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 دعوة للنشر في مجــلة      

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

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

  شروط النشر

تم بنشر األحباث املتعلقة بالدراسات الفلسفية، اإلجتماعية، واإلنسانية والفكرية واألدبية - 1 وهي جملة علمية أكادميية . احلوار الثقايف ، 
تم باألحباث األصيلة، اليت مل    .ابقاً، واملَعاَجلة بأسلوب علمي موثقيتم نشرها س حمكمة، 

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

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

؛ وننبه على )Les Mots clés(ع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية ، م)12: ، مقاسه Traditional Arabic: اخلط 
  .ضرورة احرتام عالمات الضبط

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

  :مادة النشر تكون موثقة كما يلي  -  4

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

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

  ).يشمل امللف(، تاريخ التصفح، العنوان اإللكرتوين كامال "عنوان املقال"اسم املؤلف، : ع االنرتنتبالنسبة ملراج -

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

 .تاريخ االنعقاد املؤسسة املنظمة،

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

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

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

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

  moltaka.mostaganem27@yahoo.fr :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط -8
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 2013/2014الدرس االفتتاحي بكلية العلوم االجتماعية  لسنة الجامعة 

  
  حمداوي محمدأد 

  كلية العلوم االجتماعية جامعة مستغانم  ،قسم علم االجتماع ،أستاذ  التعليم العالي
                                         

   
كنت أوثر أن يقول هذه الكلمة أستاذ غريي، فيعفيين عن حرج 
 .املواجهة، وميكنين من متعة االستماع اليت ال ترقى إىل مستواها متعة

، وعلى واقع خصوصا وان من بني احلاضرين، من هم  أكثر مين جتربة
. يغ أقوى مين وأحسن قليالاجلامعة أوسع مين إطالعا، ويف فن التبل

إال هذه . ولكن صدفة االختيار قضت وواجب االلتزام استجاب
ا كلمة، رأيا  الكلمة اليت مسيتها درسا ال حتمل امسها، ال تزيد عن كو

  ..مقتضبا عن العلوم االنسانية والبيئية االجتماعية وبعد،
لمة ال جتد أحدا يشتغل بالعلوم االنسانية، وهو جيهل أن الك   

ومل يكن عامل االجتماع اجلزائري املتميز، . األخرية دائما يقوهلا اجملتمع
املرحوم مجال غريد، على غري بينة من احلقيقة، حني جعل هذه 

فلقد جسم بذلك إرثا . العبارة عنوانا الحدى مقاالته الرصينة القيمة
اكتسبه علماء االنسانية اليوم عن فالسفة األنوار، ومن قبلهم من 

عاة القرون الوسطى، ومن قبلهم من حكماء الفرس والعراق والصني د
ومصر وإفريقيا واليونان، هؤالء الذين على عقوهلم بنيت احلضارات 

  .اإلنسانية حول حبرنا االبيض املتوسط
وكيف ال تكون للمجتمع الكلمة األخرية والقرار األخري، والفرد ال  

يفكر وال يدبر وال يقول وال  يستمد إال منه لغته وسلوكه ورؤيته، فال
يفعل وال يتبادل شيئا من األشياء، وال امرأة من النساء وال رسالة من 

فإذا مترد . اخلطاب، إال واجملتمع يف أول ذلك وآخره وظاهره وباطنه
فإنه لن ميلك أال يعود بإنسانيته إىل  عليه الفرد واعتزله إىل الطبيعة،
  .ي والعملاحليوانية، جمردا من احلرف والوع

وللجدلية املادية، كما صاغها ماركس واجنلز قدم السبق يف هذا    
اجملال، حينما أقرت بأن الفرد ال يكون واعيا، فال يتفلسف وال 
يتفقه، وال يتخلق وال يشرع، وال يسوس وال يتفنن وال يتأدب، إال 
 متصال بأفراد اجملتمع اآلخرين وذلك أن املادة عند اجلدليني املاديني

ميتة مثل احلديد واملنغنيز، وحية مثل االنسان املنفرد :ثالث مستويات
ورغم أن دوركامي وموس وفيرب . يف اجملتمع، واإلنسان داخل اجملتمع

م نسبوا وعيه  وبارسونز، أقروا بوعي الفرد منعزال عن اجملتمع، إال أ
. فالوعي على احلقيقة هو وعي اجملتمع. إىل القصور وعدم االكتمال

األفراد املندجمون يف مجاعة ال يساوون عددهم، كما هو حال اخليل و 
م .والبغال واحلمري، بل يزيدون على عددهم بالتفاعل الواعي بينهم ا

يفكرون ويشعرون ويتخيلون ويتصرفون وهم يف مجاعة بصورة أرقى مما 
وحىت لو أقررنا مع . يفعلون ذلك، وهم أشتات فردا فردا وحدهم

الفرد خارج اجلماعة، فإن هذا الوعي ال تشكله فطرة دورخامي بوعي 
  .ابن طفيل بل يشكله اجملتمع، وحيسنه بالتفاعل واالتصال

بل أكثر من ذلك، فان الفرد، مع صاحب البنيوية التوليدية خزان    
لوعي اجملتمع، وصورته املركزة، عن كل تراكماته الواعية عرب التاريخ، 

وى االكتشاف واالبتكار أو االبداع إمنا وأفراد الذين يرتقون إىل مست
م الستبطان وعي اجملتمع،  يف بعض أشكاله أو  أهلهم لذلك إجاد
أحدها، فال يكون بد من أن يدفعوا هذا الوعي خطورة إىل األمام 

فمن كانت لديه ميوالت واستعدادات للنظر إىل الظواهر بشمولية، .
ذا مثال، وحبث وحمص عن عللها، فاكتسب من أصحا ب امللكة 

الشأن معارف، مت صقلها باملمارسة والتدريب ال ميلك أال يكون 
  .وقس على ذلك عامل االجتماع والنفس واإلعالم والسياسة. فيلسوفا

ومع ذلك ، فإن هيجل أو فيورباخ أو فخت أو بنهاين أو مزيان    
م ليسوا إال فاعلني مباشرين، من  أو احلبايب، وقد انتجوا وعيا، فإ
خلفهم فاعلون غري مباشرين، ال حيصى هلم عدد وال كيف، صنعو 
م إىل العامل، ليس أرسطو أو الفارايب أو ابن رشد أو   وعيهم ونظر

  .كانط أو ميكيافيل إال بعضهم
وهؤالء هم الذين بامسهم، وعلى لسان الفاعلني املباشرين قال    

السمعة "وذلك ما يؤكده غورفيتش صاحب . اجملتمع كلمته األخرية
الراهنة لعلم االجتماع ، إذ يرى أن األي معرفة ال تكون إال داخل 

ا بلغت من التطور . اإلطار املرسوم هلا سلفا من قبل اجملتمع و
أوجها، فإن أطرا جديدة سوف حتتضنها وال يكون رامسها إال اجملتمع، 

بل إن الذاكرة نفسها اليت حتتفظ . من خالل مجاعاته الشمولية
وما . ف، ال حتفظها إال داخل األطر االجتماعية احملددة من قبلاملعار 

األطر األسرية : "برول هلذه املسألة مؤلفا هو–عبثا، أفرد ليفي 
  ".للذاكرة

ولقد فتح ابن خلدون اجملال واسعا أمام الرباهني املتعددة،    
الستحالة وجود الفرد الواعي خارج اجلماعة، واستحالة قيامه بأي 

وإذا  . مبعزل عنها، حني أقام تعليله ملدينة االنسان بالطبع نشاط واع
. كان صاحب العمران قد قصر األمثلة على ذلك يف املعاش واألمن
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فإن املقارنة تكشف أن احلياة االجتماعية آهلة باألدلة على أن 
االنسان ال يفكر وال يدبر وال يقول وال يفعل إال وللمجتمع النصيب 

ذا الوعي . فيه الطابع املسيطر والقرار األخرياألكرب يف ذلك، وله 
حرر ابن خلدون علم العمران البشري واالجتماع االنساين، من رحم 
التاريخ الدارج والسادج، كما حرر أوغست كونت السوسيولوجيا من 

نعم مل يكن لعلم العمران أن يوجد . رحم الفسلفة الطوباوية املثالية
اجملتمع، وما حيصل فيه من وقائع عارضة  لوال هذا الرجوع املستمر إىل

أو مؤقتة أو جوهرية، وتتحكم يف اخلرب التارخيي فحسب، بل يف كل 
معطيات العلوم االنسانية، اليت إن دانت البن خلدون باكتشاف 
ا تدين له أكثر بقواعد  علم جديد، غري اخلطابة والسياسية، فإ

ا أو يتأكد قان   .ون املطابقةاملنهج العمراين اليت يتقد 
إن احلضارات االنسانية، كما أسلفت، مل تنب على عقل طبيب أو    

مهندس او معماري، أو عامل كيمياء، بل بنيت على عقل احلكماء 
واملفكرين االنسانيني، مثل كونفوشيوس، ومحو رايب، وأرسطو وابن 

وإذا كانت كل . رشد، واألب دونا، والقديس أو غسسطني وغريهم
وريثة آلثار هؤالء العظماء، فإننا حنن املشتغلني بالعلوم االنسانية 

االنسانية هم الورثة احلقيقيون، ألننا الورثة األوفر نصيبا من الرتكة، 
ولكن هذا االرث العظيم . واألكثر حرصا على تنميتها واحلفاظ عليها

الذي ولدت أقساطه يف بيئات خمتلفة، وفيها أتت أقساطه أكلها، ال 
ون مفيدا إال إذا زرعت مسائله يف بيئات مناسبة، خنتربها ميكن أن يك

بقانون املطابقة، الذي هو الوحيد القادر على توطني النظريات، 
علمية أو حتليلية أو معيارية أو ميثافيزقية، وإعطائها صورها اجلديدة 

  .املالئمة للعصر واملكان
أن هناك وأخريا هل ميكن أن نشبه العلوم باحلجارة، فنحن نعلم    

حجارة خبيلة ال تصلح إال للبناء ورص الطرق، وأخرى كرمية غالية 
فهناك . الثمن تبعث املتعة وتزين أجياد اجلميالت فتزددن فتنة ومجاال

علوم غري عزيزة إذا قسنا قيمتها مبوضوعها ال برواج سلعتها يف 
األسواق، وهناك علوم كرمية، إذا قسنا العلوم مبوضوعها ومقاصدها 

أكرم العلوم هي العلوم االنسانية الن موضوعها االنسان الذي   فان
أما العلوم .كرمه احلق سبحانه على سائر املخلوقات خلدمته مسخرة

األخرى اليت موضوعها الطبيعة واحلية منها وامليتة فكما أن موضوعها 
مسخر لإلنسان، فإنه ينبغي أن تكون هي األخرى مسخرة للعلوم 

نين أن أصنف العلوم تصنيفا إىل نوعني، العلوم ولو أمك. االنسانية
والعلوم اليت موضوعها . اليت موضوعها الطبيعة وأمسيها العلوم املسخرة

 االنسان وامسيها العلوم الكرمية
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 تلقي هيدجر في ديناميكية الفكر العربي المعاصر

  معركة المفاهيم
   )1( قالزويزة 

ة في مركز البحوث بالجزائر العاصمة أستاذة فلسفة وباحث  
 

حياول الباحثون تصنيف فكر الفيلسوف األملاين مارتني  
يف فلسفات عدة كالوجودية واهلرمنوتيكيا ) 1976-1883(هيدجر 

والفينومينولوجيا و فلسفة اللغة، وإن كان هو يرفض التصنيف، بل 
ميز كتبه بالقيمة اليت يعطيها تت. يرفض حىت أن يسمى فيلسوفا

للكلمات حبيث يهتم بكل كلمة مستعملة يف نصوصه كعينة، كهوية،  
ككائن له عروق وأصول وأجزاء وعالقات قبل أن يصل إىل ما ترمز 
إليه، بل كثريا ما ال يصل إىل هذه الرمزية ويبقى املعىن بالنسبة للقارئ 

البداية أن الكلمة  البسيط معلقا ألن الفيلسوف نسي أن خيربنا يف
. عينه اليت إختذها ليست جزءا من موضوع معني بل هي املوضوع

فقال املرتمجون له أن هيدجر، وإن كان يكتب باللغة األملانية، فهو 
يقوم بعملية ترمجة حبيث يرتجم تعبريه من األصل اليوناين إىل األملانية 

ود يعطيه وكذلك ُحيّول الكلمة من املفهوم العادي إىل كائن موج
فيأيت بتعبري له بوادئ أو   )2(.املعىن الذي يريده هو، وقد ال يعطيه

قد ال تكون يف   (suffixes) ولواحق أو ذوانب) préfixes(سوابق 
إن هيدجر خيرتع أو   )3(.الكلمة األصلية حىت يعطي إمتدادا لفكرته

يبتكر جمموعات من الكلمات فُقورِن بعامل الفلك الذي يكتشف 
كما أنه يف حاالت أخرى جيزئ الكلمة حىت . ات من كواكبجمموع

يقرب اجلزء األول من كلمة والثاين من أخرى قد تعاكسها من أجل 
مجلة جديدة، أو يرّكب بني كلمتني ال توجد عالقة لغوية بينهما 

وكل هذا يؤثر على نفسية القارئ األملاين . للوصول إىل معىن جديد
اء حمدودا أو أن التطورات التارخيية هي فيتساءل إذا كان فهمه لألشي

اليت غطت املعىن احلقيقي للموضوع حىت تبعد اإلنسان عن احلقيقة، 
وهذا ما يريده هيدجر الذي يلقي اللوم دوما على امليتافيزيقا اليت 

  . حجبت الكينونة على املفكر وجعلته يظن أن الكائن هو األصل
يكون هدفه إعادة ما سّر هذا التشريح الطيب للكلمات؟ قد 

بناء املوجود اللغوي على أساس مفاهيم وليس على أساس رموز 
حيث تصبح الكلمة ليست جمرد رمز أو وسيلة حاملة معىن للوصول 

ا األصل، إذ يقولإىل حتديد موضوع، بل هي املوضو  : ع حبد ذاته أل
هذا رهان عموما   )4(".ليس هناك شيء حيث ال يوجد الكالم"

مر فيه بعض املفكرين القدماء من اليونان واملسلمني ممكن، وقد غا
قد ال يتسع املكان هنا للحديث عنهم لكن . وحىت الالتينيني نوعا ما

إمتّد هذا التفكري إىل غايات وطموحات عظمى تشمل إعادة قراءة 

ا كالباطنية ، "كل الكتب حىت الكتب السماوية بطريقة غري معمول 
ا تتميز بتعبري غريب وغري أليف، فهو خاصة أن لغة هيدجر يف ذا

ال يكتفي بفلسفة شاذة اللغة بل يعمل كذلك على تفكيكها وإعادة 
بناء الفكرة وإعادة تأسيس السؤال حول كل ما هو كائن على ضوء 

ما اللغوية كما . مفاهيم أصلية من اليونانية القدمية واألملانية وتشعبا
ن طريقة جديدة لفهم ميكن حقا التأكد من رغبته يف البحث ع

" الكلمة"حبيث خصص أكثر من كتاب ملفهومي الكالم العادي 
)mot (التعبري"و) "parole ( زيادة على العديد من الدروس

  . واحملاضرات
معركة "أعلن عبد اهللا شريط يف الثمانينات عن معركة أمساها 

فإذا انطلقنا من فكرة أن الفلسفة توجد حيث يوجد ". املفاهيم
ش، ميكننا أن نتساءل عن احلد الذي وصل إليه النقاش حول النقا

املفاهيم يف حديث هيدجر؟ من حيث التعريف، يقول فولكيي إن 
إال أن  . املفهوم متثيل نضري لواقع شيء معني حلالة أو ظاهرة خاصة

كلمة مفهوم تستخلص من الفهم والتفهم الذي يقرتب معناها من 
) concept(بينما يأيت ) entendement(التفهم أو التذهن الكانطي 

  ".الذي حيتوي كليا"وهذا يعين ) conceptus/concipere(من 
يبقى املفهوم، كما هو مستعمل يف اللغة العربية، حيتوي كليا 
على معىن الشيء األصلي أو معاين كل ما يشتق من األصل، وكل  

ا هي فرع من هذا األصل فيختلف املفهوم عن . كلمة تتكون لذا
وعن ) mot(، وعن الكلمة )représentation(تمثيل لشيء ما ال

وكذلك عن املعىن ) énoncé(وعن املوضوع ) notion/idée(الفكرة 
)signifiant ( الذي يهتم بتقنيات علم اللغة)linguistique .(  

هذا فيما خيص إشكالية املفاهيم يف امليدان الفلسفي بصفة 
تاب بقاموس خاص، وكل حنن نعرف أن هيدجر يبدأ كل ك. عامة

. كيبات القريبة من فكره باللغة األملانيةمهه هو إجياد العبارات أو الرت 
مث يعمل املرتمجون على البحث عما يقابلها يف اللغة الفرنسية واللغات 

  . األخرى
إن مرتمجي هيدجر يتمتعون مبوضع خاص ألن القصة بينه 

اب من فرنسا ملّا مسع بعض الشب. وبينهم عاطفية قبل كل شيء
ذ فيلسوف جديد له طريقته اخلاصة وأمريكا ودول أخرى بوجود أستا

سنعود إىل هذا (لطرح إشكالية الوجود عن طريق الكائن أو الكينونة 
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ويعتمد يف تفسريه على الفينومينولوجيا، سافروا إىل ) املفهوم فيما بعد
ت السنني، إال أن املقابلة حتولت إىل إقامة لعشارا. أملانيا ملقابلته

ذوا عليه باألملانية وفهموا منهجه ومغزاه مث عملوا على ترمجة فتتلم
مل يكن قصدهم يف البداية الرتمجة بل الدراسة، وبعد أن . فكره

م وقد قال جان . هضموا فكره، عزموا على نشر فكره يف بلدا
إذا سارت األوضاع " 1946الفيلسوف الفرنسي بوفري هليدجر يف 

وكان األمر أكثر من ". يدة سيدوم األمر عشرين سنةبيننا بصورة ج
ذلك حبيث توىف هيدجر بعد ثالثني سنة ومل تنته ترمجة كتبه أو 

وما . إصداراته أو أفكاره بعد حيث ترك وراءه أكثر من مائة كتاب
زال طلبته يكشفون عن حمتويات جديدة من خالل الدروس اليت 

  .  تهاألقاها عليهم، واليت ميكن طبعها و ترمج
قصة هيدجر مع طلبته طويلة وغنية، واحلديث عن عالقته 

كان فاملفهوم حىت إذا  ". املفاهيم"بكل منهم قد تبعدنا عن موضوع 
قد ُحدد يف إطاره العام، ما زال َيطرح مشكلة بني الفالسفة بسبب 

ذاته وهو جيمع  مثال واضحا ل" الطاولة"إذا كان مفهوم . عمق فهمه
الطاوالت متعددة وخيتلف معىن كل منها ك، فكل ما يشبه ذل

أن فوق املفهوم " اليبنز" فريى. بإختالف دورها وكيفية إستعماهلا
العام يوجد لكل طاولة هوية خاصة كطاولة املدرسة وطاولة قاعة 

وهليدجر كذلك نظرته اخلاصة ... األكل وطاولة البائع يف السوق
على وجه ) Sein und Zeit(ذا نظرنا يف كتاب إ. للمفهوم

اخلصوص، ندرك أنه بعد أن خصص أكثر من أربعني صفحة يف 
البداية للمنهج الفلسفي الذي سيتبعه يف هذا النص، خصص 
عشرات الصفحات لكل مفهوم حبيث أن املوضوع احلقيقي لإلنسان 
ليس اإلنسان بكل أبعاده بل هو مفهوم اإلنسان يف حد ذاته الذي 

أو جتاه املوت أو جتاه اآلخر أو غري يتغري حسب توظيفه جتاه العامل، 
  . ذلك

، وهو )Dasein" (دازين"أهم مفهوم عمل به هيدجر هو 
وهذا هو لب ) Sein/être" (زاين"و" هنا"مبعىن " دا"يتكون من 

انطلق الفيلسوف من سؤال َمْنِسٍي كشف عنه الفكر . املوضوع
فيزيقا اليوناين القدمي ما قبل السقراطي مث غطته أو حجبته امليتا

وبعد تساؤل طويل و جتريد عنيف وعميق . ألسباب تارخيية ودينية
 Pourquoi il y a: (قرر الرجعة إليه ألنه أصل السؤال الفلسفي 

l’être et non plutôt rien ?
 )5(     

أملانية، فإن أصلها وقلبها ومعناها " زاين"إذا كانت كلمة 
، فهل "الكينونة"ادهلا بكلمة فقد عّودتنا الرتمجة العربية أن نع. يوناينٌ 

ُوِضع فيها املضمون الالزم؟ ِملَ ال، عموما هذا اللفظ هو التعبري 
بالتايل ميكن ترمجة هذا السؤال باحلفاظ ". زاين"األقرب إىل حقيقة 

أو باألحرى " ملاذا هناك كينونة بدل العدم ؟: "على املغزى الفلسفي
  ". ؟ملاذا هناك كينونة وليس هناك العدم فقط" 

هو البحث عن ) Sein und Zeit(إن سبب وجود كتاب 
)Sein/être ( كأصل كل شيء، ويرتجم الشيء هنا كلمة
)Seiende/étant .( الذي ترجم إىل "دازاين"فبدأ هيدجر بتعريف ،
؟ إنه اإلنسان إذا أردنا أن نسرع "الكائن هنا"فمن هو ". الكائن هنا"

" دازاين"وفقري الداللة ألن  يف التفسري، إال أن هذا التعريف ناقص
هو من يدرك أو يعي، كونه يشغل مكانا معينا لزمن معني بني أشياء 
عديدة وبأبعاد خمتلفة، واألهم أنه يدرك أنه الوحيد من يدرك هذه 

لذلك سيختلف شأن . املكانة بني كل األشياء األخرى اليت ال تدرك
خالل الكالم اإلنسان عن األشياء األخرى و سيبدو ذلك جليا من 

  . عنه يف لغة هيدجر
. لقد استعملنا إىل حد اآلن مفاهيم كثرية ومل نشرح أغلبها

، أو "الشيء"و" الكائن هنا"، "الكينونة: "لنتوقف عند البعض منها
أو " الشيء"و) Sein(هي " الكينونة"قلنا إن ". الكائن"باألحرى 

يبقى  )Dasein" (الكائن هنا"إال أن ) Seiende(هو " الكائن"
" الكائن"إشكاال حبيث جنده بالعربية يأخذ شكله من الشيء أي 

كذلك بينما يأخذ شكله باألملانية والفرنسية و  "هنا"واملكان أي 
، وقد قلنا بأن كينونته هي اليت "املكان"و" الكينونة"اليونانية من 

الذي " دازين"هذا كل سر . جتعل اإلنسان يعي وضعه وليس كائنه
الكائن "، لكن سنحتفظ مبفهوم "ذي لديه كينونة هناذاك ال"يعين 
مبعناه " دازاين"ألنه أبسط وشائع اإلستعمال وسنقصد به " هنا

الكامل ألن عليه ستبىن كل املفاهيم األخرى اليت حتدد وتعرف أبعاد 
هو ذلك الكائن الذي أنا هو " الكائن هنا: "فيقول هيدجر. اإلنسان
 )l’étant que je suis à chaque fois moi-même.()6: (برمته

إنه الفاعل الرئيسي وسيسأله الفيلسوف على هذا األساس ألن له 
إذ يستطيع أن يسأل ) primauté ontique( األولوية يف كونه كائن

نفسه عن نفسه وعن الكائنات األخرى كما أن له األولوية لكونه 
يسأل  ألنه الوحيد من) primauté ontologique(جزء من الكينونة 

حاولنا . عن الكينونة حبيث يطرح السؤال الذي إنطلق منه هيدجر
) primauté ontique(هنا وبصورة موجزة تفسري الفرق بني 

باستعمال الكائن هنا كفاصل إال أن ) primauté ontologique(و
لذا . حتتاج إىل دقة أكثر) ontologique(و) ontique(ترمجة 

لالتيين، وسيكون األنيت سنحتفظ بالكلمتني يف شكلهما ا
)ontique ( ما له عالقة باألشياء واألنتولوجي)ontologique ( ما

  . له عالقة بالكينونة
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نفسه عن وجوده جيد يف جوابه " الكائن هنا"فلما يسأل 
ذاته الفهم األويل تساؤال عن الكينونة ألنه حيمل يف 

)précompréhension (م وهو الوحيد املتفتح لوظيفة فه. هلا
الكينونة ألنه الوحيد الذي يتمكن من فهم الكائن كما هو فيمكنه 
. بالتايل فهم الكينونة دائما وقبل كل شيء ووضع كل كائن مبكانته

فإن كل تفكري هيدجر . لكن هذا الفهم ال يعين التمكن من املفهوم
ذا العمل  الذي تعرب عنه األنتولوجيا األساسية يكمن يف القيام 

أو " أنتية"ِلفهم نفسه والعامل بطريقة " الكائن هنا"ري املبدئي لتحض
  ". ماقبل أنتولوجية"

على فهم وحتليل العامل اخلارجي جيد " الكائن هنا"إن متّكن 
ايف وجود األشياء " األنيت"أساسه  وملا يصل التساؤل إىل . ذا

. إىل اإلشكالية األنتولوجية" الكائن هنا"مستوى فلسفي، يسمو 
األنتولوجية قد أشار  -هذه األولوية األنتية عرتاف أن لكن جيب اإل

ويذكرنا هذا بتفسري   )7(.إليها أرسطو ملا تكّلم عن النفس اإلنسانية
إن السياق : القديس توماس اإلكويين لكالم بارمنيدس وهو يقول

 )8(الذي حتدث فيه القضية هو استنتاج للمتعاليات

)transcendantaux .( ائية ميكن القول إذًا أن للكائن هنا بصفة 
  . األولوية يف السؤال عن الكينونة، وهذه حقيقة تارخيية فلسفية

بصورة جد موجزة، أما مفهوم " الكينونة"هذا فيما خيص 
جند يف األملانية وكذلك يف الفرنسية  . فهو كذلك ذو شجون" الزمن"

ا) Zeit/tempsً)كلمة واحدة تعرب عن سيول األيام   بينما مشتقا
 ,temporalité, temporel(جتد ) temps(مع كلمة . متعددة

temporation( وتارة " وقت"، وهي يف العربية تتفق تارة مع كلمة
فالزمن والتزامن يرتادفان مع ". زمن"أخرى مع كلمة 

)temps/temporalité ( بينما يقرتب الوقت والتوقيت من
)temporation/temporel .( فقط  "زمن"لكن سنحتفظ بكلمة

، "الكينونة والزمن"هي " زاين أند زايت"ألن الرتمجة املألوفة لكتاب 
ويدل هذا عن أفق ممكن لفهم الكينونة بصفة عامة أو تفسري الزمن  

    )9(.لسؤال الكينونة) ترنساندنتايل(كبعد متعايل 
) temporalité(ملا نكشف عن زمنية الكينونة بصفة عامة 

مّكن بالتايل من الوصول إىل فهمها يصبح معناها أقرب للفهم، فنت
لذلك علينا أوال حتديد مفهوم   )10(.بتفسري أصيل لبعدها الزمين

مبعىن الوقت الذي يسري (الزمن يف حد ذاته ومتييزه عن املعىن العادي 
بعبارة أخرى زيادة على قيمة . ، وإعطاء هلذا األخري حقه)أو جيري

والذي يلعب دورا يف روح  املعىن العادي للزمن املوجود منذ أرسطو
الفلسفة، يتساءل هيدجر عن معىن أعمق هلذا املفهوم وعن عالقته 

من جهة وعن عالقته ) historialité(مع الزمنية والتاريخ والتارخيية 

فيكون لكل تطور لشيء ما . من جهة أخرى) espace(مع املكان 
رب يعت. موضعه يف الزمن، إذ ال حيدث أي شيء خارج هذه امليزة

تتواجد فيه كل الكائنات بينما يبقى البعد " أنتيا"هيدجر الزمن بعدا 
يف عالقته مع ' الكائن هنا'األنتولوجي للمكان وحده وينفرد به 

كما أن هيدجر يقابل األشياء الزمنية باألشياء الالزمنية . العامل
، ويبقى مهه كفيلسوف هو أن يفسر  )numérique-كالرقميات (

لية األنتولوجية املركزية جذورها يف ظاهرة الزمن، كيف جتد اإلشكا
هذا ما سيسمح للكينونة أن تصبح موجودة و مرئية يف طابعها 

وهذا ما قد يطرح كذلك مسألة املاضي واحلاضر  )11(الزمين
  . واملستقبل

فالكالم عن الزمن مركب ومعقد ومتشعب وطويل يرجع إليه 
وضوع إىل آخر يف بعد هيدجر كلما إقتضت احلاجة أو انتقل من م

  ".  الكائن هنا"من أبعاد 
احلياة اليومية للكائن هنا يف املفاهيم األخرى حّلل الفيلسوف 

ا كائنة أو بكائنيتها  وعالقته بغريه من الكائنات غري الواعية بكو
)étantité (غالبا ما . وهي تعترب نوعا ما امتدادا هلذا الواعي الوحيد

 quotidienneté(يومية عادية  حياة" الكائن هنا"يعيش 

/Alltäglichkeit(،  يتميز يف يوميته بعالقته مع العامل ألنه ملزم أن
يكون هنا يف هذا العامل الذي حييط به ويتعامل بعفوية مع األشياء 

لعامل بعد من أبعاده وهو أول ما  يعيه يف وجوده، اليت تكّونه ألن ا
-être-au-monde /In-der-Welt(لذا مسي بالكائن يف العامل 

Sein  .(  
مث يستخلص هيدجر من العامل أبعادا خمتلفة يتميز كل منها 

إن للعامل كذلك بعدًا أنتولوجيًا لكونه عامل . مبعىن خاص
)mondanéité( أو " الكائن هنا"، فينظر إليه كافتتاح على مشروع

الذي يكون ويؤسس فهم وبعد وقصد " اهلنا"مشروع الوجود، ألن 
  . ال يتحدد إال بوجود العامل" هنا الكائن"

إن حتليل هيدجر لدور كل كائن يف العامل ومدى فعاليته 
بالنسبة للكائن هنا و بالنسبة للكل مهم، ولكن ما يهمنا أكثر هو 
نوعية احلياة اليت يعيشها الكائن هنا بني العناصر حىت ينتقل من 

يهتم فيها " نتيةاحلياة األ"إىل حياة حقيقية أي من " احلياة العادية"
فالعامل ليس . يهتم فيها بالكينونة" احلياة األنتولوجية"باألشياء إىل 

جمرد مكان توضع فيه األشياء أو الكائنات مرتبة منظمة، بل هو 
إفتتاح ومشروع و إرادة مسو إىل ما فوق الكائنات كما أنه شرط 
 التمكن مبعىن أنه الوسيلة اليت تسمح لألشياء أن تكون أو أن

أن " الكائن هنا"لكن يبقى املشكل أن نعرف كيف يستطيع . تتحول
يف هذه اللحظة احلامسة أي يف هذا . خيرج من ذاته العادية ليتجاوزها



11 

اخلروج يكمن السر احلقيقي للوجود ألن جوهر اإلنسان هو وجوده 
وهذا اخلروج يعمل على حتقيق الوجود، وفيه يكون اإلنسان يف 

    .الطريق لتحقيق نفسه
هذه املرحلة تتطلب املرور مبرحلة وسيطة تشبه ما ميكن 

الذي جيمع احلياة اليومية ومشاكل ) on(تسميته جتاوز األنا اجلماعي 
هذا . هذا وذاك وتفهم العالقات بني األفراد واإلتصاالت اإلجتماعية

ال يعين أنه على الفيلسوف أن يعتزل اجملتمع لكن ال جيب أن تؤثر 
. أخذ منه أكثر مما تستحق من وقت أو من إهتمامفيه األوضاع وت

فعليه أن يسمع ويساعد الناس دون أن يتورط يف القضايا البسيطة 
ينتج عن هذا بعد آخر يتميز . سواء كانت شخصية أو قضايا الغري

ألنه كل ) Mitsein/être-avec" (الكائن مع"به الكائن هنا وهو 
هذا ما يودي إىل   )12(.يوم يف عالقة وتعامل وتبادل مع الغري

مفهومي القرب والبعد من شيء ما أو شخص ما قد نكون معه يف 
  .نفس املكان

إن كل هذه العالقات السطحية مع الغري جتعل اإلنسان 
متغربا يف العامل ال يفهم مكوناته وهو ال يدرك حىت هذا التغرب 

و خيتار بالذات، فهذه األشياء املبعثرة يف العامل هي اليت جتعله يفكر 
هذه احلال تطمئنه ألنه متخوف من أفعاله وإختياراته . ويعمل

  .وأفكاره اخلاصة والفردية واحلرة
تطرق هيدجر إىل مفاهيم أخرى هلا عالقة مع اإلنسان  
كالواقع ، واهلم ، والقلق، أو مفاهيم فلسفية جمردة اعرتضت طريقه 

فكر يتساءل فلما يسأل يتساءل عما هو التساؤل وملا ي. يف التحليل
... عما هو التفكري والتفكر وملا يتحدث عن الذات يتساءل عنها

وقد توقف على وجه اخلصوص عند حمطة الوجود وكان بينه وبني 
لقاء حقيقي لتحديد الفوارق بينهما كما " سارتر"الفيلسوف الفرنسي 

" كياركيجارد"وضع نفسه موضع نقاش مع الفيلسوف الدانيماركي 
)Kierkegaard ( حىت يفسر موقفه منه فيما خيص الوجود واملوجود

والعرض واحلدث واجلوهر، فيعرِّضنا ثانية إىل اإلختيار بني معاين 
ومفاهيم أخرى لن نتوقف ) essence(و) substance(اجلوهر 
، الذي "املوت"إال أننا جمربون على التوقف عند مفهوم . عندها

منه أحدا وال يتجاوزه تطّرق إليه هيدجر بصفة خاصة ألنه ال ينجو 
  . أحدا وهو آخر حدث أي حدث اإلكتمال ال حيدث بعده شيء

إن اإلنسان يعيش يف رعب املوت لكنه مل جيربه ألنه دائما 
أمام موت اآلخر، فهو ال يساوي أبدا موته اخلاص، وحىت يتحاشى 
التفكري يف املوت بطريقة حقيقية أحاط احلدث مبجموعة من 

تمع إىل آخر لكنها موجودة مبدئيا يف كل الطقوس ختتلف من جم
-être-pour-la(إال أن اإلنسان كائن من أجل املوت . اجملتمعات

mort( ميكن له أن يألفه وجيعل منه مشروعا منتظرا حيقق ذاته قبل ،
  .  أن يصل ألنه آيت ال حمالة

ميكن القول أن هيدجر تطرق إىل كل مواضيع الوجود، كما 
ج الفلسفية وفسر عالقته بكل املدارس واإلجتاهات أنه انتقد كل املناه

الفلسفية الكربى، بين فكره على تأثري فالسفة اليونان والقروسطيني 
فما . والفكر احلديث واملعاصر، فأثر يف البعض وتأثر بالبعض اآلخر

هو موقف املفكرين العرب من نظرة هيدجر  إىل الوجود والكون؟ 
ول التقرب من فكره، ووضع هل عرفه هؤالء؟ هل يوجد من حا

  اإلتفاقيات الالزمة لرتمجة تعابريه أو على األقل التأثر بطريقة تفكريه؟ 
يف تاريخ قريب إهتم املفكرون العرب بالفكر املاركسي ألنه 
حيمل يف طياته بذور آمال حتريرهم من اإلستعباد لكون معظمهم كان 

كما تقبلوا يعيش يف بلد مستعمرة أو حتت سيطرة سلطة مستبدة،  
بعض علماء وفالسفة السياسة للتمكن من مفاهيم اإللتزام مث إىل 
سارتر لفهم الظلم الذي كانوا يعيشونه وإجياد القدرة للتخلص منه 

فهل حظي هيدجر بشيء من . على األقل على املستوى النظري
  إهتمامهم ؟ 

أهم ما كتب يف هذا اجملال مؤخرا للجواب على هذه األسئلة 
هيدجر والفكر "حول " موشري عون"الفيلسوف اللبناين  هو كتاب

إذا كان اإلهتمام هو : وينشطر إهتمامه إىل شطرين  )13(".العريب
ترمجة كتب هيدجر إىل العربية وحتديد مفاهيمه وإجياد ما يناسبها يف 
العربية فهذا ضئيل، لكن إذا كان التأثر هو معرفة مضمون فكره 

كري وحماولة كل منهم إجياد حلول لوطنه والتقرب من طريقته يف التف
بعد التمكن من املشاكل املعاشة يف كل منها، وذلك بالتمييز بني 
هيدجر األملاين وهيدجر العاملي والعمل على التوفيق بني هيدجر 
العاملي واملشاكل املوجودة يف كل بلد عريب مبراعاة طابعها احمللي يف 

وأهم من ميكن أن . مما نظنحلها، فقد يكون اجلواب أكثر تشجيعا 
نبدأ باحلديث عنه كتلميذ وّيف هليدجر هو عبد الرمحان بدوي الذي 
أستطاع نوعا ما أن يستخلص من الفيلسوف مذهبه الفلسفي لطرح 
مسائل عربية أصيلة بينما تأثر اهلويدي مبنهجه الفلسفي وهو حيسن 

سفة والفلسفات  اللغة اليونانية القدمية فإستفاد من قراءة غريه من الفال
إال أن أصواتا ترتفع لتُندد  بإمكانية التأثُر بفكر  )14(.كفلسفة املنطق

هيدجر لكونه خيتلف جذريا عما تنتظر الشعوب العربية من حلول 
     )15(.ملشاكلها الداخلية

جمموعة اهليدجريني "مدرسة وحيدة حتمل علنا إسم 
 - 1912(رديد ، توجد يف إيران وعلى رأسها أمحد ف"اإلسالميني

الذي يُقر بتشابه بني فكري هيدجر وقطب الدين الشريازي ) 1994
الذي عاش يف القرن الثالث عشر وحافيظ الشريازي يف القرن الرابع 
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لكن النقاد يقولون أن فرديد جتاهل كون الفكر اإلسالمي . عشر
  )16(.خيتلف جذريا عن الفكر الغريب وال ميكن أن نقرب بينهما أبدا

له يوسف بن عدي أنه من الضروري إدخال تعديالت على  فيقول
الفكر العريب املعاصر وإرجاعه ثانية إىل العادات والتقاليد اإلسالمية 

لكن ما جتاهلناه هو أن كل من حممد أركون وحممد   )17(.األصلية
عابد اجلابري يلحان على ضرورة تفسري الفكر العريب على ضوء 

ة املعاصرة ويقصدان بذلك إستعمال فكر املعطيات العلمية والفلسفي
ومنهج ومفاهيم هيدجر للوصول إىل النهج الفكري الصحيح مع 
احرتام كل الفوارق واإلختالفات لكون أرضية منو الفكر الغريب لبداية 
القرن العشرين ال تشبه الظروف اليت تتخبط فيها اجملتمعات العربية 

حا شامال يعيد النظر يف احلالية واليت تقتضي تفكريا عميقا وإصال
البناء الفكري ابتداء من جذوره للحصول على بنية جديدة متكاملة 

إذا كانت يف عهد هيدجر ثورة تقنية . ومالئمة للشعوب وللعصر
هائلة نتاج احلروب العاملية اليت فرضت على الدول أن تواكب 
البحوث واإلكتشافات يف صناعات متعددة، ِممَّا أوحى للفلسفة 

ة جديدة يف التفكري جتسدت يف أفكار هيدجر ومنهجه طريق
ا املدارس واإلجتاهات اليت جاءت من بعده،  ومفاهيمه واصطبغت 
فقد خيتلف التفكري نوعا ما يف اجملتمعات العربية لبداية القرن الواحد 
والعشرين وهي ضعيفة مستضعفة متفرقة ال تكاد ترفع رأسها من ثقل 

مات اإلستبدادية والضعف اإلقتصادي الثورات الداخلية واحلكو 
ومأزق العوملة الذي مل تستوعب ضرورته وال كيفية التعامل معه فهي 

يف هذا العامل الذي تنظر إليه التكنولوجيا كمجرد . تستهلك وال تنتج
قرية كبرية، ما زالت كل دولة عربية معزولة يف أنظمتها القدمية حتتفظ 

الديناميكية اجلديدة للعامل املوحد  مبخاوفها الَقَبِلَية ومل تستوعب
  . إقتصاديا وعلميا وفلسفيا

رأينا كيف تبلور الفكر حول قضايا . إن هيدجر فكر ومنهج
هذه العمليات كالفهم . العصر ففهمها وحللها وفككها وأعاد بناءها

والتفكيك والتحليل والرتكيب أو إعادة البناء هي أجزاء منهجه ميكن 
إيديولوجي أو عقائدي، لذا نتساءل كيف تقبل  استعماهلا دون تأثري

الفكر العريب الكيفية الفكرية املاركسية أو الكانطية أو اهليجلية أو 
السارترية وهي مجلة مركبة ومل يتقبل الفكر اهليدجري الذي يقدم 
منهجا للتفكري ال غري؟ إذا كان هذا يرجع حقا لصعوبة فكره فهو 

ختوفا عقائديا فهو ليس أحلد  ليس أصعب من فكر هيجل وإذا كان
من ماركس، لكنه أخطر ألنه منهج يدفع بالفرد حيث كان وكما كان 
للتفكري مبفرده من أجل الوصول إىل حقائق عدة يوفق بينها كما يريد 

  . وهذا يسمى اإلستقاللية الفكرية. حسب حاجياته

حبثا عن هذه اإلستقاللية عمد موشري عون على استكشاف 
إلظهار بعض نقاط تأثري فكر هيدجر يف العامل  جغرايف بسيط

إنه مسح شامل يأخذ بعني اإلعتبار بعض العينات العامة . العريب
يقرتح فيه املقارنة بني املشرق واملغرب، فيقول أن لفالسفة دول 
املغرب إمكانيات أوفر إلعادة النظر يف املوروث امليتافيزيقي الغريب 

م أحسنوا فهم النهج اللغوي الفلسفي اهليدجري لكن لغتهم  أل
ميكن اإلشارة إىل إبراهيم أمحد و أبو العيد   )18(العربية جافة وناقصة،

دودو يف اجلزائر أو عبد السالم بن عبد العايل و حممد سبيلة يف 
. املغرب أو علي حبيب الفريوي و زهري اخلويلدي يف تونس وغريهم

لتفافية واملستعصية بينما حيسن فالسفة دول املشرق العبارات اإل
للتعبري عما هو بسيط  وهم متمكنون كذلك من الفكر الالتيين 
املسيحي الوسيط حبكم وجود املسيحيني بينهم حاليا كثروة فكرية، 
لكن حتكمهم يف آليات الفكر املعاصر ناقص، وهم يف احلقيقة جد 
قالئل ومشاركتهم يف الفكر اهليدجري شبه منعدم ، إذا استثنينا مصر 
حيث جند عبد الرمحان بدوي وإمساعيل مصدق وكذلك لبنان حيث 

وهيب وإيلي جنم، كما قد جند عددا من املرتمجني واملؤرخني  جند موسى
    )19(.للفكر الفلسفي املعاصر

ماذا نستخلص من هذه األقوال؟ إن لدول املغرب إمكانيات 
يب أوفر لفهم الفكر اهليدجري ومنطق لغوي أقرب إىل املنطق الغر 

بتحكمهم يف اللغة الفرنسية ولكن لغتهم العربية ناقصة بسبب نقص 
بينما يتمكن املفكرون يف دول املشرق من الرتمجة . إمكانيات الرتمجة

لتحكمهم يف اللغة العربية لكنهم مل يطوروها إىل مستوى احلاجيات 
: فالنتيجة نفسها. الفلسفية للعصر فبقيت يف طابعها البالغي القدمي

زد إىل . ل بعد إىل قاموس عريب ُمقِنع يف جمال فكر هيدجرمل نص
هذا إنعدام اإلرادة العلمية والسياسية للعمل املشرتك من أجل تطوير 
الفكر الفلسفي واألديب والعلمي بالنظر يف نفس اإلجتاه وهو إجتاه 
املستقبل، بل يرغب كل بلد يف أن إبراز أصالته أكثر من اآلخر وهذا 

  . وجيعل النقاش مستحيالً ال جيدي نفعا 
رغم هذا النقص، فإذا متعَّنا يف عمل األشخاص قد نصل إىل 
بعض احلقائق يف املقارنة بني فكر هيدجر والفكر العريب لتتبني لنا 

يف البداية نالحظ أن اللغة العربية مصبوغة . نقاط القرب رغم العراقيل
" ة ميتافيزيقيةلغ"بالطابع الديين يف أعماقها ونفضل استعمال عبارة 

والتعبري الديين خيفي املشاعر والقرارات   )20(،"تيولوجيا"بدل من 
واإلرادات الفردية و حيجب النزاع املوجود بني العقل والعقيدة بتقدمي 
نظرة مبسطة بل سطحية لدين عقلي أومعقلن يف متناول اجلميع وهذا 

نونة ما كل السبل اليت وفرها هيدجر للبحث عن الكي. من العراقيل
زالت امليتافيزيقا حتجبها عند املفكر العريب، فعليه أن يفكك فكره 
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إلعادة بنائه من جديد، بطرح األسئلة اليت تسبب قلقه بطريقة 
ا . أنتولوجية  فيكون هو من يبحث عن أجوبته وهذه املرحلة يف ذا

جتاوزا مزدوجا لشروط امليتافيزيقا بطرح سؤال الكينونة ومبحاولة 
  . إىل الرد الوصول

هو ما يبحث فيه ) l’impensé" (الالمفكر فيه"عموما يبقى 
كّل من الفكر العريب والفكر الغريب، فكالمها يبحث عن احلقيقة يف 
أعماق التاريخ الذي يشعر باإلنتماء إليه، فريجع هيدجر إىل العهد 
اليوناين ما قبل السقراطي ويرجع الفكر العريب إىل العهد اإلسالمي 

ل رغم كل الفوارق والتجاوزات حبكم عدم النظر العلمي يف هذا األو 
ملا " حممد أركون"وقد عرب على هذا النقص . املاضي العريب العريق

   )21(حتدث عن القرارات الرمسية اليت تعمل على عرقلة الفكر احلر،
أن التيولوجيا ال "كما يقول يف حديثه عن حتكم الدين يف الفكر 

تاريخ واللسانيات وإمكانية التحكم يف تدرك مدى أمهية ال
    )22(".اللغة

إن احلديث طويل والدراسات اجلدية قليلة لكن يتبني من كال 
الفكرين أن امليتافيزيقا حتجب احلقيقة وعمل الفيلسوف هو العمل 

كيف "فيتساءل زكي جنيب حممود يف حرية . على الكشف عنها
ونطمح يف تفكري ميكن أن نتمسك بعمق الفكر العريب القدمي 

ارت ملا حاولت   )23(".معاصر؟ جييب أدونيس أن الفلسفة العربية إ
أن توفق بني الفكر اإلسالمي والفكر اليوناين، بينما يرى اجلندي 
عكس ذلك إذ يصف الفكر العريب بفكر مجاعي جيمع بني أنواع 

واضح أن كل هذه احلرية هي رد   )24(.التفكري يتوسط بني هذا وذاك
النظرة اليت ترى يف عصرنة الفكر العريب خطرا فادحا على  على

اجملتمعات املسلمة، إذ يصرح أصحاب هذا القول بقبول التكنولوجيا 
ويف هذا املوقف بالذات نوٌع آخر من . الغربية دون الفكر الغريب

امليتافيزيقا تفرض على املستهلك العريب مواد دون أن يتساءل عن سر 
فيبقى املثقف بني مستويني . جها وكيفية تطويرهاوجودها وطريقة إنتا

  . متناقضني ال يبدو التقارب بينهما ممكنا يف الوقت الراهن
إذا متعََّنا يف هذا كله يتبني لنا أن الفكر العريب ال خيتلف 

فمن اجلانب . جذريا على الفكر الغريب ومصاحلهما ال تتناقض
وحيدية والنص القرآين األخالقي كل منهما مبين على ديانة مساوية ت

يعرتف أنه ميشي على خطى الديانات اليت سبقته بصورة بينة إذ تأثر 
ا األسطورية أما . بقواعدها اإلجتماعية وأبعادها الروحية ومقاال

اجلانب الفلسفي فنعرف أن الفكر الغريب ُبين على الفكر اليوناين 
عربني بصفة مرورا بقراءة وفهم وترمجة وتلقني املسلمني العرب وامل

إبن رشد الذي يُعترب إىل يومنا هذا حصرية، وأكرب مثال لذلك 
القديس توماس اإلكويين  تأثر بهأحسن مرتجم ومفسر ألرسطو وقد 

 .وقضايا أخرى متعددة يف كل مسألة التوفيق بني احلكمة والشريعة
رغم أن اإلشكال أصعب تارخييا ألن احلكم الكنيسي دام طويال 

ال أننا مشرتكون يف املوروث الديين املسيحي القدمي  وأنتج كثريا إ
كذلك وإخفاؤنا هلذه احلقيقة جزء من وبائنا، وأكرب مثال لذلك هو 
القديس أوجستني الرببري الذي عاش يف القرن الرابع ميالدي يف 

  . سوق أهراس وكان أحد اآلباء األربعة للكنيسة الالتينية
رون الظالمية املبهمة اختفت احلقائق الكربى كلها أمام الق

اليت عاشتها هذه البلدان، فهي حتاول اليوم اإلستيقاظ يف عامل تطور 
وتغري وأعاد تكوين نفسه من دون مشاركة العرب، فباتوا ال يفهمون 

بني الشك يف اهلوية والتخوف من . العامل وال يعرفون حىت أنفسهم
غلقوا األبواب  احلقيقة وانعدام اآلفاق العلمية والفلسفية والسياسية

لكل مشروع ممكن مبا فيه مشروع احلياة الشخصية، فلم يـَْبَق من 
غريات املؤكد واملطمئن إال الدين الذي حيميهم من تذبذبات وت

أن أسس حضارة يشهد عليها التاريخ وجتاوزات العصر ألنه سبق و 
وكل ما ُصِنع من علم وأدب وفلسفة يف هذه اجملتمعات كان حتت 

ا هذه . مراية اإلسال أما اللغة العربية فهي ميزة ثانية تتمسك 
ا كشعور  ا القوة التوحيدية اليت تعطيهم هوية يعيشو الشعوب أل
باإلنتماء إىل هوية األمة العربية اإلسالمية حىت ملن ال حيسن العربية 

هذا ما جعل معظم  الدول الناطقة باللغة العربية ترفض   )25(.منهم
خوف من هيدجر على وجه اخلصوص ألنه يقرتح الفكر الغريب وتت

إمكانية إعادة النظر يف األفكار والتعبري وتقدمي حوصلة عقالنية 
  . جديدة هلذا العامل

عندما  ندرك ما أتى به  هيدجر للفكر الغريب نفهم مدى 
أمهيته للفكر العريب، حيث قدم للغرب طريقة تفكري ومنهج جيعل 

جديد، كما قدم له ُسلَّم لتفكيك الفكر املرء يتطلع إىل مشروع حياة 
)déconstruction (وآليات وأدوات إعادة البناء 

)reconstruction ( ،للتمكن من إعادة قراءة تراثه بوسائله اخلاصة
إلعادة  1922وقد بدت هذه الفكرة جلية منذ النص الذي كتبه يف 

على لكن الفكر العريب يفضل املنهج الرتكييب   )26(.تفسري أرسطو
املنهج البنيوي ولو أن هذا األخري يديل بطرق إدراك وأنظمة تفسري 

  . ومعايري تقومي وقواعد سلوك علمية حيرتمها املفكر العريب املتفتح
يف احلقيقة حىت اهليدجريون األواخر صاروا يتخوفون من 

الذي صار حبكم عدم توازنه ) ما بعد احلديث(الفكر الغريب احلايل 
جتماعي والسياسي والفلسفي يبتعد عن احلقيقة بني امليدان اإل

التارخيية ويتيه بني ميتافيزيقا عاطفية وعامل التكنولوجيا الذي يسلب 
فكل من اجملتمع العريب . احلريات ويدفع إىل نسيان سؤال الكينونة 

والغريب متخوف من التغري ألسباب خمتلفة، إال أن كالمها حيتاج إىل 
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ويبعده عن الضياع الذي يعيشه يف عوملة  حافز يعيده إىل الفلسفة
فككت اهلويات وقربت الدول ومسحت احلدود لكن تركت الفوارق 

ا وقد يكون منهج هيدجر هو املنهج القادر على مجع مشل . وأكد
  . هذا وذاك
  :الهوامش

  . أستاذة فلسفة وباحثة  .1
  . و ما بعد 24. ، ص)Acheminement vers la parole: (مارتني هيدجر  .2
 -24. ، ص)La philosophie allemande depuis 1945: (جريار رويل .3

25 .  
، )Les chemins de Heidegger(طرق هيدجر : هانس جورج جدمري  .4

  . 35.، ص1983
  . 25. ، صSein und Zeit( ،1986) (زاين أند زايت: (مارتني هيدجر  .5
األول وأجزاء  يف اجلزء) Sein und Zeit) (زاين أند زايت: (مارتني هيدجر أنظر  .6

  .  أخرى
  . 38. ص) زاين أند زايت(، أنظر يف 21ب  431، 8كتاب احليوان : أرسطو  .7
8. )les transcendantaux(  املتعاليات أو القضايا املتعالية تعرب عن بعض املواضيع

ا فالسفة العصور الوسطى واحلديثة ) زاين أند زايت(أنظر . امليتافيزيقية اليت إهتم 
  .  39. ص

  .  17. ، ص)Abécédaire de Martin Heidegger: (بوليو أالن .9
الكلمة اليت . على مبدأ األنيت واألنتولوجي يصبح لكل كلمة بعدين على األقل .10

، كذلك كلمة )originel(و أصلي ) original(ترتبط باألصل تنقسم إىل أصيل 
ا إ)existentiel/exstential(وجودي  ىل ، بينما ترجع كلمة وجود يف حد ذا

)ek-sistence ( اليت تستمد فهمها من)extase ( وهو الوجود املذهل وليس
)existence (الوجود املادي العادي .  
  .40. ص) زاين أند زايت(: مارتني هيدجر  .11
 Heidegger et le problème de(هيدجر ومشكل املكان : ديديي فرانك .12

l'espace(56. ، ص.  
  .2012يب، هيدجر والفكر العر : موشري بازيل عون  .13
  . 1977دراسات يف الفكر العريب، : فخري . م .14
هيدجر والفكر العريب، : قراءة يف الفكر املصري، أنظر موشري عون: ويليام غايل  .15

 15. ص

 Le(يف اجمللة العلمية الفلسفية ) Heidegger en Iran: (شياجان. د .16

Portique (18 ،2006 .  
 . 65. لفكر العريب املعاصر، صأسئلة التنوير والعقالنية يف ا: يوسف بن عدي .17

ا شرقية وإن كان موشري عون يعيش يف فرنسا .18   . هذه النظرة يف حد ذا
  . 20. هيدجر والفكر العريب، ص: موشري عون .19
  . كثرية اإلستعمال يف اللغة الكنيسية"  تيولوجيا "إن كلمة  .20
يف جملة )  Islam, révélation et révolution: (حممد أركون .21

)Autrement, Dieux en société, le religieux et le politique( ،
  . 138. ص

. ، ص)Pour une critique de la raison islamique: (حممد أركون .22
93.  

  . 20-9. جتديد الفكر العريب، ص: زكي جنيب حممود .23
  ).هوامش آخر الصفحة( 40. هيدجر والفكر العريب، ص: موشري عون .24
هيدجر : موشري عونأنظر . 33-27. ص املعلقات الكاملة،: زكي األرسوزي .25

  . 47. والفكر العريب، ص

  . 48. ، ص)Questions IV( 4أسئلة :  مارتني هيدجر .26
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 (1) دور اللغة و الفن في فلسفة كاسيرر

 أمينة خالدي . د

 ميد بن باديس، مستغانمالعلوم االجتماعية ، جامعة عبد الحأستاذة بقسم الفلسفة،كلية 

  
    : مقدمة

لقد انتهى التصور الرمزي يف نظريته املعرفية إىل أن 
االستجابة  اإلنسانية للواقع اخلارجي ليست استجابة سلبية أو جمرد 

 reflexeلكنها دائما استجابة إنشائية شرطي، و  انعكاس

constructif  من الواقع اخلارجي بطريقة ألن الفعل ال يتعامل
، بل يتعامل مع رموز مع صنعه هلا معاين معينة ينشئها هو شرةمبا

  .بنفسه ولنفسه
هذه هي الفكرة األساسية للمدرسة الرمزية خاصة عند أحد 

ا البارزين وهو  الذي  Ernest Cassirerإرنست كاسيررأقطا
أخذت عنده األشكال الرمزية أمهية أكثر داللة و اليت ترى يف الدين 

  .لفاعلية الروح والفكرو اللغة بل حىت العلم متظهرا والفن واألسطورة 
سنحاول من خالل هذا البحث الرتكيز على مسأليت اللغة 

ألمهيتهما يف فلسفته باعتبار اللغة البشرية يف  كاسيرروالفن عند 
إستطاعتها التعبري عن كل شيء ابتداء من أدىن األشياء حىت أرقاها، 

فن يف استطاعته استيعاب هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ال
جمال اخلربة البشرية بأكملها وبالتايل االمتداد إىل شىت دوائر التجربة 

  .اإلنسانية على اختالف أنواعها 
بأي معىن من : ومنه، سننطلق من طرح سؤال بسيط هو
ما للواقع ؟   املعاين ميكن للغة والفن التعبري عن متثال

د اكتفت بنقد املعرفة إذا كانت االبستمولوجيا التقليدية ق
إىل الكانطيني اجلدد،فإن  كانطالعلمية بصفة عامة ابتداء من 

أو نقد احلضارة  جعلها متتد إىل نقد املعرفة اإلنسانية، كاسيرر
  .اإلنسانية يف كل أشكاهلا من لغة إىل أسطورة إىل فن إىل تاريخ 

لقد كانت املشكلة الرئيسية للفلسفة الكانطية تتمثل يف 
أما عند كاسرير . كيفية تأثري التصورات على اخلربة احلسية  توضيح

فلقد استحالت عملية التصور إىل جمرد حالة خاصة مما يطلق عليه 
  )Représentation Symbolique  )2الرمزية أو التمثل الرمزي 

أن العامل املوضوعي يتشكل عندما  كانطمثل  كاسيرريرى 
ية، فبواسطة املقوالت تطبق مقوالت عقلية على متغريات واقع

يف  كانطنستطيع إدراك املتنوع و املتعدد على أنه خيتلف مع أستاذه 
،  متغرية وليست ثابتةاألوىل أنه يرى أن املقوالت  (*)نقطتني أساسيتني

ا تطبق على مواضيع خمتلفة ،ذلك ما يؤكده تطور العلوم  كما يرى أ
  )3( يف القرن التاسع عشر 

  
مظاهر : أو بعبارة األخرى ن واألسطورة،كما أن اللغة والدي

ا  الثقافة عموما، مل تكن موضع دراسة علمية يف زمن كانط، إال أ
دراسة   أصبحت منذ املنتصف الثاين من القرن التاسع عشر موضع

   )4(العلوم اإلنسانية أو االجتماعية وحبث باسم 
فال جيب معرفة وظيفة املعرفة اخلالصة فقط، بل جيب التعمق 
يف معرفة وظائف الفكر اللغوي واألسطوري والديين، وأن هذه 
الوظائف تظهر كنسق موضوعي من املعاين أو كنسق موضوعي من 
احلدوسات وإن نقد العقل ما هو إىل نقد للثقافة الذي يفرتض أن  
كل ثقافة تستند إىل فعل فكري أو روحي أصيل فال معىن أن تناقش 

فة، بل جيب أن تناقض األشكال الفلسفة األشكال اخلالصة للمعر 
الثقافية ووحدة األشكال الثقافية ال تكمن يف طبيعتها، وإمنا يف 
املهمات اليت تنجزها، وكما أن الفكر اللغوي احلديث يبحث يف 
البنية الداخلية والوظيفية للغة كذلك جيب البحث عن البنية الداخلية 

  )5( .والوظيفية للدين والفن واملعرفة العلمية
ا ال  كاسيررذلك، جند ل ينظر إىل املعرفة على أساس أ

تكشف عن طبيعة الكون وحده بقدر ما تكشف عن طبيعة العقل 
اإلنساين وعمليات اإلدراك اإلنساين مثال ال تتم بغري أن يصطنع 
العقل لنفسه أدوات وتصورات يدرك من خالهلا البيئة اخلارجية، مبعىن 

ا يصطنع الفكر اإلنساين لنفسه أ" دوات هي نظم من الرموز ينظم  
فأي خربة إنسانية سواء كانت خربة علمية أم . معطيات اخلربة

وجدانية أو انفعالية سلوكية، ال تتم بغري أدوات منظمة يبتدعها 
  )6( ".اإلنسان

فلسفة العلم لتكون  كاسيرروهكذا جتاوزت اهتمامات 
  .اخل ... فلسفة للحضارة تشمل فلسفة اللغة والفن و األساطري

 :الصورة الرمزية  -1

الرمز والعالمة فإنه يعمل من خالل  كاسيررحني يدرس          
و هي أن اإلنسان قد أنشأ الرموز يف : ذلك على تأكيد الفكرة التالية

تفاعل مع خمتلف التصورات التارخيية للواقع اليت تعرب عن تطور 
يعين   symboleأشكال الوعي اإلنساين عرب التاريخ فمفهوم الرمز 

الطاقة الفكرية اليت بواسطتها يصبح مضمون معني من الدالالته 
الفكرية مرتبطا بعالمات حسية و واقعية متطابقة و يتميز الرمز عند 

بأنه خيلق عالقات أو ارتباطات معينة بني اإلشارات احلسية  كاسيرر
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فطبيعة علمية الرمز تتمثل يف .املعاين من ناحية أخرى من ناحية و 
  )7( .خلق عامل يعلو على اإلشارة احلسية ويغلفها به

والعامل الرمزي الذي خيلقه املوجود البشري شأنه يف ذلك         
  )8( .شأن التصورات بل إنه خيلقه ويكونه ويبينه وينظمه

إن قوة العالمات اليت اخرتعها الوعي لنفسه يف تلك األنظمة         
اخل كانت ستكون لغزا لو مل ... لغة الرمزية ،أي األسطورة والفن وال

تكن جذورها راجعة إىل نشاط أصيل للفكر، فمهما كانت هذه 
العالمات اللغوية أو الصور الفنية واألسطورية ذات مظهر حسي 

ا تنطوي على حمتوى روحي  حي يل هو يف ذاته إىل ما وراء ،فإ
و ، ولكن مت نقله يف صورة حمسوسة أو مرئية أو مسموعة أاحلسي

   )9(.ملموسة 
ذا، ال تكون الرموز سوى سند حسي  مشحون مبحتوى         و

  .روحي نابع من أعماق الوعي اإلنساين 
أصبح يف احملل األول ميثل عملية  كاسيررفالتمثيل الرمزي عند        

 أساسية يف الوعي اإلنساين وهو الذي يوضح لنا كيفية 

ن واللغة والفن والتاريخ فهمنا للعلم بل وأيضا األسطورة والدي
مل يعد جمرد خالقا للرموز و " كاسرير قد أصبح فاملوجود البشري عند  

  )10( "حيوان ناطق أو هو حيوان رامز أو حيوان صانع للرموز 
هذه األخرية أو الرموز البشرية ليست جمرد جمموعة من        

ر أو الدالالت أو العالمات اليت تشري إىل بعض املعاين أو األفكا
التصورات، بل هي شبكة معقدة من األشكال أو الصور اليت تعرب 

  .عن مشاعر اإلنسان وانفعاالته و حىت آماله
 اللغة بوصفها شكال رمزيا. 2

قد حيزم الكل بأن اللسانيات املعاصرة جتاوزت األطروحات التقليدية 
وقوضت التصور الكالسيكي للغة وللمعىن، فلم تعد اللغة جمرد مدونة 

ن الكلمات تدل على أشياء تقابلها يف الواقع، بل مت جتاوز هذه م
أكمل و  )*( Humboldt  هومبولدتاألطروحة يف اللغة ابتداء من 

األلسنيون الذين تتأثر وأنه من الكانطيني هذا التجاوز كل الفالسفة و 
اجلدد واهلومبولدين اجلدد حيث آمنوا بغكرة أن اللغة هي رؤية للعامل 

تدخل كعامل أساسي يف تشكيل موضوعات العامل بصفتها ألن اللغة 
واسطة جوهرية لبناء عامل حقيقي من املوضوعات إذ جند أن من بني 

الذي رأى  كاسيررالكانطيني اجلدد الذين انتهجوا اخلط اهلومبولديت، 
أن الفلسفة ونظرية املعرفة قد جتاوزتا التصور الذي جيعل من معارفنا 

جمرد صورة ذهنية تعكس الواقع املوضوعي، بل  عامة ومن اللغة خاصة
اللغة تعمل هي نفسها على متثيل صور الواقع املوضوعي بل 

  .واكتشاف اجملهول 

ا يف ، وإمنوهر اللغة يف عناصرها أو أجزائهاذا، ال يكمن ج      
فإن  القدرة على التعبري وبالتايلو الفكر التمفصل القائم بني الصوت و 

أو باألصح يف  ،إمنا يف اجلمل، و يف األلفاظ الداللة ال تكمن
إن : "عن هذا املعىن بقوله هو مبولدتالعمليات الرتكيبية ولقد عرب 

فإن حتديدها  بالتايل،و . يست أثر ولكنها نشاط أو طاقةاللغة ل
  )11(احلقيقي ال ميكن إال أن يكون حتديدا تكوينيا 

إذ الكلمات  ،فاللغة ليست جتميعا آليا للكلمات ومنه،      
والقواعد ختضع للحس العام أو احلس املشرتك، وال توجد اللغة يف 

لذا ال جيب النظر إىل الوحدات اللغوية على  فعل الكالم املنسجم،
ا وحدات مفصولة ال تربطها رابطة، وإمنا جيب اعتبارها كطاقة  أ

    )12(وكعملية
ة اللغة تنوع بني( هومبولدتفإن كتاب  ،كاسيررففي تقدير      

الذي نشر بعد وفاته ال يعرب عن مرحلة متقدمة يف الفكر ) اإلنسانية
  )13(.يفتح مرحلة جديدة يف تاريخ فلسفة اللغة، بل يدشن و اللغوي

 طرائف علماء اللغة وال طريقة الفالسفة أمثال هومبولدت فلم يطبق
 وإمنا طبق الطريقة النقدية الكانطية اليت ال تتوقف عند اجلدل. هيغل

 هومبولدتأو السجال حول جوهر اللغة أو أصلها، وبذلك استطاع 
وبالتايل فإن هذا املستوى من . أن يطرح املشكالت البنيوية للغة

أو وفقا للتحليل التارخيي،  التحليل ال ميكن حله من املنظور التارخيي،
   )14(وإمنا وفقا للمستوى الوصفي

املنطقي فقط ، و إمنا  بالدور –كاسيرر  حسب –ال تقوم اللغة       
تماعية اخلاصة باجملموعة تقوم بدور اجتماعي مرتبط بالظروف االج

يف   كارنابإن هذه القاعدة تتجاوز النتائج اليت توصل إليها  ،اللغوية
وإذا كانت اللسانيات تعرتف باتساع " الرتكيب املنطقي للغة"كتابه  

ون على فكرة يعملاليبنتر فإن الفالسفة منذ  وتعقد حقل اللغة،
وحيمل املنطق . التوحيد وإجياد لغة عاملية واحدة بغرض إقامة علم عام

    )15(الرمزي على حتقيق هذه الغاية
إذ  ،من العبث طرح عالقة اللغة بالفكرأنه  كاسيرر  هلذا يرى

ا على تشكيل العامل احلسي جيب باألحرى االهتمام ب قدر
التكويين احلقيقي للغة هو ، فإن التحديد هومبولدتباالستناد إىل و 

ا عمل الفكر املتواصل ملطابقة األصوات امللفوظة مع التعبري  كو
فلسفية أن تتحرر من تعسف على املعرفة الو  الصحيح عن الفكرة

هذا ما بينه تاريخ الفلسفة منذ اليونان إىل يومنا  .األسطورةاللغة و 
  )16( ".هذا 

مح باعتبار اللغات والرتابط القوي بني اللغة والفكر ال يس
جمرد وسائل للتعبري عن عامل وحقيقة جاهزين ومعرفني، بل هي 
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فالذي مييز اللغات حقيقة هو كون كل . أدوات الكتشاف اجملهول"
  )17( ."واحدة تعرب عن رؤية للعامل

وللغة جيد يف هذه األخرية وظيفة غري تلك  كاسيرر  إن تصور
صل وغري تلك املتمثلة يف متثل املتمثلة يف التعبري عن األفكار والتوا

تظهر "العامل وتشكيله، حيث يعتقد أن تلك القوة املالزمة للغة 
فاللغة ليست فقط . فعاليتها أيضا يف تنظيم عامل العاطفة واإلرادة

الرغبات كما يتم تبادل سط الذي يتم فيه تبادل العواطف و الو 
  )18(".اإلرادةلكن هلا دورا فعاال وأساسيا يف تكوين وعي و  األفكار،

فاللغة وإن كانت تقوم بعملية التواصل بني أفراد اجملتمع إال 
ا من جهة أخرى إفراز ونشاط حياول اإلنسان بواسطته التعبري عن  أ
ا ليست إال نوعا من أنواع العمليات الرمزية اليت  خربته اخلاصة ،أل

ا اإلنسان   .يقوم 
حضر العامل ، تؤسس اللغة عاملا رمزيا متميزا يستهكذا

بتمثالته فأصبحت بذلك نظاما رمزيا والوظيفة الرمزية للغة تتمظهر 
يف القدرة على استعمال العالمات كرموز متكننا من متثل شيء آخر 

وبالتايل، فإن اللغة كنسق من العالمات ليست هلا عالقة . رغم غيابه
لغة مادية مبا تعنيه هذه العالمات وهذا االختالف عن الواقع يعطي ال

نوعا من االستقاللية عما هو كائن وتسمح بالتايل لإلنسان من 
   )19( ."االرتباط بالعامل واالرحتال عنه

أي لتعرب عن الواقع مباشرة ، كاسيررمل توضع اللغة حسب 
أي  ، بل وضعت لتعرب عن الفكر،لتشري إىل أشياء مادية حمسوسة

أشياء الواقع  لتدل على أفكار ومتثالت ذهنية يسقطها اإلنسان على
وعي الذات أن وعي الذات بالواقع اخلارجي و  املادي وهذا يعين

ا يتحقق عرب اللغة كنظام رمزي    .بذا
 :الفن شكل و رمز .3

ال خيرج عن كونه مظهرا من مظاهر  كاسيررإن الفن عند 
احلضارة البشرية، مبا فيها األسطورة والدين والتاريخ والعلم، فهو 

ليس جمرد "شكال الرمزية األخرى ، فيقرر أنه يقرب الفن من سائر األ
نسخ حلقيقة جاهزة معدة من دي قبل، بل هو واحد من تلك السبل 
العديدة املؤدية إىل تكوين نظرة موضوعية إىل األشياء وإىل احلياة 
البشرية، ولكننا ال نكتشف الطبيعة عرب الفن على حنو ما يراها العامل 

لعلم ،فإن اجلهد العلمي يقتضي أو على حنو ما تتصورها لغة ا
تصنيف إدراكاتنا احلسية وإدراجها حتت بعض املعاين العامة أو 

، يف حني أن اجلهد ها معىن موضوعياالقواعد الكلية من أجل إعطائ
   )20("الفين ال يتطلب مثل هذا التصنيف 

فإذا كانت كل من اللغة والعلم يهدفان إىل اختزال الواقع أو 
. زيادة شدتهىل تقوية الواقع و الفن إمنا يهدف إ اختصاره جند أن

بينما يقوم العلم واللغة على عملية أساسية واحدة هي عملية و 
التجريد جند أن الفن يف جوهره عملية جتسيم أو حتقيق عيين مستمر 

فإن الفنان على العكس من ذلك ال يسلم مبثل هذا النوع من [...] 
حث والواقع أن الفن ال يب. نباطيالتبسيط التصوري أو التعميم االست

ا ، بل هو يرمي إىل تزويدنا بضرب من يف كيفيات األشياء أو أسبا
  )21( .العيان أو احلدس الذي يكشف لنا عن أشكال تلك األشياء

النشاط الذي يف مظهره التكاملي بوصفه  كاسيرر  لقد فهم
بل نشاطا حضاريا ال يقتصر على نسخ الواقع أو حماكاة الطبيعة، 

يقوم أصال على متثيل الواقع يف صورة مركزة ألن إدراك األشكال 
اخلالصة لألشياء ليس منحة طبيعية أو هبة فطرية، بل هو درس 

   )22(نتلقاه على أيدي كبار الفنانني
أو هو ال ينقل  إن املصور ال ينسخ موضوعا جتريبيا بعينه،

نا عن املوضوع شيئا حمسوسا بكل تفاصيله وجزئياته، وإمنا هو يقدم ل
صورة فردية، وقتية، ومعىن هذا أن املصور ينقل إلينا على القماش 

، اخلاص عن تالعب األضواء والظاللإحساسه جبو األشياء، وتعبريه 
معتمدا يف ذلك على إدراكه احلسي وخياله، وشىت قواه الذهنية، فال 
شك أننا يف خربتنا اجلمالية النقف على اخلصائص النوعية 

   )23(.ءلألشيا
هلذا يقرر كاسرير أن اخلربة اجلمالية مشحونة باإلمكانيات 
الالمتناهية اليت تظل غري متحققة يف جمال التجربة احلسية العادية، 

   )24(وأما يف العمل الفين ،فإن هذه اإلمكانيات تستحيل إىل وقائع
ال يؤيد فكرة التفرقة التقليدية بني الفنون  كاسيرر  كما جند

حبجة أن األوىل منها موضوعية، يف حني  )*(والفنون التعبرييةالتمثيلية 
أعمال بعض الشعراء الفنانني "أن الثانية ذاتية وحجته يف ذلك أن 

ليست جمرد قطع مبعثرة غري [...] هولدرلين  و غوتهمن أمثال 
متماسكة من حياة هؤالء الشعراء، بل هي أشكال رمزية تكشف 

ي تصنع بني أيدينا صورا خصبة عن وحدة عميقة واستمرار حي فه
لواقع الوجود البشري وعلى حني أن املصورين والنحاسني يكشفون 

جند أن الشعراء ورجال الدراما  لنا عن أشكال األشياء اخلارجية،
  )25("يكشفون لنا عن أشكال حياتنا الباطنية 

يقوم لكنه تأويل فإن الفن تأويل جديد للواقع، و  من هنا،
هو يتم عرب بعض األشكال و ، لى التصوراتعلى احلدوس ال ع

  .خالل وساطة الفكر، ال من احلسية
ليس هو درجة  كاسيرر  إن مقياس االمتياز الفين يف رأي

العدوى اليت يثريها العمل الفين بل مدى ما ينطوي عليه من قدرة 
  )26(على توضيح أحاسيسنا وتعميق عواطفنا، وتقوية شعورنا باحلياة 

خللق الفين أقرب ما يكون إىل عملية إبداع وتشكيل أو ، جند أن اهلذا
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هو مثرة تفاعل تصورات الذهن وانطالق اخليال الفين فالصورة واحلرية  
ومها ليسا خصمني بل مها . كالمها من أهم منابع اخللق الفين

  .مكملني لبعضهما البعض يف كل العبقريات الفنية 
، هو سيد هلا ليس عبدا ألهوائه بل فمثال الشاعر الدرامي

هذه السيادة إىل نفوس النظارة، ومن مث فإن يف استطاعته نقل 
لبية تنعدم فيها احلديث عن احلرية اجلمالية ال يعين حالة رواقية سو 

، بل هي حالة إجيابية فعالة تتم فيها السيطرة على سائر االنفعاالت
تفسري العمل الفين عن طريق  كاسيرريرفض  )27( .تلك االنفعاالت

عنصر االنفعال وحده ،أو عامل التعبري مبفرده، بل هو يريد أن ينقل 
ساق يف صميم إلينا تلك العملية الديناميكية اليت جتري على قدم و 

عاالت، بل من مث فإنه ال يصور لنا بعض االنفحياتنا الباطنية، و 
، فهو بصدد  خربة كلية موحدة تعرب عن يصور لنا بعض احلركات

  )28(أسره ابتداء من أدىن انفعاالته  حىت أرقاها الوجود البشري  ب
ذو طابع رمزي، لكن رمزيته هي  كاسيررإن الفن حسب 

، أو هيغلليس املوضوع احلقيقي للفن هو مطلق رمزية باطنة و 
، بل هو تلك العناصر شلينغالالمتناهي امليتافيزيقي الذي نادى به 

هنا جند أن فلسفة و  )29(البنائية األساسية لتجربتنا احلسية نفسها
فالفن هو فرويد  الرمزية تلتقي مبدرسة التحليل النفسي عند كاسيرر

ا شأن احلكم و اهلذيان  أعراض لعمليات رمزية يفرزها اإلنسان شأ
  .فرويد حني تكون أعراض ضغط الالشعور اجلنسي عند

أنه من الضروري إعادة االعتبار للفن بإعادة  كاسيرر  هلذا يرى
 صحيح أن هناك فارقا كبريا بني" ياة البشرية العادية إذ ارتباطه باحل

ا األشياء أو ، وأن حيدث يف دنيأن حييا املرء يف مملكة األشكال
ألشكال الفنية ، ولكن من املؤكد مع ذلك أن ااملواضيع التجريبية

، بل هي موضوعات حية تؤدي ليست صورا فارغة وأشكاال خاوية
ة البشرية وتنظيمها و معىن هذا أن املرء دورا هاما يف عملية بناء اخلرب 
فإنه ال يهرب من مستلزمات احلياة ،  حني حييا يف عامل األشكال،

بل هو حيقق على العكس من ذلك طاقة من الطاقات العليا للحياة 
  ")30(نفسها 

إىل عامل  إن الظاهرة اجلمالية ليست ظاهرة سحرية تنتقل بنا
  .اهرة بشرية باطنة يف صميم الكون، بل هي ظمتعال أو فائق للطبيعة

كما أن الفن ليس جمرد تقليد زائف أو صورة طبق األصل، وإمنا هو 
  .مظهر أصيل حلياتنا الباطنية

أن الفن هو ضرب من املعرفة ،إال أن  كاسيررهلذا، يقر 
كما أن حقيقة اجلمال . لفنية معرفة متمايزة ذات نوع خاصاملعرفة ا

، بل هي اء أو وصفها وصفا نظرياسري لألشيال تنحصر يف تف
   )31(تنحصر يف ضرب من العيان التعاطفي لألشياء

 :عالقة اللغة بالفن

إال أنه "مانعا من تعريف الفن أنه لغة رمزية  كاسيررال يرى 
أنه قد وحد متاما بني اللغة والفن وكأن  كروتشه  يأخذ على

ا هي بعينها مشكالت علم اللغة    .مشكالت علم اجلمال إ
يف حني أنه مثة فارقا بني رموز الفن واحلدود اللغوية 

صحيح . املستخدمة يف احلديث العادي أو الكتابة من جهة أخرى
أن كال من اللغة والفن ال يقتصر على حماكاة لألشياء أو تقليد 
لألفعال، و إمنا يقوم على جمموعة من األلفاظ أو التصورات، يف حني 

   )32(على بعض األشكال احملسوسة  أن التمثيل الفين إمنا يقوم
إال أن هذا ال يعين أن اللغة جمرد صورة ذهنية أو جمرد كلمات 
إمنا اللغة أصبحت ترجع إىل أصل وجداين أي مجايل أي أن اللغة 
والفن أصبحا يرجعان إىل أصل مشرتك، وهو التعبري اجلمايل 

  .الوجداين
النظر يف  هومبولدت و هردرمع كل من  كاسيررفقد اتفق 

إىل الشعر باعتباره أقدم وسيلة تعبريية اختذهااإلنسان للتعبري عن 
إن اللغة كثريا ما عرفت بالعقل أو مبصدر العقل "مشاعره وعواطفه 

نفسه، ولكن من السهل أن جند أن هذا احلد يعجز عن أن يشمل 
وإمنا هو جزء من الكل ألننا جند إىل جانب اللغة الفكرية . اجملال كله
ويف املقام . اطفية وإىل جانب اللغة العلمية لغة خيال شعريلغة ع

   )33(األول ال تعرب اللغة عن األفكار وإمنا تعرب عن املشاعر والعواطف
  :خالصة

اية األمر، ميكننا أن نقول بأن استطاع أن  كاسيرر  يف 
يتوصل إىل نظرية إنسانية تكاملية يف اللغة والفن فجاءت فلسفته 

و اجلمالية وليدة فهم حقيقي لطبيعة اللغة والفن سواء اللغوية أ
باعتبارمها رافدين من روافد احلضارة البشرية، ومظهرين حيويني من 

  .مظاهر الوعي اإلنساين يف سعيهما إلظهار احلقيقة اخلارجية 
أن تشكل العامل املشرتك لألفراد، و فاللغة من جهة، هي اليت 

خالهلا والفن من جهته هو الذي إدراك العامل اخلارجي ال يتم إىل من 
يعلمنا كيف نرى األشياء بدال من أن نقتصر على تصورها أو 

  .استخدامها 
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إذ كانت املعرفة العلمية تشكل جماال بارزا من جماالت 
ة ضارة اإلنسانية  فإن الفن بدوره يقدم لنا نوعية أخرى من املعرفاحل

، وهي ال تقل أمهية عن املعرفة العلمية ميكن تسميتها باملعرفة اجلميلة
بل تتكامل معها وتشكل نسيجا ال غىن عنه لكل حضارة ، فالفن 

، ومن هنا تأيت أمهية دراسة مصدر املعرفة اجلميلة يف حياتنا هو
  ن والفكر اجلمايلالفلسفة للف

لقد حتدث الفالسفة طويال عن فلسفة الفن عند جمموعة من       
هيدغر بينما كان من الواجب أن يعرض بالبحث الفالسفة أمثال 
معه يف االنتساب  ارنسىت كاسرير الذي يشرتك"أيضا لفلسفة 
، فإذا كان هيدغر قد أشتهر يف موطنه األصلي فإن لألصل األملاين
ر قد عرف على الصعيد العاملي على إثر هجرته من ارنست كاسري 

هيدغر مل يضع كتابا مستقال يف الفن وإذا كان  )1("أملانيا إىل أمريكا،
واهتم بدراسة الشعر يف أكثر من كتاب  فإن ارنست كاسرير قد "

وجه جانبا غري قليل من اهتمامه إىل دراسة الفن فتعرض للفلسفة 
  لسفة األشكال الرمزيةاجلمالية يف كتابه املشهور  ف

لقد نالت فلسفة كاسرير إعجابا من طرف األمريكيني وهذا ما      
م  صادفوا فيها مالمح "جعل اهتمامهم بفلسفته بالغ األمهية أل

إنسانية  جديدة  وحماولة جادة للخالص من احلرية اليت تورطت فيها 
ت بعض الفلسفات اليت اتبعت نظرة العلم اجلزئية إىل املشكال

ونسيت وحدة اإلنسان الذي تنبع منه كل مظاهر املعرفة واحلضارات 
لذلك فقد كان كاسرير موفقا إىل ابعد حد عندما جعل "املختلفة  

  .مقال عن اإلنسان )2(" عنوان أول كتاب يكتبه
إن فلسفة ارنست كاسرير يف الفن من خالل مؤلفة هذا           

ي امليزة ه"  شكال الرمزيةفلسفة األ"ومن خالل مؤلفاته األخرى 
استندت إىل مناقشة علمية دقيقة لشىت  اذ الرئيسية هلذه الفلسفة

ا مل حتّ  دد إال مبعارضتها النظريات القدمية واحلديثة يف الفن حيث أ
للكثري من آراء الفالسفة السابقني يف حتديد طبيعة الظاهرة اجلمالية 

حقيقي لطبيعة  حيث استطاعت فلسفته هذه أن تكون وليدة فهم
الفن واألسطورة بوصفه رافدا هاما من أهم روافد احلضارة البشرية 
واليت تعرب يف جمملها عن اإلنسان  لقد قدما لنا كاسرير من خالل 

على خلق زه هو تلك القدرة تعريفا لإلنسان مقررا أن أهم مامييّ " هذا 
فة عامل رمزي ميثل تفاعل روحه مع الواقع  فهو بذلك حياول معر 

اإلنسان بالرجوع اىل األشكال الرمزية املختلفة اليت بدا فيها هذا 
  ".العامل يف نظر اإلنسان

  
  
  

احتلت األسطورة مكانة بارزة يف فلسفة ارنست كاسرير   
ا  قد لقيت اهتماما من قبل بعض " األسطورة"وعلى الرغم من أ

امن عشر إذ الفالسفة واملفكرين وعلماء النفس واألديان منذ القرن الث
 متثل  بوصفها) األسطورة(األسطوري  إعتمد البعض على التفكري

البعض قد  على الّرغم من أنالتمثالت  املعرفية البدائية لإلنسان 
بذل جهدا لكي يتوصل إىل تفسري عقلي لألساطري من خالل "

إزاحة العناصر اخليالية الكامنة فيها، وحاول البعض اكتشاف حقائق 
ة وأخالقية إىل جانب احلقائق املادية يف األساطري، روحية ومثالي

م املعاصرة عليها وإعطاءها  وعمد آخرون إىل إسقاط  تفسريا
، أما التفسريات )3("مضامني وأفكار مل تعرب عنها األسطورة صراحة

الوجودية فقد رأت يف األساطري احملاوالت األوىل اليت ملس فيها 
بالتايل فاألسطورة كانت "اهلوية واإلنسان الطريق حنو العثور على 

تعرب عن تلك احملاوالت الفكرية اليت بذهلا اإلنسان يف سياق حبثه عن 
هويته وعن تفسري معىن وجوده بالذات واألسطورة تعرب عن ظاهرة 

   )4("من الثقافة البشرية  ما  تنتمي إىل فرتة
لذلك نشعر يف طريقة عرض ارنست كاسرير لألشكال الرمزية 

د بدأ باألسطورة بإعتبارها متثل اإلنسان يف أول عهده باحلضارة أنه ق
  .على غرار فالسفة عصر األنوار الذين رأوا فيه عصر العقل ال غري

ثورته على النظرية  يالرومانسلذلك فقد أعلن العصر 
الفلسفية اليت كان يستند إليها عصر التنوير وكانت خالصة هذه 

مثل يف ان بعض ألوان النشاط العقلي تت"النظرية كما رأى كولنجوود  
تفىن مىت نضجت العقلية   اليتتعد تعبريا عن حالة البداوة األوىل  

)5("اإلنسانية 
إذ يؤكد فيكو أن الشعر ميثل األسلوب الطبيعي الذي   

جلأ إليه اإلنسان البدائي أو العقلية البدائية للتعبري عن نفسها ومن 
لك الشعر الذي ظهر يف العصور هنا كان أمسى أنواع الشعر هو ذ

الوسطى أو عصور الطفولة كشعر هومريوس ودانيت ولكن ما أن 
اخليال والعاطفة ومن هنا  على  تتطور البشرية حىت جند العقل يسيطر

    .يتم استبدال النثر بالشعر
ويف املرحلة املتوسطة بني األسلوب الشعري أو اخليايل  

ربه لنفسه واألسلوب النثري أو اخلالص الذي يصور به اإلنسان جتا
عتماد على مرحلة ثالثة هي مرحلة اإل" العقلي اخلالص  وضع فيكو 

لية وهي مرحلة التطور اليت تضفي األساطري  أو املرحلة النصف ختيّ 
على الثقافة كلها تفسريا دينيا، وعلى هذا األساس ذهب فيكو للقول 

  ري عند جون جاك  روسوارنست كاسيرر وإرهاصات الفكر الحضا
بوصوار نجمة 
 أستاذة بقسم  الفلسفة، جامعة مستغامن
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ا اإلنسان الفن والدين والفلسفة مها األساليب الثال"بأن  ثة اليت عرب 
  )6(" عن ثقافته  و كل مرحلة تلغي املرحلة اليت سبقتها

صبح العقل ميثل قمة يف التطور اإلنساين السيما يف ألكن 
إذ أصبحت النظرة للعصور املاضية وعلى رأسها   عصر التنوير

ا عصورا بربرية وحشية مرت " العصور الوسطى تقوم على أساس كو
   )7(."يف فرتة ختبطها مبعزل عن العقل ا اإلنسانية

ر أن القرن الثامن عشر  قرن مضاد وهذا ما جعل كاسرير يقرّ 
إذ  قطع نفسه عما كان وعما هو كائن، وأيقن بقدرته على   للتاريخ

ذا  أن يضع مكانه شيئا أكثر أخالقية وأكثر اتفاقا مع العقل، و
حد أنه مل يستطع  عتقاد كان شعور عصر التنوير بأنه مبدع إىلإلا

فهم اإلبداعات األصيلة حىت إذ ما جاء التيار الرومانسي وجدنا تلك 
الصورة العامة اليت اختذها عصر التنوير تأخذ بعدا جديدا ، ومن مث 
أصبح هناك شعورا بروح العطف اجتاه تلك تلك العصور اليت اعتربها 

  عصر التنوير مهجية ووحشية     
مل يقبل ذلك " ارنست كاسريرلعل هذا بالذات ماجعل  

احلكم الذي توارد عليه فالسفة األنوار حيث نظروا إىل عصرهم على 
كاسرير حياول الكشف عن بعض    فراح  فقط  أنه عصر العقل

اجلوانب  األخرى اليت غفل رواد عصر األنوار عن رؤيتها،  ونقصد 
يدان ذا الكشف عن مكانة الشعور وحترر كل من الدين والفن يف امل

هذا ما حييلنا حبق للسؤال  )8("العقلي وتبعيتهما للميدان الشعوري
ح  بشدة يف عصر األنوار حول  مسألة الطبيعة اإلنـــسانية ر الذي انط

وحقيقتها  واجلدل الذي كان قائما بني العقل والشعور وفكرة اخلري 
والشر من أجل البحث عن سبل إلعداد الفرد و بناء جمتمع يسوده 

  .واملساواة العدل
ت عنه فلسفة الفيلسوف جون جاك كان هذا بالفعل ماعربّ 

أصل التفاوت " من خالل أهم مؤلفاته) عصر األنوار(روسو آنذاك 
"  العقد االجتماعي"و" إميل أويف الرتبية" ومؤلفه الشهري" بني البشر

ارنست كاسرير هذا الفيلسوف مبقال يف أيطار  لذلك فقد خصّ 
 -Le problème de jean :لتارخيية حتت عنواندراسته للشخصيات ا

jacques Rousseau  جون جاك روسو  فيلسوف األنوار الذي ،
يؤمن بالشعور والعاطفة يف عصر ال يؤمن إال بالعقل والذي أعاد 
النظر يف مسألة الطبيعة البشرية بصفة أن اإلنسان طيب بالفطرة 

سية يف القرن الثامن وهذه النظرة اجلديدة جعلته يعترب  أبا للرومان
  .عشر

ها مبثابة لقد انتقص عصر األنوار من شأن األسطورة وعدّ 
الشيء الرببري والغريب لكن جون جاك روسو من خالل نظريته يف 

حبياة مستقلة حيياها  هلا " زت على أن الطفل يتمتعالرتبية اليت ركّ 

اة مثلها العليا وأفكارها ومن مث فالبد للمدرس أن يفهم هذه احلي
ا على التطور باألساليب  والعطف عليها واحرتامها ومساعد

فكان هلذه النظرية أكرب أثر يف النظر للعصور املاضية ’ )9("الطبيعية
بعني العطف وتعبريا عن جهود إنسانية ملرحلة من مراحل التطور 

رتقائي  لإلنسانية وكان من نتيجة هذه  الرؤية اجلديدة أن اختذ اإل
شكال التعبريية األوىل للحضارة اإلنسانية من لغة إىل االهتمام باأل

  أسطورة طريقه إىل مفكري العصر الرومانسي  
والشك أن األسطورة وثيقة الصلة باإلنسان، وهي ترتبط 

، ففي األسطورة تتمثل الصورة "بنزعات وأهواء وميول طفولتنا البشرية
وذكريات األوىل اليت تشكلت عن طريق خميالتنا وأحالم طفولتنا 

شبابنا وبالتايل ليس مبقدورنا أن نتجاهل األسطورة، فهي يف حقيقة 
  )10(" األمر تقدم لنا ذلك السجل العظيم لضمري البشرية

وهلذا فقد نظر  كاسرير بنفس نظرة روسو  لإلنسانية أي  
ا معتربا أن فطرة اإلنسان أوسع من  نظرة شاملة بعصورها واجنازا

كانة الفن يف مضمار احلضارة البشرية ترجع دائرة العقل اخلالص وم
رمزية العديدة اليت حاول اإلنسان إىل كونه لغة من اللغات الّ 

  . اصطناعها يف فهمه للعامل
بل " لقد اعتمد ارنست كاسرير يف فهمه لرسو على كانط ،

قرأ روسو من خالل رؤية كانط له، ففي نظر كاسرير أن كانط هو 
ر حقيقة فكره حينما ن الثامن عشر وفسّ أحسن من قرأ روسو يف القر 

ندفاع والشعور فحسب وإمنا أنه مل يكن فيلسوف اإل"أوضح 
الفيلسوف الذي نادى بضرورة الرجوع للطبيعة اإلنسانية لكشف 

ا على اخللق ا وإمكانيا " لقد كان كانط يتناول )11(، "قواها وقدرا
هلوييز "و " إميل أوفي التربية "مايظهر من مؤلفات روسو خاصة

وكذلك ما يصل إىل علمه من اكتشاف يف  الطبيعة وكان  "الجديد
ر هذا كله ويعود إىل معرفته بالطبيعة والقيمة األخالقية لإلنسان يقدّ 

حيث كانت علوم اإلنسان والشعوب والطبيعة والتاريخ الطبيعي هي 
  )12(."الينابيع اليت يروي منها حماضراته وحديثه

ريون قد أخطئوا يف فهم روسو فكان يرى كاسيري أن الكث
تمع البدائى بالنسبة هلم جمرد مفكر رومانسي ينادي بالعودة إىل اجمل

، والواقع أن روسو قد صرح بوضوح بأنه يبدأ من حالة الوحشى
جمتمع إنساين مل يعد موجودا  ورمبا مل يسبق له أن كان موجودا، كما 

يقدم لنا مثل " منا هوأنه من احملتمل عدم وجوده يف املستقبل،  وإ
هذا اجملتمع حىت ميكننا من احلكم حكما صحيحا على حالة جمتمعنا 
الراهن فروسو كما الحظ كانط مل يستهدف العودة مرة أخرى إىل 
حالة اجملتمع البدائي أو احلالة الطبيعية األوىل للجنس البشري بقدر 

ذلك ما كان يهدف إىل الكشف عن عيوب ونقائص اجملتمع الراهن، 
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 )13(،"اجملتمع الذي أمهل يف نظره وطمس حقيقة الطبيعة اإلنسانية
ومن هنا استطاع كانط أن يضفي على فلسفة روسو تفسريا عقالنيا 

  .مل ينتبه إليه أحد يف ذلك الوقت
وإذ كان روسو هو مكتشف الطبيعة اإلنسانية وهو الذي 

ا على ا وإمكانيا اخللق فإن   نادى بضرورة االهتمام بقواها وقدرا
كانط هو املفسر لقدرة هذه الطبيعة على اخللق واحلرية     و إذ كان  
روسو قد بدأ من اإلنسان الطبيعي فإن كانط قد بدأ من مرحلة 

  اإلنسان املتمدن الذي بلغ ذروة التقدم يف العلوم والرياضيات   
ان كاسرير يف دراسته لروسو قد طبق أيضا فكرته " ويتضح لنا

قطاب فأصبح روسو ليس هو املفكر الرومانسي فحسب عن االست
 )14(."بل أيضا الفيلسوف العقلي

ثري نظرة روسو أكان ذلك كله يف سبيل احلديث عن ت
وتأثر ارنست كاسرير   اجلديدة على بعض فالسفة التنوير مثل كانط

  الذي يعترب أهم الكانطيني اجلدد أو الكانطية احملدثة 
خطاب في أصل "جاك روسو  لكننا اذ عدنا لكتاب جون

يصعب على أن أفهم  "حينما تساءل قائال " التفاوت بين الناس
كيف أننا يف عصر يفاخر بالعلم ، وال جند رجلني يضحي أوهلما 
جبزء من ثروته واآلخر بقدر من وقته  للقيام برحلة تارخيية حو العامل 

 والعادات الناسال لدراسة النباتات واألشياء بل لدراسة 
متسائال حول ماهية العالقات بني الشعوب على  )15("لتقاليدوا

ذه الشعوب اليت ال يعرفون  اختالفها وحول مدى معرفة الغرب 
عنها سوى أمساءها  ألدركنا فعال أن فلسفة جون جاك روسو قد 
أحرزت نفوذا واهتماما بالغا من قبل املفكرين والفالسفة حيث أن 

من خالل  كلو دلفي ستروس   هذا التساؤل بالذات هو ما جعل
بعلم مل يتنبأ " يقرر بأن جون جاك روسو"مداريات حزينة "كتابه 

فحسب بل أنشأه فعال وهذا من خالل خطابه يف أصل اإلنسان 
التفاوت بني البشر والذي صور فيه العالقة بني الطبيعة والثقافة وهلذا 

 . )16("فإنه يعترب أول حبث يف األنرتوبولوجيا 

ول أن روسو أنشأ هذا العلم من خالل خطابة أصل ميكن الق
صور فيه العالقة بني الطبيعة والثقافة ولعله "التفاوت بني الناس الذي 

وقد قام هذا  )17("يكون أول حبث كتب يف األنرتوبولوجيا العامة
العلم نظريا عندما وضع روسو وبدقة عالية أهداف عامل اإلنسان 

حني نريد أن ندرس البشر " بقوله وميزه عن أهداف األخالق وذلك 
علينا أن ننظر بالقرب منا، لكن لكي ندرس اإلنسان علينا أن نوجه 
النظر على بعيد، علينا أن نبحث عن الفوارق لكي نكتشف 

ولعل هذا هو املبدأ األساسي لعلم األعراف  )18("اخلصائص واملزايا 
  . في سرتوسالبشرية أو ما يعرف بعلم األنرتوبولوجيا عند كلود لي

      
  :اهلوامش 

دار " دراسات مجالية  ، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر " زكريا  ابراهيم  .1
  276مصر للطباعة ،دط ، دت ، مصر ، ص 

 277املرجع نفسه ، ص   .2

، دار عالء الدين للنشر والتوزيع " الفكر اإلغريقي " اخلطيب حممد ،  .3
 11، دمشق ، سوريا ، ص  1999،  1والرتمجة ، ط

 12املرجع نفسه ، ص  .4

، ترمجة حممد بكري خليل، جلنة التأليف "فكرة التاريخ"كولنجوود، . ج.ر .5
  89ص .1961مصر، -والرتمجة والنشر، القاهرة

،دار الوفاء لدنيا "الفن واملعرفة اجلميلة عند كاسرير"اجلزيري جمدي ،  .6
  47اإلسكندرية مصر ، ،ص   2002الطباعة والنشر ، دط،

  96د،املرجع نفسه ،صكولنجوو . ج.ر .7
 127ص مرجع سابق  اجلزيري جمدي ،  .8

 48اجلزيري جمدي ،املرجع نفسه ،ص  .9

 49اجلزيري جمدي ،املرجع نفسه ،ص   .10

دار " دراسات مجالية  ، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر " ابراهيم زكريا    .11
 276مصر للطباعة ،دط ، دت ،ص 

هنا ، مركز دراسات الوحدة  ، ترمجة غامن"نقد ملكة احلكم"كانط اميانويل ، .12
  19بريوت لبنان ، ص  ،2005 1العربية ، ط 

 128اجلزيري جمدي ،املرجع نفسه ،ص .13

  129  اجلزيري جمدي ،املرجع نفسه ،ص .14

، اللجنة اللبنانية لترجمة "أصل التفاوت بين الناس"جاك،  جون وسور  .15
  125لبنان ، ص - بيروت،  1972الروائع، دط، 

داريات حزينة ،ت حممد صبح ، دار كنعان م"ليفي شرتاوس كلود ،  .16
 14،دمشق ،ص  1للطباعة والنشر واإلعالم  دت ، ط

 ،، الدار العربية للعلوم ناشرون"التنوير يف اإلنسان"يوسف عيدان عقيل ، .17
  89ص ،  بيوت لبنان 2009،   1ط

، ت حممد على مقلد ،  دار " كلود ليفي سرتوس"مان  كاترين، كلي .18
 95،بريوت ،لبنان ، ص 1حدة  ،طالكتاب اجلديد املت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 



 

23 

  صدمة الحداثة في الفكر العربي المعاصر
 بوكراع رفيعة 

  .مستغانمبن باديس،جامعة عبد الحميد ،قسم الفلسفة ، ستيرماجطالبة 
 

اٍتفق مجيع فالسفة التنوير األوربيني يف ٍاعتبار أن 
عن  كانطوقد عرب . العقل هو ا لسلطان على كل شيء

هذا السلطان يف مقالته بعنوان جوابا عن سؤال ما 
كن جريئا يف ٍاعمال عقلك "التنوير؟جاء فيها أن التنوير

التنوير يعين أال سلطان على العقل ٍاال "ويف عبارة أخرى"
  )1("العقل ذاته

ٍان الفكر الغريب عزز حداثته مبحاولة تثبيت سلطة 
. ة اخرىمس جتليات الالعقل من جهالعقل من جهة و 

فاحلداثة الغربية قامت على اساس استهالك الالمعقول  
وتبديد معاقله كان العقل ادن قرارا بطوليا ضد الال املعقول 

حامسة يف مسرية  متثل حلظة تارخيية"فاحلداثة"يف العامل 
العقل الغريب فالسياقات املرجعية اليت مهدت للمشروع 

ا احلد اثوي تبني وترسم أرضية اللوغوس الغ ريب كو
مستمدة بصورة أساسية من فالسفة عصر التنوير 
وإسهامات مفكري القرن السابع عشر،حيث شهد اجملتمع 
الغريب حركة حتديث يف سائر اجملاالت اٍالقتصادية 

فمشروع احلداثة هو ٍاجتاه حنو  واٍالجتماعية والسياسية،
حتطيم املقدس،مبعىن ذلك املاضي البعيد واملوروث الثقايف 

غابر يف القدم والذي يقدم ٍاجنازاته مبظهر القداسة ،لذلك ال
ظهر التأسيس اخلطايب للحداثة من خالل ٍاعالن ضرورة 
 عقلنه النظر والعمل من منطلق رفض أشكال الالمعقول،
فتظهر احلداثة مبثابة صيغة مميزة للحضارة الغربية تعارض 

ا يستند اىل وع يها صيغة التقاليد،ألن وعي احلداثة بذا
بضرورة متييزها عن القدمي،ولذا تتعارض ٍاصطالحا مع 
 القدم للداللة على رفض أسسه وأمهها الدميومة والثبات،

ما يتعارضان مع معطيات اجلدة واٍالبتكار ا تعين .أل ا
ترك األشكال التقليدية يف كل جماالت احلياة سواء تعلق 

ن ماهية حبيث تكم ،و القتصاد أو املعرفةاألمر بالسياسة أ
اجملتمعات احلديثة يف الطريقة اليت حترر الفرد من ثقل 

   .التقاليد
ومنه فنحن أمام ثالث مفاهيم للحداثة،املفهوم 

ومن الزاوية  الزمين،واملفهوم العلمي واملفهوم الفلسفي،

اللغوية فإن احلداثة تشري للمفهوم الزمين فيها مبعىن ما هو 
الفهم العلمي جديد فهي تعطي معىن املعاصرة لكن 

للحداثة يشري اىل ما هو أعمق من مسألة الزمن فهي تعين 
أما املفهوم الفلسفي فإن اخلالف . اإلبداع والتقنية والتطور

وارد ألن احلداثة فلسفة قائمة على أساس التحول والتلون 
وهو أكرب فالسفة " هابر ماس" وعدم الثبات وكما يرى

مل وطاملا كان كذلك احلداثة، أن احلداثة مشروع غري مكت
يبدو أن . فكيف ميكن تعريفه باملعىن الدقيق للتعريف

مشروع احلداثة يف اجملتمع الغريب مل يكن أبدا ينطوي على 
نظرية بعينها،فلم يكن فالسفة القرن التاسع عشر يؤسسون 
م مل ميلكوا بعد صورة  لبناء نظري متماسك حلد ما،كو

م وينظمها يف ٍاط ار فلسفي منطق يوجه مسري
منهجي،وبذلك ميكن أن توصف احلداثة بٍاعتبارها فكرة 
تراوح عقول الثوريني ليس أكثر،لقد كانت احلداثة فكرة 

  .فأضحت ٍارادة
أما مشروع احلداثة يف الفكر العريب املعاصر فيطرح 
نفسه بقوة يف زحام اٍالشكاليات اليت تواجه اجملتمعات 

 تغري بصورة مسارعة،العامل ي.العربية املعاصرة ومفكروها
وحركة األمم بٍاجتاه املستقبل تشكل اليوم منطق كل حتول 
ضوية ألننا اليوم كما يقول  حضاري ومنطق كل حركة 

نعيش يف عصر التغريات العاصفة ""لوهن مارشال ماك"
حيث يشكل التغري اٍالجتماعي نفسه الشكل الوحيد 

  للثبات
 ففي موقف االنسان من حركة العصر وعناصر

فبعض الشعوب تعظم .جتدده تتحد ٍاحدى معامل هويته
 وبعضها يويل احلاضر أمهية أكرب، املاضي ومتجد مضامينه،

أما بعضها اآلخر فيندفع اىل املستقبل بال حدود ويرفع 
وعلى أساس املوقف من .التجديد شعار الوجوده وهويته

حركة العصر وإيقاعات الزمن جيري تصنيف الشعوب 
 .تمعات تقليدية أو جمتمعات معاصرة حديثةواألمم إىل جم

وهذا يعين أن اجملتمعات التقليدية متجد املاضي وترفع 
أما .تقاليده أصناما للعبادة رافضة كل حركة جتدد وابتكار
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اجملتمعات احلديثة فهي هذه اليت جتد نفسها يف املستقبل 
ويف اللحظات اآلتية اليت تقتضي من االنسان اإلبداع 

فاجملتمعات .حنو آفاق انسانية أكثر عمقا وألصالةواملغامرة 
أما .التقليدية اليت متجد املاضي جمتمعات ساكنة ستاتيكية
  )2(.اجملتمعات اليت متجد املستقبل فهي جمتمعات دينامكية 

يف اجملتمعات التقليدية ينظر اىل كل حماولة للتغيري 
ديد اجتماعي وهذا يعين أن احملافظة مسة أص ا  يلة على أ

واحملافظة هنا تضمن هلذه  .يف البنية العقلية التقليدية
ما يهدد الطابع التقليدي اجملتمعات محاية ذاتية صد كل 

كما أن هذه احملافظة تعد أساسا ذهنيا يف عملية  ،لوجودها
  .تكيف هذه اجملتمعات

أما التغيري والتجديد فحقيقة تتأصل يف عمق 
انون جوهري يف السجل وأما الثبات فهو ق التفكري احلديث

ومن هذا املنطلق ميكن التمييز .الداخلي للعقلية التقليدية
بني نوعني من ألثقافة إحداها دينامكية مرنة تتميز بقدرة 
عناصرها على احلركة والتوالد االنتشار خارج إطارها الزمين 
ة وتليب  واملكاين وهي قادرة على اإلقناع والتحدي واجملا

ما األخرى فهي تقليدية جامدة متصلبة أ. حاجات األفراد
ويف مضامينها دعوة إىل متجيد املاضي والتخوف من 
املستقبل وهذه هي اخلصائص اليت تنسحب على الثقافة 

  .العربية املعاصرة
إن املوقف من احلركة التارخيية للزمن حتكمه عقلية 
حمددة وبالتايل فإن تغيري هذا املوقف يتطلب حتريض 

دة اليت تبين موقف جديد يواكب حركة الزمن العقلية السائ
وحركة وحترر وحداثة    مبا تنطوي عليه من إرهاصات إبداع 

  .حنو قيم إنسانية خالقة مبدعة
فالفرد يف أي جمتمع مغمور برتاث ثقايف يتجاوزه 

وهو من .وهو الرتاث الثقايف للحضارة اليت ينتمي إليها
  .خالل هذا الرتاث يدرك العامل وحيكم عليه

يف هذا السياق برزت املشاريع الفكرية والثقافية 
املتعلقة بإعادة النظر يف الرتاث والبحث يف إمكانات 
جديدة تكون مبثابة موجهات نظرية وتارخيية معرفية 
للحداثة وبالتايل للتقدم والتحرر،وتبعا لذلك ظهرت 

هذه األخرية  .الثنائيات اليت مت تداوهلا ومنها الرتاث واحلداثة
ت إحدى الرهانات اليت واجهت العرب والفكر العريب كان

من أجل إجياد صيغة جديدة لألنا واآلخر تكون قادرة 
على وضع العرب على درب التقدم التارخيي واحلضاري 
ألن املشاكل اليت وقفت يف وجه العرب يف تلك املرحلة 
تتطلب استيعابا عميقا لألسباب اجلوهرية اليت أفضت بأمة  

   )3( .عيش على هامش اإلبداع التارخييكاملة الن ت
  :النشأة التاريخية

من بني القضايا اليت واجهت عصر النهضة العربية 
ما يعرب عنه بصدمة احلادثة وهي من  19من منتصف ق 

بني القضايا اليت ال زالت موضوع خالف واجتهادات 
  . عديدة أثارت جدال على ساحة الفكر العريب املعاصر

رحلة املؤسسة للخطاب احلداثي كانت أدن هذه امل
العريب اليت مت يف إطارها إجناز صياغة حمددة إلشكالية 

  .احلداثة الغربية على املستوى العام 
إن سؤال احلداثة جيابه أية أمة جتد نفسها مهددة 
يف مصريها وأوروبا مل تطرح على نفسها سؤال احلداثة إال 

رون عندما وجدت نفسها وجها لوجه مع احنطاط الق
الوسطى الذي كرسه التحالف الكنسي اإلقطاعي ألظالمي 
بل إن مصطلح الظالمية نشأ أساسا كتعبري عن قوى  
كانت تقف عائقا يف التقدم التارخيي مما استلزم ضرورة 
تبديد هذا الظالم وتأسيس طرائق األنوار واحلداثة وملا أعيد 
 هدا السؤال يف عصر النهضة العربية يف النصف من القرن

وما أصطلح على تسمية بصدمة احلداثة مل يكن  19
اهلدف إعادة إنتاجهم جتربة اوروبا حبذافريها أو استعادة 
إحدى مراحل تارخيها إلعادة إنتاجي مطابقتها، بل لقد  
كان هدف الرواد األوائل هو توطني قيم إنسانية عامة 
قادرة على اإلسهام على صياغة وعي تارخيي وحضاري 

يعرف اجملتمع العريب مثل تلك التطورات  مل )4( .عريب
الفكرية والعلمية والصناعية اليت حدثت يف أوروبا وغريت 
ا يف  ا تغريا جذريا لكنه عاىن من عندما اصطدم  جمتمعا

وما زال حىت . عقر داره وهو يف حالة اغرتاب كامل عنها
اآلن يدور يف فضاء تلك الصدمة وما أفرزته من نتائج 

راءة وكر النهضة العربية يقودنا إىل متيز ثالث ان ق. وأثار
  مراحل هلذا الفكر 

ان قراءة فكر النهضة يقودنا اىل متييز ثالث 
  : مراحل هلذا الفكر
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مرحلة البحث عن الذات وهي املرحلة اليت كان  -1
 .العرب فيها يبحثون عن هويتهم احلقيقية 

ية مرحلة اكتشاف الذات والتأكيد على القومية العرب -2
 .هي املعرب عن هذه الذات وشخصيتها وهويتها 

مرحلة تنمية الذات وتطويرها وهي املرحلة اليت نشأت -3
فيها اإلشكالية بني التيار ألتحدثي واألصويل السلفي بعد 
أن تعمق احلضور العريب يف الفكر العريب ووجد العرب 
أنفسهم أمام منوذج حضاري ديناميكي حيمل مقومات 

منوذجهم احلضاري القائم بشكل وخصائص حتدي 
وقد .أساسي إيديولوجية اإلسالم  مند ثالثة عشر قرنا 

أظهر هذا التحدي أن النموذج اإلسالمي يعاين من أزمة 
ومن نقص يف املناعة أمام النموذج احلضاري العريب على  
كافة املستويات الدينية واملالية واالجتماعية والعلمية اليت 

بعد ظهور عوامل جديدة  )5( .وانهشكلت يوما قوته وعنف
ساعدت عل االحتكاك الثقايف املباشر بالغرب مع بداية 
القرن التاسع عشر والتأثر باحلركات الفكرية السائدة هناك 
واليت كانت تؤمن بإمكان تقدم اجملتمع اإلنساين يف كل 
اجملاالت وإىل غري حدود وهو أمر لن ميكن حتقيقه إال 

و باألحرى ثالث قيم إنسانية عليا هي بتوافر ثالثة شروط ا
قيم احلرية والعدالة والعقالنية، فالتنوير يف العامل العريب من 
ناحية تعبري عن شعور بالتمرد بل والرفض للواقع القائم 
حينذاك والرغبة يف تغري ذلك الواقع وتعديله كما أنه من 

نتيجة وحمصلة االتصال املباشر واملكثف  –ناحية األخرى 
ا أو بال غرب والتأثر بالقيم اليت ترتكز مع الرغبة يف حماكا

على األقل األخذ منها على ما حيدث دائما حني تتصل 
ثقافة أقل بأخرى أكثر تقدما ورقيا مما يؤدي إىل حدوث 
حتوالت يف الثقافة اليت تعمد إىل االستعارة واالقتباس 

قلة ثقافة وبقول آخر فإن التنوير ميثل بالنسبة للعامل العريب ن
واجتماعية وسياسية من حالة التخلف األقرب إىل اجلمود 

إنه نقله من  )6( ..واالستقرار إىل حالة أكثر تقدما وحركة
حالة تسودها ثقافة تقليدية متوارثة ساكنة وراكدة إىل حد  
كبري وختشى التغري حبجة احملافظة على التوازن داخل 

على تقبل اجلديد اجملتمع إىل حالة أكثر ديناميكية تقوم 
الوافد بل وتبحث عن هذا اجلديد وحتاول التكيف معه أو 
على األقل تطوعية مبا يتالءم  مع رغبات اجملتمع وتقاليده 

ومتطلباته وتطلعاته حنو حتقيق التقدم فالتنوير بالنسبة للعامل 
العريب هو حصيلة االحتكاك الثقايف واالستعارة الثقافية 

ورشيدة واخلروج من العزلة الثقافية بطريقة عقالنية واعية 
النسبية اليت  كان يرزح حتتها أيام احلكم العثماين واالنفتاح 
على العامل اخلارجي بأفكاره املستحدثة حينذاك ومسايرة 
تلك األحداث واألفكار والتفاعل معها ،وهذا ال يعين أن 
العامل العريب مل يكن يعرف التغري قبل ذلك االتصال أو 

فالتغري عنصر أساسي . ك الثقايف املركز بالغرباالحتكا
وجوهري يف كل اجملتمعات اإلنسانية وإن كانت سرعته 
ختتلف باختالف الزمان واملكان ولدا فإن التغريات البطيئة 
غري احملسوسة اليت كانت يف العامل العريب داخل إطار 
الثقافة التقليدية ختتلف متاما عن التغريات اجلذرية العميقة 

ليت ارتبطت بالتنوير وهي تغريات متثل قفزة أو وثبة هائلة ا
تفصل بني اجلديدة احملدث وبني ما كان قائما من قبل 
ولكن دون أن تؤدي هذه الوثبة أو الثورة إىل انقطاع 
اجملتمع اجلديد بثقافة املتغرية عن اجملتمع والثقافة التقليديني 

ائيا وكما هي احلال يف كل  حركات التغري انقطاعا تاما و
النامجة عن االحتكاك الثقايف واالستعارة الثقافية كانت 
هناك حمافظة وتعارض نزعات التغري والتجديد والتحديث 
دم التوازن التقليدي بني عناصر احلياة  اليت قد 
االجتماعية الراسخة وذلك على اعتبار أنه ليس يف 
له اإلمكان أفضل مما كان وأن مثة خطورة يف ما قد حيم

التغري من تأثري جمهولة وليس من شك يف أن هذه القوى 
تدافع عن مصاحلها الشخصية وعن األوضاع اليت تضمن 
هلا استمرار املزايا واالمتيازات الطبقية أو الفئوية اليت تتمتع 
ديدا ملكانتها  ا واليت قد جتد يف االجتاهات التنويرية 

كانت تثري االجتماعية واالقتصادية والسياسية ولذا  
الشكوك حول كل ما هو وافد من الغرب مصدر التنوير 

   )7( .والتغري
هذا التأثر بالغرب واالقتباس أو االستعارة منه   
كان يتم دائما بطريقة مرسومة وهادفة ضمن إطار 
األنساق التقليدية املتوارثة مما يعين أن تلك األنساق مل 

ثقايف حيث تكن تقف موقفا سلبيا من عملية االحتكاك ال
تقبل كل صور احلياة وأمناط السلوك والقيم والنظرة إىل 
احلياة بغري متيز حبيث تؤلف هذه الصور واألشكال 
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املستعارة الطابع الغالب على حياة اجملتمع العريب وترتاجع 
أساليب احلياة والسلوك وأمناط القيم األصلية وختتفي حتت 

الذي اختذ وطأة عمليات التجديد فاالحتكاك الثقايف 
شكل التنوير مل يؤد إىل اندثار أو زوال اهلوية الثقافية 
العربية واختفائها ،ويرجع ذلك يف األول إىل االستعارة 
واالقتباس اللذان كانا يقومان على أساس قوي من 
االختيار واالنتقاء بطريقة عقالنية رشيدة وهادفة تعمل 

متكاملة  على مزج الوافد واألصيل يف وحدة ثقافية عضوية
  )8(.وهلا طابعها اخلاص املميز

التنوير يف العامل العريب إذن عملية تغيري إرادي 
عقالين تقوم على ما يسميه عامل االجتماع األملاين 

باإلرادة  الفاعلة حبيث يشمل ذلك التغري  فرديناند تونيس
أساليب التفكري والسلوك والقيم وتنظيم العالقة بني احلاكم 

ة الفرد يف اجملتمع والنظرة إىل احلياة وكلها واحملكوم مكان
أمور انعكست بدرجات متفاوتة يف كتابات املفكرين 

الطهطاوي حتى محمد عبده التنويريني العرب ابتداء من 
وغريهم ممن  والكواكبي وفرح أنطوان وأديب اسحق

تزخر بأمسائهم وأرائهم الكتابات العربية الكثرية عن التنوير 
التنوير ليس جمرد عملية تغري ثقايف أو  ،وهذا معناه أن

اجتماعي جزئي وإمنا هو عملية تغري شامل ينبعث من 
الرغبة الواعية يف اإلفادة من الثقافة األكثر تقدما ورقيا 
لتعديل األوضاع القائمة املرفوضة على األقل من الصفوة 
املثقفة وإرادة اخلروج من حالة التخلف والركود اليت 

كر العريب حتت احلكم العثماين واللحاق سيطرت على الف
بالعامل الغريب الذي كان يعترب يف ذلك احلني وحتت تلك 
الظروف النموذج املثايل الذي ينبغي االقتداء به يف حدود 
معنية تأخذ يف االعتبار الثقافة التقليدية وإمكان تعديلها 
دون أن يؤدي ذلك إىل إست بدال ثقافة جديدة وغريبة 

ة الغربية بالثقافة العربية األصلية أو حىت تغري هذه هي الثقاف
ا  الثقافة العربية إىل احلد الذي تفقد معه مالحمها ومقوما

وبقول آخر فإن املسألة ليست جمرد عملية تبادل . املميزة 
ثقايف بسيط ناشئ عن احتكاك األفكار الذي يتم طيلة 

ثقافات الوقت بطريقة تلقائية وطبيعية وال شعورية بني ال
فالوضع . لالتصال املباشر أو غري املباشر املختلفة نتيجة

خيتلف هنا حيث كان االتصال بني ثقافتني خمتلفتني كل 

االختالف سواء يف العناصر املكونة أو يف البعد التارخيي أو 
يف درجة الرقي والتخلف أو فلي النظرة إىل األشياء ولذا 

جابة لذلك التأثري واضحا وعميقا كما كانت االست
  .االحتكاك مع الغرب أعمق وأمشل

ذا يعاين اجملتمع العريب مند قرنني تقريبا من 
فاجملتمع العريب .خماض عسري مل توضح نتائجه حىت اآلن

املتطور مل يولد بعد رغم اجلهود اجلبارة اليت بذهلا الرواد 
وما تزال . األوائل لعصر النهضة وأتباعهم يف هذا االجتاه 

ئص هذا اجملتمع مرتبطة بقيم ومفاهيم عصور أكثر خصا
تراثية متنعه من التطور واإلعتاق من قيود التخلف 

  )9( .واالحنطاط املزمنة
ترجع أسباب هذه املعانات إىل طبيعة التحديات 
اخلارجية والداخلية واإلحباط الكثرية اليت واجهها العرب 

ية من تارخيهم احلديث واملعاصر مما أدى سوء تيارات فكر 
خمتلفة الوسائل واألهداف ملواجهة تلك التحديات والرد 
عليها وقد شكلت هذه التيارات القاعدة اليت بنيت عليها 
االجتاهات الفكرية العربية املعاصرة وتعترب دعوات 
االصطالح الديين واحلركات واألحزاب السياسية واألفكار 

ستمرارا االقتصادية واالجتماعية اليت أعقبت احلرب العاملية ا
وسدادا لتلك االجتاهات اليت صبت يف تيارات ثالثة 

كان . وتيار توفيقي –تيار حتديثي –تيار ديين : رئيسية 
السؤال املطروح بإحلاح أمام اجلميع يدور حول كيفية 
اخلالص من براثن التخلف واالحنطاط الذي يعاين منهما 
 العرب يف كافة أقطارهم وحول املسائل الفعالة ملواجهة

لقد . حتديات االستعمار العريب الناشط يف كل االجتاهات
ساد االعتقاد حىت عهد قريب بأن التيار التحديث 
العلماين قد جتدرت مفاهيمه يف شبه اجملتمع العريب املعاصر 
إىل درجة يصعب القتالعها منه وبالتايل فإن عملية تطور 
هذا اجملتمع ستأخذ جمراها الطبيعي لتصل إىل أهدافها 
املنطقية لكن يبدوا أن هذا االعتقاد مل يكن صحيحا يف 
جممله فالتيارات الدينية املتأصلة من بنية اجملتمع العريب 
عادت لتنشيط من جديد حتت أمساء خمتلفة أصطلح على 

  )10( .تسميتها بالدعوة  اإلسالمية
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  فشل الحداثة 
تبلورت يف العامل العريب حداته يف جمال الفكر 

لعامة لكنها مل تنجح يف حتديث عميق للجذور  والثقافة ا
يف بنية الواقع املوضوعي لقد وقفت هذه احلداثة عاجزة عن 
أن يكون هلا تأثري فاعل يف التحديث وقد تكون حداثتها 
ا عن  جمرد صدى لتأثريات خارجية منفصلة عن حماكا
الواقع الذي تعيش فيه ،غري عابئة بأسئلة التاريخ ،هذه 

ثابة وثبة من اجملتمع التقليدي إىل احلداثة دون احلداثة مب
إن املثقف .احملطات الضرورية يف قاع البين احلادثة للواقع 

من سياق هذا اخلط الذي ينتجه يبقى تابعا متأثرا بالغرب 
ال جيد يف الواقع الفعلي أي تربير فيقفز فوق حتديث البين 

لقلقة املغرتبة االقتصادية واالجتماعية والعقلية باجتاه الروح ا
للنزعة احلداثية واالجتماعية والثقافية يف العامل العريب 
وحتقيق تنوير وحتديث ومنجزات مبدعه خاصة يف جمال 

والفنون، هذا الذي حدث يف نظر بعض املفكرين  األدب،
مل ميس جذور األبنية العميقة املثالية جملتمعاتنا العربية 

يزال متزقنا القومي فمازال ختلفنا االجتماعي قائما وال 
  .متفاقما فضال عن التدين الثقايف البائد 

مىت كانت الواقعية والفعلية والتصنع الشامل 
والتكنولوجيا احلديثان هي السمات الغالبة على جمتمعنا يف 

  ).حممد بدوي(يوم من األيام؟ 
يعتقد معظم املفكرون العرب أن احلداثة يف العامل 

باملفهوم نفسه الذي اكتسبته يف العريب ال ميكنها أن تكون 
مسارها التارخيي الغريب، بوصفها الطبيعة اليت ترسم البنيات 

  .اجلديدة والتاريخ االجتماعي وحركات الفكر واإلبداع
لقد فشل مشروع احلداثة العريب ألن ما برز فيه 
هو مظاهر احلداثة التقنية األكثر قابلية للتسويق وليست 

األمد اليت يفرضها املشروع العام عملية العقلنة الطويلة 
  )11( .للحداثة

لكن هل العرب مستعدون أصال إلدماج قيم احلداثة يف 
  صريورة تطورهم؟

إن التطور التارخيي للواقع العريب أثبت فشل 
حماوالت القوى القومية املسيطرة جعل مشروعها املستقبلي 
مالئما ملقتضيات التنمية احلقيقية املدرجة على جدول 

مال هذه البلدان فتفككت هذه املشاريع الفكرية وأتاح أع

وض التيارات التقليدية من جديد كبديل له  تفككها 
  حضوره الطاغى 

هكذا أدن تفاقم التخلف والتبعية يف اجملتمعات 
  العربية الناتج عن  فشل املشاريع احلداثية 

لقد انتهت جتربة احلداثة إىل الفشل يف مجيع 
ت اليت كانت تسعى إىل إعادة إنتاج التجارب واحملاوال

التاريخ نفسه سواء مت باسم العاملية أو الكونية أو باسم 
ما يتقطعان عند نقطة واحدة،  األصالة واخلصوصية، إ
هي التنكر لروح العصر، األوىل ترى أن األسالف مل 
ينجزوا إال شيئا ال يستحق الذكر وبذلك تلغي كل ما هو 

إلسهام يف صياغة وعي متقدم، قوي وحيوي وقادر على ا
أما النظرة الثانية السلفية  فتعلن بأن األسالف قاموا بكل 

األوىل تسقطنا يف تبعية . شيء ومل يرتكوا لألخالف شيئا
واضحة لآلخر وهو الغرب والثانية تسقطنا يف تبعية 

  )12(.واضحة لآلخر وهو املاضي
ويف األخري فلعل التحدي األكرب الذي يستوجب 

اجملتمعات العربية مواجهته هو التحكم يف نقاط على 
ا  ضعفها نفسها ويف مقدمتها نظمها السياسية ومنظوما
االقتصادية واألمنية واإلدارية واالجتماعية والثقافية، 
واكتشاف هذه النقاط وإدراك النقائص والسعي إىل 
معاجلتها، هذه هي اخلطوة األوىل حنو تكوين الفاعل 

على حتديد أهداف وبلورة اسرتاتيجيات التارخيي القادر 
والدخول يف تنافس أو تفاهم مع األطراف الدولية 

فال أمل اليوم لطرف يف التأثري على مصريه . األخرى
اخلاص إال إذا جنح يف أن يكون شريكا مع اآلخرين يف 
التعاطي اإلجيايب مع التحديات العاملية، فاملشاكل اليت 

عاين منها بقية اجملتمعات وال يعاين منها هي نفسها اليت ت
جمال لبلورة حلول ناجعة هلا إال من خالل منظورات 

  .إقليمية وعاملية
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  :النزعة العقلية في فهم النص الديني في عصر النبي 
 التأويل عند التابعين

  
  بلعز كريمة / د

  .الجزائر  –سعيدة  –جامعة الدكتور موالي طاهر 
 

هم ملعاين النصوص تفاوت الصحابة يف إدراك
م  الدينية حسب درجات الفهم ، واختالف أحواهلم وقر

 –، وأن فهم الصحابة القرءان يف مجلته )ص(من الرسول 
فإن فهمه تفصيال، ومعرفة دقائق باطنه  -ظاهره وأحكامه

أمر مل يتيسر لعامتهم فأشكل على بعضهم ما ظهر 
حىت  للبعض اآلخر ، ولو كان القرءان كله ظاهر مكشوفا

   )1( .يستوي العامل واجلاهل لبطل التفاضل بني الناس 
ومن هنا كان للصحابة وقفات أمام بعض 
النصوص الدينية اليت دقت معانيها واأللفاظ اليت ختتفي 

يه ، وذلك ألن القرءان فشيئا يرغبون يف معرفتهورائها 
اجململ، واملشكل، واملتشابه، غري أن حرية الصحابة مل 

وا يرجعون يف مثل هذه اإلشكاليات إىل ، إذ كانتطل
،  تفسريهفيفسر هلم ما تدعوه احلاجة إىل) ص(الرسول 

وما " ويبني هلم ما خفي عن إدراكهم مصادقا لقوله تعاىل 
أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 

  .  64النحل اآلية  "وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
ز الصحابة إىل تأويل وكثريا ما كانت احلاجة تعو 

إذا أشكل عليهم األمر، ومن ) ص(من جانب الرسول 
تأويله إال ببيان من الرسول  القرءان ما ال يوصل إىل علم

، فمن املعروف أن السنة النبوية تفصل جممل )ص(
   )2(.نآالقر 

توقف الوحي وانقطعت ) ص(وبعد وفاة الرسول 
بعدمها السنة، فبدت احلاجة ملحة إلجياد مصدر ثالث 

لإلشكاليات املتعلقة باخلطاب الديين وفهم النص ومعرفة 
مقصد الشارع، واالرتضاء بالتأويل مع عدم اخلضوع لتأويل 
القرءان باهلوى من غري دليل ومن مث فإن التأويل الذي 
يبعد النص عن مفهومه الصحيح مل يكن قد عرف يف 

  .أو الصحابة أو التابعني ) ص(عهد الرسول 

نص مفاتيح داللية تكشف غوامض هذا ومادام لل
النص نفسه، وهي مبثابة آلية هامة لتحويل فعل القراء إىل 

    )3(.فعل إجيايب يساهم يف إبراز لداللة النص

نزعة ) ص( ظهرت يف مكة وبعد وفاة الرسول 
عقلية يف فهم نصوص القرءان الكرمي بني كبار مفسريها 

، وكان )  هـ 104ت ( ومن بني هؤالء جماهد بن حرب 
جماهد رضي اهللا عنه يعطي عقله حرية واسعة يف ظاهرها 
بعيدا ، فإذا مر بنص قرءاين من هذا القبيل وجدناه ينزله 

   )4(بكل وضوح على التشبيه والتمثيل
وهذا مبدأ من املبادئ اليت قررها املعتزلة فيما بعد 

إن التأويل عند املفسرين من التابعني .... على آيات كثرية 
اء يف مكة أو املدينة أو مدرسة العراق تلقوا غالب سو 

أقواهلم يف التفسري عن الصحابة وما وراء ذلك كان 
اجتهادا هلم، وكانوا على درجة عالية من العلم ودقة الفهم 
وما دام الرمز يف الفكر الفلسفي اإلسالمي قد تأسس 

ا مث تكاتف مع احلمولة اجملازي ة للنص داخل اللغة ذا
ألن ، فإن النص القرآين نص حيا "القرآن"األساس الديين 

، بل أنه يعيد نقد األفهام الفهم فيه متعلق به مل يكتمل
السابقة عليه، وهو ما جيعله يف كل مرة لنص أو لنصوص 
هامشية تتحول، مع شروط الوعي املرتبطة بالتاريخ، إىل 
نصوص مركزية واالنشغال على رمزية النص بالتأويل ال 

، أي حينما تعطى كقوة  عندما نشتق اللغة نفسهاتأتى إالي
     )5(حميثة لفعل الفهم نفسه
  : التأويل والنص الديني 

والنص املؤسس لتاريخ الفهم العريب اإلسالمي 
القرآن ، ينطلق من التمييز ببنيته على الشعر اجلاهلي ، أي 
أن إنتاج الرموز فيه خيتلف عن إنتاجها يف الشعرية اجلاهلية 

على مستوى اللغة وإمنا على مستوى الداللية وعلمها ليس 
يشغل  –القرآن  –الذي يفتقر إىل األشياء ومراجعتها ألنه 
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منذ البداية على مجل اللغة لتقرير الوجود، بل أن اخللق 
وألنه ال ميكننا الفهم إال يف اللغة ... يتأسس على اللغة 

ن ممكنا ، فإن اقرتاب الغيب من الفهم اإلنساين مل يكاو 
إال بتوسط الرموز اللغوية وحتريك اجملاز داخلها لتوسيع 

، ومنه يتمكن الفهم من نشر اإلمكان الوجوديدائرة 
قواعده واالحتفاظ بشموليته بربط وظائف متعددة 

   )6(الواحدة  ةواحتياطيات املعىن باللحظة التأسيسي
اء والطريق املباشر يف اإلبالغ وبعد انتهاء األنبي

أصبح الفكر العريب اإلسالمي يف مواجهة اللغة  )الوحي(
ا اكتملت حنوا وبالغة، ومنه  اليت بدت هذه األخرى أ
فإن أي تأويل وأي حتديد للمعىن داخل الثقافة العربية 

لة اللغة واستعادة زمن اإلسالمية ال يتم إال بإعادة خلخ
، وإن كانت أي حماولة إخراجها ونشرها وبعثها، انشائيتها

وهي ما ابتدئ به اخللق فإن التأويل هو ما يبتدئ به  اللغة
  .البعث وامليعاد 

ومهما يكن األمر فإن نواة االختالف يف 
، وأن أول جدل األحكام، بدأت بدورها يف زمن التابعــني

ينية اليت حتمل ما ، كان حول ألفاظ النصوص الددار ثار
ي ، وما يدل على االختبار، وكيف أن الرأيدل على اخلري

وقل الحق من "وضده وارد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 
اآلية  الكهف "ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وحول هذه اآليات وما . ما يدل على االختيار. 29
ها دار االختالف بني املؤمننيش ، وواقع األمر أن ا

االعتماد على تفسري السلف من الصحابة والتابعني ال 
صحاب هذا التصور من موقف اختياري يعتمد خيلوا عن أ

، هذا االختيار القائم على الرتجيح بني اآلراءعلى الرتجيح 
يعكس بدوره موقفا تأويليا تابعا من موقف املفسر ومهوم 
عصره وإطاره الفكري والثقايف وكلها أمور ال ميكن ألي 
مفسر أن يتجنبها مهما ادعى املوضوعية واالنعزال عن 

هذا إىل جانب  .ياة مرة أخرى يف املاضيواقع واحلال
استبدال لفظة بلفظة للشرح والتوضيح، أو التعبري عن 
املعىن بعبارات أخرى يتضمن بالضرورة فهما خاصا يرتبط 
بداللة اللغة من عصر إىل عصر كما يرتبط باإلطار املعريف 
الذي تعكسه اللغة يف تطورها التارخيي فإذا أضفنا إىل ذلك 

ا مرتاأن األلفا دفة تعكس فروقا دقيقة يف ظ اليت يظن أ

، أدركنا أ أي شرح ال بد أن يتضمن نوعا من داللتها
   )7(.التأويل

  : التأويل واللغة 
اللغة يف املنظومة األصولية، إحدى أهم األدوات 

، ولعل الذي يعطي حتديد الدالالتيف استنباط األحكام و 
ا اختذت وسيلةاللغة هذه امل إذ توظف  ،ال غاية يزة هو أ

ا التعبريية وقواعدها األصولية لفهم غايات النص  إمكانا
وروح الدالالت فيه، على نقيض علوم العربية اليت تعاملت 

ا يف ولذلك تربز اللغة .... مع اللغة كفاية يف حد ذا
، وما اختالف املذاهب احلقل األصويل ذات نظام خمتلف

ا الشرعيةتنباط األحكام من مالفقهية يف اس ، إال ضا
مظهر من مظاهر استثمار حقول اللغة املختلفة من قبل 
من قبل علماء التدليل على صحة الرتجيح كما يف النص 

، يف قوله تعاىل "الوضوء والطهارة"القرآين املتناول ملوضوع 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا "

ا برؤوسكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو 
  . 07سورة املائدة آية " وأرجلكم إلى الكعبين

هل " أرجلكم"فاختلف العلماء يف إعراب لفظ 
" رؤوسكم"حق مبن عطف عليه وهو لفظ ، فيلهو بالكسر

ى لفظ سابق حكمه فيأخذ حكمه ودالالته أو بعطف عل
فيأخذ حكمه اإلعرايب " وجوهكم"النصب وهو لفظ 

يرتد إىل  –ها هنا  –داللية وبالتايل الداليل فاستنبط ال
أي ( اآللية العالئقية اليت تربط عناصر اخلطاب شكليا 

، وال ميكن )أي دالليا ومعنويا(، ووصفيا )حنويا وإعرابيا
    )8(حبال أن نتصور احلكم دون حتديد العالقة

   : التأويل عند الصوفية 
مل يكن من السهل أن جيد الصوفية يف القرآن ما 

تعاليمهم، فنظروا يف آيات القرآن نظرة  يتفق صراحة مع
م، وحاولوا أن جيدوا يف القرآن ما  تتماشى مع اجتاها
يشهد هلم، فتعسفوا يف فهمهم للنص الديين وتفسريه 
فنظروا إىل باطن الشريعة دون ظاهرها وقالوا أن احلقيقة هي 
املعىن الباطن املسترت وراء ظاهر النص، ومن هنا قال 

، وهو تأويل ري الغيضي أو االستشاريية بالتفسالصوف
آيات القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى 
إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك، وهي ما يعرف عند 
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الصوفية بعلم اخلواطر، وعلوم املشاهدات واملكاشفات، 
، وهو الذي تغردت به وهي اليت ختتص بعلم اإلشارة

   )9(.الصوفية

ليست نتيجة عرفة عند الصوفية ومن الواضح أن امل
، بل هي متوقفة على رضوان اهللا ومشيئته حبث عقلي

يسبغها منحة من عنده على هؤالء الصوفية الذين نادوا 
بوجود حقائق باطنية خفية، ليس للعقل أن يضعها موضع 
م  م وحدهم الذين بإمكا حبث ومناقشة، ويقرون أ

شارية م اإلهذه احلقائق الباطنة بتأويال الوصول إىل
ذلك لقوله ) هـ 380ت (اخلاصة ويؤكد الكالبادي  

، ألن مشاهدات القلوب علم اإلشارة: وإنما قيل"
ومكاشفات األسرار ال يمكن العبارة عنها على التحقيق 
بل تعلم المنازالت والمواحيد ، وال يعرفها األمن بإنزال 

    )10("تلك األحوال وحل تلك المقامات

ظته أن موقف الصوفية من باطن ومما جيب مالح
  : الشريعة وظاهرها ينقسم إىل ثالثة أقسام 

الصوفية يقولون بالباطن مع االلتزام لظاهر الشرع  -1
كل باطن خيالف ) هـ  277ت ( ويقول أبو سعيد احلراز 

  .ظاهر فهو باطل
صوفية يقولون بالباطن يسقط ظاهر الشرع املتمثل يف  -2

عتربوا النية أفضل من العمل متأولني العبارات واملعامالت وا
الذي رواه البخاري ومسلم ) ص(يف ذلك حديث الرسول 

 ".إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  نوى"
حيث خالص العبد عند الصوفية يف إخالص النية ال يف 
القيام بالعمل  وهم يفضلون التأمل على العبادة ألن التأمل 

ة عندهم ، وبه حتصل الفوائد عمل روحي خالص وهو الغاي
  .الروحية من العبادة 

الصوفية يقولون بالظاهر ويقومون بأعماله ولكن ظاهر  -3
الرمزيون  –الشريعة عندهم يرمز إىل معان باطنية ، وهم 

ولذلك أولو شعائر الدين الظاهرية تأويال  –من الصوفية 
  .باطنيا 

فسري احلق أن هناك تأويالت غاية يف الغرابة يف الت
الصويف االستشاري يقف العقل أمامها حائرا وعاجزا عن 
تلمس وجها هلا حتمل عليه، مما بعد إشكالية كربى يف 

     )11(.تاريخ تفسري النص الديين

إن ما ميز الفكر الصويف يف تاريخ القراءة العربية 
اإلسالمية كونه دائم البداية باستشارته ملراجع جديدة متاما 

