سيطرة الرجل على املرأة وبفضل املرأة نفالالئق أن حتس املر 

تقوم به إال البغايا فكل فعل منها يؤدي إىل عالقة مع زوجها يعترب غري الئق فمثل هذا السلوك ال «عليها اخلضوع 
  )3( .»أو الزانيات

ا إال بعد فض البكا وهكذا جند  )4( رة اليت هي موضوع امتحان أمام اجلماعةوال يتحقق نقاء املرأة وطهار
املرأة تعيش تناقضا اجتماعيا فهي جيب أن تكون عفيفة طاهرة ال حتس وال تشعر باجلنس ولكن جيب عليها أن 

  )5(.تكون مطيعة لزوجها وترضيه، فجسدها عورة، جيب إخفاؤه مبقاييس األخالق ومباح مبقاييس الزواج

تمع واألسرة ال يفرضان مراقبة صارمة على جنس الرجل وحياته اجلنسية كما يفرضها وهذا وإن كان اجمل
لب بإثبات مع ذلك جيد كل الضغوطات موجهة حنوه ليلة الزفاف، من حيث أنه مطا -الرجل–على املرأة، لكنه 

  )6( .»بة اليت خيترب فيها الرجل رجولتهفليلة الزفاف هي املناس«رجولته أمام اجلميع، 
ما حتاول الرتبية األسرية أن جتعل عليه أفرادها يف األسرة، من حيث أن اجلنس شيء خاص بالكبار،  هذا

ومع حدوث تغريات اجتماعية يف اجملتمع اجلزائري  وخاصة من حيث . والذين هم مقبلون على الزواج دون غريهم
ا، وبعد خروج املرأة لل دراسة مث العمل، وبعد ظهور وسائل اإلعالم جمال االتصاالت فيما بني األفراد واتساع دائر

اليت أصبحت تلعب دورا كبريا يف نقل املعلومات، وأيضا على إعطاء نوع من الثقافة اجلنسية،  ميكننا أن نتساءل 

                                                 
(1) ( -  Ibid, pp 72, 73. 
(2)- Ibid, p 77. 
(3) ( -  Ibid, p 145. 

  .241.سراس للنشر، ص : ، تونس)حممد على مقلد: تر( ،اجلنسانية يف اإلسالم، 2000بوحديبة عبد الوهاب، - )4(
   388.، صرمؤسسة عز الدين للطباعة والنش: ، بريوتسيكولوجية املرأة، 1983الكيال،  بامسة - )5(
  .240 بوحديبة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص - )6(
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ا عن مدى جناح هذه الرتبية األسرية التقليدية يف ترسيخ ، لكن قبل ذلك نرى أنه من املفاهيم واملعتقدات اخلاصة 
  .أن نتحدث كيف تعمل األسرة على التأثري على أفرادها الضروري

 تأثير األسرة في تشكيل شخصية الفرد:  
ميكن إرجاع الكثري من مظاهر التكيف أو عدمه اليت تظهر يف سلوك األفراد إىل نوع العالقات االجتماعية 

اجملال األول الذي ينشأ فيه الفرد ويتعلم اليت تسود أفرادها واليت هي أساس املعاملة بني االبن ووالديه، فاألسرة هي 
الكثري من اخلربات واملهارات وخمتلف األشياء اليت تلقى قبول اجملتمع أو رفضه، وذلك من خالل عالقاته مع 

  .خمتلف أعضاء األسرة، وعليه فإن األسرة هي اجملال األول الذي يساهم يف تشكيل ميول واجتاهات الفرد
ا وتكتمها حول كل ما يتعلق باملوضوع وعليه فاألسرة يف جمال ا جلنس حتمل اجتاها معينا وهو سكو

وجتنبها احلديث عنه لتجنب املشاكل اليت ميكن أن حتدث بتناوله، لكن الفرد عند ما يصل إىل مرحلة عمرية 
كونه حقيقة معينة، فالبلوغ وما حيمله من صفات املراهقة، فإن الفرد ال ميكنه أن يتجنب اجلنس ألنه يصطدم به ل

تتصل به وبذاته، فيعود ويتذكر أن أوىل العمليات اليت تعلمها للتحكم يف جسمه، كانت يف غالب األمر مؤملة، 
، وبعد ذلك جيرب على سرت ذلك اجلزء من )*(بالقوة والعنف) التبول والتغوط(فهو يتعلم عملية التحكم يف اإلخراج 
  .جسمه بنفس القوة والعنف، والعقاب

علم الطفل منذ الصغر أن التحدث أو حىت اإلشارة إىل اجلنس يعترب حقيقة مؤملة، ولكنه عندما وعليه يت
يصل إىل مرحلة املراهقة جيد نفسه جمربا على التعرض للجنس، من خالل ما يتعرض له جسمه من تغريات 

تم األمر ويعيشه على أعصابه خارجية، ورمبا يعتقد أن ما حيدث له إمنا حيدث له دون غريه، ورمبا خلطأ قام به، ويك
ألن املرحلة اليت وصل إليها هي األخرى حرجة وحتمل العديد من . أن يستطيع االستفسار عما حيدث لهدون 

اإلحساس والشعور باحلرج ورمبا الدونية، إذ يصبح الفرد املراهق حساسا لكل ما حييط به، وبالتايل يعيش املراهق يف 
ميكنه التحدث عن اجلنس، وال ميكنه التحدث عما جيري له يف جسده ألن هذا  األسرة املشكلني معا، فهو ال

مرتبط بذلك وإىل أن يصل إىل سن الرشد والشباب يكون قد مر بالكثري من املصاعب اليت جتعله يبحث عن أي 
لفرد يف مصدر مهما كان، ميكنه من خالله أن يفسر ما حيدث له، وال ميكننا التحكم يف املصدر الذي يعتمده ا

تصحيح معلوماته، ألننا ال منلك رقابة على الفرد طوال النهار، إذ أن الفرد يف الوقت احلايل أصبح يقضي معظم 
  .وقته بعد املدرسة مع األصدقاء أو يف أي نشاط ترفيهي آخر

لشرب، هكذا تبدأ عملية الصراع النفسي لدى األفراد ذلك أن الدافع اجلنسي يأيت بعد الدافع إىل األكل وا
ويؤثر تأثريا كبريا يف التوافق والصحة النفسية، فاحلرمان اجلنسي ال يكون سببه بيولوجي أو فيزيولوجي بل 

 )الزواج هو( به بالقيام اجملتمع له يسمح ما إىل وصوله قبل بسنوات اجلنسي النضوج إىل يصل فالفرد ،اجتماعي
ا  « ،JERESILP عنها عرب وقد رغبته بتحقيق له تسمح ال ما غالبا واالجتماعية « االقتصادية فالظروف  مرحلة بأ

                                                 
  .)32-7(، باتنة، اجلزائر 11، جملة العلوم اإلنسانية العدد التواصلحبث يف  ،مظاهر التسلط يف الثقافة والرتبية العربية املعاصرة ، 1999وطفة علي،  *
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 االقتصادية الظروف أن غري اجلنسية، الوظيفة لدور ومؤهال اجلنسية قوته كامل يف املراهق يكون حيث جنسية بطالة
  )1( .» فرتة بعد إال بالزواج الوظيفة هذه ممارسة عن متنعانه قد واالجتماعية

 املراهقة مرحلة أن السيما وتوتر، قلق من عنها ينتج وما املراهق الشاب يتخطاها اليت املرحلة إىل باإلضافة
 أكثر جمتمعية  أبعاد ذات تصبح االجتماعية والتنشئة  الرتبية عملية  املقابل ويف اآلخر، باجلنس اهتمام مرحلة تعترب
 وسائل خاصة مثرية، وأفالم إعالنات من بثهت وما اإلعالم وسائل أن إىل وباإلضافة )2(األكرب، باجملتمع وارتباطا  عمقا

 وعادات سلوكات يف ترسيخه على العمل األسرية الرتبية حتاول ما عند التوقف الصعوبة من جتعل الغربية، اإلعالم
  . األفراد

                                                                                    فنجد مثال أسلوب التخويـف الـذي يعمـل علـى إمنـاء نـوع مـن االرتبـاك يف نفسـية الطفـل، وذلـك مـن خـالل 
                 األطفـال غـري املطيعـني   "                                                                  باء من إلقاء اللعنة على أحـد أبنـائهم يف حالـة اخلـروج عـن طـاعتهم وهـؤالء              ما يستعمله اآل

                                 باإلضـافة إىل أن اآلبـاء يعتمـدون أيضـا    )3 ( »                             و يصـبحون مشـوهني أو قبيحـي املنظـر                           غالبا مـا ميرضـون مرضـا خطـريا، أ
                             خــذ العــربة ممــا جيعــل الطفــل يعــيش يف                                                              علــى أشــياء خياليــة خميفــة مــن خــالل مــا يروونــه مــن قصــص ألبنــائهم، بغــرض أ

  .                  قلق دائم من اجملهول 

                                                                                       كما جند أسلوب التخجيل واإلشعار بالذنب، وهذه طريقة جتعل الطفل يشـعر بالدونيـة مـن خـالل مـا يقـال 
                                                                                                 له من أبويه وإخوته، بأنه أقل شئنا منهم فيشعر عندها باإلحباط وحيـاول أن يفهـم سـبب سـلوكهم حنـوه، ويغـري مـن 

   لن                                                                                   ىت يسـتطيـــع إرضــاءهم، لكــن قــد يتعنــت فيصــر علــى مــا هــو عليــه ألنــه متأكــد مــن أنــه ال أمهيــة لــه،و          تصــرفاته حــ
                                                                 وهذه العمليات تشكل منوذجـا مـن األسـاليب يف عمليـة التنشـئة االجتماعيـة وال   .                           يرضى اجلميع حىت وإن أراد ذلك

   .                                            تلجأ األسرة إىل جمال التشجيع واملكافأة إال نادرا 
                      ضـرب أبنـائهم بشـرط أن ال                                              تشجعه األسرة حىت يف املدرسة، بأن ال متنع املدرسني مـن               وجند هذا األسلوب 

                                                                                         يتعــدى ذلــك إىل أضــرار جســمية خطــرية  وبــذلك يعــيش الطفــل، العــريب  مقهــورا مكرهــا علــى فعــل األشــياء وعــدم 
             قــادر وال قابــل                                                                                    فعلهــا مــن غــري أن يســأل أو ينــاقش، فالرتبيــة األســرية هــذه تعمــل علــى جعــل أو إنشــاء فــرد تــابع غــري 

    .                            يف تصرفات الفرد يف مسائل معينة                                                               للنقاش واحلوار، وضعيف الشخصية، وهذا نالحظه يف االزدواجية اليت تظهر

                                                                                         فاجلنس مثال ممنوع التطرق إليه ألن األسرة عن طريق هذه األسباب وغريها منعتـه علـى أفرادهـا، لكننـا جنـد 
ــا يفعــل مــا يريــد      هشــام            وهــذا مــا جنــد   .                                                                              الفــرد مينــع نفســه أمــام األســرة مــن التطــرق للموضــوع، لكنــه خارجهــا وبغيا

                                           رد أن يسكت على القهر وأن يكبـت الضـغينة، ومـن                 من هنا يتعلم الف «  :                              ري إليه أن من نتائج هذه الرتبية  يش        الشرايب

                                                 
املكتب اجلامعي احلديث، سلسلة كتب : اجملتمعات اإلسالمية، اإلسكندرية، اخلدمة االجتماعية ورعاية الشباب يف 1983غباري سالمة حممد،  - )1(

  .15، ص )6(اخلدمة االجتماعية، الكتاب 
دار الفكر العريب،  :الرتبية اإلسالمية، القاهرةومواجهته من منظور  ، الصراع القيمي لدى الشباب،1988السيد الشحات أمحد حسن، - )2(

  .141ص
  .25ص  ،عامل الكتب:سات يف العالقات العامة واإلعالم، القاهرة درا ،1985عجوة علي،  - )3(
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                                                                                            هنــا تكــون يف الفــرد صــفات هلــا أبعــد األثــر يف تكــوين شخصــيته وتطــوير أمنــاط ســلوكه، لــذلك نــرى الفــرد يف ســلوكه 
                                                                                                االجتماعي بدال من اعتماده على الصراحة والصدق والتعاون مع اآلخرين، مييل إىل املداورة واألسلوب غري املباشـر 

    )1 (    »                             س والتمويه يف تفاعله االجتماعي          ويعتاد الد

  وسـائل اإلعـالم والجنـس - 3
إن وسائل اإلعالم اليوم أصبحت جد متطورة وعالمة من عالمات التقدم والتطور، لذا جند األفراد 
 يسارعون يف اقتناء األحسن منها، للحصول على املعلومات بطريقة أسرع، والتلفاز اليوم مل يعد الوحيد أو األكثر

خاصة إذا تطرقنا إىل جمال (تأثريا فنجد وسيلة أخرى بدأ استعماهلا يف احلصول على املعلومات املختلفة واملتنوعة 
وهي اإلنرتنيت، السيما وأن املتحكم فيها يستطيع احلصول على املعلومات منها مىت شاء، ) املعلومات اجلنسية

م هي اليت حتدد على األقل وقت ونوع املعلومات، وبأي طريقة، ويف كل وقت، فبعد أن كانت وسائل اإلعال
  أصبح الفرد اآلن بإمكانه أن حيدد هو وقت ونوع املعلومات اليت يريد احلصول عليها

                                             غـريه بـاخلرب، أي أخـربه بـه، أمـا لغويـا فتعـين نقـل اخلـرب   )           يعلـم إعالمـا (                                 إن كلمة إعالم مشتقة من الفعل أعلم 
                                   اإلعـــالم هـــو نشـــر الوقـــائع واآلراء يف صـــيغة  «  Hernar tirro        دد يقـــول                                إىل عــدد كبـــري مـــن النـــاس، ويف هـــذا الصـــ

    )2 ( . »                                                                                     مناسبة بواسطة ألفاظ أو أصوات أو صور، وبصفة عامة بواسطة مجيع العالقات اليت يفهمها اجلمهور

                            وســـيلة لنقـــل املعلومـــات واألفكـــار  «                                                       وغالبـــا مـــا يـــرادف كلمـــة اإلعـــالم كلمـــة اإلعـــالم واالتصـــال والـــذي هـــو 
ـا األفكـار واملعلومـات  «              أو مبعىن آخر هو      )3 ( »                                والتصرفات من شخص واحد إىل شخص آخر                                       الطريقة الـيت تنتقـل 

     )4 ( . »                                                                              بني الناس داخل نسق اجتماعي معني،خيتلف من حيث احلجم ومن حيث حمتوى العالقات املنظمة فيه
مــا ومــن خالهلمــا العالقــات اإل                         نســانية، وجانــب بالتــايل مــن                                                           فــاإلعالم واالتصــال أســلوب ووســيلة تتكــون 

                                                                                          التنشــئة االجتماعيــة ميــارس بواســطة هــذه الوســائل، لكنهــا ال تســاهم يف تشــكيل بعــض جوانــب الطفــل عــن نفســه، 
ـا حولتـه إىل إنسـان مسـتقبل وقـادت تفكـريه إىل    )5 (                                                 بل تعمل على تعطيـل بعـض قدراتـه وإمكانياتـه يف التفكـري،                                          أل

ــا                                  اســتقبال األفكــار واحللــول اجلــاهزة، وتــأ                                                               ثري وســائل اإلعــالم يكــون بطريقــة غــري مباشــرة يف عمليــة التنشــئة، ذلــك أ
                                                                                             تتوجـــه للفـــرد مـــن أجـــل تســـليته والرتفيـــه عنـــه أوال، لكنهـــا عـــرب مـــا تقـــوم بـــه مـــن خـــالل هـــذه التســـلية حتمـــل أفكـــارا 

    .        واإلثارة                                                                                        ومعتقدات ينقاد هلا املشاهد خاصة الطفل،بأسلوب عاطفي، أكثر منه عقلي،مبا هلا من عناصر التشويق
وذلك يتم من خالل هذه املراحل، فالفرد يدرك للمرة األوىل الفكرة اجلديدة واليت قد يسمع عنها ألول مرة 
ا من خالل حبثه عن تفصيالت أكثر حوهلا،مث يقوم يف مرحلة أخرى بعملية التقومي واليت يبدأ يف التأكد  مث يهتم 

                                                 
  .85،  ص 3األهلية للنشر والتوزيع، ط : ، بريوت مقدمات لدراسة اجملتمع العريب، 1981شرايب هشام،  - )1(
  .13، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ص مدخل العلوم اإلعالم واالتصال، 1984إحدادن زهري،  - )2(
مكتبة الوعي : ، القاهرة)ميتشكل نكاال:تر (، وسائل اإلعالم، صحافة، إذاعة، تلفزيون، 1984بس هاولسن، وإيدوين أميري،أجي، فيل .ك.وران - )3(

  .14، ص العريب
  .5، دار النهضة العربية، بريوت، ص تصال والتغيري االجتماعيأساليب اال، 1988، عوده حممد - )4(
  .128دار الشروق للنشر والتوزيع، ص : عمان ،علم اجتماع األسرة ،2000 ،معن خليل عمر - )5(
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ا وهل حتقق أهدافه، ويربط بني ظرو  فه الشخصية وبني ما حتصل عليه من معلومات،وقد يلجأ إىل من ضرور
ا بدأ يف عملية جتريبها،  مجاعته األولية وأصدقائه ،حىت يصل إىل قرار بتقبل الفكرة أو رفضها، فإذا تأكد من فائد

احل على وإذا حققـت لـه التجربـة نفعا، تبناها السلوك وأصبحت جزء من حياته، فإننا لو حاولنا تطبيق هذه املر 
املعلومات اجلنسية باعتبار أن وسائل اإلعالم تعمل دائما على نشر معلومـات جديدة، سنجد أن الفرد الذي قد 
يكون جاهال باملعلومات اجلنسية عندما حيصل على أول معلومة يبدأ اهتمامه باجلنس يتزايد ويبدأ بالبحث عن 

ذه ال حتتاج إىل عملية تقومي كبرية وطويلة، ألن املعلومات أفكار ومعلومات جديدة حوله، وألن املرحلة الثانية ه
اجلنسية مهمة يف نظره، وهو متأكد من أنه على صواب يف البحث عنها، وعلى األقل ال يقف أوال يريد أن يكون 

أن الفرد جاهال مبثل هذه األمور، باإلضافة إىل إمكانية استمتاعه بالبحث عنها، وال ميكن القول أننا نبالغ إذا قلنا 
يبدأ بتجريب ما يشاهده، والذي ميكن أن يكون من خالل احللم، االستمناء، االحنراف اجلنسي، أما احللم أو 
االحتالم فهو انعكاس لتفكريه والذي قد تعود بعض الصور يف ذهنه، حول مشاهد جنسية رآها أو يتمىن رؤيتها، 

  . بإشباع لذته بنفسه، ألنه ال ميلك الوسيلة لغري ذلك  أم االستمناء والعادة السرية فهو يعين أن يبدأ الفرد
بأنه لذة منفصلة عن الفعل التناسلي، ولكنها  « :لنصل يف األخري إىل االحنراف اجلنسي والذي يعرفه فرويد
وعليه فإن االحنراف اجلنسي هو ما  )1(، )22( » يف الوقت نفسه لذة ال ترضى عنها املعايري السائدة يف أي حضارة

ميكن أن نسميه بالنسبة للمراحل السابقة باملرحلة األخرية وهي تبين الفكرة واليت تظهر من خالل السلوك، إن مل 
 .يكن يف مقدور هذا الفرد الزواج 

َ                                                                           لكن يبقى أن  تبين هذه الفكرة مرهون بالصراع الذي ينشأ داخل الفرد من حيث إحساسه باخلطأ ور  مبا           
احتقاره لنفسه، وهنا يبدأ التوتر النفسي، وهذا ما يقوم به اإلعالم، ويساعد على تسريعه، كما مساه عزي عبد 

املخيال اإلعالمي والذي هو حالة تتضمن املشاعر النفسية االجتماعية اليت تتكون بفعل ما يتعرض له  )2(الرمحن
االتصال من جهة، وبفعل ما حيمله هذا اجلمهور من من حمتويات وسائل " العريب اإلسالمي عامة " اجلمهور

خمزون تراثي وأسطوري من جهة أخرى، فالتلفزيون حيمل آثارا واسعة، وعندما نتحدث عن التلفزيون فإننا نقصد به 
الربابول، ألنه ينقل األحداث واملعلومات بالصوت والصورة،ويشد اهتمام كل حواس األفراد،لذا فقد أخذ منذ 

وجماال واسعني، ذلك أنه ميكنه القيام  بتغيري قيم وآراء األفراد على املدى الطويل، خاصة وأن براجمه  ظهوره حيزا
متكررة، فهو ينقل الفرد بعاداته وتقاليده وطرق معيشته إىل كل مكان وإىل كل بلد، فيجعله يقارن بينه وبني العامل 

                                                 
  .141السيد الشحات أمحد حسن، مرجع سابق، ص - )1(
، 1دار األمة، ط : اجلزائر .د احلضارية بعض األبعا :اإلعالمية االتصاليةصر والظاهرة ، الفكر االجتماعي املعا1995عزي عبد الرمحن،  - )2(

  .155ص
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يعيش وضعا أقل مكانة مما يريه التلفاز، ومن ذلك فهو يؤثر الذي يريه التلفاز، ويربز التأثري خاصة إذا كان الفرد 
  )1( .» ، مما يؤدي إىل غياب املفهوم الثقايفألمناط غري مالئمة لظروف اجملتمعظاهرة احملاكاة «سلبيا إذ تظهر

إن الفرد واجملتمع وهو حياول اخلروج أو اإلفالت من هذا الوضع غري السوي بطبعه أو من جراء تدخل 
، - عن الوضع من أجل أن يقرتب منه اخليال هو ما يبتعد-ينتقل أو يقفز أو يلجأ إىل استعمال اخليال  اإلنسان

وهنا نستعمل اخليال ليس مبعىن ما يثريه من سلبيات  يف املخيال االجتماعي ولكن كإطار علمي معريف يسعى 
عن ذلك ومن مث التدمري الذايت  اإلنسان من خالله إما إىل االقرتان باحلق أو الذوبان يف ظلمات احلياد

   )2( .االجتماعي معنويا ومادياو 
واليات من اجلزائر، ) 4(مشلت أربع  1994وميكن أن جند هذا واضحا من خالل دراسة أجريت سنة 

يدور موضوع الدراسة امليدانية هذه حول  ،شابـا ثانويا 664، ومشلت اجلزائر، البليدة، عنابة، املسيلة :هي
واليت أظهرت نتائجها التأثريات التـي حتدثـها برامـج الربابول  )3(،»اجلزائـري وبرامـج التلفزيون األجنيبالشبـاب  «

م السابقة عند  % 34,46  «على الشباب حيث أن  من العينة، أكدوا تغيريهم ألخالقهم وأفكارهم وسلوكا
وعليه ميكن القول حسب  )4(،»الربابول منهم تبنوا أفكار وأخالق وسلوكات % 18,15وأن ... مشاهدة الربابول
إن التلفزيون قد استطاع أن يغري وجه احلياة السياسية يف البالد ويبدل العادات اليومية للشعب  « جورج جريبز

  )5( .» ...ويكيف أسلوب احلياة
دعمها ومن نتائج االنفتاح على النظام الرأمسايل واحلرية الشخصية، ظهرت سلوكات جديدة يف اجملتمع 

ال تستعمل لغرض علمي حبت،  اجلزائرالتطور احلايل للمعلوماتية، فنجد أن االنرتنيت فقط يف الدول املتخلفة ك
فاالنرتنيت وهي شبكة معلوماتية تربطك بالعامل، هي اآلن عندنا وعند البعض تستعمل مثلها مثل الربابول، بل 

ا أصبحت يف متناول اجلميع، ورمبا بأكثر حرية، فالفرد هو الذي حيدد طبيعة ما ير  ى وقت ما يريد، السيما وأ
فأصبح معروفا لدى الشباب ومن خمتلف األعمار، احملطات ) بالنسبة ألصحاب احملالت(وألن غرضها جتاري 

"Sites  " اليت تبث املعلومات اجلنسية، ورمبا خطرها يكرب ألن بإمكان األطفال الدخول إىل هذه احملطات
م يدفعونلسهولتها ودون م ليس كالتلفزيون فحسب الدراسة السابقة، فإن  ،أجرا فال أحد حياسبهم راقبة، وأل

                                                 
ص ص (، )2(تماعية، جامعة اجلزائر،العدد جملة العلوم االج حبوثحبث يف جملة  آثار التلفزيون على املشاهدين،، 1994عبد اهللا بوجالل،  - )1(

  .81، ص)75-105
  .161، ص نفسهاملرجع  - )2(
، )3(تماعية، جامعة اجلزائر،العدد جملة العلوم االج حبوث، حبث يف جملة الشباب اجلزائري وبرامج التلفزيون األجنيب ، 1995اهللا بوجالل، عبد  - )3(
  .)57-31ص .ص(
  .50، ص هنفس املرجع - )4(
  .75املرجع السابق، ص ،آثار التلفزيون على املشاهدينعبد اهللا بوجالل،  - )5(



 
 

149 

م برامج القنوات األجنبية ، % 60,84 كما   )1(من أفراد العينة أكدوا مراقبة أوليائهم وتوجيههم هلم عند مشاهد
  )2( .)30(...اضحة وغري األخالقية،من أفراد البحث أن األفالم اليت متنع عنهم هي األفالم الف % 42,23ذكـر 

مراهقا مبنطقة البليدة اجلزائر،  132مشلت  2000وحسب دراسة ماجستري يف علم االجتماع أجريت سنة 
من العينة أكدوا أن املعلومات  %95أن " واليت أظهرت نتائجها"إشكالية الرتبية اجلنسية يف األسرة اجلزائرية"حول 

من العينة ذكروا أن التلفزيون هو الوسيلة األكثر استعماال  % 89اجلنسية تنقل عن طريق  وسائل اإلعالم وأن  
                                       ِّ                                                    للحصول على املعلومات اجلنسية ، ذلك أنه ميك ن األفراد من احلصول على املعلومات بالصور وبطريقة مفصلة 

   )3(." % 33وذلك بنسبة 

التلفزيون وسيلة تكاد تسيطر على حياة األفراد يف توجهاته ومواقفه وسلوكاته إىل درجة ال يكاد الفرد  إن
صورا مادية مصنعة عن جسم اإلنسان " يبيع"إن التلفزيون  )4(حيس بذلك ، وكما يعرب عن ذلك عبد الرمحن عزي،

ويسعى جاهدا أن ) إذا غابت عنه القيمة(اهد وأزيائه وممتلكاته، وهذه األخرية تتحول إىل مؤثرات يتبناها املش
  . ميتثلها من خالل املرئي يف التلفزيون، فوسيلة التلفزيون تضعف إدراك الفرد للحقيقة

يؤدي إىل إهدار القيم أو حتييدها، فغالبا ما  )5(كما ميكن القول أيضا أن سوء استخدام الزمن اإلعالمي
  . ألخر واليت ال يكون الغرض منها تكوين عالقات دائمة وحقيقيةيستعمل االنرتنيت مثال للبحث عن اجلنس ا

وكنهاية هلذا العرض ميكن أن نرى مدى تأثري وسائل اإلعالم  يف نقل املعلومات اجلنسية، لكنها تقوم بذلك 
الفرد بطريقة سلبية أو أن األفراد هم من يسيء استعماهلا، ، فهذه الوسائل تساعد على تعزيز املوقف املزدوج لدى 

واملتمثل يف إنتاج سلوك جديد يوافق القواعد التنظيمية املوجودة يف األسرة واجملتمع وهو ما ميكن تسميته بالسلوك 
العقالين، فهو يقوم باحرتام القواعد املفروضة ظاهريا لكنه مع ذلك ال يريد االمتناع عن احلصول على املعلومات 

 الغالب، واليت إن مل جتد التوجيه الصحيح دخل الفرد يف مرحلة اجلنسية ويقوم بذلك بطريقة سرية منفردة يف
 . االحنراف واإلدمان اجلنسي

  
  
  

  

                                                 
  .45، مرجع سابق، ص  الشباب اجلزائري وبرامج التلفزيون األجنيبعبد اهللا بوجالل ،  - )1(
  .47نفس املرجع، ص   - )2(
رسالة ماجستري يف علم ، )دراسة ميدانية لتالميذ ثانوية مبدينة البليدة(إشكالية الرتبية اجلنسية يف األسرة اجلزائرية ، 2001سيدي موسى ليلى،  - )3(

  ).غري منشورة. (بوي، قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائراالجتماع الرت 
 )جوان/ جانفي(، )13(من القيمي إىل املرئي، حبث يف اجمللة اجلزائرية لالتصال، جامعة اجلزائر، العدد : اإلعالم والبعد الثقايف ،عزي عبد الرمحن - )4(

  . )113-95ص ص(مة متخصصة تعىن بأحباث اإلعالم واالتصال، جملة نصف سنوية أكادميية حمك
  .)48-64(قراءة يف تفكك بنية التحول الثقايف باملنطقة العربية، املستقبل العريب : عزي عبد الرمحن، الزمن اإلعالمي والزمن االجتماعي - )5(
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   :صالح الصوفي في الجزائر الكولونياليةظهور اإل
  )1934- 1869( المستغانمي حالة الشيخ أحمد مصطفى العالوي

  )1(مصطفى راجعي                                                                                
 :مقدمة

الثقافية البنيات االجتماعية واالقتصادية و  لقد كان للتحديث القسري الذي فرضته فرنسا الكولونيالية على
كل االساسي سالم الريفي املرابطي الذي كان الشاإليف بالدنا نتائج خطرية على القطاع الديين متثلت يف تراجع 

) مجعية العلماء(اصالح ديين بوجهني أحدمها سلفي  سالم يف اجلزائر الريفية وبروز حركةللتعبري عن ممارسة اإل
كشكلني أساسني للتعبري عن ممارسة االسالم يف ) الطرقية االصالحية ومنوذجها الطريقة العلوية( واالخر طرقي

  . لقرن العشرين يف اجلزائر احلضريةبداية ا
  . 1830مرحلة ماقبل االصالح الديني في جزائر ماقبل .1

كانت مالمح اإلسالم اجلزائري تتألف من ثالث   1830قبل جمئ العهد الكولونيايل  بالنسبة للجزائر يف 
اإلسالم الصويف من  دارس،املاإلسالم األرثوذكسي احلضري للعلماء والقضاة يف املساجد و : عبري الديينأشكال للت

، حيث اإلسالم عيب البدعي املرتبط باملرابطني والقباب واألضرحةالزوايا وأخريا اإلسالم الريفي الشخالل الطرق و 
 Joffe(الصويف يشكل جسرا للتواصل بني السنية النخبوية إلسالم العلماء والبدعية الشعبية إلسالم املرابطني 

1997:64.(  
أقدم شكل ديين ريفي يف بالد املغرب،  تعود أصوله إىل عهد املوحدين واملرابطني يف  رابطيامل كان االسالم

القرن العاشر، حيث كان املرابط شخصا حمل تقديس يف األوساط الريفية ، واملرابطون كانوا قادة كارزمني حمليني 
رجاال أو نساء أشخاصا ذوي تعليم   مل يكن املرابطون سواء كانوا. ريفيني اختذوا من الرباطات مقرات ألنشطتهم

وكانوا ميضون كثريا من وقتهم يف األسفار يف  األرياف بعيدا عن اإلسالم األرثوذكسي احلضري يف احلواضر الكربى 
، إسالم املرابطني  وهو التدين الريفي اخلاص )Adamson 1998:51(الذي ميثله العلماء الفقهاء و القضاة 

  .يف الشرق األوسطملغرب غري معروف ببالد ا
املرابطي  م رمبا بسبب وجود االسالم 12سالم الصويف يف الظهور يف بالد املغرب  إىل غاية القرن اإلتأخر 

حيث أن أقدم شخصية صوفية معروفة لدى املؤرخني هي سيدي  دي،الذي كان يستجيب حلاجات سكان البوا
ا) 1190-1126(بومدين  يف  ويعود انتشار التصوف ).Isichei 2004:43(الذي أقام يف تلمسان ودفن 

حيث ) 1465تويف (تلميذه اجلازويل و ) 1256-1196( الشاذيل ) بلحسن(مشال إفريقيا إىل تلميذه أيب احلسن
العبادة وهي يف األصل أمالك مكان الرباطات  كأماكن للتعليم و الزوايا اليت أخدت صوفية و تأسست الطرق ال

                                                 
 .مبستغامن  ،احلميد ابن باديسجامعة عبد  ،الجتماع ،كلية العلوم االجتماعيةأستاذ بقسم علم ا  -)1(
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اخلدمة ( والعمل الطوعي) العشور والزكاة(رائب الدينيةالضو ) الزيارة(من اهلباتوتتمول الزوايا ) حبوس(وقفية
  . ، كما جاء التصوف بشكل مدعم  وجمدد للتدين املرابطي الريفي بامتياز)التجرادو 

يف نشر ) 1465تويف (ومن العوامل اليت ساعدت على انتشار التصوف هو الدور الذي قام به اجلازويل
وتعاظم دور املرابطني كأفراد أو كقادة .للجازويل كأب روحي هلم  16وتبين السعديني يف القرن الطريقة الشاذلية 

لطرق صوفية يف فرتة التهديدات املسيحية الربتغالية واالسبانية لسواحل الشمال اإلفريقي،  حيث برز املرابطون 
يا  الزواملرابطني والصوفيني الرباطات و ا وبعد ذلك حتولت  مقرات .كقادة للمقاومة العسكرية الشعبيةوالصوفيون  

ومع جمئ احلكومات املركزية مع العثمانيني يف اجلزائر وتونس  .إىل مراكز للسلطة اإلدارية والسياسية احمللية
سعت هذه احلكومات املركزية إىل إدماج الرباطات  17والعلويني يف القرن  16والسعديني يف املغرب يف  القرن 

ويبدو أن املرابطني والصوفيني استمروا يف لعب .والزوايا و الطرق الصوفية يف السلطة حيث تعذر القضاء عليها 
م احمللية يف األرياف والبوادي مع احلكم املركزي بعيدا عن احلواضر ومساجدها اليت  دور الوساطة بالنسبة جملتمعا

ونظرا لتعاظم .وشهدت هذه الفرتة ظهور وانتشار أغلب الطرق الصوفية يف مشال افريقيا . قودها الفقهاء والقضاةي
الدور العمومي للرباطات والزوايا سعت السلطات املركزية للدايات والبايات والسالطني لردع وثين الطموحات 

  ).Joffe 1997:62-63.(العسكرية للمرابطني والصوفيني
سالم الفقهاء والقضاة الذي ارتبط بالسلطة املركزية يف احلواضر إسالم هو ملمارسة اإلالشكل الثالث 

وميكن وصف خصائص خطاب . الكربى يف املساجد واملدارس وهو يقدم نفسه على أنه ميثل السنة الصحيحة
ة يف احد الذي أوحى رسالته األخري العلماء والقضاة على أنه منوذج طهري، وحدوي، فرداين، كتايب لعبادة اإلله الو 

ائي ميكن الوصول إليه من قبل أي شخص يهتم بقراءته وهي صيغة تلغي كل وسيط وال تتطلب وجود  .نص 
ا طبقة مفتوحة جلميع  أن حيرسوا ويشرحوا الوحي املنزل،طبقة دينية خاصة اللهم إال طبقة من املتعلمني ميكنهم  إ

الذي يسمح بوجود الوسيط،  علي مرادبلغة  " الشركي"  املقابل، هناك النموذجيف .من تعلم وليس طائفة مغلقة
  ).Gellner 1981:159.(الرتاتبية الدينيةواملبالغة الطقوسية والتعبدية و  والشفاعة

املغاريب على  توتر دينامكي داخل اجملتمعلثالثة يف نفس الوقت سيقع صدام و أمام وجود األشكال الدينية ا
الديين تتعارض فيه السلطة املركزية مع السلطات احمللية واألرثوذكسية الدينية للعلماء احلضريني سياسي و املستوى ال

  ).Joffe 1997:63-64( ضد شعبوية املرابطني
  .الطرقيون، الصوفيون والعلماء في مواجهة االحتالل الفرنسي. 2

شكل التواجد الكولونيايل يف الشمال اإلفريقي سواء اختذ لون احلماية أو االحتالل كما يف اجلزائر صدمة  
م الدينني سواء كانوا مرابطني أو صوفيني أو أئمة  كبرية وحتدي عظيم تفاعل معه اجلزائريون من خالل قاد

  .  الرفض واملقاومةمساجد املدن الكربى بأشكال خمتلفة تراوحت من التقبل والتعاون إىل
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بالنسبة لإلسالم األرثوذكسي احلضري للعلماء كانت اإلجابة هي التقبل والتعاون خاصة يف املغرب 
ى أنفسهم بعد أما يف حالة اجلزائر حيث انقسم الداي والبايات عل وتونس حيث استمر وجود الداي والسلطان،

  .لعسكري لكن األغلبية كان هلم دور سليببعض العلماء فقط رفضوا العدوان ا إزاحتهم من السلطة،
وايا تتمتع بالنسبة لإلسالم الطرقي، اإلجابة عموما كانت هي التقبل والتعاون حيث كانت الطرق والز 

االقتصادي عن السلطة املركزية قبل االحتالل فكان من مصلحتهم التعاون وليس تأييد باالستقالل السياسي و 
كان هناك استثناءات، الطريقة السنوسية يف ليبيا كانت متحالفة مع العثمانيني .مانينيرة للعثالسلطة املركزية املنها

  .والطريقة القادرية بزعامة األمري عبد القادر اليت قاومت الفرنسيني. وهلذا شاركت يف مقاومة االيطاليني
املقاومة كان رد الفعل هي فعموما   ،طرق ، سواء كان ممثلوه أشراف أو مشايخاملرابطي الريفي سالمإلأما عن ا  

لكن كان هناك  .ن العاشر بصفته اجملاهد واحملاربلقد مت إحياء دور املرابط من القر  .العسكرية لالحتالل
لكن عموما مصدر مقاومة االحتالل الفرنسي كانت تأيت من  .حيث تعاون املرابطون مع احملتلنياستثناءات 

االستثناءات كانت عند الزاوية احلنصالية  يف  .ديين آخرن أي قطاع القطاع املرابطي للمجتمع املغاريب أكثر م
لكن عموما .وسط املغرب واملعاينني يف الصحراء الغربية على الرغم من صعوبة التمييز بني املرابطني والطرقيني 

  ).Joffe 1997:65.(حتتفظ الذاكرة الشعبية بذكريات املقاومة املرابطية لالحتالل أكثر اجيابية من غريهم 
م كانوا األكثر ني الريفني كانوا األكثر مقاومة رغم أن املرابط للتدخل الفرنسي إال أنه سيتهمون بعد ذاك  أ

ام.يف العشرينات  تعاونا من قبل ممثلي املصلحني السلفيني للمرابطني والطرقيني بالتعاون مع االستعمار  هذا اال
  .ديين يف ثالثينات القرن العشرينيسيتحول  إىل مربر أساسي لقيام اإلصالح ال