يادية ال تسمح بنفوذ اللغة وال من حيث مراجع احل
بتحريض الفعل التارخيي ولئن كان النص سابقا على الفهم 
يف املواضعة الزمنية، فإن الوعي باإلمكان يفتح اللغة على 
عامل تضطرب فيه املراجع األساسية لدالالت الكلمات وال 
تتمكن العالمات من الربهنة على شكل وجودها وهو ما 

روح داخل صورة العامل املوجه يسمح للذن بإنشاء ش
بقصود املعاين الضروري للنص، وعربها يتم إنشاء العامل 
اجلديد ولتآلفي عامل إحايل ويف اإلحالة تندرج حقيقة حلالة 

   )12( .اإلمكان 

احتكر الصوفيون التأويل واحتقروا العقل وضيقوا 
دائرة اإلسالم حني جعلوا التأويل حقا حيتكرونه وينكرونه 

ل يف التآويل كما أنكره آلخرين وأبطلوا قيمة العقعلى ا
، وقد أولوا اآليات تأويالت خاصة تتناىف مع الباطنية

، طلب وال يقوم عليها دليل املعاينالظاهر وتتعسف يف 
  .وأبطلوا قيمة العقل يف التأويل كما أنكره الباطنية 

، وتتعسف آليات تأويالت خاصة تنايف الظاهروقد أولوا ا
  .الباطن وال يقوم عليها دليل برهاين يف طلب 

   :خاتمة 
، أمر، فقد لعب التأويل دورا مهمامهما يكن من 

بل وخطريا يف خمتلف البيئات الفكرية اإلسالمية وأصبح 
أداة فعالة عند كل املشتغلني بالنص الديين، فأصحاب 
الفرق يعولون عليه يف نصرة مذاهبهم واملتكلمون 

م اجلدلية، والصوفية وأهل الباطن  يستخدمونه يف حماورا
ايعتمدون عليه وصوال إىل  ، حقائقهم الباطنية اليت قالوا 

والفالسفة يلجؤون إىل التأويل لصرف ظاهر الشرع إىل ما 
يوافق العقل إذا تعارض معه وخبضوع التأويل إىل كل هذه 
االجتاهات أصبح ميثل إشكالية غاية يف األمهية واخلطورة 

ا تتصل ب بحث اجلوانب الدقيقة يف القضايا اإلهلية أل
والشائكة يف النصوص الدينية ، وعليه فإن إشكالية التأويل 
قضية حمورية ينطوي حتتها الفكر الفلسفي والديين عند 

  املسلمني، ومن هنا كانت منار اهتمام مفكري 
 

 

 



 

32  

  :قائمة المراجع
  وابن رشد اشكالية التأويل بني كل من الغزايل –أمحد عبد املهيمني  -1

  .2001 – 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ط
ديوان املطبوعات اجلامعية  –النص والتأويل  –منقور عبد اجلليل  -2

 2010 –اجلزائر د ط 

القاهرة  –مكتبة وهبة  –التفسري واملفسرون  –حممد حسني الذهيب  -3
 1993 – 1ج  –

 – 1ط – منشورات االختالف –اللغة والتأويل  –عمارة ناصر / د -4
2007 

 2003- 5ط –فلسفة التأويل املركز الثقايف العريب  –حامد أبو زيد  -5

  - حتقيق النواوي  –التعرف ملذهب أهل التصوف  –الكالبادي  -6
 1980-القاهرة

دار  –التصوف الثورة الروحية يف اإلسالم  –أبو العالء العفيفي  -7
 .دت1ط –مصر  –املعارف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
اشكالية التأويل بني كل من الغزايل  وابن رشد  –أمحد عبد املهيمني  -1

  90ص  – 2001 – 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ط

  91نفس املرجع السابق ص  –أمحد عبد املهيمني  -2

ديوان املطبوعات اجلامعية  –النص والتأويل  –منقور عبد اجلليل  -3
  47ص  2010 –اجلزائر د ط 

القاهرة  –مكتبة وهبة  –التفسري واملفسرون  –د حسني الذهيب حمم -4
  108ص    1993 – 1ج  –

 – 1ط –منشورات االختالف  –اللغة والتأويل  –عمارة ناصر / د -5
  65ص  -2007

  59ص -املرجع السابق –عمارة ناصر  -6

- 5ط –فلسفة التأويل املركز الثقايف العريب  –نص حامد أبو زيد  -7
  12ص  – 2003

  21ص  –املرجع السابق  –النص والتأويل  –قور عبد اجلليل من -8

  - حتقيق النواوي  –التعرف ملذهب أهل التصوف  –الكالبادي  -9
  105ص  1980 - 2ص –القاهرة 

    105املرجع نفسه ص  - 10

دار  –التصوف الثورة الروحية يف اإلسالم  –أبو العالء العفيفي  - 11
 . 115ص  – 1ط –مصر  –املعارف 

  110ص  –املرجع السابق  –ملهيمن أمحد عبد ا - 12

  117ص  –املرجع السابق  –عمارة ناصر  - 13
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  البعد الثقافي والفكري للعولمة وتداعياته في عالمنا المعاصر
 الدكتور جياللي بوبكر

  كلية العوم اإلنسانية واالجتماعيةقسم الفلسفة ،
  .جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،الجزائر

  
ا ال يكون  إّن احلديث عن مظاهر العوملة وجتلّيا
يف غياب احلديث عن ظروف تكوينها وعوامل انتشارها 
ومن دون ربطها بالواقع الرأمسايل واإليديولوجية الليربالية 
والفكر احلداثي وما أفرزته هذه الروافد من آثار وتداعيات  

يف سياق كان هلا السبق يف إنتاج العوملة باملفهوم املعاصر و 
العصر وما متيز به من حتّوالت وحتديات، ومن غري املمكن 
حصر تداعيات العوملة على احلياة الثقافية كما يفعل 
البعض، فهي كوكبة وكونية ذات تركيبة عامة تشمل احلياة 
برمتها ومتس مجيع ميادينها، ويظهر تأثريها يف اجملاالت 

السياسية الفكرية والثقافية والعلمية والتكنولوجية و 
واالقتصادية واالجتماعية وغريها، ألّن أصل تكوينها يعود 
إىل ما ّمت إفرازه من انفجار علمي وتقدم تكنولوجي وتطور 
اقتصادي وحتول سياسي و تغّري اجتماعي، وجتّلى ذلك يف 
بلدان الغرب األوريب ويف الواليات املتحدة األمريكية، 

علمي والتكنولوجي البلدان اليت احتكرت منتجات التقدم ال
وشرعت يف تعميم إيديولوجيتها وثقافتها ومنوذجها 
االقتصادي والسياسي واالجتماعي على شعوب العامل 
األخرى خاصة تلك اليت ختتلف معها إيديولوجيا، وتفرض 
القيود على كل احملاوالت اليت تستهدف التنمية االقتصادية 

حلداثي واخلروج من التخلف خارج النموذج الليربايل ا
الغريب، فاجته النموذج احلداثي الليربايل حنو العاملية لتوفر 
عواملها املوضوعية االقتصادية والعلمية والتكنولوجية 
والعوامل الذاتية السياسية واإليديولوجية واليت تعرب عن 
اخلصوصية الفكرية والثقافية الغربية يف مقابل خصوصيات 

  .شىت عرفها ويعرفها العامل
ياق التارخيي الذي نشأت فيه العوملة إّن الس

ا، وهي جتليات ارتبطت  وتكّونت يكشف عن جتليا
أساسا بالفكر والثقافة وبالسياسة واالقتصاد وباحلياة 
االجتماعية عامة، وإن كان االقتصاد وتطّوره كانت له 
األولوية يف جّر العامل صوب العوملة وجعلها تشمل ما هو 

عسكري وغريه، بالنسبة ثقايف وسياسي واجتماعي و 
للمظهر الفكري والفلسفي والثقايف عموما ويتمثل يف 
احلرص على تعميم الفكر الفلسفي الليربايل الرأمسايل الذي 
يقوم على مبادئ احلداثة والتحديث كما يفهمها الغرب، 
وهو فكر مناهض لكل أمناط الفكر يف العامل، هذه 

ة األوربية املفاهيم واملقوالت اليت ارتبطت بالنهض
وباإلصالح الديين والسياسي والرتبوي واالجتماعي عامة 
وباالنفجار العلمي والتكنولوجي وبالثورة الصناعية، وهي 
املفاهيم اليت قامت عليها العقالنية والفكر النظري يف 
احلضارة احلديثة واملعاصرة، ومتثلت يف إصالح العقل ويف 

ا ويف الروح النقدية وإ خضاع كل ما هو قائم العقالنية ذا
وتراثي من فكري وثقايف وعلمي وفلسفي ملعيار النقد 
ا يف مواجهة  والغربلة، والتمسك بالروح العلمية ومبقوما
األفكار غري العلمية، وإقصاء الفكر الفلسفي الكالسيكي 
الذي متيز بطابعه امليتافيزيقي والغييب أحيانا وبطابعه املثايل 

وإبعاد كل ما هو ال علمي من اجملرد يف أحيان أخرى، 
ديين وسحري وغريه، والتمسك بالتوجه العلماين الذي 
يُقصي كل مقدس أخالقي أو ديين أو إنساين، ويفصل بني 
الدنيوي وغري الدنيوي وال يهتم إّال مبا هو دنيوي، ومن 
املفاهيم األساسية يف الفكر الغريب احلرية يف احلياة الفردية 

ية، واحلرية والتعددية يف احلياة ويف احلياة االقتصاد
السياسية، وصار مفهوم احلرية شعار احلياة يف العامل الغريب 
فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وممارستها بالصورة 

  .الغربية عالمة التحضر ومواكبة العصر
صارت العوملة يف الفكر الغريب من الضروريات 

إّن : "ار ليكلراكفهي كما يقول جري  ةوالبديهيات املطلوب
العوملة كتابة . العوملة أمر خيتلف عن األمر البسيط واحملض

عن والدة كرة أرضية واحدة هي من اآلن وصاعدا ملك 
ا ليست ملكية أيّة حضارة كربى وال  :الناس أمجعني ّ إ

سيطرة ألي منها عليها، لكرة أرضية ال مركز عليها أما 
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مركز مسيطر  لعامل إىلالتغريب وخالفا لذلك فيعين انقسام ا
وإىل طرف خاضع للسيطرة، إنّه اسم آخر لإلمربيالية 

وارتبط تعميم احلداثة ونقلها خارج الغرب  )1(".واالستعمار
األوريب وخارج الواليات املتحدة األمريكية جبملة من 
املبادئ منها نقل التكنولوجيا وتسويقها ملختلف شعوب 

خالل حوار األديان العامل، واعتماد أسلوب احلوار من 
والثقافات واحلرص على محاية حقوق اإلنسان واحملافظة 
على البيئة واحلد من التسلح النووي وغريه، فالعقالنية اليت 
قام عليها الفكر الليربايل احلداثي واملبادئ اليت متثّلتها 
القوى الكربى أخذت طابع العوملة وصفة الكونية من 

نشر ثقافة العوملة الفكرية  خالل حرص القوى املهيمنة على
والفلسفية واليت متُثل يف جوهرها النموذج الثقايف الفكري 
والفلسفي الغريب األمريكي جبميع خصوصياته، النموذج 

من خالل  -الذي ارتضاه الغرب لنفسه وفرضه على غريه 
عن طريق العوملة اليت جتّلت فيه  -عوملة املناهج الرتبوية 
  .ا وفلسفياتربويا وثقافيا وفكري

كان للوضع الثقايف يف جو العوملة أثره البارز على 
ا  ُ ثقافات الشعوب يف األطراف، اليت تعّرضت وحد
للتصدع والتشقق، وطرحت لديها إشكالية العوملة 
واخلصوصية الثقافية، وإشكالية العوملة والوحدة الثقافية 

اضيها والفكرية والدينية، وإشكالية العوملة وتاريخ الثقافة وم
وحاضرها ومستقبلها، مما يعين أّن العوملة نابعة من الشعور 
بالعظمة وصادرة عن إرادة اهليمنة، يقول حممد عابد 

إرادة اهليمنة،  GLOBALISATIONالعوملة :"اجلابري
 ةأما العاملي. وبالتايل قمع وإقصاء للخصوصي

UNIVERSALITE-UNIVERSALISME فهي طموح ،
العوملة احتواء :ة إىل مستوى عامليإىل االرتفاع باخلصوصي

نشدان . للعامل، والعاملية تفتح على ما هو كوين عاملي
العاملية يف اجملال الثقايف، كما يف غريه من اجملاالت، طموح 
مشروع، ورغبة يف األخذ والعطاء، يف التعارف واحلوار 

ا طريق األنا للتعامل مع اآلخر بوصفه أنا ثانية . والتالقح ّ إ
ها إىل جعل اإليثار حيل حمل األثرة، أما العوملة فهي طريق

طموح بل إرادة الخرتاق اآلخر وسلبه خصوصيته، وبالتايل 
نفيه من العامل، العاملية إغناء للهوية الثقافية، أما العوملة 

واالخرتاق الثقايف الذي متارسه . فهي اخرتاق هلا ومتييع

الصراع ..حللول حملهوا يالعوملة يريد إلغاء الصراع اإليديولوج
اإليديولوجي صراع حول تأويل احلاضر وتفسري املاضي 
والتشريع للمستقبل، أما االخرتاق الثقايف فيستهدف األداة 

ا ذلك التأويل والتفسري والتشريع يستهدف : اليت يتم 
 :العقل والنفس ووسيلتهما يف التعامل مع العامل

   )2(."اإلدراك
لثقافية والعوملة وقعها وكان إلشكالية اخلصوصية ا

الكبري على الثقافة والفكر واملعتقدات الدينية يف العامل 
أمجع ويف العامل العريب واإلسالمي احلديث واملعاصر بصفة 
خاصة، خاصة وهو العامل األكثر استهدافا من قبل العوملة 
ألسباب تارخيية وعقدية وجيوسياسية وإسرتاتيجية، وإذا  

قد حرصا على تفتيت العامل العريب كان املركز والعوملة 
واإلسالمي سياسيا هدرا للطاقة وضربا للوحدة وقضاء على 
التكتل والتجمع إىل سين وغري سين، إىل بربري وغري 
بربري، إىل عريب ومسلم إىل غريها من الثنائيات والثالثيات 
وأكرب منها تكريسا للصراعات الطائفية واملذهبية والنزاعات 

ما حرصا على ذلك من قبل العرقية واجل ّ هوية وغريها، فإ
ومن خالل املدخل واملقدمة إىل ذلك، أي االنطالق من 
تفتيت العرب واملسلمني ثقافيا وعقائديا وتراثيا وتارخييا، 
ألّن الشعوب العربية واإلسالمية مازال الرتاث فيها حّيا، 
حيركها يف وجه عواصف العوملة ورياح ثقافتها اليت 

قالع ثقافات الشعوب من اجلذور، وإعادة تستهدف إ
تشكيلها وفق ما تتطلبه ثقافة العوملة وسائر مصاحل املركز، 
والصراعات السياسية يف بلدان العامل العريب واإلسالمي بني 
ا هي يف  أنظمة احلكم واملعارضة مبختلف انتماءا
ا ويف جوهرها صراعات ثقافية وفكرية وإيديولوجية  منطلقا

عوملة على خلقها وإذكاءها إلجياد التفرقة والقضاء حترص ال
على الوحدة الثقافية والفكرية والعقدية، واملركز يعي جيدا 
دور الوحدة الثقافية يف جتميع القوة والنهوض بالتنمية 
والتطور واالزدهار، هو الوضع الذي عرفته الدولة 
 اإلسالمية يف أيام عزها الديين والثقايف واحلضاري عموما،
وكان للوحدة الدينية وللرابطة الثقافية األثر األقوى يف 
حتقيق تلك القّوة والعزة، هلذا كان من حرص العوملة أن 
جتعل من الثقافة والفكر يف العامل العريب واإلسالمي 
احلديث واملعاصر تيارات فكرية متصارعة، واجتاهات داخل 
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عيتها التيارات متباينة، ومدارس فلسفية خمتلفة تستمد شر 
من املوروث والوافد، التيار اإلسالمي والتيار الليربايل والتيار 
االشرتاكي والشيوعي، وكل تيار من هذه التيارات منقسم 
على نفسه، فالتيار اإلسالمي فيه االجتاه السلفي األصويل 
احملافظ واالجتاه السلفي املعتدل واالجتاه السلفي اجلهادي 

اه هو اآلخر منقسم على التكفريي وغريه بل جند كل اجت
نفسه يف مواقف حتددها أراء األفراد والفئات، أما التيار 
الليربايل القومي جند فيه االجتاه الليربايل التغرييب والليربالية 
التوفيقية وهكذا مع التيارات القومية االشرتاكية والتيارات 
الشيوعية، وصار كل تيار يقدح يف اآلخر ويطعن يف مبادئه 

  .ره، هذا يكفر ذاك وهذا خيّون اآلخروأفكا
انتقل الصراع الفكري والديين والثقايف إىل احلياة 
السياسية واالجتماعية، مث حتول إىل عمل مسلح واقتتال 
بني اإلخوة األشقاء يف الوطن ويف الثقافة ويف التاريخ ويف 
املصري املشرتك، هو األمر الوضع الذي عاشته وال تزال 

شعوب العامل العريب واإلسالمي، يف لبنان  تعيشه الكثري من
ويف اجلزائر ويف السودان ويف الصومال ويف غريها، ومن 
جانب آخر جند حقد الشعوب على العوملة واملركز بسبب 
ا أّدى إىل  ا وطمسها وحمو وحد حماوالت تشويه ثقافا
تنامي وتطور العنف الفكري لديها ضد العوملة واملركز، 

عض إىل العمل املسلح ضد مصاحل الغرب وانتهى عند الب
األوريب ومصاحل الواليات املتحدة األمريكية، وضد مصاحل  
كل من يتجه يف اجتاه العوملة واملركز، فاهلدف األساسي 
من العوملة الثقافية تسخري كل وسائل اإلعالم واالتصال 
والنظم املعلوماتية ومؤسسات العلم والفكر والثقافة وكل 

فكرية والثقافية والعلمية من مؤمترات وندوات النشاطات ال
وملتقيات وغريها للوصول إىل ثقافة تتخطى احلدود 
السياسية واجلغرافية مهما كانت صالبتها وخترتق حدود 
الدولة الوطنية والقومية وال تعرتف باخلصوصية الثقافية 
والتارخيية والدينية أليّة مجاعة بشرية وتبحث عن مواطن 

ارخيي والتشابه الثقايف والتماثل الفكري بني التقاطع الت
دف توحيد القّيم الفردية واالجتماعية   شعوب املعمورة 
التارخيية واجلغرافية قيم االستهالك املادي والثقايف ولتصب 
يف وحدة عاملية وكوكبة واحدة حتت سيطرة األمركة 
املتصهينة بالدرجة األوىل والغرب األوريب املتقدم بالدرجة 

لثانية أما بقية بلدان العامل فتعيش التبعية واالستغالل ا
ففي األطروحة السابعة من أطروحاته . مبختلف أشكاله

ومع التطبيع مع : "حول العوملة يقول حممد عابد اجلابري
اهليمنة واالستسالم لعملية االستتباع احلضاري يأيت فقدان 

إفراغ اهلوية الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة، وبالتايل 
الثقافية من كل حمتوى، إّن العوملة عامل من دون دولة، من 

إنّه عامل املؤسسات والشبكات .ندون أمة، من دون وط
العاملية، عامل الفاعلني وهم املسريون، واملفعول فيهم وهم 
املستهلكون للسلع والصور واملعلومات واحلركات 

الفضاء أما وطنهم فهو . والسكنات اليت تفرض عليهم
املعلومايت الذي تصنعه شبكات االتصال، الفضاء الذي 

العوملة . والثقافة ةاالقتصاد والسياس -يسيطر ويوجه-حيتوي
نظام يريد رفع : نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن

احلواجز واحلدود أمام الشبكات واملؤسسات والشركات 
وجعل دورها املتعددة اجلنسية، وبالتايل إذابة الدول الوطنية 

. يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات اهليمنة العاملية
والعوملة تقوم على اخلوصصة، أي على نزع ملكية الوطن 
. واألمة والدولة ونقلها إىل اخلواص يف الداخل واخلارج

وهكذا تتحول الدولة إىل جهاز ال ميلك وال يراقب وال 
ورها وإضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حض. يوجه
العوملة يؤديان حتما إىل استيقاظ وإيقاظ أطر  ةلفائد

لالنتماء سابقة على األمة والدولة، أعين القبيلة والطائفة 
ا مجيعا إىل ...واجلهة والتعصب املذهيب اخل، والدفع 

إىل متزيق اهلوية الثقافية : التقاتل والتناحر واإلفتاء املتبادل
   )3(".ليةإىل احلرب األه...القومية ةالوطني

ا املتعددة  ا وأبعادها وجتّليا إّن العوملة بتوّجها
واملختلفة من جهة واملتداخلة واملتشابكة من جهة أخرى 
متثل استعمارا قدميا جديدا يتماشى مع حتوالت العصر 

باالستعمار القدمي، متثل  اوهو استعمار موصول تارخيي
الكوكبية،  العوملة فيه أبرز حتول يقود العامل جتاه أهداف

" ما بعد"باعتبار أّن  ال " ما بعد االستعمار"العوملة هي "
، بل "ما قبل"يف مثل هذه التعابري ال يعين القطيعة مع ال 

ما بعد "يعين االستمرار فيه بصورة جديدة،كما نقول 
ومتثل العوملة يف الواقع اإلنساين املعاصر واقعا  )4(".احلداثة

لغرب األوريب املعاصر بكل ما بعينه حمتوما من األمركة وا
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أوتيا من قّوة وغلبة، واقع تتسرب مؤثراته وآثاره وتداعياته 
بدون هوادة ومن غري توقف عرب كل املداخل لغزو حياة 
الشعوب فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا 
وعسكريا وغريه، وزاد يف قّوة الغزو دور وسائل اإلعالم 

ا،  فمن اجلانب الفكري والثقايف وإذا  وتطور تكنولوجيا
عن مرحلة تارخيية بعينها، وتتشكل يف "كانت الثقافة تعرب

إطار الوعي التارخيي ألمة ومن خالله، وتتعدد املسارات 
بتعدد الثقافات عرب التاريخ، فإذا ما سيطرت ثقافة 
وذاعت، وحتولت إىل ثقافة مركزية وأصبحت باقي الثقافات 

سار الثقافة املركزية هو العصر يف األطراف، وأصبح م
والتاريخ واملسار لباقي املسارات، يعادل الثقافة العاملية، 

   )5( ."وغريها ثقافات حملية
إّن ثقافة العوملة يف عصرنا تشّكلت يف الوعي 
التارخيي الغريب األوريب واألمريكي احلديث واملعاصر، 
سيطرت وانتشرت فأصبحت تشمل كل ثقافات شعوب 

بوجود من يتبناها يف عدد قليل أو كثري، وهي  األطراف
إّن متّكن . ثقافة املركز يف األصل والنشأة والتكوين واهلوية

املركز األوريب احلديث واملعاصر من امتالك أسباب السيطرة 
ونشره ثقافته يف ربوع العامل خارج حدوده يف خمتلف 
ثقافات العامل جعل اجتاه الثقافة األوربية هو االجتاه 
التارخيي لكافة الثقافات، هو األمر الذي عرفه اإلنسان يف 
ماضيه الثقايف واحلضاري، مع الثقافات الشرق القدمي مثل 
الثقافة الصينية والثقافة اهلندية والثقافة الفارسية والثقافة 
املصرية وبعدها ثقافة اليونان القدمي مث الثقافة اإلسالمية 

ز وغريه ميثل األطراف، وغريها، فكل منها كان يشكل املرك
مما يؤكد تعدد وتنوع املسارات الثقافية يف التاريخ، وثقافة 
العوملة الغازية واحدا من املسارات الثقافية تنّكر للحقيقة 
التارخيية اليت متتاز باحلياد واملوضوعية، وهي أّن الثقافة 
مهما كان مسارها والوعي التارخيي الذي تكّونت وترّبت 

هو ثابت وما هو متغري، على اخلاص  تنطوي على ما
ا  واملشرتك، اخلاص يلزمها ويعكس عناصر ذا
وخصوصيتها، أما املشرتك فهو إنساين عاملي عام ملك 
للجميع، مثل احلكمة الشرقية القدمية واحلكمة اليونانية 
واحلقيقة اإلسالمية والتقدم الفكري والثقايف والعلمي 

  .والتكنولوجي احلديث واملعاصر

ّن أصول ومصادر وجتليات الثقافة الغربية احلديثة إ
واملعاصرة اليت تسهر العوملة بكل ما أوتيت من قّوة على 
تروجيها ارتبطت كلها حبركة اإلصالح الديين والفكري 
والسياسي والرتبوي، وبالثورة على القدمي يف الفكر 
والالهوت والسياسة وغريها، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي 

ورة الصناعية، مما أّدى إىل ظهور فلسفة جديدة وقّيم وبالث
ثقافية جديدة أفرزها الوعي التارخيي يف الغرب األوريب 
احلديث، أهم ما متّيزت به هذه الثقافة والفلسفة هو 
ارتكازها على عدد من القّيم وهي قّيم مستمدة من 
الطبيعة البشرية ومما يعطي األولوية القصوى للجانب 

الدنيا من اعتبار للقّيم األخالقية والدينية، مثل  احليايت يف
االعتماد على العقل والعقالنية ونبذ كل ما ال يقبله العقل، 
واختاذ احلرية والتحرر سبيال يف احلياة الفردية واالجتماعية 
والسياسية واالقتصادية، وإبعاد كل ما يعيق ويقيد أو مينع 

ىت اجملالت، هذا سري اإلنسان حنو التقدم واالزدهار يف ش
ما تقوم عليه النظرية الليربالية وفلسفتها االقتصادية 
والسياسية، احلرية والتعددية والتداول على السلطة، وإبعاد 
الدولة والتوجيه مهما كان مصدره من التأثري يف احلياة 
االقتصادية، وارتكاز االقتصاد على احلرية وامللكية الفردية 

، ومن قّيم الثقافة الغربية احلديثة وعلى قوانني السوق احلرة
التوّجه العلمي واإلميان بالعلم الذي حّل حمل كل فكر وكل 
حقل معريف عرفه اإلنسان، توّجه أقصى كل صنوف 
التجّليات الثقافية الكالسيكية من فلسفات وديانات 
وآداب وأخالق وفنون علوم وغريها إّال ما خيدم املسار 

قائم يف الوعي التارخيي واحلضاري العلمي والعقالين احلر ال
يف الغرب األوريب احلديث، املسار العلمي يف الثقافة الغربية 
وانفصاله عن سائر املسارات غري العلمية جعله يقطع 
أشواطا رائدة يف دراسة الطبيعة والطاقة واإلنسان، ومعرفة 
العالقات الثابتة بني الظواهر واكتشاف القوانني اليت 

العالقات، التقدم العلمي وحاجة اإلنسان  تتحكم يف تلك
إىل التأثري يف الطبيعة والسيطرة عليها وتسخري ظواهرها 
وحتويل الطاقة من صورة نافعة إىل صورة غري نافعة كل هذا 
فّجر الثورة الصناعية والتطور التقين الذي أصبح ميزة من 
ميزات العصر وأبرز حتول أثّر يف حياة اإلنسان اليومية 

ة مباشرة من خالل اإلنتاج الصناعي لالستهالك وبصف
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اليومي ومن خالل حتول حياة اإلنسان من اعتمادها على 
وسائل وأساليب وتقنيات بدائية إىل وسائل وتقنيات 
متطورة جّدا يستعملها يف سائر أعماله ويف خمتلف جماالت 

ما حتقق بعد االعتماد على العقالنية وعلى احلرية . احلياة
لم والتكنولوجيا صار التوّجه احلديث للغرب وعلى الع

األوريب عقالين علمي حر، وملا أقصى هذا التوّجه كل ما 
هو غري علمي ومقدس أخالقيا كان أو دينيا أو غريه، 
واهتم فقط مبا هو طبيعي موضوعي وبشري، ومبا هو 
دنيوي ال ديين ترّسخ الطابع العلماين يف الثقافة الغربية، 

م استوحاها اإلنسان من وعيه التارخيي وأصبحت ذات قيّ 
احلضاري احلداثي والتحديثي يف مضمونه ويف املرحلة 

ا املختلفة ا وتطورا   .التارخيية بتحوال
إّن اخلصوصية الثقافية يف الغرب األوريب احلديث 
اليت ارتبطت بقّيم احلداثة والتحديث والليربالية من عقالنية 

وعلمانية وغريها واليت وحرية وتعددية وعلمنة وتقانة 
تطورت واتسعت جماالت استعماهلا، صارت متثل النموذج 
الثقايف يف املركز ومساره الذي جيب أن ُحيتذى به يف 
األطراف، تضطلع باملهمة عدة جهات مهتمة بالعوملة 
ومؤيدة هلا يف املركز ويف األطراف عن طريق ثقافة العوملة 

تعميم ثقافة املركز لتشمل وعوملة الثقافة، ثقافة العوملة أي 
ثقافات األطراف وحتتويها دومنا اعتبار للتنوع الثقايف 
والفكري والديين، وعوملة الثقافة أي حتويل ثقافات 
ا الضيقة ونقلها إىل سعة ورحابة  األطراف من خصوصيا
العاملية واالنفتاح على ثقافة املركز واالندماج معها يف جو 

 احلالني معا سواء عوملة الثقافة من االنسجام والتوافق، ويف
أو ثقافة العوملة فإّن النتيجة واحدة وحمسومة، هي أّن 
ثقافات األطراف األجزاء ُتصبح حمتواة يف ثقافة املركز 
الكل، ليس على سبيل التفاعل الثقايف النّدي وإّمنا على 
سبيل إعادة تشكيل ثقافة املركز لثقافات األطراف حسب 

ت واملصاحل املختلفة للمركز، ودون ما تقتضيه احلاجا
مراعاة حاجات ومصاحل األطراف، وملا كانت الثقافة 
الغربية ذات طابع علماين فهي ال تتقيد باملفاهيم غري 

ومن "العلمانية كالدينية واألخالقية بل هلا العداء وتبدي، 
لغريب أن عداء الثقافة العلمانية الغربية املادية احلديثة 

ى الثقافة اإلسالمية، بل إن لقادة الغربيني ينصب أساسا عل

السياسيني وقادة الثقافة والفلسفة والفكر يصوبون سهامهم 
حنو الثقافة اإلسالمية ويتخذون منها العدو الرئيسي 
لثقافتهم العلمانية املادية، وكثري من آراء بعض هؤالء القادة 
مثل الرئيس نكسون وفوكويامنا وهتنجتون وغريهم، وصراع 

حلضارات وحوار احلضارات تتجلى فيها هذه األفكار ا
  )6(".املعادية للفكر اإلسالمي

إّن جو ثقافة العوملة وعوملة الثقافة حريص كل 
احلرص على صهر ثقافات األطراف يف ثقافة املركز، وكان 
له تأثري ملموس يف هذه الثقافات ويف أهلها، فأصبح 

ا أّدى إىل للثقافة الغربية مرّوجون يف األطراف، مم
االختالف بني دعاة العوملة ومعارضيها، وكثريا ما حتّول 
االختالف إىل نزاعات وصراعات مسلحة، واحلقيقة أّن 
الكثري من النزاعات والصراعات الدموية وغري الدموية هي 
نتيجة صراع بني أنظمة سياسية وثقافية دخيلة ليربالية 

ذات  وغريها من جهة وبني تيارات وتنظيمات حملية
انتماءات ثقافية ودينية وتارخيية موروثة، وكثريا ما لعبت 
العوملة الثقافية والسياسية دورا يف متزيق وحدة اهلوية ووحدة 
اخلطاب الديين وحدة اخلطاب القومي ووحدة اخلطاب 

من مناذج هذا التمزق واهلوية املفقودة "الوطين السياسي، 
ب السياسي على حال اجلزائر واليت مل يستقر فيها اخلطا

مفهوم واضح حيدد خصوصيات اجملتمع اجلزائري، وبالتايل 
انتماءاته السياسية، يوظف هذا اخلطاب مفاهيم غري قارّة 

مفهوم األمة اجلزائرية حينا وأحيانا  للتحديد هوية اجلزائر مث
أخرى مفهوم األمة العربية مث مفهوم األمة اإلسالمية بكل 

وع ومشولية وأخريا دخل مفهوم ما حيمله هذا األخري من تن
  )7(".املتوسطية

حترص العوملة على نشر ثقافة التفسخ واالحنالل 
األخالقي وثقافة الشهوة واملتعة وإذاعة أنشطة الرتفيه 
واللهو واللعب والتسلية اليت فيها مضيعة للوقت وهدر 
للجهد من دون فائدة ُتذكر، ثقافة تزرع الفساد والتعفن 

لذي ال يأخذ يف االهتمام سوى اجلانب واملسخ الفكري ا
احليواين الشهواين يف اإلنسان، يعامله بطريقة آلية يف الفكر 
واملمارسة بأمتتة صماء وبعقالنية مفرطة وحبرية مشبوهة 
وبعلمانية غري متوازنة، ويسحب منه كل ما من شأنه يوفر 
 له التوازن والتوافق بني ماديته وروحانيته من قّيم عليا دينية



 

38  

وأخالقية وإنسانية، وحترص وسائل اإلعالم واالتصال على 
غرس قّيم العوملة الثقافية يف األطراف من خالل ما تبثه من 
أنشطة وبرامج تطبق فيها مناهج تربوية وتعليمية باسم 
التجديد والتطور يف حقل الرتبية والتعليم والتكوين، 
تستهدف من وراءها تربية وتكوين األجيال على قّيم 
النموذج الثقايف الغريب واألمريكي، وهو مطلب وطموح 
املنظمات العاملية الفكرية والثقافية والعلمية مثل منظمة 
اليونسكو، وهي منظمات تعمل حتت إشراف وتوجيه 
املركز، وتشرف على وسائل اإلعالم واالتصال اليت  تسعى 
ا، خاصة ممن  للنيل من ثقافات األطراف ومن خصوصيا

عوملة الثقافية ويتمسك بعناصر هويته الثقافية يُعارض ال
جهات من املركز  حريصة على تغليب منوذج ثقافة العوملة 
يف الرتبية والتعليم والتكوين والتثقيف واملثاقفة والرتفيه 

باسم املثاقفة يتم احنسار "وجند أّن . والتسلية وغريها
اللفظ اهلويات الثقافية اخلاصة يف الثقافة املركزية مع أّن 

ويعين القضاء على ثقافة  ACCULTURATIONسليب 
لصاحل أخرى، ابتالع ثقافة األطراف داخل ثقافة 

وختفف بعض املصطلحات األخرى من مستوى عدم .املركز
الندية بني الثقافات فتربز مفاهيم التفاعل الثقايف،التداخل 
احلضاري، حوار احلضارات، التبادل الثقايف، وهي مفاهيم 

 أّن ثقافة املركز هي الثقافة النمطية ممثلة يف تنتهي إىل
الثقافة العاملية واليت على كل ثقافة احتذاؤها، وُيستغل 
ضعف شعوب األطراف فيتم تغيري النظم واملناهج الرتبوية، 
وتطوير الكتب املدرسية وغريها يف مؤسسات الرتبية 
والتعليم والتكوين عامة، مثل ما حيصل يف جامع األزهر 

ويف غريه استجابة لتحوالت العصر ومتاشيا مع  مبصر
التطورات احلاصلة يف الرتبية والتعليم يف بلدان املركز، 
واستجابة آلليات العوملة ومداخلها املتعددة مثل حاجة 
شعوب العامل إىل التسامح وإىل حوار واحلضارات وإىل 
حوار الثقافات واألديان وتعايشها، االستجابة ومتثل ما 

ا أن يرتتب ع نها كفيل بإفراز تداعيات خطرية من شأ
تطمس اخلصوصية الثقافية والسادة الوطنية واملعتقدات 
الدينية، وتؤيد وتؤبد االحتالل والظلم الذي تتلقاه 
الشعوب العربية واإلسالمية وغريها يف خمتلف أقطار العامل 
وتنتهي أسطورة التعددية اليت طاملا قامت عليها حضارة 

لصاحل " عامل متعدد"عّرب عنها وليم جيمس يف املركز، و 
ثقافة تبدع وثقافات تستهلك، ثقافة . عامل أحادي الطرف
والوطن هو الضحية، ميدان لصراع ...تصدر وثقافات تنقل

القوى الكربى باملال والسالح، وتضيع اخلصوصية لصاحل 
الصراعات احمللية والدولية، ويصمت احلوار الوطين، ويشق 

فاملعركة إذن بني اخلصوصية والعوملة ليست . صف الوطن
معركة بريئة حسنة النية أكادميية علمية بل متس حياة 

  )8(".األوطان ومصري الشعوب
  

 :الهوامش

العوملة الثقافية، ترمجة جورج كتورة، دار الكتاب اجلديدة :جرار ليكلراك .1
 .333، ص 2004املتحدة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة 

العرب والعوملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  :سنيالسيد ي .2
  .301، ص1998لبنان، الطبعة األوىل، سنة 

 .304-303ص: املرجع السابق .3
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  .116، ص2005القاهرة، مصر، بدون طبعة، سنة 
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  األبعاد الفلسفية لمفهوم الجسد عند أحمد شوقي
  أميرة سامي محمود حسين/ د

  ،جمهورية مصر العربيةبجامعتي طنطا واإلسكندرية واللغات الشرقية وآدابها  غة العربيةقسم الل
  
بث أمحد شوقي يف شعره بعض األصول اليت تكشف عن  

الروح الفلسفية داخل قصائده، وتناول شوقي اجلسد داخل 
إنتاجه الشعري والنثري واملسرحي، فظهرت الصورة 

قالب الشعري داخل الفلسفية للجسد اليت وضعها يف ال
قصيدة النفس اليت عارض فيها ابن سينا، وجرى جمرى 
أفالطون يف حسبان النفس روحا كانت عند اخلالق، 
فهبطت ودخلت جسم اإلنسان، فقدم شوقي عالجا 
للجسد من خالل املوسيقى وعلم العقِل، متأثرا بنظريات 
الفارايب وابن سينا، فظهر البعد الفلسفي للجسد، ودوره 

نويري، وازدواج اجلسد البشرى وجسد املدينة يف الت
اإلبداعات الشعرية واملسرحية، باإلضافة إىل ظهور ثنائية 

  .الروح واجلسد يف النثر، وداللتها الفلسفية عند شوقي
الصورة الفلسفية للجسد التي وصفها أحمد شوقي في 

  القالب الشعري داخل قصيدة النفس
أىب على بن (ا عارض شوقي قصيدة النفس البن سين

واليت تفصح عن اجتاه ابن سينا الروحاىن ) 101ت،.سينا،د
وبدأ قصيدته  R.R.Walzer,1964,81)( املتأثر بأفالطون

الطويلة جامعا بني صفيت الشاعر والفيلسوف مبخاطبة 
النفس على طريقة الفيلسوف؛ حيث يعمل فكره وخياله 
ليكشف أسرار توحدها مع ذلك اجلسد، مث تصوير 

صاهلا يف حلظة املوت، وحني يتعب يف حبثه حول انف
حقيقتها وجوهرها وخفاياها يتحول إىل النفس، حىت كاد 
يغازهلا لعلها تكشف عن بعض هذا اجلمال، فهي منوذج 
خالص من مناذج اإلبداع اإلهلي الذي يقدسه البشر، 
والذي عاىن منه األحبار والفالسفة يف البحث عن حقيقته 

  )2/60ج/1أحمد شوقي مج(
ويتذكر شوقي جهود ابن سينا وحريته أمام حقيقة النفس، 
ويصور شوقي النفس يف عامل قداستها ومسوها جزءًا من 
اإلعجاز الذي أذهل البشر فدهشوا وصمتوا أمامه، 
  وحاكى شوقي النمط الفلسفي الذي وقف عنده ابن سينا 

  

  
، مث انتقل شوقي إىل تصوير )102م،1974خليف. ف(

نطقه اخلاص جامعًا بني الشعر والفلسفة، النفس من م
، وهذا اإلحياء )الشمس(فشبه النفس باألجسام النرية 

يبعث اإلهلام يف خميلة الشاعر الذي يلهث حبثًا عن اجلمال 
يف هذا العامل الرحيب؛ إذ يرى النفس شعاعًا ترتسم فيه 
األرض خربة أو عامرة، وتتحرك  بقدرة خالقها حترك قوى 

ويوضح شوقي أن حركة النفس من حركة . لفةالكون املخت
النهار الذي تزدهي باإلشراق، مث يطويها اخلالق أمام زحف 
ظالم الليل، فترتاجع كل األشعة مستسلمة إىل حيث يقدر 
هلا االختفاء، مث ينتقل إىل مشهد النعي حيث تزدحم به 
املنازل وتضج األرض به ويكثر الدمع لفراق النفوس 

نسان من مرحلة الشباب إىل موضحا انتقال اإل
الشيخوخة، وهنا تتلون النفس بني القوة والضعف إشارة 

  إىل مرحليت الشباب والشيخوخة
مث يصور النفس وهى فزعة مستسلمة باكية حلظة 
االنفصال بينها وبني اجلسد مع إقالع السفينة مؤذنة 
بالرحيل إىل حيث املنتهى األبدي واخللود 

)D.Johr,1971,264(ن بكاؤها رمزًا لوفائها جلسد ، وكا
عاشت فيه زمانا مث انفصلت عنه، وهو وفاء نادر وانفصال 

  .قدري حمتوم
وقد محلت نظرة شوقي للنفس داخل قصيدته أبعاداً 

) 18م،1992ابن سينا،( فلسفية عن عامل املادة
ملا فيه من دناءة وخسة وهبوط  )227م،1980نجاتى.م(

سينا يف نظرية املادة منزلة، وشوقي هنا جرى جمرى ابن 
والصورة لكل جسم طبيعي، إذ الروح تدب يف اجلسد وال 
ذا  ا ترضى  تكاد تنفصل عنه ما دام عاش صاحبه، وكأ
ا تظل حبيسة هذا اجلسد وحلظة املنية تنفصل  اخلضوع أل

  .مأمورة كما جاءت كذلك
كما اتضحت نظرة شوقي الفلسفية جتاه الروح يف الدنيا 

ا عادت أدراج عاملها حيث يراها حب يسة يف القفص أل
وشوقي هنا  .(P.Phadrus,1964,61) الروحاين العلوي
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جيرى جمرى أفالطون يف حسبان النفس روحًا كانت عند 
اخلالق فهبطت ودخلت جسم اإلنسان مث عادت إىل 

  ) 180ت،.على النشار،د( . عاملها الروحاين مرة أخرى
العديد من وقد طرح شوقي على طريقة الفيلسوف 

التساؤالت احلائرة حول قضية النفس منذ هبوطها إىل 
مالصقتها للجسد حىت انفصاهلا عنه، وهى أسئلة حتمل 
ا أبعادًا فلسفية حول حقيقتها وجوهرها  بني طيا

  .وخفاياها، تزداد غموضا كلما زاد حبثا عنها
ثنائية الروح والجسد في النثر وداللتها الفلسفية عند 

  :أحمد شوقي
  :مفهوم الروح والجسد عند شوقي

: ارتبط مفهوم الروح واجلسد عند شوقي باملوت يف قوله
ماذا أقول يف ابنة املوت وأمه، وعلة حكمه ونبعة سهمه، "

ومنفعة سهمه، وكيف القول يف صاحبة  مل متلك عن 
ا عن رغبة، ومل تنب ملالل صحبة، أو  خطبة، ومل ينب 

  ".ولوال املوت مل ترتكبغضة بعد حمبة، تسيء وال تفرك 
  ) 68/أحمد شوقي،أسواق الذهب(   

يف هذه العبارة جند أن شوقي يذكر مفهومًا للروح واجلسد 
وارتباطهما باملوت من خالل عبارة ذات بعد فلسفي 

حيث يوضح ارتباط ) ابنة املوت وأمه(واضح، وهى عبارة 
هم الروح واجلسد باملوت كارتباط االبنة بأمها، وميكن أن نف

  :املعىن أكثر من خالل الرسم التوضيحي التايل
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  الجسد والروح رمزان للحياة عند احمد شوقي
املوت عدم للجسد، لذا تكون الروح ظالال، بل هي تعجز 
أي سؤال عن اجلواب، فتصبح النهاية بال لون، وهذه 

  :النتيجة جعلت شوقي يتساءل
ا هي ا ا هي الدم حىت جيمد، وأ حلرارة حىت تربد؛ أحق أ

ا هي اجلاران  ا هي احلركة حىت يقطعها السكون، وأ وأ

اجلاران ) 67/ أسواق الذهب(حىت تفرق بينهما املنون؟ 
ومها الروح واجلسد، ونلحظ ) 189/ م1983المتنبي (

تسرب أفكار فلسفية إىل أفكار شوقي اخلاصة ملعىن وصورة 
جتمد، واحلرارة وحركة اجلسد، فصور اجلسد بأنه الدم الذي 

  .اليت بردت، واحلركة اليت قطعها السكون
( وقد صور أمحد شوقي الروح واجلسد يف أعماله باجلارين

وهى ) 68/أسواق الذهب( والزوجني) 67/أسواق الذهب
أقوال حتمل أبعادًا فلسفية تدل على صفة الرتابط والتالزم 

  .قبل االنفصال 
  :رسالة الجسد وحقيقة الروح عند شوقي

ألجساد هلا رسالة تعرب عن حال صاحبها، وتعرب عن ا
حقيقة الروح يف الصدق أو الكذب، وهو ما عرب عنه 

الوجوه مرايا أصدقها ما أخذ من قلبك، : "شوقي بقوله
  " والعيون مرايا أصدقها ما تريك من عيبك

  )1/312ج 2003محمد صبري،(
وحتمل حكمة شوقي بني أثنائها بعدًا فلسفيًا هو أن 

ا وال عن حقيقة األج ساد ال تعرب دائمًا عن أحوال أصحا
الروح بقدر ما فقدت من صفاء الطوية ونبل اهلدف 
وصدق املرايا، وهذا ما ميكن أن نسميه باخلداع يف لغة 

لغة الجسد في الشعر ) ت.د(زنجير.محمد(اجلسد 
  )العربي

وهى ذات داللة فلسفية تشري إىل أجسام املنافقني، فليس 
سن واهليئة احملرتمة تعبريًا عن نبل صاحبها دائماً، اللباس احل

فقد خيتفي وراءها حقيقة حيوان حياكى فعل اإلنسان، وقد 
﴿ : حذرنا اهللا عز وجل من هؤالء املنافقني يف قوله تعاىل 

 َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوهلِِمْ  ۖ◌  َوِإَذا َرأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهمْ 

 ۚ◌  َحيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهمْ  ۖ◌  ْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َكأَنـَّهُ  ۖ◌ 

   ﴾ يـُْؤَفُكونَ  َأىنَّٰ  ۖ◌  َقاتـََلُهُم اللَّهُ  ۚ◌  ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهمْ 
  ﴾4﴿سورة املنافقون اآلية 

  دور الجسد التنويري في الشعر عند احمد شوقي
عليه اجلسد نظام من العالقات الدالة واملنتجة للمعاين و 

فإن اعتبار حركاته إنتاجا ثقافيًا وتفسري منطقي المتثاله 
  .لطبيعة احلضارة ونظام الثقافة

وقد استخدم شوقي التعبري احلركي للجسد يف قصائد 
كلغة )  89، 2/13ج/1الشوقيات مج(وصف البال 

 وأمه ابنه

هم مرتبطكال  
 بالموت

 الروح الجسد
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بصرية يف شعره حملاولة الوصول إىل لغة عاملية من خالل 
  .ن الباليهوصفه هلذا الفن احلديث وهو ف

وقد مثلت حركات وصف الباليه رؤية الشاعر أمحد شوقي 
) وصف الرقص(الفلسفية هلذا الفن، واليت جاءت احلركة

فيها تتالءم مع املوقف خاصة يف أثناء عرض الشاعر حلركة 
  :كما يلي) مرقص(اجلسد داخل قصيدته

 الَغَضب َوِادَّعى .:. َوِاحَتَجب مالَ 

 الَسَبب َيشرَحُ  .:. هاِجري لَيتَ 

 َعَتب لَيَتهُ  .:. ِرضىً  َعتُبهُ 

 َكَذب واِشياً  .:. بَيَننا َعلَّ 

  الرِيَــــب َخيُلقُ   .:. ُمَفنِّـــــــدا   َأو
  )13/  2ج/  1الشوقيات مج(

ا ) وصف الرقص(ويلحظ من العرض اجلسدي للحركة أ
 - الغضب(مقصودة لإلحياء مبعان ومشاعر معينة مثل 

ولذلك تبدو أعمق ) الريب -بالكذ -العتب -اهلجر
  .وأكثر حتديداً 

مال ( كذلك التنوع يف القصيدة بني احلركة والثبات 
حقق نوعاً من اإلحساس باالستمرارية والتطور،  ) احتجب/

كما ساعدت حركة اجلسد على جذب انتباه القارئ 
ملتابعة ما يقرؤه أمامه من سطور ويتخيله يف ذهنه بشغف، 

د يوصل اإلنسان من خالهلا مراده وذلك ألن لغة اجلسد ق
  . بقوة تزيد عن اإليصال باللسان

  )119،م2005أبو عياش نضال،(
وكان اجتاه أمحد شوقي إىل استخدام التعبري احلركي داخل 
قصائده ذات البعد فلسفي يسعى شوقي من خالله إىل 
نشر فن جديد يف مصر وهو فن الباليه من خالل الرتكيز 

الذي اختلف أساليب التعامل على وصف جسد املمثل 
معه، وذلك باعتبار الفرد معرب عن اجملتمع ككل من أجل 
التغيري والتعبري عن فن جديد واالستفادة من ديناميكية 
اجلسد لتفعيل الوعي اجلمعي، وتثقيف الناس، وتنوير 
م على صور اجلمال واحلب والفلسفة  عقوهلم وتفتيح أذها

لكلمات القوية من أجل والتأمل من غري إغفال لصنع ا
  .االرتقاء بفن البال احلديث واجملتمع معاً 

  
  

  ازدواج الجسد البشري وجسد المدينة عند شوقي
يف قصيدة ) املرأة(تطورت نظرة شوقي إىل اجلسد البشرى 

) 2/111ج/ 1الشوقيات مج( خدعوها بقوهلم حسناء
حيث أخرجها من بعدها البيولوجي الصرف لتدخل يف 

متشعبة وتتداخل ظالهلا الرمزية مع العامل  أبعاد كونية
وأقاليمه وأشيائه وتصبح رمز احلضارات، وقد اعتمد شوقي 
يف قصيدته على ازدواج اجلسد البشري وجسد املدينة 
منتجًا للدالالت عرب استنطاق اجلسد البشري ألعضائه، 
فاختذ شوقي اجلسد البشرى مهيمنة شكلية يؤسس عليها 

أعماله مشبعة بإمياءات هذا اجلسد  معمار لوحاته جاعال
البشرى من خالل ما مت التموضع عليه اجتماعيا من 
دالالت، وبذلك متكن شوقي من الكشف عن الطاقات 
التعبريية للجسد والدالالت املضمرة فيه كما ذكرها يف 

  :قوله
 والَغواين يـَُغرٌُهنَّ الثَّناءُ          َخَدعوها بقوهلم َحْسناءُ 

 ت امسي ملا   كثرت يف غرامها األمساءأَتراها تناس

 إذا َرأْْتِين متيُل عين ،  كأن مل تك بيين وبينها أشياء

  نظرة ، فابتسامة ، فسالُم      فكالم ، فموعد ، فَِلقاءَ 
 يوم كنا وال تسل كيف كنا نتهادى من اهلوى ما نشاءُ 

ا جبماهلا  يصور شوقي يف قصيدته باريس بفتاة ملكة لزما
ا وماضيها تغشى اجملتمعات وتلتقط كلمات ونور حضا را

الغزل برشاقة وتنتهي إىل لون من اهلوى ال يلبث أن 
ينقلب، فالفتاة حسناء واجملتمع مفتوح واإلغراء متصل، 
ا فتتجاهل صاحبها األول  فيصيبها الغرور وتتعدد عالقا
مستخدمًا إحياءات الوجه للكشف عن الطاقات التعبريية 

سد للجسد الذي له دوره، وموسيقاه اليت فظهر حديث اجل
حتمل أمجل األحلان، ولغته اخلاصة عند لقاء العشاق كما 

  :ذكرها شوقي بقوله
  نظرة ، فابتسامة ، فسالُم      فكالم ، فموعد ، فَِلقاءَ 
  يوم كنا وال تسل كيف كنا نتهادى من اهلوى ما نشاءُ 
ح أن هذه الدالالت التعبريية حتمل بعدًا فلسفيًا يوض

اجلسد مل يعد خارج األشياء، بل يبدأ عامل األشياء 
باالنتماء إليه بعد أن تكون قد انفصلت عن عاملها بفعل 
ا جتاهلت صاحبها األول الذي  قوة مدمرة، خاصة أ
م اخلديعة  ا املخدوعة يف وسط  مها بأ غضب عليها وا
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على املستوى السياسي والعالقات الشخصية، وينكر عليها 
  .نها، فهي جمرد امرأة مجيلة مغرورة يف مغامرة عابرةحس

هذه األوصاف حتمل بعدًا فلسفيا للجسد، واستطاع 
  .شوقي من خالهلا أن ينقد األنظمة السياسية

  نتائج البحث
هل استوعب شوقي مفهوم الروح واجلسد عند  -1

فالسفة اليونان وعلى رأسهم أرسطو؟ وهل استوعبه عند 
ال ابن سينا؟ استوعابا جيدًا أم فالسفة اإلسالم أمث

انتقدهم وخالفهم دون أن يدرك عمق وتوظيف هذه 
املصطلحات الفلسفية يف بناء النسق الفلسفي هلؤالء 
الفالسفة لكىن ال اعتقد أن شوقي استوعب عمق هذه 
األفكار الفلسفية لدى فالسفة اليونان أو املسلمني وإمنا 

ومع ذلك قدم شوقي اكتفى باملعارضة الفلسفية دون تعمق 
فكرة يؤوهلا الفيلسوف لصاحل الفكر اإلنساين وأعطى شعره 

  .طابعا نظريا تأمليا
قدم شوقي عالجًا للجسد من خالل املوسيقى وعلم  -2

  )1(العقل متأثراً بنظريات الفارايب وابن سينا
حيث أمسع العاشقني أمجل األحلان املوسيقية واليت تكشف 

سفة بصفة خاصة وتطور العلوم لنا عن تأثر شوقي بالفال
  .الفلسفية يف تلك الفرتة اليت عاشها بصفة عامة

حتققت عدة مكاسب لدراسة اجلسد يف شعر أمحد  -3
  :شوقي

املكسب األنثروبولوجى حيث أثبت شوقي أن الوعي * 
واالنفتاح على دراسة اجلسد هو ضرب من احلوار املتمدن 

  .ا الفلسفيةالذي تقوم به الذات مع أحد أعمق أبعاده
املكسب الفلسفي حيث مل تعد مسألة املعىن متعلقة * 

  .باجملرد بل أصبحت ترتبط باحلس واحلركة والتغري
املكسب اللغوي حيث مل يعد التواصل مقتصرًا على * 

اللغة بل أصبح باإلمكان احلديث عن تواصل بني اجلسد 
خلف واللغة والوعي حبدود اللغة وبآليات استغالهلا املتوارية 

  .األلفاظ
اكتسبت املرأة قدسيتها من القصيدة يف شعر شوقي،  -4

وعرب جسدها أعاد أمحد شوقي قراءة التاريخ والرتاث ونقد 
األنظمة السياسية فاكتسبت مجاهلا من مجال جسد 

  .القصيدة
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  مسألة توحيد العلوم
  محمدمقاير . أ

  .جامعة وهران،قسم الفلسفة أستاذ ب 
  

سنطرح يف هذا املقال إشكالية طاملا نُظِّر هلا منذ 
العصور القدمية واملتمثلة يف حماولة توحيد املعرفة العلمية 

  .قصد اختزاهلا يف أبسط قضايا ذات طابع مشويل
إن كل العلوم قد نشأت نتيجة سريورة ثنائية من 

قا من كلية جمردة اليت ُحدَّت االختالف واإلدماج وانطال
وقد حتصلت االختصاصات العلمية . لزمن طويل بالفلسفة

الرياضيات، الفلك، الفيزياء، (على استقالهلا بالتدرج 
لكن حركة التفرق اليت ُعوِّضت ) إخل...الكيمياء، البيولوجيا

حبركة خمالفة لتوحيد كل علم باعتباره ُكًال ليصلح علما 
  . ابطة بعلم آخرمساعدا أو ليكون ر 

فالتوحيد قد بدأ بإنكار الوحدة اليت سعت إىل 
إن توحيد العلوم قد جاء نتيجة التنازل عن املثايل . التحقيق

  .أي عن العلم الكوين
ذا املعىن قدم  . إن الوحدة متثل أفقا غري حمدود

 .Hبومتان "و" P. Oppenheimأوبنهامي "كل من 

Butman   كحادث بل تصورا عن وحدة للعلم ليس
ذا التصور كتاب  )1("كفرضية عمل" إرفني الزلو "وشبيه 

Ervin Lazlo " حنو توحيد "أو " إىل جذور الكون"بعنوان
  )2(".املعرفة العلمية

الذي يتزايد نتيجة التخصص –ميكن لتعدد العلوم 
أن يظهر إما كظاهرة للوحدة أو كمعطي غري  -املتواصل

ديد من فالسفة العصر قابل لالختزال، فقد كان أمل الع
  .الكالسيكي يف اختزال غابة املعرفة إىل شجرة وحيدة

فأصبحت السلسلة بوحدة خطها متثل منوذجا "
آخر بالنسبة للفالسفة والعلماء الذين مل يتقبلوا تشظي 

مثال قد تصور  D’Alemberفدالمبري . التخصصات
سلسلة العلوم على النمط اهلندسي نتيجة تتابع قضاياها 

الذي تتسلسل فيه الكائنات  النمط البيولوجي بذل
مبعىن أن دالمبري وضع خمططا لتسلسل العلوم  )3(،"احلية

شبيه باألشكال اهلندسية املرتابطة فيما بينها وذات 
  . القضايا املتصلة

كما ظهرت ثنائية األمناط امليكانيكية والعضوية "
إن . اليت أفادت يف تفسري النظريات العلمية ككليات

صنيف العلوم كان نتيجة تعددها، مما جعل املفكرين ال ت
يهجرونه لكون العلوم مشتقة بعضها من البعض، 

  )4(".فالتصنيف يعين التوحيد بالرتاتب
من خالل هذه األمثلة يتبني لنا أن كل اجلهود 

إىل " فرنسيس بيكون"التارخيية لتصنيف العلوم من 
د العلوم ، كانت مبثابة حماوالت لتوحي"أوجست كونت"

ا ميكن تصور وحدة العلوم على النمط "و. سابقة ألوا
اإلمرباطوري أين يفرض العلم السائد منهجه ومصطلحاته 
على العلوم األخرى، كما ميكن أن توضع على النمط 
الفيدرايل الذي يكون فيه علم سائدا على العلوم األخرى، 
ة لكن يرتك هلا االستقالل فيما يتعلق مبواضيعها اخلاص

والشيء الوحيد الذي جيمعها هو ما ميكننا تسميته بوحدة 
  )5(".الفكر

 Emire Lacatosأما بالنسبة إلمري الكاتوس "
 Karlكما تصورها كارل بوبر –فقد شبه جمتمع النظريات 

Poper -  باجملتمع الدارويين، حيث تتصارع النظريات
وهذه . فتقضي النظريات القوية على النظريات الضعيفة

" لرودولف كارناب"بة البوبرية يعارضها اجملتمع املتحضر الغا
أين تتعايش النظريات املسنة مع النظريات اجلديدة 

  )6(".باحرتام
إن ثنائية الرتكيب املوسوعي واإلدماج املعريف ال 
توجد فقط يف املناقشات املتعلقة بالعالقات بني العلوم، 

علم،  وإمنا توجد كذلك يف اإلبستمولوجيا اخلاصة بكل
من خالل تناول تاريخ العلوم " توماس كون"اليت درسها 

بنية الثورات "وخاصة الفيزياء والفلك، وضمنها كتابه 
  )7(".العلمية

  : التركيب واالختزال في العلم- أ
": اجلزء والكل"يف كتابه " ورنر هايزنربغ"يقول 

لنحلم حلظة حبالة مستقبلية للعلم حيث تكون البيولوجيا "
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ضا مع الفيزياء والكيمياء، وهذين األخريين مؤسسة أي
. مؤسسني فيما بينهما يف إطار امليكانيكا الكوانتية احلالية

تكون قوانني -بأنه يف هذا العلم الشامل–فهل نعتقد 
الطبيعة جمرد قوانني امليكانيكا الكوانتية مبفاهيم بيولوجية، 

تونية بنفس الكيفية اليت كانت فيها قوانني امليكانيكا النيو 
مكتملة بالقوانني اإلحصائية ؟ أو هل نعتقد أن هذا العلم 
املوحد يكون مسريا بقوانني طبيعية أكثر اتساعا اليت يف 
إطارها ال تظهر امليكانيكا الكوانتية إال يف حالة حمددة مثل 
امليكانيكا النيوتونية اليت ال تظهر إال كحالة حمددة 

  )8(".للميكانيكا الكوانتية 
ذا النص كمدخل هلذا العنصر ألمهيته عرضنا ه

اإلبستمولوجية ألنه يتناول موقف أحد العلماء املؤسسني 
  .للنظرية الكوانتية

ميكن لتأسيس وحدة كلية للعلم أن يسلك طريقني 
أحدمها الرتكيب وثانيهما االختزال؛ هذان : اثنني

املصطلحان كانا حمل اخلالف الذي حدث داخل حلقة 
" R. Carnapكرناب "و" O. Neurathنوراث "فينا بني 

  .فيما يتعلق مبشروعها املوسوعي
يرفض كل كلية نسقية، وليست " فنوراث"

املوسوعة بالنسبة إليه إال ملخصا مؤقتا للمعارف، فال 
ائيا " كارناب"أما . ميكن ألي نسق أن يكون وحيدا أو 

أنه جيب أن تدمج العلوم يف برنامج حمدد يتعلق : فريى
ختزال املستمر للمفاهيم والقضايا املختلفة وذلك األمر باال

لكن هذا الصراع الذي انتشر بني . للوصول إىل نسق وحيد
حيث انطلق مشروعها سنة "أعضاء مجاعة فينا قد انتهى و

ومل يصدر منه إال جزأين، " موسوعة العلم املوحد" 1935
  )9(".وذلك نتيجة لتفرق أعضاء احللقة وهجرة بعضهم

زال يف العلوم حصريا، يف حني أن يكون االخت
الرتكيب يكون ضمنيا حبيث ال ميكنه أن يكون إال اجتماع 

فإذا قمنا . اجملموعات املوجودة مسبقا أو كلية غري مؤلفة
حبساب منطي هذا الرتكيب كطريقتني خمتلفتني، ستكون لنا 

فمنطق مصري العلوم ليس هو منطق . ثالثة إمكانيات
وهو أنه ميكن : سبب قويمصري النظريات بدقة، ل

للنظريات أن تتواجه بالتناقض حول ظاهرة معطاة، وهلذا 
جمرد احتادا  -عندما يوجد–فإنه نادرا ما يكون الرتكيب 

إن االنتصار الذي : لنأخذ مثاال. للنظريات املوجودة مسبقا
جيب أن حتققه الفيزياء اليوم هو تأسيس نظرية موحدة 

ات حتت نفس قادرة على احتواء بعض النظري
  : لذا اقُرتَِحت ثالثة حلول ممكنة. "املصطلحات

إما أن تدمج النسبية العامة مصطلحات امليكانيكا  .1
 . الكوانتية

حيث ما (أو أن تدمج امليكانيكا الكوانتية  النسبية  .2
 ).مكان- يزال مشكل تكميم الزمان

بناء نظرية أكثر قوة قادرة على ) كحل ثالث(أو أيضا  .3
لعامة وامليكانيكا الكوانتية شبيهة تضمن النسبية ا

املسماة ما فوق  Mario Bungeبنظريات ماريو بانج 
    )10(".العامة 

أما االختزال فهو حماولة تقليص أكرب عدد ممكن "
من النظريات يف نظرية واحدة، وهو تعبري عن مذهب 

اليت جيب متييزها عن –إن الرتكيبات . وحدة العلم
دوما داخلية لعلم واحد، إذن تكون  -اجلمعيات العلمية

وتقدم . لكل جزئي نسيب عندما يبدو حقل تطبيقه معتربا
لنا بيولوجيا التطور مثاال منوذجيا عن الرتكيب الناجح 

فالطبيعيون الذين هم علماء جتريبيون، وعلماء . بالعلم
م  الوراثة باعتبارهم باحثني مالحظني، قد بدؤوا كما لو أ

ة حىت تأسست النظرية الرتكيبية يعيشون يف عوامل خمتلف
  )11(".للتطور

فعلم البيئة : مثال آخر عن الرتكيب داخل العلوم
قد أزال اجلدار الذي كان يفصل احلي عن اجلامد، وعلم 
االجتماع قد قام أيضا بتحطيم اجلدار الذي كان يفصل 

عن الظواهر  -اليت هي ميدان األخالقيني–الظواهر الفردية 
  .هي ميدان املؤرخنياليت –اجلماعية 

ا علم ميدانه  إذا اعتربنا اآلن، الطريقة اليت يغزو 
على حساب علم آخر أو علوم أخرى؛ فإن دوره 
. النموذجي يعود إما لقوة موضوعاته اخلاصة أو لنبل عمله

منذ  -وإمسها يدل على ذلك–فقد كانت الرياضيات 
اإلغريق علما بامتياز، قد فرضت نفسها على 

ت األخرى اليت أصبحت غري قادرة على االختصاصا
فالعلماء اليوم يستعريون الكميات . االستغناء عنها

م حىت تكون دقيقة   . الرياضية لصياغة قوانينهم ونظريا
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وملا كانت الرياضيات هي علم القياس والنظام فقد 
األصوات واأللوان والكتل، : مت تطبيقها على الظواهر

ت يف كل مكان، وال ميكن وميكنا القول بوجود الرياضيا
. ألي اختصاص أن يكون علميا بدون أن يكون رياضيا

فالرياضيات ال تقدم فقط النتائج وإمنا تقدم أيضا املناهج، 
ا . لذا فقد كانت الوسيلة األقوى لتوحيد الفيزياء ومبا أ

علم الكم والعالقة، فمن املستحيل تصور وجود اختصاص 
  .علمي جيهلها

ياء لتوحيد العلوم والواقع بعد لقد وضعت الفيز 
: أليست هي كما يشري معناها األيتومولوجي. الرياضيات

فيكفي أن نقول عن كل . علم الطبيعة إذن فهي علم الكل
فمن دفيد . اإلنسان، التاريخ والفكر": طبيعة"شيء بأنه 

الذي تصور مبادئ تداعي املعاين  David Humeهيوم 
رسالة : "كوين، يف كتابهبالتماثل مع نظرية التجاذب ال

 Saint Simon، إىل سان سيمون "حول الطبيعة اإلنسانية
: ، الذي قال"رسالة حول اجلاذبية الكونية: "مؤلف كتاب

تفسريا لكل  -بطريقة مباشرة–بأنه ميكننا استنباط "
  )12(".الظواهر من فكرة اجلاذبية الكونية

 لقد أصبح التصور النيوتوين للكون منوذجا فرحبت"
لكن صياغة مصطلح الطاقة خالل . معه الفيزياء الكثري

القرن التاسع عشر واكتشاف تنوعها ساعدا على تغيري 
أما علم . هذا النموذج امليكانيكي بواسطة النزعة الطاقوية

البيئة فقد اعُترب علما قادرا على الربط بني البيولوجيا 
ية حللقة فينا أما النزعة الفيزيائ. والفيزياء والعلوم االجتماعية

ا تقوم على تركيب جديد للنزعة التجريبية والنزعة  فإ
  )13(".املنطقية، وجيب أن تُفهم يف استمرارية هذا التاريخ

: يف مؤلفه" O. Neurathنورث . أ"لقد صاغ 
مشروعا إلدماج علم النفس " العلم املوحد وعلم النفس"

ة االختزالية فهذه النزع. داخل العلم املوحد للنزعة الفيزيائية
ليست خاصة بالفيزيائيني أو فالسفة العلم فقط بل قد 

كورت لوين : تقامسها معهم بعض علماء النفس أمثال
Kurt Lewin  وهنري بريونHenri Piéron . فمعظم

املصطلحات اليت أدخلها لوين إىل علم النفس هي من 
  ...حقل، قوة، توازن، ضغط: أصل فيزيائي

اليوم الذي تقدم فيه إن : "أما بريون فيقول
تطورات الفيزيولوجيا تعبريا مطابقا ألمناط السلوك، يفقد 
فيه علم النفس فرديته مثل الفيزيولوجيا اليت ستدخل يوما 

يف ظل الكيمياء، والكيمياء نفسها جتد يف  -بدون شك–
الفيزياء الرمزية الرياضية اليت تساعد يف التعبري عن التنوع 

  )14(".يةالظاهر لألشكال الطبيع
وإن كان  C.L. Straussأما كلود ليفي سرتاوس 

مل يصب يف هذه النزعة االختزالية عندما تكلم يف كتابه 
جيب إدماج الثقافة يف : "عن هذه النزعة" الفكر الوحشي"

الطبيعة، وأخريا احلياة يف مجلة الشروط الفيزيائية 
نالحظ من خالل هذا القول أن سرتاوس  )15(،"الكيميائية

د صاغ موقفا فيزيائيا شبيها بالعلماء الذين سبق لنا ق
  .ذكرهم

وإن كانت قد انتشرت قليال –أما النزعة البيولوجية 
قد مثلت حماولة أخرى لتحقيق  -بالنظر إىل لنزعة الفيزيائية

  . الكلية بالنسبة للمعرفة والواقع
يف أواسط القرن التاسع عشر ظهرت حماولة "

الذي  Herbert Spenserأخرى مثلها هربرت سبنسر 
اعتقد بإمكانية تفسري كل الواقع بواسطة قانون التطور، 

تنظم كل  -حسب رأيه–وأن االختالف والفردية املتزايدة 
السريورات، من تشكل النظام الشمسي إىل تشكل اللغة 
مرورا بتشكيل العضوية احليوانية لألنواع احلية، لإلنسان، 

  )16(".للمجتمع اإلنساين وللثقافة
وأخريا جاء علم االجتماع الذي خصص له 

مهمة تركيب خمتلف  Auguste Compteأوجست كونت 
ا . العلوم فقد رأى أن اإلنسانية قد حققت وعيها بذا

فاعترب أن علم  )*().بواسطة قانون احلاالت الثالث(
االجتماع هو العلم الوحيد القادر على حتقيق الكلية 

نا الواقعية ببداهة مطلقة حنو متيل معارف: "يقول. والتوحيد
فال جيب علينا أن نتصور يف .. تنظيم علمي ومنطقي

العمق إال علما واحدا، هو العلم اإلنساين أو بالضبط 
  )17(.العلم االجتماعي

التخصص املبعثر الذي " كونت. أ"لقد انتقد 
أدى بالعلماء إىل عدم امتالك أية فكرة عن مجلة معارف، 

. راسة التفاصيل بدون رؤى فلسفيةوجعلهم يضيعون يف د
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إىل اختاذ هذا املوقف راجع " بكونت"والسبب الذي دفع 
فعلم . إىل كون السريورة يف عصره مل تكن إال يف بدايتها

االجتماع هو ملك العلوم ألنه علم الظواهر األكثر تعقيدا،  
فعلم . كما أنه يتخذ الشعور اجلماعي موضوعا له

ل مكانة مماثلة للمعرفة املطلقة حيت" كونت"االجتماع عند 
فعلم االجتماع عنده ". هيجل"أو الفكر املطلق لدى 

  .يفسر ما حيدده
إن كل هذه احملاوالت قد باءت بالفشل بدرجات 
خمتلفة، لكن احملاولة األكثر مقاومة واملؤسسة أفضل كانت 

فال أحد اعتقد بإمكانية ترييض حقل الواقع . الرتييض
  .اإلنساين

د التوحيد العلي وتوحيد الواقع من طرف وإذا أرا
العلم أن حيافظا على معىن جيب عليهما أن يسلكا دروبا 

  . أخرى
  : االشتراكات الداخلية بين العلوم-ب

واللتان مها قيمتان –إن خاصية الصالحية أو الدقة 
. هي القدرة على الوجود باستقالل -تقنيتان ونفعيتان

انون، ال يوجدان إال بعالقة فالفكرة احلقيقية وباملقابل الق
مع أفكار حقيقية أخرى وقوانني أخرى واليت تشكل معها 

  .نسقا
فمنذ أرسطو، قد مت تصور االختالفات بني "

فال يكون التخصص . حقول املعرفة على النمط البيولوجي
اإلبستيميائي مماثال يف الواقع للتخصص البيولوجي وال 

حلي حواجز نوعية فيوجد يف العامل ا. للتخصص التطوري
متنع مثال االختالط الوراثي مثلما هو احلال بالنسبة النتقال 
بعض األعراض، لذا فاحلال ليس كذلك بالنسبة لعامل 

فكل علم يشكل نسقا مدجما لكن حدوده تكون . املعرفة
وميكن لعلم أن يصل إىل . متحركة مع األنساق األخرى

ه مع علوم أخرى وذلك باشرتاك) أو كلية غري معرفة(الكلية 
  )18(".جماورة أو بعيدة

فاملناهج واألمناط والنتائج ال تتوقف على االنتقال 
من اختصاص إىل آخر، فهناك تصدير واسترياد من وإىل  

فالنموذج والتماثل يلعبان . كل األمكنة بطريقة غري متوقفة
واحلدود املوضوعية بني االختصاصات . دورا حمددا يف العلم

قبات اإلبستمولوجة، كما أن العلم تشكل إحدى الع
  .املكوَّن ميثل أيضا عقبة معرفية بالنسبة إىل العلم املكوِّن

فكثريا ما حيدث تقدما حامسا يف العلم من طرف "
باحثني غري خمتصني، كما أن املسائل املطروحة يف ختص ما 
ال ميكن دائما أن توجد هلا حلول يف ظل نفس 

ثال مل يقم بدراسات م C. Darwinفداروين . التخصص
جامعية ومل يكن إال هاويا، فكانت رحالته هي أصل 

ونفس الشيء بالنسبة لوجينر . نظريته حول التطور
Wegner  مل يكن جيولوجيا ولكن مبشاهدته خلريطة العامل

  )19(".جاءته فكرة تزحزح القارات
وميكننا القول بأن أي علم مل يتقدم إىل األمام إال 

رجية ساعده على حتديد مساره وجتاوز بتدخل تصورات خا
" ماير"فالطب مثال كما قال . العقبات اليت كان يواجهها

مل يتطور إال مبساعدة مبادئ ": "تاريخ البيولوجيا"يف كتابه 
  )20(".خارجة عنه واليت أنقضه نورها من ظلماته اخلاصة

إن تطبيق نظرية جديدة أو اختصاص جديد 
علم جديد وال ميكنه أن  داخل علم ما، يقود إىل ظهور
وهكذا فإن التفرقة بني . ميحو بداية االنطالق القدمية

العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية قد جعلت من اإلنسان 
إمرباطورية داخل إمرباطورية، فنظرية التطور مثال متثل إعادة 

  .إدماج
فهناك جسر متني بني اهلندسة وامليكانيكا، وبني 

والعوامل املتفرقة . ني املصطلح والشيءالفكرة واحلادث، وب
تلتقي من جديد مؤسسة بعضها البعض، فاجلاذبية العامة 
. مثال هي يف نفس الوقت هندسة الفيزياء وفيزياء اهلندسة

وقد بينت امليكانيكا الكوانتية إىل أي درجة تكون التفرقة 
بني الفيزياء والكيمياء غري ممكنة، واملقاربات اليت قدمتها 

العلوم املعاصرة مثل ارتباط امليكروفيزياء والفلك هو لنا 
  )21(.األكثر دهشة

إن رجل العلم اليوم منغلق يف حقل أحباثه، وإذا "
أراد توسيع مهاراته والتحكم يف شروط عمله، عليه أن 
حيتك بالعلوم اجملاورة الختصاصه، مثال جيب على العامل 

، أو عامل البيولوجي أن يكون مهندسا يف اإلعالم اآليل
فهل ميكننا اجلزم بأن هذه العلوم ال تنتمي  )22(".إحصاء

إىل اختصاصه ؟ فاجلواب يكون بالنفي، ألن العلم هو 
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مجلة من القضايا اليت ال تكون ممكنة إال مبمارسة مجلة من 
  . النشاطات املتنوعة

. ليست الكلية الداخلية أقل من الكلية اخلارجية
" فرانسوا جاكوب"تصور  فكل علم هو مجع بذاته، حسب

ال : "حول العالقات بني البيولوجيا والفيزياء حيث قال
ميكن للبيولوجيا أن ُختتزل إىل الفيزياء كما ال ميكنها أن 

. فالعلم يشبه نظاما مشسيا أقل ما يشبه جنمة )23(".تنكرها
فرتكيب كل من الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا الذي أسسته 

ميثل منوذجا للعلم الذي يستشري " رلويس باستو "أعمال 
علما أو أكثر عندما تستشكل عليه ظاهرة ما، إن كل 
اختصاص علمي يشتغل باستقالل عن االختصاصات 
األخرى، لكن كثريا ما حيدث أن يتشكل تركيب جديد من 

  .علمني، أو أكثر نتيجة االشرتاك يف ميدان ما
عن احلمض النووي " جورج كانغيالم"مثال يقول 

)A.D.N" :( انه قد كان يف البيولوجيا موضوعا لعلوم
ويؤكد بأنه ال جيب أن نفهم من هذا بأنه . متعددة

موضوعا معاجلا باشرتاك اختصاصات متعددة وإمنا هو 
  )24(".موضوعا مبين كنتاج لتشارك هذه االختصاصات

من خالل هذا نفهم بأنه هناك بعض العلوم هي 
فعلى مستوى البحث . ىمبثابة ملتقى طرق للعلوم األخر 

اخلالص فإن التقاء ختصصات متعددة يكون عندما يواجه 
العلماء ظاهرة ذات سببية معقدة مثلما هو احلال يف علوم 
األرض اليت تضم علم األرصاد اجلوي، علم احمليطات، 

  .اجليولوجيا واختصاصات أخرى
إذا أخذنا مثال موضوعا معقدا مثل الدماغ "

دراسته جتمع عدد كبري من البشري فإنه يتطلب ل
الفيزيولوجية ) لدراسة اخلاليا(البيوكيمائية : املقاربات

النفسية ) لدراسة نشاط العضو(الوظيفية ) لدراسة العضو(
وحىت ) لدراسة ردود األفعال الشعورية والالشعورية للفرد(

  )25(".الفلسفية
أما فيما يتعلق بالتقاء علمني أو أكثر، الذي 

علم جديد، فإنه من املناسب أن نشري إىل يؤدي إىل بروز 
أن هذا االلتقاء قد حدث نتيجة تعذر دراسة ظاهرة ما يف 

  ).كما أشرنا يف الفقرة السابقة(جمال ختصص واحد فقط 

أما فيما يتعلق بالبحث املعاصر، فإن التخصصات "
علم النفس االجتماعي أو علم النفس : اجلديدة مثل

ا جتمع بني عل  .Jفروتانكس . مني مستقلنياللغوي، فإ

Ruytinx  26("اإلشكالية الفلسفية لوحدة العلم"يف كتابه( 
قد تكلم عن العلوم املختلطة وعن بعض العلوم اليت هي 
مبثابة مفرتق طرق لعلوم أخرى مكنت العلماء من 

  .ختصصات خمتلفة من االلتقاء لدراسة ظاهرة ما
لقد شهد القرن املاضي ميالد عدد كبري من 

لتخصصات املختلطة، واليت من الواجب علينا فلسفيا أن ا
ما هي الروابط املمكنة منطقيا بينها، والغري ممكنة : نتعلم

ماديا ؟ إن هذه العالقات كثرية حيث ال يوجد علما 
فليس االحتاد بني علمني إال . "معزوال عن العلوم األخرى

قوة حسابا مؤقتا ألن االلتقاء بينهما مبين وحقيقي وميلك 
خاصة، مثال التطورات اليت حدثت يف البيوكيمياء كانت 
نتيجة االكتشاف الغري منتظر للروابط بني ما هو كيميائي 
وما هو بيولوجي، وعندما تبنيَّ بأن عمليات النمو والتكاثر 

 )27(".والتكيف ترتكز على سريورة كيميائية معقدة

إن تعدد هذه العالقات بني العلوم جيعل من 
. لتفكري يف العلوم على شكل شجرة أو سلسلةالصعب ا

فالتصنيف والرتاتب الكالسيكي قد مت جتاوزه ألنه يرتكز 
الفيزياء (على افرتاض بساطة وصفاء مثال علمي 

  ).والبيولوجيا
إن االحتاد الذي حيدث بني علمني ليس إال 
حسابا مؤقتا، فالعلوم ال تعرف العالقات السياسية 

  .البسيطة إن صح التعبري
ومن املالحظ فلسفيا أن التخصصات الضيقة 

  .تنشأ نتيجة التخصص املتزايد
أكثر من أي ميدان -تكون الكلية يف العلم 

اية كل جتزئة، لذا فال يوجد نسق مغلق وكلي  -آخر هي 
  : بالنسبة جلملة كل العلوم ولكن يوجد نسق نصف مفتوح

  
  )28( )01(الشكل 
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) أو االحتاد(إن هذا الشكل يبني لنا العالقة 
الثنائية اليت حدثت يف جمال البحث العلمي خالل القرن 
املاضي، حيث اضطر علماء اختصاص معني إىل االستعانة 
بنتائج اختصاص آخر عندما تواجههم معضلة يف جمال 
حبثهم يتعذر حلها باإلمكانيات النظرية املتوفرة لديهم 

  ).سبق اإلشارة إىل هذا يف الصفحة السابقة(
داخل جمموعة علوم الواقع اإلنساين فيمك  أما"

: لكل االختصاصات أن ترتبط فيما بينها بطريقة ما، مثال
علم النفس اللغوي، علم النفس االجتماعي، علم 

فقد نشأت بعض . االجتماع اللغوي، علم النفس التارخيي
االختصاصات نتيجة خرق احلدود املوجودة بني علوم 

: علوم الطبيعة أو علوم احلياةاإلنسان والعلوم الدقيقة، و 
الرياضيات االجتماعية، علم النفس الفيزيولوجي، علم 

  )29(".إخل...االجتماع البيولوجي
إذن فهذه الروابط املتعددة متثل الصورة املوضوعية 

  . للوحدة العلمية
  : منطق العلم ونظامه-ج

شجرة، ألن  متثل" ديكارت"لقد كانت العلوم عند 
بط بتعدد اجلذور وبواسطة اجلذع تعدد األغصان مرت

 .Rريسشر "أما يف وقتنا الراهن، فقد حتدث . "الواحد

Rescher " عن نسقية العلم ليقصد التصور الذي تشكل
بواسطته كل احلقائق نسقا متجانسا والذي تكون يف ظله 

  )30(".لكل حقيقة مكانة منطقية خاصة
فإذا كان العلم ميثل جمموعة موحدة، فإن مردَّ 

  .دته يعود إما إىل منطقه أو إىل مصطلحاتهوح
قبل –" Raymond Lulleرميوند لل "لقد كان "

األول من أراد إرجاع التنوع إىل  -"ليبنتز"و" ديكارت"
الوحدة، ليشكل علما عاما مببادئ مشولية اليت تتضمن 

تصنيف " شجرة العلم"مبادئ كل العلوم، وقد ضمن كتابه 
العام، كما قد تصور العامل العلوم الذي هو تطبيق لفنه 

منطقا خاصا بالعلم قبل أن " Viéteفييت "الرياضي 
مشروع معادلة مشولية اليت ُختتزل فيها كل " ليبنتز"يصوغ 

   )31(".حقائق العقل إىل نوع من احلساب
خالل القرن –ميكننا اعتبار عمل تصنيف العلوم "

إىل  Christian Wolffالذي بدأ من كريستيان فولف 

مبثابة طريقة بسيطة جتعل كلية املعارف  -Ampèreري أمب
خاضعة للمنطق، ويلعب التقسيم الثنائي الدور األول، 

أما . حيكم اقتصاد اجملموع" أمبري"فهذا التقسيم عند 
فقد انطلق من تقسيم ثنائي للمعرفة إىل حسية  " فولف"

  )32(".كالتاريخ وعقالنية كالفلسفة والرياضيات
ملهم ( Whitehedهر وايتهد ويف وقت متأخر ظ"

الذي قدم تصورا خمتلفا عن شريكه ) الوضعية املنطقية
، والذي قام بتحيني "Bertrand Russelبرتراند رسل "

حول تأسيس كل العلوم على احلساب " ليبنتز"مشروع 
فقد  Auguste Compteأما أوجست كونت . املنطقي

أعطى للفلسفة مهمة تأسيس وضمان الوحدة للعلم، 
ذلك حىت جيعل العلم يتجاوز التبعثر الذي خلقه و 

  )33(".التخصص املتزايد
أما املهمة اليت أراد أب املدرسة الوضعية أن "

يوكلها إىل علم االجتماع، فقد مت إعطاءها للمنطق من 
طرف ممثلي الوضعية املنطقية أين هذا االسم قد أعطوه 

س املمكن وإذا اعُترب املنطق مبثابة األسا. أيضا لفلسفتهم
لكل العلوم األخرى ولكل استعمال للذهن، ألنه ُحيدُّ 
بالصوري نتيجة جتريده حملتويات الذهن، ويطرح نفسه يف 

   )34(".الوقت ذاته كعلم مشويل
وإذا اعتربت العلوم كأنساق منطقية فليس لتفرقها 

أما الرياضيات فهي متلك أدوات . أي أساس يقوم عليه
ا منذ قوية ال تقارن مما جعل ا لفالسفة والعلماء يعتربو

القدم علما بامتياز، فأصبحت اليوم متثل منوذجا لكل 
أن تصبح  -أيا ما كانت–العلوم حبيث ال ميكن ألية معرفة 

  .علمية إال إذا ريَِّضت نتائجها باستعمال هذه األدوات
إن نظرية الكوارث مستعملة يف دراسة ظواهر "

نتقال اجلسم من احلالة ا: مثال(التحول املرحلي للمادة 
كما تستعمل يف دراسة الظواهر ) الصلبة إىل احلالة السائلة
). االنتقال من اهلرب إىل االعتداء(اليت تغري من سلوكها 

وتطبَّق يف اجليولوجيا مثلما تطبق يف البيولوجيا 
واألنثروبولوجيا واالقتصاد وعلم االجتماع وحىت يف علم 

ولية هذا العلم ليس لكونه إن مرد مش. األمراض العقلية
  )35(".علما وصفيا خالصا
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ولتأسيس نوع من قواعد اجملموع اليت تسمح 
بتشكيل ظهور وتطور واختفاء اإلشكال املوجودة 
واملمكنة، فإن نظرية الكوارث تقدم أداة قوية لواقع متعدد 

إن هذه النظرية تصف الكوارث االبتدائية . االختصاصات
ائي لألشكال اليت تسمح بإعادة خلق  التنوع الال

لذا فإن تنوع ميادين تطبيقها جعل هلا قوة أكثر . الطبيعية
  )36(".اتساعا

إن مصطلح التطور قد استعمل كناقل، والتماثل "
املوجود بني تطور النظريات وتطور األفكار، ال يقدم فقط 
مبدأ وحدة ملختلف التخصصات، ولكنه ينتهي بتوحيد 

هناك مصطلح آخر من بني ...نطقيةاحلقول األنطولوجية امل
املصطلحات اليت متلك قدرة إبستميائية مشولية وهو 

والذي له القدرة على تضمن يف الوقت ذاته " التنظيم"
املصطلحات البنائية والوظيفية وتواصل األنساق الفيزيائية 

 .Pوقد أشار أوبنهامي  )37(".والبيولوجية واالجتماعية

Oppenheim  وبومتانH. Butman يف مشروعهما :
أن هذا املصطلح كظاهرة " فرضية عمل: وحدة العلم"

شاملة له خاصية التواجد يف كل حبث علمي سواء يف 
   )38(".ميدان علوم املادة أو علوم اإلنسان

وقريبا جدا من مصطلح التنظيم هناك مصطلح 
البنية الذي له دور الشمول املادي واإلبستميائي أكثر قيمة 

الذي خرج من " البنيوية"مت إعطاء لتيار فكري لدرجة أنه 
" النظرية اجلشتالتية"ظهر بعلم النفس . نفس أطر الفلسفة

فمصطلح . Bourbaki) بورباكي(واشتغل بالرياضيات 
كل العلوم وخاصة علوم الواقع  البنية قد فرض نفسه يف

 )39(".اإلنساين

 النظرية العامة"يف تقدميه لـ" E. Lazloالزلو . أما إ
فقد قال  Von Bertalanffyلفون برتاالنفي " لألنساق

ا قد أحدثت ثورة كومسولوجية بالنظر إىل "عن  النسقية بأ
التصور الكالسيكي لكلمة كومسولوجيا اليت تعين علم 

وقد نظر برتاالنفي إىل  )40(".الكون متصورا كوحدة كلية
نظرية األنساق كقواعد حقيقية للعلوم قادرة على توحيد 

تلف ميادين التخصصات بواسطة املبادئ املمكنة خم
ا غري . التطبيق على كل طبقات األنساق املمكنة كما أ

قادرة على اختزال كل مستويات الواقع إىل مستوى الواقع 
  )41(".الفيزيائي كما تصورت النزعة الفيزيائية حللقة فينا

وقد كان هدف هذا العامل البيولوجي هو جعل "
وهذه . ان النظرية القدمية للمقوالتنظريته تأخذ مك

تم  النظرية تسمح لنا بفهم ملاذا يف كل العلوم اليت 
باألنساق يتعلق األمر بالكل وباجلزء، باملركز وباحمليط، 

  )42(".باالختالف وبالرتاتب
علوم الطبيعة وعلوم : إن النسقية جتهل الثنائية

وميكن لنفس األدوات أن تساعد يف تفسري . اإلنسان
  . عضوية اجتماعية مثل ما تفسر عضوية حية

لذا فهو يرى بأنه يوجد متاثل واقعي بني خمتلف 
إن التصور املعاصر : "وقد كتب يقول. مستويات الواقع

للواقع يقدمها كنظام هرمي كبري مركب من كائنات 
منظمة، والذي يقود األنساق الفيزيائية والكيميائية إىل 

اعية، كما لو كانت درجات األنساق البيولوجية واالجتم
وال تتحقق وحدة العلم باختزال كل . بعضها فوق بعض

العلوم إىل الفيزياء وإىل الكيمياء، وإمنا بالتشابه البنيوي 
  )43(".املوجود بني خمتلف مستويات الواقع

 - أثناء تناوله لنظريته-" برتاالنفي" ويقدم لنا 
. واقعحاالت كثرية يربط فيها بني خمتلف مستويات ال

إن العالقة : "ويسوق لنا أمثلة متعددة كالبيولوجيا فيقول
البسيطة بني طول جسم الكائن احلي وسريورته االستقالية 
ترتجم ظواهر اجتماعية كثرية كتقسيم العمل أو تزايد 

  )44(".ظاهرة التمدن
يفسر " برتاالنفي"إن هذا التصور الذي طرحه 
حبيث ميكن . واقعلنا الروابط املوجودة بني مستويات ال

للعامل البيولوجي أي يقدم للعامل االجتماعي أدوات تقنية 
تساعده على تفسري الظواهر االجتماعية، ومعىن هذا هو 
أن الواقع متماثال يف مستوياته حىت وإن تنوعت 

  . التخصصات اليت تدرسه ولذا فهو يشكل نسقا كليا
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 )*(البيرونيعند   الروح العلمية التاريخية

 حمادي السايح: الدكتور               

 أستاذ بقسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  
يشري عنوان املقال منذ الوهلة األوىل إىل أن 
خصائص الروح العلمية هي صفات خاصة وليست 

ا املؤرخ  عامة، وكأن الصفات اليت جيب أن يتحلى 
ا أي عامل  ليست هي الصفات اليت جيب أن يتحلى 

أقول ليس هذا . آخر، رياضي، فيزيائي أو بيولوجي مثال
هو املقصود، إمنا املسألة مرتبطة حبقل من الصعوبة مبكان 
ذه اخلصال خاصة ما تعلق  أن يتحلى فيها الدارس 

علوم اإلنسانية الذي خيتلف متاما إنه ميدان ال. باملوضوعية
عن ميدان العلوم الطبيعية، حسب ما يقره على األقل 

- 1962باشالر (الفيلسوف واالبستمولوجي الفرنسي
ذا الشكل). م1884   . لذلك جاء العنوان 

م 19لقد واجهت العلوم اإلنسانية خالل القرن
اعرتاضات قبل قيامها، تارة حبجة عدم خضوع حوادثها 

التجرييب الذي كان يعترب منوذجا لتحقيق الصفة  للمنهج
العلمية، وتارة أخرى حبجة عدم إمكانية حتلي الباحث 
ا ال ميكن احلديث  فيها خبصائص الروح العلمية واليت بدو

ا علمية   .عن حقائق ميكن أن توصف بأ
لكن مع ظهور نزعات مؤيدة تغريت الرؤية، 

ال ختتلف عن بقية وأصبح يُنَظر للعلوم اإلنسانية نظرة 
فليس مثة من فرق بينها وبني الظواهر " .العلوم األخرى
. أو ظواهر الضوء والصوت يف علم الفيزياء املناخية مثال،

  )1(".اللهم إال أن السلوك البشري أكثر تعقيدا
يف هذا السياق تأيت حماولة البريوين كأحد أعظم 

ة استحال مؤرخي العامل اإلسالمي لُِتربهن على عدم
التحلي خبصائص الروح العلمية، خاصة يف جانبها املتعلق 

حيث نقف على ذلك من خالل . بالكتابة التارخيية
ومن  )2(،"املآثر اليت خلفها يف خمتلف ميادين العلوم"

خالل شهادات الدارسني له، واليت تقر يف جمملها بأن 
البريوين عاجل التاريخ من وجهة نظر علمية بعيدة عن 

مما أدى بالبعض أن يقول . الدينية والسياسيةاملعطيات 
مؤسس فكر تارخيي عريب إسالمي مستقل عن "عليه بأنه 

  )3(".الدوافع الدينية والنوازع السياسية
وقبل التفصيل يف هذه اخلصائص بالشرح 
والتحليل، حناول يف البداية توضيح مفهوم الروح العلمي 

ذهب لذلك  يقتضي الروح العلمي يف العاِمل كما :فنقول
السالمة الفيزيولوجية والسيكولوجية "القدامى واحملدثون 

فينبغي أن جيمع إىل دقة اإلحساس وعمق  .واألخالقية
صفاء الذاكرة ونفاذ  املالحظة وطول الدأب واملثابرة،

التأمل والقدرة على التجريد، ومتانة التحليل والرتكيب 
الشجاعة وصرامة احلكم، هذا إىل جانب الصرب والنزاهة و 

 )4(".واإلخالص واإلنصاف والربهنة العقلية

   :ةــوعيـــالموض/1
ىن عليها ــاسية اليت تبــــروط األســـــــرب من الشــتــتع

صائب دون التحلي بروح  كمــال حــية، فــلمــرفة العــاملع
 .ودون طرح للميول الشخصية جانبا النقد البّناء الصادق،
الوقوف على احلقيقة إذا مل  كنهاال ميهذا يعين أن الذات 

تنحية كل  تتناول موضوعها بصدق آخذة على عاتقها
اعتبار غريب عن اجلهد الذي يُبذل حنو املوضوعية 

فحص األمور وتدقيقها دون  اخلالصة، ُمْبِقية فقط على
 .تدخل لألهواء وأن تكون على وعي بكل خطوة ختطوها

، وكذلك ما كبريةإنه أمر يتطلب ال حمالة طاقة أخالقية  
فال جيب أن تكون النظرة " ينبغي توفره لكل فاعلية علمية

الدوافع  طالعلمية ُمكبَّلة بشروط املمارسة والفعل وال بشرو 
والنوازع، فال بد أن تكون معاجلة أي موضوع معاجلة 
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علمية بعيدة عن غرائز النزوع ومشروطية املواقف 
  . اإليديولوجية والدينية

 
ُ
ْحَدثُون واملعاصرون من الغربيني من لقد أوجب امل

-1711 دافيد هيوم(و )م1704-1632 جون لوك( أمثال
وحىت الذين ) م1962-1884غاستون باشالر(و) م1776

) ه430-354كاحلسن بن اهليثم(سبقوهم من املسلمني 
، أن يتوخى العامل املوضوعية يف  )ه595-520ابن رشد(و

وقائع كما فيحرص على معرفة ال. "كل حبث يتصدى له
هي، ألن العلم قوامه وصف األشياء وتقرير حالتها، 
وتفسريها، وحمك الصواب أو اخلطأ فيها هو التجربة اليت 

فماذا  )5(".حتسم أي خالف ميكن أن ينشأ بني الباحثني
    عن البريوين؟

  :البيروني والموضوعية
 يه،تُعترب حمورية لد –املوضوعية–إن هذه املسألة

جنده  ، لذلكطريقته العلميةة يف بناء بل حتتّل الصدار 
يطالبنا دائما أن نبعد عن عقولنا مجيع العوامل اليت "

العصبية اليت " وذلك بالتحرر من )6(،"تؤدي بنا إىل الزلل
تعمي األعني البواصر وتصم اآلذان السوامع وتدعو إىل 

جيب "أي  )7(،"ارتكاب ما ال تسامح باعتقاده العقول
أن حيذف العامل الشخصي من  على الباحث العلمي

أحكامه وأن يقدم قضايا وبراهني َتْصُدق عند كل فرد  
كما تصدق بالنسبة له، فغاية العلم الوصول إىل أحكام 

إن العلم جيب أن . موضوعية خالية من األثر الشخصي
  )8(".حيرتم احلقائق واألشياء ال األشخاص

مل ينقد البريوين تاريخ اهلند من وجهة نظر 
مية وال من خالل ممارسة إيديولوجية تكرس العرب إسال

واملسلمني لبالد اهلند، بل كان شديد التحري يف وصف 
احلضارة ودراستها واخلوض يف معانيها  هجوانب هذ

واالستفادة منها بعقل نريِّ وقلب متسامح مما أدى 
امه بالشعوبية ومبعادا الدين  ةبالبعض إىل ا

أخالق عالية حبيث ال  تسامح يعرب عن )9(".اإلسالمي

ا، لكن جيب أن نشري هنا  ميكن قيام العلم احلقيقي بدو
إىل أن املقصود من األخالق هنا ال يعين األخالق 
الشخصية اليت تتعلق بطريقة سلوك العامل يف احلياة، إمنا 

ا األخالق املتصلة بعمله العلمي،  واليت ميكن "املقصود 
   )10(".وضوعيةتلخيصها يف كلمة واحدة، هي امل

  :الموضوعية والتاريخ
إعطاء منذ البداية حياول البريوين يف هذا اجملال 

حتقيق  لدواعي اليت حتول دونملختلف ا أمهية كبرية
املوضوعية، وبالتايل الوقوع يف األكاذيب عند الكتابة 

يف العادة  .اخلرب عن الشيء املمكن الوجود"ف  .التارخيية
كذب على صورة واحدة وكالمها اجلارية يقابل الصدق وال

الحقان به من جهة املخربين لتفاوت اهلمم وغلبة اهلراش 
    )11(".والنزاع على األمم

   :الدواعي النفسية- أ
وهـــي  .لبةـحبة والغـهوة والغضب واملـــلق بالشــــتتع

دواعي جتنح بصاحبها ال حمال عن جادة الصواب، وميثلها 
فمن " .ملؤرخني والكتابصنفان من ا) البريوين(  حسب

ا  خمرب عن أمر كذب يقصد فيه نفسه فيعظم به جنسه أل
حتته أو يقصدها فيزري خبالف جنسه لفوزه فيه بإرادته، 
ومعلوم أن كال هذين من دواعي الشهوة والغضب 

ومن خمرب عن كذب يف طبقة حيبهم لشكر أو  ،املذمومني
ى فعله وهو مقارب لألول فإن الباعث عل يبغضهم لنكر،

  )12(."من دواعي احملبة والغلبة
  : البشرية الطبيعيةالمرتبطة ب الدواعي- ب

يرتبط األمر بالشرارة وخبث خمابئ الطبيعة 
، وهي ال ختتلف عن األوىل وميثلها كذلك صنفان البشرية

ومن خمرب عنهم متقربا إىل خري "من املؤرخني والكتاب، 
ومن خمرب عنه  .بدناءة الطبع أو متقي الشر من فشل وفزع

طباعا كأنه حممول عليه غري متمكن من غريه وذلك من 
  )13(."دواعي الشرارة وخبث خمابئ الطبيعة
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  :غياب النقد والتمحيص-ج
، ويندرج حتتها االكتفاء بالتقليد للمخرب أي 

يف هذا يقول الصنف اخلامس واألخري من املؤرخني، و 
وإن   ينمخرب ومن خمرب عنه جهال وهو املقلد لل"البريوين 

وسائط فيما  مْ هُ وَ  وَ كثروا مجلة أو تواتروا فرقة بعد فرقة فهُ 
فإذا اسقطوا عن البني ، بني السامع وبني املتعمد األول

صيني واجملانب رّ ن عددناه من التخذاك األول مَ  يبق
وكما أن العدل يف الطباع  ..للكذب املتمسك بالصدق

 ،صدقمرضي حمبوب لذاته مرغوب يف حسنه كذلك ال
    )14(."عرفه إال عند من مل يذق حالوته أو

سباب اليت تؤدي هكذا يكون البريوين قد عدَّد األ
واألخطاء وبالتايل االبتعاد عن  ةإىل الوقوع يف املغاال

 ابن خلدون(ولذلك ال عجب يف أن ينحو املوضوعية،
جاء من بعده  هو اآلخركفيلسوف تاريخ   )ه732-808

يؤكد يف نظريته املنهجية على نفس املنحى، حيث جنده 
أمهية العوامل النفسية يف تفسري احلوادث التارخيية تفسريا 

وملّا  : "يف هذا الصدد يقول ابن خلدون، علميا موضوعيا
كان الكذب متطرقا للخرب بطبيعته وله أسباب تقتضيه 
فمنها التشيعات لآلراء واملذاهب، فإّن النفس إذا كانت 

بول اخلرب أعطته حقه من على حال االعتدال يف ق
التمحيص والنظر حىت يتبني صدقه من كذبه وإذا خامرها 
تشيُّع لرأي أو ِحنلة قبلت ما يوافقها من األخبار ألول 

وكان ذلك امليل والتشيع غطاء على غري  ،وهلة
ا ومنها اجلهل بتطبيق األحوال ألجل ما بداخلها ..بصري

رآها وهي بالتصنع  من التلبس والتصنع فينقلها املخرب كما
وإذن فال بد من حماربة  )15(".احلق يف نفسه على غري

َوْهم العصبية وكل أشكال امليول واألهواء الشخصية يف 
  .األعمال العلمية

يتغافل عن ذكر ) ابن خلدون(لكن ما الذي جعل
   البريوين؟

يكون ابن خلدون قد " حسب بعض الدراسات
ترب هذا العامل العظيم تغافل عن ذكر البريوين ألنه كان يع

الشيعي الزيدي أو اإلمساعيلي الذي  :يف الصف املقابل
جتاهله كي ال يتهم من قبل أوساط العلماء والفقهاء من 

وعندما نعمق  .أهل السنة باملروق عن الدين القومي
املقارنات بني ما كتب يف املعرفة خالل القرنني الثالث 

خاصة يف ) بن خلدونا(تطرق إليه  والرابع  للهجرة مع ما
املقدمة فإننا سنالحظ أن كل األفكار اليت بدت للبعض، 
خلدونية أصيلة فـــذة ومــبتـكرة، مل تــكن يف احلقيقة 

  جـــديــــدة على الفكر العريب اإلسالمـــــــي، لكــنــنا نـــجد 
الثقافة العربية،  تدهور ابن خلدون مسرتجعا إياها يف عصر

م متحاشيا اإلشارة ا، منكرا تأثره   )16(".إىل أصحا
  لكن هل كان البريوين من أهل التشيع؟

ليس من شك يف أن البريوين كان مسلما صادقا، 
ولكن ليس مثة ما يدل على أنه يقول بأي مذهب من "

، أنه  )اآلثار الباقية(وما يُؤخذ من كتاب. مذاهب اإلسالم
من كان شيعي املذهب، أي أنه كان أميل إىل الفرس 

الذي ) الصيدنة(ومن ناحية أخرى فإن يف كتاب. العرب
مجعه يف ظل السالطني الغزنويني ما يدل على أنه كان 

ولكن األرجح أن الدليل الواحد أو . سنيا راسخ العقيدة
اآلخر ال يثبت سوى أنه كان طورا ميالئ األمري 

 )ه403ت مشس املعايل قأبوس بن ومشكري(الشاعر
الذين كانوا من أهل ) الغزنويني( الشيعي، وتارة ميالئ

نقول فقط أن هذا ال ميثل نفاقا باملعىن  )17(".السنة
  .األخالقي، ولكن غريزة احلياة اقتضت ذلك

  :البيروني وموقفه من الشيعة
كان البريوين حيمل على الغالة، واملتصيدين 

إضافة إىل نفوره ممن   )ص)(آل حممد(للناس بالتظاهر حبب
النتساب آلل البيت بالصوم والدعاء كانوا يتظاهرن با

م يف العمل وهذه "يقول البريوين . دون أن يقتدوا 
األخبار يف كتب الشيعة مقصورة على الصوم، والعجب 
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م صاروا  من سادتنا عرتة الرسول عليه وعليهم السالم أ
ا تأليفا لقلوب مجهور املتومسني  يقتفون إىل ذلك، ويقبلو

ثر جدهم أمري املؤمنني يف إعراضه بتشيعهم، وال يقتفون أ
ما كنت متخذا "عن استمالة الضالني املعاندين بقوله 

  )18(".املضلني عضدا
  :المطلقة قناعة شخصية ةالموضوعي

إذا كانت املوضوعية متثل جهدا إنسانيا بغية 
جتاوز مجيع التوسطات اليت تعوق دون الوصول إليها، 

 معرفة مطلقةفهل بإمكان هذا اجملهود أن يؤدي إىل 
  ؟ اليقني

منطق نسيب ليست أحكامه "إن املنطق احلديث 
مطلقة، فليس هنالك مطلقات خالصة جمردة يف العلوم، 

فنحن ال نصل يف أي . وإمنا هنالك دائما مبدأ النسبية
ائية وعليه نقول كما  )19(".علم من العلوم إىل حقائق 

ة، املعرفة املوضوعي"أن ) م1994-1902كارل بوبر(قال
تتطلب التخلي عن مطلب اليقني، ألنه مطلب ال 
نستطيع حتقيقه موضوعيا، وال يتسىن لنا أن نكون متيقنني 
بشكل مطلق إال يف مستوى قناعاتنا القائمة على جتاربنا 

ألن شرط  )20(".الذاتية ويف مستوى ثقتنا الشخصية
العلمية املوضوعية جتعل من احملتم، بقاء كل فرض علمي 

ذلك  )21(،"بدا، معطى على سبيل احملاولةضرورة، وأ
. دائما أنه ميكن بالفعل ميكن إثبات قول ما) بوبر(حسب

غري أن هذا اإلثبات يكون مرتبطا نسبيا بأقوال أخرى، 
ا حماوالت وإذن فما يتميز به . هي أيضا مقرتحة على أ

ليس امتالك معارف وحقائق غري قابلة "رجل العلم 
نيد والناقد، اجلسور، عن للتكذيب، بل البحث الع

   )22(".احلقيقة
أن الصفة التقريبية باإلضافة إىل ذلك ميكن القول 

ال تنقص من القيمة املوضوعية للمعرفة التارخيية حيث "
ا  ا مل تصبح تشمل العلوم اإلنسانية فحسب، بل إ أ

وخاصة  الطبيعة من فيزيائية وبيولوجية، تشمل أيضا علوم

 )23(".مليكروفيزياء وامليكروبيولوجيااك  يف بعض اجملاالت
يعرب عن ذلك مثال ظهور فكرة الالحتمية يف الفيزياء 

من خالل عدم حتديد مكان ) امليكروفيزياء(املعاصرة 
ه املشكلة أي حل، ذوسرعة اإللكرتون حيث مل جتد ه

 هايزنربغ( ولن جتده حىت يف املستقبل على ما يذهب إليه
د الضخمة اليت تبذل اجلهو "وكذلك  .)م1901-1976

  )24(".للتعرف على أسرار الفضاء
  :الموضوعية تقتضي عناصر أخرى

هناك عناصر أخرى مثل النزاهة واحلياد والتحلي 
بروح النقد ينبغي أن تتوفر عليها الذات الباحثة حىت 
حتقق موضوعيتها اليت تعترب من الشروط األساسية يف كل 

  .ابقامعرفة علمية كما متت اإلشارة إليه س
  :النزاهة/2

ا الذات والعزوف عن أي استغالل  إنكار ويعىن 
للعلم بغية حتقيق مآرب شخصية، أومصلحة ذاتية أو 

فأين . عقيدة دينية أو فكرة قوميةإخضاع شهرة فردية أو 
  نقف على ذلك عند البريوين؟

يفضل  )*(،*أبيقوريا"لقد كان يف سريته الشخصية 
  احلسية، من أجلاللذات العقلية على اللذات 
الذي دعا ) م276-216( )**(هذا أعجب بفلسفة ماين

إىل عدم احلرص،على اقتناء املال واالبتعاد عن 
حممود (ودليل ذلك أنه حينما مات )25(".الشهوات
) نأبا الرحيا(فقرب إليه) مسعود( خلفه ابنه)الغزنوي

لالستفادة من علمه، حبيث أحلقه بالبالط وأحاطه 
دير حىت أنه عندما كتب موسوعته النفيسة بالرعاية والتق

أهداه مسعود محل ) "القانون املسعودي(يف علم الفلك
فيل من القطــع الفضية مكافأة له على هـــذا العمل، 

وكتب له " رفض اهلديـــة وردها إىل صديقه) البريونـــي(لكن
إمنا كتبت كتايب هذا من أجل العلم ال "يف رسالة 

  )26(".املال
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إن أطايب الدنيا : "ؤكد كذلك أبيقوريته قولهومما ي
 هخبائث وحماسنها قبائح مثل أمر اجلماع الذي يستهرت ب

ونقده الالذع البن سينا  )27(".املسرفون على أنفسهم
حسيا يف شهواته، ُموثِرا للجماع، َشرًِها "حيث يعتربه 

  )28(".فيه
  ئم أو كأسسوى التلهي بأير قا     فليس يعرف من أيام عيشـــــه "

  )29(".نسي اإلله وليس اهللا بالناسي   لدى املكايد إن راجت مكايده 
- 1849فيكتور رزن(قال املستشرق الروسي

يف موضوع له عن كتاب اهلند يصف فيه ) م1908
أثر فريد ال ميكن أن جند له " هبالذات أن) البريوين(نزاهة

نظريا يف كل اآلداب العلمية يف الغرب والشرق خالل 
يوضح روحية النقد  -البريوين-صور الوسطى، فهوالع

اخلالص املتحرر من التحزبات العرقية أو الطائفية 
حىت أنــه كــان عنــدما يتحدث عن  )30(،"واخلزعبالت

حيافظ ما أمكن علــى العبارات "املعــتــقدات الديــنــية مثــــــال 
ن آخر التــي يستعملها معتنقو كل دين، وإذا قارن دينا بدي

ما مقارنة علمية حمضة   )31(".فإمنا يقار
 )حتقيق ما للهند(يف مقدمة كتابالبريوين قول ي
جاج وليس الكتاب كتاب حِ " :اهلند ه عنكالم  واصفا

وجدل حىت استعمل فيه بإيراد حجج اخلصوم ومناقضة 
وإمنا هو كتاب حكاية فأورد كالم  الزائغ منهم عن احلق،

يه ما لليونانيني من مثله اهلند على وجهه وأضيف إل
لتعريف املقاربة بينهم فإن فالسفتهم وإن حتروا التحقيق 
م مل خيرجوا فيما اتصل بعوامهم عن رموز حنلتهم،  فإ
ومواضعات ناموسهم، وال أذكر مع كالمهم كالم غريهم 
إال أن يكون للصوفية أو ألحد أصناف النصارى لتقارب 

  )32(."حتاداألمر بني مجيعهم يف احللول واإل
كذلك تظهر نزاهته يف نزعته اإلنسانية، فقد كان 

يف االجتاه العلمي يف العاملني اإلسالمي والغريب احتاد "يرى 
الشرق والغرب، وكأنه كان يدعو إىل إدراك وحدة األصول 

  )33(".والعلمية بني الشعوب يف عامل واحد اإلنسانية

ي إميانا بالوصف احلياد قد اكتفى  البريوين هكذا يكون
منه بأن الكتابة التارخيية ال ميكنها نقل احلقيقة إذا مل 

فقد كان كتاب "ولذلك . تكتب الذات بصدق ونزاهة
من مذاهب اهلنود ومبادئهم  اهلند مفتوحا دّون كثريا

بصدق ونزاهة بعيدا عن اخلوف واالحنياز والرياء 
  )34(". والتملق

فقد   ولست أفرد اهلند بالتوبيخ على اجلاهلية،"
كان العرب يف مثلها يرتكبون العظائم والفضائح من 

على إتيان امرأة  نكاح احليض واحلباىل واجتماع النفر
م  ،د االبنةأْ وَ وَ  واحدة يف الطهر الواحد دع ما يف عبادا

من املكاء والتصدية ويف طعامهم من القذر وامليتة وقد 
 فسخها اإلسالم كما فسخ أكثر ما يف أرض اهلند اليت

البريوين حني اعترب كتابه إن  )35(".أسلم أهلها واحلمد هللا
ليس كتاب حجاج وجدل، فإنه ابتغى  )حتقيق ما للهند(

فقد كان يعتمد على املقارنة، . من وراء ذلك احلقيقة
اج قد جيعل صاحبه يعيش حتت رمحة جَ ذلك أن احلِ 

عتماد لاله سابقا وهو ما أدى به دَ تعسف ما كالذي عدَّ 
أكثر من اللجوء إىل احلجاج واجلدال مطبقا  يانالععلى 

، اليت جاءت ُمتفرِّدة واليت املنهجية منطلقاتهما رمسه يف 
تظهر يف مقدمات كتبه، حىت وإن مل يستخدم كلمة 

  .، لكننا نراه يتحدث عن املنهج بالذات)منهج(
  :الحياد/3

. هو واحد من املعاين اليت تتضمنها املوضوعية
اآلراء  كل رأي من"ي الباحث ويقصد به، أن يعط

املعارضة حقه الكامل يف التعبري عن نفسه، ويزن كل 
. احلجج اليت تقال مبيزان خيلو من الغرض أو التحيز

فاملوضوعات اليت يعاجلها واألفكار اليت تقدم إليه، تقف 
كلها أمامه على قدم املساواة دون أية حماولة مسبقة من 

وعندما ينحاز العامل . رىجانبه لتفضيل إحداها على األخ
آخر األمر، فال بد أن يكون احنيازه هذا مبنيا على تقدير 

ا   )36(".موضوعي حبت إلجيابيات احلجج وسلبيا
ولنا ما يثبت ذلك بكل وضوح يف كتابات 

ففعلُته غَري باهٍت على اخلصم وال متحرٍّج عن "البريوين 
ه عند أهله حكايِة كالمِه وان باين احلقَّ واسُتفِظَع مساعُ 
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وليس الكتاب كتاب حجاج . به رُ وهو أبص هفهو اعتقادُ 
وجدل حىت أستعِمَل فيه بإيراد ُحَجِج اخلصوم ومناقضة 
الزائغ منهم عن احلق، وإمنا هو كتاب حكاية فُأورُِد كالم 
اهلند على وجهه وأضيف إليه ما لليونانيني من مثله 

  )37(".لتعريف املقاربة بينهم
حياد البريوين وأمانته العلمية يف  كما يتضح لنا  

  عرض آراء الغري وأفكاره، حني ينسب
ا يتجلى ذلك يف ِذْكر برهان . النظريات ألصحا

 تيف مساحة املثلثا) م.ق212-م.ق287أرمخيدس(عِمَله
هذا الربهان رائع بالنسبة : "بالتفاضل، يقول حمقق الكتاب

يف أي  لعصر أرمخيدس، ومل أعثر على مثيل هلذا الربهان
عصر سابق عريب أو أجنيب، وِذْكر البريوين هلذا الربهان مع 

يدل على أمانة علمية نزيهة كان ) ألرمخيدس(نسبته 
ا العلماء العرب، إذ كانوا دائما ينسبون الفضل  يتصف 

   )38(".ألصحاب الفضل وليس ألنفسهم
كذلك جنده يرد بصرامة بالغة وبراهني دامغة تعرب 

ريوين وال شك على املعرتضني عن عن حياد لدى الب
ولكن املنطق ملا كان : "األقوال بغضا لصاحبها فيقول

، وقد شوهد من )م.ق322-م.ق384أرسطو(منسوبا إىل
آرائه واعتقاداته ما مل يوافق اإلسالم، إذا كان يرتئيها هو 

فقد كان اليونانيون والروم يف زمانه  -عن نظر ال عن ديانة
فصار اآلن من يتعصب عن  -كبيعبدون األصنام والكوا 

ور ينسب ألجله كل من تسمى باسم خيتتم بالسني إىل 
على أن ترك الشيء وتزييفه بغضا ..الكفر واإلحلاد

 لصاحبه، واإلعراض عن احلق ألجل ضالل قائله يف غريه،

قال اهللا تعاىل  )39(".َأْخذ خبالف ما نطق التنزيل به
، أولئك الذين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(

يضيف  )40()".هداهم اهللا وأولئك هم أولوا األلباب
وهل خاطبنا اهللا ورسوله إال  !عافاك اهللا: فقلت له: "قائال

ا بني العرب؟ وإمنا بينك وبني لغة العرب  باللغة املتعارف 
فدعها وارجع إىل  .بون أبعد، بل أنت بعلم الشريعة مبعزل

فونك يف متامية شهر فهم بأسرهم خيال علماء اهليئة،
ُِصرِّ عمدا، واملمتطي جهال ..رمضان

ولكن الكالم مع امل
وإن "قال اهللا تعاىل  )41(".غري ُجمٍْد على القاصد واملقصود

 )42(،"يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم
ونزَّلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه "وقال تعاىل أيضا 

 )43(".إن هذا إالسحر مبنيبأيديهم لقال الذين كفروا 
جعلنا اهللا من تابعي احلق وناصريه، وقامعي الباطل 

  .ومظهريه كما يقول البريوين
  :التحلي بروح النقد/4

يف البداية وقبل احلديث عن هذه اخلاصية البد 
ليس ما "فاملقصود بالنقد . من حتديد مفهوم النقد أوال

ا هو شائع أحيانا من حرص على كشف العيوب؛ وإمن
نعين به وزن األمور بامليزان العادل حبيث ينجم عن هذا، 
املؤاخذة على العيب إذا كان مثة عيب وإطراء الصواب 

وهو األمر الذي جيب أن   )44(".حيث كان صواب
وليس من شك . "يكون عليه النقد يف شىت جوانب احلياة

يف أن النقد ليس عملية هينة، فكل من ميارس النقد يف 
ااألدب والف فعليه . ن يدرك خطورة املهمة اليت ينهض 

أن يدعم أحكامه باحلجج السليمة سواء كانت هذه 
  األحكام

وال يتأتى للناقد هذا إال إذا  . مدحا أم قدحا
  كانت له ثقافة واسعة وفهم عميق للموضوع الذي

   )45(".هو بصدد نقده
ذا املعىن تصبح روح النقد هي تلك املسؤولية 

  ىيأخذ العامل من خالهلا علاليت تعين أن 
عاتقه احلوادث بالفحص الدقيق والتحري 

وأن يكون صاحب حس مرهف كما يقول . العميق
حبيث ) م1662-1623 بليز باسكال(الفيلسوف الفرنسي

ميكنه من أن جيمع كل احلجج الدقيقة والعديدة جدا، "
وجيعل لكل منها دورا، دون أن يغفل واحدة منها، 

اليت تعترب  )46(،"حاسة الربهان"قد تعين باختصار روح الن
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ا املعرفة  فمن مل حيققها فال "من اآلليات اليت تكتسب 
يعد من طائفة العلماء الباحثني املفتشني عن احلق 

خاطَِبني بقوله  )47( "املخرجني له من العدم إىل الوجود
ُ
امل

  )48(".يا أوىل األلباب: "تعاىل
  ين؟فأين نلمس هذه الروح عند البريو 

هاهو مثال يوجه نقدا الذعا جلهالء عصره 
: فيقول واملتحاملني على أهل العلم واملشتغلني باملعرفة

إذا نظرت إىل أهل زماننا وقد تشكَّلوا يف أقطاره بشكل "
وتباهْوا به وعادْوا ذوي الفضل وأوقعوا مبن اتسم . اجلهل

ومل يتوقف عند  )49(".بالعلم، وساموه أنواع الظلم والضيم
ومن اجتاههم  -اجلهالء-هذا احلد، بل جنده يسخر منهم 

فاملفرط منهم ينسبها إىل الضالل : "النفعي وذلك يف قوله
ليبغِّضها إىل أمثاله من اجلهال ويِسُمها بسمة 

  )50(".اإلحلاد

من جهة أخرى جند النظرة النقدية عند البريوين ال 
تقتصر على أهل زمانه بل تشمل أيضا القدماء، حيث 

ال ُيسلِّم تسليما أعمى مبا كان اإلغريق يعتقدونه "ده جن
من أن املعمور من األرض هو أحد الربعني الشماليني 

 ـم يستبعد البيــروين منـمـــــن كرة األرض فقط، وبذلك لـ
الوجهـــة النظـــرية احتمال أن يكــــون النصف الغـريب من 

يا اجلديدة اكتشاف الدن الكرة األرضية معمورا، وذلك قبل
  )51(".بقرون طوال

يشتغلون بعلوم ال جدوى  نأيضا جنده يسخر مم
عوام تشمئز "منها، وجيهلون الرياضيات والطبيعيات 

م من ذكر الظالل واالرتفاع واجليب، وتقشعر  قلو
م ذلك إىل  جلودهم ملشاهدة احلساب واآلالت، ويبلغ 
حد ال يؤمتن معه مثلهم على مال فضال على أوقات 

 )52(".الصالة ال خليانة وعدم أمانة ولكن لفرط جهالة
دون أن ننسى االنتقادات اليت وجهها البريوين لفلسفة ابن 

يف العلوم الطبيعية، واليت تعترب  )*(سينا وللمدرسة املشائية
فقد تعرضت ألكثر املسائل صعوبة "من أهم االنتقادات 

سبب الطبيعية، وهي هلذا ال) أرسطو(وتشويكا يف فلسفة
متثل بعض املناقشات اليت أثريت ضد صيغ العلوم الطبيعية 
يف عصر النهضة وعلى يد علماء القرن السابع عشر 

  )53(".الغربيني
ذا تتجلى الروح العلمية عند البريوين، روح 

إزالة احلجب واألصنام اليت َحتُول دون "دعت دوما إىل 
ا التقليد  اهنبذ"ناهيك عن  )54(".معرفتنا للحقيقة يف ذا

املشاهدة  ث على إعمال العقل واالعتماد علىاحلنبذا و 
قوال واإلعادة األوالرأي والدراية ال على اجرتار 

  )55(".والرواية
وعليه ميكن القول، أنه واضع أصول طريقة يف 
النقد التارخيي، على ما كنت قد وضحت يف مقال سابق 

، )ويناملنهج العلمي، قراءة يف اخلرب عند البري (بعنوان
بأنه ناقد فطن "وبذلك ال عجب إذن أن يصفه أحدهم 

وعميق وحملل شغوف بالتنقيب والبحث وهو كغريه من  
 ليبنيز(و )م1519-1452كليوناردوفنسي( كبار املفكرين

 )56(".جيمع بني امللكات األكثر تنوعا) م1716- 1646
ملكات إن كانت قد فندت اخلرافـــات وصححت 

ا  فتحي (على ما يقول  لــــم تنجح كثريااملعلومات إال أ
  ).تونس(األستاذ جبامعة) الرتيكي

 بصفات )البريوين( اك يتصفذوفوق كل هذا و 
أخرى تندرج ضمن أخالقيات البحث العلمي أو الروح 

من مثل املثابرة على البحث، والتحلي بروح العلمية، 
غىن عنها  وهي صفات ال والتواضع الدقة وكذلك الصرب

  .حتاول سرب غور احلقيقة وإدراك كنههالذات  بالنسبة
  :التحلي بروح الدقة/ 5

تتجلى هذه الروح لدى البريوين يف حرصه الشديد 
التثبت اليقني يف كل ما يَنقل أو يقرأ فال يرتدد يف "على 

طلب إيضاح ما يغمض عليه أو يتشكك يف 
إضافة إىل ضبط حسابات األمم وتقاوميها،   )57(".صحته
فـــــي وصف احلياة الفـكرية للهنـــود  ذلك مثال نلمسكما 
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ممن يُهذِّب )اليونان فالسفة(د أمثــــــــاُهلم ومل يك للهنــــــ"
العلوم فال تكاد جتد لذلك هلم خاصَّ كالم إال يف غاية 
االضطراب وسوء النظام ومشوبا يف آخره خرافاُت العوام 

َدد ومن موضوعات
ُ
النحلة اليت  من تكثري العدد ومتديد امل

يستفظع أهلها فيها املخالفة، وألجله يستوىل التقليد 
عليهم وبسببه أقول فيما هو بابىت منهم أين ال أشبِّه ما 
يف كتبهم من احلساب ونوع التعاليم إال بصدف خملوط 

ببَـْعر أو مبَهًى مقطوب َحبصًى،  جَخبَزف أو بُدّر ممزو 
عارج الربهان؛ واجلنسان عندهم سيان، إذ ال مثال هلم مل

وأنا يف أكثر ما سأورده من جهتهم حاٍك غري منتقد إال 
عن ضرورة ظاهرة، وذاكر من األمساء واملواضعات يف 
لغتهم ما ال بد من ذكره مرة واحدة يوجبها 

  )58(..".التعريف
  :المثابرة على البحث/ 6

عنصر أساسي يف البحث العلمي ووسيلة هامة 
ا تنطوي من وسائل تقدم العلوم واملع ارف وتطورها، كو

ولكن . على جمهودات مضنية من طرف العلماء والباحثني
روح املثابرة تتجلى أكثر من خالل الصعوبات اليت 

فالعزمية على . يواجهها الباحث وحماولة التغلب عليها
جتاوز احملن واملضايقات والتغلب على قلة الوسائل، هو ما 

فما موقع . بحثيعرب بصدق عن روح للمثابرة وحب لل
  البريوين من ذلك؟

فها هو البريوين رغم ضجره من وضعه بغزنة إثر 
للدولة اخلوارزمية ) م1030 –م998 حممود الغزنوي(احتالل

، حيث )غزنة(وأخذ البريوين أسريا معه إىل عاصمته مدينة
فرغم ضآلة . ُحيرم من حرية التحرك يف سبيل أرصاده

ت، إال أنه  حتدى اآلالت وما كان يالقيه من مضايقا
إين يوم  : "العقبات ومل يرتك الرصد والعمل العلمي فقال

كتابيت هذا الفصل، وهو يوم الثالثاء غرة مجادى اآلخرة 
قرية إىل (سنة تسع وأربع مائة للهجرة، كنت جبيفور،

، وقد محلين شدة احلرص على رصد عروض )جنب كابل

طا عليهما هذه املواضع، وأنا ممتحن مبا أظن أن نوحا ولو 
السالم مل ميتحنا مبثله وراج أن أكون ثالثهما يف نيل رمحة 

ومل أمتكن من آلة لالرتفاع، وأعوزين ..اهللا والغياث مبنه
يأ، فخططت على ظهر  وجود شيء من املواد اليت منها 
ختت احلساب قوسا من دائرة انقسمت أجزاؤها بستة 

التعليق  أقسام، يكون واحد منها عشر دقائق ووزنتها يف
  )59(".بالشواقيل

" كذلك مثابرة البريوين على البحث تتجلى يف
ا على نقل مثار هذه  الغرية الشديدة اليت اتصف 

أوقف عليها حياته، نقال أمينا بعيدا عن  البحوث اليت
 لقد كان )60(".التحيز أو احملاباة إىل األجيال القادمة

علم عاش يطلب ال"العلم حمور وجوده وهدف حياته، 
للعلم، منكبا على حتصيل العلوم، منصرفا إىل تصنيف 
الكتب، ال يكاد يفارق يده القلم، وعيَنه النظر، وقلَبه 
الفكر إال يف يومي النريوز واملهرجان من السنة إلعداد ما 
ميس احلاجة إليه يف املعاش من بلغة الطعام وعلقة 

لقد "، حىت ولو سبَّب له ذلك التعب والعياء )61(،"الرياش
حرصي الذي تفردت به يف أيامي  أعيتين املداخل فيه مع

وبذيل املمكن غري شحيح عليه يف مجيع كتبهم من املظان 
 )62(".واستحضار من يهتدي هلا من املكامن ومن لغريي

ال تعرب فقط على حتلي البريوين يف احلقيقة هذه الصفات 
 سرو ِعَرب ود" خباصية املثابرة والبحث ولكنها تنطوي على

ا  تعليمية للمؤرخني عن شروط الكتابة ومرجعيا
ا ومناهجها وهي دروس تفرّ  ا عن رَ وإشكاليا ة يَّ و د 

ون ـــــانــالق(ابـــدمة كتــــي مقــاء فــج )63(".ووعي
ين ـــدمـــلك من تقـــه مســـــيــلك فـــــــم أســول) "عوديــــمســال
 أي(املداخل فيه لقد أعيتين" )64(."اجملتهدين لــــأفاض نـــــــم

 )65(".مع حرصي الذي تفردت به يف أيامي)ما توصل إليه
  لكن هل املثابرة على البحث قادرة على الوفاء بالغرض؟

رغم أمهيتها يرى البريوين أن اإلحاطة التامة جبميع 
أمر صعب املتناول، بعيد املأخذ، غري "ألوان املعارف 
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الضروريات اليت ال ختاجل قلب  منقاد ملن رام إجراءه جمرى
ولذلك نراه يدعو إىل التنقيب  )66(".الواقف عليها شبهة

عن املراجع األصلية اليت ال غىن عنها يف البحث، دون 
وهلذا جيب أن يتيقظ الراصد، ويدمي فـَْلَي "سأم أو ملل 

ا ويزيد يف االجتهاد  ام نفسه، ويقلل العجب  أعماله وا
  )67(".وال يسأم

  :لتحلي بالصبر والتواضعا/ 7
مع  )ه411(البريوين إىل اهلند عام عندما وصل

وبعد أن تعلم  إحدى محالت السلطان حممود الغزنوي،
ا أداة للتواصل احلضاري، دخل  اللغة السنكسريتية أل

ال عاملا وال  ة،املعرتك مع اهلنود وبدا لنا يف مواقف عد
 - ذكر هوحسب ما ي–ا إمنا كان يقفجمادال وال موخبِّ 

بني منجميهم مقام التلميذ من األستاذ لعجميت فيما "
م، فلما عما هٌ  وقصوريبينهم،  م فيه من مواصفا

وأشري  ت أوقفهم على العلل،ذاهتديت قليال هلا مث أخ
ح هلم بالطرق احلقيقية يف لوِّ وأُ  من الرباهني، يءإىل ش

 االستفادةمتعجبني، وعلى  نشالوا عليَّ ااحلسابات، ف
افتني، يسألونين عمن شاهدته يف اهلند، وأخذت عنه؟ مته

ينسبونين إىل السحر، ومل  اوملا أعلمتهم حبايل كادو 
يصفوين بعدها، عند أكابرهم إال بالبحر وهذه صورة 

  )68(".احلال
أيضا من بني الصفات اليت تعرب عن حتلي  

تتسم بالتعايل  البريوين بالتواضع نبذ الروح الدوغمائية اليت
ي امتالك احلقيقة املطلقة، فمثال جنده يف الكثري من وتدع

بعجزه ويعرتف جبهله، إذا ما سئل عن "احلاالت يقر 
أشياء تغمض عليه، حىت يستمكن من درسها، وتظهر له 

ا كذلك نقف على تواضعه من   )69(".حقائقها وخفيا
خالل فسحه اجملال لغريه ملا ال يستطيع بلوغه حيث جنده 

ليكون ما نعلمه من ذلك معينا لطالب " يرتكه على وجهه
احلق، وحمب احلكمة على التصرف يف غريها، ومرشدا إىل 

ا مسات من دون شك ال   )70(".انيل ما مل يتهيأ لن إ
 .تعرب إال عن روح ُمَتشبِّعة بالتواضع وإيثار العمل الدءوب

  :الشجاعة الفكرية/8
- 1902 جوزيف شاخت( يقول املستشرق

ق أن شجاعة البريوين الفكرية وحبه واحل): "م1969
عن التوهم وحبه للحقيقة وتساحمه  لإلطالع العلمي وبعده

كانــت عديــمة النظري يف القــرون الوسطــى،  ..وإخالصــه
فــقد كان البيــــــروين عبقــريا مبدعا ذا بصرية شاملة 

تلك هي الروح اليت جعلته ال يتسامح مع  )71(..".ناقدة
هما كان مصدرها وصاحبها، وهاهو يصحح األخطاء م

رغم االحرتام الذي كان ) ه287-220 لثابت بن قرة(
وقد وقع أليب "وقع فيه  ييكنه له، فيعرض اخلطأ الذ

فيما  )72(،"احلسن ثابت بن قرة يف مسائله املشوقة سهو
هذا . خيص حتديد النواحي اليت ترمسها أطراف الظالل

ماء الصدوقني الذين ال يعين أن البريوين كان من العل
يدعوهم إىل االشتغال بالعلم إال احلرص على استحصال 

إنه يذكرنا . احلقيقة من غري غرض وقصد رد أو خماصمة
الذي يوجب ) ه256-ه185 الكندي( مبا ذهب إليه

الناظر يف كتب العلماء، إذا كان غرضه معرفة احلقائق أن 
يف متنه  جيعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه وحييل فكره

ويف مجيع حواشيه ونواحيه ويتهم نفسه أيضا عند خصامه 
املهم هو قول احلق، . معه حفال يتحامل عليه وال يتسام

. ذلك ما تعنيه الشجاعة الفكرية كصفة أخالقية باختصار
  .لقد قال البريوين قولوا احلق ولو على أنفسكم

لقد أدت مواقف : يف خالصة هذا العنصر نقول
وما كان يصطنعه فيها من أسلوب "شجاعة البريوين ال

ساخر عنيف إىل أن َتعرَّض بذلك ملخاصمة كثريين له يف 
زمانه وبعد زمانه، حتــى كـــان من كتّــــــــَاب التــــراجـــم مـــَْن 
 سكــت عـــن اإلشــــــــــــارة إلـــيه ولو بكلـــمة واحـــــــــدة، ومنــهم

  )73( ".)ه681-608 ابن خلكان(
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  :اإليمان بالنسبية/9
أن يرتفع العامل يف حبثه عن الغرور واالدعاء  وتعين

نلمسها من خالل  ، وهــــــي صفةالك احلقيقة املطلقةـــــبامت
 فمثال جنده ما اتصف به البريوين من خصال أخالقية،

التقدير ويفيد من آثار  األمم السالفة بعني ينظر إيل آثار
أنه يستحيل على الباحث الفرد  ذلك. ةاملتقدمني الصائب

عمر اإلنسان ال يفي بعلم ف. "أن حييط بكل أسرار املعرفة
فكيف  .أخبار أمة واحدة من األمم الكثرية علما ثاقبا

وعليه  )74(."يفي بعلم أخبار مجيعها؟ هذا غري ممكن
أن أي باب من أبواب العلوم ال تستنبط حقائقه إال نقول 

فالعامل . تالحقة خالل حقب من الزمنجبهود الدارسني امل
احلق هو الذي ينظر يف آراء السابقني من العلماء لينطلق 

  .منها إىل آفاق جديدة
روين بأن ـــلت البية أهَّ ــمما سبق نستخلص روحا علميا مثالي

التاريخ على ما يقول  يــرت فــة ظهــيصبح أعظم عقلي
 .)إدوارد ساخاو(واألستاذ جبامعة برلني املستشرق األملاين

فيه بنفس الوقت بعد أن اطلع على ما كتبه  والذي قال
) م.ق425-م.ق484 هريودوت(إن: "البريوين عن اهلند

 هون تسانج(اليوناين أرَّخ للحضارة البابلية والفرعونية، و
املؤرخ الصيين الذي ساح يف اهلند ) م664-م602 أو 596

ما مثل مؤلفات قبل البريوين بأربعمائة عام، تعترب مؤلفا
ما اعتمدا على  لاألطفا إذا قورنت بدراسات البريوين أل

أما . تسجيل معلومات اجلهالء كما يفعل السائحون
البريوين فقد أتقن لغة اهلند وقابل الفالسفة والعلماء 

 (ولذلك مل يكن األستاذ )75(".وجتاوب معهم والرياضيني
راته يف نظ اعترب خمطئا حني )م1954-1886 أمني أمحد

  .يف مقدمته )ابن خلدون(وق نظرة فُ التاريخ دقيقة تَـ 
  :الخاتمة

من أبرز العقول "كان البريوين : يف اخلامتة نقول
بالصفات اجلوهرية  املفكرة يف مجيع العصور، وكان يتميز

حيث أتت دراسته خاصة يف  )76(".اليت ختلق العامل

لم على التاريخ قائمة على استقالل يف الفكر وحترر يف احل
الوقائع ووزن احلقائق، شأنه يف ذلك شأن العامل البعيد 
عن نزعات احلقد والتحيز، الناقد للمنقوالت واملأثورات، 

من خري املراجع  ختواليفه يف التاري"لذلك جاءت 
الستطالع أخبار الشعوب الشرقية وحوادثها وأساليب 

  )77(".معيشتها
ذه هلذا كله حيق للحضارة العربية اإلسالمي ة أن تفتخر 
يقول املستشرق  العقلية الفريدة من نوعها على ما

إن البريوين (أو كما قال باحلرف الواحد ،)سخاو(األملاين
  ).التاريخ أعظم عقلية عرفها
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  العربي المثقف
   الفلسفي واإلبداع الفكرية التبعية بين

  
  امحمد عيساني. د

  تيسمسيلت ،الجامعي المركز  واللغات اآلداب معهدب أستاذ
  

  :المولــــج
 الفكر ساحة على اليوم، الفلسفية مارسةامل تثري

 هل أمهها، األسئلة، من جمموعة املعاصر، اإلسالمي العريب
 وهل األورويب؟ الفلسفي الفكر راهن مثل راهن الفكر هلذا

 ما مثل ثقافات من إليه ورد ما كل الفكر هذا استثمر
 القرون يف اإلسالمية العربية الفلسفة مع احلال عليه كان

  الوسطى؟
 اإلسالمي العريب الفلسفي اخلطاب راهنية أن بدوي
 ،)وفعل حضور( مبعىن األورويب، الفكر راهنية هي ليست
 بناء يف التصور يعيد أن عليه جيب كذلك يكون ولكي
 العربية الفلسفة حضور تربز بصورة الفلسفة تاريخ

 العصور يف بالفعل هلا كان الذي احلضور اإلسالمية،
 أن املعاصر، العريب الفلسفي لفعلا من نريد أي الوسطى؛
 وذلك مركزية، كل خارج الفلسفة تاريخ يف يساهم

  .التاريخ لنا يقدمها اليت احلقائق على باالعتماد
 هو اليوم الفلسفي الفكر راهن عن واحلديث

 الذين أولئك أي بالفلسفة، املشتغلني عن حديث بالضرورة
 يف حثالب" وبالتايل فلسفية، نظرية بناء إىل يسعون

 معاصرة، عربية فلسفة منها تنطلق أن ميكن اليت املنطلقات
ا ألفكارها تصبح لكي  صعيد على موضوعية قيمة ونظريا
 العمل في النقد طبيعة وعن. )1("املعاصر اإلنساين الفكر

 الجدل في ننزله وكيف الراهن العربي الفلسفي
 املسألة تصبح" ،حاليا العالم في الدائر الفلسفي

 العريب الفيلسوف اندراج يف البحث هي إذن وحةاملطر 
 إلشكالية وبنائه الفلسفة، تاريخ من املعاصرة الفرتة ضمن