  . 1940- 1909: نشوء اإلصالح الديني في الجزائر. 3
كان لالستعمار الفرنسي للجزائر انعكاسات خطرية على تطور احلياة الدينية يف اجلزائر، حيث أن 

إحداث تغريات التحديث الكولونيايل من خالل إحداث تغري اجتماعي واقتصادي على حياة اجلزائريني ساهم يف 
دينية، أمهها تراجع التدين الريفي املرابطي ومنو التدين احلضري يف شكل حركة اإلصالح الديين يف املدن الذي  

يعكس ). ابن عليوة( وكذلك جتدد احلركة الطرقية يف مستغامن) ابن باديس(مشل قيام احلركة السلفية يف قسنطينة 
الواقعة  جلنرمط الريفي  إىل النمط احلضري الذي اعتربه ارنست نشوء حركة اإلصالح الديين التحول من الن

  ).Gellner 1981:163.(.األساسية يف تاريخ مشال إفريقيا 
  )1940- 1889(ابن باديس  :اإلصالح السلفي.1.3

تعود جذور حركة اإلصالح الديين اليت تزعمها ابن باديس من خالل مجعية العلماء املسلمني اليت تأسست 
يف شكله األويل مع احلركة السنوسية يف  املبكر الذي ظهر يف مشال إفريقياالسلفي  إىل حركة اإلصالح 1931يف 

كانت هذه التطورات الدينية اجلديدة  .لوهابية يف املغرب يف نفس الفرتةليبيا يف بداية القرن التاسع عشر واحلركة ا
اصة يف اإلمرباطورية العثمانية حيث ظهرت األفكار ، وخيف الشرق األوسطيف اإلسالم املغاريب تواكب التطورات 

  .1890و 1880عبده بني واألفكار السلفية لألفغاين و  1860اإلصالحية للشبان العثمانيني يف 
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كانت احلركة السلفية تريد القيام بتحديث على املستوى الديين يواكب التحديث االقتصادي والسياسي 
واإلصالحات العثمانية يف املنتصف األول للقرن التاسع ) 1820(مصرواالجتماعي  الذي بدأه حممد علي يف 
ل بأن التحديث املادي والعلمي كانت فلسفة اإلصالحيني تقو  1840عشر وإصالحات امحد باي يف تونس يف 

التقين يف بالد اإلسالم ميكن أن يعتمد على اإلسالم نفسه بعيدا عن اخللفية الثقافية الغربية، لكن اإلسالم و 
يفي والطرقي املشوب باخلرافات لصايف األصلي للسلف الصاحل اجليل األول لإلسالم و ليس اإلسالم البدعي الر ا
ومن هنا  .الفكري للمجتمعات اإلسالميةاإلصالحيني مصدر التخلف املادي و الشعوذات الذي يعترب يف نظر و 

كانت هذه  .اإلسالمية املتخلفة ن األوضاعجاء عداء اإلصالحيني للطرق والزوايا واملرابطني بصفتهم مسؤولني ع
  . 19و 18خاصية مشرتكة حلركات اإلصالح يف القرنني 

ة اخلطايب يف حرب احلركات السلفية أصبحت حليفة حلركات التحرر الوطين اليت بدأت يف الظهور بعد هزمي
ين باشا بتأسيس املدرسة يف تونس، شكل اإلصالح اإلسالمي قاعدة إصالح التعليم مع خري الد .الريف باملغرب

،مث بعد ذلك سيستوعب حزب الدستور 1920مث الثعاليب يواصل اإلصالح بتأسيس حزب الدستور يف  .الصادقية
يف املغرب سيؤسس عالل الفاسي حزب االستقالل يف  ،حزب الثعاليب 1934اجلديد الذي أسسه بورقيبة يف 

1934).Joffe 1997:67.(  
حركة اجلزائر   ظهرت عندنا يف اجلزائر حتت اسماليت اإلشارة إىل احلركة اإلصالحيةب ويف هذا السياق، جي

قومية  باملشرق أكثر والذي كان يدعو إىلحممد برحال املتأثر  .Les Jeunes Algériens" الفتاة
، وإصالح فكري على شاكلة النهضة يف املشرق، والقاضي بن حبيلس Patriotismemusulmanإسالمية
حركة اجلزائر  .والتجديد الفكري والديين للجزائرخالد ميكن ان نعتربهم اآلباء املؤسسون حلركة اإلصالح  واالمري

الفتاة سعت إىل نشر الثقافة والعلم يف أوساط الشعب واملطالبة باحلقوق املدنية والسياسية من خالل تأسيس 
  )Remaoun 2000:49( .النوادي والصحف

. والتحديث الفكري يف اجلزائر و العام  الذي يشجع على اإلصالحهذا اجل جاءت حركة ابن باديس نتيجة
حماربة اإلسالم الشعيب الريفي املتهم بعبادة األولياء األمر باديسية على نشر اللغة العربية و وركزت جهود احلركة ال

موجود يف مصادر اإلسالم ي الذي اعترب إشراكا يف عبادة اهللا، يف املقابل كانت الدعوة للعودة إىل إسالم أصلي نق
) 1328تويف يف (املدرسة احلنبلية ومؤسسها ابن تيمية  وجتلى أكثر يف نظر اإلصالحني يف السنةالكتاب و 

  ).Brown 1966:98-103(18وجمددها حممد ابن عبد الوهاب يف القرن 
  )1934-1869(الشيخ أحمد مصطفى العالوي :اإلصالح الطرقي .2.3

شجعت كذلك قيام حركة إصالحية للطرقية اجلزائرية قادها طرقيون وأشهرهم الشيخ جزائر العشرينات 
مل تقتصر على احلركة اليت بدأها ابن باديس من خالل  حركة اإلصالح الديين يف اجلزائر. العالوي املستغامني

واملثال .ط احلضري أنشطة مجعية العلماء املسلمني ولكن روح اإلصالح الديين هبت على الطرق الصوفية  يف الوس
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األبرز يف نظر العديد من املختصني هو حركة اإلصالح الديين الطرقي اليت بدأها الشيخ أمحد العالوي يف مستغامن 
  .مؤسس الطريقة العلوية يف العشرينات حيث أدخلت إصالحات على التصوف اجلزائري مل تكن مسبوقة

قد سببت اختالالت وظيفية للطرق  1830ائر سنة كانت التغريات البنيوية اليت أحدثها احتالل اجلز   
فقدت الزوايا   مع جميء االحتالل، .ات مؤسساتيةوالزوايا يف اجلزائر ويف مشال إفريقيا عامة تطلبت القيام بإصالح
السعديني يف القرن  األتراك،(بائل واحلكومة املركزيةوظائفها التقليدية اليت كانت تتمثل يف دور الوساطة بني الق

. التحكيم  يف النزاعات القبلية وفقدت دور الضبط يف جمتمعات مل تكن ختضع لسيطرة احلكومة املركزية، و ...)16
  .Gellner 1981)فمع جمئ حكومة مركزية قوية ومتوسعة مع الفرنسيني أصبحت الطرق الصوفية  بدون عمل 

من أمهية الزوايا  لنقل الذي قلل مع حتديث وسائل ا وظيفة تقدمي اخلدمات للمسافرين كما فقدت الزوايا
كما ساهم انتشار التعليم احلديث يف تراجع الدور التعليمي للزوايا وشكلت حركة اهلجرة إىل .كأماكن لإلقامة

 Joffe( .املدن العامل األساسي يف تراجع اإلسالم الريفي يف شكله املرابطي والطرقي لصاحل منو اإلسالم احلضري

1997:68(  
ممارسات التدين الريفي املتعلق باملرابطني   تالذي شهدته اجملتمعات املغاربية استمر رغم التحديث 
عالجية و باملرابطني احملليني، وزيارات املرابطني يؤدي وظائف اجتماعية متنوعة ) املواسم(كاالحتفاالت السنوية

يف اجلزائر  .ل متنوعةالتصوف يف احلضور بأشكا ورغم هذه التغريات استمر ).Joffe 1997:69-70. (وغريها
يف املغرب،  .دية إال انه مازال لديها األتباعاالقتصاالصوفية فقدت سلطتها السياسية و  وتونس  رغم أن الطرق
مهمني يف  ا                                                                  ً والوزانية والدرقاوية تكيفت مع العامل احلديث وأصبح كبار أعضاءها أفراد   الطرق الكربى التجانية

أما الطرق الصوفية  األكثر شعبوية اليت تتضمن عناصر بدعية من ثراث  .ديدةالبنيات االقتصادية والتجارية اجل
 Joffe(فبقيت مهمة فقط يف املناطق الفقرية يف املدن الكربى  حراء مثل احلمداشيةوقناوةوعيساوةجنوب الص

1997:68-69.(  
ل إصالحات حالة الشيخ العالوي املستغامني بصفته منوذج التصوف احلضري الذي ادخ جلنرتناول   

( يف وسط الطيف الديين اجلزائري بني اليمني الديين احملافظ جلنرعلى  التصوف الريفي ومتوقع بعد ذلك حسب 
فهو مل يكن حمافظا جدا كما ). اصالحيو مجعية العلماء(واليسار الديين) الطرق الريفية و مثاله الطريقة العيساوية

لكنه كان يف وضعية  A.Berqueأوغستن باركا كما كان يرى ومل يكن حتديثي  M.Lingsمارتن  لينغزتصوره 
  ).Gellner 1981:134،148(بينهما 

 1926و 1921عالقة الطريقة العلوية منذ الشيخ العالوي بالريف يف مشال املغرب ومبقاومة اخلطايب بني 
ضد األسبان تكشف جوانب التحديث الديين عند الشيخ العالوي حيث أن طبيعة مقاومة اخلطايب اليت مجعت 

جعلت من اخلطايب صاحب ) Joffe 1997:66( عناصر سياسية عصرية إىل جانب العناصر الطرقية التقليدية
  . الريفي املغريبجتديد طرقي رمبا شكل ذلك مصدر جاذبية بني الشيخ العالوي اجلزائري و اخلطايب
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مؤسس الطريقة العالوية مصلحا صوفيا حيث ادخل العديد من ) 1934-1869( كان الشيخ العالوي
النساء على حد سواء، وحرص لقد لقن التعليم الصويف للرجال و  .العناصر التحديثية على التقليد الصويف اجلزائري

أول شيخ ملك سيارة واستخدم اهلاتف وملك مطبعة كان  .تعليما صوفيا ورياضيا الال خيرةعلى تلقني ابنته 
شجع التعليم لدى .)1946- 1926(، البالغ اجلزائري )1926-1923(لسان الدين، : أسبوعيةوأسس صحفا 

، كما وسع دائرة التجربة الروحية لتتسع يف نشر املعرفة يف وسط غري متعلمأتباعه واستخدم ديوانه الشعري الغنائي 
دعم املسرح، سافر إىل فرنسا وشارك يف وضع حجر األساس ملسجد باريس  .حمصورة يف النخبةبسطاء وال تبقى لل

كان له تأثري على املثقفني األوربيني الذين . سويسرا واجنلرتاعرتاف الرمسي بطريقته يف فرنسا و مت االو1926يف 
تني بارك دراسة يف ، اوغس، كما كتب عنه والد جاك بارك Guenon ;Shuon ;Jossot ;Carret عاصروه 

 Un mystique modernisteالشيخ العالوي بالصويف العصري يصفه فيها 1936 سنة79اجمللة االفريقية عدد 
)36  ،-4139 Bentounes 2009 .(  

يف قيادة الطريقة العلوية ) 18981952-(خلفه الشيخ عدة بن تونس  1934بعد وفاة الشيخ العالوي يف 
وواصل عملية التجديد اليت بدأها سلفه العالوي حيث اهتم بالشبيبة وساعدهم يف تشكيل أول نادي حملي  لكرة 

واهتم بإعادة إدماج املساجني يف احلياة املهنية  ،ة التنوير الثقافية خاصة بالشبانوأسس مجعي. القدم ودعمهم ماديا
ذه الفئةللتأهيل امل بفتح مدرسة وحصل على  1918و 1914شارك يف احلرب العاملية األوىل بني  .هين خاصة 
أسس صحيفة املرشد لسان . العسكرية بعد احلربكان مهتما بالتطورات السياسية و   .Sergentرتبة سرجان 

بعد تأسيس مجعية  اب اإلســـــالم باللغة الفرنسيةمث بعد ذلك صحيفة أحب 1944حال الطريقة العلوية باللغتني يف 
من اجل احلوار والتعايش والصداقة بني البشر بغض النظر عن االختالفات الدينية  1947أحباب اإلسالم يف 

)Bentounes 2009:47-50.(  
ا مجعية العلماء املسلمني  إذن مل يقتصر التجديد الديين يف اجلزائر على احلركة اإلصالحية السلفية اليت قاد

ركة الطرقية اليت استطاعت أن تدخل إصالحات على الطرق الصوفية كما رأينا مع الطريقة وإمنا مشل أيضا احل
  .العلوية ومؤسسها الشيخ العالوي

التوجه اإلصالحي  للطرقيني بقيادة العالوي والسلفيني بقيادة ابن باديس  مت ترمجته يف مشروع مشرتك  
ي وعدة بن تونس سكرتري الشيخ وحممد املهدي مدير و وحضر الشيخ العال .لتأسيس  مجعية العلماء املسلمني

اية االجتماع ظهر . 1931ماي  5جريدة البالغ لسان حال الطريقة العلوية لالجتماع التأسيس يوم  لكن بعد 
أن مجعية العلماء املسلمني اليت مت تأسيسها سيطرت عليها العناصر ذات التوجه السلفي  وحتولت جريدة الشهاب 

امات لسان حال مج عية العلماء إىل منرب ملهامجة الطرقية ودافعت جريدة البالغ لسان حال الطرقيني عن اال
ولكن التفاهم واملصاحلة بني أقطاب اإلصالح ابن باديس  ). Merad 1999 ،Brown 1966:103(السلفية 

تغريت بعده اللغة املستخدمة سواء يف الصحافة السلفية أ والصحافة وي تعزر بعد لقاء مستغامن الشهري و عالالو 
يف كتابه عن الطرق الصوفية   le general P.J Andreيف األخري نسب . الصوفية  وأخدت منحى تصاحليا
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 إن كان البد أن انتسب لطريقة صوفية، فاين اختار الطريقة العلوية" باجلزائر إىل بن باديس القول بأنه
)"Bentounes 2009:194.(  

حىت لو مل نتأكد من صحة هذا التصريح أو كان غري صحيح فأنه يدل على التقارب اإلصالحي بني ابن 
الطرقي وكالمها باشر حركة إصالح ديين يف اجلزائر احلضرية للعشرينات فرضتها حتديات  والعالويباديس السلفي 

وأصبحت احلالة  .ذي أصبح ذا طابع حضري أكثر فأكثرالالتحديث الكولونيايل على  املشهد اإلسالمي اجلزائري 
  .الدينية  اجلزائرية بشقيها السلفي والطرقي حالة اصالحية يف الوسط احلضري

  :خاتمة
حاولنا أن نبني أن اإلصالح  الديين الميكن اختزاله  اىل االصالح الباديسي فقط لكنه يشمل أيضا 

والتحديث يف الطريقة  وبينا مظاهر التجديد. ي يف نفس الفرتة الزمنيةاإلصالح الطرقي الذي قام به الشيخ العالو 
مث ان   .مع الذين خلفوه على رأس الطريقة على يد الشيخ العالوي والذي استمر 1909العلوية منذ تأسيسها يف 

 .لوطنيةحصر صفة اإلصالح الديين  باالجتاه الباديسي بعد االستقالل كان له انعكاسات سلبية على التنمية ا
االصالحية ومل تسمح هلا باملشاركة يف دية و التقلي الطرقية ئر املستقلة التهمش واالقصاء علىفلقد مارست اجلزا

ا حركات رجعية متخلفة وظالمية غري عقالنية رغم  ن االدلة السردية والوثائقية املتوفرة مثال عن أالتنمية حبجة ا
أظهرت أن لديها روح  )1975-1928( احلاج املهدي بن تونس الطريقة العلوية بعد االستقالل يف مرحلة

التقليد الصويف  وروح االنفتاح الديين والثقايف والرغبة يف املشاركة يف تنمية البلد انطالقا من جذور التجديد الزراعي
  . )Bentounes.2009( .الذي بدأ مع الشيخ مصطفى العالوي االصالحي

لغربني من التحول الراديكايل الذي وقع يف اجلزائر بعد االستقالل ضد لقد اندهش العديد من الباحثني ا
احملتمل أنه مل يوجد أي بلد  من"ر عن ذلك بأحسن تعبري ملا كتب  رموز الثقافة الصوفية حيث عرب ارنست جلن

عشر،  ويف نفس مسلم ارتبط الناس فيه كلية باألولياء الصاحلني الريفيني مثلما كان احلال يف جزائر القرن التاسع 
 Gellner". (ما فعلت اجلزائر بعد ذلك ناهض األولياء الصاحلني بعنف مثلالوقت مل يكن هناك أي بلد 

1981:155.(  
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  الجزائرإشكالية العمارة في 
  من أزمة إبداع إلى إبداع األزمة

  )1(باشا محمد
ا إىل أزمة املدينة األوروبية، خصوصا  انطلقت بأوروبا يف القرن الثامن عشر تيارات فكرية متناقضة يف نظر
ّ                                                  بعد هجرة اليد العاملة من األرياف إىل املدن، وتعرض ها لألمراض نتيجة تراكمها داخل فضاءات هي من األقبية                                               

أن أزمة املدينة األوروبية هي من  إنجلزيعتقد  أشبه منها باملساكن، وخالية من أدىن شروط احلياة، وقد كان
  .جتليات األزمة الشاملة للمجتمع الرأمسايل

يف خضم هذه التجاذبات الفكرية ظهرت فلسفتان خمتلفتان يف تعاطيها مع املدينة، وما جيب أن تكون 
ة ما مينحه الفن بشكل ن جه                                                      ّ                 عليه، األوىل تدعو إىل ضرورة العودة إىل مرحلة سابقة كانت تقي م فيها العمارة م

يتزعم هذه النظرة التيار الثقافوي ات الروحية والنفسية لإلنسان، و الثقافة بشكل عام، من إشباع للحاجخاص، و 
)Culturaliste(، برز هذا التيار يف إجنلرتا على اخلصوص أين ظهرت روستانووليام موريس و من بني رواده ،

  .ة املادية و الثقافية، من انتشار لألمراض والتلوثنتائج وخيمة للثورة الصناعية على احليا
الفقر الذي طبع الفضاءات العمرانية " فن العمارة حسب مبادئه الفنية"يف مؤلفه  كامبيليوسيتانتقد  

طرح للعمارات، و ) Standardisation(النمذجة قائم على التشابه و  املشيدة يف القرن التاسع عشر بشكل باهت،
ة اليت سبقت الثورة تفعيل الفن يف عملية البناء متاما مثلما كانت عليه احلال بالنسبة للفرت  يف املقابل ضرورة

لشوق إىل هو ال يطرح أفكاره انطالقا من اام والتنوع يف إنتاج العمارة، و املتميزة بالغىن والثراء، واالنسجالصناعية، و 
ا عنصعمارة القرون الوسطى، و  املعنوية لدى وري يف تلبية احلاجات الروحية و ر حملكن بعنوان حتريك الثقافة أل

ا، والدعوة إىل أن تكون أبعاد املدينة معتدلة   اإلنسان، مع احلفاظ على الطبيعة اليت ال قيمة للمعمار من دو
أما متركز السكان فيجب أال يكون يف منطقة  فنيس،، وروون، كأكسفورد  مستوحاة من مدن القرون الوسطىو 

فورييه اجلانب اجلمايل والفين الدور الذي تلعبه النظافة عند  زعني يف عدة نقاط، بينما يلعبواحدة، بل مو 
وال ميكن أن يتطور إال من  )2(ألن الفن ينبع من الشعب ويوجه إىل الشعب وتبدعه أنامل الشعب وريشاردسون،

عرب عن متيزها، فاإلنسان لصيق خالل احلرفة يف جمال البناء، فكل عمارة ينبغي أن تكون خمتلفة عن األخرى لت
بفنه، وبقيمه اليت ختتزن رؤيته للحياة، للكون، وللمدينة، اليت هي يف ذهنه كلوحة فنية صاغتها أنامل رسام مبدع 

 عمليةأفكارها على  أما الفلسفة الثانية فقد اختارت أن تقيم . قبل أن تتجلى يف شكل هندسة فنية فريدة ومتميزة
التقدم والتطور التكنولوجي املنبعث إشعاعه من الثورة الصناعية، وتراكم الرأمسال الصناعي، فاملدينة عند هذا التيار 

إشارة إىل البناء  (La ville verticale)جيب أال ختضع إال لسلطان العلم واهلندسة العقالنية، ولعل املدينة العمودية 
د انتشرت مناذج البناء املوحد هلذا الفكر يف مجيع أحناء أوربا، وكانت أغلبية العمودي، أبرز مثال هلذه الفلسفة، وق

                                                 
  . مستغامن جامعة ،كلية العلوم االجتماعيةأستاذ بقسم علم االجتماع،   – (1)

(2) -  Françoise CHOAY : « L’urbanisme, Utopies et réalités »,Ed du seuil ,Paris,1965, p 22-23. 
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الذي اختزل احلركة داخل  (charte d’Athènes)الدول األوربية تستوحي مفردات هذه الفلسفة من دستور أثينا 
اإلنتاج على  وكأن املسكن أصبح حلقة يف صريورة. نوم، تنقل، أكل، تسلية: الفضاء السكين يف أربعة وظائف

  .الطريقة املاركسية، من جهة أنه بين فقط من أجل أن يعيد العامل فيه إنتاج قوة عمله ليس إال
ال خيضع هذا التيار للضغوطات اليت متارسها التقاليد، بل ينفتح حبرية على العقل يف إعداد مناذج البناء، 

وغريها هي  .. سية، فاملعابد، املدن واملساكنفهو يشبه اإلنسان عرب كل العصور بالنحل وهو يشيد خاليا هند
ا ذات أبعاد إنسانية يفصل هذا التيار بدقة وعناية مناطق العمل عن . كذلك خاليا من النوع نفسه، غري أ

مناطق السكن وهذه األخرية عن مناطق الرتفيه وكل منطقة من هذه املناطق مقسمة هي األخرى إىل مناطق صغرية 
يأخذ حيزا خاصا به، وهذا التقسيم للفضاء على هذا ... جتاري، صناعي، إداري: نشاطمصنفة ومرتبة، فكل 
  )1( .(zonage)النحو يسمى بالتنطيق 

مبا أن حاجات اإلنسان كما أشرنا إىل ذلك سابقا هي واحدة، على املسكن إذا أن يكون واحدا موحدا 
)Standardisé( ة على استيعاب عدد كبري من السكان موجودا يف حي يضم عمارات ممتدة علوا وقادر ، و

كل متأمل هلذا املعمار يدرك أنه ، و )مساحات خضراء(حظائر طبيعية  للمحافظة على أكرب قدر من الفضاء إلقامة
شيد لتلبية احلاجة امللحة إىل املسكن بعد الدمار الذي شهدته املدن األوروبية  بعد احلروب العاملية، كما أنه بين 

  .لصناعة إىل اليد العاملة بإنشاء جتمعات سكنية مبحاذاة املصانع األوروبيةعلى مقاس حاجة ا
بأن اهلندسة املعمارية تعيش تراجعا إذا ما قورنت بالتحوالت اليت جرت يف القرن  )2(لوكربوزيهالحظ 

تركت فيه  العشرين وهو عصر اآللة الذي يسيطر عليه الفن واإلنتاج املكثف واالتصال، و كذلك الدميقراطية اليت
ا بشكل واضح،فقد كان يتابع بدقة وإمعان هذه التغريات احلاصلة يف اجملتمع يف خمتلف  السيارة والطائرة بصما

لكن املعمار يف نظره بقي حبيس القرن التاسع عشر ألن النقاشات اليت أثريت بشأنه اقتصرت فقط على  امليادين،
هذا الركود على مستوى األفكار  اجلديدة  للمجتمعات الغربية،الطرز املعمارية وحماولة أقلمتها مع األوضاع 

إىل التفكري يف كيفية تطوير املعمار على غرار ما شهدته اجملتمعات من تطورات يف خمتلف  لوكربوزيهاملعمارية دفع 
ذه احلاجة إىل ضرورة دفع الفكر املعماري إىل األمام هو تعبري عن  ّ                                                                 مناحي احلياة، و لعل  شعوره  حسه املرهف                  

فقد جسد حركة الوصل ما بني النماذج ، وقدرته على استيعاب وتفكيك دقائق مفردات التغيري احلاصلة آنذاك
  .املعمارية السابقة وانطالقة الفن املعماري على أسس الفكر احلديث فيما بعد

مهندس هو و الفن بالنسبة للكان يعترب أن اجلمال أ  (Walter Gropius) والتر غروبيسعلى غرار 
فنظرته هذه كانت حتمل رؤية جديدة قائمة ليس فقط على أساس مسألة  ،مرادف للبساطة وضبط األشكال

                                                 
(1) - Olivier MONGIN : « la condition urbaine, la ville à l’heure de la mondialisation » Edition du seuil 

.Paris.2005, p112 
(2) -  Elizabeth Darling :“le Corbusier”, Edition Dubayy.2000, p12. 
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مبثابة القاعدة اليت قامت عليها مقاربة  وفعال كان هذا التحول يف الطرح )1(النمط ولكن على أساس الوظيفة،
واملتمثلة يف  بدية اليت تستند عليها اهلندسة املعمارية،جديدة للمعمار، تأخذبنظر االعتبار عالقة النمط باملعايري األ

باإلضافة إىل تبنيه التجرد يف لغته املعمارية،  ،  (le volume, la surface et le plan )املساحة، واملخطط احلجم،
 .بيعةوحماولة إعادة تنظيم املعمار املعاصر انطالقا من  خلق نوع من التوازن يف تساكن اإلنسان، اآللة والط

  :انعكاسات تطبيق النمط الوظيفي بالواليات المتحدة وأوربا
انطلقت االنتقادات املوجهة للتيار الوظيفي يف بداية األمر إىل اجملسمات املادية املنجزة، لتمتد إىل طرق 

اية املطاف على  املتحدة تعترب الواليات إعادة النظر يف اإلعمار كتخصص، و اإلجناز والدراسة، مث لتستقر يف 
ّ              املتضرر األول من املعمار املوح د ألنه جيسد عدم الفكرية مقارنة مع األحياء اهتمام حباجيات الفرد الروحية و                           

اليت تلعب فيها الشوارع دورا هاما يف إثراء العالقات االجتماعية، وتنمية احلاجات الثقافية لدى  )2(التقليدية
اية الستينات إىل أوروبا متزامنة مع ظهور ختصصات مثل علم النفس األفراد، و قد انتقلت هذه االنشغاالت مع 

وعلم االجتماع احلضري، علم اإلناسة واأللسنيات، وكانت بعض هذه االنتقادات قد أطلقت العنان للحنني إىل 
االجتاه،  يظهر ذلك يف الكثري من القوانني املتحركة يف هذارة االهتمام به وإعادة تأهيله، و الرتاث التارخيي وضرو 

  .الداعي إىل محاية الصورة التقليدية للمدينة 1975عام  أمستردام، وميثاق مولرومثل قوانني 
مل يكن من املستطاع يف فرنسا احلديث عن هدم هذه البنايات إال مع نشوء الوكالة الوطنية إلعادة التأهيل 

، يف حني مل يكن تاريخ إجنازها ، اليت أسقطت الطابو ودعت إىل هدم املساكن املشرتكة)ANRU(احلضري 
يتجاوز األربعني سنة، ويف أحيان أخرى مل يكن قد مت اسرتجاع الرأمسال املنفق فيها بعد، وفعال مت هدم الكثري من 

 بالزاكوحي  2003-2002سنة  تولوزمبدينة  بالفونتانالعمارات عرب الرتاب الفرنسي، كما هي احلال يف حي 
  .2005-2004مبدينة ليل سنة 

منتقدة  ،انطلقت الكثري من التقارير باجتاه وزارة السكن ووزارات أخرى مثل العمل والتضامن بفرنسا
 .أمناط معمارية بديلة سنوات طويلة من تطبيق املعمار الوظيفي، يف حماولة لتدارك األمر والتفكري يف

هود واإلبداع يف جمال اهلندسة إىل السلطات املعنية ببذل املزيد من اجل يف تقرير لهجون بيارسيورلقد دعى
والتعمري، فمحيط املدن حبسب تعبريه ال يشكو من القلة يف هذا اجملال، لكن املالحظ هو الرتاجع على مستوى 

ّ   فاختفى فيها التحض ر  التواصل والعالقات والعيش املشرتك، املنعدم متاما يف فضاءات سكنية اختفت فيها الشوارع،                 
l’urbanité) (،فالعمارات موجودة الواحدة بالقرب من األخرى من دون روح، على شكل أبنية صناعية  واحلميمية

يف مناطق وظيفية، متاما مثل ما هي عليه السلع التجارية أما املمرات املوجودة بني العمارات فطبيعتها طرقية أكثر 
    ً      ً           عمارا  موحدا ال عالقة له من املهندسني املعماريني عمال معماريا وليس م" :يقول منها حضرية،فنحن ننتظر،

                                                 
(1) - Guiseppe BONACORSI : «les théories urbaines et leur application» colloque international ORAN 1.2.3 

décembre 1987 , p157. 
(2) -  Judith Carmel-ARTHEN : « le Bauhaus » ; Ed  succès du livres. maxi livre  .Dubayy.2004, p10-11. 
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وإن كان ذلك مرغوب،ولكن عليهم العمل داخل  باهلندسة املعمارية،ال ننتظر منهم إجناز أشكال معمارية مجيلة،
م، وليس يف  ،l’urbain احلضري اجملال احلضري، وعلى اجملال داخل احلياة، ومن أجل حياة من يسكن منتجا

،فنحن نعرف جيدا أننا نعيش ) (pavillon لعمودي إىل امتداد أفقيختفيض عدد الطوابق،ليتحول االمتداد ا
الشوارع واحلدائق يف أمكنة مهيأة، باختصار حيث يوجد  يف بنايات حبجم اإلنسان،حيث توجدبشكل جيد 

مث يشري يف مكان آخر من تقريره إىل صعوبة تسيري األحياء أو التجمعات السكانية  )l’urbanité(،)1(التحضر 
ذه العمارات، فهناك أصحاب امللكية  املشرتكة،املستأجرين،وهناك  بسبب تعقد الشكل القانوين للقاطنني 

ّ             فعدم اهتمام هذه الفئات وغياب املسري يسر ع من تدهور ا مستأجرين عن مالكني يف االشرتاك، حلضرية العقارية                                     
إن البنايات :" فيتحرك يف نفس السياق منتقدا هذه التجربة قائال ميشال غوجيعل املتابعة أكثر صعوبة، أما و 

اجلديدة تتحقق يف األغلب حول املدن يف شكل متقطع، ويف العديد من البلديات، بدون رؤيا تأخذ بنظر 
  ".وغريها...مرجعية، متاحف، مكاتب  االعتبار مسألة انشاء مباين تارخيية، أبنية عمومية

                        ّ فهذا النمط من البناء تبىن  " ليس من السهل تصحيح هذه اللوحة الغائمة بلمسات جتميلية:"  ٌ    مث ي ضيف
خطوط مستقيمة، اجناز  :سريعا االجتاه احلداثي الذي خرج  قويا بعد احلرب العاملية الثانية، فالوظيفية خمطط مفتوح

ّ        ثقيل ومو حد حتو ل إىل عال      ّ   .HLM مة إنتاج للمساكن ذات اإلجيار املعتدل       
هذا البناء الصناعي للمساكن هو هدف يف حد ذاته، بغض النظر إىل الضغوطات والنتائج االقتصادية، "

هو تعمري ميثاق آثينا  مع أنه ال  يري كلف مثنا باهظا،فالتعمري هذا                          ّ              فبعد أربعني سنة نأيت اآلن لنقي م كيف أن التغ
لقد تكررت هذه املبادئ  بشكل دقيق من قبل املسؤولني السياسيني، فهذه الصحراء من أحد يذكر ذلك، 

ا الفئات االجتماعية ذات الدخل املرتفع -الصخور    ّ                 حتو لت إىل أحياء صعبة -إشارة إىل العمارات اليت هجر
انة، فنحن عندما فعندما يكون لنا مسكن الئق فإننا نعيش أقل يف اخلارج أو يف احل .1974انطالقا من سنة 

، مالبس ضيقة عند اإلبطني،أما مساكن ميشال راقوننتكلم عن هذه التجمعات السكنية فهي  على حد تعبري 
ا يف إنتاج املدن،  )2(،"نوم واسعة املدن القدمية فهي ألبسة ّ                   فجنون احلداثة ختطى مراحل من دون أن مير                                     

              ّ                                      ، األمر الذي يعق د عملية ترميمها وإعادة تأهيلها، فإرث مالسكنية هذه غري قابلة للتجزئة والتقسيفالتجمعات 
ّ          ثالثني سنة تكو ن من  فائ ، ،واملاليني من املساكن املتدهورةوالثقافة  احلضرية ض يف اخلرسانة،وقصور يف األفكار            

كانت   الدولة، اإلدارة، الصناعة، املخططون، املهيئون واملهندسون،: املنتجة للسكن الوظيفيوكل عناصر اآللة 
ا أجابت عن السؤال املتعلق بالقضاء على السكن القصديري، لكن مع النصف الثاين من اخلمسينيات  تعتقد أ

عمارات سكنية متتد طوال وارتفاعا، متجمعة بعضها بالقرب من البعض اآلخر، ليست :ظهرت أشكال حضرية 
ا، لكنها ا مدينة قائمة بذا ال تشبه على ما استقرت العادة على تسميته  متصلة باملدينة، بل تبدو وكأ

                                                 
(1) -  Jean  Pierre sueur :« demain la ville »; rapport présenté au ministère de  l’emploi et de la solidarité, Tome 1 
Ed : la documentation ,Paris.1998, p97. 
(2) -  Philipe VIGNAUD : « la ville ou le chaos » .Ed non lieu 2008, p 7-8. 
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مدينة أم "فكرة حمورية يف كتابه  ولبيترفليبفينيو ،"ولغرابة هندستها مسيت بالتجمعات السكنية )1(باملدينة،
كانت املسألة املطروحة آنذاك تتعلق ببناء أكرب عدد من املساكن فجاء اجلواب مناسبا، لكن السؤال ": فوضى

، لذلك مل يعد هناك وجود لباشالرأولبارثأو ،لسارترفقد أمهل متاما، فلم يعد هناك وجدود  املتعلق باملدينة
وال حىت لعلماء  ومل يكن هناك جمال لتدخل الفلسفة، ،تعلق باملدينة ظل اقتصاديا حبتاللمعمار، فالسؤال امل

  .دستور آثينا االجتماع ،فقد كان لوزارة التعمري احلرية املطلقة يف تطبيق نظريات وافدة من
لقد ساعد على جتسيد هذا النموذج املعماري بفرنسا فكر خمتزل وأداة قادرة على اإلنتاج املكثف والسريع، 

وكان  فاإلنتاج املوحد واملكثف مسح بتخفيض تكاليف اإلنتاج، ،)نسبة لديغول( غوليةيسرت له العقبات سلطة 
ط املدينة حتول إىل مكان جمهول بدون عنوان، هناك فقط متوقعا أن تنجح هذه املساكن اجلماعية، غري أن حمي

  .أرقام تدل عليه، لقد أنشئت هذه البنايات بعيدا عن القوانني واملمارسات الثقافية للمدن
نت األبنية العمومية والثكنات اإلسالمي إىل النفوذ الغريب يف هذه املنطقة، فقد كايعود تأثر العامل العريب و 

ا الدولة القصور أول ما انتو  قل إىل هذه البالد مث تبعتها املساكن وغريها، وكان من بني األمناط اليت تأثرت 
العثمانية النمط املعماري الباروكي يف القرن التاسع عشر، أما النمط املعماري الكولونيايل فقد انتشر يف مدن البحر 

  .األبيض املتوسط
حممد السلطان حممود الثاين، و انتشرت هذه األمناط املعمارية بعنوان االنفتاح على الغرب الذي شجع عليه 

علي واخلديوي إمساعيل، باسم احلداثة اليت كانت هلا ناشئة من القطيعة مع الرتاث، هذه الفكرة وصلت متأخرة 
  .تشرت يف أملانيا و فرنسا و كل أحناء أوروباان حلرب العاملية الثانية، بعد أنإىل البالد العربية و ذلك بعد ا

ا كانت حتت  االستعمار الفرنسي هذا النوع من املعمار قبل انطالق مشروع قسنطينة  عرفت اجلزائر مبا أ
، غري أن هذا املعمار وجد يف 1966، مث بعد االستقالل سنة 1958                   ّ              بسنوات قليلة، ليتبىن  بشكل رمسي سنة 

عن البيئة اليت نشأ بداخلها يف أوروبا، وإن كانت أزمة السكن احلادة هي القاسم املشرتك الوحيد  اجلزائر بيئة خمتلفة
ا هذا النمط املعماري   .الذي ظهر يف أعقا

من ات ئامل لقد كانت بنية اجملتمع اجلزائري قائمة على األرض الفالحية ومستقرة يف تناغم على مدى
إال أن . رها، وريفها على بدائية وسائله املستخدمة يف اإلنتاج الزراعيبني مدينتها على بساطة معما. السنني

التعاون وإلتفاف أفراد القبيلة أو العرش على األرض كان مصدر قوة بالنسبة للمجتمع اجلزائري، قبل أن يتعرض 
ا  أفراده إىل االجتثاث من أراضيهم بسبب عمليات االستمالك املختلفة اليت مارسها االستعمار وشرد أصحا

  )2(.األصليني إىل حميط املدن يف ظروف معيشية قاسية

                                                 
(1) -  J. Michel roux : des villes sans politique. Ed Nantes 2006.p24. 
(2) -   Pierre BOURDIEU,  Abdelmalek SAYAD : « le déracinement », Ed de minuit,Paris. 1964, p21. 
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اموريسكية، فالسكان مل يلتفتوا إىل اجلانب الفين يف  لقد كانت املدن يف اجلزائر غري نظامية، وهندسية بيو
  )1(.تشييد أبنيتهم، لكنهم يعرتفون بانسجام املدن واملعمار مع املناخ املتوسطي وتقاليد السكان

كيف أن القائمني على املدينة مل يسعوا إىل   1865عام ) أحد املهتمني باملعمار( رل دي بواشاتأسف 
فقد أكد أن خمطط  - إشارة إىل السكان احملليني -إجياد طريقة توافقية بني طريقة البناء األوربية وبني من سبقوهم

املدينة األوربية ال يستطيع استيعاب أبعاد هذه اخلطوط الطويلة من البيوت البيضاء بدون نوافذ، امللتوية واملوضوعة 
ا تستند إىل  بعضها يف مقابل البعض اآلخر، تاركة يف بعض األحيان مسافة ال تتعدى بضع سنتيمرتات، وكأ

ا منافذ للهواء العليل كانت هذه الشوارع كثرية عند قدوم ... بعضها لتلتقط الشمس والضوء، فاسحة على عتبا
  .الفرنسيني ومالئمة بشكل مجيل ومتناغم مع مناخ البالد

وذلك لتوفري الربودة واهلواء  )2(الشوارع ملتوية اجتنابا للشمس من أن متتد على طول الشارع، لقد كانت
حفاظا على الفضاء السكين،  (impasses)من حني آلخر بني جنبات الشوارع، اليت كانت كثريا ما تنتهي بردوب 

افقد كان هلا دورا اجتماعيا وأخالقيا يف محاية خصوصية الفئات االجتماعية ا   .لساكنة 
إىل دراسة األبنية املشيدة من قبل العرب، واإلبقاء  1844 مدير اهلندسة يف اجلزائر سنة شاروندعا العقيد 

فقط على الشروط اليت تفرضها طبيعة األرض واملناخ، من دون االلتفات إىل اجلانب القيمي والديين، لكن يف 
ّ            لشوارع اليت صم مت كانت أصغر من تلك املصم مة بفرنسا، الواقع حىت هذه الشروط مل تؤخذ بنظر االعتبار، فا                         ّ             

اجلالبة للربودة  )3(                                              ّ                                   وبالرغم من ضغط السكان إال أن الشوارع املستقيمة شي دت يف مكان الشوارع الضيقة وامللتوية،
واهلواء مع التكثيف من غرس األشجار لتلطيف اجلو احلار، ومن أجل إثبات السلطة الكولونيالية كانت تنتقى 

  .األمكنة العالية لبناء الكنائس حىت تكون يف نقاط أعلى من املساجد
لقد كانت التحوالت يف ظل الظروف الكولونيالية عنيفة، فعند احتالل اجلزائر واجه االستعمار احتمال بناء 

ا شبيهة بزمن القرون الوسطى، وبا لرغم من منوذج غريب للمدينة يف مكان املدينة القائمة اليت كانت التهيئة 
ا مشروع قسنطينة نسف  التساؤالت اليت أثريت آنذاك حول اهلوية املتوسطية للمعمار، إال أن العجلة اليت جاء 

ّ                              حماولة مساءلة التقاليد احمللية إلنتاج مدينة حديثة، فتم  استنساخ منوذج اجملموعات السكنية                                                  (les grands 

ensembles)
ّ                                                               ، وكما أن االستعمار فو ت على اجملتمع اجلزائري إمكانية التواصل مع فرتة ما قبل االستعمار، مل )4(                      

تنتبه السلطة بعد االستقالل أيضا إىل أن العمارة ال تليب فقط احلاجة املادية، وأن هناك حاجات اجتماعية وثقافية 
يف أوساط املهندسني  الجادرجيداع كما يسميها للمجتمع اجلزائري يلبيها املعمار، من خالل  إطالق جدلية اإلب

املعماريني باعتبارهم العنصر املستبطن خلصوصية اجملتمع اجلزائري، بعنوان أن املعمار كمنتوج مادي يتفاعل مع 

                                                 
(1) -   Pierre BOURDIEU : « Sociologie de l’Algérie », Ed presses universitaires de France juin 2010, p10. 