 على اإلشكاليات بعض بناء يف أفكاره مسامهة أو جديدة،
  .)2("اإلنساين الصعيد
 من جند ال ملاذا: آخر حنو على السؤال توجيه ميكن كما
    العشرين القرن يف الفلسفي الفكر أغنت اليت األمساء بني
  

  
 جمال يف جمددة إضافات له إن نقول أن ميكن عربيا امسا

  الفلسفي؟ الفكر
 املعاصر، العريب الفكر يف فالسفة حضور عدم إن

 على قادر غري العريب العامل يف الفكر أن على دليل هو
 وتاليا عقالنية، ثقافة وإنتاج األوروبية، العقالنية جمارات
  .فلسفي خطاب اجإنت على قدرته عدم

 الكلمة، هلذه الصحيح باملعىن فلسفي إنتاج غياب
 وهو - احلايل اإلنتاج كون إىل حممود جنيب زكي يعزوه
 تردد أصداء جمرد بكونه يتَّسم أنه - فيه املشاركني أحد
 إىل ينصرف إنتاج وهو األورويب، الفكر يف جاء ما بعض

 بومذاه موضوعات تعرض اليت األكادميية الدراسات
  .مبتكر جديد فكر تكوين إىل منه التاريخ إىل أقرب عرضا

 جمتمع أي يف الفلسفي الفكر تطور أن جيداً  ونعلم
 وبالتايل. قصرية زمنية حلظة يف حيدث ال اجملتمعات من

 التفكري من النمط هذا حضور شروط عن البحث فعملية
 يدفعنا الراهن العريب الثقايف سياقنا ضمن وجوده وتطوير

 وتطوير اليوم الفلسفي فكرنا حترير هل: التايل لتساؤلا إىل
 للفكر واستمرار قدميا اليوناين الفكر نقل هو وجوده،
 إىل للتوصل جديد مسعى هو أم ومعاصرا؟ حديثا الغريب
 العربية الثقافة واقع سياق يف حقيقي فلسفي إبداع

  املعاصرة؟
 نبحث أن منا يتطلب السؤال، هذا عن لإلجابة

 تنطلق مستقبلية رؤى طرحت اليت األساسية لقاتاملنط يف
ا أفكارها أن ذلك معاصرة، عربية فلسفة منها  ونظريا
 ألن اإلنساين؛ الفكر صعيد على موضوعية قيمة حتمل

 العام الفكري الوضع عن مبعزل تتطور وال تنشأ ال الفلسفة
 درجة حيث من متفاوتة واجملتمعات اجملتمع، يف السائد
 ومن عليها، املطروحة املشاكل نوعية حيث ومن التطور،
 فاجملتمعات" جوانبها، كل يف املشاكل ذه الوعي حيث
 على علنية بصورة منفتحا فيها التفكري يكون ال اليت



 

65  

 ومنو نشأة الحتضان مؤهلة تكون ال ا، املطروحة القضايا
 وبني الفلسفة تطور بني جدل هناك. ا الفلسفي الفكر
 تكون ما فبقدر اجملتمع، يف العام كريالف احلوار شروط
 ويؤسس اجملتمع يف احلوار يذكي فكريا منطا الفلسفة
ا الفلسفة فإن املبدأ، هذا على األفكار  يف تتوقف ذا
 احلوار شروط توفر على أخرى، جهة من تطورها،
  .    )3("اجملتمع يف وإمكانيته

 األنا" عن انبثق لذيا التفكري منط مثال فلنالحظ
 قيمة له أصبحت قد" عامة، بصفة والغريب األورويب" رأفك

 النقدية ممارساته حيث من ،)4("العاملي الصعيد على مشولية
 له سؤاال كثرية، عوامل بفضل أصبحت واليت ذاته، على
 هذه فإن ولإلشارة. املعاصر لإلنسان بالنسبة النظرية قيمته
 عن تنم ريبالغ الفكر ا يتسم اليت الشمولية النظرية القيمة
 أصبحت حيث عنه، يصدر الذي احلضاري الواقع

 اليت الواقعية اهليمنة ألن املعاصر، الزمن حضارة حضارته
 العامل من شاسعة أخرى أطراف على أوروبا لبلدان حتققت

 اتسع ولكن فحسب، جمردة بصورة" أفكر األنا" تطور مل
 معىن يف التفكري وجب هنا من. أيضا واقعية بصورة جماهلا
  . الفكر هلذا الشمولية القيمة

 نسق من فلسفته يشكل فيلسوف كل أن صحيح
 وجتد مشولية، قيمة ذات بعد فيما لتصبح األفكار من

 نعيش أننا حبكم ذلك، حتقيق على تساعدها اليت الوسائل
 إىل حباجة اليوم العامل لكن الكونية، صفة حيمل زمن يف

 العامل اكلمش لكل االحتواء" صفة حتمل كونية فلسفة
 األكثر بالصورة حللها وحماولة وتعبريا املعاصر،
  .  )5("موضوعية
 خلفته الذي الفلسفي اإلرث على سريعة نظرة يف

 جند، املعاصرة، الغربية الفلسفة يف الديكارتية،" أفكر األنا"
ا  للعامل املأسوية املشاكل احتواء على قادرة تعد مل أ

 العنصري، امليز وقضايا ةالفلسطيني القضية مثل املعاصر،
ام عن فضال" واجملاعة، التخلف مشكالت وكذلك  اال
 وبني فيه تفكر ما بني انفصال بوجود للفلسفة املعتاد

 يف املهيمنة الصورة أن يبدو فإنه لإلنسان، الواقعية املشاكل
 احلديثة للفلسفة استمرار وهي للفلسفة، احلاضر الوقت
 يرتسخ مل عامة، بصفة الغرب يف قرون منذ نشأت اليت

 املشاكل هذه إن. املسائل هذه مثل معاجلة تقليد ضمنها
 على الغربية الفلسفات فيه تفكر ما هامش على توجد

ا اختالف  عامل عن تصدر املشاكل هذه كون. )6("اجتاها
 من وبالتايل الفلسفات؛ تلك عنه تصدر الذي العامل خارج
 يف - قادرا يعد مل املعاصر الغريب الفكر أن القول حقنا
 الشمولية يف مسعاه نقل على -األقل على الراهن الوقت
  . حتليالته ورؤى أفكاره مضمون إىل

 الفلسفة وضع عن باملماثلة التساؤل وجب هنا من
 فرضت أمساء هناك كانت فقد" الراهن، الثقايف سياقنا يف

 بل فحسب، اإلسالمي العريب الفكر تاريخ يف ال نفسها
 أصبحت حيث عامة، بصفة اإلنساين الفكر تاريخ ويف
 الصعيد على الفلسفي الفكر تاريخ من مراحل األمساء هذه

 ومصدرا سبقها ملا شخصيا تركيبا فكانت اإلنساين،
 سبيل على ونذكر. )7("عليها الالحق يف متنوعة لتأثريات
 يغفلوا أال الفلسفة ملؤرخي البد أمر وهو الكندي، املثال
  .أفكاره ذكر عن

 عليها هي اليت الضعف حالة على يدل وما
 أمساء توجـد ال أنه هـو املعاصر، الثقايف سياقنا يف الفلسفة
ا تفرض أن استطاعت بارزة  الفكر ساحة على ذا

 الذي األثر هلا ويكون املكانة هلا تكون وأن" الفلسفي،
 إننا. )8("الذكر السالفة اإلسالمية العربية للفلسفات كان
 لآلثار إنتاجا بل هوسرل، يقول كما حية فةفلس منلك ال

ا الداخلي، الرابط ينقصها اإلنتاجات هذه الفلسفية،  إ
 بني النزاع عن عوضا الفلسفي، العمل يف التعاضد تشبه

ا تدل اليت النظريات،  الداخلي تضامنها على خصوما
 الفلسفي، واقعنا يف احلال هو كذلك الفكرية، وخصوبتها

 أن ميكن فلسفي إنتاج تراكم بني ضتعار " لدينا حيث
 وبني الفلسفية، للمعرفة وتوصيلي تعليمي تربوي بأنه نصفه
 يف التفكري إىل مباشرة تقودنا أن ميكن فلسفة إىل احلاجة
 إغناء يف مسامهة تكون أو املطروحة الفلسفية القضايا
 إن. )9("اإلنساين الصعيد على املعاصر الفلسفي الفكر
 اجلاد، الفلسفي احلوار فكرة غياب دىم يعكس األمر هذا

 من البد" املتبادل، والصمت الكاذب التوافق من اخلايل
 املختلفة الفلسفات إليها تتوجه مشرتكة مشكالت وجود
 من كثري يف يغيب ما وهذا احلوار، بصددها متبادلة
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ا الفلسفة لقيام ضروري أنه مع األحيان،  دورها إىل وعود
 حقة فلسفة كل مع رافقها الذيو  به، بدأت الذي احلي
  .  )10("الفلسفة تاريخ يف كبري تأثري هلا كان

 اإلصالحية هوسرل نزعة إلحياء الوقت حان لقد
 ساحتنا به تعج الذي الفلسفي، اإلنتاج خنضع أن يف

 يف نباشر وأن ديكاريت، انقالب إىل هذه أيامنا يف الثقافية
 مضطرب ليطخ من فيه مبا" اإلنتاج، هذا يف جديد تأمل
 أليست(...)  اجلديدة، البدايات ومن الكبرية، التقاليد من

) التأمالت( اندفاعات لفقدان نتيجة الراهن الوضع فوضى
 املسؤولية روح اختفاء بسبب أوىل، حيوية من فيها كان ملا

 فلسفة لكل اجلوهري املعىن ما األساسية؟ الفلسفية
 حكم كل من الفلسفة حترير إىل السعي هو أليس حقيقية؟
 حقيقيا مستقال علما منها جنعل أن سبيل يف ممكن سابق
 الذات من املستمدة األخرية البداهات بفضل يتحقق
  . )11("املطلق؟ تربيره البداهات هذه يف وجيد نفسها،

 العريب الفلسفي الوعي يريد املنطلق هذا من
 التارخيية، واقعيته خالل من لنفسه، ُيكوِّن أن املعاصر،

 ونقطة قدمي، لوعي استمرارا يكون أن ال جديدا، وعيا
 الوعي لدى اإلرادة هذه وتقوم جديدة، مشولية حنو انطالق
 الوعي مع القطيعة أساس على املعاصر العريب الفلسفي
 الفكرية مشوليته يف الكامنة التناقضات على بناء الغريب،
 مستمرة هيمنته مظاهر تزال وال قرون، منذ ا هيمن اليت
  . اخلصوص على العربية الفلسفة ىعل

 على تقوم أن تريد" املعاصرة، العربية الفلسفة إن
 منذ الغربـي الفكر فيه وقـع الذي التناقض جتاوز أساس

 ذلك، يف وطموحه الشمولية دعواه بني احلديثة انطالقته
 كل عمق استيعاب على الراهن الوقت يف قدرته عدم وبني

  . )12("املعاصر الزمن نيةإنسا على املطروحة املشكالت
 عندما عريب مثقف كل يستشعره التناقض هذا

 اليومية، مشكالته ملعاجلة الغريب، الفكر يستعيد أن يريد
 فيصبح الفكر، هذا واستمرار تقليد مطرقة بني نفسه فيجد
 الساعية العلمية التوجهات وسندان له، وموطن صدى جمرد
 مجيع على اهليمنة رواسب من وحتريره اجملتمع تغيري إىل

ا   . أصعد

 حتاول الوضع، هذا مع قطيعة لفرض منها وحماولة
 هذه جتاوز"  العريب، عاملنا يف اليوم الفلسفية التيارات بعض
 جمتمع تأسيس جمال يف العمل عن النظر تفصل اليت اهلوة
 للهيمنة سابقا خضعت اليت اجملتمعات يف جديد

 اليوم تشكل اليت هي الفلسفية التيارات هذه. االستعمارية
 يأخذ أن إىل يسعى جديد(...)  فلسفي لفكر منطلقا
 مل ما املعاصر، اإلنسان مشكالت من االعتبار، بعني

  . )13("تستوعبه أن الغربية الفلسفة تستطع
 النظرية بناء" كتابه يف وقيدي حممد يقول

 من انطلقت اليت األوروبية الفلسفة كانت لقد": "الفلسفية
ا عقالنية؛  الديكارتية" كرأف األنا"  البداية يف كانت أل

ا زمن األورويب اإلنسان طموح عن تعبريا  بناء يف نشأ
 عندما عقالنية ال غدت الفلسفة هذه ولكن. جديد جمتمع
 أهيمن، أستعمر، أنا: أخرى مبقوالت أفكر األنا ارتبطت
 مكانته وبني. لآلخرين والفكري املادي التطور وأوجه

 طموحات عن تعبريها بفضل املاضي يف األوروبية الفلسفة
 قدرة عدم من احلاضر الوقت يف عليه هي وما مشروعة،

 الفلسفة تريد جديدة، وطموحات مشاكل استيعاب على
 جتد نظريا فراغا متأل أن العريب العامل ومنه الثالث، العامل يف
  . )14("انطالق نقطة فيه
  :الكونية الفلسفة شروط- )1

 الفلسفي الوعي خلفه الذي لشمويلا الفكر إن
 اإلنسانية، املشاكل كل معاجلة على قادرا، يعد مل الغريب،
 وفلسفة خصوصا العربية الفلسفة على كان السبب وهلذا
 فلسفية مشولية قيمة عن تبحث أن عموما، الثالث العامل
 ذات فلسفة منها جتعل. جديدة شروط عرب تتحقق أخرى
  . شاملة إنسانية قيمة

 االنشغاالت قيمة عن التساؤل وجب هنا نوم
 تتعلق كانت ما إذا املعاصر، العريب الفكر يطرحها اليت

 هل" أي الكوين؟ الصعيد على املعاصر اإلنسان مبشكالت
 العامل مفكرو ا يتقدم اليت النظرية االقرتاحات أصبحت
 هذه جتد وهل العاملي؟ الصعيد على فاعلة الثالث

 هلا يكون أن من ميكنها ما ئلالوسا من االقرتاحات
  . )15("العاملي؟ الصعيد على الصدى
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 يف الشمولية القيمة عن البحث إمكانية ترتكز
 الكثري عند جندها اليت الدعوة يف املعاصرة، العربية الفلسفة

  . باإلبداع يسمى فيما املعاصرين، العرب الباحثني من
 املفكر مسامهة تكون أن هو إبداعا، يسمى ما

 النظرية بناء يف اخلاصة، املعطيات على بناء يب،العر 
 إىل القوة إعادة" طريق عن  الشاملة، اإلنسانية الفلسفية

 تولد الذي النتاج كل يف النظر بإعادة وذلك" أفكر األنا"
 إىل ديكارت منذ األولـى مرحلتها فـي" أفكر األنا" عن
 ،املطلق الرفض تعين ال للنظر اإلعادة هذه أن على. اآلن
 الرتاث هـذا لكل النقدي الفحص تعين ما بقـدر

 يف الساحنة الفرصة اليوم العريب وللمفكر ،)16("الفلسفي
 هلا جتد مل اليت املعاصر العامل مشكالت يف النظر إعادة
. واملعاصر احلديث الفلسفي الفكر ضمن مالئما مكانا
 العصر يف أنفسهم عن العرب اكتسبها اليت فاملعرفـة
 معرفة مبعظمها هي إمنا:"شرايب هشام عنها وليق احلديث
 العلوم بواسطة إليهم نقلت األصل، يف غربية أو أوروبيـة

 األورويب التنوير عصر أنتجها اليت واإلنسانية االجتماعية
 عشر التاسع القرن يف املختلفة الفكرية املدارس وصاغتها
 ليتا عينها الفكرية األزمة تعاين اليوم املعرفة وهذه(...) 
 يتعلق ،)17("الغرب يف واإلنسانية االجتماعية العلوم تعانيها
 العلمية وادعاءاته ومقوالته املوضوعي الفكر بأسس" األمر

 الفكرية األمناط اعتبار ميكن ال أنه ذلك ،)18(" والكلية
 يقول كما البشر، مجيع على تنطبق شاملة إنسانية أمناطا"

ا ؛)Richard Shweder")19 شويدر ريتشار  على أل
 فهذه. والتارخيي احلضاري سياقها باختالف وخمتلفة أنواع

 احلضاري األفق إثرها على يتشكل التـي هـي السياقات
 والتفسري واإلدراك التجربة على املبين اخلاص، اإلنساين
 كما رئيسيا دورا اللغة تلعب العملية هذه وفـي والتاريخ،

 تضفي" ليتا فهي ، Heidegger هيدغر ذلك عن يعرب
 العامل نرى فتجعلنا مسبقة، بنية واإلدراك التجربة على
  .  )20(" املسبقة البنية هذه حتدده معنيَّ  بضوء

  .االختالف وحق...   االستقالل...   الفلسفة - )2
 عن والباحثني الفلسفة، جمال يف املشتغلني ومن

 الثقافة يف اإلبداع حضور يف وتساعد تسمح اليت الشروط
 من حبث الذي" نصار ناصيف" نذكر املعاصرة، العربية

 العريب العامل يف الفلسفة ضة شروط يف أوىل جهة
 االستقالل شروط يف ثانية جهة من حبث كما املعاصر،
 يف يسعى الذي ،"الرمحن عبد طه" نذكر كذلك الفلسفي،
 العريب الفلسفي القول حترير إىل" الفلسفة فقه" مشروعه
 يف واإلبداع احليوية عناصر وبث ،التقليد من اإلسالمي
 اآلخر فلسفة سطوة من إنقاذه وكذا العريب، املتفلسف
 يتفلسفوا أن قوم لكل حيق" أنه ذلك الفكري؛ ومعتقله
 لسواهم االعرتاف مع الثقافية، خصوصيتهم مقتضى على
    .)21("احلق بذات

  :الفلسفي االستقالل...  نصار ناصيف -)أ
 وحضورها الفلسفة وضع أن نصار ناصيف يرى

 التاسع القرن يف بدأت اليت النهضوية العربية الثقافة يف
 الطابع لغلبة وذلك وهامشيا، هشا حضورا كان عشر،
 االجتاه وسيادة الثقافة تلك على واللغوي األديب

 تياراته، بكل النهضوي الفكر ساهم" وقد. اإلصالحي
 فةالثقا يف والتجديدي النقدي التفكري إدماج يف حقا،
 حضور جعل يف ذلك مع ينجح مل ولكنه املعاصرة، العربية
 فإن تطورها، يف مؤثرا عنصرا بوصفه ضمنها الفلسفة
 إال اإلصالحية التيارات عند تالمس مل الفلسفية القضايا
ا نقول أن ميكن هامشية، بصفة  للفلسفة، اجملال مهدت إ
ا تكون أن دون من ولكن   . )22("الفلسفة هي بذا

 يف حماولة" الفلسفي االستقالل طريق" كتابه ويعد
. العريب الفلسفي االستقالل شروط يف البحث إىل السعي
 املوقف: مها مهمتان، عقبتان نظره يف تعرتضه الذي

 الفلسفة اختالط والثاين الفلسفة، تاريخ من اإلتباعي
  .باإليديولوجية

 إىل نصار ناصيف يدعو العقبتني، هاتني ولتخطي
 اليت النظريات من االستقالل موقف قوفالو  ضرورة"

(...)  واحلديثة القدمية العصور يف الفلسفة تاريخ أنتجها
 يف وللمسامهة الفلسفة يف اإلبداعية للمشاركة شرط فهو
 ألنه. )23("الداخل من العريب اإلنسان حياة تغيري

 من االستقالل موقف الوقوف العريب الفيلسوف باستطاعة
 املشكالت أصول عقله يستوعب ما بقدر الفلسفة تاريخ

 احلضارية ووضعيتها العريب، جمتمعه يعيشها اليت التارخيية
  . احلضارية الوضعيات سائر عن املتميزة
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 الفلسفية الكتابات دراسة ،نصار ناصيف حاول
 واستخالص واملعاصر، احلديث العريب الفكر يف املوجودة

 جممل من دراستني فأخذ الدراسة، تلك من حمددة عربة
 كرم، يوسف كتابات: الفلسفية الكتابات تلك

 حممود، جنيب زكي وكتابات التوماوي، األرسطوطايل
 .املنطقي الوضعي

 أن له تبني بعدما أخرى خطوة خيطو أن حاول
 يسيطر واملعاصرة احلديثة العربية الثقافة يف الفلسفي التفكري
 العريب للباحث تسمح ال بكيفية العقائدي الفكر عليه
 فكانت وجتاهله، عنه بالتغاضي جديد، فلسفي فكر إنشاء
 بني التمييز هي اجلديدة اخلطوة تلك من األوىل املرحلة

 حمصور تعريف من انطالقا والفلسفة، اإليديولوجيا
 للمضمون حتليال كانت الثانية واملرحلة لإليديولوجيا،

 سعادة انطوان من كل فكر عليه يقوم الذي الفلسفي
ما حيث من رسوزياأل زكي وفكر  للتفكري أمنوذجان أ
 مث متماسكة، واضحة فلسفية قاعدة على املؤسس القومي
 فلسفي فكر لتكوين اتباعه الواجب املنهج وضع اقرتح
  .الفلسفي االستقالل جدلية مسّاه ما وهو جديد، عريب

 يف الفلسفي احلضور يتابع وهو نصار، الحظ لقد
 الثاين النصف يف إال يبدأ مل احلضور هذا أن العريب، العامل
 النصوص بطبع االهتمام طريق عن العشرين، القرن من

 األوروبية الفلسفة عن أو عليها، والتعليق القدمية الفلسفية
 انشغل العريب الفكر أن إىل ذلك" ويعزو .واملعاصرة احلديثة
 القانوين الطابع ذات باألحباث الفرتة هذه قبل قوية بصورة
 ساهم وقد. داخله مهيمن حضور هلا كان اليت ،واألديب

 الذي للفلسفة، املناهض املوقف نظره، يف أيضا، ذلك يف
  .)24("بعيد زمن منذ اإلسالمية العربية الثقافة يف ساد

 الظاهري احلضور هذا سبب نصار ناصيف ويفسر
 معرفية أسباب إىل العريب العامل يف للفلسفة واحملتشم
 العريب املتفلسف عالقة أمهها وسياسية، وحضارية وجمتمعية
ا اليت فالصيغة الفلسفة، بتاريخ  كانت العالقة، هذه اختذ
  .  احلقيقي الفلسفي اإلبداع أمام عائقا

 نظر يف الفلسفي لإلنتاج احلق احلضور ألن
 له، ميهد الذي املنقول اإلنتاج ذلك ليس نصار، ناصيف

 يف احلر التفكري مظهره الذي النظري احلضور هو بل"
  .)25("املطروحة احليوية القضايا

 يف املشتغلني العرب، املتفلسفة أن ذلك، وعلة
 هيمنة من التخلص منهم أحد يستطع مل احلديث العصر
 بصفة الفلسفة تاريخ هو هنا واملقصود الفلسفة، تاريخ
 للحضارة الفلسفي بالرتاث متعلقا األمر كان سواء عامة

 عصر بداية منذ ريبالغ الفلسفي اإلنتاج أو اإلسالمية
 هو الفلسفة بتاريخ االهتمام ظل حيث اليوم، إىل النهضة
 هنا تظهر اليت الفلسفية يف احملاوالت لتلك التقييم معيار
 عدم إىل هذا أدى وقد. املعاصرة العربية الثقافة يف وهناك
 مل فلسفية، تبعية وأنتج الفلسفة تاريخ سطوة من التحرر
 منبعا جيد أن املعاصر لعريبا الفكر خالهلا، من يستطع
 املباشرة املعطيات من انطالقا العريب العامل يف للفلسفة
 تفكريها يف تستلهم لذلك تكن مل" وتاليا، احلي، لتارخيها

 كانت سواء اجملتمع، على تطرح اليت املباشرة املشكالت
  .)26(" سياسية أو أخالقية أو دينية أو جمتمعية

  

  لسفةالف تاريخ في التبعية - )1
 -  الفلسفة تاريخ مع - العالقة هذه أفرزت لقد

 للمشتغلني املختلفة الوضعيات بعض عكسته اتباعيا موقفا
 مرتبط هو ما منها املعاصر، العريب الفلسفي احلقل يف

 الوسطى، القرون وبالتحديد للفلسفة، القدمي بالتاريخ
 اختالف على" فهم الغربية، بالفلسفة مرتبط هو ما ومنها
. )27("ابتكار أهل هم مما أكثر اقتباس أهل م،نزعا

 التبعية صفة موقفه اختذ الذي كرم، يوسف فإن وهكذا،
 اختار الذي حممود، جنيب وزكي الوسيط، العصر لفلسفة
 املعاصرة، الفلسفية التيارات من لواحدة تبعية فيه موقفا
  .التبعية موقف ضمن يصنفا أن ميكن

 الوسطى القرون رةحلضا استمرارا كرم يوسف ميثل
 تقليدا أشد العموم، على" وهو الراهن، العريب العامل يف

 الفلسفة بعث أن يرى فهو. )28(" تنوعا وأقل وحمافظة
ا العريب، العامل يف فيلسوف كل على واجب القدمية  أل
. والوجود املعرفة يف يقينية عقلية نظرة على تنطوي

 اليونانية لفلسفةا تتجاوز مل واملعاصرة احلديثة فالفلسفة
 وبالتايل الصحيح، الطريق عن احنرفت بل والوسيطة،
 تفسري يف فأخفقت واإلنكار، بالشك حبلى جاءت
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 يف ليست القدمية الفلسفة أن ويرى احلياة، وتدبري الوجود
ا حد ا اإلميان، مع متعارضة ذا  برر وقد اليقني، تقدم أل

 يف بعثها، رةوضرو  اليونانية الفلسفة من موقفه كرم يوسف
 إىل سبق أفالطون أن: "فيقول العقل، عن حديثه معرض
 من(...)  هو أرسطو ولكن ،)العقل أي( منه حملات بعض

 وامليتافيزيقية، املنطقية ومبادئه األساسية معانيه استخلص
 املسلمني، الفالسفة وأن نتائجها واستخرج تعريفاته، وصاغ
 باللسان فيـه أسهموا قد رشد، وابن سينا ابن وخباصـة
م، وتأييد إليهم العودة فعلينا ،)29("املبني العريب  شروحا
 احملدثني الفالسفة من عنها حادوا الذين افت ونبني
 حملض تروى وأصبحت القدمية، التعاليم تلك ونسوا

 األساس هذا وعلى. الفكرية القيمة إعطائها دون التاريخ،
 موقف واملعاصرة ةاحلديث الفلسفية التيارات من موقفه جاء
  . والرفض النقد

 اختاروا الذين من واحد فهو حممود، جنيب أما
 فهم املعاصرة، الفلسفية التيارات من لواحد تبعية فيه موقفا

 ضرورة ومن الغربية احلضارة تفوق واقع من ينطلقون"
 من العريب العامل بشعوب للنهوض مسالكها يف السلوك
 فكرية ضة حتقيق أردنا افإذ(...)  والتخلف اجلمود حالة

  .)30("احلاضر العصر بفلسفات نأخذ أن علينا صحيحة،
 من حممود جنيب مع يتفق كرم يوسف أن هنا جند

 الفلسفي، البحث يف األوىل املشكلة هي املعرفة أن حيث
ما غري الوجود، مسائل حوله تدور الذي احملور وهي  أ

 منهما، دواح كل يتبناه الذي احلل طريقة يف خيتلفان
 الذين فالفالسفة ذلك، عن املرتتبة النتائج يف وبالتايل
 سينا وابن أرسطو هم أفكارهم على كرم يوسف يعتمد
 مجاعة على يعتمد حممود جنيب جند حني يف رشد، وابن
 الذين وسائر Bertrand rassel رسل وبرتراند فيينا،

 نظر فـي"  فالعامل املنطقية، الوضعية تأسيس يف أسهموا
 هو واملتغري ثابتة، وماهيات جواهر من مؤلف كرم يوسف

 من) العامل( يتألف حممود جنيب زكي نظر ويف األعراض،
 وباختصار،. (...) الدوام على متغرية مفردة، واقعات
 األخرية العلل عن بالكشف تعىن كرم يوسف عند الفلسفة
 منطقي حتليل حممود جنيب زكي عند وهي األوىل، واألصول
 األخالقي الديين االجتاه إىل دعوة هذه ،)31("العلوم لقضايا

 عند التجرييب العلمي االجتاه إىل ودعوة كرم، يوسف عند
  .حممود جنيب

 أن القول إىل املقارنة هذه يف نصار ناصيف خيلص
 اليت اجلدلية يف جندها االجتاهني بني االختالف جذور
 تتواجه اليت اليوم، العريب للعامل احلضارية الوضعية حتكم

 احلضارة مقومات"  فهي األصعدة، مجيع على وتتصارع
 ثقايف كعامل الدين سيطرة حتت املنتظمة اإلسالمية العربية

 املنتظمة املعاصرة الغربية احلضارة ومقومات اجتماعي،
. )32(" رئيسي اجتماعي ثقايف كعامل العلم تأثري حتت
 العامل يف احلضاري التجديد أن حممود جنيب أدرك مث ومن
 املعرفة يف جديدة نظرية على االعتماد منا يقتضي العريب
 يف جهده فكرس العلم، فلسفة وعلى العلم على تعتمد
 ألصحاب تبعيته جاءت لذلك املنطقية، الوضعية شرح
 كرم يوسف تبعية كبري حد إىل تشبه الفلسفة هذه

 على فضلهما إن القول جيوز وعليه القدمية، للفلسفة
 الفلسفي، التزامهما يف كان املعاصرة ربيةالع الثقافة

 إىل للفلسفة التأريخ مستوى من االنتقال وحماولتهما
 الفلسفة يف احلقيقة املشاركة" ولكن فيها، املشاركة مستوى
  .)33(نصار ناصيف: يقول ،" واإلبداع االستقالل تقتضي

  : الفلسفي االستقالل - )2
 يهاإل يدعو اليت الفلسفي االستقالل فكرة إن
 الواقع من تنطلق لإلبداع، شرط وهي نصار، ناصيف
 احلضارية اجلدلية الوضعية تلك من العريب، للعامل احلضاري
 اإلتباع موقف من اخلروج املعاصرة، العربية للثقافة

 التزام يف يكمن الذي احلضاري التصور بنقد التقليدي،
 يلوبالتا ذاك، أو املذهب ذا العريب العامل يف املتفلسفة
 بذلك متجاوزين زمنهم، يف الفلسفة يف الفعلية املشاركة
 من واحد اتباع أو هلا التأريخ حماوالت عند الوقوف جمرد

 القرن يف العريب العامل يف بدأت اليت النهضة إن. "مذاهبها
 يف أوروبا يف حدثت اليت كالنهضة ليست عشر التاسع
 يف حدث الذي كاالنقالب وليست عشر، السادس القرن
ا. اإلسالم بانتصار السابع القرن  حضاري، تارخيي واقع إ
 من ذاته حد يف موضوعيا تفهمه ينبغي كلي، كواقع متميز
 النهضة واقع جوانبه بعض يف يشبه كان وإن الزاوية، هذه

 تكوينه أن من وبالرغم النهضات، من غريها أو األوروبية
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 يكتمل مل متينة واضحة بشخصية يتمتع كلي كواقع
  .)34("دبع

 الذات على االنطواء يعين ال نظره، يف فاالستقالل
 االنفتاح يعين بل. بالنفس واالكتفاء الغري عن واالنقطاع
. الذات من انطالقا االجيابية، واملشاركة الدائم والتفاعل

 الفلسفة لتاريخ جيعل الذي هو االستقالل من النوع فهذا
 إهلام مصدر ىلإ النظرية بقوته ويتحول مضيئا، موحدا معىن
  .وحياة

 ألنه االجيايب املعىن هذا الفلسفي االستقالل يتخذ
 النظريات جلميع والسوسيولوجي املنطقي النقد على يقوم

 الصاحلة عناصرهـا وهضم معها، يتعامل اليت الفلسفية
 االنطالق يقتضي ما هذا"و إبداعية، عملية يف وحتويلها

 عند الفيلسوف فيها احيي اليت املتميزة احلضارية اللحظة من
  .)35("فلسفي مذهب أي مع تعامله

 نصار، ناصيف نظر يف الفلسفي، االستقالل ليس
 الذات، على والتقوقع االنعزال يعين ال فهو سلبيا، موقفا
 ويتميز واالتكالية، واخلضوع التبعية رفض هو ما بقدر
 يستطيع العريب فالفيلسوف واملسؤولية، باحلرية إجيابا

 ما بقدر الفلسفة تاريخ من" االستقالل، قفمو  الوقوف
 اليت التارخيية اجملتمعية املشكالت أصول عقله يستوعب
 جدلية يتفهم ما وبقدر(...)  العربية، الشعوب تعيشها
 من الفلسفة، وتاريخ العاملي احلضاري التاريخ بني التفاعل
 الوجود يف األساسية باملشكلة العميق ارتباطها حيث

 عن تغيب الفلسفية العملية أن يعين وهذا ،)36("اإلنساين
 اليت املذهبية، بالتبعية موقفه اتسم إذا املعاصر العريب املفكر
 التفلسف، فعل الفعل، ذلك وأن الفلسفة، تاريخ عرفها
 املذاهب، تلك إزاء باحلرية املفكر موقف اتسم إذا حيضر

  .الفكرية املسؤولية وحتمل النقدي، وباملوقف
 على االنفتاح أخرى، جهة من يعين فاالستقالل

 نفس يف ونقدها الفلسفة لتاريخ الكربى املراحل مجيع
 عدم يعين" وهذا. والتارخيي احلضاري إطارها يف الوقت
 احلديثة باملرحلة الوقت يف العريب الفيلسوف عالقة حصر

 واملرحلة اليونانية املرحلة مع تعامله ضرورة بل واملعاصرة،
 هذه يف املتفلسف معيار إن. كذلك اإلسالمية العربية
 اليت الراهنة العينية واحلضارية التارخيية الوضعية هو احلالة

. الوضعية هذه تطرحها اليت اخلاصة واملشكالت يعيشها،
 استخدام ومن أصيلة معاناة من ذلك يف واالنطالق(...) 
 موقف من ال االستقالل موقف من املعتمد املذهب
 والسوسيولوجي املنطقي النقد اعدنايس هكذا. )37("التبين
 شرط هو حيث من الفلسفي، االستقالل موقف على

 تاريخ مذاهب عن انعزايل موقف حيث من ال اإلبداع،
  .الفلسفة

 الفلسفي االستقالل شرط نصار ناصيف منح لقد
 به يتحقق الذي الشرط أنه على إليه ونظر كربى، أمهية

 العريب الفكر يف وضعفه، غيابه أو الفلسفي الفعل حضور
 يف العوائق بعض حيجب ال الشرط هذا لكن. املعاصر
 أنه وهي الفلسفي، الفكر تطوير دون حالت واليت نطره،
 إضفاء حماولة عن االبتعاد إىل العرب املتفلسفني يدعو
 أي ،politisation   La األفكار على السياسي الطابع

 ملمارسةوا للفلسفة النظري الطابع بني التمييز ينبغي"
ا السياسة كانت لو حىت وذلك السياسية،  هي ذا
 يف النظري النشاط ضعف ولكن. الفلسفة تفكري موضوع
 السقوط إىل بسهولة الفالسفة يدفع الذي هو العريب العامل
  .)38("السياسة إغراء يف
  :الفلسفة إلى اإليديولوجية من - )3

 مهمة عن نصار ناصيف يطرحه الذي السؤال إن
 سؤاال ليس العربية، للثقافية احلاضرة الوضعية يف الفلسفة

 والتحليل املنهجي كالشك الفكرية، الصفات عن
 القول يف العقلي والتنظيم واملسؤولية الفكري واالنفتاح
 مهمة تعد الصفات هذه أن من الرغم على ،)39(والعمل

 األدبية الثقافة سيطرة من احلالية العربية الثقافة ختليص يف
 مرتبط هذه يف السؤال إن. السواء حد على ةوالفقهي
 اجملال من" أي الفلسفي، الفعل فيه منارس الذي باجملال
 العربية الثقافة ارتفاع عن إعالنا فيه دخولنا يشكل الذي
  .)40("الفلسفي العقل مستوى إىل

 يقول السؤال، هذا على اإلجابة منا تتطلب
 فيه تعربَّ  الذي الثقايف اإلنتاج تعيني:"نصار ناصيف
 أو استعدادها عن تعبري أحسن احلديثة العربية الثقافة
 يف ليس، الثقايف اإلنتاج هذا(...)  الفلسفة إىل نزوعها
 تبعيته شدة رأينا الذي الفلسفي التأليف األخري، التحليل
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 التأليف هو ما بقدر(...)  جتاربه وضعف الفلسفة لتاريخ
 حىت لنهضةا عصر بداية منذ تكون الذي اإليديولوجي

 من جيدة مرتبة القرن هذا أواسط يف بلغ والذي اليوم،
  . )41("والفعالية والعمق املذهيب االنتظام

 احلديث العريب اإليديولوجي الفكر عاجل لقد
 أو كاحلرية، الفلسفي، الفكر صميم من هي مشكالت
 يعين وهذا، التقدم، أو العدالة، أو املساواة، أو االستبداد،

 الفكر من حيمل العريب اإليديولوجي الفكر كان إذا أنه
 االستدالل أن يعين فهذا باالعتبار، جدير هو ما الفلسفي

 بتحليل يكون ما أحسن يكون الفلسفي اجملال على
 العريب اإليديولوجي اإلنتاج عمق يف الفلسفي املضمون
 أن نصار، ناصيف رأي حسب نشهد، أننا أي ،احلديث
 وهذا اإليديولوجية، املنظومة يف الفلسفي االستقالل بداية
 حتديد إىل ُيصار لكي اإليديولوجية، حتديد إىل به دفع ما

   . الفلسفة عن مستقل كبحث أيضا الفلسفة
 الفلسفي االستقالل نصار ناصيف يتصور هكذا

 نفس يف تقتضي واملشاركة وإبداع، مشاركة أنه أساس على
 مع لتفاعلا يتطلب واإلبداع. واإلبداع االستقالل الوقت

. واملعاصرة احلديثة واألوروبية واإلسالمية اليونانية احلضارات
 واملسؤولية، السيادة احلرية يطلب كذلك واالستقالل

 الغري، جتاه موقف وحركة، موقف احلقيقي االستقالل"
 يستلزم احلقيقي واالستقالل(...)  والغري الذات بني وحركة

ا املعينة افاألطر  احتفاظ يعين والتفاعل التفاعل،  بكيا
  .)42(" اخلاص

  :الفلسفي االختالف حق...  الرحمن عبد طه -)ب   
 يف العريب احلق" الرمحن عبد طه كتاب يعد
 العريب، الفلسفي القول لتحرير حماولة" الفلسفي االختالف

 وكذا العريب، املتفلسف يف واإلبداع احليوية عناصر وبث
 أنه ذلك الفكري؛ هومعتقل اآلخر فلسفة سطوة من إنقاذه
 الثقافية، اخلصوصية مبقتضى التفلسف يف احلق قوم لكل
  .   اآلخر جتاهل دون

 يف اإلصالحي الفكر أصحاب أن رأى فقد
 منهجا الغرب عقالنية تبنوا قد واملعاصرة احلديثة العصور
 فأغلب ا، تقدم كل وربطوا التفكري، يف ومنطلقا
 جمدهم بَنوا الرتاث، قراءة يف واملشاريع املناهج أصحاب

م التنظريي  واقتفوا وأفكارهم، الغربيني مناهج من وشهر
 فافتقدوا وجودهم؛ إىل متت ال بأسباب وتعلقوا آثارهم،
 يعود الرمحن عبد طه نظر يف والسر. عندهم النقد حاسة
 من وسائل بدقائق اإلحاطة عن وسائلهم قصور" إىل

 البحث أدواتب التوسل هؤالء على فغلب. )43("يُقلدون
م، ومناهجهم الغربيني مفاهيم من اصطنعوها اليت  ونظريا

ا، ناصية ملكوا وما فقلدوها  يف تفننوا وال تقنيا
 فكان وتفصيًال، مجلة تراثهم عن فانقطعوا ،)44(استعماهلا
 ومتشبهني ملسالكه، مقلدين غريهم تراث إىل جلوؤهم

 فلسفاملت أن ترى أما: "ذلك عن يقول فهو .بأصحابه
 وال غريه، صاغه ما إال األلفاظ من يصوغ ال العريب

 النصوص من يضع وال استعمله، ما إال اجلمل من يستعمل
)45("وضعه ما إال

 للشمولية االستجابة: مبقولتني فاخندعوا .
 وما استجابوا وما. العاملية احلداثة يف واالخنراط الفلسفية
 أْوصالَ  عوافقطَّ  التفلسف، بسوء أصيبوا وإمنا اخنرطوا؛
 غريهم من واقرتضوا واجتزاؤه، أصحابه، وخطَّأوا الرتاث،
م وظلت النقد، يف املستعملة طرائقهم  إىل دعوة كتابا
   .أهله وتقليد الغريب الفكر تقليد

 يف" التحرري" السؤال مشروعية تأيت هنا ومن
 القول حترير كيفية حول الرمحن، عبد لطه الفكر املشروع
 وذلك التقليد، ودرء إسالمية، حلداثة سيسوالتأ الفلسفي

 يف العريب الفلسفي القول استغراق من وملسه رآه ملا
 أول إذا يؤولون املعاصرون العرب فاملتفلسفة" التقليد،
 سواء ،... فكك إذا ويفككون حفر، إذا وحيفرون غريهم،
 بعيد، غري زمن منذ كانوا، وقد أخطأ، أم ذلك يف أصاب
 ماديني أو شخصانيني أو ينيوجود أو توماويني
 العرب املتفلسفة أن نظره يف يعين هذا ،)46(..."جدليني
 به جاء ما إال املصطلحات من يضعون ال املعاصرين
 غريهم، استعمله ما إال اجلمل يستعملون وال غريهم،
 يف أمة كل اختصاص حقيقة املتفلسف ذهن عن فغاب
 الرمحن بدع طه ونقل. والبيان والرتكيب االصطالح وضع
 جورج حتقيق العارف، بد"  كتابه يف سبعني، ابن عن

 انتقد) سبعني ابن أي( أنه". بريوت األندلس، دار كّتورة،
 شيء، كل يف أرسطو تقليده على الفيلسوف رشد ابن



 

72  

 واحد، زمان يف قاعد القائم إن): أرسطو أي( قال لو حىت
  .واعتقده به لقال
  .الفلسفي القول عن لتقليدا ورفع التبعية من الموقف-)1    

 الرمحن عبد طه ينتقد التقليد، مسألة رفع ففي
 التفلسف استلذوا الذين املعاصرين العرب من املتفلسفة

 التفلسف ذلك مساءلة إىل يذهبوا فلم غريهم، طريقة على
 اخنرطوا بل ثقافتهم، مقتضى على ونقده الغرب أهل عند
 االستجابة"و ،"العاملية احلداثة يف االخنراط" مقولة باسم فيه

 عن ساد الذي التصور مراجعة دون ،"الفلسفية للشمولية
 ينافسها مبا يأتوا أن يستطيعوا فلم الغربية، الفلسفة

 لقد. واقعهم من يستشكلونه قد مما انطالقا ويضاهيها،
 فهي وتناقض، زيف من املقوالت هذه يعرتي ما اكتشف

 اإلنسان ناتإلمكا رؤية واحنصار تصور ضيق عن تعرب
 يتذرعون إمنا مدعيها إن مث. مصريه وآفاق عقله وألطراف

م، وشلل عقلهم، كسل لتزيني ذا  يف فاالخنراط إراد
 وامنحاء وحماكاة تقليد إالّ  هو إن ألولئك بالنسبة احلداثة

 تتأسس) الفلسفية للشمولية االستجابة( مقولة إن! الغري يف
ا بالنسبة الرمحن عبد عند  خاطئ تصور على ،ألصحا
 بلغت الفلسفية واألحكام املفاهيم أن" خالله من يرون
 وال علو ذلك يف يضاهيها ال حىت الشمول، يف النهاية
  .)47("دين

 بغري جاءت ألمة كيف:" بقوله متعجبا ويستطرد
 أن على فالسفتها يقدر ال واحدة معرفة وبغري واحد علم
 مل ما يسمعوه أن وال غريهم، يقله مل فلسفياً  قوالً  يقولوا
 بضاعةً  إليه، وينقلوه عنه حيفظوه أن إال مسعه، يطرق

 التقليد آلفة التصدي فإن وعليه(...)  أهلها، إىل مردودةً 
 القول أسرار على بالوقوف إال يتحقق لن الفلسفي
. املقلدين ناقليه عند ال اجملتهدين أهله عند الفلسفي
 بل التفلسف، قبطري يتحقق ال األسرار تلك عند والوقوف
 ينظر كما الفلسفة يف النظر يصبح حىت العلم، بطريق
  .)48("وشرحاً  ووصفاً  رصداً  الظاهرة، يف العامل

 النظر يقرتن أن" الرمحن عبد طه نظر يف يكفي وال
 أو املقتدي نفس من العمل يبلغ أن ينبغي بل بالعمل،
 بأسبابه للنظر املمد هو معها يصبح درجة املتخلق
 النظر باحتاد املقتدي يتحقق إن فما(...)  ،وكيفياته

 التجديد، على القدرة حتصيل باب له ينفتح حىت والعمل،
 مل إن مناسب غري احلديث املعريف النمط أن ذلك(...) 
 إسالمية معرفة بناء يف به للتوسل صاحل غري يكن

  .)49("حقيقية
 غرينا عن نتميز أن علينا أنه هو مشـروعه، وجوهر

 اإلبداع يف احلق لنا يكون حيث الفكر، معرتك يف
 ذلك ا حنقق اليت الكيفية نضع وأن الفلسفي،
" الفلسفة فقه" مشروعه جاء الباب هذا ومن االختالف،

  . اإلسالمي فكرنا عن التبعية حبل لقطع
 يرى الفلسفي، للقول اخلصوصية هذه منطلق ومن

 لفظال إمنا فلسفيا، لفظا لفظ كل ليس أنه الرمحن عبد طه
 فإن وتاليا. سواه لفظ وال! املفهوم هو حبق الفلسفي

. واحد معىن هلما" الفلسفي اللفظ"و" الفلسفي املفهوم"
 اجلملة وإمنا فلسفية، مجلةً  مجلةٍ  كل" يعترب ال أنه كما

 الدليل، هو الفلسفي والنص التعريف، هي الفلسفية
 هلذا ووضع. ودليل وتعريف مفهوم: إذن عنده فالقول
 ما بقدر العبارة من فيه وبالتايل. )50("إشارية مراتب القول
 املتفلسفة بعض يدركه مل األمر وهذا اإلشارة، من فيه

 املنقول الفلسفي القول أن اعتقدوا إذ" العرب، من احملدثني
 يف وقعوا فيه، طلبوها فلما حمضة، عبارة هو إمنا إليهم
م يظنون حيث من بإشارته، األخذ  ه،بعبارت يأخذون أ
  .)51("الفلسفي اإلبداع طريق عنهم فقطعت

 عن يتم الرمحن، عبد طه عند التقليد آفة وجتاوز
 املنقول، الفلسفي القول يف اإلشارة مظاهر تعقب طريق
 ذه املتفلسف يعلم وعندما. عبارته يف تأثريها ومدى
  .تلك تضاهي إشارة من عنده مبا يستبدهلا واآلثار، املظاهر

 اقتضى الفلسفي، القول يف ةاحلري مقتضى ومن
 ووضعها مفاهيم،) تأصيل( تأثيل الرمحن عبد طه من األمر
 اإلسالمي، العريب التداويل اجملال مقتضايات وفق وضعا،
 إزالة أحدمها، مشهورين معنيني تتضمن ،)التحرير( فكلمة
 بواسطة للشيء اجليد اإلثبات والثاين، الشيء، عن القيد

 جعل الذي هو بالكتابة اإلثبات ىنمع أن احلال"و الكتابة،
 التحرير معىن فيصري التقييد، أو القيد اسم العريب اللسان له
 على يدل لفظ أيدينا بني فيكون والتقييد، القيد إجادة هو
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 أو القيد إجادة(و) القيد إزالة:(مها متضادين معنيني
  . )52()"التقييد

 طه نظر يف الفلسفي القول حترير يصبح هنا ومن
 منقول عن عبارة هو قيد تستبدل أن هو الرمحن، عبد

 مأصول عن عبارة بقيد لغريك، التبعية إال يُورُِّثكَ  ال فلسفي
 هو تقييد من خترج أي" برأيك، االستقالل يورِّثك فلسفي
 أنك أي ،)53("وجتديد اجتهاد هو تقييد إىل وتقليد إتباع
       . احلرية عني هي كتابة إىل الرق عني هي كتابة ترتك

 الفلسفي القول في التقليد أهل على الرد - )2
  . والترجمة الفلسفة بين الصلة واستشكال
 الفلسفة على دخل التقليد أن الرمحن عبد طه يرى
 الفكر يف شيء يقرتن فلم" الرتمجة، باب من اإلسالمية
 فلسفة ال حىت ا، الفلسفة اقرتان بالرتمجة العريب اإلسالمي
  .)54(" ترمجة غريب بيننا ا معرتف

 الفلسفة( الفلسفة فقه كتابه يف عمل وقد
 عليها تنبين للرتمجة، جديد تصور وضع على ،)55()والرتمجة
  :مراتب ثالثة يف وجعلها الفلسفة، وبني بينها الصلة

 وغايتها اللفظ، حبرفية وتتمسك التحصيلية، الرتمجة -)1
 وهلا صاحبه، على والتلمذة األصلي النص من التعلم
 جند حيث والرتكيب، املعىن يف اخلطأ كتوريث عدة مساوئ

ا جبميع الفلسفة نقل يتوىل التحصيلي املرتجم"  أن  مكونا
 التبليغية الطرق كل ذلك يف مستعمال والفرعية، األصلية

 عليه فيستحوذ(...)  الشامل، النقل هذا من متكنه اليت
 املراد يالفلسف للنص اللسانية املكونات فيتتبع اللغة، هم
  .)56("نقله
 حبرفية فيها املرتجم يتمسك التوصيلية، الرتمجة -)2

 على قادراً  يكون ما وغالباً . اللفظ حرفية دون املضمون
 ممارسة به ويقصد. يكفيه مبا األصلي النص استيعاب
 املعىن يف أخطاء صاحبها الرتمجة هذه تُورث وقد. التعليم

 املتلقي يشعر مبا نياملضام بعض ويل يف فيقع والرتكيب،
 غض قد يكون احلالة هذه يف املرتجم ألن إزاءها، بالعجز
 ينقلها كما الفلسفي النص عناصر" كل نقل على الطرف
 ضررا فيه جيد مما بعضها حيذف وإمنا التحصيلي، املرتجم
  .)57("مقومات أو حمددات للمتلقي، التداويل اجملال على

 يف املرتجم صرفيت أن وهي التأصيلية، الرتمجة -)3
 هم عليه يستحوذ فهو اللفظ، يف يتصرف كما املضمون
 املرتجم عند احلال هو كما اللغة، هم ال الفلسفة،

 عن الزائدة الفهم عقبات رفع صاحبها وغاية التحصيلي،
 مع التفاعل على اقتداره مث املتلقي، طريق من الضرورة
 االستقالل بأسباب ويزوده آفاقه توسيع يف يزيد مبا املنقول

 مستخرجا للنص، الفلسفية املكونات فيتعقب" فكره، يف
 فيها، االستداللية واآلليات االستشكالية املواضع منها
 املنقولة للغة التداولية باملوجبات االستخراج هذا يف وقائما
  .)58("إليها

 أن جند الرتمجة، يف األنواع هذه كل من واألوىل
 إذا حىت" أنه ذلك أصيلية،الت الرتمجة يفضل الرمحن عبد طه

 يف األقل على إليه املنقول استيعاب من املتلقي متكن
 حينئذ جاز واملعرفية، اللغوية عاداته توافق اليت اجلوانب
 ننتقل مث ،)59("التوصيلية الطريقة باتباع الرتمجة هذه معاودة

 التعبريية الطرق خالهلا من يتبني اليت التحصيلية الرتمجة إىل
 عن ويكشف األصل، يف املضامني هذه بناء ا متَّ  اليت

 غالبية إليه يذهب ما عكس وهذا. اللسانية أسرارها
 التأصيلية الرتمجة قدم فهو وحديثاً، قدمياً  العرب املرتمجني

  .  التحصيلية األخري ويف التوصيلية عن
 الرتمجة فكرة عن تطبيقياً  منوذجاً  طه وقدم

 خالل من للرتمجة، الثالثي تصوره حيث من التأصلية،
 أفكر أنا" مقولة من نقله إذ ،"الديكاريت الكوجيطو" ترمجة
 الرتمجة وفق" جتد انظر" مقولة إىل املعروفة" موجود أنا إذن

  .التأصيلية
 التأصيلية، الرتمجة عن اجلمود اعرتاض دفع ويف

ا طه يرى  االستشكالية اإلمكانات من تفتح أ
 عنها يدفع مما ا، املتداولة غةللصي ِقَبل ال ما واالستداللية

 هذه عن املاضي صفة اعرتاض دفع أما. اجلمود صفة
 ،)القيم ماضي(و) الوقائع ماضي( إىل حللها فقد الرتمجة،

ا مضت اليت الوقائع ترجع أن حمال"و  فإذا الزمانية، أسبا
 على إال القول هذا يدل أن إذن ميكن فال ،)املاضي:(قيل

 إىل املقّلدة، من منتقديه، ودعا .)60("وحدها) القيم(
 وال شذوذ غري من معه والتعامل املاضي، مع التصاحل
 من وأتباعه ديكارت" غرسها اليت األوهام وجتاوز إسراف،
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 شيء، كل قلبه من ميحو أن من متكن أنه وهو بعده،
 وهو أال شيء كل حما الذي إال شيء أي فيه يبق مل حىت
 مل الرمحن، عبد طه رأي يف ديكارت، إن بل! )61("فكره
 يف سواء فكره، هي اليت املسيحية قيمة يف مرة يشك

 بدعوى منتقديه، على رد هذا ويف. طريقته يف أو مضمونه
 الكوجيطو، أي وكأنه، اإلميان، يف) الكوجيطو( أغرق أنه

 وسوء الفلسفة، قيمة من انتقاص هذا وفـي. إحلادياً  كان
 املقلدة من الكثري ةحساسي يفسر ما وهذا لطبيعتها، فهم
 العظيم، فاإلميان اخلصوص، على الدينية وقيمـه الرتاث من
 العظيم، التفلسف يورث الرمحن، عبد طه تصور فـي

  . )62(العظيم اإلميان يثبت العظيم والتفلسف
  ".تجد أنظر" الفلسفي القول في االجتهاد - )3

 الرمحن عبد طه الدكتور قدمها اليت الرتمجة إن
 إطار يف االجتهاد، معاين حتمل" جتد انظر" للكوجيطو

 جديدة تفلسف آفاق تفتح اليت وهي التأصيلية، الرتمجة
 مراتب دور إنكار هذا يعين أن غري من العريب، للمتلقي
 تلقي أوالً  يلزمه الفلسفة طالب ولكن. األخرى الرتمجة

 له حتصل حىت التأصيلية الرتمجة عرب الفلسفية النصوص
 واملراد ،"احلية الفلسفة"بـ يسميها كما أو ة،الفلسفي امللكة
 ناظرة الفلسفي، املضمون الغري عن تنقل اليت الفلسفة" ا،
 للغة التداولية األسباب ا ومستبدلة التداولية، أسبابه يف

َتلقي يقتدر حىت اللغة، اللغة خالفت مىت إليها املنقولة
ُ
 امل

 كاالاستش املنقول، الفلسفي املضمون استثمار على
 يتم املعلومات من مجلة ليست فالفلسفة ،)63("واستدالال
 يف االرتضاء ا يتحقق طريقة هي بل الغري، عن حفظها
 يف املنقول ضرر كان وإال العقل، يف واالتساع الفكر

 التوصيلية الرتمجة تتلوها"  مث. النفع من أكثر الفلسفة
 ما منها فيقتبس الفلسفية، املضامني بني الفروق ليدرك
 الرتمجة مث وحاجته، طاقته حبسب شاء ما ويصرف شاء

 على فيقيس الفلسفية التعابري بني الفروق ليدرك التحصيلية
 ال خمرياً  املرتجم، هذا يكون وتاليا شاء، ما ويطرح شاء ما

 عنده فاللغة. )64(" مقلداً  ال وجمدداً  غفالً  ال يقظاً  مكرهاً،
 عكس هي بل احملض، الفكر لتوصيل قناة جمرد ليست
 جرى ألنه" الفكر، ماهية من جزء تكون تكاد ذلك

 بأن منهم، املتقدمني السيما الفلسفة، أهل بني التسليم

 غرض ألن وحده، باملعىن وإمنا باللفظ، هلا َتعلُّقْ  ال الفلسفة
 أن اعتبار على باحلقيقة، وخيرب الفكر ينشئ أن الفيلسوف

 ارتباطا بينها مافي املرتبطة املعاين من مجلة هو الفكر
 بعضه متعلق معنوي حكم هي احلقيقة وأن استدالليا،

  .)65("ببعض
 نفق من نخرج كيف أو التفلسف في االختالف - )4

  والتقليد؟ التبعية
 سؤال" الرمحن عبد طه الدكتور كتاب يف جاء

 صدور منذ نسعى كنا أننا خيفى ليس" :قوله" األخالق
 يف اإلسهام إىل ،"قلالع وجتديد الديين العمل: "كتابنا
 التحديات ملواجهة يُؤهله مبا اإلسالمي الديين الفكر جتديد
 بل عنها، تتمخض احلديثة احلضارة فتئت ما اليت الفكرية
 أخالقية نظرية وضع إىل اخلصوص، وجه على نسعى، كنا

 يف تُفلح نظرية الفكر، ذلك صميم من مستمدة إسالمية
 به تُفلح مل مبا احلضارة هلذه األخالقية للتحديات التصدي
  .)66("اإلسالمية غري األخالقية النظريات من نظائرها

 نفق مـن للخروج دعوته فـي الرمحن عبد طـه يرمـي
 فكري سند" هلا دينية، يقظة تأسيس إلـى والتقليـد التبعيـة
 العلمية واملعايري العقلية املناهج شروط على حمرر

 والتنظري احملكم، املنهجي التأطري بتهيئة أي ،)67("املستجدة
  .املؤسس الفلسفي والتبصري املنتج، العلمي

 اليت الوسيلة هي ما األمر، ذا سلمنا إذا ولكن،
 حنرر وكيف وتأصيله، املشروع ذلك تأسيس من ُمتكِّن
 يستقل أن على قادرا وجنعله التبعية، من العريب املتلقي
  اخلاص؟ التداويل جماله يف ويُبدع بفكره،

 طه عند الفلسفي واإلبداع االستقالل معامل من
 الغربية، الفلسفة تضاهي إسالمية فلسفة وضع الرمحن، عبد

 واملفاهيم والتصورات املنطلقات يف عنها وختتلف
 الدالة اإلسالمية قيمنا منطلق من وذلك واملصطلحات،

 هلا فلسفة كل أن منطلق من أي والتفرد، اخلصوصية على
  .واألديب واللغوي التارخيي قهابسيا اخلاص ارتباطها

 ميثل الفلسفة بفقه املوسوم مشروعه جاء وهلذا
 الذاتية األعراض يف املتقدمني، بتعبري ينظر،"  الذي العلم

  . )68("مسائلها ويرتب قوانينها ويستخرج للفلسفة،
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 اليت الكيفية عن البحث يف تتمثل ذلك وإجرائية
 باب وفتح غربيةال للفلسفة التبعية من التحرر ا يتم

 التفاعل وبالتايل وواقعنا، فكرنا مقتضى خالل من اإلبداع،
 خالل ومن غرينا، مبنظار ال مبنظارنا والتحاور غرينا، مع

 رؤيتنا من بتوجيه ونتفلسف غرينا، يبدع كما نبدع ذلك
  .ومصطلحاتنا مفاهيمنا من وانطالقا اخلاصة،

 إخراج يعين لغة، الرمحن، عبد طه نظر يف واإلبداع
 مستوى على أما إحداثه، أي الوجود، حيز إىل الشيء

 فهو به، يتعلق الذي اجملال باختالف خيتلف فهو املصطلح
 غري على الشيء إحداث" الكالم، علم جمال يف أوال يعين
 ملفهوم مرادفا فيكون االحتذاء، مقابل يف سابق مثال

 ثإحدا العربية، الفلسفة جمال يف ثانيا ويعين االبتكار،
 مرادفا فيكون االقتباس، مقابل يف شيء ال من الشيء
 عمل إحداث األدب، جمال يف ثالثا ويعين االخرتاع، ملفهوم
  .)69("اإلنشاء ملفهوم مرادفا فيكون االنتحال، مقابل يف فين

 الفلسفي مشروعه يف الرمحن عبد طه الدكتور قدم
 االختالف قيمة أن فقرر .غريه عن خيتلف أنه اتضح به ما
 وتتقوى، البشرية اجلماعة ا ُتصان األقوام، فلسفات بني

 حتقيق يف واالجتهاد التفلسف يف حقهم قوم لكل فيكون
  . وإثباته احلق ذلك

 االختالف يف العريب احلق" كتابه جاء لذلك
 وإخراجه العريب، الفلسفي القول لتحرير حماولة"الفلسفي

 يف داعواإلب احليوية عناصر وبث التبعية، أنفاق من
 اآلخر فلسفة سطوة من إنقاذه وكذا العريب، املتفلسف
 يتفلسفوا أن قوم لكل حيق" أنه ذلك الفكري؛ ومعتقله
 لسواهم االعرتاف مع الثقافية، خصوصيتهم مقتضى على
 أصحاب أن الرمحن عبد طه رأى فقد. )70("احلق بذات
 تبنوا قد واملعاصرة احلديثة العصور يف اإلصالحي الفكر
 كل وربطوا التفكري، يف ومنطلقا منهجا الغرب نيةعقال
 قراءة يف واملشاريع املناهج أصحاب فأغلب. ا تقدم

م التنظريي جمدهم بَنوا الرتاث؛  الغربيني مناهج من وشهر
 إىل متت ال بأسباب وتعلقوا آثارهم، واقتفوا وأفكارهم،
 ذلك يف والسر. عندهم النقد حاسة فافتقدوا وجودهم؛

 من وسائل بدقائق اإلحاطة عن وسائلهم قصور" ىلإ يعود
 البحث بأدوات التوسل هؤالء على فغلب. )71("يُقلدون

م؛ ومناهجهم الغربيني مفاهيم من اصطنعوها اليت  ونظريا
ا، ناصية ملكوا وما فقلدوها  يف تفننوا وال تقنيا
 فكان وتفصيال؛ مجلة تراثهم عن فانقطعوا ،)72(استعماهلا
 ومتشبهني ملسالكه، مقلدين غريهم تراث إىل جلوؤهم

 ال العريب املتفلسف أهل ترى أما:" يقول فهو .بأصحابه
 من يستعمل وال غريه، صاغه ما إال األلفاظ من يصوغ
 ما إال النصوص من يضع وال استعمله، ما إال اجلمل
 حفر إذا وحيفرون غريهم، أول إذا يؤولون )...( وضعه
 فاخندعوا ،)73(..." غريُهم فكَّكَ  إذا ويفككون غريهم
 يف واالخنراط الفلسفية، للشمولية االستجابة: مبقولتني
 أصيبوا وإمنا اخنرطوا؛ وما استجابوا وما. العاملية احلداثة
 أصحابه، وخطَّأوا الرتاث، أْوصالَ  فقطَّعوا التفلسف، بسوء

 النقد، يف املستعملة طرائقهم غريهم من واقرتضوا واجتزأوه،
مكت وظلت . أهله وتقليد الغريب الفكر تقليد إىل دعوة ابا

 وال الفلسفية الكتابة يف الطريق هذا نرتضي فال حنن" أما
 أن ذلك التفلسف، حبقيقة اإلضرار إىل مفضيا إال جنده

 وال متعارضتان، املعرفة يف شعبتان(...)  والتاريخ، الفلسفة
 نبه من أول هو أرسطو، األورغانون، واضع يكون أن غرابة
 اجلزئيات يف نظرا التاريخ من جاعال التعارض، هذا على

 ولو ،)74("اجملردة الكليات يف نظرا الفلسفة ومن املشخصة
 سيغرق شك، وبدون املتفلسف، فإن صحيحا، هذا كان
 يف التدرج عنه وينقطع اجلزئيات، عن البحث يف نفسه
 الفسيح، العقل فضاء إىل به تنتقل اليت التجريد مراتب

  .الضيق التشخيص فخ يف لوقوعوا
 الذي الفلسفي اإلبداع فإن األساس، هذا وعلى

 يتعلق األصل يف هو عنده الوقوف الرمحن عبد طه يريد
 وأخريا فيه، واالخرتاع االبتكار وكيفية الفلسفي، بالقول
 من ينطلق ذلك، ولتحقيق. فيه ننشأ أن ميكن كيف
 اإلبداع يف يشرتط:"كالتايل صيغتها جوهريـة، مسلمة
 عن تعوق اليت املوانـع من مانع مواجهة(...) الفلسفي
 هذه قيمـة تكون املانع قدر وعلى فيه، التقدم
  .    )75("املواجهة

 العائق، هذا ومصدر اللغة، هو العوائـق هذه أول
 عربية نشأة ذات ليست األصل، يف الفلسفة أن هو
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 رتبطت جعلها ما وهو يونانية، نشأة ذات هي بل إسالمية،
  . القدمية اليونانية احلضارة بلغة

 العربية الفلسفة بأصول الرمحـن عبد طه يعود وهنا،
 اإلسالمية العربية الفلسفة إىل أي بدايتها، يف املعاصرة،
 الفالسفة اعرتضت اليت الصعوبات إىل فينبهنا القدمية،
 بالعربية، يصوغوا، أن أرادوا عندما القدامى، املسلمون
 حيث أرسطو، عنه عرب كما L’être نةالكينو  مفهوم
م كانت  فعل على يدل فيما قليلة الصدد ذا عبارا
 يف الكينونة على الدال فالفعل" اليونانية، اللغة يف الكينونة
 على أيضا يدل ولكنه الوجود، على يدل اليونانية اللغة
 املسلمون الفالسفة واجه وقد. واحملمول املوضوع بني الربط
 يدل الذي للفعل) اللغة( فيها وجود ال ألنه املشكل هذا
 يف واحملمول املوضوع بني الرابط دور ويلعب الوجود على

 مشكال نقلت العربية اللغة فإن وهكذا،. نفسه الوقت
 مثل عدة باقرتاحات حله وحاولت اليونانية، باللغة يرتبط
 نظامها على ذلك فجاء" كان" اللفظ أو" هو" اللفظ

 لالستجابة فقط جاءت املقدمة املقرتحات إن إذ الرتكييب،
 تكن ومل العربية، اللغة إىل اليوناين الفكر نقل ملقتضيات

ا اللغة هذه من نابعة   .)76("ذا
  :اإلسالمي والتجديد الحداثة روح  - )5

 الرؤية هلذه طرحه خالل من الرمحن، عبد طه يريد
 فةلفلس واملؤسس اجملدد البديل تقدمي يف ويساهم جيتهد أن

 يؤصل أن أراد لقد. احلداثة بروح تتسم معاصرة عربية
 ويوقظ األوهام يُزيل وأن" املصطلحات، ويصنع املفاهيم
 الفكر وجيعل املستقبل، دين اإلسالم وجيعل األرواح
  .)77("بالتدين أي بالتخلق ينفعل اإلنساين

 اإلسالمي، التحديث مهمة عاتقه على أخذ لقد
 هذا وقبل لذلك، الوازنة هيماملفا القتناص باالستشكال

 حيث احلداثة، مفهوم يف والتدقيق التحقيق على عمل كله
 عرفها فقد" املضامني، من العديد عرف مفهومها أن يرى

ا بعضهم  أقطار يف ابتدأت متواصلة تارخيية حقبة بكو
 يف اختالفهم مع بأسره، العامل إىل آثارها انتقلت مث الغرب،
ا قال من فمنهم احلقبة، هذه مدة حتديد  مدى على متتد إ
 بفضل عشر السادس القرن من بدءا كاملة، قرون مخسة
 األنوار حركة مث الديين، اإلصالح وحركة النهضة حركة

 مث الثقافية، فالثورة الصناعية، الثورة تليهما الفرنسية، والثورة
 أدىن التارخيية احلقبة هذه جعل من ومنهم املعلوماتية، الثورة
  . )78("فقط قرنني إىل ا نزل حىت ك،ذل من

 هي للحداثة الرمحن عبد طه مقاربة أن الواقع يف
 احلال هو كما حتقيقية، ال تقوميية، فلسفية مقاربة

 أن جيب ما على ينبين تقومي فكل" العلمية، للمقاربات
. )79("له عارضا أمرا الواقع إىل النظر يبقى حبيث يكون،
 مبدأي على الرمحن عبد طه عند احلداثة مبادئ وترتكز
  .والنقد الرشد

 باتت اليت الفلسفي اخلطاب يف التجديد فأطروحة
 باجلواب مرتبطة أصبحت اليوم، املسلم الباحث بال تشغل
 إبداع إىل للتوصل السبيل كيف: املركزي السؤال عن

 لآلخر العربية الفلسفة تبعية واقع سياق يف حقيقي فلسفي
   املنهج؟ وأ الفكر مستوى على سواء
  :من إذن البد
 وبني املعاصرة العربية الفلسفة بني اإلجيايب التفاعل: أوال
 وجه يف تقف جيعلها ما وهذا املختلفة، اإلنسانية العلوم

 العربية الفلسفة على الغالبة ميتافيزيقي، طابع ذات التيارات
 معرفية قاعدة جدلية بصورة تكن مل فهي. املعاصرة
  .وتطورها اإلنسانية لومالع منو على مساعدة

 الفيلسوف مبطابقة الفلسفي اإلبداع يكون أن: ثانيا
 جيعل حني ألنه. "التارخيي حضوره حتقيق مبعىن لعصره،

 تارخيه فيها يطابق ال مهمة التفلسف من الفيلسوف
 يقوده أن املمكن من كان الذي الشرط يفقد فإنه اخلاص،

 تلك مينعان انآخر  تارخيان فهناك. الفلسفي اإلبداع إىل
 والفلسفة ازدهاره، عصور يف اإلسالمي الفكر: املطابقة
. )80("األوروبية النهضة عصر من انطالقا املعاصرة الغربية

 يكون أن له ميكن ال اليوم، املعاصر، العريب فالفيلسوف
 السالفي التارخيني ألحد ضمانا مهمته، جعل ما إذا مبدعا
  . الذكر

 ميهد أن ميكن الفلسفي اعاإلبد أن رأينا فقد لذلك
 جهة، من الفلسفي تراثنا التارخيي إطاره يف يضع بنقد له

  . أخرى جهة من النهضة عصر منذ الغربية والفلسفة
  
  
  



 

77  

  الهوامش
 الفلسفة يف دراسات الفلسفية النظرية بناء وقيدي، حممد: ينظر .1

 .1990 األول الطبعة لبنان، بريوت، الطليعة، دار املعاصرة، العربية
 .26ص

 .39 ص نفسه، املرجع .2

 لبنان، بريوت، الشروق، دار العريب، الفكر جتديد حممود، جنيب زكي .3
 .27 ص. 1982. السابعة الطبعة

 .26 ص ،)س. مر( الفلسفية، النظرية بناء وقيدي، حممد .4

 .27 ص نفسه، املرجع  .5

 .27 ص نفسه، .6

. د( املغرب، الشرق، إفريقيا الفلسفي، املوقف جرأة وقيدي حممد .7
 .83 ص. 1999 ،)ط

 .83 ص نفسه، املرجع .8

 .84 ص نفسه، .9

 .84 ص نفسه، .10

 .87 ص نفسه، .11

 .28 ص ،)س. مر( الفلسفية، النظرية بناء وقيدي، حممد .12

 .29 ص نفسه، املرجع .13

 .29 ص نفسه، .14

 .30 ص نفسه، .15

 .30 ص نفسه، .16

 القرن اية يف العريب للمجتمع احلضاري النقد شرايب، هشام .17
 األوىل، الطبعة بريوت، العربية، دةالوح دراسات مركز العشرين،
 .49 ص. 1990

 .49 ص نفسه، املرجع .18
19. Richard R. Shweder, « Divergent 

Rationalistes, » in : Donald W. fiske and Richard 
R. Shweder, eds, Metatheory in science. Chicago, 
III: University of Chicago Press, 1986    

 .49 ص ،)س .مر( شرايب، هشام عن

 .49 ص نفسه، املرجع .20

 الثقايف املركز الفلسفي، االختالف فـي العريب احلق الرمحن، عبد طه .21
 .21 ص. 2002. األوىل الطبعة املغرب، البيضاء، الدار العريب،

 العريب الفكر يف الفلسفي القول الستئناف مقدمات وقيدي، حممد .22
 ص ص .2002 ،30اجمللد ،04 العدد الفكر، عامل املعاصر،

118، 119. 

 إىل العريب الفكر سبيل الفلسفي، االستقالل طريق نصار، ناصيف .23
 الطبعة لبنان، بريوت، والنشر، للطباعة الطليعة دار واإلبداع، احلرية
 .31 ،30 ص ص. 1979 الثانية،

 العريب الفكر يف الفلسفي القول الستئناف مقدمات وقيدي، حممد .24
 .119 ،)س. مر( املعاصر،

 .119 ص سه،نف املرجع .25

 .119 نفسه، .26

 .18 ص ،)س. مص( الفلسفي، االستقالل طريق نصار، ناصيف .27

  .18 نفسه، املصدر .28

 .19 ص نفسه، .29

  .20 ص نفسه، .30

 .22 ص نفسه، .31

  .24 ص نفسه، .32
 .25 ص نفسه، .33

  .27 ص نفسه، .34
 العريب الفكر يف الفلسفي القول الستئناف مقدمات وقيدي، حممد .35

  .120 ص ،)س. مر( ،املعاصر
  .31 ص ،)س. مص( الفلسفي، االستقالل طريق ،نصار ناصيف .36
 العريب الفكر يف الفلسفي القول الستئناف مقدمات وقيدي، حممد .37

  .121 ص ،)س. مر( املعاصر،
  .122 ص نفسه، املرجع .38
  .39 ص ،)س. مص( الفلسفي، االستقالل طريق نصار، ناصيف .39
  .39 ص نفسه، املصدر .40
  .40 ص نفسه، .41
  .43 ص نفسه، .42
 الزمن، جريدة منشورات املستقبل، أجل من راتحوا الرمحن، عبد طه .43

  . 137ص .2000 األوىل، الطبعة
  العريب، الثقايف املركز الرتاث، تقومي يف املنهج جتديد  الرمحن، عبد طه .44

  .10 ص. 1994 األوىل، الطبعة بريوت،
 املفهوم كتاب الفلسفي، القول( الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .45

. 1999 األوىل، الطبعة بريوت، العريب، يفالثقا املركز ، ،)والتأثيل
  .12 ،11 ص ص

  .12 ص نفسه، املصدر .46
  .12 ص نفسه، .47
  .13 ،12 ص ص نفسه، .48
 األخالقي النقد يف مسامهة( األخالق، سؤال الرمحن، عبد طه .49

 األوىل، الطبعة املغرب، العريب، الثقايف املركز ،)الغربية للحداثة
  .111 ،110 ص ص. 2000

 املفهوم كتاب الفلسفي القول( الفلسفة، هفق الرمحن، عبد طه .50
  .14 ص ،)س. مص( ،)والتأثيل

  .14 ص نفسه، املصدر .51
  .17 ص نفسه، .52
  .17 ص نفسه، .53
  .19 ص نفسه، .54
 الثقايف املركز ،)والرتمجة الفلسفة( الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .55

  .1995. األوىل الطبعة املغرب، العريب،
  .302 ص نفسه، املصدر .56
  .331 ص نفسه، .57
  .353 ص ه،نفس .58
 املفهوم كتاب الفلسفي، القول( الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .59

  .20 ص ،)س. مص( ،)والتأثيل
  .27 ص نفسه، املصدر .60
  .27 ص نفسه، .61
  .25 ص نفسه، .62
  .30 ص نفسه، .63
  .40 ص نفسه، .64
  .41 ،40 ص ص نفسه، .65



 

78  

  .43 ص نفسه، .66
  .44 ،43 ص ص نفسه، .67
 جملة الكلمة، اإلتباع، إىل اإلبداع من الفلسفي القول مهام، حممد .68

 والتجديد العصر وقضايا اإلسالمي الفكر بشؤون تعىن فصلية
  .2000 السابعة، السنة ،27 العدد احلضاري،

 املفهوم كتاب الفلسفي، القول( الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .69
  .47 ص ،)س. مص( ،)والتأثيل

 ،)س. مص( ،) والرتمجة الفلسفة(  الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .70
  .467 ص

 املفهوم كتاب الفلسفي، القول( الفلسفة، فقه الرمحن، عبد طه .71
  .49 ص ،)س. مص( ،)والتأثيل

، )س. مص(، )الفلسفة والرتمجة ( طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة،  .72
  .73ص 

  .171، ص )س. مص(طه عبد الرمحن، سؤال األخالق،  .73
  .09 ص ،)س. مص( العقل، وجتديد الديين العمل الرمحن، عبد طه .74
 ص ،)س. مص( ،)والرتمجة الفلسفة( الفلسفة، فقه الرمحن، دعب طه .75

264.  
 ،)س. مص( الفلسفي، االختالف يف العريب احلق الرمحن، عبد طه .76

  .114 ،113 ص ص
  .21 ص نفسه، املصدر .77
 الزمن، جريدة منشورات املستقبل، أجل من حوارات الرمحن، عبد طه .78

  . 137ص .2000 األوىل، الطبعة
  العريب، الثقايف املركز الرتاث، تقومي يف املنهج يدجتد  الرمحن، عبد طه .79

  .10 ص. 1994 األوىل، الطبعة املغرب،
 ص ،)س. مص( الفلسفي، القول – الفلسفة فقه الرمحن، عبد طه .80

  .12 ،11 ص
 الثقايف املركز العقلي، التكوثر أو وامليزان اللسان الرمحن، عبد طه .81

  .17 ص. 2006 الثانية الطبعة املغرب، العريب،
 ،)س. مص( الفلسفي، االختالف يف العريب احلق الرمحن، عبد طه .82

  .116 ص
 العريب الفكر يف الفلسفي القول الستئناف مقدمات وقيدي، حممد .83

  .126 ص ،)س. مر( املعاصر،
  .126 ص نفسه، املرجع .84
  ............. أرحيلة عباس .85
 احلداثة تأسيس إىل مدخل" احلداثة روح الرمحن، عبد طه .86

. 2006 األوىل، الطبعة املغرب، العريب، الثقايف املركز ،"اإلسالمية
  .23 ص

  .18 ص نفسه، املصدر  .87
 .40 ص الفلسفية، النظرية بناء وقيدي، حممد .88

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

79  

  المثقف الجزائري في تصور المثقف الجزائري
  فكروني زاوي

  ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية أستاذ بقسم العلوم االجتماعية 
 .سيدي بلعباس جامعة جياللي ليابس، 

  
  : مقدمة 

خالفا لفئات أخرى، يعترب املثقفون من أصحاب 
م قبل   م يف كل األمور، إ البالغة، الذين يطلقون خطبا

باملعىن التارخيي " الفضاء العام"كل شيئ، من مشكلي 
م حمرتفو . له" هربماس"االجتماعي والرمزي الذي حدده  إ

الفكر والتفكري والتحليل والعمل العقلي، وهلذا فال عجب 
إذا ما اختذوا أنفسهم موضوعا لتفكريهم، ومن الطبيعي 
جدا أن يعتربوا احلديث عن أنفسهم من مهامهم، وإن 

فحديث املثقف عن املثقف . اختلفوا يف الرؤى والتصورات
وتنتهي عنده، بكل ما  هو حركة دائرية تبتدئ من املثقف،

  .يفرتضه من غموض ووضوح، تناقض وتكامل
: المثقف الجزائري في تصور عبد القادر جغلول– 1

  المثقف هوية تاريخية 
من الضروري اإلشارة إىل أن مسألة اخلصوصية 

القادر  عبد"والكونية، هي من املواضيع املفضلة يف فكر 
ا املبدأ الذ". جغلول ي شكل إىل وميكن القول حىت بأ

وإذا ما حاولنا رصد هذه املسألة . حد كبري سوسيولوجيته
ا تتكرر بكثافة )*(يف أعماله، فاخلصوصية . فإننا نالحظ أ

ال تعين يف فكره اهلوية فقط، وإمنا هي تأكيد ملبدأ 
االختالف الذي تسنده معرفة متميزة، وقاعدة 

ذلك . ابيستمولوجية معينة تؤكد االستقاللية، وعمق التاريخ
ا مرحلة من مراحل إثبات الذات، تستلزمها حتمية  أ

  ".األخر" مواجهة 
اهلوية هي  -"عبد القادر جغلول"حسب  -فعلى

قدر تارخيي، ملزم للمثقف، باعتبارها أداة لتحليل الرتاث، 
واستيعاب حركية التاريخ، فال ميكن أن نستوعب الثرات، 

فاهلوية الثقافية هي "وبتايل . وأن نتجاوزه ما مل نفهم آلياته
ا ، تلزم املثقف )1("استيعاب وجتاوز، وجدلية ضمنية ملكونا

  فالفكر الذي ال يقر . وجتربه على إقرار االختالف والتباين
  

  
مبفهومه الشمويل  )2(االختالف يسكنه حتما الفراغ

  .واملهيمن
للمثقف " عبد القادر جغلول"وهلذا يقف تصور

خ، بل يدعو إىل الطبقي للتارياجلزائري، عند حدود التصور 
االختالف تصورا ومنهجا، فمسألة إثبات االنفصال و 

األمر . اهلوية/ املثقف عنده ختتصر يف ثنائية الرتاث الثقايف 
الذي جعل وجيعل من املشهد الثقايف اجلزائري مسرحا 
الجتاهات متعددة ومتناقضة، متشابكة ومتداخلة يف أن 

ية يف اجلزائر تعين يف نفس ذلك أن اهلوية الثقاف. واحد
، "الثقافة نفسها"فا من موق، و "األخر"موقفا من  ;الوقت

يضا استعادة وهي تعين أ". الدفاع عن الذات"ومنطا من 
فهو . اسرتدادا من نفس التاريخ والرتاثللتاريخ و للرتاث، و 
يفصل الزدواجية يوحد التاريخ بالذات و مشهد يتسم با
  . )3(الوعي عن الزمن
هذه االزدواجية جليا يف املفاهيم الرئيسية  تظهر

الديين يف ، املعريف و اليت يبىن عليها اخلطاب السياسي
فهي . م، اإلسالاألمة، الوطنية، الدولة: اجلزائر، مثل

مارسة، ظريف على مستوى املمفاهيم ذات حمتوى متحرك، و 
 .    )4(الثقافة على مستوى الفهموشديدة الصلة بالتاريخ و 

لعبد القادر خ معطى أساسي بالنسبة فالتاري
 اهلوية، ،يف حتديد مفاهيم مثل األمة،الوطن ،جغلول

خاصة من حيث املنهج، فاهلوية الثقافية مبفهومها الوسع 
هو مشروع مل يكتمل بعد، ولن يكتمل، وليست وجودا 

ا . فعليا فهي حالة من التواتر اجلديل بني اهلوية يف دالال
يقول . اهلوية يف معناها اخلصوصي اإلبيستمولوجية، وبني

أنتجت إن الشروط اليت تكونت و ..."عبد القادر جغلول"
داخلها هذه النخبة املثقفة اجلزائرية اجلديدة، عملت منذ 

يدة التقاليد االستقالل على أال تعرف هذه النخبة اجلد
موجود على مستوى التجذر  إن الفراغ... التارخيية الثقافية
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ية شعور فاهلو  )5(."قة النخبة مع ماضيها، أي عالالظاهري
ينمو حسب الظروف بالتضامن والتوحد الثقايف، يتضاءل و 

ولعل ذلك ما سهل يف مراحل تارخيية متعددة . التارخيية
داخل اهلوية اجلزائرية " هويات جزائرية فرعية"بروز 
 .)6("األصلية

، عن "عبد القادر جغلول"ولذلك، ال يتحدث 
اتر جديل دائم للمثقف اجلزائري، وإمنا عن تو اهلوية الثقافية 

فاملثقف اجلزائري حريص على . الفرعية بني خمتلف اهلويات
وجزءا من منظومة . أن يربز ذاته باعتباره فاعال تارخييا

داخل بني املثقف كوظيفة ثقافية ثقافية خاصة، فثمة ت
من مث  و . داعية وبني املثقف كذات اجتماعيةإبوفكرية و 
، وحيدد نطاق ته، ويؤكد هويتهء املثقف حيدد ذاكان انتما

  . دوره 
تطبيق تصنيف  "عبد القادر جغلول"وهلذا يرفض 

بسيط هو لى املثقف اجلزائري، لسبب وحيد و ع" غرامشي"
) اخلصوصية(صية هذا املثقف، اليت يرى فيها خصو 

يأخذ يف الوقت " مطاطي"انغالقا، بقدر ما هي مفهوم 
ل اجتماعي له جمتمعيته نفسه داللة الشخص كفاع

مجاعات ة الفرد كعضو يف مؤسسات الدولة و اخلاصة، ودالل
وباملقابل فهو يضع تصنيفا خاص به، فيصنف . معينة

 .)7(املثقف اجلزائري إىل مثقف مقلد ومثقف موظف
فاملثقف املقلد هو مثقف نقدي إىل حد ما يقتصر دوره 

لوكات ية بالسالرتاثاملعايري الثقافية و على مقارنة القيم و 
أما املثقف املوظف فهو مثقف  .وعالقات الوقت الراهن

نقدي كذلك لكنه يقوم مبقارنة النموذج الفكري املستنبط 
بتعبري أخر نقول يف كلتا ." أو املتبع باملمارسات املالحظة

مطروحة قيمة إيديولوجية سياسية معطاة و  احلالتني، هناك
  .)8(..." عملهمانان يفقبليا كقيمة مطلقة، ينطلق منها االث

عبد القادر "ومن خالل هذا التصنيف يطرح 
مسألة الرداءة يف االنتاج الثقايف عموما و قطاعي  "جغلول 
فهو يرى سببها يف عدم وجود فئة مثقفة أو . خاصة

متجانسة، وإمنا فرديات مثقفة، تنتج " أنتليجانسيا"
خطابات ممسوخة ومشوهة خلطابات فكرية وثقافية 

ية، فهؤالء املثقفني املنعزلني يقومون، إما بإعادة وسياس
إنتاج فكر النخب املتجانسة واملتمثلة أساسا يف النخبة 

السياسية، أو استنساخ فكر مغاير متاما للواقع اجلزائري، 
  .من أجل تفسري أو فهم هذا الواقع 

للمثقف اجلزائري، " عبد القادر جغلول"إن تصور 
قة االجتماعي بالثقايف، عال ميكن اختزاله يف هشاشة

على تراث فكري الراجعة أساسا إىل استناد املثقفني و 
خاص مبجموعة أو جهة معينة من وثقايف إما فرعي و 

. تعليماجلزائر أو مستورد من املشرق أو الغرب باملثاقفة أو ال
م ورثة فراغ تارخيي و  م فئة معلقة إ ثقايف ومؤسسايت، إ

  .يف الفراغ 
: الجزائري في تصور هواري عديالمثقف   – 2 

 المثقف كائن تاريخي مأزوم 

 من خالل مقاله "هواري عدي"لقد بين 
تصورا تارخيانيا ) 9("املثقف اجلزائري وأزمة الدولة املستقلة"
خالصته أن املثقف لمثقف اجلزائري، أساسه التشاؤم و ل

بطبيعة  اجلزائري مأزوم بأزمة أبدية، وهو مرشح بطبيعته و
السياسي اجلزائري ألن يكون إال املأزوم الثقايف و  النسيج
حبكم انتمائه إىل وبتايل فاملثقف اجلزائري مأزوم . األبدي

إذا ما حولنا، أن حنوصل مظاهر هذه و . جمتمع مأزوم
ا أزمات "هواري عدي"األزمة عند  ، فإنه يتضح لنا أ
  :ثالث هي

األزمة األوىل راجعة إىل صلة املثقف بالسلطة  -
سية، وهي عالقة إما مباشرة حبكم تواجد املثقف السيا

يف دواليب الدولة، وإما عن طريق االستقطاب 
قد شكلت هذه و . اإليديولوجي حنو احلركة الوطنية

العالقة مصدر نفور وانبهار، حذر وإغراء، متويه 
 .ديدو 

األزمة الثانية مصدرها، ازدواجية اللغة اليت تولدت عنها  -
فية، وهي امليزة اليت رافقت كل ازدواجية فكرية وثقا

 .  مراحل تشكل الفئة املثقفة يف اجلزائر

األزمة الثالثة راجعة إىل طبيعة املثقف، وإىل ذاته، فهو  -
للعامل احمليط حمكوم مبوقف طبقي، وبوعي فئوي للزمن و 

املثقف اجلزائري حمكوما بفواصل لذلك يبدو به، و 
 .حدود، وبانتماءات اجتماعية وثقافية و 

األزمة األوىل من خالل " هواري عدي"حيلل    
، وهو تالزم ناتج يف رأيه زم السياسة والثقافة يف اجلزائرتال
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إلعتبارات ديولوجية خاصة بالنظام السياسي و ألسباب إي
فاملثقفني . السياق التارخيي للجزائر سواء احملتلة أو املستقلة

نية، اجلزائريني انتظموا بشكل أو أخر داخل احلركة الوط
. وساعدوا على بروز وعي وطين مهد الطريق لالستقالل

أن املثقف اجلزائري مل يتحدد " هواري عدي"وهلذا جيزم 
من خالل بنية ثقافية أو فكرية، وإمنا قياسا إىل مشروع 

هواري "وهي اخلصوصية اليت يركز عليها . النظام السياسي
و املثقف يف حتليله للمسألة الثقافية يف اجلزائر عامة " عدي
  .خاصة

فعلى حسب رأيه أفرزت احلركة الوطنية أثناء الفرتة 
. االستعمارية، منطا من املثقفني يسميه باملثقف املسيس

املثقف وال مفهومه منذ البداية  statuومن مث مل يكن مقام 
مقاما ومفهوما مطلقا، باملعىن املتعارف عليه يف اجملتمعات 

ال ميكن أن يفهم " رنم"األوروبية، وإمنا مفهوم نسيب 
  .وميارس، إال يف إطار احليز السياسي 

ا عالقة غري سوية وال صحية للمثقف اجلزائري . إ
ذلك أن الصورة والتمثل املشكلني حوله حددا مسبقا 

فإذا كان من مهام أي املثقف يف العامل ربط . نطاق فعله
ر عالقة وثيقة مع اجملتمع بغية التأثري فيه وتطعيمه باألفكا

والقيم اليت ينتجها أو اليت يدافع عنها بشكل مستقل عن 
فإن . أي قوة اجتماعية سواء اقتصادية أو دينية أو سياسية
، )10(املثقف اجلزائري بسبب ضعف جتدره يف واقع جمتمعه 

وجد نفسه مقحما أمام ولوج السياسة من أجل التأثري يف 
غب وهنا وقع االصطدام مع السياسي الذي ير . اجملتمع

تبعا للمصلحة اإليديولوجية والتمثالثه عن املثقف، يف 
احتكار منافذ التأثري على اجملتمع، وقولبته بالصورة اليت 

 .       تضمن له استمرارية وجوده

لقد كان السياسي دوما مالزما للثقايف، من حيث 
نفي أي شكل من أشكال الصراع والالجتانس، أو من 

ار فكري حول مظاهر حيث حتديد جمال معني ألي حو 
لقد كانت عالقة املثقف برجال . الصراع االجتماعي

شكل "السلطة عالقة تالزم يف احلضور والتنافر يف األدوار، 
املثقف خطرا على السياسي النه كان يسجد يف نظره 
التعبئة هلدف التنمية العادلة و الشاملة، واليت كانت تعين 

  .)11(..."ئوي للسلطةإلغاء الشرعية التارخيية والتملك الف

ما الدائمة، تبعا  هذا التنافر هو مصري مواجها
على خالف دول أخرى، "ألنه . لطبيعة وجود كل منهما

ال توجد يف اجلزائر مؤسسات رمسية لتسري الصراع 
وإمنا حيل الصراع وفق منطق القوة والعنف ... واالختالف

ة ما فاجلزائر كانت والزالت يف مرحل ...الرمزي واجلسدي
إن انسياق املثقف اجلزائري حتت  )12(...."قبل اهلوبزية

، )غري املباشربشكليها املباشرة و (هيمنة سلطة السياسي 
اية املطاف إىل ابتذال ومتييع كل ما يقوم به يف . أدى يف 

مثل هذا الوضع مل يبقى مكان للمثقف بأي معىن من 
أصبح وغريهم ، ألنه ببساطة " سارتر"و" غرامشي"معاين 

حبكم حتوله إىل موظف . جزءا من اإلشكالية الصراعية 
عادي مثل أي موظف أخر، أو على األكثر مواطن يرضخ  

ذلك أن الفئة احلاكمة يف اجلزائر . كغريه ملنطق السلطة
برجوازيات " الفئة احلاكمة األوروبية"ليست مثل منوذج 

ليربالية حتتاج إىل تغطية إيديولوجية لتستمر سياسيا 
قتصاديا، بل فئة قائمة على االستقطاب واالستحواذ وا

، لكل القوى االجتماعية سواء دينيةعلى السلطات الرمزية 
وفق هذا املنطق مل تبقى للمثقف  .اخل...ثقافية، تارخيية 

أمهيته إال مبقدار دوره يف أداء مهام تنفيذية، أو تطبيق 
ج ولعل يف هذا ما يربر حر . مشاريع وأفكار إيديولوجية

وحتفظ أغلب املثقفني اجلزائريني على اخلوض يف املسائل 
ا جزء من احملرمات اليت ال جيوز اخلوض  السياسية، أل

  .فيها
يف الواقع يشكل حتليل هذه العالقة بني الثقايف 

" هواري عدي"والسياسي، الركيزة األساسية يف تصور 
فهو يرى أن تدجني السياسي للمثقف . للمثقف اجلزائري

يله إال أداة وجوده و استمراريته، أفقد املثقف شروط وحتو 
أن النسيج الثقايف " هواري عدي"ولذلك يقر . وجوده

الذي أعيد بنائه يف اجلزائر املستقلة، أنتج نظاما وفكرا 
جعل املثقف خامال، يضل جير أفكار اإلصالح والثورة 
والتنمية واحلداثة واألصالة والرتاث دون فعالية ودون أن 

كن من أن يكون فعاًال يف جمريات احلياة اليومية مما يتم
نظام  عقلية . يقوده حتما إىل جمارة واقع االهرتاء والتدهور

احتكار األفكار واحتكار السلطة واحتكار  -االحتكار
، وهنا يكمن عمق أزمة املثقف اجلزائري ، -وسائل التعبري
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 إىل) املتعلمني(لذلك جلأت فئات عريضة من املثقفني 
خطاب الرتاث واىل اخلطاب الديين، وإىل مقاطعة ثقافة 
الصالونات واملراكز، والتجدر يف ثقافة األحياء واملقاهي 

  . الشعبية 
هواري "أما الشطر الثاين من األزمة يف تصور 

فيمثله يف صراع وتنافس املعربني واملفرنسني، فهو " عدي
ذلك أنه . يرى أن هذا الصراع هو إرث املرحلة االستعمارية

مل تكن أبدا العالقة بني املثقفني الناطقني بالعربية واملثقفني 
الناطقني بالفرنسية عالقة وفاق أو تكامل، بل عالقة صراع 

فاالزدواجية اللغوية ولدت . وتناحر يف الكثري من األحيان
ازدواجية مرجعية وفكرية لرؤيتني  متناقضتني متاما لواقع 

وإن . تعمرة أو املستقلةومستقبل اجلزائر سواء املس
استطاعت احلركة الوطنية إبان الثورة جبمع الفئتني حول 
مشروع االستقالل، فإن الدولة اجلزائرية املستقلة مل تستطع 

وإمنا . وضع آلية لصهر الفئتني حول مشروع التنمية الوطنية
اكتفت بتحديد جمال كل فئة، الثقافة واإلعالم والرتبية 

اعة والفالحة والتعليم العايل واهلياكل أما الصن. للمعربني
  .القاعدية للمفرنسني

لكن هذا التحديد يف األدوار واجملاالت بني 
 يلغي االختالفات اجلوهرية بني ملاملعربني واملفرنسني، 

فمن "الفئتني، من حيث رؤى وتصورات إسرتاجتية التنمية، 
جهة املعربون املتشبثون بيوتوبيا إحياء الرتاث العريب 
اإلسالمي، ومن جهة أخرى جند املفرنسني منجذبني حنو 

لقد قسمت ... القيم الكونية للدميقراطية واحلداثة والتنمية
االزدواجية اللغوية النخبة املثقفة اجلزائرية ثقافيا 
وإيديولوجيا، وأهلتها عن دورها األساسي، أال وهو مراقبة 
ونقد السلطة السياسية، وبدال من ذلك انغمست يف 

نافس عقيم على املناصب واملراكز داخل أجهزة ت
  .)13("الدولة

أما األزمة الثالثة فتتمثل يف انعزال املثقف اجلزائري 
يشري إىل " فهواري عدى"عن باقي الشرائح االجتماعية، 

املمارسات اليومية للمثقفني اجلزائرين اهلادفة إىل التميز 
م عليها وانسالخ عن الفئات االجتماعية الشعبية، واحلك

بعدم التحضر واخلرافية وإىل غري ذلك من النعوت 
يظهر ذلك جليا يف األعمال الفنية واألدبية . واملسميات

والعلمية، حيث نتلمس انفصام إدراكي بني املوضوع 
الومهي للباحث أو األديب أو الفنان، واملوضوع الواقعي 

ح لقد أدى انعزال املثقف عن اجملتمع إىل فت. واملعاش فعال
اجملال أمام نوع أخر من املتعلمني املثقفني ليقوموا بأدوار 

م . التوعية، التعليم، التوجيه، املساعدة املعلمني "إ
م املهندسون، واألطباء، واملعلمني املتواجدين "األئمة ، إ

م األشخاص الذين ال يتوانون عن  باألحياء الشعبية، إ
وهم . ليوميةمشاركة املواطن البسيط مهومه، ومشاكله ا

م انتظارات  األشخاص الذين أدركوا بتفاعلهم ومنط حيا
  . وأمال الشرائح الواسعة من اجملتمع 

: المثقف الجزائري في تصور مصطفى أشرف   – 3
  المثقف جزء من منظومة سياسية 

التصور اجلزائري األخر الذي جيب التوقف عنده، 
، باعتبار هو الذي ربط عضويا بني الثقافة وبني السياسة

أن املثقف، سياسي بطبعه، فال قيمة لألشكال الثقافية ما 
مل تكن جزءا ال يتجزء من املمارسة السياسية، سواء أكان 

وقد احتاج  )14(.املثقف فردا مستقال بذاته أو ضمن خنبة
، إىل إعادة إلثبات نظرته" مصطفى األشرف"املفكر 

، ، استقراءا جديداقافة يف اجلزائراستقراء التاريخ املعاصر للث
  :يضع حدودا و فواصل بني مرحلتني رئيسيتني مها

مرحلة هيمنة النخبة املثقفة التقليدية على املشهد  -
. الثقايف يف اجلزائر، وبروزها كشكل من أشكال املقاومة 

لقد أخد الناس يتنافسون يف محاس ال خيلو من "
، جلمع كل ما يتعلق بكفاح البالد، من االضطراب

على أن هذا العمل كان يرمي ... ت قدمية وحديثةمعلوما
الرد على األعداء أكثر رجة األوىل إىل التغين باملاضي و بالد

   )15( ...."مما يرمي إىل التوعية الفكرية والنقد الذايت 

مرحلة القطيعة مع النخب التقليدية، وبروز ثقافة ثورية  -
 ملثقفني،يف حمتواها، ناجتة عن ظهور جيل جديد من ا

أشكال االستبداد اليت عرفتها و  ،أفرزته قسوة االستعمار
وكذا انكماش مثقفي املراكز العمرانية . القرى واألرياف

تعدد أصوهلم االجتماعية، مل يتمكنوا "واحلضرية بسبب 
 )16(."من تكوين طبقة متجانسة ومستقلة 

هذه القطيعة، منعرجا " مصطفى األشرف" يعترب 
املعاصر، ألمهيتها يف حتديد حجم  حامسا يف تاريخ اجلزائر
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وحدود نفوذ املؤسسات الثقافية التقليدية، وخاصة مجعية 
العلماء املسلمني وحركة البعثيني، اللتني أرادتا أن جتعل من 

  .املشهد الثقايف اجلزائري مرتكزا لتحقيق هيمنة سياسية
إن إعادة استقراء التاريخ الثقايف اجلزائري، أدت بـ 

، إىل استبعاد مجعية العلماء املسلمني" فمصطفى األشر "
 –على حسب رأيه  –، وذلك من حركة التحرر الوطين

حتوهلا بفعل جزها عن استعاب املضامني الثورية، و لع
م مع املشرق ، إىل األصول االجتماعية ألعضائها وعالقا

، تفرق مشل اجملتمع أكثر مما تتلهى مبسائل الفكرية" طبقة"
، دأبت اجلمعية يف جوهر الصراع فبدل البحث. معهجت

الصاحل العام واهلوية و  على وضع معايري ومقاييس للوطنية
ا هي حاملة احلقيقة و  ليست "الناطقة باسم اجلزائريني، وكأ

إمنا ، و "اللغة هي املؤشر على وطنية الكاتب أو الفنان
كما انتقد  )17(.هو الذي حيدد وطنيتهم" احملتوى الثقايف"

 واألساتذة العرب الذي جاؤوا إىل اجلزائر بشدة املعلمني
بعد االستقالل للتدريس، فقد اعتربهم مذهبيني ومتعصبني 

والشك بني أبنائنا، شوشت  فنشروا أفكار االختال
  .عقوهلم و نفوسهم 

على دور مجعية  لعل هذه القسوة يف احلكم
، راجعة أساسا إىل اقتناع هذا املفكر بأن العلماء املسلمني

ميكن أن يكون ، ال الذي يواجه املثقف اجلزائريجلدل ا
 ، فهذه اإلشكالية ضرب منجدال بني األصالة واملعاصرة

بدون أن يقدم الذي يستهوي املثقف " الرتف الفكري"
وعيه ونضاله الفكري، ذلك أن املثقف احلقيقي ليس 

، ولكن ذلك )ordre(يذلك العنصر املشوش للنظام "
، مبسؤولياته الثقافية والسياسية اعي، املناضل الو الرجل اخلري

ودوره يف جتميع و توجيه كل القوى احلية يف اجملتمع من 
مصطفى " وهلذا جعل .  )18(.." أجل اهلدف األمسى

األوحد اء الوطين، هو التعبري الوحيد و من االنتم"  األشرف
الرغبة يف مواجهة ثقف القدرة  و القادر على إعطاء امل

  .التحديات اخلارجية
مصطفى "عند " املثقف"ومن مث يتخذ مفهوم 

حبكم دوره ووعيه . داللة سياسية يف جوهرها" األشرف
إن الطبقة املثقفة بطبيعتها ملزمة بدمج عامل "... الوطين، 

ي فوع. )19(..."الوطنية يف أعلى مستويات املعرفة والثقافة

بوعيه للمصاحل العليا لبالده وشعبه، وفقا "املثقف مرتبط 
فالنضال السياسي  )20(."ف التارخيية واخالق العصرللظرو 

ال " هو املوقظ الوحيد للبعد احلقيقي للمثقف امللتزم، لكن 
هبة "بل هو  )21(،"يعين هذا االلتزام التعصب األعمى

، وليس عالمة يلوح autruiاملثقف القادر على إثراء األخر 
  .  )22(..." ا

" شرفمصطفى األ"لذلك يبدو املثقف يف تصور 
ولعل ذلك ما يربز إصراره . أسري الوطن، واهلدف األمسى

على ربط الثقافة بالوعي الوطين، كحركة تقدمية، تواجه 
إن املصاحل العليا للوطن . "القصور والعجز وحىت اخليانة

والشعب حتتم على املثقف أن يندمج مع السياسي ملواجهة 
قف بالنسبة فاملث )23(،..."خيانة الدمياغوجيني والوصوليني

هو رجل العلم والصرامة، فهو " لمصطفى األشرف"
وهلذا جيب عليه أن . الشاهد واحلامي للوطن والشعب

يكون مستقال ومتطلبا، مستقال يف اختياراته األيديولوجية، 
. وعن الوالءات السياسية الضيقة، ومتطلبا يف دوره وأفكاره

ليست الشهادة هي اليت ": "مصطفى األشرف"يصرح 
نع املثقف، وإمنا اإلطالع واكتساب ثقافة حديثة تص

... وصلبة، أي تلك اليت تلزم الفرد مبجموع القيم الفاعلة 
عالقة متميزة وموازية مع  فهي اليت جتعله يبين

عن " اجلدير"فالذي مييز املثقف . )24(...."السلطة
هو االلتزام باملبادئ والسعي إىل " غري اجلدير" املثقف

  .عصره بكل أشكاهلا اكتساب ثقافة 
المثقف  : المثقف الجزائري في تصور علي الكنز   – 4

  كائن فئوي
معطيات لتحليل األنتلجانسيا "يف مقال معنون بـ 

معظم األطروحات اليت " علي الكنز"رفض  )25("يف اجلزائر
فهي على حسب رأيه، . تناولت املثقف اجلزائري بالدراسة

. ضعاين العلموي الضيقأطاريح تندرج يف سياق التيار الو 
والذي ال يأخذ بعني االعتبار الشروط االجتماعية 
والتارخيية النبثاق ووجود الفئة املثقفة يف إطارها االجتماعي 

وهو بذلك يقصد اجلوانب االجتماعية للمثقف . اخلاص
تكمن يف " املثقف"يرى أن مسألة " فعلي الكنز. "ذاته

عالقات جدلية مع انتماءه إىل فئة خاصة ومتميزة، هلا 
باقي فئات اجملتمع من حيث الدور واملكانة، وعليه فوضع 
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من هذا . املثقف مرتبط أليا بوضع الفئة اليت ينتمي إليها
  .تصوره للمثقف اجلزائري "  علي الكنز"املنظار يبين 

أن هناك اختالل بني دور الفئة " علي الكنز"يرى 
مع، فهي باعتبارها املثقفة وبني موقعها ومكانتها داخل اجملت

معاين اجتماعية منتجة أو معيدة إلنتاج دالالت و  فئة
ويرجع . موجهة، ال متلك الفاعلية اليت متلكها فئات أخرى

فهي . ذلك إىل طبيعة الفئة املثقفة نفسها" علي الكنز"
على حسب رأيه فئة مغلقة على نفسها داخل حقول 

سواء بوجودها مهنية و إيديولوجية شبه منعزلة عن اجملتمع، 
مع خمتلف الشرائح  ااملادي ألعضائها غري املتفاعلني إجيابي

االجتماعية األخرى، أو بوجودها الرمزي، أي األفكار 
واخلطابات اليت ال تعرب عن معاين ودالالت يدركها 

" كاملرابط"على عكس فئات أخرى . ويفهمها اجملتمع
عريف، إال الذي بالرغم من حمدودية رصيدمها امل" النقايب"و

ما أكثر ماعات اجلفاعلية يف جذب وتوجيه األفراد و  أ
فجانب املمارسة له أمهيته أكثر . "داخل اجملتمع اجلزائري
علي "ففاعلية املثقف يف نظر . )26("من اجلانب املعريف

إعادة إنتاج معاين اجتماعية هي القدرة على إنتاج و " الكنز
مارسات مدركة، مبعىن قدرته على جذب وتوجيه امل

وهو ما تفتقر إليه الفئة املثقفة . االجتماعية يف اجتاه ما
  . اجلزائرية 

أما عن سبب افتقار الفئة املثقفة هلذه اجلاذبية، 
إىل ثنائية وجود املثقف يف الواقع " علي الكنز"فريجعه 

. االجتماعي، فهو ذات مثقفة واجتماعية يف نفس الوقت
  .معريف وأخر ممارسايتأي أن وجود املثقف جيمع بني بعد 

الشطر األول من حتليله " علي الكنز"خيصص 
لوضع املثقف اجلزائري، ملسألة التكون التارخيي للفئة املثقفة 

فهو يرى أن النواة األوىل اليت تشكلت منها هاته . اجلزائرية
الفئة، كانت مكونة من بعض أبناء األعيان الذين تعلموا 

ني، العربية أو الفرنسية، يف القراءة والكتابة بإحدى اللغت
حيث مثلت ميزة القراءة والكتابة أوىل . جمتمع غالبيته أميني

حجر جدار مافتئ يعلو بني الفئة املتعلمة وباقي الفئات 
غري املتعلمة، ذلك أن املتعلم كان ميثل يف املخيال الشعيب، 

. بني الطبقات االجتماعية ال عدالةاستثناءا وحظا و 
ما كان ينتمي إىل طبقة األعيان، وفئة  فاملتعلم غالبا

املوظفني الكبار يف اإلدارة الفرنسية، هذا من جهة ومن 
لبداية رفضا جهة أخرى، فإن هؤالء املثقفني أبدوا منذ ا

يرمز إىل الرتاث الثقايف اجلزائري، واضحا لكل ما يشكل و 
سواء من حيث طريقة التفكري أو املمارسة الثقافية، معربين 

ذ هذا الرتاث  ن اقتناع شبه مؤكد باستحالة اختابذلك، ع
ثقافة قادرة على حتقيق التحول يف كقاعدة لبناء فكر و 

ومبقابل ذلك، لتجأ البعض منهم إىل . اجملتمع اجلزائري
والبعض األخر إىل  استنباط النماذج الفكرية املشرقية،

استنباط النماذج الفكرية الغربية،بكل ما تتضمنه هذه 
  .للمصريأفكار وقيم وتصورات للعامل للذات و  النماذج من

، فإن الفئة املثقفة اجلزائرية، اليت  وفق هذا املنظور
تمع، قد بنت كانت منفصلة ثقافيا وعضويا عن اجمل

ا الفكرية واإليديولوجية ، وفق ما جيب أن يكون، خطابا
وليس وفق ما هو كائن، فاتسمت أفكارها باملثالية اليت 

م بيئة اجتماعية خمالفة للبيئة تعكس تصورات وقي
كان نتيجة ذلك انقسام النسيج . االجتماعية اجلزائرية

الثقايف اجلزائري إىل نوعني من الثقافة، ثقافة شعبية وثقافة 
ا. )27(عاملة . لكل واحدة منهما أبطاهلا وأفكارها، وتصورا

فكانت األوىل جتسد اخلصوصية واهلوية الثقافية للمجتمع 
م، وأمناطهم اجلزائري،  من خالل مآثر القبائل وعادا

أما الثانية . )28(التعبريية من رقص وغناء وموسيقى وطقوس
وكأنه هدف جيب الوصول إليه " فكانت تنظر إىل اجملتمع

  . )29(.."وإصالحه، وليس كقاعدة أساسية النطالق ممارسة
أن فئوية وعضوانية " علي الكنز"وهكذا يستنتج 

organicité  على تطور احلقل ف، كان هلا تأثري سليب املثق
فباعتبارهم فئة "، وعلى املثقفني أنفسهم الثقايف اجلزائري

اجتماعية، فقد كانوا يعيشون على هامش اجملتمع، ويف 
وبتايل فقدوا وعيهم بدورهم  )30(،..."جمال ضيق

م على إدراك ما يتمخض عليه اجملتمع . االجتماعي وقدر
على ذلك، بتحليله لعالقة الفئة " علي الكنز" ويستدل 

املثقفة باحلركة الوطنية يف الفرتة االستعمارية، مث عالقتها 
على -بالدولة اجلزائرية يف فرتة االستقالل، اليت متيزت 

ليس لسبب التحاقهم . باهلامشية والذيلية –حسب رأيه
م بقدرات الشعب اجلزائري،  املتأخر بالثورة، وال لعدم إميا

فهي مبنية باألساس على . لبنية احلركة الوطنية وإمنا كذلك
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اليت استطاعت استغالل كل  التلفيقية: مبدأين أوليني مها
التيارات اإليديولوجية للجماهري الشعبية خلدمة فكرة 

اليت تقصي أي قيادة فكرية أو الشعبوية و. االستقالل
. إيديولوجية للجماهري من طرف فئة غري النخبة احلاكمة

ذا اس تطاعت احلركة الوطنية، بالرغم من حمدوديتها و
املعرفية والنظرية استقطاب وتسخري الفئة املثقفة خلدمة 
الثورة املسلحة يف املرحلة األوىل، مث خدمة الدولة اجلزائرية 

  .يف املرحلة الثانية 
على " علي الكنز"يف الشطر الثاين من حتليله يركز 

ا مل  تعد تقم بدورها يف إنتاج اجلامعة اجلزائرية، اليت يرى أ
أن "ذلك  مثقفني قادرين على رفع حتديات الوضع اجلديد،

خرجي اجلامعة اجلزائرية بفعل عددهم الكبري نسبيا، مل تعد 
هم من خرجي هلم تلك املكانة اليت كانت ألسالف

حيث أن هذا العدد الكبري  .)31("اخلمسينات والستينات
بتذال ومتييع إىل ا –عكس ما كان منتظرا  –أدى 

الشهادات اجلامعية، وبتايل إىل متييع صورة ومكانة املثقف 
فبعد أن كانت اجلامعة هي النواة األساسية . داخل اجملتمع

   institutionللحقل الثقايف، أصبحت جمرد مؤسسة 
كغريها من املؤسسات العمومية، تقوم بوظائف التكوين 

  .ةوترسيخ االيدولوجيا السياسية للفئة احلاكم
هذا االبتذال إىل سياسة " علي الكنز"يرجع 

التعريب اليت انتهجت يف السنوات األوىل لالستقالل، فقد 
. أدت إىل اخنفاض املستوى األداء البيداغوجي للجامعة

ليس لعدم قدرة اللغة العربية على مواكبة التطور العلمي، 
بل لتأجيج هذه السياسة لصراعات خنبوية بني املعربني 

 –يضيف علي الكنز  –لقد كانت اللغة دوما . نسنيواملفر 
عامال لتقسيم اجملال الثقايف اجلزائري، ليس فقط على 

واملهنية، وإمنا كذلك على  ةمستوى التخصصات األكادميي
لقد اختذت كل جمموعة . مستوى القيم واملعايري والتصورات

لنفسها جماال لوجودها، تنتشر فيه على حسب منطقها 
. )32(ين هوية وجودها وفق منطق نفي األخراخلاص، وتب

فتشكلت فئتني مثقفتني متناقضتني متاما، فئة معيارية تسري 
يف فراغ، أي بعيدة عن املمارسة الفعلية لقيمها ومعايرها، 

وفئة ". دالالت من دون مدلول"بـ " علي الكنز"يسميها 
م  براغماتية بكماء، أي غري ملتزمة بأفكارها وقيمها، إ

وعليه فإن اجلامعة  )33(."والت من دون دالالتمدل"
اجلزائرية مل تستطع أن تكون مثقف كامل جيمع بني الفكر 
واملمارسة العملية، وإمنا نصف مثقف، غري قادر على 

  .تقفي ما جيري يف اجملتمع 
: المثقف الجزائري في تصور عمار بلحسن  – 5

   المثقف كائن تائه
ملثقف اجلزائري، عن ا "عمار بلحسن"يعترب تصور 

متعددي املشارب . حمصلة لتصورات جمموعة من املثقفني
لذلك جنده تصورا تقيميا، . واملهنية ةوالتوجهات األكادميي

" عمار بلحسن"ومع ذلك، فإن تصور . اأكثر منه تصنيفي
ال خيلو من ملسات السوسيولوجي، خاصة يف حتليله 

  .للمسألة الثقافية يف اجلزائر 
التفرقة املفامهية " عمار بلحسن"لغي يف البداية ي

بني األنتليجانسيا واملثقفني، حيث يرى أن وجود املثقفني 
كفئة اجتماعية " اهو اللبنة األوىل لتكون أنتليجانسي

قادرة على إنتاج ثقافة  )34("منسجمة تنظيميا وعضويا
وهلذا . مبدعة للقيم العلمية واألدبية والفنية واإليديولوجية

ال يعد املتعلم مثقفا، مهما بلغت درجة " لحسنعمار ب"فـ 
تعلمه، وإمنا املثقف هو منتج الثقافة ومبدع للقيم ثقافية 

مكانة وصفة املثقف " عمار بلحسن"لقد ربط . جديدة
ومن مث فاملثقف هم . بطبيعة انتاجه الفكري والقيمي

إىل " موزع القيم الثقافية املتنوعة"املتعلم الذي يتحول من 
هو ذلك الشخص الباحث املنتج للقيم ... امنتج هل

الثقافية، املضيف لرصيد الثقافة اإلنسانية يف خمتلف 
ا   . )35("تنوعا

انطالقا من مفهومه اخلاص للمثقف، حاول 
فيما بعد بناء صورة حول ظروف تشكل " عمار بلحسن"

الفئة املثقفة اجلزائرية، حيث بني كيف تكونت هذه الفئة 
ضتني، مها الثقافة الفرنسية فيتني متناقداخل دائرتني ثقا

لكنه ال . املرجعياتبية، وهلذا فهي متنوعة املشارب و العر و 
ذا العامل فقط، بل يدجمه بالظروف التارخيية  يكتفي 
. واالجتماعية اليت صاحبت تشكل هذه الفئة املثقفة

ل االستعمار، وتفشي كتفكك البىن االجتماعية بفع
 املثقفني وباقي شرائح الطبقية بني شساعة الفروقاألمية، و 
إىل " لعمار بلحسن"وهي عوامل أدت بالنسبة . اجملتمع
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تشكل فئات مثقفة و ليس فئة واحدة ومتجانسة، متيزت 
  .باالنغالق والتناقض اللغوي واإليديولوجي

عمار "لكن مسألة املثقف اجلزائري ال خيتزهلا 
كل، يف املسار التارخيي فقط، فهي جزء من  " بلحسن

ذلك أن . اجتماعي  –فأساسها يكمن يف تكوينه النفسي 
هو سجني "  عمار بلحسن"املثقف اجلزائري يف تصور 

عمار "مث يضيف . الثقايفنفسه وإرثه االجتماعي و 
إن املثقف عندنا ليس وليد : "يف حتليله قائال"  بلحسن

فة فكرية، اختيار ذايت واعي، أو متلك معني ملصري أو وظي
إن املثقف مل ... ملهنة و / هو حبث واستعمال عن بقدر ما 

اعتباطية إنه حصيلة ". خيرت أن يكون كذلك يف بالدنا
لذلك جنده . ديةاقتصالتقاطع ظروف اجتماعية وسياسية و 

مجاعات مهنية مغلقة نسبيا على مشاغل متقوقع يف فئات و 
مثل أي  البحث هي مهنةة و فالتفكري والكتاب. احلياة اليومية

ا، واألهم من ذلك هلا أخرى، هلا نظامها و مهنة  إكراها
ا اخلاصة، واليت جيب على املثقف أخدها بعني  رهانا

  .االعتبار يف كل فكرة ويف كل كلمة يكتبها أو ينطقها
هذا الوضع باألصل " عمار بلحسن"يفسر 

يصرح  –فاغلب املثقفني . ثقايف للفئة املثقفة -السوسيو
اطقني بالعربية، هم منحدرين خاصة الن  -"عمار بلحسن"

. من الريف، أو من عائالت قروية استقرت يف املدن
حتصلت على شهادات وتكوين أكادميي مل يكن ألغلبهم 
أي اختيار يف مضمونه وشكله ومتناقض متاما مع 

مما . ، ومتطلبات سوق العمل)36(التوجهات التنموية للبالد
تكوينهم  دفع معظمهم إىل العمل يف ختصصات بعيدة عن

م العقلية واملعرفية   .األكادميي وعن قدرا
لقد كان لسياسة ملئ الفراغ أثرها املدمر على 

إن الرداءة وغياب حسن وإتقان . "اجملال الثقايف يف اجلزائر
لقد . )37(..."العمل تتجسد يف كل ما نراه ونسمعه ونقرأه 

م احملافظ  نقل املثقفون ذوي األصول الريفية، منط حيا
املقلد إىل احلقل الثقايف، الذي أصبح حقال تسوده قيم و 

ومعايري العشائرية واجلهوية ومقاييس القرابة، بفضل 
املناصب اليت توصلوا إليها بفعل نفس منطق العشائرية 
والقرابة، وليس مبنطق الكفاءة واالستحقاق، فاختلطت 
املفاهيم وتشوشت الدالالت، وانقلبت األوضاع 

ا. واملكانات السلطة داخل سلطة، حتمت على املثقف  إ
احلقيقي ممارسة قمعه الذايت على إنتاجه ونشاطه الثقايف، 
يف حدود إعادة إنتاج أشكال أخرى ملضمون الثقافة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، دفعته إىل تبين . السائدة 
وإتباع اسرتاجتيات خمتلفة لضمان وجوده داخل هذا احلقل 

  .الثقايف
 :لمثقف الجزائري بين الوهم و الحقيقة ا:  خالصة

، ولعل "للمثقف"ليس باملسعى اهلني وضع صورة 
القوسني املوضوعني حول الكلمة، لدليل على اخلصوصية 
واالستثنائية احملرية واملربكة لكل مستشرف على معاجلة 

ويزداد األمر صعوبة إذا تعلق بوضع صورة للمثقف . املفهوم
  )38(.تذبذبة سياسيا واجتماعيااجلزائري، ذو اهلوية امل

فالرهان اجلوهري الذي يقف عقبة يف وجه هذا 
املسعى هو ابيستمولوجي أساسا، يتمثل يف قلب نظام 

إجياد تصور نظري األشياء، ذلك أنه ميكن االفرتاض، بأن 
حبثا يف واقع املثقف، وإمنا هو نوع ، ليس للمثقف اجلزائري
إذن مثة . كيد اهلوية، أو بعبارة أخرى تأمن نقد الذات

حديث من املثقف عن املثقف، أو نوع من اخلطاب 
الصادر عن املثقف إىل املثقف، ومن مث فهو حديث 

  .الذات عن الذات 
عدة مشاكل " املثقف اجلزائري"هلذا يطرح مفهوم و 

باختالف املواقع  منهجية باألساس، تتعدد وختتلف أوال،
فكر واالعتقاد والتجارب الذاتية، وباختالف مشارب ال

وهلذا وجدنا من خالل قراءاتنا ألهم األعمال اليت . ثانيا
بالبحث والدراسة، مخسة " املثقف اجلزائري"تناولت 

تصورات متباينة بتباين الفرتات واملراحل التارخيية، 
  :)39(وهي

املثقف اجلزائري هو نتاج التقسيم االجتماعي للعمل  -
ملكون التارخيي يتمتع بتمايز وظيفي نابع عن تراكم ا

 .الثقايف واالجتماعي للجزائر 

لفاعل الذي يتبىن النظام املثقف اجلزائري هو ا -
 .حيمل يف ذاته رؤية مستقبلية هلذا النظام السياسي، و 

املثقف اجلزائري هو حصيلة نظام سياسي نوعي خاص  -
 .يعمل على استمرارية وجوده 
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فئويته عل الواهن واملتواطئ  لاملثقف اجلزائري هو الفا -
 .طبيعة مواقفه و 

تائه يف عوامل فظاءاته املثقف اجلزائري هو الفرد ال -
 . االقتصادية النفسية واالجتماعية و 

ما ميكن مالحظته من هذه املنظورات اخلمسة، 
ا ترتجم إدراك وفهم حدثي  للمثقف " Factuel"هو أ

اجلزائري، مبين أساسا وفق نسق تكراري، مرتبط بدون 
املفاهيم وحتيز رؤى حنو زاوية واحدة، أال شك باالرتباك 

نسبة لرؤية (وهي ربط املثقف بالتصنيف املفاهيمي 
يظهر ذلك جليا يف حضور . لألدوار واملكانات) الدارس

البعد التصنيفي يف عمليات حتليل املثقفني اجلزائرين يف 
م مع بعضهم البعض، ويف عالقتهم باجملتمع  عالقا

م يرون ا. الكلي ملثقف من خارج وجوده الفعلي  وكأن 
كشخص أو فرد يعيش وسط جمتمع، و االكتفاء بوجوده 

  .  الداليل باعتباره مفهوم فكري وابيستمولوجي مراوغ 
ال نقصد من هذه املالحظة إنقاص من قيمة 

جيب كذلك رؤية الدراسات، لكن ية هذه األعمال و وعلم
ات صحيح أن للسياق. ااملنهجية أيضحدودها املعرفية و 
وضيح وضع املثقف ، أمهيتها يف تالتارخيية والسياسية
املسألة الثقافية عامة، إال أنه يف نفس اجلزائري خاصة و 

ا كعوامل حتديدية وخارجية تلغي  الوقت ال ميكننا األخذ 
  .متاما مسؤولية املثقف اجلزائري عن الوضع الذي هو فيه 

سياق التارخيي جبانبه الرتاكمي فإذا كان لل  
لسياسي جبانبه السلطوي، يعمالن خبصوصيتهما واملتمثلة او 

يف وضع املتغريات املؤطرة ملسار اجملتمع، فإن مشكلة 
املثقف اجلزائري تكمن يف عدم قدرته على املشاركة يف 
وضع، أو على األقل التأثري على شكل هذه املتغريات كما 

فما هو الفرق . فعل املثقف الفرنسي أو االنكليزي مثال
. ؟يسة الصارمة عن سلطة دولة مشوليةذي مييز سلطة الكنال

تسلطا من السلطة السياسية رمبا كانت الكنيسة أكثر قهرا و 
يف اجلزائر، ومع هذا فقد استطاع املثقف األورويب فرض 

سلطة سياسية املشاركة يف بناء تاريخ بالده و وجوده و 
ي فاملثقف بكل ما تعنيه الكلمة، ليس هو الذ. )40(مغايرة

حييل األفكار واملعرفة اليت ينِتجها حول نفسه وجمتمعه إىل 
جمرد معلومات يرددها على شكل حمفوظات، وإمنا هو 

الذي يقيم عالقة نقدية مع ذاته وواقع جمتمعه، على حنو 
يتيح للمجتمع أن يتحول عما هو عليه، بإغناء املفاهيم 
وخلق األفكار واملمارسات والنضال من أجلها وتدبر 

إن وضعا كهذا جيعلنا أمام . (41)تقبل أخر أشرق وأمجلمس
هل هناك فعال . لعل أكثرها مشروعية. تساؤالت ملحة

  .مثقف يف اجلزائر ؟ 
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  : الهوامش و اإلحاالت 
 éléments d’histoireنشري هنا باخلصوص إىل كل من 

culturelle algérienne Ed ENAL Alger 1984  و إىل
huit études sur l’Algérie Ed Enal Alger 1986 .  