   .208-207ص، 2009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ".دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط احلضري واإلقليمي: "حممد جاسم حممد العاين- (2)
(3) -   Alexis de Tocqueville ; sur l’Algérie. Ed Flammarion, Paris,2003, p 49. 
Cf :Kebir. M Ammi:« Abd El Kader » Ed Presses de la renaissance. Paris 2004. 
(4) - Jean. Jacques DELUZ : « L’urbanisme et l’architecture d’Alger ». office des publications Alger,2008, p7. 
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هذه اخلصوصية فيغذيها ويتغذى منها يف تفاعل مستمر يتجسد يف خمتلف الدورات اإلنتاجية ألشكال البناء 
وهي حالة الرضا اليت حيققها املعمار حينما يتماهى ويتناغم مع  )1(باالبتمال،الجادرجيما يدعوه  فيحصل

املمارسة داخل الفضاء السكين، وال ميكن أن يتحقق ذلك إال من خالل حتريك عناصر الدورة اإلنتاجية يف أجواء 
  :من التالقح والتفاعل

  
  
  
  
  
  
  
  

وليس من خالل توجيه األوامر واستنساخ أمناط معمارية لغرض تلبية احلاجة امللحة للطلب املتزايد على 
السكن، وإقصاء احلاجة االجتماعية والثقافية للمجتمع واعتبار املسكن سلعة ختضع ملزاج العرض والطلب أي 

على حد التعبري املاركسي، لتغيب فكرة اإلبداع فيصاب املعماري  (la valeur d’échange)للقيمة التبادلية 
بالعقم، واملعمار باالغرتاب، واجملتمع باالستالب،ليكون كل واحد من هذه العناصر منفصل عن اآلخر، فينتهي 

ذه العناصر إىل التحرك يف دوائر منفصلة عن بعضها البعض، وبدال من أن تتحرك كل الد وائر يف شكل املطاف 
  .متفاعل، ترتنح كل دائرة حتت تأثري الدائرة األقوى يف شكل منفعل كما يف الشكل أدناه

  
تعترب العمارة منتوج ثقايف واجتماعي أكثر منه منتوج مادي، وظيفي وشكلي، فالعمارة متنح الشعور 

ذا العنوان جيب  باالستمرارية عرب الزمن من خالل تفاعل رموز املاضي، وانفتاح عناصر احلاضر عليها، فالعمارة 
                                                             ّ                                       أن تنتج من أجل اجملتمع، على النحو الذي يعرب عن رؤيته وثقافته وتطل عاته، حىت تتمكن العمارة من رواية تاريخ 

م وتقاليدهم، ال بأن طبائع العمران تتحدث عن أحوال املاض ابن خلدوناجملتمع، أمليشر ني  من األمم وعن عادا
ّ       لشيء، إال ألن الفضاء خيتزن  الزمن على حد  تعبري  بكل ما حيمله هذا الزمن من رموز وعادات،  مارتن هيدغر،                                    

                                                 
  . 24-23، ص2006بريوت لبنان  ،، مركز دراسات الوحدة العربية"يف سببية وجدلية العمارة" :رفعت  اجلادرجي -   (1)

 المجتمع الجزائري

المھندس المعماري 
 والحرفي

لمعمار كمنتوج ا
 مادي

المھندس الدولة
المعماري

المجتمع المعمار
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                                             ّ                                             لكن إذا كان املعمار غري متصل باجملتمع فإن ذلك سيخل ف حركة فصل بني املعمار من جهة، والفئات من جهة 
ا  يف مقاومة ثقافية هلذه األشكال املعمارية، كما هواألمر بالنسبة للحظائر السكنية يف أغلب أخرى، نلحظ جتليا

مدننا اجلزائرية، فإذا كانت التعابري املعمارية خمتلفة، فهذا ألن الثقافات خمتلفة، فالعمارة تعبري عن الثقافة، وتتساكن 
يسمح لنا باختزان املوروث الثقايف وجتديده عرب فاملعمار جيب أن يرضي القيم االجتماعية، فهو . معها اهلوية

االنفتاح على الثقافات املختلفة، مع التأكيد على ضرورة االبتعاد عن فكر معماري ال يليب احلاجة االجتماعية 
روبرت والثقافية، وال يراعي اخلصوصية احمللية والطبوغرافية للمكان يف تصاميمه املعمارية، ويؤكد ذلك 

إن نظرتنا إىل العمارة جيب أن تبدأ من اخللف، من التاريخ والتقاليد حىت نسري :"  (Robert venturi)فونتوري
  )1(".ا إىل األمام

لكل تصميم لغة معمارية خاصة به، ختتزن مالمح ثقافية يف تقاسيمه اهلندسية املتدخلة يف صياغة فضاءاته 
بثقافته، ألن الظروف التارخيية واالجتماعية مل تسمح  اجلزائريالسكنية، ولغة املعمار الوظيفي ال يفهمها الساكن 

له بتفكيك مفرداته وحماولة التخاطب مع أشكاله املعمارية، يف حماولة إلنشاء نوع من التواصل معها، كما أن 
ال تفقه      ّ                                                                                        املسري  مل يدرك أبعادها أيضا، فظل مرتبكا أمام كثرة النصوص القانونية، والتعليمات املتدفقة من إدارة

التنافر بني املعمار الوظيفي يف تصميمه، وممارسة الساكن يف حركتها، حبثا عن سبل إعادة صياغة الفضاء السكين 
وخلق أو إعادة بعث التواصل معه من جديد وتعترب توسعة غرف االستقبال، أو غرف النوم ) السكن االجتماعي(

امتداد للمساكن، وتغيري وضعية دورات املياه وغريها، إال أو املطابخ على حساب الشرفات، ضم مدارج السالمل ك
صيغة حوارية تواصلية بني أشكال متلك الساكن للفضاء والوضعية التعبريية الفيزيقية للمعمار، وتنطلق صعوبة 
تطبيق القوانني املنظمة للحظائر السكنية االجتماعية من حاالت االسرتخاء السليب لألجهزة املسرية يف إشاعة 

قافة امللكية املشرتكة يف أوساط اجلزائريني، الذين اقتحموا املساكن الشاغرة اليت غادرها املستوطنون بعد ث
االستقالل، فامللكية املشرتكة تعين مسؤولية اجتماعية مشرتكة تقع على عاتق الشاغلني للعمارات، سواء كانوا 

كاألقبية، املصاعد : (parties communes)رتكة مستأجرين أو مالكني يف االشرتاك فيما يتعلق باألجزاء املش
مغاسل الثياب، أقفاص السالمل، اخلزائن، مساطح الدرج، مداخل العمارات، مفارغ املخلفات املنزلية وغريها، 
باإلضافة إىل نظام العمارة الذي جيسد هذه املسؤولية املشرتكة بني سكان البنايات، فااللتباس احلاصل بني امللكية 

ا ملكية فردية، فضال عن القصور يف االلتزام مبتطلبات هذا املعمار الوظيفي من خالل تسيري املشرتك ة على أ
تفرضه طبيعة هذااملعمار،مسح ملختلف املمارسات بأن تنتشر وتستشري داخل ويف واجهات البنايات يف كل املدن 

  .اجلزائرية
ا على االنسجام معه أو لقد تسبب تدهور الفضاء احلضري يف تدهور العالقات االجت ماعية، وعدم قدر

يط احملاالنتساب إليه، فتكونت حالة من العدائية أفرزت العديد من املظاهر الالحضرية، كانتشار األوساخ يف 
                                                 

، مارس 3الكويت، العدد . اآلداباجمللس الوطين للثقافة والفنون و  -الفكرعامل -امليتافيزيقيا للرموز الثقافية يف الدالالت : "حممود الذاودي: أنظر- (1)
1997.  
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وداخل العمارات، ويف فضاءات مهملة، ميتة، كان من املفرتض أن تكون مساحات خضراء تساهم يف تزيني 
ستطع االنتساب مل تعية، ومعىن أن الفئات االجتماعيةضر، وتقوية العالقات االجتمااملدن والرفع من مستوى التح

ا إىل هذه الفضاءات، مل تتمكن من تعليم الفضاء الفيزيقي اجتماعيا، أو حتوله إىل فضاء اجتماعي معناه أ
ا ، فبالرغم من مرور الزمن إال أن الساكن مل يستطع قراءة التعليم)الفضاء الذي نعرف فيه( ة الفيزيقية على أ

ا مل تتمكن من حتقيق االبتمال  تعليمة اجتماعية، فالنماذج اليت بنتها الدولة للفئات االجتماعية أفرزت مقاومة أل
والرضا لدى السكان، فالسكن الوظيفي ال مينح اخليار للساكن على االتصال، بل يفرض عليه التفرد واالنعزال، 

بل حىت مع أفراد عائلته، حبكم اهلندسة املتميزة بطابعها العازل للغرف اليت ال تنفتح ليس فقط بينه وبني اجلريان، 
على البهو أو الساحة أو احلوش أو الشارع الذي يغذي بشكل عجيب عالقات اجلرية،ألن العالقة بني الشارع أو 

ار ومالكيه، على عكس ما هي عليه احلارة والقاطنني فيه عالقة ترابطية، فالشارع يف املدينة اإلسالمية مرتبط بالعق
احلال يف املدينة املعاصرة،حيث يعد الشارع من مسؤولية السلطات العمومية، وهو مع ذلك منعدم يف أحيائناذات 

ا هذه )Zonage(املعمار الوظيفي القائمة كما أسلفنا على فكرة التنطيق  ّ          ، حيث ال يوجد إال أرقام تسم ى                          
وبالتايل فالعمارات ال تستطيع االنفتاح على ). مسكن على سبيل املثال 200حيمسكن،  1500حي (األحياء 

ا تفعيل عالقات اجلرية  ا تفتقد للشارع أو الزقاق الذي يف مكنته أن حيقق صلة الرتاحم اليت من شأ بعضها أل
حياء جيعلنا ، لكن ما نشاهده من طبيعة احلراك داخل هذه األ)Socialité(وبعث احلياة من جديد للمجتمعية 

ّ                                                                 نتوقع يف مستقبل األيام أن تتحو ل هذه األحياء ذات الطابع السكين االجتماعي إىل خزانات للفقر، واختزان                             
الفقر يف مثل هذه الفضاءات سيجلب أخوات الفقر، أي الكثري من الظواهر االجتماعية السلبية وسيحول هذه 

ّ                            ة أو املقاطعاتية، كما سيمك ننا أيضا من مشاهدة غيتوهات متارس نوع من احلتمية الفضائي *األمكنة إىل غيتوهات                         
  .لألثرياء مهيئةاجتماعيا

إن معىن أن يكون املسكن مفروضا هو معناه اإلحساس بالتواجد يف علب، فالسكىن عند الساكن واقعة  
تنوعة يف الزمن أنرتوبولوجية، لكن بدون معايري، بدون أشكال حمددة مسبقا، فهي تشبه املمارسات االجتماعية امل

يرتبط مبفهوم  (l’habiter) )1(، فإن السكىن(domination)والفضاء، فإذا كان املسكن يرتبط مبفهوم السيطرة 
الفضاء االجتماعي الذي ينفتح فيه االنسان على املمكن واملخيال، وليس من  )L’appropriation(، )2(التملك 

  . خالل ما يرمسه املكان من حدود
الفئات االجتماعية املستأجرة أو املالكة يف االشرتاك للفضاءات السكنية من خالل خمتلف إن تغيري 

التملكات داخل و على واجهات العمارات هو ما يدعونا إىل تبين الفكرة القائلة بأن الفضاء منتوج اجتماعي 
ائيا كما ي     ّ                       لتتعل م لغته فتتكيف معه، بل      ّ            مل يغري  من املمارسة نجزه املهندسون، فالفضاء الوظيفي وليس فضاءا 

                                                 
(1) - Henri  Lefebvre : « La production de l’espace » .Paris ,EdAnthropos 2000, p84. 
*- Cf : Michel Pinçon. Charlot : « les ghettos du gotha, au cœur de la grande bourgeoisie » Edition du seuil, 

Paris. septembre 2007. 
(2) - Henri Lefebvre : « la révolution urbaine »,Paris, Ed Gallimard 1970, p111- Hugues .LETHIERRY : « sauve 

qui peut la ville »études lefebvriennes. Ed L’harmattan, paris 2011, p84-85. 
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أما لو كان الفضاء .                                                  ّ                       العكس هو الذي حصل، فاملمارسة هي اليت غريت الفضاء لتعل مه لغتها كي يتكيف معها
         ّ                                                                                      السكين يعرب  عن التفاعل بني عناصر الدورة االنتاجية للمعمار واملتمثلة يف املعماري، اجملتمع واملعمار من خالل 

عماري باعتباره العنصر احلامل لتطلعات اجملتمع فينتج معمارا حيقق الرضا لدى الفئات إطالق حرية االبداع لدى امل
 .(L’urbanité)االجتماعية، أمكننا احلديث حينها بأن الفضاء ميكن أن ينتج ما يسمى التحضر
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  .أثر تدريبات التحصين من الضغط النفسي لدى التوافق لدى المدمن
                  )1(بقال إسمى

  :مقدمة
منذ أمد بعيد، وعانت منها اجملتمعات  إن ظاهرة تعاطي املخدرات واإلدمان عليها ظاهرة الزمت البشرية

ّ                                                    على مر الزمان، بل وقد ذهب البعض للقول أن  هلا نصيبا مفروضا على كل اجملتمعات، ولقد اكتشف اإلنسان                                         
املخدرات يف العصور القدمية، حيث مت العثور على تسمية األفيون يف لوحة سامرية رمست منذ حوايل أربعة آالف 

ويكلف اإلدمان على املخدرات مثنا باهظا على الفرد املدمن، وعلى اجملتمعات اليت تعاين منه  )2(سنة قبل امليالد،
ينعكس الثمن االجتماعي واالقتصادي هلذه الظاهرة من خالل مصاريف الشرطة، واجلمارك، و على حد السواء

ريب املخدرات للحد  من اإلدم ّ         والعدالة الناجتة عن النشاطات األساسية ملكافحة  ان واألعمال اإلجرامية املرتكبة                                                            
من قبل املدمنني، ومن خالل املصاريف الصحية واإلعانات االجتماعية النامجة عن العالجات املوصوفة للمدمنني، 
وإعادة الدمج االجتماعي من خالل االستهالك الطيب، والصيديل املتصل بعالج االضطرابات املرتتبة عن إستهالك  

ل برامج وقائية، ونشاطات تربوية للحد من الفشل املدرسي، واحلد من اإلفراط يف املخدر من جهة، ومن خال
استعمال املخدرات كما أن األمراض والوفيات املتصلة باستعمال املخدرات كاجلرعة الزائدة، أو االنتحار، 

ما يؤدي أوحوادث املرور، خاصة ملا تؤخذ املخدرات مع الكحول، هي األخرى تؤدي إىل تلك املصاريف، ك
ن اإلدمان إىل خسائر إقتصادية أيضا حيث أن نقص اإلنتاج لدى املدمنني، وفقدان امللكات عند نسبة هامة م

ومن أجل هذا وغريه تأيت هذه الدراسة من أجل املسامهة يف عالج هذه  )3(.املراهقني حيدث ضياعا اقتصاديا
ا واستمراريتها، ويرتتب لدرجات متباينة من الضغوط النالظاهرة فاملدمنون يتعرضون  فسية، ختتلف من حيث شد

ً     ً     عن ذلك آثار خمتلفة على املستوى اجلسمي واالنفعايل واالجتماعي والسلوكي والعقلي واليت متثل عامال  هاما  يف                                                                                      
م لتناول املخدر لديهم عاجال  أم آجال ، ً  نكوصهم وعود        ً    .بني التوافق يف احلياة اليوميةمما حيول بينهم و                                      

  :الية البحثإشك_ 
ذا املوضوع أنه حبكم عملي وامتهاين سابقا كأخصائية نفسانية     مبصحة إن ما شجعنا لالهتمام 

بوهران، ما الحظته من مشاعر الضيق  سيدي الشحمي والعقليةمكافحة التسمم مبستشفى األمراض النفسية 
والقلق والتوتر النفسي لدى املدمنني اليت كانوا يعربون عنها يف أثناء فرتة االستشفاء، واليت تشري حمتواها إىل توتر 
م من صعوبات يف التوافق مما جعل الكثري منهم ينكص، واستقرأت من خالهلا أن احلاالت حتتاج إىل  وإىل معانا

ريقة إلدارة الضغط الذي يعانون منه باإلضافة إىل العالج الكيميائي، وبعد مراجعة جمموعة من أسلوب أو ط
البحوث يف علم النفس واليت هلا عالقة حباالت الضغط النفسي والتوافق لدى احلاالت اليت تعيش أزمات وخاصة 

                                                 
  .، جامعة وهرانكلية العلوم االجتماعية،  األوطوفونياقسم علم النفس وعلوم الرتبية و أستاذة ب -  (1)

(2) - Alain Morel, François Hérvé, Bernard Fontaine, Soigner les toxicomanes, 2ème édition, Dunod, Paris, 
2003,P 31. 

(3) - J . Bergeret et L. Leblanc , Précis de toxicomanie, Masson , 2ème  Edition , Paris , 1988p182. 
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العالقات املفرتضة بني حاالت الضغط ، والحظنا وجود النزر القليل من النتائج اليت تساعد يف فهم ظاهرة اإلدمان
الفسيولوجية لالستشفاء، اليت تساعد يف التهيئة النفسية و النفسي لدى املدمنني وأساليب احلد من الضغوط 

والتفكري يف طريقة أو أسلوب أو برنامج يقلل من حالة الضغط النفسي لدى املدمنني سيسمح بتهيئة هؤالء األفراد 
ا حاولنا أن نقوم ببحث وجيعلهم يتجاوبون للعال ج الكيميائي بفعالية أكثر، وكلملمة خليوط هذه الظاهرة ومتغريا

خنترب فيه جمموعة من التساؤالت اليت تعرب عن الغموض الذي يكتنف تلك العالقات املفرتضة، وميكن تلخيص 
   :هذه اإلشكالية يف ما يلي

  سي يف التوافق لدى املدمن؟إىل أي حد يساهم أسلوب تدريبات التحصني من الضغط النف
 : ويف خضم هذا التساؤل الواسع ميكننا بناء إشكاليات فرعية أكثر حتديدا كما يلي

هل يوجد اختالف يف مستوى الضغط النفسي العام لدى العينة قبل وبعد تطبيق تدريبات التحصني من  - 1
 الضغط النفسي ؟

ط النفسي والتوافق لدى أفراد الدراسة األساسية بعد هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الضغ-2
  تطبيق تدريبات التحصني من الضغط النفسي ؟

  : هدف البحث- 
  :يهدف البحث احلايل إىل ما يلي 

 الضغط النفسي، تدريبات التحصني من الضغط النفسي،(القيام بدراسة حتليلية ملفاهيم  البحث األساسية   - 1
دف الكشف )والتوافق    .عن اإلشكاالت املفامهية املرتبطة بعمليات القياس اإلجرائية، 

لالستخدام يف جمايل البحث الثبات الصدق و  تتمتع مبستويات مقبولة من حيثتوفري وسائل قياس  –2 
  .  التشخيصو 
لديهم  ني وزيادة مستوى التوافقـ إعداد برنامج تدرييب يسمح بالتقليل أو احلد من الضغوط النفسية لدى املدمن3
ائيو    . بالتايل التوقف عن اإلدمان بشكل 
ـ معرفة األثر الذي يرتكه الربنامج يف ختفيض مستوى الضغوط النفسية واملؤشرات الفسيولوجية والنفسية 4

 ).القياس البعدي ( املصاحبة هلا بعد تطبيق الربنامج مباشرة 

حتقيق توى الضغوط النفسية أو التعايش معها و ـ معرفة مقدار التحسن الذي طرأ على املدمنني يف ختفيض مس5
    ). فرتة املتابعة(بعد انتهاء الربنامج التوافق لدى املدمن 

    :ـ أهمية البحث
تظهر أمهية البحث يف تقدمي مجلة من األفكار عن طبيعة املتغريات األساسية من حيث اإلشكاالت  - 1

  .هيم خاصة لدى الباحثني املبتدئني األولينياملفامهية اليت تعيق حاالت الفهم و القياس هلذه املفا
كما تظهر أمهية البحث يف تقدمي منوذج منهجي يتمتع  مبستوى مقبول من الوضوح، وإمكانية التطبيق يف  - 2
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  .التدرجني يف مستويات الدراسات العليا و الدراسات الشبيهة، وهذا لصاحل الطلبة الباحث
فسي وحاالت الدافعية للتجاوب مع الربنامج العالجي توفر وسائل القياس لتشخيص ظاهرة الضغط الن - 3

ة عموما   .لدى املدنني خاصة واحلاالت املشا
احلد من مستويات الضغط النفسي لدى املدمن، وهو برنامج ميكن  إعدد برنامج تدرييب يهدف إىل - 4

عاين من أزمات ت االستفادة منه واستخدامه يف تنمية املناعة من الضغط النفسي لدى احلاالت األخرى كاليت
 .  األمراض املزمنة اخلطريةمرتبطة باإلدمان و 

  :اإلطار النظري-
  :مفهوم الضغط النفسي  .1

ّ         ، مبعىن يش د بتصلب « stringere »إىل االسم الالتيين " stress"ترجع األصول اللغوية ملصطلح الضغط         
 .والشعور بالوحدة واإلمهال والعجزتضييق وحصر، كما تشري إىل اإلحساس بالغم والضيق الذي خينق القلب، 

ويرى نوربرت سيالمي يف معجم مصطلحات علم  .ويعين الضغط النفسي يف اللغة العربية القهر والشدة والضيق
اكاليت تعين البؤس و Distress كلمة اجنليزية مشتقة من " stress"النفس أن  ويعترب الفسيولوجي األمريكي   )1(.اإل

، « Homéostasie »دث عن الضغط وعالقته باحملافظة على التجانس االتزان أول من حت CANNONكانون 
، حيث يرى أنه يوجد إسرتاتيجيتان أساسيتان للعيش يف حالة إلنسان من احليوان يف حالة الضغطويقارب كانون ا

يعترب هانس سيلي أول من استعمل مفهوم الضغط النفسي، و . تعرض كليهما للخطر، مها املواجهة أو اهلروب
   ّ                                                                                      وعر فه على أنه االستجابة غري النوعية للجسم، اليت تظهر من خالل متالزمة حمددة، واليت ختص التغريات غري 

للداللة على احلالة اليت يوجد فيها  « eustress »                                         ّ           احملددة، واملرتتبة عن جهاز بيولوجي معني، وقد مي ز سيلي بني 
اليت تشري إىل ردود الفعل السلبية لفرد يصعب عليه  « dystress »الفرد املسيطر متاما على وضعية ضاغطة، وبني 

   )2(.السيطرة على حدث ضاغط
ّ                       ّ                    فقد عر ف الضغط على أنه شيء يقي مه الفرد، حيث أنه ال Lasarusأما الزاروس                      ّ تتم استجابة الضغط إال        

ا  ا الفرد احلدث الضاغط هي اليت حتدد االستجابة، ضاغطة،     ّ                         إذا قي م الفرد الوضعية على أ  فالكيفية اليت يدرك 
ا                                            ّ                   أن الضغط تسوية خاصة بني الفرد واحمليط، واليت يقي م فيها الفرد الوضعFolkman  ويرى فولكمان ية على أ

دد ارتياحه النفسيتتجاوز إمكانياته، و  ا قد    )3(.أ

                                                 
(1) - Norbert Syllamy, Dictionnaire de psychologie , A.K,Bordas, Paris ,1980, P 1143. 

الناشر مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، نظرياتها، برنامج لمساعدة الذات في عالجها، -، طبيعتهاالضغوط النفسيةهارون توفيق الرشيدي، .د -(2)
  . 17، ص1999مصر، 

(3) - Marilou Bruchon_Schweitzer, (2002), ouvrage précédent, P 293. 
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أنه  تعليم منظم وحمدد يتم من خالله اكتساب عادات ومهارات  ويعرف التدريب على: مفهوم التدريب .2
وقدرات، متكن املتدرب من رفع كفاءته ألداء عمل معني، وتشرف عليه هيئات حمددة يف مراكز خاصة، 

  )1( .ويقوم به اختصاصيون فيه
التحصني ويرى مايكنبوم أن التحصني من الضغط يشبه : مفهوم أسلوب تدريبات التحصين ضد الضغوط .3

                                                      ّ                                      الطيب الذي يؤدي إىل احلماية من املرض، فالتحصني من الضغوط يزو د الفرد باملهارات اليت متكنه من التعامل 
مع املواقف الضاغطة املستقبلية، وكما يف التحصني الطيب فإن مقاومة الفرد تصبح أفضل عندما يتعرض ملثري 

  )2(.ضاغط
باللغة اليونانية، وتعين السم  Toxikon، مشتق من الكلمة Toxicomanieباللغة األجنبية  :مفهوم اإلدمان .4

باللغة األجنبية إىل االستعمال " إدمان"وتشري كلمة  )3(،"جنون"مبعىن " Mania "الذي يوضع على السهم، و
املتكرر، واملضر بالفرد واجملتمع ملادة خمدرة، وبدأ استعمال هذا املصطلح منذ العشرينات من القرن السالف، 

 )4.(ث ذاع استعماله لدى األطباء، وعلماء االجتماع، ورجال القانون كل منهم على حسب اختصاصهحي
اإلدمان على أنه حالة نفسية، وأحيانا جسدية تنتج  O.M.Sعرفت املنظمة العاملية للصحة  1969ويف سنة 

عن التفاعل الذي يتم بني العضوية والعقار، وتتميز هذه الفاعلية املتبادلة بتغريات سلوكية، وردود أفعال 
تناول املخدر بصفة مستمرة أو دورية من أجل احلصول على نفس  أخرى جترب املتعاطي دائما وبإحلاح على

كلمة  O.M.Sاستبدلت املنظمة العاملية للصحة  1965يف سنة  )5(،ل تفادي االمتناعاملفعول أو من أج
ويف  )6(مبعىن آخر اإلدمان هو التبعية، dépendance  " التبعية"بكلمة أخرى هي   Toxicomanie"إدمان"

على أنه حالة  pharmaco dépendance "التبعية للعقار" O.M.Sعرفت املنظمة العاملية للصحة  1969سنة 
نفسية، وأحيانا جسدية تنتج عن التفاعل الذي يتم بني العضوية والعقار، وتتميز هذه الفاعلية املتبادلة 

تناول املخدر بصفة مستمرة أو دورية  بتغريات سلوكية، وردود أفعال أخرى جترب املتعاطي دائما وبإحلاح إىل
  )7( .االمتناعمن أجل احلصول على نفس املفعول أو من أجل تفادي 

                                                 
  .111، دار النهضة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، بدون سنة،صمعجم علم النفس والتحليل النفسيفرج عبد القادر طه، .د -(1)

(2) - Jean Cottraux, Les thérapies comportementales et cognitives, 3 eme édition, Masson, Paris, 2001, P 238. 
(3) - Paul Foulquié,Dictionnaire de la langue pédagogique, PUF ,1971,p466. 
(4) - J.Bergeret et J.Leblanc , Précis des toxicomanies, 2eme édition, Masson,Paris, 1988, P35. 
(5)-Valery Delamare et Jeau Delamare et Marcel Garnier et thérese Delamare, )1997( , ouvrage précédent,  

P.919. 
(6) - S.Tribolet et C.Paradas,Guide pratique de psychiatrie,5ème edition, Heures de France édition,2000,p288. 

    .             29، ص  1993، دار النفائس،  المخدرات إمبراطورية الشيطانهاين عرموش، . د
، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،  المخدرات والمجتمع نظرة تكامليةمصطفى سويف، . أنظر أيضا د

  .43، ص  1996الكويت 
(7) - Gerad Bleaudonu, Dictionnaire de psychiatrie sociale,p251 
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الفرد الذي تسيطر عليه رغبة ملحة واضطرارية  يعرف نوربرت سيالمي املدمن على أنه: تعريف المدمن .5
الستعمال مواد خمدرة، من أجل احلصول على إحساسات سارة مثل السعادة، والراحة، وتنشيط اخليال، 

  )1( .وذلك قصد ملء فراغ يف الشخصية
أصبح يف حالة تبعية  الفرد الذي نتيجة اللتقائه مع مادة خمدرة، خالل ظروف معينة،كما يعرفه برجوري على أنه 

ليس من الضروري أن يكون هذا الفرد ذو شخصية عصابية، أواكتئابية،  هلذه املادة، ويرى بريجوري أنه
  )2(.أوسيكوباثية

املركبة  " Ad justement"لكلمة ترجع األصول اللغوية ملصطلح التوافق باللغة األجنبية إىل ا :مفهوم التوافق .6
 ،"صحيح"الذي يعين  "Justus"،واالسم الالتيين وهو يشير إلى االتجاه " نحو"مبعىن  "AD"من
أن التوافق هو  ويرى دورون روالن وفرانسوازفي موسوعة علم النفس اليت تشري إىل الفعل،" ement"و

ولتخفيف من الضغط النفسي  وسائل نفسية وسلوكية يضعها الفرد بني عدوان وجسمه ملواجهة مشكل ما،
الذي يتعرض له، ويرى كل منهما أن علماء النفس مييزون بني اسرتاتيجيات الفعل واسرتاتيجيات الدفاع، 

دف الثانية على  دف إىل حل املشكلة، بينما  مراقبة االنفعال الذي الناجتة من الوضع حيث أن األوىل 
  )3(.املثري، ويؤكد كل منهما أن التوافق يلعب دورا هاما يف رد فعل الضغط

  :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحث 
طرابات النفسية                                     ً              ويعرف الضغط النفسي لدى املدمنني إجرائيا  بأنه مجلة االض :الضغط النفسي-أوال

حاالت اضطرابات النوم اليت يعاين منها املدمن كما هي حمددة يف مقياس  اجتماعية و والسيكوسوماتية والنفس 
  :املعد من طرف الطالبة بأبعاده التاليةكحالة و   الضغط النفسي

ا مجلة األعراض النفس جسدية اليت يعاين منها املفحوص وهي  :األعراض السيكوسوماتية - 1 آالم : ويقصد 
التنفس، اضطرابات الشهية، آالم القلب، االمساك، االسهال،الغثيان، آالم يف يف الظهر، صداع، صعوبة يف 

  .املفاصل
  .األحالم املزعجة، والنوم غري املريحتتمثل يف حاالت األرق بأنواعه، و و : اضطرابات النوم- 2
يف احلياة،  يتمظهر من خالل مجلة من املشاعر االكتئابية اليت تنتاب احلالة كالشعور عدم الرغبة :االكتئاب- 3

  .اليأس من الواقع املعاش، باإلضافة إىل األفكار االنتحارية اليت تسيطر على أفكار املفحوص
ويعرب عن اضطراب احلياة االنفعالية للمفحوص من خالل مشاعر القلق و التوتر وزيادة  :القلق و التوتر- 4

  .االستثارة و حاالت اخلوف والذعر دون سبب معقول
ويعرب هذا البعد عن مدى متتع احلالة مبستوى من الثقة بالنفس من خالل مستوى رضاه عن  :الثقة بالنفس- 5

                                                 
(1) - Norbert Syllamy,( 1980 ), ouvrage précédent,   p  1191  
(2) - J.Bergeret et J.Leblanc (1988) , ouvrage précédent,   p 37. 

  .56ص،   مرجع سابق،  )1997( فؤاد شهني. روالن دورون و فرانسواز بارو، تعريب د -(3)
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  .اعتماده عن نفسهيما خيص قدرته على إدارة مهامه و نفسه ف
ويعكس كبيعة التفاعل االجتماعي للحالة من خالل التصور الذي يكونه عن :اضطراب الوظيفة االجتماعية- 6

ا عن احمليط االجتماعي ومدى انذماجه فيه نفسه إزاء إدراكه ملعاملة اآل خرين له، وكذلك طبيعة املشاعر اليت يكو
  .وشعوره بأنه مهم وله دور مقبول يف األسرة و اجملتمع

االجتماعي اليت يتمتع به ي و واألسر  يقصد بالتوافق يف هذه الدراسة مستويات التوافق النفسي: التوافق-ثانيا
 :جرائي ألبعاد مقياس التوافقاملدمن، وفيما يلي التعرف اإل

يقصد به يف هذه الدراسة مدى حاالت التوتر اليت تنتاب احلالة وتساهم يف دفعه  :التوافق النفسي االنفعالي- 1
ا احلالة واليت تؤدي على فة إىل مستويات الثقة يف النفس واإلرادة و إىل اإلدمان باإلضا املهارات الفردية اليت تتمتع 
ا   .إىل الكف عن اإلدمان أو عدم اإلقالع منهحسب مستويا

من خالل تقبله وتفاعله  افق األسري الذي يتمتع به املدمنيقيس هذا البعد مدى التو  :التوافق األسري - 2
الدعم الذي يلقاه من قبلهم، ومدى إدراكه رته و اإلجيايب مع ظروفه األسرية العامة، ورضاه عن عالقاته مع أفراد أس

ا، وبشكل عام مدى ما متثله األسرة من سند يساعد على توفر الظروف لتفهمهم لوضعيت ه احلالية ومتطلبا
 .املناسبة، مبا يساعد على تكوين مناعة لدى املدمن تأهله لعدم العودة إىل التعاطي

يصف هذا البعد مستوى التوافق االجتماعي الذي تتمتع به احلالة من خالل طبيعة : التوافق االجتماعي - 3
ذه العالقات وما تسهال م به يف عالقات اليت تربطها مع الوسط االجتماعي كزمالء، وجريان ومدى رضاه وتشبعه 

األمهية بشكل يسهم يف االندماج االجتماعي وعد الشعور بالوحدة، كما هو حمدد يف إحساس الفرد باالنتماء و 
  .الفقرات الستة يف بعد التوافق االجتماعي املصمم

هو برنامج عالجي يستهدف جمموعة من املدمنني موضوع البحث، وهو : ت التحصين من الضغطتدريبا-ثالثا
اإلجراءات التنضيمية، حمتوى الربنامج و اإلسرتاتيجية املوجهة لتحقيق هذه األهداف، و هداف اخلاصة و مزيج من األ

تتم ضمن سلسلة من اجللسات تقوميه والتنسيق بني كل ما سبق، ويتضمن جمموعة من التقنيات نامج و وتنفيذ الرب 
  :وهي كالتايل

التوافق، واهلدف من هذه املرحلة هو قياس وتصنيف تويات الضغط النفسي، والدافعية و القيام بقياس قبلي ملس - 1
  .عينة الدراسة حسب مستويات متغريات الدراسة األساسية وهي الضغط النفسي، التوافق، والدافعية

جلسة متهيدية أولية تستهدف خلق جو من الثقة مع املفحوصني إىل درجة يصبح فيها التواصل معهم عفوي  - 2
وتقدمي شروح مفصلة وبسيطة لربنامج تدريبات التحصني من الضغط النفسي، مع التأكيد على أن . وسلس

م على التعامل مع حالة الضغط النفسي اليت ي ا إىل جانب هذا الربنامج مهم وفعال يف مساعد عيشو
واهلدف من هذه اجللسة هو تكوين عالقة بني الباحثة و املفحوصني، . وضعهم الصحي املتمثل يف اإلدمان

وشرح وتوضيح مربرات تكوين الربنامج العالجي من خالل إبراز أمهيته وإظهار األهداف اليت تضمنها، 
 .ابة على استفسارات وتساؤالت العمالءواالتفاق على خطة سري الربنامج يف اجللسات الالحقة و اإلج
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وذلك بشكل . األسباب، اإلعراض، وطرق املواجهة: تقوم الطالبة بتقدمي حماضرة حول الضغط النفسي - 3
مبسط مراعاة للمستوى الدراسي واملعريف ألفراد العينة، ومطالبة أفراد العينة بتحضري مذكرة يصفون من خالهلا 

  . تسبق اجللسة املواليةالضغوط املعاشة خالل األيام اليت
) ديناميكية اجلماعة(القيام مبناقشة ضغوط املدمنني املعاشة خالل األيام املاضية، من خالل مائدة مستديرة  - 4

  .وتقدمي تقييم أويل عن ضغوط احلاالت وأساليب املواجهة بغرض استثمارها يف اجللسة الالحقة

ني ختضع فيها احلاالت لتمارين االسرتخاء وتشمل على جلست: جلسات االسرتخاء اجلسمي والعقلي - 5
واهلدف منها هو نقل اجلانب اجلسمي من حاالت التوتر واالنقباض العضلي . اجلسمي واالسرتخاء العقلي

إىل حالة من االسرتخاء اليت تسمح بزيادة نسبة لتدفق الدم يف العضالت، وبالتايل وصول أكرب قدر من 
مستوى اجلهاز العصيب املركزي والطريف وبالتايل تصبح احلالة يف وضع  األكسجني إىل اخلاليا العصبية على
 . جسمي طبيعي مهيأ يف ضوئه للتطبيق

تشخيص الضغوط وطرق التعامل معها من خالل خالصة التفاعل ضمن ديناميكية اجلماعة، وتدريب  - 6
  .ا بشكل صحيحاحلاالت على إعادة البناء املعريف الذي يؤهلهم إىل إدراك الضغوط والتعامل معه

التأكد من التعديل املعريف من خالل التأكد من ثبات مدى ثبات تطبيقات الربنامج العالجي يف شقه املعريف  - 7
  .من خالل مراجعة قدرات املفحوصني مع إدراك الضغط وطرق التعامل معه بشكل صحيح

من أجل الكشف  عة،اختبار طبيعة إدراك الضغط النفسي وأساليب املواجهة من خالل مواقف ضغط مصطن - 8
ا على استبعاد اخلربات السلبية يف مواجهة  عن مدى توظيف احلاالت وإدراك للخربات اإلجيابية وقدر

 .الضغط
تقدمي معلومات عن كيفية مواجهة الطلب من كل مفحوص، جلسة تقدمي معلومات عن األداء وتتضمن  - 9

يف الواجب املطلوب، واهلدف من هذه اجللسة  الضغط النفسي يف حياته اليومية، استنادا على ما مت تسجيله
هو الكشف على االجنازات اليت مت بلوغها من قبل العميل نتيجة التدخل العالجي من خالل التقييم العام 

م على التكيف اإلجيايب مع الضغوط املعاشة فعليا  .للحاالت من مدى قدر
والتوافق وتأيت مباشرة بعد انتهاء تطبيق  القياس البعدي لوسائل القياس األساسية وهي الضغط النفسي -10

 . الربنامج العالجي واهلدف من هذه اجللسة هو بيان أثر الربنامج العالجي يف إحداث التغيري املطلوب

يطبق مقياس التوافق كمقياس  بعد فرتة ثالثة أسابيع من انتهاء تطبيق الربنامج العالجي،: القياس التتبعي -11
دف منه هو التأكد من استمرار التحسن والتقدم لدى املفحوصني على إثر ما تتبعي على املفحوصني، واهل

  .  اكتسبوه يف اجللسات العالجية املذكورة آنفا
املقصود باملدمن يف الدراسة احلالية عينة من املتعاطني اليت تشملهم الدراسة، واملقصود به جمموعة  :المدمن- رابعا

تخصصة يف األمراض النفسية والعقلية سيدي الشحمي بوهران، واخلاضعني من النزالء باملؤسسة االستشفائية امل
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للعالج مبصحة مكافحة التسمم واللذين هم مدمنون على الكيف، والكحول، واملواد ذات التأثري النفسي، خالل 
  .2011و 2010سنة  

اية املرحلة التعليمية  32مشلت عينة الدراسة : عينة الدراسة املستهدف حبوث و اإللزامية تلميذا متمدرسا يف 
جتريبية خضع أفرادها  التكرار مبدينة وهران، اجلزائر، وقد مت توزيع التالميذ على جمموعتني متكافئتني، إحدامها

  .الثانية ضابطة مل يتلق أفرادها أية معاجلةللتدريب، و 
استخدمت الباحثة إضافة إىل الربنامج التدرييب مقياس االجتاهات حنو املدرسة، كما مت اختبار : أدوات الدراسة

  .الفرضيات باستخدام حتليل التباين املتالزم
  :وأسفرت الدراسة على عدد من النتائج من بينها ما يلي

ين خضعوا لربنامج اإلرشاد وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تغيري االجتاهات حنو املدرسة بني التالميذ الذ-
  .اجلمعي، وبني الذين مل خيضعوا إليه لصاحل التالميذ الذين خضعوا إليه

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي بني التالميذ الذين خضعوا لربنامج -
  .اإلرشاد اجلمعي، وبني الذين مل خيضعوا إليه

إلجيايب الستخدام الربنامج التدرييب على املهارات الدراسية، حيث أعان التالميذ كما أكدت النتائج على األثر ا
م حنو العمل املدرسي وقيمة العلوم و املعرفة   )1(.على حتسني نتائجهم الدراسية، وتغيري اجتاها

  : ـ فرضيات البحث
من خالل إشكالية البحث واإلطار النظري والدراسات السابقة صاغت الباحثة فرضيات حبثها على النحو  

  :التايل 
يوجد اختالف يف مستوى الضغط النفسي العام لدى العينة قبل وبعد تطبيق تدريبات التحصني من   - 1

 .الضغط النفسي

والتوافق لدى أفراد الدراسة األساسية بعد توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الضغط النفسي  - 2
 .تدريبات التحصني من الضغط النفسيتطبيق 

   :إجراءات البحث-
يعتمد البحث احلايل على املنهج التجرييب، حيث خضعت عينة الدراسة للتدريب على  :منهج البحث-أوال

والذي اعتمد على أسلوب احملاضرة، واملناقشة  دريبات التحصني من الضغط النفسي،برنامج عالجي متمثل يف ت
اجلماعية، والتعبري احلر، والسيكودراما، واالسرتخاء، باعتباره أكثر مالئمة لطبيعة البحث ومناسب للهدف الذي 
حددته الباحثة لتفسري متغريات الدراسة، واملنهج التجرييب املستخدم هو منهج اجملموعة الواحدة حيث تطبق 

                                                 
، دراسة ميدانية على عينة أثر استخام برنامج إرشاد جمعي في الوقاية من حدوث التكرار كمظهر من مظاهر التسرب المدرسيآمنة ياسني، -(1)

اية  قسم علم النفس وعلوم الرتبية ،   املرحلة التعليمية اإللزامية مبدينة وهران، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف ختصص علم النفس الرتبوي،من تالميذ 
  .2010-2009كلية العلوم االجتماعية ، جامعة وهران السانيا، 
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صني من الضغط النفسي على أفراد العينة األساسية، مث تقوم الباحثة بإجراء مقارنة بني القياس تدريبات التح
  .القبلي والقياس البعدي كما سيتضح من إجراءات الدراسة بالفصل احلايل

  :تتمثل حدود البحث فيما يلي: حدود البحث-ثانيا
  .2012 أفريل-2011سبتمبر: الحدود الزمنية- ا
على مصحة واحدة لعالج املدمنني، متواجدة باملؤسسة االستشفائية اقتصرت الدراسة :ةالحدود المكاني- ب

  .املتخصصة يف األمراض النفسية و العقلية بسيدي الشحمي، وهران، وهي الوحيدة على مستوى الغرب اجلزائري
املتواجدة باملؤسسة مكافحة التسمم، اقتصرت هذه الدراسة على املدمنني النزالء مبصحة  :الحدود البشرية-ج

  .ذكورا وإناثاالعقلية بسيدي الشحمي، وهران، ة املتخصصة يف األمراض النفسية و االستشفائي
تتحدد نتائج الدراسة باألدوات املستخدمة فيها، واليت هي من تصميم الباحثة، واليت مت إعدادها يف ضوء -د

  .فل باملدمننيالدراسات السابقة، واخلربة الشخصية للباحثة يف ميدان التك
ا النهائية من  :عينة البحث ومواصفاتها-ثالثا حصلوا على مدمن ممن  183تكونت عينة البحث احلايل يف صور

، 65.65درجة، على مقياس الضغط النفسي لدى املدمنني بنسبة ) 126( درجات جتاوزت خط اإلرباعي الثالث
كحد أعلى، أما ) 168(حد أدىن والدرجةك) 42(حيث ترتاوح درجة مقياس الضغط النفسي بني الدرجة

  :موصفات العينة فهي
  .ـ املدمنون على املخدرات، الذين ال يقل تعاطيهم للمخدرات عن مدة سنة واحدة1
الصحية اخلاصة بكل  الرجوع إىل امللفاتوقد مت التعرف على ذلك من خالل : ـ اخللو من األمراض اجلسدية2 

  .مدمن
  .املصحة ملدة ال تتجاوز ستة أشهراملدمنون املتواجدون يف - 3
  .املدمنون الذين اليعانون من اضطرابات عقلية مصاحبة حلالة اإلدمان- 4

   :             تصميم الدراسة-     رابعا
   )1 ( :                                           اتبعت الباحثة يف تنفيذ الدراسة التصميم التايل

   .                                التعيني العشوائي ألفراد عينة البحث- 1  
   .                                     تطبيق االختبار القبلي على أفراد العينة- 2
   .                                  تقدمي املعاجلة التجريبية ألفراد العينة- 3
   .                                     تطبيق االختبار البعدي على أفراد العينة- 4
  .                                      تطبيق االختبار التتبعي على أفراد العينة- 5

 
                                                 

، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ث و التحليل اإلحصائيتصميم البح: مناهج البحث العلميالبطش حممد الوليد، أبو زينة فريد كامل،  -(1)
  .271ص 1997الطبعة االوىل، عمان، االردن،
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                          التصميم المعتمد في البحث  )  1 (                   و يبين الجدول رقم  
          التتبعية         القياسات                   القياسات البعدية                    المعالجة التجريبية                  القياسات القبلية               أفراد العينة   

183  
  مدمن

مقياس الضغط النفسي 
  للمدمنني

الربنامج العالجي املتمثل
يف تدريبات التحصني من 

  الضغط النفسي

مقياس الضغط النفسي 
مباشرة بعد االنتهاء من 

  تطبيق الربنامج

مقياس التوافق بعد مرور 
أسابيع من تطبيق  03

  الربنامج العالجي
  

  :األدوات التالية ولإلجابة عن فروض البحث، استخدم الباحثة  :أدوات البحث- خامسا
  :تدريبات التحصين من الضغط النفسي: البرنامج العالجي -
  :أسس بناء البرنامج- 1

  :يعتمد الربنامج على األسس التالية
  .ميكن املدمنني من اكتساب بعض املهارات النفسية-ا

  .النقاهة وعدم العودة إىل التعاطيتنمية املهارات التوافقية للمدمنني لضمان -ب
  .يكسب املدمن مهارة التقييم الذايت للموافق الضاغطة بناء على خربته السابقة ومن خالل مشاركته الفعالة-ج
  :أهداف البرنامج- 2
  .تنمية وعي املدمنني حول ما يرتتب عن الضغط النفسي من مشاكل توافقية-1
  .التوافقية مساعدة املدمنني على اكتساب املهارات-2
  .تدريب املدمنني وتقويتهم على مواجهة املواقف الضاغطة-3
  .اإلقالع على املخدراتوعي املدمنني بأمهية العالج و زيادة تنمية -4
  .تشجيع املدمنني على اكتساب تدريبات التحصني من الضغط النفسي لتحقيق مستويات توافقية مرتفعة-5
  :وضع اخلطة العالجية على اخلطوات التالية اعتمدت الباحثة يف :خطوات البناء- 3
أفراد العينة واملقابلة  على حتديد األفراد املستهدفني، وقد مت ذلك من خالل مجع البيانات :الخطوة األولى-ا

الربيعي (التشخيصية وتطبيق االختبارات النفسية املعدة هلذا اهلدف حيث يتم اختيارهم بناء على نتائجهم املرتفعة 
يف مقياس الضغط النفسي للمدمنني،وذلك من أجل ضبط املشكلة  املتمثلة يف الضغط النفسي وعزهلا ) الثالث

  .احثة أثناء تطبيقه الربنامج العالجي والتعامل معها حىت ال تتشتت الب
تقوم الباحثة بتعريف مفصل ملشكلة الضغط النفسي تبني فيها طريقة : التعريف بالمشكلة: الخطوة الثانية- ب

  .التعبري عنها لدى املفحوص، وعرض انعكاس مشكلته على سلوكه وأفكاره ومشاعره وعالقاته مع اآلخرين
يف هذه اخلطوة حتدد الباحثة األهداف املرحلية للربنامج  :البرنامج العالجي الخطوة الثالثة ـ تحديد أهداف-ج

واليت تتعلق بالعملية العالجية املتمثلة يف هدف كل جلسة من جلسات الربنامج العالجي، كما يتم حتديد 
  . األهداف النهائية اليت يتوقع أن حتدث لدى املتدربني بعد عملية االنتهاء من الربنامج 
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اعتمدت الباحثة يف بناء الربنامج العالجي تدريبات التحصني من :لفية النظرية والتطبيقية للبرنامج الخ- 4
                                                     ً                                             الضغط النفسي على أساس نظري وتطبيقي، حيث أنه مصمم وفقا  ملبادئ ومفاهيم النظرية السلوكية واستنادا على 

  . الضغط النفسي منوذج مايكنبوم الذي عاجل هذه املشكلة من خالل تدريبات التحصني من
ى اعتمدت الباحثة يف رصد املشكلة وتقييمها بعد االنتهاء من الربنامج العالجي عل: أدوات البرنامج  –5

، حيث مت تشخيص املشكلة املتمثلة يف الضغط النفسي من خالل تطبيق مقياس جمموعة من األدوات السيكومرتية
  :التالية

ذا اهلدف وذلك بعد التأكد من صدقه وثباته يف املرحلة املصمم هل مقياس الضغط النفسي للمدمنين-ا
حيث قامت الباحثة حبساب صدقه من خالل صدق مدمنا،  90االستطالعية على عينة من املدمنني قوامها 

مت حساب معاملي االرتباط بني هذه األبعاد و معامل ارتباط احملكمني، والرتابط الداخلي أو االتساق الداخلي 
، وجاء الرتابط شامل وكلي بني خمتلف أبعاد املقياس، ية ملقياس الضغط النفسي للمدمننيجة الكلاألبعاد بالدر 

حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس الستة، والدرجة الكلية للمقياس بني 
ا يتضح عرب مصفوفة الرتابط وهي معامالت قوية و دالة كم) 0.908(وحد أعلى قدره ) 0.807(حد أدىن قدره 

يف خمتلف مستويات املصفوفة، وهذا ما يؤكد صدق املقياس استنادا إىل  0.01أن هذا الرتابط دال يف مستوى 
 0.95و 0.58الدرجة العالية يف اتساق أبعاده مع درجته الكلية، أما معامالت ثبات املقياس تراوحت ما بني 

ا قيم عالية ومناسبة ألغراض الدراسة احلالية، )0,01(أقل من                ً                  وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ، حيث أ
وتشري إىل توفر املقياس على درجة عالية من الثبات، وحلساب الصدق الذايت لألداة مت حساب اجلدر الرتبيعي 

النتيجة إىل درجة عالية من الصدق الذايت  وتدل هذه 0.92ويساوي   0.88ملعامل ثبات ألفا كرومباخ ويساوي 
  .للمقياس

كما اعتمدت الدراسة على مقياس التوافق للمدمنني والذي جرى حتكيمه،   :مقياس التوافق لدى المدمنين- ب
دف التعرف على أثر الربنامج يف إحداث التغيري املطلوب لدى أفراد العينة،  واختبار صدقه، وثباته، وذلك 

صدقه من خالل صدق  التأكد من صدقه وثباته يف املرحلة االستطالعية وذلك حبسابمن قامت الباحثة و 
بني أبعاد مقياس التوافق للمدمنني، حيث مت حساب معاملي احملكمني، والرتابط الداخلي أو االتساق الداخلي 

وكلي بني خمتلف بط شامل االرتباط بني هذه األبعاد و معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس وكان الرتا
املقياس يف مشوله، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس أبعاد املقياس، و 

وهي معامالت قوية  )0.980(وحد أعلى قدره ) 0.978(الستة، والدرجة الكلية للمقياس بني حد أدىن قدره 
يف خمتلف مستويات املصفوفة، وهذا ما  0.01لرتابط دال يف مستوى دالة كما جاء يف مصفوفة الرتابط أن هذا او 

كما قامت حبساب ثباته   يؤكد صدق املقياس استنادا إىل الدرجة العالية يف اتساق أبعاده مع درجته الكلية،
               ً            وهي دالة إحصائيا  عند مستوى  0.95و  0.653وجاءت معامالت ثبات املقياس عالية حيث تراوحت ما بني 

وحلساب الصدق الذايت لألداة اعتمدت الباحثة .، وتشري إىل توفر املقياس على درجة عالية من الثبات)0,01(
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وتدل هذه النتيجة  0.92ويساوي  ، 0.95على حساب اجلدر الرتبيعي ملعامل ثبات ألفا كرومباخ الذي يساوي 
  .إىل درجة عالية من الصدق الذايت للمقياس 

باملؤسسة  05متت املعاجلة النفسية يف اجلناح رقم : لالزم توافرها في المكانالشروط امكان المعالجة و   - 6
 .العقلية سيدي الشحمي وهو مركز مكافحة التسمم بوهرانتخصصة يف عالج األمراض النفسية و االستشفائية امل

يئة فهي قاعة الراحة، الربنامج أما عن القاعة اليت يطبق فيها : الشروط الصحية مثل، وقد حرصت الباحثة على 
  . u   ، مع توفر كراسي، وتنطيم وضعية اجللوس يف شكل حرفضاءة الكافية، والتهوية اجليدةاإل
  :يعتمد تطبيق الربنامج العالجي على جمموعة من الفنيات أو األساليب التالية: ـ الفنيات المستخدمة 7
  .حوارات ونقاشات مجاعية-
  .ديناميكية اجلماعة-
  .كودراما فنية السي-  
  .حماضرات من قبل الباحثة-
  :ـ الخطوات التنفيذية للبرنامج  8
وهي مرحلة اخلط القاعدي وهدفها  قياس شدة الضغط النفسي اليت يعاين منه املدمن  ):قبلي (ـ جلسة قياس 1

ة اخلط القاعدي وذلك من خالل استخدام مقياس الضغط النفسي املصمم هلذا اهلدف، وتسمى هذه مبرحل
، واليت ميكن أن ينطلق منها املعاجل لتحديد أثر الذي التغري الذي سوف حيدثه الربنامج يف خفض مشكلةلل

  .مشكلة املتعاجل 
هدفها التعرف على املفحوصني وتقدمي التعليمات اخلاصة بالربنامج وخطوات سريه : ـ جلسة تمهيدية أولية2

ملرحلة اتفاق الباحثة مع املفحوصني على كل النقاط وأهدافه واألساليب املستخدمة فيه، كما يتم يف هذه ا
  .املطروحة يف الربنامج ضمن العقد العالجي

يتضمن الربنامج جمموعة من الفعاليات وركز على : محتويات البرنامج :ـ اإلجراءات التنفيذية لسير البرنامج 3
ا يركز على تنمية مهارة التقييم الذايت إكساب املدمنني املهارات التوافقية، واستثارة دافعية العالج لديهم، كم

تنمية مهارات يف تكوين عالقات ى تنمية مهارات التواصل اللفظي و للمواقف الضاغطة، كما يساعدهم عل
اكتساب القدرة على تقبل اآلخر، وتنمية روح عدهم على حتقيق التوافق الشخصي واالجتماعي و ناجحة اليت تسا

  .نالتعاوو  املشاركة
هدفه تقييم التقدم احلاصل لدى أفراد العينة نتيجة للتدخل العالجي، وهنا تستخدم الباحثة :البعدي ـ القياس 4

مقياس الضغط النفسي للمدمنني الذي استخدمته يف مرحلة القياس القبلي، إضافة إىل التقارير اللفظية اليت 
   .تستقيها من املفحوصني

، عد مضي فرتة من الزمن على تطبيقهعرفة أثر الربنامج العالجي باهلدف من هذه املرحلة هوم: ـ قياس المتابعة 5
يق مقياس التوافق لدى املدمنني هل حافظ على املفحوص على التحسن أم ال ؟، حيث يتم هلذا الغرض تطب
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  .املصمم للدراسة احلاليةو 
دريبات التحصني من لتحقيق األهداف املرجوة من التدريب يطبق الربنامج العالجي ت: مدة تطبيق البرنامج- 4

األحد،  الثالثاء، واخلميس، : جلسة، مبعدل ثالثة جلسات يف األسبوع، يف األيام التالية 13الضغط النفسي يف 
استثناء جلسات مخسة وأربعني دقيقة للجلسة الواحدة ب، يف حدود 14:45الساعة  إىل 14:00 من الساعة

  ).البعدي، واملتابعةالقبلي، و ( القياس
مت عرض الربنامج العالجي بعد إعداده وقبل البدء يف تطبيقه على جمموعة من : من صدق البرنامج التحقق- 5

  .احملكمني، وقد كان هناك إمجاع بني هؤالء احملكمني على صالحيته، وبذلك أصبح جاهزا للتطبيق
  :محددات الدراسة-سادسا

باملؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض اقتصار الدراسة على مصحة واحدة لعالج املدمنني، متواجدة - 1
  .النفسية و العقلية بسيدي الشحمي، وهران، وهي الوحيدة على مستوى الغرب اجلزائري

  .تتحد إمكانية تعميم النتائج تبعا لنوعية أدوات الدراسة املستخدمة وخصائصها- 2
  : اإلجراءات اإلحصائية- سلبعا

 واسطة احلزمة اإلحصائية للبحوث االجتماعيةب متت معاجلة بيانات ومعطيات الدراسة

Statistique  Package  of Social Science  اليت يرمز بالبادئات املعروفة(SPSS) وقد استخدمت النسخة ،
،    ً      اما  معينةقامت الباحثة مبراجعة البيانات و ترميزها قبل إدخاهلا للحاسوب بإعطائها أرقالعاشرة من هذا الربنامج، و 

= نقاط، نادرا 03= نقاط ، أحيانا  04= نعم دائما (اإلجابات اللفظية إىل رقمية، حيث أعطيت  أي بتحويل
نقطة = نعم دائما (تعطى   ، أما إذا كانت الفقرة سلبيةطة واحدةإذا كانت الفقرة إجيابيةنق= ، ال إطالقانقطتان
  ).نقاط 04= نقاط ، ال إطالقا 03= نقطتان، نادرا= ، أحيانا واحدة

  :واستخدمت املعادالت االحصائية التالية
ا- 1 ، وغومتان .Reliability Statistic Cronbach’s Alpha   اختبار ألفاكرونباخ لتحديد صدق االداة وثبا

 .وسبريمان براون

 .Pearson correlation مصفوفات الرتابط وفقا ملعادلة بريسون- 2

 .T-Test ق اإلحصائيةاالختبار التائي اختبار ستيودنت لداللة الفرو - 3

  .Std.Deviation و االحنرافات املعيارية Meanاملتوسطات احلسابية  - 4
  :العامة األولى  اختبار الفرضية-

يوجد فرق دال إحصائيا يف الضغط النفسي العام : من أجل دراسة الفرضية العامة األوىل اليت تنص على مايلي
إلجابات أفراد العينة جلملة النقاط اليت  .T-testلدى العينة قبل وبعد التدريب قمنا بإجراء اختبار ستيودنت 

، ومت بناء اجلدول رقم ضغط النفسي للمدمننيدي ملقياس السجلوها على جمموع فقرات االختبار القبلي والبع
  .الذي يتضمن معطيات حتليل االختبار التائي) 02(
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يوضح داللة االختالف بين إجابات أفراد عينة الدراسة األساسية في الضغط النفسي ) 02(الجدول رقم 
  العام قبل وبعد التدريب

 األساليب اإلحصائية
  املتغري

مستويات متغري
  الضغط النفسي

عدد أفراد
  العينة

املتوسط
املتوسط  االحنراف املعياري  احلسايب

درجة   )ت(قيمة   النظري
  احلرية

مستوى 
  الداللة

الضغط النفسي العام 
  قبل وبعد التدريب

مستويات الضغط
 84  3,5737  147,1868 182  النفسي القبلي

  
130,087 
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0.000  
 

مستويات الضغط
  84  7,3994  67,3242 182  النفسي البعدي

  
وجود فروق دالة إحصائيا يف مستويات الضغط النفسي قبل وبعد ) 02(يتضح من معطيات اجلدول رقم 

، وهذا يعين أن أسلوب 0.01أقل من عند مستوى داللة ) 130,087) (ت(التدريب، إذ بلغت القيمة التائية 
أثر ذو داللة إحصائية يف مقدار التحسن الناتج املعاجلة املتمثل يف تدريبات التحصني من الضغط النفسي  كان له 

لدى أفراد العينة األساسية مبعىن أن الربنامج التدرييب كان له أثر يف خفض الضغوط لدى أفراد اجملموعة التدريبية، 
فروق الواضحة بني متوسطات إجابات املشاركني يف الربنامج العالجي عن جممل فقرات مقياس وهذا ما تؤكده  ال

، حيث بلغ املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف النفسي يف االختبار القبلي والبعدي لصاحل االختبار البعدي ضغطال
، كما هو ) 67,3242(  وبلغ املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف االختبار البعدي) 147,1868(  االختبار القبلي

  ) .02(واضح من املتوسطات املشار إليها يف اجلدول رقم 
يوجد فرق دال إحصائيا في  حسب هذه النتائج ميكن القول بتحقق الفرضية العامة األوىل مبعىن أنهو 

  .الضغط النفسي العام لدى العينة قبل وبعد التدريب
  :درسة الفرضية العامة الثامنة-

حصائية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إ: من أجل دراسة الفرضية العامة الثامنة اليت تنص على ما يلي 
بني الضغط النفسي والتوافق لدى أفراد الدراسة األساسية بعد تطبيق تدريبات التحصني من الضغط النفسي،  

بني إجابات افراد العينة على راد العينة على  مقياس التوافق و قمنا حبساب معامل ارتباط بريسون بني إجابات اف
  .يبني ذلك) 03(مقياس الضغط النفسي بعد التدريب و اجلدول رقم 

يبين االرتباط بين مستويات التوافق و مستويات الضغط النفسي بعد التدريب لدى ) 03(الجدول رقم 
  .أفراد العينة 

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

معامل ارتباط 
 بيرسون

عدد أفراد العينة 
 ن

 المتغير

 التوافق والضغط النفسي بعد التدريب 183 0,288- 0,000

  0.01دال عند مستوى الداللة  ارتباط** 
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أنه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني التوافق و الضغط النفسي بعد التدريب لدى ) 03(ويبني اجلدول رقم 
، وأن العالقة مل تكن يف نفس االجتاه،  حيث كان معامل ارتباط 0.01منأفراد العينة، عند مستوى الداللة أقل 

الضغط النفسي بعد يب ينزع إىل القوة بني التوافق و مما يشري إىل وجود ارتباط سل) 0.288-(**بريسون يساوي
التدريب، مبعىن أنه كلما كان مستويات التوافق مرتفعة كلما اخنفض مستوى الضغط النفسي البعدي لدى أفراد 

، مستويات توافقهم جي، حيث ارتفعتوتوضح هذه النتائج التفاعل اإلجيايب للمدمنني مع الربنامج العال. العينة
وهذا  .واخنفضت مستويات الضغط النفسي لديهم مما يشري إىل فعالية تدريبات التحصني من الضغط النفسي

يوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني التوافق والضغط النفسي بعد : يعني قبول الفرضية  لتصبح النتيجة
  .التدريب لدى أفراد العينة

إن حتقق الفرضية األوىل اليت تنص على وجود فرق دال إحصائيا يف الضغط النفسي  :مناقشة نتائج الدراسة-
العينة  ، يعين حدوث اخنفاض يف متوسط درجات الضغط النفسي لدى أفرادالعام لدى العينة قبل وبعد التدريب

مقارنة فسي، بعد تلقيها للتدريب، مما يثبت أثر الربنامج التدرييب املطبق يف الدراسة يف خفض الضغط الن
حيث أسهمت التدريبات بشكل كبري يف خفض ألفراد اجملموعة قبل تلقيها التدريب،  مبستويات الضغط النفسي

يف إحداث ختفيض يف مستوى  فعالية الربنامج العالجي املطبق يفيؤكد الضغط النفسي لدى أفراد العينة ، وهذا ما 
ّ                          ة الدراسة استفادوا من الربنامج املقد م إليهم، وهذا ما أتاح هلم مبعىن أن أفراد عينالضغط النفسي لدى املتدربني،                                   

م  الفرصة  بأن يبوحوا يف ظل العالقة العالجية الطيبة اليت مت بناؤها يف احلصص التدريبية مع الباحثة، بكل خربا
ا علاملؤملة ا خربات البد ، وواليت تسبب هلم مشاعر الضيق  والتوتر والضغط النفسي، وأن يكتشفوها ويدركو ى أ

وميكن أن تعود فعالية من جتاوزها واستحضار أفكار أكثر إجيابية عن الوضع الصحي الذين هم يعانون منه، 
الربنامج لألسلوب املستخدم فيه، حيث ركزت الباحثة على جذب انتباه املتدربني، وتوضيح التعليمات ، والتأكد 

و الذي ساد احلصص التدريبية اليت تضمنت تعزيز مشاعر أعضاء من مدى فهمهم للمادة التدريبية، كما أن اجل
م على التخلص من اإلدمان،  كلها من  اجملموعة التدريبية، وتفهمها وحثهم على التعبري عنها، وإشعارهم بقدر
األمور اليت ساعدت على ختفيض مستوى الضغط النفسي لدى املتدربني، هذا من جهة كما ميكن أن يعزى 

هذه النتيجة، إىل حرص الباحثة على مشاركة أفراد العينة يف العالج من خالل الواجب املطلوب منهم السبب يف 
اية كل جلسة عالجية، وربط احلصص العالجية بعضها ببعض من خالل توجيه األسئلة للمتدربني،  يف 

لذين يستخلصون ويستنتجون ومناقشتهم مبا تعلموه يف احلصة السالفة وربطه مع احلصة العالجية اجلديدة، فهم ا
أسهمت يف التعميمات، مما يثري نشاطهم الفعال، وحيرضهم على تقبل املعلومات اجلديدة، كلها من األمور اليت 

  .اليت انعكست بصورة واضحة على مستويات الضغط النفسي بعد التدريب رفع مستويات التدريب، و 
باطية ذات داللة إحصائية بني التوافق والضغط النفسي إن حتقق الفرضية الثانية اليت تنص يوجد عالقة ارت

عكسية سالبة دالة إحصائيا  بني التوافق والضغط النفسي بعد التدريب لدى أفراد .بعد التدريب لدى أفراد العينة
وتؤكد هذه النتيجة على أن األثر الذي أحدثه الربنامج يف خفض مستوى الضغط النفسي لدى أفراد العينة بقي 
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ً                                                                                           ا  على مستوى التحسن ملدة ثالثة أسابيع من انتهاء التدريب، وهذا يدل على أن تطبيق تدريبات التحصني حمافظ
  . من الضغط النفسي يؤثر يف تنمية املهارات التوافقية للمتدربني، والتحسن املستمر

تدريبات مل يكن كما تشري النتائج اليت توصلت إليها الباحثة يف حبثها فيما يتعلق بالضغوط النفسية أن ال
           ً                                                  ً                                             تأثريها وقتيا  ينتهي بانتهاء تطبيق الربنامج ولكن كان تأثريها باقيا  لغاية ثالثة أسابيع من املتابعة، وهذا ما يؤكد 

  .فعاليتها يف ختفيف الضغوط النفسية لدى املتدربني
      ً    وتطورا  حنو                                                                    ً       ً نستخلص من هذا كله إىل أن تدريبات التحصني من الضغط النفسي قد حققت حتسنا  حقيقيا  

ختفيض مستوى الضغوط النفسية لدى املدمنني ، وهذا يرجع إىل ما تلقاه أفراد العينة األساسية من تأثري ذي قيمة 
عالجية أثناء جلسات الربنامج؛  حيث  هيأت هذه اجللسات لكل فرد منهم الفرصة على التعبري االنفعايل، 

  .تغلب على الضغوط النفسية اليت يعانون منهاوبذلك أصبح االندماج مع اجلماعة أمرا ضروريا لل
دف إىل تنمية قدرات     وينبغي اإلشارة هنا ، إىل ضرورة توفري اخلدمات النفسية العالجية و الوقائية اليت 

  .هذه الفئة من اجملتمع يف مواجهة الضغوط النفسية ، وذلك من خالل االهتمام بالربامج العالجية واإلرشادية
  :الدراسة توصيات

بناء على النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة احلالية يف جوانبها اليت استكشفت اخنفاض مستويات الضغط -
النفسي لدى املدمنني، بعد تلقيهم للربنامج العالجي املتمثل يف تدريبات التحصني من الضغط النفسي، فإن 

  :الدراسة توصي مبا يلي
لة هلذه الدراسة على عينات أكرب، ومن بيئات خمتلفة ملعرفة العالقة بني ضرورة إجراء حبوث ودراسات مماث - 1

  .متغريات الدراسة احلالية
املشرفني على التكفل باملدمنني، داخل املني يف املؤسسات االستشفائية و ضرورة اعتماد دورات تأهيل للع - 2

م على وضع برامج عالجية مبا يتناس م، الغرض منها تنمية قدرا ب مع واقع األساليب العالجية احلديثة، مؤسسا
  .وذلك من قبل هيئات جامعية متخصصة يف هذا اجملال

املشرفني على الربامج العالجية إعداد العاملني و ضرورة فتح مركز تابع لقسم علم النفس وعلوم الرتبية ملساعدة و - 3
  .يةالرعاية النفسمبا حيقق مستوى أفضل من التكفل و يف املؤسسات املختلفة، 

ضرورة القيام بندوات ومؤمترات علمية وورش عمل خمتلفة اليت تعتمد على الربامج العالجية يف التكفل النفسي - 4
  .باملدمنني، وتبادل اخلربات ما بني اجلامعات واملؤسسات االستشفائية املختلفة

  .كانية تنفيذهاضرورة حتديد االحتياجات اخلاصة بإعداد الربامج العالجية اخلاصة باملدمنني وإم- 5
  .التقدير، وتكرمي اللذين امتنعوا عن اإلدمان منهمعنوي للمدمنني من حيث االحرتام و ضرورة توفري الدعم امل- 6
السكان بغرض حتديث أساليب التكفل إتفاقيات تعاون مع وزارة الصحة و ضرورة قيام وزارة التعليم العايل بعقد - 7

  .ستشفائية اجلديدة لتهيئة اجلو املناسب للعالجالنفسي للمدمنني عند بناء املؤسسات اال
بناء برامج عالجية قائمة على أساليب العالج النفسي السلوكي املعريف يف عالج املدمنني وذلك من  ضرورة - 8
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                                                          َّ                                          أجل تزويدهم باملهارات الالزمة للتوافق والتواصل االجتماعي الفع ال مع اآلخرين، ليكونوا قادرين على االستجابة 
   .حة والتوافق املناسب يف املواقف اجلديدةالصحي

ت اإلجيابية حنو ضرورة قيام وسائل اإلعالم حبمالت إعالمية مكثفة لنشر الثقافة النفسية، وتعزيز االجتاها - 9
  .فوائده بالنسبة ملتعاطي املواد املخدرةالعالج النفسي و 

أساليب التكفل النفسي للمدمنني ة يف تطوير العربياملؤسسات االستشفائية األجنبية و االستفادة من جتارب -10
  .يف املؤسسات االستشفائية على مستوى الوطن
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  اإلجرامي السلوك عوامل
   )1(زيكيو مصطفى

 .االجتماعي البناء واستقرار أمن دد من انعكاسات ينجر عنها وما يدفعها أجملتمع قاسية ضريبة تعتربا جلرمية
والتقاليد  والعادات واملعايري القيم الختالف نظرا وهذا ألخر بلد ومن أخرى إىل منطقة من اجلرمية مفهوم وخيتلف
 ماهلم وسالمتهم يف األفراد دد ال ظاهرة اجلرمية أن اجلميع حوله يتفق مشرتك عامل مثة ولكن جمتمع، بكل اخلاصة

  .وجودهم يف حىت بل فحسب
علماء  ا قام اليت األعمال خالل من اجلرمية ارتكاب إىل املؤدية العوامل لفهم عديدة حماوالت جرت وقد
السلوك  خالهلا من تفسر أعمال عدة أجنزت وقد هذا، يومنا إىل عشر التاسع القرن أواخر من انطالقا االجتماع
 وهم على اجلرمية علم يف الشهري اإليطايل الثالثي ا قام اليت البحوث يف متثلت فردية داخلية عوامل إىل اإلجرامي

 .فرويد سيجموند إىل باإلضافة - قاروفالو رفائيل أنريكوفريي، لومربوزو، سيزار – التوايل

 العوامل يف تتمثل خارجية عوامل إىل اإلجرامي السلوك عزو فقد االجتماع علماء من األخر أما الفريق

  ...إخل بوجنر"و "مريتون كينغ روبرت"و "كامي دور "من كل أجنزها اإلجتماعي اليت
 املذهبان هذان به أدىل الذي اجلانب األحادي التفسري عن الناجم اخلطأ عن البحوث هذه نتائج كشفت وقد

 الفردية العوامل بني جتمع تكاملية بنظرة اجلرمية إىل والنظر معا بالتفسريين األخذ وجوب راجحا فقد أصبح وهلذا

 والدوافع العوامل وفهم دراسة يف الفعالة األسباب من العلمي البحث يعترب وهلذا حد،وا آن يف والعوامل االجتماعية

 واإلنساين اإلجتماعي النشاط أوجه كافة توجيه على يعمل فهو أخرى جهة ومن اإلجرامي الفعل ارتكاب املؤدية إىل

 والثقافية البناءة والفكرية احلضارية باملقومات دعمه طريق عن وذلك واالحنراف للجرمية املناقض اإلجتاه يف حىت يكون

 بالجريمة وعالقته السن  

 بالجريمة وعالقته النوع  

 بالجريمة وعالقته التعليمي المستوى  

 بالجريمة عالقته  المدنية الحالة  

 بالجريمة عالقته  المهنية الحالة  

 
 
 
 
  

                                                 
  .، اجلزائرامنمستغ امعةجب ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةب أستاذ -  (1)
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 :اإلشكالية 1-

بني  فالصراع األرض، هذه على قدماه وضع أن منذ اإلنسان الزمت قدمية وظاهرة بشرية حقيقة اجلرمية تعترب
 هذا الصراع نتائج إحدى هي اجلرمية بأن نقول أخر ومبعىن اجلرمية إىل أدت اليت العوامل إحدى من كان والشر اخلري

 أخيه قتل نفسه له فطوعت " :تعاىل اهللا يقول إذا األرض على بشري عمل كأول السماوية الكتب عنها حتدثت فقد.