  .باإلضافة إىل جمموع املقاالت و احلوارات املنشورة 
1. Djeghloul Abdelkader : «  la formation des 

intellectuels algériens modernes 1880 – 1930 «  
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 األُصولي البحث في المنطقي التَّعريف

  العابدين زين مغربـي.أ
  .بلعباس سيدي جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية االجتماعية، العلوم بقسم أستاذ

 
  الفن،] ذلك[ يستمد، منها اليت وباملواد منه، باملقصود حييط أن لومالع فنون من فن يف اخلوض حياول من كل على حق«

  .اجلويين املعايل أبو )1(.»وحدِّه] وفّنه[ وحبقيقته
 

   :مقّدمـة

 إىل املنطقية اآلليات ُمقاربة الدراسة هذه من نسَعى
 أنَّ  ِعلـًما ،-الفقه أُصول علم إىل نسبة– األصويلّ  البحث

 وثنّية، يُونانّية ثقافة متبايَنتْني؛ ثقافَتنيِ  إىل يـَُرَدان املوُضوعني
 نقاط ُمعاينة من مينع ال التباينَ  أنَّ  بيدَ  ُموحدة، إسالمّية وأخرى
 املنطق أنّ  االعتبار بعني آخذين وأُصولـِه، الفقهِ  يف املنطق توظيف

 322-384"(طاليس أرسطو" واضعه إىل نسبة– األرسطيّ 
 العلوم ذلك يف مبا العلوم سائر إليه َحتتكمُ  آلة اْعتُبِـرَ  قد -)م.ق

 ميزان إىل العروض ِعلم كنسبة العلوم إىل فنسبته. الشرعية
 إىل الَنحوِ  ِعلم وكنسبة َموُزونه، من مكُسوره يُعرفُ  بهِ  الشعر،
 علم غرار على فاملنطق. سِقيِمه من القول سِليم ُميّيز بهِ  الّلسان،
 إذ للعلوم خادماً  ونيك اآللة؛ علوم من العروض، وعلم النحو
 من ُعـدَّ  فقد هلذا،. لغريه آلةً  ُجعلَ  وإّمنا بذاتِِه، مقُصوداً  ليس

  )2(.»املعلوم من اجملهول حتصيل منه املقصود ألنّ  اآللّية العلوم«

 خالٌص، إسالميٌّ  علمٌ  هو الذي الِفقه أُصول علم أمَّا،
 الكرمي القرآن من اإلمجالّية األدلة عن البحث منه املرادَ  جندُ 

 الواجب، من الكلّية األحكام عن البحث وكذا املطهرة، والسنة
 اخلطابُ  محلها اليت األلفاظ صيغة ويف وحنوها، واملنُدوب واحلرَام،
 عُموًما فغايته... واخلاص والعام، واملبّني، اجململ،: من الّشرعي،

 السعادة مناط هي اليت الشرعية األحكام معرفة إىل الوصول«
 يف الفِقيه تِعنيُ  وحنوها، اآللَيات هذه )3(.»واألخروية الدنيوية
  .املكلِفني أفعال على ليُثبتها اجلزئّية األحكام استنباط

 كّلها وأُصوله، والفقهَ  املنطقَ  أنّ  التَّوطئة، هذه من يُفهـمُ       
 اجملُهول الستنباط ُمسخرة فهي علميًّا؛ طابًعا تكتسي مباحث

 بعض جعلَ  َما هذا وموُضوعّية، قّننةمُ  آليات وفق املعلوم من
 َيسَتوثُقون والفقهاء األُصول علماء منهم اإلسالم، علماء
   تلك َتعرِفُهُ  ِلَما" أفالطون" أستاذه من أكثر" أرسطو" بأعمال

  

  

 َموُصولةٍ  حقيقّيةٍ  ومعرفةٍ  َصارمٍ  منهجٍ  من األعمال
 صحيٍح، بشكلٍ  أُْدرَِجت مالحظات تُعّززها الوقائع من مبشاهد
 ،"أرسطو" أعمال على ُمسيطرة العلمّية الُروح تبُدو هكذا،
 األرسطي املنطق حنوَ  والفقهاء األُصولّيني بعضُ  اجنذبَ  وهكذا

حُموالت بتلك الّتصاِفهِ 
َ
 الدراسة هذه يف اختيارنا وقع وقد. امل

 بنيِ  من"  La Théorie de la définition الّتعريف نظريّة" على
  .األرسطي املنطق يف ةاألساسيّ  املباحث

 هي ما: التالّية اإلشكالّية نطرح أنْ  لَنا سبَق، ِممـَّا انطالًقا      
 اليت الشُروط أهم هي وما األُصوّيل؟ عند املنطقيّ  الّتعريف آليات
  واألُصولّية؟ الفقهّية األلفاظ تصّورات لضبط األُصويل وضعها

 :وأنواعه مقاصده المنطقي، التَّعريف .1

 أمساء كلُّها فهي املفهوم، أو التَّحديد أو تَّعريفال: نقول
 وقد. ُمرتادفات واألُصوليِّني املناطقة ُعْرفِ  يف وهي واحد، ملسمَّى
 املناِطقة ِفيها َخاضَ  اليت املباحث أَهمِ  ِمن التَّْحِديد َموُضوع اعُتِربَ 

 َحنوَ  الدَّارسَ  يُوّجهُ  الذي املْسلكُ  فُهو والتَّحِليل، بالِدراسة
 يف والوقوع املفاهيم ضبطِ  يف والَغلطَ  التـَّْيـهَ  فُيجنَِّبه الصَّواب،
 على القبضةِ  إحكامِ  يف أكثر ويُِعينه االلتباسات، َمَواطن

ا اليت الّتصّورات . األحكام هي اليت الّتصديقات نُباشر ال بُدو
 وقد )4(»العلوم أبنية تركيب يف كبرياً  َدوراً  الّتعريف يلعب« هلذا

: ُمؤلفاته يف لالنِتباه ُملِفتة ِبُصورة عنَدهُ  وتكّرر" أرسطو" به اعتَـَىن 
 ال اعتقاِده يف ألنّه ،"اجلدل"و" الثانية التحليالت"و ،"املقوالت"

 مقولة بني للتَّميِّيز جاءت كنظريٍة؛ فهو الّتعريف؛ عن مبَْعَزى ِعلمَ 
 ولةمق على َمحَلها ميكن اليت األخرى العرضّية واملقوالت اجلوهر
 اخلمس احملموالت تُعرف وكنظريّة؛ ،"العشر املقوالت" يف اجلوهر
 الربهان على ُتساِعد وكنظرية؛ ،"اجلدل" يف النوع على ُحتَمل اليت
 املسلمون، املناطُقة حذَوهُ  َحذا وقدْ  )5(".الثانية التحليالت" يف

 يف املنطقيّ  للّتعريف توِظيفه جاءَ  الذي" األصويل الغزايل: "ِمنهم
 ِحقبُته، ا متّيزت اليت الَعِصيبة لألوَضاع نظراً  الشرعيّ  جلاِنبا
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ة إىل فَعمدَ   إيضاح أَساسِ  على والِدينّية الِفقهّية املغالطات ُجماَ
 وهذا الذهن، ِيف  واِضحة َمَعانِيها ُتصبحَ  حّىت  األلفاظ َمفاِهيم
 ِحني ف،الّتعري ِمن" أرسطو" أراده ما هو املعرَّفِ  حلِقيقة التِـبَيان

 هذا معىن )6(.»الشيء ماهية على الدال القول هو«: عنه قالَ 
 املتصّورة الذوات بنسبة العلم حتقيق غرُضها ليس الّتعريفات أنّ 

 يف الذوات تلك ُصورة ُحُصول غرضها وإّمنا بعض، إىل بعضها
 .ُمتماثلتان فكرتان -والّتعريف التصّور أي- فـَُهَمـا الذهـن،

 عن املعبـِّرُ  الّتعريف هو" أرسطو" عند الّتعريفُ  كان وإذا
 باحلدِّ  الّتعريفَ  أنّ  هذا من نَفَهمُ  أعراِضه، عن بَعيداً  الشيء َماهية
 وهو– بالّرسم الّتعريف أّما ،"أرسطو" عند املقُصود وحَده هو
 وأغلب املتأخرين الُشرَّاح من إضافة فهو -للّتعريف آخر نوعٌ 
 جاِنب إىل املسلُمون اطقةفاملن )7(".جالينوس" طرف من الظن

 الفلسفة املنطق أثـَرَ  اقتَـَفوا األرسطّي، احلِقيقيّ  احلدّ  اتّباعِهم
 هذا يف َضالَتهم وَجُدوا وقد بالّرسم، الّتحِديدِ  تبينِّ  ِيف  الرِّواقّية
 احلال هو كما الِعلِميَّة؛ أحباثهم وطِبيعة يـََتَماَشى الذي الّتعريف

 ما هذا". الغزايل" ِعند الِفقهّياتو  ،"سينا ابن" عند الطبّ  يف
 من الرغم على" أرسطو" أنّ  يَرى،" ريشر نيقوال" املستشرق َجعلَ 
 بشكلٍ  للّتعريف يَتعرضْ  ملْ  أنّه إالّ  الِقياس، شرح يف فَيِضه

 عناية بالّتعريف الَعرب املناِطقة عناية جاَءت ِحني يف ُمفّصٍل،
 غِنية العربّية وهي ِثهمحبَ  لغةَ  أنَّ  َعلْمنا إذا خاصةً  )8(.فائِقة

 واألصولّيني الفقهاء على أوَجبَ  الذي األمر املرتادفة، باأللفاظ
 األقوال بني الَفْرق إظهار إىل عمُدوا وقد. الّرِمسيّ  باحلدّ  الِعنايَة

 الشيء تصّور قّسموا ِحنيَ  وبالّرسمِ  باحلدِّ  الّصحيحة الّشارحة
 مبعرفة له تصور وإىل. املفصلة ذاتياته مبعرفة له تصور«: إىل

 ذُِكَرت الذي باحلدِّ  الّتعريف هو األّول، فالّتصّور )9(.»أعراضه
 هو اآلخر، والّتصّور احملدوِد، ملاهيةِ  املعرِّفة الذاتية الّصفات فيه

 هو الذي اخلارجَ  الالزمَ  احلَادُّ  َيذكرُ  أينَ  املمّيز بالّرسمِ  الّتعريف
  .الذاتّية ِتهحقيق َتفِهيم دون الشيء آثار من أثر

 :المنطقيَّة وآلَياتُـه الحدِّ  َحـدُّ  .2

 وهو للتَّعريف، املرادف اللفظ هو التَّحديد كان ملــَّا
 :فإنَّ  احلدِّ، من املشتق اللفظ

ْنع،: يَعين اللغةِ  يف احلدَّ  .1.2
َ
 فيمَنعُ  شْيئْنيِ  بنيَ  َحيُولُ  لكونِهِ  امل

 ميْنعُ  ألنَّهُ  حّداداً؛ البوابُ  ُمسّيَ  ومنه« اآلخر، ِمن أحدمها
ا حدوداً؛ واحلدودُ  الداَر، يدُخلْ  َمنْ   إىل العودِ  من متنعُ  ألَّ

ا؛ يف املرأَةِ  وإْحَدادُ  املعصَيِة،  الطيبِ  من ُمتنع ألنـََّها عدَّ
 اخلروِج، من الداِخلَ  ملنِعهِ  َحّداً؛ التعريفُ  وُمسّيَ  والزيَنِة،
 )10(.»الدخولِ  من واخلارجَ 

 ماهية على دال قول« بأنَّه اَحلدّ  فـَُيَحدُّ  ،االصِطالح يف أمَّا 2.2
 َما على الّدالُ  القول ا نعِين  الشيء وَماِهية )11(،»الشيء
. َحّدان هلا يكون ال الشيء ذاتَ  ألنّ  لغريِِه، وليسَ  للشيءِ 
 أفرادِ  جلِميع جاِمعة مانِعة؛ جاِمعة احلِقيقة تِصريُ  وعندئٍذ،
 َما دُخول ِمن مانِعة ذاتِه، الوقتِ  وِيف  َمعناه، على احملُدودِ 

 أنْ  -احملُدودِ  أي– منهُ  ُهو ما و ِفيهِ  يدُخلَ  أنْ  منهُ  ليسَ 
: قالَ  ِحني" سينا ابن" إليه ذهبَ  َما وهذا. منهُ  خيرُجَ 

 التمييز هو ليس التحديد يف الغرض أن يعلم أن وجيب«
 من الذاتيات من يكون أن بشرط أيًضا وال اتفق، كيف
 كما املعىن به يتصور أن بل آخر، اعتبار زيادة غري
 )12(.»هو

 املفُهوم احتَـَوى اللَغوي املفُهوم أنَّ  واملالحظ،
 الذَوات عن شيء كلّ  ذات ُمييِّز اَحلدّ  كونِ  يف االصِطالحي؛

 اُحلُدود ُمتّيز كَما ِمنهم، واحدّ  كلّ  ِطبيعة لنا بإفادتِه األخَرى
 إنّ  نقول، هنا، )13(.شخص كلّ  أمالك باألراِضي اِحمليطة
 ذلك يف مبا املعرفةِ  فُنونِ  كلّ  يف ُمتمّيزةً  مكانةً  يأخذُ  الّتعريف
 يف املنطقيّ  الّتحديد أمهّية يُِربزُ  مظهرٍ  أّولُ  و. الشرعّية العلوم
 َحيِّزاً  بتخِصيصِ  واألُصولِ  الفقهِ  علماء قيام اإلسالمّية، العلوم
 ولرتتِيب تنِظيمل التماساً  ومتِثيًال، ضبطاً  اُحلُدود فيه تُعرضُ 

 االجتهاد وكذا واملناظرة، اجملادلة يف احلُدود ِلدقةِ  وطلباً  املباحث،
 :منها نذكر شواهد، ذلك يف ولنا. الفقهي

 ؛)هـ403ت" (الباقالين" لِـ" واإلرشاد التقريب" كتاب -

 الوليد أيب" لِـ" احلجاج ترتيب يف املنهاج" كتاب
 ؛)هـ474ت" (الباجي

" اجلويين املعايل أيب" لِـ" الفقه ولأص يف الربهان" كتاب -
 ؛)هـ478ت(

" الغزايل حامد أيب" لِـ" األُصول علم من املستصفى" كتاب -
 ؛)هـ505ت(

" اآلمدي" لِـ" األحكام أصول يف اإلحكام" كتاب -
 ).هـ621ت(
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م هؤالء مصنفات يف ُيالحظ ّ  من الّتعريف أخرُجوا أ
 ملعاِين  الّشائع كاإلدرا على القائم الوصفيّ  االعتياديّ  اجلانب
 وضعِ  يف باملناطقة تأسيًّا والضبِط، الّتدقيقِ  جانب إىل األلفاظِ 
 على قبضتها ُحتكمُ  منطقّية وآليات معايري ضمن الِعلم ُحُدود
 :كّله هذا من القصدُ  وكان. املعّرفات معاين

 الفقهّية الُبُحوث ترتيبِ  يف املنهجيّ  اجلانب مراعاة 
 أّوالً  يستدعي واملطالب املسائل يف خلوضَ ا أنّ  علماً . واألُصولّية
 تسهيالً  املنطقّية الشُروط باتِّباع املصطلحات معاِين  على الوقوف
 الذاتّية الصفات ذكر يُفيدُ  الذي باحلدّ  ويكون داللتها، إلدراك
 اخلمس؛ الكليات من

 حذوَ  ووضعها الفقهّية املذاهب بني اخلالف توِضيح 
 عند احلال هو كما تاب،الك صاحب لدى املتبىن املذهب

 يصرّحُ  إذ". احلجاج ترتيب يف املنهاج" مصنفه يف" الباجي"
 ُسبل عن عصرنا أهل رأيت ملا فإين«: فيقول منه، بالغرض
 مل فيما خائضني عادلني، اجملادلة سنن وعن ناكبني املناظرة
 ألمر الطالب ارتباك مرتبكني فهمه، هلم حيصل ومل علمه يبلغهم

 أزمعتُ  طريقه، يهتدي ال ج إىل والقاصد ه،حتقيق يدري ال
 حجتهُ  تستقيم ال فاجملادلُ  )14(.»اجلدل يف كتابا أمجع أن على
 الّسقيم، القولِ  عن الّصحيح القول بتمّييز إالّ  حمجتهُ  تّتضح وال

 .ماهيِتها وحتِديدِ  األقوال معاين ضبط ذلك، إىل والّسبيل

 تعليم هو اإلمجالِ  سبيلِ  على املنطق موضوع كان وملــَّـا
 الغائبة األمور إىل الذهن يف احلاصلة الصور من االنتقال كيفية
 للمطلوب حتِقيقاً  هيئتهِ  ُمراعاة َيستدِعي االنتقال هذا فإنّ  عنه،
:إىل ينقسم املطلوب الِعلم أنّ  علماً  ،"العلم" هو الذي

)15( 

 تصّوراً؛ وُيسَمى األشياء، بذوات الِعلم 

 البعض بعضها إىل املتصّورة الذوات هذه بنسبةِ  الِعلم 
 .تصِديقاً  وُيسَمى سلباً، أو إجيابًا

 التصّور، أمام تستوقفنا املقال هذا خصوصّية لكن،
 اخلوض إذاً،". الشَّارحِ  القول" أو" الّتعريف" بـ يكون إليه وسبيلنا

 على املنطق أهلُ  َيصطلح آليات يَفرضُ  الّتعريف نظريّة يف
 Les Cinq termes généraux اخلمس اتالكلي: بــ تسميِتها

 أُصولّية، وأخرى فقهّيةٍ  حُدودٍ  مبعّية ومتِثيِلها شرِحها على وسَنعمل
   :بــ ولنبدأ

 شيء يُوَجد ال ذاِيتٌّ  كليٌّ  لفظٌ  هوLe genre : الِجنس .1
 يف واحلقائق الذوات خمتلفة أشياء على حيمل«و ِمنه أعمّ 

 أنّ  ،"واَحلقائق الَذوات تلفةخمُ " بِـ  ونَعِين  )16(.»هو ما: جواب
 الداِخلة الذاتِّية باحلقاِئق ُخمتلَفنيِ  كِثريينِ  على املُقول هو اجلِنسَ 

 فْهم ُدون املرَاد َفهم لنا يتأتَّى ال حبيث الشيء؛ حِقيقة ِيف 
  ذاتِ  يف داخلٌ  الّشرابَ  ألنّ  للَخمر، بالنسبة كالّشراب. ِجنِسه

 ائع اِجلسم،: (أنّ  ِعلماً . ُوُجودال يف ِقَوامه به ُدُخوالً  اَخلمر
َ
 وامل

 اَخلمرَ  َحنُدُّ  ال ولكن اجلِنس، تِفيدُ  ذاتِيات كّلها) والّشراب
 باِجلسم َحندُّه ال كَما ويتضَمنه، َعنهُ  يُغِين  الّشرابَ  ألنّ  باملاِئع

: َيكون قد إذاً، فاجلِنسُ . اِجلسم عن ويُغِين  ِمنه أخصُ  املائعَ  ألنّ 
 يف ِقيلَ  َمـا خنِتصرَ  أن وبإمكانِنـا). قرِيباً  -ُمتوسطاً  -بعيداً (

 :التالية اخلطاطة

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 على َيظهرُ  ذايتٌّ  كليٌّ  لفظٌ  هو L’espèce :الَنوع -
 ختتلف ال أشياء على حيمل« ِجهةٍ  ِمن فهو َمعنَـيَـْني؛

 أخرى ِجهةٍ  ومن)17(،»هو ما: جواب يف بالعدد إال
 )18(،»أوليًّا ذاتياً  محالً  غريه وعلى اجلنس عليه حيمل«

 ُهو َما َجواب يف غريِه وعلى الَنوعِ  على فُيقال
 ُهو ما بعضِ  على النوعِ  يُطلق أن ُميكن كما. بالَشركة
 ال إضافيًّا نوعاً  احلَالة هذه ِيف  ُيكون ولكن ِجنس

 .فوِقه ِجنس إىل باإلضاَفة نوعٌ  ألنّه حِقيقيًّا،

  ًبالَشركة؛ ُهو َما وابِ جَ  يف والّلنب اَخلمر على يُقال: فمثال 
 املسِكر، الّشراب وُهو الكلي، هذا َماهية ِيف  يدُخل فاَخلمر
 الّشراب وُهو الكلي هذا ماِهية يف يدُخل أيضاً  ُهو والّلنب

 ،"اجلِنس" وهو يـَْعُلوُمها اسم حتتَ  يندرَجان فكالمها .املعُروف

 )ِبعيـد جنسٌ ..  (.......... ِجسـم
  

 )ُمتوسـط جنسٌ ........... ( مائِـع
  

 )قرِيـب جنسٌ ............. ( شـَراب
  
 )نَـوعٌ ..................  (َمخـر
  

 )ذاِيتّ  َفصلٌ .................. (ُمسِكـر
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 عليهما ُحيَمل اآلخر هو" الّشراب" ِجنسَ  أنّ  باإلضافة هذا
 .وأّوليًّا ذاتيًّا َمحْالً 

 حبيث أنواٌع، للنوعِ  فكذلك أجناٌس، للجنسِ  كان وإذا
 ال جنسٍ  إىل االرتِقاء يف وينَتِهي ُمتصاعداً  يأِيت  األجناس ترتِيب
 فيأِيت  األنواع ترتِيب أّما ،"األجناس جنسُ : "وُهو فوَقهُ  جنسَ 
 )19(".األنواع عُ نو : "وهو حتَتهُ  نوعَ  ال نوعٍ  إىل وينَتِهي ُمتنازِالً 

 على حيمل« ذايتٌّ  كليٌّ  لفظٌ  هو La différence :الَفصل .2
 ألنّ  ذلك )20(.»جوهره يف هو شيء أي: جواب يف الشيء
 املقامسة األخرى واألنواع ذاتِه يف النوعِ  بني التَّميِّيزَ  يُفيدُ  الفصلَ 

 .اجلِنس يف لهُ 

 ،اهيةِ مَ  ِمن جزءاً  يتناولُ  كليٌّ  َحدٌّ  هو اإلْسكار فمثال 
 وسائر اَخلمر نوع بني ويُفرقُ  يَفِصلُ  الذي ُهو اجلزءُ  وهذا اَخلمر،
 الّشراب، وُهو اَخلمر حدّ  َماهية من اآلخر اجلزءُ  أّما. األنواع
 فاإلسكار هلذا، .األنواع باِقي مع اخلمر فيه َيشِرتكُ  جزء فهو
 فائدته، شأن ويف هو؟ شيء أيّ  جلوابِ  خاصٌ  ذايتٌّ  فصلٌ  هو

 لكل املميزة الفصول فلوال«) هـ402-384" (حزم ابن" يقولُ 
 فوائد ومجيع والصناعات األحكام الختلطت حدة، على نوع

 )21(.»تستِنبْ  فلم العامل،

 على« ُحيَْمل عرضيٌّ  كليٌّ  لفظٌ  هو Le propre:  الَخاصة .3
 َجواباً  فيأِيت  )23(،»ذايت غري محالً  فقط، واحدة حقيقة حتت ما

 الشيء ِصفات بذِكر ُهو، شيءٍ  أيّ  َجواب يف واحدٍ  نوعٍ  على
 ِيف  ختُلو ال ِبه َخاصة لكن الذاتّية حِقيقِته عن اخلارَجة الَعرِضّية

 .األوقاتِ  ِمن وقتٍ 

 ،ينَفِصل فقد. بالَزبدِ  يُقذفُ  شرابٌ  اَخلمر: ِقيل لو فمثًال 
 .ذاتيًّا َفصالً  َيكون ال ولكن االحرتَاز، ِبه وَحيصل غريِه عن به

 :التايل املِثال نُوردُ . واخلاصةِ  الَفصلِ  بنيَ  لاللتباسِ  ورفعاً 

  َّلنا ُميكن ال اَخلمر، من ُعِدم قد أنّه توهمَ  إنْ  اإلْسَكارَ  إن 
 ُميكن ال ذاِيت  لفظ اإلسكار أي فُهو. الَبتة اَخلمر نتصّورَ  أن
 لو حبيث ذلك؛ فَِبِخالفِ  اخلَاَصة أّما. ِبه إالّ  اَخلمر وإدراك فهم
 وال اَخلمر يبطل مل بالزبدِ  يُقذف أنّه ِمن َمعُدوماً  َخلمرا توَمهنا
ا ِحبكم واخلاَصة. ُمسِكراً  يكون أن امتَـَنع ّ  تنقِسم َعرِضي لفظٌ  أ
 األوقات، من وقت يف ختلو وال زمان كل يف تصدق اليت«: إىل

 اخلاصة فأما. وبدن نـَْفسٍ  من مركب أنه احلي خاصة: كقولنا
 األوقات من وقت يف َتْصُدقُ  اليت يفه األوقات بعض يف اليت

 من إلنسان خاصة السوق يف كاملشي ضرورًة، تلزم وال
 للمَخُصوصِ  املَساوية فهي َدوماً  َتصدقُ  فاليت )24(.»الناس

 بعض يف َتصدقُ  واليت الالزمة، وهي أشخاِصهِ  جلِميع الّشاملةِ 
 .أشخاِصه بعض َمشلت املفارقة ِفهي األوقات

 لفظٌ  اآلخر هو L’accident général :الَعام الَعرض .4
 الشيء ِصفات بذكر كثريةٍ  أنواعٍ  على ُحيَملُ  َعرضيٌّ  كليٌّ 

 ُخمتلقة حقاِئق على يُقالُ  الذي الكليُّ  فهو ذاتِه، عن اخلارَجة
 يكون ما« ُهو" الصوري فرفوريُوس" ِعند والَعرض .َعرِضيًّا قوالً 

 غراب ُهمتو  ميكن حبيث )25(.»املوضوع فساد غري من ويبطل
 :إىل ينقِسم فُهو. َجاِلس إنسان عن فضالً  هذا أبَيض، بلون

 الشيء، حِقيقة عن ينفك ال َما هو: الالزِم الَعرض 
 للُغراب؛ كالَسواد

 الشيء، حِقيقة عن االنِفكاك يَقبل َمـا هو: املفارق الَعرض 
 .لإلنسان كالِقَيام

 م،العا والعرض اخلاصة الفصل،: الكلّيات ِمن لنا َيظهر
ا ّ  يَقعُ  الذي والتَّمّييز األشياء؛ بنيَ  التَّميِّيز َخاصية يف تشَرتِكُ  أ
وُجودة األُمورِ  بني

َ
 الثالث املفردات هي ُصور، ثالث يأخذ امل

 فأما«": فورفوريوس" قاله ما حسبَ  فُصول ثالثة الِحقاً  سَتُكونُ 
 :وِهي )26(،»اخلاص وخاص وخاصاً  عاماً  فيقال الفصل

 وُمسِّيت ،"الَعام الَفصلِ " بِـ ُتدَعى ارقةُمف َعرِضية .1
 احلُموَضة إىل َيستِحيل وهو -مثالً –اخلمرَ  ألنّ  كذلك

 أن الحقاً  احلَِليب وبإمكان احلَِليب، عن يَنفِصل قد
 عنه انَفَصلَ  به الذي بالَفصل اَخلمر عن ينفِصل
 ال الشيء َعرض ُمسَتوى على ُهنا فاالختالفُ . اَخلمر
 ذاته؛

 الفصلِ " بِـ ُتدَعى الذات تُفارق ال الزمةمُ  َخاِصية .2
 من غريِه، عن النوع ُمتيِّـز أصالً  اخلاصةَ  ألنَّ  ،"اخلَاصِ 
 ِيف  وَيصعب الوْهم يف ارتفاعها يسهلُ  أنّه ِجهة

 عن الَزَبدِ  ارتفاع يتوهمَ  أن اإلنسان فبإمكان. الوُجود
 بَاٍق؛ واَخلمر اَخلمر،

". اخلَاص خاص" بـ َعىُتد الشيء لَذات ُمقّومة َجوَهرِية .3
نِطقي عند املطلوبةُ  وهي

َ
 واخلاصيِة، الَعاميةِ  الفُصول من امل

 ِيف  وال بَاِقية، الشيء وذات الوُجود، يف رفَعها َنستِطيع ال ألنّنا
 احملِدثَة الُفُصول فهي. ِمنه الشيء ُصورة َبطـَُلت وإالّ  الوهمِ 
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 األَمر طِبيعة ريغَ  أخرى طِبيعة إحداث منها يـُرَاد واليت لألنواع،
" بالّشراب" املتصل" فاإلسكار. "الَفصل بذلك اتصلَ  الذي
 .األخرى األنواع َعنِ  ُخمتلفٌ  نُوعٌ  وهو مخراً، أحدث

 لدى املتداولة وهي- للحدِّ  الثالثةِ  األوُجهِ  بني ومتّييزاً 
 :التالّية األمثلة نُورِدُ  ،-املناطقة و األصوليِّني

 اَخلمر؛ هو: له فيقال ْنَدرِيس؟اخلَ  َمـا: قائلٌ  قالَ  لوْ   .أ 

 مثّ  بالزبدِ  يُقذفُ  الذي املاِئعُ  هو: أجابَ  اخلمُر؟ َمـا قالَ  َوَلوْ   .ب 
 ؛)القاُروَرة أي( الُدن يف وُحيفظُ  اُحلُموَضةِ  إىل يستِحيل

 ُمسكرٌ  شرابٌ  هو: أجابَ  اَخلمُر؟ َمـا -ثانيةً – قال َلوْ  وَ   .ج 
 .العنبِ  ِمن ُمعتصرٌ 

 املعرَِّف؛ احلدِّ  يف اختالًفا يستنتج ثالثةال األمثلة يف املتأمل
 الثاِين  املِثال ويف. لهُ  مبُرادفٍ  اخلَنَدريس ُعرِّف األّول املِثال فِفي

 هذا ولكن لذاتِياتِه، التعّرض ُدون وعَوارضه اَخلمرِ  لَوزام ذُكرت
 هعن َخيرجْ  فلم حملُدوِده ُمساِوياً  اَحلدُّ  فجاءَ  واملنَع؛ اَجلمعَ  أفادَ  الذِكر
 كَشفَ  فقد األِخري املِثال أّما. خبمرٍ  ليسَ  ما ِفيه َيدخلْ  وملْ  اَخلمر
ة الذاتّيةِ  لِصفاته بذكرِنا احلدِّ  ذاتِ  عن  الشيءِ  حِقيقةِ  عن املعربِّ

 ليس« أنّه بـَْيدَ  واملنَع، اجلمعَ  أفادَ  اآلخر هو الذِكر وهذا املعرَِّف،
 التمييز مث ته،وحقيق الشيء ُكنه تصور بل التمييز منه املقصود
  )27(.»حمالة ال يتبعه

 ختتلف لكنها احلدِّ، اسمِ  يف َتشِرتكُ  الثالثةِ  األوُجه وهذه
 لكل فلنخرتع«: يقول فهو أمساء؛ ِمن هلَا" الغزايل" وَضَعهُ  ِفيَما
 إال يطلب ليس السائل إذ لفظياً، حداً  األول ولنسمِّ  امساً  واحد
 بالعلم مرتسم طلب وهو رمسياً  حداً  الثاين ولنسمِّ  اللفظ، شرح
 حداً  الثالث ولنسمِّ  الشيء، حقيقة إدراك إىل متشوف غري

 الثالث وهذا. الشيء حقيقة درك فيه الطالب مدرك إذ حقيقياً 
 وعليه، )28(.»الشيء ذاتيات مجيع على مشتمالً  يكون أن شرطه
 :أوُجهٍ  ثالثةِ  على األُصويلّ " الغزايل" عند فاحلدّ 

 أشهر الساِئلِ  ِعند وهو اللفظ، شرح ِمنه يُرادُ  لفظيّ  َحـدّ  .1
ْسُئولِ  ِمن

َ
 عنه؛ امل

 املعرَّف؛ الشيء أعرَاض ِفيه يُذَكر رمسيّ  َحـدّ  .2

 .احملُدود ماِهية يُفيدُ  حِقيقيّ  َحـدّ  .3

 ال احلِقيقي احلدّ  أنّ  نَرى، للحدّ  الثالِثي التقسيمِ  وِمن
اً  واحداً  حّداً  إالّ  يَقبل  الذاتيات ألنّ . احملُدودِ  ماِهّية عن ُمعربِّ

 كانت عنها زادَ  ومن احلِقيِقي، باحلدّ  أَتى طلَبها فمنْ  َحمُصورة،

 احلدّ  أّما. احلقيقي باحلدّ  يأتِ  مل َيذكرها مل ومن َحشواً، الزياَدة
 للشيء املوُضوعة املرتاِدفات لكثَرة أْلفاً  يكون أن فُيمكن اللفِظيّ 
 لكثرةِ  َيكثـَُر، أن  -راآلخ هو- ُميكن الرمسي احلدّ  وأّما. الواِحد
 ُصعوبة الوقتِ  ذاتِ  ويف أِمهية تظهرُ  وهنا، )29(.ولوازِمه عوارِضه
 .األُصوليِّني ِعند َمقُصوداً  َجعله ما هذا احلقيقي، احلدّ  اقِتناص

  :الّتعريف آلليات الضابطة اخلطاطة هذه نُوردُ  ذُكر، ملِا وإمجاالً 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

"          مسكرٌ  مائعٌ  اَخلمر"   "    مسكرٌ  شرابٌ  اَخلمر"     
  "بالزبدِ  يقذفُ  مائعٌ  اَخلمر"     "    بالزبدِ  يقذفُ  شرابٌ  اَخلمر"
  

 أنّ  إالّ  وبالّرُسوم، باحلُُدودِ  الّتعريف صّحةِ  ِمن الرغم وعلى
 يف حقيقته ومتثل الشيء، كنه تصور احلد من يطلبون« املناِطقة
 بكماله التصور حصل مهما ولكن التمييز، جملرد ال نفوسهم،

 حِقيقة َتصّور َيستلزِم الّشارح القولَ  ألنّ  )30(،»التمييز تبعه
. العكس وليسَ  ثانًيا َحمالة ال التَّمّييز يتَبعه مثّ  أّوالً  بالّتمامِ  الشيء
 أو الشيء طِبيَعة يـَْعِرضُ  خطابٌ  هو فالّتعريف ذاتِه، السِّياقِ  ويف
.احلدّ  داللة

)31(  

 اليت املنِطقّية الِقسمة هناك املنِطقي، فالّتعري ُمقابل ويف
 وأُصول. تنازلِّية ِبُصورة له املكّونة األنواع إىل الشيء جتزِئة تعِين 

 اليت األنواع جمُموع أي جامعة، تكون أن تستوِجبُ  الِقسمة
 أن أيضاً  وتستوِجبُ  بالّتمام، له ُمساوية الشيء إليها ينقسم
 عن األصل يف غريب هو ما كلّ  دخول من مانعة تكون
 املسهلة األلفاظ تقِسيمات ضبطِ  يف ألمهيِتها ونظراً  )32(.املقسم
 التقِسيمات إدراج ُميكن ال ألنّنا للّتعريف، ُمكّملة فهي للتفِهيم،
 .اللفظ حقيقة تصّور ِبُدون

 الّتعريــف

 بالرسم الممسز بالحد
 الناقص التام الناقص التام

 القريب الجنس
+  
القريب الفصل

 البعيد الجنس
+  
القريب الفصل

 القريب الجنس
+  

 الخاصة

 البعيد الجنس
+  

 الخاصة
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 وُهم املنطقّية بِالقسمة األُصولّيني بعضُ  استأنسَ  وقد      
 عن َمنوَذجاً  وسُنوردُ . واألُصولّية ّيةاملنِطق األلفاظِ  عن ُحيَِدثوننا

 الّشرِعي اُحلكم عن اَحلِديثِ  ثَنايَا يف املنِطقّية الِقسَمة توِظيفِ 
 :الثالثة اخلطاطة يف وهذا اَخلمسة، بِأنواِعه

 
 

 
 
  
  
  الّشرع ِخطاب به يتعلق ال ام:                                                   إلى وينقِسم الّشرع، ِخطاب به يتعلق ما
  
 وينقِسم فعله، على تركه ترّجحَ  ما            :إلى وينقِسم تركه، على فعله ترّجحَ  ما          ُمباحاً  وُيسّمى التخّيري، وجهِ  على به يتعلق ما
  :إلى
  

 واجباً  وُيسّمى ترِكِه، على عاقبيُ  ما                             مندوباً  وُيسّمى ترِكه، على يُعاقب ال ما       

                         
 
 وُيسّمى اآلخرة، يف فعله على يُعاقب ما     الدنيا يف فعِله على عقاب منه يكون وقد ،َمكروهاً  ويسّمى فعله على يُعاقب ال ما

             )33(محُظوراً 

 
3
 :األُصولي ِعند الّصحيــح الَحــدّ  ُشــُروطُ  .

 احلدِّ  شروطِ  عرضِ  يف أمنُوذجاً " الغزايل" أخذ      
 العلوم إىل املنطق تقريب يف الفعالةِ  ملسامهِتهِ  نظراً  الصحيِح،
 األرسطيّ  للمنطقِ  احلقيقي املازج بأنّه عنهُ  قيلَ  حّىت  الشرعّية،
 يف تفصيلّية بصورة الّتطعيم هذا ويظهر )34(املسلِمني، بعلوم
 عند احلدُّ  كان وإذا". األصول علم من املستصفى" كتابه

 وما حقيِقّي، هو ما على يُطلقُ  -املناطقة غرار على-" الغزايل"
 حقيقًيا احلد يكون ال« ُشُروطًا لهُ  وَضعَ  فقد ولفِظّي، رِمسيّ  هو
 معربًا كونه عن وخيرج لفظًيا، أو رمسًيا مسيناه تركتها فإن ا، إال
 )35(.»النفس يف معناه ِلُكْنه ومصوراً  الشيء، حقيقة عن

 الَنوعي، وَفصله القَريبِ  جنسه املعرَّفِ  يف يُذَكرَ  أن َجيب  . أ
 متّييز عليه َتعذرَ  -حلقيقِتهِ  احملِددُ  وُهو-  باجلِنسِ  احلَادُّ  اكتَفى فإذا

 على حقيقِته عن اإلعالم مثَّ  وِمن اُحلدوِد، ِمن ِسواه عمَّا احملُدود
 حّىت  َضُروُري الَنوِعي الَفْصل افةفإض. َجوانَِبهُ  نَاظَره يُدرِكُ  وْجهٍ 

 ِجنس حتتَ  املدرجة األخرى األنواع ُدُخولِ  ِمن االحتِـرَاز َحيُصلَ 
 من على جيب«": أرسطو" يقول الشرط، هذا َمعَىن  ويف. املعرَّف

 أنه وذلك الفصول؛ إليه يضيف و جنسه يف الشيء جيعل أن َحيُدّ 
 )36(.»احلدّ  يف ما كل من احملدود جوهر على بالداللة أْوىل

 يف تكونَ  أنْ  ُميكنُ  ال اليت الشيءِ  ملاهيةِ  طالبُ  ُهو اَحلدِّ  َفطالبُ 
ْيِن، داً  يكونَ  أنْ  َجيُوز أْينَ  اللفظي احلدّ  ِخالفِ  على حدَّ  ُمتعدِّ
" واخلَْنَدرِيس والُعقار كالرّاح" لُه، املوُضوعةِ  املرتاِدفةِ  األمسَاء لتَـَعدُّدِ 
 الواحدِ  اللفظِ  َعَوارض لكثرةِ  الرمسي اَحلدّ  وكذلك اَخلمِر، لِلفظِ 
 للفظِ  وغريِها الرائَحةِ  وحدِّةِ  بالزََّبدِ  والَقذفِ  كاُحلْمرةِ  ولوازِمه
 اَحلدُّ  كانَ  إذا إالّ  التَّحديدِ  ِمن املقُصود للَحادِّ  َحيُصل وال.اَخلمرِ 
 ُدودواحمل احلدّ  التحِديدِ  يف يَتساَوى املعّرف، ماهيةِ  عن ُمعّرباً  تاماً 
 :ُمها )37(وجهِني، ِمن

 احلدّ  ثـَُبتَ  إذا حبيث املنع، بالطردِ  ونعِين  والعكس؛ الَطردُ . أ 
 ُوِجدَ  ُكّلما حبيث اَجلمع، بالعكسِ  ونعِين . احملُدود معهُ  انطلق
 ).3(الَوضع انظر. احلد املقابل يف وِجدَ  احملُدود

 متَامِ  لىع داالً  اَحلد يكون أن أي املعَىن، يف املَساواة حتِقيق  . ب
 الذاتِّية بالّصفات الذات حِقيقةِ  كَمال على ُمعّرباً  احملُدوِد، َماِهية
 ).3( الَوضع انظر. وفُصولٍ  أجناسٍ  ِمن

:إىلالشـّـرعياِخلطــابيَنقِسم
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 :الرّابعة اخلطاطة

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
    

                                                                     
 ،"أرسطو" إليه َسَعى َما هو الوْجَهْنيِ  ذين دالّتحِدي وهذا   

 وكانت األمر، ماهية على الدالّ  القول«: هو عنه قال ِحني
 األمر على وحدها ُحتمل أن ينبغي احلدّ  يف ُحتمل اليت األشياء

 من ُحتمل اليت هي والفصول األجناس وكانت هو، ما طريق من
 ُحتمل اليت قطف هذه أخذ إن إنسانًا أنّ  فظاهر– هو ما طريق
 -فيه هذه تكون الذي– القول فإن هو ما طريق من األمر على
 )38(.»حمالة ال حدٌّ 

  ًطاعة املقتضي القول«: بأنّه لألمر" الغزايل" تعريف يف: فمثال 
 َمادة َمجَعَ  حتِديَده أنَّ  يـََرى هو )39(.»به املأمور بفعل املأمور
 هو" القول: "هِ قولِ  من نفهمُ : حبيث. وفصلٍ  جنسٍ  ِمن احلدِّ 

 واَخلرب كالّنهي، الكالمِ  أقسام ِمن وغريِه لألمرِ  كاجلنسِ 
 املأمور بفعل املأمور طاعة املقتضي: "قوله أّما. واالسِتخَبار

 القول وكذا الكالم أنواع وسائِر" األمر" بنيَ  للَفصلِ  هو" به
 يف للَمارّةِ  املتسّول وسؤال ،"ارمحنا اللهمّ : "قولنا ِيف  الدعاء ِمن
 ."الدراهم أعطين: "قولِه

 ألنّ  َكثـُرة، وإن حىت احملُدودِ  ذاتيات مجيعِ  ِذكرِ  ِمن بُدَ  ال .2
 الداِخل للشيء املقّوم بالذاِيت  إالّ  تدركُ  ال املعرَّف اللفظ ماهية
 َفهِمِه، بُدون َمعناه َفهم يَتصّور ال دُخوالً  الشيء حِقيقة يف

 والعقل، الوُجود يف قوامه به ُدُخوالً  اخلمرِ  يف الَداِخل كالّشراب
 .جنِسهِ  حتتَ  الداِخلةِ  البقّيةِ  عن للَمحُدود املمّيز كاإلسكارو 

 
 
  

  
  
 
 
 
 

 جبميع حميطاً  مفصالً  ملخًصا فهًما] التعريف[ يفهم« وعندئذٍ 
 ينعكس متيزاً  الذهن يف غريه عن الشيء قوام ا اليت الذاتيات

 بالتعرِيفِ  سّمىامل وهو )40(،»االسم عليه وينعكس االسم، على
اِنع، اجلَاِمع

َ
 :ألنّه. واملعرِّف املعرَّف َماَصدق يتساَوى أْينَ  امل

  ْتَصّوره يف يُْدِخلُ  الّسائلَ  َجلعلنا أعمًّا التعريفُ  َجاءَ  َلو 
 الّتعريف فيكون شرَحه، املراد احملُدود عن خارجة ِهي جزئِيات
 يف ُخيرِجُ  قابلامل يف جلعلناه أخصًّا جاء وإذا. ماِنع غري عندئذٍ 
 اللحظة هذه يف ويكون املعرَّف، يف داِخلة هي جزئيات تصّوره
 .املعرَّف تصّور إدراك يُفيدُ  ال وكالُمها. جاِمع غري تعريفاً 

 ُيضبط فال والّرمسي اللفظي باحلدِّ  الّتحِديدُ  َجاءَ  َلوْ  كما 
 تعدُّدِ  وَجوازِ  للَمحُدودِ  املراِدف اللفظ تعّدد إلمكانِ  عددمها
 .أيضاً  لوازِمهُ 

 بتقدمي احلدّ  وُصورة هيأة ُمراعاة ينَبغي الذاتِيات ِذكر على وزيادةً 
 فُيذكر الفُصول، َجمرى اجلَاري األخصّ  مثّ  أّوالً  األهم األعمّ 
 الّتصّوريّ  الِعلم ليحُصلَ  الذاِيت  بالَفصلِ  يُرَدفُ  مثّ  القريب اجلِنس

 شراب" بل ،"بشرا مسكر" اخلمرِ  َحدّ  يف نقول فال. للَمطلوب
ا عن احلقيقة خترج ومل النظم تشّوش« وإالّ  ،"مسكر  مذكورة كو
 )41(.»اللفظ اضطراب مع

. والقرِيبِ  الَبعيدِ  اجلِنس بني باَجلْمع الّتكرار اجِتناب .1
 ألنّه القريبِ  اجلِنس على واالقِتصار. شرَاب َمائع اَخلمر: كقولنا

. احملُدودِ  حِقيقةِ  عن ُدنايُبع الذي الَبعيد ِعَوض املاِهية على أدلٌ 
 لكان". العنب ِمن مأُخوذ ُمسكر ِجسم: "اخلَمرِ  حدّ  يف قلنا فلو

 كنه تصوير عن قاصر خمتل ولكنه« مانعاً، جامعاً  التعريفُ 

3 

:قلنا الخمر، حدّ  طلْبـَنا فإنْ   

 "العنب من معتصر مسكٌر شرابٌ "           "            حادةرائحةلـه"           "                 لزبدبا يُقذفأمحر"
 )الذاتّية صفاته فيه ذُِكَرت(          )                    الالزمة صفاته عليه َمحَلَنا(          )          العرضّية صفاته َمجَْعنا(

  المحدود ُيساوي ال الحدّ  التحديدين، ِكال
 الطرد الوجهين؛ من المحُدود ُيساوي الحدّ  مطُروحــَان فهمــا

 المعنى في والُمساواة والعكس

1 

2 3 
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 املائع: "هو اَخلمرِ  عن قلنا إذا نفُسهُ  واُحلكمُ  )42(،»اخلمر حقيقة
 لفظ من اخلمر إىل أقرب" املائع" لفظ كان وإن حىت ،"املسكر

 شراب: "اَخلمر حدّ  يف نقول أن ينبغي احلال هذا ففي". اجلسم"
 ِجنسَ  ال الـذي القريب اجلِنس هو" شراب" لفظَ  فإنّ ". مسكر
 الَفصل عليه تعذرَ  إذا احلَادِ  بإمكان أنّه غري. ِمنه أخصّ  بعَده

 فهم كان وإنْ  حّىت  اللوازِم ِبذِكر الّتعريف طلب بالذاتيات
 وَمعروفة بـَيّـَنة تكون أن شريطة لكن عليها، وقوفٍ مَ  غري احلِقيقة

: فنقول البـُّر؟ هو َمـا: كقولنا. يُعرف ال اخلواصِ  من اخلَِفيَّ  فإنَّ 
يع َحْصر ولُصُعوبَة. وأْخَفى أبـَْعد ُهَنا فاملعرِّف. احلِنطة  مجَِ

 تعريف يف الرسوم أنفع«و رمسية اُحلُدود أكثر جاَءتْ  الذاتِيات
 األعراض تذكر مث أصًال، القريب اجلنس فيه عيوض أن األشياء
 تفد مل ذكرت إذا اخلفية، اخلاصة فإن فصوًال؛ املشهورة، اخلاصة
 )44(.»العموم على التعريف

 واملشرتَكة، واجملازِيّة والَغرِيَبة املبهَمة األلفاظ ِمن االحِرتاز .2
 ال عرِّففامل. بـَيِّـًنا الّشارح القول جتعل ال األلفاظِ  ِمن األنواع فهذه

 الوقوع جتنباً  احملُدود ِفيه يُذكر ال املعرَّف ِمن أوَضح يكونَ  أن بُدَ 
 االلتَباس َيكتـَِنُفها اليت األلفاظِ  عن ناِهيك )45(.الَدور يف

 .والُغُموضِ 

 ،كأنْ  املبَهَمةِ  باأللفاظ احلدّ  حتِديدِ  يف فمثًال: 

 اَحلالل دّ حَ  يف كقولنا. الغُموض يف مثله ُهو مبا الشيء ُحندِّد :
 ضده، َمعه ُأشِكل احلدُّ  ُأشِكلَ  فإذا. اَحلرام ُيضاد َما ُهو

 بالّتعرِيف يُعَرف ما وهذا. ِمنه بأوضح ضّده فليسَ 
.السَّلِيبّ 

)46( 

 هو: األمر حدّ  يف كقولنا. به إالّ  يـُْعَرف ال مبا اللفظ ُحندِّد 
 حدّ  يف" الطاعة" فتـُذكر. ُمِطيعاً  فاعُله يكون الِفعل طلبُ 

 ."األمر" َمعرَِفة بَعدَ  إالّ " الطاعة" تـُْعَرف وال" األمر"

 ُهو كما. الّتحِديد ِيف  املشتقني فُنورد باالشِتقاق، اللفظ ُحنَّدد 
 وهو )47(،»اإلجياب به تعلق ما«: أنّه الواِجب حدّ  يف احلَال
 .فاِسد حدّ 

 ريغ فهي املشرتكة وكذا واجملازية الَغرِيَبة األلفاظ يف وأّما      
 َمقُصوده احلدِّ  عن السَّائلَ  ألنَّ  املَخاَطِب، عند الداللة ظاهرة
 مسِعه على َمألوفة غري منهُ  أخَفى ِهي ال بألفاظ اَحلدّ  َمعىن بَيان

 ِمن الَفهم على أغمض احلقيقة عن بعيدة هي وال وفهمِه،
 معَ  ُمشَرتكة هي وال كاملرتادفات، له ُمساِوية ِهي وال املعرَِّف،

 هذه معَ  ذُكرت إذا إالّ  املقُصود، املعَىن  عليه فيلتبِـسُ  أخرى ألفاظٍ 
 سبيل على- املشرتك اللفظ عن أذهبت واضحة قرينة األلفاظ
 مطلوب ُهو الذي التفِهيم فيحصلُ  اإلمجال، صفة -الذكر
 .السُّؤال

  ًصيغةِ  على جاءَ  َما كلّ  هو األمر حدُّ : قائلٌ  قال لو: فمثال 
 .امهمق قامَ  َما أو" افعل"

 :ِمنها عّدٍة، وُجوهٍ  ِمن خمتلٌّ  منطقي غري حتديدٌ  أنّه فالظاهرُ 

  ّاحملُدوِد؛ مع تشرتك أخرى صيغٍ  دخولِ  من مينع ال الّتعريفَ  إن 
 )48(،﴾ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا﴿: تعاىل قوله يف التهِديدِ  كِصيغةِ 
 )49(؛﴾آِمِننيَ  ِبَسَالمٍ  اْدُخُلوَها﴿ :تعاىل قولِه يف واإلكرام

 بل أمراً، تكون فال األدىنَ  َحنوَ  األعلى ِمن الِصيغة هذه َترِد دق 
 على األعلى حنوَ  األدىنَ  ِمن َترِدُ  قد كَما وُخُضوعاً، َتَضُرعاً 
.واخلُُنوعِ  التذللِ  ال االسِتعالء ِسبيل

)50( 

" اجلويين" أمثال املتقِدمني األُصولّيني أنّ  يظهر وأخرياً،
 اُحلُدود بضبطِ  فائِقة ِعناية نوااعتَ  قد" اآلمدي"و" الغزايل"و

َعايِّري ِفيه تـََتجلى َضبطاً 
 قد األُصول ُعلماء فيكون. املنِطقّية امل

 الِفقهّية لأللفاظِ  بناِئهم ِيف  املنِطقّية" الّتعريف نظريّة" بـ تأثُروا
 فالقول. املشَرتكة األلفاظِ  معَ  تداخِلهِ  ِمن واْحتِـرَازاً  للفـظ ِصيانـةً 

 َمزاِلق من لهُ  ِلما املنطق عن َخرُجوا قد األُصولّيني ِدمنياملتق بأنّ 
 ال -األرسطيّ  للمنطق املناهضني بعض ادعى كما-  وَغواِئل
 اَحلدّ  نظريّة خاصةً  املنِطق َمباحث ببعض تأثرهم َعدم ِمنه يُفهم

 إقبال هو الطرح، هذا يُعّزز والذي. والّداللة اللفظ وَمباِحث
 وحماولة املنطق تدريس على املشرق يف االسيم الدينّية اجلوامع
 أرجوزات صيغةِ  يف َنظمٍ  شكلِ  على الّشرعّية العلوم إىل تقريبه
 أساسّية أداة املنطق إذاً، يبقى .أخرى تارة نثريّة ونُصوص تارة

 الدينيَّـة بالعلوم املشتغلني املسلمني الطلبة لتكوين وضروريّة
 املنهج ُخُصوصّية يف قدحي ال التأِثري و االهتمام وهذا. وسواها
 العقلِ  بني باجلمعِ  ُعَرف فمنهجهم  اإلسالم، ُمفكريّ  عند

 اإلسالميَّة، العقيدةِ  ُروح ِمن ُمستوَحى منهج وهو والَواقعِ 
 اآللة علوم من هو" الّتعريف نظرية" ذلك يف مبَا بأقسامهِ  واملنطق
 عملّية تصويب سبيل يف األصول وعلماء الفقهاء منه استفاد

ا جهة من الّشرعّية األلفاظ إدراك تتطلب اليت الجتهادا  أو قر
 .والّرسم باحلدّ  معناها عن بعدها
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  .إشكالية الحداثة في الفكر العربي المعاصر من التأسيس إلى النقد
  .حمادي هواري

  .قسم الفلسفة، جامعة معسكر 
  

  
يبدوا لنا للوهلة األوىل أن موضوع احلداثة يف 

العريب، يعترب من املواضيع املستهلكة اليت  استوفت الفكر 
ا  حقها من الدراسة، بالشرح والتحليل والنقد، ولكن مبا أ
أصبحت يف الفرتة املتأخرة اهلاجس املركزي واهلم املشرتك 
ملفكري العرب املعاصرين، ونتيجة الختالف اآلراء يف 
ها طرحها من زوايا خمتلفة، من حيث مفهومها وآليات بلوغ

حسب عالقتها الوطيدة بالرتاث ومن منطلق ... ونتائجها
ا من دون شك تبقى  أثرها على واقعنا راهنا ومستقبال، فإ
دائما من املواضيع اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسات 
والتحليالت الفلسفية والعلمية، والسيما إن كان من 
العسري بلوغ طرح موضوعي وفعال هلا حسب قابليتها 

ا يف أمة تعيش على املاضي لألدجل ة وحساسيتها وخطور
أكثر من االهتمام باحلاضر وجتعل من احلداثة طموحا 
واستشرافا تسعى إىل بلوغه بالتطلع إىل جتاوز شبح 
التخلف واالحنطاط، و متثل عندها يف الوقت نفسه مأزقا 
ومعضلة، أفرز الكثري من املخلفات عليها يف شىت 

ال تناسب ... االقتصادية والثقافيةاملستويات السياسية و 
 .تراثها ومهومها وواقعها احمللي

من هذا املنطلق سنحاول بناء طرح جديد أو 
باألحرى متجدد ملسألة احلداثة يف الفكر العريب املعاصر، 
يقوم على البحث يف حقيقتها كإشكالية فلسفية حيتاج 
ه الكثري من القراء إىل إدراك املنطلقات اليت تتأسس علي

ا، والسيما إن كانت وما تزال مسألة   والتداعيات اليت آثار
تثري الكثري اخلالف واجلدل من زوايا عدة، أمهها مفهومها، 

ا، عالقتها بالرتاث ونقدها وذلك بالرجوع إىل رواد ...وآليا
كاجلابري وأركون وطه : وأقطاب الفكر العريب يف طرحها

  ... . عبد الرمحن
ف الرؤى املتعلقة باحلداثة، ومن أجل معاجة خمتل

آثرنا أن نشري إىل املدلول الذي توحي به احلداثة، مث حتليل 
ا، من التأسيس هلا كمشروع حياول  الرؤى املتعلقة 

النهوض بالعرب وانتشاهلم من براثن التخلف،  إىل النقد 
هلا كمشروع جاهز مستهلك غري قابل للتطبيق يف جمتمع 

ترعرعت يف كنفه، وذلك وفق غري اجملتمع الذي نشأت و 
  :ثالث حمطات وهي

ا -1 سنطرح فيه املقصود باحلداثة  : مفهوم احلداثة ومقوما
ا اجلوهرية  .كمصطلح وصفا

تأسيس احلداثة يف الفكر العريب كمشروع يطمح إىل  -2
 .إنقاذ العرب من شبح التخلف

نقد احلداثة يف الفكر العريب كمشروع أثار الكثري من  -3
خمتلفة تستحق اإلثارة والسيما إن   الردود من زوايا

كانت تعكس عدم جدواها كدواء ملعاجلة داء 
 .التخلف

  :مفهوم الحداثة
يبدأ احلديث عن احلداثة بالبحث يف مفهوم  

، الذي جيعلها مسألة خالفية مل يتفق 'حداثة'ومعىن كلمة 
ا؟   الفالسفة واملفكرين حول مفهومها، فما املقصود 

  : يف اللغة
الذي احلديث داثة يف خمتلف اللغات بكلمة ترتبط احل -

 :ميثل اجلديد ونقيض القدمي

تعود احلداثة إىل كلمة احلديث وهو : يف اللغة العربية -
حدث . واحلدوث نقيض القدمة. نقيض القدمي"

الشيء حيدث حدوثا وحداثة، وأحدثه هو، فهو 
فاحلداثة  )1(،"حمدث وحديث، وكذلك استحدثته

رادف اجلديد والطارئ، حيث تشتق من املستحدث وي
كناية عن الشباب وأول : حداثة السن:" قال
أي ترتبط باجلديد وكل ما هو غري قدمي،  )2("العمر

احلديث و احملدث من "وبالتايل فاحلداثة تشتق من 
األمور واآلراء وهو اجلديد الطارئ منها، والذي مل 

وهو يستعمل إما للمدح فيدل . يكن معروفا وال شائعا
تفتح الفكر وإطالعه على ما جد من املعارف  على
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وانعتاقه من التقليد، وإما للذم فيدل على الطيش 
واالنسياق وراء كل جديد من احلاضر ومن دون متعن 

إذن احلداثة يف اللغة ترد إىل كلمة  )3("يف املاضي
 .احملدث وهو اجلديد الطارئ

أن كلمة ' معجم الالند'ورد يف : يف اللغة الفرنسية -
moderne   يتعارض مع الوسيط "باملعىن التقين

التاريخ احلديث : 'وأحيانا باجتاه عكسي مع املعاصر'
هو تاريخ الوقائع التالية لسقوط القسطنطينية يف سنة 

، الفلسفة احلديثة هي فلسفة القرن السادس 1354
عشر والقرون التوايل حىت أيامنا، مع ذلك غالبا ما 

سم مؤسسي الفلسفة يطلق على باكون وديكارت ا
هنا ندرك وجود عالقة وطيدة بني احلداثة  )4(.احلديثة

والعصر حديث والفلسفة احلديثة حتديدا اليت بدأت 
منذ الثورة على الفكر القروسطي مع بيكون 

 .وديكارت

  :في االصطالح
من الصعب أن حندد مفهوما دقيقا للحداثة، فهي 

ا أ" أي  )5(وروبامصطلح يشري إىل مرحلة تارخيية مرت 
مرحلة العصر احلديث اليت حدثت فيها الثورة على الفرتة 
القروسطية، وخيتلف الفالسفة واملفكرون حول بداية احلداثة 

يلحق احلداثة ) ريتشارد روريت(فاملفكر األمريكي الربمجايت "
واملفكر األملاين ) مليالديانا16/17القرنان(بفكر ديكارت 

القرن الثامن (صر األنواريربطها بع) يورغان هابرماس(
) فرديريك جيمسون(، والناقد األديب األمريكي )امليالدي

يف النصف األول من القرن حيدد تاريخ ميالدها 
ا أوربا  )6(،"العشرين فهي تعبري عن مرحلة جديدة مرت 

ا  من الصعب حتديد بدايتها الدقيقة لكن ميكن القول أ
املقدس حلساب مرحلة ما بعد احنسار سلطة الكنيسة و 

سيادة العقل واإلنسان يف أوربا، عرفت من خالهلا ثورة 
علمية وفكرية وفلسفية ترتب عنها تطورها يف شىت امليادين 

و احلداثة يف جوهرها تصور جديد للراهن يقوم . فيما بعد
على الثورة على املاضي يف مستويات خمتلفة بإبداع وسائل 

وهي يف األصل جديدة يف التفكري وسلوكيات جديدة، 
ائية معه إذ تقوم على  غربلة للماضي وليست قطيعة 

مواكبة ما هو إجيايب منه وجتاوز ما هو سليب منه من أجل 
  .اخلروج من مأزق التخلف والنهوض باجملتمع

إذن من دون شك مفاهيم احلداثة تتعدد وتتنوع، 
ا حقبة تارخيية ابتدأت يف أقطار " فقد عرفها البعض بأ

وذلك حسب  )7("مث انتقلت آثارها إىل العامل بأسرهالغرب، 
مدة معينة اختلفوا يف حتديدها بني مخسة قرون أو قرنني، 
واختلفوا يف مسارها بدءا من القرن السادس عشر إىل فرتة 

وعرف بعضهم اآلخر احلداثة بصفات "الثورة املعلوماتية، 
 طبعت بقوة عطاء هذه احلقبة مع اختالفهم يف التعبري عن

ا ونتائجها، فمن قائل إن احلداثة  هذه الصفات وعن أسبا
هي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر، ومن قائل 
ا ممارسة السيادات الثالث عن طريق العلم والتقنية : أ

السيادة على الطبيعة والسيادة على اجملتمع، والسيادة على 
ول الذات، بل جند منهم من يقصرها على صفة واحدة فيق

ا حمو  ا طلب اجلديد أو إ ا قطع الصلة بالرتاث أو إ إ
ا  ا الدميقراطية أو ا ا العقلنة أو إ القدسية من العامل أو إ
ا  حقوق اإلنسان أو قطع الصلة بالدين أو إ

  )8(...".العلمانية

حسب هذه التصورات اليت حتدد مصطلح احلداثة  
الصفات اجلوهرية  ، فإن'طه عبد الرمحن'كما بينها املفكر 

خضوعها لفرتة : واملقومات احملددة للحداثة تكمن يف
تارخيية معينة هي تلك اليت عرفت مجلة من التغريات يف 
أوربا كاالصالح الديين والثورة الصناعية، ويف قيامها على 
تقويض سلطة الكنيسة والدعوة إىل العقالنية والتحرر عن 

م احلرية املطلقة خمتلف القيود اليت كانت تفرضها باس
واإلعالء من قيمة اإلنسان وعدم حمدودية سلطان العقل، 
ويف اخلروج من سياج املقدس وهيمنة الدين واألنظمة 
ا املختلفة والدعوة إىل العلمانية  واالستبدادية بسلطا

مجلة التحوالت العميقة "، كما أن احلداثة ...والدميوقراطية
ذ مخسة قرون، ولكن اليت طرأت على اجملتمع الغريب من

ا حتوالت إمنائية تراكمية  السمة املميزة هلذه التحوالت أ
حبيث نقلت اجملتمع الغريب من طور حضاري إىل طور يعلوه 

أي باختصار احلداثة هي  )9(،"تقدما، وهذه مسة أساسية
ا أوربا وفق حتوالت تدرجيية على  مرحلة جديدة مرت 
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قويضا ملرحلة التخلف األصعدة املختلفة، تعترب ثورة وت
  .واالحنطاط اليت كانت تقبع فيها أوروبا يف الفرتة الوسيطية

وقد تأسست احلداثة على مجلة من املقومات، 
ا  من وجهة النظر الفلسفية تقوم على الرؤية الذاتية " أل

للوجود، والنزعة العقالنية يف املعرفة، والقول بالعدمية 
يث انطلقت احلداثة من حب )10(،"والنسبية يف جمال القيم

مبدأ الذاتية الذي يرتبط مبا يسمى بالنزعة اإلنسانية،  
فهذا املبدأ يعين مركزية ومرجعية الذات اإلنسانية وفاعليتها "

حبيث يصبح اإلنسان  )11("وحريتها وشفافيتها وعقالنيتها
مبوجبها سيدا للوجود هو املتحكم يف الكون والطبيعة، كما 

صار العقل على األسطوري والديين عربت عن حلظة انت
واإليديولوجي، وأسست لنفي إطالقية القيم والقول 
بنسبيتها، فهي مرحلة سيادة الذات والعقل يف الوجود 
باسم مركزية اإلنسان فيه وسلطته املطلقة على خمتلف 

تتميز احلداثة بتطوير طرائق "املستويات، إضافة إىل ذلك 
مها االنتقال من املعرفة وأساليب جديدة يف املعرفة قوا

عمادها املالحظة والتجريب ...التأملية إىل املعرفة التقنية
دف إىل اضفاء  )12("والصياغة الرياضية والتكميم ا  أل

  .الطابع التقين على العلم  وعلى الثقافة ككل
ا تعبري  عن   من خالل ما سبق تتميز احلداثة بأ

على وجه اخلصوص  مرحلة تارخيية عاشها اإلنسان الغريب
والذي انتقل يف الفرتة املتأخرة إىل مرحلة ما بعد احلداثة 
ا مرحلة متقدمة من مرحلة احلداثة تعترب  اليت ميكن القول أ

، 'هابرماس'روعا غري مكتمل بتعبري امتدادا هلا باعتبارها مش
ولكن احلداثة وإن كانت وليدة بيئة أوربية وواقع غري واقعنا 

نها من تقدم علمي هائل لآلخر وسيادته فإن ما ترتب ع
املطلقة على العامل األمجع يف حني ختلف الشعوب العربية 
عن ركب قطارها، والذي من دون شك تتأثر به تلك 

فإن ...الشعوب والسيما يف عصر العوملة والثورة املعلوماتية
تطرح مأزقا لدى العرب يف كيفية استلهامها واالستفادة 

رياحها العاتية، هذا ما جعل املهمة  منها واحلماية من
كيف : الكربى ملفكري العرب املعاصرين، هو طرح إشكالية

ميكن ركب قطار احلداثة؟   وإذا كانت هذه احلداثة ليست 
حداثتنا اليت ننشد بلوغها فكيف نتعامل معها؟ وهل منلك 
  البديل هلا الذي نستطيع مبوجبه تأسيس حداثة خاصة بنا؟ 

  
  :ة في الفكر العربيتأسيس الحداث

يقوم تأسيس للحداثة يف الفكر العريب، على جانبني  
بثقافتنا احمللية، أال وهو باألنا حموريني، األول جواين يتعلق 

ذلك الكم اهلائل من الرتاث الذي بىن ماضينا وما فتئ 
يصنع حاضرنا وخيطط ملستقبلنا، والثاين براين ويرتبط 

ط للعالقة معه يقوم على يقوم على ضرورة إجياد من باآلخر
التفاعل بدل االنفعال، يف إطار ثنائية األنا واآلخر مت 
التأسيس للحداثة وفق آليات متعددة ومتنوعة أمهها قراءة 

  :الرتاث
على خالف احلداثة يف أوروبا : صلتها الوطيدة بالرتاث -1

اليت قامت على القطيعة مع الرتاث القروسطي الكنسي، 
العرب من وجود عالقة وثيقة بني ينطلق خمتلف مفكرو  

احلداثة والرتاث، ويرفضون كل فصل بينهما، وإن بدا 
وجود ذلك الفصل يف بعض رؤى العرب فإنه من دون 
شك خيفي يف طياته اتصاال وثيقا بني تعاليم الرتاث 
ومقتضيات احلداثة، وذلك حسب خصوصياتنا احمللية 

النص، حيث نشأنا وترعرعنا يف كنف حضارة تقوم على 
ا حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها " مبعىن أ

 )13(،"على أساس ال ميكن جتاهل مركزية النص فيه
سواء أكان قرآنا كرميا أو -فاألمهية اليت يكتسيها النص

يف إرساء دعائم  -...سنة نبوية أو قوال لصحايب
حضارتنا العربية اإلسالمية والسيما تلك اليت تتمثل يف 

هي من جيعل تأسيس .العلوم والثقافات املؤسسة هلامجلة 
احلداثة عندنا يتخذ بناء فهم جديد ومعاصر للنص 
منطلقا للتحديث حسب قراءة جديدة له تكون مواكبة 
ملستجدات ومعطيات احلداثة كاحلرية والدميوقراطية 

أن ) 2010ت(، يف هذا الصدد يؤكد اجلابري ...واألنسنة
سؤال : "داثة والرتاث، يقولهنا عالقة وثيقة بني احل

احلداثة سؤال متعدد األبعاد، سؤال موجه إىل الرتاث 
ا  جبميع جماالته وسؤال موجه للحداثة بكل معطيا

احلاجة إىل االشتغال بالرتاث "وذلك ألن  )14("وطموحها
متليها احلاجة إىل حتديث كيفية تعاملنا معه خدمة 

إىل ضرورة الدراسة وهنا يشري  )15(،"للحداثة وتأصيال هلا
العقالنية والنقدية للرتاث بتحديث مناهج وأدوات فهمه 
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خدمة للحداثة عن طريق قراءة الرتاث بوصفه معاصرا 
لنفسه ومعاصرا لنا، والغاية من دراسة الرتاث وإعادة 
النظر يف املهمش فيه واملسكوت عنه، وحتريره من الطرح 

و الغاية اإليديولوجي الذي طاله يف خمتلف العصور ه
الكربى ملفكري العرب املعاصرين من أجل قراءة 
النصوص املؤسسه له وعلى رأسها النص القرآين والنص 
النبوي قراءة علمية باإلمكان االستفادة منها يف مواجهة 

 .براثن التخلف وركب قطار احلداثة

يعترب فهم مسألة العالقة مع اآلخر : العالقة مع اآلخر -2
مسألة احلداثة لدى خمتلف  املنطلق اجلوهري لفهم

املفكرين العرب، الذين طرحوا بإحلاح مفارقة الغرب 
التطور –والغرب احلضارة  -االستعمار األمربيالية–العدو 

، إذ البد يف نظر خمتلف دعاة -التكنولوجي والعلمي
التنوير منذ احلقبة االستعمارية، من بناء النظرة اإلجيابية 

ساب مساوئه اليت كانت لآلخر والوعي مبحاسنه على ح
هلا األولوية دائما،  ومن أهم مقومات احلداثة يف نظرهم 
بناء عالقة إجيابية تفاعلية مع اآلخر تتجاوز طابع العداء 
له واالنفعال به يف الوقت نفسه، مبا أنه النموذج املتقدم 
املتحضر الذي وجب االحتكاك به واالستفادة من 

دون جتسيدها حوائل ال جتاربه، ولكن هذه املهمة حالت 
حتصى وال تعد أمهها، التاريخ االستعماري واحلقد املتبادل 
بني األنا واآلخر، اهلوية احمللية القائمة على مقومات 

وغريمها من املقومات اليت أولت ...الدين اإلسالمي واللغة
يف غالب األحيان يف فهم منغلق يرفض اآلخر ويعتربه 

نستطيع القول أن بناء نظرة العدو فقط، من هذا املنطلق 
فعالة لآلخر هي املهمة املناطة لدى دعاة احلداثة يف 

 .الفكر العريب

اآلخر  يف املفهوم العام كل ما هو مغاير ملصطلح 
الذي يقابله،  وكل ما ال ينتمي لثقافتنا  -اهلوية–األنا 

ا املختلفة كالدين واللغة والعادات  احمللية يف مقوما
يف األعم الغالب "كل ما له هوية غري هويتنا، أو ...والتقاليد

أي املختلف عنا يف الدين وهو  )16("هو املختلف يف امللة
أمهها - عند العرب يتمثل يف الغرب حسب عالقات تارخيية 

اليت جعلته مغايرا هلم بل وعدوا هلم ويف الوقت  -االستعمار
نفسه صاحب املدنية واحلضارة اليت حيب استلهامها 

ا لركب قطار احلداثة يف نظر خمتلف واالحتك اك 
املفكرين، وهذه املفارقة بني اآلخر العدو واآلخر احلضارة، 
نتج عنها ما ميكن أن نسميه مأزق احلداثة الذي ازداد 
حدة بازدياد اخرتاق اآلخر لنا بعد التطور احلاصل على 
شىت املستويات والسيما يف وسائل االتصال، فنحن ما نزال 

 بعد ظهور العوملة اليت تتطلب االندماج معه، نرفضه حىت
ال يزال اآلخر خيرتقنا بأشكال خمتلفة هي اليوم أكثر "وهو 

قوة وفعالية مع صدمة جديدة نعيشها اليوم هي صدمة 
ولكننا حنن مازلنا  ) (le choc de globalisation العوملة

نقاوم بوسائل كالسيكية وبنية ذهنية حتتاج إىل املعاودة 
ومن أجل جتاوز هذه اآلليات  )17(،"بناء واالجتهادوال

الكالسيكية والبنية الذهنية القائمة على رفض اآلخر، 
ينطلق تأسيس احلداثة عندنا من الوعي باآلخر احلضارة 
وجتديد النظرة حوله خارج سياج العدو والكافر لكي 
نستفيد منه يف تأسيس احلداثة املنشودة يف ظل واقع أصبح 

 .مرحلة ما بعد احلداثة هو فيه يف

  :نقد الحداثة
احلديث عن نقد احلداثة الغربية واستقباهلا لدى 
اجملتمعات العربية، يعترب من النقاط اجلوهرية بصدد احلديث 
عن مسألة احلداثة، إذ يؤكد الكثري من العلماء والفالسفة 
م أن هلا إفرازات وانعكاسات ال  واملفكرين مبختلف اجتاها

  :عدحتصى وال ت
يبدوا للكثريين أن الداعني للحداثة دعوا إىل 
اسقباهلا كما وجدت يف أوروبا أي كنموذج للتطبيق إال أن 
أغلبهم  يف واقع األمر ينتقدون نقلها وتطبيقها حبذافريها  
كما وجدت يف جمتمعنا العريب اإلسالمي، حيث يتحدثون 
عن حداثة خاصة ويرفضون عاملية احلداثة األوربية، فهذه 

ال تستطيع الدخول ) "2010ت(األخرية يف نظر اجلابري 
ا ال  يف حوار نقدي متردي مع معطيات الثقافة العربية لكو
ا إذا تقع خارجها وخارج تارخيها ال  تنتظم يف تارخيها، إ
ا  تستطيع أن حتاورها حوارا حيرك فيها احلركة من داخلها، إ

مي هو امجها من خارجها مما جيعل رد الفعل احلت
وهنا البد من مراعاة السياق  )18(،"االنغالق والنكوص

التارخيي الغريب للحداثة ومتايزه عن السياق العريب لكي 
نتفادى كل مترد ورفض احمللي للخارجي، يف السياق ذاته 
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أن الستقبال احلداثة األوربية ) 2010ت (' أركون'يؤكد  
 عند العرب إفرازات ونتائج سلبية تستحق الدراسة

بل وتستحق حتريات ميدانية ودراسات علمية "واالهتمام، 
ونظرية واسعة لكي نفهم كيف استقبلت الشعوب األخرى 
هذه احلداثة اليت ولدت يف سياق آخر وتاريخ آخر غري 

ا على  )19(،"تارخيها وذلك خلطورة هذه املسألة وانعكاسا
 واقع الشعوب العربية واإلسالمية، تلك اليت تظهر على وجه

وغري  ...اخلصوص يف العنف واإلرهاب والصدام احلضاري
تلك "ذلك من اإلفرازات يف العامل املعاصر، باعتبار 

املعطيات التارخيية متثل إحدى إفرازات احلداثة يف هذا 
ا . النصف الثاين من القرن العشرين فاحلداثة هلا سلبيا

للحداثة خمالب حتت قفازات . أيضا وليست كلها إجيابيات
والسيما يف ما جتلى عنها من شرخ عميق  )20("ن حريرم

بني الشرق املمثل يف الدول العربية واإلسالمية على وجه 
اخلصوص والغرب املتمثل يف أوربا والواليات املتحدة 

–يف كتاب " صموئيل هنتنغتون"األمريكية كما جسد ذلك 
وكما جتلى يف الواقع من حروب دامية  -صدام احلضارات

 ...العربية واإلسالمية يف العراق وأفغانستان يف الدول
وحركات ارهابية وأصولية قامت على نقد كل ما ترتب عن 

، وهو ما ترتب عنه عنف ...احلداثة يف اجلزائر ومصر
وصراعات دامية انتهت إىل موت املاليني من البشر، 
وخراب الكثري من الدول، إذن خمتلف اآلراء اليت وردت 

تركز على إجياد آليات ...ابري وأركونعند الفالسفة كاجل
ا تقوم على  خاصة الستقبال احلداثة األوربية لتفادي إفرازا
مراعاة ظروفها وبيئتها التارخيية ولكنها ال ترفض احلداثة 
ا وتقدم البديل هلا كما جتلى عند املفكر طه  األوربية يف ذا

حداثة –عبد الرمحن الذي يرى ضرورة تأسيس حداثة حملية 
  .بديال للحداثة األوربية -إسالمية

ففي نفس هذا االجتاه الناقد للحداثة وروادها،  
خمتلف ' طه عبد الرمحن'كرس املفكر املغريب املعاصر 

جهوده، لكن وفق رؤية جديدة تقوم على تأسيس البديل 
للحداثة األوربية إذ انتقد خمتلف الرؤى الفلسفية  اليت 

لعريب املعاصر، ويف الوقت طرحت مسألة احلداثة يف الفكر ا
نفسه هو على خالف علماء الدين مل يكتف باهلدم 

والتقويض لآلراء الداعية للحداثة بل  قدم البديل هلا هو ما 
  .مساه باحلداثة اإلسالمية

على نقد احلداثة الغربية  -طه عبد الرمحن–اشتغل 
مبينا أن احلداثة الغربية مرتبطة ' سؤال األخالق': يف كتابه

ألن  )*(ضارة القول كتسمية أطلقها على احلضارة الغربية،حب
ا  إىل  هذه األخرية آثرت القول على الفعل، الذي  انتهى 

ملا كانت األفعال " ، ألنهآفات تضر باألفعال ضررا كبريا
هي بالذات اجلانب السلوكي من اإلنسان كما أن األقوال 

الكيان هي اجلانب النطقي منه، تطرقت هذه األضرار إىل 
اخللقي لإلنسان فكانت مبنزلة جلية من ظلم احلضارة 

وذلك ملا ترتب عن اهتمامها بالقول  )21(احلديثة لإلنسان
على حساب الفعل من آفات، مت مبوجبها تضييق رقعة 
األخالق وذلك بفصلها عن النظر واملنطق،  وقهرها على 
اجلمود يف حالة واحدة يف جمال ضيق وحمدود جد ال تصلح 

وجبه لتنظيم حياة الناس جمتمعة، وجعلها ختدم الضعف مب
يف النفس واخلذالن يف السلوك، وهي ما جعلت الفعل 

  .اخللقي حمدودا ومقطوعا ومنبوذا يف حضارة اليوم
الداعني للحداثة ' طه عبد الرمحن'كما ينتقد 
م  ا واقع ال يزول، وحتمية ال "الغربية، مؤكدا أ تومهوا أ

ا نا فعة ال ضرر فيها، وكاملة ال نقص حتول، وأ
ا هي النموذج الوحيد الكامل والنهائي  )22(،"معها أي أ

والنافع للجميع وجب أن تنقل جلميع الشعوب اليت قبعت 
يف شبح التخلف لكي خترج من براثينه إىل مصاف التقدم 
كالشعوب العربية واإلسالمية، ولذلك هم يف نظره تكلموا 

م يتكلموا عن روح عن واقع احلداثة يف ح ني املفروض أ
جيب أن نبحث عن احلداثة كقيم ال جيب "احلداثة، حيث 

أن نبحث عن احلداثة كواقع، واقع احلداثة قائم ال ننكره 
ونتصل به وننقده وننقل عنه وما إىل ذلك، ولكن ليس 
تقليد هذا الواقع هو الذي يدخلنا إىل احلداثة املرجوة، 

لقيم اليت يعد الواقع حتقيقا فالبد أن نبحث عن هذه ا
إذن اهتم خمتلف الداعون للحداثة بنقل منوذج  )23(،"هلا

جاهز منها وتقيلده حبذافريه كما حصل يف الغرب، ومل 
يفرقوا بني الروح املتمثلة يف مجلة القيم واملبادئ والواقع 
الذي يعترب جتسيدا هلا، ولذلك عرب عن حداثة الزمن ال 

ال روح احلداثة، وعن التقليد ال اإلبداع حداثة القيم، وواقع 
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يف بنائها، وهذا ال حمالة مآله الفشل يف نقل العرب من 
مصاف التخلف إىل قطار احلداثة ألنه تطبيق لنموذج غري 
مناسب لواقعهم ومترد على قيمهم ومبادئهم اليت تؤسس 

م اخلاصة   .حلضار
إضافة إىل آراء الفالسفة من أهم نقاد احلداثة، هم 
املفكرين من أصحاب التوجهات الدينية اإلسالمية، الذين 

أن احلداثة العربية حتارب الفضيلة وأخالقيات "أكدوا 
اجملتمع وتدعوا إىل الحنالله، فمختلف علماء الدين من 
انصار االجتاهات  التيارات األصولية والسلفية يذهبون إىل 
م أن احلداثة تنتهي إىل االحنالل اخللقي وتقويض القي

ا انتهت إىل  السائدة يف اجملتمع لصاحل الغرب، حيث أ
ترخيصا لبيع "احنرافات أصبحت مبوجبها فكرة احلداثة 

اخلمور وإباحة العالقات احملرمة، هذه االحنرافات طمست 
فاحلداثة استغلت من  )24("اجلوانب األخالقية يف احلداثة

عربية أطراف خمتلفة يف حماربة القيم اخلاصة باجملتمعات ال
وانتهت إىل احنالل أخالقها، لذلك كان من األوىل 

مثل حماسبة السياسية واإلعالمية، "استغالل حماسن احلداثة 
وأخالق املهن، ومحاية املستهلكني، ومحاية حقوق اإلنسان، 

أي النظر إىل  )25(،"وغريها من حماسن احلداثة املعاصرة
ا، والسيما ت لك اليت تتعلق إجيابيات احلداثة وتاليف سلبيا

وحقوق ...بقوانني املمارسات السياسية واالقتصادية
اإلنسان من أجل إرساء قيم احلرية واإلعالء من قيمة 

  . اإلنسان وغريمها من القيم السامية اليت تأسست عليها
بعد هذا النقد املقدم للحداثة الغربية وروادها 
الشك أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف نتعامل مع 

ينبغي أن ننطلق :" حلداثة الغربية؟، جييب طه عبد الرمحنا
مما نستطيع أن نشرتك فيه مع أهلها، واملشرتك األول بيننا 
وبينهم هو إمكانية اإلبداع، فقد برهنوا على أن احلداثة 
إبداع فينبغي أن نكون مبدعني مثلهم، فإذا ينبغي أن 

ها هم من نستعيد قدرتنا اإلبداعية من أسالفنا كما استعادو 
فالشرط األول  )26("اليونان والالتني حىت نكون حداثيني

احلداثة أن تنشئ من عندك "للحداثة هو اإلبداع ألن 
اجلديد وتولده، وتأيت مبا يندهش له غريك ويتلقاه ال بعقله 
فقط، بل أيضا بوجدانه وهو حيمل له قيما أو قيمة 

خرين إذن البد من االستفادة من جتارب اآل )27(،"جديدة

ولكن بعيد عن التقليد احملض هلم عن طريق التحلي بروح 
اإلبداع وااللتزام بقيمنا اخلاصة وعن طريق خلق تفاعل 

  .إجيايب بني األنا واآلخر
  

  :الخاتمة
نستنتج يف األخري أنه من الصعب أن حندد  

ا ترتبط مبفاهيم متعددة  مفهوما دقيقا للحداثة، أل
القول ميكن القول أنه حقبة وتصورات خمتلفة، ويف جممل 

تارخيية أعقبت فرتة القرون الوسطى عرفت من خالهلا أوربا 
تطورا تدرجييا يف شىت امليادين ينطلق من العصر احلديث إىل 
فرتة ما بعد احلداثة اليت تعرب عن مرحلة متقدمة من احلداثة، 
وقد مت استقباهلا يف الفكر العريب وفق رؤى متباينة منها من 

بقدومها وتعترب حتمية ال مفر منها لركوب مصاف لل 
التقدم والتحضر عن طريق استلهامها من الغرب بآليات 
خمتلفة لعل أمهها ربطها بالرتاث كماض األمة وفق قراءة 
جديدة ملضامينه وتعاليمه باالستفادة من جتارب اآلخرين 
وبناء حوار فعال وإجيايب معهم، ومنها من رفضها مؤكدا 

ا على شىت األصعدة عن الطريق على سلبي ا وتداعيا ا
الدعوة إىل حداثة حملية خاصة وهي اليت تظل استشرافا 
وطموحا، وصفوة القول أنه ال مفر من االستفادة من 
ا، بل  احلداثة األوربية لكن عن ليس عن طريق االنفعال 
بالتفاعل معها، وليس بالتنكر للرتاث بل بالتواصل معه 

عطياته عن طريق قراءة جديدة ملضامينة وفق والتفاعل مع م
  .روح العصر
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  نتروبولوجيةألإشكالية المنهج في البحوث ا
 )جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم بأستاذ (سيكوك قويدر . د

  )أستاذة بجامعة عبد الرحمن بن خلدون بتيارت(قريصات الزهرة. د
      

يعترب املنهج بالنسبة لكل علم قائم بذاته إحدى 
كـــل علـــم ال يكـــون  . الثالثـــة لوجـــوده واســـتقالليتهالشـــروط 

كــــذلك إال إذا اتضــــحت معــــامل موضــــوعه وتبينــــت أهدافــــه 
إن تلــك . د املــنهج العلمــي الــذي يعتمــد عليــهدَ وغاياتــه وحتــ

ـا  و. علم الشروط هي ما يفرق بني العلم والال الشروط ذا
ما يفرق بني خمتلف العلـوم وحيـدد لكـل منهـا جماالتـه أساس 
و إذا كانــــت مســــألة املــــنهج يف العلــــوم الطبيعيــــة  .وحــــدوده

ــــا تشــــرتك يف االعتمــــاد علــــى  والتجريبيــــة أمــــرا حمســــوما لكو
املـنهج التجـرييب مهمـا اختلفـت يف املوضـوع واألهـداف فــإن 

 متامــا،األمــر بالنســبة للعلــوم االنســانية واالجتماعيــة خمتلــف 
قـــد تعتمـــد هـــذه العلـــوم علـــى التجريـــب مـــع مراعـــاة مـــا مييـــز 

ـا . ضوع كل منهـامو  وتعتمـد أيضـا علـى منـاهج علميـة أفرز
  . الرتاكمات املعرفية من خالل النظريات العلمية

إن اختيــار املــنهج العلمــي املناســب لــيس عمليـــة 
هينــة فهـــو الدعامـــة االساســية إلرســـاء قواعـــد و نظريـــات يف 

يعتمـــد علـــى هـــدف البحـــث و نـــوع  العلـــوم املختلفـــة وهـــو
 .ص املبحـــوثني،و درجـــة التعمـــقالدراســـة و طبيعـــة و خصـــائ

م االنســـــــــانية هـــــــــذه هـــــــــي االشـــــــــكالية املطروحـــــــــة يف العلـــــــــو 
نثربولوجيـــــا وذلــــك بســــبب تعقـــــد ا األهــــاالجتماعيــــة مبــــا فيو 

ــا كمــا هــو احلــال  الظــواهر االنســانية واالجتماعيــة وعــدم ثبا
نثربولوجيــــا  أليف العلــــوم الطبيعيــــة، يضــــاف إىل هــــذا حداثــــة ا

لــزمن باألهــداف االســتعمارية كعلــم ارتــبط مــدة طويلــة مــن ا
ـــــة عنـــــدما كـــــان موضـــــوعه  علـــــى حســـــاب األهـــــداف العلمي
ــــــيت انــــــدثرت وانتهــــــت  .منحصــــــرا يف اجملتمعــــــات البدائيــــــة ال

نرتوبولوجيـــــا احلديثـــــة وليـــــدة التطـــــور النـــــوعي يف ألوليســـــت ا
نرتوبولوجيا فحسـب  بـل يكمـن األمـر يف احلـراك ألموضوع ا

جتماعيــة والبحــوث املعــريف واملنهجــي بــني خمتلــف العلــوم اال
  C.L)األنرتوبولوجيــــة كمــــا يؤكــــده كلــــود ليفــــي ســــرتوس 

STRAUSS) صــــعوبة االنطــــواء يف األطــــر  أن"الــــذي يــــرى
لســــنا نســــرف اذ الفتيــــه و ذلــــك هــــو مصــــري العلــــوم  ،القائمــــة
أفـــىت العلـــوم  ،االنثربولوجيـــا هـــي،و مـــن بعيـــد جـــدا نقـــول أن

إلمجاليـــة الفتيـــة الـــيت هـــي العلـــوم االجتماعيـــة،و أن احللـــول ا
الـــيت تـــالءم العلـــوم الـــيت تقـــدمتها تعـــرض بالنســـبة هلـــا طابعـــا 
ا تقريبـــا تنطلــــق مـــن العلـــوم الطبيعية،وتســــتند إىل  تقليـــديا،إ

كلـود ". (العلوم اإلنسانية،و تتطلـع حنـو العلـوم االجتماعيـة 
  )414ص .  1977ليفي سرتوس 
ــــاح غــــري اإلشــــكالية هــــذه فهــــم إن  فهــــم دون مت

 خمتلـــــف و االنرتوبولوجيـــــا بـــــني ملـــــنهجا مســـــألة يف التـــــداخل
  .االجتماعية العلوم

ــــدالني  ــــد فان  Debold Van)يعــــرف ديبول

Dalen) احملاولــة الدقيقــة الناقــدة " البحــث العلمــي علــى أنــه
للتوصل إىل حلول للمشكالت الـيت تـؤرق البشـرية و حتريهـا 

ــــــد فانــــــدالني " (  و خطــــــوات البحــــــث ) 9ص  1969ديبول
ـــــــة و متشـــــــابكة ينب ـــــــاول موضـــــــوعه كوحـــــــدة متداخل غـــــــي تن

  .متكاملة
املــــنهج العلمــــي هــــو أســــاس مســــعى الباحــــث أمــــا و 

اختيــار املــنهج فهــو توضــيح املســار الــذي ســينحاه يف حتقيــق 
ـــه امليـــدان، و  هـــذا املســـعى يف الوســـيلة الـــيت " يعـــرف علـــى ان

حلقيقــة أو إىل جمموعــة مــن ميكننــا عــن طريقهــا الوصــول إىل ا
و حماولة اختبارهـا للتأكـد ، ألي موقف من املواقف احلقائق

مـن صــالحيتها يف مواقــف أخـرى و تعميميهــا لنصــل إىل مــا 
طالح نظريــــــة و هـــــي هـــــدف كـــــل حبــــــث نطلـــــق عليـــــه اصـــــ

  1962دار الفكــر العــريب  القــاهرة   مجــال زكــي،". ( علمــي
  )8ص 

ـــــــــــة مـــــــــــنهج  Petit Robertوحيـــــــــــدد معجـــــــــــم  دالل
Méthode   يت السريورة املتمثلـة يف جممـوع اخلطـوات الـ" يف

وال . يتتبعهـــا العقـــل الكتشـــاف احلقيقـــة واالســـتدالل عليهـــا
جنــــــــــد فصــــــــــال يف اللغــــــــــة الفرنســــــــــية بــــــــــني كلمــــــــــيت مــــــــــنهج 

. Méthodeكالمهـــا يـــدل علـــى معـــىن واحـــد للفـــظ :وطريقـــة
أمـــــا يف اللغـــــة العربيـــــة فالطريقـــــة تعـــــين املـــــنهج أو األســـــلوب 

Style وأمـا . الذي حيدد خصوصية الفرد الدارس أو املـتعلم
تشـــري إىل الوســـيلة الـــيت مت توظيفهـــا يف مرحلـــة معينـــة  التقنيـــة
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ــا تســمح بتنفيــذ الطريقــة أو  مــن الطريقــة أو املــنهج، كمــا أ
عبـد الكـرمي غريـب،  منشـورات  ". (املنهج بالشكل املالئم 

  ) 31، ص  1997،  1عامل الرتبية،ط 
  :المصطلحات القريبة من مصطلح منهج

اد مصــــــطلحا ذا أبعــــــ -مــــــنهج  -يعتــــــرب مصــــــطلح 
الته ، فهــــــو جيمــــــع بــــــني االســــــتنباط تقــــــرتن مباهيــــــة اســــــتعما

االستقراء ومها عنصرا ما يعرف بالتفكري التأملي أي اجلمع و 
بــــني مالحظــــة الظــــواهر وجتميــــع البيانــــات عنهــــا، مث دراســــة 
ـــا إىل  النظريـــات الـــيت تســـتنبط منهـــا الفرضـــيات واالنتقـــال 
ميـــــدان البحـــــث الختبـــــار صـــــحتها، مـــــن خـــــالل اســـــتخدام 

  .ائل القياس املختلفةوس
تتـــداخل بعـــض املصـــطلحات مـــع مصـــطلح مـــنهج، 

ويــدل " -  approche–تنــاول "نــذكر مــن ذلــك مصــطلح 
علـــى اســـتلهام فكـــرة معينـــة أو االنتســـاب إىل مدرســـة مـــا يف 

–النمــوذج النظــري "حتصــيل احلقــائق وتفســريها، ومصــطلح 
paradigme - " حيــــــــــــــدد جممــــــــــــــوع التصــــــــــــــورات "وهــــــــــــــو

م واملمارســات الــيت يه ــا البــاحثون  حســب ختصصــا تــدي 
واملـــدارس الفكريـــة الســـائدة يف مـــرحلتهم ، ويعتـــرب النمـــوذج 
النظــري كــأعلى منــوذج معيـــاري  أو جمموعــة مــن املرجعيـــات 
النظرية و التطبيقية اخلاصة مبيدان معريف معني، واليت يشرتك 
فيهـــــا خـــــالل فـــــرتة زمنيـــــة معينـــــة البـــــاحثون يف هـــــذا امليـــــدان 

 اجلزائــر(ترمجــة (Maurice ANGERS) مــوريس أجنــرس"(
  ). 100-99ص ص  2004

وميتـــاز املـــنهج العلمـــي باملوضـــوعية حبيـــث ال تتعلـــق 
نتائجــه بوجهــة نظــر شخصــية بــل هــو يعتمــد علــى املالحظــة 
العلميـــة واخلطـــوات املنطقيـــة يف دراســـة الظـــواهر االجتماعيـــة 

حـث إىل مسـتوى أبعـد إنـه يرتقـي  بالدراسـة والب. واالنسانية
  .امليول الشخصية واالجتماعيةاملؤثرات و عن 

يعــىن بــه ز املــنهج العلمــي أيضــا بــالتعميم و كمــا ميتــا
ة، وليس  اخلروج بقواعد عامة متكن من تفسري ظواهر مشا
هـــذا بـــاألمر الســـهل يف العلـــوم االنســـانية واالجتماعيـــة نظـــرا 
لطبيعتهــــا مــــن حيــــث تبــــاين الكائنــــات البشــــرية مــــن حيــــث 

للمـــــؤثرات املختلفـــــة  واخـــــتالف  العواطـــــف واالســـــتجابات
  .املواصفات واملميزات داخل اجلماعات واجملتمعات البشرية

يعتـــرب التنبـــؤ أحـــد خصـــائص املـــنهج العلمـــي وكـــن و 
لـــيس بـــنفس الدقـــة يف العلـــوم الطبيعيـــة بســـبب عـــدم القـــدرة 

ــــــتحكم يف املت ــــــالظواهر وضــــــبطها علــــــى ال غــــــريات احمليطــــــة ب
وقابليتـه للتنـوع جتعلـه  لكن مرونة املنهج العلمـيوتنظيمها، و 

يـــــتالءم مـــــع املشـــــاكل املختلفـــــة يف دراســـــة العلـــــوم الطبيعيـــــة 
  .واالنسانية واالجتماعية على السواء 

تطبيق المنهج العلمي في البحوث االجتماعية 
  واالنسانية 

يطبق املنهج العلمي يف العلوم الطبيعية واالنسانية 
وذلك  واالجتماعية على السواء ولكن ليس بنفس الدقة،
  : بسبب طبيعة الظواهر يف امليدانني ، ويرجع ذلك إىل

تعقد الظـواهر االجتماعيـة فاإلنسـان هـو أكثـر الكائنـات _ 
احليــة تعقيــدا، والســلوك االنســاين يتــأثر بعــدة عوامــل داخليــة 
وخارجيــة تصــعب مــن الــتحكم بالظــاهرة االنســانية وقياســها 

ع ملعــايري بدقــة تامــة، ولــذلك يبقــى هــذا التعقيــد نســبيا خيضــ
  .معرفة الباحث بالظاهرة املدروسة 

صـــــعوبة وضــــــع الظـــــواهر االجتماعيــــــة يف ظـــــروف قابلــــــة _ 
للضبط و الرقابة، فالباحث ميكنه مراقبـة الظـاهرة و لكنـه ال 

  .يستطيع خلقها بل عليه انتظار حدوثها
صــــعوبة التجــــانس يف الظــــواهر االجتماعيــــة و االنســــانية _ 

  .ردة و غري املتكررةاملنف" شخصيتها"فلكل ظاهرة 
صــــعوبة دراســــة الظــــواهر االجتماعيــــة و االنســــانية دراســــة _

موضــــــوعية ، فهــــــي دائمــــــة التغيــــــري نتيجــــــة طبيعــــــة الكــــــائن 
  . االنساين

  تحديد منهج البحث 
إن حتديد إشكالية البحث سيؤدي حتما إىل 
اختيار املنهج، وعلى مستوى ملموس أكثر سيؤدي إىل 

لتقنيات املساعدة يف مجع حتديد التقنية األساسية وا
البيانات، وميكن االعتماد على مناهج البحث من خالل 
املعاجلة الكمية أو الكيفية حسب طبيعة املوضوع وأهداف 
الباحث واملنحى الذي يسلكه يف االجابة على األسئلة 

وإنه للمن اخلطأ الشائع أن . اليت تثريها إشكالية البحث
ية ألن املنهج العلمي نتحدث عن مناهج كمية وأخرى كيف

واحد واستعماله هو الذي خيتلف من حبث إىل آخر ومن 
وإذا كانت املناهج العلمية يف العلوم . باحث إىل آخر
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االنسانية واالجتماعية متعددة على عكس العلوم التجريبية 
والطبيعية اليت تعتمد على املنهج التجرييب فقط فهذا ال 

 يعد حياول البعض يعين أن عدد املناهج ال حيصى وال
  .تكريسه لدى الطلبة والباحثني

إن املناهج العلمية مرتبطة بالنظريات اليت أنتجتها 
وهي ال تتعدى أصابع اليد الواحدة حيث جند أن املنهج 
التجرييب قد كرسته كل النظريات العلمية يف خمتلف العلوم 
الطبيعية والتجريبية وتبنته العلوم االجتماعية مبراعاة 

وانطالقا من استخدام . صية الظاهرة االجتماعيةخصو 
املنهج التجرييب يف العلوم االجتماعية توصل العلماء إىل 
انتاج نظريات علمية كرست مناهج علمية جديدة هي 
املنهج اجلديل واملنهج الوظيفي واملنهج اهليكلي و اإلثنية 

ورغم احملددات األساسية واملواصفات اليت متيز   .املنهجية
منهج علمي فإننا كثريا ما نصطدم مبن يتحدث عن كل 

املنهج الوصفي واملنهج التارخيي واملنهج التحليلي واملنهج 
  . وغريها من املناهج ...الكمي واملنهج الكيفي

والواقع هو أن الوصف مرحلة أساسية يف استخدام 
مجيع املناهج العلمية، كما أن املعطيات التارخيية والرتاكم 

الظاهرة أدوات مساعدة يف البحث لفهم  املعريف حول
من خالل   (la synchronie)الظاهرة يف حالتها الراهنة 

 (la diachronie)احلاالت السابقة هلذه الظاهرة 
باإلضافة إىل أن الباحث كثريا ما يعتمد على قوانني 
ومعارف علوم أخرى لإلملام مبختلف جوانب املوضوع 

ليست إال معارف علمية فالقوانني اإلحصائية . املدروس
توصل إليها علماء الرياضات عن طريق التجريب وال متثل 
بأي شكل من األشكال ما يسميه البعض باملنهج 

  .اإلحصائي
إننا نعتقد إىل حدود اجلزم بأن هذه الفوضى يف 
إسقاط مصطلح منهج على توجهات الباحث يف استخدام 

التفريق بيم  املنهج العلمي إمنا هي ناجتة عن عدم امكانية
املنهج واملقاربة وهذا ما كرسته الرتمجات العربية الشرقية 
للمؤلفات العلمية يف الغرب حيث ترمجت املقاربة 

باملنهج التارخيي   l’approche historiqueالتارخيية
باملنهج   l’approche quantitativeواملقاربة الكمية

   .املنهجالكمي وغريها من التسميات اليت ال عالقة هلا ب

خصوصيات استخدام المنهج التجريبي في العلوم 
  االجتماعية

إذا كان املنهج التجرييب يف العلوم الطبيعية يتمثل 
يف إعادة إنتاج الظواهر من خالل املالحظة املباشرة 
والوصف الدقيق ملراحل حدوثها فإن هذا املنهج عندما 

عمدا يستخدم يف حقول العلوم االجتماعية يصبح تغيريا مت
ومضبوطا للشروط احملددة لظاهرة ما ومالحظة وتفسري 

ويتميز بإحداث التغيري يف املتغري . الظواهر الناجتة عن ذلك
. املستقل مع مالحظة اآلثار املرتتبة على املتغري التابع

يهدف املنهج التجرييب إىل إقامة العالقة اليت تربط السبب 
ل التجارب وهي بالنتيجة بني الظواهر واملتغريات من خال

نوعان جتارب معملية وجتارب ميدانية مرتبطة بدرجة 
  .التحكم يف العوامل اخلارجية

ويف حني جترى التجارب املعملية يف بيئة ميكن 
للباحث فيها التحكم بظروف التجربة وعزل املؤثرات 
ا  اخلارجية أو ضبطها مما جيعل نتائجها تتميز بالدقة غري أ

د يف املعمل على مر الزمن ال يطابق مصطنعة فسلوك األفرا
سلوكهم وهم حتت التجربة وال يطابق سلوكهم الفعلي يف 

جند أن التجارب امليدانية تكون يف املكان الطبيعي . احلياة
وإمكانية ضبط ظروف التجربة أقل، ولكن هذا ال ينفي 
ا من الواقع أكثر مع متركز عامل تأثري  صدق النتائج وقر

ية بسبب عدم القدرة على السيطرة على العوامل اخلارج
  .ظروف التجربة

وهلذا فإن  املنهج التجرييب حيمل بصمات العلوم 
دقيقة ويعترب منهجها النموذجي الطبيعة والعلوم التجريبية ال

صرا أمام طبيعة العلوم االنسانية، ألن تعقد لكنه يبقى قاو 
أمام استحالة اخضاعه للتجربة يعترب عائقا الكائن البشري و 

إن هذا العجز يف اعتقادنا هو . هذا املنهج يف فهم الظواهر
ما ميكن أن يكون احلافز األساسي لتطوير البحث العلمي 
يف العلوم االجتماعية من خالل تطوير البحوث امليدانية 

هذا هو التحدي يف الوقت الراهن و . وحتسني أداء الباحث
نرتوبولوجيا االل أمام العلوم االجتماعية عامة و املستقبو 

 . بوجه اخلصوص
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  البحث الميداني في األنتروبولوجيا
إذا كان البحث امليداين يف العلوم االجتماعية 
إحدى التوجهات املنهجية واملعرفية اليت متثلها جمموعة من 
املدارس واالجتاهات فإننا نعتقد أن البحوث األنرتوبولوجية 

كانت العلوم   وإذا. ال ميكن أن تنجز إال ضمن هذا التوجه
االجتماعية تعمل على إنتاج املعىن من خالل االستقراء 
واالستنتاج واالستنباط مما جيعلها علوما ختمينية فإن 
األنرتوبولوجيا علم وصفي دقيق يهدف أساسا إىل وصف 
سريورة إنتاج املعىن يف اجملتمعات االنسانية من خالل 

يت ميد عالقة الثقافة بالشخصية وذلك ما تؤكده مارغر 
Margaret MEAD ولوجيايف تعريفها ملوضوع األنرتوب :

عرب  -إنّنا نصنف اخلصائص اإلنسانية للجنس البشري "
كأنساق مرتابطة ومتغرية    -األزمان ويف سائر األماكن 

كما . وذلك عن طريق مناذج ومقاييس ومناهج متطّورة
تّم أيضًا بوصف النظم االجتماعية والتكنولوجية 

ها إضافة إىل البحث يف اإلدراك العقلي لإلنسان وبتحليل
 ,Mead)."وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصاالته

197p.280)  ويذهب موريس أجنرس يف نفس االجتاه من
تسمح "حيث أن األنرتوبولوجيا من خالل البحث امليداين 

بدراسة طرق العمل والتفكري واإلحساس لدى اجملموعات 
 2004 اجلزائر(ترمجة  (Maurice ANGERS)." البشرية

  )106ص 
لقد كانت األنرتوبولوجيا كثريا ما تلتقي وتتقاطع 

الدراسة احلقلية "يف تطبيق املنهج التجرييب فيما  يعرف بـ 
االجتماعية إال امليداين يف العلوم اإلنسانية و  مع البحث"

ا كانت تستقل ببعض التقنيات وتستعري تقنيات أخرى  أ
معات البدائية والتقليدية واملتمدنة على حد يف دراسة اجملت

السواء حىت اعتربت يف كثري من األحيان فرعا من فروع 
  .علم االجتماع

  تقنيات البحث في االنثربولوجيا
تتميــــز دراســــات القــــرن التاســــع عشــــر املــــيالدي يف 

، مــــــن أهــــــم تلــــــك ال االنثربولوجيــــــا باجتاهــــــات جديــــــدةجمــــــ
مـــن زاويـــة اجتماعيـــة  االجتاهـــات دراســـة الـــنظم االجتماعيـــة

ليس يف حـدود علـم ء االجتماعي و صرفة أي يف حدود البنا

الــــنفس الفــــردي أو املســــلمات الفلســــفية، مبعــــىن أن الـــــنظم 
  .االجتماعية كانت تفسر بنظم اجتماعية أخرى

 19ويعــرف رواد االنثربولوجيــا االجتماعيــة يف القــرن 
 لعـــــدم اعتمـــــادهم علـــــى" علمـــــاء املقاعـــــد الـــــوثرية"م باســـــم 

اأنفســهم يف مجــع املعلومــات عــن اجملتمعــا  ،ت الــيت يدرســو
ـــم مل يســـتخدموا مـــنهج الدراســـة امليدانيـــة  عـــاطف .د(أي أ

  ).27وصفي  ص 
اية القـرن  اسـتكمل االنثربولوجيـون عناصـر  19يف 

االنثربولوجيـــا االجتماعيـــة بتصـــنيف اجملتمعـــات علـــى أســـاس 
ا ،ومشـــــــل هـــــــ ذا أبنيتهـــــــا االجتماعيـــــــة بـــــــدال مـــــــن حضـــــــار

االستكمال حتديد التوجه الرئيسي لألنثربولوجيا االجتماعيـة 
ممــــا جعــــل ايفــــا نــــز " امليدانيــــة"أو " الدراســــة احلقليــــة"و هــــو 

يصــنفها   Edward Evan Evans-Pritchardبريتشــارد 
لكـن هـذا .كرحلة حتـول يف تـاريخ االنثربولوجيـا االجتماعيـة 

وىل الـيت ال ينفي أن نقاط الضعف يف الدراسـات احلقليـة األ
ا األنثروبولوجيون أنفسهم متثلت يف جهل اللغة احملليـة  قام 

إن عــــدم القــــدرة علــــى ذلــــك . والــــيت تتطلــــب وقتــــا لتعلمهــــا
بســبب قصــر مــدة الدراســة احلقليــة كــان يــؤثر أيضــا يف عــدم 

ـــاحثني،) جمتمعـــات البحـــث(توطيـــد الثقـــة بـــني األهـــايل   والب
ثــرى اجنــذاب بعــض العلمــاء مــن ختصصــات أخــرى أ ولكــن

وكـــــان مـــــن بيـــــنهم علـــــى وجـــــه . االنثروبولوجيـــــا االجتماعيـــــة
العــــامل Haddon  Alfred Cort"هــــادون: "اخلصــــوص

العـــامل  William Halse Rivers" ريفـــرز"احليـــواين،  و
" ســــــــــيلجمان"النفســــــــــي وطبيــــــــــب األمــــــــــراض العصــــــــــبية، و

Charles Gabriel Seligman  الطبيـب والباحـث يف علـم
  .األمراض

االجتماعيـــــة يف الوقــــت الـــــراهن وإذا كانــــت العلــــوم 
تتعــرض ملشـــاكل فيمـــا خيـــص تطبيـــق املـــنهج العلمـــي بســـبب 
قلة القوانني االجتماعية يف مقابل قوانني العلـوم الطبيعيـة ممـا 

ملوضــــوعية، فــــإن التشــــابه يف مــــنهج يطــــرح و حبــــدة مســــألة ا
مواضـــيع العلـــوم االجتماعيـــة مـــع االنثربولوجيـــا االجتماعيـــة و 

وأصــــبحت األنرتوبولوجيــــا . لبحــــثأدى إىل تــــداخل طــــرق ا
ا عرضـــة هلـــذه املشــــاكل خاصـــة يف اجملتمعـــات الــــيت مل  بـــذا

  .تتأسس فيها كفرع أكادميي قائم بذاته
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  الطرق االنثربولوجية
قا يف إن طبيعة املوضوع وجمتمع البحث يفرض طر 

رغم أن املالحظة باملشاركة مجع املادة االثنوغرافية و 
حممد عبده " (البحث االنثربولوجيالطريقة امللكية يف "تعترب

إال أن هناك مواضيع وظواهر ) 52ص  2005حمجوب 
حتتاج إىل أكثر من هذه الطريقة منفردة يف دراستها لذا  
كان البد من استخدام طرق أخرى أو مزاوجتها لدراسة 

  .الظواهر املختلفة 
لقــــــد مــــــرت الدراســــــة امليدانيــــــة يف االنثربولوجيــــــا يف 

ا باالعتمـا د علـى املعلومـات الـيت كـان جيمعهـا ضـباط بدايا
االدارة االســــتعمارية و املبشــــرين والرحالــــة والتجــــار وهــــم يف 
الغالبيـــــة مـــــن غـــــري املتخصصـــــني،مما جعـــــل هـــــذه الكتابـــــات 
األنرتبولوجيــــة موســــومة باملبالغــــة والتضــــارب وســــوء التأويــــل، 
لــذلك كــان لزامــا علــى البــاحثني إجيــاد طــرق جديــدة تضــمن 

لمعلومـــات وترتقـــي بالبحـــث االنثربولـــوجي مصـــداقية أكـــرب ل
لقد دفع ذلك بالباحثني إىل النزول إىل .إىل املستوى العلمي

ـــــدان  ـــــوج إىل مي ـــــق هـــــذه املصـــــداقية، إن الول ـــــدان  لتحقي املي
الدراســـــة لـــــيس ســـــهال بـــــل البـــــد مـــــن أن يتســـــلح الباحـــــث 
مبجموعــة مــن الوســائل قــادرا علــى اســتثارة اآلخــر ليعــرب عــن 

يــات اجملتمــع املبحــوث خاصــة اللغــة مبـــا ذاتــه،أن يــتعلم معط
حتملــــه مــــن معــــاين ودالالت خاصــــة مبجتمــــع البحــــث ألن 

التطبيـــق يف امليـــدان ،هـــو أوال جمموعـــة مـــن العالقـــات الـــيت "
جيـــب ارســـاؤها مـــع غربـــاء يف حيـــزهم اجلغـــرايف ،املشـــاركة يف 

صــــويف  "يحيــــز مكــــاين اجتمــــاعي اقتصــــادي سياســــي وعقلــــ
وتكـون ) 35ص  Sophie Caratini  1999(كـاراتيين 

هـــذه املشـــاركة مـــن الطـــرفني، فالباحـــث يســـتقبل مـــن طـــرف 
اجملتمــع املبحــوث ككــائن لديــه خلفيتــه الثقافيــة، يصــنعون لــه 
حيـــزا فيزيقيـــا و ثقافيـــا وصـــورة و دورا معينـــا خيتلـــف حســـب 
م وفهمهـــم ملاهيـــة وجـــوده بيـــنهم، كمـــا ينقـــل الباحـــث  نظـــر

ن الصــــــعب إنــــــه ملــــــ. اســــــقاطاته املختلفــــــة جملتمــــــع البحــــــث
االســتقالل التــام عــن املرجعيــة واخللفيــة الثقافيــة للباحــث يف 
تعامله معهم مما جيعل العالقـة الطـرفني بعيـدة كـل البعـد عـن 

  .ماهية العالقة الطبيعية
إن الباحــــــــث يف حاجــــــــة إىل اســــــــتثمار ملســــــــتويات 
خمتلفــة شخصــية وعقليــة عنــد الــدخول يف عالقــة مــن ثقافــة 

لتــــأثري والتــــأثر وارد وجلــــي  ألن خمتلفــــة فعامــــل االنســــانية وا
صــورة األنــا عنــد الفــرد ترتقــي وتتطــور منطلقــا مــن اآلخــرين 
 وهـــم هـــؤالء الـــذين نشـــرتك معهـــم يف املرجعيـــة واألهـــداف،
ولكن الباحـث األنثروبولـوجي يف جمتمـع غريـب عنـه يتعـرض 
لتشـــوه يف هويتـــه بســـبب وجـــوده يف عـــامل ختتلـــف فيـــه القـــيم 

فية وسيؤدي هذا االختالف حتمـا واملعطيات العقلية و املعر 
  .إىل تشويه احلقائق اليت يصبو الباحث الوصول إليها

ويعتمــــد الباحــــث االنرتوبولــــوجي يف تطبيــــق املــــنهج 
ـــة علـــى طـــرق وتقنيـــات حبـــث  ـــاء دراســـاته امليداني العلمـــي أثن

  :معينة أمهها
 L’observation participante المالحظة بالمشاركة

ر قا كما أسلفنا الذكعتمدت االنثربولوجيا سابا
ا الرحالة واملبشرون و  قادة عسكريون على معلومات جاء 

وباحثون يعتمدون على خياهلم منطلقا من مكاتبهم بعيدا 
عن جمتمعات البحث ولكن االنثربولوجيا احلديثة جعلت 
من الدراسة احلقلية أمرا الزما جلمع املادة العلمية مما أضفى 

ية مصداقية أكرب يف وصف على الدراسات االنثروبولوج
جمتمعات البحث وتفسري املعطيات والبيانات املستقاة من 

  .جمال البحث الذي أصبح مبثابة خمرب علمي
إن تقنية املالحظة باملشاركة تتطلب أن ينتقل 

وأن جيد لنفسه مكانا يف . الباحث إىل جمتمع البحث
وأن يشاركهم . جمتمع املبحوثني ميكنه من كسب ثقتهم

م املختلفة واليت تقربه منهم حىت يتضاءل فعل نشاط ا
املقاومة فيهم ويطمئنون له، معتمدا على تسجيل 
مالحظاته آنيا يف تقارير يومية على شكل كتابات 

إن . وتسجيالت وصور متكنه فيما بعد يف عملية التحليل
هذا التواجد يف جمتمع البحث يرتك جماال للمبحوثني للثقة 

للباحث بفهم املعطيات املادية  بالباحث، كما يسمح
والثقافية واالجتماعية اليت تنظم العالقات واملمارسات يف 

وقد يسمح هذا التقارب بالتخلي عن . جمتمع البحث
األفكار املسبقة من معطيات وتأويالت قد تؤثر على 
عملية التحليل للمعطيات واليت من واجب الباحث أن 

م ومفاهيم تكون موضوعية تعرب عن معتقدات وقي
وتصورات اجملتمع املبحوث مما ميكن من الكشف عن 

إن . العناصر املوضوعية لبنائه االجتماعي والثقايف
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املالحظة باملشاركة ليست فقط مالحظة الظاهرة عن "
البد من املشاركة يف التفاعالت والتبادالت اجلماعية . بعد

تعين فقط تقاسم  هذه املشاركة ال. للمجتمع املدروس
لكنها أيضا مشاركة أسرار اجملتمع ضاء الزمين واملكاين و الف

ص ص   Yves Winkinإيفز وينكني " (املدروس  
159-162(  

 Everett إيفرييت هوغيز وتصنف الباحثة

Cherrington Hughes   املالحظة باملشاركة يف مستويات
 :خمتلفة

  " مشارك كاملParticipant complet: 

ءا مـن اجملتمـع املغلـق قـادر الباحث يف امليدان يصبح جـز 
علــى مشــاركة األخبــار الســرية الــيت ال يعرفهــا العــامل اخلــارجي 

 .عن اجملتمع املدروس

  المشــــارك كمالحــــظParticipant comme 

observateur: 

ليست مشاركة تامة بل هـي مشـاركة يف النشـاطات 
اليت تسمح للحاضرين بوضع الباحـث يف إطـار الـدور الـذي 

  .بههو موجود للقيام 
  المالحـــظ كمشـــارك Observateur comme 

Participant : 

يسمح للمـال حـظ باالنـدماج يف النشـاطات العامـة 
 .واليت تتعلق باألفراد املوجودين يف الوضعية البحثية

  مالحظ كاملcomplet   Observateur: 

أكثــــر منــــه حقيقيــــا "متثليــــا "دور املالحــــظ هــــو دورا 
ع معـني لفـرد معـني و يف ألنه يفرض يف مجاعـة معينـة و جمتمـ

جمتمـع "أسـرار"اطار حدود للتواصـل بطريقـة ال تكشـف عـن 
  ).Hugues et alii  1952(. " البحث

ونســتنج مــن هــذا التصــنيف أن وضــعية الباحــث اجتــاه 
موضوع البحث ليست ثابتـة يف مجيـع األحـوال بـل إن لكـل 
باحـــث وضـــعا خاصـــا انطالقـــا مـــن عالقتـــه بـــاملبحوثني ومـــن 

 خيتارهــا أو الــيت تتــاح لــه لتطبيــق تقنيــة املالحظــة الزاويــة الــيت
 Jeanneوهــذا مــا تــربزه الباحثــة األنرتوبولوجيــة . باملشــاركة

Favret-Saada  بـــــني األفـــــراد التفاعـــــل " حيـــــث تؤكـــــد أن
اجتــــــاه بعضــــــهم و عنــــــدما يريــــــد االنثربولــــــوجي فهــــــم هــــــذه و 

ــــــذه  ــــــأثر  ــــــرتك الباحــــــث نفســــــه للت ــــــد أن ي العالقــــــات ،الب

أو البحــــــث فيمــــــا  ،ن البحــــــث عــــــن فهمهــــــاالتفــــــاعالت دو 
مـش  سيتوصل إليه ألن املالحظة تثـّبط املشـاركة واملشـاركة 

أن األفـــراد ظـــاهرون : إذا أخـــذنا باملبـــدأ الفرنســـي. املالحظـــة
أن األفـــراد غـــري ظـــاهرين : عيانـــا، وأخـــذنا باملبـــدأ األمريكـــي

 Yves Winkin p. (عيانا فاملالحظة باملشاركة ممكنة متاما

معــىن ذلــك أن يتعامــل الباحــث مــع جمتمــع البحــث و  )161
يتحــرر مــن قيــود الــدور الــذي هــو موجــود مــن . بعفويــة أكــرب

أجله فيسمح له ذلـك بـالتحرر واالنـدماج الفعلـي يف جمتمـع 
البحث متخلصا بذلك من أنواع املقاومة الـيت يفرضـها دوره 

هــذا التحــرر جيعلــه يســتجيب للتفــاعالت . عليــه يف البحــث
بردود أفعال حقيقية غـري مفتعلـة تسـاعده يف فهـم احمليطة به 

  .الظواهر ألنه يعايشها مبشاعر حقيقية

إن املالحظــة باملشــاركة ليســت جمــرد املالحظــة للظــاهرة      
عن بعد بل هو تقمـص دور فعـال يف هـذه املالحظـة حيـث 
ترتقــي مشــاركة الباحــث إىل التعــايش مــع الظــاهرة املدروســة 

بحــــــث مــــــع القــــــدرة علــــــى مــــــن خــــــالل معايشــــــة جمتمــــــع ال
توجـب علـى الباحـث وي. االحتفاظ مبوضوعية التعامـل معهـا

مكـــــان املالحظـــــة واملشـــــاركة واملعطيـــــات أن يراعـــــي زمـــــان و 
ذه املشاركة ف أخـذ ال يتعلق فقط بالكتابة و " اآلمر احمليطة 

نقاط و أمنا يف قراءة مـا هـو مكتـوب ،كيفيـة صـياغة  وبنـاء 
عمليــة التحليــل تصــبح مــادة الظــواهر املالحظــة،أو بــاألحرى 

قــــد ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت صــــيغت  لــــردود أفعــــال جديــــدة
  ).40ص  Sophie Caratini  1999". (فيها

وإذا كانـــــــت املالحظـــــــة باملشـــــــاركة هـــــــي التقنيـــــــة   
األساســية يف البحـــث األنرتوبولـــوجي فــإن الباحـــث كثـــريا مـــا 
جيــد نفســه مضــطرا لالعتمــاد علــى تقنيــات مســاعدة متكنــه 

اســتكمال مــا مل يــتمكن مــن احلصــول عليــه مــن مــن تــدارك و 
وتتمثـل هـذه التقنيـات فيمـا . خالل معايشته جملتمع البحـث

 :ييل

      L’entretienتقنية المقابلة
ا حول تقنيات البحث   les techniquesيف كتا

d’enquête حتذر نيكول بارتييNicole Berthier  من أن
أو جتاذب أطراف املقابلة يف البحث امليداين ليست ثرثرة " 

احلديث أو جدال هلدف اإلقناع وال استجواب أمين أو 
إن املقابلة هي حلقة تواصل بني الباحث . اعرتاف
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إن الباحث هو من يدير . واملبحوث حول موضوع معني
املقابلة ويستوجب أن يتميز مبهارات مهنية ليتمكن من 
حتفيز املبحوث باهتمام ولطف لالستجابة بالشكل الذي 

ن الباحث من احلصول على املعلومات الصحيحة ميك
    (Berthier 2000 p51)  ."االنطباعات وليس على 

وحنن نعتقد . واملقابلة نوعني موجهة وغري موجهة
أن طبيعة البحث األنرتوبولوجي جتعل من املقابلة الغري 
موجهة التقنية األجنع خاصة وأن التوجه احلديث يف 

يعتمد على بناء الفرضيات البحوث االنرتوبولوجية ال 
املسبقة بل يدخل الباحث إىل امليدان بأكرب قدر من احلرية 

إن هذا التوجه . يف التعامل مع موضوع البحث واملبحوثني
أصبح مكرسا بعدما تنامى وعي الباحثني يف العلوم 
االجتماعية بأن على الباحث أن يسعى من خالل حبثه 

فرضها طبيعة املوضوع للوصول إىل إجابات لألسئلة اليت ت
ال تلك األسئلة اليت يطرحها الباحث انطالقا من اهتماماته 

كذلك نعتقد أن الفرضيات يف البحث هو . اخلاصة
استالب من حيث أن الباحث يتحول إىل عبد لتحقيق 

  .تلك الفرضيات
ا  وتتميز تقنية املقابلة الغري موجهة على نظري

ا تسمح للمبحوث للتعبري عن  املقابلة املوجهة من حيث أ
ذاته دون عوائق نفسية فالباحث االنرتوبولوجي حياور 
اإلخباريون دون اللجوء إىل األسئلة املعدة مسبقا أو 

إنه يفتح جماال للحوار واحلديث حول . األسئلة املغلقة
موضوع مستخدما اسرتاتيجية منظمة ليمكن املبحوث من 

اته دون اإلحساس التعبري عن ذاته وقيمه ومعتقداته وممارس
بالضغط كما هو احلال عندما يتعلق األمر باألسئلة املباشرة 
واملوجهة اليت تتطلب التفكري وتتيح اجملال لتحويل األفكار 

إن املقابلة الغري موجهة تتيح االسرتسال الذي إذا . وتزييفها
ما متكن الباحث من إدارته بلباقة من خالل التدخل يف 

ل املناسب لتمكن من مجع أكرب الوقت املناسب وبالشك
  .مادة عن املبحوثني

وحىت وإن كان الباحثون يف اجملتمعات احلديثة 
واملتمدنة منها يعتمدون على املقابلة املوجهة فإن البحث 
األنرتوبولوجي يف اعتقادنا ال يصل إىل أهدافه والنتائج 
املرجوة إال إذا اقتحم الباحث بالشكل الفعلي جمتمع 

وال يتأتى ذلك إال من . مه لفرتة زمنية كافيةالبحث والز 
خالل املعايشة وهي التقنية اليت تتعدى املالحظة باملشاركة 

م   .        ألن الباحث لن يصبح متميزا عن املبحوثني يف أذها
 Le récit de vie  الحياة ةتقنية سير 

تتلخص يف تدوين أهم األحداث اليت متر يف حياة 
يروي األفراد ما حدث هلم خالل  أفراد اجملتمع حبيث 

م من امليالد إىل حلظة املقابلة، وتستلزم هذه  مسار حيا
االخباري حىت يروي املخرب  والباحث الطريقة الثقة بني 

األحداث دون مقاومة مما يّدعم مصداقية  املعلومات 
ا   .املدىل 

م احلقلية " اعتمد الباحثون االنثربولوجيون يف دراسا
عات البدوية على تتبع تاريخ عدد من األشخاص يف اجملتم

معربة عن الثقافة البدوية، والذين "مناذج"الذين اعتربوهم 
استطاعوا أن يكسبوا ثقتهم إىل حد احلديث معهم عن 
م الشخصية واألحداث اليت عاشوها يف املراحل  حيا

متكن  ،)61ص  2005حممد حمجوب  "( العمرية املختلفة
ث من التعرف على املعطيات اليت هذه النماذج الباح

تستدعي سنوات من املتابعة واليت يفيد تتبع سري احلياة يف 
معرفتها وحتليلها كانتقال اخلربات من جيل إىل جيل 
وحتديد مقومات اختيار األفراد للمركز االجتماعي املتميز، 

كما تسمح هذه .وتطور الشخصية ومتيزها يف احلياة البدوية
لروايات واألساطري اليت تأسست عليها الطريقة بتتبع ا

  .اجملتمعات
 :طريقة االختبارات النفسية

طريقة تستخدم لتحديد خصائص شخصية أفراد 
اجملتمع موضوع الدراسة ،وهي تستخدم نادرا مقارنة 

النفسية اليت أدخلها االنثروبولوجيون الثقافيون  باالختبارات
املنحدرون من ختصصات أخرى وتعتمد مجيع هذه 
التقنيات املرتبطة أساسا بعلم النفس، يف حتديد العالقة بني 

دف إىل .الشخصية واحلضارة يف جمتمع ما قياس "فهي 
سلوك جمموعة من األفراد مرة واحدة ويف وقت واحد 

  )239ص 2002صالح أمحد مراد " (بواسطة فاحص واحد
ا        وتستعمل االختبارات النفسية يف االنثربولوجيا أل
عة مرتبة من املثريات أعدت لكي تقيس بعض جممو 

السمات العقلية أو السمات النفسية لعينة ما من األفراد 
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ا طريقة  بصورة كمية أو كيفية، ويعرفها فؤاد أبو حطب أ
منظمة للمقارنة بني األفراد أو داخل الفرد الواحد يف 
السلوك أو عينة منه يف ضوء معيار أو مستوى أو حمك 

وتستخدم  ).230ص  2002راد صالح أمحد م(
االختبارات النفسية يف االنثربولوجيا الثقافية أكثر من 
دف دراسة وحتديد العالقة بني  االنثربولوجيا االجتماعية 

  .الشخصية واملكونات احلضارية والثقافية للمجتمع
  :طريقة المقارنة

دف إىل استخدام املعلومات الوصفية لفهم 
نساق الثقافية عن طريق الكشف عن البناء االجتماعي واأل

الوظائف والتأثريات املتبادلة بني النظم وحتليلها،و من مث 
ا يف اجملتمعات األخرى، وجيب عند املقارنة "مقارنتها مبثيال

استخدام الدراسات امليدانية اليت ميكن االعتماد عليها 
والثقة يف موضوعيتها، ويقصد بذلك الدراسات امليدانية 

ا املتخصصون يف االنثروبولوجيا بفروعها اليت يقو  م 
ا الرحالة املختلفة، أما الدراسات  الوصفية اليت يقوم 

املتخصصني فهي ال تصلح  رجال الصحافة وغريو 
  ).172عاطف وصفي دون سنة ص ( ."للمقارنة

ماكيافيللي  نيكوال وقد اعتمدت الدراسة املقارنة لدى
MachiavelliآNicolas  ياسة،وجون يف جمال الس

يف  John Fergusson McLennanفريكيسون ماكلينان 
دراسته لتطور الزواج  والعائلة، شارل لويس دي سيكوندا 

 Charles-Louis de Secondat  املعروف مبونتسكيو 

(Montesquieu)  للنظم والقيم السياسية يف تكوين
تعترب من " أن املقارنة  احلكومات،ويرى ايفانز بريتشارد

األساسية يف كل العلوم ،و تعترب من العمليات  الطرق
األولية يف الفكر االنساين وأنه إذا كان يف االمكان وجود 
قضايا عاملة تنظم العالقات االجتماعية وما حيكمها من 
علم فال ميكن أن تقوم هذه القضايا إال عن طريق املقارنة 

 ).244ص   2005حممد عبده حمجوب "(

 approche généalogique  الطريقة الجينيالوجية

طور هذه الطريقة البنيويون واستخدمت يف دراسة       
اجملتمعات البدائية والبدوية التقليدية نظرا لطبيعة العالقات 
فيها، وهي تتأسس على الدراسة البنيوية لشجرة النسب 

l’arbre généalogique  وتقسم هذه الطريقة اجلماعات

" الفردية"أشجار األنساب يف اجملتمعات املدروسة حسب 
  " .العرفية"و" القبلية"و

تتبع أشجار األنساب طريقة تسمح باسرتجاع 
ذاكرة أفراد العائلة وكل األحداث اليت هلا دالالت متكننا 

أن األفراد ريخ األسرة واالنتماء العائلي و من التعرف على تا
ليسوا نتاج أبناءهم فقط بل هم نتاج عامل من قبل 

منظور حتول وانتقال من جيل إىل جيل يدفعنا  يتموقعون يف
للبحث يف اجلذور واهلوية، وتستخدم الطريقة اجلينيولوجية 
للبحث يف التحوالت والظواهر املتواترة من جيل إىل جيل 
وتكشف عن األسرار العائلية وتداول اخلرافات ،كما 
تسمح بالتعرف على آثار الصدمات غري املتجاوزة من 

م وتأثري صدمة طرف األفراد وو  ضعيات األطفال وحتوال
تأخذ هذه الطريقة بعني . املوت يف الالشعور اجلمعي

االعتبار أيضا األدوار العائلية والقواعد لفهم النماذج 
التحولية يف لعب األدوار داخل العائالت زيف فضاءلت 

كما تسمح الطريقة اجلينيالوجية بالتعرف . اجملتمع احمللي
ية والتوترات االجتماعية من عالقات على الذات العائل

وتفاعالت وسلوكات فردية واجتماعية على خمتلف 
االقتصادية من خالل أسلوب االنتاج وأمناط : املستويات

السياسية من . املعيشة والكسب واالهتمامات املهنية
إن هذه . خالل تطور القيادة داخل اجلماعة ومتثل الزعامة

ات الباطنية من خالل ماهو الطريقة تسعى إىل فهم التوتر 
  .ظاهري يف العائلة ومنه يف اجملتمع

 Johnجون بوان : ولقد ساعدت نظريات كل من

R. Bowen   وجوناتان فريدمانJonathan Friedman 
يف فهم التنظيمات Michel Guérin وميشال غيران 

أشجار "ويعتمد الباحث االنثربولوجي على . العائلية
ا تدرس بعمق العالقات القرابية     أكثر" االنساب الفردية أل

والنماذج الثقافية ومعاش األسر وأمناط االختيار الزواجي 
خاصة يف اجملتمعات القبلية حيث يهتم األفراد بتتبع 
م القرابية وانتقال وتداول النماذج الثقافية عرب  انتماءا
األجيال ،باملقابل يظهر ذلك االهتمام ضعيفا يف 

رية أين تتباعد العالقات القرابية وتظهر اجملتمعات احلض
العالقات مرتبطة أكثر باملصاحل املشرتكة واالجتاهات كما 

  .هو احلال يف التجمعات السكانية احلديثة
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استخدام الوسائل السمعية البصرية يف البحث 
 االنرتوبولوجي

ام أجهزة الصوت و الصورة إن توظيف واستخد
أهم الوسائل الوظيفية  والتصوير السينمائي والفيديو من

اليت أصبحت يف متناول الباحثني لتدوين وتسجيل مواضيع 
االنثربولوجيا املختلفة خاصة تلك املتعلقة بالرتاث الشعيب 

فهي  وعناصر الثقافة املادية والطقوس والفلكلور وغريها،
تسمح للباحث باجرتار ما يشاهده عيانا دون امهال ألي 

فالصورة  ،لفهمه بدقة ه وتكرارهعنصر وإمكانية العودة إلي
ا  عندما تشاهد يف مرات عديدة تكشف عن مكنونا
أكثر كما أن التسجيل الكتايب مرهق ويتعرض يف أحيان  

ويذكر حممد بن صاحل أن .كثرية للخلط والسهو والنسيان
املضامني فهم الصورة ال يرتكز فقط على املفاهيم و "

رة أيضا على الربط ، ولكن على القداالجتماعية والثقافية
ا يف الصورة، ولألسف أن الكثري من  بني املرجعية ومتّثال
االنثروبولوجيني اآلن حمصورون يف فهم الظواهر اللغوية 

الصورة هي نتاج اآلن فهي . ويهملون املقاربة السيميائية
تكشف عن الرمزية يف اجملتمع ،عن استيهاماته وخماوفه كما 

ت الذهنية لفرتة معينة تسمح بإعادة تركيب التمثال
" وتطورها يف اجملتمع من خالل الوسائل السمعية والبصرية 

 CRASCأي مستقبل لألنثربولوجيا يف اجلزائر؟منشورات (
  ).107-103صص    1999نوفمرب 

اجملتمعـــات "إن التكنولوجيـــا احلديثـــة تســـمح حبفـــظ 
 ،ل مـــن أن تـــزول مـــن ذاكـــرة االنســـانيةاآليلـــة للـــزوا" البدائيـــة
 .املعايشــة امليدانيــةقتصــد الوقــت واجلهــد يف التحليــل و ت كمــا

منطلقـــا مـــن امكانيـــة كمـــا أن الوســـائل الســـمعية والبصـــرية و 
ـــــتحكم  ا مـــــرات و ال مـــــرات بالصـــــورة مـــــن خـــــالل مشـــــاهد

وامكانيـــة التوقـــف واعـــادة النظـــر والرتكيـــز علـــى عناصـــر دون 
ري مـن أو دراسة كـل ظـاهرة علـى حـدى يـوفر الكثـ ،األخرى

فمـــثال جنـــد أن يف وادي ميـــزاب  ،اجلزئيـــة والكليـــةاملعطيـــات 
يتعـــذر تصـــوير عـــرس وإمنـــا يســـمح فقـــط باملشـــاهدة العيانيـــة 
،هــــذا جيعــــل الكثــــري مــــن املعطيــــات تفقــــد مصــــداقيتها ألن 
االنســـان غـــري قـــادر علـــى االحتفـــاظ بكـــل املعطيـــات يف آن 
واحـــــد يف حـــــني يســـــمح التصـــــوير بالكشـــــف عـــــن األزيـــــاء 

ا رمزيتهـا اخلاصـة ،الكشـف عـن قـيم اخلاصة بالعرس واليت هل

التضـــــامن اخلاصـــــة بنـــــوع الطعـــــام املقـــــدم يف الـــــوالئم،الرقص 
ــــاء ومتثالتــــه يف اجملتمــــع امليــــزايب،  األفرشــــة واالســــتقبال، والغن

دخـــــول العـــــريس والّدخلـــــة،إن دراســـــة كـــــل هـــــذه املعطيـــــات 
يتطلـــب جمموعـــة بـــاحثني وحضـــور الكثـــري مـــن األعـــراس يف 

تســـمح باقتصـــاد الوقـــت واجلهـــد حـــني أن امكانيـــة التصـــوير 
 .ودراسة كل هذه املعطيات دراسة دقيقة متأنية

 التكامل المنهجي في البحوث الحقلية 

ا الدراسة  إن تنوع املواضيع اليت تعىن 
االنثروبولوجية وطبيعتها تتطلب ليونة يف التعامل مع 
الظواهر املدروسة يف مجع املادة االثنوغرافية اليت يعتمد 

باحث يف التحليل وتطويع طرق وتقنيات البحث عليها ال
 دراسة"لتتالءم مع أهداف الدراسة االنثروبولوجية 

ولكنها  ليست فقط دراسة للمجتمعات األخرى، ،"القبائل
دراسة مقارنة وردية مرتبطة بالتساؤل حول مستقبل وقيمة 

 –جان بيار وارنييه و فيليب البورت " هذه احلضارات 
 Philipe Laburthe-Tolra ;Jean-Pierreتولرة

Warnier p26) (،  فالدراسة احلقلية تنتقل بني دراسة
تدعي تاريخ اجملتمعات والتنبؤ بالتحوالت املمكنة مما يس

تتفق مع أهداف الدراسة تكامل مناهج وطرق تتكيف و 
حث يف البحوث ويلتزم البا .وطبيعة املوضوع املراد دراسته

نثروبولوجية احلقلية يف البحوث االاالجتماعية عموما و 
معايري تتعلق يري تتعلق بالتخطيط للبحث ذاته و خاصة مبعا

االنسانية اليت ع املبحوث والتفاعالت البحثية و باجملتم
حتدث بني الباحث وجمتمع البحث وتتمثل هذه املعايري 

  :يف
  التخطيط للبحث يكون على أساس حتديد اهلدف

وسائل اليت من الدراسة و كذا الطرق و التقنيات وال
 .يستخدمها الباحث للوصول إىل املعلومات

 الزماين لبحث وتتعلق باجملال اجلغرايف و معايري جمتمع ا
للدراسة وخطة املشاركة يف النشاطات االجتماعية 

 .من خالل املعايشة امليدانية

   الصعوبة والسهولة يف التعامل مع أفراد جمتمع
لباحث البحث وكيفية االندماج معهم حيث يلتزم ا

 .باملعايشة مع حماولة التخلي عن ذاتيته يف البحث



 

114 
 

إن االنثربولوجيا غنية مبناهج العلوم االجتماعية اليت 
تساعد على استنطاق الواقع من خالل استخدام التقنيات 

دف األدوات الكفيلة جبمع املعطيات وتنظيمها و و  حتليلها 
ية امكانتكون مالئمة  للمجتمع املدروس و  بناء نظريات

ولكننا نعتقد أن . تعميم النتائج على اجملتمعات املتماثلة
االنرتوبولوجيا جيب أن تنفرد باستخدام املنهج التجرييب يف 
أحسن أوجه استخدامه يف العلوم االنسانية واالجتماعية 
وبالشكل الذي يكاد يقرتب من استخدامه يف العلوم 

ما يعتقد بل وال يتأتى ذلك املالحظة باملشاركة ك. التجريبية
ا املعايشة جيب على الباحث . مبشاركة أكرب ونقصد 

األنرتوبولوجي أن جيد اإلمكانيات الالزمة اليت جتعله ينظم 
إىل اجملتمع الذي يريد دراسته بشكل ال يثري االنتباه حىت 
يتمكن من بناء عالقات اجتماعية كافية لبناء الثقة التامة 

تمع دون أن يفقد الوعي اليت تضعه يف موضع أفراد هذا اجمل
  .   بكونه باحثا
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  تأثير البيئة االجتماعية ودورها في تشكيل ثقلفة الطفل
  حيرش بغداد ليلى أمال 

  - مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس قسم علم االجتماع ،
 
 

 :مقدمـــة 

ا تعرب عن إجتاهاته  تعترب الثقافة نتاج إنساين أل
يف طقوسه وإحتفاالته وللثقافة عالقة مباشرة بالنواحي 

ا ما يطلق عليه بالثقافة اإلجتماعية اليت اإلجتماعية وهذ
تعكس إجتاهات األفراد من خالل عملية التنشئة 
اإلجتماعية ممثال بعملية التطــــبيع اإلجتماعي لذلك فهي 
تؤثر تأثريا كبريا على شخصية الفـــرد خصوصا وأن 
ا العمل املتكامل من النواحي  الشخصية تعرف بأ

  . ية اليت متيز فرد عن آخر اجلسدية والنفسية واإلنفعال
وتشمل التنشئة اإلجتماعية اجلهود والوسائل 
اإلجتماعية الفردية اليت تؤدي إىل حتويل الكائن العضوي 
إىل كائن إجتماعي ومبا أن الطفل يولد دون معرفة مسبقة 
أو ثقافة تساعده على التكيف مع جمتمعه بل يكتسبها 

حملاكاة وبالتايل خالل فرتات منوه عــن طريق التعلم وا
فالتنشئة اإلجتماعية تساعده على ذلك وتساهــــم يف بناء 
شخصيته وذلك مبساعــــدة مؤسسات اجملتمع وأمهها 
املؤسسة اإلعالمية وخصوصا التلفاز الذي يبث براجما 
متنوعة بدورها تبث ثقافة قد ثؤثر على الطفل وتساهم يف 

يه ما يسمى بناء شخصيته وبالتايل تساهم يف تكوين لد
  .بثقافة الطفل أي تنشئته ثقافيا 

  :مفهوم ثقافة الطفل 
لقد تعددت التعاريف اليت تعرضت لدراسة ثقافة 

بالطفل فولة مرحلة يقرتن إمسها بالصغر و الطفل بإعتبار الط
يف مرحلة مبكرة من عمره واليت يكون فيها حباجة إىل 
 والديه وقد تنوعت هذه التعاريف حبكم السؤال الذي

  يطرح نفسه وهو هل ميتلك الطفل ثقافة ؟
ترى مسية فهمي أن مفهوم ثقافة الطفل يظهر من 
خالل التأكيد على أن الثقافة هي األساليب احلياتية 
جملتمع معني وما تتضمنه من معان وقيم واليت تتحقق 

  )1( :بعمليتني مرتابطتني
  

  
، اإلبداعية وتسفر عن التجريبية، اإلستكشافية -1

  .مبتكرة و تذوق القيم اجملسدة فيها  منجزات
املعامالت ذه القيم يف العادات املعيشية و ترويج هل -2

اليومية وال غىن للثقافة عن هاتني العمليتني إذ قدر هلا أن 
تستمر فال ثقافة بدون إبتكار منجزات تتضمن قيما أصيلة 

م    .وال حياة لقيم ال ميارسها أفراد اجملتمع يف أساليب حيا
لك تعرب الثقافة عن أسلوب حياة تدخل يف إطاره لذ

  .املنجزات و اإلبتكارات واملمارسات 
ولربط ذلك مبرحلة الطفولة فإنه ميكن توضيح أن 
الطفل ميتلك طاقة متكنه من اإلبتكار وإبداع منجزات 

ل مراحل منوه ومبساعدة أسرته معربة عن قيم ثقافية خال
، كإعطائه لى ذلكيساعده ع ذلك من خالل توفري له ماو 

حرية اإلستطالع يف بيئته من أجل معرفة خمتلف ألوان 
  .الرتاث الثقايف 

وإضافة إىل ذلك إستخدام جممل املواد املوجودة يف 
بيئته وذلك من أجل التعبري التلقائي احلر عن جتاربه 
الشخصية وبالتايل تنمية لديه أسلوب احلوار من أجل 

  .التعبري 
تشري إىل أنواع " قافة الطفل وترى مسية فهمي أن ث

النشاط اليت يبتكرها األطفال مستخدمني مواد بيئتهم 
م الشخصية  وأساليب تراثهم الثقايف للتعبري حبرية عن جتار

م م إزاء . يف العامل احمليط  وعن خلجات وجدا
م  م ومشكال م ورغبا األحداث اليت تقع هلم وعن ختيال

شكالت، فاأللعاب اليت وما يرونه من حلول هلذه امل
ا  ا، والرقصات اليت يبتكرو ا واألغاين اليت يؤلفو يقومون 
ا،  ا، والرسومات اليت يتصورو والقصص اليت يتخيلو
ا وغري ذلك من األنشطة  واملسرحيات اليت يبدعو

ا بأوسع قدر من احلرية والتلقائية  . واملنجزات اليت يزاولو
ا  فهذه مجيعا هي اليت تشكل وعيهم ومن مث ثقافتهم أل
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م يف مواجهة األحداث   م إىل احلياة و أسلو تتضمن نظر
  )2( ".كما جتسد املعاين اليت هلا قيمة بالنسبة ملرحلة منوهم 

وال يتحقق كل ذلك إال من خالل توجيه الرعاية والعناية 
م  م للتعبري عن مكنونات شخصيا   .لألطفال ومساعد

هي تلك " أن ثقافة الطفل  أما عفاف عويس ترى
القيم السلوكية والذوقية واخللقية اليت تنقلها الصفوة املبدعة 

حبيث .....من أفراد اجملتمع يف صورة فنية وأدبية لألطفال
نصل بالطفل إىل جتاوز مرحلة إرضاء احلاجات البيولوجية 

  )3("جديدة ومتطورة للتكيف والتفاعلإىل إبتكار أساليب 
أن ثقافة الطفل " لتواب يوسف كما يرى عبد ا

تدريبية على اإلبداع  تشري إىل تنمية ذكاء الطفل ووسيلة
إكتشافه لذاته وقدراته من خالل  )4(وأسلوب ،واإلبتكار

  "التفكري العلمي و املنطقي وتوسيع آفاقه وخياله
يف حني هادي نعمان اهلييت يعرف ثقافة الطفل 

ا  جملتمع ، ويعرف إحدى الثقافات الفرعية يف ا"على أ
ا الثقافة اليت متيز قطاعا رئيسيا يف اجملتمع  الثقافة الفرعية بأ
وتشكل جزءا من ثقافته الكلية لكنها ختتلف عنها يف 

  )5("املظاهر و املستويات 
ويتفق أغلب الباحثني يف ثقافة الطفل على أن 
مفهوم الثقافة شامل يتسع للعادات والقيم واملعتقدات 

وك والعالقات واألدوار والتقنيات اليت ينبغي وأساليب السل
 )6( "تعلمها والتكيف معها مبا يعطي احلياة منطا حمددا 

وبذلك فإن ثقافة الطفل تشكل منبع يتشرب منه الطفل 
قيم جمتمعه لذلك فهي جزء ال يتجزء من الثقافة العامة 

جيد الطفل خالهلا ما يساعده على اإلندماج يف .للمجتمع
إلنسجام داخله وبالتايل داخل إطاره الثقايف العام اجملتمع وا

ا كلها  وإن إختلفت هذه التعريفات لثقافة الطفل إال أ
تتفق وجتمع على أن الطفل ميلك حقا ثقافة قد تعرب عن 

وحىت وإن .أسلوب احلياة السائد يف جمتمع األطفال 
ه إعتربها اهلييت ثقافة فرعية فهي دائما مرتبطة باجملتمع وببنائ

فهي ذلك الكل "الثقايف العام الذي حيددها ويرمسها 
م ولغتهم وأساليب  املركب من أفكار األطفال وعادا

  )7( ".أدائهم األنشطة املختلفة وتعبريهم عن أنفسهم 
ا عملية  فثقافة الطفل عموما تؤكد على أ
تم مبختلف اجملاالت يف احلياة يكتسب  ديناميكية شاملة 

عدد كبري من أشكال املعرفة من فنون من خالهلا الطفل 
وعلوم و آداب وكل ما يتناسب مع مراحل منوه ويتحكم 
يف ذلك عدة عوامـــل أوهلا الثقافة العامة للمجتمع والبيئة 

ذا الطفل    .احمليطة 
  خصائصها مقومات ثقافة الطفل و 

ن لغريهم يتميز عامل الطفولة خبصائصه اليت ال مي
العادات واملعايري وطرق خاصة يف أن يفهمها كاملفردات و 

م يعربون عن أنفسهم بطرقهم اخلاصة وغري اللعب ، كما أ
ا عن  ذلك وكل هذا جيعلنا نقول أن هلم ميزات ينفردون 
م يتواصلون عن طريقه  غريهم وأسلوب حياة خاص 
بعضهم ببعض ويشلون من خالله عاملا خاصا يطلق عليه 

الطفل هي جزء من الثقافة ومبا أن ثقافة . عامل الطفولة 
ا مستوحاة من هذه الثقافةالعامة للمجت ، فالطفل مع أل

ال ميكنه أن يشكل ثقافة خاصة به خارجة عن إطار ثقافة 
جمتمعه بل يشكل ثقافة متداخلة مع ثقافة جمتمعه لذلك 
 تظهر يف ثقافة الطفل عموميات وخصوصيات و بدائل

ليت يشرتك فيها وهي تشمل جممل العناصر ا :العموميات
م الطبقية مجيع األطفال يف اجملتمع مع إختالف إنت ماءا

  .، أمناط لعبهممثل لغة األطفال
وهي ماال يشرتك فيه مجيع األطفال يف نفس : اخلصوصيات

اجملتمع وإمنا ختتص به ماعات معينة منهم ألن هذه 
  .العناصر تتوزع على أطفال طبقات معينة 

عناصر اليت تنتشر بني األطفال وهي جممل ال: البديالت  
الذين ميكنهم اإلتصال املباشر أو غري املباشر بثقافات 
م مما جيعل عناصر دخيلة على ثقافتهم  أخرى غري ثقافا

  .متتزج معها 
  :خصائص ثقافة الطفل 

إن فئة األطفال ال تشكل مجهورا متجانسا لذلك 
ا ختتلف  من الصعب حتديد خصائص ثقافات األطفال أل
من جمتمع آلخر ومنه كل طور يف منو الطفل ميلك األطفال 
خالله ثقافة خاصة مشرتكة يف مسات معينة إذ ختتلف قيم 
م يف الطفولة املبكرة عن  األطفال وعادات لعبهم و سلوكا
غريهم من األطفال يف الطفولة املتأخرة ، ومنه ختتلف ثقافة 

حتيط به وميكن الطفل تبعا للبيئة اإلجتماعية الثقافية اليت 
ا طريقة متنامية غري  إدراك خصائص ثقافة الطفل على أ
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ا تتفق مع مسات  تابثة ديناميكية هلا عالقة بنمو الطفل أل
اال ، وجتهزه ليتكيف مع طفل يف مرحلة النمو اليت مير 

  .املرحلة املوالية بثقافتها اخلاصة 
  :أثر الثقافة في تشكيل وعي الطفل 

من جمتمعه القيم واملعرفة إن الطفل يكتسب 
والسلوكات الصحيحة عن طريق ما يصله من ثقافة جمتمعه 
اليت تنتقل إليه بواسطة األسرة وغريها من املؤسسات، 

الطفل يتصل " لذلك تساهم يف تشكيل وعي الطفل 
ما  يمن على حياة األسرة واجملتمع فيتأثر  بالثقافة اليت 

  )8("  ويؤثر فيهما ويكتسب منهما الوعي 

  :كله الثقافة من خالل  تالث عناصرولكن هذا الوعي تش
  :الثقافة وعالقتها بشخصية الطفل -

تؤكد ميد على أن الطفل يولد صفحة بيضاء والثقافة اليت 
يستقبلها هي اليت ترسم وختطط مالمح الشخصية من 

ولكن ميد . خالل عموميات وخصوصيات وبدائل الثقافة
أن " وقد اد كاردنيه . خصية جعلت الثقافة تسبق الش

لكفاية اصح نظريات الثقافة والشخصية مل يتعمقوا مبا فيه ا
بذلك فشلوا يف فهم الطبيعة يف عملية تكوين الشخصية و 

فالشخصية من خالل هذا تعترب  )9("احلقة للعالقة بينهما 
العادات وغريها من لسلوك و أسلوبا عاما منظما لنماذج ا

يتكون نتيجة خمتلف خربات لذي ، هذا األسلوب االقيم
، فالطفل الشخص وتتشكل من خالل التفاعل اإلجتماعي

تفاعل يولد من دون شخصية ولكن يكتسبها بفضل ال
، فالشخصية هي وليدة الثقافة اإلجتماعي مع بيئته وحميطه

قافة تكون وتتعدد الشخصيات مع تنوع الثقافات وكل ث
ي إال نتاج فالشخصية ما ه. الشخصية املناسبة معها

  .ثقايف
  :الثقافة وسلوك الطفل  - 

 شخصية أمناطا خمتلفة يكتسب الطفل إضافة إىل
ج التفاعل املستمر بني ، فالسلوك هو نتا من السلوك
الثقافة لذلك يعترب سلوك األطفال وليد الثقافة الشخصية و 

حيث يتعلم الطفل أمناطا حمددة من السلوك كما يتعلم ما 
  .تمع ويندمج  فيه جيعله يتكيف مع اجمل

  
  

  :الثقافة ونمو الطفل  - 
يف منو الطفل ألن احمليط  تلعب الثقافة دورا مهما 

، على النمو اإلنفعايل واإلجتماعيبدرجة كبرية يؤثر و 
تؤثر كما . فة تلعب دورا يف تشكيل اإلدراكاتفالثقا

اإلنفعايل للطفل وذلك من الثقافة يف النمو العاطفي و 
إكتسابه الطرق التعبريية اته للمؤثرات و خالل تنمية إستجاب

  .من خالل تنظيم حركاته ومهاراته عن إنفعاالته أما حركيا
  :العوامل المؤثرة في تشكيل ثقافة الطفل 

يعترب احمليط اإلجتماعي الثقايف مهما يف تكوين 
شخصية اإلنسان وحتديد سلوكه، فداخل اجملتمع يتحول 