 )1( . "اخلاسرين من فأصبح فقتله

كانت  سواء اإلنسانية اجملتمعات كل يف موجودة اجتماعية ظاهرة كانت وإن اجلرمية أن سبق مما تبني وقد
 أو املكان الزمان يف واحد ليس النشاط أنواع من تتناوله وما متقدمة أم حديثة،متخلفة أم قدمية متطورة، أم بدائية

 يف الفعل ليس .جرمية الفعل جيعل ما فإن مث ومن ما ومكان ما زمان يف اجملتمع نظر لوجهة تابع التجرمي أساس مادام
 قد اجملتمعات بأن الباحثون أكد فقد للمجتمعات التطوري التاريخ إىل نظرنا فإذ  )2(،إليه بذاته اجملتمع نظرة بل ذاته

 .الدولة وأخريا املدينة مث القبيلة مث العشرية مث األسرة نظام فعرف تشكيل الدول، قبل عديدة مبراحل مرت

 النظم وتكامل التطور نتيجة أعراف من لديها تكون وما والتقاليد للعادات اجلماعات هذه خضعت وقد

 .أمهية املقابل الفعل ورد باجلرمية االهتمام ميثل أن الطبيعي ومن فشيئا شيئا تكتسبها أخذت اليت وتراكم املعارف
  )3(.اجلماعات تلك حياة يف خاصة

عام  بشكل اجملتمع بثقافة متصلة تفسريية مراحل عرب مر قد اإلنساين السلوك أن إغفاهلا جيب ال اليت واحلقيقة
 ال نقصد اإلنساين السلوك عن نتحدث وعندما العلمية، وأخريا الفلسفية التفسريات إىل والدينية الغيبية التفسريات من

 علم" هو جديد علم مسح بظهور ما وهذا – اجلرمية )4(السوي الغري السلوك أيضا نقصد بل السوي السلوك فقط به

 باملدرسة بدءا العلم هذا جذور واالحنراف، ويرجع اجلرمية إىل املؤدية األسباب بدارسة يهتم الذي "اجلنائي االجتماع

 إميانه أي تكوينية عضوية عوامل إىل السلوك اإلجرامي يرجع الذي "لومربوزو " العالمة رأسها وعلى اإليطالية الوضعية

 عوامل األنثروبولوجية العوامل عن فضال اإلجرام أضاف لعوامل الذي "فريي" العالمة بعده جاء مث البيولوجية باحلتمية

 السكانية والكثافة واجلنس كالسن أخرى
)5(  

 وأن صنع اجملتمع من الفرد بأن يعترب أخر اجتاه فإن فردية عوامل من انطالقا اجلرمية تفسر الوضعية املدرسة كانت فإذا

 ردها جيوز وال اجلرمية حتتم ظهور اإلجتماعي التنظيم تصاحب اليت املختلفة الظروف وأن االرتباط متام به ترتبط اجلرمية

 يف شيكاغو ملدرسة الرئيسية من املسامهات االجتماعية اإليكولوجيا وتعد بالفرد، يلحق نقص أو خلقية عيوب إىل
 عضوي، مبنظور اجملتمع أو احلي إىل النظر يف اإلجتماعي واملتمثل واالحنراف اجلرمية جمال يف وخاصة االجتماع علم

                                                 
  .30  اآلية املائدة سورة -  (1)
  .16، ص سنة دون طبعة، والنشر، دون للطباعة العربية النهضة دار واجملتمع، اجلرمية الساعايت، حسن سامية.د -  (2)
  .20، ص مذكورة غري السنة اجلامعية، دون طبعة، املطبوعات ديوان اجلرمية األول، القسم اجلزائري، العقوبات قانون سليمان، شرح اهللا عبد.د -  (3)
  .17ص  .(2004)األردن، طبعة،عمان والتوزيع، دون الشروق دار اجلرمية، نظرية الوريكات، عايد.د -  (4)
  .17ص  (1993). اجلزائر، الثانية، اجلامعية، الطبعة املطبوعات ديوان والعقاب، اإلجرام علم يف املوجز مينا، فرج نظري.د -  (5)
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 من اخلصائص من مبجموعة منطقة كل تتميز حبيث طبيعية من مناطق تتألف اإليكولوجي املنظور حسب فاملدينة

 .التجارية أو اإلثنية اخللفية حيث

 وما يرتتب السكان عدد يف الواضح واالرتفاع جهة من للمدن السريع النمو هو احلديث العصر به يتميز ما أهم إن

العوامل  أحد هي السكانية فالكثافة اإلسكان، سوء أو باإلزدحام تعلق ما سواء مشكالت من كله ذلك عن
بأن  يؤمنون العمرانيني واملخططني االجتماعني العلماء وأغلب اجلرمية بوقوع املهمة وذلك الرتباطها التخطيطية
ا املزدمحة على السكنية املناطق إىل ينظرون حيث اجلرمية، بوقوع تاما ارتباطا مرتبطة واالزدحام السكانية الكثافة  أ

 )1(للجرمية عالية معدالت ذات مناطق

 واليت املسجلة القضايا عدد يف الواضح االرتفاع عن – القضائية الشرطة مديرية – البوليسية اإلحصاءات تشري حيث

 تلك إليه تشري ما املمتلكات وأهم أو األشخاص ضد املرتكبة باجلرائم منها تعلق ما سواء اجلرمية أمناط خمتلف ختص

 وهذه املدن قسنطينة، ران، باتنة،وه اجلزائر كوالية الكربى، املدن يف للجرمية الواسع االنتشار هو اإلحصائيات

ا أساسا على األخري اإلحصاء يف صنفت  للسكن العام اإلحصاء – سكانية عالية بكثافة تتميز اليت املدن بني من أ

 -2008 أفريل والسكنات،

 خاصة باإلعتداء قضية ( 8003 ) )الشرطة إحصاءات حسب2006 (سنة خالل تسجيل مت وحدها اجلزائر والية ففي

 على (% 14 )و ( 13%) :بـ تقدر بنسبة أي املمتلكات على باإلعتداء خاصة قضية (8500) و األشخاص على

 وخالل التوايل على السابقة يف اجلرائم قضية ( 8094)و قضية ( 9942 ) تسجيل مت فقد 2007 سنة يف أما التوايل،

 على باإلعتداء خاصة قضية  ( 10768)الوالية نفس يف تسجيل مت فقد 2008 سنة من األوىل الثالثة الفصول

 املرتكبة باجلرائم متعلقة قضية ( 5918 ) تسجيل متو  العمدي واجلرح بالضرب تتعلق قضية ( 4681 ) منها األشخاص

  )2( .بالسرقة تتعلق قضية ( 4793 ) منها األموال ضد

العمل  تقاليد ويف السكان توزيع أمناط يف التغري أنواع كل يتضمن التمدن بأن املتحدة األمم تقارير يف جاء فقد 
 أقل إمكانية مع للجرمية أكرب فرص يتضمن كما السلوك مراقبة وعدم االجتماعية العالقات وسطحية والرتفيه والسكن

  )3( .لكشفها
ا للجرمية كانت فإذا  .؟ اجلرمية انتشار يف تساهم اليت العوامل هي فما والبيئية، اجملتمعية إنعاكسا

 :التالية التساؤالت نستخرج ومنه

 .اإلجرامية؟ الظاهرة على تأثري واجلنس للسن هل -

  اجلرمية؟ على تأثري للوظيفة هل -
  

                                                 
  .55-48، ص 1997)(بغداد، الثقافية العامة، الشؤون دار واإلعالم، الثقافة وزارة واجلرمية، ظاهرة التمدن بني العالقة كمونه، الرزاق عبد حيدر -  (1)
  (2008).اجلزائر العاصمة، اجلرمية، حول إحصاءات D.P.J القضائية، الشرطة الوطين، مديرية لألمن العامة املديرية -  (2)
  .70-69ص، 2002)( اجلامعية، املطبوعات ديوان املعاصرة، اجلزائر يف اإلجتماعي والتغري األحداث مانع، جنوح علي.د -  (3)



 
 

190 

 :الفرضيات 2-

 : التالية الفرضيات نضع السابقة التساؤالت من انطالقا

 .اإلجرامية الظاهرة يف ونوعي كمي تأثري واجلنس للسن -أ

  .اجلرمية على نوعي تأثري املهنية للحالة- ب
 :المفاهيم تحديد 3-

 :القانوني المنظور من الجريمة

أو  الفعل ذلك هي أخر ومبعىن القانون مبوجبه عليه يعاقب الذي الفعل ذلك هي القانوين املنظور من اجلرمية
  .ارتكابه على جزاء عقوبة ووضع جترميه على القانون نص الذي االمتناع

ا يعرفها "كرار فرنسوا "اإليطايل فالفقيه على  ينص قانونا به خمالفا اإلنسان به يأيت الذي اخلارجي العمل بأ
 .عقابه

متوسط  هو ما ومنها اجلسامة شديد هو ما فمنها اجلسامة من واحدة درجة على ليست املنظور هذا من واجلرائم
 أشد جسامة فاجلناية املخالفات، والثالث اجلنح والثاين اجلنايات، النوع هذا على ويطلق جسامة أخف هو ما ومنها

 .املخالفات من جسامة أشد واجلنح اجلنح من

 :السيكولوجي المنظور من الجريمة

 ANTI SOCIAL للمجتمع معاد أنه سلوك على اإلجرامي السلوك إىل ينظرون النفس علماء أن جند

BEHAVIOUR  ال اجملرم الشخص فإن ولذلك السوي الغري أو الشاذ السلوك أنواع من أخر نوع كأي الشك وهو 
 العالج كما إىل حيتاج الشاذ السلوك من نوع إال وه ما اإلجرامي السلوك فإن مث ومن املريض، الشخص عن خيتلف

 .والرعاية العالج إىل العقلية األمراض حتتاج

 يف الوقوع صاحبها إىل تدفع نفسية صراعات عن وتعبري داللة وإالماهو  إجرامي فعل كل أن يرون كما
  )1( .اجلرمية

 يعوقه ال حرا انطالقا الغريزية للدوافع انطالق إال هي ما اإلجرامية التصرفات أن إىل Burt"برت" أشار وقد

 ها وغري  واجلرائم اجلنسية واالغتصاب واالعتداء كالسرقة املختلفة االحنراف أنواع إىل النظر املمكن من أنه ويرى عائق

ا على  .معينة لغرائز تعبريات أ

 قوى يف لالضطراب نتيجة يكون أنه على اإلجرامي السلوك إىل ينظر فهو  Alexendre"ألكسندر" أما 

 أدلر" ويرى اجملتمع يف السائد األخالقي القانون مع تكيفها يف "العليا والذات والذات اهلو "الثالثة الشخصية

"ADLLER2( .اإلجتماعي والشعور التفوق نزعة أي الذات غزيرة بني للصراع نتيجة اجلرمية أن(  

  
                                                 

  .176ص (1999).  مصر، اجلامعية، دون طبعة،اإلسكندرية، املعرفة دار واملعاجلة، احلدود واالحنراف اجلرمية اخلالق، عبد الدين جالل -  (1)
  .176ص (1999). مصر، اجلامعية، دون طبعة،اإلسكندرية، املعرفة دار واملعاجلة، احلدود واالحنراف اجلرمية اخلالق، عبد الدين جالل -  (2)
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 :السيوسيولوجي المنظور من الجريمة

 حقوق أفرادها أو أو مبصاحل اإلضرار أو اجلماعة يف السائد بالنظام إخالل عليها يرتتب اليت األفعال كل

م عليها الناس أصطلح اليت بالقيم املساس   )1( .اجلماعة بإتباعها يف والتزامهم املختلفة عالقا

 لكنها يف اجلماعة ظروف يف أو الفرد تكوين يف عواملها توجد قد اجتماعية ظاهرة هي اإلجرامية والظاهرة

 .االجتماعية العالقة يف إضراب حتدث احلالتني

ومنهم  األخالق على يؤسس من فمنهم اإلجرامية للظاهرة املعىن اإلجتماعي بشأن الفقهاء آراء تباينت وقد
 .االجتماعية القيم إىل يرده من

 مع املبادئ يتعارض فعل كل هي االجتاه هلذا وفقا فاجلرمية األخالق وقواعد اجلرمية بني يربط األول فاالجتاه

 اجلرمية واألخالق بني العالقة جيعل من فمنهم :قسمني إىل أنفسهم على انقسموا االجتاه هذا أنصار أن إال اخللقية

 دون القواعد اخللقية لكل شاملة العالقة هذه جيعل من ومنهم كلها، ال األخالقية القواعد بعض خمالفة على قاصرة

 .متيز

 يف كافة جرمية أعترب امتناع أو فعل كل هي اجلرمية أن ويرى "قاروفالو "اإليطايل الفقيه األول القسم ويتزعم

 والنزاهة والرمحة واألمانة اإليثار قواعد مع تعارضها بسبب العصور مر على كذلك اعتربت واليت املتمدينة اجملتمعات

 .والسرقة القتل وأمثلتها الطبيعية اجلرمية اسم اجلرمية هذه على "قاروفالو" ويطلق

 .بعضها ال األخالق قواعد كل وخمالفة اجلرمية بني بالربط قاموا فقد الثاين القسم أنصار أما

 اإلجتماعي، فمن القيم وبني بينها الربط أساس على لديه للجرمية اإلجتماعي التعريف فيقوم الثاين االجتاه أما

  )2( .اجملتمع وبقاء حبفظ اخلاصة واألساسية القيم مع يتعارض امتناع أو فعل كل هي اجلرمية بأن قائل

 : للجريمة اإلجرائي التعريف

فهو  الثاين أما القانون جيرمه بفعل اإلتيان به نقصد فاألول اجتماعي، واألخر قانوين أحدمها معنيان، للجرمية
 .اجملتمع حيددها اليت للمعايري انتهاك مبوجبه يتم بفعل اإلتيان

 :المجرم

على  خارج إنسان فهو العقوبات قانون يف اجلنائية املسؤولية لقواعد خاضعا شخصا يكون أن قبل اجملرم إن
  )3( .إجرامي سلوك من يأتيه مبا اإلجتماعي الضبط يف ها قواعد على خارج أي االجتماعية العالقات ناموس

 إىل "سذرالند" يشري و جيرمه اجملتمع سلوكا أتى الذي الشخص ذلك هو االجتماعية وجهة النظر من فاجملرم

 .الفردي التكوين من بدال البيئة أنه نتاج اإلجرامي السلوك

                                                 
  .25ص  (2007). طبعة، دون العام، القسم اجلزائري، العقوبات قانون أوهابية، شرح اهللا عبد.د -  (1)
  .178ص  (1999).  مصر، اجلامعية، دون طبعة،اإلسكندرية، املعرفة دار واملعاجلة، احلدود واالحنراف اجلرمية اخلالق، عبد الدين جالل -  (2)
  .13ص .سنة .د مصر، اإلسكندرية، ط، .احلديث، د اجلامعي املركب اجلنائي، االجتماع علم يف دراسة اجلرمية، رشوان، أمحد احلميد عبد حسني -  (3)
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 األولية اليت اجلماعة أو اجلوار عن املسؤول السلوك من مشرتك منط ذو أشخاص هم ببساطة فاملذنبون مث ومن

م األشخاص جند الءهؤ  أمثال وأن اإلجرامية، إتصاهلم باألمناط بسبب يصبحون هكذا فاألشخاص ا، يرتبطون  أ

  .ينتهكونه بل للقانون خيضعون ال
 ويعتربه، نفسه جمرما يعترب الذي الشخص هو اجملرم أن "مقتضاه للمجرم اجتماعي تعريف "برجس " قدم كما

 اجملتمع الذي يسود التباين أن إىل توصل واجلرمية التحضر عن"كلينارد مارشال"ا  قام دراسة ويف كذلك اجملتمع

 والفنون بالوسائل دراية اجملرم : هي حمدد مسات إجرامي له منطا ينتج شأنه أن من كان إجرامية ثقافة ووجود احلضري

 اليت السمات أن "كلينارد "أكد وقد باإلجرام حافل تاريخ له يكون أن إجرامية، مصطلحات استعمال اإلجرامية،

 .وجهة النظر االجتماعية من جمرما يعترب لكي الشخص يف رها تواف جيب اإلجرامي وضعها للنمط

 اإلجرامي السلوك عوامل

يف  تدخل ال فهي الطبيعية العلوم تدرس كما االجتماعية العلوم يف الداخلية اإلجرامية الظاهرة تفسري اخلطأ من
 التشبع قانونو  الكثافة قانون  اإلجرامي احلرارة بقانون مرة مسوها القوانني من جمموعة البعض صاغ فقد. األخرى العلوم

 مهما مجادا فالظاهرة اإلجرامية أو نباتا وجتعله إنسانيته من اجلرام علم جترد اليت األمساء من دالك غري  اإلجرامي

ا كانت  أن ميكن ال اجملتمع إىل اإلنسان من وانتقاهلا إنسان من أال تنبع إن ميكن ال تفسريها يف اختلف ومهما أسبا

 .اجلرمية يف ظهور نصيب هلا اإلرادة أن أي تنتقل باإلختيار آن البد إمنا اآللية آو احلتم  اجلرب بطريقة يتم
)1(  

 :قسمني إىل اإلجرامي السلوك عوامل تفسري يف اإلجرام علماء انقسم قدو 

 :الداخلية اإلجرامية العوامل -1

 جرائم العنف ترتكب ال عادة املرأة فا ؛ والنوع الكم حيث من واملرأة الرجل بني اإلجرام نسبة ختتلف : النوع  1 -1–

 فهي إن عليه اجملين مع تشابكا أو التحاما تطلب اليت األدوات أو كالسكاكني البيضاء األسلحة فيها تستخدم اليت

 إن اضطرت وهي العنف جلرائم املباشر التنفيذ تتجنب ما غالبا فهي بعيد من اإلصابة يضمن ألنه فذلك للسالح جلأت

 أثبتت اإلحصائيات فقد.األصلية ال التبعية املسامهة على دورها يقتصر ما وغالبا بالسم القتل ستخدم فإمنا للقتل

 يفوق الرجال م أن إجرام2006  /2007 بسنة اخلاصة الوطين الدرك لقيادة التابعة واالتصال اإلعالم خلية من املستقاة

 اجملتمع طبيعة إن بل من الرجال إجراما اقل النساء أن بالضرورة يعين ال هذا لكن  نقاط عشر حبويل ساءالن إجرام

 يدخل النساء أجرام جيعل مما جتنبا للفضيحة الشرطة أقسام إىل تبليغها عوض النساء جرائم على التكتم يفضل اجلزائري

-le chiffre noire de la criminalité -األسود الرقم خانة يف
)2(  

 .النفسية أو العضوية الوجهة من سواء اإلنسانية الشخصية متيز اليت اهلامة الفردية اخلصائص من : السن -1-2
الذي  التغري أي خارجي واألخر النفسي و العضوي بالتكوين يتعلق داخلي األول التطور من نوعا السن ويصاحب

                                                 
  .79ص  (1997). الثامنة، القاهرة، مصر، الطبعة والتوزيع، والنشر الثقافة دار اجلغرافية، وتطبيقاته السكان إمساعيل،علم علي أمحد.د -  (1)
  .80نفس املرجع السابق، ص  -  (2)
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 طالب غاىل من الشخص حياة يف التغري ذلك ومثال املختلفة حياته فرتات يف اإلنسان فيها يعيش اليت البيئة على يطرأ

 . امرأة إىل بنت ومن متخصص عامل إىل عادي عامل ومن موظف

 عند سنة أما 18-25من العمرية الفئة يف الرجال عند مداه تبلغ اجلرمية وقوع نسبة أن الرمسية اإلحصائيات بينت فقد

 .سنة 30 إىل األقصى احلد فيمتد النساء

 : التالية املراحل إىل اإلنسان سن اإلجرام علماء قسم فقد

اليت  التغريات كانت وإن الشخصية تكوين يف هامة مرحلة وهي سنة 12 السن من متتد هيو   :الطفولة مرحلة 1-
االهتمامات تبدأ  املرحلة هذه من الثاين النصف يف انه لوحظ ولكن جلرمية با صلتها تنقطع تكاد خالهلا حتدث
 .األبوية السلطة من اإلفالت من يتمكن قد كما للصغري اخلارجية

 .البسيطة اجلرائم فريتكب املالية موارده تضعف الصغري أن املرحلة هذه ا تتسم اليت املميزات أهم ومن

 يف العاطفة حبدة مرتبط وعقلي ونفسي عضوي بنمو تتميز  سنة 18 إىل سنة 12 السن من ومتتد: المراهقة مرحلة-2

 غرائزه السيطرة على عن يعجز وقد اجلرمية إىل يؤدي قد املرحلة هذه يف اإلرادة قوى ضعف  االستقرار عدم وإن

 على الفرد ضعف قدرة مع اجلنسية الغريزة ظهور أن اجلرمية،كما على مساعدة البيئة كانت خاصة إذا و الداخلية

 بني خيلط أال الباحث اجلنائي على املرحلة هذه يف وجيب. االضطرابات من خمتلفة ألنواع به يؤدي قد الذايت التحكم

 اإلجرامي التكوين مظاهر كمظهر من معني إجرامي ميل على داللتها وبني البلوغ عوارض من كعارض اجلرمية وقوع

 ال عارضة بيئية تساعده ظروف معني عضوي أو نفسي عامل تأثري حتت صدفة ترتكب قد األوىل احلالة ففي
 على الوقوف جيب هلذا .خاصة البلوغ و التالية حياته مراحل يف الشخص تصاحب فاجلرمية الثانية احلالة يف تتكرر،أما

 .الالزمة الختاذ التدابري النوعني بني للتفرقة للشخص اخلارجية و الداخلية الظروف و العوامل كل

 زاد ما أي الناضج الشباب مرحلة إىل و سنة 25-18 السن من الشباب طور إىل تنقسم وهي :النضج مرحلة -3

 .اخلمسني أي الكهولة سن حىت ومتتد 35-25 السن عن

 السرقات جرائم فيها تقل لكن و أشكاله بكافة االحتيال أي الذكاء جرائم فيها فتكثر الناضج الشباب مرحلة يف أما

 .العشرين و اخلامسة سن أي بعد

تقدم  مع مستمر هبوط يف وتضل اجلرمية فتقل بيولوجية بتغريات وتتسم اخلمسني بعد ما أي:الكهولة مرحلة 4–
وهذا  اإلناث، عند واخلمسني اخلمسة للسن ويتأخر الذكور عند اخلمسني سن يف عادة اإلجرام ويتوقف العمر

 . ووهن ضعف من اإلنسان يصيب مبا التناقص هذا ويعلل العمر اية حىت ومنتظما ثابتا شكال يتخذ التناقض

 املرأة لدى عام فرتتفع بوجه سلوكها على تؤثر وعصبية نفسية اضطرابات من تعاين املرحلة هذه يف املرأة فإن املقابل ويف

 . الغري حرية وانتهاك التهديد و األمانة جرائم نسبة املرحلة هذه يف

 فيتضاءل دورها للسرقات وبالنسبة ونشاط قوة تتطلب اليت العنف جرائم عن تبعد فهي أيضا اجلرمية نوعية حيث ومن

 تقع يف الكسب الرغبة إلشباع والشتم، وبالنسبة والسب القذف جرائم ترتكب الثأر يف الرغبة إلشباع كثريا، وبالنسبة
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ا ال التحريض بطريق اجلرمية  القوى ضعف مع الفرتات يتفق هذه ففي للجرائم ميزة مسة االحتيال ويعترب مباشرة بارتكا

  .اجلسدية
 :الخارجية العوامل -2

 :والسياسية واالقتصادية منها الثقافية واالجتماعية واحلضارية الطبيعية العوامل ا يقصد

 :االقتصادية العوامل1-

أساسيان  عامالن مها احلاجة أو الفقر أن مفاده رأي تبىن فقد اجلرمية وقوع يف دورها حتديد حول اآلراء تعددت
 ويؤكد. الثروة توزيع سوء مرجعه الفساد انتشار ألن فيها الرئيسي السبب هو الرأمسايل النظام أن أخر رأي وذهب فيها

 واالحتياجات الرغبات بني التناسب لعدم ويستند األموال جرائم ارتكاب يف االقتصادية العوامل هذه دور قاروفالو

 يف أثر يكون هلا فقد األموال جرائم ارتكاب على مقتصر االقتصادية العوامل أثر إشباعها، وليس ووسائل الفردية
 .األشخاص على االعتداء جرائم ارتكاب

 :الجريمة و الفقر -أ

 - تافت– األمريكي العامل وقال مباشرة ليست بينهما العالقة أن إال اجلرمية يف الوحيد السبب انه البعض يرأى

تزداد   األموال جرائم أن اإلحصاءات وأوضحت جمرمني ليسو املعوزين أغلب فان فقراء اجملرمني اغلب بأنه إذا كان
والسرقة  كالنصب األموال جرائم ارتكاب على واضح تأثري له والفقر االدخار، صناديق يف الودائع عدد قل كلما
ا يسد ما جتد مل إذا املرأة ألن العرض جرائم ارتكاب يف تأثري له أن كما واالختالس األمانة وخيانة تلجأ  حاجيا
 شدة احلرمان من يئنون صغارا أطفاال تعول كانت وإذا بالغري اختالطها فرص فتتضاعف والفنادق البيوت يف للعمل

ا  .مشروعة غري جنسية عالقات يف تنزلق قد فإ

 :الجريمة و البطالة- ب

ا البعض ويذكر العمال تسريح إىل اإلنتاجية واملصانع الشركات وتلجأ العمل عن التوقف تعين السبب  إ
العمل  عن العاطل يعيشه الذي حتمية، فالفراغ غري باجلرمية صلتها أن فريى أخر رأي يتحفظو  للجرمية الرئيسي
 .اجلرائم ارتكاب غاىل املطاف أخر يف اآلمر به يؤدي قد االندفاع وسريع اإلثارة سهل جيعله مما امللل يصيبه

 يفقدون األبناء جيعل مما األسري التصدعو  الطالق إىل تقود اليت للبطالة االجتماعية اآلثار عن فضال هذا

أو  املخدرات كاستهالك لالحنراف غريهم من أكثر معرضون فهم اجلديد، وبالتايل الوضع مع التكيف القدرة على
  .أخرى إجرامية أعمال أو السرقة يف الفئة هذه تستغل اليت اإلجرامية العصابات غالبا إىل االنضمام
  للجريمة المفسرة النظريات

نقطة  الوضعية املدرسة تعترب عموما اإلنسانية العلوم جمال يف الوضعية الفلسفة من انطالقا: اللمبروزية المدرسة
 يطلق عليهم والذين الثالثة روادها إىل التطرق دون املدرسة هذه عن احلديث نستطيع وال اإلجرام علم يف هامة حتول

 قاروفالو فريي لومربوزو، التوايل على وهم the holy three of criminology -علم يف املقدس االيطايل الثالثي اسم



 
 

195 

 أجساد بعض على املوجود الوشم هو اهتمامه أثار ما 1864 سنة باجملرمني لومربوزو اهتمام ظهر :لومبروزو - أ

 على والوشم جمرمني والغري اجملرين اجلنود بني الربط حاول قدو  الوشم، هذا بعض ميثله الذي الفحش ومدى اجلنود

  أجسادهم
 باستخدام للمجرم مسات حتديد من البد اإلجرامية، وأنه الطبيعة لفهم يكفي ال الوشم أن لومربوزو أدرك

من  ألف وحوايل جملرمني مججمة أربعمائة حوايل بفحص لومربوزو قام الوضعي، فقد العلم على أساليب جتريبية
 قاع اجلمجمة يف جتويف وجود اكتشف "فينيال" يدعى جمرم جلثة تشرحيه مبناسبة انتباهه أثار وما األحياء، اجملرمني

 القردة عند املوجود ذلك يشبه

هذا  قتل وقد اجلسمي تكوينه يف البدائي اإلنسان خصائص بعض "قريسيين" يدعى آخر جمرم لدى اكتشف كما
 من إليه لومربوزو توصل ما أهم منو  ضحاياه دماء يشرب كان بأنه واعرتف بشعة بطريقة امرأة عشرين حوايل اجملرم

  : مالحظاتهو  فحوصاته خالل
يف  والنقص الداخلي والوظيفي اجلسماين التكوين يف العادي اإلنسان عن خيتلف اجملرم اإلنسان أن إىل خلص -

 )1( .اجلرمية ارتكاب إىل للفرد النفسي التكوين على بدوره يؤثر التكوين

 وقد خلص العضوية مساته من انطالقا عليه التعرف بإمكانية تقريره هو للمجرم وصفه يف لومربوزو به ما اشتهر أهم -

 :وظائف مخس إىل اجملرمني تقسيم إىل لومربوزو

 -BORN CRIMINAL بالوالدة اجملرم:أوال

 - INSANE CRIMINAL اجملنون اجملرم:ثانيا

 -HABITUAL CRIMINAL بالعادة اجملرم:ثالثا

 -OCCASSIONAL CRIMINAL بالصدفة اجملرم:رابعا

  -CRIMINAL BY PASSION بالعاطفة اجملرم:خامسا
 االنتقادات أهم

)2(
 اجلرمية تفسري يف دراساته عليها استندت واضحة علمية نظرية وجود عدم:

 . جتريبية وأخرى ضابطة مجاعات وجود حيث من واضح علمي منهج وجود عدم 1-

 . الفرتة تلك يف القوانني قسوة وخصوصا الباحثني معظم عليها يتحفظ رمسية إحصائيات على اعتماده 2-

 . إجرائيا ترمجتها صعوبة و املفاهيم وضوح عدم 3-

 للعوامل إغفاله يعين وهذا بيولوجي هو و واحد عامل على بناءا اجلرمية ظاهرة تفسري ميكن ال 4-

 .الثقافيةو  واالقتصادية االجتماعية

 .األسوياء من كثري عند الصفات هذه وجود 5-

                                                 
  .90، ص  2008والنشر، للطباعة مرابط بن األول، دار اجلنائي، اجلزء اإلجتماع علم إىل معتوق، مدخل مجال.د -  (1)

(2)  - Frank hagan .research methods in criminal justice and criminology .new York.milan1982, p21. 
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  . بالوالدة اجملرم ملسألة رفض وهذا متعلم السلوك من ٪80-70فان اليوم نعرفه ما على بناء 6-
 م RAFFAELE GAROFALO 1852-1934 - -قارفيلو رفائيل

 مبدأ االختيار رافضا وفريي لومربوزو خالف أنه إال االيطالية الوضعية للمدرسة الثاين والرائد لومربوزو تالمذة أحد

 احلكومة يف دائما وعضوا للقانون اجلزائي وأستاذا مشرعا وأصبح نبيلة ايطالية أسرة من ينحدر وهو .)1(بالوالدة واجملرم

ا واجلرمية م 1886 سنة والرجل اجملرم م 1895 سنة اجملرمة األنثى: وهي املؤلفات من جمموعة وله  وطرق أسبا

  .م 1911 سنة.عالجها

 ومن تعريف اجلرمية فهم مبكان الضرورة من علينا يصبح اجملرم نفهم أن أجل من هو و التايل االفرتاض من قارفيلو يبدأ

ا بالغة، ورأى أمهية وأوالها ، NATURAL CRIMESالطبيعية  اجلرمية فهناك صنفني إىل اجلرمية يصنف هنا  حترتم ال أ

 إيقاع رفض يوه pity اجملتمع ووجدان  )2(الشفقة أو العاطفة : للمجتمع بالنسبة األمهية غاية يف أساسيتني مسألتني

 اجملرم تنقصه األمانة لآلخرين، وعليه فإن التملك حق احرتام وهي probity اآلخرين، واألمانة على واملعانات األذى

م و اآلخرين جتاه الشفقةو   على عام بشكل ينص والذي للجرمية القانوين التعريف يرفض جارفيلو جند ومع هذا ملكيا

 : أقسام أربعة إىل اجملرمني جارفيلو قسم قدو  إحرتازي إجراء أو عقوبة حتديد يتطلب للقانون خمالف فعل اجلرمية هي أن

 .القاتل اجملرم 1-

 .العنيف اجملرم 2-

 .السارق اجملرم 3-

 .اجلنسي اجملرم 4-

 يف احلديثة اجلرمية علم يف االيطالية األوروبية املدرسة منظري آخر من هو م Enrico ferr 1929 -1856فريي  أنريكو
 طور أن بعد كتليه ولكن منط متبعا فرنسا يف أستاذه بوصية فريي عمل ولقد ملربوزو يد على وتتلمذ عشر التاسع القرن

 بأن ورأى  "البيولوجية احلتمية"أستاذه  أراء عن بنفسه فريي نأى فقد اجلرمية بسببية يتعلق فيما أما به، اخلاصة أفكاره

 وضع إىل به أدى وهذا واالجتماعية العوامل األنثروبولوجية من هائل عدد ذلك وضمن العوامل من جمموعة هي اجلرمية

 :وهي جمموعات مخسة يف اجملرمني

  born criminal بالوالدة اجملرم - 1

 Insane criminal اجملنون اجملرم 2-

 Occasional criminal بالصدفة اجملرم 3-

 passionate criminal االنفعايل اجملرم 4-

  habitual criminal بالعادة اجملرم5 -
  

                                                 
(1)  - Op- Cit. p21. 

  .40ص .1980اإلسكندرية، اجلامعية، الثقافة مؤسسة اإلجرام، علم عوض، مبادئ حممد عوض -  (2)
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 :النفسية النظرية

 اإلجرامي السلوك بني عالقة هناك أن مؤداها نتيجة إىل توصلوا قد البيولوجي االجتاه أصحاب كان إذا

 رواد الصماء، فإن الغدد السيما املختلفة ألجهزته الوظيفية الكفاية أو العام الشكل ناحية من سواء وتكوين اجلسم

 أن البعض يرى حيث للفرد والعقلي النفسي والتكوين اإلجرامي السلوك بني عالقة هناك أن يقرون النظرية النفسية

كما  احلد عن الزائدة الغريزية الطاقة فإن أخرى جهة ومن جهة، من واجلرمية العقلي املرض بني هناك عالقة
نظريات  على وليس "جول ماكد" نظريات على معتمدا االجنليزي النفساين " CYRIL BURT بريث سرييل"يرى
 أي للدوافع الغريزية املقيدة غري  )1(الطبيعية املظاهر عن ناجم اإلجرامي السلوك أن  "النفسي التحليل يف "فرويد

 غرائز تعبريات عن كلها فهي باجلرح أو بالضرب واإلعتداء كالسرقة للجناح املختلفة فاألشكال"العامة  الفطرية

  )2(املعتاد عن زائدة درجة إىل انفعاالت من حتدثه فيما شديدة طاقتها يف قوية عامة فطرية ودوافع

 :التقليد نظرية :أوال

 ظاهرة اجلرمية أن يرى فهو اجلرمية لتفسري النفسي االجتاه رائد "GABRIEL TARD"تارد  قابريال يعد

 فالسلوك وأصدقائه وعشريته أهله من اجملرمني حماكاة طريق عن به احمليطة البيئة من الطفل يتعلمها نفسية اجتماعية

 قانون متبعا اجملتمع يف األفراد بني هذا الصغر، ويسري منذ اجتماعيا عليه الفرد يتطبع خلق نظره وجهة من اإلجرامي

 إىل فئة قليلة من كالبدعة ينتقل اجتماعي نشاط أخرى إجتماعية حقيقة كأية رهظن وجهة من فاجلرمية. نفسه احملاكاة

  .كثرية فئات
 :النفسي التحليل نظرية :ثانيا

 -1856)  م" (1939 فرويد سيجومند" يد على عشر التاسع القرن أواخر يف النفسي التحليل نظرية ظهرت  
 خصائص من به متيز وما النفسي الطب ميدان على طرأ ما أمهها مقدمات بعد جاء بل مفاجئا يكن ظهورها ومل

 : يلي ما وأمهها م 1880-1890 خالل الفرتة من

 .اهلسترييا سيما ال و العصبية باألمراض االهتمام1 -

 .للبحث كوسيلة املغناطيسي التنومي استخدام2 -

  . املغناطيسي للتنومي العالجي التأثري3 -
الشخص  فإن الفرويدي املنظور وبإستخدام الشخص ذات يف يكمن اإلحنرايف السلوك فإن النظرية هلذه وطبقا

وليد  االحنراف يكون أو -id -االحنراف بواعث يف التحكم ميكنها "ego "قوية أنا لديه تنم مل الذي هوذلك اجملرم
واألنا، واألنا  اهلو،( رئيسية أجهزة ثالثة من تتألف فرويد تصورها كما األفعال املنحرفة، فالشخصية سيطرة
 الشخصية مكونات بني ينشب الذي لإلضطراب باألساس يرجع النفسي التحليل لنظرية طبقا ،فاإلجرام)األعلى

                                                 
  .59ص 2005. اجلامعي،اإلسكندرية، الفكر اجلرمية، دار مبحث العيسوي، الرمحان عبد -  (1)

 للبحوث القومي املركز األول، العدد األول، اجمللد املنحرف، السلوك لفهم جديد وإجتاه للشخصية االجتماعي التحليل الساعايت، حسن.د -  (2)

  .57ص   1958.  واجلنائية، االجتماعية
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 حيث األحداث جناح ميدان يف متعددة ببحوث قام حيث "William healy "هيلي  وليام اإلجتاه هذا ويتزعم.

 بالتحليل إال عنها الكشف ميكن وال الالشعور يف مدفونةو  مسترتة لإلجرام األساسية الدوافع أن وأتباعه هو اقتنع

  .النفسي
 ويلخص  التوافق، بسوء مصابني أو مرضى يعتربون واجملرمني املنحرفني فان النفسي التحليل لنظرية طبقاو  

 من ما بديلة، فشكل كإستجابة خاصة وبصفة ببساطة فهمه ميكن اإلجرامي السلوك أن احلالة هذه vold "فولد"

 يرتكب الفعل العقاب، فاجملرم يف الرغبة عن ناجتة والقلق بالذنب الشعور إثارة خالل من املكبوتة العقد حيل الرمزية

 وعدم طريق اإلمهال عن ناجتة معينة أخطاء يف إدراك وبدون يقع اجملرم إن حيث ويعاقب، ميسك لكي اإلجرامي

 التحليل نظر جهة من واجملرمون .عليه القبض من السلطات متكن الدالئل ترك إىل يؤدي مما اجلرمية إرتكاب يف التبصر

 خاصا جمتمعا عادة تكون مجاعة بعينها يف القيم من لنظام وفقا اجملرم يتصرف حيث السيكوباتني من فئة النفسي

  . الشامل العام اجملتمع إىل بالقياس حمددا
 إال هم ما عامة بصفة املنحرفني أن تؤكد املبكرة النفسي العالج دراسات من كثري نتائج فإن احلقيقة ويف

 ما احنرايف سلوكا أو جرمية يرتكب الذي الشخص إن النفسي التحليل ملداخل طبقا يعين سيكوباتني، وهذا مرضى أو

 . نفسيا قلق شخص هو إال

  :واالنحراف للجريمة تفسيرا دوركايم عند والجريمة للالمعياريةاالنحراف  و للجريمة السوسيولوجي التفسير
هذه  منطوق اهلني، وألن باألمر نقديا، ليس حتليال باالحنراف وعالقتها الالمعيارية يف دوركامي نظرية حتليل إن
 جزء من كتابا، أو خيصص مل أنه على العامل، عالوة هذا مؤلفات من معني جزء يف واضح حنو على حيدد مل النظرية

ميادين  على الفكري باالنفتاح تتمبز للالمعيارية حتليله أن متكاملة، كما معاجلة الفكرة هذه ملعاجلة فصال أو كتاب
على  دليل ليس بوضوح، و حيدد مل للمصطلح استخدامها وحىت والعمل، واألسرة كاالقتصاد االجتماع، لعلم متعددة
فيقول  كصفة له استخدامه بقدر كاسم  -ANOMIE-للالمعيارية مصطلح استعمال يقبل مل دوركامي أن من ذلك

 DEVISION DU TRAVAIL الالمعياري العمل وتقسيم SUICIDE ANOMIQUE"الالمعياري االنتحار"

anomique ،أنه السوسيولوجي، كما دوركامي نظرية يف حمورية فكرة متثل  "للالمعيارية "كانت فقد ذلك ومع 

 .عام بوجه اإلنساين السلوك ولفهم واجلرمية اإلحنراف لتحليل كأداة استخدمها

 انعدام من حالة -ORDRE-النظام تصيب اضطراب حالة إىل تشري دوركامي نظرية يف للالمعيارية أن تبني قدو 

 الذي الوقت نفس يفو  أسرية، كوارث أو اقتصادية أزمات عن تنجم تسيب أو -DE REGULATION –االنتظام

 .االحنراف به تؤدي

 غري العمل، تقسيم عملية يف ORGANS األعضاء بني العالقات تكون فيها حالة إىل للالمعيارية تشري قد أو

 هذه احلالة تكشف مث املتبادل، ومن واعتمادها استمرارها بعضها البعض، ويف مع اتصاهلا يف متناسقة غري أو منظمة

 .لالحنراف مظهرا تكون أي إحنرافية، مظاهر  عن
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ا تشري حيث من مفصل هلا، حتليل عملية إىل حيتاج النحو هذا على للالمعيارية تعريف إن  متغري إىل أ

 متغريا "االحنراف، فتكون إىل فيه تؤدي الذي الوقت نفس يف معينة، مجاعية أو جمتمعية لظروف معتمد، أو نتيجة

 اجملال وهي الثالثة للالمعيارية جماالت إىل أوال اإلشارة فيتعني التحليل من هذا النوع إجراء أجل ، من "مستقال

  )1( .العمل تقسيم جمال أخرياو  الزوجية، احلياةو  األسرة، وجمال االقتصادي بوجه عام،

 بالجريمة االجتماعية وعالقتها العوامل -

  :المهنية الحالة -أ

  
  

   )2(م 2008لسنة الوظيفة حسب الفاعلين توزيع يبين1- :رقم الشكل

 
 املنظمة، جرائم اجلرمية العام، احلق –اجلرائم خمتلف يف املتورطني نسب توزيع يف تباين هناك أن أعاله الشكل يبني

 البطالني أن فئة السابق الشكل يف الواردة البيانات حتليل خالل من لنا تبني حيث املهنية احلالة حسب أخرى وذلك

 عرضة جتعلهم فراغ بأوقات مرورهم هو الفئة هذه أفراد مييز ما وأهم 47% :بـ صفوفهم يف املتورطني نسبة تقدر

 درب يف جتعلهم ينساقون احلاجة أو التقليد أو التعلم طريق عن ذلك كان سواء اخلارجية املؤثرات الستقطاب بعض

  .اجلرمية
 هؤالء املتورطني يقدم حيث ،30%ب صفوفهم يف املتورطني نسبة جاءت حرة أعمال ميارسون الذين األشخاص أما

م أو جتارية، سجالت بدون جتارية نشاطات ممارسة على  ال ختضع اليت السلع بعض إنتاج على يقدمون أ

 نتيجة تلوث البيئة يف هؤالء يتسبب أن أو صحية، ملخاطر املستهلك تعرض قد الصناعية، أو التجارية للمواصفات

ا اليت األنشطة لطبيعة م أو ميارسو   .اإلجرامية بعض األنشطة على للتسرت كغطاء  -احلرة األعمال-يتخذون  أ
                                                 

  230، ص  2008النشر،و  للطباعة مرابط بن األول، دار اجلنائي، اجلزء اإلجتماع علم إىل معتوق، مدخل مجال.د -  (1)
  2009. واالتصال، مارس اإلعالم خلية الوطين، الدرك قيادة -  (2)

أعمال حرة
30%

عامل يومي
15%

موظف
5%

طالب
3%

بدون عمل
47%

حسب الوظيفة



 
 

200 

  :  بالجريمة وعالقته  الثقافي المستوى - ب
  

  
  
 

    )1( .م حسب المستوى التعليمي 2008سنة  المسجلة الجرائم مختلف في الفاعلين توزيع (2):الشكل رقم

  
 خالل من لنا يتبني حيث اجلرمية، نسب توزيع على مباشرة تأثري الثقايف للمستوى أن أعاله الشكل يوضح

 من هم - مستوى وبدون متوسط -التعليمي  املستوى ذوي من األشخاص نسبة أن السابق، الشكل بياناتحتليل 

 -متوسط–األوىل  للفئة فبالنسبة صفوفهم، يف اجلرمية نسب ترتفع اليت أكثر الفئات

 أن كون اجلرمية، يف معدالت كبري دور املدرسي للتسرب أن يدل على وهذا 40%  نسبة سجلت فقد

 يف الدراسة وارمتائه ملقاعد مغادرته ولكن دراسته يواصل أن املفروض من الدراسية كان املرحلة هذه يف الشخص
 له يئ اليت السيئة النماذج ببعض اإلقتداء خالل من املنحرفة السلوكات االكتساب جعلته عرضة الشارع أحضان

 .عامل اجلرمية إىل الدخول

لألمية  بأن يؤكد ما وهذا 25% بنسبة مستوى لديهم ليس الذين باملتورطني صةاخلا الفئة الثانية املرتبة يف وتأيت
 أنه كون عايل تعليمي مستوى هلا اليت الفئات صفوف تنخفض يف اإلجرام نسبة جند اجلرمية، بينما ارتفاع يف كبري دور

 واألخالق واالنضباط الوعي من عالية درجة على الدارسي جتعلها مشوارها خالل األخرية اكتسبت ثقافة هذه

 السوي، السلوك يسلكون األفراد هؤالء جتعل اليت بالقيم والتشبث اجملتمع حيددها اليت باملعايري والتقيد

                                                 
  .املرجع السابق -  (1)

متوسط
40%

جامعي
3%

ثانوي
11%

إبتدائي
21%

بدون مستوى
25%

حسب المستوى الثقافي
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م إما هؤالء جند 3%اجلامعني فئة يف املتورطني نسبة حول)أعاله (الشكل يف الواردة فالنسبة  دارستهم أكملوا أ

م استغلوا أو بطالة بفرتة ومروا  غري مشروعة ألغراض املتطورة التكنولوجيات بعض تطبيق يف مستواهم التعليمي أ

  .االنرتنت أو إرتكاب جرائم كالتزوير
 )المدنية ( العائلية الحالة -ج

 

 
  

)1( .م 2008لسنة العائلية الحالة حسب الفاعلين توزيع يبين 3:رقم الشكل
    

  
 العزاب فئة أن نالحظ حبيث اجلرمية، ومستويات العائلية احلالة بني مباشرة عالقة هناك أن أعاله الشكل يوضح

 -اإلرتفاع هذا ويرجع 61%بـ  هذه الفئة يف النسبة قدرت حبيث اجلرائم، إرتكاب على إقداما الفئات أكثر هم من
املتزوجني،  أقرانه مع باملقارنة العائلية اإللتزامات ببعض يتقيد ال األعزب الشخص أن لكون– إعتقادنا حسب
فاألعزب  متزنة، بسلوكات ملتزما جتعله عاتقه على ملقات مسؤولية لديه والتوجد يعيلها أسرة لديه ليست فالعازب
 اإلجهاض الذي أو - الزنا -كا جرائم بإرتكاب األحيان غالب يف تنتهي واليت املغامرة حب يتمثل يف شعور يتملكه

 من أوقات متأخرة إىل السهرات على التعود وهو العزاب متيز اليت السلوكات أهم بني ومن العازبة، األم عليه تقدم

 عامل يلجؤون إىل  مما جيعلهم وراءهم واإلنسياق -الرفاق مجاعة-السوء  رفاق خمالطة إىل عرضة ما جيعلهم وهذا الليل

ا، أو املخدرات كإستهالك اجلرمية  .السرقة جرائم إرتكاب على يقدمون أو بيعها أو حياز

 الفئات مع باملقارنة مرتفعة تعترب نسبة وهذه 38%بنسبة وذلك الثانية املرتبة يف تأيت املتزوجني فئة جند بينما

 مجيع احلاجيات هلا ويوفر يعيلها الذي فهو أسرته، جتاه إلتزامات لديه املتزوج فالشخص )املطلقني األرامل،( األخرى

 والذي لديه املتزوج بالشخص فكيف لسدها، مالية موارد تتطلب مستلزمات كلها وهذه وإيواء ومأكل ملبس من

                                                 
  .املرجع السابق -  (1)
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ال  املعيشة مستويات غالء يف هناك أن جند أخرى جهة ومن بطالة حالة يف وهو املستلزمات تلك يسد أن أبناء
 عوامل كلها فهذه ,األسواق تعرفها اليت األسعار لتقلبات نظرا العامل، الشخص حىت أعبائها يتحمل أن يستطيع

 أو كالسرقة، مشروعة غري سلوكات على اإلقدام خالل من ذلك ولوكان حاجياته سد إىل املتزوج تدفع بالشخص

  .اإلجتار باملخدرات
 :بالجريمة الديموغرافية وعالقتها العوامل

 :بالجريمة السن عالقة -د

 

 
  

)1( .السن  حسب ذلك و 2007  سنة خالل المتورطين األشخاص توزيع يبين (4) :رقم الشكل
   

الشكل  بيانات حتليل خالل من ذلك و اجلرمية نسب على السن لعامل تأثري هناك أن أعاله الشكل يوضح 
 الفئة العمرية إىل ينتمون م 2007سنة خالل املسجلة اجلرائم يف تورطا األشخاص أكثر أن لنا تبني ، حيث(4 )رقم

 بنسبة الفئة وذلك هذه صفوف يف اجلرائم من عدد أكرب تسجيل مت سنة حيث 28من األقل باألشخاص اخلاصة

  52 %.بلغت
   متثل سنة +40وفئة   30%متثل سنة40) -(29السن ارتفع كلما النسب هذه تنخفض بينما

  .اجلرمية على ونوعي كمي تأثري للسن بأن يعترب الذي الفرض صحة ما يؤكد ، وهذا %18
 
  

                                                 
  .املرجع السابق -  (1)
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  )1(.السن حسب م 2008 سنة في المسجلة الجرائم مختلف في الفاعلين توزيع( 5 ):رقم  الشكل
  

 الذين املتورطني األشخاص أن جند حبيث اجلرمية ومستويات السن بني عالقة هناك أن )أعاله (الشكل يبني

 أن اعتربنا فإذا – املنظمة اجلرمية العام، احلق –للجرائم ارتكابا الفئات أكثر من هم18-26 سنة مابني ترتاوح أعمارهم

الفئات  يف اجلرائم نسب تقل بينما ،56% تقدر لألجرام الكلية النسبة أن جند سنة فإننا 18-35من متتد  فئة الشباب
بأن  يعترب الفرض الذي يؤكد ما وهذا سنة 35 من أكثر الفئة أو سنة 18 من أقل بالفئة األمر تعلق سواء األخرى
 .اجلرمية على ونوعي كمي تأثري السن لعامل

  :الجنس حسب

  
 

  الجنس حسب العام الحق جرائم في المتورطين توزيع يبين : (6)رقم الشكل

                                                 
  .املرجع السابق -  (1)
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اجلنسني  بني اجلرمية نسب توزيع يف جوهري فرق هناك أن جليا لنا يتضح أعاله املبني الشكل خالل من
ضد  جرائم األشخاص، ضد جرائم(العام احلق جلرائم ارتكابا أكثر الذكور أن نالحظ أننا حيث )ذكور،إناث(

أن  يعين ال هذاو  الذكر السالفة للجرائم تسجيال أقل اإلناث نسبة أن نالحظ بينما )املنظمة اجلرمية ، املمتلكات
اليت  اجلرائم على التكتم تفضل حيث اجلزائرية، العائلة طبيعة إىل يعود ذلك بل الرجال من إجراما أقل هن النساء
األسود  الرقم خانة يف تدخل املرأة جرائم جيعل ما وهذا الشرطة أقسام إىل تبلغ أن على النساء طرف من ترتكب
 .للجرمية

  :الدراسة نتائج -
الظاهرة  يف أثر هلا اليت والدميوغرافية االجتماعية العوامل عن الدراسة هذه يف طرحت اليت اإلشكالية من انطالقا

 من خالل وذلك الفرضيات صحة تأكيد إىل توصلنا الدراسة، بفروض اخلاصة البيانات وحتليل عرض وبعد اإلجرامية،

 :التالية النتائج

 الوطين الدرك لقيادة واالتصال اإلعالم خلية إحصاءات حسب – العام القانون جرائم يف املتورطني أن  -

 من أكثر العمرية الفئة وأن 52%بـ  تقدر بنسبة وذلك .سنة 28 من أقل الفئة من أغلبيتهم 2007 سنة خالل

 .على اجلرمية للسن والنوعي الكمي التأثري يؤكد ما وهذا 18%  ب تقدر نسبة فيها سجل سنة 40

 93%حبوايل )الذكر السالفة(اجلرائم يف الذكور نسبة قدرت حيث ونوعي كمي تأثري) اجلنس(أو للنوع أن  -
  7%.قدرها نسبة اإلناث نسبة تتعدى ال بينما

 ،)املنظمة واجلرمية واملمتلكات األشخاص ضد اجلرائم(العام  القانون جرائم على إقداما أكثر هم البطالني أن -
 أن ما يؤكد وهذا اجلرمية، هذه يف تورطا أقل املوظفني جند بينما الوطين، الدرك إحصاءات حسب وهذا

 .اجلرمية على نوعي تأثري املهنية للحالة

 املتورطني من 40% أن البيانات حتليل نتائج بينت حبيث اجلرمية، مستويات على تأثري الثقايف للمستوى أن  -

عامل  املدرسي التسرب أن يؤكد ما هذا ، و)متوسط (التعليمي املستوى دوي من هم العام احلق جرائم يف
 . اجلرمية مستويات ارتفاع يف مؤثر

 أن البيانات حتليل خالل من لنا تبني اجلرمية، حيث مستويات يف تأثري هلا) العائلية احلالة(املدنية احلالة أن  -

نسبة  تسجيل مت بينما ،  61%نسبة تسجيل مت حيث األخرى الفئات غرار على إجراما أكثر العزاب فئة
 . املتزوجني صفوف يف  38% قدرها
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  : الخاتمــة
 كانت سواء فيها تتحكم عوامل عدة هناك وإمنا واحد بعامل تفسريها ميكن ال اجلرمية اإلجرامية الظاهرة إن

وبالتايل  الفرد فيها يعيش اليت بالبيئة تتعلق) اجتماعية (خارجية عوامل أو والبيولوجية النفسية كالعوامل  )داخلية(فردية 
 .معا االجتاهني االعتبار بعني تأخذ تكاملية بنظرة اإلجرامية الظاهرة تفسري بضرورة إمجاع هناك أن وجد فقد

 تفسري أي – االجتاه هذا يف تصب نظرنا وجهة كانت والدميوغرافية االجتماعية العوامل إىل تطرقنا فعندما

ا إرجاع اجلرمية و  يف تتحكم عوامل عدة هناك أن الدراسة هذه خالل من لنا أتضح فقد - عوامل عدة إىل أسبا
الظاهرة  على العاملني هلاذين نوعيو  كمي تأثري مثة أن لنا تبني حيث )النوع (اجلنسو  كالسن السلوك اإلحنرايف

املستوى - كا اإلجرامية الظاهرة مستويات على االجتماعية العوامل لبعض وثيقة عالقة هناك وأن اإلجرامية،
 – .املهنية احلالة املدنية، احلالة التعليمي،
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 تمويل الثقافة
الفعل الثقافي في الجزائرمقاربة سوسيو ميدانية  لتمويل   

  )1(حسينة بوعدة   
  :تقديم

 ،أي متويل خمتلف األنشطة واإلنتاجات الثقافية والفنية ،تتناول دراستنا هذه موضوع متويل الثقافة يف اجلزائر
املسارح،  ،املكتبات ،كدور الثقافة  ،جتهيز اهلياكل وخمتلف املؤسسات الثقافيةعن التكفل املادي لبناء و ناهيك 
  اخل...املتاحف

مقاربة سوسيولوجية يف السياسات :تأيت هذه الدراسة يف إطار حبث شامل حول التنمية  الثقافية يف اجلزائر
حيتل متغري التمويل املايل للمشاريع والفعل الثقافيني مكانة حمورية وإسرتاتيجية يف  أينالثقافية واالسرتاتيجيات، 

إىل معرفة وفهم أساليب التكفل املايل وطرق استخدامه ه الدراسة دف من خالل هذحنن نشر وتطوير الثقافة، 
من جهة أخرى نود البحث يف مسألة غياب  ،من ذلك عالقته بالتنمية الثقافيةمن طرف وزارة الثقافة واألهم 

  الرعاية املادية للقطاع الثقايف من طرف األشخاص واملؤسسات االقتصادية
  :النا يشملعلى هذا األساس  فمق

  مقاربة منهجية ومفاهيمية للدراسة
  مقاربة نظرية حول مأسسة  الثقافة والتمويل املادي هلا

  عرض وتفسري املعطيات امليدانية والوثائقية
  اخلامتة

  :المقاربة المنهجية والمفاهيمية للدراسة - 1
  :اإلشكالية|  ّ أ  

تتطلب عملية التنمية الثقافية اليت تعين ارتقاء نوعي وكمي يف األنشطة واإلنتاج الثقايف والفين وصناعة 
هذا األخري الذي ال ميكن أن يتبلور   ،ثقافيا حمكما ومرنا يف نفس الوقتمجهور متذوق ومرتبط بالثقافة  ختطيطا 

، هذه تنتج ما يعرف بالسياسة الثقافية واليت بدورهاإال وفق إسرتاتيجية واضحة  قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى 
، من ر الذي تتحرك منه الثقافةوعلى أساسها يتحدد اإلطا ةإيديولوجي ومنظومةوفق نسق معريف  تنبيناألخرية 

على بلورة ميكانيزمات تسيري اجملال الثقايف مبختلف مؤسساته وفاعليه ) السياسة الثقافية(جهة أخرى فهي تعمل 
  .ريع والربامج اليت حيملهاواملشا

                                                 
  .جامعة مستغامن ،كلية العلوم االجتماعيةأستاذ ب - (1)
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إن احلديث عن تسيري اجملال الثقايف يف اجلزائر حييلنا إىل حتليل وفهم مجلة من الظواهر واملتغريات املرتبطة 
يلعب دورا ) ما هو متعارف عليه(األخري ومن ضمنها متويل الثقافة أي التمويل املادي للثقافة، هذا األخري  ذا

  .لثقايف ونشرههاما يف زيادة اإلنتاج ا
يف امليزانية املالية  مقارنة   ً ا  مستمر   ً ا  ما هو مالحظ  أنه منذ بداية األلفية اجلديدة يشهد قطاع الثقافة  ارتفاع

والذي تؤكده مع  سنوات األلفية السابقة ،فوزارة الثقافة املسئولة عن التمويل تقوم كل مرة برفع امليزانية املالية ، 
م فيها املؤسسة السياسية ارتباط الثقافة  بالفضاء الرمسي ،وجعلها مركزية تتحكعزز وكرس  .عدة إحصائيات

من طرف القطاع اخلاص واملؤسسة  انعدام  الدور التمويلي للثقافة عكس هذا نالحظ  ندرة حىت ال نقول .الرمسية
ة من األسباب مجل االقتصادية كما هو موجود يف الدول األخرى  خاصة املتقدمة منها، وقد يرجع هذا إىل

  .سيتم الكشف عنها الحقا والعوامل
كيف يتم   من هنا ارتأينا أن نقوم بكشف وفهم  ملاذا تتحكم وزارة الثقافة يف التمويل املادي للثقافة ،

حتريك  هل ارتفاع امليزانية املالية أدى إىل ناك عقلنة يف التمويل واالستخدام،، هل هاستعمال واستخدام املال
، إن كان ال ملاذا ؟ مث ملاذا ال يهتم اخلواص ما هي املؤشرات الدالة على ذلك إن كان نعم كيف :فةوتنمية الثقا

كل هذه األسئلة شكلت لنا هاجس معريف، سيتم اإلجابة  واملؤسسات االقتصادية  بتمويل واالستثمار يف الثقافة
   .لرمسي والفضاء غري الرمسيعليها من خالل استنطاق خمتلف الفاعلني الثقافيني املمثلني للفضاء ا

  :التحديد اإلجرائي للمفاهيم  \ب
دف إىل حتسني واالرتقاء الكمي والنوعي : التنمية الثقافية عملية تغيري مقصودة وخمططة وواضحة األهداف 

دف  كالتعريف بالثقافة اجلزائرية ونشرها واإلنتاج الثقايف،) املوارد البشرية والثقافية( للثقافة  إىل تشكيل كما 
وصناعة مجهور مرتبط ومتذوق هلذه الثقافة ،عملية التنمية الثقافية جيب أن تنطلق من ذات اجملتمع  أي من 

  األسفل اىل األعلى تساهم فيها خمتلف الفئات االجتماعية
الثقايف والفين، التكفل املايل من طرف وزارة الثقافة للفعل واألنشطة الثقافية والفنية وكذا اإلنتاج : تمويل الثقافة

ا، كما نقصد به الرعاية املادية ملختلف األنشطة والربامج واخلدمات  اهلياكل واملؤسسات الثقافية والفنية وجتهيزا
  الثقافية والفنية من طرف أشخاص وتنظيمات غري رمسية، كذلك املؤسسات االقتصادية

م إطارات وزارة الثقافةهم الفاعلني الثقافيني املمثل: الفاعلين الثقافيين الرسميين   ني للخطاب الرمسي ونقصد 
  .اخل...الذين ال ميثلون اخلطاب الرمسي كاملثقفني، الصحفيني، الفنانني: الفاعلين الثقافيين غير الرسميين

ونقصد به مجلة املؤسسات والتنظيمات الثقافية والفنية تؤطرها قوانني وتؤدي أدوارا وأنشطة : المجال الثقافي
م وتكوينهم وأهدافهم ومصاحلهم،كما نقصد  شتعلحمددة ي وينخرط فيها فاعلني ثقافيني على اختالف توجها

  .املواد واخلريات الثقافيةو ا جمموعة من االنتاجات 
اجملال الثقايف يف اجلزائر ينقسم إىل رمسي وغري رمسي، يشمل األول وزارة الثقافة ومديريات الثقافة ودور 

أما القسم الثاين فيتشكل من خمتلف  .اخل وهي تابعة للقطاع العمومي...بات واملسارح واملتاحفالثقافة وكذا املكت
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ينشط يف اجملال غري الرمسي أساتذة وباحثني جامعيني، . اجلمعيات والتنظيمات الثقافية والفنية ودور النشر اخلاصة
  .اخل...أصحاب دور النشر، صحفيني، فنانني

اجملال الثقايف يف اجلزائر غري منسجم ثقافيا وإيديولوجيا وغري متكامل بنيويا كما جتدر اإلشارة إىل أن 
  ووظيفيا خاصة بني الرمسي وغري الرمسي نظرا لضعف االتصال والتفاعل االجيايب بني خمتلف فاعليه

ط  واملمارسات هي مجلة التشريعات القانونية واإلجراءات القانونية والربامج التنشيطية والتخطي: السياسة الثقافية
دف إدارة سوق املواد واخلريات الثقافية ة اليت جتند طاقات وقوى سياسية و التنفيذي اقتصادية واجتماعية  وثقافية 

وبناء مالمح املشهد الثقايف والتأثري يف ابرز التفصيالت الفنية واألدبية لدى أوسع قطاعات اجلمهور مبا يستحث 
ا االستهالكية ويصوغ أذوا    )1(.قها ومعايريهاتوجها

ط إجرائيا نقصد به إخضاع املال املخصص لقطاع الثقافة وطرق استخدامه وصرفه اىل ضواب: التخطيط العقالني
حيث يستوجب استعمال املال يف برامج ومشاريع ثقافية وفنية ذات أمهية مركزية يف  ،ومعايري مرتبطة بثقافة التسيري

ف وغايات واضحة ،كما يقوم التخطيط العقالين على مبدأ  تنظيم ومراقبة خلق ديناميكية سوسيوثقافية وفق أهدا
استخدام املال من جهة واحلرص على الوصول إىل نتائج حمددة مسبقا، ولن يتم ذلك إىل من خالل عملية تقييم 

  .األداء
  :نوعية الدراسة \ج

من خالل فهمها وإبراز خمتلف تنتمي دراستنا إىل البحث الكيفي الذي يعين بدراسة الظواهر واألفعال 
يستهدف التعرف على ظاهرة أو مشكلة حمددة بغرض اكتشاف حقائق أو "املعاين والدالالت اليت حتملها،حيث 

   )2(."أفكار جديدة تساعد الباحثني على حتدي أبعاد ملشكلة البحث بصورة دقيقة
فية عموما واالستثمار ومتويل الثقافة على إن استعمالنا هلذه املقاربة يأيت من كون البحث يف التنمية الثقا

، بل يتعدى فاع امليزانية املالية  وتوزيعهاوجه اخلصوص ال يتوقف عند حد تقدمي اإلحصائيات فيما خيص نسبة ارت
سياسية يف خلق  ذلك إىل مرحلة جد مهمة وهي كيف ميكن هلذا التمويل أن يأخذ أبعادا  سوسيو ثقافية وحىت

  .والعكس صحيح  أي كيف ميكن هلذا املال أن خيلق ركودا ثقافيا  ،ديناميكية ثقافية
االنطالق من اخلاص إىل العام كما يشمل "، واليت تعين د مت توظيف املقاربة االستقرائيةيف هذا الصد

هلذا فلم ننطلق من فرضيات ونظرية  )3(،"االستقراء خمتلف االستنتاجات العلمية املستندة عل املالحظة والتجريب
  . وحتددت بعد االنتهاء منه لبحث امليداينبل هذه األخرية تبلورت مع سريورتنا يف ا ،حمددة

أي مقارنة بني اخلطاب الرمسي وغري الرمسي  :املقارنة يف ظل الدراسة النوعية االستقرائية مت استعمال
   .ارنة خارجيةواألسس اليت يقوم عليها كل خطاب، حيث انقسمت هذه العملية إىل مقارنة داخلية ومق

                                                 
  .273،ص2007استحاالت املثقف والثقافة واملمارسة الثقافية، صفاقص، مكتبة عالء الدين ،: منري السعيداين -(1)
  .23، ص2007بريوت، دار الطليعة،  1، ط)اإلشكاليات، التقنيات، املقاربات(منهجية البحث يف علم االجتماع : عبد الغين عماد -(2)
  .48، ص1999،عمان،دار وائل للنشر،2،ط)القواعد واملراحل والتطبيقات(منهجية البحث العلمي: حممدعبيدات وآخرون -(3)
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  : التقنيات المستعملة\د  
يتطلب موضوعنا الذي ينبين على املقاربة الكيفية استعمال املقابلة كأداة جلمع البيانات و املعطيات 
امليدانية، كما مت استعمال تقنية حتليل احملتوى لتحليل  مضامني خطاب املبحوثني وإخضاع املعطيات لألسلوب 

حيث يشري كل من بلونشي وقتمان   .در اإلشارة اىل أنه وظفنا حتليل احملتوى املوضوعايتالعلمي ويف هذا الصدد جت
وحدة التقسيم هي املوضوع الذي ميثل وحدة   ،التحليل املوضوعايت يعتمد على التقسيم  العمودي للمادة"اىل أن 
لقد مسح لنا هذا النوع من التحليل باخلروج  مبجموعة من  )1(."بشبكة التحليلوكل موضوع يضبط  ،اخلطاب

الوثائق  املواضيع الرئيسية والفرعية  املرتبطة بتساؤالتنا واليت سيتم عرضها وتفسريها يف اجلانب امليداين لدراستنا
  .يف امليزانية املالية املخصصة هلذا القطاعوالتقارير حىت ندقق أكثر 

  :المعاينة والعينة \ه
الفاعلني املمثلني للخطاب  ينقسم إىل والذييضم جمتمع حبثنا خمتلف الفاعلني يف احلقل الثقايف اجلزائري 

  .)وزارة الثقافة(الرمسي 
  :الفاعلني غري املمثلني للخطاب الرمسي

ا تفيدنا منهجيا وميدانيا، يف ) قصدية(انطالقا من هذا اعتمدنا على العينة غري احتمالية  ا استعن حيثأل
عة مبحوثني ميثلون وقد مشلت عينتنا ثالثني مبحوثا منهم سب ، والكرة الثلجية،النمطية ،املعاينة احلصصية بأسلويب

  غري الرمسياخلطاب الرمسي، ثالثة وعشرون  ميثلون اخلطاب 
  :النظرية المستخدمة \و

ثنا ضمن حبيدخل شارة إليه ألنه وكما سبقت اإل ،مل ننطلق من أي نظرية حمددة لنبين عليها  أرضية حبثنا 
، هلذا فالنظرية مت استخراجها  عند انتهائنا من العمل امليداين وقراءتنا األولية ألجوبة الدراسات االستكشافية

ا هي البنائية التكوينية لبيار بورديو ونظرية الفعل  ،املبحوثني حيث اتضح لنا أن أنسب نظرية ميكن االستعانة 
  .)غري عقالين فعل عقالين،(رب االجتماعي عند ماكس في

 مأسسة الثقافة                                                                                   - 2

تارخييا تأسست الثقافة كمجال أو فضاء حمدد بفاعليه ومؤسساته ونشاطاته وختصصاته وقوانينه املتحكمة 
الصناعية  يف أوروبا وما أنتجته من تغريات اقتصادية واجتماعية على مستوى يف إنتاجه وحتريكه مع بروز الثورة 

البىن والوظائف واألنشطة،حيث أنتجت تنظيم وتسيري عقالين للمجتمع وقد أدى هذا اىل بروز ما أمساه دوركامي 
خمتلف جماالت بتقسيم العمل االجتماعي الذي  نتج عنه ظاهرة  التخصص يف النشاطات واألدوار وديناميكية يف 

  .األنشطة واألنساق االجتماعية
لقد أدى التخصص يف النشاطات وظهور الطبقة الربجوازية كفاعل يف عملية التنمية إىل بروز وانتشار 

زيادة على هذا .النشاط واإلنتاج الثقايف املرتبط باحلركة االقتصادية التجارية ،بعدما كان يف السابق مغلقا وحمدودا 
                                                 

(1) - A Blanchet et A Gotman : l’enquête et ses méthodes (l’entretien), Paris, Nathan, 2001 P 98. 
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وظهور ما يعرف باحلداثة وما أنتجته فلسفة األنوار أثرا كبريا على تشكل وظهور املثقف واملعرفة فلعصر النهضة 
فمع بداية  النهضة وبالتحديد أواخر العصر الوسيط برز االنتقال " ،العلمية املنفصلة عن التفكري الديين واإلقطاعي

   )1(".اآلداب والفنون: اجتاه العلوم اجلديدة ل ثقافة مرتبطة بسلطة كنسية اىل حقل فكري مستقل متنوع يفمن شك
ان ظهور العلوم واجلامعات واألكادمييات العلمية واألدبية سامهت يف احلراك واحلركة الثقافية والعلمية مما 
أدى إىل تأسيس لتخصصات علمية وفكرية وأدبية  أنتجت التحسني الكمي والنوعي لإلنتاج العلمي والثقايف 

إىل إعادة حتديد مكانة وأدوار املثقف والفنان وإعادة تشكيل عالقته مبختلف التنظيمات والفين ،كما أدت 
واملؤسسات االجتماعية ، حبيث أصبحت لديه نوع من االستقاللية يف نشاطاته وخطاباته  وهذا ما انعكس على 

  .الت والسوقظروف عمله اليت بدأت تتسم باحلرية واإلبداع خاصة يف ظل تطور حركة الصناعة واملواص
يف ظل هذه التحوالت نالحظ اهتمام وتشجيع الطبقة الربجوازية للثقافة كممارسة وإنتاج ذا طابع تراكمي 

  .واليت مل تفصلها عن عملية تراكم املنتجات السلعية وقد ترتجم هذا االهتمام يف متويل الثقافة واستهالكها
دقيقة داخل اجملال الثقايف، مثال يف اآلداب كل هذه املتغريات سامهت شيئا فشيئا يف ظهور ختصصات 

بروز ختصصات داخل الرواية والقصة وكذا بالنسبة لفروع أخرى مما نتج عنه توسيع قاعدة اجلمهور املتذوق  نالحظ
للمنتجات والنشاطات الثقافية، بل أكثر من هذا نشأة مجهور متخصص يف خمتلف فروع الثقافة كجمهور القارئ 

يف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أنه يف بادئ األمر كانت  .اخل...تلف أشكاهلا، جهور املسرحللروايات على خم
الطبقة الربجوازية هي املشكلة للجمهور الثقايف وهذا راجع خلصائصها ،مركزيتها يف حتريك الثقافة وتأسيسها 

كان من بني ) تدرجيي لنسبة األميةزيادة املتعلمني واخنفاض (وتنميتها، لكن بروز احلركة التعليمية وانتشارها 
  .العوامل اليت وسعت ونوعت يف اجلمهور

ا اجملتمعات األوروبي ة بناءا على هذا ميكن القول أن احلركة االقتصادية والفكرية وحىت السياسية اليت شهد
اليت ) التنمية(ة وظهور فاعلني اجتماعيني  خططوا  لتنمية اجملتمع ،هذه األخري  ،بفعل التحوالت الكمية والنوعية

كم ، العقالنية يف التخطيط والتسيري ،ترا ،كعلمنة الدولة، العقالنية يف التفكري والعلمجمموعة من القيم انطلقت من
وما تأسس اجملال  ،إىل إعادة تنظيم اجملتمع والدولةاخل  هي اليت أدت ....اإلبداع ،رؤوس األموال احلريات الفردية

  .كالثقايف إال مؤشرا على ذل
مع تطور الصناعة وظهور وسائل اإلعالم واالتصال واإلقبال عليها تشكل ما يعرف بالثقافة اجلماهريية 

ة  هلذه الوسائل اجلديدة، خاصة الرهانات االقتصادية والسياسي"ذات الطابع االستهالكي وهنا جيب اإلشارة إىل
سوق . إىل مجهور كبري وأصبح عامليا يوت، فالبث وصلأو بفضل انتشار هذه الوسائل يف البوانطالقا من 

من  )2("فوائدا اقتصادية وسياسية معتربةلسينما والتلفزيون متثل أهدافا و الفنون التشكيلية األسطوانات ا ،الكتاب
ا تساهم ليس يف تنمية الثقافة فقط ولك   .ن يف التطور االقتصادي بشكل كبريحيث أ

                                                 
(1) - J Pierre Durand, R Weil :sociologie contemporaine,3eme éd ;Paris ,vigot,2006,p 663. 
(2) - Ibid, p665 
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يف  تسامهحيث املتاحف واملواقع األثرية  ،لرتاث املاديلثقافية ينطبق عل اما ينطبق عل الصناعات ا
   .تنشيط االقتصاد وتراكم رؤوس األموال عن طريق ما يعرف بالسياحة الثقافية

عميقة يف اجملال الثقايف والذي أنتج فيما بعد ما يعرف بالسياسة و  حتوالت جديدة ىتؤشر هذه األمثلة عل
  .الثقايفالثقافية اليت هي هندسة وتدبري للبيت 

  تمويل الثقافة \ب
ا أن تتحقق دون إدخال عنصر ان التنمية الثقافية اليت تتطلب سياسة وختطيط ثقافيني واضحني ال ميكن هل

أي متويل األنشطة واملنتجات الثقافية على خمتلف أنواعها خاصة يف الوقت الراهن أين أصبحت الثقافة  ،املال
ا عادة األمراء فتمويل الثقافة ". صناعة وبضاعة تسوق ارتبط تارخييا برعاية اآلداب والفنون اليت كان يقوم 

واحلكام الذين كانوا يف الغالب يستخدمونه كأداة من أدواة السلطة السياسية وكانت هذه الرعاية موجهة يف معظم 
مرتوكا لقدرات احلاالت لثقافة النخبة ،أما اإلبداع الثقايف العام من رقص وغناء شعيب وأعياد مجاعية فكان 

   )1(."اجلماعات 
، انطالقا من كون التنمية بالنسبة يف رعاية ومتويل الثقافة مادياكما سامهت الطبقة الربجوازية بشكل كبري 

وعلى القطاع االقتصادي من  هلا رغم ارتباطها باالقتصاد ذات أبعاد متعددة تشمل مجيع اجملاالت مبا فيها الثقافة،
لقد . اخل...قها أن ميول الثقافة والفنون خاصة تلك املتعلقة باآلداب واملسرح واملتاحف خالل أرباحه اليت حيق

ل السينما متو حيث قامت والزالت  ،طور ما يعرف بالصناعات الثقافيةاستمر الوضع على حاله حىت بعد ظهور وت
وكذا خمتلف النشاطات الثقافية األخرى، بالتايل أصبحت املواد الثقافية  عل اختالفهم، والكتاب ووسائل اإلعالم

  .يف الدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية  تتحكم فيها أكرب الشركات االقتصادية يف العامل
اغري أن هذا ال مينع من ت لى الرغم فع ،هذا مانالحظه مثال يف فرنسا ،دخل الدولة وحتمل بعض مسؤوليا

ا الزالت ترع ماديا ومؤسساتيا قطاع  دخل اخلواص واملؤسسات االقتصاديةمن ت يف متويل وحىت تسيري الثقافة إال أ
  .اآلثار خاصة املتاحف

تتبعه الدول ذات األول "لكن عموما هناك نوعني بارزين  تمويل من بلد ألخر ومن نظام ألخرخيتلف ال
أما ....القضية الثقافية كلها يف يد الدولة اليت متلك أجهزة كبرية لتمويل الثقافة  وهو طريق جيعل ،االقتصاد املوجه

الثاين فتتبعه دول االقتصاد احلر اليت ختصص جزءا هاما من مداخلها لتمويل بعض النشاطات كاملتاحف واملعارض 
ال ميكن فصلها عن طبيعة النسق ما حييلنا إىل القول أن الثقافة كنشاط اجتماعي  )2("واملسارح واملكتبات العامة

  .السياسي واالقتصادي
  :إن احلديث عن متويل اخلواص للمنتجات واألنشطة الثقافية  يقودنا إىل حتديد نوعني من التمويل ومها