تسب ثقافته، فعندما الطفل إىل كائن إجتماعي وداخله يك
يولد جيد ثقافة زاخرة بالعادات والتقاليد واألفكار ،القيم 

لذلك يؤثر الطفل يف  وتراثا كونه اجملتمع على مر العصور،
البيئة وتؤثر فيه ضمن عالقة جدلية لذلك هناك عدة 
مصادر تساهم يف تشكيل ثقافة الطفل أو باألحرى 

لطفل يف ظل مؤسسات أي كل ما ميكن أن يتفاعل معه ا
  )10( .البيئة احمليطة 

  :  األسرة-
تعترب األسرة املؤسسة األوىل اليت يتلقى فيها الطفل 

إن أول بيئة "تنشئته واليت ميكنها أن تنقل له ثقافة جمتمعه 
إجتماعية ثقافية يقابلها الطفل، ويتفاعل معها وتغرس فيه 

كلمة هي البذور اإلجتماعية والثقافية األوىل باملعىن العام لل
األسرة اليت يتعرض فيها الطفل ملختلف التأثريات 

لذلك فإن  )11("اإلجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع
. اجلو األسري يلعب دورا كبريا يف تشكيل ثقافة الطفل 

من خالل ما يكتسبه من تنشئة اليت تتأثر بالظروف 
 املعيشية لألسرة ومبستواهم الثقايف وغريه من العوامل،

م توفري ألبنائهم خربات تعليمية  فالوالدين املتعلمني بإمكا
وثقافية وكذا بالنسبة للمستوى املادي مما جيعلهم يتمتعون 
  . بأشياء أخرى تساعدهم على تشكيل ثقافتهم و تكوينها

  :المدرسة  - 
يعترب التعليم إحدى العناصر األساسية يف تشكيل 

املؤسسة الثانية اليت  الثقافة وتنميتها لذلك تعترب املدرسة
تساهم يف تشكيل ثقافة الطفل ووعيه ووظيفتها مكملة 
لوظيفة األسرة وقد رأى دوركامي أن املدرسة هي املكان 
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املؤسسة  –ينظمها الوحيد الذي يصقل ثقافة الطفل و 
  :الدينية 

ا تعلمه  وهي تساهم بقدر كبري يف تشكيل ثقافة الطفل أل
ا وتغرس القيم الروحية املعايري السلوكية الواجب  إستقا

لذلك فهي تزوده بقدر من الثقافة وتساهم يف تشكيل 
ا    .وعيه 

  :وسائل اإلعالم  - 
أضحت وسائل اإلعالم تلعب دورا كبريا يف تشكيل الثقافة 
ا هي اليت يتصل  خاصة عند الطفل خصوصا التلفزيون أل

لك ا الطفل إتصاال دائما و يقضي معظم وقته أمامها لذ
أصبحت قوة جاذبة يتعرض هلا الطفل تلقائيا، فقد أكد 
ماكلوهان على أن وسائل اإلعالم تغري من طبيعة الثقافة 
ا لذلك تشكل الثقافة مضمون معظم وسائل  بكل مقوما
اإلعالم ، كما يؤكد ويلرب شرام على أن الفرد يتعرض يف 

ساعات يف 3جملتمع الذي تتوافر فيه هذه الوسائل حلوايل ا
  )12( "املتوسط يوميا حيصل خالهلا على خمتلف ألوان الثقافة

وأهم هذه الوسائل التلفزيون ألنه وسيلة مسعية بصرية 
والصورة داخله جتلب إليه العديد من فئات اجملتمع وعلى 

مسموعة ينقل التلفزيون الكلمة والصورة " رأسهم األطفال 
ومرئية فضال على أنه خياطب األميني، واملتعلمني على 
م العمرية أو التعليمية أو اإلجتماعية أو  إختالف مستويا

فثقافة الطفل أصبحت عرضة للتأثر مبا  )13("اإليولوجية
يقدمه التلفزيون ألنه يستمد منه املقومات الثقافية 

ال مييز ، خصوصا وأن الطفل يف مراحل طفولته الرتفيهيةو 
بني ما هو واقعي وما هو خيايل و يعترب ما يعرض يف 
التلفزيون واقعا حقيقيا لذلك جنده يقلد كل مايراه و حياكيه 

 .مما يدلنا على تأثر وعيه بالتلفزيون ومن مث تأثر ثقافته 
  :قائمة المراجع 

مسية فهمي ، علم النفس و ثقافة الطفل ، مكتبة األجنلو املصرية ،  -
  1979،  القاهرة

عفاف أمحد عويس ، ثقافة الطفل بني الواقع و الطموحات ، مكتبة  -
 1992الزهرة ، القاهرة ،

إيناس حممد غزال ، اإلعالنات التلفزيونية و ثقافة الطفل ، دار اجلامعة  -
 2001اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 

، 132هادي نعمان اهلييت ، ثقافة األطفال ، عامل املعرفة ، العدد  -
 1988الكويت ، 

ضة الشرق ،  - عبد اهلادي اجلوهري ،أسس علم اإلجتماع ، مكتبة 
 1991القاهرة ،

يعقوب الشاروين ، الطفل و التنمية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، جملة -
 1990،  111القاهرة ، العدد 

 هدى حممد قناوي ، الطفل تنشئته وحاجاته ، مكتبة األجنلو املصرية ، -
 1988القاهرة ، 

عاطف عديل العبد ، اإلعالم املرئي املوجه للطفل العريب ، دار الفكر  -
 1989العريب ، القاهرة ، 

حممد السيد حالوة ، تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف ، كلية  رياض  -
  16،ص 2002األطفال ، مصر 

جرير ، باسم علي حوامدة و آخرون ، وسائل اإلعالم و الطفولة ، دار  -
   2006عمان ، 

  
  :الهوامش

مسية فهمي ، علم النفس و ثقافة الطفل ، مكتبة األجنلو املصرية ،  .1
  63، ص 1979القاهرة ، 

  32-31مسية فهمي ، مرجع سبق ذكره ، ص .2
عفاف أمحد عويس ، ثقافة الطفل بني الواقع و الطموحات ، مكتبة  .3

  20، ص 1992الزهرة ، القاهرة ،
عالنات التلفزيونية و ثقافة الطفل ، دار إيناس حممد غزال ، اإل .4

 75،ص2001اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 

، 132هادي نعمان اهلييت ، ثقافة األطفال ، عامل املعرفة ، العدد  .5
  -29،ص 1988الكويت ، 

حممد السيد حالوة ، تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف ، كلية -3 .6
  16ص، 2002رياض األطفال ، مصر ، 

باسم علي حوامدة و آخرون ، وسائل اإلعالم و الطفولة ،دار  .7
  46،ص 2006،  1عمان ،ط ،يرجر 

ضة الشرق ،  .8 عبد اهلادي اجلوهري ،أسس علم اإلجتماع ، مكتبة 
  106-103، ص 1991القاهرة ،

يعقوب الشاروين ، الطفل و التنمية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  .9
  7،ص 1990،  111جملة القاهرة ، العدد 

ة األجنلو هدى حممد قناوي ، الطفل تنشئته وحاجاته ، مكتب .10
  30، ص 1988، القاهرة ، املصرية

  105إيناس حممد غزال ، مرجع سبق ذره ، ص .11
عاطف عديل العبد ، اإلعالم املرئي املوجه للطفل العريب ، دار  .12

 3، ص 1989الفكر العريب ، القاهرة ، 
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  :مرجعية الدينية في الفكر السلفيإشكالية ال
  .دراسة ميدانية مقارنة بين الفكر السلفي التكفيري والفكر السلفي العلمي 

  بن عطية حاج ميلود 
  جامعة معسكر ". أ" أستاذ مساعد 

  : مقدمة
تعترب الظاهرة السلفية من املواضيع اليت استقطبت 
ام العام واخلاص يف اآلونة األخرية، وغذت تويل اهتم

الباحثني ليس يف اجملال الديين فحسب وإمنا يف مجيع 
  . اجملاالت وخاصة يف العلوم االجتماعية والعلوم الدينية

ل إىل إشكالية املفهوم سنتطرق يف هذا املقا
عند السلفية التكفريية والسلفية العلمية، " السلفية"

وسنتطرق أيضا إىل إشكالية املرتكزات اليت تعتمد عليها 
  ) . التكفريية والعلمية (بنوعيها  السلفية

اعتمدنا يف حبثنا امليداين على تقنية املالحظة 
باملشاركة كتقنية أساسية يف هذا البحث مث كانت املقابلة  

املالحظة "على تقنية  كتقنية مكملة فيما بعد، اعتمدنا
، وحىت ية األمر وأخفينا هويتنا كباحثنييف بدا" باملشاركة

البحث أقناعنا عينة البحث على أننا نندمج يف اجملتمع 
املنهج الصحيح ملعرفة اهللا وعبادته عن " نريد أن نعرف 

علم وليس عن جهل وبالتايل وهذا يستوجب عليا طرح 
، حىت أصبح املسلم ... أسئلة حول املفهوم واملرتكزات 

الذي ينجوا من عذاب اهللا باعتبار أنكم أنتم الفرقة الناجية 
طريقة حىت أكون مقبوال يف جمتمع وانتهجت هذه ال" 

فاملالحظة باملشاركة تعين أن يكون تعين أن " ،البحث
يكون املالحظ مشاركا، أي جيب عليه أن يكون مقبوال 
حىت يستطيع أن يندمج يف اجلماعة إىل حد أن ينسى دوره  
كمالحظ، ولكن يبقى حاضرا كفرد ما، وأكثر من ذلك 

شعور باالنتماء إىل فاملالحظة باملشاركة ال تتطلب ال
ا  اجلماعة املدروسة ، وإمنا مشاركة هذه اجلماعة يف نشاطا

       )1(اليومية
ا جمتمع البحث  على " هذه اهلوية اليت أقنعت 

جعلتين استفسر " أنين أريد عبادة اهللا على املنهج الصحيح 
الذي " واملرتكزات " املفهوم " عن كل شيء فيما يتعلق 

  ، ثانيا جعلتين أن أمجع املعلومات اليت  هو موضوع املقال
  

  
كنت أود احلصول عليها بدون صعوبة تذكر، بل هم من  

ا    . كانوا يرشدونين إىل املراجع والكتب اليت هم مقتنعون 
ومما ساعدين أيضا هو متركز جمتمع البحث       

إىل مساجد خمتلفة، فالسلفية التكفريية ترتكز يف حي 
 يف مسجد ابن تيمية، والسلفية ليسكور وهو حي شعيب

العلمية ترتكز حبي مسجد أسامة بن زيد ، وهو حي  
  . شعيب أيضا بوهران

وقضيت ثالثة أشهر يف كال املسجدين أي الفرتة 
   ، أشهر، دامت فرتة الزمنية للبحث 6الزمنية كانت 

قد يكون مالحظا مشاركا أو أن يكون مشاركا " فالباحث
حباث، ولكن معظم األحباث مالحظا، ولكن معظم األ

قامت  : األنثربولوجية تعتمد على الدور األول فمثال 
Gene Shelley  1992 ( بدراسة األفراد الذين يعانون من

أمراض القصور الكلوي،فقضت مئات الساعات يف مركز 
طيب لتصفية الدم من املواد السامة، تالحظ وتسمع وتسأل 

ني، فلم تقدم وتتحدث حول كل جوانب حياة املبحوث
ا ممرضة، وال تعرض نفسها ملثل هذه  نفسها على أ

،كما ترى )2(المالحظ المشارك فقامت بدورالفحوص 
املالحظة "أن)Madleine Grawitz( مادلني قراويز

باملشاركة تعين أن يكون املالحظ مشاركا،أي جيب عليه أن 
يكون مقبوال حىت يستطيع أن يندمج يف اجلماعة إىل حد 

  . دوره كمالحظ ولكن يبقى حاضرا كفرد ما سى أن ين
وأكثر من ذلك فاملالحظة باملشاركة ال تتطلب الشعور     

باالنتماء إىل اجلماعة املدروسة، وإمنا مشاركة هذه اجلماعة 
ا اليومية     )3(يف نشاطا

  : عينة البحث 
عينة البحث كانت مقصودة،حيث اخرتنا العينة اليت    

يس جمرد تتبع منهج بدون أن تعلم عنه تؤمن بأفكارها ول
شيئا، وقد أفادتنا املرحلة االستطالعية ن حيث تعرفنا على 
األعضاء الذين يؤمنون بأفكارهم سواء ذات توجه السلفية 
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العملية، أو ذات التوجه السلفية التكفريية، حيث مت اخرتنا 
أعضاء من السلفية  10وأفراد  من السلفية التكفريية ،  10
  .     مية العل
ولكن املالحظة اليت أود ذكرها، أنين مل أتطرق إىل ذكر     

أجوبة املبحوثني كلهم يف آن واحد نظرا للتطابق إجابتهم 
:  ) 08(يرى املبحوث رقم : يف املعىن، فعلى سبيل املثال 

أن السلف هم رجال عرفوا اهللا فقدروه حق قدره  " 
هللا الواحد الصمد، وعرفوا الدنيا فعافوها، وتوجهوا إلى ا

السلفية هم من يدقون بابه لنيل رضاه ، تاركين اللعب 
، ويف نفس السياق يقول واللهو يلهثون وراء الدنيا الفانية

أن السلفية هم من يقول فيهم ):"" 02(رقم  ثاملبحو
اهللا في كتابه العزيز رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 

ما بدلوا نهم من ينتظر و فمنهم من قضى نحبه وم
  " ، فالسلفية هي باختصار قال اهللا قال الرسول تبديال

السلفية هي تحارب ):" 01( ويقول املبحوث رقم   
، ويقول المبحوث رقم " الحزبية، وهي المنهج الحق 

السلفية هي ما وصى به سيدي الحبيب النبي ): "06(
عليه أفضل الصالة والسالم ابنته فاطمة حينما قال لها 

ويقول ، "لف أنا لك أي ابتياع منهاج النبي نعم الس
أن السلفية هي ما كان عليه ): " 06(  املبحوث رقم

النبي في المأكل والمشرب والمنشط والمكره، 
 ويف نفس السياق يقول املبحوث رقم" والغضب والفرح 

السلفية هي جماعة اهل الحق وتنبذ البدعة، ): " 09( 
ول البمحوث ويق" هي تنتسب إلى المنهج الحق 

هي ال تجيز الخروج عن "أن السلفية ) : " 10(رقم
  "  الحاكم وال تدعو إلى ثورة وهي تصلح ما أفسده 

: وبالتايل نظرا للتشابه أجوبة املبحوثني حول السؤال"    
فاخرتت األجوبة اليت تتصف بالعمق " ما معىن السلفية؟ 

 قمواملبحوث ر  )04( وقوة الطرح، حيث أن املبحوث رقم 
إجابتهم ، )03( واملبحوث رقم) 07( واملبحوث رقم )05(

كانت ملمة باملوضوع وفيها مادة معلوماتية مهمة يل 
  . للتحليل

  . وهذا األمر ينطبق على مجيع األسئلة املطروحة    
  
  

سنتطرق يف هذا املقال إشكالية املرجعية يف الفكر   
فية السلفي،حيث هناك إشكاالت تؤرق هذا الفكر  فالسل

العلمية ترى منهج اإلخوان املسلمني منهاج باطل ، اما 
السلفية التكفريية ترى منهج اإلخوان منهج سين بل 

مث السلفية العملية ترى السلفية . وتعتربه مرجعية هلا
التكفريية هم ليسوا سلفيني هم خوارج، أم السلفية 
التكفريية ترى السلفية العلمية هم مرجئة، مث كل واحدة 

   " .  السلفية " األحقية يف استنباط  تدعي
منهج اإلخوان المسلمون بين القبول والرفض في  - أ

  : الفكر السلفي 
 :اإلخوان المسلمون في ميزان السلفية العلمية 1-1

م جروا على  )السلفية التكفريية(ترى السلفية العلمية ، بأ
):" 07(رقماألمة اإلسالمية الويالت يقول املبحوث 

طب، وحسن البنا يعتبران من بين أقطاب السيد ق
  " . الفكر اإلخوان جروا البالءات على األمة 

تعترب السلفية العلمية أن سيد قطب وحسن البنا ومنهج   
 –بصلة )السلفية العلمية(اإلخوان ال ميت للمنهج احلق

، ويف هذا الصدد  -منهجهم  –يقصدون باملنهج احلق 
إخوان المسلمون  " فكارإن أ: ")03(يقول املبحوث رقم 

أفكار مجرد خزعبالت وتتميز بإثارة مشاعر وعواطف 
العوام وليس لها صلة بدعوة الحق، فأسلوب سيد 
قطب أسلوب استفزازي، يجلب القارئ بما يهيج 
مشاعره الدينية فقط وخاصة إذا كان من الشباب الذين 
يندفعون في غير روية إلى دعوة الداعي باسم الدين 

ما يوحى إليهم من أهداف ، ويحسبون أنها ويقبلون 
  ."جه اهللا واألخذ به سبيل الجنةدعوة الحق الخالصة لو 

م  وحيكم مبحوث أخر على السيد قطب وحسن البنا بأ
م على الكثري  دعاة إىل اهللا وليسوا علماء، واشتملت دعو

يجب أن ندرك  ):"06(»:من األخطاء يقول املبحوث رقم
عوة إلى اهللا ليس مقتصرا على أن مجال الد: أوال 
مكنه من ، يفقط  فكل من له العلم الشرعي ما العلماء

، فعليه بالدعوة حسب الدين) الشرع(تبليغ هذا 
رصيده العلمي ، فمن هذا األصل نقول أن سيد قطب 
وحسن البنا رحمهم اهللا داعيان إلى اهللا تعالى ، كما 

شعرا أنهما قدما للمسلمين أشياء كثيرة تنفعهم وأ
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المسلمين بوجوب العودة إلى اهللا وإلى اإلسالم،لكن 
هذا شيء، والقول بأنهما عالمان شيء أخر، فالرجالن 
ليس عالمان،وليست لهما العصمة،وبالتالي لهم أخطاء 
غير مقصودة في مجال الدعوة، فنحن نرحم عليهما 

  ". ألنهما مسلمان 
 :)01(يف هذا الصدد أيضا يقول املبحوث رقمو      

اعلم وفقك اهللا لطاعته، أن سيد قطب األديب هو "
رجل أديب وشاعر ومفكر وليس هذا رجل ممن يأخذ 
عنهم في علم الشريعة كالتفسير، القرآن، والسنة 

  ). هذا أوال(الصحيحة وغيرها من علوم الكتاب والسنة 
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن الباز عن سيد     

  : قطب 
بن مجموع فتاوى ا" في تفسير  مسكين ضايع"فقال 
فهو بمنزلة . )جمع محمد بن سعد الشويحر(باز 

الجرح كما هو مقرر في أصول علم الرجال في الجرح 
والتعديل، وهو يكفر المجتمعات بالجملة وهذه كتبه 
موجودة ومطبوعة وبينة على مدعي ، قال السيد قطب 

إنه ليس على وجه " " ضالل " رحمه اهللا في تفسيره 
األرض اليوم دولة مسلمة ، وال مجتمع مسلم قاعدة 

جزء الرابع " التعامل فيه هي شريعة اهللا والفقه اإلسالمي
  . 22- 21صصفحة ، 

وهكذا في غير موضع من كتاباته، وقد شهد على      
أحد منظري اإلخوان المسلمون في " فكره التكفيري 

في هذه المرحلة " الشيخ يوسف القرضاوي : العالم
رت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة ظه

... األخيرة من تفكيره والتي تنضخ بتكفير المجتمع
ضالل "ويتجلى ذلك وأوضح ما يكون في تفسير

ومعظمة "في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق" القرآن
" مقتبس من الضالل وفي اإلسالم ومشكالت الحضارة

قال . 110فحة ص –كتاب أولويات الحركة اإلسالمية 
، وهناك ردود الشيخ "وشهد شاهد من أهلها " تعالى 

المحدث أحمد شاكر على فكر سيد قطب مطبوع 
ضمن مجموع مقاالت الشيخ أحمد شاكر ذلك في 
الخمسينيات القرن الماضي، فكتبه تدعو إلى تكفير 
والخروج على الحكام فضال عن طعن وجحود في 

نسأل اهللا . ىاألحاديث والصفات الباري جلى وعل
  .  السالمة والعافية 

وعلى هذا فالسلفيين يحذرون من كتبه وما فيها ما     
يضاد عقيدة أهل السنة والجماعة وهم ال يكفرون 
السيد رحمه اهللا،وهذه كتبهم موجودة مطبوعة ما فيها 

  . تكفير الشيخ، وإنما تحذير وهجرها فتأمل وفقك هللا
ب اإلخوان فهو أما السيد حسن البنا مؤسس حز    

رجل سياسي مئة بالمائة وليس ممن يعرف عليه علم أو 
فلنعمل فيما " سمات أهل العلم ، وهو صاحب مقولة 

أخذ " اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه 
من مجموع رسائل حسن البنا، وكان يقصد علماء زمانه 

كالشيخ أحمد شاكر ومحمد أل الشيخ : أهل الحديث
  . لباني واأل
أما : " قال الشيخ عبد العزيز ابن الباز رحمه اهللا   

عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطالقه 
فما كان من مسائل االجتهاد التي يخفى عليها 

أما من النص من كتاب ... فالواجب عدم اإلنكار فيها
  ".والسنة فالواجب اإلنكار على من خالف النص

هذا تقعيد حادث : ر بوزيد رحمه اهللاقال الشيخ بك   
فاسد إذ ال عذر لمن خالف في قواطع األحكام في 
اإلسالم فإنه ال إلجماع المسلمين ال يسوغ العذر وال 

مأخوذ من كتاب حكم " "التنازل عن مسلمات االعتقاد
ومما يطرد دعواه أيضا ما قاله في االجتماع ". االنتماء 

: بريطانية –يكية الذي حضره مع لجنة مشتركة أمر 
والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من : قال

الوجهة الدينية ألن هذه النقطة قد ال تكون مفهومة في 
" العالم الغربي ولهذا فأني أحب أن أوضحها باختصار 

فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية ألن القرآن 
الكريم حضي على مصافاتهم ومصادقتهم واإلسالم 

إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية ، وقد أثنى  شريعة
وال تجادلوا أهل " عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا 

  " . الكتاب إال بالتي هي أحسن 
قال الشيخ عبد العزيز ابن الباز عندما عرضت عليه     

 -هذه مقالة باطلة خبيثة،اليهود من:" هذه المقالة 
الناس، بل هم أعدى الناس للمؤمنين هم، هم من أشر 
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كما قال تعالى . أشد الناس عداوة للمؤمنين من الكفار
لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين " 

فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة " أشركوا
للمؤمنين وهذه مقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة ، على 
 قائلها أن يتوب إلى اهللا ويرجع إليه سبحانه وتعالى

دعوة " راجع كتاب " . ويندم على هذه المقالة السيئة 
نقد " وكتاب " اإلخوان المسلمون في ميزان اإلسالم

قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما 
الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان وفقه اهللا ، " اتفقنا فيه 

فهو كتاب قيم وننصح بقرأته لما عليه تقريط مجموعة 
لماء أهل السنة والجماعة منهم الشيخ المحدث من ع

  .       عبد المحسن العباد البدر " المدينة المنورة 
رمحة –فال العالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيميني      
ضالل القرآن لسيد قطب لسورة : يعين–قرأت تفسريه –اهللا

اإلخالص،وقد قال قوال عظيما فيها خمالفا ملا عليه أهل 
جلماعة حيث إن تفسريه هلا يدل على أنه يقول السنة وا

  . بوحدة الوجود
نقل سيد قطب  :" -رمحه اهللا -وقال احملدث األلباين  

كالم الصوفية وال ميكن أن يفهم منه إال أنه يقول وحدة 
خبط يده على فاحتة كتاب ّ  -رمحه اهللا -، وكتب"الوجود 

بيع للشيخ ر "العواصم مما كتب يف سيد قطب من القوا صم
كل ما رددته "حفظه اهللا،هده  العبارة -بن هادي أملدخلي

على سيد قطب حق صواب،  ومنه يتبني لكل قارىء 
مسلم على شيء من الثقافة اإلسالمية أن سيد قطب مل 
يكن على معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه، فجزاك اهللا خري 

على قيامك بواجب البيان والكشف عن )الربيع(أيها األخ 
    )4(واحنرافه عن اإلسالم جهله 

 64، ص هـ1422ونشر يف اجمللة السلفية العدد السابع عام 
إن األمر حيتاج إىل الدعوة الناس من " –يقول حممد قطب

م يف هده املرة ، يرفضون أن  جديد إىل اإلسالم، ال أل
ينطلقوا بأفواههم ، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، كما  

مكان الناس يرفضون نط  –قها يف الغربة األوىل،ولكن أل
لـ ال إله :يرفضون املقتضى الرئيسي  –يف هده املرة 

نقال من كتاب واقعنا .انتهى" حتكيم شريعة اهللا:وهو"إالاهللا
  .                                           املعاصر 

هدا تكفري للجماهري باجلملة، وإال كيف حيكم :  أقول  
م رفضوا حك  - م اهللا، وكيف يشببهم باجلاهلية قبلبأ

اإلسالم ؟ دون تفصيل أو استثناء للدين حيكمون شريعة 
   )5. (اهللا وليس هلم دستور إال كتاب اهللا

أما حسن البنا حني قام بالدعوة يف مصر تابعة على      
دعوته عشرات األلوف بل مئات األلوف لكنا مل نسمع 

ه أن يتخلى عن أنه شرط على أحد ممن دخلوا يف حزب
عقيدته السابقة سواء كانت شركية خرافية أو جهمية 
تعطيلية أو معتزلية تنقي القدر وتقول خبلق القرآن وجتحد 
رؤية اهللا يف اآلخرة أو غري دلك مل نسمع ومل نقرأ يف كتبه 
أنه قال ألحد منهم ال تدخل يف دعوتنا حىت تتخلى عن 

                       )6(. عقيدتك السابقة
صاحبة احلق وهي الفرقة نفسها  يةموترى السلفية العل     

ن أخطأ  يف وترى نفسها أصابت ومنهج اإلخوا الناجية،
  :وهي أمور 

وجعله أساسا للدعوة عند  :العناية بالتوحيد" -1 
، صلوات اهللا وسالمه أمجعني-السلفيني على طريقة الرسل

م ال يعتنون به، وال يرف عون به رأسا، وال أما احلزبيون فإ
م، وال منطلقا هلا   .                     جيعلونه أساسا لدعو

كبريه،صغريه ، والتحذير منه،واإلخبار :إنكار الشرك -2
بنكره،وأنه من املوبقات الكبار وأن كبريه خمرج من امللة 
 موجب للخلود يف النار،أما احلزبيون فهم خبالف ذلك،

رب،ويسكتون عنه بل فعله  فهم يتغاضون عن الشرك األك
  .كبارهم ، ومل يروه منكرا

ممثال : مصدر التلقي عند السلفيين هو اهللا ورسوله -3
يف كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهم 
يقدمون ما جاء عن اهللا، وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فهم : أما احلزبيون. وسلم على قول كل أحد وتوجيهه
ميقدمون قول أ ، وغلوا ئمتهم على الوحيني حتسينا للظن 

فمثال قول حسن : ، والبد أن أؤكد ذلك مبثالفيهم
نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما :"البنا

هذه القاعدة تعارضت مع كتاب اهللا ومع سنة " اختلفنا فيه
كنتم :*" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاهللا تعاىل يقول

خرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن خري أمة أ
:" والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال" املنكر وتؤمنون باهللا
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كال واهللا لتأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخدن 
على يدي الظامل ، ولتأطرنه على احلق أطرا، ولتقصرنه على 

، وغريه ومن تأمل يف احلزبيني رواه أبو دواد" احلق قصرا 
م يتعبدون بالبدع، ويرتكون السنن وما  هم عليه يرى أ

مهما نبهوا إليها ، فاملقدم عندهم قول مؤسس احلزب، 
ومنظريه ، وإن خالف كتاب اهللا ، وسنة رسوله صلى اهللا 
عليه وسلم فدعوة الرسل مجيعا إىل التوحيد ، وهم يدعون 

                                       ) 7(. إىل خالفة  الرسل ، واحلزبيون يدعون إىل خالفة 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم حذر من اخلروج على  -4

الوالة، ومنازعتهم وهم يبيحون ذلك، وإن تسرتوا، أما 
م على املنابر فحدث وال  الكالم يف الوالة، والتشهري 

  .. حرج
السلفيون  حيرمون الغناء، وهم يبيحون ممثال يف  -5

ا األناشيد اإلسالمية ظلما  األناشيد الصوفية اليت  يسمو
أن الفوارق بني السلفيني ، واحلزبيني كثرية : وعدونا، واملهم

  )                8(" يف الوالء والرباء ، وغريه ، وباهللا التوفيق 

وقد ترجم الشيخ املغراوي رئيس مجعية الدعوة إىل القرآن     
يف وجه  والسنة يف املغرب التعاليم القاضية بالتصلب

املخالفني يف وصفه لسيد قطب وجلماعة اإلخوان املسلمني 
قطب هو أحد املنحرفني الذي خرجتهم مدرسة : قائال 

اإلخوان ما بني داعية على تكفري املسلمني ، وما بني 
داعية التقريب بني الكفر واإلسالم، وما بني داعية إىل 

اربة فض والسنة ، وكلهم أمجعوا على حمواالتقريب بني الر 
املنهج السلفي املبارك، وأما سيد قطب فقد مجع أعظم 
السيئات  وقوع   يف األنبياء والرسل ، ووقوع يف صحابة 

  ) 9(.ووقوع يف احللول..رسول اهللا 
أما بالنسبة لعقيدته يف الصفات فقد وقع يف 

فانظر رمحك اهللا على هذا القلم : " التأويل، ويضيف 
لني بالركون على الكذب الننت، كيف يصف صحابيني جلي

يقصد معاوية وأبو عبيدة اجلراح (والغش واخلديعة والنفاق 
باهللا عليك أيها القارئ  ).. يف موقعة الصلح مع علي 

كيف تفلح دعوة تقف مثل هذه املواقف املخزية جتاه 
ا غارقة يف أوحال احلزبية .. الدعوة احملمدية زيادة على أ

الرجل من الطامات والباليا والبدع املقيتة، وكل ما هلذا 
  .                                 العقدية 

ال جيب ذكر " أنه ) العلمية(فمن مبادئ السلفية    
حماسن أحد من أهل املبادئ اهلدامة واملشبوهة من مضللني 
وبدعيني وخرافيني وحزبيني، ألننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر 

م فيقب لون على مبادئهم ويكون بالناس، فيحسنون الظن 
تم بكلمة  ، )1(.ثناؤه أشد من ضالله فالسلفية العلمية 

  .التوحيد قبل توحيد الكلمة
  : اإلخوان المسلمون في مبزان السلفية التكفيرية- 2- 1

اإلخوان " أسس السلفية التكفريية مبينة على منهج     
وباألخص السيد قطب ، وهي تعتمد على "املسلمون 
احلاكمية ، احلكم على : الشأن السياسي مثل أفكاره يف 

م  م وتصرفا   .جاهلية اجملتمع من خالل سلوكيا
وهو يصف أوضاع البلد )03(يقول املبحوث رقم    

 عاريات عاريات،)"إنهم(اليوم راهم " :أخالقيا، تربويا
شوف  ة راهي بزاف،مشي كاسيات عاريات، الفتن

، كل لقى مشاكلالمعيشة، تبغي تتزوج ت الكفار غالوا
شي غالي، الحليب ، الماكلة غالية، بصح لو كان تبغي 
تزني باطل ،بميل سانك تزني ، كثرة العنوسة  ومشي 

كثروا العاهرات راهي صاري فتنة   Mêmeغير العنوسة 
 deux milleكبيرة ، شوف الشراب راه يدير دوميل 

يعني اللي غير لي ما بغاش يشرب، ليق نخدموا بكل 
" .                             من قوة في سبيل إعالء كلمة الدين ماأوتيت 

يشبه هذا املبحوث اجملتمع بأنه تفشت فيه كل املظاهر 
ت كثرة الزىن، والعاهرا التربج ووصفه بالعاريات، :اجلاهلية

 بالدرجة األوىل،"قطبية"، وهذه األفكاركثرة شرب اخلمر
إن العامل اليوم يعيش " السيد قطب يف كتابه املعامل يقولف

يف جاهلية كاليت عاصرها اإلسالم أو أظلم،كل ما حولنا 
م وتقاليدهم  جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عادا

م، شرائعهم، م آدا وقوانينهم ، حىت  موارد ثقافتهم، فنو
تفكريا الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية ومراجع إسالمية و 

هو كذلك من صنع اجلاهلية، وتدخل يف إطار .إسالميا 
ا  اجملتمع اجلاهلي تلك اجملتمعات اليت تزعم لنفسها أ

  )10(.. "مسلمة

" وهو يصف السيد قطب  )01(رقمويقول املبحوث     
السيد هو اجتهد ولكن أخطأ خاصة في مسائل العقيدة 

ال نقول  إنما في التفسير يعتمد على ابن كثير ، ونحنو 
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هذا في األصل أديب : فيه إال كما قال فيه األلباني 
وعادة األدباء يتناولون الدين بطريقة تجعلهم يقعون في 
األخطاء ، ولكن هذا ال يعني أنه السيد قطب هو 

  " سبب الصحوة اإلسالمية 
وبالتايل تعرتف السلفية التكفريية، بأن مسائل العقيدة 

ستشهد بالشيخ األلباين أخطأ فيها السيد قطب، بل وت
، ولكن "السلفية العلمية " الذي يعترب من شيوخ الكبار يف

تعتربه أن تفسريه مستمد من تفسري ابن كثري، وبالتايل 
تتطابق أفكار سيد قطب مع فكر السلفية التكفريية بل 

  . وتراه سببا يف الصحوة اإلسالمية 
تم بتوحيد  فالسلفية ذات االجتاه التكفريي 

مة قبل كلمة التوحيد، وتعترب أقطاب اإلخوان الكل
املسلمون من من مرجعيتهم األساسية كعبد اهللا عزام ، ويف 

شفت الكتاب ): " 01(رقم هذا السياق يقول املبحوث 
هذاك أصله من " مجاهد كبير " نتاع عبد اهللا عزام 

فلسطين ، راح عند الجيش القسام قالهم عاله راكم 
هاك، قالهم صح ، راح إلى  تجاهدوا قالوا له غير

سوريا، ومن بعد راح ألردن حكموا عليه بالحبس ، 
ومن بعد  مين خرج راح إلى أفغانستان بقي  يحارب  

  . "حتى اللي مات هناك  
السلفية -هذا املبحوث يكشف عن تأثري املرجعية   

بالفكر اإلخوان صراحة ، حيث يعترب عبد اهللا -التكفريية
فكر اإلخوان املسلمون ، وهم عزام من بني أقطاب 

متأثرين بكتاب السرطان األمحر، وهو عبارة عن كتاب يرى 
فيه املؤلف خطر اإلحتاد السوفييت ووجوب املسلمني 
التصدي له يف أفغانستان، وفيه يرى بان العامل اإلسالمي 

  . مير مبؤمراة خبيثة من الغرب وإسرائيل 
ة والسلفية يظهر تباين واضح بني السلفية العلمي    

التكفريية، فالسلفية العلمية ترى اإلخوان املسلمون والسيد 
قطب منهج ضال وعقيدة فاسدة حتذر الشباب اإلسالمي 
من التأثر مببادئه، أما السلفية التكفريية ترى األخوان 
املسلمون والسيد قطب سبب يف بروز الصحوة اإلسالمية 

  .بعد عصور طويلة من االحنطاط 
  

إلى " العلمية، التكفيرية " السلفيات  رواء - أ -ب
  :منهج بعضهما البعض

السلفية التكفيرية في ميزان السلفية العلمية هم  1-1
  ": خوارج"
ترى السلفية العلمية ليس هناك ما يسمى بالسلفية      

تانا  التكفريية بل هؤالء هم خوارج ونسبوا إىل السلفية 
في "  ):07(م وزوا، يف هذا السياق يقول املبحوث رق

الحقيقة أن هذه المصطلحات ليست من ال يعرف 
حقيقة هذا المنهج بل من ال صلة له بالسنة أصال، 
يتلفظون األلفاظ ويخلطون األوراق ويضربون الحق 
بالباطل في ظنهم أن كل من أرخى لحيته وقصر ثيابه 
ورفع شعار ابتغى فيه بالتدين فهو سلفي ، والحق الذي 

السلفية ال تدعو إلى ثورة و ال تكفر  ال مرية فيه أن
أحدا من المسلمين،و ال تستجيز الخروج على 
الحاكم،بل السلفية تدعو الناس إلى الحق وبالتالي هي 
أحسن،تصلح ما أفسده الناس،تعالج قضايا المجتمع 
بالشرع الحنيف تأخذ بيد الضائع التائه إلى بر 

ا وزوروا اآلمان،أما الفئة األولى،والتي سموها بهتان
بالسلفية ووصفوها بالثورية ، فال تمت بالسلفية بأدنى 
صلة بل هم إلى الخوارج أقرب نسبة وإلى لتكفير 
نصيبهم األوفى يحرضون الناس على حكامهم يكفرون  
كل من له صلة بالحاكم ويبيحون دمائهم،يؤججون نار 

  "الفتنة بين المسلمين يفسدون وال يصلحون
رمحه اهللا –ن العثميني يقول الشيخ حممد ب    
اهللا،اهللا يف فهم املنهج السلف الصاحل يف التعامل مع "تعاىل

السلطان وأن ال يتخذ من أخطـأ السلطان سبيال إلثارة 
الناس وإىل تنفري القلوب عن والة األمور فهذا عني 

ا الفتنة بني   -املفسدة وأحد وأحد األسس اليت حتصل 
ى والة الشر والفتنة الناس، كما أن مليء القلوب عل

والفوضى، وكذا مليء القلوب على العلماء حيدث التقليل 
لتقليل من الشريعة اليت من شأن العلماء، وبالتايل ا

ا ، وهيبة والة فإذا حاول يقلل من هيبة العلماء ،حيملو
األمر ضاع الشرع واألمر ألن الناس إن تكلم العلماء مل 

متردوا على كالمهم  يتقوا بكالمهم  وإن تكلم األمراء
  ) 11( وحصل الشر والفساد
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): " 08(ودائما يف هذا السياق، يقول املبحوث رقم    
المنهج السلفي واحد ال يتجزأ ، كما أن الحق واحد 
ماذا يقصد بثورية، هل حمل السالح والخروج لقلب 

ليس : "األنظمة ؟ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ال يجوز الخروج على "،"منا من حمل علينا السالح

والة األمور وشق العصا إال إذا وجدوا منهم كفر بواح  
  ".عند الخارجين من اهللا فيه برهان

إذن السلفية العلمية ـ ترى أن من يكفر احلاكم 
ويدعو إىل الثورة ضده، وخيرج عن أنظمته فهو خارجي 
تكفريي وليس سلفي، فالسلفية منهجها يقوم على عدم 

 وعدم شق العصا عن احلاكم، ني املسلمني،محل السالح ب
رمي القرآن :  مثل " ظهور كفر بواح"وال يكون إال بقاعدة

،  رحاض، أو إعالن كلمة الكفر صراحةالشريف يف امل
فهي "يف ذم السلفية التكفريية –رمحه اهللا –ويرى األلباين

دعوة سياسية خارجية تسري على نفس خطى حسن البنا 
،وتدعو إىل نفس أصوهلم من الثورة واملودودي وسيد قطب

على احلكام واملظاهرات واالنقالبات،وإن كانت هلذه 
األصول اخلارجية قد اختلفت قليال حاولت أن تلبسها 
لباس السلفية وتبثها عن طريق دعاة كانوا من قبل معروفني 
م من السلفيني فلذلك كان خطر هذه  عند الناس بأ

ا    ) 12(الفرقة بالغا خلفاء أصحا
والعلماء هم أهل ألن يروا الكفر البواح لو وجد، ألن     

العامل هو الذي  مييز احلق من الباطل، لذلك أنكر اهللا 
هل يستوي الذين :" التسوية بني العامل وغري العامل فقال

   )13("يعلمون والذين ال يعلمون، إمنا يتذكر أو لوا األلباب
ليس هذا ):".. 01(يف هذا السياق يقول املبحوث رقم   

السلفية واحدة وهم أهل الحديث واألثر : بصحيح
وهم المصلحون والمحققون للعلم، أصحاب الجرح 

من "الجرح والتعديل"والتعديل،و هذا العلم الذي هو
خصائص هذه األمة اإلسالمية،بل من خصائص هذه 
: الدعوة المباركة السلفية اإلصالحية، أما السلفية ثورية

ية ثورية بل نسميهم كما سماهم النبي فليس هناك سلف
صلى اهللا عليه وسلم والسلف رضي اهللا عنهم أجمعين 

، هذا هو الصواب في تسميتهم "الخوارج والبغاة"باسم
أن  . أي ثوريين بالخوارج والبغاة، واعلم رحمك اهللا

كلمة سلفية ثورية هي من أعداء اإلسالم كالمستشرقين 
ن لم يعرفوا حقيقة وكتاب علمانيين وغيرهم من الذي

اإلسالم ودعاة السلفية النقية اإلصالحية، وعليه نسمي 
األسماء بمعانيها ومصطلحاتها الشرعية، وهذا أمر مهم 
البد أن ننتبه إليه وفقك اهللا للخير، قال الشيخ العالمة 

قه مشهور بن حسن آل سلمان قال وف: أصولي الفقيه
  ."معركة االصطالحات"كتاب"اهللا 
والعجب ال ينتهي في هذا الزمان، ولكن نحن نعيش " 

في زمان اختلطت فيه المفاهيم، وأصبحت فيه معركة 
في االصطالحات ،وغر الناس األلفاظ واألسماء وكاد 

إال من رحم ربي أن ينسوا الحقائق فإنما  –الناس 
العبرة بالحقائق ال بالمسميات كأنك تقول هذه الورقة 

اض مع السواد ال يمكن أن يجتمعا بيضاء سوداء، فالبي
أبدا، فلما تقول سلفية تكفيرية فهذا وصفان ال 
يجتمعان أبدا، ألن السلفية ال يحكمون أهوائهم وال 

كتاب سلفية النقية ..."يحكمون قول أحدا في التكفير
طبعة دار الفرقان 28وبراءتها من األعمال الردية،ص

  الجزائر العاصمة 
هل يجوز أن .مرجع سابق 40وقال وفقه اهللا صفحة 

ال : نطعن في اإلسالم بسبب هذه الفعال ؟ الجواب
لماذا ؟ ألن من أراد أن يتكلم في اإلسالم فينبغي أن 
يحاكم اإلسالم بمبادئه ونصوصه وال ينظر ألفعال 

وهذه فرية بال مرية، توطات عليها وسائل .... أبنائه
سلفية جهادية، سلفية :اإلعالم منذ زمان بقولهم

  " .تكفيرية
إذن السلفية التكفريية هي يف األصل خوارج وبغاة وهذا    

االسم مساهم به النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم على 
حسب السلفية العلمية،أو هو من إنتاج املخابر العلمية 
التابعة للمستشرقني والعلمانيني وغريهم من الذين مل يعرفوا 

حيحة هي دعوة حقيقة اإلسالم، والدعوة السلفية الص
  . إصالحية

مث يستدل بآيات بعامل من علماء املشهورين      
حسن آل سلمان،إذا يرى أن السلفية التكفريية :مثل

مصطلح غريب إذا ال تلتقي املفاهيم مع بعضها البعض، 
، ألن منهج ية هم مصطلحان متنافرانفالتكفري والسلف
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ا بالعلمية بعيدة كل الب عد عن السلفية احلقة ويقصد 
ويرى أن من يقول أن هناك سلفية  التكفري واألهواء،

فالسلفية العلمية بريئة من    تكفريية هو يطعن يف دين اهللا،
ويرى أن وسائل  كل املسميات اجلهادية والتكفريية،

اإلعالم متوطأة يف نشر هذه املفاهيم املشوهة للسلفية 
  " . السلفية العملية" احلقة 

في عيون السلفية التكفيرية هم  السلفية العلمية :2-2
  ":  مرجئة " 
ترى السلفـية التكفريية أن السلفية العلمية بعيدة متاما    

فالسلفية العلمية هم يف  عن املنهج السلف الصحيح،
وهي تندرج ضمن املؤامرات الغربية " مرجئة "حقيقة األمر

خدعة وهي عبارة عن  اليت حتاك ضد اإلسالم واملسلمني،
يف هذا السياق يقول و  ،رب الصحوة اإلسالميةهدفها ض

يقصد بها السلفية " هذه الفكرة ):"01(املبحوث رقم 
متى جاءت؟ جاءت لما رأوا  الناس تتدفق ) العملية

عن على بيوت اهللا ، لم تصدهم المالهي وبيوت الزينة 
خامر وبيوت الدعارة عن ، وال تصدهم المالمساجد

، التجأ إليها شاملة بيوت اهللا، صحوة كبيرة، عامة،
الناس ، إذا كان والبد من صد هؤالء الشباب عن 
بيوت اهللا ، أما يقولوا لهم عاله راكم تعيوا في نفوسكم 
 تدخل المسجد، وتشقى في سبيل اهللا وتفعل وتفعل،

ما  أنت في الجنة حتى ما تصلي، وتعمل للدين لماذا؟
قصد وال :هذه الفكرة األصلية هذه الطائفة منهم تصوم،

  " .  تعطيل شريعة العالمين منه تعطيل الجهاد،
فالسلفية العلمية يف عيون السلفية التكفريية هم مرجئة،    

يرى هذا املبحوث أن السنوات الثمانينات عرف فيها 
العامل اإلسالمي صحوة اإلسالمية على يد اإلخوان 

اجد بعدما كانت املسلمون، اعتنقها الشباب وملئت املس
على  عروشها، وتدفق اآلالف من الشباب خاوية على

، الذكر واإلقبال على اهللا، وتركت احلانات وبيوت الدعارة
ىل طريق احلق يف نظر هذا هلذا اإلقبال املتزايد إ ونظرا

، فكر الغرب وأعداء الدين خللق منوذج من التدين املبحوث
متثلت إسرتاتيجيته يف ضرب الصحوة اإلسالمية عن طريق 

قول : لقائم على فكرة أن أركان اإلمياناإلرجاء اإحياء فكر 
عمل ولكن العمل هو شرط كمال أي عدمه ال . اعتقاد .

وهذا يعترب من مسائل اإلميان سنتطرق  –يقتضي العدم 
إليها الحقا، إذن السلفية العلمية يف نظر السلفية 
التكفريية هي مشروع هدفه األساسي ضرب اإلسالم 

ضرب الصحوة اإلسالمية اليت  وخمطط غريب  الغرض منه
  .   شهدها العامل اإلسالمي يف  سنوات الثمانينات 

هذا ):" 01(ويف نفس السياق يقول املبحوث رقم     
، فالن ابن وا أنفسهم زورا وبهتانا بالسلفيةالفكر، سم

فالن السلفي، ومحمد بن محمد األرذلي ، وزيد بن 
فسكم هو عمر ما أدري ايش وغير ذلك ، ال تزكوا أن

ا أعلم بمن اتقى ، وبيانات والدعوي مالم تقم عليه
، مخالفة هؤالء في بيانات ودعاوي فأصحابها أدعياء

، في المعتقد: المنهج سلف فاضح وواضح، أوال
التشهير بالناس والطعن : ثانيا، عقيدتهم عقيدة المرجئة

في أعراض الناس ، استحالل األعراض شابهوا 
حلوا الدماء ، وهؤالء استحلوا  الخوارج ، الخوارج است

أعراض العلماء، حجبوا وأعرضوا األحاديث النبي عن 
  .أعراضهم 

كل مسلم على " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ". مسلم حرام دمه، ماله، عرضه 

كفى بالمسلم إثما أن يحقر أخاه " وقال أيضا
، هذه النصوص وضعوها وراء ظهورهم مما ". المسلم
المسلم من : ول النبي صلى اهللا عليه وسلمأخذوا ق

  ". سلم المسلمون من يده ولسانه 
ترى السلفية التكفريية، أن السلفية العلمية فيها     

 كتابه خمالفات شرعية مثل موضوع التزكية ،يقول اهللا يف
يا أيها الذين أمنوا ال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن " العزيز
لمية ال متلك الدالئل الشرعية ، ويرى أن السلفية الع" اتقى

على صحة نسبها إىل السلفية احلقة، فهم ليس سلفيني 
م عقيدة إرجاء ، هدفهم  هم أدعياء هلا، ويرى أن عقيد

  . التشهري بالناس والطعن يف أعراضهم 
ا هي السلفية احلقة،     والسلفية التكفريية، ترى نفسها أ

 بة الدعاة إىل اهللاوتعيب عليها مهامجتها للعلماء ، وحمار 
واالهتمام باملظاهر فقط، ويف هذا السياق يقول املبحوث 

نا سلفي هما يقولوا حنا سلفية،أنا سلفي، أ):"01(رقم 
، المرجئة يكذبوا،اللي ضد السلفية نتاع المرجئة
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نتاع البورتبالت، اللي ) السراق(يتجاروا مع الخيان
قطع في يبيعوا الكاسيتات نتاع التجريح والتشريح، وت

مدينة الجديدة، اللي حاسبين دير عباءة وقطع في 
العلماء، دير اللحية وما فعل ما تشاء، طرطق الناس 
وديلهم دراهمهم، وغتب ونهب، هادوا اللي يحاربوا 

، واحد قال لي ما بوا الدعاة إلى اهللاويحار  العلماء،
كافر قلت : وش مع صدام قلت له عاله ؟ قال لينقاتل

  ) " . بصيغة التهكم (مين له أمريكا مسل
إذن السلفية التكفريية يف عيون السلفية العلمية هم     

خوارج، والسلفية العلمية يف عيون السلفية التكفريية هم 
مرجئة، وكل واحدة منهما ترى نفسها هي من تتبع 

  .السلف الصاحل وتنفي عن األخرى سلفيتها 
ية بعدما كانت يف بدا "السلفية"هكذا فكرة و     

للنقاش، وكان التسعينات فرقة متينة، موحدة غري قابلة 
ا  ، أصبحت اآلن" فرقة دينية"وليس " دين"ينظر إليها كأ

تنتقد حىت من ادعياها ، وهذا ألن السلفية ليس مرتبط 
حنن سلفية سواء رضني أم  بتدين وإمنا مرتبطة بزمان ، أي

ف، وسنصبح سلف ، أي حنن اآلن خلف لسلمل نرضى
، وليس حبكم األعمال، وبالتايل الداللة حبكم الزمان خللف

مرتبط بالزمان وليس باألفعال  وبالتايل عندما " السلفية " 
  . ارتبط التدين بالزمان ليس باألعمال 

  : الخاتمة
من خالل ما سبق نرى أن منهج السلفي ال ينظر إىل     

عيون خمتلفة بمسألة اإلخوان املسلمني بعني واحدة، بل 
إذا كانت : تناقضة تناقض صريح، والسؤال املطروحوم

ا إىل مسالة اإلخوان  السلفية العلمية أسست نظر
على أساس الكتاب والسنة  والسلفية التكفريية املسلمني 

ا على أساس الكتاب والسنةأسس ، وبالتايل يتضح ت نظر
نظرة إىل منهج ) العلمية والتكفريية(جليا أن كال سلفيتني 

والتفسريية على  املسلمني من زوايتتهم الفكريةان اإلخو 
  . أساس ايديولوجي 

مرجعيتها  لعلميةـ ترىأن السلفية التكفرييةالسلفية او     
األساسية ليست الكتاب والسنة بل هي ال متت بالكتاب 
والسنة بشيء بل هي فرقة قدمية ظهرت يف التاريخ وهي 

هي تنظر إىل ، أما السلفية التكفريية ف" اخلوارج" فرقة 

ا فرقة قدمية ظهرت يف التاريخ وهي  السلفية العلمية على أ
  " املرجئة " فرقة 
وهنا أقصد الفرق  –وهكذا أصبح الفكر السلفي     

يعاين تفكك  –" الكتاب والسنة"وليس املصدر 
إيديولوجي رهيب ناتج على حسب اعتقادي بسبب فشل 

ني الثنائيات املختلفة املثقفني واملفكرين يف خلق بينة متينة ب
النخبة بني " ، " احلاكمية والسلطة " اجملتمع، / الدولة" 

  . املثقف العضوي واملثقف التقليدي 
  : المراجع المعتمد عليها ا

أم مشكلة أفكار؟ .. ،سيد قطب والتكفري أزمة أفكار ) معتز(اخلطيب  -1
  108.،ص2009مكتبة مدبويل ،القاهرة،مصر

، فكر اإلرهاب والعنف يف ) سالم بن سامل بن رجاءعبد ال(السحيمي  -2
عالجه ، دار  –أسباب انتشاره  –اململكة العربية السعودية ، مصدره 

  . 2005املنهاج ، 
، املورد العذب الزالل ، مكتبة األصالة ، ) أمحد بن حيي (النجمي -3

  .  2003اململكة العربية السعودية 
وى اجللية عن املناهج الدعوية ، دار ، الفتا) أمحد بن حيي (النجمي   -4

  2004  مصر ،  –املنهاج ، القاهرة 
، املد ارج يف كشف شبهات )حممد بن عمر (باز مول بن سامل  -5

  .   ، بدون سنةاخلوارج، دار االعتصام
التفجريات واألعمال اإلرهابية واملظاهرات، ) حممد (ن عثمان املصري ب -6

س من منهاج السلفي الصاحل، مكتبة احملجة هي منهج اخلوارج والبغاة ولي
  .2005مجهورية مصر العربية ،  البيضاء

، فكر اإلرهاب والعنف يف ) عبد السالم بن سامل بن رجاء(السحيمي  -7
عالجه ، دار  –أسباب انتشاره  –اململكة العربية السعودية ، مصدره 

  .فكر اإلرهاب والعنف  2005املنهاج ، 
  :  المقاالت

،تصلب األديولوجيا السلفية اجلديدة،إضافات )عبد احلكيم(اللوز أبو -1
صيف وخريف –الثالث والرابع  اجمللة العربية لعلم االجتماع،العددان

2008.  
مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات ، )احلاج مراد( موالي  -2

ركز م"  وقائع امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائر األنثروبولوجية 
، -23-23-22البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، تيميمون 

1999 .  
  :الهوامش

مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات ، )احلاج مراد( موالي .1
مركز " وقائع امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائراألنثروبولوجية 

- 23-22تيميمون البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية،
  .  27ص . 1999نوقمرب  -23

، وقائع امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف )احلاج مراد( موالي .2
،  27، صمركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية" اجلزائر

  . نفس املرجع السابق
مكانة التحقيق امليداين يف الدراسات  ،)احلاج مراد( موالي .3

"  وقائع امللتقى أي مستقبل لألنثروبولوجيا يف اجلزائر  ، األنثروبولوجية
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-22مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، تيميمون 
  .نفس املرجع السابق   27ص-23-23

، ألجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج )صاحل بن عبد اهللا أل فوزان(ا .4
  42، ص .2003اجلديدة، الفوزان ، دار املنهاج، القاهرة 

، األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج )صاحل بن عبد اهللا أل فوزان( .5
  35،56اجلديدة، ، مرجع سبق ذكره ، ص 

، املورد العذب الزالل ، مكتبة األصالة ، ) أمحد بن حيي (النجمي .6
  138، ص 2003اململكة العربية السعودية ، 

لدعوية ، دار ، الفتاوى اجللية عن املناهج ا) أمحد بن حيي (النجمي   .7
  37، ص -2004مصر ،  –املنهاج ، القاهرة 

، الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية ، دار ) أمحد بن حيي (النجمي    .8
  39، ص-2004مصر ،  –املنهاج ، القاهرة 

إضافات ، ،،تصلب األديولوجيا السلفية اجلديدة)عبد احلكيم(أبو اللوز  .9
صيف وخريف –الثالث والرابع اجمللة العربية لعلم االجتماع،العددان 

  .101،ص 2008
أم مشكلة أفكار .. ، سيد قطب والتكفري أزمة أفكار ) معتز (اخلطيب  .10

  .108، ص2009؟ مكتبة مدبويل ،القاهرة ، مصر  
، املد ارج يف كشف شبهات )حممد بن عمر (باز مول بن سامل  .11

  16اخلوارج، دار االعتصام، بدون سنة ، ص 
التفجريات واألعمال اإلرهابية واملظاهرات، ) مد حم(بن عثمان املصري  .12

هي منهج اخلوارج والبغاة وليس من منهاج السلفي الصاحل، مكتبة 
  .54، ص  2005مجهورية مصر العربية ،  احملجة البيضاء

، فكر اإلرهاب والعنف يف ) عبد السالم بن سامل بن رجاء(السحيمي  .13
عالجه ، دار  –انتشاره  أسباب –اململكة العربية السعودية ، مصدره 

 . 176فكر اإلرهاب والعنف ، ص  2005املنهاج ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

129 
 

  ) االنتكاس(دور الرعاية االجتماعية بالمؤسسات العقابية في الحد من ظاهرة العود
  يمداني مدان

  ،مستغانمد الحميد بن باديسجامعة عب ، أستاذ بقسم علم االجتماع
  

  مقدمة
إحدى ) االنتكاس(يعدُّ العود للسلوك اإلجرامي 

مجيع األنظمة العقابية على  املشكالت اليت تواجهها
 مستوى العامل، ومن مث فإن االهتمام بظاهرة العود للسلوك

اإلجرامي تسري جنبًا إىل جنب مع االهتمام بظاهرة اجلرمية 
  .اخلارجني عن النظام مل معنفسها وأساليب التعا

كان النظر للمجرم العائد للسلوك اإلجرامي ينطلق 
شخصًا حيتقر القانون وجيب تشديد العقوبة  من اعتباره

لإلجرام تدل  علية لكونه خطرًا على اجملتمع ألن عودته
على أن لديه ميوًال إجرامية تستوجب عزلة عن اجملتمع 

وهذه النظرة للمجرم  .قابلية لإلصالح حبجة أنه ليس لدية
والدراسات  العائد مل تدم طويًال إذ أنه مع تقدم اجملتمعات

اإلنسانية يف جمال السلوك اإلجرامي انتقل االهتمام جبرائم 
اإلجرامي إىل شخصية الفاعل وانتفى إىل  العود من الفعل

فكرة اخلطورة  حد كبري األخذ بفكرة املسؤولية األدبية أو
تقبل التأهيل واإلصالح، وأصبح ينظر إىل اإلجرامية اليت ال 
على أن هناك عوامل اجتماعية وبايولوجية  شخص العائد

ونفسية تدفعه إىل  معاودة  السلوك اإلجرامي ومن مث 
  .معاودة اجلرمية

ومن هذا املنطلق بدأ النظر إىل اخلارج عن النظام 
حاجة ماسة إىل االهتمام واملعاملة اخلاصة وكذا  بأنه يف
ته اجتماعيا أثناء تواجده باملؤسسة العقابية وبعد رعاي

ا باإلفراج عنه وهذا هو النهج السائد حىت الوقت  مغادر

  .احلاضر يف مجيع دول العامل
  :تحديد بعض المفاهيم األساسية:أوال
يقصد بالعود أو االنتكاس معاودة اجملرم  الذي : العود

أو  احلبس(حكم عليه بعقوبة جنائية  سالبة للحرية 
إىل ارتكاب جرمية ثانية أو أكثر بعد تنفيذ ) السجن

العقوبة، وهذا التعريف اصطالحي  وقانوين، أما العود 
  مبفهومه العام فينصرف إىل  حالة الشخص الذي يعتاد 

  

على ممارسة اإلجرام،  والعود يدرس عادة  كموضوع  من 
مواضيع علم اإلجرام، كما يعد العود احد املواضيع اليت 

أجنع   سها علم  العقاب من حيث البحث عنر يد
األسباب الرتبوية إلصالح احملكوم عليه وحتضريه لالندماج 
بطرق سوية يف اجملتمع، كما أن للعود نصيب من الشريعة 

حيث تعد طبيعة اإلسالمية اتفقت معه املفاهيم السابقة 
غري ي املعيار والفاصل بني العائد و على املنحرف هالعقوبة 
ألن تكرار اجلرمية يدل على اخلطورة اإلجرامية من  العائد

جهة و األضرار من جهة أخرى مما يستوجب تشديد 
َومْن عاَد فينتقم اهللا : "العقوبة لقوله تعاىل يف سورة البقرة

، و لقوله صلى اهللا عليه  ")95(منه و اهللا عزيز ذو انتقام
من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة " .وسلم
  )1(".تلوهفاق

وما يهمنا يف هذا املقام  هو املفهوم االجتماعي    
العود هو من تكرر خروجه "أنللعود حيث يرى أصحابه 

ومن  )2(،"على القواعد االجتماعية اليت يقوم عليها اجملتمع
هنا يتضح أن علم االجتماع إىل جانب اهتمامه باجملرمني 

باجملرمني الذين  العائدين الذين قد أدينوا جبرائم سابقة يهتم
مل يسبق هلم الوقوع يف يد رجال القانون رغم تكرار 

م اجلرائم   .ارتكا
  :ـ الرعاية االجتماعية2

ا مساعدة النزيل  العقابية على  باملؤسساتيقصد 
التكيف مع احلياة داخل هذه املؤسسات، وتوجيهه يف حل 
مشاكله ومنها مشاكله العائلية، وكذلك تنظيم صالته 

  .ية وتأهيله وإعداده للعودة إىل اجملتمع مواطنا صاحلااخلارج
  :النظريات المفسرة لظاهرة الجريمة والعود إليها:ثانيا

اهتّم العلماء واملتخصصني على مّر األزمان 
جوا يف ذلك طرق عّدة،  ا، و مبوضوع اجلرمية ومسّببا
ومنطلقات خمتلفة بلغ ببعضها حدِّ الغرابة، فذهب قدماء 

البابليون، واآلشوريون، واهلنود، والصينيون، إىل  الفالسفة
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تأثري النجوم على سلوك اإلنسان، يف حني رأي آخرون 
ّا أمر  ّا سلوك غريزي، أّما فرويد فيعتقد أ مثل أرسطو أ

ومن َمثّ تطّورت النظرة مع تطّور اجملتمعات وبدأت . فطري
ء تفسريات اجلرمية تأخذ طابعًا علمياً، حيث جلأ العلما

والباحثون إىل ختصصات علمية خمتلفة كالطب، واألحياء، 
والقانون لتفسري اجلرمية، ونتج عن ذلك ظهور العديد من 

كاملدرسة التقليدية، البيولوجية، للجرمية  املدارس املفّسرة 
وعلى هذا فليس هناك تفسري متفق . النفسية، واالجتماعية

ان واضحان يف عليه يف تفسري اجلرمية وإْن كان هناك اّجتاه
  :حتديد مفهوم اجلرمية ومها

  :االتجاه القانوني-1
، ويعطي رجال للجرميةالذي يرتبط بالدراسات التقليدية  

القانون األولوية يف حتديد مفهوم اجلرمية والسلوك السوّي 
  .وغري السويّ 

  :االتجاه االجتماعي-2
وهو يرتبط بالدراسات احلديثة والعلمية، حيث ينظر إىل  

مية نظرة مشولية اجتماعية مع ربطها بنفسية السلوك اجلر 
  بصفة عامة 

  :مايلي  للجرمية ومن التفسريات االجتماعية املفسرّة
  :ـ نظرية التقليدأ
الذي يعترب مطّور ) Gabriel Tarde(جلربائيل تارد  

اجلرمية " املدرسة االجتماعية، وتذهب النظرية إىل أّن 
حيث تنشأ وتتكّون  ،)Social Fact(حقيقة اجتماعية 

وتتطّور وفق قوانني أساسية خيضع هلا مجيع أفراد اجملتمع 
أّي أّن السلوك اإلجرامي " وهذا هو قانون التقليد

مكتسب نتيجة االحتكاك باجملتمع وتقليد أفراده بعضهم 
بعضاً، حيث إّن التقليد واحملاكاة مها األساس يف تفسري 

، فال بّد من وجود تعلم السلوك وبالتايل تفسري اجلرمية
قدوة ألّي منط سلوكي، فاجملرم يقّلد يف فعله جمرمًا آخر، 
وأّن التقليد ينتقل من الطبقات العليا إىل السفلى ويتأثّر 

  بالعادة والذاكرة والفضول واالختالط 
ألميل ):Anomie(ب ـ نظرية الالمعيارية أو األنومي 

  ) Emile Durkheim(دوركايم 
رية من أنّه نتيجة اختالل الرتكيب تنطلق هذه النظ   

االجتماعي، تضعف القيم واألعراف واملعتقدات، األمر 

الذي يؤدي إىل حالة الالنظام، فتختفي املعايري والقيم 
والقواعد، حبيث ال ميكن قياس سلوك ما عليها لتصنيفه 
باعتباره سلوكاً سوياً أو غَري سوّي، مما يعىن زوال الوسائل 

ضبط االجتماعي، وقد يالقي األسوياء نتيجة املتّبعة يف ال
م، فيحدث قلق وتوّتر  ذلك صعوبة يف تلبية احتياجا
لدى الفرد، وبالتايل ارتباكه أو عزلته عن اجملتمع، وقد 

فتمّزق وسائل الضبط . يصبح معاديًا وغري مكرتث
االجتماعي ينعكس على القيم اليت تسّنها اجملتمعات 

م ب طرق مشروعة، فينتج عن ذلك ليشبع األفراد شهوا
م  حماولة األفراد حتقيق أكرب قدر ممكن من رغبا
والوصول إىل أهدافهم دون وجه حّق ممّا ال يستطيعون 

  حتقيقه بالطرق املشروعة اليت حتّددها قيم اجملتمع 
 Edwin(ألدوين سذرالند : ج ـ نظرية االختالط 

Sutherland:(  
ر علماء االجتماع وهو باحث أمريكي ويعترب من كبا  

الذين أثروا علم اإلجرام احلديث، حيث حاول مع ديفد  
وضع نظرية اجتماعية ) D. R. Cressey(كريسي 

متكاملة لتفسري السلوك اإلجرامي فقّدما هذه النظرية، 
وإْن كان سذرالند قّدم مبفرده قبل ذلك ما أمساه 
بالنموذج التفسريي التطّوري، وهو عبارة عن جمموعة من 

االختالط (لفرضيات اليت عرفت الحقًا باسم ا
  ). املخالطة التفاضلية(أو ) التفاضلي

العلمية احلديثة النظريات وتعترب هذه النظرية من أهّم   
يف تفسري السلوك اإلجرامي، ولقيت قبوًال لدى الكثري 
من العلماء، بل تعترب النظرية األكثر شيوعاً، وتتلّخص 

جرامي مكتسب نتيجة االتصال النظرية يف أّن السلوك اإل
بأشخاص تربطهم روابط شخصية محيمة ومتينة، وكّلما  
كان احمليط ضيقًا زادت درجة التأثّر، وأّن التعّلم ليس 
بالوراثة بل يلزمه الفّن واخلرافة والتدريب، وأنّه ال ميكن 
تفسري السلوك اإلجرامي على أنّه تعبري عن قيم 

ادي يعّرب أيضًا عن وحاجات عامة، الّن السلوك الع
  . نفس القيم واحلاجات

ُز على دور التفاعل االختالطي مع  فالنظرية تـُرَكِّ
اجلماعات اإلجرامية املنعزلة، حيث يتّم االقتناع بالفعل، 
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ومن َمثّ اإلتباع لألفكار، فمباشرة الفعل املناسب 
  لألفكار، فارتكاب اجلرمية 

 Walter( لوالتر ركلس: د ـ نظرية المجازفة الطبقية

C. Reckless:(  
تقوم النظرية على حمور اجملازفة بارتكاب اجلرمية إذا  

  :حتققت عناصر معّينة تتعلق بشخص اجملرم، أّمهها
أي املستوى االقتصادي  :ـ عنصر الطبقية االجتماعية

للشخص، حيث تزيد معّدالت اجلرمية بني طبقات 
طلني عن العمال الفقراء وخاصة غري املاهرين منهم، والعا

  .العمل
حيث تتضاعف فرص إلقاء القبض  :ـ عنصر الجنس

على الرجال أضعاف الفرص املتعقلة بإلقاء القبض على 
النساء، وقد يعود ذلك إىل موقف رجال القانون 
وتساهلهم عند معاجلة جرائم النساء وخاصة عند القبض 

  .عليهنّ 
فلعامل السن عالقة كبرية باحتمال  :ـ عنصر السن

اجلرمية، واحتمال القبض علي اجلاين وجترميه  ارتكاب
وعقابه، فعامل السن مهم يف توفري بعض السمات اليت 

  . تتطلبها بعض اجلرائم كاجلرأة وقوة اجلسم واحليوية
أي الِعْرق، وهذا قد يظهر جليًا يف  :ـ عنصر الساللة

اجملتمع األمريكي املكّون من خليط من األجناس 
ري من العلماء إىل إظهار أّن واألقليات، ويسعى الكث

العرق الزجني األسود خيتلف بيلوجيًا وفيزيولوجيًا وعقلياً،  
كما يؤّكد غالبية علماء اجلرمية على ارتفاع نسبة ارتكاب 

  . للجرمية الزنوج
أي انتماء الفرد إىل موطن آخر  :ـ عنصر الجنسّية

ا حالياً، أّي أنّه يعيش  خالف املوطن الذي يعيش 
يف وطن غري موطنه األصلي، وهذا أيضًا يظهر أجنيب 

جليًا يف اجملتمع األمريكي حيث يكثر املهاجرون إليها 
من خمتلف اجلنسيات، وقد يشّكل املهاجر اجلديد طبقة 

  .فقرية حيث تزيد معدالت اجلرمية بني أفراد تلك الطبقة
وال حيصر ركلس نظريته يف هذه العناصر دون غريها، 

ذه العناصر َيْسُهُل كشفها أكثر من ولكّنه يرى أّن ه
غريها من خالل السّجالت اإلجرامية املتوفرّة، وترّكز هذه 

النظرية على تأثري بعض العوامل الشخصية عند اجملازفة 
  .بارتكاب اجلرمية، وذلك بالنسبة لشخص اجملرم ذاته 

 "ذورستين سيلين"ه ـ  نظريّة الصراع الثقافي 
)Thorsten Sellin ( عام)م1938:(  
ُز هذه النظريّة على األوضاع االجتماعية غري     تـُرَكِّ

املنسجمة يف توجيه الفرد، ممّا يرتتب علي ذلك ارتكاب 
الفرد سلوكيات معّينة، تعترب سلوكيات شاّذة من وجهة 
ا تعترب تصرفًا عاديًا يف ثقافة  ّ نظر ثقافة ما، يف حني أ

ا تؤّكد على وجود عال ّ قة بني ظاهرة ذلك الفرد، أّي إ
  . اجلرمية والصراع الثقايف واالجتماعي

فالفرد ينشأ يف مجاعة عائلية هلا تقاليدها وقيمها    
ا، واليت ختتلف مع قيم اجملتمع األكرب الذي  اخلاصة 
تتواجد به تلك اجلماعة، حيث تضع كل مجاعة معايريها 
ا، واليت قد ختتلف عن قيم اجلماعات األخرى  اخلاصة 

يكون الفرد عضوًا فيها كجماعة العمل، أو اجلماعة اليت 
  . السياسية أو الدينية أو الرياضية وغريها

وحيدث الصراع الثقايف نتيجة أسباب عّدة، منها عملية   
النمّو الثقايف، أو هلجرة القواعد السلوكية من منطقة هلا 
بناؤها الثقايف املختلف، فيحدث الصراع بني الثقافتني 

، ويزداد هذا الصراع إىل أْن يصل األمر بالفرد املختلفتني
إىل ارتكاب أفعال وتصرفات غري سويّة من وجهة نظر 

  .الثقافة اجلديدة اليت يعيش فيها
   :وـ  نظرية الوصم االجتماعي

ارتبط نشوء هذه النظرية مبجموعة من الباحثني   
ا تبلورت وأصبحت أكثر نضوجًا يف  ّ االجتماعيني إّال أ

، وتنطلق )Becker(على يد هاورد بيكر ) م1963(عام 
النظرية من اعتبار اجلرمية ظاهرة من صنع أجهزة اجملتمع 
القانونية، وأّن االحنراف نسيب خيضع لتعريف اجلماعة، 
اليت َتِسُم من خيرج عن القواعد اليت وضعتها باخلروج 
على اجملتمع وعلى قواعد اجملتمع، لذا فاالحنراف ال 

، وإّمنا مبا يراه اآلخرون فيه، وبردود فعلهم يتحّدد بذاته
إزاءه، كما أّن االحنراف ال ينشأ عن مصدر واحد بل 
نتيجة عدة مواقف وظروف، وقد حيدث االحنراف نتيجة 

وينكر األفراد . تعارض مصاحل األفراد وتصارع قيمهم
املنحرفون غالبًا احنرافهم ويسّوغون سلوكهم بتفاهة ما 
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. باعتباره سلوكًا اعتياديًا بسيط يقومون به وسطحيته
وعملية الوصم ال حتتاج إىل أكثر من ارتكاب جرمية 

  .واحدة فقط
ويري أصحاب هذا االجتاه عدم جدوى املؤسسات    

ا  اإلصالحية حيث تعيق عملية التقومي واإلصالح ألّ
َتِصُم األشخاص بوصمة اإلجرام اليت تقف عقبة يف 

فلم يقّدموا البديل طريق إصالح الشخص، ومع ذلك 
  هلذه املؤسسات اليت تعتمد عليها اجملتمعات املعاصرة 

لريتشارد كلووارد : زـ  نظرية الفرص المتفاوتة
)Richard Clowand:(  
، وهي حماولة للتوفيق )Lioyd Ohlin(و لويد أوهلن  

  .بني نظرييت االختالط والالمعيارية
الفرعية اجلاحنة وترى النظرية أّن مجيع مناذج الثقافات     

إّمنا تتّكون كبديل عملي ملا مينحه اجملتمع الكبري من 
فرص حيث تتباين فرص الشخص بناًء للطبقة اليت 

  . ينتمي إليها
فاجملتمع الفرعي الذي يتشّكل من األقليات، ينشأ   

ولديه نفس الغايات واألهداف اليت لدي اجملتمع الكبري 
املادية لديه، مما مع عدم توفر اإلمكانيات والقدرات 

يتعّذر معه حتقيق أهدافه، فيجتمع من تنطبق عليه تلك 
األوصاف مع بعضهم بعضاً، وينشأ ما يسمى بالثقافة 
الفرعية اجلاحنة أو العصابات اإلجرامية، الستحداث 
فرص بديلة  لتحقيق أهدافهم، ولو بطرق غري مشروعة 

متّثل ، وإْن كانت للجرميةوالنظريات السابقة املفسرّة 
ا تبقى تفسريات  ّ االجتاه العلمي لتفسري اجلرمية، إّال أ
ا متاماً، وخاصة  نظرية ال ميكن أخذها كقضية مسّلم 

قد ال النظريات  أّن دراسة الباحث تظهر أّن بعض هذه 
تتفق مع اإلفرازات السلبية للتطّور التقين احلديث، وأّن 
ل األمر حيتاج إىل نظرة متعمقة ومتأنية من أه

االختصاص لوضع نظريات حديثة تّتفق مع الواقع 
  .املعاصر وإفرازات التقنية احلديثة

لذا فإّن من اإلضافات العلمية هلذه الدراسة هي   
إيضاح مدى احلاجة إىل إعادة نظر العلماء 

للجرمية واملتخصصني، والباحثني، يف النظريّات املفّسرة 
وإفرازات  للخروج بنظرية تتماشى مع واقعنا املعاصر

التقنية والعوملة، مع أمهية األخذ بالتفسري اإلسالمي 
وطرق عالجها، واليت مل تنل حظها من للجرمية الشامل 

الباحثني والدارسني بالرغم من مشوليتها، بل ومواكبتها 
ألّي مستّجدات حالية أو مستقبلية، وهو ما سنتطّرق 

  .اليه يف الفقرة التالية
  : جريمةلل ـ التفسير اإلسالمي3
من اجتهادات للجرمية املفسرّة النظريات تنطلق مجيع    

شخصية ومرتكزات وضعية، يف حني تنطلق الشريعة 
من منطلق األصول للجرمية اإلسالمية يف معاجلتها 

واملصادر األساسية، واملعرفة اليقينية، فكّل ما ورد يف 
القرآن الكرمي، ويف سّنة املصطفى عليه أفضل الصالة 

التسليم، يعّد حقائق ثابتة على مّر السنني  وأزكى
ا متكاملة وشاملة جلميع جوانب احلياة  ّ واألعوام، كما أ

  . مبا فيها سلوكيات األفراد السوّي منهم وغري السويّ 
فاملعتقدات اإلميانية والعقدية أمور تتمتع بالثبات، 
والشرعية، والقدسية، أّما العالقات بني األفراد فمتغرية 

ثابتة، وهذا هو األساس يف حدوث الظواهر  وليست
  . املستجدة باجملتمع، ومنها وال شك الظواهر اإلجرامية

والتفسري اإلسالمي يتيح اجملال لتكامل العوامل    
املختلفة اليت تؤثر يف سلوك اجملرم، سواًء كانت هذه 
العوامل اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو بيئية، أو 

تربوية أو نفسية، بل يتفّوق الطرح اإلسالمي بيلوجية، أو 
الوضعية، يف تأكيده على جمموعة من النظريات عن 

احلقائق اليقينية كوسوسة الشيطان، وسوسة النفس أو 
ضعفها، وضعف اإلميان، واحلسد، وغريها من احلقائق 

  . اليت عجز العلم الوضعي يف الوصول إليها
كامليُّ ينطلق من كما يتمّيز الطرح اإلسالمي، بأنّه ت

طبيعة البناء االجتماعي الذي يقيمه اإلسالم، ومن 
طبيعة النظم االجتماعية اإلسالمية، ويتجّنب الطرح 
اإلسالمي املزالَق اليت وقعت فيها التفسريات الوضعية  

  . كاحلتميات وأحادية العامل واالحنياز األيدلوجي
يالحظ أنّه مل للجرمية ومن مميزات التفسري اإلسالمي   

نفسية اجلاين فقط، بل نفسية اجملين عليه أيضاً، كما أنّه 
مل يهتم بأخذ حقوق اجملين عليه فقط، بل أيضًا حقوق 

وللطرح اإلسالمي سبق القصب . اجملتمع الذي يعيش فيه
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الوضعية يف االهتمام باجلرمية وتفسريها، النظريات على 
سالمي فنجد أّن تعاليم الدين قد حثت أفراد اجملتمع اإل

ويف أكثر من موضع يف كتاب اهللا على مكافحة السلوك 
املنحرف يف اجملتمع، فيقول سبحانه وتعاىل يف سورة آل 

﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن : عمران
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأولَِئَك ُهْم  بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

﴾، ليس ذلك فحسب بل ربط اخلريية )104(اْلُمْفِلُحونَ 
ا أّمة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  اليت شّرف هللا 
مبكافحة اجلرمية والسلوك املنحرف، فيقول عّز وجّل يف 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس : سورة آل عمران  ﴿ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ  َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَلْو  تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن  رًا َهلُْم ِمنـْ آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ
﴾، وأكّدت على هذا )110(َوَأْكثـَرُُهْم اْلَفاِسُقونَ 

أحاديث كثرية وردت يف سنة املصطفى عليه الصالة 
والسالم، منها ما رواه مسلم يف كتاب اإلميان، والنسائي 

ْعُت "داود وابن ماجة وأمحد واللفظ للنسائي قال  وأبو مسَِ
َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َرَأى ِمْنُكْم 
ُمْنَكرًا فـَْليـَُغيـِّْرُه بَِيِدِه َفِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه َفِإْن ملَْ َيْسَتِطْع 

ميَاِن فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف ا ، فكما ربط الشارع اخلرييّة "ْإلِ
مبحاربة اجلرمية، ربط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اإلميان كذلك مبحاربة السلوك غري السوّي، وحماولة تغيريه 

  .مبا يقدر عليه الفرد
  :ويّتضح من الطرح اإلسالمي اآليت

كّلما اتّبع األفراد تعاليم الدين فلن يقعوا يف اخلطأ  .1
  .ة ُمثّ اإلجرام والعكس صحيحواملعصي

عاجلت الشريعة منابع اجلرمية ووّضحت مصادرها  .2
  .بشمولية، ومل تقصرها على مصدر واحد

مل تغفل الشريعة اجلوانب العلمية اليت هلا عالقة بتفسري  .3
ا سبقتها إىل ذلك ّ   .اجلرمية أو اإلصالح، بل إ

يتصف مبقومات البقاء للجرمية مفهوم الشريعة    
، وينطلق من فهم والشمو  ل ويلّيب متطّلبات التطّور والتغريُّ

الطبيعة البشرية مبا يكفل معاجلتها ألي سلبيات سلوكية 
على حنو حيقق الثبات واالستقرار، ومن هنا ميكن القول 

أكمل، وأمشل، وأفضل من للجرميةبأّن التفسري اإلسالمي 
  .للجرمية والعود إليهاالوضعية النظريات تفسري 

  :الرعاية االجتماعية :ثالثا
تشكل اخلدمة االجتماعية  يف حميط املؤسسات العقابية     

حلقة وصل  بني النزيل  وإدارة  املؤسسات العقابية، حيث 
تسهم  يف توجيه التفاعالت  لتكوين عالقات  إجيابية  
بني النزالء من جهة، وبني  النزالء  وإدارة  املؤسسة 

ار اجتماعية بناءة من جهة العقابية  من خالل إجياد أدو 
أخرى، كما تسهم  أيضا  يف ختفيف السلوك العدواين  من 
يئة  تعدد األدوار واستثمار أوقات الفراغ، مبا يعود  خالل 

  .عليهم بالنفع  وجعل جمتمع املؤسسة أكثر  تنظيما
وهي بذلك تعد النزيل لكي يستقبل احلياة بأمل بعد   

ظيمات املعاونة للمؤسسات اإلفراج،  ومن هنا وجدت التن
العقابية خارج األسوار، وازدادت ديناميكيتها من خالل 

  .املساعدة املهنية اليت تقدمها اخلدمة االجتماعية
واخلدمة االجتماعية كمهنة ختصصت  يف تيسري وتنمية   

العالقات االجتماعية  بني األفراد واجلماعات والنظم 
قع علي عاتقها  االجتماعية داخل اجملتمع الواحد، ت

مسؤولية العالقات االجتماعية، تلك املسؤولية اليت تصدر 
عن وظيفتها يف اجملتمع  ومن معارفها املهنية، وبناء عليه  
فاألخصائي االجتماعي  مسؤول بالدرجة األوىل  عن 
اإلدراك الواعي للظروف االجتماعية السائدة مبا يف ذلك 

اجملتمع وموارده  النظم االجتماعية القائمة واحتياجات
الفعلية والتوقعات  بالنسبة للمستقبل  وتوجيه نظر 
املسؤولني يف املؤسسات العقابية، حىت يتعاون اجلميع على 
تذليل  الصعوبات القائمة واستحداث خدمات جديدة 

  .تستجيب الحتياجات نزالء  املؤسسات العقابية
ـ أجهزة الرعاية االجتماعية  لنزالء المؤسسات 1
  : ابيةالعق
تتوىل وزارة العدل اإلشراف على سري املؤسسات العقابية   

يف اجلزائر ومجيع دول املغرب العريب باستثناء باقي الدول 
العربية إذ تتوىل املهمة فيها وزارة الداخلية، وتعمل اجلهات 

املشرفة  بالتعاون مع عدد من اجلهات األخرى مثل  
حيث تسهم يف  الوزارات املختصة بالشؤون االجتماعية

تقدمي اخلدمات املتعلقة بالناحية االجتماعية، كما تقوم 
وزارة الصحة باإلشراف على النواحي الطبية، وتشرف على 
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العملية الرتبوية وزارة الرتبية والتعليم، كما  تقدم برامج 
  . الوعظ  واإلرشاد  من قبل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

ة  للنزالء  ال يعين أن تشرتك  إن تنوع  اخلدمات املقدم   
مجيع  تلك اجلهات  ففي بعض الدول العربية  تتوفر تلك 

اخلدمات  يف جهة واحدة، وعلى الرغم من تنوع  
اخلدمات املقدمة وتنوع اجلهات املشرفة على تلك 
اخلدمات  إال أن  املؤشر الرئيس يف هذا اجملال أن مجيع 

دم من الدولة  تلك اخلدمات  هي يف املقام األول تق
وتسهم  يف تكاليفها، إال أن هذا ال يعين أن هناك 

  .مسامهات أهلية من قبل املؤسسات  غري احلكومية
إنه على الرغم من تعدد اخلدمات املقدمة من قبل    

ا ال تتعدى  اجلهات املشرفة على املؤسسات العقابية إال أ
 يف كثري من األحيان  أسوار تلك  املؤسسات، كما أن

تلك اخلدمات تعرتضها كثري من العقبات املتعلقة باجلوانب 
  .املالية  واإلدارية

إن فلسفة اإلصالح  تقوم على أساس أن النزيل  سوف    
يعود للمجتمع  من جديد مزودا مبهارات تساعده  على 

التكيف مع احلياة من اجلديدة، إن تلك العملية  ال تتم  
نزيل يف الغالب له أسرة مبعزل عن اجملتمع ومؤسساته، فال

تأثرت بسجنه  وحباجة إىل إعداد الستقبال ذلك الفرد 
الذي خرج عن إطارها العام، إن تضافر املؤسسات األهلية  
واملنوطة بالعمل  التطوعي  هي املكملة جلهود الدولة  يف 

  .جمال الرعاية الشاملة للنزالء
 إن  قيام الدولة  بتحمل توفري األمن  للمجتمع    

وإصالح  من خيرج عن إطاره وإعادة تقوميه قد يبدوا  من 
املتعذر  القيام بتلك  اجلهود جمتمعة، ويف  املقابل  يؤدي 
ترك جهود الرعاية  ملسؤوليات األجهزة  احلكومية  يف 
أغلب  األحوال  إىل وجود قصور فيما تنتهجه  وتقدمة 
من رعاية، حيث تسود بعض  املقومات اإلدارية ونقص 

ملوارد الالزمة لتنفيذ اخلدمات واألنشطة، أو سيادة القيم ا
واملبادئ  البريوقراطية والتعقيدات الروتينية، وهي مقومات  
ا  أن تزيد  من هدر إمكانيات  جناح الرعاية   من شأ
للفئات  املعنية، كذلك فإن عدم وجود  آلية فعالة  لتقومي  

ول دون  ما يقدمه  من برامج خدمات أو مساعدات حي
الوقوف  على جدوى ما يقدم  فعال، ومن مث  ال تستطيع 

اجلهات املعنية  حتديد كيفية وصول املنفعة ملستحقيها  
على صورة حتقق اهلدف املرجو منها، ملا لعمليات  التقومي  

  . من حساسية  وخاصة يف املؤسسات العقابية
تويل  إن كون اجلهات الرمسية  واملتمثلة بسلطة الدولة يف   

الربامج اإلصالحية  قد ال تليب أغلب متطلبات  تلك 
الربامج اإلصالحية نظرا للتنوع  الكبري يف تلك الربامج  
اليت أصبحت تغطي كافة احتياجات الفرد واجملتمع 
واملؤسسات العقابية، كما أن تطبيق تلك الربامج يتطلب 

مع قدرا كبريا من املرونة وحرية احلركة األمر الذي يتعذر 
الدور احلكومي  ملا يرتبط به ذلك الدور من إجراءات 

وتعقيدات يف بعض األحيان  قد تعيق تنفيذ تلك الربامج  
على الرغم  من أن بعض الربامج  قد حتول املؤسسة 
العقابية إىل مركز إنتاج  ميكن أن يكون مصدرا هاما 
وأساسيا يف جمال توفري السيولة النقدية لتستمر املؤسسة 

  .ابية يف تنفيذ براجمها  معتمدة على  مصادرها الذاتيةالعق
إن توافر أخصائيني يف اجملال االجتماعي والنفسي    

والتأهيلي والرتبوي يف املؤسسة العقابية أمر يف غاية األمهية 
يف أمور كثرية، غري أن األخصائي االجتماعي يستطيع مبا 

وم عليه له من خربة ودراسة  أن يتعرف  على أحوال احملك
وماضيه  وعائلته وعمله  وكل ما يتعلق  باجلماعة اليت كان 
يعيش فيها،  واليت سوف يعاود احلياة فيها، ومبعاونة ضابط 

املؤسسة العقابية  ميكن الكشف عن ماضي احملكوم عليه  
وسلوكه  كما يشكل حلقة الوصل بني تلك اخلربات  

أداة الربط فهو بذلك يشكل  )3(،ةوإدارة املؤسسة العقابي
داخل املؤسسة  واملرشد اخلاص  للنزيل  ملساعدته  يف 
اختيار  الربنامج املناسب  له  سواء كان تعليميا أم تأهيليا  

  .أم مشرتكا
ا     إن املؤسسات العقابية جيب أن ينظر إليها  على أ

بداية  عملية  إلصالح  املذنب وإعادة تربيته وتأهيليه 
ا ومهنيا لكي خيرج إىل اجملتمع بقدر اجتماعيا وعلميا وديني
  .أكرب من الثقة بالنفس

وملا كان ينظر إىل املؤسسات العقابية حاليا كمؤسسات   
اجتماعية  تعمل على تقومي  االحنراف وإعادة النزيل إىل 
جمتمعه عند اإلفراج عنه، وملا كان ينظر للمجرم كفرد 

جملتمع، أحنرف وحيتاج إىل من يعيد تكيفه مع نفسه ومع ا



 

135 
 

تم  اخلدمة االجتماعية  بتأهيلهم حىت يفرج  لذلك 
عنهم، مث متابعتهم بعد اإلفراج  عنهم حىت يستقروا نفسيا 

واجتماعيا واقتصاديا ومعاونة أسرهم على مواجهة مواقفها  
وظروفها املرتبطة بسجن أحد أو بعض أفرادها، باإلضافة 

ية  لقضاء إىل خدمتهم أثناء تواجدهم  باملؤسسة العقاب
ا عليهم، وهكذا أصبح وجود األخصائي  املدة  احملكوم 

   )4(.االجتماعي يف املؤسسة العقابية  ضرورة ملحة
مما سبق يتضح الدور اهلام الذي تسهم فيه مهنة اخلدمة   

االجتماعية، فهي من أكثر املهن  املؤثرة  يف تنفيذ  الربامج 
تعد حلقة   اإلصالحية مبستويات عالية، فهذه املهنة

الوصل  بني تنفيذ  املؤسسات العقابية  لرباجمها  التعليمية 
واملهنية من جهة، وبني النزالء من جهة أخرى، كما ال 
تتوقف مهنة اخلدمة االجتماعية على هذا الدور بل 
تتجاوزه خاصة فيما  يربط النزيل  بأسرته وجمتمعه وإعداده 

أمهية دور  للخروج  للمجتمع مرة أخرى، من هنا يتضح
اخلدمة االجتماعية من خالل ممارسة األخصائي 
االجتماعي ألدواره داخل املؤسسة العقابية، إن حتقيق تلك 
األهداف أمر ليس بالسهل فتعاون املؤسسة العقابية مع 
األخصائيني االجتماعيني  لتنفيذ برامج اخلدمة االجتماعية 

در كبري يف تلك املؤسسة العقابية سوف يساعد يف حتقيق ق
من النجاح، ويلعب األخصائي االجتماعي جمموعة من 
األدوار لكي يضمن حتقيق اهلدف من تنفيذ الربامج 

اإلصالحية، هذا األمر لن يتحقق إال إذا ارتبطت تلك  
األدوار بدراسة شاملة جلميع مدخالت الربامج اإلصالحية 
معتمدا بذلك على باقي املهن املتوفرة باملؤسسة العقابية 
وإمكانات وقدرات املؤسسات االجتماعية والتشريعية يف 

  .اجملتمع اخلارجي
وعلى الرغم  من أمهية  الدور الذي ميكن لألخصائي   

االجتماعي أن يلعبه فإن هناك بعض املؤسسات العقابية  
ا أي أخصائي اجتماعي    .ال يوجد 

إن حتقيق قدر  كبري من تنفيذ الربامج اإلصالحية  جيب    
يرتبط بتوفر جهاز خمصص باخلدمة االجتماعية مكون أن 

من مدير وعدد من األخصائيني االجتماعيني بعضهم 
باملديرية العامة والباقون موزعون على املؤسسات العقابية، 

ومهمتهم تقدمي العون واملساعدة واخلدمات للنزالء 
  :مرتكزين على املبادئ األساسية التالية

كفرد وتزويده ما أمكن تركيز اجلهود على النزيل   .1
بالقدرات املعنوية واملهنية الكفيلة يف حتقيق جناح ما يف 

  .احلياة بعد اإلفراج عنه
حتويل املؤسسة العقابية من مكان للكبت   .2

تأهيلية إصالحية  واحلرمان وجعله مؤسسة ذات أهداف
  .وتربوية عالجية

استغالل اإلمكانيات داخل املؤسسات العقابية  .3
 .يق اهلدفني السابقنيوخارجها  لتحق

لعل ما متت اإلشارة إليه فيما يتعلق بدور األخصائي    
االجتماعي ال يتحقق بصورة دائمة يف مجيع املؤسسات 
العقابية، ألنه قد تظهر كثري من املشاكل يف املؤسسات 
العقابية  تتمثل يف أن اجلهاز اإلداري  يف هذه األخرية 

بسبب كثرة األعمال  ليس لديه الوقت الكايف  للتدريب 
الضرورية امللقاة على عاتقه، وهذه حقيقة ظاهرة 
وواضحة يف الدول النامية حيث اإلعتمادات املخصصة 
للتدريب ضئيلة وقد ال تفي بتنفيذ برنامج واحد  وذلك 
يف نطاق تلك اإلعتمادات  اليت ختصص للصرف على 

  )5(.نظام املؤسسات العقابية  يف الدولة
يف املؤسسات العقابية  ربامج اإلصالحيةإن تنفيذ ال  

مرتبط بالدرجة األوىل بتناغم مجيع األدوار داخل املؤسسة 
العقابية  لذا فإن من الضروري  خلق تفاعل مشرتك  فعال 
بني تدريب اجلهاز اإلداري داخل املؤسسة لكي حيقق 
النشاط العملي  املطلوب حتقيقه، هذا األمر سوف يؤدي 

مشرتك بني احملاضرين وطاقم املؤسسة إىل حتقيق تفاعل 
العقابية األمر الذي سوف ينعكس على طرق تنفيذ 
الربامج اإلصالحية، ويساعد حتليل حالة اهليكل اخلاص 
باملؤسسات العقابية بالدولة بصورة  واضحة يف حتديد 
مضمون  ومناهج التدريب، ومن املهم أن نالحظ أنه على 

تعارضة، إال أن أهداف الرغم من وجود  بعض السمات امل
النظم العقابية املختلفة  ختتلف بصورة حمسوسة، فمثال أن 
هناك  مؤسسات عقابية  تركز على إعادة التأهيل  أو 
إعادة  االندماج  يف اجملتمع،  يف حني أن هناك مؤسسات 
عقابية أخرى تركز على العقوبة يف حماولة ملنع ارتكاب 
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، بينما هناك فريق ثالث  األفعال اإلحنرافية يف املستقبل
أو اجملتمع، ومن يفضل تعويض اجملين عليه أو الضحية  

قبل أن يعمل يف أي من  الضروري لكل شخص
املؤسسات العقابية أن حيصل على العناصر األساسية  

يف شأن من  لعمل اإلصالحي، وهذه حقيقة واضحةل
 وجيب على املؤسسة)6(.سيكون على اتصال مباشر بالنزالء

النجاح   قابية  واليت تطمح إىل حتقيق قدر كبري منالع
بفلسفة  تدرك أن هناك أمورا أخرى متعلقة لرباجمها أن

العقاب اليت تأخذ  فيها، لذا جيب  أن تراعي تلك 
  :املؤسسات جمموعة من األمور التالية

يؤدي  العزل  يف مكان صغري نسبيا إىل التربم  .1
 .خلارجي قد رفضهوالوحدة وإدراك النزيل أن اجملتمع ا

الشعور بفقدان األمل كنتيجة لوجود النزيل مع  .2
آخرين الذين قد يعتربون من اخلطرين أو من غري 
املستقرين الذين يثريون التوتر، وهذا األمر ال يتعلق 
فقط بالضرورة بالعنف أو االستغالل بل بسبب 
االنطباع الذي سيتم إما آجال أو عاجال بعد 

 .امتحان النزيل

ن هناك يف املقابل جمموعة من املتطلبات للجهاز كما أ
اإلداري الذي يعمل مع النزالء على تنفيذ الربامج 

  :اإلصالحية من أمهها
 .االنتظام يف العمل  واإلنظباط  يف عواطفه .1

فهم شخصيات النزالء كل على حده قدر اإلمكان،  .2
م ـ مجيع النزالء ـ ميكن  وجيب ان يقبلوا حقيقة  أ

 .إصالحهم

 .م ماهية النظام وما جيب أن يطبق من قواعدهفه .3

جتنب التوحد العاطفي مع مشاكل النزالء الشخصية  .4
 .والقانونية أو النظامية

حسن اختاذ األحكام  وتوفر التوازن  يف قراراته   .5
 .وأعماله

أن يكون ثابتا على  مواقفه  وعادال وموضوعيا   .6
دوا عندما يطبق  القواعد  واللوائح  حىت وغن كانت تب

غري عادلة  مث يبحث عن القنوات اليت يعمل على  
 .تغيريها

ا اجلهاز اإلداري  إن تلك اجلوانب  اليت جيب أن يأخذ 
عند التنفيذ  أو اإلشراف  على الربامج اإلصالحية ال 

تعين يف الغالب جتاهل كثري من اجلوانب  الذاتية  للنزيل  
  :ة مايليوأسرته لذا جيب  على اجلهاز اإلداري  مراعا

م  .1 الطلب الدائم من النزالء بصفة عامة بأ
 .مظلومون، وإسرارهم الدائم على إطالق سراحهم

 .التوتر الذايت  الدائم  من قبل النزالء  على عوائلهم .2

املواقف جتاه الغري باملؤسسات العقابية كالشك،  .3
واملنافسة، ومقاومة الربامج اإلصالحية، واخلوف من 

ف من خطر  اجلنسية املثلية، الضرر البدين، واخلو 
واخلوف من االنتقام من إبالغ  أو مساعدة رجال  

 .املؤسسة العقابية

التوتر العاطفي  نتيجة العزلة  والعدوانية عند بعض  .4
 .األفراد

التظاهر بتجاهل بعض اخلدمات املناسبة أو املسائل  .5
 .إخل...

ولكي تنجح  املؤسسة العقابية  يف أداء رسالتها 
ة  جيب على  العاملني  بتلك الربامج  التعليمية اإلصالحي

  :والتأهيلية  أن يراعوا  األمور التالية
جيب أن يعامل كل نزيل على أنه فرد مستقل،  .1

حيث يعطي أسلوب املعاملة أثرا سيئا إذا ما تناولت 
 .نزيال بشكل خمتلف عن نزيل آلخر

جيب جتنب إسداء اخلدمات وتفضيل البعض مهما   .2
 .اكان ذلك صعب

حتقيق اهلدوء وعدم الضجيج قدر املستطاع داخل  .3
عنابر املؤسسات العقابية ملا له من دور يف حتقيق أمور  

 .كثرية يف صاحل النزيل

 .يعترب اإلحياء احملك األول للعمل اإلنساين  .4

ميل األفراد عادة لالنصياع والعمل إذا أدركوا  .5
 .السبب الذي يكون من أجله العمل

غضاضة ألن هذه األمور جيب جتنب اجلهل وال .6
 .تعمل على عدم احرتام رجل املؤسسة العقابية

التقارب الشديد  يولد االحتقار، ولذلك جيب   .7
االبتعاد عن استخدام األمساء  املستعارة واالتصاالت 

 .غري السليمة مع النزالء
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جيب استخدام رعاية خاصة وصرب مع النزالء  .8
 .اجلدد

كاوى عدم تشجيع وإظهار مشاعر األسى لش .9
النزالء ضد اإلدارة وأفراد الطاقم اآلخرين، وضد 
القواعد واللوائح أو األمور التنظيمية األخرى بغض 
النظر عن مشاعرك جتاه ذلك، ويعطي التقرير شرعية 

 .للشكاوى عند السلطات املختصة

عدم إعطاء نصائح إال إذا كانت تتضمن هدف  .10
ىل رجال الواجبات امللقاة على عاتقك، وحتويل األمور إ

إذا كانت األمور ... الدين أو املستشارين أو األطباء
م  .تتصل مبناطق وميادين اختصاصا

عدم الظهور يف موقف املدان لدى النزالء   .11
 إخل ...كاحلصول على خدمات أو رشوة

ويستطيع العاملون باملؤسسات العقابية أن يزيدوا من فرص 
ن األمور جناح الربامج اإلصالحية من خالل إتباع عدد م

  :اهلامة منها على سبيل املثال
 .مالحظة  أي تغري  مشبوه يف سلوك النزيل .1

 .مالحظة عالمات احلرية والقلق يف سلوك النزيل .2

 .مالحظة النزالء الذين ينفصلون فجأة من اجلماعة .3

ا النزيل  .4 مالحظة التغريات يف أمناط الصداقة اليت يكو
 .داخل املؤسسة

رأ على املظاهر اخلاصة مالحظة التغريات اليت تط .5
  .والشخصية

  
  : الهوامش

دار السالم للنشر و التوزيع،  ،"جامع الرتمذي" ،حممد، الرتمذي )1(
  .350، ص1999الرياض

مدى فاعلية أساليب التأثري املباشر يف " ،عبد املانع يوسف، السنهوري )2(
اجمللة العربية للدراسات  ،"مواجهة مشكلة عودة األحداث إىل اإلجرام

 ، العدد التاسع،  املركز العريب للدراسات والتدريب، الرياضاألمنية
  .99ص ،1990رجب 

إسهامات اخلدمة االجتماعية  يف ميدان السجون " ،السيد، رمضان )3(
  .167، ص1995اإلسكندرية ،دار املعرفة ،وأجهزة الرعاية الالحقة

اخلدمة االجتماعية يف حميط  نزالء " ،الديب، حممد جنيب توفيق حسن )4(
،  ص 1995مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة ،"ن واألحداثالسجو 
  .206ـ204ص

املركز العريب للدراسات األمنية  والتدريب  بالتعاون مع اجمللس  )5(
والعاملي واملهين  لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة  االستشاري

تطبيق  مرشد التدريب الدويل  يف املؤسسات العقابية : اجلنائية
  .6، ص1994، )احللقة العلمية الثانية(عربيةال

  .10ـ8املرجع نفسه، ص ص )6(
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 .الرابط االجتماعي في الجزائر بين الثبات و التغير 

 .كاري نادية أمينة.د

 .جامعة تلمسان،قسم العلوم االجتماعية

  
جيمع الرابط االجتماعي بني األفراد داخل نفس 

ع من خالل خمتلف التنظيمات ومؤسسات التنشئة اجملتم
وتكمن أمهيته يف التبادالت النامجة عن  االجتماعية،

املشاركة يف عمل مشرتك واالنتماء إىل وحدات اجتماعية 
 ...والدينية خمتلفة كاألسرة، اجلماعات الثقافية، السياسية،

وغريها، مما ميكن أن يشكله أي جتمع إنساين بغرض 
ذا كانت التنشئة االجتماعية تعمل على بناء اجتماعي، فإ

نسق قيمي ألفراد اجملتمع نابع أساسا من ثقافته هو ، فإن 
أي تغري قد يطرأ على هذه األخرية جراء التطور و التغري يف 
البناءات الفوقية للمجتمع قد ينجم عنه تغيري يف بناءات 
ه النسق ككل و اليت تقوم أساسا على الروابط االجتماعية ل

  .مما يعين أن هذه األخرية قد تتأثر بشكل أو بآخر
يعرب الرابط االجتماعي عن جمموع العالقات اليت        

  جتمع بني األفراد املنتمني إىل نفس اجلماعة االجتماعية
واليت تنشأ القواعد االجتماعية بني األفراد أو اجلماعات 

  .االجتماعية املختلفة وتوطدها
ابط االجتماعي كنتيجة لعدة دراسات جاء مفهوم الر  وقد 

ربطه بتقسيم  دوركايمسوسيولوجية، ولعل من أمهها حماولة 
العمل االجتماعي على أساس أن هذا األخري يعترب كصورة 
أساسية للرابط االجتماعي، فهي جمموع االنتماءات 
والعالقات اليت جتمع بني األفراد و اجلماعات االجتماعية 

دفعهم إىل اإلحساس كأفراد أو كأعضاء فيما بينها و اليت ت
من نفس اجلماعة و ذلك باحتكاكهم مع بعضهم البعض 

  .عن كثب
تشري عبارة الرابط االجتماعي إذن إىل جمموع العالقات    

اليت جتمع بني األفراد املنتمني إىل نفس اجلماعة االجتماعية 
أو اليت تنشأ بني األفراد أو اجلماعات االجتماعية /و

لفة وتوطدها، أما إذا استعملت يف مجعها أي الروابط املخت
االجتماعية فهي تعرب عن العالقات االجتماعية الواقعية 

يقوم مبجموعة  )1(حيث الرابط االجتماعي عبارة عن نسيج
من الوظائف االجتماعية إذ تسمح الروابط االجتماعية 

بتأكيد التعاون االجتماعي واالندماج بني األفراد إما عن 
ريق القيم واملعايري املشرتكة واليت تشكل حسب دوركامي ط

احلس العام املشرتك، أو عن طريق اإلقرار االجتماعي 
باالختالفات أثناء إنشاء القواعد االجتماعية، كما تسمح 
 .الروابط االجتماعية لألفراد باحلصول على هوية اجتماعية

 وحيث أنه ليست هنالك معايري ميكننا من خالهلا قياس
ثبات أو تغري الروابط االجتماعية مباشرة، إال أننا جند 
بعض املعايري اإلحصائية اليت ميكن استعماهلا لإلشارة عن 

  :تغري الروابط االجتماعية يف بعض النشاطات االجتماعية
 تكوين أو تفكك األزواج، حجم األسرة: األسرة... 

 .اخل

 احنالل، عدد املنخرطني/ نشأة: اجلمعيات. 

 انتشار االحنراف و اجلرمية: اجلرمية. 

 نسب األعمال املؤقتة، عدد البطالني، : العمل
 .اخل...العالقات املهنية بني العمال

ويف حماولة لفحص املفاهيم التقليدية للرابط االجتماعي    
دف تبيان أمهيته كظاهرة معنية بالدراسة، استطاع 

 أن يربهن كيف أن F.Farrugia األنثربولوجي الفرنسي
الثورة الفرنسية حاولت إنتاج وترسيخ هذه الروابط من 
خالل دستورها، موضحا بذلك حدود وافرتاضات كل من 

؛ والذين عملوا على تقييم ومعارضة دوركايموكومت؛ 
والعضوية، ومواجهتها  أمناط العيش التقليدية العشائرية

بتلك االجتماعية احلديثة واليت قامت أساسا على قطيعة 
واليت ترتكز على رابطة نعتت  primordialألولية الرابطة ا
حيث اجملتمعات الناجتة عن ذلك ال تتماسك .باملصطنعة

إال عن طريق عقد بني األفراد منطوي على األنانية الفردية  
وبالتايل ميكننا القول بأن تاريخ . واملصاحل اخلاصة

اجملتمعات قد أبرز كيف أن رابطا اجتماعيا سليما أنتجت 
 )2( .معتال رابطا

يف    Patricia Vendraminمن جهة أخرى أشارت   
 Le travail au singulier -le lien social à »مؤلفها 
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l’épreuve de l’individualisation- »   إىل أن
الفردانية كقيمة اجتماعية وظفت لإلشارة عن النقص الذي 
تلمسه اجملتمعات يف انضمام فئة العمال يف املشاريع 

والنتيجة املستخلصة من هذه الدراسة هو أن . اعيةاجلم
الرابط االجتماعي يف العمل مل ينحل حتت الفردانية، حيث 
أن طبيعة وأشكال هذا الرابط تعرب عن نفسها بطريقة 

هذا التحول للرابط االجتماعي يف  العمل ميكن . خمتلفة
من خالل من خالل التطور الصناعي من جهة و تفسريه 

م من جهة أخرى، أي تطور  تطور األفراد يف حد ذا
م يف االنضمام إىل العمل واالرتباط بتغريات متعددة  أسلو

  )3( ...).اجتماعية، ثقافية(
وحيث يعرف الرابط كما سبق اإلشارة على أنه        

جمموع العالقات اليت جتمع بني األفراد املنتمني إىل نفس 
االجتماعية من  اجلماعة االجتماعية و اليت تنشأ القواعد

معايري و قيم بني األفراد أو اجلماعات االجتماعية املختلفة 
و باعتبار أن القيم من أهم احملددات للسلوك . وتوطدها

م  م و نشاطا االجتماعي لألفراد، إذ هي نتاج الهتماما
داخل اجلماعة، وهي كظاهرة من ظواهر الوعي االجتماعي 

ات البناء الفوقي هلذا السائد يف اجملتمع، تتطبع مبكون
إذ هي قابلة : اجملتمع، و اليت من خصائصها القابلية للتغيري

للتغيري بتغري الظروف االجتماعية كاحنالل البناء الفوقي أو 
، ميكننا القول بأن قيم اجملتمعات تتغري بتغري )4(تغيريه

ا السياسية، االقتصادية، الثقافية، واالجتماعية ... اجتاها
ن اجملاالت املرتبطة باألفراد داخل اجملتمعات، و غريها م

ا إحداث تأثري يف  هذه القيم بتغريها سوف يكون من شأ
  .الروابط االجتماعية والعمل على توطيدها يف نفس الوقت

ولعل أهم االجتاهات اليت عرفها اجملتمع اجلزائري هو     
حماولته التكيف مع املتطلبات والتحديات اليت تفرضها 

ريات الداخلية واخلارجية اليت يعيشها أي جمتمع اليوم، التغ
األمر الذي ميكن تسميته بالعصرنة، وبالتايل فان قيمه 
االجتماعية والثقافية ستتغري نسبيا كما سبقت اإلشارة، من 
جانب آخر يتمتع اجملتمع اجلزائري مبوروث ثقايف اجتماعي 

، )5(عرفها والرتاكمات التارخيية اليت أصيل كنتيجة للحقبات
مما سيؤدي إىل إمكانية وقوع التصادم بني هذه القيم 

وهو األمر الذي سيؤثر بدوره . األصيلة وبني تلك اجلديدة
  .يف العالقات و الروابط االجتماعية هلذا اجملتمع

وتعترب التجربة العملية اليت عاشها الفرد اجلزائري العامل 
خاضعا لكل  منوذجا واضحا عن هذا التصادم، فبينما يبدو

ما هو  مستحدث من مناذج مستوردة، يبقى هذا اخلضوع 
ضمنيا، إذ أنه يتميز بقوة مقاومة سلبية، حيث يظهر جليا 
متسك الفرد اجلزائري كفاعل داخل تنظيم اجتماعي بقيمه 
الثقافية بالرغم من قبوله لقيم تنظيمية جديدة تتناسب 

ضوع يتم ومن خالل هذا اخل. ومنوذج التسيري املعمول به
اكتساب قيم ثقافية جديدة حيث التغري يطرأ على قيمة 
اجلماعية أين اجملتمع اجلزائري بدأ يأخذ اجتاها حنو الفردانية 
كقيمة ثقافية متصلة باجملتمعات احلديثة، و اليت من خالهلا 

هذه . ميكننا رصد وقياس التأثري يف الروابط االجتماعية 
الفرد هنا خلدمة مصاحله القيمة اجلديدة واليت اعتمدها 

الشخصية بالدرجة األوىل حبثا عن ازدهاره الفردي، أثرت 
مباشرة يف الرابطة السائدة يف اجملتمع اجلزائري أال وهي 

، حيث ميكننا مالحظة ظهور حىت ال )6(الرابطة األبوية
نقول متيز رابطة أخرى أال و هي رابطة مصلحية بالدرجة 

الفرد هنا يوظف رابطته  حيث) إن صحت تسميتها(األوىل
األبوية بغية حتقيق مصاحل شخصية مع عدم تنكره لألوىل، 
مما يعين كالمها توظف األخرى لدوامها واستمراريتها وكذا 

  .إلضفاء نوع من الشرعية عليها
إن حديثنا عن قيم اجملتمع اجلزائري الثقافية يقودنا اىل      

م كل حماولة حتديد نسقه القيمي أوال، حيث تساه
املتغريات التارخيية والسياسية والدينية والثقافية واالجتماعية 

إذ تعترب القيم  داخل اجملتمع يف حتديد نسق قيمي ألفراده
من أهم احملـددات للسلوك االجتماعـي لألفراد، وهي نتاج 

ونشاطات األفراد داخل اجلماعة، وهلذا  الهتــمامات
خر وذلك اختلفت التعاريف واملفاهيم من علم آل

الختالف اخللفية الثقافية والعلمية اليت ينطلق منها كل 
  . باحث يف دراسته هلذا املوضوع

ا معيار للحكم يستخدمه  "ليبيت"حيث يعرف   القيم بأ
الفرد أو اجلماعة من بني بدائل عدة يف مواقف تتطلب 

 .قرارا أو سلوكا معينا
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فرد ، صرحية أو ضمنية، متيز الةوهي تصورات دينامكي
أو اجلماعة وحتدد ما هو مرغوب فيه اجتماعيا، و تؤثـر 
يف اختيار الطـرق واألسـاليب، الوسائـل واألهـداف 
اخلــاصة، وتتجسد مظـاهرها يف اجتاه األفـراد واجلماعات 
م ومعايريهم االجتماعية،  وأمناط سلوكهم، معتـقدا

 )7( .وترتبط ببقية مكونات البناء

ا عنصر مشرتك يف تكوين كل كما يراها بارسونز ب أ
  .من نظام الشخصية و البناء االجتماعي

ولعل من بني أهم التعاريف اليت حظيت قبوال 
 Kluckohnلدى الباحثني ذلك الذي تقدم به كليكهون 

القيمة مفهوم مرغوب  «والذي يذهب إىل أن 1951سنة 
قد يكون معربا عنه أو خـفي، مييز فردا أو جمموعة من 

، ويؤثـر على اختيار الوسائل والغايات انطالقا من األفراد
  )8( ».األساليب املمكنة

بصفة عامة تعد القيم ظاهرة من ظواهر الوعي      
االجتماعي السائد يف اجملتمع، وهي تتطبع مبكونات البناء 

  .الفوقي هلذا اجملتمع
  :نستنتج من هذا بعض اخلصائص ملفهوم القيمة

تنطلق من إطار اجتماعي  حيث القيم :االجتماعية- 
 .حمدد

حيس كل شخص منا بالقيم على حنو خاص : الذاتية-
 .به

من حيث الزمان و املكان، فما هو مناسب  :النسبية- 
 .اليوم جملتمع ما، لن يناسب غدا جمتمعا آخر بالضرورة

إذ هي قابلة للتغيري بتغري الظروف  :القابلية للتغيري- 
 .فوقي أو تغيريهاالجتماعية احنالل البناء ال

 .تشكل القيم طابعا عاما بني مجيع الطبقات: العمومية-

إن القيم على هذا النحو تتمثل يف سلوكات : املثالية-
ا األفراد بصفة ال شعوري أمام مواقف  ةمعينة يقوم 

ة وهو ما أشار إليه  يف دراسته للربجمة  G.Hofstedeمتشا
 .الفـــكرية لألفراد

سلوكات األفراد ما هي إال نتيجة لرتاكم ن إوعليه ف      
جمموعة من األفكار واملعارف واخلربات، اليت تساعد الفرد 
بفهم و إدراك ما يدور حوله، لتكون جمموع األحكام اليت 

ا القيم اليت توجه سلوكه   . يصدرها هي ذا

يتمتع اجملتمع اجلزائري بثقافة اجتماعية متعددة 
ز لتدفع أفراده إىل حتسني الروافد، قد تلعب دور احملف

م لقيم تنظيمية  سلوكهم، كما قد متثل حاجزا أمام استيعا
قد تكون جديدة عليه، إذ تعرف التنظيمات مبختلف 
أشكاهلا جمموعة من املشاكل اليت قد تعيق  أو تأخر من 

  .تطورها واستمراريتها
التفرقة   G. Hofstedeومن جهة أخرى، حياول 

و اليت يعتقد ) ما نتمناه فعال(اها الفرد بني القيم اليت يتمن
أنه ال بد من متنيها، ومن مثة فإن القيم حتدد للفرد الصورة 

  .أو الكيفية اليت يعتمدها يف عالقته مع الواقع
 .Gوانطالقا من هذا التحليل للقيم يقرتح 

Hofstede  ا برجمة مجاعية للفكر "أن تعرف الثقافة على أ
أعضاء فئة من الناس بالنسبة اإلنساين تسمح بتمييز 

  )9(".ألخرى
يقر بأن تعريفه هذا  G. Hofstedeرغم أن   

للثقافة تعريف حمدود، إال أنه، و من خالل ما تبني من 
ا يف حوايل مخسني  موزعة على  دولةالدراسات اليت قام 

القارات اخلمس، فإن هذا التعريف مكن من تسليط الضوء 
لتأكيد على أن هذه الدراسات على ما مت التوصل إليه مع ا

أمهلت اجلماعات و اجملموعات اليت تنتمي إىل نفس البلد 
الدينية، اجلهوية، : واليت تتعلق جبماعات العمل، اجلماعات

  .وغريها... العائلية
ا  لقد أظهرت تلك التحقيقات األوىل اليت قام 

Hofstede  أن تلك األسئلة املتعلقة بالعالقات الرتبية ،
يت تعرب عن االختالفات األكثر حساسية بني البلدان هي ال

املعنية بالتحليل، مث تلك القضية املتعلقة باالضطراب يف 
العمل، مشكل التعبري الفردي والتقسيم اجلنسي للمهام، 
هي اليت شدت االنتباه ألمهية االختالفات املعرب عنها 

 ة معايريعأرب Hofstede  و على هذا األساس اقرتح. سابقا
للتفرقة و اليت متنح حال لتلك األسئلة املطروحة يف خمتلف 
التحقيقات، هذه املعايري واملشار إليها يف النظرية بـ األبعاد 

البعد الرتيب، التحكم يف عدم اليقني، الفردانية : الثقافية هي
، ولعلنا هنا نكتفي باالشارة اىل قيمة والذكورة واألنوثة

ضنا آنفا فيما يتعلق  بتأثريها يف اجلماعية ملا افرت /الفردانية
  .الرابط االجتماعي حمل الدراسة
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تعتمد بعض اجملموعات اإلنسانية أكثر من غريها على 
على  اجلماعية، طريقة العيش ختتلف حياة اجلماعة، حيث
من بلد إىل آخر،  بشكل عام اجملتمع مستوى العائلة أو يف

ب الثقافة دورا عالقة الفرد مع غريه متثل بعدا آخر أين تلعف
  .إجيابيا

العائلة تضم : بعض اجملتمعات تفضل احلياة اجلماعية
وهناك . األجداد، اآلباء واألبناء يف بيت واحد، مثال

على اآلباء  ةقتصر مالعائلة أين تكون  أخرى جمتمعات
كذلك فإن اجملتمعات اليت تفضل احلياة . واألوالد فقط

ا . اجلماعةاجلماعية تشجع الفرد على االنصهار يف  إ
احلال يف اليابان، بينما اجملتمعات الفردية حتث الفرد 
وتدفعه إىل تقييم ازدهاره الشخصي، واملالحظ هو أن 
الدول الغنية هي األكثر فردية، بينما الدول الفقرية فهي 

  .أكثر اتصاال و ارتباطا باعتماد النمط املعيشي اجلماعي
ا  وقد بينت الدراسات أن  G. Hofstedeاليت قام 

البلدان األجنلوسكسونية، أسرتاليا و بريطانيا هي البلدان 
األكثر فردية، بينما بلدان غرب إفريقيا، الباكستان 

  .والقوتيماال تبقى دائما مطبوعة بروح اجلماعة
إن املالحظة األوىل تبني أن العالقات بني العمال وأرباب 
العمل سوف تبىن على أساس أخالقي يف الثقافات 

، بينما تعقد على أساس احلساب الشخصي يف اجلماعية
  )10( .الثقافات الفردية

والعقد األخالقي يعمق هذه العالقة اليت يعاد إنتاجها 
يف الثقافة  ، أماداخل املؤسسة بني العامل ورب العمل

الفردية، فالعالقات بني األفراد ليست أكثر من عالقات 
، و هو ما اصةمصاحله اخل عن العمل أين كل فرد يبحث

سيؤدي الحقا إىل خلق نوع جديد من الروابط االجتماعية 
في ف .غري تلك الفطرية اليت وجد اإلنسان عليه منذ األزل

يكون  أين الرابط االجتماعي عقدي الثقافات الفردية
والنتائج  هنالك تشديد على رقم التعامالت، احرتام العقد،

ية، فيجب تكريس أما يف الثقافات اجلماع. احملصل عليها
وتعميق ارتباطات  للتعارف مدة من الزمن خللق ارتباطات

، وهو ما من شأنه الثقة الالزمة للسري احلسن للتعامالت
احلفاظ على الرابط االجتماعي يف صوره األوىل وبالرجوع 
اىل تقسيم العمل االجتماعي عند دوركامي ميكننا استعارة 

 األوىل، وهو ما مفهوم التضامن اآليل هنا والعضوي يف
سيجعل الحقا من التمثالت االجتماعية اجلماعية 

représentations collectives   خاضعة هلذه الروابط.  
إن درجة الفردانية املوجودة يف أي جمتمع تنعكس 
مباشرة على النسق القيمي ألفراده مسببة بذلك عدة نتائج 

تماعي ومن بينها أن الروابط االجتماعية داخل النسق االج
تكون مبنية على أساس أخالقي يف تلك اجملتمعات اليت 
درجة الفردانية فيها منخفضة جدا إن مل نقل منعدم وهي 

بينما  يف اجملتمعات الفردانية فهي  ،اجملتمعات اجلماعية
  ،مبنية أساسا على املصاحل الفرديـــة واحلسابات الشخصية

لفاعل كذلك فإن يف اجملتمعات اجلماعية ال يستطيع ا
 ،االجتماعي فيها فصل حياته داخل املؤسسة عن خارجها

تم به  بل و يطمح لذلك حيث ينتظر من املؤسسة أن 
. مصاحلهعــائلة وأن تدافع عن حقوقـــه و وأن حتتضنه كما ال

بينما يف اجملتمعات الفردانية فإنه يريد ويطمح للفصل بني 
ه يف حياته داخل املؤسسة عن خارجها، كما يعتمد نفس

املطالبة حبقوقه والدفاع عن مصاحله، حيث ازدهاره 
الشخصي مرهون مبا يقدمه هو لنفسه ال ما تقدمه اجلماعة 
ا   له، و بالتايل فعيشه يف اجلماعة  ليست غاية يف حد ذا

  .بل وسيلة لتحقيق أهدافه و مصاحله 
دراسة سلوك  أحمد هنيويف نفس السياق حاول 

جلزائر مقارنة مع نظريه يف الدول املسري أو رب العمل يف ا
الغربية، متسائال حول مدى تأثري الثقافة الغربية على 
اعتبارها ثقافة جديدة يف الثقافة احملـلية واليت متثل الثقافة 
األصيلة وبالتايل رصد درجة تغري أو احنراف الروابط 
االجتماعية يف اجلزائر عن منحاها األصلي، وقد بدأ حتليله 

ال الحظه من خالل الواقع والذي يتعلق ببنك باعطاء مث
فرنسي كان ميتلك جمموعة أراضي زراعية يف الشرق 
اجلزائري أثناء فرتة االستعمــار وبغية استغالهلا استعان 

وفق  5/1مبجموعة فالحني جزائرين لزراعتـها وذلك مقابل 
ما يعرف بنظام اخلماسة، هذا البنك كان مسريا وفق قواعد 

احلديثة ولكنه يف الوقت نفسه يستعمل النظام  الرأمسالية
العتيق وقد جيد هذا األمر تفسريا يف كون الرأمسالية تسمح 
باستعمال الوسائل املختلفة بغية احلصول على أكرب قدر 
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من الربح املمكن، ومن هذا يظهر كيف أن البنك أخذ 
  )11( .مكان الشيخ مع احتفاظه بطابعه الرأمسايل

الطريقة واملنهج  هنيسري أكثر أظهر ويف حماولة للتف
اللذان من خالهلما  يستطيع املسري يف الدول املتقدمة 
احلصول على مراتب أعلى ومميزة، مث انتقل إىل شرح سلوك 
رب العمل يف اجلزائر وذلك من خالل وضعيته كصاحب 
مال أو صاحب مركز، وقد أكد على أن الطريقة اليت مت 

  . متيز أحدمها عن اآلخرا توزيع األرباح هي اليت
ففي الدول املتقدمة يدعم مركزه االجتماعي من 

  :خالل توزيع جزء من األرباح عرب هيئات و هي
 إذ بإعادة استثمار جزء من األرباح يتم : املصنع

 .توظيف عمال جدد

 فالرأمسايل جمرب على دفع الضرائب اليت يعزز : الدولة
 .النظام الذي مسح له بتكوين ثروته

 رغم أن جزء صغري فقط يعود هلا إال أن : حزاباأل
الرأمسايل جيين فائدة كبرية من هذه العملية ألنه سيستفيد 
من نفوذ زبائنه املنتخبني الذي ساعدهم يف الوصول إىل 

 .مراكز السلطة

أما يف اجلزائر فاألمر خمتلف، رب العمل جمرب على 
ا هو إعادة توزيع جـزء من األرباح وبالطرق اليت خيتاره

من الزبائن، بغرض تعزيز ) شبكة(وذلك لتكوين قاعدة 
ا والناجتة عن عقد اجتماعي  القوة االجتماعية اليت يتمتع 
مع هؤالء الزبائن، فملكيته للمصنع هي اليت متنحه املرتبة 
املميزة و من مثة قدرة التدخل يف اجملتمع للحفاظ على بقاء 

ل يتم يف جهات املصنع أوال ومركزه ثانيا، وهذا التدخ
  :خمتلفة

يربط عالقات مع أصحاب النفوذ للحصول على  -
امتيازات وتراخيص، هذه العملية تستهلك قدرا كبريا من 

 .األرباح املوزعة وهي مبثابة استثمار يف االقتصاد املقنن

توظـيف العـمال من قبيـلته أو عشريته ويســعى إىل   -
إىل ذلك كسب والئهـم ووفائــهم و أحسن طريقة توصله 

أن جيعل منهم زبـائنــه،  و يتم ذلك عرب منحهم جزء من 
الزكاة، أو يتحمل بعض املصاريف املومسية كاحلج أو 

 .وغريها...الزواج

  

بصفة عامة فإذا اعتربنا القيم ظاهرة من ظواهر الوعي    
االجتماعي السائد يف اجملتمع، وهي تتطبع مبكونات البناء 

تنطلق من إطار اجتماعي  ثالفوقي هلذا اجملتمع، حي
ا نسبية من حيث الزمان و املكان، فما هو  حمدد، كما أ
مناسب اليوم جملتمع ما، لن يناسب غدا جمتمعا آخر 
بالضرورة، إذ هي قابلة للتغيري بتغري الظروف االجتماعية أو 

فان أي تغري يف هذه القيم . احنالل البناء الفوقي أو تغيريه
سوف حيدث تغيريا يف النسق  بتغري البناء الفوقي

االجتماعي ككل من خالل التأثري يف الروابط االجتماعية 
  . اليت جتمع بني أفراده
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  .جدلية المفهوم وتجليات الواقع: المجتمع المدني في الجزائر
 محمد ذرذاري

  مستغانم ،جامعة عبد الحمبد بن باديس،بقسم علم االجتماع أستاذ مساعد
  

  تمهيد
يعترب احلديث عن الكثري من املفاهيم من الباب 
احملاوالت من هنا وهناك من أجل حتديد موحد هلا عرب 
األزمنة، وهذا حال اجملال املفاهيمي يف العلوم االجتماعية 

هيم الذي يتصف باملرونة والنسبية، ومن بني هذه املفا
الدميقراطية احلداثة، العوملة، اجملتمع املدين، فكل هذه 
املفاهيم وغريها ارتبطت بشكل أساسي باهليمنة العاملية 
للبلدان ذات التفوق االقتصادي والعسكري، واليت 
ا ومنظومة حاولت  أوجدت لنفسها سياقا خاصا 
باستمرار متريرها وتصديرها لباقي الدول األخرى لتجد هذه 

ة نفسها أمام تبعية اقتصادية وفكرية قائمة على األخري 
  .األسس الرأمسالية

ويعترب مفهوم اجملتمع املدين من املفاهيم املتداولة على     
أكثر من صعيد يف رحلة البحث عن هويته عرب فرتات 
تاريخ الفكر اإلنساين، فهو مفهوم الزال يلفه االختالف 

خر، كل ذلك وتتقاذفه النظريات حينا وترفضه حينا آ
حبسب البيئات، لكن ما ميكن أن يوصف باحلد األدىن إذا 
مت اإلتفاق على هذا املفهوم هو اقرتانه دائما بفكر الدولة، 
املوضوع األساسي ملفهوم اجملتمع املدين وغريه من املفاهيم 

" ابن خلدون" ذات البعد السياسي حيث يربز كل من
 ،)1527-1469(،مكيافيلي)1332-1406(

وغريهم ممن يشكلون عالمات ) 1831- 1770(لهيج
بارزة يف املسار العام لتطور فكر الدولة كل حسب إسهامه 

  .اخلاص به
وبالعودة للمجتمع املدين، فإننا حناول يف هذه الورقة     

التعرض ملاهية املفهوم وألهم احملطات التارخيية املتمثلة يف 
الغربية منها أبرز اإلسهامات النظرية حول املفهوم وخاصة 

دون اإلغفال عن واقع هذا املفهوم يف الوطن العريب 
وحماولة التطرق ألهم معيقات تطبيقه يف البيئة العربية ويف 
األخري إطاللة على واقع اجملتمع املدين يف اجلزائر سواء يف 
  مرحلة االستعمار وما بعد االستقالل، كل ذلك يف حماولة 

  
ك جمتمع مدين يف اجلزائر لإلجابة عن سؤال مفاده هل هنا

وإن وجد فهل يرافق التحوالت االجتماعية اليت عرفها 
  .ويعرفها اجملتمع

  :  ما المجتمع المدني؟ 1
يعترب مفهوم اجملتمع املدين جزءا من السياق التارخيي     

لتطور النظرية املعرفية ككل وتراكم املعارف اإلنسانية هلذه 
تميز من ناحية التفسري األخرية، فاملفهوم حمل التتبع ي

إضفاء البعد األديولوجي، مما يفسر تعدد التفسريات على 
غرار اإلسهام الليربايل وكذا االشرتاكي باإلضافة  للفهم 
اإلسالمي إذا تعلق األمر بالوطن العريب الذي يبقى مقرونا 
حبجم اإلشكاالت اليت تصادفه يف هذه البيئة اليت حتتاج 

 خبالف اجملتمعات الغربية أصال إلعادة فهم وتفسري
واألمريكية باعتبارها مروجا ومصدرا وفارضا يف بعض 

أن "حيث يرى عزمي بشارة . األحيان هلذا املفهوم وغريه
اجملتمع املدين مفهوم يتغري مع تغري املوقف االديولوجي 
للمتكلم، فاملفهوم الليربايل هلذا املصطلح خيتلف عن الفكر 

وعن الدميقراطي الراديكايل، ومؤخرا االشرتاكي الدميقراطي، 
  )2( )1( " .عن الفهم اإلسالمي أيضا

: ويف حماولة لتفسري هذا املفهوم، فإنه ينقسم إىل شقني    
ويقصد به جمموع األفراد الذين يكونون الدولة  المجتمع

أو األمة والذين تربطهم صالت إنسانية تارخيية وكذا روابط 
شرط العمل " كارل ماركس"اجتماعية فيما بينهم ويضيف 

العمل االجتماعي "االجتماعي يف حتديده ملفهوم اجملتمع 
هو أساس اجملتمع فال جيوز رد االجتماع البشري إىل مبدأ 
غري اجتماعي وال جيوز من مث فصل العمل عن املعرفة 
واألخالق عن السياسة، فاجملتمع ينتج ذاته ويعيد إنتاجها 

بيئته وأن يشكل وسطه يف وبوسعه أن حيول عالقاته مع 
ضوء عالقاته الداخلية ويف ضوء ما ينتجه من رموز وما 
يشكله من قيم و معان ومعايري و أعراف وعادات وتقاليد 
ومؤسسات وتنظيمات وشرائع وقوانني توجه سلوكات 
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كما أن اجملتمع ليس مجلة عالقات ومبادالت )3(، "األفراد
اج لذاته وخلق داخلية فحسب، بل هو قبل ذلك عامل إنت

  )4( .الجتاهات العقل االجتماعي انطالقا من املمارسة 
 "المدني: "أما الشق الثاين من هذا املصطلح املركب     

أي املهيكل واملنظم داخل نسق ما يعرف باملدينة اليت 
تتسم بالعالقات الثانوية مضافا إليه هيمنة البعد العقالين 

إىل أن "بد اجلابري باملعىن الفيربي حيث أشار حممد عا
املدينة متثل نظاما سياسيا يقوم على مشاركة أعضائها يف 
ا، وكانت املدينة ونظامها السياسي عنصرين  تدبري شؤو

مفهوم اجملتمع  والذي اشتق منه متالزمني يف املفهوم اليوناين
يف مقابل اجملتمع الريفي البدوي الصحراوي  )5(،"املدين

العالقات األولية املبنية على  الذي يتسم بسيادة وطغيان
الروابط الدموية والقرابية، ويدخل يف هذا الصدد سرد 
الكثري من الثنائيات اليت تدخل يف تفسري اجملتمع املدين 

املدين ) (التقليدي واحلديث: (واجملتمع البدوي مثل
دون أن نغفل عن إبراز املعطى القبلي أثناء حتليل ) والقبلي

البيئة العربية، فهذا املعطى يعترب مؤشرا اجملتمع املدين يف 
أساسيا يف حتليل البنية االجتماعية لألقطار العربية يف 

إن صح " قبليتهما"حماولة للمقارنة بني اجملتمعني يف مدى 
القول، مما حييلنا على القول أن اجملتمع املدين يشهد خماض 

  .ظهور عسري يف البيئة العربية
لك اجملتمع الذي يعيش داخل بيئة فاجملتمع املدين هو ذ    

املدينة اليت تتوفر على وسائل احلياة احلديثة، كما ميتاز 
بالتنظيم يف إطار تشكيالت رمسية وحديثة يكون الفرد يف 
ظلها واعيا حبقوقه وواجباته هذه اهليئات ممثلة يف 

اخل ...اجلمعيات والنقابات والنوادي والتنظيمات السياسية
ا األحزاب السياسية يف بعض ويستثىن من كل هذ

ا  ا نابعة من السلطة، كما أ الكتابات حيث توصف بأ
تطمح إىل السلطة وهناك من يعتربها وسيلة ضغط يف يد 

  النظام السياسي كما يف احلالة 
إذ أن املتعارف عليه أن اجملتمع املدين قد اختزل "اجلزائرية 

حقوق يف اجلمعية وجزئيا النقابات املهنية ورابطات 
يف حني هناك من  )6(،"اإلنسان، دون احلزب السياسي

ا نواة وقلب للمجتمع املدين ألن األحزاب أهم "يعترب أ
مؤسساته، فاجملتمع املدين دون أحزاب يعين عمليا القضاء 

على الدميقراطية الربملانية، وهي الدميقراطية الوحيدة املتوفرة 
سسات اجملتمع وهناك من يعتربها ضمن مؤ  )7(،"يف بالدنا

. املدين مادامت مل تدخل يف السلطة وال تطمح إليها
وحتدد هذه اهليئات كذلك بغض النظر عن احلزب وحمله 
من اجملتمع املدين على وضع وحتديد إطار العالقة بني الفرد 
ومؤسسات الدولة صاحبة الشكل التنظيمي والدستوري، 

ت بشرية فاجملتمع املدين يعرب عن اجملتمع بصفته كتجمعا
وبني الدولة بطابعها الرمسي واملتجسد يف السلطات 
الثالث، وتبقى مسألة اعتبار األحزاب جزءا من اجملتمع 

  .املدين أو عدم اعتبارها مازالت إشكالية مل حتسم بعد
جمتمع :"ويعرف أمحد توفيق املدين اجملتمع املدين بأنه   

جوازي القانون والنظام وهو مفهوم قائم على احلق البور 
وعلى مفهوم امللكية اخلاصة ومفهوم احلرية ومفهوم النزعة 
الذاتية االستقاللية وعلى سيادة احلق البورجوازي يف 

  )8(،"العالقات التبادلية بني األفراد داخل هذا اجملتمع املدين
كما يعرف اجملتمع املدين أنه حالة اجتماعية من صنع 

  .البشر أنفسهم
  :لمفهوماالسيرورة التاريخية ل 2

عرفت السريورة التارخيية حاهلا حال املفهوم نفسه، من     
حالة عدم الوضوح وتعدد التجاذبات النظرية حوهلا عرب 
األزمنة، ناهيك عن القول الرافض أصال هلذا املفهوم كما 
هو احلال بالنسبة لبعض األطروحات يف الفكر العريب، 

ر الليربايل لكن ننطلق من حقيقة تارخيية مفادها أن الفك
الغريب والفكر املاركسي معا يشكالن املرجعية النظرية 
واالديولوجية والثقافية ملفهوم اجملتمع املدين، هذا األخري 
الذي تشكلت مالحمه األوىل منذ وجود اإلنسان وصراعه 
مع قوى الطبيعة من أجل حتصيل أبسط حاجياته ممثلة يف 

اجملتمع  قوت عيشه مرورا بصراعه من أجل متيزه عن
احليواين وصوال إىل ثورته احلقيقية اليت خيوضها اإلنسان من 
أجل الكرامة والروح اإلنسانية، هذا الشعار الذي يعترب 
أمسى ما يناضل من  أجله اإلنسان، متخذا يف ذلك من 

  .  اجملتمع املدين وغريه من املفاهيم وسيلة للوصول ملبتغاه
سية الغربية أول من والفلسفة السيا" أرسطو"ويعترب     

أشار إىل مفهوم اجملتمع املدين يف الفلسفة اليونانية، ولكنه 
مل مييز بني الدولة واجملتمع املدين، كما أن املشاركة يف هذا 
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اجملتمع املدين السياسي تقتصر على النخبة فقط، وليس 
من حق العمال والنساء ذلك، وعلى نفس املنوال ويف 

أجل تبلور جمتمع مدين ساهم حماوالت عرب التاريخ من 
أو مايعرفون بفالسفة العقد  17يف القرن" جون لوك"

م بقيام جمتمع سياسي ذو سلطة  االجتماعي وذلك مبنادا
تنفيذية ملعاجلة اخلالفات وتنظيم حالة الفوضى، فقد أراد 

بسعيه هذا أن يستبدل النظام امللكي بآخر " لوك"
ميدان وحيز يتكون :"دميقراطي ذو قوانني، فهو كما يرى

من فاعلية أناس يتمتعون حبرية االنتخاب وميارسون هذه 
احلرية يف إطار القوانني والقواعد العامة وبشكل مستقل 

  )9(".عن إرادة وقدرة السلطة السياسية أو احلاكم
اجملتمع 19يف القرن " هيجل"وأدرج شيخ الفالسفة    

القائم املدين ضمن مؤسسات الدولة واجملتمع التجاري 
على أساس الربح، سعيا لرفع قدرة اجملتمع على التنظيم 

انطونيو "والتوازن، كما سعى املفكر االشرتاكي االيطايل 
إىل تطوير هذا املفهوم عن طريق زج املثقف " غرامشي

العضوي يف عملية تشكل الرأي ورفع املستوى الثقايف و يف 
ذلك كانت دعوته ملحة إىل ضرورة تكوين منظمات 

جتماعية مهنية ونقابية وتعددية وحزبية هلدف اجتماعي ا
صريح يضع البناء الفوقي يف حالة غري متنافرة مع البناء 
التحيت، وإجياد طريقة للتفاعل احليوي املستمر بينهما، 

حني "كارل ماركس"ويأيت تناول اجملتمع املدين من طرف 
مع اجملت(يعتربه البؤرة املركزية ومسرح التاريخ وهو بذلك

اللحظة اإلجيابية والفعالة يف التطور التارخيي وليس ) املدين
أي أن اجملتمع املدين ميثل " هيجل"الدولة كما ورد عند 

بينما هي عند "ماركس"عند ) القاعدة(الظاهرة التحتية 
  ).بناء فوقي(حلظة فوقية بنيوية " غرامشي"

به ومما جتدر اإلشارة إليه أن أمحد توفيق املدين يف كتا   
حول اجملتمع املدين والدولة السياسية يف الوطن العريب وبعد 
عرضه ألشكال النقد الليربايل ملفهوم اجملتمع املدين يستنتج 
أن املاركسية ختطت جدليا التناقض بني اجملتمع املدين 

على " هيجل"والدولة السياسية بنقدها فلسفة احلق لدى 
" هيجل"موفه" ماركس"رغم التقارب احلاصل بني فهم 

مل يبد " هيجل"للمجتمع املدين،وجتدر اإلشارة إىل أن 
" وحدة عاجزة"محاسا شديدا للمجتمع املدين إذ اعتربه 

يف حاجة مستمرة إىل املراقبة الدائمة من طرف الدولة،  
كما اعتربه فضاء للحياة األخالقية بوصفها ناجتا تارخييا 

  )10(.يتموضع بني مؤسسيت العائلة والدولة
ن ما تقدم يعترب جمرد أشارات لذلك الكم اهلائل من إ   

اإلسهامات اليت حاولت تفسري مفهوم اجملتمع املدين، مما 
يصعب من القدرة على استيعاب كل هذا الكم املعريف أمر 
يزيد يف صعوبة حتديد اإلطار املفاهيمي للمفهوم باإلضافة 

املفهوم إىل صعوبة حتديد املراحل التارخيية اليت تناولت هذا 
دون اإلغفال عن حجم التجاذبات النظرية ملفهوم اجملتمع 

  .املدين
  :أهداف مؤسسات المجتمع المدني 3
يعترب اجملتمع املدين دور الوسيط بني السلطة وأفراد    

اجملتمع، وانطالقا من هذه األمهية والدور، فإن مهامهه 
  :تتحدد يف مايلي

 .ا وحتقيقهادعم مشاريع التنمية والتحديث ومتابعته -

املسامهة يف صنع القرارات وصياغة القوانني والدساتري  -
 .مبرافقة السلطة التشريعية

نبذ الطائفية واملذهبية وكذا القبلية وكل ما ميت بصلة  -
 لالحندارات االجتماعية وتوظيفها للمصاحل الضيقة

زيادة فاعلية وأداء األفراد يف كل اجملاالت خاصة ترقية  -
 .ياسيالوعي والعمل الس

تنمية احلس التطوعي لألفراد لتعزيز أواصل التضامن  -
  )11( .والتكافل االجتماعي لألفراد

وتكاد تكون هذه األهداف مشرتكة بني كل      
اجملتمعات اليت تنادي بتفعيل دور وفاعلية اجملتمع املدين 
حىت يصبح واقعا معاشا، لكن هذه األهداف ختتلف 

لرتكيبة والبنية السياسية أمهيتها من جمتمع آلخر حبسب ا
واالجتماعية لكل جمتمع بل إن هذه األهداف ال جتد هلا 

  .تطبيقا يف بعض البيئات
  :معيقات المجتمع المدني في الوطن العربي 4

مازال احلديث عن اجملتمع املدين يف الوطن العريب     
يشوبه الغموض بني مؤيد له وبني متوجس خيفة من 

ل املفاهيم املصاحبة للعوملة، لكن االجنرار خلفه حاله حا
ا حالة  سوف حناول التطرق إىل ما ميكن أن يوصف بأ
يؤ لقيام جمتمع مدين أو ما ميكن أن نطلق عليها  عدم 



 

146 
 

جمموع املعيقات اليت تقف دون حتقيق هذا املفهوم بكل 
  :أبعاده داخل البيئة العربية وهي

 إن هامش املناخ من املمارسة السياسية: أوال-
واالجتماعية يف األقطار العربية مل يتخلص من املوروث 
العشائري والقبلي رغم حماوالت اإلقالع الثقايف والسياسي 
ا تعاين أصال من  من طرف النخب يف الوطن العريب، أل
تلك الروافد والرواكد القائمة على الروابط الدموية حىت 
يا وإن بدا أننا أنعتقنا منها، فكيف ميكن أن حتقق وع

  سياسيا يف ظل هذه املرجعية
إن معاين وأجبديات اجملتمع املدين يف األمة العربية : ثانيا-

متجذرة ومكتسبة من اإلرث االجتماعي اإلسالمي من 
ناحية قبول اآلخر والتعامل معه، أما يف اجلانب السياسي، 
فإن جتربة هذه البلدان ال تزال وليدة بفعل الفرتات التارخيية 

ا، حيث عرفت منطني من احلكم السياسي، إما اليت عرفته
زعيم قبيلة أو عشرية أو ما يسمى بامللك أو اخلليفة و إما 
االستعمار، حالتني سياسيتني حالتا دون تشكل ثقافة 
بالعمل السياسي يف األمة العربية لتغدو هذه األخرية حمل 
تضارب لألفكار حول وجود الدولة أصال يف هذه األقطار 

تضارب يف إمكانية وجود اجملتمع املدين يف هذه وبالتايل 
األقطار، كل هذا اجلدل احلاصل هو نتاج وإفراز لألنظمة 
السياسية القائمة يف هذه األوطان، واليت توصف بعدم 
الوضوح مما يوحي بالتعارض املطلق بني اجملتمع املدين 

، فيستحيل قيام جمتمع مدين قوي )الدولة(واجملتمع الرمسي 
دولة ضعيفة نظرا ملا بينهما من توافق لألدوار وليس يف ظل 
  .االنفصال

يعترب اجملتمع املدين يف أجبديات الفكر الغريب مرتكزا :ثالثا-
على أساس اديولوجي من خالل تفاعل ثالث نظم من 
القيم واملعتقدات جبوانبها السياسية واالقتصادية 

ة السائدة واالجتماعية والثقافية ال تتفق مع القيم اإلسالمي
يف األقطار العربية هذه األخرية اليت مل تعرف ذات 
األديولوجية بل هي وإن وجدت فتختلف عنها متام 
االختالف، إضافة إىل ذلك، فإن اجملتمع املدين نشأ من 
خالل النضال الذي خاضته البورجوازية األوربية للفصل 
بني املدين والكنسي يف زمن كانت األقطار العربية قد 

ت أشواطا يف استحضار مفهوم اجملتمع املدين مبعانيه قطع
  .خاصة االجتماعية منها

السيطرة الرأمسالية وما تفرضه من صراع طبقي :رابعا-
وهيمنة على السوق والقوة جعلت هلا آليات بقائها 
واستمرارها عرب التاريخ قصد مزيد من اهليمنة، حيث 

ألديولوجية سيطرت عن طريق جهاز الدولة و آلية اهليمنة ا
والثقافية من خالل منظمات اجتماعية غري حكومية 
مهمتها األساسية ترسيخ قيم الرأمسالية وقبوهلا والدفاع عن 
مصاحلها، وذلك بإجياد بيئات أخرى متتد إليها اهليمنة 
الرأمسالية واألقطار العربية واحدة من هذه البيئات حيث 

خارج أوربا يصف عزمي بشارة اجملتمع املدين بأنه يلعب 
دورا مشبوها دور القابلة املتسرتة على عملية إجهاض 
سياسي أو دور العميل املزدوج الذي يعادي السياسة 
ا معركة  باسم الدميقراطية مث يدير ظهره للدميقراطية لكو

كما يأيت التحفظ من بعض الباحثني الذين   )12(سياسية،
كل يرون أنه ال ميكن استجالب هذا النموذج الذي تش

ونضج يف أوربا يف سياق خمتلف متاما، ومت نشره يف الوطن 
العريب الذي ال يتفق يف كثري من خصوصياته الثقافية 

  .والتارخيية مع اجملتمعات الغربية املصدرة هلذا النموذج
إن مفهوم اجملتمع املدين يف واقع الوطن العريب :خامسا-

 ال يكتنفه الغموض وعدم الوضوح نتيجة املمارسات اليت
متت بصلة ملعاين هذا املفهوم وختتزل بعض هذه املمارسات 
يف إشكالية الدميقراطية يف الوطن العريب، هذه الدميقراطية 
املنشودة يف الواقع السياسي العريب واليت يشهد حتقيقها 
تعثرا سواء على مستوى املفهوم أو على مستوى املمارسة، 

لعريب وتعدد يضاف إىل ذلك واقع األقليات يف الوطن ا
املذاهب والطوائف يف أكثر من قطر عريب، حيث يقابل 
مفهوم اجملتمع املدين ومؤسساته بالريبة والتوجس خيفة أمام  
كل حماولة ملعا جلة إشكال من اإلشكاالت السابقة 
بداعي إثارة النعرات وتقوية األقليات، واقع يرى بعض 

ا تغذيه أطراف  غربية حتت الدارسني للمجتمعات العربية أ
مسميات متعددة ومنها اجملتمع املدين، حيث يرى حليم 

أن اإلمربيالية الغربية "بركات يف كتابه اجملتمع العريب املعاصر
عمدت خالل قرنني من الزمن إىل تعزيز الطائفية 
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وحىت إىل اخرتاعها يف بعض (واالنتماءات التقليدية األخرى
  )13(".ايف خدمة مصاحلها وتعزيز هيمنته) احلاالت

  :المجتمع المدني في الجزائر 5
إذا كان مفهوم اجملتمع املدين يف ظهوره يعاين من شد     

وجذب إذا تعلق األمر مباهيته وتارخيه، فإن األمر يكون 
أبلغ إذا حاولنا تتبعه يف اجملتمعات العربية املستهلكة للمادة 
 والفكر، واجلزائر من بني هذه اجملتمعات، فمفهوم اجملتمع

املدين مازال يعاين من أزمة هوية واغرتاب، خاصة إذا تعلق 
األمر بالعالقة القائمة بينه وبني السلطة أو النظام 
السياسي، لكن األمر يتضح إذا تكلمنا عن اجملتمع املدين 
يف جانبه االجتماعي لنجد يف اجلزائر انتشارا هلذا املفهوم 

لثقايف مستحضرين بذلك جمموع اجلمعيات ذات الطابع ا
واالجتماعي وكذا النقابات خاصة املهنية منها وجمموع 
النوادي والتنظيمات، كل ذلك تظهر جتلياته كجزء ال 
يتجزأ من النسق االجتماعي حمدثا نوعا من التوازن 
والتكامل وكذا االستقرار االجتماعي يف بعض األحيان  

  .كوسيلة من وسائل الضبط االجتماعي
ت هذا املفهوم يف تاريخ اجملتمع وبالرجوع إىل جتليا    

اجلزائري، فإننا سنحاول تقسيمه إىل مرحلتني مفصليتني 
مرحلة االستعمار ومرحلة ما بعد : يف تاريخ اجلزائر مها

  .االستقالل
  :مرحلة االستعمار 5-1

تعترب هذه املرحلة من أكثر املراحل تأثريا على اجملتمع      
حيث شهدت هذه  اجلزائر نتيجة األحداث املتعاقبة،

املرحلة قوة استعمارية مسيطرة وقوة اجتماعية جزائرية 
حتاول اإلنعتاق واحلرية واالستقالل، نتج عن كل هذا 
حركية وتغري للمجتمع اجلزائري، دون نسيان القوة واهليبة 
ا اجلزائر قبل  االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تتمتع 

اجلزائر مرحلة  ، لكن بعد هذا التاريخ دخلت1830سنة
استعمارية، وكرد فعل ظهرت املقاومة بكل أشكاهلا ومن 
بينها الشكل السياسي والتنظيمي الذي برز مع احلركة 
الوطنية اليت أنشأت جمموعة من النوادي واجلمعيات 
الثقافية بقصد النهوض بالوعي لدى األفراد، كشكل من 

املدين يف  أشكال املقاومة اليت تعرب عن بروز معاين اجملتمع
هذه الفرتة من ناحية اهلدف وكذا الشكل التنظيمي الذي 

عرفه اجملتمع اجلزائري بظهور احلركة الوطنية، فهي التعبري 
ا االجتماعية وهي يف حالة  السياسي جملموعة تعي وحد

سيطرة، فتطالب باستقالهلا لتأكيد وجودها كمجموعة 
 وعلى الوعي الوطين سياسية، وهي تظهر على إثر ظهور

إثر ظهور إرادة بناء جمتمع سياسي مستقل، إنَّ احلركة 
 )14(تعين اجملتمع السياسي الذي يتعلق باألمة الوطنية

ا االيديولوجية واألساسية  فتبلورت تبعا لذلك توجها
حيث اعُترب الدين اإلسالمي املرجعية األساسية للجزائر 

اطي للبيان على غرار جبهة التحرير الوطين واالحتاد الدميقر 
 1936واحلزب الشيوعي اجلزائري سنة 1946اجلزائري سنة 

إضافة إىل جنم مشال  1931ومجعية العلماء املسلمني سنة 
 1937سنةوحزب الشعب اجلزائري  1926افريقيا يف باريس 

وغريها من التكتالت  1946وحركة انتصار الدميقراطية سنة 
  .والتنظيمات وكذا األحزاب

ا كانت فما ميز هذ      ه األطياف السياسية وغريها أ
ترمي إىل القطيعة مع اهليمنة االستعمارية وختتلف حول 
شكل التحديث ورمبا حول منوذج الدولة الوطنية 

العدالة -املواطنة: املستقبلية، معتمدة على املرتكزات الثالثة
حيث ختتلف أمهية هذه  )15(اهلوية االسالمية،-االجتماعية

لتدرج حبسب املرجعيات وكذا اخلطابات من املرتكزات يف ا
تشكيل سياسي آلخر، فقد قدمت مجعية العلماء 
املسلمني اهلوية اإلسالمية كهدف لنضاهلا السياسي 
واالجتماعي، ويظهر ذلك يف سعيها للعودة إىل املصادر 
األساسية للدين اإلسالمي اليت تدعو إىل توحيد اهللا ونبذ 

عية العلماء املسلمني مظاهر الشرك من طرف علماء مج
يف إشارة لدور الزوايا وتقديس األولياء واألضرحة دون أن 
نلغي الدور الرائد الذي لعبته الزوايا يف تاريخ نضال اجملتمع 
اجلزائري خاصة الديين واالجتماعي ممثلة يف الطرق الصوفية 

  .اخل...على غرار السنوسية القادرية، الشاذلية
احلراك االجتماعي الناتج عن يضاف إىل كل هذا       

تكوُّن احلياة االجتماعية والسياسية، بفعل تكريس مبادئ 
اجملتمع املدين ممثلة يف العمل النضايل القائم على العمل 
احلزيب واجلمعوي والتوعوي جملموع األطياف السابقة الذكر 
وغريها مضافا إليه هامش العمل اجلمعوي الذي شّرعته 

 1901ة وفق القانون الفرنسي لعام اإلدارة االستعماري
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املتعّلق حبرية االجتماع، فتّم تبعا لذلك تأسيس العديد من 
اجلمعيات الرياضية اإلسالمية واجلمعيات الثقافية أو 
املوسيقية وازدهرت هذه اجلمعيات يف املدن اجلزائرية يف 
ظل أحكام القانون االستعماري، كما تكونت مجعيات يف 

  .لة االستعمار من النخبة األوروبيةاجلزائر خالل مرح
أحزاب احلركة الوطنية يف  ويف األخري، فقد ظهرت

العشرينيات والثالثينيات واألربعينيات واّتسمت 
ا ليربالية، واشرتاكية يسارية وإسالمية، أي  أيديولوجيتها بأ

على عدة مصادر  اعتمدت يف تراثها الفكري والسياسي
لية عرب الرتاث الفلسفي متثلت يف مصادر غربية ليربا

كانت تنشره املدرسة الفرنسية يف أوساط  والسياسي الذي
يف الفلسفات  ومصادر اشرتاكية متثلت. البورجوازية الوطنية

والتطبيقات االشرتاكية اليت انتشرت يف األوساط العّمالية 
وكذا مصادر . جناح الثورة االشرتاكية يف روسيا والنقابية بعد

اإلسالمي واليت كانت  يف الرتاث العريبإسالمية متثلت 
)16( .تنشره مجعية العلماء املسلمني

  

التعدد والتنوع يف التنظيمات عن تعدد وتنوع  متخض    
ا حىت اندالع الثورة  يف القيم السياسية، فمنذ نشأ

، قدمت مشروعًا سياسياً، 1954التحريرية يف نوفمرب 
إقامة الدولة اجلزائرية،  باالستقالل وإعادة يتمثل يف املطالبة

واملنهج لتحقيق  هذا على الرغم من االختالف يف الوسيلة
األهداف، كما قدمت وطرحت أفكارًا سياسية وتصورات 

السلطة والدولة، وطالبت باحلقوق  دستورية لشكل
االستعمارية،   واحلريات األساسية للجزائريني يف ظل اإلدارة
الرتبية السياسية  كما مارست األحزاب السياسية وظيفة

بتنشئة وتكوين رجال وخنبة قاموا بتأطري  والوطنية وقامت
  .الثورة اجلزائرية

فقد استطاعت احلركة الوطنية إىل حد كبري رغم     
التجاذبات السياسية اليت فرضتها األوضاع آنذاك ورغم 
االنتكاسات يف بعض األحيان، استطاعت أن حتقق 

ق األجيال اليت تناظل من أهداف اجملتمع اجلزائري وآفا
أجلها وعلى رأس هذه األهداف وأمهها االستقالل 
ا  الوطين، حيث ذكرت جبهة التحرير الوطين يف بيا

، بأن اهلدف هو 1954املؤسس لثورة الفاتح من نوفمرب

بناء الدولة اجلزائرية سيدة،  -:االستقالل الوطين من خالل
  .إلسالميةدميقراطية، اجتماعية، يف إطار املبادئ ا

احرتام مجيع احلريات األساسية دون متييز عرقي  -
  )17(أو ديين

مما حييلنا للحديث عن قيام جمتمع مدين يف الفرتة   
االستعمارية آخًذا بعني االعتبار مالمح وتصورات املرحلة 

  . بعني االعتبار
  :مرحلة ما بعد االستقالل 5-2
  )1988-1962:(مرحلة الحزب الواحد 1- 5-2

ثت اجلزائر عن احلقبة االستعمارية فراغا مس مجيع ور     
املناحي االقتصادية واالجتماعية وكذا السياسية، هذه 
األخرية اليت بدأت اجلهود من أجلها قصد تكوين جسم 
وكيان سياسي تتحدد يف إطاره كل املمارسات واألطر 
السياسية، يف إطار اجلزائر املستقلة ذات السيادة الوطنية، 

والذي  1963ة لكل هذا، صيغ أول دستور سنة وكاستجاب
تبدو فيه نوايا النظام واضحة يف تكريس التوجه االشرتاكي 
الذي فرضته األوضاع آنذاك، باإلضافة إىل اعتماد مرجعية 
احلزب الواحد، حزب جبهة التحرير الوطين، حيث نصت 

أن جبهة التحرير الوطين هي حزب الطليعة  23املادة
جبهة التحرير الوطين تنجز  26ئر، واملادة الواحد يف اجلزا

أهداف الثورة الدميقراطية الشعبية وتشييد الدميقراطية يف 
على حق املواطن  1963ولقد نص دستور  )18(،.اجلزائر

اجلزائري وحريته يف تأسيس اجلمعيات واالجتماع يف املادة 
على حقه النقايب ومشاركة  20كما نص يف املادة . 19

دبري املؤسسات، إال أنه قيدها بالقانون وعدم العمال يف ت
استعماهلا يف املساس باستقالل األمة وسالمة األراضي 

اخل، ...الوطين والوحدة الوطنية ونظام األحادية احلزبية
دد كيان  ومقابل ذلك وخوفًا من أن تنشأ مؤسسات قد 

 23السلطة احلاكمة واحلزب الواحد، واستنادًا إىل املادة 
قامت السلطات اجلزائرية مبنع تشكيل  1963ر من دستو 

بنفس التوجه 1976ليأيت دستور . أحزاب سياسية معارضة
 :مضافا إليه تكون جمموعة من التنظيمات آنذاك وهي

االحتاد العام للعمال اجلزائريني، واملنظمة الوطنية 
للمجاهدين، واالحتاد الوطين للشبيبة جلزائرية، واالحتاد 

اجلزائريني، واالحتاد الوطين للنساء  الوطين للفالحني
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مجيع تلك .اجلزائريات، والتنظيمات العلمية والثقافية واملهنية
املنظمات مينحها امليثاق الوطين دورًا يف املشاركة يف حياة 
األمة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً، لكن مع 
 خضوعها إداريًا وأيديولوجيًا للحزب الواحد وتوجيهاته،

حيث يبدو لنا أن مالمح العمل اجلمعوي وإن وجدت، 
ا  ا أخذت شكلها من القوانني والتشريعات اليت أتت  فإ
الدساتري، لكن على مستوى الواقع واملمارسة، يبقى مفهوم 

  . اجملتمع املدين بعيدا عن التطلعات
مما يدل على أن مفهوم اجملتمع املدين مل يتبلور يف      

االستقالل، ومل يستعمل إال يف  النصف هذه الفرتة من 
الثاين من مثانينيات القرن املاضي، كما عرب عن ذلك عبد 
الناصر جايب يف دراسته حول العالقات بني الربملان 

لقد بدأ احلديث عن املفهوم " واجملتمع املدين يف اجلزائر 
اجلديد يف الوقت الذي كان فيه النظام السياسي اجلزائري 

ادة  يف قاعدته االقتصادية ، وشرعية يعيش أزمة ح
مؤسساته السياسية ومنط تسيريها املعتمد على الدولة  
كفاعل وحيد ،ليس يف اجملال السياسي فقط ،بل حىت يف 

  )19(".اجملال االقتصادي واالجتماعي
  :1988منمرحلة التعددية الحزبية بداية  2- 5-2
مع املدين يف يعترب الكثري من الدارسني والباحثني يف اجملت   

الوطن العريب عموما واجملتمع اجلزائري على وجه التحديد، 
أن التأريخ هلذا املفهوم كان من مثاننيات القرن املاضي، 

يف احلالة اجلزائرية، حيث يعترب هذا  1989 ومع دستور
اية هليمنة احلزب الواحد وبداية التعددية احلزبية  الدستور 

اليت عاشتها  1988 راكتوبكان من تداعيات أحداث "
اجلزائر ،ظهور إطار دستوري وقانوين جديد مت مبوجبه 
االعرتاف حبق املواطنني يف التنظيم املستقل للتعبري عن 
أرائهم السياسية والدفاع عن مطالبهم االقتصادية 
واالجتماعية، بعد املصادقة على الدستور اجلديد 

1989")20(  
اريخ اجلزائر السياسي، أمر وصف باحلالة االجيابية يف ت    

خاصة على مستوى تشكل األحزاب، هذه األخرية اليت 
إن "إىل ستني حزبا  1989وصل عددها بعد دستور 

التعددية احلزبية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر، تعترب فريدة 
من نوعها على مستوى الوطن العريب والعامل 

وعلى مستوى اجلمعيات فقد شهدت  )21(،"اإلسالمي
رتفاعا كبريا يف وقت قياسي مل تشهده اجلزائر من قبل، ا

لكن مع كل هذه التحوالت السياسية وما أفرزته من عودة 
للحديث بقوة عن اجملتمع املدين مكرسا يف املنظومة 
القانونية اليت أعادته للواجهة، يبقى احلديث عن اجملتمع 
املدين يف ظل كل هذا على مستوى املمارسة والواقع 

  .ماعي ومدى حضوره يطرح الكثري من التساؤالتاالجت
إن الواقع االجتماعي للمجتمع املدين ينبئ يف كثري من   

املناسبات على قطيعة بني النص القانوين املشرع للمفهوم 
وبني املمارسة على أرض الواقع، نتيجة األسباب اليت 
نوردها فيما يلي واليت هي يف نفس الوقت تشريح وتقصي 

  :تمع املدين يف اجلزائرلوضعية اجمل
العدد املتزايد للجمعيات اليت تكون يف بعض : أوال-

األحيان دون فائدة وجدوى خاصة بعد تأسيسها ، حيث 
ألف مجعية بني وطنية وحملية رقم  81وصل عددها إىل 

يدعوا على التفاؤل لكن يف املقابل هناك جتميد لعدد كبري 
داف وبرامج من هذه اجلمعيات نتيجة عدم حتديد أه

ا يف بعض املرات للتأطري من طرف أفراد  واضحة وفقدا
  .يتمتعون بالتجربة

عدم نضج التجربة الدميقراطية واستمرارية األنظمة : ثانيا-
املركزية يف التسلط على اجملاالت اليت جيب أن ترتك على 
عاتق اجملتمع املدين، وكذلك وجود بعض التشريعات اليت 

ت اجملتمع املدين كقانون الطوارئ حتول دون عمل منظما
وقّيد بشكل كبري نشاط  1992يف اجلزائر الذي صدر عام 

  .هيئات العمل املدين
التبعية احلزبية، حيث أصبح من بني ما تنعت به : ثالثا-

ا وسيلة يف يد السلطة والنظام وبالتحديد  اجلمعيات أ
ت األحزاب السياسية، ملمارسة الضغط ومترير األيديولوجيا

ووجهات نظر السلطة،خاصة يف فرتات االستحقاقات 
واألمثلة كثرية ومتعددة يف هذا املقام، مما جعلها خترج عن 
املعىن احلقيقي لفكر وفلسفة اجملتمع املدين الذي عرفته 

هناك ضعف للمجتمع املدين على كثرة "اجملتمعات الغربية 
 عدد تنظيماته وتسيسها واستقالله النسيب بسبب تبعيته

للسلطة أو لألحزاب السياسية املشاركة يف احلكومة أو 
   )22("املعارضة
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السلطة الرقابية من طرف النظام السياسي على :رابعا-
عمل هيئات اجملتمع املدين، إذ ما مييز كل الدساتري 
ا مررت وبدرجات متفاوتة الدور الرقايب على  والقوانني أ

لدور الذي يربز األحزاب واجلمعيات وكذا النقابات، هذا ا
مع بداية التأسيس والتسيري الذي يبقى إىل حد كبري حتت 

مما أدى إىل حل الكثري من  )23(سيطرة السلطات العمومية
األحزاب واجلمعيات اليت مل تتوافق مع قانون األحزاب 

1997مارس  06اجلديد ل
فعلى سبيل املثال نأخذ  )24(

  18 -17املادتني 
معيات أن تعلم السلطات جيب على اجل:  17املادة  -

من هذا  10العمومية املختصة املنصوص عليها يف املادة 
ا األساسي  القانون بكل التعديالت اليت تدخل على قانو

ا القيادية خالل   30ومجيع التغيريات اليت تطرأ على هيئا
 )25( .يوما املوالية للقرارات اليت تتخذ يف هذا الشأن

جلمعيات تقدمي كل املعلومات جيب على ا:  18املادة  -
املتعلقة بعدد املنخرطني فيها وكذا مصادر أمواهلا ووضعها 
املايل بصفة منتظمة إىل السلطة العمومية املختصة، وفقا 

  .)26(للكيفيات اليت حيددها التنظيم
مما يدل على أن اجلمعيات وفق هذه املنظومة الرقابية    

ا مع كل تغيري ميس مطالبة يف كل مرة بإعادة إنتاج نفسه
األفراد وحىت الربامج إضافة للتبعية املالية للسلطة رغم 
ضعف ميزانية هذه اجلمعيات، مما حيد من إمكانية حتقيق 
براجمها بل جيعلها دائمة التبعية للسلطة وبالتايل حتكم هذه 

  .األخرية يف نشاطات هيئات العمل اجلمعوي
زائر ابتعاد حمدودية املطالب، فنالحظ يف اجل: خامسا-

العمل اجلمعوي عن الكثري من أهدافه إذا ما قورن 
باجملتمعات الغربية اليت تساهم يف صناعة القرار يف دوهلا 
وترافق كل التغريات احلاصلة وخاصة السياسية منها، هذه 
األخرية اليت تبقى شأنا سلطويا يف اجملتمعات العربية عموما 

علني يف اجملتمع املدين، واجلزائر خصوصا وال يتم إشراك الفا
بل اختزل عملها يف املطالب االجتماعية وحتول دورها إىل 
دور مطليب مناسبايت، خاصة النقابات املهنية  يف اآلونة 
األخرية، وهنا لسنا بصدد إنكار دور ومسرية النقابات 
الغري مركزية خصوصا منذ نشوءها يف الدفاع عن أوضاع 

ا عن صنع القرار الطبقات املهنية، ولكن يف امل قابل غيا

السياسي للدولة بل أكثر من ذلك، فهي تعمل بشكل 
  .متواز مع عمل السلطة يف بعض األحيان

البنية االجتماعية للمجتمع اجلزائري واليت مل :سادسا-
تتخلص من املوروث القبلي  الذي يظهر يف الكثري من 

على  املناسبات واملمارسات، فمازال امللمح القبلي القائم
الروابط األولية املبنية على القرابة الدموية، يف كثري من 
األحيان يطغى على عالقات األفراد فيما بينهم رغم 
م أفراد مدنيون، فيسعى األفراد القبليون إىل  وصفهم بأ
م األصلية، كما يذكر الدكتور  م خارج فضاء ا حتقيق ذا

ا كما سعت القبيلة إىل حتقي"حممد جنيب بوطالب  ق ذا
خارج الفضاءات الرمزية والتنظيمية يف جماالت وجودها 
التقليدية، من خالل التسرت داخل اجملاالت املدينية، ساعية 
إىل التحكم يف إدارة الصراعات احمللية، وقد اختذت من 

ا وننطلق  )27(،"النشاطات السياسية حيزا للتعبري عن ذا
تمع مدين يف مما انتهى به الكاتب، حيث يصعب إقامة جم

ظل الوالءات القبلية، نتيجة تكريس شبكة العالقات 
داخل أنساق اجملتمع " أبناء العمومية"األولية أو مبدأ 

املدين خاصة األحزاب السياسية وبدرجة أقل اجلمعيات 
وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين، بداية من الرتشح 

هذا  والتصويت وحىت بلوغ املنصب مث بداية االستثمار يف
املنصب داخل الشبكة الضيقة ممثلة يف العائلة والقبيلة أو 
ما يُعُرب عنه بالزبونية، حيث يذكر الدكتور منصور مرقومة 

يقتضي أن يعمل ) systèm(إن الزبونية أو الزبائنية"
هو شخصيا أو بواسطة وسطاء أو ) املرشح حتديدا(الزعيم

ماعية حلفاء، على مبادلة اخلدمات االقتصادية واالجت
والصحية واإلدارية بالوالء السياسي والدعم من طرف 

 خدمات= والء( املتحزبني أو األتباع وتتلخص املعادلة يف
جيب على املرشح لكي يتكمن من ) سلطة = تصويت=

جتسيد هذه املعادلة أن يتمتع بنفوذ واسع يف احلقل 
السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والديين 

 جانب االستقطاب العائلي واملناطقي والطائفي إىل
  )28(.واجلغرايف

إذا تعترب القبيلة وموروثها االجتماعي والسياسي عائقا   
  .أمام قيام جمتمع مدين باملعىن احلقيقي للكلمة 
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تعترب العالقة بني وسائل االعالم واجملتمع املدين : سابعا- 
ل عالقة وطيدة، فبفضل األوىل يستطيع الثاين الرتويج لك

فعالياته ويصل صداه إىل أبعد حد، بل هو صوت ونبض 
الشارع للسلطة عن طريق اإلعالم، لكن هذه العالقة 

ارتباط املنظومة "تشهد فتورا يف احلالة اجلزائرية نتيجة 
اإلعالمية بطبيعة النظام السياسي السائد يف البالد، فقد 
أثرت كما ونوعا يف خمتلف أبعاد تطور الصحافة املكتوبة 

رغم  )29(،"عموما و الصحافة السمعية البصرية خصوصا
الرتسانة اإلعالمية من اإلعالم املكتوب، ألن املسموعة 

وظلت دائما الصوت  )30(واملرئية ال تزال حكرا على الدولة
الناطق واملعرب عن النظام السائد، باإلضافة إىل تبعيتها 
لشخصيات وأيديولوجات سياسية وكذلك ألحزاب 

مما ولد قطيعة وتباعد بني وسائل اإلعالم واجملتمع بعينها، 
املدين، نتيجة قمع حرية التعبري وحرية واستقاللية العمل 
اإلعالمي  باستثناء حماوالت حمتشمة يف بعض اجملالت 
واجلرائد، بفعل القوانني والتشريعات اليت تشدد على عدم 

  . فتح اجملال لإلعالم السمعي والبصري
  :خاتمة

اجملتمع املدين يف البلدان الغربية راعي احلقوق  يعترب    
لى قدر من علألفراد وبوصلة اجملتمعات حنو حتقيق أ

الدميقراطية وحرية الرأي والتعبري، وبفضله يكتسب األفراد 
م بعيدا عن  مواطنتهم وحيسون بانتمائهم جملتمعا
االنتماءات الضيقة، مما يوحي بأن اجملتمع املدين يف البلدان 

ربية قطع أشواطا طويلة إىل أن تبلور،ألنه ببساطة وليد الغ
هذه اجملتمعات وليس غريبا عنها وظهوره وتكريسه مر 
بعدة عقبات على مر تارخيه والدليل على ذلك ما ذكره 

ألننا نساعد اجليل القادم من "لني األمريكينيو أحد املسؤ 
األمريكيني على أن ينشئوا مواطنني صاحلني، ونعرف اجليل 

لراهن، مرارا و تكرارا باحلاجة إىل جتاوز عوائق العرق، ا
والطبقة و السياسية اليت تفرقنا، األمر الذي سيساعد يف 

  )31(".جعلنا أمة أشد وحدة وحرصا
أما يف الوطن العريب، فإن الوقت مازال مبكرا والتجربة     

يؤ األجواء كاملة لقيام جمتمع  مازالت فتية، نتيجة عدم 
جة املعيقات السابقة الذكر، فهذه اجملتمعات مدين ونتي

مازالت يف طريقها حنو الدميقراطية رغم الشعارات املرفوعة 

هنا وهناك باسم الدميقراطية تارة وباسم حقوق اإلنسان 
وحرية التعبري تارة أخرى لكن ما هو مالحظ يف التجربة 
ا أغفلت التاريخ اإلسالمي كمرجعية لقيام جمتمع  العربية أ

دين يف الواقع االجتماعي، ويف احلالة اجلزائرية، فإن م
مفهوم اجملتمع املدين ال ميكن احلديث عن دوره من دون 
احلديث عن تطوير ُبىن الدولة ووسائل وآليات عملها 
وذلك من منطلق العالقة الرتابطية اليت جتمع الدولة 
واجملتمع، أي مبعىن أن عملية تفعيل دور اجملتمع املدين 

ن يف الوقت ذاته عملية بناء الدولة، حىت تصبح دولة تتضم
ملتحمة مبجتمعها ومتفاعلة معه ومعربة عنه وليست دولة 
منفصلة عنه، يف إطار عالقات تفاعلية عالقة تأثري 
م  وتأثر،حيث يستطيع األفراد التعبري عن آماهلم وطموحا
 السياسية وبذلك تكوُّن ما يعرف بالثقافة السياسية وبالتايل

  .ضمان مشاركة سياسية فعالة
ا اجلزائر  دون أن ننكر    املسرية الدميقراطية اليت مرت 

منذ مرحلة االستعمار إىل يومنا هذا خاصة بعد فتح اجملال 
حيث عرفت الساحة  ،1989أمام التعددية احلزبية سنة 

احلزبية واجلمعوية وكذا النقابية انتعاشا نتج عنه حركية 
ى حالة  89فدستور " سياسية  أعطى حيوية كبرية وأ

بعد أن كانت  اإلسالميةاإلقصاء والتهميش، فاحلركة 
مطاردة ومضيق عليها استطاعت اليوم من خالل 
إسرتاتيجية املشاركة أن تكون شريكا يف احلكم إىل حد 

  )32("ما
وعل مستوى العمل اجلمعوي، فإن ما يُؤخذ على     

معيات، مما حيد من النظام تكريسه مبدأ الرقابة على اجل
فاعليتها ويبقيها حمدودة املطالب على غرار النقابات املهنية 
اليت أصبح مهها حتسني املستوى املعيشي للطبقة املهنية 
 دون اخلوض يف السجاالت السياسية وصنع القرارات،
إضافة للفجوة العميقة بني الرتسانة القانونية اليت صاغها 

ى أرض الواقع، فجوة ميكن أن املشرّع وبني ما هو قائم عل
م  يتسبب فيها أفراد اجملتمع أنفسهم بسبب عدم استيعا

  .ملاهية العمل اجلمعوي
ويف األخري فإّن تطوير مؤّسسات اجملتمع املدين سند     

أساسي إلحداث التغيري والتأثري على مستويات الوعي 
وقدرته على العمل اجلماعي، وهو أيضا سند أساسي 
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نظام الدميقراطي و تطويره، حيث إّن الدميقراطية لدميومة ال
ليست هدفا سياسيا ميكن حتقيقه والوصول إليه ملرة واحدة 
فقط، وإّمنا هي عملية حيوية جيب تنميتها واحلفاظ عليها 
واالستمرار يف تطويرها، ولن نرى تكوُّن جمتمع مدين فاعل 

زول أبدًا مادام االنفصال قائما بينه وبني الدولة، وال ي
االنفصال إال بإرادة حقيقية للتغيري، وتبديل آليات بناء 
مؤّسسات الدولة وإشراك اجملتمع يف التغيري من خالل 

  .هيئاته ومنظماته املستقلة متاماً عن يد وسطوة الدولة
  الهوامش
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  ممارسات الدينيةالمنهج االنثربولوجي ودراسة ال
                                                    

جفال نور الدين    

 جامعة تبسة،أنثروبولوجيا  أستاذ 

  
  

تثري االهتمامات املتنوعة للباحثني االنثربولوجني 
ا االجتماعية عموما والدينية  وتباين اجملتمعات يف ممارسا

جيري فيها البحوث امليدانية حتديد طريقة خصوصا اليت 
إجراء البحث امليداين وان أول نقطة يف إجراء البحث 

ميدان البحث  هي دخول الباحث االنثربولوجي إىلامليداين 
ولكن قبل أن يقدم الباحث على هذه اخلطوة األولية عليه 
أن يتعرف على الرتاث النظري حول موضوع البحث 

مشروع الدارسة  عتمد عليها يف تنفيذجلهات اليت توحتديد ا
ألن العمل األنثروبولوجي امليداين حيتاج إىل مصادر التمويل 
وخاصة عندما جيرى البحث يف جمتمعات أجنبية عن 
تم  الباحث وعادة ما تقوم بعض املؤسسات اليت 

وختصص املؤسسات البحثية  ،بالبحوث امليدانية بتمويلها
ية البحوث وتقدير مدى أشخاصا هلم خربة ودراية بأمه

االستفادة منها وتوظيف نتائجها يف اجملاالت التطبيقية، 
ويتحدد  ختطيط إشكالية البحث بعد أن يقوم الباحث 
مبعرفة الرتاث النظري حول املوضوع الذي يقوم بدراسته مث 
يتعرف على جغرافية ميدان البحث وطبيعة تكوينه 

البحث وخصائص السكان الذين يعيشون يف جمتمع 
ومرجعياته الدينية، وبعد ذلك حيدد املناهج املختلفة اليت 
ميكن توظيفها يف إجراء الدارسة امليدانية  وألمهية العالقة 
بني املناهج املستخدمة والتكتيكات اخلاصة اليت تستخدم 
يف مجيع املادة االثنوجرافية يقتضي من الباحث أن خيتار 

ع البحث وطبيعة من هذه األساليب ما يتناسب مع موضو 
وخصائص جمتمع البحث، وحيرص الباحث األنثروبولوجي 
قبل دخوله ميدان البحث  إن يتعلم لغة جمتمع البحث أو 
ا سكان اجملتمع فمثال بعض القبائل  اللهجة اليت يتحدث 
العربية تتحدث بلهجات قد يصعب على الباحث العريب 
 أن يفهمها  بسهولة  مثل هلجات قبائل الشحوح يف
اجملتمع اإلمارات العربية املتحدة أو بعض القبائل يف مشال 
إفريقيا وخاصة املغرب العريب أو يف جمتمع النوبة يف أقصى 

 صعيد مصر وغالب ال يستطيع الباحث أن يتعرف على 

 
هذه اللهجات وهو خارج جمتمع البحث لعدم تسجيل 
اللغات أو للهجات وهو خارج جمتمع البحث وعموما 

ا تساعد الباحث يعترب ت علم لغة جمتمع البحث ضرورية أل
على فهم جوانب كثرية من ثقافة اجملتمع عموما ومعتقداته 
وممارساته الدينية خصوصا باإلضافة إىل تكوين عالقات 

  )2( .شخصية مع أعضاء اجملتمع

تقنيات وأدوات جمع المادة العلمية في المنهج 
  :االنثربولوجي

املادة العلمية و املعطيات من أهم  تعترب عملية مجع       
مراحل البحث العلمي، حيث أن املعطيات هي املادة اخلام 

التفريغ : اليت سيستخلص منها الباحث بعد املعاجلة
والتبويب، التحليل والتفسري والنتائج النهائية للبحث، وهلذا 
حيرص العلماء والباحثون على ضرورة أن تتم هذه العملية 

عية وصدق وأمانة وهذا األمر بدوره بكل دقة وموضو 
أدوات مجع الباحث حسن اختيار التقنيات و  يتطلب من

املادة العلمية واملعطيات اليت حتقق ذلك الغرض وخاصة يف 
مثل الدراسات اليت ترتبط باملرجعية الدينية للمجتمع 

وعلى  ،وممارساته وسلوكياته لطبيعتها املعقدة واملتشابكة
يار التقنية واألداة اليت سيستخدمها الباحث أن حيسن اخت

جلمع املادة العلمية واملعطيات من احلقل امليداين، وبالتايل 
عليه أن ينظر إىل جمال استخدام هذه التقنية أو األداة وإىل 
حمددات استخدامها ومدى توافقها مع املوضوع واملنهج 

  )3(.املتبع
informants)اإلبالغيون (اإلخباريون  : أوال

 )4(  
وهم يعتربون املصدر الرئيسي للحصول على املادة 
االثنوجرافية وجيب تكوين معهم صداقة وعلى أساسهم 
ميكن إقناع الباقيني والتعاون معهم، وتسمى هذه الفئة 

ولقد  ،املختارة من أفراد اجملتمع باإلخباريني أو اإلبالغيني
م  أهنيوغرافيناالثاالثنولوجيني و بني علماء االنثربولوجني و 

الصفات والشروط اليت جيب أن يكون عليها اإلخباري 
وأساس اختياره ألنه يعترب من أهم املصادر يعتمد عليها 
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الباحث ولذلك يتعني عليه منذ دخوله إىل احلقل امليداين 
تكوين لعالقات شخصية مع بعض أعضاء جمتمع البحث 
أو أشخاص قد تكون هلم عالقة سابقة مبجتمع البحث 

ول على معلومات ومعطيات مضبوطة من اجل احلص
ا اليت يتوقف عليها البحث، وعلى الرغم  ودقيقة وموثوق 
من ضرورة الثقة يف اإلبالغي، ألن الباحث ال ميكن أن 
حيكم على مدى صدق املعلومات اليت تعطى هلا إلمكانية 
إعطاء اإلخباري معلومات خاطئة متعمد يف ذلك أو غري 

ار القوي املفروض على أي متعمد ويرجع ذلك إىل احلص
شخص غريب يدخل اجملتمع أو الضغائن املثرية بني 
األشخاص الذين حيصل منهم على املعلومات والباحث أو 
تقصري الباحث نفسه يف عدم تقدمي املكفاءات املادية 

  .لإلخباري
فاإلبالغي يف حقيقة األمر نشأ يف وسط بيئة 

باملعايري جمتمع البحث يعرف قواعد وعادات وأعراف و 
الدينية واملمارسات السلوكية للمجتمع، ويعترب كرتسانة 
واحتياط ملعرفة وثقافة اجملتمع الذي نشأ فيه ولذلك على 
الباحث أن يطرح عدة أسئلة ليس على فرد واحد من 
اإلخباريني بل على عدة أفراد  لتأكد من مدى صحة 
ن املعلومات من إخباري إىل أخر وتفادي اإلخباريني الذي

هلم نظرة حتليلية والذين يفرضون أفكارهم وأنفسهم على 
ثقافة كل اجملتمع وبالتايل يشوهون وحيرفون كثري من 

  .املعلومات الصحيحة
  المالحظة وأنوعها في الدراسات األنثروبولوجية :ثانيا 

  participantالمالحظة بالمشاركة أو المعايشة
observation

)5(  
تشكل لب   field studyإن الدارسة امليدانية   

املنهج األنثروبولوجي وهي تتضمن املشاركة يف أنشطة 
اجملتمع املدروس ومالحظة أمناط السلوك وكيفية تنظيم 
احلياة االجتماعي لذلك تعترب املالحظة مبشاركة من أهم 

-ethno التقنيات واألدوات االنثوميتولوجية

methodological) ( وهي طريق منهجية يف البحث
استخدم هذه الطريقة (ثروبولوجي وترتبط مبالينوفسكىاألن

يف دارسته لسكان جزر الرتوبرياند يف ميالنيزيا بني عام 
وأصبحت عنصر أساسي يف الدارسة ) 1918وعام  1914

_ امليدانية وهي اليت تسمح للباحث األنثروبولوجي 
احتالل مركز أو وضع على مستوى _ وتتطلب منه

ا اجملموعة املدروسة وامل ا اليومية أو أوقا شاركة يف حيا
، وعليه فان )اخل...األعياد، احلفالت (اخلاصة االستثنائية 

املالحظة باملشاركة تتطلب من الباحث معايشة جمتمع 
الدراسة، فهي اليت يكون فيها الباحث جزء من اجلماعة 
اليت ينوي  دارستها وذلك من خالل املشاركة الكاملة يف 

ا وفعاليته للمجتمع  )*(ا اليومية ملعرفة الشمول الثقايفحيا
  .   وعمومياته الثقافية

وهذا يتطلب طبعا اكتساب عادات وتقاليد وأمناط  
وسلوكيات خمتلفة حىت تنشأ بني املبحوثني عالقات 
اجتماعية وثقة متبادلة تسمح له باحلصول على معلومات 

  .متناظرة 
 من فهذه التقنية تساعد على اإلملام حبجم كبري

املعطيات  يف امليدان من سلوك ظاهري لدى األفراد 
املبحوثني   وعند إجراء املالحظة باملشاركة على الباحث  
أن يكون مدركا لألمور اليت جتري حوله واأللفاظ 
والكلمات اليت يسمعها ورغم اندماجه يف اجملتمع 

اجملتمع ال  ومشاركته ألعضاء اجملتمع وتفاعله معهم  ألن
  .مثلهم  يكون يرغب أن

قيامه  أثناءيعين ذلك أن دور األنثروبولوجي 
باملالحظة جيب أن يكون ثانوي وأن ال ينس أن الغرض 
من املالحظة هو معرفة معطيات اجملتمع من داخله دون 
أن تثنيه املشاركة أو املعايشة يف احلياة اليومية عن هدف 
البحث، ورغم اندماج الباحث يف اجملتمع يبقى جيهل 

عض جوانب الثقافة السائدة مما جيعله حيذر كل احلذر ب
  .من االصطدام مع فرد من أفراد اجملتمع 

فيجب على الباحث التعلم كيفية التعامل مع 
أعضاء اجملتمع بطريق صحيحة فيتجنب انشأ عالقات 
محيمة تثنيه عن هدف البحث ويسعى الباحث اكتساب 

ى جهده إلملام تقدير اجملتمع احرتامه فالباحث يسعى بأقص
باملعطيات  ومعلومات عن ثقافة اجملتمع   وجتدر اإلشارة 
ا تبقى رهن الفرتة اليت  هنا أن املالحظة باملشاركة وفائد
يقضيها الباحث يف امليدان فكلما كانت الفرتة أطول  
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كانت املعلومات امشل وأكثر وأدق عن ثقافة اجملتمع 
  .والعكس صحيح

يف احلقيقة مالحظة  فاملالحظة باملشاركة حتوى
مباشرة ومالحظة غري مباشرة  فأما األوىل فقد أشار إليها 

يف حالة دارسة اجملتمع البدائي، فان ( مونتاجيو بقوله
لذلك جيب ) الدارسة ال ميكن أن تتم إال مبالحظة املباشرة

على الباحث األنثروبولوجي االحتفاظ مبذكراته وأدواته 
ل على تقليل االختالفات األخرى بعيد عن األنظار ويعم

يف املظهر بينه وبني املبحوثني وحيرص دائما على كسب 
الثقة أكثر ويكون اهتمامه هو عدم اخلروج عنهم بتصرفاته 

م و  اليت ال ترضيهم يف وان ال يتسبب يف اضطرب حيا
أثناء ذلك يكرس وقته لتعلم للغة املبحوثني كلما كانت 

تاج املعلومات أحسن طريقة الستنالفرصة مواتية و 
املعطيات هي توجه اقل قدر من األسئلة الغري مباشرة و 

قصد تشجيع األفراد على التكلم حبرية التامة للكشف عن 
التصورات واألفكار واملعتقدات اليت ختتفي وراء السلوكيات 
جملتمع البحث واليت ال ميكن رؤيتها مباشرة و يلعب 

مباشرة  حيث اإلخباريون دور هاما يف املالحظة الغري 
يقدموا عون كبري للباحث، لكن ليس كل اإلخباري يكون 
له نفس اهتمام مبوضوع البحث الذي يقوم به الباحث 
فالنساء يعرفن أكثر عن بعض املوضوعات عن بعض 
الرجال والعكس صحيح، وكبار السن هلم دراية اكرب 

املشايخ وغريهم من رجال واخلرافات والتاريخ و باألساطري 
ري متوفرة لدى اآلخرين غلديهم خربات ومعلومات الدين 

  .يف جمال املعتقدات واألديان
لقد  )6( المقابلة في الدارسات األنثروبولوجية:ثالثا 

تباينت مفاهيم املقابلة باختالف اجيابيتها وسلبيتها  
بنجهام " :وأنواعها فلقد عرفها العديد من العلماء منهم

bingham  "ا احملا دثة اجلادة املوجهة حنو هدف املقابلة بأ
ا، حمدد غري جمرد الرغبة يف احمل " وأما بولني يونج"ادثة لذا

ا طريقة منظمة يتمكن من خالل الفرد يسرب  املقابلة بأ
" بياتريس ويب"حياة فرد أخر غري معروف له نسبيا، ويرى

املقابلة بالنسبة للباحث االجتماعي يف االستقصاء 
االختبار اليت يستخدمها الكيمائي والبحث تعادل أنبوبة 

يف معمله وامليكروسكوب الذي يتخذه البكرتيولوجي يف 
  .اكتشافاته

وغريها من التعاريف واملفاهيم املختلفة، وخالصة 
  :القول أن املقابلة هي

دف إىل  موقف للتفاعل االجتماعي اللفظي 
دف هذه املقابلة الذي  استثارة معلومات حمددة تعلمه 

ثل يف البحث العلمي أو التشخيص أو العالج أو قد يتم
التحقيق، ويستخدم فيها اجلانب التبادل اللفظي 
اإلمياءات، السلوك، الشكل العام تعبريات الوجه والعني، 

" املبحوث"و" الباحث"وهي تتكون من ثالثة عناصر 
واليت تستخدم كمصدر " واملوقف اخلاص باملقابلة "و

فراد املبحوثني  اليت ميكن من للحصول على بيانات من اإل
خالهلا معرفة املعتقد الذي وراء السلوك وكل جوانبه اليت 

املالحظة (يصعب لنا معرفتها من خالل التقنية األوىل 
  .وخاصة يف الدراسات ذات طابع ديين) باملعايشة 

وتساهم املقابلة يف فهم معاين ووظائف األشكال  
للمجتمع وتتم  **الثقافية احمللية والسمات الثقافية

املقابالت من خالل خطة لتحدد أمناط السلوك اليومي أو 
اليت حتدث على مدى فرتات زمنية معينة، وفيها يستفسر 

  .الباحث عن أمناط السلوك الثقايف الذي يالحظه
لقد عرف البعض على أن قصة  )7(قصــــة حياة: رابعا

حلياة احلياة منهج من مناهج جلمع البيانات ونعين بقصة ا
القصة الشفهية املتعلقة بسرية الذاتية للمبحوث أو قصة 
حياته املكتوبة بقلمه وهنا البد من اإلشارة إىل أن مدخل 
قصة احلياة يستهدف عموما احلصول على وصف دقيق 
وصحيح ملسارات حياة املبحوثني يف السياق االجتماعي  
وذلك لكشف عن أمناط العالقات االجتماعية والعمليات 

ذه الطريقة  ا ليت تشكل هذه العالقات ويستمر العمل 
حىت يتم الوصول إىل نقطة التشبع وهي النقطة اليت يتم 
عندها احلصول على القدر الكايف من املعلومات 
فاالنثروبولوجي يطلب من بعض املبحوثني أن يلخصوا 
ماضيهم من خالل هذه السرية نعرف أخبار لعامل غامض 

افية أو علم خصائص الشعوب لو توضحوه االثنوجر 
توضيحا كافيا وهذا ما يعطي مزيد من القيمة هلذه 
النصوص باعتبارها وثائق، ولقد كان سجل الدارسات 
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األنثروبولوجية حافل مبنهج قصص احلياة الن خلف كل 
قصة أو سرية ذاتية نقرؤها عن مجاعة معينة أو جمتمع معني 

ائق وعاينها حىت يوجد باحث انثربولوجي قد قام جبمع احلق
  .  وصلت إلينا

تفيد عادة مادة تاريخ احلياة يف  )8(تاريـــخ الحياة: خامسا
حماولة رابط جتريديات الوصف االثنوجرايف حبياة األفراد يف 
اجملتمع ونظر ملا تتحه  مادة تاريخ احلياة من احلصول على 
معطيات ثرية تتناول ما يتخذه املبحوث من قرارات هامة 

ن مشاعره إزاء األشخاص واألحداث وتربز وتكشف ع
" لون غنس" التربيرات الذاتية جلوانب األفعال وقد درس

تاريخ احلياة يف البحوث األنثروبولوجية وهو تنميط 
معتقدات الناس وتصور األحداث املاضية وليس جمرد 
البحث عن صدق أو كذب تلك التقارير، فان مادة تاريخ 

حص أمناط القيم العامة، وتصور احلياة تكون أكثر فائدة لف
العالقات االجتماعية والطبيعية أكثر مما تكون تارخيا 
م،  حقيقا ،فهي تعكس تصورات الناس ومعتقدا
م و التعرف على تلك اجلوانب يعترب هدف عام  واجتاها
يف ذاتيه، وهناك دارسات أنثروبولوجية تدخل يف هذا 

ع تاريخ حياة الذي مج" دورا دوبوا"النطاق منها دارسة 
  .       لثمان شخصيات

 )9(المعاينة في المنهج األنثروبولوجي: سادسا
يستخدم املسح جلمع املعطيات واملعلومات حمددة 
من احلقل امليداين من طرف عدد كبري من األفراد أو 
عدد كبري من األسر، وتتم  املسوح عادة أثناء إجراء 

ة يكون مجعها الدارسة احلقلية، ألن البيانات املطلوب
أسهل خالل هذه الفرتة، ومن املوضوعات اليت تتم 
استخدام املسح عادة  يف مجع البيانات عنها إحصاء 
السكان وحتديد فئات العمر، واجلنس يف اجملتمع 

اخل وفد يشمل املسح مجيع ...وحتديد عدد األسر
أفراد اجملتمع، يف حني يطبق املسح على العينة واحدة 

وجيب أن يلتزم الباحث  يف بعض األحيان
االنثروبولوجى باخلطوط العريضة اليت يقررها علم 

  اإلحصاء عند اختيار العينة 
  
  

  مشاكل المعاينة في الدارسات األنثروبولوجية 
أن وحدة التحليل يف البحث : تحديد وحدة البحث 

وكثريا ما جيد الباحث " اجملتمع احمللي"االنثروبولوجى هي 
اجملتمع، فبني شعوب شرق إفريقيا صعوبة يف حتديد هذا 

على سبيل املثال جند أن املساكن عبارة عن جتمعات 
منتشرة ممتدة بشكل جيعل من الصعب حتديد اجملتمع احمللي 
املراد دراسته وخاصة انه كثري ما تتداخل اجلماعات 
البشرية، وكذلك عند إجراء البحوث األنثروبولوجية يف 

جلماعات الفرعية مثل املدن قد يصعب  حتديد حدود ا
وإزاء هذه الصعوبة أي حتديد اجملتمع .اجليوب العرقية 

احمللي فانه كثريا ما يلجأ الباحث االنثروبولوجى إىل حتديد 
اجملتمع احمللي أو حتديد جمال العينة بالنظر إىل املالمح 
ار، واألودية، واملناطق  اإليكولوجية الطبيعية مثل األ

باحث معايري أخرى لتحديد اجملتمع الساحلية، كما يضع ال
احمللي أو اجلماعة اليت يقوم بدارستها  مثل كاملرجعية 
الدينية اليت يعتمد عليها أفراد اجلماعة يف ممارسة عقائدهم 
م الدينية، وهكذا حياول الباحث االنثروبولوجى  وسلوكيا
التغلب على صعوبات حتديد اجملتمع احمللي أو اجلماعات  

يري خمتلفة تساعدهم يف إضفاء الصفة واملوضوعية باختاذ معا
 .يف دارستهم

جيب على الباحث عند اختيار  :حجم العينة ونوعها 
العينة اختاذ االحتياطات اليت تكفل متثيل العينة جملتمع 
البحث وهنا فان عليه أن يتخذ من االحتياطات ما يكفل 

اعاة عدم التحيز يف اختيار مفردات العينة كما أن عليه مر 
أن تكون حجم العينة ممثال للمجتمع متثيال يتفق مع 

 )10(العينة الطبقية املعايري اإلحصائية املتعارف عليها مثل

Stratified Samples  أو العينة النظرية الغالبة يف
  .الدراسات للعقائد واملمارسات الدينية

م المنهج االنثربولوجي في دارسة الممارسات ااستخدـ 
   :إلطار الميداني والنقليالدينية في ا

من يتتبع تطور مناهج البحث العلمي عرب العصور لن      
جيد صعوبة يف الوقوف على نقاط ضعفها وأوجه العجز 
ا مجعيها مناهج مؤقتة وحمدودة حبدود النظرة  فيها، ذلك أ
ا ومنظريها وهلذا جاء القياس  الفلسفية الضيقة ألصحا

نباطي متداعيا والنسق البيكوين الصوري عقيما،والبناء االست
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هزيال كل بسبب التقدم املستمر للعلم واستحدث علوم 
جديدة ومتولدة ال جيدى معها أي من قوائم املناهج 
التقليدية املطروحة أما املنهج العلمي اإلسالمي بثوابته 
ومتغرياته فيرتك اجملال مفتوحا ألي علم جديد حيدد 

ارستهم الفعلية لعملية الباحثون فيه منهجهم من واقع مم
البحث العلمي بدقائقها وتفاصيلها ويرجع ذلك إىل اتساع 

املعرفة كل معلوم دل عليه الوحي "دائرة املعارف يف اإلسالم
، فكل معلوم دل عليه الوحي ليكون "واحلس والتجربة

علما، ألن الوحي جاء بطريق علمي أال وهو اإلعجاز 
اس أن يأتوا مبثله أو والتحدي فالقرآن الكرمي حتدى الن

بعشر سور، أو بسورة وعجزوا وبالتايل فاملعرفة عند 
املسلمني، كل معلوم دل عليه الوحي واحلس والتجربة، 

  )11(.والعقل يدخل يف احلس كذلك
وسائر "اليونسكو"عند الغرب واملعرتف به لدى      

املعرفة كل معلوم خضع للحس "املؤسسات الثقافية 
يتعلق باهللا وباآلخرة وباألنبياء كل هذا  ،فكل ما"والتجربة

يعترب ليس من العلم، ولذلك حني يتحدثون عن هذه 
ا باخلرافة، وباألساطري، وبكل شيء لكن ال  األمور يلحقو
ا معلومة ألن مصادر املعرفة عندهم الوجود  يعتربو

  )12(.وحده
مجع الفكر اإلسالمي منذ ظهوره بني وبذلك فقد      

ومن هنا يكمن من ، املمارسة العملية والعلمية النظري وبني
خالل كل ما سبق إمكانية إجراء دارسات انثربولوجية  
كيفية ممارسة واملعتقدات الدينية يف اجملتمعات، الن املنهج 
االنثربولوجي يتسع لكل اجملاالت وهو خصب، ولقد 

ولوجي يف دارسة معتقدات استعمل املنهج االنثرب
من الناس وضع إشكاليات البحث للمجموعة  وسلوكيات

اليت كانت ترمي إىل ما مدى مطابقة السلوكيات الدينية 
مع املعتقدات النقلية لتلك اجلماعة واستخدمت عدة 

وتعترب الدراسات أدوات وطرق يف هذه الدراسات،  
الصفة املميزة لألحباث األنثروبولوجية كما  "احلقلية"امليدانية

يت متكن العلماء يف هذا امليدان تعترب الوسيلة األساسية ال
من مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات ووصف احلياة 
الدينية والثقافية واالجتماعية وصفا تفصيليا دقيقا يستطيع 

الباحث بعده أن يكتب تقريرا متكامال ومفصال عن هذا 
  )13(.اجملتمع أو تلك الثقافة اليت يدرسها

  :الدينية نماذج لدراسات الممارسات والمعتقدات
تعددت الدراسات األنثروبولوجية يف اللغات 
األجنبية واملتعلقة بقضايا الدين وممارسات طقوسه يف 
ا ال تعدو إال  جمرد عنصرا يف دراسة شاملة  رأيهم، إال أ
لثقافة قبيلة أو جمتمع من اجملتمعات مسيت بالبدائية بطبيعة 

ليدية وترتكز دراسة تقليدية ـ إشارة إىل األنثربولوجيا التق
أغلبها إن مل نقل كلها على فكرة الطوطم ـ الوثن ـ  وأصل 
الدين واخلرافة والطقوس املمارسة حوهلا، أو بعبارة أخرى 
دراسة الديانات املبتكرة من األفكار البشرية وبطريقة 
استكشافية، بعد إضفاء أمساء ومصطلحات جديدة على 

ا احلقيقية يف الواقع مث دراستها،  أشياء بغري مسميا
والدراسات املثيلة هلا يف اللغة العربية ما تزال قليلة، ويرجع 
ذلك إىل صعوبة ونوعية املوضوع يف ضل املتغريات القرن 

اجلانب ( ونفور النخب والباحثني من الدراسة هذا احلقل
لعدة أسباب يصعب توضيحها يف هذا املقام،  )التطبيقي

ثروبولوجي املتعلق فالرتاث النظري السيسيولوجي واألن
بالدين وممارساته مازال حىت الساعة يستند يف غالبه على 
األحباث املعدة باللغات األجنبية أو املرتمجة هلا، ومل تكن 

) نقلي وميداين: مقارنة(بالكيفية تفصيلية، معتقد وسلوك، 
للسلوكيات الدينية يف اإلسالم، واستثناءا من ذلك 

 الدين وممارساته األحباث الشرعية اليت خاضت يف
  :واملعتقدات وأثرها على السلوك وهي كثرية ونذكر مايلي

تأيت كل من : الدراسات واألبحاث األكاديمية العربية
اثر العقيدة في حياة الفرد نعيم يوسف، (األحباث، 
اليت حتتوي ماهية العقيدة ) م 2001، والمجتمع

يدة يف وخصائصها، وأثر العقيدة يف حياة الفرد، وأثر العق
العقيدة حممود محدي زقزوق، (حياة اجملتمع، وأيضا 

اليت حتتوي ) هـ1415،الدينية وأهميتها في حياة اإلنسان
الطبيعة اإلنسانية والنزعة الدينية، وأصالة النزعة الدينية، 
واإلميان ضرورة حياتية، وعقائد اإلسالم األساسية، 

اليت ) م1993، اإلنسان والتوحيدالسيد امحد فرج (وكذلك
ما اإلنسان، خلق اإلنسان يف القرآن : حتتوي العناصر

ومقصوده، ميل اإلنسان الفطري إىل الدين، حىت اإلنسان 
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الوثين بفطرته يتطلع إىل التوحيد، العبودية هللا عبادة وعلم 
الدين والبناء نبيل توفيق السمالوطي، (وعمل، وكذا 

 إلنسان،فطرية النزعة الدينية عند ا: وحيوي) االجتماعي
حول النظريات املطروحة بصدد تفسري نشأة العقيدة 

التناقض بين العبادة أسامة مشعل، (اإلهلية، وأيضا
أمهية موضوع التناقض بني : وحيوي) 2004، والسلوك

العبادة والسلوك، مظاهر التناقض بني اجلانب العبادة 
واجلانب السلوكي، أسباب التناقض بن اجلانبني وعالج 

كتاب حممد ابن عبد الوهاب، (ض، وكذلكهذا التناق
تفسري : وحيوي) التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد

التوحيد وما نتج عنه من سلوكيات عملية واحلفاظ عليه، 
ونقيضه وما ترتب عنه من ممارسات والوقاية اجملتمع والفرد 

  .منه
فهذه البحوث أكادميية والنظرية يف حقيقة األمر، غري      

ا بع ، )امليدانية احلقلية التطبيقية(يدة عن اإلمربيقيةأ
وبعضها يغلب اجلانب العقدي على السلوكي أو العكس، 
وأخرى ال توضح الرابط بني اجلانبني بصورة واضحة 

غري أن هناك ثالث دراسات ذات طبيعة  .وتطبيقية
  يف كتابه ابن بطوطة( امربيقية األوىل متمثلة يف دراسة

 1225األسفارائب األمصار وعجائب تحفة النظار في غر 
للحياة بكل جوانبها وأشار إىل جانب  )م1254م حىت 

االعتقادات واملمارسات الدينية بدراسة مسحية للكثري من 
ابن فضالن الذي  (اجملتمعات، والثانية متمثلة يف دراسة 

المعتقدات الدينية وما ينجر عليها من ممارسات درس 
في ضفاف نهر الفولكا وسلوكيات الدينية للسكان 

متمثلة  والثالثة )14(،)م 922عام  وكيفية إحراقهم للموتى
يف خمطوطة، عبد الوهاب الشعراين  اإلمام(يف دراسة

حيث قام  )، القرن العاشر اهلجري**لكوكب الشاهقا
بدارسة مسحية على الطوائف الصوفية يف اجملتمع القاهرة، 

ثلة للطرق عشوائية مم specimensولقد اختار عينات 
املوجودة يف اجملتمع القاهرة عبارة عن مائة مريد من 
املنخرطني يف الطرق الصوفية واستهدف يف دارسته إثبات 
صحة الفرض الذي وضعه، وهو أن هناك يف عصره 
اندحار يف األخالق للصوفية عن أخالق الصوفية يف 
العصور السابقة عليه، ولقد استعان الشعراين باملالحظة 

شرة وغري املباشرة، ووصف أخالقيات املريدين يف عصره املبا
وصفا دقيقا، يدل على اخنراطه يف الطريق الصويف، وفهم 

واألذواق واملشارب و  practices دقيق للممارسات 
املواجد الصوفية ـ جتدر اإلشارة هنا اعتبار الباحث جزء من 
اجلماعة املدروسة وهذه الطريقة معتمدة يف الدراسات 

لية العلمية مبا يسمى اآلن املالحظة باملعايشة، مث عقد احلق
مقارنة بني صوفية عصره وبني الصوفية من السلف الصاحل، 
واظهر يف نتائج حبثه بأدلة دامغة وبراهني قاطعة اندحار 
وانتكاس األخالق يف عصره عن العصور السابقة عليه، مما 
ن يثبت إن الغرض الذي وضعه يف دارسته كان صحيحا وا

   )15(.الدارسة احلقلية واملسحية والعلمية أثبتت صدقه
لقد أشارت كل : ـ الدراسات واألحباث األكادميية األجنبية

راد كليف براون الذي تأثر بعامل من أحباث ودراسات 
 لفي سرتوس و اليبنيز وكلوداالجتماع إمييل دوركامي، 

حوارات في (، مالربانش)1686حديث عن الماورائيات (
ومارجريت ميد  ، ادوارد تايلور)م1688والدينبيات الغي

إىل الدين و البىن االجتماعية وايفانز بريتشار وغريهم كثري 
البنائية (يف بعض اجملتمعات يف إطار حتقيق نظريات

ا ذات طبيعة امربيقية، إال )الوظيفية ـ االنتشارية ، ورغم أ
ا ال تعدو إال إشارات يف سياق  بولوجيةالدارسات األنثرو  أ

anthropology study's  اجتماعية حنو فهم األحداث
والذي يشتمل على املعرفة، العقائد  االجتماعية والثقافية

والفن واألخالق،  واملمارسات االجتماعية والدينية،
إلقاء الضوء على األنساق املكونة للبناء والعادات وغريها، 

نظم االجتماعي منها النسق الديين اليت تقوم على ال
دف هذه الدارسات سواء كانت  االجتماعية، و
االنثربولوجيا البنائية، أو الثقافية دارسة اجملتمعات احملدودة 
والبسيطة خوفا من إنذثارها، وذلك بقصد الوصول إىل 
م يهتمون  النظرية تفسر احلياة يف تلك اجملتمعات، لذلك أ

ك بالعالقات الظاهرية اليت تتفاعل بعضها مع بعض وذل
لفهم أبنية اجملتمع ووظائفه، ال يركزون بصورة دقيقة لدراسة 

  Religious practices املعتقدات واملمارسات الدينية
  )16(.فجاءت دراستهم شاملة لكل البىن االجتماعية إمجاال
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  خاتمــة     
على ضوء ما طرح سابقا يالحظ مدى الفعالية 

قلية األنثروبولوجية تطبيق التقنيات البحثية يف الدراسات احل
وباخلصوص دراسة االعتقادات واملمارسات الدينية يتوقف 

ومدى علمه باملنهج  على مستوى اخلربة للباحث ذاته
 إشارة إىل االنثربولوجيا التقليدية  التقليدي ـ ياألنثروبولوج

Classical anthropology تم بدراسة اجملتمعات اليت 
وب فيها لعدة سلبيات غري مرغ نالبدائية، فأصبحت اآل

ا املوضوعية يف الدراسة أو األنثربولوجيا احلديثة   واجتنا

New anthropology  اليت تدرس اإلنسان ككائن فيزيقي
وما يصدر عنه من سلوكيات سواء كانت اجتماعية أو 

إخل وخاصة يف اجملتمعات احلديثة  ...ثقافية، دينية، سياسية
ائل اإلمربيقية للبحث رغم توفر عدد البأس به من الوس

ويبقى زمن الدراسة هو الفيصل يف مدى ناجعة ودقة نتائج 
البحوث سوى كانت حقلية أو نظرية هذا ما اتفق عليه 

 .علماء والباحثني يف االختصاص تقريبا 

  :الهوامش
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 52- 51ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ص . والبحث الميداني
وتطبيقات في طرق  قراءات:،انظر كذلك عبد اهللا عبد الغين غامن 

، املكتب اجلامعي احلديث ) 1(ط  .البحث األنثروبولوجي
  ).بتصرف( 82-76، ص ص2004،مصر،

تماعي أدوات البحث االجمقال بعنوان :مراد زعيمي  .3
، جملة العلوم اإلنسانية ، قسنطينة،عدد محدداتها ومجاالت استخدامها

: ، انظر كذلك حممد حسن غامري152، ص 2003،جوان  19
  )بتصرف ( 57ـ55ص  .الثقافة والمجتمع

 األنثربولوجياأصول علوم اإلنسان :حيي مرسى عيد بدر  .4
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  الهوية األنثوية بين الجسد والذات
  دراسة تحليلية لواقع المرأة بين نظرة اآلخر إليها كجسد ونظرتها لنفسها كذات
  إسعد فايزة زرهوني/د

  -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس بقسم  علم االجتماع ،أستاذة 
  

  :مقدمــــــــــــــــــــة
اية له وال طاملا  إن احلديث عن املرأة حديث ال 

ملا متثله املرأة يف اهلرم اإلجتماعي دار حوله النقاش واجلدال 
ألي  جمتمع ،فهي األخت والبنت واألم والزوجة اليت ال 

ميكن اإلستغناء عنها، وهي العمود األساسي لقيام األسرة  
ا  ا تقوم بدور بارز وفعال يف خمتلف اجملاالت أل أل
تشرف على تربية األبناء ورعايتهم فهي األوىل اليت تعين 

ولكن على مر العصور ظلت . شئة اإلجتماعيةبعملية التن
، ة اآلخر إليها اليت جعلتها مهمشةهذه املرأة تعاين من نظر 

ا جسدا  حمتقرة تعيش الذل واملهانة ، هذه النظرة اليت إعترب
له دور يف تلبية شهوات الرجل متعلق باجلنس وبني 
وجودها كذات إذ ال طاملا ناضلت املرأة من أجل إتباث 

ا ك كائن له أمهية كربى يف اجملتمع ال تقل أمهيته عن ذا
أمهية الذكر ومن أجل تغيري تلك النظرة إليها اليت كانت 
ا إرتبطت مبفاهيم عديدة   مليئة بعبارات اإلحتقار أل
كاحلرام واجلنس والعار وغريها إبتداء من العصور القدمية 
ا وعلى مر العصور كانت تقف ندا إىل جانب  رغم أ

وتكافح معه من أجل حتقيق استمرارية احلياة الرجل 
ا .اإلجتماعية   فهل فعال توصلت املرأة إىل إتباث ذا

  وتغيري النظرة السلبية اليت كان ينظرها إليها اآلخر ؟
  :تحديد المفاهيم 

نظام من العالقات الدالة "يعرف اجلسد على أنه : اجلسد 
يا إمنا ختضع واملنتجة للمعاين وإعتبار حركاته إنتاجا ثقاف

فللجسد لغة وهي .....لطبيعة احلاضرة ونظام  الثقافة
    )1("سابقة عن لغة اللفظ فكل إستعمال للجسد هو تعبري

فاجلسد عموما يتكون من احلس واحلركة اللتان تتحدان 
  .وتشكالن احلياة 

  : الذات 
إن التعريف اإلجرائي للذات جيعلها تلك الذات 

  اعل اإلجتماعي ويف علم النفس الفاعلة أو سوسيلوجيا الف

  
النفس البشرية اليت تنشأ من خالل عمليات التفاعل، 
فالذات عموما مركبة من اإلحساس والتصور والشعور 
والتفكري أي حتمل اجلانب املادي واملعنوي الواقعي واملثايل 

  .وبالتايل هي أساس بناء الشخصية 
  :الجسد األنثوي في الفكر اإلجتماعي 

الكتابات  وحىت الروايات جعلت  من إن جممل 
املرأة كائنا ضعيفا دائم احلاجة إىل احلماية، وكان احلديث 
عن املرأة حىت يف الشعر ومنذ القدم حديث عن مفاتنها 
ومجاهلا وجسدها مما جعلها عنصرا لإلغراء واإلغواء فكان 

ا الشعراء، كما أن الواقع مل ينفي ذلك بل أكده  يتغزل 
العصور كانت املرأة ذلك الكائن املتجاهل إذ وعلى مر 

، فلطاملا تعرضت للذل واملهانة، املتبث جسدهذاته و 
ا وحىت حريتها  فعند النظر إىل . وسلبت حقوقها وإراد

ا مل تكن هلا مكانة ومل تتمكن  صورة املرأة قدميا نالحظ أ
ا ووجودها ففي احلضارة اهلندية مل تكن  .من إتباث ذا

بأي قدر من اإلحرتام بل كانت حمتقرة ألن  حتظى املرأة
للوباء و املوت و اجلحيم "طاملا إعتربوها نذير شئم ومرادفا 

لذلك املرأة كانت دائما مرتبطة  )2("والسم واألفاعي والنار
عندهم على أساس ذلك بالعار واحلرام، مما جعلهم 
يفرضون عليها أن ترمي بنفسها يف النار بعد وفاة زوجها 

ان سنها، أما املرأة العاقم امليؤوس منها واليت ليس مهما ك
ا تعاشر الرجال حىت ولو كانت  ا اإلجناب فإ بإمكا
ا كانت وسيلة للمتعة وتلبية شهوات  متزوجة  مما يظهر أ
الرجل، كما كانت النساء تعترب جزءا من الغنائم يف 
احلروب حيث بعد النصر كن يوزعن على القادة 

نح هلم جسدها وتكون متاعا هلم، العسكريني حىت مت
وكانت أيضا تباع كما تباع األدوات وذلك بعد موت 
زوجها إذا أسعفت من النار ألنه يف نظرهم إذا بقيت بعد 
ا زانية إذا  زوجها تصبح وصمة عار ماداموا كانوا يعتربو
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املرأة تعد زانية إذا خلت "خلت برجل ولو لربهة قصرية 
وعند حتليل هذه  )3("بيضة بالرجل مدة تكفي إلنضاج

النظرة للمرأة جندها يف احلضارة اهلندية مل تعرب عن شيئ إال 
عن جسدها الذي كان يشكل حمورا أساسيا إلنتاج املتعة 
ا مصدر الفتنة ومقر اإلغواء مبجرد  يف مجيع احلاالت أل

لقائها بالرجل لدرجة إعتبارها زانية مهما كانت ومبجرد  
ا وشخصيتها خلوها بالرجل وجتا وعند اإلنتقال .هل ذا

إىل احلضارة الفارسية  ما ميكن أن نسجله هو أن املرأة قد 
حتصلت على قدر من احلرية ولكن بقيت حريتها هذه 
متعلقة ومرتبطة جبسدها، إذ كان هلا حق املبادرة خبطبة 
الرجال وإغوائهم، وكان للفارسي احلق يف إختاد اخلليالت 

ن بقدر من اإلحرتام و يعاملن معاملة إضافة لزوجته يتمتع
ن يقدمن له أجسادهن للمتعة وهنا أيضا تظهر  حسنة أل
ا دائما تتجسد يف  أنه رغم حصول املرأة على حرية فإ
جسدها الذي هو رمزا للمتعة عند الرجل وما ذلك 

اء ما اإلحرتام الذي كانت حتظى به اخلليالت إال جز 
سد املرأة عند الفرس  ، فجيقدمنه  من أجسادهن للمتعة

  .كان وسيلة حلصوهلا على اإلحرتام الذكوري 
وعند اآلشوريني والبابليني فقد أعتربت املرأة خمربا  للتجارب 

مل "اجلنسية  لدرجة أن البابليني كانوا يزعمون أن املرأة 
م اجلسدية  وكانت  )4("ختلق إال إلسعادهم و إشباع رغبا

ج حيث كانت املرأة أنذاك متر بزجيات جتريبية قبل الزوا 
ا ملضاجعة الرجال  مطالبة بزيارة املعبد مرة واحدة يف حيا
الغرباء و متكث هناك تنتظر ولو ملدة طويلة دون مغادرة 
املعبد حىت يتم إختيارها من طرف الرجال ومضاجعتها ، 
أي الميكنها أن خترج من املعبد  قبل مضاجعتها  وهنا  

الذي يؤكد أن اآلخر كان  كذلك يظهر دور جسد املرأة
ا ، فهي مرغمة على عرض  يويل أمهية جلسدها دون ذا
هذا اجلسد حىت ولو كانت ترفض ذلك فدون األخد برأيها  

ودون رغبتها كانت تعطي املتعة  كان يسلب جسدها منها
وهذا يذكرنا ببعض القبائل يف اجملتمعات البدائية . الشهوة و 

ا على الكاهن اليت كانت تعرض املرأة قبل دخ ول زوجها 
األكرب أو رئيس القبيلة من أجل التمتع جبسدها وعندما  
كانت املرأة يف بعض القبائل تتزوج من رجل وتعاشر مجيع 
إخوته وبذلك تصبح متزوجة من مجيع رجال القبيلة أو 

ننظر ملا عرب عنه مورغان باجلنسية املشاعة اليت أوجبت 
فإن هذا كله يقر بنظرة العالقات اجلنسية حبرية وبذلك 
  .اآلخر للمرأة على أساس جسدها 

ويف احلضارة الفرعونية كانت املرأة الفرعونية جذابة وفاتنة 
وكانت حتاول دائما إثارة مشاعر الرجال وإغوائهم وكانت 
ا حتاول أن تليب رغبات جسدها ونزواته يف  يف حد ذا

وسف الوقت ذاته مثلما فعلت السيدة زوليخة مع سيدنا ي
ا اجلسدية دون  عندما حاولت إغراءه من أجل تلبية نزوا
أن جتد يف ذلك حرجا، كما كانت السيدة الفرعونية تدخل 
يف عالقات غرامية متباهية جبسدها كما فعلت كيليوباترا  
مع قيصر روما ، ورغم أن املرأة الفرعونية بلغت مكانة 

ا ا كانت زوجات لآلهلة إال أ كان   مرموقة  لدرجة أ
جسدها من حيقق هلا مكانتها تلك إذ كانت سيدات 

ومل  .مصر القدمية ترتددن على الكهنة ليتمتعن بأجسادهن
كان يسمح للزوجة عند "يتغري الوضع عند اليونانيني إذ

أن تستبيع نفسها من صاحبها بإذن زوجها كما ) الدوريني(
ا ختول للزوج نفسه أن يدفع زوجته لإلستبضاع مع  أ

ومن ذلك يظهر أن املرأة اليونانية حىت وإن كانت  )5("آخر
متزوجة مل تكن إال بضاعة يتاجر جبسدها حىت أن القانون 

القانون اليوناين جرد املرأة " اليوناين إعتربها ملكا لزوجها 
من حقوقها املدنية ووضعها حتت السيطرة املطلقة للرجل 

ا، بل يعتربها من ممتلكاته فكانت  يف خمتلف مراحل حيا
حيث كانت املرأة يف نظر   )6("كقسط املتاع تباع وتشرتى

ا  الرجل جمرد كائن جمرب على طاعته وحتقيق متعته لدرجة أ
ا اليوناين إىل أي صديق  أصبحت متنح كهدية يوصى 
خيتاره ، ورغم أن أرسطو جعل هلا مكانة إال أنه كان ينظر 

ثابة جسد إىل جسد املرأة أنه حتت سلطة الرجل وأنه مب
العبد ، إذ ينبغي عليها أن متثتل لزوجها مىت أراد و كيفما 

نتخد العاهرات إلشباع  "أراد وقال عنها دميوسطني اليوناين 
لذاتنا واخلليالت لصحة أجسامنا و الزوجات ليلدن لنا 

ويف كل احلاالت اليت قدمها دميوسطني فإن  )7("األبناء 
رة أو خليلة أو زوجة املرأة تقدم جسدها للرجل سواء كعاه

ا ففي كل احلاالت هلا نفس الدور هو جلب  للتمتع 
  .املتعة 
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ا   ويف اجملتمع الروماين كانت املرأة تابعة للرجل أل
ا أداة اليلجأ إليها إال عند  كانت ال تعين شيئا غري كو
الشهوات مما جعل الفواحش تكثر يف اجملتمع الروماين ألن 

حتولت البيوت سادهن الرجال و النساء متتعن بأج أصبحت
  .إىل أوكار ملمارسة الرذيلة 

وعندما نعرج على اجملتمع اجلاهلي جند أن املرأة مل 
ا كانت وصمة عار ، فكانت  تتمتع بأي حقوق لدرجة أ
ا يف العصور األخرى ينظر  توأد وهي حية ،وكانت كقرينا
إليها كجسد ينجب األوالد وحيقق املتعة لذلك كان الزىن 
منتشرا بكثرة يف تلك الفرتة إضافة إىل أنه إنتشرت أنواع 
من الزجيات احملرمة كزواج املتعة من أجل تربير التمتع 
بالنساء وحتليله، وعند التطلع على الشعر يف هذا العصر 
نالحظ أنه  كان يغلب عليه طابع الغزل مبفاتن املرأة 

ة فمثال إمرؤ القيس وصف حمبوبته فاطم.وجسدها اجلميل 
  .يف معلقته تغىن مبفاتن املرأة ومجاهلا 

وعند النظر إىل مكانة املرأة يف الديانات جند أن 
اإلسالم هو الوحيد الذي أعطاها اإلحرتام والتقديس، 
فاليهودية إعتربت املرأة لعنة، كما جعلتها مسؤولة عما 
يفعل الرجل من أفعال شريرة ويعود  منطق هذا الفكر عند 

ا سبب اخلطيئة األوىل و اليت اليهود بالنسبة  للمرأة إىل كو
جلبت املتاعب للجنس البشري وكتب اليهود املقدسة 

أما املسيحية نظرت إىل املرأة .تعترب املرأة جمرد متعة جسدية 
ا السبب يف إغواء سيدنا آدم وخروجه من اجلنة إذ  أ
إعتربوها شرا البد التخلص منه وآفة مرغوب فيها وهي 

  .ر الفواحش واملنكرات يف اجملتمعن إنتشااملسؤولة ع
فالدين اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي غري من 
نظرة اآلخر للمرأة ومل تعد ذلك اجلسد احملروم من احلقوق 

املتعة للرجل بل جعل الذي ال حيق له يف احلياة إال تقدمي 
ا وجعلها عماد األسرة وأساسها هلا مكانة وقدسها و  صا

جيله ينظر إليها ككائن حمرتم يقدره و  خروبذلك جعل اآل
  .بل يشاركه حياته ويقف له سندا فيها 

إن تقدمينا هلذا العرض عن مكانة املرأة يف املاضي 
ا ورمزيتها يف اجمل تمعات ويف خميلة ماهو إال تذكري بصور

دا بال ذات واليت جعلت منها جس ذكورية باألخص
جتاهل اجلانب أساس اخلطيئة مع بإعتبارها وصمة عار و 

األنثوي منها والذي يوحي بأنوثتها وجبمال يشع منه 
خمتلف املشاعر اجلياشة و املعربة عن الصفاء واإلخالص 
ا كانت تقر بضرورة وجود هذا  والصدق واحلب رغم أ

  الكائن الذي يشبع جسده وحيقق لذته 
  :.المرأة بين الجسد والذات 

ريت  ومع التغريات والتحوالت اإلجتماعية تغ
كذلك هذه النظرة و إكتسبت طابعا جديدا، ألن املرأة 
ا وفرض وجودها ككائن ليس فقط دوره  حاولت إتباث ذا
حتقيق املتعة وإمنا ذات هلا دورها يف اجملتمع كدور الرجل فيه 
ا  فهي فاعل إجتماعي أساسي تساهم يف تطويره، أل
أصبحت متعلمة وحترص على إمتام دراستها وأصبحت 

مناصبا عليا مسامهة بذلك يف بناء صرح اجملتمع  تتقلد
ورافعة بذلك التحدي، كما متكنت ومن خالل املنظمات 
ا  احلقوقية واحلركات النسوية املنادية حبقوق املرأة ومساوا
مع الرجل فتمكنت من تعديل التظرة اجملحفة يف غريها 
وتعديل السلطة الذكورية الغالبة عليها و اليت كانت تفرض 

يها الطاعة واإلمتثال وأصبحت بذلك تشارك الرجل يف عل
أفكاره وحىت تقرتح عليه وتبدي أفكارها ، فقضت بذلك 
على النظرة اليت جعلت منها جسدا بال ذات ، فال طاملا 
نظر اآلخر إىل جسدها وذلك راجع  كما ذكرت نوال 
السعداوي إىل طبيعة املرأة وطبيعة الرجل الذي يعترب روحا 

ا ناقصة دينا وعقال يف حني يف حني ا ملرأة جسدا أل
الرجل اإلله روحا واملرأة "الرجل ميلك العقل والفكر 

  )8(".الشيطان جسدا
ا املرأة يف املاضي نابعة من  فالنظرة اليت متتعت 

فحواء خلقت من الفكرة املتكونة عنها بإعتبارها ناقصة 
ولطاملا كانت نذر شؤم وشيطان  ،ضلع رجل سيدنا آدم

ا سبب الفواحش، وهي اليت تؤدي  والسبيل إىل جهنم أل
هي مصدر الغواية بالرجل إىل الزنا يف الثقافة العامة ف

وهي اليت كانت سببا يف خروج آدم من اجلنة  ،والفتنة
واهلبوط إىل األرض ،وهي اليت كانت سببا يف حادثة قبيل 

كل هذه األسباب جعلت املخيلة . وهبيل أبناء سيدنا آدم
ذكورية تنظر فقط إىل جسد املرأة كموقع الرذيلة، وجتاهل ال

ا اليت تعترب أساس وجود اجملتمع وأساس وجود الرجل  ذا
  .يف حد ذاته ألن كل رجل أجنبته إمرأة 
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ا هو وليد املاضي الذي قلل  فهيمنة اجلسد على املرأة وذا
الذات هذه ا وجعل اجلسد يطغى على الروح و من شأ

ضلت حىت حتصل على حقوقها وتفرض الذات اليت نا
نفسها، فخروج املرأة للعمل جعلها تبلغ مراتبا عليا وحتقق 
ا حققت حريتها يف مواصلة  ما كانت تصبو إليه، كما أ
ا فتمكنت من إختيار  ا وكيا دراستها من أجل إتباث ذا
ا والذي متنحه جسدها برغبتها ومبقرر عالقة  شريك حيا

ا، كما شرعية تضمن هلا حقو  قها وحتفظ هلا كرامتها وتصو
ا يف املنتديات العاملية كرئيسة  متكنت من أن تسمع صو
وعاملة وباحثة وطبيبة وأستاذة وحىت مشاركة يف اجليش 
ومدافعة عن الوطن، وبالتايل متكنت من تغيري أوضاعها 
وإستطاعت أن تقضي على تلك النظرة السلبية اليت طاملا 

ا وكونت لنفس ها هوية كانت مفقودة على مر طارد
العصور بني أفكار وخميلة  قدمية فرضتها الظروف 
اإلجتماعية، وأصبحت تقتسم مع الرجل أعباء احلياة، 
فنشأ ما يطلق عليه بتقسيم العمل الذي جعلها تساعد 

ذا النمط من " الرجل بل تكون له عونا يف احلياة  و
ني ذلك تقسيم العمل نشأ إعتماد متبادل بني اجلنس

التقسيم جعل الرجال معتمدين على النساء والنساء 
وبذلك إستطاعت املرأة أن  )9("معتمدات على الرجال

متحي تلك الفكرة عنها يف التقاليد اإلجتماعية واليت تؤكد 
على تفوق الذكر وتبعية األنثى يف اجملتمع خصوصا العريب 

بعية إن التقاليد العربية تؤكد على تفوق الذكر و ت" منه
األنثى يف اجملتمع ، املنبثق أساسا من القيم اإلجتماعية اليت 
تؤكد أن مكان املرأة يف البيت حيث يعوهلا الذكر وهي  
كفتاة ليست مضطرة للذهاب إىل املدرسة وإذا ذهبت 
فليست مضطرة ملواصلة التعليم، ألن هذا األخري ليس 

و األمومة اللذين مها هدف شرطا ضروريا للزواج أ
  )10("ياةاحل

  :الخاتمة 
إن إستعراضنا لوضعية املرأة بني اجلسد والذات 
ا جتلت من خالهلا نظرة  جعلنا نقف على حمطات يف حيا
اآلخر إليها من خالل جسدها يف جمتمع باتريكي حتكمه 
السلطة الذكورية، هذا اجلسد الذي يقع بني تناقضات 

، املقدس الكشف/احلجب احلالل،/وثنائيات احلرام

ملدنس مبا أنه مرتبط مبوضوع الزال يف وقتنا احلايل يشكل ا/
، بني اجلسد كهوية أنثوية ةطابو ا الميكن التطرق إليه مباشر 

وبني  رمزيته  كموقع للذة والرغبة والشهوة  وحماولتها إتباث 
ا من خالل نضاهلا الطويل الذي متكنت من خالله أن  ذا

وبذلك إرتبطت حتقق الذات اليت كانت غائبة عن اجلسد 
الذات باجلسد وشكلت روحا ال ميكن اإلستغناء عنها أو 
ا أساس قيام اجملتمع واملنوط بالقيام  التخلي عليها أل
بعملية التنشئة اإلجتماعية، وهنا تظهر رمزية اجلسد املرتبط 
بالعورة واحلرام والدنس ولكن يف الوقت ذاته مرتبط 

رة ال ميكن جتاهلها باجلمال والكينونة اليت جتعل منه ضرو 
أو اإلستغناء عنها ، إذ يف الواقع جسد املرأة كان يعرب عن 
وجودها كذات ألن هذا اجلسد كان جيعل املرأة دائمة 
احلضور يف الفكر الذكوري خاصة ويف املرياث الثقايف 
واإلجتماعي للمجتمع وحىت يف املخيال العام والذي من 

درته وحىت سلطته دونه ال ميكن للذكر أن يربز قوته وق
وبالتايل الميكنه أن يربز حىت مشاعره أو شهواته، فال وجود 
لذات دون جسد والوجود جلسد دون ذات فكالمها 
يكمل اآلخر، وميكن أن نعترب أن جسد املرأة هو الذي 
ا، ألن هذا اجلسد هو الذي أتبث وجودها  حقق ذا
 وحقق هويتها حىت وإن كان جمرد حمقق للشهوة واملتعة
واإلغواء فإنه حمل مجال وخمبأ املشاعر الفياضة ومنبع احلب 

اجلياش الذي حيتاج إليه الرجل دائما وبإستمرار لتحقيق  
  . النزوة احلياتية 

  الهوامش
رحاب خمتار ، اجلسد األنثوي يف املخيال الذكوري من خالل الثقافة  -1 

أفريل  16و15يخ الشعبية اجلزائرية ، أعمال املؤمتر الدويل املنعقد بتار 
حول إشكالية اجلسد يف اخلطاب العريب اإلسالمي ، جامعة  2012

  158مستغامن ،ص
، 1عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين اإلسالمي ، مطبعة اجلهاد ط -2

  330، ص 1960بريوت ، 
خدجية صبار ، اإلسالم و املرأة ، واقع و أفاق ، إفريقيا الشرق ، الدار  -3

  16، ص 1992البيضاء ، 
فاطمة نصيف ،  -04/2004www.arabiyad.com4بتاريخ  

 حماضرة حول حقوق املرأة يف اإلسالم ، منشور يف موقع

عبد احلميد الشواريب ، احلقوق السياسية للمرأة يف اإلسالم ، منشأة  -5
  29، ص 1983املعارف  ، اإلسكندرية ، 

مل للنشر و التوزيع علي عكاشة و آخرون ، اليونان و الرومان ، دار األ -6
  169، ص 1991أربد ، 
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عبد اهلادي بوطالب ، حقوق األسرة و حترير املرأة ، دار الثقافة ،  -7
  44، ص 2005

مراد بن حرز اهللا ، اجلسد األنثوي يف الفكر اإلسالمي دراسة مقارنة  -8
حتليلية نقدية ، فعاليات امللتقى الدويل إشكالية اجلسد يف اخلطاب العريب 

ل السعداوي ، دراسات عن املرأة نقال عن نوا 121المي ، صاإلس
،  1990، بريوت ،  2، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، طوالرجل
  341ص
لتغري اإلجتماعي ، أزمنة للنشر تيسري الناشف ، السلطة و الفكر و ا -9
  281، ص 2003، األردن ،  1التوزيع ، طو 

و النظام اإلقتصادي اجلديد ، جملة املستقبل كرمية كرمي ، املرأة العربية   -10
  63،ص 1982،  39العريب ، لبنان ، العدد
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 التربية البيئية واستراتيجيات تدريسها

  بلحاج عبدالقادر.د   

  . بجامعة معسكر ستاذ محاضرأ 
  

  :مقدمة
د الذي يستطيع تغيري البيئة، إن اإلنسان هو الوحي

سواء يف االجتاه االجيايب أو االجتاه السليب، ألن ما أصاب 
البيئة من خلل، إمنا هو نتيجة لسلوك إنساين خاطئ، وأن 
إصالح هذا اخللل ال ميكن أن يتم إال بإتباع سلوك إنساين 

ومفهوم محاية البيئة يظل نسبيا يف تطبيقاته  .مغاير
، خمتلفا باختالف البيئات واجملتمعات، وموضوعاته النظرية

فهو إذا كان يف سياق معني يتعلق حبماية احمليط من 
اإلشعاعات والغازات، فإنه يف بيئة أخرى يعين احملافظة 
على نظافة الشارع واملدرسة واملؤسسات الرمسية، وعدم 

التقيد والنباتات، والتخلص من الفضالت و قطع األشجار 
ريها من أمور قد تبدو ألول وهلة وغ... بأنظمة املرور

ا صعبة،  سهلة التطبيق، إال أن الواقع العلمي يثبت أ
وحتقيقها حيتاج إىل تربية بيئية سليمة، تبدأ من املدرسة اليت 
تأخذ على عاتقها مسؤولية إعداد النشء، وتزويده 
باملعارف واملفاهيم السليمة حول بيئته، وحثه على اتباع 

شك أننا نريد مجيعا حتقيق تربية ال. سلوك بيئي سليم
تسعى حنو جعل املتعلم مزودا بقدر كاٍف ومناسب من 
الثقافة البيئية، وصوال إىل إدراك مشكالت حميطه ومعرفة 

وال غرابة بالتايل أن . دوره كفرد يف عالجها والتغلب عليها
تكون الرتبية وسيلتنا األساسية واألوىل لتحقيق هذه 

ل على حتسني تفاعل متبادل بني األغراض مجيعا والعم
  .اإلنسان وبيئته 

إن إشكال الرتبية البيئية طرح بقوة يف خمتلف أحناء 
العامل كمحاولة جادة إلجياد حلول للمشكالت البيئية 
على املدى البعيد، كما أن الوضع اجلديد يضع النظام 
الرتبوي أمام مهمة جد إسرتاتيجية تستوجب املسامهة يف 

يات السلبية املهددة للبيئة، واليت تطبع احلياة جتاوز السلوك
اليومية، وذلك بغرض تنمية سلوكيات اجيابية تضع البيئة 

 ق ــــــإن للبيئة ح. يف مقدمة انشغاالت واهتمامات اجملتمع

 
  

 
علينا حبيث يسعى اجلميع إىل إعداد جيل واٍع ومسئول عن 

ووسائلها  البيئة ولذلك نتساءل هل للرتبية البيئية أهدافها
اليت سبق أن خطط هلا ومت تنظيمها وإدراجها داخل 
مناهجنا الرتبوية؟ إن أغلب الدراسات الرتبوية اليت تناولت 
الرتبية البيئية ركزت على االبتكارات العلمية والتكنولوجية 
اليت أدت إىل مشكلة استنزاف موارد البيئة من قبل 

ن هذا املنطلق م. اإلنسان الذي أصبح مشكلة البيئة األوىل
أصبح من الضروري أن يتجه اجلهد الكبري إىل تربية 
اإلنسان تربية بيئية تتماشى ومبادئ التوجيه واإلرشاد يف 

  .1977لعام ) Tbilisi(التعليم البيئي حسب بيان تبليسي
   : مفهوم التربية البيئية

لقد اختلف الكثري من املربني والعلماء يف إعطاء مفهوم  
ئية وذلك بتعدد مدلول العملية الرتبوية وأهدافها للرتبية البي

من جهة، ومدلول البيئة من جهة أخرى، حبيث يرى فريق 
ا ضمان لتحقيق تربية  منهم أن دراسة البيئة يف حد ذا
. البيئة، يف حني يرى اآلخرون أن األمر أمشل وأعمق

والرتبية البيئية ليست جمرد تدريس للمعلومات واملعارف 
باملشكالت البيئية كالتلوث وغريه، فهي عملية املتعلقة 

تكوين للقيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم 
وتقدير العالقات اليت تربط اإلنسان وحضارته مبحيطه 

). 17 : 2008صالح الدين شروخ، ( احليوي والفيزيقي 
دف إىل توعية األفراد،  وعليه فإن البيئة هي عملية 

املعلومات والدوافع واملهارات اليت تساعدهم وتزويدهم ب
للعمل على حل املشكالت البيئية احلالية ومنع ظهور 
مشكالت جديدة، وهي إعداد للفرد من أجل التفاعل 
الناجح مع بيئته الطبيعية عن طريق توضيح املفاهيم اليت 
تربط اإلنسان وثقافته من جهة، وحميطه االيكولوجي من 

  ). 09 : 2002ي ،فريد حاج(جهة أخرى 
، 1974أما تعريف اليونسكو للرتبية البيئية الصادر سنة 

ا متثل إحدى وسائل حتقيق أهداف  فيعين يف معناه العام أ
ا فرعا منفصال عن  ا ال تعترب يف حد ذا محاية البيئة، وأ
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العلم أو موضوعا مستقال للدراسة، ولكن جيب أن تؤخذ 
يف إطار برنامج الرتبية على  تبعا ملبدأ التكامل بني العلوم

كان   1975ويف ندوة بلغراد املنعقدة سنة . مدى احلياة
ا منط من الرتبية الذي يهدف إىل  التعريف للرتبية البيئية بأ
ا،  تكوين جيل واع ومهتم بالبيئة وباملشكالت املرتبطة 
ولديه من املعارف والقدرات العقلية والشعور بااللتزام مبا 

ميارس فرديا ومجاعيا حل املشكالت القائمة،  يتيح له أن
  .وأن حيول بينها وبني العودة إىل الظهور

ج تربوي، لتكوين الوعي  كما ان الرتبية البيئية هي
رف، والقيم واالجتاهات ، من خالل تزويد الفرد باملعاالبيئي

، اليت تنظم سلوكه، ومتكنه من التفاعل مع بيئته واملهارات
طبيعية، مبا يسهم يف محايتها وحل االجتماعية وال

ا واستثمارها است ، وليد رفيق العياصرة(ثمارا مرشدا مشكال
2012 : 276 .(  

   : اهداف التربية البيئية
ا موجهة، ويتم  تتجلى أهداف الرتبية البيئية يف كو
ا يف كل جهد يبذل يف أي جمال، ويعد جمال  االسرتشاد 

الت الرتبوية اليت حتتاج اىل الرتبية البيئية من أكثر اجملا
ويتوقع أن تكون تلك  .أهداف واضحة حمددة املعامل

األهداف متنوعة، حبيث تتناول جانب اإلدراك واملهارات 
دف إىل أن يكتسب املعرفة والقيم  واالنفعاالت،وهي 
واملهارات، اليت يصل الفرد من خالهلا إىل حل املشكالت 

شبلي، ( 1977ر تبيليسي البيئية اليت حددت يف بيان مؤمت
   : وهي)  152 : 1986 مصطفى والديب،

أي مساعدة األفراد على اكتساب  : الوعي واإلدراك-1
ا   .  وعي بالبيئة واحلس املرهف باملشكالت املرتبطة 

ا إتاحة الفرص التعليمية لألفراد  : المعرفة -2 ويقصد 
واكتساب خربات متنوعة وتزويدهم بفهم أساسي 

ا وتساعدهم يف احلصول على للمشكال ت املتعلقة 
  .جتارب متنوعة

هي مساعدة األفراد على  : االتجاهات والقيم -3
اكتساب جمموعة من االجتاهات والقيم ومشاعر االهتمام 

  .بالبيئة وحوافز املشاركة االجيابية يف محايتها وحتسينها

هي توفري الفرص لألفراد الكتساب  : المساهمة -4
ضرورية لصنع القرار وحل املشكالت اليت تعترب املعرفة ال

  .ملحة تتطلب اختاذ اإلجراءات املناسبة حللها
هي مساعدة األفراد يف اكتساب  : المهارات -5

وليد رفيق . (املهارات يف تشخيص وحل مشكالت البيئة
  ). 277 : 2012العياصرة، 

لذا فكثري من أصحاب القرار يرون بأن إدخال الرتبية 
يف املسار املدرسي يفتح آفاقا جديدة للمنظومة  البيئية

الرتبوية، وتثري املواد العلمية ببث املعرفة املدرسية وتوسيع 
عالقة التالميذ االجتماعية لتشمل احلاجات احليوية 
لإلنسان املتمثلة يف اهلواء والنبات واحليوان والطبيعة، 

اطن يف انطالقا من أن الرتبية تضمن السيادة املستقبلية للمو 
  .العامل حىت يتمكن من اإلدراك واختاذ القرار الصحيح

   : حاجات التربية البيئية في المناهج الدراسية
متثل حاجات الرتبية البيئية يف املنهج الدراسي 
شعور املربني بضرورة ارتباط املنهج الدراسي حباجات الفرد 
واجملتمع، وفقا للتغريات يف ظروف البيئة من أجل 

م األمثل ملواردها، واكتساب املتعلم للقيم االستخدا
ومن بينها . واالجتاهات واملفاهيم واملهارات البيئية املناسبة

حل املشكالت اليت تعترب طريقة تعليمية ، وميكن استخدام 
املدخل اخلاص حبل املشكالت البيئية يف دراسة موضوعات 
 عديدة ومتنوعة، تنوع املشكالت البيئية نفسها، وميكن أن
 : يدرس املتعلمون وفقا هلذا املدخل موضوعات مثل

التلوث البيئي وأنواعه وأساليب محاية البيئة منه، واستنزاف 
املوراد املتجددة وغري املتجددة، واختالف التوازن الطبيعي، 

وحدد ستاب وكوكس .اخل...واألمراض املعدية واملتوطنة
)Stapp &Cox  (سبعة جماالت حلل املشكالت البيئية 

  : وهي
  .علم البيئة ومبيدات اآلفات-1
  .جودة املاء وتلوث اهلواء-2
  .تطوير موقع املدرسة-3
  .التخطيط والسياسة البيئية-4
  .الرتويح-5
  .النقل-6
  ).307 : 2012وليد رفيق العياصرة، .( التلوث البيئي-7
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إضافة إىل الطرق املتعلقة حبل مشكالت البيئة مع الرتكيز 
لبيئة وتفهمها واحرتامها واحملافظة على وعي املتعلم با

عليها، مع احلرص على تنمية مهارات الفرد يف حل 
املشكالت وكسب القيم واالجتاهات البيئية ، وتستند هذه 
الطريقة أساسا على قيام املتعلم بنفسه وبتوجيه من املعلم 

فال عالج . يف ختطيط وتنفيذ براجمه وحلوله املبتكرة
العربية دون تربية عربية للمشكالت االيكولوجية 

مناسبة،وهذا يتطلب منا حتليل السلوك الذي يقوم به الفرد 
والذي يكون مسببا وعامال للتلوث البيئي، فلكل شكل 
. من أشكال التلوث سلوكه اخلاص ودوافعه،فهي متباينة

فإذا عرف الدارس السبب ساعده ذلك على وضع احملاور 
نهاج التعليمي؛ وبالتايل اخلاصة بالبيئة يف مجيع مكونات امل

فعلى الرتبية أن تعدِّل هذا السلوك ليصري الفرد قادرا على 
إن كل املواد املدرسية جيب أن . التخلص من سلبياته،

تتكامل يف خلق السلوك املنشود دون استثناء ومن مث فإن 
البيئة والرتبية ليستا من مهام مادة أو مقرر دراسي واحد 

  ). 218 : 2005صالح الدين شروخ ،(
ومن خالل معرفة عناصر املنهاج من أهداف وحمتوى 
ووسائل تعليمية وتقييم، ميكننا أجياد مكان للرتبية البيئية 

  .ضمن هده العناصر
   :التربية البيئية في االهداف-1

وهي أهداف خاصة بالتالميذ واألطفال وتتمثل يف خلق 
م، من نباتات وحيوا نات وعي لديهم باألشياء احمليطة 

وأدوات، وتسهم يف تنمية مهارات االتصال اللفظي 
  : والقياس والقراءة والكتابة والفنون اإلبداعية

  أن يكون الطالب قادرا على : أهداف معرفية-ا
اكتساب معلومات مناسبة ووظيفية عن البيئة الطبيعية اليت  -

 .يعيش فيها

أن حيدد طرق وأساليب ترشيد استغالل الثروة الطبيعية يف  -
 .يئتهب

أن يتمكن من اقرتاح احللول لكيفية صيانة بيئته واحملافظة  -
 .عليها

إدخال منوذج معريف وإنتاجي يتضمن مستوى من اخلربات  -
والكفاءات واملهارات اليت تساعد على مواجهة التغريات 
اليت حتدث يف البيئة اليت يعيش فيها وذلك بتكوين مناذج 

حممد (ديد من املعطيات اليت تتالءم مع واقعه اجل
 ). 136 : 2004خوالدة،

ددها  - معرفة املشاكل اليت تعانيها بيئته واألخطار اليت 
 . واقرتاح احللول املناسبة هلا

  ان يكون الطالب قادرا على  : أهداف وجدانية-ب
كسب اخللق البيئي الواعي اهلادف إىل ترشيد استغالل  -

 .مواد بيئته

مكونات البيئة  أن يقّدر قيمة االنسجام والتوافق بني -
والعالقات الوثيقة اليت تربط بينهما وأمهية ذلك بالنسبة 

 .للحياة

تقدير خطورة اإلساءة إىل العالقات الوثيقة اليت تربط  -
 .خمتلف الكائنات بالبيئة

تقدير اجلهود اليت تبذل من أجل صيانة البيئة واحملافظة  -
 .عليها

   : أهداف متصلة باملهارات -ج
يدوية منها مقاومة بعض اآلفات ان يكتسب مهارات  -

 .الضارة

ان يتمكن من ممارسة اختاذ القرار للقيام مبشروعات من  -
 .أجل صيانة البيئة

ان يتمكن من مجع احلقائق العلمية من مصادرها األصلية  -
  .واستقراء احلقائق واخلروج منها مبفاهيم وتعميمات

   : التربية البيئية في المحتوى -2
قواعد الرتبية البيئية كقاعدة جلميع حياول املنهاج منح 

املتعلمني، حيث يتم العمل على توفري احملاور الدراسية 
لتنمية معارفهم يف جمال الرتبية البيئية وذلك بإبراز وعيهم 

وهذا ما جعلنا نبحث عن هذه القواعد يف منهاج . البيئي
دراسي وباألحرى قي املقررات الدراسية، حيث جندها يف 

دنية، والرتبية اإلسالمية، والقراءة ودراسة الرتبية امل
دف إىل إعداد الفرد .الوسط وبالتايل فان الرتبية البيئية 

القادر على التفاعل مع بيئته دون أن يساهم يف تدهورها، 
وذلك من خالل تزويده باملعلومات البيئية، وإكسابه 
االجتاهات اإلجيابية حنوها واليت متكنه من إدراك حقيقة 

  .قة القائمة بينهماالعال
   :  استراتيجيات تدريس التربية البيئية
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إن تعدد اسرتاتيجيات التدريس وتنوعها نتاج لتعدد 
الفلسفات والنظريات الرتبوية، واهلدف منها إكساب 

، مات والقيم واالجتاهات واملهاراتاملتعلم املعارف واملعلو 
  .واألهم من كل ذلك هو تنمية التفكري عند املتعلمني

أما الطريقة الصحيحة أو الطريقة الفضلى يف التدريس 
فرتتبط بشخصية املعلم، الذي عليه أن ينوع يف 
اسرتاتيجيات التدريس مبا يتالءم وطبيعة املادة الدراسية 

، والفصلي الذي لم، فلكل طريقة مناخها االجتماعيواملتع
حيقق أهدافها وليس مثة طريقة واحدة يف التدريس 

، ورغم أن التالميذ حتت كل الظروف ب هلا كليستجي
، وإسرتاتيجية ، وأسلوب التدريسمفهوم طريقة التدريس

التدريس مرادفات ملفهوم واحد إال أن املدلول عكس 
  .ذلك

إن اإلسرتاتيجية مصطلح عسكري يقصد به فن استخدام 
اإلمكانيات واملواد املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف 

خدما يف كل موارد الدولة، وأيضا املرجوة، كما أصبح مست
لفظ إسرتاتيجية استخدم يف كثري من األنشطة الرتبوية 
حبيث اشتمل على عناصر عديدة كاألهداف التدريسية 
ا املعلم وينظمها ليسري وفقا هلا يف  والتحركات اليت يقوم 

  .تدريسه، وإدارة الصف وتنظيم البيئة الصفية
ءات واألنشطة املنظمة إال أن طريقة التدريس هي اإلجرا

يف املوقف التعليمي لتحقيق النتاجات التعليمية 
أو اخلطوات التفصيلية املتسلسلة اليت تقود اىل .املوضوعية

هدف حمدد وهي ليست جامدة أو متحجرة بل تعتمد 
على التفاعل بني طريف عملية التعليم، ومها املعلم 

لم الرتبية وعن املعايري اليت جيب أن يراعيها مع.واملتعلم
البيئية عند اختياره إلسرتاتيجية أو طريقة التدريس، فيمكن 

   : القول أنه جيب أن تشمل اآليت
 .أن تكون مثرية الهتمام الطالب حنو الدراسة -

 .أن تكون مناسبة لنضج الطالب  -

 .أن تكون مناسبة ألهداف الدرس -

 .أن تكون مناسبة للمحتوى -

 .تأن تسمح للطالب بالعمل فرادى ومجاعا -

  . أن تسمح للطالب فرصة القيام بزيارات ميدانية -

ا املعلم  أما األسلوب التدريسي فهو الكيفية اليت يتناول 
طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، وهي جمموعة 
ا املعلم أثناء تعامله مع  األمناط التدريسية اليت يلتزم 

املعلم بصورة  املوقف التعليمي أو طريقة التدريس اليت يتبعا
 متّيزه عن غريه من املعلمني الذين يستعملون نفس الطريقة

كما أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بشخصية 
املعلم ومساته وخصائصه،إال أننا جند أن معظم الدراسات 
واألحباث اليت تناولت موضوع أساليب التدريس قد ربطت 

وليد (راسي يب وأثرها على التحصيل الدبني هذه األسال
  ).361،362،363 : 2012 رفيق العياصرة،

أما إسرتاتيجية التدريس فلديها خصائص فعالة تستخدم يف 
البيئية ومعايري جيب اختيارها تتمثل يف  تعلم وتعليم الرتبية

   : اآليت
 .حتقيق األهداف املرجوة بسرعة وجهد أقل -

 .تراعي خصائص املتعلمني النمائية -

 .تيسري التعلم وتنظيمه -

 .مراعاة املبادئ الرتبوية والنفسية -

 .تظهر على شكل خطوات متسلسلة منظمة -

 .تنمية االجتاهات والقيم -

 .تنمي الفكر وتركز على االنشطة اإلثرائية -

نفس .( توظيف كل مصادر التعلم املتوفرة يف البيئة احمللية -
  ).364املرجع السابق

 إن محاية البيئة واحملافظة عليها من بطش اإلنسان ال
يتوقف على املناهج الرتبوية أو تدريسها للمتعلمني، بل 
جيب تسطري برامج توعية وطنية وإنشاء مراكز تعلم 
وتدريب لدراسة التنوع احليوي، وذلك بالتعاون مع أندية 

دف إىل خماطبة شرائح اجملتمع .محاية البيئة هذه الربامج 
ت والعمل على زيادة مستوى الوعي البيئي وكل اإلشكاليا

كما للمؤسسات االجتماعية .املتعلقة بقضايا البيئة
املختلفة دور كبري يف زرع روح التصدي وحماربة التلوث 
البيئي والتصحر وحرائق الغابات وجتريف الرتبية والنفايات 

  .وغريها من األشياء اليت تفسد عذرية البيئة الطبيعية
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   : خاتمة
التعليم العام، متثل الرتبية البيئية حمورا من حماور 

دف  واملنهاج جيعل من التلميذ مشاركا يف األعمال اليت 
إىل احلفاظ على البيئة بشكل متدرج وفقا للسن والصف 
ا داخل  الدراسي، وهي أشغال ميكن للتلميذ القيام 

إن ضرورة الوعي بالرتبية البيئية، وكذلك . الفضاء املدرسي
جية لتدريسها ملختلف حماولة تلقينها وتعليمها ورسم إسرتاتي

شرائح اجملتمع للحفاظ على املوروث الطبيعي البيئي، تلكم 
نتائج توصيات العديد من املؤمترات الدولية حول موضوع 

ا،وإساءة استغالل مواردها كما توصل . البيئة ومشكال
مؤمتر ستوكهومل الذي انعقد حتت إشراف منظمة اليونسكو 

ي بصورة عاملية ووضع ، إىل إقرار تعليم بيئ 1972عام 
برامج بيئية يف خمتلف مراحل التعليم ، وأوصى أيضا مؤمتر 

بضرورة التصدي ملشكالت البيئة  1977تبليسي عام 
ا من خالل توجه تربوي تعليمي   .والعمل على النهوض 

  
  :الهوامش

بدران،مصطفى واليبً  حبوث يف تدريس العلومً  مكتبة النهضة  .1
1996.  

هيمً أثر دراسة مقرر يف الرتبية الشاملة  على شليب ، امحد ابرا .2
  .1990اجتاهات كلية الرتبيًة جامعة امللك سعود  

صالح الدين شروخً الرتبية البيئية الشاملًة دار العلوم للنشر والتوزيع  .3
  .2008عنابة 

صالح الدية شروخً  الرتبية االيكولوجية العربيةً  سلسلة كتب  .4
التنوير يف تنمية اجملتمع العريب طبعة اوىل  املستقبل العربية ، الرتبية و 

  .2005بريوت 
 49فريد حاجيً  الرتبية البيئيةً  جملة نافذة على الرتبية العدد -5 .5

  .2002سبتمرب 
وليد رفيق العياصرةً الرتبية البيئية واسرتاتيجيات تدريسهاً  دار اسامة  .6

  .2012للنشر والتوزيع عمان االردن 
املناهج الرتبويةً  دار املسرية للنشر والتوزيع  حممد خوالدةً  اسس بناء .7

  .  2004عمان االردن 
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 طرق اإلرشاد فيهالعنف المدرسي و 

  دية عبد القادرالعبا 
  مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،كلية العلوم االجتماعية  أستاذ بقسم علم النفس

  
  :مقدمة

تعترب املدرسة املؤسسة الثانية للتنشية االجتماعية 
  وهي املؤسسة اليت يتلقى فيها الرتبية النظامية , بعد األسرة

واملعرفة يف شكل خربات تعليمية تساعده على 
  .التكيف مع احلياة

ا مؤسسة اجتماعية تعليمية جيعلها تتأثر  وما دام أ
  تعيقها عن أداء مهامها ببعض املمارسات غري الطبيعة اليت 

ومن هذه املمارسات العنف  ،بالشكل املطلوب
املدرسي الذي يتخذ من املدرسة بيئة  له ويتخذ أشكاال 

لفظيا وجسديا وعنف موجه حنو املؤسسة : عديدة ومتنوعة
ومن ، التعليمية ونو املدرسني وحنو التالميذ بعضهم بعضا

ية نفسية تتناول هنا تظهر احلاجة إىل اإلرشاد النفسي كعمل
بالدراسة السلوكيات املضطربة القريبة إىل السواء واليت تعيق 

وتكمن أمهية اإلرشاد النفسي ، األفراد عن التكيف السليم
م والتعامل  يف مساعدة األفراد على التغلب على مشكال

ويكون ذلك يف شكل برنامج إرشادي خمطط ومنظم , معها
 .سيتستخدم فيه تقنيات اإلرشاد النف

 : تعريف العنف- 1

        : لغة- 1- 1

  :للعنف أصله جاء يف لسان العرب البن منظور تعريف 
ّعُنف  وهو ضد الرفق ،وقلة اِلرفُق به باألمراخلُرق : الُعنف

وهو  يْعُنف ُعنفا وعنافة وأعنفُه وعنّفه تْعنيفا، به وعليه،
أخذه  :عنيُف إذا مل يكن رفيقا يف أمره واعتنف األمر

  .بعنف
الذي ال حيسن الركوب وليس له رفق بركوب اخليل  :العِنيف
  .الذي ال عهد له بركوب اخليل واجلمع عنف:وقبل

  كرهه   :أخذه بشدة واعتنف الشيء :أعنف الشيء
 ابن منظور(التوبيخ والتقريع واللوم التعيري واللوم، :التعنيف
   . 398-397)ص//2003

  
       

  :             اصطالحا- 1-2
: العنف بأنه" منظمة الصحة العاملية"ف وتعر 

أو القدرة سواء ) املادية(االستعمال املتعمد للقوة الفيزيائية"
بالتهديد أو االستعمال املادي احلقيقي ضد الذات أو ضد 
شخص أخر أو ضد جمموعة أو جمتمع حبيث يؤدي إىل 
حدوث أو رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة 

ويرتبط هذا التعريف " احلرمان نفسية أو سوء النماء أو
بصفة العمد أي القصد عند اقرتان الفعل بذاته بغض النظر 

  ).  2002منظمة الصحة العالمية (عن النتيجة اليت حيدثها
على انه سلوك يصدر من فرد " منري أميمه"تعرفه و

أو مجاعة جتاه فرد آخر أو آخرين ماديا كان أم لفظيا اجيابيا 
غري مباشر نتيجة للشعور بالغضب أو أم سلبيا مباشر أو 

اإلحباط أو للدفاع عن النفس أو للممتلكات أو الرغبة يف 
االنتقام من اآلخرين أو احلصول على مكاسب معينة 
ويرتب عليه إحلاق أذى بدين أو مادي أو نفسي بصورة 

  .متعمدة بالطرف األخر
وحيتوي هذا التعريف على خصائص إذا توفرت يف 

  :عنيفا  سلوك معني كان
 تعمد اإليذاء  -

قد يكون العنف فرديا ميارسه فرد ضد أخر أو ضد  -
 مجاعة 

ضد الفرد أو موجها حنو الذات    وقد يكون مجاعيا -
  كاالنتحار 

وقد يكون ماديا باستخدام اجلسم أو أجزاء من 
أدوات أخرى أو ذا طابع خدام أسلحة و اجلسم أو است

 /ع سابقمرج/اميمة منير( .لفظي مثل استخدام السب
 . ) 3 -2ص

كذلك ميكن أن يكون العنف مشروعا اجتماعيا 
محاية املمتلكات اخلاصة (يتماشى مع قواعد اجملتمع 

  .)188- 187:صص/مرجع سابق/ أحمد رشيد( )والعامة
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 :  مفاهيم عن العنف-2

ورد مفهوم العنف يف عدة تيارات وقد فسر كل 
سلوك، اجتاه العنف حسب تفسريه لدوافع وأسباب هذا ال

  :              نذكر من بينها ما يلي
  :من منظور نفسي  العنف- 2-1

العنف بأنه سلوك ) Buss 1961(يعرف بص 
ماديا،صرحيا أوضمنيا،مباشرا  يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو

أو غري مباشرا ناشطا أو سلبيا ويرتتب على هذا السلوك 
. آلخرينإحلاق األذى البدين أو املادي للشخص نفسه أو ل

  ).188- 187:صص/مرجع سابق/ أحمد رشيد( 
العنف ):"Bandaura، 1986"(باندورا"يعرف 

سلوك يهدف إىل إحداث نتائج ختريبية مكروهة واىل 
السيطرة من خالل القوة اجلسدية أو اللفظية على 

كما ينتج عن هذا السلوك إيذاء شخص أو ".األخريني
أو حاجة أو حتطيم املمتلكات فهو سلوك وليس انفعال 

  . ) 5 -4ص،/ مرجع سابق/اميمة منير( دافع
 :التعريف القانوني للعنف- 2-2

أن احملاوالت املشار عنها ":كلود تشري-جني"أكد 
حول العنف تكون بسبب االستعمال الذي ال يتم بالدقة 

أو اليت تعرض الشخص للعقوبة ذات " العنف"لكلمة 
خلروج مضامني دقيقة توضح حدود الشرعية وعقوبة ا

  .عليها
اإلرهاب "يف كتابه " عزا لدينأمحد جالل "عرفه 

  :على انه "والعنف السياسي
االستخدام اإلنساين للقوة بغرض إرغام الغري "

وإخافته وإرعابه أو املوجه إىل األشياء بتدمريها أو إفسادها 
أو االستيالء عليها،ذلك االستخدام الذي يكون دائما غري 

 محمود سعيد" (جرمية مشروع ويشكل يف األصل
  ).35- 34صص/
  :العنف من منظور اجتماعي- 2-3 

هو كل إيذاء بالقول أو الفعل لألخر سواء كان 
فردا أو مجاعة باستخدام اليد أو اللسان بشكل عنيف جتاه 
ا اخلاصة أو  شخص آخر كوسيلة من وسائل حتقيق تطلعا

  .تطبيق سياقها اخلاص على الواقع اخلارجي

تماع جند مصطلح التمرد الذي ينتج ويف علم االج
:" عنه اللجوء إىل العنف وهو الرفض والعصيان والثورة وهو

رد فعل عنيف لإلنسان ضد حالة أو موقف والتعبري عن 
،ويكون هذا الفعل العنيف للمراهق "السخط والكراهية 

إما ضد األسرة أو اجملتمع أو املدرسة أو حىت على نفسه 
القائمة وهو ناتج عن سوء وقد يتمرد على السلطة 

ويف نظر " التكيف الذي يعيشه الفرد إزاء قوانني اجملتمع
هو ضعف القدرة على التكيف ":"مالك جرجس"

االجتماعي نتيجة التضارب والتصادم بني القيم واهلروب 
من التوتر والثورة على الفشل يف التكيف مع معايري اجملتمع 

 .و كتابيا أو بالفعلويعرب عنه لفظيا أ ،" الذي يعيش فيه
  ) .57-56صص/ جميلة شارف(
  :مفهوم العنف المدرسي-3

منط من السلوك يتسم بالعدوانية يصدر من "هو 
طالب أو جمموعة من الطالب ضد طالب آخر أو مدرس 
ويتسبب يف إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية هلم 
ويتضمن اهلجوم واالعتداء اجلسمي واللفظي والعراك بني 

لطالب والتهديد واملطاردة واملشاغبة واالعتداء على ا
ممتلكات املدرسة وقد يكون موجه ضد الطالب أو ضد 

قد يكون هذا العنف جسمي يتضمن الدفع ".األستاذ
والركل والرمي باحلجر والطباشري أو األقالم أو الضرب 
باحلزام واحلذاء واستخدام السالسل احلديدية واالحتكاك 

  .اجلسمي
ا ووسائل وأيضا  ختريب أثاث املدرسة وممتلكا

اإليضاح فيها وهناك العنف اللفظي فهو يتضمن السب 
والشتم والتنابذ باأللقاب غري املرغوبة والبصق واملشاغبة 

 )..263- 262صص/2007/طه عبد العظيم(

وخيتلف سلوك العنف يف املدرسة باختالف اجلنس 
ا التلميذ أو   .الطالب واملرحلة النمائية اليت مير 

ا  ويف إطار احلمالت التحسيسية اليت قامت 
مديرية الرتبية لوالية قسنطينة يف أوساط املؤسسات الرتبوية 

ممارسة الفزع والقوة والرعب "اقرتحت تعريفا للعنف وهو 
وبالتايل الضغط على حريات اآلخرين مما يؤدي إىل 
إيذائهم،هو أسلوب غري اجتماعي وغري إنساين يعاقب 
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القانون وذلك بسبب األضرار اليت يلحقها بكل أفراد  عليه
  .)2008/86/العايب رابح,لوكيا الهاشمي "( اجملتمع

وبذلك يكون العنف املدرسي هو كل تصرف أو 
سلوك صادر من شخص جتاه شخص أخر أو جمموعة أو 
حنو ممتلكات األشخاص أو ممتلكات املؤسسة الرتبوية 

من أشكال لفظية ،جسدية داخل احمليط املدرسي مبا حيمله 
،معنوية ،إدارية تلحق األذى وتسبب الفساد سواء كانت 
بصفة عمدية مقصودة أو عن طريق التحريض أو دفاعا 
عن النفس أو عن املمتلكات ويتضمن أشكاال من 
التخريب والسب والضرب بني تلميذ وتلميذ أو بني تلميذ 

 .ومدرس

 :أسباب العنف-4

ف وأشكاله وطرق تتعدد وتتنوع مصادر العن
  :ممارسته حسب األسباب التالية

غياب املعايري العامة للسلوك يف : األسباب االجتماعية -1
اجملاالت احلياة املختلفة واخنفاض قيمة االحرتام اآلخر 

استخدام العقاب املدين اجتاه : والتنشئة االجتماعية مثل
 .األبناء و التسلط األبوي داخل األسرة

مثل عدم تداول السلطة جتاهل : األسباب السياسية -2
 الصاحل العام، عدم فعالية اإلضراب السياسي 

مثل انتشار البطالة اخلاصة بني : األسباب االقتصادية -3
الشباب و بني املتعلمني، اخنفاض مستوى املعيشة، شيوع 

 .ظاهرة العنف االجتماعي بسبب تفاوت الدخل

مثل مشاهدة العنف قد تنشط : األسباب اإلعالمية -4
فكار املرتبطة، تقليد ما تعرضه وسائل اإلعالم املختلفة األ

من سلوك العنف، التعرض ملشاهدة اجلنس يساهم يف 
 . ارتكاب جرائم االغتصاب

وسيلة اثباث  مثل العنف هو: األسباب النفسية -5
، التوتر الذي ينتج عن وجود بعض الرجولة لدى الشباب

عن  احلاجات غري املشبعة الضغوط النفسية الناجتة
 .املشكالت األسرية 

و تتضمن عدم احرتام : األسباب القانونية و األمنية -6
القانون غياب األمن من املناطق العشوائية عدم العدالة 

 . يف التوزيع الثروة العامة

أما خبصوص األسباب احلقيقية اليت أدت إىل هذا 
اخللقي يف املدارس اجلزائرية، خاصة  واالحناللالعنف 

خمتصة يف علم " زنات دليلة"فادت السيدة املتوسطات فأ
ذا اخلصوص “النفس بأنه  جيب إجراء دراسات دقيقة 

السلبية،  تالسلوكياللوقوف على األسباب احلقيقية هلذه 
ذا الشأن ا بصدد إجراء دراسة  فيما . ”كما أكدت بأ

يؤكد علماء علم االجتماع أن من بني األسباب الرئيسية 
خالقية هي نقص الوازع الديين من وراء االحنرافات األ

جهل يف تعاليم الدين والفهم اخلاطئ له وكذا غياب القدوة 
الصاحلة وتغليب السيئ على احلسن بشعار حرية 
الشخصية، كما أن الفراغ يؤدي إىل االحنرافات الفكرية 

 إيمان حميدي.(والسلوكيات الشاذة لتفريغ املكبوتات
/2013.(/  

، العنف املدرسي )2001(ويرجع إبراهيم الداوود 
  :إىل عدة أسباب

هي رغبة الطالب يف جذب االنتباه، وعدم  
واحلماية وعدم الشعور باألمن  ،الشعور باحرتام اآلخرين

ولذلك يتخذ العنف وسيلة للدفاع، وقد يكون العنف 
عدم اختاذ املدرسة اإلجراءات النظامية تعبريا عن الغرية و 

ضد الطالب اللذين ميارسون العنف واستمرار اإلحباط 
  .) 125/ص /2001/إبراهيم الداوود (لفرتة طويلة 

  : أشكال العنف-6
ميزق الروابط النفسية املوجودة بني :  العنف الرمزي -  أ

ا منتوجة بالتعارف األفراد ليست هذه الرواب ط مرئية أل
والكالم تسمح بإحساس الفرد كأنه جزء من  التبادلو 

األخر ومعرفة األخر يف نفس الوقت كأن نظري الذات 
تشبه نقيض الذات حني ترتاجع هذه الروابط أو تتحطم 
يظهر العنف البسيط وتربز باالختالف والالفائدة ومراعاة 
اآلخرين لآلخرين، االحرتام اهلادئ واآلداب والقواعد 

 .)96ص/2006/عيدمحمود س(االجتماعية 

ويقصد به السلوك :العنف البدني أو الجسدي  - ب
العنيف املوجه حنو الذات أو اآلخرين إلحداث األمل أو 
األذى أو املعانات للشخص األخر ومن أمثلة العنف 
البدين الضرب أو الدفع والركل وشد الشعر والعض وهذا 
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النوع يصاحبه غالبا نوبات من الغضب الشديد ويكون 
  مصدر العنف والعدوان موجها ضد

وسيلة اللفظ هنا هي الكالم يهدف  :العنف اللفظي- ج 
إىل التعدي على حقوق اآلخرين بإيذائهم عن طريق 

وعادة ما يسبق  الكالم واأللفاظ الغليظة النابية والبذيئة،
العنف اللفظي العنف الفعلي أو اجلسدي ويكون قصد 

دام على الكشف عن قدرات وإمكانات اآلخرين قبل اإلق
  .توجيه العنف اجلسدي ضدهم

هو العنف املوجه إىل املوضوع األصلي :العنف المباشر-د
املدرس أو اإلداريني أو  :املثري لالستجابة العدوانية مثل

الطالب أو أي شخص يكون مصدرا أصليا يثري 
  . االستجابة العدوانية

هو العنف املوجه إىل احد رموز : العنف غير المباشر-ه
ع األصلي وليس إىل املوضوع األصلي املثري املوضو 

لالستجابة العدوانية فمثال عندما يثري املدرس الطالب 
يتسم بالعنف وال يستطيع هذا الطالب توجيه عنفه إىل 
املدرس ذاته ألي سبب من األسباب عندئذ قد يوجه عنفه 
ذا املدرس أو حىت املمتلكات اخلاصة  إىل شيء خاص 

  )123- 121ص  /ا2000/مدخولة اح (.باملدرسة

و العنف املوجه من فرد إىل أخر ه: العنف الفردي- و
ينقسم أفراد اللذين االت احلياة اليومية و هو الغالب يف اجملو 

 :يرتكبون هذا النمط من العنف إىل

األفراد املتسلطون ميثل العنف لديهم جزءا أساسيا من  -
م ومطالبهم م لتحقيق غايا   .سلوكيا

الذين يعانون من عقدة النقص حيث األفراد  -
يستخدمون العنف لغرض سد هذا النقص الذي يشعرون 
به ويفسر هذا الوضع على انه من العالقة التعويضية بني 

  .تقييم الذات املنخفض وبني العنف 
األفراد الذين يتسمون أساسا بالعنف و األنانية، إذ -

عدم تستخدم هذه الفئة العنف كوسيلة عقابية يف حالة 
  .استجابة اآلخرين ملطالبها

هو عنف يقوم به جمموعة من :  العنف الجماعي - ز
األفراد ويقوم عادة على شعور ثابت برفض الوضع القائم 
ومناهضته ومبا أن العنف هو الوسيلة الوحيدة املؤدية إىل 
اهلدف من وجهة نظر هؤالء األفراد لذلك فالفرد يتصرف 

 .ة تضيع بني أفراد اجملموعةهنا حبرية أكثر ألن املسؤولي
   .)82ص/2001/العمري صالح(

كل هذه األنواع من املمارسة للعنف قد جندها يف اجملتمع 
توجه ضد الذات أيضا، ناهيك عن ما يتكرر من مشاهد 
التعدي واإليذاء لآلخرين وإفساد للممتلكات سواء 

  .شخصية أم عمومية أو حىت هو موجود يف الطبيعة
  :لعنفة لفسر النظريات الم-7

تفسر هذه النظرية العنف  :النظرية السلوكية- 7-1
كسبب وان البيئة هي احملدد الرئيسي يف تشكيل سلوك 
الفرد من خالل اخلربات اليت يتعرض هلا الفرد عرب التنشئة 

رائد املدرسة السلوكية يف " واطسون"االجتماعية،إذ يذكر 
السلوك  دراسة البيئة باعتبارها ذات اثر فعال يف تشكيل

متجاهال العوامل الوراثية ودورها يف تشكيل ومنو 
 .الشخصية

إىل أن الفرد بصفته كائن  Skinner" سكينر"وذهب 
عضوي يكتسب حصيلة السلوك نتيجة الوراثة والبيئة وان 
التعلم هو جوهر يف العملية النمائية وان سلوك الفرد متعلم 

  . من خالل التفاعل مع اآلخرين
 )منوذج بافلوف(سلوك اشرتاطي استجايبوان العنف هو 

 خاصية التشريط ملثري ومع تكرار االقرتان يكتسب السلوك
ويصبح تلقائيا،ولقانون األثر تأثريا اجيابيا مبا يعرف بالتعزيز 

  .والعقاب
ويفسر سلوك العنف بارتباطه بالتعزيز االجيايب والسليب  

ان فإذا ك"سكينر"طبقا لنظرية التشريط اإلجرائي عند 
السلوك العنيف حيقق للطفل أو املراهق مكاسب مادية أو 

على "سكينر"ويركز .اجتماعية فانه مييل إىل تكراره 
طه ( استخدام التعزيز االجيايب يف تعديل السلوك لدى الفرد

  )305,307صص/ مرجع سابق /عبد العظيم
تعزى نظرية التحليل :نظرية التحليل النفسي- 7-2

يصيب تكوين الشخصية من خطا النفسي اجلنوح إىل ما 
يف مرحلة الطفولة املبكرة وقبل بلوغه مرحلة املراهقة حيث 
انه يف العامني أو األعوام الثالثة األوىل من احلياة يكون 

ألنه يتصرف وفق أهوائه دومنا إدراك أو "جاحنا"الطفل 
فهو يتلذذ لسلوكه الذي ال يرضي .اكرتاث ألي رادع

  .اآلخرين يف معظم األحيان
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فاجلنوح هو امتداد تدرجيي يصاحب الطفولة يف 
إذ ينشأ العنف نتيجة الصراع بني اإلنسان .مراحلها املتفاوتة

ونفسه ومعطيات العامل احملسوس الذي يعيش بني جوانبه 
عندما تدفعه رغباته لكي حيقق أمرا معينا ويصطدم بعائق 

النفسي إذا تعرض جملموعة من القوى  يف الصراعفانه يقع 
ملتساوية تدفعه يف اجتاهات متعددة فيصاب بالتشتت ا

ويؤكد  والتوتر والصراع الذي ينتج عنه سلوك العنف
أصحاب هذه املدرسة على أن اإلنسان الذي يريد لنفسه 
جتنب الصراع والتوتر عليه أن يشبع دوافعه البيولوجية دون 

تمع من قيم وتقاليد وعادات أن يتأثر مبا قد يصلح عليه اجمل
تصطدم مع هذه احملفزات البيولوجية ويشكل هذا  قد

االجتاه النفسي صورة الصراع النفسي على حرب تشنها 
شكل هذا العنف من أجهزة الشخصية كما هو مبني يف ال
 /طه عبد العظيم.( وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي

   ).305,307صص/ مرجع سابق
قدم هذه النظرية  :العدوانو   -نظرية اإلحباط- 7-3

الذين افرتضوا  ،1939جمموعة من العلماء األمريكيني علم 
أن اإلحباط كتشريط بيئي يؤدي إىل استثارة دافع اهلجوم 

م، ى الذين تسببوا يف إعاقة اهلدف و عل إحلاق األذى 
فحسب هذه النظرية فان إزالة مصادر اإلحباط اخلارجية 

، فاإلحباط التخلص من العنف أو التقليل منه تؤدي إىل
الفشل الناتج عن عدم حالة من خيبة األمل واحلرمان و  وه

فالوعي باإلحباط يعين الشعور باخلطر  عني،حتقيق هدف م
بشير (واحلرمان من إشباع حاجات أساسية لدى الفرد 

   ).189ص/2001/معامرية
العنف سلوك متعلم أو :نظرية التعلم االجتماعي7-4

جتماعي سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعل اال
اليت   Walters"زوالرت "و"  Bandaura "وحسب دراسات 

أثبتت أن األولياء يشجعون سلوك العنف لدى أبنائهم 
ن أ Skinner" نريسك"ويدعمونه كما ذكرت دراسات 

يؤدي إىل استجابة السلوك العنيف الذي حيدث أذى و 
  . اخلوف أو اهلرب يرتبط بتعزيز االستجابة العدوانية العنيفة 

لم الطفل باملالحظة واحملاكاة ويعترب الوالدين واملدرسني ويتع
مرجع /رشاد علي( .والرفاق كنماذج لتعلم تصرف العدواين

  .)35ص/سابق

تفرتض هذه النظريات أن : النظريات المعرفية- 7-5
سلوك الفرد ينبع من إدراكه للمواقف االجتماعية ودور 

لقائية هي العوامل املعرفية يف قيام السلوك،فاألفكار الت
النظام اإلدراكي للمواقف اليت مييل الشخص إىل تفسري 
ا لديه وهو ما يؤثر على استجابة الفرد يف املوقف  العامل 

  .االجتماعي
من خالل اإلدراك االجتماعي واالستدالل االجتماعي 
والتذكر االجتماعي تتم معاجلة املعلومات االجتماعية، 

من خالل تفسريه وتعد هذه األخرية استجابة الفرد 
  .للمنبهات املتعرض هلا واليت تثري العدوان أو العنف

يف نفس السياق حسب الدراسة اليت قام "دودج"ويفرتض 
ا أن االستجابات العنيفة حتدث نتيجة خلمس مراحل أو 

  :عمليات معرفية وهي
يتم فيها ترميز املنبهات االجتماعية اليت يتم :االستقبال-1

  .واساستقباهلا عرب احل
يتم فيها تفسري هذه املنبهات وتقييمها مستعينا :التفسري-2

ذه املنبهات  باخلربات السابقة واملعلومات املتعلقة 
ا االجتماعية   .وتوقعا

تتضمن تكوين متثل :البحث عن االستجابة املالئمة-3
عقلي يعد تأويال للمدرك اخلام، ويكون هذا التمثل خمزونا 

ايف الذاكرة وله معىن مر    .تبط 
مرحلة تقييم خمتلف بدائل االستجابة يف ضوء النتائج -4

املتوقعة واختيار االستجابة املالئمة،ويتم تقومي البدائل 
احملتملة لالستجابة يف ضوء احملك األخالقي أو إدراك 

 .النتائج املرتبطة بكل استجابة

رغم أن االستجابات احملتملة تعد :مرحلة االستجابة-5
ه حيتمل قيام الفرد باستجابة دون تقييم ودون ذاتية إال ان

ضبط أي بشكل تلقائي مما يؤدي إىل استثارة انفعالية أي 
وبذلك يكون األفراد العدوانيون والذين لديهم  غري متوقعة

خمزون سلوكي مكثف للعدوان يغلب عليهم الطابع العدائي 
أو العنيف يثري عداء اآلخرين وبذلك تأكيد تصورهم حول 

  ).81,82صص/2005/معتز سيد( اآلخرين له عداء 
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  :النفسي تعريف اإلرشاد- 2
  :لغة 1 -1

كما " ابن منظور"أصل املصطلح من الفعل رشد ويعرفه 
  :يلي
يف أمساء اهللا تعاىل الرشيد هو الذي أرشد اخللق إىل : رّشد

مصاحلهم أي هداهم وداهم عليها ، فعيل مبعىن مفعل 
ا على سبيل وقيل هو الذي تنساق تدبرياته . إىل غايا

  .السداد من غري إشارة مشري وال تسديد مسدد
رشد اإلنسان بالفتح . الرشد والرشد والرشاد نقيض الغي

،يرشد رشدا بالضم ورشيد بالكسر يرشد رشدا ورشادا فهو 
و هو نقيض الضالل إذا أصاب وجه األمر ,د ورشيد شرا

  ).50ص/2007/سامي محلم(والطريق
  :اصطالحا- 1-2
وهذه العالقة ترمي ,رشاد عالقة متبادلة تقوم بني فردين اإل

إىل غرض وهدف ،إذ يقوم فيه احدمها وهو األخصائي 
حبكم خربته على مساعدة الشخص األخر وهو العميل 
حىت يغري من نفسه ومن بيئته ووسيلة هذه العالقة هي 
املقابلة وجها لوجه بني األخصائي والعميل ،ويتم اإلرشاد 

  .ملقابلة يف هذه ا
اإلرشاد عملية تقوم مباشرة بني شخص وأخر فيما يساعد 
  احد الطرفني األخر على زيادة فهمه ملشكالته وقدرته على 

  ).ص/2001/رياض نايل (حلها
   :النفسي اإلرشاد أشكال-2
  :االرشاد المعرفي السلوكي2-1

يعتمد هذا النوع من العالج على منوذج التشغيل املعريف 
والذي يرى انه خالل فرتة ) لعمليات العقليةا(للمعلومات 

  .التوتر النفسي يصبح تفكريا لفرد أكثر مجودا وأكثر تشوها
  :واهم مبادئه هي

أن العميل واملعاجل يعمالن معا يف تقييم املشكالت -
  .والتوصل إىل احللول

إن املعرفة هلا دور أساسي يف معظم التعلم اإلنساين وأيضا -
  .ندرج معا يف مناذج سلوكيةالعمليات املعرفية ت

  .)22- 21صص/2001/عادل عبد اهللا(

ويف هذا اجملال وحسب عدة كتب وبعض املقاالت 
اليت اطلعت عليها كانت معظمها تؤكد على شهرة العاملني 

  .كرائدين يف العالج السلوكي املعريف" اليس"و" ارون بيك"
 Aron“  بيك    ”باعتبار"حسني فايد "هذا ما أكده 

Beck رائدا يف العالج املعريف واليس"Ellis " يف العالج
على أعماله من خالل " بيك" العقالين السلوكي إذ يستند

  .دراساته حول مرض االكتئاب واضطرابات القلق
إذ يرى أن العالج " السلوكي"مصطلح " أليس"وقد أضاف 

العقالين االنفعايل السلوكي يعد أسلوبا علميا من الناحيتني 
  . لتطبيقية يف تناوله لالضطراباتالنظرية وا

والعالج املعريف هو جمال منظم حلل املشكالت اليت تساعد 
فيها العمالء على مالحظة أن أفكار سلبية معينة تسبق 
القلق واالكتئاب حيث تكون هذه األفكار واملعتقدات 
مبثابة فروض يتم اختبارها وجتربتها باعتبارها أعمال منزلية 

  .)366ص/2005/حسين فايد(
  : العقالني االنفعالي اإلرشاد- 2-2
ج العقالين االنفعايل هو حماولة إدخال املنطق و العقل الالع

يف اإلرشاد و العالج النفسي و قد امساه ألربت أليس 
  ). العالج العقلي النفساين(رائد هذه النظرية ) 1958(

يبلور طريقته معتقدا أن املعلومات " إليس"وقد بدأ 
طفولة غري العقالنية أو اخلرافية اليت تتحكم يف الواألفكار ال

، وأخد يتعرف على األفكار تستمر إذا عززت و مل تنطفئ
سلوب عقالين الغري العقالنية وكيف ينظم تفكريه و يغريه بأ

 حامد زهران(اضطراباته يف مواجهة مشكالته و 
  .)366ص/س.ب/
ة انفعاليباشر موجه يستخدم فنيات معرفية و وهو عالج م  

ملساعدة املريض ولتصحيح معتقداته غري العقالنية اليت 
يصاحبها خلل انفعايل سلوكي إىل معتقدات عقالنية 

مرجع /حامد زهران( يصاحبها ضبط انفعايل وسلوكي
  .) 366ص/سابق

  :البرنامج اإلرشادي-3
من هو برنامج عملي خمطط ومنظم لتقدمي مجلة : تعريفه- 

ري املباشرة، فرديا ومجاعيا غاخلدمات اإلرشادية املباشرة و 
م على حتقيق النمو السوي  للمسرتشدين قصد مساعد

، يقوم اجلماعي بشكل سليموالتوافق النفسي والرتبوي و 
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 .بإعداده وتنفيذه فريق من املتخصصني يف العمل اإلرشادي
   ).310/مرجع سابق/رياض نايل(

: أي آن برنامج اإلرشاد والتوجيه النفسي  هو باختصار
  ومىت؟، وملن ، وكيف ،وملاذا، ذا ما

ويتمثل دور املرشد النفسي يف وضع اخلطة اليت تتماشى 
والربامج اإلرشادية من حيث وضع األهداف والتعرف على 
حاجات الطلبة، ويربط بني اخلدمات اإلرشادية واملنهج 
الدراسية، كما انه يساهم يف تطوير الربامج وتقييمها 

م يف الربنامجومساعدة هينة التدريس يف   تقييم خدما
 ).310ص/مرجع سابق/رياض نايل(

العنف المدر البرنامج اإلرشادي المقترح للتخفيف  -4
  :سي
  :حتقيق األهداف التالية يهدف الربنامج إىل :الهدف منه- 
وقاية التالميذ من كال اجلنسني ذكور وإناث من اإلقدام  -

 على سلوك العنف سواء كان فرديا أو مجاعيا

ة التالميذ بان الشعور باإلحباط وفقدان األمل يؤدي توعي -
إىل العنف ومن مث تعريفهم االنتماء إىل األسرة واجملتمع 

 .واملدرسة

املواقف اليت التعرف على األسباب املؤدية إىل العنف و  -
، واكتساب مهارات الضبط والتحكم االنفعايل ومهارة تثريه

 .املختلفة االتصال االجتماعي والتصرف أثناء املواقف

يستغرق تنفيذ الربنامج شهرين : للبرنامجالمدة الزمنية  - 
أو أكثر إال أن املدة تبقى مفتوحة حسب العمل امليداين 
وما يقدمه امليدان من إمكانيات ومدى التعاون من قبل 

 .التالميذ املوجه إليهم الربنامج

يكون الربنامج يف شكل جلسات فردية أو مجاعية  
هلا فنيات اإلرشاد النفسي، وتكون علي تستخدم من خال

  :النحو التايل
 وتكون بالرتحيب بالطلبة الذين سوف : الجلسة االولى

ممن ثبتت لديهم سلوكيات العنف  يتم التعامل معهم،
  .ذلك من خالل تقديرات املدرسني ، واإلداريني و 
 وتكون للتعرف على أفراد اجملموعة فردا   :الجلسة الثانية

الشرح الكايف حول العمل واهلدف من العمل  فردا، وتقدمي
حثهم على االمتنان على قبوهلم العمل و مع جتديد الشكر و 

 .التعاون

 وتكون يف شكل واجب منزيل حيث  :الجلسة الثالثة
املواقف اليت أفراد اجملموعة تسجيل األفكار و  يطلب من

جتعلهم يتصرفون بعنف أو تدفعهم إىل العنف على ورقة مع 
 .على سرية العملالتأكيد 

 الورقة والقلم :الوسائل المستخدمة. 