                                                 
  .70، ص2009 مطابع حسناوي، اجلزائر، ،1مدخل إىل إدارة املنظمات الثقافية، ط: خملوف بوكروح  - (1)
  .71 70، صاملرجعنفس  - (2)
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 تقوم به مؤسسات اقتصادية تستثمر يف الثقافة من أجل التعريف بنفسها واإلشهار : التمويل التجاري الرحبي
ا، حيث خت  .صص جزءا من أرباحها تقتطع من الضرائب لدعم الثقافةمبنتجا

 دف إىل الربح املادي ولكن : التمويل أو الرعاية اخلريية هي عبارة ع إعانة يقدمها شخص أو مؤسسة ما ال 
ا واالهتمام باحمليط الثقايف ،زيادة على هذا فهي تريد أن تظهر  اىل التعريف بنفسها والتحسني من صور

  .باألعمال اخلريية اإلنسانية  وارتباطها باملصلحة العامة لألفراد واجملتمعاتعالقتها 
متكن املؤسسة الراعية من ابراز ما مييزها عن "خملوف بوكروح  \على هذا األساس فرعاية الثقافة كما يراها د

ا شريك فاعل ومتضامن مع احمليط ومؤسسة ديناميكية ومنفتحة    )1(.وجذابةاآلخرين وتقدمي نفسها عل أ
خالصة ملا مت عرضه يف اجلانب النظري ميكن القول أن الثقافة مبعناها السوسيولوجي احلديث أخذت مع 

حيث تشكلت وحتددت يف إطار جمال  ،تعقد وتغري اجملتمع وأنظمتهمرور الوقت أبعادا جد معقدة متاشيا مع 
اجملال (هذا األخري  ،ل ثقايف متنوع ومتخصصثقافيني وفعوفضاء مستقل نسبيا له خصوصياته  متكون من فاعلني 

نمية الثقافة يتطلب التخطيط هلا ومن مجلة  مؤشرات على هذا األساس فت حتدده وتسريه قوانني وشروط،) الثقايف
  . التخطيط متويل الفعل الثقايف واالستثمار فيه مبختلف أشكاله ومستوياته

ال يف اجلزائر ؟  هذا ما سنكشف عليه من خالل املعطيات متاشيا مع ما مت استنتاجه ما عالقة الثقافة بامل
  امليدانية 

  :عرض وتفسير المعطيات \3 - 3
يف هذا الفصل سنقوم أوال بعرض عام لتطور ميزانية قطاع الثقافة، كما سنحاول استنادا عل بعض الوثائق 

مث يليها عرض ووصف  ،لقطاع الثقافةف األقسام املشكلة والتقارير أن نقدم توزيع عام للميزانية  املالية عرب خمتل
املعطيات امليدانية وحتليل خطابات كل من الفاعلني الثقافيني الرمسيني والفاعلني الثقافيني غري الرمسيني بعدها 

  اخلروج بنتائج عامة 
  :عرض  ووصف الميزانية المالية \أ

وزيعها واستعماهلا، فإننا سنكتفي نظرا لعدم متكننا من احلصول على ميزانية دقيقة لقطاع الثقافة وطرق ت
 2003فيما يلي عرض عام للميزانية املخصصة لوزارة الثقافة منذ . فقط بعرض بعض اإلحصائيات املتوفرة لدينا

   )2(:وكذا النسب املئوية بالنسبة للميزانية العامة للدولة 2011اىل غاية  
  %0,  6: دج 4 974 836 000: 2003
  %0،5 :دج  5 102 512 000: 2004
  %0،3: دج  2 687 529 000: 2005
  %0،4: دج  4 271 339 000: 2006

                                                 
  .82ص نفس املرجع ،- (1)

(2) - A Kessab : La stratégie d’hégémonie du ministère de la culture en péril, www.alger-culuret.com ; Janvier 08, 
2012,12.37 
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  %0،4: دج  5 269 191 000:  2007
  %0،5:  دج  8 276 873 000: 2008
  %0،6: دج  14 327 280 000:  2009
  %0،8: دج  21 360 130 000:  2010
  % 0،8: دج  22 913 218 000:  2011

تشري هذه اإلحصائيات إىل أن هناك ارتفاع مستمر يف متويل قطاع الثقافة من طرف الدولة، حيث نالحظ 
برزت بوضوح نسبة االرتفاع يف امليزانية املالية ، ويرجع هذا أوال إىل ارتفاع أسعار البرتول  2008أنه ابتدءا من سنة 

جيابا على خمتلف القطاعات ،كما يبدوا لنا أن تصور السلطة ، مما انعكس إتوفر املال لدى الدولة اجلزائريةوبالتايل 
السياسية ملسألة التنمية  مرتبط أساسا بتوفر املال، زيادة على هذا قد تبدوا لنا رغبة الدولة يف الظهور كمهتم 

خاصة بالثقافة وفاعل نشط  على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل جعلها تزيد من نسبة اإلنفاق على الثقافة 
  وأن منظمة اليونيسكو قد حددت النسبة املئوية يف متويل الثقافة

كاجلزائر عاصمة الثقافة العربية،   ،من جهة أخرى فاملهرجانات الثقافية الكربى اليت احتضنتها وحتتضنها اجلزائر
  املهرجان اإلفريقي، تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية تتطلب أمواال كبرية 

   )1(اجلدول التايل يشرح لنا ذلكل وتوزيعه من طرف وزارة الثقافة املافيما خيص استعمال 
 %النسبة  المبلغ بالدينار الجزائري   األقسام  

 10.37 1307683000 :   ُّ   الت راث

 2.12 268303000 احلظرية الوطنية لألهقار

 0.66 84198000 احلظرية الوطنية الطاسيلي

 0.24 30436000 محاية وادي ميزاب

 4.73 597230000 املتاحف الوطنية

 0.27 34800000 املخطوطات

 0.33 42716000 قصر الرياسة

 1.98 250000000                                                َّالديوان الوطين لتسيري واستغالل األمالك الثقافية احملمي ة

 19.71 2486640000 :           َّ   إعانة المؤس سات

 0.65 83200000 قصر الثقافة

 8.08 1019500000 دور الثقافة

                                                 
   ،املورد الثقايف) اجلزائر(سياسات ثقافية: خملوف بوكروح،عمار كساب- (1)

www.mawred.org/ar/services/cultural_policies/185-the complete-research-on-cultur-policies-in-8-arab-com, le 

20 12 2011. 
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 0.93 118200000     َّ                  املؤس سات السينماتوغرافية

 0.99 125420000 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف

 6.34 800000000     َّ           املؤس سات املسرحية

 0.15 20000000    َّ                مؤس سة الباليه الوطين

 0.23 30000000    َّ               مؤس سة اجلوق املوسيقي

 0.79 100000000 الديوان الوطين لإلعالم والثقافة

 0.61 78000000 ديوان رياض الفتح

 0.89 112320000 املركز الثقايف اجلزائري بباريس

 3.17 400000000 : البحث

 2،53 320000000 املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان

 0،63 80000000 املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار

 29. 7 919827000 : التكوين

 3،57 450534000 معاهد التكوين املوسيقي

 3.01 379131000 مدارس الفنون اجلميلة

 0،65 82162000 املعهد العايل ملهن فنون العرض والسمعي البصري

 0،06 8000000 املنح، التدريب، التكوين

 25.30 3191408000 :المكتبات والمطالعة العمومية

 21.88 2760000000  مكتبات املطالعة العمومية

 3.42 431408000 املكتبة الوطنية اجلزائرية

 34.13 4304200000 التظاهرات الثقافية

 0.79 100000000 املؤمترات وامللتقيات

 32.99 4160000000 التظاهرات الثقافية والسينمائية

 0.057 7200000 جائزة رئيس اجلمهورية

 0.095 12000000    َّ اجملال ت

 0.19 25000000 ذات الطابع الثقايفاجلمعيات 

 100 12609758000 المجموع
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مث تليها املكتبات   %34،13بيكشف لنا هذا اجلدول أن أعلى نسبة جندها يف التظاهرات الثقافية 
  %7،29:أما التكوين والبحث العلمي فشكلت أخر املراتب وهي على التايل  %25،30بواملطالعة العمومية 

  %3،17و
لنا هذا االختالف والتباين املوجود يف توزيع املال عرب خمتلف الفروع واألقسام املشكلة لقطاع الثقافة يفسر 

مدى تفضيل الفاعلني الثقافيني الرمسيني ومنه السلطة السياسية للتظاهرات الثقافية والفنية وخاصة تلك اليت تشمل 
املهرجانات الثقافية واملوسيقية اجلهوية ،الوطنية،اإلقليمية و ، الكربى كاملهرجان اإلفريقي مثال املهرجانات الثقافية
االهتمام بالتكوين والبحث يف الثقافة ميثل نسبة  ،على عكس هذا ، هذا التظاهرات السينمائيةوالدولية ،أضف إىل

كثر من إنتاج ا جيعلنا نستنج بأن هناك توجه عام حنو نشر الثقافة والفنون أمم ضئيلة رغم أمهيته يف ترقية الثقافة،
الثقافة والبحث فيها وهنا يطرح سؤال أساسي ملاذا االهتمام باملهرجانات أكثر؟ اإلجابة عليه ستكون من خالل 

  استجواب املبحوثني
  :وصف و تفسير خطابات المبحوثين \ب
ا على ال :الفاعلين الثقافيين الرسميين_ م حول مسألة متويل الثقافة وانعكاسا تنمية الثقافية لقد حتددت إجابا

  :يف املواضيع التالية 
يرى املبحوثني أن الدولة : ارتفاع ميزانية قطاع الثقافة راجع ألمهية الثقافة لدى املؤسسة السياسية الرمسية_

امليزانية املخصصة كانت  1999قبل " من خالل السلطة السياسية تويل اهتمام كبري للثقافة حيث أنه
 ىلإ 2008و 1999 دوالر أمريكي ،وقد انتقلت من فرتة 101.277.777دج حوايل  7.292000000
،عدد املشاريع الذي بلغ %600216دوالر أمريكي،أي ارتفاع بنسبة   611.111.111دج  44000000000

مشروعا أثناء الفرتة الثانية وهذا ما ميثل تطورا وصل  858مشروعا أثناء الفرتة األوىل وصل إىل  230
   )1("%375اىل

الدولة بالثقافة حسب املبحوثني يأيت يف ظل املكانة اليت حتتلها هذه األخرية  عند رئيس الدولة   إن اهتمام
فقطاع الثقافة يعرف منذ مدة  حتوالت عميقة يف حدود املقاربات وسياسات  حتمل األعباء وهذا "ووزيرة الثقافة  

ا ما يرتجم إرادة  رئيس اجلمهورية  يف العمل على اعتبارها عنصرا ر  ئيسيا  يف تدعيم التماسك الوطين من حيث أ
ا متثل عامال لتعبري املواطنني   تقدم مسامهة مهمة يف توطيد املشروع الوطين،وهي شعاع حترير  اإلنسان ،كما  أ

   )2(.'قطاع مولد للثرواتو 
املوجودة  بتلك العالقة_ من خالل إجابات املبحوثني طبعا_تكشف لنا هذه الفقرة مضامني تتعلق أساسا 

بني النسق السياسي املمثل يف أشخاص حمددين  والنسق الثقايف، ومن هذا املنطلق يصبح السياسي هو الذي 
  حيدد مكانة الثقافة وأدوارها بالنسبة لألشخاص واجملتمع، مما يتطلب منه الرعاية املادية هلا 

                                                 
(1) - voir  Ministère de la culture: Bouteflika et la culture ; bilan du ministère de la culture, 2011 p2. 
(2) - Ibid, p 01 
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ل خطابات رئيس اجلمهورية ترى يف الثقافة هذا ما مت تأكيده من طرف املبحوثني املستجوبني الذين يقرون بأن ك
ا   فلها الفضل يف رفع  ا توحد بني أفراده وحتقق متاسكه، أما السيدة لوزيرة ونظرا جلرأ امسنت اجملتمع من حيث أ

  .ميزانية القطاع حسب املبحوثني
بطريقة حمكمة ودقيقة، حيث  يتم) إطارات الوزارة(إن توزيع املال واستخدامه يف نظر املبحوثني : استخدام املال_ 

يتم صرفه وفق احتياجات كل فرع من قطاع الثقافة مع مراعاة األهداف املرحلية احملددة  يف عملية التنمية ، وكثافة 
وطبيعة األنشطة لكل قسم  فالتوزيع ليس ضروريا أن يكون نفسه يف  كل سنة ،لكن عموما حتتل النشاطات 

 يف خمتلف الواليات  نسبة كبرية نظرا لكثافة النشاطات واملهرجانات الثقافية  الدولية الثقافية والفنية والعمل الثقايف
مهرجانا من بينهم  29لتأسيس املهرجانات وكيفية تنظيمها مت تأسيس  2003الوطنية واحمللية، فبعد صدور مرسوم 

فاجلزائر عاصمة الثقافة  مهرجانا ،زيادة على هذا  163  2011، مهرجانا 94  2009يف . مهرجانا دوليا 21
العربية ،املهرجان اإلفريقي باجلزائر ،تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية تطلبت أمواال كبرية إلجناحها ،من هنا 

 120ومليار  2إىل  2007ماليني دج عام  8امليزانية املخصصة للنشاطات واملهرجانات أخذت قفزة معتربة  فمن 
  )*( 2009ألف دينار عام   620ومليون 

االهتمام الثاين للتمويل حسب املبحوثني هو لقطاع الكتاب واملكتبات، نظرا ألمهيته يف تشكيل ثقافة خنبوية ،إذ 
املعلومة  اب و تطوير إسرتاتيجية وطنية لرتقية القراءة والوصول إىل الكت" دف الوزارة من خالل التمويل إىل

   )1("واملعلومة والثقافة ومنه تشجيع اجلمهور للوصول إىل املعرفة....
كذلك يتم متويل اجلمعيات الفنية والثقافية والرتاثية حيث خيصص هلا كل سنة مبلغ من املال ألعانتها على 

حيث أكد )**(القيام باملمارسات الثقافية والفنية وحتريك الفعل الثقايف يف اجلزائر،هذا ماأشار إليه أحد املبحوثني 
تقدمي اخلدمة املادية  من أجل تطوير م بدور كبري يف إعانة اجلمعيات و ا الرمسية  تقو أن الدولة من خالل مؤسسته

  الفعل الثقايف ويفسر هذا حسبه  رغبة الدولة  يف تأسيس ما يطلق عليه احلركة الثقافية  بطرق واسرتاجتيات منظمة 
يهدف متويل الوزارة  لقسم الرتاث إىل محاية املواقع األثرية وتطوير املتاحف  وكل ما له عالقة بالرتاث 

قوم الوزارة بتمويل الفنون ومنها السينما من خالل مشاركتها يف الدعم املادي لألفالم تاملادي والالمادي كما 
  :مثال
يرى  إطارات وزارة الثقافة أنه ال ميكن إحداث تنمية ثقافية  : ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة مؤشر لتنمية ثقافية -

فهذا األخري يسمح لنا بإقامة النشاطات واملشاريع الثقافية  وإجناحها،يف هذا الصدد   دون  توفر مال معترب،
ملهرجان يؤكد أحد املبحوثني أنه لوال ارتفاع ميزانية الوزارة ملا استطعنا احتضان املشاريع الثقافية الكربى كا

                                                 
  * مقابلة مع املدير الفرعي املكلف باملهرجانات الثقافية والفنية يف وزارة الثقافة

(1) - Ministère de la culture: schéma directeur sectoriel des biens et des services et grands équipements culturel, 
décembre, 2006 

  مقابلة مع املدير الفرعي املكلف باجلمعيات يف وزارة الثقافة **
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اإلفريقي مثال، ذلك أنه مثل هذه املشاريع وما مت اجنازه من انتاجات ثقافية، ونشر الثقافة اجلزائرية والتعريف 
  .ا يعترب كدليل موضوعي للتنمية الثقافية

اليت - اخل ...تتطلب عملية بناء اهلياكل وخمتلف املؤسسات الثقافية والفنية مثل املكتبات، املتاحف، املسارح -
ت التخطيط الثقايف لبلوغ ، توفري ميزانية، حيث أن من أوىل اسرتاتيجيا- ويتواصل حتقيقها عرب مراحلمت

 ،على احتضان الفعل الثقايف واجلمهور اقادر  اوفني اثقافي                              ً بناء مؤسسات ثقافية لتصبح فضاء   التنمية،
ولة بباء الوكالة الوطنية لإلشعاع كما  قامت الد. ثقافية واجتماعية وحىت اقتصادية وبالتايل خلق ديناميكية

جمهودا تقوم به الدولة فيما يتعلق  بتقوية الكفاءة القانونية "كل هذا ميثل حسب املبحوثني . الثقايف
فاظ وإعادة بناء واملؤسساتية، انطالقا من إعادة تنظيم املنظر الثقايف،استجابة  بالدرجة األوىل ملتطلبات احل

   )1(."إىل حشد الوسائل البشرية، املادية واملالية ، مما يدعوااهلوية الوطنية
األمهية االقتصادية لقطاع الثقافة يظهر التحديات املهمة مثل ضرورة املراهنة عل صناعة ثقافية حقيقة " نإ

ا واالستثمار فيها )2("قادرة على خلق الشغل والثروات    .مما يستدعي االهتمام 
املبحوثني على أن القطاع اخلاص واملمثل يف املؤسسات االقتصادية  كشف: القطاع اخلاص ال ميول الثقافة -

العمومية واخلاصة، واألشخاص ال يقدم إعانات مادية وحتديدا مالية للفعل الثقايف سواء كانت على شكل 
 إال أنه وحلد اآلن اإلعانات )3(، فعلى الرغم من وضوح التشريع فيما خيص هذه املسألةرحبية أو خريية إعانة

  ، ما جيعل املؤسسة الرمسية  تزيد من نسبة اإلنفاقات وتتحمل املسؤولية يف ذلك تكاد تكون تنعدم
الثقافة  أن  اجملال الثقايف  ىتشري خمتلف األجوبة اليت قدمها مبحوثي املؤسسة الرمسية فيما خيص اإلنفاق عل

وأن هذا االرتفاع يربره  للميزانية املخصصة للثقافةستمر يعرف ظاهرة مل يشهدها من قبل وهي االرتفاع الكبري وامل
ذامكانة ودور الثقافة عند السلطة السياسية،  ا منظمة اليونسكو  و ضرورة الوصول إىل املعايري العاملية اليت حدد

املال ختضع لألهداف من جهة أخرى فان طرق وسبل توزيع واستعمال . فيما خيص امليزانية املخصصة للثقافة
ا خمتصني يف جمال اإلدارة والتسيري على هذا األساس فاستعمال املال  ولوياتواأل احملددة، ولشروط تسيريية يقوم 

القطاع أين نالحظ مؤشرات  ا علىوهذا ما انعكس اجياب.  حسب املستجوبني يتم وفق إسرتاتيجية حمكمة ومعقلنة
  .لتنمية ثقافية

س اإلجابات املقدمة من طرف مبحوثي وزارة الثقافة، فقد اتسمت على عك :الفاعلين الثقافيين غير الرسميين_
إجابات  الفاعلني الثقافيني غري الرمسيني بالتأكيد على صعوبة واستحالة التعرف على اإلحصائيات الدقيقة املتعلقة 

 ميكن تقدمي اجتاهات عامة حول صرف املال_حسب املبحوثني _بصرف ميزانية وزارة الثقافة، لكن عموما 
  :انطالقا من بعض املعلومات واملؤشرات واليت ميكن بناءها وصياغتها ومن مث ترتيبها يف املواضيع التالية 

                                                 
(1) - Ministère de la culture : document du ministère de la culture au premier ministre, 2011, p 02. 
(2) - Ibid ; p 01. 
(3) - voir, journal officiel, 14 09 2003, n55, p13, 3eme chapitre, article 12. 
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الحظ كل املبحوثني االرتفاع املستمر واملتزايد للمال يف قطاع : يف امليزانية املالية املخصص للثقافة االرتفاع -
الوزارة اليوم من خالل . "رتفاع أسعار البرتولالثقافة ، وهذا راجع لتوفر املال لدى الدولة نتيجة ال

ا املالية الكبرية هي من وراء معظم النشاطات الثقافية والفنية للبالد هذا االجتاه هو يف تطور  إمكانيا
يرى املستجوبون إن نسبة اإلنفاق  )1(".مع االرتفاع املذهل للميزانية املخصصة للثقافة 2003مستمر منذ 

طرف املؤسسة الرمسية  متثل ظاهرة اجيابية وتعرب ولو على املستوى الشكلي عن اهتمام  املتزايد للمال من
  .من املفروض أنه يؤدي إىل ديناميكية واالرتقاء بالثقافة) املال( الدولة بالثقافة  وان هذا األخري

للدولة بالثقافة كمشروع  االرتفاع املعترب يف امليزانية املالية بالنسبة للمبحوثني ال تعرب عن االهتمام الفعلي
اجتماعي يساهم فيه خمتلف الفاعلني االجتماعيني كاملثقف واجملتمع املدين ويتأسس من القاعدة، ولكن يعكس 

ولكن لديها  لسياسيني، وهي ظاهرة ليست جبديدةمدى ارتباط الثقافة بالسياسة وحتديدا ببعض الفاعلني ا
  .امتدادات مع تأسس الدولة الوطنية احلديثة

أكد املبحوثني أنه رغم االرتفاع يف امليزانية إال أننا نالحظ سوء : سوء استعمال وتوزيع املال من طرف الوزارة_
تسيريها سواء من جانب توزيعها وتقسيمها عرب الفروع أو استعماهلا واستهالكها يف الفعل الثقايف على تنوعه، 

   .وهذا ما انعكس سلبا على الثقافة
التسيري املايل يف ختصيص ميزانية كبرية  يف اإلنفاق على النشاطات واملهرجانات الفنية تتضح جوانب سوء 

على حساب اإلنتاج والتكوين الثقايف، حيث أكد أحد املبحوثني أنه من ) حملية ،وطنية ،دولية( على اختالفها
ا ألن هذا األخري يهدف إىل اإلبداع لثقايف الفين نظر ااملفروض أن اجلزء املهم من امليزانية يقدم لإلنتاج والتكوين 

والذي سيكون له أثرا اجيابيا يف بناء املشروع  ،وكذا االستثمار الثقايف واملعريف يف اإلنسان ،وإنتاج الثقافة وصناعتها
زد على هذا فمن مجلة ما . الثقايف اجلزائري واستمراريته، أما املهرجانات فهي تعرف بالثقافة اجلزائرية وال تنتجها

رحه املستجوبون يف هذا العنصر مسالة الدعم املايل للجمعيات الثقافية والفنية فبغض النظر عن نسبة امليزانية ط
املخصصة للجمعيات واليت تبدوا حسب بعض املبحوثني غري كافية لتأسيس فعل ثقايف مجعوي  يف اجلزائر إال أن 

تم دعم اجلمعيات يف بعض أنشطتها، فما هو مالحظ املشكلة املطروحة هي األسس واملعايري اليت على أساسها  ي
الثقافة على مستوى  أن عملية االنتقاء عموما تتم وفق آليات إدارية بريوقراطية حمضة تنطلق من مديريات

ميش مجعيات ثقافية جد فعالة ألسباب شخصية ويفالواليات بعض احلاالت  ، حيث أكد املبحوثني أنه مت 
 املقابل مت اختيار وتدعيم مجعيات ثقافية فنية ذات طابع فلكلوري  وال تؤسس للجمهور ، ويفسياسية وإيديولوجية

من هنا ميكن القول بأن الدعم املايل للجمعيات مل يؤسس حلد اآلن ما يسمى باحلركة  .ذوق وثقافة فنية معينة
  .الثقافية يف اجلزائر

                                                 
(1) - A Kessab : culture est devenue de plus en plus soumise à la rationalité du marché ; www.alger-culture.com ; 

Janvier 17 2010 13h 45m. 
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بناءا على أولويات وضرورات، ولكن بناءا على مقتضيات  صرف املوارد املالية وشغل املوارد البشرية ليس"عليه فان 
   )1(."إدارية وأحيانا تبعا لظروف امليزانيات وكيفيات صرفها والفرتات اليت ينبغي أن تصرف فيها

يرى املستجوبني  أن زيادة اإلنفاق على الثقافة  :  ارتفاع ميزانية الثقافة ال يؤشر على وجود تنمية ثقافية -
د مظاهر للتنمية الثقافية، يف هذا الصدد أكد أحد املبحوثني أنه ال توجد تنمية ثقافية وإمنا ال يدل على وجو 

صرف للمال فقط ، هناك مفارقة كبرية بني ما يصرف من مال والنتائج احملققة، للمقارنة قدم بعض املبحوثني 
ة قي مقابل نتائج جيدة كما أمثلة كثرية تصب كلها يف أن بعض البلدان تصرف القليل من املال على الثقاف

ونوعا، وهنا يتدخل عامل حسن التخطيط والتدبري واالهتمام باألولويات من أجل ترقية  املنظومة الثقافية 
  .مبختلف عناصرها، واالستثمار يف اإلنسان واملعرفة 

ية  يتالقى فيه إن اإلنفاق واالهتمام ببناء اهلياكل واملؤسسات الثقافية مل يؤدي إىل  تأسيس فضاءات ثقاف
 ال الفنانون واملثقفون مع اجلمهور، وهذا راجع ألن أغلب هذه املؤسسات اليت مت بناءها وصرف عليها املال الكثري

أو غري فعالة يف وظيفتها سواء من ناحية اإلنتاج الثقايف أو التنشئة الثقافية والفنية للجمهور ،ما عدا بعض  ،تعمل
  . رةاالستثناءات اليت ال تشكل ظاه

    .إضافة إىل ما مت ذكره  فارتفاع امليزانية مل يؤدي حلد اآلن إىل تراكم اإلنتاج الثقايف
، إال أنه حلد اآلن ال توجد برية على املهرجانات املوسيقيةما يالحظ حسب املبحوثني أنه تصرف أموال ك

 فاملهرجانات املوسيقية"تنشئة وثقافة فنية موسيقية للجمهور املستهلك هلا، تشكلمؤشرات موضوعية تدل على 
ا ال تسهم  ال يف اليت ترصد هلا األموال الضخمة ، ويستقدم هلا جنوم الغناء العريب والعاملي مردو ديتها هزيلة أل

الصاعدة ،ولكنها تكون فقط فرصا إثراء التجربة املوسيقية العربية وال يف تكوين ثقافة موسيقية عربية لدى األجيال 
  )2(."للتنفيس والرتفيه

ا ميزانية أما املهرجانات الثقافية الكربى كاجلزائر عاصمة للثقافة العربية ،املهرجان اإلفريقي فقد خصصت هل
) قايفالفعل الث(إال أن هدا األخري  ،اخل...كان الفعل الثقايف فيها كثيف ومتنوع  كإعادة طبع الكتب مالية كبرية و 

  .أخذ صبغة شكالنية فلكلورية ومل يؤسس لديناميكية ثقافية تعرب عن حركة  ثقافية كمضمون
أشار كل املبحوثني بأن املؤسسات : املؤسسات االقتصادية واخلواص اليسامهون يف متويل الثقافة_

ذا تشكل حالة نادرة، خاصة .ال تدعم الثقافة لعمومية واخلاصةاالقتصادية ا  يف الوقت الراهن أين واجلزائر 
ماديا مما حيد من دعمها تطوير الثقافة من خالل متويلها و نالحظ يف معظم الدول مشاركة القطاع االقتصادي يف 

، وترجع األسباب يف عدم متويل املؤسسات للفعل الثقايف حسب املستجوبني إىل انعدام الوعي مركزية الثقافة
ذيب السلوك، وكذا يف تطوير االقتصاد بالظاهرة الثقافية وما ميكن أن تلعبه  من دور يف التضامن االجتماعي، 

                                                 
وزراء املسئولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب، الدورة  اخلطة الشاملة احملدثة للثقافة العربية، عن مؤمتر:املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم - (1)

  .33ص 2010 \10\ 28 27السابعة عشر الدوحة، 
  .نفس املرجع والصفحة -(2)
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، إن انعدام الوعي بأمهية الثقافة راجع ملكانتها يف النسق السياحة الثقافيةمن خالل ما يعرف بالصناعات الثقافية و 
االجتماعية كمتغري  االجتماعي بكل تفرعاته وبنياته، فهي حلد اآلن مل تستطع أن تتأسس يف خميال معظم الفئات

نتائجه بسرعة كما قادر على خلق ديناميكية اجتماعية يف معناها الواسع  خاصة وأن الثقافة فعل تراكمي ال تظهر 
، زد على ذلك فما يطلق عليه بالطبقة الربجوازية يف اجلزائر والقادرة على دعم الثقافة ماديا مل هو يف االقتصاد

  ا الطبقة الربجوازية يف الدول الغربية احلاملة ملشروع اجتماعي تنموي تتشكل بنفس الطريقة اليت تشكلت
قول المن إجابات الفاعلني الثقافيني غري املمثلني للخطاب الرمسي يف اجلزائر وحتليله خالصة ملا مت وصفه 

فاق املادي على ، وأن ظاهرة اإلن)ارتفاع أسعار البرتول(بأن االرتفاع املستمر للميزانية جاء عن طريق الصدفة 
الثقافة  اليت تقوم به السلطة الرمسية من خالل وزارة الثقافة ال يعرب عن تنمية ثقافية، ذلك أن خمتلف املؤشرات 

  .الدالة علىيها غري موجودة
على مدى ) املمثلني للخطاب الرمسي واملمثلني للخطاب غري الرمسي(تكشف لنا إجابات املبحوثني 

املقدمة والسياق الذي تشكلت فيه، حيث أن هذا االختالف اتسم بالتضاد العميق يف  اختالف طبيعة املعلومات
إذ يرى إطارات وزارة الثقافة أن اإلنفاق املتزايد والذي مل تعرفه اجلزائر من قبل . األفكار والتصورات حول موضوعنا

،ووصوال إىل تأسيس  )***(رتميم الثقافة مؤشرا أوليا وأساسيا  يف تطوير عناصر الثقافة وترقيتها ابتداء مما أمسوه ب
لن ) مهورخاصة ما يتعلق باجل(الثقافة فعل تراكمي فان نتائجها ، لكن جملتمع  ثقايف من خالل خلق مدن ثقافية

هذا ما جيعلنا نستنتج انطالقا من رأي املبحوثني أن التنمية الثقافية فعل تدرجيي يتحقق . تظهر يف الوهلة األوىل
إال أن االسرتاتيجيات املعتمدة من طرفهم  وأمهها ربط الثقافة باملال وأشكال توزيعه تفسر التخطيط  عرب مراحل ،

العقالين واملنظم الذي يعتمدون عليه  ومدى احرتامهم وتقيدهم بالتدرج والرتاتبات من أجل تأسيس ثقافة جزائرية 
  .عصرية

ات اليت قدمها املستجوبون غري املمثلني عكس هذا وبشكل واضح وصريح تظهر لنا املعطيات والتفسري 
ارتفاع ميزانية الثقافة يف اجلزائر مل : للخطاب الرمسي تأكيدها على نقطة أساسية ميكن تأويلها يف الرباديغم التايل

، بل العكس أدى بالثقافة إىل جعلها فعال تكديسيا  فاقدا ملعناه مؤشرات التنمية الثقافية_ بعض_ز يؤدي إىل برو 
  .ته وغايا

تفسر لنا هذه العبارة  فرضية يف غاية األمهية  مؤداها أن متغري ارتفاع املال ال يؤدي دورا  أساسيا يف تنمية 
  .عقلنة التخطيط الثقايف وضوح املشروع  السوسيو ثقايف و الثقافة  مقارنة مع متغري

حسب بيار بورديو الصراع قافيني حول الثقافة وطرق تسيريها يعكس لنا ثإن اختالف تصورات الفاعلني ال
ناتج عن مجلة من ) الصراع(وهذا األخري  ،اجلزائري_ احلقل الثقايف _ي يف القائم بني الفضاء الرمسي وغري الرمس

                                                 
  .ارات الوزارة أثناء مقابليت معهمهذا املصطلح استعمله أغلب إط - *** 



 
 

222 

العوامل أمهها اختالف أشكال التطبع الثقايف واالجتماعي مبختلف عناصره لدى الفاعلني الثقافيني والذي هو 
  .نيفات املوجودة يف احلقل الثقايففية للفاعلني  وكذا موقعهم من الرتاتبات والتصنتاج التنشئة االجتماعية والثقا

هذا ما حييلنا إىل القول بان املؤسسة الثقافية الرمسية  تتبىن خطاب وإسرتاتيجية  انطالقا من موقعها ومن 
، أما الفضاء الثقافيني فيهاطبيعة الفاعلني   هوية هذا املوقع باعتباره غري منفصل عن السلطة السياسية ،وكذا من

عن _ ولو جزئيا_ فهو منفصل املنظومة الفكرية واإليديولوجية الثقايف غري الرمسي وعلى اختالف فاعليه يف
، حبيث  حيمل الفاعلني الثقافيني  هلذا الفضاء نسق معريف  وتصورات للفعل الثقايف مغاير مقارنة املؤسسة الرمسية

  .يربز هذا على مستوى التخصص يف الثقافة كممارسة وخطابو . مع إطارات وزارة الثقافة
  :الخاتمة \4

فبقدر ما يشهد اجملال . إن حبثنا يف هذا املوضوع قادنا إىل اخلروج بنتائج عديدة قد مت وصفها وحتليلها
 بقدر ما يطرح أكثر من إشكال ،اخل...ى مستوى التشريع والتمويل الثقايف يف اجلزائر تشكالت وحتوالت عل

هل هناك معايري متفق عليها بني خمتلف الفاعلني الثقافيني : نقطتني أساسيتني مهاوسؤال ميكن تلخيصه يف 
مفهوم الثقافة والتنمية الثقافية وأي نوع من الفرد واجملتمع نريد؟  مث كيف   للمجال الثقايف يف اجلزائر حولاملكونني

اإلجابة على هذين السؤالني يتطلب منا كسوسيولوجيني   لعل. الثقافة والفنون باستخدام املال؟ميكن تطوير 
ا مم ،اجلمهور املثقفون، اجملتمع املدين، ،املؤسسة الرمسية: والتواصل بني البحث يف منظومة التلقي وطبيعة االتصال

  .يفتح لنا أفاق لدراسة أخرى
ضرورة تبين اجلزائر والعمل وفق  :عمار كساب من اقرتاح مفاده /لكن نكتفي اآلن بأكيد ما جاء به د

ا أغلب الدو  ،"تقييم األداء"منوذج   حيث  ،ل األوروبية وبعض الدول األسيويةاليت هي طريقة أمريكية تعمل 
دف إىل  ،احملققة  واألهداف احملددة سابقاتعتمد على القياس الكمي من خالل حتديد الفارق بني النتائج  و

ذه الطريقة  ،ارنة مع امليزانية اليت صرفتء مقتقييم مدى فعالية األدا تتضح )  دائما حسب عمار كساب(و
السياسة الثقافية ويصبح استعمال املال العام معقلن، ولتحقيق هذا يف اجلزائر جيب أن تكون هناك إرادة 

   )1(.سياسية
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) - A Kessab :op. cit.  
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  الفن وتياراته في الغرب
  )1(درقام نادية

التأريخ للفن هو التأريخ لإلنسان يف حد ذاته، انطالقا من أن التعبري الفين كان من أبرز ما عرف به  إن     
وكأنه ال يستطيع أن يتفاعل يف وجوده إال ويطغى البعد الفين  يف فعله،سواء قصد .اإلنسان منذ العصور القدمية
إخضاعها أدت بالضرورة إىل بروز العديد من أن ممارسته من اجل فهم الطبيعة و  اإلنتاج الفين يف حد ذاته أو

الفنون، وهكذا تأرجح ظهور الفن يف حياة اإلنسان بني ضرورة وجودية، مبعىن أن اإلنسان ال مناص له إال أن 
حبيث كان كل اكتشاف يعرب  ،عن اكتشافاته أو انه وجد الفن أرقى تعبري .يكون فنانا أو معربا عن فن من الفنون

ويف كلتا احلالتني كان الفن أهم مسة عرفتها البشرية، وكأن  .يل كل تطور عرفته البشرية توج فنياعنه فنيا وبالتا
  .اإلنسان وجد ليكون فنانا

ويشهد تاريخ الفكر الفلسفي بدور اإلنسان الفنان يف بناء احلضارة وتغيري وجه الطبيعة، فقد ذهب أرسطو 
قورن بالطبيعة، فالفن هو إدراك بشري يتناول مشاهد الطبيعة إىل أن معىن األدب ميكن أن يفهم حق الفهم إذا 

ويتمثلها ويصوغها لتحقيق غايات اإلنسان، وعلى هذا النحو يصبح الفن هو إعادة توجيه الطبيعة أو التكيف 
   )2( .معها

فاستهداف اإلنسان إىل إخضاع الطبيعة نتج عنه حركة فنية،خلفت لنا تراث فين مادي يشهد مبجهوده 
ا منذ مرحلته احلسية األوىلامل أي  تشهد رحلته مع الفن منذ عصوره السحيقة، اليت تواصل يف تطويع البيئة وحماكا

  )3(.منذ املرحلة البدائية اليت كان يسكن فيها الكهف يف اجلبال
الشاهد واملدون واإلنسان منذ معرفته للصيد مث اكتشافه للزراعة وكل ممارساته إال وعرب عنها فنيا، فكان الفن      

وظلت  لتاريخ اإلنسان ومل ختلو حمطة تارخيية من مسرية البشرية إال وكان الفن مصاحبا هلا،وتوالت عصور التاريخ،
  )4( .األعمال الفنية ممثلة لظاهرة الفن اليت تعرب عن اللقاء األزيل بني اإلنسان والبيئة

ا اإلنسان  من تواليت كان ،كانت الرسوم املوجودة يف الكهوف  وسواء تستهدف الفنون األوىل اليت عرب 
أو تستهدف غايات أخرى، ففي مجيع األحوال قد أفصحت تلك الرسوم عن اكتساب  ،التعبري الفين يف حد ذاته

رغم انه من املؤكد مل يتلق تعليما فنيا يف إحدى مدارس "التصوير"القدمي قدرة رائعة على " املصور"اإلنسان الفنان
ا تلك التصاوير على جدران الكهوف تفرض علينا أو كليات الف االعتقاد أن " علميا"نون إن الرباعة اليت تتميز 
  )5( .اإلنسان) فطرة( يف طبيعة " التصوير"القدرة على 

                                                 
  .  جامعة وهران ،استاذة بقسم الفلسفة-)1(
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ذا يكون الفن عمل إنساين عريق يضرب جبذوره يف أعماق الزمن ليصل إىل بداية حياة اإلنسان على هذه     و
ومن جهة ثانية نزوعه  ،من جهة وهذا لنزوعه إىل االبتكار واإلبداع أن اإلنسان يتفرد مبمارسته للفن، أي )1(.األرض