   نصف ساعة :المدة الزمنية 

  واملعقدات  ختصص ملناقشة االفكار:الجلسة الرابعة
السلبية اليت وحماولة إبداهلا بأفكار اجيابية ومعتقدات اجيابية 

اليت يستخدمها اإلرشاد  ABCايضا مستعمال تقنية 
 . يس االنفعايل املعريف أللربت أل

 قة احملاضرة واحلوار واملناقشة طري: الوسائل المستخدمة
 .يف مدة زمنية تقدر بساعةو 

 وفيها تعرض نتاءج اجللسة املاضية :الجلسة الخامسة، 
مث يتعلم التالميذ الطريقة اليت تساعدهم يف التعلمل السلبة 

  .مث إبداهلا بأفكار اجيابية ،اليت جتعلهم يتصرفون بعنف

 أمثلة دمي مناذج و احملاضرة مع تق :تخدمةالوسائل المس
 من الواقع

 وفيها يتم تطبيق تقنية لعب األدوار  :الجلسة السادسة
تقدمي مناذج قصد ة على أساس النظرية االجتماعية و املبني

تعلم األسلوب السليم يف التصرف إزاء املواقف املسببة 
 من خالل تقدمي مناذج اجيابية وسلبية قصد املقارنة ،للعنف
 .بينهما 

 أشرطة فيديو وصور ألحداث : الوسائل المستخدمة
 data show .وعرضها بواسطة جهاز عاكس  للمعلومات

  .يف مدة ساعة 
  وفيها  تتم استخدام تقنية االسرتخاء : الجلسة السابعة

العضلي والتخيلي قصد ختليص افراد اجملموعة املشاركة من 
 .الضغوطات اليت تثري غضبهم

 تقنية االسرتخاء اليت تتطلب  :ستخدمة الوسائل الم
اهلدوء لتطبيقها زائد جهاز للموسيقى اليت تساعد على 

 .االسرتخاء يف قاعة تتوفر فيها أفرشة على أرضيتها 

جتريبه  نامج جمرد اقرتاح نظري يف انتظاريبقى هذا الرب 
واختباره يف امليدان قصد التقليص من مشكلة العنف 

  .املدرسي
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  :خاتمة
عنف املدرسي مشكلة عقدة ومتعددة إن ال

ا تعيق املدرسة عن  ،األسباب لكن هلا نفس النتيجة إذ أ
مها احلقيقية اليت وجدت من اجلها، حيث تتطلب أداء مها

ا واملؤسسة الرتبوية بكامل أطرافه جهود اجلميع من األسر،
االجتماعية اللتان تبقيان إضافة إىل االستشارة النفسية و 

عمل خصوصا اجملال الرتبوي الذي تلتقي مهمتان يف أي 
  .فيه عدة اجتاهات 

 :  قائمة المراجع و الهوامش -
  :قائمة المراجع - 

 :القواميس - 

لبنان، اجمللد -دار الكتاب العلمية، بريوت, لسان العرب /ابن منظور - 
 .2003,  1التاسع، ط

 :الكتب - 

امل العودة إىل االحنراف يف ضوء العو / العمري صاحل بن حممد آل رفيع - 
، 1ط ,اململكة العربية السعودية, االجتماعية ،أكادميية نايف للعلوم ،الرياض 

2001.  

العنف املدرسي بني األسرة و املدرسة  / اميمة منري عبد احلميد ابوجادو - 
 2005، 1واإلعالم ،دار السحاب، القاهرة، ط 

،  العنف املدرسي بني النظرية والتطبيق/ أمحد رشيد عبد الرحيم زيادة   - 
 .2007, 1لبنان، ط, دار الوراق

العنف يف مواقف احلياة اليومية نطاقات / حممود سعيد إبراهيم اخلويل  - 
 . 2006 ,1ط ,مصر,القاهرةوتفاعالت ،دار ومكتبة اإلسراء،

سيكولوجية العنف العائلي واملدرسي،دار :العظيم حسني طه عبد - 
 ,مصر اإلسكندرية، .اجلامعة اجلديدة

 .2007, 1ط

االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر / وله امحدحيي خ  - 
 . 1،2000األردن ،ط,للطباعة،عمان

: زينب بنت حممد زين العايش / رشاد علي عبد العزيز موسى  - 
 .2009، 1سيكولوجية العنف ضد األطفال ، عامل لكتب ، القاهرة،ط

 مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي،دار املسرية،/:سامي حممد ملحم  - 
 2007، 1ط, األردن , عمان 

مطابع اإلدارة , التوجيه و اإلرشاد النفسي العملي / نايل رياض العامسي - 
  2001.ط .ب, سوريا, دمشق, السياسية

 :المجالت - 

, دراسات يف علم النفس, أمناط العنف لدى الشباب /بشري  معامرية  - 
 .2001, 1ع,اجلزائر. وهران, دار الغرب

جملة علم النفس  على التحصيل الدراسي، التمرد وأثره/:مجيلة شارف - 
  .2008,1جامعة وهران،اجلزائر،ط ،1ع,وعلوم الرتبية

ظاهرة العنف املدرسي وبعض اسرتاتيجيات /رابح العايب ,لوكيا اهلامشي
  .  2008,1ع،  وهران،جامعة  جملة علم النفس وعلوم الرتبيةالوقاية منها،
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  قع تكوين المعلمين واحتياجاتهم التكوينية في الجزائروا
مقدم أمال   

  مستغانم  ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم علم النفس
  

  :مقدمـــــــة
ميثل املعلم أهم العناصر يف العملية الرتبوية وهلذا  
ا كان من الواجب العناية بإعداده إعدادا سليما،وإمداده مب

جيد يف ميدان عمله من معلومات وثقافات خمتلفة وجتارب 
مفيدة،وإميانا بأمهية التأثري الذي حيدثه املعلم املؤهل على 
ا  نوعية التعليم ومستواه،فإن الدول على اختالف فلسفا
وأهدافها ونظمها االجتماعية واالقتصادية تويل مهنة 

تها،ذلك ألن التعليم واالرتقاء باملعلم جل اهتمامها وعناي
املعلم هو العنصر األساسي الذي تقوم عليه العملية 
التعليمية التعلمية،واليت ال ميكن جناحها إال بوجود املعلم 

  .املؤهل تربوياً وختصصياً 
اختذت اجلزائر من التكوين أهم أسس سياسات االصالح و 

يف النظم الرتبوية،فقد توسعت مفاهيم التكوين بالقدر 
ل باملعلم إىل امتالك قواعد وقدرات الذي يسمح الوصو 

عالية املستوى متكنه من التعامل مع التغيريات واملستجدات 
اجلديدة،وعلى هذا األساس فإن االكتفاء بالتكوين 
القاعدي أو األساسي وفق الفرتات املخصصة أصبح غري  
كاف،فالتغري احلاصل يف كافة عناصر العملية الرتبوية 

م يفرض تكوينا مستمرا للمع لمني على اختالف مستويا
م   .وختصصا

لذا فمن الضروري أن تراعي سياسات التكوين معايري 
النجاح يف ختطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي،وهي العناصر اليت 

  .تضمن فعالية برامج التكوين
إىل تطوير   ومن هذا املنطلق فقد سعت الوزارة        

خالل عدد كفاءات املعلم مبختلف الوسائل املمكنة من 
تكوين "من املشاريع والربامج اليت يأيت يف مقدمتها مشروع 

الذي يهدف إىل مراجعة " املكونني وحتسني مستواهم
ا وحتسني برامج التكوين على  النصوص التنظيمية املعمول 
اختالف أنواعه من جهة ،وحتسني املمارسات واألداءات 

االحتياجات اليت يفرتض توفرها يف املعلمني،ومن مث حتديد 
  .التدريبية للمعلمني يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم

  
إىل أي مدى ميكن أن تغطي ومن هنا، نتساءل 

برامج تكوين املكونني شروط األداء املطلوب يف ضوء 
معايري اجلودة؟ وما هي االمكانيات البيداغوجية املسخرة 
لتكوين املكونني والكفيلة بتأهيلهم ألداء مهمتهم على 

  أحسن وأكمل وجه؟
  :مشروعأهداف ال - أوال 
حماولة الكشف عن نظرة األساتذة للتكوين يف إطار *

 .اإلصالح الذي مشل قطاع الرتبية والتعليم يف اجلزائر

إبراز دور التكوين يف حتسني كفاءة املعلم املهنية حىت *
يستطيع حتقيق الفعالية يف املهام واملسؤوليات واألدوار 

 .املوكلة إليه

الوقوف على برامج التكوين ومدى مالئمتها الحتياجات *
 .األساتذة،ورفع مستوى األداء لديهم

التوصل إىل السبل الكفيلة بتطوير برامج التكوين مبا ميكن *
  .األساتذة من االستفادة منها

حماولة الوصول إىل تقدمي بعض احللول يف جمال التكيف *
 .عن طريق املؤسسة التعليمية

حتياجات التدريسية وإعداد برامج وفق قناعة حتديد اال *
  .األساتذة،وبالتايل بناء صور جديدة لنماذج  تكوينية

  :مشروعأهمية ال - ثانيا
  :تظهر أمهية البحث فيما يلي

  .احلاجة إىل نشر ثقافة اجلودة يف التعليم* 
إعداد قائمة بالكفاءات الالزمة للمعلم يف ضوء  *

  .ن أداة لتقييم املعلممعايرياجلودة يف التعليم تكو 
إفادة صانعي القرارات بالتعليم وخاصة يف تكوين املعلم * 

  .على كيفية إكسابه تلك الكفاءات
من أبرز التحديات وأهم الدواعي التي استدعت  - ثالثا

      : إلى ضرورة التكوين
 التحديات/ أ

  الدواعي/ ب
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  :التحديات التي استدعت إلى ضرورة التكوين- أ
ا كل تغري أو حتول كمي عرفت التحدي ات على أ

أو نوعي يفرض متطلبات حمددة تفوق إمكانات اجملتمع  
حبيث جيب عليه مواجهتها واختاذ اإلجراءات الكفيلة 
ا تلك املشكالت اليت  لتحقيقها،ويقصد بالتحديات بأ
تواجه تكوين املعلم سواء أثناء اختياره أو تكوينه يف فرتة 

كوين املستمر،ومن أبرز هذه اإلعداد أو تنميته بالت
  :التحديات هي كما يلي

  : العولمة -1
هي نظام مشاركة كافة أرجاء العامل يف وضع النظام        

الثقايف واإلعالمي والسياسي واالقتصادي للجميع،تنظر 
إىل العامل على أنه جيب أن يكون عامل واحد متكامل 

  .وكأنه قرية صغرية
غة تعريف شامل للعوملة،فالبد وإذا أردنا أن نقرتب من صيا

من أن نضع يف االعتبار ثالث عمليات تكشف عن وجود 
  :جوهرها

تتعلق بانتشار املعلومات املشاعة لدى :العملية األولى
  .مجيع الناس

  .تتعلق بتذويب احلدود بني الدول:العملية الثانية
تتعلق بزيادة معدالت التشابه بني :العملية الثالثة
معات واملؤسسات وكل هذه العمليات قد اجلماعات واجملت

تؤدي إىل نتائج سلبية بالنسبة إىل بعض اجملتمعات وإىل 
   )1(نتائج إجيابية بالنسبة إىل بعضها األخر

من أجل مواجهة هذا التحدي جيب االهتمام بعملية 
تكوين املعلم حبيث تكون برامج  تكوينه تنمي لديه فهم 

شكيل االجتماعي وتزويده الثقافات العامة والقدرة على الت
باملهارات اليت متكنه باإلملام باملستحدثات اجلديدة 
املستقبلية،وأن تؤهله للتعامل مع هذه املشكالت والقضايا 

  )2( .والتحديات ومواجهتها
  : تحدي الثورة التكنولوجية-2

الثورة التكنولوجية هي ثورة تعتمد على املعرفة            
ستخدام األمثل للمعلومات املتدفقة إال العلمية املتقدمة،واال

أن العلم يتطور يف عاملنا بسرعة مذهلة حيث تتضاعف 
املعرفة وتتوىل االكتشافات العلمية مبعدالت متصارعة 
يتبعها تزايد املبتكرات التقنية واتساع التطبيقات 

االلكرتونية،وساعد على ذلك تبدل أساليب العمل 
اد االحتكاك الثقايف بني واإلنتاج وزيادة التخصص،وازدي

اجملتمعات وتدخل العلم والتقنية يف حياة الفرد واجملتمع 
واملدرسة يف عصر العلم والتكنولوجيا بدعوة إىل تغري طرقها 
وأساليب يف تربية النشء،وتعمل على تزويدهم بأدوات 
الكشف عن املعرفة واملهارات األساسية يف التفكري والتعبري 

درة على املالحظة والبحث وغريها من وأن تنمي لديهم الق
   )3(.الطرق اليت متكنه من أن يعلم نفسه بنفسه

  
ومن هنا،يتضح ضرورة إعادة النظر يف الربامج احلالية  

لتكوين املعلمني،والعمل على إعداد وتدريب املعلمني وفق 
،وذلك عن طريق  -التقدم التكنولوجي-هذا التحدي 

طرق يف التعليم،وذلك استحداث برامج جديدة ووسائل و 
من أجل متكني الطالب املعلمني بعد خترجهم  للقيام 
يئة تالميذ املستقبل على حتكمهم يف املعلوماتية  مبهمة 
ذه التكنولوجية،وكيفية تشغيلها  من خالل تعريفهم 
واستخدامها كمعينات تعليمية لتنمية معارف التالميذ 

وتنظيم املناهج باإلضافة إىل توظيف التكنولوجيا خلدمة 
   )4( .الدراسية

فقيام املعلم بدوره يف توظيف تقنية املعلومات       
والتكنولوجيا يف التعليم تتيح له التغلب على مشكلة مجود 
احملتوى الدراسي وعرض مادته التعليمية بصورة أكثر 
فاعلية،كما أن توظيف تقنيات املعلومات من جانب 

ل،ويتيح له وقتًا أطول املعلم يوفر خدمات تعليمية أفض
لتوجيه طالبه واكتشاف مواهبهم ،والتعرف على نقاط 

  .ضعفهم
كما سيعمل على تنمية املهارات الذهنية لدى 
م على التفكري املنهجي وحيثهم  املتعلمني،ويزيد من قدر
على التفكري اجملرد وجيعلهم أكثر إدراكًا للكيفية اليت 

ا ويتعلمون من خالهلا،لذا كان من الضروري   يفكرون 
  .تكوينه يف هذا اجملال

 :تحدي االنفجار المعرفي -3

إن اإلنسانية مل تعرف يف تارخيها الطويل تفجريا            
يف املعرفة كما شهدت يف النصف الثاين من القرن العشرين 
،فلقد أدى ازدياد النشر العلمي يف خمتلف اجملاالت إىل 
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ل ما يصدر حىت يف عجز رجل العلم عن اإلطالع على ك
جمال اختصاصه،وصارت النتائج العلمية تنمو منوا 
هائال،وظهر العلماء يف شىت ميادين املعرفة بدرجة غري 
متوقعة لدرجة أنه ميكن القول بأن أكثر من تسعني باملئة 
م البشرية عاشوا يف القرن  من العلماء الذين شاهد

ف من عشر العشرين،وراح منو املعرفة على إطالقها يتضاع
مرات إىل مخس عشرة مرة ويف كل عقد من الربع األخري 

  )5( .من القرن العشرين 
هلذا جيب على املعلم أن يطلع على كل جديد عن طريق 

التنسيق بني مصادر التكوين الذايت،وهذا ما يساعده على 
املعرفة املختلفة املتاحة يف شبكة االنرتنت واملقررات 

ة اليت يقوم بتدريسها حبيث الدراسية للصفوف الدراسي
يصل إىل مواقع املعرفة املرتبطة بتخصصه،حيدد ما يتناسب 
ا مع متعلميه أو يقوم  منها ملوضوعات دروسه اليت يلتزم 
مبشاركتهم يف التخطيط حملتواها وأنشطتها التعليمية الصفية 
وغري الصفية حبيث جيمع بني موضوع الدرس املقرر يف 

ما أضافه مواقع املعرفة حول هذا  الكتاب املدرسي وبني
املوضوع،مث يعمل على إعداد درسه بطريقة حتقق ذلك 

  .التناسق يف املعرفة اليت يرغب أن يكسبها ملتعلميه
ا  فيما بينها فأدى هذا إىل تغريات واضحة يف ثقافا

ا وتقاليدها، وتعد كل تلك املظاهر واإلجنازات من  وعادا
اليت حدثت يف اجملاالت  نتائج التغريات والتطويرات

  .الرتبوية
  :التحدي الثقافي واالجتماعي-4

مل تقتصر الثورة العلمية على العلوم الطبيعية بل         
فخضعت شخصية  مشلت العلوم االجتماعية والنفسية،

واتضحت معامل التطور  اإلنسان للدراسة والتحليل،
ى اإلنساين على مستوى األمم وتعاقب احلضارة على مستو 

األفراد وتطور الشخصيات وزاد فهم العوامل احملركة هلذا 
كما أدى تقدم وسائل  التطور والقوى املؤثرة فيه،

املواصالت ووسائل االتصال إىل تقريب اجملتمعات بعضها 
 ،وانتقال كثري من عناصر ثقافات اجملتمعات من بعض،

فلقد استطاعت الدول املتقدمة أن حتقق أهدافها نتيجة 
وهناك شبه  زات الكثرية اليت متت يف جمال الرتبية،لإلجنا

إمجاع على أن الرتبية حتتل مكان الصدارة يف عوامل 

تأيت أمهية التطوير الرتبوي  التحديث وقنواته ومن هنا،
باعتباره ضرورة ملحة للتقدم العلمي والتكنولوجي والثقايف 

  )6( .واالجتماعي يف بلدان العامل
ستزداد فيه املعلومات وسترتاكم فيه  إن هذا القرن         

املعارف بشكل غري مألوف،ومن هنا  فإن املشكلة تكمن 
يف احلصول على تلك املعلومات وحتليلها وتصنيفها من 

وباإلضافة إىل  أجل املزيد من البحث اإلنتاجي للمعرفة،
تلك الرتاكمات والتفكري املبدع سيحتل مكانة متميزة يف 

من الرتبية إنسان له موقف من املعرفة واملطلوب  املستقبل،
  )7( .مبعىن أن تكون له وجهة نظره أو فلسفته جتاه ما يقرأ

الدواعي التي استدعت إلى ضرورة التكوين -ب
 :المستمر

اإلصالح التربوي الذي شهدته المنظومة الجزائرية  -1
إلى يومنا هذا من بيداغوجية األهداف إلى  2003منذ 

  :بالكفاءاتبيداغوجية المقاربة 
يف تطبيق  2003/2004شرعت اجلزائر مند السنة الدراسية 

املقاربة بالكفاءات وذلك بعد شروع اللجنة الوطنية 
للمناهج واجملموعات املتخصصة للمواد يف تصحيح املناهج 

ليكون ذلك شروعا  ،1998الدراسية وفق هذه الطريقة منذ 
املقاربة عمليا يف االنتقال من املقاربة باألهداف إىل 

إذ أن املقاربة بالكفاءات هي يف الواقع امتداد  بالكفاءات،
  )8(.للمقاربة باألهداف ومتحيص إلطارها املنهجي والعلمي

 :ومن خالل هذا العدد حناول إعطاء فكرة عن املقاربتني
  بيداغوجية األهداف واملقاربة بالكفاءات

  :تعريف بيداغوجية األهداف/أ
م التعليم وختطيطه وإجنازه هي طريقة لتنظي        

وتقييمه،ولتحقيق ذلك البد من إتباع خطة عمل تتكون 
من عمليات ومواقف منظمة إلحداث تفاعال بني عناصر 
العملية الرتبوية ، وهذا يعين بأن التعليم منظم بكيفية تؤدي 
 إىل بلوغ األهداف،عرب مسار يقطعه املدرس مع التالميذ،

انطالقا من  حتقيق تعليم ما، أو التالميذ أنفسهم من أجل
  .أهداف حمددة اجتاه نتائج مرجوة

ا تتمثل يف تقسيم التعليمات إىل   وقد عرفها روجرز بأ
فهي  أهداف إجرائية يتعني على التالميذ أن حيققوها،

تسمح للمعلم من تأكد من حتقيق األهداف املسطرة 
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يمات صغرية أثناء لتدخله أو عدمه،ذلك من خالل تقي
ايتهالنش   )9( .اط و
  :تعريف بيداغوجية المقاربة بالكفاءات/ ب

املقاربة بالكفاءات هي بيداغوجية وظيفية تعمل         
على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تشابك 
يف العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية،ومن مث فهي 
اة اختيار منهجي ميكن املتعلم من النجاح يف هذه احلي

ا، وذلك بالسعي إىل تثمني املعارف املدرسية  على صور
  )10( .وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة 

إن املقاربة بالكفاءات تتبىن هيكلة جديدة للمحتويات مبا 
م القبلية للتعرف على  ميكن املتعلمني من توظيف مكتسبا

 إطار اإلشكاليات املطروحة كتحدي معريف ومعاجلتها يف
وعليه يتم اختيار املفاهيم األساسية والقواعد  بناء املعرفة،

املنظمة للمادة باعتبارها مفاهيم مستهدفة للبناء مع مراعاة 
  .التدرج يف بنائها وتوظيفها  توظيفا سليما

التدريس بالكفاءات يتمحور حول التدريس إن            
م باملشكالت حيث يوضع املتعلم أمام وضعيات تعل

باعتبارها نشاطات معقدة تطور لديه روح املالحظة 
واملبادرة وروح اإلنتاج واإلبداع،وعلى األستاذ أن يدرك بأن 
بناء الوضعية املشكلة اليت تعد فرصة الختبار مدى قدرة 
املتعلم على اإلدماج يتطلب منه حتديد ما يريد حتقيقه بدقة 

يحول دون معىن الوعي التام بالعائق الذي س مع املتعلم،
حدوث التعلم لدى املتعلم وجتاوز العائق دليل على 

ومن مث اكتسابه تعلما  جدوى املوارد اليت جندها املتعلم،
جديدا،أو بأن عائقا قد اعرتض املتعلم يف وضعية سابقة 

  )11( .ويف ضوئه حيدد األهداف اليت تعمل على حتقيقها 
ور األساسي التدريس بالكفاءات يعترب التلميذ احمل        

وتقوم على خمتلف النشاطات الصفية  يف العملية التعليمية،
والالصفية األساسية والضرورية ليس من أجل اكتساب 

فحسب بل من أجل اكتساب طرائق  معارف جديدة،
  .عملية يستعملها املتعلم داخل وخارج املدرسة

  :ضرورة المقاربة بالكفاءات -2
يق الكفاءات يف سياق يقع اختيار املدخل عن طر         

االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على املادة املعرفية إىل 

عل دوره حموريا وجي منطق التعلم الذي يرتكز على املتعلم،
  :زد إىل ذلك ،يف الفعل الرتبوي

حتتل املعرفة يف هذه املقاربة الوسيلة اليت تضمنت حتقيق *
تندرج ضمن وهي بذلك  األهداف املتوخاة من الرتبية،

وسائل متعددة تعاجل يف إطار شامل تتكفل باألنشطة 
  وتربز التكامل بينهما

هو األسلوب ) الوضعيات املشكلة (حل املشكالت أو *
إذ أنه يتيح الفرصة  للمتعلم يف  املعتمد للمتعلم الفعال،

بإدماج املعطيات واحللول ) باملفهوم الواسع(بناء معارفه 
  )12( .سابقةاجلديدة يف مكتسباته ال

جتعل التالميذ يشاركون حبيوية وجتعلهم مسئولون عن * 
م   .تعليما

أخذ بعني االعتبار واستثمار املكتسبات املدرسية *
  .والتجريبية للمتعلمني

–االبتعاد عن اإللقاء ألنه يضع املتعلم يف حالة احلاضر *
الغائب وال يأخذ بعني االعتبار ما يعرفه املتعلم عن 

  .املوضوع
 تشجيع االستكشاف وتوزيع األدوار لتأسيس عمل منتج*

)13(  
  :باالضافة إىل ذلك املقاربة بالكفاءات تسعي إىل

  .تشجيع املتعلمني على تقومي أنفسهم*
تنمية املهارات واكتساب االجتاهات وامليول والسلوكات *

اجلديدة حيث تعمل على تنمية قدرات املتعلم املعرفية 
والنفسية احلركية وقد حتقق مفرده أو والعاطفية االنفعالية 

  .جمتمعه
تعترب املقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن اجلهود *

املبذولة من أجل التكوين تؤدي مثارها ألخذها الفروق 
  )14( .الفردية بعني االعتبار

  :تطور العلوم وطرائق تدريسها -3
إن مناهج إعداد املعلمني مهما كانت على درجة من    

ة ال ميكن هلا يف عصر جيعل بالتطورات والتغريات اجلود
املستمرة أن متد املعلم حبلول للمشكالت العديدة اليت 
تظهر يف أثناء اخلدمة وال تستطيع أن تسد الفجوة اليت 
 حيدثها التفجر املعريف سواء يف جمال  التخصص العلمي،

أو يف اجلانب الرتبوي فالتطورات السريعة يف مادة 
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ائق تدريسها ويف العلوم الرتبوية وكفاءات التخصص وطر 
  .املعلمني على حد سواء 

  :معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد -4
مل يتلق كثري من املعلمني يف أثناء إعدادهم ما يؤهلهم    

ألداء وظائفهم امليدانية أداء كامال فبعضهم يعجز عن 
على ما  ولذا ينبغي أن يتم تدريبهم العطاء العلمي املنتظر،

م يف أثناء اإلعداد، وذلك إنقاذا له من اليأس  فا
واإلخفاق ومن الشعور بالنقص الذي يسبب له سوء 

  .التكيف مع وظيفته يف احلياة
  :إتاحة الفرصة للنمو المهني والترقي الوظيفي -5
التدريب رغبة املعلم وحاجته إىل التعلم املستمر لزيادة   ييل

ى حتسني مهاراته الذهنية مبا كفاءته يف العمل وقدرته عل
يكفل له تقبل اجلديد واحملافظة باستمرار على مستوى عال 

  .من الكفاءة
  :تطور النظريات التربوية-6

تظهر بني احلني واآلخر تطورات يف النظريات الرتبوية ويف 
الفلسفات الرتبوية اليت تعتمدها الدول أو اجملتمع، فتتغري 

ة وطرائق التدريس من أجل ذلك األهداف التعليمي
  )15( .والتدريب

  :جودة أداء المعلم -7
يعمل التدريب على حتسني األداء وزيادة كفاءة 
الرتبويني،بغية الوصول إىل درجة عالية من اإلنتاجية وبأقل 

مما يسهم يف حتقيق التنمية  التكاليف وأقل اخلسائر،
 .اإلنسانية الشاملة اليت ينشدها اجملتمع

 جمال التعليم البد من اختاذها قيمه ولتطبيق اجلودة يف
داء واالنتاج واخلدمات حمورية حبيث تنعكس على األ

وتسخري كافة االمكانات املادية والبشرية ومشاركة مجيع 
النظام التعليمي من إدارات وأفراد يف العمل كفريق  عناصر

وتقومي  واحد يف تطبيق معايري اجلودة يف النظام التعليمي،
ومراجعة اخلطوات التنفيذية اليت يتم  دافها،مدى حتقيق أه

  .توظيفها 
جتديد وحتديث معلومات املؤهلني وتنميتها ملالحقة  -8

التقدم العلمي والتطورات اليت حتدث يف جمال العلوم 
  .الرتبوية ويف جمال العلوم األخرى اليت يقوم بتدريسها

يعمل التدريب على حتسني األداء وزيادة كفاءة -9
   . بغية الوصول إىل درجة عالية من اإلنتاجيةالرتبويني

فمن أجل إعداد أساتذة بسمات معينة جتعلهم          
قادرين على معايشة غزارة املعلومات وعمليات التغيري 
املستمرة والتقدم التكنولوجي اهلائل حبيث ال ينحصر 
دورهم فقط يف اكساب املعرفة واإلصغاء ولكن يف عملية 

عرفة واالستفادة منها بالقدر الكاف خلدمة التعامل مع امل
عملية التعلم ،وهذا يتطلب تكوين إنسانا مبواصفات معينة 
الستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معها 
بفعالية،إنسانًا يتسم باملرونة وحب املعرفة والقدرة على 
متابعة املتغريات،كما يتطلب حتول كبري يف دور املؤسسة 

فُرض عليه جوانب ملشرف الرتبوي واملعلم الذي التعليمية وا
ا لرتبية املتعلمني تربية  جديدة يف دوره جيب عليه القيام 

  .تتناسب مع متغريات العصر وحتقيق معايري اجلودة
  :التكوين اتالمالحظات المسجلة أثناء فتر  -رابعا

من خالل احتكاكنا بامليدان سجلنا جمموعة من 
ا،وهي كاآليتاملالحظات وانشغاالت ال   :يت دو

قلة احلماس والدافعية والرغبة يف التكوين نتيجة -1
  :األسباب التالية

الوقت غري املناسب للتكوين الذي جيرى عادة أثناء *
العطل وأيام الراحة،مما يعيق إقدام األساتذة إىل الدورات 

  .التكوينية حبيوية ونشاط
قليدية  بعض املكونني مازالوا يعتمدون على الطرق الت*

  .مما يعطي طابع امللل داخل حجرة الدراسة كاإللقاء فقط،
عدم استعمال الوسائل التعليمية وإيضاح داخل حجرات *

  .الدراسة
عدم تطبيق فعال ما جاء يف املناشري الوزارية اليت تنص أن *

املتكونني خيضعون إىل التكوين قبل مزاولتهم مهنة التعليم 
ساتذة إن مل نقل كلهم لكن مع األسف جند أغلبية األ

هذا ما  يشغلون مناصب شاغرة يف املؤسسات التعليمية،
  .يعيق إقبال األساتذة إىل الدورات التكوينية 

إذ  قلة املكونني املؤهلني علميا وتربويا ملهنة التدريس،-2
جند بعض املفتشني مازالوا يطبقون الطرق التقليدية يف 

  .التدريس
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جند األساتذة :نية مثالنقص حمتوى الربامج التكوي-3
م جيهلون  مطالبون بإعداد مذكرة خترج أو تقرير إال أ
اخلطوات املنهجية إلعداد حبث علمي،لذلك البد من 

  .إدراج وحدة منهجية البحث العلمي إلدراك هذا النقص
جيرى التكوين يف مؤسسات تعليمية هذا ما يعيق سري  -4

  .العملية التكوينية
والتجهيزات الضرورية يف مراكز عدم توفر الوسائل -5

  . التكوين كعدم وجود مكتبة تساعد على البحث
الرتكيز يف تكوين األساتذة على اجلانب النظري  -6

وإمهال اجلانب امليداين مبعىن عدم الكشف عن أداء 
املكونني أثناء فرتة التكوين،وهذا ما يعطي الطابع الروتيين 

  .لأليام التكوينية
 اجلانب التقين البحت، مثل معايري ضعف التكوين يف -7

ا وتقنية بناء األسئلة وبيداغوجيا  التقومي ومؤشرا
  ... اإلدماج
  :االقتراحات- خامسا

يف ضوء املالحظات املسجلة،خرجنا مبجموعة من 
االقرتاحات اليت نتمىن أن تأخذ بعني االعتبار من طرف 

  :املعنيني وهي كالتايل
النقلة النوعية يف  دعم ميزانية التكوين إلحداث-1

  .خمرجات العملية التكوينية 
توسيع اجملال الزمين للدوارات التكوينية مع ضرورة -2

  .التنظيم ومراعاة أطراف العملية التعليمية 
اشراك املعلمني و االساتذة يف وضع خطة -3

  .التكوين،وختطيط الربامج التكوينية املناسبة 
  .ج التكوين املستمراالهتمام بالعملية التقوميية لربام-4
االهتمام باجلوانب العملية والتطبيقية عند تنفيذ الربامج -5

  .والتطبيقي  التكوينية وحتقيق التوازن بني اجلانب النظري
حتديد املكان املناسب للتكوين،وتوفري وسائل حديثة -6

للتكوين،وكذلك حتديد الوقت والزمن املناسبني لعقد تلك 
  .الربامج 

  .نني لضمان جودة الربامج التكوينية تكوين املكو -7
استخدام االساليب احلديثة يف تنفيذ حمتوى برامج -8

  .التكوين مثل أسلوب العصف الذهين

تزويد املؤسسات الرتبوية وكل االساتذة بنموذج -9
مكتوب يتناول كيفية مناقشة الدورات التدريبية كخطة 
مدروسة حىت يكون هلم استعداد مسبق للمناقشة 

ريهم للدورة من أجل إدالء بآرائهم وطرح الصعوبات وحتض
ا، وهذا خلروج بنتائج جيدة حتقق األهداف  اليت يواجهو

 . الرتبوية التعليمية للدورة التكوينية

تصميم برامج تليب احتياجات املتكونني طويلة املدى -10
من خالل تطوير أهداف وخمرجات تعلم، واضحة وقوية 

مات املهنية املتخصصة وإىل أفضل تستند إىل معايري املنظ
  . املمارسات العاملية

التدريس أن يتخرج الطالب من  ال يكفي لضمان التميز يف
اجلامعة بتقدير مرتفع،بل األهم أن يتطور مستواه من 

فالتكوين أثناء  حسن إىل أحسن يف ميدان العمل املدرسي،
يذ اخلدمة هو الذي حيدد نوعية التعليم الذي يتلقاه التالم

ولذا جيب أن يراعى يف برامج التنمية  والطالب يف املدارس،
  :املهنية للمعلم ما يلي

وضع قائمة مبعايري معتمدة للجودة يف أداء املعلم،  -1
دف الوصول إليها أثناء أدائه  وإطالع املعلم عليها 

  .وحتديد احتياجه من برامج التدريب يف ضوء هذه املعايري
د تقومي األداء الوظيفي للمعلم إعادة النظر يف بنو  -2

 .ليتماشى مع معايري اجلودة يف التعليم 

تصميم برامج تدريبية للمعلم وفقا للكفاءات املطلوبة  -3
 .يف ضوء معايري اجلودة

/ األمانة/ الصدق/ الثقة ( نشر روح اجلدارة التعليمية  -4
 ).االهتمام اخلاص بالطالب

املستمر مها نقطة  أن يكون التعلم الذايت والتعليم -5
 .ارتكاز عملية تنمية املعلمني مهنًيا

اإلبقاء على عالقة وطيدة مستمرة بني املعلمني  -6
 .ومؤسسات اإلعداد وتزويدها بتغذية راجعة مستمرة

البدء يف تنفيذ مشروع االختبارات الدورية للمعلمني   -7
كل أربع سنوات لقياس مستواهم يف اجلانب العلمي 

 :ثقايف،ويرتتب على ذلك ما يليوالرتبوي وال

 .حصول املعلم على رخصة التدريس ملزاولة املهنة*

اختيار املشرفني الرتبويني ومديري املدارس من املتفوقني *
 .يف هذه االختبارات
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إتاحة فرص الدراسات العليا للمتفوقني يف هذه *
 .االختبارات

لم منح املتفوقني يف هذه االختبارات درجة إضافية يف الس*
 .الوظيفي

وإعطاؤهم مهلة  إنذار املقصرين يف هذه االختبارات،*
 .حمددة لتعويض هذا القصور

وضع األنظمة والقوانني اليت جتعل من التنمية املهنية  -8
يف أثناء اخلدمة مطلًبا لالستمرار يف مهنة التعليم والتقدم 

  .فيها
وضع سلم لرتب املعلمني على أن تكون معايري اجلودة  -9
  .ضمن الشروط الالزمة لرتقية املعلم من رتبة إىل أخرى من

وجعل املدرسة  توطني اإلشراف الرتبوي يف املدرسة، -10
ا، وتدريب املعلمني  مسئولة عن تطوير براجمها ونشاطا

 .على األخذ بطرق التقومي الذايت وتقومي األقران

التحول من مفهوم تكوين املعلمني أثناء اخلدمة   -11
دود إىل مفهوم التنمية املهنية كإطار عام يشمل كإطار حم

وتتعدد فيه  مجيع العاملني بقطاع التعليم من جهة،
املؤسسات واجلهات املسئولة عن التنمية املهنية من جهة 

 .أخرى

حتسني دافعية املعلمني حنو التكوين املستمر أثناء  -12
وجتديد حمتوى  اخلدمة من خالل توفري احلوافز البعدية،

 .وتطوير أساليب تنفيذها امج التدريبية،الرب 

عمل دورات تدريبية مستمرة للمشرفني الرتبويني  -13
ملتابعة تطبيق وتنفيذ معايري اجلودة يف أداء املعلم بشكل 

  .مستمر
وضع معايري علمية عند اختيار املشرفني الرتبويني  -14

بناء على مواصفات جديدة ترتبط بكفاءات وخربات 
  .مبفاهيم اجلودة ومعايريها يف التعليم علمية ترتبط 

وهذا  تكوين جهاز متخصص للجودة يف التعليم، -15
اجلهاز يكون قادرًا على التطبيق والتنفيذ والتقومي 

مع حتديد  للمخرجات التعليمية املطلوبة وبشكل مستمر،
  .وظيفة كل فرد يف هذا الفريق 

تعليم وضع معايري واضحة ومعروفة للجميع لنتائج ال -16
الذي نطمح له يف كل مرحلة من املراحل التعليمية 

  .ومقارنتها باملعايري العاملية

وضع معايري لقياس األداء الوظيفي للمعلم،وهو  -17
مشروع حبث نراه على درجة عالية من األمهية،خاصة يف 
التقومي الذي يأيت بعد انتهاء فرتة التكوين لتحسني مستوى 

  .األداء
  :المراجع

املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية،الديوان الوطين ،بكر بن بوزيد أبو -1
  .2006للمطبوعات املدرسية اجلزائر،

تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريس،دار الكتاب محد،طه األخالد  -2
  .2005العني االمارات العربية املتحدة،

كتاب العاملي سهيل أمحد عبيدات،إعداد املعلمني وتنميتهم،دار ال -3
  .2007عمان األردن،

طارق عبد الرؤوف عامر،إعداد معلم للمستقبل،الدار العاملية للنشر  -4
  . 1،ط2005والتوزيع،

علي راشد،شخصية املعلم وأدائه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية،دار  -5
  .1993الفكر العريب،القاهرة،

ملتطلبات،دار بيداغوجيا التدريس بالكفاءات،األبعاد وافريد حاجي، -6
 .2005اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر،

حممد عبد الرزاق إبراهيم،منظور تكوين املعلم يف ضوء اجلودة  -7
  .1،ط2003الشاملة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

الرابعة من التعليم املتوسط،الديوان  وزارة الرتبية الوطنية،منهاج السنة -8
  .2005رسية اجلزائر،الوطين للمطبوعات املد

الوثيقة املرافقة ملادة التكنولوجيا هندسة وزارة الرتبية الوطنية، -9
الطرائق،السنة الثالثة من التعليم الثانوي تقين رياضي،رياضيات،الديوان 

  .2006الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر،
للسنة اخلامسة  الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربيةوزارة الرتبية الوطنية، -10

  .2006ابتدائي،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر،
الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة ثانوي هندسة وزارة الرتبية الوطنية، -11

  .2007/2008مدنية،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر
ن الوطين للمطبوعات املقاربة بالكفاءات،الديواوزارة الرتبية الوطنية، -12

  .املدرسية اجلزائر
  

  اهلوامش
سهيل أمحد عبيدات،إعداد املعلمني وتنميتهم،دار الكتاب العاملي  .1

  .70،ص 2007عمان األردن،
طارق عبد الرؤوف عامر،إعداد معلم للمستقبل،الدار العاملية للنشر  .2

  .260،ص 1،ط2005والتوزيع،
   273نفس املرجع السابق ،ص  .3
إبراهيم،منظور تكوين املعلم يف ضوء اجلودة  حممد عبد الرزاق .4

ص     ،1،ط2003الشاملة،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
36.  

علي راشد،شخصية املعلم وأدائه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية،دار  .5
  .187ص ،1993الفكر العريب،القاهرة،

  188علي راشد،مرجع سابق،ص  .6
  298سهيل أمحد عبيدات،مرجع سابق،ص  .7
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الرابعة من التعليم املتوسط،الديوان  رة الرتبية الوطنية،منهاج السنةوزا .8
  06،ص 2005الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر،

املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية،الديوان ،أبو بكر بن بوزيد .9
  .15،ص 2006الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر،

ت،األبعاد واملتطلبات،دار بيداغوجيا التدريس بالكفاءافريد حاجي، .10
  .11،ص 2005اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر،

الوثيقة املرافقة ملادة التكنولوجيا هندسة وزارة الرتبية الوطنية، .11
الطرائق،السنة الثالثة من التعليم الثانوي تقين  
رياضي،رياضيات،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 

  .06 ،ص2006اجلزائر،
الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة اخلامسة بية الوطنية،وزارة الرت  .12

 ،ص2006ابتدائي،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر،
04.  

الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة ثانوي هندسة وزارة الرتبية الوطنية، .13
مدنية،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 

  . 03،ص 2007/2008اجلزائر
املقاربة بالكفاءات،الديوان الوطين للمطبوعات وزارة الرتبية الوطنية، .14

  .06ص املدرسية اجلزائر،
تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريس،دار محد،طه األخالد  .15

  .18،ص 2005الكتاب العني االمارات العربية املتحدة،
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 الحداثةاألبوة في الجزائر بين األصالة و 

 لونيس زهير

 )الشلف ( بجامعة حسيبة بن بوعلي ،علم النفسقسم أستاذ في 

  
  :مقدمة 

الشكل التنظيمي للعائلة التقليدية  مبين على ان 
النظام األبوي أين جند األب هو الوحيد الذي ميلك 
 السلطة داخل األسرة أّما األم فكانت بشكل نسيب حتت

اهليكل العائلي كذلك أبوي النسب أي أن النسب . سلطته
البنات خيرجن من و ينتقل من األب إىل االبن األمالك و 

، شهد 1962بعد لكن  .بيت أهلهن إىل بيت أزواجهن
اجملتمع اجلزائري حتّوالت هامة مرتبطة بالنموذج السياسي 
املتبع، وذلك بالتمّدن والتصّنع والنزوح الريفي حنو املدن 

هذه احلركة االجتماعية االقتصادية والسياسية . الكربى
  . سامهت يف ميالد بنيات اجتماعية وأسرية جديدة

للتحّوالت ة آراء تقول أّن السبب الرئيسي و هناك عدّ 
ظهور جيل جديد من النساء ينفر هو األسرية اإلجتماعية و 
إىل يتطلع سابقه من ثقل النظام التقليدي و  أكثر من
أفكار املساواة بني الرجل واملرأة حتمله من قيم و  احلداثة وما

هناك  اىل جانب تغري وضعية املرأة . يف األدوار االجتماعية
قضية اخرى لعبت دورا كبريا يف خلق حالة من الصراع 

احتدث عن نسقنا القيمي . واألزمة اهلويتية العنيفة يف اجلزائر
قليدية  القيم التاين جند  الذي اصبح خليط من التناقضات

ا استطاعت أن  معتداخل ت القيم احلديثة إىل درجة أ
تعيش جنبا إىل جنب وتتحّكم يف سلوكات األفراد وطريقة 
ا ترافق الطفل خالل  عيشهم بل واألخطر من ذلك أ
عملية التنشئة االجتماعية فتصنع له طريقا ال حيس فيه إال 

  .بالغموض و الصراعات الداخلية
عدي . لوجي الذي قام به  دان التحليل السوسيو 

للمجتمع اجلزائري املعاصر توصل اىل ان الثقافة  )1(هواري
األبوية، مل تبقى نفسها كما يف السابق و مل تعد هدفا حبّد 

جند ان األب أو اجلّد مل يعد الوحيد من بيده السلطة  . ذاته
فحسب  التحقيق  .كما كان كذلك يف النظام التقليدي

حول األسرة  )2(نوشت مصطفىبوتف. الذي أجراه د
  اجلزائرية، أصبحت القرارات  تتخذ داخل األسرة مبشاركة 

  
ا  األّم اليت أصبحت امرأة عاملة تتقاضى أجرة تصنع 

األوالد البالغني كذلك أصبحوا هم  . القرار داخل األسرة
كذلك صّناع القرار، داخل األسرة فال يتخّذ األب قرارا إّال 

م   .بعد استشار
ؤال املطروح يف كل هذا هو ما مصري األبوة يف اجلزائر الس

جذعه يتنفس ثقايف جذوره ممتدة يف األصالة و  يف ظل نظام
  احلداثة ؟ 

  ما معتى األبوة ؟  1
  يأخذ  ان مصطلح األبوة )3(يف القاموس  جند

 من   خاصية مؤنث حبيث  يشري إىل  تعريف اسم 

  جهة  من  .إحساس أبوى  إىل   خصائص األب أو

القانوين الذي   إىل الرابط  كذلك   األبوة تشري  أخرى 
  األبوة ،الشرعية  فنجد األبوة. ابنه مع  األب  يربط 
  .التبين    عن تنجم   اليت األبوة احلضرية  ،الطبيعية

  :  يف املعجم النفسي الرتبوي  جند معنيني لألبوة -
 ربط الطفل الرابطة الدموية اليت ت" وهو: املعىن البيولوجي

  )4( " .لوالده احلقيقي

 ظيفة أسرية اجتماعية ختص و "فهو : املعىن االجتماعي
هذا األخري له صالحيات يف اسعماهلا يف األب، و 

م كأوالده أبنه  تشريع القوانني اجتاه من هم مرتبطني 
 )5(".أو ابنته

  :األبوة يف التحليل النفسي - 
  :األب عنه فرويد 

طفل باألب تبدأ برغبة األم أن صلة ال يرى فرويد
بإجناب الطفل من األب، مبعىن ليس منذ والدة الطفل 

  .فحسب  بل قبل ذلك
  :األب عند الكان 

يعرف األب عند الكان على أنه مفهوم وممثل 
للقانون، ودخل يف تكوين الطفل، من خالل التصور الذي  

  .كونته األم عنه قبل والدة الطفل
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عن طريق األم، كاسم لدى الطفل   يدخل األب
يرى الكان أن هذه االخرية هي اليت تعطي له املكانة يف و 

  .السجل الرمزي للطفل 
الكان يف اعتبار كل تكمن نقطة التقاء فرويد و 

من جهة . منهما الوظيفة األبوية مرتبطة تصور االم هلا
اخرى جندمها خيتلفان يف كون األول يستند على اآلواعي يف 

الثاين يستند على وظيفة الكالم مع التعريف باألب بينما 
 .ربطها باآلواعي

  .األبوة يف علم النفس الرتبوي-
. هناك فرقا بني الوالد البيولوجي والوالد النفسي"

فالوالد البيولوجي االب واألم اللذان أجنبا الطفل، أما الوالد 
النفسي فيقصد به من يقوم بعملية األبوة واألمومه والرتبية 

سية وينطبق هذا على االب البديل واألم والرعاية النف
البديلة واملدرس واملدرسة والطبيب والطبيبة وكل من يقوم 
برتبية الطفل ورعاية منوه النفسي، وأن الوالد النفسي ينبغي 
أن يكون قادرا عىن القيام بدورالوالدين وأن حيب الطفل 

  )6( ."ويقدره و حيرتمه كشخص وحيب صحبته وتربيته
التحوالت االجزائري في ظل التثاقف و المجتمع  2

  : اإلجتماعية 
ان اجملتمع اجلزائري قد تعرض إبان االستعمار إىل 
عملية تثاقف  كان اهلدف منها حتطيم ثقافته وغرس ثقافة 

مشكلة : يصارع مشكلتنيواجملتمع اليوم . املستعمر بدهلا
 مشكلة يواجهها امام االستعمار الفرنسي و  ورثها عن
ر اجلديد الذي يدعوا إىل أمركة العامل ال عن طريق االستعما

البندقية ولكن عن طريق اهلوائيات املقعرة وبدون أية 
  . مقاومة

 إن اجملتمع اجلزائري يتعرض إىل عملية تثاقف  

Acculturation  ،ولعل ما سهل هذه العملية وسرع فيها
ا اجملتمعات مما جعلتها  الوترية املتسارعة اليت تتحرك 

خل يف حالة إرباك شديدة يصعب عليها استعمال تد
ألن "  ذلك  .ميكانيزمات املواجهة بل وحىت التفكري فيها

حالة التثاقف حتدث اضطراب شديد على مستوى 
التشكيلة العقلية للماضي وجتعل عملية البحث عن التوازن 
بني القدمي واجلديد، بني األصيل واحلديث صعبة اىل 

تدفع الفرد اىل الدخول يف حلقة  هذه الوضعية. مستحيلة

احلاضر لمس بشكل سطحي املاضي و مفرغة أين يت
مصطفى لشرف عن هذه احلالة  يعرب )7(."املستقبلو 

ان الفرد اجلزائري وجد نفسه رهينة لوضعية تدفعه :" قائال
بني استحالة العودة إىل بشكل ال متناهي اىل التنقل 

  )8(."ضر املتقدم استحالة التكيف مع الوقت احلااملاضي و 

و عملية التثاقف أول ما تفعله يف اجملتمعات هان 
ذلك عن طريق إغراق النسق ابطال قداسة الثقافة األصيلة و 

جعلها من النماذج الغريبة عن اجملتمع و الثقايف بكم كبري 
وذلك على حساب النماذج  متثل مثال عليا جذابة

ة لالذي سيحدث هنا هو ان الثقافة األصي. األصيلة
ا على املقاومة مث قداستها اليت ستفقد من حيويتها و  قدر
يف مرحلة ثانية تصبح قيم و . اإلحرتامجتلب اليها اإلمتثال و 

الرموز املتناقضة واليت تمع عبارة عن خليط من النماذج و اجمل
تولد حالة من الصراع الداخلي لدى الفرد يعيشه على 

  .شكل قلق دائم
 )9(بارك.هب جخبصوص الثقافة العربية يذ

J.Berque    اىل أن التناقض يف هذه الثقافة هو نتاج
العالقة اخلاصة بني الثقافة العربية املنغرسة يف ماضيها 

هذا وضع خلق . واملتجدرة يف أصالتها واحلضارة الغربية
ثقايف جعل اهلوية تتأرجح بني  -حالة تشوش نفسي
ملقدس بني األصالة واحلداثة، بني ا: وضعيتني متضادتني

  ...واملدنس
أكثر من البلدان العربية اإلسالمية،  ،إن اجلزائر

ا واليت تتمثل يف جتميع مل  ا الثقافية اخلاصة  تعرف مبيز
يسبق له مثيل، نوع من اخلليط الثقايف أين جند فيه مناذج 

إن التناقض الثقايف يعرب على . ورموز ثقافية متعاكسة
لى التباعد الذي مييز التكاثر والتنوع وأكثر من ذلك، ع

القيم الثقافية الذي جيعل من املستحيل بناء منوذج من 
كل قيمة من القيم الثقافية . التنظيم االجتماعي املتجانس

تأثر بشكل مزاحم منافس للقيم األخرى ال بشكل مقارب 
وهلذا فإن الفرد اجلزائري يعيش ثقافته على شكل . هلا

قاء اىل املستوى العاملي متناقض منقسم بني رغبته يف اإلرت
  )10( ).التقليدي( وقلقه من التخلي عن أصالته ) احلداثة(

اهلوية "يف كتابه  N.Toualbi )11(تواليب . يقول يف ذلك د
عدد كبري من األفراد جيدون أنفسهم ": يف املغرب العريب 
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غري قادرين على مواجهة حالة التضاد الداخلي للقيم، ألن 
م االنقسام والتشتت على مستوى هته احلالة تسبب هل

جيدون أنفسهم ال ميلكون سند . نسق التماثالت الثقافية
هويايت يسمح هلم بتحديد موقعهم والتعرف على حميطهم 
 ويلجؤون حلل ملشكلتهم إىل عامل فقد التعويض

Décompensation  
  : األبوة بين األصالة و الحداثة  3

 :الحداثة نقيض األصالة 1.3

لحظه يف احلداثة هو عداؤها لكل ما هو أهم ما ن
  . تقليدي

ا . ان التحديث ليس عملية منو ذاتية تتقدم بذا
ا عملية شتل أو غرس أمناط ومنتجات من منجزات  ا

إنه سعي ملضاهاة مستوى . إىل الوطنمستوردة وأفكار 
النمو احلاصل مع املنجزات اليت حققها اآلخرين أكثر 

ك من يرى أن التحديث هو وعليه هنا. تقدما وحداثة
معطى جديد متاما يشكل قطيعة مع املاضي ومع اجملتمع 
التقليدي بكل مساته وقيمه وآلياته  لكن هناك أيضا من 
يرى أن اجملتمع احلديث هو استمرار للماضي وللرتاث، 
ويذهب إىل أن هناك مشاريع حتديثية خمتلفة باختالف 

  .اجملتمعات اليت تظهر فيها
الفكر القائم : احلداثة يف مخس نقاط هي  ميكن تلخيص

التوجه املستقبلي  -الليربالية  -الفردية  -عل املعرفة اجملردة
  .العلمانية  -

  :كما جند احلداثة تتميز خبصائص ثالث
 فهي من ناحية املنشأ والسياق التارخيي أوربية .  
  ومن ناحية ثانية هي قطيعة مع مفهوم التقليدية

  .السابقة عليها
  ناحية ثالثة تعىن بوجود جمتمع مفتوح على كافة من

املستويات حبيث يستطيع اإلنسان أن يتسوق ويعقد 
أفضل الصفقات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية 

  .والسياسية بغض النظر عن أية ارتباطات سابقة 
اميكننا ان نقدم بعض خصائص احلداثة يف  الرئيسية  مسا

  : التالية 
ال العلم والتكنولوجيا اليت اّدت اىل توسع كبري يف جم -

بناء جمتمع االنتاج والعمل الذي يتجه حنو جمتمع 
 .االستهالك و الرتفيه 

مع وضعه الذي متيز بالوعي الذايت " الفرد " ظهور -
وحترره من املؤسسات ، واهتمامه اخلاص بنفسه

وتسليم نفسه ومتليكها لوسائل االعالم  ،التقليدية
 .واملوضة 

 ،خطية ال دورية ،منية الوقتية عكس املومسيةظهور الز  -
ختتلط شيئا  ،تارخيية ال اسطورية احلداثة دائما معاصرة
وهي بذلك ، فشيئا مع االخبار اليومية بل االنية

 .مقلوب الفرتة التارخيية 

  : الحداثة و االبوة  2.3
يف جمال  تأثريان مسات احلداثة املذكورة سابقا كان هلا 

  : ا يلي االسرة متثل فيم
  لقد مكن العلم والتكنولوجيا من اكتشاف قوانني

االجناب وتقليص بشكل كبري وفيات االطفال 
يف كل مناسبة من مثل . والتحكم الكبري يف النسل

هذه املناسبات جيد االب نفسه امام حقيقة تفقده 
مل يعد االب املسؤول الوحيد عن . سلطته على زوجته

بعد اكتشاف حبوب  ،االجناب وعن  تربية االطفال
اصبحت املرأة تتحكم يف عملية النسل مما  ،منع احلمل

من جهة اخرى .مّكنها من التحرر اجلنسي واملهين 
مّكن االجناب مبساعدة طبية من الفصل التام بني 

اصبحت احليوانات املنوية تكفي . اجلنس واالجناب
لوحدها يف عملية االجناب بينما مل ميكن االستغناء عن 

 .وين الطفل يف شكله البشري السليماالم يف تكجسم 

  عمل مث جمتمع ان حتول اجملتمع من جمتمع انتاج و
يف . ترف قد حول بشكل جدري اجملتمع استهالك و 

اجملتمع الزراعي كانت املراة تعمل جبنب زوجها دون 
كان الرجل يف نفس الوقت رب االسرة    ،وضع خاص
اصبح  ،)الصناعي (يف القطاع الثانوي . ومدير املزرعة

الرجل واملراة متساويني يف الوضعية بل وحتررت املراة من 
ا ان التفريق الذي كان .زوجها مبرتبها الشهري اخلاص 

موجودا بني اجلنسني على اساس التمييز بني وظيفة 
االجناب ووظيفة اإلنتاج أصبح اقّل أمهية مآله اىل 

  .الزوال 
 عالقات االجتماعية ظهور الفردية اثر بشكل كبري يف ال

أدى تطور العلوم االنسانية اىل ابراز . والشخصية
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الفاعل "مفاهيم جديدة يف اجملتمع مثل مفهوم 
اليت ابرزت امهية احلكم الذايت "  الفرد"و" االجتماعي

ان هذه الرغبة يف احلكم الذايت واليت كانت  . لألفراد
تعرف االن ,)ديكارت(كامنة يف الفلسفة احلديثة 

 ،فرويد ،ري االكمل يف زمن الّرّواد مثل نيتشالتعب
ماركس وغريهم ممن رّوجوا لفكرة القطيعة مع النظام 

 ،السياسية: الذي كان قائما يف شّىت ميادين احلياة
ان فكرة الفردية   .الفلسفية ،االجتماعية ،االقتصادية

كان هلا تأثري مضاد على وضيفة األب الرئيسية واليت 
و مترير القيم إىل األجيال املوالية هي وظيفة اإلحالة أ

اليت أصبحت معطلة ملا أصبح الفرد  يطمح يف صناعة 
 .نفسه بنفسه

  شغل عّدة (تعدد االنتماءات االجتماعية للفرد
أّدى ) وضعيات اجتماعية، أداء أدوار اجتماعية خمتلفة

إىل ظهور مشاكل نفسية جديدة مل يكن يعرفها الفرد 
دد تناسقه من قبل، أصبحت هذه االن تماءات 

 .ووحدته النفسية وتدفع به إىل صراعات هوية عميقة

ان احلداثة قد سامهت بشكل كبري يف اعادة 
ذلك كون، يف ظل األصالة، عالقات  لألبوةاالعتبار 

اهليمنة بني الرجال والنساء من جهة وعالقة هيمنة الكبار 
صالحيات  لآلباءاعطت  ،على الصغار من جهة اخرى

وكان االب الضامن للنظام القائم بشكل ال جدال . قيمة
ان هذه اهليمنة يف . الكل يكن له بالطاعة واالحرتام. فيه

حقيقة االمر كانت سائدة نظرا للفكرة اليت فرضت نفسها 
يف اجملتمع وهي كون االباء ميلكون تلك املادة اليت تايت 
منها احلياة ويتحكمون فيها وجعلوا منها مصدرا لسلطتهم 

يمنتهم على النساء متكنوا من هيمنتهم . اخل االسرةد
على االطفال وفرضوا بذلك وجودهم يف منصب يسمى 

وكل ما حتمله هذه العبارة من معاين يف " رب االسرة"
 .النظام األبوي 

مل تقتصر السلطة األبوية على جمال االسرة اخللية 
االساسية للمجتمع بل تعدت ذلك لتشمل كل مستويات 

  .تمع وبشكل خاص اجلانب الديين و السياسي اجمل
ان احلداثة بتغريها اخلارطة االجتماعية وحتديها 

الكبري على النظام القائم ادت اىل  تأثريهالقيم االصالة و 

على التماثالت اليت كانت  بتأثريهازعزعت استقرار االبوة 
واعادة توزيع السلطة والقوى  ،تدور حول هذا املصطلح

وداخل اجملتمع حيث اصبح االب ليس داخل االسرة 
الوحيد الذي ميتلك السلطة داخل االسرة بل تشاركه االم 

االم  بإنفاقو  ،العاملة الناشطة يف اجملتمع  يف تلك السلطة
على االطفال فقد االب صالحياته كرب االسرة او رئيس 

  .االسرة واصبحت سلطته رمزية 
ع بشكل كلي مع جمتم تتناقضان ظهور الفردية 

هذا االخري  يؤّدي وظيفة التمرير . يسّريه االب
transmission  بينما يتطّلع الفرد احلديث اىل انتاج نفسه

حسب سينقلي فرونسوا  autoreproduction.بنفسه 
فضون ارتداء فان االفراد اصبحوا ير    Singly F de )12(دو

الوظائف االجتماعية للزوج (مالبس خيطت من قبل 
ن ان خييطوا مالبسهم بأنفسهم كل حسب يريدو ) الزوجةو 

  .تطلعاته ورغباته 
ينظمه االباء و الذي  من الزواج الذي كان يقرره و

انتقلنا اىل زواج يقرر فيه " زواج العقل"كان يسمى 
وملا كان  ،"زواج احلب"ن واصبح اليوم يسمى املرتابطا

اصبح الزواج مثله  ،احلب امرا متغريا ال يثبت على حال
بدأ الزواج شيئا . جتد اليوم زواجا دام مّدة طويلة فقّلما

فشيئا يفقد معناه واصبح االفراد ينظرون اليه على انه 
 .انغالق سجّين يف ادوار حمّددة سلفا 

من هنا ميكننا القول ان االبوة واحلداثة تتناقضان 
  : يف نقاط كثرية 

  االبوة متنح امتياز اجلنس واخلربة اما احلداثة تعزز
بني االفراد مهما كان سّنهم او جنسهم و هي  اةاملساو 

 .بذلك متّجد الشباب 

  االبوة متثل السلطة داخل االسرة على صورة النظام
اما احلداثة تؤدي اىل  ،االجتماعي والسياسي الّسائد

 .خوصصة االسرة مث تقييدها مث انفجارها 

  االبوة تؤمن مببدأ االحالةtransmission  ,ة اما احلداث
حتّفز االستقالل  ر،مببدأ االنفصال واالبتكا فتؤمن

 .الذايت و التكّيف املستمر مع التحّوالت االجتماعية 

  اىل زمان ومكان اما احلداثة فتفرض  تنتمياالبوة
 .Déracinementاالقتالع  مببدأايقاعها الزمين وتؤمن 
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  ؟ يف ظل احلداثة لآلباءهل اصبح بعد كل هذا مكان 
عهد االبناء فقط ؟ وماذا عن  هل اصبح عهد احلداثة

  ابناء بال اباء ؟ 
امام هذه املعطيات على االباء اعادة تعريف 
م قد فقدوا  م ال م وحتديد وظيفتهم ومصدر سلطا مكا

ا يف حقبة زمنية الصورة السلطوية اليت كانو  ا معروفني 
واصبحوا ميارسون وظيفة االمومة يف حماولة متوقع  ،مضت

) البوة(ماء وجههم داخل مؤسسة فظ هلم جديد حي
  .ددهم باالستقالة

امام هذا التحّول االجتماعي بقيت املؤسسات 
االجتماعية والقانونية تتفرّج مكتوفة االيدي واالفواه ال 

 .يستطيع االب االعتماد عليها يف بناء هويته االبوية 

سيبقى حبيس التطّورات اليت يشهدها جمتمعه وحبيس 
  .تمع و افراد يعيشون حالة ازمة العالقات بني اجمل

فيما خيص اآلباء عليهم اليوم أن يوفقوا بني 
النموذج العائلي واالجتماعي الذي ورثوه من آبائهم 

عليهم أن . والتوجهات احلديثة فيما خيص الوظيفة األبوية
م وتناسقهم النفسي وهم ينتقلون من  حيافظوا على وحد

إىل املسجد حيث األسرة إىل العمل إىل اجلمعيات 
أصبحت كل وضعية من هذه الوضعيات حتاول فرض 
مناذج إقتداء يف غالبها متناقضة تناقض الغشاء الثقايف 

  .الذي جيمعها
ما ميكن قوله اآلن هو أّن األب التقليدي مهّدد 
بالزوال يف جمتمع يتخّلى شيئا فشيئا عن قيمه التقليدية 

ن األب احلديث إ. ويتطّلع إىل حياة جديدة يراها حديثة
عليه أن يعيد تعريف نفسه ووظيفته مث البحث عن مصادر 
جديدة لسلطته وكل هذا طبعا بعدما جيتاز الصراع النفسي 

باء إن هذه األزمة تدفع بعض اآل. وأزمة اهلوية اليت هو فيها
البعض اآلخر إىل لعب دور إىل لعب دور األّم الثانية و 
بهم إىل االستقالة من تدفع أغلاألب الدجاجة أو احلمار و 

  .منصبهم
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  وهران بجامعة التدرج بعد ما الدراسات طلبة لدي الزمني والمنظور اإلرجائية بين العالقة

    وهران جامعة ، قسم علم النفس،محرزي مليكة 
  وهران جامعة ،لنفسقسم علم ا ،مكي محمد

 
  : مقدمة

. عمالآخر للغد فإن الغد، إىل اليوم عمل تؤجل ال
 كالسيف الوقت. ذهب تغتنمه مل إن ذهب، من الوقت
 واألقوال األمثال من بعض هذه.قطعك تقطعه إنلم

ا، اآلماد أبعد منذ الناس يتداوهلا اليت العديدة  ويرددو
 عالقتنا إن. ادالال وتستثريهم معانيها، تستوقفهم وقلما
 احلقبة خالل ملحوظ جد بشكل تغريت قد الزمن مع

 أسرع، أصبح الوقت بأن لنا يرتاءى أصبح حبيث األخرية،
 إحداث عملية جيعل مما له، نفتقر األحيان أغلب ويف

 وحىت واملهنية الشخصية الفرد متطلبات بني التوافق
 ىلا تضطره قد عسرية مسألة للطالب بالنسبة األكادميية
  .األخرى حتقيق من ليتمكن واحدة عن التخلي
 حبيث اإلرجائية من يعاين ي عندما الفرد مشاكل وتتفاقم
 لتأجيل املرضي امليل" من نوعا األخرية هذه تعد

) 718ص ،LAROUSSE،2011 الروس"(األعمال
 ذات األعمال هذه تكون ال عندما خاصة تلقائية بصورة
 بعد ما الدراسات مرحلة  جيعل ما هذا ولعل.  فورية نتائج
 ألنه اجلامعي الطالب حياة يف وحرجة مرحلةمهمة التدرج
 يتلكأ جيعله مما فورية بنتائج مطالب غري املرحلة هذه خالل
 تأيت وعليه احملددة، املدة يف حبثه تقدمي ويرجئ ومياطل

 املواعيد ببعض وتلزمه اآلجال له لتحدد الوزارية املذكرات
 جمهودات بذل األخرية اللحظة قلق وطأة حتت فيضطر
  .املناسب الوقت يف عمله إلجناز جبارة
 العالقة على الضوء لتسلط الدراسة هذه تأيت هنا ومن

 املرشح الطالب عند الزمين املنظور من كل بني املوجودة
 سواء لديه االرجائية ونوع الدكتوراه أو املاجستري لتحضري
  . فاعلة أو عامة كانت
  :الدراسة أهداف
  :التالية األهداف من التحقق اىل احلالية الدراسة دف

-  
-  

 
 أو العامة سواء اإلرجائية انتشار مدى على التعرف -

 جبامعة التدرج بعد ملا الدراسات يف الطالب عند الفاعلة
 .أمنوذجا وهران

 الطالب عند الزمين التوجه أبعاد عن الكشف -
 .التدرج بعد ملا فيالدراسات

 الزمين املنظور من كل بني وجودةامل العالقة عن الكشف -
  .التدرج بعد ملا الدراسات يف الطالب عند واالرجائية

  :التالية الفرضيات صيغتعليه وبناء
 واإلرجائية الزمين املنظور بني موجبة عالقة توجد .1

 بعد ملا الدراسات يف اجلامعي الطالب عند الفاعلة
 .التدرج

 العامة رجائيةواإل الزمين املنظور بني موجبة عالقة توجد .2
 .التدرج بعد ملا الدراسات يف اجلامعي الطالب عند

 واجلنس )دكتوراه ماجستري،( الدراسي املستوى أثر .3

 إنسانيــــــة علمي،علوم( والتخصص )ذكور،إناث(
 الفاعلة واإلرجائية )واجتماعية

 :واجلنــــس ــ) ماجستري،دكتوراه: (الدراسي املستوى أثر .4
 إنسانية علـــــوم علمي،: (تخصصوال ــ) إناث ذكور،(

 .الفاعلة واإلرجائية )واجتماعية

 للمنظور بالنسبة) واإلناث الذكور،( بني فروق توجد .5
 العامة واإلرجائية الفاعلة واإلرجائية الزمين

 الزمين للمنظور الفرعية املكونات بني عالقة توجد كما
  .الفاعلة لإلرجائية الفرعية واملكونات

  :الدراسة أهمية
ا يف الدراسة أمهية تكمن    :إىل تسعى كو
 و الزمين املنظور موضوعي أصالة و جدية ايل النظر لفت -

  .العربية البيئة يف اإلرجائية
 اجلامعية األوساط يف اإلرجائية انتشار مدى علي التعرف -

 .اجلزائرية
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 الدراسة نتائج مبقارنة لنا تسمح نتائج على احلصول -
 موضعي حول األجنبية و بيةالعر  الدراسات مع  احلالية
 .اإلرجائية و الزمين املنظور

  : الدراسة النظري اإلطار
 :االرجائية -1

 مرادفات والتلكؤ التسويف املماطلة، اإلرجائية،
ا إال معانيها يف البسيط االختالف رغم عديدة،  تأيت أ
 بدء يف كان سواء التأجيل وهو واحدا  سلوكا لتصف
اء تأجيل وأ القرارات، اختاذ: املهام  البدء بعد املهام إ
 اللحظة انتظار سلوك يصف إن له ميكن كما فيها،

 .املهام اجناز يف للبدء األخرية

 حياتنا يف انتشارا األكثر السلوكيات من اإلرجائية وتعد
 ويــــــــــــــــــرى .خمتلفة جماالت ومتس  اليومية
 يف يشرتك اجلميع ان): 65ص ،STEEL،2007"(ستيل
 وعايشها اإلرجائية خرب قد الكل:" بقوله الظاهرة ههذ

  .اإلرجائية هذه نوعية و كم يف يكون االختالف ولكن
 حممد و اخلالق عبد حممد أمحد(من كل ويضيف

 منه القصد و التسويف بأن) 200ص2011الدغيم، دغيم
 مما و اجملتمعات، و األفراد تواجه مؤرقة مشكلة" اإلرجائية

ا املشكلة هذه صعوبة من يزيد  مرحلة على تقتصر ال أ
 الذكور لدى شائعة أصبحت معينة،بل فئة أو عمرية،

 العاملني وغري والعاملني والكبار، والصغار واإلناث،
  ." واألميني واملتعلمني

 وجد فقد األفراد فاعلية على اإلرجائية أثر ولتدعيم
 من %25 بأن )1999وجونسون، ماكون(من كل

م يف بالغا ئيةعائقايعدوناإلرجا األشخاص   .حيا
 أرجأ أيرجأ: فعل من مشتقة لغويا واإلرجائية

 ابن( أخرته اذ وأرجيته األمر أرجأت وأخره، األمر
  )1583 م،ص.غ.منظور،س
 حسب االصطالحيةفاإلرجائية الناحية من أما

 ضروري هو ما لتأجيل النزعة هي )LAY1986   الي(
 فيعرف Milgram لغرامم أما. األهداف لبــــــــــــــــلوغ
ا على اإلرجائية  االنطالق لعملييت فعال غري تتابع أ
 اهلدف ايل بالنسبة النتائج خفض ايل املؤدي والتوقف

 من حبالة وتتبع ضرورية، تعد بانشغاالت واملتعلقة األويل
  .الشدة املتفاوت الضيق

 هذا فراري جزاف ومنهم الباحثون انتقد ولقد
 هناك حبيث اإلرجائية، تتبع اليت  لةاحلا حيث من التعريف

  .ضيق حالة دون اإلرجائية يعيش من
 شوا ،Chuشو"(  الباحثان دفع ما هذا ولعل

Choi، 2005( اإلرجائية وهو أال" جديد مصطلح إلدراج 
 حيث من السالبة االرجائية عن ختتلف وهي الفاعلة،
  ."والسلوكية العاطفية املعرفية، األبعاد

 األوساط يف اإلرجائية ظاهرة رانتشا خيص وفيما
 بان) 1977 وكنوس اليس( دراسة أفضت فلقد اجلامعية
 أظهرت حني يف. %70 يفوق الظاهرة هذه انتشار نسبة
 اليت" ):505ص،1984 روثبلومو  سولومون(  من كل دراسة

 بأن  التدرج قبل ما الدراسات يف الطلبة على أجريــــــــــــــــــت
 يف %30و الفصلية، األوراق كتابة يرجئون % 46

 %23و لالمتحانات، الدراسة يف%28و حتضريالواجبات،
 باملهمات القيام يف %11و األكادميية، باملهمات القيام يف

  ."اإلدارية
 بأن Onwuegbuzie 2000 دراسة وبينت

م، كتابة يؤجلون الطلبة من 41،7%  % 39.3 وأن واجبا
 يف مياطلون % 60 أن كما لالمتحان، التحضري يرجئون
 أفضت الباحثة لنفس أخرى دراسة ويف. األسبوعية املراجعة

م صرحوا الطلبة من % 75و % 65 بني ما بأن"  أ
  ) Onwuegbuzie 2004" (اإلرجائية من التخلص يريدون

  نتائج خلصت فلقد العربية الدراسات يف أما
 751 على أجريت اليت) 2011 غزال، أبو معاوية( دراسة
 ذوي من هم %25.2 بأن الريموك امعةجب طالبا

 التسويف من % 17.2و املرتفع،) اإلرجائية(التسويف
 فيما احصائيا دالة نتائج عن الدراسة تكشف ومل املتدين،
 دالة النتائج كانت حني يف والتخصص، اجلنس خيص

  . الدراسي املستوى خيص فيما احصائيا
  :الزمني المنظور -2

 من أول هو Frank 1939 فرانك الباحث يعد
 Lewin لوين(ويرى.اجتماعي نفسي كبعد الزمن درس

 وجهات جمموع أنه على الزمين املنظور" )75ص ،1951
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 "النفسي وماضيه مستقبله حول ما، وقت يف الفرد نظر
 تربز الزمين املنظور حول)111 ص لوين(ألعمال قراءة ويف
 الفرد حياة جمال و النفســــــــــــي احلقل بنية الزمين البعد أمهية
 على فقط يقتصران ال أساسيني عاملني يعدان اللذان
 املاضي احلاضر من كل على وإمنا الفرد، حاضر

. الفرد سلوك حتدد اليت هي الثالثة وهذهاألبعاد.واملستقبل
 marquage الزمين الوسم خالل من هذا يتم إذ

temporel   تتخذه سوف الذي و النفسي للمعىن احملدد 
  .معني حدث وأ ما وضعية

 50ص 1999وبوييد، زمباردو( من كل أما
 املنظور فيعرفان) ZIMBARDO & BOYD 1999ـــ

   Processus » مؤسسة نفسية  صريورة" أنه علي الزمين
psychologique fondateur » خالهلاتعهد من والذي 

 كنوع زمنية أصناف إىل والشخصية االجتماعية التجارب
 التشفري عمليات يف يتدخل الذي املعريف اإلطار من

 ونسق معىن بإعطاء يسمح مما والتذكر واالحتفاظ
  ." للمعاش
   الميداني الجانب
 :العينة

 الطلبة من األساسية الدراسة عينة  تشكلت
 واالجتماعية، اإلنسانية والعلوم العلوم،: شعبيت اجلامعيني
 واملعتمدة املشاركني عدد وقدكان.السانيا وهران جبامعة
 اجلنـــــــس، حسب موزعني وطالبة طالبا 185 مأجوبته

  :التايل النحو على والتخصص، واملستوي،
 حني يف باملئة 40 ميثل مما وهو 74 الذكور عدد

 ،وفيمـــــــــــــــا باملئة 60 بنسبة أي فتاة 111 اإلناث عدد كان
 أي العلوم شعبة من 66 الطالب عدد فكان الشعبة خيص
 اإلنسانيـــــــــــة العلوم شعبة من 119و باملئة 36 بنسبة

 كان حني يف باملئة، 64 نسبة يعادل مما واالجتماعية
 مستوىالدكتوراه يف: يلي كما للتخصص وفقا توزيعالطلبة

 91و باملئة 51 قدرها طالبا،أىبنسبة 94 الطلبة عدد كان
  .باملئة 49 يعادل ما أى املاجستري طلبة من
  
  
  

  :الدراسة إجراءات
 هو األول منهجني بني الدراسة هذه يف  جلمعا مت

 يف وسنكتفي العيادي املنهج هو والثاين اإلحصائي املنهج
  .اإلحصائي املنهج نتائج بعرض املقال هذا

  :الدراسة أدوات
  :هي اختبارات ثالثة علي الدراسة هذه اعتمدت

 ZIMBARDO:لزمباردو الزمني المنظور قائمة -1

time perspective inventory ZTPI  
 من كل أعدها الذي الزمين املنظور قائمة وتتكون
 على موزعا بندا 56 من 1999 سنة وبوييد زمباردو
  : هي و أال أبعاد مخسة

 بنود 9 على حيتوي: االجيايب املاضي 

 بنود 10 على حيتوي:السليب املاضي 

 بندا 13 على حيتوي:املستقبل بعد 

 بندا 15 على حيتوي: املمتع احلاضر بعد 

 بنود 9 على حيتوي:احلتمي احلاضر عدوب 

 منها و لغات عدة إىل القائمة هذه ترمجة متت وقد
 وحممد اهللا جار سليمان.(من يدكل على  العربية اللغة
 اجملتمع على وتطبيقها بتكييفها )2009 شريف، صغري

 العربية بلغتها القائمة أن اىل دراستهما خلصت و اجلزائري،
 على تطبيقها ميكن وبالتايل ني،مقبول ثبات و بصدق تتمتع
 .العربية البيئة

  )العامة إلرجائيةل:(LAY 1986  الي مقياس – 2
 تكون و العامة اإلرجائية يقيس بندا 20 من املقياس يتكون
 من وااملتكونLikertليكرت سلم حسب عليه اإلجابة
  .بدائل خلمس سلم
  :المقياس ترجمة

 مةعلىالعا لإلرجائيةLAYالي اختبار ترمجة متت
 من االختبار فقرات ترمجة مت األوىل املرحلة يف مرحلتني؛

 قسم من أساتذة قبل من العربية اللغة إىل االجنليزية اللغة
 جبامعات درسوا واألرطوفونيا الرتبية وعلوم النفس علم

 مت العبارات جممل على االتفاق وبعد وأمريكية، بريطانية
  للفقرات  العكسية مجةالرت  وهي أال الثانية للمرحلة االنتقال

  أساتذة طرف من االجنليزية اللغة إىل العربية اللغة من
 يشاركوا مل اللغات قسم من أستاذة ومعهم القسم، بنفس
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 ترتيب بنفس متاالحتفاظ أنه العلم مع. األوىل الرتمجة يف
 األصلية النسخة يف كما االختبار فقرات

  :الفاعلة اإلرجائية مقياس - 3
 أربعة على موزعة بندا 16 من ياساملق يتكون

   الفاعلة اإلرجائية مقياس أبعاد
 بنود 4:املواعيد احرتام علي القدرة 

 بنود 4:النتائج عن الرضي 

 بنود 4 :األخرية اللحظة ضغط 

 بنود 4: للتأجيل الطوعي االختيار 

  الفرضيات ضوء على  النتائج وتحليل عرض
 :األولى ضوءالفرضية على النتائج وتحليل عرض -1

 الزمين املنظور بني موجبة عالقة توجد: "نصها واليت
 ما الدراسات يف اجلامعي الطالب عند الفاعلة واإلرجائية

 ".التدرج بعد

 المنظور بين االرتباط معامل يبين) 01( رقم جدول
 الفاعلة واإلرجائية الزمني

 الداللة
اإلحصائ

 ية

معامل .sig قيمة
 االرتباط

اإلحنراف
 املعياري

 طاملتوس
 احلسايب

املتغريا
     ت

 

دال
 إحصائياً 

 عند
0.01 

0.003*
* 
 

0.22
0  

182.2
6  

20.27
6  

 املنظور
  الزمين

69.16  12.78
2  

اإلرجا
 ئية

  الفاعلة

  
 املتوسط أن اجلدول هذا خالل من نالحظ        
 معياري وباحنراف ،)182,26= ( الزمين للمنظور احلسايب
 الفاعلة لإلرجائية يباحلسا املتوسط وأن ؛)20,276( قدره
  ). 12,782( قدره معياري وباحنراف ،)69,16= (
 املنظور بني االرتباط معامل أن اجلدول من نالحظ كما
 ،)0,220( قدرها قيمة إىل وصل الفاعلة واإلرجائية الزمين
 أقل وهي)Sig. = 0,003( االحتمالية القيمة  بلغت حيث
 ارتباط جودو  على يدل مما ،)0,01( الداللة مستوى من

  .إحصائيا دال موجب
  
  
  
  

 :الثانية بالفرضية المرتبطة النتائج وتحليل عرض -2

 الزمين املنظور بني موجبة عالقة توجد: "نصها واليت
 ملا الدراسات يف اجلامعي الطالب عند العامة واإلرجائية

  ".التدرج بعد
 المنظور بين االرتباط معامل يبين) 02( رقم جدول
  العامة ةواإلرجائي الزمني
 املتوسط  املتغريات

  احلسايب
 اإلحنراف
  املعياري

 معامل
  االرتباط

 قيمة
sig. 

 الداللة
  اإلحصائية

 المنظور
  20.276  182.26  الزمني

- 0,147 
  

0,04
7* 
  

 دالة
  احصائيا

 عند
0.01  

 اإلرجائية
  6.762  57.48  العامة

  
 احلسايب املتوسط أن السابق اجلدول من لنا يتبني ما

 قدره معياري وباحنراف) 182,26( بلغ الزمين رللمنظو 
 متوسطه فكان" العامة اإلرجائية" متغري بينما ؛)20,276(

  ).6,762= ( معياري وباحنراف) 57,48= ( احلسايب
 بني العالقة إلجياد لبريسون االرتباط ملعامل وباستخدامنا

 النتائج كانت) العامة واإلرجائية الزمين املنظور( املتغريين
 معامل فإن السابق اجلدول يف موضحة هي وكما آليت،كا

 قيمة إىل وصل العامة واإلرجائية الزمين املنظور بني االرتباط
 وهي) Sig. = 0.047( قيمة  بلغت حيث ،)0.147 -= (
 ارتباط على يدل مما ،)0,05( الداللة مستوى من أقل
 من معني قدر هناك كان كلما مبعىن إحصائيا، دال سليب
 بعد ما الدراسات يف اجلامعة طلبة لدى الزمين وراملنظ

: صحيح والعكس العامة، اإلرجائية قلت التدرج،كلما
 طلبة( العينة لنفس العامة اإلرجائية هناك كانت فكلما
  .الزمين املنظور قل) التدرج بعد ما الدراسات يف اجلامعة

 :الثالثة الفرضية ضوء على النتائج وتحليل عرض -3

 ماجستري،( الدراسي للمستوى أثر يوجد: انصه واليت     
 علمي،( والتخصص ،)إناث ذكور،( واجلنس ،)دكتوراه
 واإلرجائية الزمين املنظور على) واجتماعية إنسانية علوم

  ."الفاعلة
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 الدراسي المستوى أثر" يوضح) 03( رقم جدول
 واإلرجائية الزمني المنظور على والتخصص والجنس
  ".الفاعلة

  تابعال المتغير
 المتغير
  المستقل

  الفاعلة اإلرجائية  الزمني المنظور
  الزمني، المنظور
  الفاعلة اإلرجائية

 قيمة  ف قيمة sig قيمة  ف قيمة
sig 

 sig قيمة  ف قيمة

 المستوى
  0.707  0.347  0.405  0.697  0.869 0.27  الدراسي

  0.776  0.254  0.550  0.358  0.776  0.81  الجنس

0.000  13.726 *0.012  6.436  التخصص
**  8.697  0.000**  

 المستوى
 الدراسي،
 الجنس،

0.034  0.854  0.513  0.475  0.303  0.739  

   0,05 مستوى عند دالة(*) 
  0,01 مستوى عند دالة(**) 

 إحصائيا دالة فروقا هناك بأن) 03( رقم اجلدول من يتضح
 من) وإنسانية اجتماعية وعلوم علوم( التخصص بني

 االجتماعية العلوم طلبة ختصص لصاحل الزمين املنظور
 هذا لطلبة احلسايب املتوسط بلغ حيث واإلنسانية
 ،)185,29) (واإلنسانية االجتماعية العلوم( التخصص

 التخصص طلبة عليه حتصل مما أكرب حسايب متوسط وهو
 املتوسط من أقل وهو) 176,80( بلغ حيث) العلمي(

 يتضح كما نسانية؛واإل االجتماعية العلوم لطلبة احلسايب
 وهي )0,012( كانت االحتمالية القيمة أن اجلدول من
 وجود لنا يتبني مما) 0,05( الداللة مستوى من أقل قيمة
) الزمين املنظور( متغري يف التخصصني طلبة بني فروق

 هذا وعلى واإلنسانية؛ االجتماعية العلوم طلبة ولصاحل
  .مينالز  املنظور على للتخصص أثر هناك األساس
 إحصائية داللة ذات فروق وجود اجلدول من لنا تبني كما
 ولصاحل) وإنسانية اجتماعية وعلوم علوم( التخصص بني
 بلغ حيث ،)واإلنسانية االجتماعية العلوم ختصص( طلبة

 واإلنسانية االجتماعية العلوم لطلبة احلسايب املتوسط
 الذي املتوسط من أكرب حسايب متوسط وهو) 71,77(

) 64,37( بلغ حيث) العلوم( طلبة عليه حتصل
 تبني واليت)ANOVA( التباين حتليل ملعامل وباستخدامنا

 لنا يتبني مما ؛)Sig. ) =0,00 االحتمالية القيمة أن لنا
)  وإنسانية اجتماعية وعلوم علوم( التخصص أثر وجود

 االجتماعية العلوم طلبة ولصاحل الفاعلة اإلرجائية على
  .واإلنسانية

 للتخصص أثر هناك أن كذلك اجلدول من لنا تبني كما
 معا واملتغريان) واإلنسانية االجتماعية والعلوم العلمي(
 القيمة بلغت حيث ،)الفاعلة واإلرجائية الزمين املنظور(

 داللة مستوى عند دالة وهي  (sig. = 0.00) االحتمالية
)0,01.(  

 بني إحصائيا دالة فروق هناك توجد ال أنه لنا يتبني كما
 الزمين، املنظور(و) التخصص اجلنس، الدراسي، املستوى(

 = .sig( االحتمالية القيمة بلغت حيث) الفاعلة واإلرجائية

). 0,05( الداللة مستوى من أكرب قيمة وهي )0,739
 ،)وإناث ذكور( اجلنس من كل أثر يوجد ال وعليه

 علمي( والتخصص) ماجستري و دكتوراه( الدراسي املستوى
 الزمين املنظور متغريي على) وإنسانية اجتماعية وعلوم

  .الفاعلة واإلرجائية
 :الرابعة الفرضية نتائج وتحليل عرض -4

 ماجستري الدراسي للمستوى أثر يوجد: "نصها واليت
 علوم علمي،( والتخصص) إناث ذكور واجلنس) دكتوراه

  ".العامة اإلرجائية على) وإنسانية اجتماعية
 الدراسي المستوى رأث يوضح) 04( رقم جدول
  ".العامة اإلرجائية على والتخصص والجنس

  التابع املتغري
  املستقل املتغري

  الفاعلة الزمين،اإلرجائية املنظور

 sig قيمة  ف قيمة

  0.644  0.215  الدراسي املستوى

  0.962  0.002  اجلنس

  0.526  0.404  التخصص

اجلنس، الدراسي، املستوى
  0.452  0.567  التخصص

 القيم كل أن نالحظ السابق اجلدول خالل من        
 ).sig( اإلحصائي التحليل من عليها املتحصل االحتمالية

 فروق توجد ال وبالتايل ،0.05 الداللة مستوى من أكرب
 املستوى(  املتغريات من كل بني إحصائية داللة ذات

  .العامة اإلرجائية ومتغري ،)التخصص ، اجلنس الدراسي،
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 :الخامسة الفرضية نتائج وتحليل عرض -5

 يف) اإلناث الذكور،( بني فروق توجد: "نصها واليت      
  ".العامة واإلرجائية الفاعلة واإلرجائية الزمين املنظور

 بين الفروق داللة يوضح) 05( رقم جدول
 واإلرجائية الزمني المنظور في) اإلناث الذكور،(

  العامة واإلرجائية الفاعلة

 المتغير
  التابع

  
 متغيرال

  المستقل

  العامة اإلرجائية  الفاعلة اإلرجائية  الزمني المنظور
 المنظورالزمني،

 الفاعلة، اإلرجائية
  العامة اإلرجائية

 قيمة
 قيمة  ف قيمة sig قيمة  ف

sig 
 قيمة  ف قيمة

sig 

 قيمة
  ف

 قيمة
sig 

0.00  الجنس
6 

0.939  2.385  0.124  0.000  0.98
4  

0.84
7  

0.4
70  

 
 القيم أن) 05( رقم السابق اجلدول خالل من لنا يتضح  

 من أكرب كانت ).sig( عليها املتحصل االحتمالية
 ذات فروق توجد ال وبالتايل ،)0,05( الداللة مستوى
 واإلرجائية) وإناث ذكور( اجلنس بني إحصائية داللة
  . العامة اإلرجائية وكذا الفاعلة
 :السادسة الفرضية نتائج وتحليل عرض -6

 للمنظور الفرعية املكونات بني عالقة دتوج: "نصها واليت
  " الفاعلة لإلرجائية الفرعية واملكونات الزمين

 المكونات بين العالقة يوضح) 06( رقم جدول.
 لإلرجائية الفرعية المكونات و الزمني للمنظور الفرعية
  .الفاعلة
  الفاعلة اإلرجائية
  الزمني المنظور

 ضغط تفضيل
  الوقت

 القرار
 الطوعي
  لالرجاء

 على لقدرةا
  احترام

  المواعيد

 عن الرضى
  النتائج

 -066.- **414. 092. 060.  السالب الماضي

148. -005.- الممتع الحاضر
*

.314** .172* 

 *187. -077.- 003. *-160.- المستقبل

 **222. **249. 037. 057. الماضي

 -034.- **293. 090. 097. الحتمي الحاضر

   0,05 ستوىم عند دالة(*)  

  0,01 مستوى عند دالة(**)  
 موجبة عالقة وجود) 06( رقم اجلدول من يتضح        
 املاضي( الفرعي املكون بني إحصائية داللة وذات

 القدرة( الفرعي واملكون ،)الزمين املنظور( ملتغري) السالب

 حيث) الفاعلة اإلرجائية( ملتغري) املواعيد احرتام على
 احتمالية وبقيمة ،)0,414( الرتباطا معامل قيمة بلغت

sig. = 0.00  الداللة مستوى من أصغر قيمة وهي 
 املستوى هذا عند إحصائيا دالة فهي وعليه) 0,01(

  ).0,01( األخري
 عالقة هناك أن اجلدول من نالحظ كما

) املمتع احلاضر( الفرعي املكون بني إحصائيا دالة ارتباطية
 الطوعي القرار( الفرعي كونوامل ،)الزمين املنظور( ملتغري

 قيمة بلغت حيث الفاعلة، اإلرجائية ملتغري) لإلرجاء
 = .sig( احتمالية وبقيمة ،)0,148( االرتباط معامل

 مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة فهي وعليه) 0.04
  ).0,05( داللة

 عالقة هناك أن اجلدول نتائج من تبني كما
 املنظور( ملتغري) املمتع اضراحل( الفرعي املكون بني موجبة
 ملتغري) املواعيد احرتام على القدرة( الفرعي واملكون) الزمين

 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
 فهي وعليه)sig. = 0.00( احتمالية وبقيمة ،)0,314(

  ).0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 هناك أن كذلك اجلدول نتائج من واتضح

 ملتغري) املمتع احلاضر( الفرعي املكون بني موجبة عالقة
 ملتغري) النتائج عن الرضا( الفرعي واملكون) الزمين املنظور(
 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
 فهي وعليه)sig. = 0.20( احتمالية وبقيمة ،)0,172(

  ).0.05( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 هناك أن كذلك اجلدول نتائج من تبني كما

 املنظور( ملتغري) املستقبل( الفرعي املكون بني موجبة عالقة
 ملتغري) الوقت ضغط تفضيل( الفرعي واملكون) الزمين

 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
 يفه وعليه)sig. = 0.03( احتمالية وبقيمة ،)0*-160.(

  ).0.05( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 عالقة هناك أن اجلدول نتائج من تبني كما

 املنظور( ملتغري) املستقبل( الفرعي املكون بني موجبة
 ملتغري) النتائج عن الرضا( الفرعي واملكون) الزمين

 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
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 فهي وعليه)sig. = 0.011( احتمالية وبقيمة ،)0,187(
  ).0.05( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 بني موجبة عالقة هناك أن اجلدول نتائج من تبني كما

) الزمين املنظور( ملتغري) اإلجيايب املاضي( الفرعي املكون
 ملتغري) املواعيد احرتام على القدرة( الفرعي واملكون

 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
 فهي وعليه)sig. = 0.00( احتمالية وبقيمة ،)0,249(

  ).0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 املاضي( الفرعي املكون بني عالقة وجدت كما

 عن الرضا( الفرعي واملكون) الزمين املنظور( ملتغري) اإلجيايب
 معامل قيمة بلغت) الفاعلة اإلرجائية( ملتغري) النتائج
 = .sig( االحتمالية القيمة وبلغت ،)0,222( االرتباط

 داللة وذات موجبة عالقة وجود على يدل مما)0.00
 عن النتائج عن والرضا اإلجيايب املاضي بني إحصائية
  ).0,01( داللة مستوى
 بني موجبة عالقة هناك أن اجلدول نتائج من تبني كما

) الزمين املنظور( ملتغري) احلتمي اضراحل( الفرعي املكون
 ملتغري) املواعيد احرتام على القدرة( الفرعي واملكون

 االرتباط معامل قيمة بلغت حيث ،)الفاعلة اإلرجائية(
 فهي وعليه)sig. = 0.00( احتمالية وبقيمة ،)0,293(

  ).0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط قيمة
 املاضي( الفرعية املكونات بني جبةمو  عالقة توجد مل بينما

 تفضيل( الفرعية واملكونات) الزمين املنظور( ملتغري) السالب
 النتائج عن والرضا لإلرجاء الطوعي والقرار الوقت ضغط
  .التوايل) الفاعلة اإلرجائية( متغري) على
) املمتع احلاضر( الفرعي املكون بني عالقة توجد مل كما

 ضغط تفضيل( الفرعي واملكون) الزمين املنظور( للمتغري
  ).الفاعلة اإلرجائية( ملتغري) الوقت
 الفرعية املتغريات بني عالقة كذلك توجد مل كما

 القرار( الفرعية واملتغريات) الزمين املنظور( ملتغري) املستقبل(
 ملتغري) املواعيد احرتام على والقدرة لإلرجاء، الطوعي

  ).الفاعلة اإلرجائية(
 بني عالقة وجود عدم على كذلك دولاجل نتائج ودلت
) الزمين املنظور( ملتغري) اإلجيايب املاضي( الفرعي املكون

 الطوعي والقرار الوقت، ضغط تفضيل( الفرعية واملكونات
  ).الفاعلة اإلرجائية( ملتغري) لإلرجاء

 املكون بني عالقة كذلك النتائج توجد مل وأخريا
) الزمين نظورامل( ملتغري) احلتمي احلاضر( الفرعي

 والقرار الوقت، ضغط تفضيل( الفرعية واملكونات
  ).الفاعلة اإلرجائية( ملتغري) لإلرجاء الطوعي
  : التوصيات

 الدراسة هذه تكون أن ميكن الدراسة هذه ضوء وعلى
   منها أخرى لدراسات األساس حجر
 طالب كلمن عند الفاعلة اإلرجائية بني املقارنة -

  التدرج بعد ملا راساتالد وطالب التدرج دراسات

  التدرج طلبة لدي الزمين املنظور -

  .اإلرجائية و املعريف السلوكي العالج -
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 السياسية والمهنية للقائم باإلعالم في الجزائر-الوضعية االجتماعية

  - زب الواحد والتعدديةالسياسة اإلعالمية بين مرحلتي الح - 
  عبد القادر بغداد بـاي. د
  المركز الجامعي غليزان  ،مدير معهد العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  
  :مـقدمـة

تعد الصحافة املكتوبة وسيلة مجاهريية من أكثر 
املنتوجات إستعماال يف اجملتمع اجلزائري ويف استعراض 

ا الصح افة بشكل ملختلف احلقب التارخيية اليت مرت 
عام والصحافة املكتوبة بشكل خاص، فاجلزائر واليت عرفت 
بعد اإلستقالل بصحافة احلزب الواحد، بعدها عرفت 
الصحافة املكتوبة مرحلة صعبة أدت إىل مجودها وعدم 

، ولكن بعد تلك 1988إنتاجها خاصة يف أحداث أكتوبر 
األحداث عرفت اجلزائر ما يسمى بالتعددية اإلعالمية، 

ن باستطاعة الصحافة املكتوبة أن تتنوع وتتعدد بظهور فكا
صحف أخرى جديدة وضعت هلا جمموعة من القوانني 
لتنظيم نفسها خالل ما ميسى بقانون اإلعالم الذي جنده 
حىت وقتنا الراهن يتغري وذلك ملواكبة التطور، فمن قانون 

، وتأثريها على 2002إىل قانون 2000إىل قانون  1984
  . ني اإلعالمحرية ومضام

ذا القطاع، و             إنّ لذلك وجب النهوض 
 بالتأكيدإدخال أي تطور يف مهنة الصحافة مرتبط 

، التنظيم الذي ال يزال خيطو ويتعثر يف أثننيبعاملني 
معادلة اإلعالم يف اجلزائر، وسد الثغرات القانونية، ويف 

و  علماء اإلعالم و االتصال بصفة عامةهذا اإلطار ركز 
على ضرورة وجود تواصل  اإلعالميون بصفة خاصة 

داخل األسرة اإلعالمية، يكون أكثر عمقا فيما يتعلق 
جل مناقشة مستقبل أمن  واقع الذي يعيشه الصحفيونبال

للمشتغلني يف هذا  واالجتماعيهذه املهنة والوضع املهين 
 االستمراريةاحلقل ومناقشة احلقوق األساسية اليت تكفل 

  .لصحفي وفق القواعد املهنية واملعايري الدوليةللعمل ا
ضة الصحافة املكتوبة لسبب تارخيي مهم،  وتعود 

 هي الطبقة حيث تكونت طبقة جديدة يف اجملتمع

اليت ال تنتمي إىل طبقة األسياد، وكان هؤالء  البورجوازية
  البورجوازيون يريدون أن يعرفوا على وجه السرعة أهم 

  
يف بالدهم و يف كل العامل املعروف  التغريات اليت حتدث

   )1(.آنذاك
ويزخر الرتاث اإلعالمي بالعديد من األمساء 
الالمعة اليت سامهت يف خدمة اجملتمع وقضاياه يف أوقات 
عصيبة من تاريخ اجلزائر، خاصة يف الفرتة االستعمارية، 
حيث محلوا على عاتقهم مسؤولية توجيه اجلمهور الذي 

الرسائل باعتبارهم قادة الرأي أو يستجيب ويتفاعل مع 
  .النخبة احملركة من جهة أخرى

 :القائم باإلعالم في ظل الحزب الواحد .1

نعترب من خالل هذا التقسيم أن السياسة اإلعالمية  
يف اجلزائر إنقسمت إىل مرحلتني كبريتني، الفاصل بينهما 
هو االنفتاح السياسي والتعددية احلزبية هلذا وجدنا من 

اعتماد هذا التقسيم، فمرحلة ما بني االنفتاح املفيد 
تتضمن ثالث مراحل تبدأ من اإلستقالل واليت متيز فيها 
اإلعالم بالتبعية وضيق األفق حنو احلرية يف التعبري عن الرأي 
وسيادة إيديولوجية احلزب الواحد، املكرس للنظرية 
التسلطية، هذه املرحلة تنتهي إىل غاية السنة اليت أدركت 

ها السلطة احلاكمة ضرورة التغيري، وإحداث نقلة نوعية في
حنو اخليار الدميقراطي الداعي للتعددية السياسية 

، 1989واإلعالمية، مث ما بعد اإلنفتاح واليت تبدأ منذ 
حيث تغريت الرؤية للواقع السياسي واإلعالمي، وتشكلت 
مالمح جديدة للسياسة اإلعالمية متثلت يف إقرار قانون 

، ومرورا بالدور الذي لعبته الصحافة 1990م سنة اإلعال
يف مواجهة اإلرهاب والوضع األمين املرتدي والالإستقرار 
الذي عرفته املؤسسات الدستورية، وصوال إىل تعديل 

والذي نص على ضرورة إحرتام حرية  1996الدستور سنة 
التعبري والصحافة، مث املرحلة اليت تشكلت بني املؤسسات 

وصوال إىل الفكرة األساسية من . والسلطة اإلعالمية
ا حرية الصحافة يف اجلزائر  استعراض املراحل اليت مرت 



 

201 
 

، نضيف مرحلتني 1989إىل غاية  1989إبتداء من 
ما متيزتا بتطورات كثرية أمهها احنسار  ضروريتني حبكم أ
الفكر األحادي املتمثل يف حزب جبهة التحرير الوطين 

إلستقالل، وكذا ظهور متغريات احلزب احلاكم منذ ا
سياسية واجتماعية كثرية أمهها عودة اهلدوء واألمن بإقرار 
قانون الوئام املدين، وفيما بعد ميثاق املصاحلة الوطنية مع 

  .إىل سدة السلطة" عبد العزيز بوتفليقة" جميء السيد
التطورات أيضا مشلت التشريعات واإلجراءات 

كالتعديالت اليت مست   التعسفية اليت حلقت بالصحافة
قانون العقوبات، والعدد القياسي للدعاوي القضائية 
املرفوعة ضد الصحفيني بتهم القذف والتشهري واملساس 

، بل وصل احلال إىل تعليق ...باملصلحة والسيادة الوطنية
  .بعض الصحف وسجن بعض الصحفيني

ألجل هذا وجدنا أنه من الضروري، احلديث عن 
، 2005وصوال إىل سنة  1999من سنة  مرحلة هامة تبدأ

هذه اليت يستعملها الكثري ) إىل يومنا(بدل إستعمال عبارة 
من الباحثني على اعتبار أن حتديد الرؤية، تفسح اجملال 

  .للباحثني استئناف حتديد املراحل الالحقة فيما بعد
لقد واجه الصحفيون بعد االستقالل مشكلة 

ة يف جمال اإلعالم وهذا التكوين نظرا لغياب خربات سابق
ما دعا إىل اإلستعانة بالتجربة اخلارجية، إذ جاء يف رسالة 

إىل أرفيه  1965سنة  -وزير اإلعالم–وجهها البشري بومعزة 
    :ما يلي)*(بورج

سوف تكون مسؤوال عن تكوين األجيال " 
كل شيء حباجة ألن يعاد ...اجلديدة من الصحفيني

مبادئ وال مراجع وال  فال توجد مدارس وال...تأسيسه
  )2( ."جيب تدارك ذلك بأسرع ما ميكن...جتربة للصحافة

وحدث ذلك ألن املتكونني يف ختصص اإلعالم 
آنذاك توجهوا إىل قطاعات أخرى خاصة اإلدارة 
والدبلوماسية، مما أدى إىل  إحداث فراغ يف املؤسسات 
اإلعالمية، األمر الذي استوجب توظيف صحفيني جدد 

كما أن املمارسني ملهنة   )3(.اط الكفاءة املهنيةدون اشرت 
اإلعالم مل يكونا من ذوي التكوين العايل، حيث حضت 
جمموعة من اإلعالميني لتكوين ملدة ثالثة أشهر فقط وهذا 

، وهذا ألن احلاصلني على شهادات جامعية يف 1964سنة 

ختصص اإلعالم إختاروا مناصب أخرى يف القطاع، الذي 
  ...).الراتب، السكن، النقل(ف أحسن يقوم على ظرو 

ومن ناحية أخرى فإن كل املواثيق والقوانني 
، اعتربت 1962واخلطابات الرمسية للمسؤولني خالل سنة 

القائم باإلعالم مناضال البد أن يضع يف ذهنه أولويات 
الدفاع عن الثورة والتوجه اإلشرتاكي للدولة اجلزائرية، 

األستاذ اإلبراهيمي أن فكيف ميكن للصحايف كما يقول 
" ميارس مهنته دون الوقوف يف فخ اإلستوظاف

fonctionnarisation"4( .والبريوقراطية(  
" حممد سيد حممد" يف هذا الصدد يذكر الدكتور 

أن رجل اإلعالم عندما يدرك الفلسفة اإلعالمية يف جمتمعه 
ا فإنه جيد الدافع احلقيقي والقوى إلقناع اجلمهور  ويقتنع 

ا يقدم هلم من إعالم، وأن وضوح الفلسفة اإلعالمية مب
جملتمع ما هو املعني احلقيقي للحماسة، والطاقة املتجددة 
ا رجل اإلعالم ليمارس عمله ويقتنع الناس مبا  اليت يتزود 

  )5( .به وتبع ما حاجة اجملتمع ومعتقداته ومصاحله
وقد عمدت الدولة إىل تعيني مديرين على رأس 

إلعالمية حىت تضمن قدرا من اهليمنة على املؤسسات ا
قطاع اإلعالم حيث منحتهم صالحيات واسعة حيث 
يستطعون مراقبة املادة اإلعالمية وكتم األصوات اإلعالمية 

  .وعزل القائم باإلعالم دون تقدمي تربير
إن استوظاف ": " حممد قرياط" يقول الدكتور

يني الصحفيني قد أجرب املهنيني على أن يكونوا سلب
وممارسني لصحافة تنتقد  بدل أن يكونوا إجيابيني) راكدين(

وتدافع عن مصاحل اجلماهري، هذه الوضعية املقلقة دفعت 
ببعض الصحفيني إىل التخلي عن املهنة وكانت نتيجة كل 
هذا أن مضمون اإلعالم أصبح دون املستوى املطلوب 
وبالتايل شجع هذا األمر على حبث املواطن اجلزائري عن 

  )6( .املعلومة الصادقة يف وسائل اإلعالم األجنبية
إن الوضع القانوين لإلعالم يف اجلزائر مل يتغري بعد 
االستقالل، فاحلكومة اجلزائرية آنذاك مل تصدر قانونا 

ديسمرب  31تشريعيا جديدا لإلعالم، بل صدر قانون يف 
يبقى العمل جاريا حسب التشريع :" ينص على أنه  1962

 مجيع امليادين اليت ليس فيها تعارض مع الفرنسي يف
 (*)يف هذه املرحلة مل يورد أي ميثاق رمسي. السيادة الوطنية
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تعريفا حمددا لدور الصحافة ومهمة الصحفي من خالل 
  .القوانني األساسية اليت تنظم عمله

مباأن :" ويف هذا الشأن يقول زهري إحدادن أنه
يف البداية مسا النشاط يف امليدان اإلعالمي مل يعترب 

ا بقيت يف حيز التطبيق أحكام  بالسيادة الوطنية، فإ
الفرنسي والقوانني اإلضافية التابعة  1881قانونية سنة 

هذا القانون كان يسمى قانون حرية الصحافة املطلقة )*(له
وكان حيدد معامل النشاط الصحفي ويقر بامللكية اخلاصة 

  .للصحافة املكتوبة
اة االستقالل عدد كبري من وبالفعل قد صدر غد

الصحف ميلكها جزائريون ال عالقة هلم باحلكومة وال 
باحلرب، وبدأت متارس نشاطها بكل حرية، باإلضافة إىل 

الذين تكونوا إبان احلقبة  هذا فإن العديد من الصحفيني
اإلستعمارية واحلرب التحريرية، توجهوا حنو قطاعات أخرى 

ا األمر الذي أدى بالقائمني مثل اإلدارة والدبلوماسية، هذ
على املؤسسات اإلعالمية إىل البحث عن صحفيني 

  .يغطون الفراغ دون أن تكون هناك شرط للكفاءة املهنية
هذه املرحلة متيزت بعدم ظهور قوانني خاصة 
بالصحافة، إال من حيث املرسوم اخلاص بتنظيم اإلذاعة 

تربها ، والذي يع1963أوت 01والتلفزيون الصادر بتاريخ 
مؤسسة عمومية تابعة للدولة هلا طابع جتاري وصناعي، 
 وأعطيت هلا صالحية اإلحتكار يف النشر الراديوفوين

خاص بتنظيم  1963أوت  1واملتلفز، كما صدر مرسوم يف 
  )8(.وكالة األنباء واعتبارها مؤسسة عمومية تابعة للدولة

وبعد اعتالء هواري  1959جوان  19لكن بعد 
احلكم، وعمله على دعم النظام اإلشرتاكي بومدين شدة 

من خالل تبنيه للكثري من املفاهيم اإلشرتاكية مثل الثورة 
الزراعية، الثورة الثقافية والثورة الصناعية، بدأت تتجلى 
مظاهر مرحلة جديدة اصطبغت فيها احلياة اإلعالمية 

  .بصيغة إيديولوجية تلتف حول السلطة
تفسري والتأكيد وهنا أصبح أسلوب التربير وال

لكافة ما تقوم به احلكومة من إجراءات وما تتخذه من 
قرارات بغض النظر عن مدى خطأ وصواب هذه القارات 
واإلجراءات مسة بارزة يف الصحافة اجلزائرية، األمر الذي 
أدى إىل تضييق اجملال املهين أمام هاجس النضال والتجنيد 

ة إلتزام وإميان أمام إحلاح الرمسني ويف كل مرة على ضرور 
الصحفي مبا جيري من إجنازات صحيحة إجيابية يف 

  .السلطة
إنعقد املؤمتر الرابع حلزب جبهة  1979ويف سنة 

التحرير الوطين يف شهر جانفي، الذي أقر ألول مرة أن 
املشكل اإلعالمي أصبح من املشاكل الكربى اليت تعاين 

م، كما منها اجلزائر، إذ وافق على الئحة خاصة باإلعال
أول قانون لإلعالم الذي جاء يف مادته  1982ظهر سنة 

األوىل أن اإلعالم قطاع من قطاعات السيادة الوطنية ويعرب 
  .اإلعالم بقيادة حزب جبهة التحرير الوطين

ولقد حاولت املؤسسة احلاكمة يف هذه الفرتة 
تطويع املؤسسة الصحفية، مما أهدر الكثري من تقاليد 

هم ما مييز مهنة الصحافة كمهنة جدول املهنة، وألغى أ
وحوار، حيث حتولت إىل وظيفة يسيطر عليها الطابع 
الرأسي االجتاه تتلقى التعليمات من أعلى وتقوم بتوصيلها 

  .إىل مجاهري القراء
القائم باإلعالم في ظل التعددية السياسية  .2

 :اإلعالمية

حنو  1988إجتهت اجلزائر بعد أحداث أكتوبر
، وكان هذا نتيجة جملموعة من العوامل سياسة التفتح

اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للشعب اجلزائري 
آنذاك، ومن بني النتائج اليت متخضت عن األحداث 

، والذي ينص على عدم 1988السابقة الذكر دستور 
 35املساس حبرية املعتقد وحرية الرأي كما جاء يف املادة 

حرية االبتكار " لدستور من نفس ا 36منه، وتقول املادة 
  )9(".الفكري والفين والعلمي

وقد استفاد رجال اإلعالم من الكثري من 
اإلمتيازات اليت حرموا منها من قبل هذه الفرتة ولكن مبجرد 

ودخول اجلزائر يف  1992توقيف املسار اإلنتخايب سنة 
حالة طوارئ، بدأت املرحلة الدموية العنيفة اليت حصدت 

عديد من الشخصيات املهمة يف اجلزائر وكان فيها أرواح ال
أغلبهم من الصحفيني، فكان أول صحفي سقط نتيجة 

بتاريخ "طاهر جاووت" هلذه الصراعات الصحفي
تتكلم متوت " صاحب املقولة املشهورة  26/05/1993
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ويف نفس السنة اغتيل " وتسكت متوت، إذن تكلم ومت
  .صحفيني 8

منظمة أمريكية (وقد ذكرت جلنة محاية الصحفيني 
، يف تقرير صادر عنها عن اغتياالت 1994سنة ) معروفة

الصحفيني تدخل ضمن خمطط يستهدف تصفيتهم 
أنه يف " صحفيني بال حدود" جسديا، كما ذكرت منظمة 

وقت معني بلغ عدد الصحفيني اجلزائريني املهاجرين إىل 
صحفيا يف إطار سياحي، وأن عدد الصحفيني  150فرنسا 
 200كان   1993ني املهاجرين إىل اخلارج منذ اجلزائري

صحفيا متوجهني إىل فرنسا وكندا، وقد صنفت جريدة 
"l’Expresse " وهي أكرب اجلرائد السكوندنافية مهنة

الصحافة يف اجلزائر من أخطر ما يكون يف العامل، حيث 
أمجع على أن البقعة  1997و 1993أجري حتقيق ما بني 

مهنة الصحافة يف العامل يف األخطر بالنسبة ملمارسة 
اجلزائر، وجتد اإلشارة إىل أن العديد من اهليئات الدولية 
م  والصحافيني من العامل العريب أو الغريب أظهروا مساند

  )10( .للصحفيني اجلزائريني يف هذه الفرتة العصيبة
من جهة أخرى واجه الصحفيون يف فرتة 

ة للظروف التسعينات مجلة من اإلعتقاالت، كانت نتيج
ا البالد، وقد تضاعفت هذه  الطارئة اليت مرت 

أي بعد أيام من  1992اإلعتقاالت خاصة بعد جانفي 
توقيف املسار اإلنتخايب، واستهدف خاصة الصحافيني 

  )11( .املعربني والذين أظهروا تعاطفهم مع احلزب املنحل
عناوين كثرية متكنت من الصمود والتحدي مقابل 

تفت بعد ظهور قصري حتت تسميات كثرية عناوين أكثر اخ
ومشارب سياسية وفكرية متنوعة وباللغتني، ففي الوقت 
الذي قابل فيه القارئ اجلزائري بتحفظ كبري الصحافة 
احلزبية، واستمر يف اإلبتعاد عن اإلعالم الرمسي، تبىن بقوة 
الظاهرة اإلعالمية املستقلة اليت كانت أقرب هلمومه 

اليت قضت على حاجز اللغة، فأصبح  وطموحاته، التجربة
التنافس بني عنوان وآخر على أسس مهنية بدل األساس 
اللغوي الذي كان مسيطرا ومقسما للساحة اإلعالمية 

  )12( .الوطنية إىل معرب ومفرنس
فال التعددية اإلعالمية وال حىت القوانني التشريعية 
الصادرة شفعت خبصوص املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر 

الذي نص يف أحد  -1989قانون اإلعالم وال دستور 
ا ال ميكن أن يتابع أحد أو يسجن بسبب  مواده على أ

للعاملني يف قطاع اإلعالم من إعالميني –أفكاره وآرائه 
، فقد أوجد املشرع ثغرات قانونية متكنه من ...وناشرين

ا على  النفاذ ملصادرة احلقوق واحلريات إذا شعر خبطور
  . السياسي القائمالنظام 

فقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين 
تصاعدا ألعمال العنف والتطرف واإلرهاب ضد أصحاب 
القلم والفكر، وأشارت بعض األرقام اليت أعلنها بعض 

إىل أن عدد اإلنتهاكات اليت تتعرض هلا  -خرباء اليونسكو
حالة سنويا، كما تقدر  1500حرية الصحافة تبلغ حوايل 

  .د الصحفيني الذي يلقون حتفهم سنويا ستني صحفياعد
ونظرا لتصاعد هذه الظاهرة بشكل خميف، فقد 
عقد مؤمترات وندوات عديدة على مستوى العلم لبحثها 
ومناقشتها بشكل علمي، ومن بني تلك املؤمترات، مؤمتر 

، وتضمنت 1993فينا حلقوق اإلنسان الذي عقد يف عام 
رهاب جبميع أشكاله واعتباره بنبذ اإل" توصياته توصية 

انتهاكا حلقوق اإلنسان وحرياته اإلنسانية األساسية 
ديدا ألمن الدول واستقرار احلكومات  والدميقراطية و
الشرعية، مع دعوة اجملتمع الدويل للتعاون يف منع ومكافحة 

  )13( .اإلرهاب
وقد إهتم بعض اخلرباء بتحديد تعريف اإلرهاب 

دف حتقيق إسرتاتيجية عن:( فهو ف منظم ومتصل 
أهداف سياسية، والقتل العمدي للمدنيني وتفجري أو 
نسف أو ختريب املنشآت غري العسكرية واستخدام العنف 

  ).أو التهديد ضد اجملتمع بوجه عام
فعلى الصعيد شهد الربع األخري من القرن 
العشرين تصعيدا للعنف من قبل التطرف واإلرهاب ضد 

من الدول العربية، وقد اهتم إحتاد  الصحفيني يف العديد
الصحفيني العرب برصد هذه اإلنتهاكات، حبيث أن عدد 
شهداء الصحافة العربية قد يفوق عدد شهداء الصحافة يف 
أي مكان من العامل، وإن الصحفيني العرب يفقدون 
صحفيا كل شهرين، وتضاف إىل أساليب اخلطف 

مان من العمل واإلعتقال واإلبعاد وحتديد اإلقامة واحلر 
الصحفي، واحلرمان من حرية احلركة على الساحة العربية، 
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وقد أصبح الصحفي العريب مواطنا مطاردا حماصرا ومهددا 
بالقتل يف أي حلظة، كذلك دخلت أجهزة القمع حرم 
املؤسسات الصحفية، فأصبحت هي األخرى معرضة 

  )14( .للنسف
أما يف التسعينات فقد تصاعدت أعمال العنف 

إلرهاب ضد الصحفيني العرب يف بعض الدول العربية وا
بشكل خميف، ولعل ما تعرضت له الصحافة اجلزائرية يف 
منتصف التسعينات ليدل داللة واضحة على استفحال 
خطر اإلرهاب واجلرائم اإلرهابية اليت يتعرض هلا 
الصحفيون، وقد عرب وفد اجلزائر يف كلمته أمام املؤمتر 

فيني العرب الذي عقد يف شهر ماي الثامن إلحتاد الصح
صحفيا  64، عن خطورة هذه الظاهرة حيث اغتيل 1996

هذا اهلجوم الرببري مل : خالل فرتة وجيزة، وقال وفد اجلزائر
يتمكن ومل ينل من عزمية الصحفيني يف اإلستمرار يف 
مهمتهم املتمثلة يف اإلعالم والنضال اليومي من أجل حرية 

  )15( .لقانونالتعبري يف ظل دولة ا
ونظر إلهتمام املؤمتر الثامن إلحتاد الصحفيني 
العرب بقضية معاناة الصحفيني من جرائم التطرف 
 هواإلرهاب، فقد حرص املؤمتر على أن تتضمن قرارات

وتوصياته إدانة كاملة هلذا النشاط اإلجرامي غري اإلنساين، 
 أدان املؤمتر اإلرهاب بكل صوره(وجاء يف بيانه اخلتامي 

وألوانه مبا أنه يسعى إىل تفويض السلطة ومقاومة اجملتمع 
بوسائل العنف يف أية دولة عربية، ويصادر حريات 
الصحفيني يف التعبري وميارس ضدهم أساليب التصفية 
اجلسدية والرتويع، ويدين املؤمتر اإلرهاب الذي يتسرت وراء 

أن الكفاح ضد اإلرهاب : األديان منه براء، وأكد املؤمتر
جيب أال خيل مببدأ التعددية الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
أو يستخدم كذريعة لتضييق اخلناق على احلريات العامة، 
وعلى حريات الصحفيني ووضع العراقيل أمام أداء 

  ).رسالتهم
ومن املالحظ أن اجلزائر كانت يف مقدمة الدول 
العربية، ودول العامل الثالث بصفة عامة، اليت تعرضت 

تها يف التسعينات من القرن العشرين هلجمات من صحاف
جانب عناصر التطرف واإلرهاب ما دعا منظمة اليونسكو 
إىل إصدار مناشدة للمجتمع الدويل يف أوائل شهر أفريل 

ألف دوالر،  600، لتقدمي مساعدة مالية تبلغ 1996عام 
وذلك إلعادة بناء مقرات الصحف اجلزائرية املستقلة اليت 

ا يف فيفري من العام نفسه، ونبهت املنظمة إىل مت تفجريه
أن املساعدة ستكون على شكل معدات وجتهيزات 

  .لتمكني تلك الصحف من مزاولة عملها
م متكنوا أخريا 1988وبعد ، إعتقد اإلعالميون أ

م وكشف جيوب الفساد يف كل مكان  من إمساع أصوا
صادرة من ربوع الوطن، وكانت جريدة اجلمهورية اليومية ال

يف والية وهران اجلزائرية حاضرة يف كشف تلك األمور اليت 
م الصاحل العام بشكل مباشر، إذ نشرت هذه اليومية يف 

باع طويل يسرح بإدارة " حتقيقا حتت عنوان  1989جانفي 
يتهم بالوثائق تواطؤ أصهار الرئيس السابق ..." قاصرة

التالعب الشاذيل بن جديد مع مسؤويل والية مستغامن يف 
بأمالك الدولة يف الوالية، ومت على إثر هذا التحقيق إقالة 

  )16( .مدير النشر بتهمة القذف
هذا التصرف من جانب السلطة كان مبثابة إنذار 

اجملاهد، : غري مباشر إىل العاملني يف العناوين األخرى مثل
، على أن إعالن التعددية أو احلديث ...النصر، الشعب

مية ال يعين املمارسة الفعلية هلا أو عن احلرية اإلعال
  .تكريسها

وقد تعرضت العديد من الصحف إىل إجراءات 
، حيث أصدر القانون 1992أكثر شدة بداية من أكتوبر 

املكمل حلالة الطوارئ وهو قانون مكافحة اإلرهاب الذي 
أن كل " والذي جاء يف مادته األوىل 92/03حيمل الرقم 

ائق أو املطبوعات اليت تشيد من يعيد نشر أو طبع الوث
وقد  ". باألعمال اإلرهابية يعاقب خبمس سنوات سجنا

  .كان هلذا القانون آثار سلبية على الصحافة وحرية اإلعالم
كما متيزت املرحلة بظهور شعار اسرتجاع هيبة 
الدولة، ودخول اإلرهاب مرحلة التخريب مستهدفا 

وإجبارها  املؤسسات والقطاعات اإلسرتاجتية لسل الدولة
بلعيد عبد "على اإلستجابة ملطالبه اإلنتحارية، وأقدم 

على حل اجمللس األعلى لإلعالم ومت جتميد العمل " السالم
، 1990وقانون اإلعالم لسنة  1989ببعض مواد دستور 

األمر الذي مسح للسلطة السياسية بأن تضيق اخلناق على 
اشر من الصحافة املستقلة، وهذا باستعمال األسلوب املب
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خالل تدخل عناصر األمن واعتقاهلا للصحفيني، باإلضافة 
إىل منعهم من الوصول إىل مصادر املعلومات، أو نشر 
املعلومات املتعلقة باألخبار األمنية مما أدى إىل توقيف 

  .جمموعة من الصحف
إذن اإلضطرابات األمنية والسياسية الكبرية 

مية، وعلى إنعكست بشكل أو بآخر على الوضعية اإلعال
مكتسبات الدميقراطية، وهي الفرتة اليت تزامنت مع تسلم 
السيد رضا مالك رئاسة احلكومة حيث اشتدت األزمة 
األمنية ووصلت إىل ذرة اهلمجية بعد أن صعدت 
اجلماعات اإلسالمية من عمليات التخريب ومالحقة 

السيد اليمني "ولكن بعد انتخاب  )17(واغتيال املثقفني
ظل النظام السياسي يف ظل األزمة  1995اية مع " زروال

األمنية والشرعية حياول البحث باستمرار عن البدائل 
املتاحة ملواجهة التصدع الناجم عن هذا الوضع وإضفاء 
طابع من الثقة واإلحرتام للنخبة احلاكمة واستكمال بناء 
اية  الصرح املؤسسايت والقانوين بالشكل الذي يفضي يف 

  .التحكم يف املسار للدولة اجلزائريةاألمر إىل 
لكن هذه التغريات ال تنسي اإلشارة إىل الصمود 

) العام واخلاص(الذي أبداه الصحفيون يف كال القطاعني 
أمام الرتدي الكبري للوضعية األمنية وظهور اإلرهاب وكذا 
الضغوط القانونية واإلقتصادية الكبرية، فلقد جلأت 

خاليا اإلتصال على مستوى  السلطات إىل تأسيس وإنشاء
املكلفة بتقدمي األخبار  1994وزارة الداخلية يف جوان 

األمنية، فهي الوحيد هلا، كما مت تأسيس جلان القراءة على 
اية  ، وهي 1994مستوى املطابع احلكومية وهذا مع 

مكلفة بالرقابة ومصادرة العناوين، كما مت فرض اإلقامة 
  )18(.املتابعني قضائيااجلربية على بعض الصحافيني 
بدأ اإلرهاب يهاجم   1993كما أنه ومنذ سنة 

كل من له صلة باإلعالم يف اجلزائر، وقائمة الصحافيني 
الثمانية الذين اغتيلوا يف تلك السنة هلي خري دليل على 

الطاهر جالوت رئيس حترير جملة القطيعة، : " ذلك أمثال
ورابح زنايت  ومصطفى عبادة رئيس سابق للتلفزة الوطنية،

صحفي، وإمساعيل يفصح صحفي يف 
، ومل يكن اإلرهاب يستثين أحدا من "وغريهم....التلفزيون

الصحفيني سواء كانوا ينتمون إىل القطاع العام أو 
  )19(.اخلاص

كما أحرز التدهور األمين واألزمة السياسية 
غموضا يف اخلطاب الرمسي حول الصحافة ودور الصحفي، 

باملصلحة العليا للوطن، :" اب املتعلقليعود بذلك اخلط
اخل، عاد ليضفي جو "..وعدم املساس بالوحدة الوطنية

  .الضباب حول النية احلقيقية للمؤسسات الرمسية يف البالد
حيث بدأت محلة توقيف الصحفيني أياما قليلة 

، ومست هذه 1992بعد توقيف املسار اإلنتخايب جانفي 
ي اجلرائد واجملالت اليت التوقيعات شرحية كبرية من صحفي

ا ملرشحي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ أثناء  فتحت صفحا
، فقد مت 1991ديسمرب  23إىل  15احلملة اإلنتخابية من 

وهو صحفي يف " فحاسي مجال" إيقاف الصحفي 
مؤسسة اإلذاعة ومناضل يف صفوف احلزب اإلسالمي، 

حلزب الناطقة باسم ا" الفرقان"وكان متعاونا مع صحيفة 
ومت أيضا إيقاف السيد حممود عبد الرمحان ...احملظور

(Hebdo libre)  والذي نشر وألول مرة حتقيقا يتعلق
بقضية القضاة املزيفني كشف فيه أن بعض القضاة زوروا 
وثائق تثبت مشاركتهم يف حرب التحرير الوطين باإلضافة 
إىل تعرضهم إىل اإلعتقال إبان تلك الفرتة، وهذا ألجل 

فع من املستوى املادي وحتسني األوضاع اإلدارية الر 
  .واحلصول على مرتبات جديدة

وقامت السلطات باعتقال مدير جريدة الشروق 
وكاتب عمود السردوك "  فوضيل على" العريب األسبوعية 

، وقد 1992جوان 21يف اجلريدة سعد بوعقبة، وهذا يف 
اء حكم عليهم بأربعة أشهر سجنا نافذة هذا اإلعتقال ج

تعرض فيه إىل " سعد بوعقبة" بسبب مقال كتبه الصحفي 
م إىل اخلارج  -حسبه–بعض الوزراء الذين يهربون  عائال

حبثا عن الرفاهية بعيدا عن اخلطر، فيما يسقط آالف 
الضحايا يوميا بسبب اإلرهاب، باإلضافة إىل انتقاده 
ا السلطة مع األزمة خاصة  املستمر للكيفية اليت تتعامل 

  .عد توقيف املسار االنتخايبب
كما منع الصحفيون من ممارسة املهنة مبنعهم من 
الكتابة حتت غطاء جمموعة من األسباب، كتلك املتعلقة 
بنشر إعالنات عن احلزب املنحل أو إجراء حوارات مع 
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قياداته أو حديث عن مكان إعتقاهلم وهذا ما حدث 
الة مراسل وك" حاج بن عثمان عبد القادر" للصحفي 

األنباء اجلزائرية بتمنراست والذي توبع قضائيا من قبل 
حمكمة عسكرية بعد أن كشف عن املكان الذي يعتقل فيه 

علي بن "الرجل الثاين يف حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
هذا الصحفي الذي حكم عليه بثالث سنوات " حاج

من قبل احملكمة العسكرية  1995سجنا نافذة يف جويلية 
  .ل يف عدد املفقودين حلد اآلنال يزا

إذن فالصحفيون إذن واجهوا يف هذه الفرتة اليت 
تتعلق األوىل باإلرهاب حبيث : صاحبت اإلنفتاح مشكلتني

م دفعوا ما يزيد عن  صحفي مثنا ملمارسة املهنة،  100أ
ا  واملشكلة الثانية هي القضايا املرفوعة ضدهم حبيث أ

أدت هذه احلالة قضية و  1500وصلت إىل أكثر من 
املضطربة وعدم اإلستقرار يف الشارع األساسي اجلزائري إىل 
بروز مشكالت وعقبات كبرية يف طريق الصحافة اجلزائرية 

  :أمهها
حرمان الصحافة من الكفاءة الصحفية الشابة اليت  -1

تضطر إىل مغادرة البالد والتوقف عن العمل 
الصحفي بسبب اخلوف من حالة اإلغتيال الذي 

سبعة ومخسني صحفيا وصحفية يف مدة ال تزيد  بلغ
 .عن عامني

املشكالت الفنية اليت تتعرض هلا الصحافة بسبب  -2
إرتفاع تكاليف اإلنتاج والطباعة الذي يؤدي إىل 

 .اإلحتجاب املؤقت أو التوقف الدائم من الصدور

خضوع الصحافة للرقابة احلكومية الصارمة بسبب  -3
ن مع العنف الدموي حالة عدم اإلستقرار الذي يتزام

الذي أصبح مسة شبه يومية يف بعض املناطق من 
 .اجلزائر 

خضوع هذه الصحافة حلالة من اإلضطراب الفكري  -4
الناشئ عن صراع املواقف واإلجتاهات املعربة عن 
ا مرحلة  مصاحل الفئات واألحزاب والتيارات اليت أفرز

لى التعديدية احلزبية السياسية يف اجلزائر، واليت تتج
 . يف املعارك الصحفية اليت تشهدها هذه الصحافة

، هذه املرحلة اليت تبدأ باعتالء 1999أما منذ سنة 
سدة احلكم، والذي حاول " عبد العزيز بوتفليقة"السيد

خالل فرتة حكمه أن يعيد األمن واالستقرار للبالد، وأن 
يرفع املستوى املعيشي للمواطن ويعيد اإلعتبار للجزائر يف 

افل الدولية، تعهد يف بداية حكمه أن تتحكم العالقة احمل
بينه وبني الصحافة خاصة املستقلة على احلوار والنقد البناء 
بعيدا عن القذف والتشهري، وتعهد بأن ال يتعرض  أي 

  . صحفي يف فرتة حكمه للسجن
مت تقدمي ثالث  2006ففي عهده وحىت سنة 

محراوي حبيب " مشاريع لقانون اإلعالم، ففي فرتة الوزير 
جاء قانون ميجد حرية الصحافة بشرط أال يتطرق " شوقي

" ، مث جاء ...الصحفي إىل أسرار الدولة دون حتديدها
ليقدم مشروعا حيمي حرية الصحافة " عبد العزيز رحايب