 . إىل تذوق اجلمال

ورغم أن أهداف الفن قد تعددت من غايات نفعية أي وجد الفن من اجل أن حيقق منافع لإلنسان أمهها       
اط الفن باجلمال أهم عالقة ظهرت يف هذا اجملال لدرجة أن إال أن ارتب.املادية، أو أن الفن وجد من اجل الفن

  .الكثريين ال يفرقون بني املفهومني ويكاد أحدمها يرادف األخر
إن أعظم قدر من اخللط كان يرتكز دائما حول لفظي :"ويذكر هنرت ميد أسباب اخللط بني املفهومني فيقول        

بغض النظر عن كونه يتبدى يف  فإذا نظرنا إىل اجلمال يف ذاته، .،وهلذا اخللط أسباب متعددة"اجلمال"و"الفن"
الطبيعة أم يف الفن،لواجهتنا أوال مشكلة تقدمي تعريف مرض هلذا اللفظ ،وترتبط مشكلة مكانة اجلمال ارتباطا وثيقا 

نه ال يوجد إال أم ا وهل هو يكمن يف املوضوع، باملشكلة السابقة املتعلقة بطبيعته، فهل اجلمال ذايت أو موضوعي؟
يف ذهن املشاهد ؟ وإذا اختذنا موقفا وسطا وقلنا أن اجلمال ينشأ من نوع اجلمع بني العاملني املوضوعي 

   )2("والذايت،ففي أي نوع من اجلمع يظهر؟
ويواصل طرح مجلة من التساؤالت،اليت يتضح من خالهلا ،إن البحث عن طبيعة اجلمال يستلزم حتديد 

با أو إجيابا،فإما أن يكون اجلمال هو ما خيلقه الفنان يف أعماله الفنية أو أن اجلمال ال عالقة له العالقة مع الفن سل
أن مجيع "اجلمال الفين أو اجلمال الطبيعي، جند  الكن يف املقارنة بني أيهما األكثر تعقيد.بالفن وهو اجلمال الطبيعي

لى أن اجلمال الفين معرب إىل حد يستحيل أن يبلغه اجلمال النقاد والفنانني والباحثني اجلماليني تقريبا متفقون ع
  )3("الطبيعي، وليس من شك على اإلطالق يف أن اجلمال الفين أشد تعقيدا، وما هو بالضبط دور اجلمال يف الفن؟

ة أو ذلك كما جند أن نقد أي عمل فين واملقارنة بني األعمال الفنية كان اجلمال املعيار البارز لتلك املقارن         
النقد، حيث كان من املسلم به دون أي  شك تقريبا حىت عهد قريب، إن أي عمل فين ينبغي قبل كل شيء أن 
يكون مجيال، وكان معظم املفكرين اجلماليني يف املاضي يرون أن أكثر االنتقادات اليت يواجهها األشخاص العاديون 

  )4(".أساطني الفن القدماء"ليست مجيلة بالقياس إىل أعمال  إىل الفن املعاصر شيوعا هو أن األعمال اليت يبدعها
انطالقا من حتديد العالقة بني الفن واجلمال، كان املفكرين والباحثني يف مسألة الفن واجلمال  يعرفون        

هذه بل الوقوف على اشهر املفهومني، ومن خالل املوقف من هذه العالقة ظهرت اجتاهات فنية ومدارس مجالية، وق
  .    حناول أن نقدم تعريفات عامة هلذين املصطلحني ،التيارات
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  :ماهية الفن
يشري هذا اللفظ يف معناه القدمي والواسع يف اللغات اإلغريقية والالتينية واألملانية املهارة واملقدرة واىل األناة  

كانت الفنون ) مجالية أو أخالقية أو نفعية(والصرب يف املمارسة واملزاولة،وتبعا ملا كان يقصد إليه القدامى من أغراض
ختتص (وفنون عالية ) ختتص بادراك اخلري(وفنون السلوك ) راك اجلميلختتص باد(تنقسم عندهم إىل فنون مجيلة

  ).بادراك النافع
فينطبق فحسب على تلك النشاطات اإلنسانية اليت  ا،وهو املعىن األكثر حتديد أما املصطلح مبعناه احلديث،       

  )1(.أي انه ينطبق على الفنون اجلميلة متيل يف اجتاه النزعة اجلمالية،
الفن، حسب هرمان كوهن، هو .الفن كتعبري عن األفكار اجلمالية، هو لعب موجه حنو إنتاج موضوع ما       

الفن هو تعبري عن .هو ليس موجها لبعث إحساس ما، أو تعريف تصور ما وشرحه.وظيفة،وفيه قصد أو غاية
   )2( .األفكار اجلمالية اليت هلا من غىن املادة ما يكفي إلحداث قصد أو غاية

ومن مث يبدو . ويتميز العمل الفين بان يضعنا أمام شيء حمسوس ندركه حبواسنا،وحنسه مبشاعرنا، وحندسه بوجداننا 
لنا موضوعا مجاليا نستمتع به من خالل املكان والزمان،أي سواء كان موجودا يف املكان مثل اللوحات الفنية أو 

  )3( .سيقية املتمثلة يف السيمفونيات واملقطوعات املوسيقيةالتماثيل والتحف أو من خالل الزمان مثل األحلان املو 
   .والتعبري والعمل الفين يشتمل على ثالث عناصر أساسية هي املادة، واملوضوع،

العمارة، : ستة هي وميكن أن نرجعها إىل. حيث اختلف الباحثون يف عددها كما أن هناك تنوع يف الفنون،
    )4( .، والرقصيروالتصو  ،والنحت، واألدب، واملوسيقى

حيث جند أرسطو يقسم الفن حسب  ،سيمه منذ بداية التفلسف حول الفنوهذا التنوع يف الفنون كان تق        
وسيلتها (فيقسم الفن إىل موسيقى . فروع أو فنون فرعية حسب املوضوع الوسائل إىل أنواع، وتقسم هذه األنواع إىل

وسيلتها (حنت وعمارة و ) وسيلته احلركات(ورقص ) وسيلته األلوان(وتصوير ) الكلمة وسيلته(وأدب ) األصوات
  ).احلجارة 

ومأساة ) موضوعها البطوالت(فاألدب يقسم إىل ملحمة  . فرعية حسب املوضوع قسم هذه الفنون إىل أنواعتنمث  
) يقومون بأعمال مضحكة أشخاص أرذالموضوعها (وملهاة ) يتعرضون ألحداث مؤملة موضوعها أشخاص أخيار(

  )5(....)موضوعه عواطف األديب الذاتية( وأدب غنائي يتفرع إىل غزل وفخر ورثاء ومديح وهجاء ووصف
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فهي تطلق على كل إبداع تنتجه يد اإلنسان مهما اختلفت املادة اليت يصاغ فيها هذا اإلبداع أو كلمة الفن   ماإ 
     )1( .ط الذي يتم من خالله هذا اإلبداعالنم

ن أهم مسة ميزت اإلنسان يف ميدان الفن هو اإلبداع، إذ أن الفن مبعناه  احلقيقي هو ذلك أمن هنا يتبني   
ابتكار صيغ غري مألوفة، وعلى حتويل الوسائط املختلفة إىل أعمال حمسوسة بالنوع من النشاط اإلنساين الذي يقوم 

والفنان هو . وهو ترمجة لفكرة حمددة يف صياغة مجالية معربة.تياحنشعر عند إدراكنا هلا بنوع من املتعة والسرور واالر 
ذلك الشخص الذي ميلك القدرة على هذا النوع من األداء االبتكاري يف ترمجته لألفكار وإحالتها إىل صيغ مجيلة 

  )2(.معربة
ات ، وخاصة ولقد كان موضوع الفن من أهم املواضيع اليت شغلت الباحثيني والدارسني يف ميدان اجلمالي 

اجلمالية الغربية من حيث التطرق إىل طبيعته وتوضيح خمتلف العالقات خاصة عالقته مبنظومة القيم األخالقية 
  .واجلمالية

  :ماهية الجمال
فاجلميل  ،اآلثار اليت يرتكها يف الشعور والوجدان اجلميل ال يقبل التعريف ولكن ميكن معرفته من خالل

اجلمال والبهاء والزينة يف كل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل،  .يبعث االستهجانيبعث االبتهاج والقبيح 
األول وجوده أفضل الوجود، فجماله فائت جلمال كل ذي اجلمال، ) الوجود(وإذا كان  .وحيصل له كماله األخري

اؤه، مث كلها له يف جوهره وذاته ائه. وكذلك زينته و  ،ا هي لنا بأعراضنا، ال بذاتناوأما حنن، فان مجالنا وزينتنا و
   )3( .ولألشياء اخلارجة عنا، ال يف جوهرنا

فاجلمال هو صفة تعين توفر نوع من العالقات املرحية اليت يستجيب هلا اإلنسان يف شىت العناصر         
إلنسان الفنان أو كانت من صنع ا ،ة أي من صنع اخلالق األعظم عزوجلواملوجودات أو األشياء املوجودة يف الطبيع

اليت صاغها وشكلها يف قوالب خمتلفة من شىت أنواع الفن املعروفة لدينا كالرسم والعمارة واملوسيقى 
 )4(.اخل....والشعر

الشيء اجلميل هو ذلك الذي يثري يف نفوسنا اإلحساس بالبهجة واملسرة واالرتياح عند إدراكنا له سواء بالنظر      
وبالتايل فان اإلحساس باجلمال يعين استجابة الفرد ... من وسائل اإلدراك واحلس يلة أخرىأو السمع أو أي وس

استجابة مجالية للمؤثرات اخلارجية وإدراك نواحي اجلمال يف كل ما حييط بنا يف هذا الكون سواء كان من خلق اهللا 
  )5( .أو من إنتاج يد الفنان
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خل للفعل اإلنساين به مطلقا فال يكاد اإلنسان مييز موجود كل ما هو طبيعي الذي ال د  إن اجلمال يظهر يف       
فاجلمال هو تعميم للرؤية ( ،وجودات إال وله منها موقف مجايلمن املوجودات انطالقا من ذاته وامتدادا لباقي امل

اس رحية للنفس ولسائر حو انه تعميم يتحقق من خالله إدراك جلوهر العالقات امل .واإلدراك على سائر الكائنات
ح النفس ويغذي يالن اجلمال ير  ،لى اإلنسان سعادته يف هذا الوجودبل إن اجلمال هو الذي يضفي ع .اإلنسان

   )1(.الوجدان ويرفع من مستوى اإلنسان إىل آفاق التأمل واالستبصار يف هذا الكون ويف قدرة خالقه
إن اجلمال هو ذلك الذي يتسم بالتناسق والسيمرتية والنظام واالنسجام حبيث ينم عن معىن ويكون له مغزى 

   )2( .واجلمال ال يرتبط بفكرة السعادة أو بفكرة الفائدة أو املنفعة كما ال تربطه عالقة باخلري أو الشر.حمدد
 .ا حيسه من مشاعر وإحساسات مجاليةخله وماملعىن الضيق للجمال يعين ما يشعر به اإلنسان العادي يف دا

والوجه  ،الوردة املتفتحة ،مال البسيط مثل النغمة البسيطةاجل:واجلمال باملعىن الواسع قد يكون بسيطا أو مركبا
   )3(.املمتلئ شبابا وحيوية، أما اجلمال املركب فهو يتسم بالتعقيد يف البناء ،وباجلهد يف الفهم، وبالعمق يف املعىن

األحكام  NORMATIVE ، فهو الذي حيث يفشياء األوىل أي املوصوفة باجلمالويتعلق مبحث اجلمال باأل...
املتعلقة باألشياء اجلميلة، ومن مثة فانه يكون علما معياريا ميثل موضوعه جمموعة القيم واملعايري اليت يؤسس عليها 

  )4( .هذا النوع من األحكام املتعلقة بكل ما هو مجيل
  )5(".اجلمال هو وحده يف تنوع:" زانيقول كو 
فان الفرق األساسي بني مجال الطبيعة ومجال الفن هو  فإذا كان للجمال مظهران رئيسيان مها الطبيعة والفن،       

والفرق الثاين ....أن الثاين من صنع اإلنسان بينما األول ليس من صنعه انه من صنع الطبيعة أو خالق الطبيعة
فنحن ال نعرف بالضبط الغاية من خلق الشيء وضده يف .الغائية يف الفن وتواريها يف الطبيعةيتمثل يف ظهور 

الطبيعة، من خلق اجلميل والقبيح والصاحل والطاحل واملفيد واملضر ومن خلق ما ال حصر له من األجناس واألنواع 
 ومقدرته لإلنسان،والفرق الثالث سوى ما تقوله الكتب املقدسة من أن الغاية من خلق الكائنات إظهار حكمة اهللا

بينهما يكمن يف أن الفن امتداد لإلنسان ففيه ما يف اإلنسان من فكر وعاطفة بينما ختلو الكائنات الطبيعية من 
  )6( .الفكر والعاطفة

طبعا هذه الفروقات بني اجلمال يف الطبيعة واجلمال يف الفن،لكن هناك عالقة بني هذين النوعني من         
  واملفكرين يف ميدان الفن جلمال، هذه العالقة هي اليت سيؤسس عليها الكثري من الفالسفة ا
م الفنيةواجلمال   وقبل التطرق إىل اشهر هذه النظريات، نشري إىل أن اإلنسان الفنان ال . ، رؤيتهم اجلمالية ونظريا

                                                 
  .21ص ،السابقاملرجع -)1(
  .148ص ،1985 سنة دون ط، لبنان، بريوت، ،داال النهضة العربية ،مقدمات يف الفلسفة حممد علي عبد املعطي،-)2(
  .149ص املرجع نفسه،-)3(
   . 201ص ، 1998سنة   1لبنان ط، بريوت، دار النهضة العربية، احلس اجلمايل وتاريخ الفن، عبد املنعم عباس راوية-)4(
  .113، ص 1990، سنة 1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،ط حنو رؤية جديدة اىل فلسفة الفن، ابو ملحم علي،-)5(
  .117املرجع نفسه، ص -)6(
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. وان أو أصوات ولكنه يضيف إليها ذاتهيستغين عن الطبيعة يف فنه فهو يستمد منها مادة الفن من حجارة أو أل
  )1( .فالفن هو اإلنسان مضافا إىل الطبيعة

  :التيارات الفنية في الغرب
تبنت مواقف خمتلفة من الفن وميكن حصرها يف ثالثة تيارات وهلذا  قد متيز تاريخ الفن بظهور تياراتو 

سنستعرض كل تيار ورؤيته للفن وأوهلا التيار اجلمايل الكالسيكي الذي ظهر مع أفالطون وأرسطو واستمر إىل 
ا وقد تشكلت اإلرهاصات األوىل للمقاربة الثانية مع مسامهة ديكارت الفلسفية،وتبلورت يف صور .العصر الوسيط

  .وتعود املقاربة الثالثة إىل بعض فلسفات احلداثة وما بعد ها .النهائية مع فلسفة كانط أي مع التيار اجلمايل النقدي
اجلمالية الغربية زاخر بأمساء للفالسفة ومفكرين منذ الفلسفة اليونانية القدمية إىل غاية  ولإلشارة فان تاريخ       

جنمل واخلوض يف تفصيل مجيع النظريات لكل فيلسوف يستدعي تأليف كتب لذلك فضلنا أن . الفلسفة املعاصرة
  .، الوقوف على نظريات مؤسسو هذه التياراتاحلديث وذكر اشهر التيارات

  :السيكيالتيار الك
وقد متيزت . فلسفة أفالطون البداية الفعلية ملقاربة التيار اجلمايل الكالسيكي ملفهومي الفن واجلمال ومتثل       

هذه الفلسفة مبواقفها السلبية من الفن الذي مل تكتفي بفصله عن احلقيقة، مبا هي قيمة عليا وغاية أساسية تسعى 
ى ضرورة خضوع ، بل فصلت كذلك بينه وبني الفلسفة والسياسة مؤكدة علإليها كل عملية تفكري وتأمل يف الوجود

  )2(."يف خدمة الفلسفة" ن عالقته مع الفلسفة هي عالقة يكون الفن مبوجبهاأ، وعلى الفن لتنظيم الدولة
 يشغل الفنان الدرجة السادسة من بني  ويف تصنيفه للنفوس من حيث حظها من رؤية اجلمال وسائر املثل،      

ذا يكون تصنيفه دوين، وهذا يعود إىل موقف أفالطون من الفن   .        تسع درجات، و
ال يستجيبان لرغبته يف حترير العقل واللوغوس من العامل ، وإدانته الصرحية له,إن اإلقصاء األفالطوين للفن

سياسية ال تتجانس من وجية و احملسوس بقدر ما يرتكزان على نقده ملبدأ احملكاة وذلك من اجل إرساء مبادئ أنطول
ا عن عملية . مع مبدأ حيث ماهيتها ومن هذا املنطلق فان حذره من الفن إمنا جيده ما يربره يف الفكرة اليت يكو

  )3( .احملكاة مبا هي نشاط خمادع يستخدم لإلغواء واخلداع مما يؤدي إىل تشويه احلقيقة
لقد  رفض .الذي يفسر محلته على الفن على الرغم من انه فنان عظيمإن انسياق أفالطون وراء نظرية املثل هو      

شعر احملاكاة الن الشاعر حياكي الكائنات احملسوسة وهذه الكائنات حتاكي بدورها املثل فأضحى هذا الشعر حماكاة 
شعرية إال ع الوال يستطيع أن يبدع الروائ ،ن خفيف الروح، جمنح اخليالإن الشاعر كائ" :لذلك فهو يقول احملاكاة،

وهو عاجز  ت وليدة الفن بل وليدة لطف اهلين تلك األشياء اجلميلة اليت ينظمها ليسإ .عندما حتل فيه روح اله
وحنن نعلم أنه عندما يبدع روائعه ال تصدر عنه تلك الروائع . عن اإلبداع يف غري الفن الذي حددته له ربة الشعر

                                                 
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها-)1(

(2)- Marc gimenez qu, est-ce que L esthetique ?op ;cite ; 1997,p ;228. 
  .9ص، 2006 سنة، 1ط ، القاهرة مصر، دار االفاق العربية، ولد ديب سيدي واجلماليات الرومانسية-)3(
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ا تصدر ، وعندما اليت يتكلم عليها ومتتزج نفس الشاعر باألحداث. عن ربة الشعر بالذات ألنه فقد روحه اخلاصة إ
  )1(" .يصف مشهدا مثريا للرمحة متلئ عيناه بالدموع وحينما يعرض موقعة هائلة يقشعر رأسه وخيفق قلبه

حقيقة وعلى عجزه عن إجالء  ولئن كان نقد أفالطون لعملية احملاكاة ينسجم مع تأكيده على دونية الفن،     
املثل،فان فلسفة أرسطو قد عملت على اإلعالء من قيمة الفن حمدثة حتوال أساسيا يف مفهوم احملاكاة الذي أصبح 

وقد جتلى هذا اإلعالء األرسطي من قيمة الفن يف رفضه إخضاعه لوصاية الفلسفة .يفيد معها معىن اخللق واإلبداع
مثل الشعر والرسم واملوسيقى،فضائل مفيدة للفرد   عزا إىل بعضها،والسياسة،ويف حماولته إعادة االعتبار للفنون اليت

  .واجملتمع
ومسو منزلة الفن غري أن دفاع أرسطو عن احملاكاة،اليت أصبحت معه عمال مشروعا ونزعة طبيعية لدى اإلنسان،     

ليته قد جتاوزت ال يدالن على مجا كما هو احلال مثال عندما أكد على الطابع الفلسفي للشعر، ،يف فلسفته
ويبدو ذلك واضحا يف وضعه الفن ضمن مقولة األنشطة  .حتديدات التيار اجلمايل الكالسيكي ملاهييت الفن واجلمال

 .األدىن مرتبة من األنشطة النظرية مثل الفلسفة، ومن األنشطة العملية مثل األخالق والسياسة" اإلنشائية"املسماة 
كممارسة أو "ا من قيمة الفن سواء تقد انتقص ونية خاصة واىل حد ما األرسطية،ومن هنا جند أن الفلسفتني األفالط

  )2( .بينما أكدتا يف مقابل ذلك على مسو اجلمال ووظيفته االنطولوجية" كظاهرة
، وان منزلة الفن ال حقيقة الوجود وتدل هذه الرؤية األخرية على أن اجلمال يف التيار الكالسيكي ال يتمتع بأية     

إذ ال توجد يف املنظور الكالسيكي عالقة للجمال  قى إىل مستوى قيمة اجلمال الذي يظل يف قطيعة تامة معه،تر 
ا تظل خارج متناول الفن .املاهوي ومع الفن والن ماهية ذلك اجلمال الكالسيكي تنحدر من االنطولوجيا فإ
مع الوجود، كلما تباعدت املسافة بني الفن  وكلما كانت قيمة اجلمال أكثر،كلما كان متماهيا. وغريبة عن جماله

ويف هذه احلالة ال ميكن أن يعرف الفن انطالقا من اجلمال إال عندما يعيد  .واجلمال وكلما كانت منزلة الفن أدىن
ونظرا الن أية مضاعفة للتقييم االنطلوجي يصاحبها انتقاص من قيمة الفن فان .إنتاج بنية الواقع املثايل أو الطبيعي

هذا التماهي بني اجلمال والوجود وتقييم األول بالنظر إىل الثاين  .مال الفين قد ظل أدىن قيمة من مجال الوجوداجل
دفع بالتيار اجلمايل الكالسيكي إىل الفصل بني الفن واجلمال واىل االنتقاص من قيمة الفن باملقارنة مع قيمة 

  )3(.لكالسيكية يف االنطولوجياالوجود،كما أدى يف اآلن نفسه إىل ازدهار اجلمالية ا
وانطالقا من هذه الرؤية يصبح بإمكاننا أن نستنتج كيف أن االعتبارات اجلمالية ألفالطون وأرسطو كانت 
م يف احلقيقة واملطلق ومن مث فان مقاربتهم ملاهية الفن ال ميكن استبعادها من اإلطار العام للمنظور  تابعة لنظريا

  .سيكية اليت كرست تبعية الفن ودونيته بالنسبة إىل الفلسفة والسياسة واألخالقالتقليدي للجمالية الكال

                                                 
(1) Platon,I(œuvres completes, Pleide, Paris,1953, P,P,62_64 . 

  .10ص، املرجع نفسه-)2(
  .الصفحة نفسها،  املرجع نفسه-)3(
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ونظرا لتأثر الفكر الفلسفي الوسيط بالفلسفة اليونانية القدمية فان تلك التبعية استمرت مع هذا الفكر الذي         
ا  .ساهم على حنو واسع يف تثبيت ودعم التيار اجلمايل املنحدر من أفالطون وأرسطو فالدعاية املضادة اليت اعتمد

فلسفة أفالطون ضد الفن عموما والشعر خصوصا استأنف استعماهلا يف العصر الوسيط ضد اآلثار اليت تتعارض أو 
الذي يضع الفن يف تبعية انطولوجية للواقع احملسوس ) األفالطوين( كما أن مبدأ احملاكاة تتناىف مع عقيدة اإلميان،

املتعلقة بتبعية اإلنسان ونشاطاته لإلرادة اإلهلية  األطروحة املسيحية،واىل حد ما اإلسالمية،واملعقول انسجم مع 
  .ومشيئة اهللا

وزيادة على ذلك فان تأثري فلسفة أفالطون يف الفكر الفلسفي والديين والقروسطي قد دفع بالتيار اجلمايل 
املسيح حمققا بذلك العملية النظرية األوىل للتصاحل مع -الكالسيكي إىل استبدال التجريدات امليتافيزيقية بفكرة اإلله
ويدل ذلك من وجهة النظر اجلمالية على أن اهللا هو  .الفكر القدمي واليت متثلت يف حتويل االنطولوجيا إىل ثيولوجيا

ذا املعىن ت.النموذج ومصدر اجلمال الذي ال ميكن أن تكون املمارسة الفنية تعبريا عن مضمونه الكامل كون و
النظريات الفلسفية والدينية القروسطية قد أضفت على اجلمال طابعا روحيا لتستمر معها تبعية الفن ودونيته داخل 

  )1(.التيار اجلمايل الكالسيكي
  :التيار النقدي

تشكل فلسفة ديكارت أساس املقاربة الفلسفية الثانية اليت عملت على تقويض هذا التصور الكالسيكي 
ذلك أن  ميتافيزيقا الذات اليت انبىن عليها التيار اجلمايل النقدي، وقد أسست،يف اآلن نفسه، ،الفنملاهية  األخري

ظهور الذاتية الديكارتية والتعريفات املتزايدة للجمالية كمنطق للحساسية مل يكن له تأثري مباشر على إقصاء املقاربة 
العديد من الفلسفات اجلمالية الالحقة وخاصة فلسفة   الفلسفية ملاهية الفن،بل إن تأثريه جتلى كذلك على مستوى

  )2(".حلظة تزامنت فيها استقاللية مجالية مع استقاللية الفن"كانط، مؤسس التيار اجلمايل النقدي الذي مثل 
يتقدم كانط يف حتليله خطوة إىل األمام، وذلك بتطويره نظرية خاصة يف مسالة حتديد اجلميل وذلك بفرضه أربعة 

والشكل أما الدافع  هو يتناول احلكم اجلمايل من وجهات أربع،الكيفية، والكمية، النسبة،.لى حكم الذوقحدود ع
لذلك فهو، كما يبدو، حماولة إقامة متييز واضح بني ما هو مجيل من جهة وبني ما هو علمي أو أخالقي أو عملي 

      )3( .إمنا تتأتى دون توسط التصورات أو الرغباتمن جهة أخرى،مع التأكيد أن املتعة الناجتة من إدراكنا للجميل 
ر عنها إن كانط يرى أن الفن هو فعل صادر عن اإلنسان ويتميز به دون املوجودات األخرى حىت لو صد

والعمل ال يدعى فنا إال إذا كان صادرا عن احلرية أي عن ، خيتلف الفن عن الطبيعة" :فعل مشابه للفن  فهو يقول

                                                 
  .11ص، املرجع السابق-)1(

 (2)- Ibid Marc gimenez qu, est-ce que L esthetique ? p 168   .  
  .45ص النظريات اجلمالية، اسرائيل، نوكس،-)3(
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ومن هنا كان عدم تسميتنا قرص الشمع الذي تصنعه  .الذي يضع العقل يف أساس أعماله -ر احلراملفك - اإلنسان
ا ال تعمل مبوجب العقل بل مبوجب الغريزة       )1(".النملة إال باملقابلة مع الفن أل

ا اإلنسان  لكي يصدر عنه الفن الن العامل اخلادم أي الذي ين تظر األجر فباإلضافة إىل احلرية اليت يتميز 
ن الفن وليد العبقرية وهي هبة طبيعية أو استعداد فطري يف النفس تقوم بإنتاج شيء البد من أن يستخدم املخيلة أل

 )2( .أصيل بعيد عن التقليد ال نعرف له قاعدة معينة

إن العبقرية هي الشرط األساسي إلبداع الفنون :"فيقول ويشرتط العبقرية إلبداع أي فن من الفنون اجلميلة
انه ينظم العبقرية ويقويها ويستخدمها ويلطفها  .اجلميلة ولكن الذوق يلعب دوره الكبري كملكة للحكم عليها

ا من النفس ويقدمها هلم مناذج  حتتذى جديرة   وحيدد اجتاهها ومداها، ويلقي أضواء كاشفة على اآلثار الفنية ويقر
                                                                                               )3(".باالعتبار كمصادر  للثقافة واملتعة

إن خصوصية التيار اجلمايل النقدي ال تتمثل فحسب يف تأكيده على استقالل الفن عن جماالت املعرفة    
أو يف كونه يعرتف بتميز املوضوع اجلمايل وبإمكانه تأثريه على الذات املتذوقة بل  ق والسياسة والدين،واألخال

فقد جعل هذا .تكمن كذلك قي القطيعة اليت أحدثها مع املقاربات الفلسفية الكالسيكية ملفهومي اجلمال والفن
  )4( .ا عن حرية  لعب الذاتالتيار من اإلنتاج الفين تقدميا لألشكال احلرة، ومن اجلمال تعبري 

وبينما اعترب التيار اجلمايل الكالسيكي إن إدراك اجلمال هو علة الرغبة ذهب كانط إىل انه يعرب عن الشعور 
وزيادة على كونه قد أقر بأن احلكم اجلمايل ال يهدف إىل أية غاية ذاتية أو موضوعية فإنه  .باللذة اجلمالية اخلالصة

فلم يعد حكم الذوق يصدر عن الذات وحدها بل .لطبيعة العالقة بني الذات واألثر الفينأسس فهما جديدا 
وبصفة عامة فان فلسفة كانط اجلمالية قد عملت على ترقية اإلنسان  .ضا من األثر الفين ووجوده الفعلييصدر أي

كونه يرتبط باللعب احلر للمخيلة املتذوق لتجعل منه ذاتية متقبلة، كما أبرزت الطابع املميز للموضوع اجلمايل رغم  
  )5( .أو بامللكات الذاتية الوجدانية

وميكننا من هذا املنطلق أن نعترب الفلسفة اجلمالية الكانطية جتاوز للجماليات الكالسيكية وان كان تأكيد  
أدى بدوره إىل قد  ،أية مرجعية ميتافيزيقية أو دينيةكانط على استقاللية اجلمال والفن ،وعلى ضرورة حتريره من 

  .إلغاء العالقة مع األساس األنطولوجي لألثر الفين
  :ما بعد الحداثةالحداثة و تيار 

ا تعرتف حبرية الفن .وتتميز املقاربة الفلسفية الثالثة، املنحدرة من بعض فلسفات احلداثة وما بعدها بكو
             عن أزمة الفن أو احنطاطه ة،يف فلسفات ما بعد احلداث إال أن احلديث، واستقالل الدائرة اجلمالية،

                                                 
(1) –Ibid. Kant. crithque de la faculte de juger. P.134-135.   
(2)  -Ibid  p . 138. 
(3)  -Ibid  p . 148. 

  .12ص، ولد ديب سيدي واجلماليات الرومانسية -)4(
  .59ص، حنو رؤية جديدة اىل فلسفة الفن ،انظر ابو ملحم علي -)5(
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ا ) هيدغر وولرت بنيمني وغريهم تش،جورج لوكا( اية الفلسفة ذا ) فالسفة جيل االختالف وغريهم هيدغر،(وعن 
 .قد وجد دائما ما يربر العديد من نظريات تلك الفلسفات

ب وإمنا مثلوا منطلقا ضروريا للعديد إن هؤالء الفالسفة مل ميهدوا لتأسيس اجلمالية الفلسفية احلديثة فحس
فعلى .من مراجعات مشروع احلداثة الفلسفية وما نتج عنها من حتوالت فكرية مهمة يف جمال الفلسفة وعلم اجلمال

املستوى الفلسفي جند أن فيلسوفا مثل هيغل قد كان أول من طرح يف صورة إشكال فلسفي قطيعة احلداثة مع 
فإذا كانت .املظاهر األساسية اليت ارتكزت عليها ،ضمن نسق كلي ومتكامل ي حمددا،اإلحياءات املعيارية للماض

فان صيغتها الفلسفية قد بدأت مع هيغل الذي  ، ماسطبقا لرأي يورغني هابر  احلداثة يف الفن قد بدأت مع بودلري،
ا وحمددا موضوعها مدشنا  ،"األزمنة احلديثة" أو ما يسميه  كان أول فيلسوف يعرض بوضوح مفهوم احلداثة، خطا

ا اخلاصة مستندة يف ذلك على قواعد  :وسياقها ا ضمانا فعن طريق النقد الذايت ينبغي على احلداثة أن جتد يف ذا
  )1( .ديالكتيك العقل

ن مسامهة هيغل يف تأسيس الفن احلديث وحضور وجهة نظره األساسية حول إأما على مستوى اجلماليات ف
هلام وعنصرا مشرتكا من عناصر الوعي إملعاصر قد جعال من مجاليته مصدر ر اجلمايل االفن يف حوارات الفك

وكما قال جان لويس فييارد فقد كان هيغل بكل تأكيد أول من تصور الفن على الطريقة احلديثة كمجال .الغريب
من هنا ذهب مارك .ا عالقاتمينح ذاته معايريه اخلاصة وكإبداع للثقافة املستقلة عن الدوائر األخرى اليت تقيم معه

إحدى املرجعيات األساسية للجماليات احلديثة ، إىل جانب مجالية كانط,جيمناز إىل أن مجالية هيغل قد مثلت
)2(.واملعاصرة

  .طبعا إىل جانب فلسفته األكثر انتشارا ،ك كانت مجاليات هيغللذل 
الفن كما جيري وعيه يف عقل اإلنسان ـ هو  أو مجال  ـن ويعد هيغل من الذين أعطوا أمهية كربى للفن، فالف

بدا هيغل مياال العتبار ذلك اجلمال الذي نبدعه  وتبعا ملزاجه هو والحتياجات فلسفته،. موضع اهتمام هيغل
  )3( .بوعي منا كأعلى أشكال املطلق أو الروح

ألنه يعد من إبداعات  ووحده الفن هو الذي يعطينا مجاال، وهيغل من الذي ال يقرون باجلمال يف الطبيعة،
يبدو أننا حمقون يف افرتاضنا أن مجال الفن :"...اإلنسان،لذلك فجمال الفن هو أعلى أشكال اجلمال لذلك يقول

فجمال الفن مجال مبدع، مولود جديد للعقل، ومبقدار ما يبدو الروح ونتاجا ته أعلى من  .هو أعلى من الطبيعة
         )4(".ن أعلى من مجال الطبيعةكذلك يبدو مجال الف الطبيعة وظواهرها،

وسبب يف هذا التمييز هو فكرته األساسية واليت بىن عليها فلسفته وهي الروح املطلق، إذ يف نتاجات الفن 
ويف .ميكننا أن نلتمس هذا احلضور املثايل هللا، للروح،على حنو أدق بكثري وأعمق بكثري مما جنده يف ظواهر الطبيعة

                                                 
  .1 4صملرجع السابق،  ا-)1(

(2) -  Ibid Marc gimenez qu, est-ce que L esthetique ? p170 . 
  .103ص  النظريات اجلمالية، إسرائيل، وكس، ن-)3(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -)4(
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فالزهرة هي  .أي مع تطورها العضوي ن الروحي للجمال يرتفع مع ارتفاع مستوى الكائنات،احلقيقة فان املضمو 
احليوان، رغم أن اجلمال أكثر مجاال من الساقية، واحليوان هو أكثر مجاال من الزهرة، واإلنسان هو أكثر مجاال من 

  )1( .احلقيقي هو نتاج الروحاألصيل و 
وحات احلداثة الفلسفية ال ميكن فصلها عن العمل النقدي أطر سس و ومن جهة أخرى جند أن مراجعة أ

ويتعلق األمر هنا حبركة مضادة للحداثة ابتدأت مع .والتفكيكي الذي قام به بعض فالسفة اجلماليات الرومانسية
سيادة الذات وفقدان الوعي احلديث للقوة احليوية  ففي مقابل.ثر صيغها حده مع هيدغرنيتشه واكتملت إحدى أك

ا،ولقيم  ورية للحياة،الضر  وضد العدمية الناقصة لألزمنة احلديثة جعل نيتشه من رفضه حلقائق امليتافيزيقا وثنائيا
 .الذات، النسق احلقيقة، العقل، ،املعىن :للغرب األخالق والدين أرضية مالئمة للكشف عن األوهام التأسيسية

والعلمية اليت استند عليها التقليد الفلسفي الغريب منذ حلظته وزيادة على مراجعته النقدية للمرتكزات األخالقية 
  )2(.السقراطية جند أن فكره الفين كان مبثابة حتول نوعي على مستوى تاريخ الفلسفة اجلمالية

وقد متثل هذا التحول يف تدشينه للمنعطف اجلمايل للفلسفة،الذي كان له دور أساسي يف ظهور املنعطفني 
ا السياسي والثقايف  للجماليات،ويف مواصلة التطهري الرومانسي للظاهرة اجلمالية من خالل  إقصائه لكل مكونا
ولذلك فإننا نتحدث مع نيتشه عن حتول مجايل للفلسفة أو بعبارة أخرى فان انفتاح فلسفته على .النظرية واألخالقية

ومثلما ميكن القول أن  .الية معممةالفن عموما وعلى الشعر خصوصا قد جعل منها يف كليتها فلسفة للفن أو مج
ويف العديد من احلركات الطالئعية ملطلع  فلسفته اجلمالية قد لعبت دورا أساسيا على مستوى فلسفات االختالف،

  )3( .فان نقد احلداثة بواسطة الفن كان وريث نقده للقيم ،السياسية التعبريية -لية الفنية القرن العشرين كالفاع
االعتبار  وقت الذي كانت انتقادات نيتشه مليتافيزيقا الذاتية وللعقالنية احلديثة تعمل إلعادةولكن يف ال      

فإن تأويل هيدغر لتاريخ  مستبعدة كل األحكام املسبقة وكل أوهام الفلسفة والعلم الغريب، ،للجسد واحلياة والفن
موضوعه األساسي أي سؤال الوجود  ثيولوجيا قد عمل من أجل إعادة توجيه سؤال الفلسفة إىل-الغرب كأنطو

االذي تشهد امليتافيزيقا على نسيانه حامل وانطالقا من حتديده لظاهرة العصر  .ة هذا النسيان إىل ماهيتها ذا
انتهى هيدغر إىل تعريف احلداثة كنهاية مليتافيزيقا تدشن عصر التيه  احلديث كاستفحال لنسيان حقيقة الوجود،

دد باالنفالت من سيطرة اإلنسان مشكلة استفزازا حقيقيا موجها ضد وتتحدد يف صيغتها العل مية بوصفها هيمنة 
ا   )4( .الطبيعة ذا

وإذا كانت راهينية اجلماليات الرومانسية جتد ما يربرها على مستوى هذا املنعطف يف كون املصادر الفلسفية       
أدرنو وهيدغر،قد تأسست انطالقا من استنادهم على يامني و ز وولرت بنو املشرتكة لفالسفتها، لوكاتش وهربرت ماركي

                                                 
  .104ص  ،السابقاملرجع  -)1(
  .15-14 ص، الرومانسية ،واجلمالياتولد ديب سيدي  -)2(
  .15ص، املرجع نفسه -)3(
  .16ص ، املرجع نفسه -)4(
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فكر فالسفة رومانسيني أملان مثل نيتشه،فان راهينية الفكر اجلمايل اهليدغري ال تتمثل يف مشاركته لرواد املنعطف 
رة حمايدة السياسي للجمالية يف تلك املصادر أو يف رؤيتهم النقدية للحداثة الفنية،اليت مل تعد من وجهة نظرهم ظاه

  )1( .بقدر ما تتمثل يف أن مجاليته تعد مسامهة تأسيسية داخل هذا املنعطف السياسي للجمالية تارخييا وإيديولوجيا،
  .وهكذا جند أن الرؤية اجلمالية للغرب وموقفها من الفن كان ينطلق من رؤيتها للوجود وموقفها الفلسفي منه    
  
   

  
  
  

 
 

                                                 
  .18ص، املرجع السابق -)1(