ويصب اهتمامه على تنظيم سوق اإلشهار دون أن يتحقق 
خليدة  "املشروع، ليلقى املصري نفسه، املشروع الذي قدمته

الذي يفرض ملف جناعة إقتصادية لتأسيس شركة " تومي
بومجعة " إعالمية وأخريا مشروع أخالقيات املهنة للسيد 

ماي  02الذي مت حتويله إىل مواد أخرى يوم " هيشور
ليبقى منصب وزير اإلتصال واإلعالم شاغرا حىت  2005

  .وقت الحق
ه وكان اجمللس األعلى ألخالقيات املهنة يف بيان ل

املؤرخ يف  165- 66إعترب أن مشروع املعدل واملتمم لألمر 
واملتعلق بقانون العقوبات يف مواده  1966جوان  08

اخلاصة باإلهانة والشتم والقذف يتضمن إنزالقات خطرية 
إذ قد ...ضد الصحافة والتعبري وضد الصحافيني واجملتمع

  )20( يؤدي تطبيقها إىل العودة إىل الرقابة الذاتية
م ومب اشرة بعد تعديل قانون العقوبات بدأت 

رؤساء : القذف والتشهري تعلن من أطراف عديدة
، ...البلديات، والة، مؤسسات عسكرية ومدنية وحكومية

رفعت املؤسسة العسكرية دعوى قضائية  2002ففي فيفري 
ضد مدير جريدة الوطن عمر بلهوشات والصحفية سليمة 

طن وهذا على خليفة تلمساين اليت تعمل يف صحيفة الو 
تتهم فيه املؤسسة  2001ديسمرب  01نشرها ملقال موقع يف 

كما . العسكرية بالقمع والضلوع يف أعمال غري شرعية
رفعت نفس املؤسسة دعوى ضد الكاريكاتوري علي ديالم 

بعد نشره لرسومات متس  LIBERTEمن صحيفة 
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ني املؤسسة  شخص الرئيس الراحل حممد بوضياف و
   .العسكرية

كما ألقت أحداث منطقة القبائل بظالهلا على 
املشهد اإلعالمي، حيث حتولت الصحف اخلاصة حسب 
بعض املراقبني للمشهد اإلعالمي إىل منظمات سياسية 

  )21( .تلعب دور األحزاب الغائبة يف منطقة القبائل
، بدأت أزمة فصول 2003يف منتصف شهر أوت 

املكتوبة، حينما  جديدة بني السلطة والصحافة املستقلة
 Liberté ،Le soirاخلرب، : أبلغت ستة يوميات هي 

d’Algerieو ،l’Expression والرأي، بضرورة دفع ،
ا قبل يوم  ، أدى الفعل املخالف 2003أوت  17مستحقا

هلذه التعليمة إىل توقف صدور هذه اليوميات يف الشرق 
، هذه القضية دفعت الناشرين 2003أوت 18والغرب يف 

 التنديد باملمارسات إنتقاما من الصحافة املرة اليت إىل
ا وكشفت املمارسات اخلطرية  نشرت الفضائح على أعمد
واليت تورطت فيها شخصيات يف السلطة والنظام عامة مثل 

  .التعذيب واستخدام النفوذ ألغراض مصلحية
ومن جهة أخرى وصف تقرير للفيدرالية الدولية 

مبناسبة اليوم العاملي حلرية للصحفيني ومنظمة ستيتويش 
بالصعبة بالنسبة للصحافة اجلزائرية،  2004الصحافة سنة 

حيث واجه الصحفيون أنواع من التهديدات واملراقبة 
والسجن، كما إعتربت املنظمة العربية للصحافة يف بيان 
مساندة وتضامن مع الصحافة املستقلة باجلزائر أصدرته يف 

مكسبا ال جيب التفريط ، حرية الصحافة 2004فيفري 
  .فيه

ويف اإلطار العام للممارسة الصحفية باجلزائر ما 
زال يتسم بالعشوائية والفوضى، حيث وبالرغم من 
ا  ا الصحافة املكتوبة يف بالدنا إال أ املكتسبات اليت أحرز
مل تستفد من التنظيم الذي يضمن هلا أرضية مهنة سليمة 

الصحفيني والتكوين تكفل املمارسة املهنية اخلاصة ب
املستمر والفعال والتحرر من القيود اليت تفرضها أصحاب 
املصاحل السياسية واإلقتصادية واملالية واإلجرامية واليت 
اعتبارها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مبناسبة اليوم العاملي 

وعاء املشاكل اليت تعرفها ( 2005حلرية الصحافة لسنة 
: دعا الرئيس الصحفيني إىل كما ) الصحافة والصحفيون

بأخالقيات وآداب املهنة، والتمسك أوال وقبل كل  دالتقيي
شيء بعد احلياد عن احلقيقة وعدم تزيفيها على أن يلتزم 

ال ينصبوا أنفسهم خصوما أو حكاما وأن : الصحفيون بأن
  .يسعوا خلدمة الوطن

ويبقى اجملال مفتوحا أمام وضعية اإلعالم احلالية 
قد تشهد تطورات يف املستقبل إما حنو ارتقائها  اليت رمبا

ا إىل املمارسات البائدة  واستمراريتها أو حنو تقهقرها وعود
ما مل يلتف اإلعالميون حول أسس أخالقية وقيمية ترفع 
من مستوى العمل اإلعالمي يف ظل القيم األخالقية الرقية، 

تطوره وتبقى رهانات السلطة أيضا مرهونة بارتقاء اإلعالم و 
ومل يتم هذا إال بالسعي الدؤوب حنو حترير قطاع السمعي 
البصري ودعم الصحافة املكتوبة الناشئة وإصدار تشريعات 
تليق مبستوى طموحات اإلعالميني كإلغاء عقوبة السجن 
يف حق الصحفيني ورفع حالة الطوارئ وهذا حىت يؤدوا 
واجبهم يف تكريس حق املواطن يف إعالن نزيه موضوعي 

  .صادقو 
إذا أرادت الصحافة أن تعيش فيجب عليها أن 
حتافظ على حريتها، وأن تظل مسؤولة عن كل ما تنشره 
وتبثه من أخبار وآراء كما أن على احلكومات واملستغلني 
بالصحافة واجلمهور أن يعملوا جاهدين ليكفلوا إستقالل 
الصحف وكرامتها ولكن العبء األكرب يقع على 

ني باإلتصال أنفسهم، الذين يقيمون اإلعالميني والقائم
احلجة والربهان والدليل أو ما يصطلح على تسميته 

واليت جندها نظرا ألمهيتها  Argumentationباحملاججة 
يف كل مكان، يف اخلطاب السياسي حينما حياول املرسل 
إستعمال خمتلف األساليب للفت انتباه سامعيه، ويف مرافعة 

ري على القضاة ويف الالفتة احملامي الذي حياول التأث
اإلشهارية عندما حياول رجل اإلشهار إلستمالة الزبائن إىل 

وهنا دخلت احملاججة ميدان اللسانيات ...منتوج معني
اإلنشائية  ةاليت تعىن بالقيم Pragmatiqueالتداولية 

  .للغة، أي قدرة الكالم على التأثري على الغري
لتطورات اليت إذ جيب على الصحافيني أن يواكبوا ا

حتصل يف ميدان اإلعالم واإلتصال وأن يتكونوا تكوينا 
يتناسب مع الرسالة اليت ستوكل إليهم، وأن ال يسمحوا 
ألي كان أن ينخرط يف املهنة إال وفق شروط معينة أمهها 
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األخالق العالية والثقافة الواسعة والدراية التامة للفنون 
  .الصحفية

واملنظومة التشريعية إىل جانب التأهيل والتكوين 
يوجد عامل آخر بإمكانه أن حيمي العمل اإلعالمي 
ويرتقي به أال وهو املنظمات املهنية يف النقابات وجمالس 
اإلعالم وأخالقيات املهنة اليت تكفل إستقالل الصحفيني 
وحتميهم من التدخالت السافرة وحترر اإلعالميني من 

  .رة أو غري مباشرةالقيود اليت قد تفرض عليهم بطريقة مباش
  :خـاتمـة

اية هذا املقال، البد لنا أن نؤكد أّن دراسات  يف 
القائمني باإلتصال تعد كعناصر فّعالة ومتأثرة يف عملية 
االتصال ، هي من الدراسات احلديثة نسبياً، إذا قيست 
يف إطار البعد الزمين للدراسات اليت تناولت العناصر 

كما تعد املمارسة املهنية األخرى للعملية االتصالية ،  
للقائم باالتصال من القضايا اليت توليها الدراسات 

  .اإلعالمية املعاصرة اهتماما كبريًا
 الذين يعيشون نيياجلزائر  نيالصحفي فاحتياجات    

م كثرية، من حيث مزرية   واجتماعيةأوضاعا مهنية  أ
واملهنية ومراجعة  االجتماعيةبتسوية أوضاعهم يطالبون 

وعددوا  ،اجلزائرالقوانني املنظمة للمهن الصحفية يف 
والضغوط  اجلزائراملشاكل العميقة اليت يعانيها الصحفي يف 

ين ر السياسية واإلدارية ومن أصحاب الصحف والناش
عترب يو  .قانونيةال إىل املمارسات غري أخالقية وغري إضافةً 

ية مع ملف تنظيم اجلزائر تعاطي السلطات  الصحفيون أنّ 
هن بطيء وغري جاد، و ال قطاع الصحافة يف الوقت الرا

ورفع  يعرب عن رغبة سياسية حقيقية يف تنظيم الصحافة،
املهنية على   والضغوط واالجتماعيةالسياسية  اإلكراهات

الصحفيني، وطالب الصحفيون اجلزائريون مبراجعة قانون 
وتوحيد البطاقة  1990اإلعالم الساري املفعول منذ عام 

                                                            .الصحفية
 اجلزائرإحساس رجال و نساء الصحافة و اإلعالم يف ف     

م يتخبطون يف وضعٍ  متدهوٍر  اجتماعي و إمجاعهم بأ
ليس وليد اللحظة و إمنا نتاج تراكم املشاكل اليت مل جتد 

فإن الوقت اليوم جد مناسب حيث   ،يف حينها هلا حالً 

كل القطاعات الوظيفية يف اجملتمع تسعى لبلوغ مراميها 
     ".االجتماعيةوأهدافها يف التنظيم و حتصيل للحقوق 

ويف األخري تبقى الصحافة واإلعالم  والصحفيون    
موضوعًا وجمال حبٍث أوسع من أن نلم بكل حيثياته 

و حبث واحد، وبالتايل فبحثنا هذا، ومعطياته يف دراسة أ
وكما هو طموحنا حماولٌة جادٌة ومتواضعٌة لطرح إشكالية 
اخللفّيات االجتماعية واملهنية للصحفيني اليت جيب 

ا يف جمال البحوث األكادميية   .التكفل 
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  واإلقناع في الّرسالة اإلعالمية  صُّحفتسويق محتوى ال
 

 حمادي محمد

  مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس، ة العلوم االجتماعيةكليقسم علوم االعالم واالتصال ، 
 

  مقدمة
دفع احتدام املنافسة بني املنابر الصحفية يف 
الّساحة اإلعالمية، هيئات التحرير يف الّصحف إىل التفكري 
يف آليات وتقنيات جديدة يف صياغة املضامني اإلعالمية، 

ليب معينة وتسويقها جلمهور القراء، من خالل انتهاج أسا
يف معاجلة املواد اإلعالمية، والرتكيز على تلك اليت تتماشى 

  .مع ميوالت ورغبات املتلقي وتشكل اهتماماته
وُيشّكل احملتوى اإلعالمي، حمور اهتمام القائمني 

ة يف تغيري حف، حىت أنه يتسبب يف كل مرّ على الصُّ 
السياسة االخبارية املنتهجة من طرف رؤساء التحرير، 

ن يعمدون إىل التنويع يف طرائق معاجلة املواد الذي
اإلعالمية، وإخراجها على الصفحات، من أجل مالمسة 
اجلوانب النفسية للقراء باستثارة عواطفهم، وخلق الرغبة 

تم أقسام التحرير . لديهم يف مطالعة حمتوى هذه اجلرائد و
يف الصحف، باألخبار اخلفيفة الّساخنة واملتنوعة، اليت 

اإلثارة واخلروج عن املألوف وكذا طابع الرتاجيديا،  حتمل 
رقة والفضائح األخالقية، وكل على غرار جرائم القتل والسّ 

اسة ورجال املال ما يتعلق مبشاهري الفن والرياضة والسّ 
ا أكثر ...واألعمال فمثل هذه األخبار  أثبتت التجارب أ

اجلادة،  مقروئية لدى شرائح كبرية من اجملتمع، من املواضيع
إال أن ...اليت تعاجل قضايا سياسية أو اقتصادية أو دينية

حف يف األلفية الثالثة مل تعد تقتصر على مضامني الصّ 
ا إىل معاجلة  نوعية األخبار السالفة الذكر، بل تعد
مواضيع تأخذ طابعا تسويقيا لصورة املؤسسة اإلعالمية 

ا،   كإيراد نفسها، من خالل نشر مواضيع تتناول جناحا
تفاصيل احلصول على سبق صحفي يف جمال معني، وكيف 
استطاع طاقم التحرير الوصول إىل معلومات خطرية، 

فها نشر عوبات اليت واجهها، وردود الفعل اليت خلّ والصُّ 
مثل هذه املواضيع، وهو ما يؤدي إىل خلق نوع من اإلثارة 
دف جلب مجهور القراء، وهناك طرائق أخرى يعتمدها 

 ائمون على الصحف، من أجل تعزيز مكانتها يف الق

 
الساحة اإلعالمية، كذكر أرقام السحب والتوزيع اليت 
ا والتكرميات اليت  وصلت إليها، واجلوائز اليت حصد
ا، من طرف هيئات ومنظمات رمسية وغري  حظيت 
رمسية، وأحيانا تلجأ بعض الصحف إىل تغطية تظاهرات 

صادية وحىت خريية شاركت ونشاطات رياضية فكرية واقت
دف  فيها، أو نشر إشهارات حتمل رسالة تسويقية عنها، 

فإىل أي مدى . غرس صورة إجيابية عنها لدى أفراد اجملتمع
تؤثر أساليب تسويق احملتوى اإلعالمي على قراء الصحف؟ 
ا إقناع املتلقي بالرسالة اليت حيملها املضمون  وهل بإمكا

  الصحفي؟
" البضاعة"ع المنتوجات إلى ترويج من بي..تسويقال

  ...اإلعالمية
مل يعّد التسويق حكرا على اجملال االقتصادي، بل 

وتغلغل يف امتد ليشمل حقوال أخرى كالسياسة واإلعالم، 
احلياة االجتماعية، حىت غدا نشاطا ال ميكن االستغناء 

  .عنه، للتأثري يف أفراد اجملتمع وتغيري أفكارهم وسلوكياته
هو ترمجة : "احية اللغوية فإن التسويقومن الن

االجنليزية، املشتقة من الكلمة الالتينية  Marketingلكلمة 
Mercatus  اليت تعين السوق، اليت تقابلها كلمةMarket  

يف االجنليزية، وتعين أيضا املكان الذي يلتقي فيه البائع 
تصبح  ingوإذا أضيف هلذه الكلمة املقطع . باملشرتي

Marketing 1(،"اليت تعين االستمرارية يف وجود السوق( 
هناك عديد التعريفات ملفهوم التسويق : اصطالحا أّما

الذي تطور على مّر التاريخ وطرأت عليه عديد التغّريات، 
حيث ارتبط يف البداية بالنشاط االقتصادي، ويف هذا 

، الذي يرى أن )Drucker(دروكرالصدد جند تعريف 
يهدف إىل زيادة حجم "ذي التسويق هو النشاط ال

املبيعات باالرتكاز على الزبون وانطالقا من معرفته وفهمه 
  )2( .يف نقطة ميكن للمنتج أن يرضيها
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التسويق بأنه ) Kotler(يف حني يعرف كوتلر
امليكانيزم االقتصادي واالجتماعي الذي يسمح لألفراد "

م من خالل خلق منتجات ذات  واجلماعات بإرضاء رغبا
اللجنة األمريكية للتسويق حتدد بدورها  )3(".وتبادهلاقيمة 

يستوجب التخطيط ووضع قيد "بأنه وترى مفهوم التسويق 
 خلق املنتوج،:التنفيذ والدراسة جمموعة من العوامل

التوزيع لفكرة، منتوج أو خدمة تسعى  التسعرية،الرتويج،
  )4(.إىل إرضاء رغبات اجلماعات وكذا األفراد

بل هو عملية . ّرد دعاية وبيعجموالتسويق ليس 
معقدة تتأقلم مع كل منتج أو فكرة أو خدمة جدية، 

ويف هذا السياق يظهر ، دف إشباع رغبات الزبائن
نظام متكامل ومستمر يبدأ :"تعريف آخر للتسويق على أنه

بدراسة حاجات ورغبات الزبائن وينتهي بدراسة ردود 
 )5(".مفعلهم جتاه السلع واخلدمات اليت قدمت هل

 A .M.Aوتعرف اجلمعية األمريكية للتسويق 
جمموعة املمارسات التجارية الالزمة لتوجيه، "التسويق بأنه 

وإرشاد السلع واخلدمات، عند تدفقها من املنتج إىل 
ويرى يورام ويند أن نشاط  )6(".املستهلك أو املستخدم

إال سلسلة من األنشطة "التسويق كفكر وممارسة ما هو 
ليات والرؤى واالسرتاتيجيات والتكتيكات اهلجومية والفعا

والدفاعية اليت ختتص بآلية إنسياب السلع واخلدمات من 
مواقع إنتاجها أو توافرها إىل أماكن استهالكها أو 
استخدامها واالستفادة منها، وكذلك مجيع األنشطة 
السابقة لإلنتاج والالحقة لالستهالك واالستخدام،  واليت 

حث عن احلاجات وتشخيصها يف حماولة تتعلق بالب
  )7(".الشباعها

ومل يقتصر التسويق على امليدان االقتصادي، بل 
تعداه إىل اجلانب االجتماعي، حيث ظهر املفهوم 

يبىن على فرض أساسي "االجتماعي للتسويق، الذي 
مفاده أن على املؤسسة أن حتدد حاجات ورغبات 

على التكيف معها األسواق اليت تتعامل فيها، وأن تعمل 
مبا ميكنها من إشباع تلك احلاجات والرغبات بشكل أكرب 
فعالية وبتأثري أكرب من املنافسني، وذلك باعتبار املستهلك 

  )8(".جزء من اجملتمع

ويتضح من خالل هذا التعريف، أن التسويق يركز 
على مصلحة الفرد واجملتمع اليت ينبغي تكون فوق كل 

يت متارس النشاط التسويقي أن تويل اعتبار وعلى املؤسسة ال
أمهية هلذا اجلانب، أثناء االستجابة حلاجات ورغبات 
 .املستهلكني اليت تتصادم يف مرات عدة مع املصلحة العامة

عملية االدارة :"ويُعّرف معهد الزمالة التسويقي التسويق بأنه
املسؤولة عن حتديد ومعرفة وتوقع وإشباع حاجات الزبائن 

جمموعة :"وهناك تعريف واقعي للتسويق على أنه )9(".برحبية
من الوسائل اليت تتوفر عليها املؤسسات من أجل بيع 

ا لزبائنها ، ويركز هذا التعريف على ثالث "منتجا
فالتسويق  )10(.مصطلحات وهي البيع، املنتوجات، والزبائن

يهدف إىل حتسني املنتوج وتطويره من أجل االستجابة إىل 
املسّوقون  املستهلكني، كما يُقّدم حاجات ورغبات
مؤسستهم من أجل  هااليت تنشط في ،وقمعلومات عن السّ 

، ويسامهون التعرف على الزبائن احلاليني واملستهدفني الحقا
، ويف ن من مضاعفة املبيعاتمتكّ اليت فرص، اليف خلق 

حال كساد املنتوجات ونفور الزبائن منها، جيد رجال 
ن على مواجهة هذه الصعوبات التسويق أنفسهم جمربي

ويسعى أيضا التسويق إىل منو املؤسسة  .وإجياد احللول هلا
عرب اكتساح السوق ومضاعفة املبيعات، وخلق وحدات 
إنتاجية ملواجهة الطلب على السلع، واألخذ بعني االعتبار 
املنافسة مع باقي املؤسسات، مما يؤدي إىل إطالق 

نتها يف السوق، استثمارات جديدة للحفاظ على مكا
  .وضمان بقائها واستمراريتها

وقد تغلغل التسويق يف احلياة السياسية يف القرن 
العشرين، خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث 

عتمدها االيت  نفسهااألساليب  تبىن الساسة يف هذا البلد 
فدرسوا احتياجات ورغبات مسوقو املنتجات االقتصادية، 

م مستهلكني ملنتوج  الناخبني، الذين ينظر إليهم أ
يُعرض عليهم يف احلمالت االنتخابية، وخلق سياسي،  

التسويق السياسي منفعة متبادلة بني التشكيالت السياسية 
م لألحزاب أو املرشحني  والناخبني، الذين مينحون أصوا
ا أولئك الذين  مقابل حصوهلم على املنافع اليت وعدهم 

م، ذا  حصلوا على أصوا أثناء احلمالت االنتخابية، و
الطرح فقد غدا الناخبون أو اجلمهور زبائن لبضاعة سياسية 
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يقدمها مرشحون ورؤساء أحزاب، الذين يعملون على 
  .سيةإشباع حاجات ورغبات زبائن بضاعتهم السيا

حتليل وختطيط :"يعّرف التسويق السياسي على أنه  
واالنتخابية، اليت وتنفيذ والتحكم يف الربامج السياسية 

تضمن بناء العالقات ذات املنفعة املتبادلة بني كيان 
سياسي ما أو مرشح ما وبني الناخبني، واحلفاظ على هذه 

وهناك " العالقة من أجل حتقيق أهداف املسوق السياسي
تطبيق مبادئ التسويق "تعريف آخر للتسويق السياسي بأنه 

ا الكيانات وأساليبه يف احلمالت السياسية اليت تق وم 
السياسية أو األحزاب أو األفراد، وتتضمن هذه األساليب 
حتليل السوق السياسي وختطيط وتنفيذ احلمالت 

جمموعة األنشطة اليت تستهدف "وهو  )11(،"السياسية
تنظيم عدد املؤيدين ملرشح سياسي أو حزب أو فكرة أو 
برنامج معني، مبا يف ذلك الدعم املادي واجلماهريي 

ستخدام كافة وسائل االتصال اجلماهريي أو أي وسائل با
  )12(".أخرى ضرورية

الفروع  منمفهوم التسويق اإلعالمي، ويُعد 
عملية التحليل احلديثة للتسويق، حيث ميكن تعريفه بأنه 

والتخطيط والتنفيذ لرتويج منتجات باالستعانة بوسائل 
ضا وهو أي. اإلعالم، لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن

عبارة عن جمموعة من العمليات واألنشطة، اليت متّكن 
دف التأثري  عليه  من إيصال الرسالة االعالمية للمتلقي 

وحىت وسائل اإلعالم اليت كانت . وتغيري آرائه وسلوكياته
تروج لسلع وخدمات وأفكار مؤسسات ومنظمات 
أخرى، أضحت تروج هي األخرى لبضاعتها الصحفية 

عالمية، وجند صحفا يف اجلزائر عمدت يف عرب املنابر اإل
إىل الرتويج لنفسها من خالل تلك السنوات األخرية، 

ا، اليت تتحدث فيها  املواضيع اليت املنشورة على صفحا
ا والنجاحات اليت حققتها يف الساحة  عن إجنازا

  . اإلعالمية
  تسويق المضمون الصُّحفي وخصائص المتلقي

معلومات، حتمل تعمل كل جريدة على مجع   
م ومراكزهم  بيانات عن قرائها، أعمارهم ميوال

االجتماعية، واملواضيع اليت يقبلون على مطالعتها، ويظهر 
ا، ورصد  ذلك من خالل سبور اآلراء اليت تقوم 

ا مواضيع معينة على  التعليقات والقراءات اليت حظيت 
يعة  اخلروج بتصور عن طبىلموقعها اإللكرتوين، ما يؤدي إ
  .املواضيع اليت تثري اهتمام القراء

وحيمل احملتوى اإلعالمي يف الصحف، املتمثل يف  
األخبار والتقارير والربورجتات والتحقيقات واألعمدة 

رسالة اتصالية تستهدف ...الصحفية واملساحات اإلشهارية
القارئ باعتباره املتلقي هلذه الرسالة، ما يستوجب على 

ياغة املضمون بطريقة جيدة، احملّررين الصحفيني ص
وواضحة تراعي املستوى املعريف والثقايف للمتلقي، الذي 
يُفّسر الرسالة اإلعالمية بناءا على قدراته الفكرية، كما أن 

العوامل النفسية واإلجتماعية اليت االستجابة هلا تتم وفقا 
متيز األفراد، فهي تدفعهم إىل انتقاء مضامني 

  .هم عن أخرىوتصرف انتباه إعالمية،
كال من ملفني ديفلري وقد تناولت أحباث  

وساندرابول روكيتش، عملية اإلستجابة لدى املتلقي، من 
خالل نظريات االختيار اإلنتقائي، املرتكزة على أربعة 

مبدأ اإلهتمام االنتقائي، مبدأ اإلدراك اإلنتقائي، :مبادئ
 ويشري. مبدأ التذكر اإلنتقائي، مبدأ التصرف اإلنتقائي

مبدأ االهتمام االنتقائي، إىل الفروقات املعرفية، ومستويات 
التفكري لدى  املتلقني، ما ينجر عنه  تباين يف درجة 
االهتمام باملضامني الصحفية،  حيث ال يستجيب املتلقي 
ا بسيطة أو  إىل املواد الصحفية اليت تكون درجة اهتمامه 

ا، منعدمة، يف املقابل تشد انتباهه املواضيع ا ليت يهتم 
ا،  فالقراء املتابعون ألخبار األندية الرياضية اليت يناصرو
جتدهم يقبلون على قراءة املواضيع، اليت تتحدث عنها، من 
أخبار ترصد جديدها، وحوارات مع العبيها ومسؤوليها، 
أما أولئك املهتمون باألخبار اخلفيفة واملتنوعة، يطالعون 

لقتل واالغتصاب تلك األخبار اليت تتحدث عن ا
  . والفضائح األخالقية

ويتعّلق اإلدراك اإلنتقائي باجلوانب النفسية لدى  
فقاعدة "املتلقي اليت تتحكم يف تفسري الرسالة اليت تصله،  

هي أن من لديهم صفات نفسية متميزة : اإلدراك اإلنتقائي
وتوجهات سلوكية خاصة بفئات حمددة وانتماءات إىل 

سرون نفس املضمون اإلعالمي شبكة اجتماعية، سيف
  )13(".بأساليب خمتلفة
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أما بالنسبة للتذكر االنتقائي، فال ميكن للمتلقي 
أن يتذكر مجيع املضامني الصحفية اليت طالعها، وإمنا 
يسرتجع فقط تلك هلا عالقة باهتماماته ورغباته، وترتبط 

بالتخيل والتذكر مبعىن قدرة العقل على "هذه العملية 
صور اليت حدثت يف املاضي وختيل صور لواقع اسرتجاع ال
ويف ما خيص مبدأ التصرف االنتقائي فهو  )14(،"مل حيدث

يشّكل آخر مرحلة يف التأثري على املتلقي، اليت تقيم من 
خالهلا فعالية الّرسالة اإلعالمية إن حققت الغاية املرجوة 
منها أم ال ؟، أي بإمكان الرسالة اإلعالمية أن تغري أفكار 

   .املتلقي أو تدفعه إىل القيام بسلوكيات معينة
  أساليب اإلقناع في الّرسالة اإلعالمية

ارتبط مفهوم اإلقناع بعملية تغيري السلوك 
املرتكز يف األساس على احلاجات اليت يسعى . اإلنساين

الفرد إىل إشباعها، كاألكل، الشرب، الراحة النفسية، أو 
  ... ، والغضباخلوفو ق، املسائل اليت يريد تفاديها كالقل

قِنع بالكسر، يقَنع قُنوًعا وقناعًة إذا : "واإلقناع لغة
رضي، وقَنعت لفالن يريد خضعت له، وأقنعين كذا أي 

تأثري :"أما اصطالحا يعرفه واالس بأنه )15(".أرضاين
املصدر يف املستقبلني بطريقة مناسبة ومساعدة على حتقيق 

ملية معينة، أين تكون األهداف املرغوب فيها، عن طريق ع
واإلتصال الذي يهدف  )16(،"الرسائل حمدِّدة هلذا التأثري

إىل اإلقناع والتأثري يف اجلماهري يسمى باإلتصال اإلقناعي، 
اإلتصال الذي حيدث عندما يوجه القائم باإلتصال "وهو 

رسائله اإلعالمية إلحداث تأثري مركز  - عن قصد–
ت معينة مستهدفة حمسوب على اجتاهات وسلوك جمموعا

  )17(".من اجلمهور
وتقوم العملية اإلقناعية يف وسائل اإلعالم على 
قدر كبري من التخطيط،  وقد تناولت إسهامات ملفني 
ديفلري وساندرا بول روكيتش اسرتاتيجيات اإلقناع، 

اإلسرتاتيجية السيكودينامية، اإلسرتاتيجية اإلجتماعية :وهي
  . ملعاينالثقافية، إسرتاتيجية إنشاء ا

تقوم اإلسرتاتيجية السيكودينامية على التأثري يف 
العوامل اإلدراكية لدى املتلقي، اليت تشّكلت لديه بفضل 
مؤسسات التنشئة االجتماعية، كاألسرة واملدرسة 

، حيث يلجأ اإلعالميون إىل تغيري البىن ...واملسجد

و اإلدراكية لألفراد، ويف هذا الّصدد تشري الدكتورة شيماء ذ
أمهية املعىن الذي يعطيه املتلقي للرسالة، "الفقار زغيب إىل 

ومن مث فإننا إذا أردنا التنبؤ بتأثري رسالة ما على اجتاه فرد 
معني، فال بد أن نعرف كيف يدرك هذا الفرد هذه 

وتركز اإلسرتاتيجية السيكودينامية على  )18(".الرسالة
إلقناع والتأثري اجلوانب النفسية للفرد، بغية إحداث عملية ا
افرتاضا يشري "يف سلوكيات املتلقي، ويعين ذلك أن هناك 

إىل أن أداة اإلقناع إمنا تكمن يف تعديل البناء السيكولوجي 
الداخلي للفرد، حبيث تؤدي العالقة الدينامية السيكولوجية 
بني العمليات الداخلية الكامنة، والسلوك العلين الظاهر إىل 

وتؤثر  )19(".باالتصال اإلقناعي أفعال يريدها القائم
احلاجات النفسية اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها يف العملية 
اإلقناعية، كاألمن والسكينة، لذلك يستوجب فهم 

ا األفراد   .اخلصائص السيكولوجية اليت يتميز 
أن االجتاه السيكودينامي لإلقناع، "هذا ما يبني 

ين السلوك، وذلك يؤكد على القوى الداخلية للفرد يف تكو 
باعتبار البناء الداخلي للنفس البشرية هو نتاج للتعليم، 
وهذا التأكيد هو الذي جيعل من املمكن استخدام وسائل 
اإلتصال اجلماهريية لتعديل هذا البناء، حبيث يغري هذا 

  )20(".السلوك
وليست وحدها اخلصائص النفسية  لدى األفراد 

اعية بني املرسل واملستقبل، هي اليت تتحكم يف العملية اإلقن
يضا تأثري أبل جند أن اجلوانب الثقافية واالجتماعية لديها 

اإلسرتاتيجية الثقافية واإلجتماعية  على املتلقي، وهنا تظهر
اليت تركز على العوامل اخلارجية، املتمثلة يف الثقافة اليت 
تعترب عامال مهما يف التحكم يف السلوكيات اإلنسانية، 

موعة من التصرفات ال ميكن تفسريها، إال إذا فهناك جم
رجعنا إىل البيئة الثقافية واإلجتماعية اليت نشأ فيها الفرد، 

  .واليت تؤثر على طرائق تفكريه وتشكيل سلوكه
وتساهم املضامني اإلعالمية اليت تنشرها الصحف 
يف تنمية املعارف لدى األفراد وإنشاء املعاين حول مسائل 

احل العام، حيث ترسم صورة إجيابية أو معينة، تشكل الص
سلبية يف ذهن املتلقي، وتقدم له جمموعة من اخليارات اليت 
متكنه من مواجهة املواقف اليت تصادفه، كما تؤدي 
املعلومات املكثفة اليت يتلقفها األفراد من وسائل اإلعالم، 
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م، وهنا حتقق الرسالة اإلعالمية  يف تغيري أفكارهم وسلوكيا
  . املرغوب فيه من عملية اإلقناع والتأثري األثر

ويندرج هذا الطرح ضمن إسرتاتيجية إنشاء 
املعاين، اليت تعمل مببدأ تعلم واعمل، فالرسالة اإلعالمية 
املقنعة تؤدي إىل خلق معان جديدة أو تغيري املعاين القدمية 

وهذا ال . وهذه املعاين تؤدي إىل توجيه سلوكيات األفراد
جون نويل كابفرير إال بقبول معىن الرسالة "ر يتأتى يف نظ

من طرف املتلقي، وذلك مبراعاة وضعيات اإلتصال 
املختلفة املرتبطة بعوامل البيئة، الزمن، حضور أو غياب 

  )21( ...." اجلماعة
دف املضامني اإلعالمية املنشورة على و 

صفحات اجلرائد إىل إقناع القارئ وتغيري أفكاره وسلوكياته، 
يتبع احملّررون الصحفيون أساليب لغوية مثرية يف   حيث

كتابة مواضيعهم،  قد تؤدي إىل استثارة عواطف املتلقي  
كتلك الكلمات املبسطة واملنتقاة بعناية، اليت يكون هلا 
األثر البالغ على نفسية القراء، أو تلك احلكم واألمثال 

  . الشعبية، السائدة يف جمتمع من اجملتمعات
ن اللغوي الذي يتمتع به احملرر يلعب املخزو 

الصحفي، دورا بالغ األمهية يف عرض مواضيعه بطريقة 
ا، خاصة  جذابة ومشوقة، ختلق املتعة واإلثارة عند قراء

والكناية واإلستفهام واحملسنات  عندما  يستخدم التشبيه
البديعية كالطباق واجلناس، لتقريب املعىن للمتلقي وشّد 

خرى يوظف الكاتب الصحفي انتباهه، ويف مواضع أ
ألفاظا حتمل شحنة عاطفية مبنية على مشاعر احلب أو 

وال ميكن ...معني الكراهية لشخصية أو هيئة أو بلد
لأللفاظ املعربة واملؤثرة يف آن واحد أن تكون وحدها كافية 
إلقناع املتلقي باألفكار اليت حيملها املضمون الصحفي، بل 

شواهد املنطقية، املتمثلة يف البد باالستعانة باألدلة وال
يتوىل الصحفيون و ...األرقام واالحصائيات والوثائق

املقتدرون من ذوي اخلربة مهّمة حترير املواضيع الصحفية 
اليت تتناول إجنازات املؤسسة اإلعالمية اليت ينتمون إليها، 
ا وتعزيز مكانتها بني أفراد اجملتمع،  يف خطوة لتسويق صور

ا وحيرص هؤالء احمل ررين على أن تكون اللغة اليت يكتبون 
مثل هكذا مواضيع أن تكون سهلة بسيطة وجذابة، 

م الثقافية  ومفهومة بني اوساط القراء على اختالق مستويا
 . والتعليمية

وترافق املواضيع الصحفية اليت تتحدث عن  
إجنازات الصحف، صورا  بألوان  جذابة ورسومات  

جل جلب انتباه القراء حنو احملتوى كاريكاتورية مثرية، من أ
كما يلعب توقيت نشر مثل هذه املواضيع دورا  . املنشور

كبريا يف التأثري يف مجهور القراء، حيث دأبت كثري من 
يف تاريخ تأسيسها لتعد " االستثمار"اجلرائد يف اجلزائر على 

ا، وما  ملفا مؤلفا من مواضيع صحفية متنوعة ترصد مسري
ات والصعوبات اليت واجهتها والقضايا حققته من جناح

  .الكربى اليت عاجلتها
من بني الصحف يف اجلزائر اليت تركز على 
ا هي جريدة الشروق اليومي،  ا عرب صفحا التسويق لصور

، حيث تعمد يف كل 2001اليت تأسست يف الفاتح نوفمرب 
ا،  ويظهر ذلك يف اخلرب مرة إىل إذاعة أخبار تتناول جناحا

، من 23، يف الصفحة 2011ماي  22السبت ور يوم املنش
افتكت ":توقيع  الصحفي تومي عياد األمحدي، وجاء فيه

اجلزائر واملغرب العريب ممثلة يف شخص صحفي الشروق 
قادة بن عمار جائزة الصحافة العربية للشباب، يف الدورة 
العاشرة جلائزة الصحافة العربية، الذي تسلم جائزته يف 

يج بف ندق جراند حياة بديب من بني يدي نائب حفل 
رئيس جملس إدارة اجلائزة حممد بركات، وأرجع االعالميون 
اجلزائريون والعرب، الذين نظموا احتفالية خاصة للشروق 
ا، وإىل  فوز الشروق، إىل مدى االحرتافية اليت تتمتع 
االجتهاد وتقدمي  مادة صحفية ذات جودة للقارئ 

  )22(".ومااجلزائري والعريب عم
جريدة الوطن اجلزائرية الناطقة بالفرنسية، أعّدت 

صفحة،  32هي األخرى طبعة خاصة وجمانية، متكونة من 
ا يف  ، مبناسبة الذكرى العشرون 2010أكتوبر  7أصدر

لتأسيسها، ضمت جمموعة من املقاالت واحلوارات اليت 
ا منذ وجودها يف الساحة االعالمية يف  حتدثت عن إجنازا

جلزائر، والصعوبات اليت واجهتها، ونشرت يف الصفحة ا
يف "الثانية مقاال ملدير النشر يف اجلريدة عمر بلهوشات، 

نشرت موضوعا حول السحب وتطرقت إىل  9الصفحة 
، حيث كشف "أوجيدي"األرقام اليت قدمها مركز الفرنسي 
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نسخة  127078إىل  2009بأن السحب وصل يف 
ة محلت صورة مكربة عن املقر الصفحة األخري  )23(،"يوميا

اجلديد للجريدة، مرفقة مبوضوع حيمل معلومات عن 
 .املشروع

ويف سياق التسويق لصورة الصحيفة وحمتواها 
اإلعالمي جللب عدد كبري من القراء، باتت الصحف 

ا لدى القراء وحثّ تستعني باإلشهار  هم من أجل التعريف 
اإلشهارية رسالة على االطالع على حمتواها، وكي تكون ال

ناجحة البد أن تكون هلا قدرة على جذب انتباه املتلقي 
وجعله يركز على ما حتمله من حمتوى، وإثارة االهتمام 
لديه، من خالل اعتماد طرق فنية جذابة يف تصميم 
الرسالة االشهارية، وأحيانا يتطلب األمر اخلروج عن 

يف املألوف يف خطوة  لتحقيق التميز وضمان التأثري 
جيب اختبار مدى جناعة االشهار الذي "لذلك  .املتلقي

  )24(".سيذاع وحتديد مواطن التفاؤل احملتملة يف جناحه
 خاتمة

ويّتضح ممّا سبق، بأّن نشاط التسويق يف األلفية 
الثالثة، امتد إىل مجيع امليادين، وتغلغل يف املمارسة 
اإلعالمية بشكل الفت، بسبب املنافسة الشديدة بني 

نابر الّصحفية املتواجدة يف الّسوق اإلعالمية، اليت تنشد امل
اإلعالمية اليت " البضاعة"هي األخرى الرحبية من خالل 

تطرحها،  مستهدفة بذلك مجهور القراء واملعلنني باعتبارهم 
زبائن يف املقام األّول، حيث باتت الصُّحف تستعني 
، بتقنيات التسويق من أجل ترويج بضاعتها اإلعالمية

املتمثلة يف تلك األخبار والربورتاجات والتحقيقات 
ا، وأضحى  واحلوارات الصحفية اليت تنشرها على صفحا
الرتكيز منكبا على دراسة ميوالت، ورغبات مجهور القراء، 
والعمل على تلبيتها، من خالل انتقاء املواد اإلعالمية 
 بعناية ومعاجلتها بطريقة معينة، عن طريق استخدام أسلوب

لغوي يعتمد على الوضوح واجلاذبية، وإدراج عبارات 
وألفاظ منّمقة،  ما يؤدي إىل جلب انتباه القراء ودفعهم 
إىل مطالعة احملتوى اإلعالمي، فضال عن إخراج املواد 
اإلعالمية بطريقة فنية غاية يف االبداع بإدراج األلوان 
 والصور والرسومات الكاريكاتورية، من أجل دفع القراء إىل
مطالعة املضمون الصُّحفي، وكل هذه العمليات تتم وفق 

خطة مدروسة تعد سلفا من طرف أعضاء هيئة التحرير، 
دف رسم سياسة إخبارية  الذين جيتمعون يف كل مرّة، 
تتوافق مع ميوالت ورغبات القراء، فأساليب تسويق احملتوى 
اإلعالمي اليت تنتهجها بعض الصحف هلا تأثري كبري على 

ور القراء، ويتضح ذلك من خالل التجاوب مع ما هو مجه
ا والتعليق عليها عرب  منشور من مواد إعالمية، بقراء
النسخ اإللكرتونية للصحف عرب اإلنرتنيت، كما أن 
ا، جتعل املتلقي يقتنع بالرسالة  أساليب التسويق ذا
اإلعالمية اليت حيملها املضمون، وتدفعه إىل تغيري أفكاره 

  .  هوسلوكيات
وإذا كانت جهود هيئات التحرير يف الّصحف،  

قد انكبت يف السابق على الرفع من مقروئية الصحف اليت 
ينتمون إليها، من خالل الرتكيز  على تقدمي مضامني 
إعالمية يف املستوى، تساهم يف الّرفع من مستوى الذوق 
العام، إّال أنه يف األلفية مل يعد ذلك كاف للحفاظ على 

يف الّسوق اإلعالمية املتخمة بالعناوين الصحفية، ما  الريادة
أّدى إىل تبين أساليب تسويقية تستهدف مجهور القراء، من 
خالل مجع بيانات ومعطيات عنهم، ومعرفة املواضيع اليت 
م و تكييف احملتوى اإلعالمي معها، بيد  تشكل اهتماما
ها أن مثل هذه األساليب على الرغم من املنافع اليت محلت

للمؤسسات الصحفية، اليت استقطبت مجهورا عريضا من 
القراء واملعلنني، إال أن كثريا من الباحثني يف حقل اإلعالم، 
وكذا ممتهنو الصحافة انتقدوا نشاط التسويق يف املنابر 
اإلعالمية يف اجلزائر، الذي نزل حسبهم باملضمون 

، بسبب "الشعبوية"اإلعالمي إىل احلضيض وسقط يف فخ 
  .إلفراط يف االستجابة لرغبات مجهور القراءا
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  واستهالك السلع في الجزائر ياإلشهار التلفزيون
 محراز سعاد

  ،جامعة مستغانمم االجتماع قسم عل-دكتوراه -ة دراسات علياطالب
  

كون الفرد يعيش يف اجملتمع فهذا يفرض عليه بالضرورة 
ا يوميا وحتدث على يشاهده عضويته فيه،والظواهر اليت

مرأى ومسمع قريب منه، أغلب األفراد تبدو هلم عادية 
ويومية إال أن الباحث تكون مالحظته علمية وواقعية، 
وهذا مادفعنا إىل إجراء هذه الدراسة وهي املالحظات 
واألسئلة اليت طرحناها على األشخاص من خمتلف األعمار 

ارت فضولنا وذلك يف إطار حتديد موضوع البحث، واليت أث
  :وجذبت انتباهنا واملتمثلة معظمها يف

الرغبة يف إجراء البحوث حول مدينة مستغامن وذلك لفهم 
هذا اجملتمع احمللي، وفهم طريقة استهالكه للمواد، خاصة 
وأن أفراده وإن متاثلوا يف صفات عديدة كمحل 

الطقوس  اإلقامة،الظروف االجتماعية واالقتصادية،
إال  ،...)املولد النبوي اخلتان، الزواج،( دوالعادات والتقالي

م خيتلفون يف مسات أخرى واليت منها طريقة اقتناء السلع  أ
من السوق أواحملالت التجارية وعلى أي أساس يتم ذلك، 
من منطلق مستوى الدخل لكل فرد أم تبعا لإلشهارات 
املعروضة بالتلفزيون اجلزائري، كما أن مادفعنا إىل إجراء 

دراسة هوحماولة التعرف على الدور احلقيقي هذه ال
ومدى قدرته على إرشاد املستهلك للسلع اليت  لإلشهار،

حيتاجها فكما نعلم مجيعا أن مدينة مستغامن حتتوي على 
ذوي املستوى اجلامعي وما هو اْقل من ذلك، أي أن هذا 
العامل دفعنا أيضا وزاد من فضولنا يف التعرف على درجة 

التعليمي على منط الشراء لدى املستهلك،  تأثري املستوى
  .وطريقة تتبعه للومضةاإلشهارية

فهناك فروقات بني السلعة املعروضة يف اإلشهار واملعروضة 
يف السوق وذلك على مستوى النوعية والسعر والفروق بني 
الناس وفقا حملل اإلقامة،الدخل الفردي واملستوى 

سكان املدينة املعيشي،إضافة إىل ذلك فتارخييا يعرف 
بارتباطهم باحلرف اليدوية والصناعات التقليدية فمن خالل 
دراستنا حاولنا التأكد من هذا املؤشر ومدى داللته 
وجتسده لدى سكان مدينة مستغامن، فاحلريف فنان 

واإلشهار التلفزيوين شكل من أشكال الفنون املرئية 
والسمعية واملقروءة حيث يتم من خالهلا تطبيق خمتلف 
الرموز اجلمالية والفنية اإلبداعية،وعليه فيمكن أن تكون 
هناك عالقة بني االثنني على مستوى الفهم ودرجة 

         .االستيعاب
فاإلشهار وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار والسلع 
واخلدمات وتروجيها وتأكيد حضورها من طرف مجهور 
معلوم، مقابل أجر مدفوع كما يساعد اإلشهار 

م وكيفية إشباعها،املسته  لكني على التعرف على حاجا
وبالتايل فهو خمتلف النشاطات اليت حتث اجلمهور على 
شراء السلع وذلك باستعمال وسائل اإلعالم املختلفة اليت 
تربط بني صانع السلعة أومقدمها باملستهلك فهو عملية 

  .اتصال وتأثري
املكونات اإلشهار بالتلفزيون حيتاج إىل مزيج من العناصر و 

فهو يعد فاعال يف إبراز مزايا ) كلمات-صورة-صوت(
ومنافع السلعة على طبيعتها، وهو يتطلب يف الغالب 

كما يساعد  .تصميمات حية متحركة وغري تقليدية
اإلشهار على زيادة حرية املستهلك يف اختيار السلع أي 
إتباع سياسة متييز السلع اليت تشبع رغبات بعض 

ض اآلخر ال يفضلها وهذا طبعا مما يزيد املستهلكني والبع
  .يف حدة التنافس يف متييز السلع 

ال يعطي اإلشهار مجيع املعلومات الكافية للمستهلك 
ويرشده إىل اختيار السلع وشرائها مباشرة ولكنه يعترب 
مصدرا رئيسيا للمعلومات اخلاصة بالسلع املوجودة يف 

ه يف عملية السوق واليت حيتاج إليها املستهلك لتوجيه
الشراء، وبالتايل فاإلشهار أداة ضرورية للتوزيع والشراء يف 

  .جمتمعنا
فإختياراهلدف اإلشهاري جيب أن يكون مستندا 
إىل دراسة وحتليل شامل للوضع التسويقي يف اجملتمع أي 
البد من توفر الدراسات حول السوق وحول املستهلك 

لك ورغباته وذلك ليكون املنتج على معرفة شاملة باملسته
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وحاجاته وقيمه وعاداته، باإلضافة إىل أن هذه الدراسات 
التسويقية جيب أن تكون بشكل متجدد، وذلك اعتبارا من 

أفراد اجلمهور يتميزون باملزاجية حيث يفضلون منتوجا  أن
معينا ،مث بعد فرتة يقدمون انتقادات له، وهلذا فالدراسات 

تج باملعلومات حول التسويقية هلا دور هام يف تزويد املن
ومن جهة  السلع اليت يطرحها يف السوق لالستهالك ،

أخرى فإن التلفزيون يربط ما بني الصوت والصورة واحلركة 
بأسلوب أقرب ما يكون إىل البيع الشخصي، ويضفي على 
اجملتمع عادات شرائية جديدة تغري من أسلوب حياته ومن 

ين يتوجه إىل أسلوب تعامله مع السلع فاإلشهار التلفزيو 
املتلقي يف حماولة إلقناعه بالشراء، من خالل إبراز املزايا 
ا هذه السلعة، شارحا وموضحا له هذه املزايا  اليت تتمتع 

 .سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة

حيث متكن هذه الدراسة من معرفة األسباب اليت 
تؤدي باملستهلك إىل الشراء هل تكون من منطلق جناعة 

ا هذا من جهة،ومن جهة  املنتوج أم جملرد اإلعجاب 
أخرى قياس درجة تأثري اإلعالنات على السلوك الشرائي 

هذا معرفة طبيعة القيم  بالنسبة للمستهلك وباإلضافة إىل
اليت يتلقاها اجلمهورما إذا كانت تتوافق ومبادئه وبيئته 

 راالجتماعية، أم أن اإلشهار يعمل على تنشئة اجلمهو 
باته وحاجاته حىت وإن مل يكن حباجة إىل ذلك وحتديد رغ

املنتوج أو غريه وبالتايل حتديد سلوك املستهلك ومدى 
  .ارتباطه بنمط مشاهدته

كما أن اقتناع الدارس مبوضوع معني وحتمسه 
إلجرائه يقلل من شعور اإلحباط الذي قد يصيبه أو 
يتعرضه أثناء إجنازه دراسته، وعليه فالبد أن يكون على 

تام بأمهية البحث الذي سيقوم به سواء بالنسبة وعي 
للمجتمع الذي يعيش فيه أو بالنسبة للتخصص العلمي 
الذي ينتمي إليه، وعليه فأمهية البحوث اليت خنتارها ونقوم 
بدراستها جيب أن تكون نابعة من الواقع والظروف 
االجتماعية اخلاصة باجملتمع الذي جند أنفسنا و جهودنا 

ه وبالتايل فاألمهية تنعكس يف أن هذه مدعوون خلدمت
الدراسة هي حماولة علمية لتأكيد وتوضيح العالقة 
االتصالية الثالثية بني املستهلك ، اإلشهار التلفزيوين 

والسلوك الشرائي، وما تستند إليه من قيم اجتماعية، 
 .عادات ومعايري ثقافية ستكون حمل دراستنا وحبثنا

دراستنا هذه الكشف وعليه فقد حاولنا من خالل 
عن طبيعة العالقة اليت تربط بني اإلشهار املعروض للسلع 

القناة اجلزائرية : بالقنوات التلفزيونية اجلزائرية الثالث
واحلاجات  canal algerieاألرضية، اجلزائرية الثالثة ، 

الشرائية لدى اجلمهور مبدينة مستغامن، فدراسة طبيعة 
ملام جبملة من العوامل السلوك االستهالكي تستلزم اإل

يف التمثالت االجتماعية واالتصالية لدى األفراد  ةواملتمثل
م وتقاليدهم  م الثقافية والتارخيية ، عادا  .وكذا بناءا

إضافة إىل ذلك فإن البحث يف العالقة االتصالية 
بني ثقافة اإلشهار من خالل طريقة تتبع املستهلك 

رب القنوات التلفزيونية املستغامني للومضات اإلشهارية ع
اجلزائرية، واألفكار املتضمنة يف اإلشهار اليت يتأثر بفحواها 
ا ، ويف املقابل الثقافة  ومدى اقتناعه أو عدمه 
االستهالكية وما حتتويه من قيم اجتماعية وطقوس وعادات 
شرائية ختتلف باختالف األفراد استلزم منا االنطالق من 

الية اليت حتتوي على املتغريين هذه املؤشرات لطرح اإلشك
اإلشهار املعروض بالتلفزيون اجلزائري، ومنط :التاليني

من وعليه استهالك السلع لدى أفراد اجلمهور مبدينة مستغا
  :                                                      نطرح اإلشكالية التالية

ئري املعروض بالتلفزيون اجلزار مامدى تأثري اإلشها 
 ةعلى منط استهالك السلع لدى أفراد اجلمهور مبدين

 مستغامن؟

وقد وظفنا يف دراستنا هذه االجتاه النقدي ملدرسة 
فرانكفورت وصنميه السلعة يف تقدمي املعطيات النظرية 

من نظرية "لوكاش"فقد بدأ "ونتائج الدراسة امليدانية ،
صنمية السلعة اليت عرضها ماركس وملخصها أن السلع 

ملختلفة ميكن تبادهلا بعضها ببعض بواسطة النقود عادة، ا
 4إذ ميكن القول على سبيل املثال أن كتابني يعادالن 

علب حلوى،فشراء السلع يعين التخلي عن سلعة أخرى، 
   )1(".وهي ظاهرة يدعوها االقتصاديون بتكاليف الفرصة

فالتلفزيون له قيمة استعماليه إذ ميكن استعماله كأداة 
، وهو يف نفس الوقت له قيمة تبادلية، حيث أنه تسلية

يساوي مقدارا من املال عند شرائه، وقيمة معينة عند 
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هذه األفكار حتت مفهوم " لوكاش"وقد طور "مبادلته،
الذي يعترب حتوال للصفات اإلنسانية إىل أشياء " التشيؤ"

ا صفات غامضة  جامدة، واختاذها لوجود مستقل واكتسا
عله نظاما حيول البشر إىل أشياء تباع غري إنسانية، جي

  )2(".وتشرتى 
فإننا نراها  فبدال من أن نرى األشياء يف حركة دائمة،"

ثابتة يف عالقات ثابتة فالعقل األدايت أصبح هو منطق 
يف رؤية العامل،والعالقات بني البشر تبدو   االتفكري وأسلوب

ا عالقات بني أشياء، فاألداتية أسلوب لرؤ  ية كما لوأ
  )3(".العامل وأسلوب لرؤية املعرفة النظرية

عبارة عن وصف "لقد استخدمنا املنهج التجرييب وهو 
وتفسري ملا هو كائن، فهو يهتم بالظروف والعالقات 
ووجهات النظر والقيم واالجتاهات عند الناس، ويتم غالبا 
مجع بيانات هذا النوع من البحوث عن طريق االستبيان أو 

  )4(".ملالحظة املقابلة أو ا
حيث تعترب إحدى وسائل البحث االستمارة  استخدمنا 

اليت تستعمل على نطاق أوسع من اجل " العلمي و
احلصول على بيانات و معلومات تتعلق بأحوال الناس 
م وهي تتضمن جمموعة من األسئلة لغرض  وميوهلم واجتاها

  )5(".اإلجابة عنها 
يف إطار  - وقد صممنا االستمارة وقمنا بتحكيمها

نسخ على أساتذة  10بتوزيع   –الدراسة االستطالعية 
وباحثني من قسم علم االجتماع، علم النفس،علوم 
اإلعالم واالتصال العلوم السياسية مع إرفاق وثيقة 

                                   االستمارة بورقة تضم جمموعة من االستفسارات                                                                
االستمارة، وقد أخذنا تلك املالحظات  ىللحكم عل

والتصحيحات والنصائح بعني االعتبار وذلك بإعادة 
تصميم االستمارة من جديد بعد اسرتجاع هذه النسخ 
ومن مث إعداد االستمارة يف شكلها النهائي، حيث 

أسئلة حتتمل أكثر من  4سؤاال مغلقا وتضمنت  31مشلت
إجابة والبيانات العامة للمبحوث،وعن حتديد جمتمع العينة 

عوبة حتديد املبحوثني املقيمني مبدينة والعينة، ونظرا لص
مستغامن إلجراء الدراسة عليهم فإننا اقرتحنا التوجه إىل دار 

الرئيسية مبدينة مستغامن وامللحقات البلدية التابعة هلا  ةالبلدي
الثالثة عشر،حيث كان نوع عينتنا عينة مكانية ،ووقع 

تخراج اختيارنا على األفراد الذين كانوا متواجدين هناك الس
شهادات اإلقامة اخلاصة مبقر سكناهم،وهذا ليكون مربرا 
 نعلى إقامتهم مبدينة مستغامن،إضافة إىل ذلك توفري املكا

والزمان املناسبني للمبحوث مللئ االستمارة وذلك أثناء 
انتظاره سحب شهادة اإلقامة اخلاصة به، وقد صممنا 

استمارة قابلة  317استمارة اسرتجعنا منها  320
  .مبحوثا 317دراسة،ليكون عدد املبحوثني لل

  : ومن خالل دراستنا فقد حتصلنا على النتائج التالية
اجملتمع الذي كان حمل حبثنا هو جمتمع حملي 
مستغامني ميتاز بالضبط االجتماعي يف تنظيماته األسرية 
وعالقاته االجتماعية وبني أفراده ، كما يستند إىل األعراف 

ا مطلقة الثبات والصدق وال والعادات اليت تبدو  ألفراده بأ
ذا  ا وعليه فإن قانون اجملتمع احمللي  ميكن هلا أن تفقد قو
املعىن ميتاز بضبط الكل لألجزاء فآراء األكرب سنا يف 
األسرة مثال تفوق آراء أفرادها األصغر، ولنأخذ مثاال على 

- مبعىن قدميا–بالعامية  -بكري–ذلك من خالل مصطلح 
أخذ حيزا كبريا يف جممل العمليات االتصالية اليت اليت ت

حتدث بني األفراد واليت تدل يف أغلب املواقف اليت 
نصادفها أثناء توظيفها، على ما توفر عليه الزمن القدمي من 
كل شيء مجيل مل يعد متوفرا يف وقتنا احلايل،وهذا يعترب 
عامال مهما يف دحر روح اإلبداع لدى الفرد يف جمتمعنا 

  .جلزائري ا
يعترب اجملتمع احمللي وحدة اجتماعية مكانية 
متعددة الوظائف واألغراض وكأن هناك نوعا من العقد 
االجتماعي يربط ينب أفراده، بني من هلم خربة يف احلياة 

ا  .وبني من حياولون اكتسا

وإذا كان الفرد اجتماعيا بطبعه فهو أيضا استهالكي 
يعيش دون استهالك، بطبعه، فال يستطيع اإلنسان أن 

والذي يستند إىل جمموعة من العادات والقيم واملتغريات 
والرموز الثقافية واالجتماعية، اليت تتغري بفعل تأثري 
مؤسسات اجملتمع ،يعترب التلفزيون واحدا منها وبرتكيزنا 
على اإلشهار التلفزيوين املعروض على مجهور حملي 

ذه اإلشهارات ليس مستغامني، فإن األفراد يتعرضون إىل ه
م جيدون فيه نوعا  دف الشراء بالدرجة األوىل، ولكن أل
من التسلية ،الرتفيه واملتعة وذلك من خالل اهتمامهم 
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بالصور،األلوان واحلركة بكثرة مقابل االهتمام بالسلع 
املعروضة يف اإلشهار، فاألفراد املبحوثني ال يشرتون ما 

يف السوق معروضا خيتارون ولكنهم يشرتون ما جيدون 
أمامهم، ويرجع ذلك إىل عدد من األسباب أمهها أن هذه 
السلع متتاز بغالء مثنها، وأغلب املبحوثني هم من الطبقة 
املتوسطة مما ال ميكنهم شراء هذه السلع دائما وإمنا أحيانا، 

ميثل اإلشهار عمال احرتافيا، يقوم على أسس وركائز "و
من خالل مدرسة " وزهاربرت ماركي"ثابتة، حيث وجه 

فرانكفورت نقده هليمنة وسائل اإلعالم،اليت تشيء وتنمط 
وتسطح األذواق،وتنتج أوهام املساواة بني الطبقات 

  )6(".االجتماعية 
فأفراد اجلمهوراملستغامني من املبحوثني يفضلون مشاهدة 

باألجهزة اإللكرتونية والسيارات وكذا  صاإلشهار اخلا
هتمون مبشاهدة إعالنات حول املواد األثاث املنزيل،وال ي

ا بكثرة ويوميا، وذلك ألن التلفزيون  الغذائية واليت حيتاجو
ميثل املتنفس الذي خياطب فيه كل فرد أحاسيسه ومشاعره 
ورغباته حبيث مما ال شك فيه أن هذه املواد اليت يفضل 
ا هي األغلى، وليس لكل فرد  هؤالء املستهلكني مشاهد

ائها، يف حني أن املواد اليت يستهلكها القدرة على شر 
ا يف اإلشهار   .                          بشكل دائم ال يهتم مبشاهد

كما يعتمد املستهلك املستغامني من األفراد املبحوثني على   
النوعية اجليدة أثناء شرائه للسلع ،واليت يكون قد تعرف 

األسرة، (عليها من خالل اتصاله بأفراد جمتمعه اآلخرين 
 ...).                                                                           األصدقاء

إال أن اإلشهار يؤثر على سلوكات األفراد وطريقة تفكريهم 
حيث يهتم املستهلك باألفكار املقدمة له يف الومضة 
اإلشهارية وهذا التأثري غالبا ما يكون إراديا، حيث يتضمن 

ال آخر من االستهالك هو االستهالك الرمزي شك
والقيمي، فيتفاعل املتلقي مع املادة اإلشهارية،واليت ختاطب 
فيه كل حواسه،وحىت عندما يقدم هذا اإلشهار معلومات 
علمية،طبية أو ثقافية فيعرضها بكل بساطة ليتمكن كل 
ا، وهذا ما يؤدي إىل اخنفاض  مشاهد من فهمها واستيعا

  .م والفشل يف رفع املستوى الثقايف للمجتمعالذوق العا
كما أن اإلشهار يعمل على خلق رغبات وحاجات 
جديدة لدى األفراد ال يستطيعون تلبيتها وهي ثانوية 

ا أساسية  بالنسبة هلم ، إال أنه عند عرضها تبدو لنا أ
وضرورية يف حياتنا اليومية والبد من توفرها، وهذا ما يؤدي 

اإىل عدم االستقرا م ال يشرتو   .ر الفكري بالرغم من أ
وعليه فإن اقتنع املستهلك باإلشهار أو مل يقتنع بشراء 
السلع املعروضة يف اإلشهار فيتأثر بسمات اإلشهار بصورة 

  .مستقلة عن السلعة
وبالتايل فإن اإلشهار قد أصبح ميارس نوعا من اهليمنة 

ثر على وفرض جمموعة من األفكار وأمناط السلوك واليت تؤ 
متاسك األسرة وعلى القيم اإلجتماعية احلقيقية 
للجمهور،حيث ينصرف أفراد اجملتمع عن واقعهم احلقيقي، 
فاإلشهار حسب ما توصلنا إليه من خالل دراساتنا ال 
خياطب وعي الفرد بقدر ما يتوجه إىل استثارة عواطفه 
للحصول على استجابة آنية فاألعمال املتدنية اليت تقدمها 

ئل اإلعالم هي اليت تدعم األبوية اليت تفرضها على وسا
.           اجملتمع وهذه اآلراء هي اليت تفسر الفشل الواضح

فحيث تكون السلعة هي األساس فإن الثقافة ميكن 
تسويتها أيضا لتحقيق الربح، وبالتايل فهذه الوسائل ال 
تستهدف حتقيق الكمال واالرتقاء بالذوق العام بقدر ما 

ل حتقيق      االنتشار بني الناس، وبالتايل فهي تتسم حتاو 
بالنمطية والتماثل ويظل الدور احلقيقي لوسائل اإلعالم هو 
فرض القبول وليس حتقيق اإلمجاع حول معلومة أو فكرة 
معينة أو وجهة نظر أو رأي ، فاملتلقي يبقى داخل دائرة 
ل الرموز اإلعالنية، وهذا ما ميثل الدور العملي لوسائ

اإلعالم يف الرتميز والذي يدعم ويزيد من اهليمنة الرمزية، 
فامللكية والسيطرة الناجتة عن القوة االقتصادية على وسائل 

  .                             اإلعالم ترتجم يف السيطرة على الرسائل اإلعالمية
تكرار اإلشهار بالتلفزيون اجلزائري خاصة يف أوقات حمددة 

ساعة، قبل وبعد النشرات اإلخبارية، يف  على رأس كل(
، يساعد )شهر رمضان أثناء اإلفطار وأثناء برامج السهرة

على تثبيت اسم السلعة واملاركة مما جيعلها معروفة لدى 
  .املستهلك

ومن خالل دراستنا فقد حاولنا أن نتحقق من الفرضيات 
  :اليت اقرتحناها

انتباه حيث أن طريقة عرض اإلشهار تساهم يف لفت -
  .املستهلك إىل سلعة معينة ولكن ليس بالضرورة إىل شرائها
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تدفع الرغبة يف تلبية احلاجات األساسية للمستهلك إىل -
  .شراء السلعة اليت حيتاجها دون غريها من السلع األخرى

يركزاإلشهارعلى جمموعة من القيم اليت يتبناها أفراد -
ومتتزج بالثقافة  اجملتمع فيما بعد، ولكن على املدى البعيد،

  .احمللية
ففكرة اإلشهار اخلاص مثال مبنتوج غذائي خاص 

،الذي يربز لنا طفال خيرجه من الثالجة )ياوورت دانون(ب
مباشرة ليأكله،دون أن يغسل يديه أو جيلس على الطاولة 
أو يستأذن أمه لتناوله،فهذا اإلشهار بقدر مايدعو إىل 

القيم السلبية   شراء هذه السلعة فهو يقدم جمموعة من
نقص  كعدم احرتام آداب ومواعيد األكل، الالنظام ،

  .النظافة
،الذي يظهر لنا ) غاريدو(واإلشهار اخلاص باحلبوب اجلافة

حوارا جد رومنسي يدور بني رجل وامرأة ،وكأنك تتابع 
مسلسال مدبلجا بعيدا كل البعد عن قيمنا من حيث 

ا اجلانب للتأثري طريقة الكالم واللباس وعليه فاستغالل هذ
على املرأة خاصة اليت تتابع بكثرة هذا النوع من 
املسلسالت هو استغالل جمحف يف حقها حيث يرتكها 
حبيسة هلا،واليرتقي بتفكريها إىل اعتبارها إمرأة فاعلة يف 
اجملتمع ومربية مثقفة ألبنائها، إضافة إىل ذلك فاإلشهار 

رة تسري بسرعة اخلاص مثال بالسيارات الذي يظهر لنا سيا
ا، فهذا خمالف  لقوانني  ا وقو فائقة للداللة على جود
املرور حيث جيب أال تفوق سرعة السيارة املقاييس احملددة 
هلا،وهذه القيمة يتم تشويهها بالدعوة إىل السرعة يف 
السياقة، دون اإلكرتاث مبحيطنا االجتماعي خاصة وأن 

ة حوادث املرور اجلزائر تعد من الدول اليت تتصدر قائم
فنحن لدينا ميل إىل "سنويا، وتعاين من هذه املشكلة،

تصديق ما نشاهده، ألن الرغبة يف املعرفة، لدى اإلنسان 
ال تنفصل عن رغبته يف تزويد نفسه بالصور، ومع الصور 
نشكل ألنفسنا شاشة أوىل ميكن لتفكرينا أن يتجلى فيها، 

ه والذي وهذا هو السبب يف أن الوهم الذي نكون في
تقول احلقيقة فهو بشكل ما  يتمثل يف تصديق أن الصور

ضريبة يومية ندفعها لقاء هذه اخلدمة األوىل اليت تقدمها 
      )7(".الصور

وعليه فالبد لإلشهار أن يتضمن رسالة توعوية حىت وإن  
كان اهلدف الرئيسي واألساسي له جتاريا حمضا،يستهدف 

عدد ممكن من  املستهلك وحياول الوصول إىل أكرب
املشرتين للسلعة املعروضة به، إال أنه يف نفس الوقت توجد 
إشهارات تعمل على تدعيم ثقافتنا وترسيخها لدى أفراد 

ثال باملاء اجملتمع وهذا مانشاهده يف اإلشهار اخلاص م
) من خالل فكرته(الذي يرجع بنا  ،)اللة خدجية(املعدين 

م كانوا يعتمدون إىل القدمي وسكان تلك املنطقة وكيف أ
على هذا املنبع املعدين، إىل غاية يومنا هذا حيث أصبح 
يوزع هذا املنتوج يف مناطق عديدة ومتفرقة ويستفيد منه 
أغلب الناس، فهو يربز لنا أن أصالة هذا املنتوج من أصالة 

  .سكان املنطقة اليت ينبع منها هذا املاء
ا التفريق بني يستطيع أفراد اجلمهور الذي كان حمل دراستن

السلع األصلية واملقلدة عن طريق السعر املنخفض والذي 
اليكفي لوحده، حيث يضاف إىل ذلك جمموعة من 
املؤشرات واملتمثلة يف االختالف يف النوعية، مكان الصنع، 
اسم وشكل السلعة وكذا االختالف يف حرف من حروف 

  .   السلعة األصلية
ة مستغامن باحلرف ليس بالضرورة أن يرتبط سكان مدين

اليدوية والصناعات التقليدية، فمعظم املبحوثني الذين 
ا، وبالتايل اليعترب هذا املؤشر دليال  توجهنا إليهم الميارسو

إال أنه توجد عالقة تربط بني  قويا على إقامتهم باملدينة،
احلريف ودرجة فهمه لإلشهار املعروض عليه باعتبار أن 

بداعي واجلمايل ملا يقدمانه من ماجيمعهما هو اجلانب اإل
أعمال فنية،وهذا ماتوصلنا إليه من خالل نتائج الدراسة 
حيث وجدنا أن أغلب املبحوثني املرتبطني بالصناعات 
التقليدية، يعتمدون على القنوات التلفزيونية اجلزائرية يف 

ااحلصول على املعلو    ،مات اخلاصة بالسلع اليت يشرتو
لدور األساسي لإلشهار واملتمثل يف وهذا مايؤكد فهمهم ل

  .إرشاد املستهلك للسلعة القتنائها
إن هذه الدراسة متثل بداية بالنسبة لدراسات أخرى 
ونتائجها تفتح أمامنا أسئلة وإشكاليات جديدة جيدر بنا 

  .البحث فيها ودراستها
فليس املهم أن متتلك الفكرة ولكن املهم أن متتلك قدرة 

  .التعبريعن الفكرة
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  االتصال اللفظي
  عكروت فريدة .أ

 . مستغانم لوم االجتماعية ،جامعة عبد الحميد بن باديس،كلية الع أستاذة مساعدة بقسم علوم اإلعالم و االتصال،

  
 أصبح االتصال حيتل مكانة هامة يف جمتمعات

الصدارة يف انشغاالت العديد من الباحثني ألنه ميثل اليوم و 
حمور احلقائق و  األساس يف بناء و قيام العالقات اإلنسانية،

اليت تنبثق من التفاعل االجتماعي الذي يشكل بواسطة 
القائمة فاالتصال هو جوهر العالقات الدينامكية . اللغة

اليت ال نفسرها إال املواقف بني اجملموعات البشرية و 
االتصالية باالرتكاز على الدور الذي تلعبه األنساق 

ارتباط هذا الدور بنظرية و  القيمية يف عملية اإلدراك
االتصال حيث بيتطلب التحليل العميق للعالقات القائمة 

الناس كمجموعات متجانسة أو غري متجانسة الرجوع بني 
جورج إىل حتليل الرموز ووظيفتها يف عملية االتصال ، يرى 

لية االتصال ، ال ميكن أن تقوم أن  عم": هربرت ميد 
ا و لكنها حتدث لالتصال و    ".أن حتدث يف حد ذا

حثية احلديث عن االتصال اللفظي حتمل هده الورقة الب
من تفاصيل ، للتعرف على العملية  كل ما يتصل بهو 

الرمزية من خالل هذا املفهوم الذي يبدو سهال عند 
التطرق إليه ، إال أن املختصني يف علم االتصال يرون أن 
احلديث عن مثل هذه املفاهيم اليت تشكل عصب التبادل 

   .اليومي يتطلب نوعا من االحرتافية 
بلوغه عن  عندما يكون اللفظ هدف حمددا بدقة يريد    

طريق بيانات لفظية فمن احملتمل أن تصادفه صعوبات 
عند لتداخل بني الكلمات واملعاين، و بسبب ذاتية اللغة وا

أو ...تأليف  كتاب أو إعداد خطاب أو إنتاج فيلم وثائقي
من  اإلعداد ملناقشة مع زميل فإننا قد نعطي قدرا كبريا

يف كثري فنا و االنتباه الختيار الكلمات  واجلمل لتحقيق هد
من املواقف قد نقول ما يرد على خاطرنا دون  انتباه أو 

سواء و . يد األهداف أو اختيار الكلماتاهتمام كبري بتحد
ة استعملنا الكلمات بطريقة خمططة أم بطريقة أقل منهجي

بيانات ذات مغزى أسلوب غري مقصود فإن كلماتنا متثل الو 
و كل عملية تقوم عليه فاالتصال اللفظي هعند اآلخرين، و 

على تلفظ بالكلمة املعربة عن مغزى املتحدث أو كالما 

د ف كل من الوسيلتني إىل اإلبالغ مكتوبا حيث 
يف كلتا الطريقتني تصنف والدخول يف عالقة مع األخر و 

  :البيانات اللفظية إىل ثالثة أنواع هي
 .معلومات حول املوضوع قيد املناقشة -1

 .معلومات حول املصدر -2

مات عن كيفية نظر املصدر إىل مستقبليه معلو   -3
 .املستهدفني

يقوم االتصال اللفظي على كلمات و عبارات ومجل شفوية 
ا اللغة ميكن أن  أو كتابية ، إال أن الطريقة اليت نستخدم 
تكون أكثر أمهية من كلماتنا كمصدر للمعلومات، إذ قبل 

بون أن تنمو مهارة األطفال يف استعمال اللغة نراهم يكتس
وترى بعض  ،مع النمط النغمي للغة يف بيئتهم األلفة

الدراسات احلديثة إمكانية متييز بيئة اللغة اليت تعيش فيها 
 الطفل إبتداءا من معامل الصوت على مستوى الثرثرة يف

، وهذه األمناط من أساليب السنة الثانية من العمر
ة الصوت، إن األقوال اليت يكتسبها الطفل ال تعكس البيئ

اللغوية الكبرية اليت ينشؤون فيها فحسب ولكنها تعكس  
مناط املمتدة لالسرة واألصدقاء إال يف حدود كذلك األ
مهما يهمنا من الكالم هو مظاهر هذا الكالم ضيقة، و 

  .وأمهيته يف إقامة التفاعالت االجتماعية بني الناس
وقد رأينا من الضروري االعتماد على تقدمي االتصال 

واالتصال ) واللغة املكتوبة-الكالم -للغة املنطوقةا(اللفظي 
ذلك ألنه على ) الذي سنتعرض له الحقا(الغري اللفظي 

) الغري اللفظي(عكس اللغة املنطوقة، فإن اللغة املصاحبة 
، ت، أو ما يسمى مبا وراء االتصال، فالتنهدتزودنا باملعلوما
  النغمة املنفردة

مؤشرات تساعد الفرد الصوت املرتفع و الدمدمة مثال هي 
يف قراره بشأن تفسري حمتوى الرسالة إن ارتفاع الصوت 
ومعدل سرعة الكالم والنغم واالختالف يف طبقة الصوت 
واستخدام املوقفات يف لغة الكالم ميكن أن يكون هلا اثر 

نستطيع يف و  ،يف كيفية استجابة الفرد للكلمات مباشر
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كان نطق معني ضوء طبقة التصويت، مثال أن حندد  إذا  
  .يعترب مجلة تقريرية، أو تعليقا جادا أو ساخرا 

إن األساليب املصاحبة للغة املنطوقة ميكنها أن تزودنا 
بأساس عدد من االستنتاجات، ذلك أن معدل سرعة 
اللكنة، مثال، ميكن أن يعطينا معلومات نستنتج منها 
جنسية املتحدث أو املنطقة اليت تنشأ فيها وكذلك 

خرى تتصل بالصور النمطية املعروفة عن املنطقة خصائص أ
اجلغرافية فسرعة الكالم عند أحد سكان نيويورك أو 
التشدق البطيء يف الكالم عند واحد من أهل اجلنوب 
على سبيل املثال، غالبا ما يرتبطان خبصائص سلوكية 

  .وجغرافية
ويف احلديث الشفوي خاصة أن األساليب املصاحبة للغة 

دنا بأساس افرتاض معني حول مستوى التعليم ميكن أن تزو 
عند املتكلم ،و مدى اهتمامه باملوضوع ومستوى رفاهيته 

إذن .ونظرته لالخرين وشخصيته ومزاجه وتصوره لنفسه،
فالغمة وطبقة الصوت ومعدل سرعة الكالم ، كل ذلك 

  .يزودنا مبؤشرات حول حالة الفرد الطبيعية
  :وظائف االتصال اللفظي

  :ئف االتصال اللفظي بني األشخاص فيمايليتتمثل وظا
 :Phatic Communicationالمشاركة المتعاطفة -1

وهو االتصال الذي ميكن أن نسميه اجملاملة ،و فيه  يتم 
تبادل الكلمات كوسيلة لفتح أبواب االتصال مثل التحية  

وال تنتظر اإلجابة على هذا -كيف احلال؟–كأن نقول 
، مث نتحدث عن اجلو اجلميل هلالسؤال وقد نسأل عن األ

قد يسأل سائل عن الصحة وجييبه االخر احلمد هللا متام ، و 
بيد أن هذا الشخص معتل فقد خلقت وظيفة االتصال 
هنا نوعا من التعاطف املشرتك الذي يفتح األبواب بني 

  .األشخاص ليتصلوا ببعضهم البعض
  : preventation of communicationمنع االتصال -2

الوظيفة على عكس السابقة يكون االتصال فيها وهذه  
أحيانا يهدف إىل غلق األبواب و بعد حوار حول موضوع 
ال يعجبك قد تنتقل فجأة لتقول حملدثك على فكرة هل 

ال أريد أن أجادلك يف هذا : زرت كذا؟ أو تقول له
هذا غري معقول و قد ال يكون : املوضوع أو أن تقول

جلملة على هذا األساس، فال قصدك تكذيبه ولكنه يفهم ا
  .يكمل احلديث 

-Record) البث(وظيفتي التسجيل والنقل -4

transamiting function:  من وظائف االتصال
نقل املعلومات وتسجيلها، يف هذا السياق يروي لنا  

قصة عن استاذ جامعي  داب  CONDONكوندون 
لعدة ايام على تسجيل حماضراته و إرساهلا إىل طالبه 

ا إليها من جهاز التسجيل ،وذهب بعد ايام ليستمعو 
لريى كيف تسري األمور ، فوجد أن طالبه  بدورهم قد 
تركوا على  مقاعدهم أجهزة تسجيل ليسجلوا 

وهنا يتضح لنا أن دور هذه الوظيفة يكون  احملاضرات،
مفيدا يف التبادل األكثر حيادا بالنسبة للمعلومات 

صدار التعليمات والرسائل مقصدها ليس تعليميا مثل غ
ومن األمثلة على هذا النوع أن تسأل عن الوقت  
وجييبك شخص اخر، احملاضرات العامة وإعداد 

  .األخبار أو مساعها
 instrumental) ذو الفائدة(االتصال الذرائعي  -5

communication : دف اجلملة أو العبارة إىل وفيه 
، حبيث دف ما ، فهو اتصال يستخدم كذريعةحتقيق ه

ئق ب حدثا ما و من أمثلته أن تطلب من سايسب
، أو أن تطلب من التاكسي ألن يوصلك إىل املسرح

شخص أن يفتح الباب ، أو أن تطلب من اخلادم أن 
 .كوبا من املاء: حيضر لك 

  :Affective communication اتصال المشاعر  -6

وهو االتصال الذي ينقل رسائل عن اية مشاعر ألي  -7
و يدخل ضمن هذا النوع اتصال عاطفة جتاه املتلقي 

 .اجملامالت و املديح و التملق

اتصال يعرب عن ردود  :catharsisاتصال التطهير  -8
أفعال حتدث نتيجة الغضب  أو األذى ، أو  األمل 
الذي يصيب املرء، سواء أكان بدنيا، أو عقليا و عادة 

أه، : ما نعرب عن ذلك إما ببعض الكلمات مثال 
 .مإخل أو بالقس....اي

ميكن أن تكون الكلمات قوة  :Magicالسحر  -9
سحرية ،و يقدم الدين لنا بعدا هاما يف التأثري 
السحري للكلمات فقد وصف القران الكرمي كيف 
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ا سحرا مبيناقاوم الكافرون دعوة احل ، ق، واعتربوا كلما
فلما جاءهم احلق من : "قال تعاىل يف سورة يونس

 "عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني

فلمال جاءهم الحق من :"قال أيضا في صورة النملو 
 "عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين

فلما جاءتهم اياتنا : "وقال أيضا في صورة النمل 
  "مبصرة قالوا هذا سحر مبين

: سلميف احلديث الشريف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و و 
  "إن من البيان لسحر و إن من الشعر حلكمة"
من األحاديث املتداولة بني الناس عن يف حياتنا الكثري و 

أشخاص جيلبون بكالمهم كان نقول عن شخص ما 
شاب، مثال ذلك عالقة احلب بني فتاة و  "كالمه ساحر"

عندما يوجه أحد األصدقاء للفتاة مالحظة  عن ذلك 
الشخص الذي حتب و يقول هلا ما يعجبك به، ترد قائلة  

  .كالمه عسل ، البد االستماع له
هناك بعض : Rituals) الشعائر( الطقوس-8

املؤسسات واملنظمات واجلماعات اليت هلا  طقوس وشعائر 
خاصة و يتم استخدام اللغة يف هذا السياق حبيث تكون 
جزء من طقوس الشعائر اجلماعة ،و يتم تأدية الطقوس مع 
اآلخرين ويف مناسبات معينة، تؤدي بطريقة معينة 

ها ومثال ذلك حلقات وبتفاصيل خاصة تتم العناية بأدائ
  .الدراويش وطرق الصوفية املوجودة يف البالد العربية

عند التعبري عن الرأي الشخصي يتحدث املتكلم مع أحد 
 La communautéالعناصر من جمتمعه اللغوي 

Linguistiqueعن شيء ما متواجد يف العامل ،.  
فقط بالعالقة  بني  épstémologieتم االبسيمولوجيا   

واحلقيقة و باملقابل تأخذ التأويلية يف   Languageم الكال
  :االعتبار العالقة املتعدية املوجودة يف العروض 

 .كتعبري نية املتكلم -1

كتعبري يبحث عن حتقيق عالقة شخصية بني املتكلم و  -2
 .املستمع

 .كتعبري عن شيء موجود يف العامل -3

يف حني جيربنا البحث عن املعىن الذي يضعنا أمام عالقة 
   Intralangagiéreرابعة ، حتادث شخصي 

الذي يكون بني تعبري معطى وجمموعة التعابري  املمكنة و 
ا ، لذا فإن التأويلية تالحظ  اليت ميكن أن تنتج يف اللغة ذا
أن الكالم أو احلديث يف أماكن العمل، كما هو مستعمل 
من طرف مجيع املشاركني لتحقيق الفهم املشرتك لشيء أو 

أو للوصول إىل طريقة موحدة للنظر لألشياء حادثة ، 
من -فعندما يقال شيء خيرج عن املألوف ، فإنه ال يرجع

فقط إىل شيء موجود يف العامل االجتماعي -مرجع
ولكن إىل شيء ) كمجموع العالقات الشخصية املوجودة(

كمجموع  التجارب (موجود يف العامل الذايت للمتكلم 
  ).لمالذاتية اليت مييل هلا املتك

ذه الطريقة تظهر العالقة بني العرض والعامل ، أو مبعىن  و
اخر انطالقا من افاق املتكلم واملستمع، حبيث ميكن دراسة 
و حتليل الالم انطالقا من العامل املعيشي، سواء من مرجعية 
الفرضيات أم التطبيقات املشرتكة،و اليت يتم فيها تسجيل  

وهي العملية اليت  كل عملية اتثالية خاصة من بدايتها
  :حيقق الكالم من خالهلا ثالث وظائف

وهي (عملية انتاج الثقافة ، عن طريق حتديث التقاليد  -1
نظريته الفلسفية  GADMERيف هذا االجتاه طور قادمر 

 ).التأولية

عملية االندماج االجتماعي بربط اخلطط املسبقة 
اه ويف هذا االجت(بني خمتلف املمثلني للتفاعل اإلجتماعي 

نظريته اخلاصة  MEADنظريته Habermassطور مابرماس
 .بعلم النفس االجتماعي

 ):الكالم و الخطابة(اللغة المنطوقة -1

 العشرينتوجهت اهتمامات اللسانيات يف القرن 
 SON AMATUREالكتشاف حركية اللغة ) 20(

وبدأ البحث عن بناء للغة ،و الذي   ومنطقها الداخلي،
 saussureعامل اللساين كان من أوىل اهتمامات ال

مؤسس اللسانيات احلديثة ،والذي فصل ) 1913،1857(
بعض العناصر األساسية اليت تؤسس اللغة وأعطى هلا 

 :تقسيمني أساسيني

 language et parole اللغة و الكالم : األول  -2
بينما يكون الكالم متغري ومتغاير، تتجاوز اللغة املنتوج 

انسا يتبني من هنا الشخصي ، حيث تشكل نظاما متج
أن هدف اللسانيات وهو دراسة بناء حركية هذا النظام 
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واما هدفنا حنن من  الذي يتشكل من مجيع متجانس،
هذه الدراسة فهو معرفة تدخل هذه احلركية  يف التفاعل 
االجتماعي اليومي ،و الذي ال يتسىن إال بالرتكيز على 

 .الكالم كوحدة أساسية يف االتصال اليومي

: -signifiant et signifie  - الدال و المدلول: انيالث
يرى سوسر ان العالمة اللغوية حتمل وجهني اساسيني 

 –الدال و املدلول، و اما الدال فهو مياثل الصورة السمعية 
l’image acoustique . مبعىن حمل انتاج الكلمة و اما

  املدلول فهو يعني مضمون الفكرة او املضمون الداليل 

sémantique  املرتبط بالرموز او العالمات، ان العالقات
بني الدال و املدلول هي عالقات حتكم اضافة اىل ان 

ال يتخذ معىن اال يف ) كلمة، عالمة(العنصر اللغوي 
ا برموز او عالمات اخرى   . ) 7(عالقا

و بالتايل ميثل الدال واملدلول الصورة الصوتية و الصورة 
ائية ميكن الكشف عن تعدد الصور الذهنية، وعرب هذه الثن

وملعرفة حقيقية الكالم . الذهنية لصورة صوتية واحدة
وحقيقة اللغة من خالل النظرة احلديثة حلركية كل 

لذا فقد ارتاينا التعرض لكال املفهومني قصد التقرب .منهما
  .اكثر من اجلوانب اليت ختدم موضوعنا 

تلفظات معينة  هي البنية اليت من خالهلا تنتج: اللغة  –1
تسمى كالما حيث يتبني ان الكالم هو التلفظ اما اللغة 
فهي البنية اليت تتحكم يف هذا التلفظ وهذه البنية هي بنية 
موروثة ليس هلا ظهور دائم، وهي تضم درجة من 
االستقاللية عند الشخص الذي يتلفظ وهو ما يؤدي اىل 

ستقاللية يف اعتبار البنية متثيال للغة حبيث تتجسد هذه اال
الفرق املوسيقية مثال، فال يوجد تلفظ بدون بنية ذلك ان 
حترك هذا االخري هو الذي يؤدي اىل التغيري، فكلما حترك 

  .اللفظ اكثر حدث تغري على مستوى اللغة
) autruit (فهو يتطلب من االخر : اما الكالم  –2

التفكري فيما خيطر على باله، اذ يطلب منه االجابة او 
كري او املتعلمني معا، و يف بعض االحيان االجابة نيابة التف
يف هذا املعىن يكون اتصاال كيفما كان نوعه او ا، و عن

  .وجهته
ان يكون اجلواب   – habermas -يفضل هرب ماس -3

جتاوز اساسي الختالف يظهر يف البداية او ان كاتفاق و 

  hytardعند هيرتد   dissensuelleيكون غري حسي 
احلق يف القول ان طلب اجلواب من امللتقي يرتك الذي له 

يف حني ميتاز السؤال ) un gout ACRE -(مذاق فظا 
واالختالف ) IRREDUCTIBLE(بتعذر تبسيطه 

  .واملعارضة و معاجلةاالسئلة باالجابات 
ذه االسئلة هو الشك املرحلة االوىل يف  ان التعريف 

لتعريف عملية االتصال، اليت تنطلق من نية اعطاء ا
مبشكلة و تقدمي اجلواب سواء بابداء راي يكون يف 
اغلب االحيان نفسه او مطابق ملا هو متوقع بقي يف 

كما يوجد كذلك .بعض االحيان االخرى على حاله
صعوبة التاثري او ببساطة  –act–) الفعل(يف الكالم 

ا نريد اخضاع االخر لسؤال يهمه ارادة االثارة،انن
نه بامكانه معاجلة اي ال السباب نتقامسها اوو 
واب دفعة ميكن ايضا ان نقرتح عليه اجلو ) السؤال(

اليت يتغاض عنها او يرفضها، واحدة او اجوبة فورية و 
او  وقد ينعكس التصرف فيقبلها السباب حقيقية،

ا تعجبه كما هي   .)8( ببساطة ال
قواعد تضم العبارات املقبولة   griceلقد ادخل غريس

)acceptables expressions :( اليت هلا عالقة مبا
ا مهما من املعلومات تكون عدديسبقها و 

لكنهاليست واضحة، ذلك الن منوذج املهارات و 
اليت ية يقرتح سلسلة من اربعة ازمنة و االجتماع

) الذي يطرح عليه السؤال(يصحح فيها املسؤول
  :الباحث عن اول سؤال يف الزمن

  يطرح السؤال :السائل -1
  جواب ناقص او ال يفهم، يعطي:املسؤول -
  يشرح ويعيد السؤال،:السائل -
  .يعطي جوابا اكثر تكيفا:املسؤول -
سابق  –هناك حركة فهم تالزم الفعل اللفظي و هي -

، او ازدواجية االنتاج اللفظي ) pro-actif( -التاثري
من طرف الشخص اجمليب عن السؤال مثال،بدل ان 

 الذي سئل يدخل يف اخلطاب يقرتح موضوعا اخر غري
  .عنه

تتطلب بعض املهن مثل التعليم مهارات اجتماعية 
تدخل التكرار، فاذا اردنا تطبيق هذه الفكرة يف فعل 
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سابق التاثري نرى ان املعلم عندما يطرح سؤاال بعد 
 تقدمي الدرس فهو يعلن عن حركة سابقة للتاثري

2 Un geste pro-actif وعليه يقول . و جييبه التلميذ
   giles et complandلوند  جري و كوب

اننا نستنتج من يتكلم يتبىن نفس االسلوب اللفظي  3
يقوم مثال بتغيري صوته، لغته وطريقة   لالخرين،
يظهر هذا عندما حيب االفراد بعضهم  اخل،...كالمه

من طرف ) بضم الياء(البعض او يريدون ان يقبلون 
  .)9(االخرين فيكون االستقبال اكثر مالئمة

فينطلق من بعض افرتاضات  duncanاما دنكن  4
التفاعالت الرمزية اليت تعترب ان االحداث االجتماعية هي 
نتاج اللغة او الرمز، ذلك ان اللغة هي منظومة اشارية 
تعمل على حتقيق الوظائف املعرفية و التواصلية يف النشاط 

لذا يرى املختصون ان اللغة ظاهرة اجتماعية . االنساين
اجملتمع، اي ان افراد اجملتمع  نشات وتطورت بتطور

يؤسسون يف اطار التفاعل االجتماعي حقائق معينة 
منه فمظاهر الرموز و يتصرفون بناء على ذلك و بواسطة 

حفظ املعرفة يف اللغة اليت هي وسيلة لتثبيت و الوعي تتجلى 
املرتاكمة بفعل الوعي، كما اكد علماء االجتماع ان هنلك 

و فعل الرتميز الذي تبىن عليه  عالقة بني اللغة واجملتمع
  .قاعدة السلوك االجتماعي

لذا فاذا اردنا فهم رموز اتصال جمتمع ما فعادة ما نعود اىل 
املرجع الذي يعد االساس يف بناء املعىن االمر الذي جعل 
دنكن يتحول من دراسة االنسان يف اجملتمع اىل دراسة 

ية اليت تربط االتصال الذي يعتربه الطريقة اليت حتدد الكيف
  .)10(بني هؤالء ببعضهم البعض يف احلياة االجتماعية 

يعترب االتصال اللفظي اذا انتصار للجدارة االجتماعية، 
البد كات و االشارات و الرموز لفظية و ذلك ان معظم احلر 

 la séquence(ان تدخل يف اطار السلسلة اخلطابية 

conversationnelle (هي  الن اقل غاية لدى املتكلم
و البد ان تفهم من طرف "  acte verbal"فعل لفظي 

ان . كما يتطلب الرتميز التحليل العاجل. املستقبل
املهارات املهنية مثل تلك اليت تتعلق باملعلمني ، احملللني 
النفسانيني او الناطقني باسم النقابات تتطلب بالضرورة 

م ملاذا نوع من اجلدارة او املهارة اللفظية و عليه فاننا نفه

يعاين االشخاص املعاقني والذين ال يتكيفون اجتماعيا 
والذين هلم تدخالت غالبا ما تكون ضعيفة،يف حني ال 

  .)11(يوجد حلد االن مقياس يوضح اجلدارة اللفظية
توجد اللغة لدى اجملموعة الناطقة على شكل جمموعة اثار 
مرتسمة يف كل دماغ يف شكل معجم تقريبا وتكون مجيع 

خ املتماثلة موزعة بني االفراد فهي اذا اشبه ما تكون النس
  بشيء موجود عند كل فرد و هي مشرتكة بني االفراد التالية

حبيث )منوذج مجعي(ج ...............= 1-1-1-1 5
ا انه جمموعة ما يقوله . يتواجد الكالم يف اجملموعة ذا

  :االفراد و هو يشمل
  ني ،انساق فردية خاضعة الرادة املتكلم –ا 

ضرورية لتنفيذ هذه افعال تصويت ارادية ايضا و  –ب 
 االنساق المجعي اال يف الكالم، فاملظاهر فردية فيه وعلنية،

  )12(ال توجد هنا اكثر من جمموعة احلاالت اخلاصة
اخلطاب يعد تعاقدا فيما  ان تقيم الكلمات ايضا ضمن

ة عالقات على صفة اللغة اخلطية اليت تستثين امكانيبينها و 
هذان العنصران امنا يقع ، و لفظ عنصرين يف ان واحد

نب االخر ضمن السلسلة الكالمية الواحد منهما اىل جا
ميكن تسمية االنساق اليت يكون املدى سندا هلا و 

  .)13(تراكيب
اما الدال فيكون ذو طبيعة مسعية ميتد يف الزمن فحسب، 

 : متمتعا بصفاته

  انه ميثل اتساعا ، -1
بعد واحد، هو اخلط فكل الية امنا هي  ميكن قياسه يف –2

منوطة به فالرتكيب اذن يتشكل دائما من وحدتني 
ان عبارة ما يف تركيب ما ال تكتسب . متعاقبتني او اكثر

هذا من .قيمتها اال بتقابلها مع ما يسبقها او االثنني معا
خارج اخلطاب  –جهة، ومن جهة اخرى،تتسم الكلمات 

الذاكرة مشكلة جمموعات بشيء مشرتك وترتابط يف  –
تسودها عالقات خمتلفة، فكلمة معلم مثال جتعل قافلة  

ان للكلمات . كلمات اخرى تتفق يف الذهن ال شعوريا
  .)14(ة شيئا مشرتكا من جانب او من اخرجمتمع

ان اللغة وسيلة اتصال، و عن : " martinetيقول مرتيين 
تالف طريقها يتم حتليل التجربة االنسانية على حسب اخ
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اجملتمعات، بوحدة معينة او مضمون داللة او مفهوم 
  .)15("لفظي

حنن :" montagneيقول مونتاين : la paroleالكلمة  –ا 
هذا الكالم " رجال ال نتماسك ببعضنا البعض اال بالكلمة

الذي هو صورتنا املميزة ال يكون ممكنا اال اذا اخذنا 
  و يقول البري دسريبري . الكلمة

6 Albert desserpri t  الكلمةيف كتابه احلب و )amour 

et parole ":( الكلمة هي التعبري الفظي للفكرة،اجلامعة
ذا التعبري فالذي ال يستطيع او ال يعرف  اليت تسمح 
استعمال الكلمة يكون دائما معاق يف اجملتمع 

  .)16("االنساين
يعطي فعل التلفظ هذا للفكر بعدا اخر، فالكلمة هلا قدرة 

ظة طفل خللق صور و ال يتطلب ذلك اال مالحسحرية 
هو يستمع اىل حكاية تروى له، فهو ينجذب حنوى و 

الكلمة اليت يستمع هلا اكثر من القراءة نفسها 
)pagnol()17(.  

بامكاننا تدمري : " e. estaunieقال استوين : وقع الكلمة
مدينة حرق كتاب، حك رخام و لكننا ال نستطيع حمو 

  . )18(" اثار كلمة 
ان وقع الكلمة هو الذي ينتج التفاعالت فمادامت 
ا،تبقى يف جمال اجملهول يف الغيب،و  االشياء مل يصرح 
ا او التعبري عنها تاخذ جسما و يصبح  لكن فور النطق 

ان الكلمة هي اليت تكون االخر، فالطفل الصغري . حقيقة 
حيتاج اىل كلمة االخر خاصة كلمة والديه،من اجل 

ان الكلمة هي عنصر احلياة  عن حبه للكالم،االفصاح 
توضع االشكال االخرى لالتصال يف  فحني نتحادث،

خدمة الكالم،ذلك اننا ال نستطيع معاجلة مشكل ما اال 
و عليف فالكلمة . اذا تكلمنا مثل ما حيدث بني االزواج
ا جترنا للتعبري عما . هي الشرط االساسي للتطور الذهين ا

  .نشعر به
ففي . تقع كل كلمة معربة عنها يف احمليط العام :لمةقوة الك

املواجهة وجها لوجه تصبح الكلمة ملكا لالخر الذي 
يؤوهلا، وتفاعل معها،يتبناها او يرفضها،يغريها،يتحدث 
فهو يسلم نفسه لالخر نسبيا،الن االخر ميثل حاجزا 

 phتشرح اجلملة املشهورة ل ب ش كومينس  .بالنسبة له

de commynes ندمت كثريا على :"ا تقدم حني قالم
  "انين تكلمت،و لكن مل اندم على انين سكتت

7 Je me suis souvent repenti d’avoir 
parlé :jamais de m’étre tu. 

فالذي ميلك الكلمة  اال ان التاثري غالبا ما يكون عكسيا،
  . )19(ميلك القوة

يء الشقع يثبت ان العالقة بني الكلمة و عليه رغم ان الواو 
هي بديهية،اال ان العالقة ليست يف حقيقة االمر مباشرة 
بني الكلمة و ما مياثلها،ذلك ان الكلمة ترتبط مبا ميثلها يف 
الواقع و هو ما يشرعها او يعطيها املعىن كما اوضحت 

  :ذلك الرتمجة اللسانية عرب هذا الشكل
  املرجع
  ...االشياء احلقيقة، العامل،

  ما نبحث عن تقدميه
  

  
  

  
  مدلول                             الدال 

  )الصورة رنانة او املرئية للكلمة(                     )  فكرة او مفهوم تابع(
  

ان التقليد اللساين عرف الكلمة او الرمز على انه اصغر 
) اجلوهرية(و جزء من الصوتية ) الدال(تابع للمعىن 
ميكنهما الذوبان  ان الدال و املدلول ال. ،املدعوة مدلوال

وال ميكن ان يوجد احدهم مبعزل عن االخر حيث يتكون 
الرمز اللغوي من وجهني منفردين ميكن تسميتها مبختلف 

  :الطرق
الصورة (او املفهوم (املدلول (الدال(او )الصوت(املعىن=الرمز

ان حتليل اللغة اللفظية يسطر امليزة الواقعية  )20() السمعية
اللفظية يف االسلوب السمعي  لفهرس استعمال اللغة

،ذلك ان العنصر االول ال يتمثل يف ) االصلي(البدائي
، لكن يف )املقطع اللفظي(ال يف اجلزء او الكلمة و 

واضح، يف هذه موعات منفصلة متثل معىن مفهوم و جم
التعقيدات اليت تفضل االشكال املتصورة، ملقارنات اجلمل 

ان العنصر الريتمي  (elliptiques)الرتكيبية او االضمارية 
الذي متتنع عنه اللغة الكتابية،يلعب دورا اساسيا مثل ما 
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بضم (اليت تذكر  jonsseتشهد على ذلك اعمال جونس 
من وجهة نظر املفردات،و اليت من خالهلا و ضحت ) التاء

هذه االعمال فقر الكلمات الضمنية وغىن الكلمات 
غياب كلمة تعرب  ان: الفعلية للغات التقليدية القدمية مثال

او  - marché –السوق  – porter -عن فكرة احملمول 
اال انه ال يوجد سوى . الرياحمتييز ملختلف انواع الشتاء و 

التحليل الكالمي او املنطوق هو الذي يقيم البعد الفعلي 
  .)20(لرموز و تطبيقات االتصال االجتماعي التقليدي

  :اللغة املكتوبة
فان شكل الكلمة او العبارة يصبح اما يف اللغة املكتوبة 

مات الرتقيم والتهجئة واحلذف مهما للتفسري ايضا فعال
الشطب وقليل او اكثر من الفراغ بني الكلمات اىل و 

جانب تركيب اجلملة واحلظ او لون احلرب كل هذا يؤثر يف 
  .استجابة القارئ للكلمات

وت ان اللغة تتطور باستمرار يف حني تركن الكتابة اىل الثب
و بفضل ذلك تؤول الكتابة اىل عدم التطابق مع ما حيب 
ان متثله،ان تدوينا ما مالئم يف زمن حمدد يفقد هذا الطابع 
بعد قرن و يف فرتة ما ايضا يتم تبديل العالمة اخلطية 
جلعلها مالئمة لتغيريات اللفظ،مث نعدل عن ذلك و هذا ما 

ن التاريخ ان اي حقيقة م.حيدث بالنسبة للكثري من اللغات
ال تطابق حقبة اخرى من الكتابة، ذلك ) تاريخ اللغة(اي 

ان الكتابة ظلت على حاهلا بدء من القرن الرابع عشر يف 
  .)21(حني استمرت اللغة يف تطورها 

هو الذي يؤدي اىل  كما سبقت االشارة اىل ان تغري اللفظو 
 ان استمرارهافاننا نقول حتديا لبعض اخلالفات،تغيري اللغة و 

الكلمة املنطوقة كانت هي السباقة للوجود،فتارخييا ال يوجد 
ا اسبق بكثري من الكتابة و اليت هي احدث  جماال للشك ا

ا حلفظ . يف االكتشاف و الوجود ان الكتابة فعال جيء 
فهو طبيعيا مؤقت  – la parole –الرسائل بينما املنطوق 

" املكتوب مثل ما حيدث يف الكالم املنطوق منه اوو  .واين
 الصحة او اخلطا يف حتديدقيم والنغمة و من عالمات الرت 

النظافة او الفراغ بني الكلمات و التهجئة وتركيب اجلمل و 
عدمها ،كل ذلك ميكن ان يكون اساسا لتقديرات عامة 

شخص، وتزودنا حول تعلم و عناية واحرتام او جدية ال
  .)22("عواطفه حلظة الكتابةمبؤشرات عن مزاجه و 

بالتصويت من الكالم املكتوب او املرجتل املعد القناعنا  ان
، يزودنا باساس ملعلومات حول اجل مرشح بعينه،مثال

،و حول وعود احلملة االنتخابية املرشح،و مؤهالته
امكانات حتقيقها،كما يزودنا هدا الكالم ببيانات ذات و 

ذكائه،  تعليمه،مبستوى اعداد املتكلم واهتمامه و صلة 
واخريا فان الكالم ميكن ان . دوافعهتقداته،مزاجه و ميوله،مع

يزودنا مبؤشرات عن نظرة املتكلم للجمهور املستهدف، ان 
استخدام الفرد للغة غالبا ما يكون مقرتنا باملؤشرات 
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  .الداخلية والخارجية تالتغيير عند حزب العدالة والتنمية في تركيا من خالل اإلصالحا ةإستراتيجي
  

  نعيمة بغدادباي.أ
  ،جامعة وهرانأستاذة مساعدة بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية 

  

  :المقدمـة
ن احلركة اإلسالمية جيمع الدارسون واملراقبون أ

السياسية يف تركيا أصبحت تشكل اهتماما رئيسيا من 
اهتمامات الرأي العام الداخلي واخلارجي وحىت يف الدوائر 

تركيا هذا البلد العلماين اإلسالمي الذي .الغربية املتطورة
اليت عمرت  مازال يرمز حبضارته وتارخيه للخالفة العثمانية

ها على العديد من دول قرونا من الزمن بسطت خالفت
العامل العريب واإلسالمي لكن بعد تكون اجلمهورية الرتكية 
العلمانية احلديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي 
اعترب أن فكرة دولة إسالمية هي من احملرمات بالنسبة إليه 

ا سبب ختلف تركيا م كانوا ينظرون إليها على أ    )1( .وأل
حات اجتماعية وسياسية حبيث قام مبجموعة إصال

وتربوية معادية للدين كانت سبب يف الصراع بني االجتاه 
العلماين الذي ميثله أتاتورك وأنصاره وبني التيار 
اإلسالمي،ومل يكن هذا الصراع صراعا عاديا،بل وصل 
أحيانا الىصراع عنيف وقوي توجته الكثري من االنقالبات 

ات،بدعوى العسكرية،الذي كانت تتكرر كل عشر سنو 
  .احلفاظ على العلمانية األتاتوركية

ولقد بلغ الصراع بني التيارين العلماين واإلسالمي 
ذروته يف أواخر السبعينات وفرتيت الثمانينات 
والتسعينات،إىل الدرجة اليت صرح فيها عصمت إينونو 

علمانية أتاتورك يف خطر،وأن « رفيق درب أتاتورك بان 
أن اخلطر احلقيقي يف تركيا ليس اهلالل بدأ يستعيد دوره و 

من الشيوعية كما يعتقد البعض،ولكن اخلطر املتمثل يف 
   )2(.»اإلسالم

ا أتاتورك  تورغم اإلصالحا العميقة اليت قام 
ومن بعده النخبة العلمانية بشقيها املدين والعسكري 
القتالع جذور اإلسالم من تركيا إال أن ثقافة الطبقة 

 وقف أعضائها على حميط دائرة الثورة الوسطى والدنيا واليت
م بان الغرب  الكمالية وعملية التحول العريب سطحيا،إلميا

 يزودهم بالوسائل الضرورية للتعامل مع العامل املادي وان
ا يف  قيمهم األخالقية واالجتماعية متفوقة على مثيال

   )3( .الغرب
هذه التفاعالت كلها بني طبقات اجملتمع 

زت لنا العديد من التيارات واجلماعات الرتكية،أفر 
اإلسالمية،وعلى رأسها احلزب احلاكم حزب العدالة 
والتنمية الذي أدرك أن اإلسرتاتيجية اليت تبناها سابقوه يف 
احلركات اإلسالمية،مل تؤد اال إىل مزيد من املواجهة املباشرة 

وهذا ما أهله للنجاح يف .مع اجليش واملؤسسة العلمانية
وما تبعها من جناح يف مجيع امليادين  2002ت انتخابا

االجتماعية والسياسية واالقتصادية،فما هو األسلوب الذي 
أدار به زعماء وقادة هذا احلزب العديد من مواقفهم 
م؟ وما هي اإلسرتاتيجية اليت اتبعوها يف عملية  وحتركا
  التغيري السياسي واالقتصادي واالجتماعي وحىت اخلارجي؟ 

  أسيس حزب العدالة والتنميةنشأة وت
اوت  14تأسس حزب العدالة والتنمية يف 

،ولقد تكون من بعض النواب الذين أنشقوا عن 2001
حزب الفضيلة اإلسالمية الذي كان يتزعمه القائد جنم 

  .2001الدين اربكان والذي مت حله يف 
يصف حزب العدالة والتنمية نفسه بأنه حزب 

 يتبع مسار حمافظ ليس إسالمي،بل هو حزب علماين
ليربايل معتدل،يعمل يف إطار ثوابت الدولة واليت من بينها 
العلمانية،ويتبىن رأمسالية السوق ويسعى النضمام تركيا إىل 
االحتاد األوريب،كما حيرص احلزب أن ال يستخدم 
الشعارات الدينية يف خطاباته السياسية خوفا من مقص 

البعض على أنه ميثل املؤسسة العسكرية العلمانية ويصنفه 
   )4( .تيار اإلسالم املعتدل

عندما أسس رجب طيب أردوغان حزبه أعلن أنه 
سيحافظ على أسس النظام اجلمهوري،وأنه لن يدخل يف 

سنتبع « مشادات مع القوات املسلحة الرتكية،حيث قال
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سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إىل اهلدف الذي 
ملتحضر واملعاصر،يف إطار القيم رمسه أتاتورك بقيام اجملتمع ا

ا    )5(.»من مواطين تركيا% 99اإلسالمية اليت يؤمن 
ورغم الشكوك العميقة اليت أبداها جنراالت 
اجليش جتاه حزب العدالة والتنمية مل تقم املؤسسة 
العسكرية حبرمان الفائزين من حقهم يف تشكيل احلكومة 

والن .1999 سنةالن األزمة االقتصادية اليت عرفتها تركيا 
النظرة األوربية للحكم العسكري ال تسمحان بتدخل 

  .اجليش املباشر يف نتائج االنتخابات
وبعد تشكيل حزب العدالة والتنمية للحكومة، 

األولوية يف برناجمه لتخليص تركيا من مشاكلها  ىأعط
السياسية واالقتصادية املزمنة من اجل قيام دولة مستقلة يف 

  .قرارها السياسي
وقبل التحدث عن اإلجنازات واإلصالحات اليت 
حققها حزب العدالة والتنمية البد من التطرق إىل الظروف 

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت نشأ فيها احلزب
لقد ولد حزب العدالة والتنمية يف ظل إفالس 

اىل جانب  ءسياسي جلميع األحزاب القائمة دون استثنا
كس يف أزمات اقتصادية إخفاق اقتصادي انع

من %  40متعددة،أفقدت املواطن الرتكي ما يقرب من
دخله حبساب القدرة الشرائية احلقيقية وهذا كله أدى إىل 
تآكل سلطة الدولة وهيبتها يف اجملتمع وغياب القرار 
السياسي ذي السند من احلكومة واملستمد شرعيته من 

   )6( .اإلمجاع الشعيب
ة وجد حزب العدالة والتنمية فمن الناحية السياسي

نفسه وجها لوجه مع العلمانية،اليت تعترب دينا للنظام الرتكي 
وليست إيديولوجية فقط،حترسها النخبة العلمانية واملؤسسة 
العسكرية،اليت تعترب نفسها حامي النظام العلماين مببادئه 

منذ (األتاتوركية واليت نفذت أكثر من انقالب عسكري
أنظمة علمانية رأت فيها خطرا على حىت على ) 1961

  .مبادئ أتاتورك والعلمانية عامة
ولقد تعهد احلزب يف برناجمه االنتخايب أنه بعد 
وصوله اىل السلطة لن يقدم على أية خطوة يف مسار 
احلريات الدينية،الن ذلك يشكل استفزازا كبريا ملؤسسة 
اجليش كما عرفت تركيا ختبط إداري على كل املستويات 

عليا والدنيا وبأسلوب إداري للمؤسسات والوزارات أشبه ال
   )7( .بتوزيع الغنائم

أما من الناحية االقتصادية،فلقد شكل االقتصاد 
التحدي األكرب حلكومة التنمية والعدالة،الذي شهد حالة 

يار وفساد طاغي،وشهد أسوء ركود منذ  وقروض  1945ا
وصلت إىل  باملليارات والدوالرات وديون تركية خارجية

يار للعملة  65مليار دوالر وداخلية  120 مليار دوالر،وا
من قوة العمل أي % 20الرتكية وارتفاع نسبة البطالة إىل 

  .مليون عاطل تقريبا 5.2
أما الفساد فهو العامل املشرتك يف كل مآسي 

مليار  195االقتصاد الرتكي،فاإلسراف احلكومي وصل إىل 
إضافة إىل قضايا ) 2000- 1990( سنوات10دوالر خالل 

الفساد الكربى اليت اشرتك فيها كبار السياسيني من 
  .احلكومة واملعارضة

وقد حدد أردوغان يف محلته االنتخابية هدف 
حكومته يف حماربة الفساد والفقر بإعطاء األولوية جلهود 
اخلصخصة وإصالح النظام الضرييب وإصالح قطاع الطاقة 

ق سياسات صندوق النقد من أجل خفض األسعار وتطبي
فوسط كل هده .الدويل شريطة احلصول على املساعدات

الظروف،كان أمام أردوغان وحزبه مساحة من الفراغ 
السياسي واالقتصادي  حيب ملؤه،وقبيل االنتخابات قام 

 نبوضع برناجمه االنتخايب من طرف فالسفة وأكادمييو 
ون ومتخصصون يف الرأي العام وسفراء حمنكني يف الشؤ 

الدولية والعالقات اخلارجية إىل جانب قيادة احلزب 
وكوادره،حبيث اختار احلزب املشاركة السياسية يف 
اإلنتخابات من أجل حتقيق شيء من النجاحات على 
األرض،وعدم االكتفاء باجللوس خارج امللعب السياسي 

وبعد جناح احلزب قرر أردوغان و  )8( .واملشاهدة من بعيد
برفق يف مؤسسات الدولة الرتكية وجتنب رفاقه التغلغل 

الصدام مع املؤسسة العلمانية لعدم إعطاء الفرصة للقوى 
العلمانية للنيل منهم والقضاء عليهم كما فعلوا مع 

   )9( .السابقني عليهم
  :إستراتيجية التغيير عند حزب العدالة والتنمية

مبجرد وصوله إىل السلطة،طرحت على طاولة 
اجلديدة بقيادة حزب العدالة احلكومة الرتكية 
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والتنمية،قضايا معقدة،داخلية وخارجية،فرضت عليه النظر 
ا املتشابكة،وهي قضايا سياسية واقتصادية  يف حل تعقيدا
واجتماعية وخارجية فما هي األساليب اليت انتهجها يف 
حل هذه القضايا،هل كانت نفس األساليب واملناهج اليت 

ت السالمية؟ أم أن احلزب كانت اعتمدها سابقوه يف احلركا
  له أساليبه ومناهجه املختلفة عن سابقيه؟

لقد قرر حزب العدالة والتنمية خالل فرتة نيابته 
األول هو كسب ثقة : األوىل الرتكيز على عنصرين مهمني

الشارع الرتكي وتوسيع شعبية احلزب وسط اجلماهري 
والعنصر الثاين هو جتحيم صالحيات اجليش وتقليل 

ساحة تدخالته بالسياسة ولتحقيق هذين العنصرين،أدرك م
احلزب أنه ليس مثة مدخل لتحقيق وزيادة شعبيته يف 
الشارع الرتكي أفضل من االقتصاد وأنه ليس مثة مدخل 
لتحجيم الدور السياسي للجيش أفضل من السعي 

األوريب والذي من أهم شروطه أال  دلالنضمام إىل اإلحتا
   )10(.ياة السياسيةيتدخل اجليش يف احل

إستراتيجية التغيير السياسي عند حزب العدالة 
  :والتنمية من خالل اإلصالحات

ولتحقيق األهداف اليت سطرها احلزب قام بعدة 
إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية 
  :ودستورية،سامهت يف حتقيق االجنازات اليت سطرها احلزب

تطوير عمل احلزب على : في المجال االقتصادي-1
املنظومة االقتصادية يف تركيا وإيقاف شبكة الفساد اليت 
خنرت االقتصاد الرتكي لعقود طويلة،واستطاع يف عدة أعوام 

وأن حيقق منوا .أن خيرج تركيا من أزمتها االقتصادية اخلانقة
بعد ما كان متوقفا عن النمو لسنني % 7اقتصاديا مقداره 

 .طويلة

ا تركيا يف اجتاه إن سلسلة اإلصالحات اليت بدأ
برعاية صندوق النقد الدويل،قد  1999اقتصاد السوق سنة 

أدت إىل اخنفاض معدل  2001سنةانتهت بأزمة عميقة 
النمو وزيادة معدالت التضخم وارتفاع العجز يف خزينة 

  )11(.الدولة
ولقد ارتكزت السياسة االقتصادية ألردوغان على 

اليت تقوم على  )12(ةتطبيق الصارم للوصفات النيوليبريالي
  .جلب واستقطاب االستثمارات األجنبية لرتكيا

واملبادئ  توقد قام بتغيري قسم كبري االقرتاضا
األساسية اليت اعتمد عليها برنامج صندوق النقد الدويل 

على نظام الصرف الثابت عوضا عن نظام  دومنها االعتما
ب الصرف املرن،ومت التزود باحتياطي خارجي بلغ ما يقر 

   )13( .مليار دوالر من أجل ضمان جناح الربنامج 25
ومن هنا بدأت موجة كبرية من اإلصالحات جتتاح 
القطاعات املالية واإلدارية،ولقد استطاعت تركيا اخلروج 

 تسريعا من تلك األزمة عن طريق جمموعة من اإلصالحا
مثل الدعم اخلارجي والتعامل مع األسواق اخلارجية،حبيث 

ملحوظا فقد استمرت معدالت النمو بالصعود حققت منوا 
وقفز الناتج احمللي % 6.9إىل  2008على  2002من 

 مليار سنة 750إىل  2002مليار سنة  350اجلمايل من 
وقد قفز نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ،2008
سنة  دوالر10000إىل  2002دوالر سنة  3300من 

 ايةمليار  130،وارتفع حجم الصادرات إىل 2008

2008.)14(   
الرتكي  دكما اخنفض التضخم الذي خنراالقتصا

   )15( .فقط% 9 وأثقل كاهل املواطن من نسب عالية إىل
لقد اعتمدت زيادة املعدالت النمو يف تركيا بعد 

على استثمارات القطاع اخلاص وتراجعت املراقبة  2002
تعلقة احلكومية للقطاع اخلاص بشكل سريع يف املواضيع امل

مبصادر رؤوس األموال واإلنتاج والبيع ومن نتائج ذلك 
ارتفاع حجم االستثمار حوايل أربعة أضعاف،وارتفاع 
حجم اإلنتاج ضعفني وارتفاع معدل استخدام رؤوس 

   )16(%.80األموال إىل 
كما لعب قطاع اخلدمات دورا حمركا ورئيسيا يف 

الت االقتصاد،انعكس على قطاعات اإلنشاءات واالتصا
واملواصالت اليت أصبحت يف مقدمة قطاع اخلدمات 
بعكس السنوات السابقة،كما عملت احلكومة على تطوير 
النشاطات االقتصادية غري الربوية اليت تعمل خارج نظام 
الفائدة من أجل االستفادة من مصادر أموال املؤسسات 

  .اليت تعمل وفق هذا النظام
منوا كبريا يف كما عرف القطاع السياحي يف البالد 

مليار دوالر ويف  21السنوات األخرية حمققا عوائد بلغت 
للدول األعلى منوا يف العامل  18حققت تركيا املركز  2006
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تقدمت تركيا  2007من حيث الناتج احمللي ويف عام 
يف  26بعدما كانت حتتل املركز  17لتحتل املركز 

   )17( .2002عام
اد يفوق حجم وشكل االقتصاد الرتكي أكرب اقتص

السويدي ويف جمال الزراعة حققت تركيا اكتفاء  داالقتصا
ذاتيا من الغذاء،كما سجل قطاع الصناعة منوا هائل بعد 

وارتقاء معايري اإلنتاج يف هذا  يعمليات التحرير االقتصاد
وهذا التحسن يف االقتصاد .القطاع على معايري العاملية

كي انعكس على الواقع الداخلي للشعب الرت 
ورفاهيته،بإقامة الطرق السريعة واملستشفيات 
الكربى،وتقليل نسبة البطالة وتوفري الوظائف ورفع احلد 

  .اخل..األدىن لألجور ورفع مستوى املعيشة
II -في المجال السياسي الداخلي:  

من الناحية السياسية،فلقد استطاع أردوغان بإعادة 
عقود من االستقرار السياسي لرتكيا الذي عانت منه مند 

االئتالفات السياسية الفوضوية واالنقالبات العسكرية 
والتغري يف األنظمة السياسية،حبيث ركز احلزب على املبادئ 
األساسية للجمهورية وهي الدميقراطية والعلمانية،ومن أجل 
تعزيز هذه الدميقراطية والشفافية قام بإجراء عدة تغيريات 

يش كل مواطن كامل يف الدستور والنظام العلماين،لكي يع
حرية الرأي واملعتقد والفكر وأن يكون قادرا على التعبري 

   )18( .عنها حبرية
وقد أخذ حزب العدالة والتنمية بكل وسائل 
التحديث ويف كل ميادين احلياة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية مع احملافظة على هوية اجملتمع الرتكي،مما جعله 

ة انتخابه أكثر من مرة،وانتخاب مقبوال يف تركيا وإعاد
رغم املعارضة الكبرية " عبد اهللا غول" الرئيس الرتكي اجلديد

من قبل األحزاب العلمانية وقيادات اجليش الرتكي اليت 
ا حزب  وقفت ضد ترشيحه،لكن األغلبية اليت يتمتع 

   )19( .العدالة والتنمية مكنته من احلصول على املنصب
سياسية الداخلية قيام ومن أهم اإلصالحات ال

حزب العدالة والتنمية مبجموعة تعديالت دستورية أعطت 
دفعة قوية للحياة السياسية يف البالد ولقد انطلق احلزب يف 
معركته للتعديل الدستوري من قضيتني،أوهلما تعزيز فرص 
االنضمام إىل االحتاد األوريب عرب حتقيق معايري  

مبباركة أوربية  كوبنهاجن،لذلك حظيت هذه التعديالت
غري معلنة،والثانية التطلع إىل ترتيب البيت الداخلي يف 
إطار مسرية إصالح سياسي يسعى إليها احلزب مند 

2002.  
ففي خطوة أولية،مت إلغاء جملس األمن القومي 
برتكيبته العسكرية الطاغية،واستبدلت به هيئة شورى ترتبط 

من مبكتب رئيس الوزراء،ضمت هذه اهليئة أغلبية 
املدنيني،مبا يف ذلك األمني العام للهيئة،كما أخضعت 
ميزانية اجليش ألول مرة لسلطة الربملان والرقابة 

   )20(.القضائية
ومت تعديل مواد عديدة منها املادة الرابعة اليت  
كانت تكلف مهام اجمللس القومي باملتابعة لألوضاع 

بعد  تالسياسية واالقتصادية والثقافية والتقنية، واقتصر 
تعديلها على حتديد مهمة اجمللس على رسم وتطبيق سياسة 

كما مست التعديالت أيضا إعادة هيكلة .األمن الوطين
أجهزة القضاء وحماسبة اجليش أمام احملاكم املدنية،كما مت 
إجراء تعديل دستوري على املواد اخلاصة باجمللس األعلى 

خل للتعليم حيث مت إلغاء عضوية اجلنرال العسكري دا
جملس إدارة اجمللس األعلى للتعليم،وأيضا داخل إحتاد 
اإلذاعة والتلفزيون،وبالتايل أصبحت املؤسستني مدنيتني 

  .دون وجود أي رقيب عسكري
كما مشلت التعديالت السماح برفع الدعوى 
القضائية الستجواب ومقاضاة اجلنراالت القدامى بشأن 

دنيني داخل قضايا الفساد،ومت إلغاء إمكانية حماكمة امل
   )21( .احملاكم العسكرية

فبالنسبة إلعادة هيكلة أجهزة القضاء لصاحل 
حزب العدالة والتنمية على حساب القوى العلمانية 
وحماسبة اجليش أمام احملاكم املدنية مما حيجم دور املؤسسة 
العسكرية يف السياسة ويضعف القوى العلمانية يف املعادلة 

ف حماوالت االنقالبات اليت العسكرية خاصة بعد اكتشا
تورط فيها العديد من العسكريني الكبار ورجال األعمال 

فلقد استطاع  )22(مثل قضية منظمة أرجنكون 2007منذ 
احلزب أن جيرد اجليش من الدور الذي كان يضطلع به منذ 
فرتة طويلة بصفته اجلهة اليت تصدر األحكام على أداء 

  .ظام السياسي الرتكي السلطة من وراء الكواليس يف الن
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ولقد فجرت معركة التعديل الدستوري جدال 
متفاقما بني حزب العدالة والتنمية وبني القوى التقليدية 

ألن التعديل ) اجليش والقضاء والتعليم العايل(العلمانية 
ليس جمرد تعديل بعض مواد،وإمنا يعترب قضية مصريية 

لدولة واجملتمع لطريف الصراع،إذ يتعلق بنظريتني خمتلفتني ل
ا السياسية فاملعارضة العلمانية .وآلية إدارة البالد وخيارا

ترى فيها مبثابة انقالب أبيض على آلية إدارة مؤسسات 
   )23( .البالد واإلرث السياسي ألتاتورك

كما ترى أن حزب العدالة يريد أن يضع يده على 
مؤسسة القضاء،متهيدا لتحقيق مزيدا من أسلمة الدولة 

تمع،كما يرى آخرون أن التعديل الدستوري سوف واجمل
من انفتاح احلريات االجتماعية والشخصية  يؤدي اىل مزيد

بالتايل استفادة احلركة الكردية مما يشكل خطرا على و 
أما أردوغان فريى أن التعديل الدستوري .القومية الرتكية

مبثابة تعزيز لفرص االنضمام للعضوية األوربية عرب حتقيق 
  .يري كوبنهاجنمعا

ولقد جاء الدعم األهم حلكومة أردوغان من 
حيث مل يتوقع أحد من طرف الواليات املتحدة األمريكية 
اليت رأت يف التوجه العلماين اإلسالمي للعدالة والتنمية 

وذلك بعد .مثاال حيتذي به يف البلدان اإلسالمية األخرى
ءة وتطبيق جناح أردوغان ورفاقه يف إدارة حكومة بالغة الكفا

برنامج إصالحي سياسي واقتصادي مل تعرف تركيا مثله 
منذ نصف قرن على األقل،وكذلك يف سياق احلرب على 
اإلرهاب والضغوط األمريكية لتغيري مناهج التعليم واملناخ 

حبيث يف .الثقايف والسياسي يف بعض الدول اإلسالمية
 دأعلن مؤمتر وزراء خارجية دول االحتا ،2005أكتوبر 

األوريب املوافقة على ترشيح تركيا لعضوية االحتاد وانطالق 
  .املفاوضات الطويلة املتعلقة بالعضوية

فيما خيص  القضية الكردية واليت شكلت على 
مدى عقود شرخا كبريا يف جسم اجلمهورية الرتكية،وذلك 
ألن احللول السياسية للمشكلة اليت طرحت سابقا قائمة 

الية قائمة على مبدأ أحادية على هيمنة إيديولوجية كم
الثقافة القومية وعلى مبدأ محاية الدولة الرتكية 

   )24(.املوجودة

ومع وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة 
،وتصاعد التحركات الكردية املطالبة حبقوقها وتزايد الوعي 
هلذه احلقيقة بني صفوف قطاعات من اجملتمع املدين 

جال األعمال اليت تعرف جيدا احلضري الرتكي،ولدى فئة ر 
انه لن تكون هناك تنمية اقتصادية إقليمية ما مل يتم إجياد 
استقرار دائم ومكتف ذاتيا،ووجوب إحداث تغيري جذري 

  )25(.عميق يف السياسة
خاصة وأن االغرتاب عن الدولة قطع شوطا 
بعيدا،وبات التغلب عليه متعذرا دون اعرتاف بوجود اهلوية 

ا هوية متميزة وخمتلفة عن األكثرية الكردية بوصفه
   )26(.الرتكية

إن تصاعد احلركة الكردية يف السنوات األخرية 
جاء يف سياق التزام تركيا بوثيقة شراكة االنضمام إىل 
االحتاد األوريب واليت تدعو إىل االعرتاف باحلقوق الثقافية 

   )27(.لألقليات املوجودة يف تركيا
لربملان الرتكي بزعامة أقر ا 2002ويف أواخر عام 

حزب العدالة والتنمية جمموعة قوانني،كان األهم فيها 
االعرتاف الرمسي بالوجود الكردي،كما تقرر محاية حقوق 
ا مبوجب معاهدة لوزان وتطوير هذه  األقليات املعرتف 
احلقوق،وقد قامت حكومة العدالة والتنمية برفع حالة 

سكنها أغلبية كردية يف الطوارئ املعلنة يف املناطق اليت ت
عام،بشكل رمسي  15جنوب شرق األناضول منذ أكثر من 

كما قامت بإعالن استعدادها لعفو جزئي عن األعضاء 
التائبني من حزب العمال الكردي ضمن قانون التوبة الذي 
رفض من طرف حزب العمال الكردي،كما قامت 
احلكومة احلالية بضخ االستثمارات يف املناطق الكردية 
للقضاء على البطالة وحتسني البنية التحتية وحتسني نوعية 

   )28( .احلياة
III   - في مجال السياسة الخارجية :  

تعترب السياسة اخلارجية عنصرا أساسيا يف برنامج 
وافر من التجديد  بحزب العدالة والتنمية،حظي بنصي

والتطوير،إذ ختلى عن خماطبة املشاعر اإلسالمية،وجتاوز 
لعاطفية يف بناء العالقات السياسية مع الدول العناصر ا

اإلسالمية،حنو رؤى عقالنية تتسم بالتوازن واملرونة من أجل 
وقد تبىن .حتقيق األهداف الوطنية وفق قواعد النظم الدولية
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اليت وضعها  )29(»العمق االسرتاتيجي« احلزب نظرية 
 يف السياسة اخلارجية وهي تقوم االدكتور أمحد داوود أوغلو 

ا التارخيية واجلغرافية والثقافية مع  على توظيف تركيا ملوروثا
  .إدراك مكانة تركيا وضعيتها يف الساحة الدولية

ولقد سامهت هذه النظرية يف نقل تركيا من 
ا قامت على " الدولة املركزية"إىل وضعية" الطرفية"الدولة أل

أ التوازن السليم بني احلرية واألمن،مبد: عدة مبادئ منها
تصفري املشكالت مع دول اجلوار،التأثري يف األقاليم 
الداخلية واخلارجية لدول اجلوار الرتكي،انتهاج سياسة 
خارجية متعددة األبعاد،حتقيق دبلوماسية متناغمة وتطبيق 

   )30( .أسلوب دبلوماسي جديد
ولقد كانت النجاحات اليت حققتها السياسة 

امال مهما ورئيسيا يف اخلارجية الرتكية،بسبب هذه النظرية،ع
جناح احلزب يف عدة انتخابات تشريعية ورئاسية فمن بني 

تصفري "السياسات اليت انتهجها احلزب،سياسة 
أي الوصول بالنزاعات إىل درجة  )31("النزاعات

الصفر،مبعىن التغاضي عن ميزات كبرية من الكراهية مع 
بعض دول اجلوار والعمل على بدء صفحة جديدة جتعل 

ركيا مكانا آمنا مقبوال من عامة الناس وليس مكانا من ت
  .مليئا باملشكالت واألزمات

ا بدول اجلوار   حيث قامت تركيا بتحسني عالقا
كسوريا،ودول ذات عداء تارخيي كبري بينهما كدولة 
أرمينيا،وحتسني العالقات مع اليونان،كما اهتمت تركيا  

اد السوفييت كثريا بالدول اإلسالمية اليت حتررت من االحت
  .،أوزبكستان وغريمهانمثل كازاخستا

كما انتهجت تركيا سياسة تعدد األبعاد يف 
السياسة اخلارجية الرتكية،خاصة مع العاملني العريب 
واإلسالمي،فبموجب هذه السياسة جنحت تركيا يف إقامة 
أوسع شبكة عالقات انفتاحية مع كل الدول العربية 

ذلك انتقلت من موقع واإلسالمية من دون إسثتناء وب
املتفرج إىل موقع املبادر يف أكثر من قضية مثل التوسط يف 
األزمة اللبنانية،التقريب بني محاس وفتح،فهذه السياسة 
وضعت تركيا يف موقع واضح للمبادرات وطرح األفكار 

   )32( .وتقريب وجهات نظر بني املتخاصمني

ا اخلارجية مع العاملني  كما طورت تركيا سياسا
العريب واإلسالمي على مجيع األصعدة السياسية 
واالقتصادية والثقافية يف آن واحد وعلى رأسها مصر ودول 
اجمللس التعاون اخلليجي والعراق وسوريا والسعودية،بعد ما  
كان النموذج التقليدي للسياسة اخلارجية الرتكية عقب 
احلرب العاملية الثانية يرتكز على دعم املصاحل الوطنية 

والعالقات  )33( .لرتكية عرب التحالف مع القوى الغربيةا
   )34( .القلقة مع العرب واملسلمني

كما حرصت تركيا على انتهاج سياسة خاصة 
متكاملة تتسم بالفاعلية واملبادرة والتوظيف األمثل 
للمؤسسات واملنظمات الدولية اليت تنتمي إليها،فوطدت 

ا بالواليا ة والشرق األوسط املتحدة األمريكي تعالقا
والعاملني العريب واإلسالمي كما اهتمت بأقاليم آسيا 

االنفتاح  2005الوسطى والبلقان والقوقاز،وأعلنت عام 
ا عززت وضعيتها يف االحتاد األوريب   )35(على إفريقيا كم ا

اجن   .من خالل الوفاء مبعايري كو
كما ارتكزت السياسة اخلارجية الرتكية 

أي النظر إىل أداء تركيا " املتناغمة الدبلوماسية"على
الدبلوماسي من زاوية عضويتها يف املنظمات الدولية 
واستضافتها للمؤمترات والقمم الدولية،فقد استضافت تركيا 
قمة الناتو،وقمة منظمة املؤمتر اإلسالمي فضال عن 
استضافتها معظم املنتديات الدولية وهو ما يفسر اكتساب 

وذ يف املنظمات الدولية،كما ينظر إليها تركيا ملزيد من النف
ا الدولة املسؤولة عن األمن والنظام يف املنطقة   .أ

كما تدعو تركيا إىل التعايش الثقايف للحفاظ على 
وحدة الكيانات القائمة وطابعها املتعدد يف إطار تأكيد 
التسامح الثقايف والتعددية وجتنب إثارة النعرات وقضايا 

   )36( .والعرقية على حنو صراعيالتمايز الطائفية 
والعاملي يف جمال تأمني  يولتعزيز دورها اإلقليم

ا دولة غري منتجة ملصادر الطاقة وتعتمد  الطاقة وخاصة أ
ا،قامت تركيا بلعب دور الوسيط  يف توفريها على جريا
اللوجسيت املهم يف خطوط نقل الطاقة من آسيا إىل أوربا 

   )37( .والشرق األوسط
اقرتحت نفسها بوصفها الدولة املفتاح واملمر  كما

اآلمن لعبور الطاقة من حبر القزوين الغنية باحتياطات 



 

236 
 

-تبليسي-ابكو( النفط والغاز إىل أوربا عرب خط أنابيب 
وخط أنابيب الغاز من حبر قزوين إىل النمسا ) جيهان

هذه املشاريع حتول تركيا إىل أكرب " نابوكو" واملسمى خط
  )38(.وممر بني الشرق والغرب جسر للطاقة

" ويشري استطالع للرأي حسب مؤسسة تساف
من املواطنني األتراك يدعمون السياسة اخلارجية % 35أن 

حلزب العدالة والتنمية ويرون وجوب استمرارها،وترى أن 
نسبة كبرية من املعارضني للحزب ومبادئه تدعم احلزب يف 

   )39(.سياساته اخلارجية
الرتكية تعترب أن لكل قضية  كما أن السياسة

ظروفها اليت توجب التعامل معها بطريقة قد ختتلف عن 
إن « : األخرى،وقد أختصرها أردوغان بكل صراحة

سياسة تركيا ال متليها تعليمات،بل املصاحل الرتكية 
  )40(.»الوطنية
  : خــاتمة

رغم حماربة أتاتورك للدين بدعوى حماربة التخلف 
ية والتحديث وركوب قطار والدعوة إىل العلمان

الغرب،وحماولة خلفائه من النخبة العلمانية واملؤسسة 
العسكرية يف السري على خطاه يف استئصال التيار 
اإلسالمي إال أن ثقافة اجملتمع الرتكي اإلسالمية وجتذر 
اإلسالم فيه،حال دون القضاء على احلركات اإلسالمية 

األحياء  تربوية كانت أو حركة سياسية وأن عملية
اإلسالمي يف تركيا مازالت تسري جنبا إىل جنب مع 
العلمانية األتاتوركية،والدليل على ذلك،وصول حزب ذو 
أصول إسالمية إىل رأس السلطة الرتكية،ترىب قادته يف 
أحضان التيار اإلسالمي،يف دولة قد مضى على علمانيتها 

  .وارتباطها وانسالخها عن عاملها اإلسالمي فرتة كبرية
حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان 
الذي يرى أن التجربة التارخيية للوطن تعترب كأساس قوي 
للمستقبل كما يرى أن علمانية التحديث اليت بدأها 
سابقوه،هي عملية تطوير للمجتمع نفسه باستخدام آلياته 
الذاتية ويعترب عضوية تركيا الكاملة يف االحتاد األوريب 

لعملية التحديث وأن تلبية معايريها خطوة مهمة بل طبيعية 
  .وأساسية للمجتمع الرتكي

ورغم التحديات اليت واجهت حكومة العدالة 
يار االقتصاد الرتكي  والتنمية كقضية العلمانية واإلسالم وا
وتفشي حالة الفساد والتخبط اإلداري وقضية الديون 

تنمية،استطاع الداخلية واخلارجية إال أن حزب العدالة وال
جتاوز كل هذه العقبات،بل وحقق جناحات مبهرة يف مجيع 
امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية،وحىت يف 

 16فقد أوصل تركيا إال أن حتتل املرتبة الـ .السياسة اخلارجية
يف ترتيب أكرب االقتصاديات يف العامل والسادسة على 

السياسية املستوى األوريب بعد محلة اإلصالحات 
واالقتصادية،اليت تبنتها احلكومة الرتكية بقيادة حزب العدالة 

  .والتنمية واليت أسهمت يف زيادة شعبيته
ومل يقتصر جناح حزب العدالة على املستوى 
الداخلي فقط بل تعداه إىل املستوى اإلقليمي والدويل 
حيث حققت السياسة الرتكية اخلارجية قفزة هائلة جتاه 

تصفري "ئر اجلغرافية احمليطة برتكيا،فمن نظرية خمتلف الدوا
إىل التطور الكبري يف العالقات مع الدول " املشكالت

العربية وايران وروسيا والصني،وصوال إىل تعزيز مكانتها 
اإلسرتاتيجية يف السياستني األمريكية واألوربية،وكل ذلك 
جعل تركيا دولة إقليمية مؤثرة،ودولة مركزية حمورية بعدما  
كانت دولية طرفية،واعترب النموذج الرتكي منوذجا مجع 
بنجاح بني الدميقراطية واحلداثة واإلسالم ويكاد تارخيه خيلو 
من أي جتربة سياسية إسالمية عنيفة مبديا برباعة إزالة أي 
مربر تستخدمه الدولة لتسويغ العنف ضده،وانفتاحه على 

احلريات  قطاعات شعبية كبرية،وتبين إسرتاتيجية رفع سقف
مبا ينسجم مع املعايري األوربية لدولة دميقراطية 
حديثة،وبالتايل حاول التوفيق بني نظرته ألسلوب احلكم 
على أساس منهج إسالمي معتدل من جهة وبني مبادئ 
النظام العلماين القائم منذ عقود،وهي ما أطلق عليه 

  ".الدميقراطية احملافظة"
  :الهوامش
حلديثة،ترمجة سليمان داود فريوز أمحد،صنع تركيا ا .1

،لندن،دار 1الراسطي،محدي محيد الدوري،ط
  .123،ص1993دوتلج،ص

حممد مصطفى،احلركة اإلسالمية احلديثة يف تركيا،أملانيا  .2
 .17،ص1984الغربية،دون دار النشر،

 .493فريوز أمحد،مرجع سابق الذكر،ص 1 .3
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