
1 
 

  مخبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وفلسفة السلم
  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،الجزائر

  كلية العلوم االجتماعية

  

 

  مجلة الحوار الثقافي
  دفاتر مخبرية

  
  مجلة فصلية أكاديمية محكمة

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2014 ربيع وصيفعدد 
 
 

 
 
 
 
 

  

 



2 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 لثقافيمجلة الحوار ا

  .تصدر عن خمرب حوار احلضارات، التنوع الثقايف وفلسفة السلم جبامعة مستغامن،اجلزائر
  2014ربيع وصيف عدد 

  
 CNAISSN/12/68:رقم االيداع القانوين

ISSN 2253-0746  
 
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حقوق الطبع محفوظة
يف نطاق استعادة املعلومات أو نقلها بأي ال يسمح بإعادة إصدار هذه اجمللة أو أي جزء منها أو ختزينها 

  .دون إذن خطي مسبق من مدير اجمللة شكل من األشكال،
  
  steagp@gmail.com:،البريد االليكتروني0770968335:بئر الجير، وهران،الجزائر،الهاتف:العنوان AGPطبع بدار  

 
 



3 

  )رئيس الجامعة( مصطفى بلحاكم. د.أ: الرئيس الشرفي
  اهيم أحمد بر  .د: مدير المجلة

 راجعي مصطفى .د: رئيس التحرير 
  
  

  
 
 
 
 

 

  : (*) هيئة التحرير العلمية
 )اجلزائر  جامعة وهران،( الزاوي احلسني / د )جامعة وهران،اجلزائر( محانة البخاري/ د.أ

  )اإلمارات الشارقة،( حممد مسعود قرياط/ د.أ  )قطر ،الدوحة (د ابراهيم صاحل النعيمي.أ

 )جامعة وهران،اجلزائر ( صامي عبد احلكيم/ د.أ )جامعة مستغامن،اجلزائر ( لزعر خمتار/ د.أ

 )جامعة وهران،اجلزائر ( عبد الالوي حممد/ د.أ )جامعة اجلزائر (عبد الرزاق قسوم / د.أ

 )،اجلزائر تلمسانجامعة ( سعيدي حممد/د )جامعة الكيبك مونرتيال،كندا( سوحيب بن نوبيلة/  د

 )تونس جامعة سوسة،(مصطفى الكيالين/ د )جامعة اجلزائر(دهوم عبد اجمليد / د.أ

  ) الكويتجامعة ( رشيد احلاج صاحل/ د  )جامعة اجلزائر( بوساحةعمر /  د.أ

  )املغربالعلمي،  للبحث املعهد اجلامعي(فريد الزاهي/ د  )     جامعة الشارقة،اإلمارات( نصر الدين العياضي / د.أ
  )اجلزائر  جامعة مستغامن،(مرقومة منصور/ د . )،اجلزائرجامعة وهران (لقجع عبد القادر  / د.أ
  )جامعة مستغامن،اجلزائر(مالفي عبد القادر/د  )جامعة مستغامن،اجلزائر( بن جدية حممد / د.أ
  )ايطاليا،بايفجامعة (ليكا فانزاقو/د  )االمارات العربية املتحدةجامعة (عبد اجلليل كاظم الوايل / د.أ
  )العربية السعودية اململكة(زكي امليالد /د  ) البحرينجامعة ( عبد الكرمي العجمي الزياين/ د
  )معهد ابن سينا للعلوم االنسانية فرنسا(حممد بشاري /د  )جامعة مستغامن،اجلزائر(سيكوك قويدر/ د
  )جامعة مستغامن،اجلزائر( عبد احلميد قريدش /د  )جامعة مستغامن،اجلزائر(ادي حممد مح /د
 

  .كل عدد مطبوع، حسب مشاركتهم فيه  وننبه بأن هناك أعضاء إستشاريين غير دائمين، ترد أسماؤهم في (*)

  محفوظة لمنشورات  مخبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وفلسفة السلم:حقوق النشر  

 



4 

 دعوة للنشر في مجــلة      

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

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

  شروط النشر

تم بنشر األحباث املتعلقة بالدراسات الفلسفية، اإلجتماعية - 1 وهي جملة علمية أكادميية . ، واإلنسانية والفكرية واألدبيةاحلوار الثقايف ، 
تم باألحباث األصيلة، اليت مل    .يتم نشرها سابقاً، واملَعاَجلة بأسلوب علمي موثق حمكمة، 

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

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

Traditional Arabic (، مع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية )12: ، مقاسهLes Mots clés( ؛ وننبه على ضرورة
  .احرتام عالمات الضبط

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

  :مادة النشر تكون موثقة كما يلي  -  4
 :بالنسبة  -

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

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

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

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

 .تاريخ االنعقاد املؤسسة املنظمة،

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

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

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

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

  moltaka.mostaganem27@yahoo.fr :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط -8
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  :شرابي معند الدكتور هشا في نظرية القيمة
 .للدكتور هشام شرابي" هارتمان ولويس" مشكلة القيم في فلسفة : قراءة في كتاب 

  عبد اهللا موسىأ د 

 سعيدة،  قسم الفلسفة،جامعة موالي الطاهر 
  

  
مشكلة القيم يف ": وسومة شرايب أطروحته امل.لدكتور هـاقدم ي

ا شهادة املاجستري سنة  "(*) ولويس كلرنس(*) فلسفة هارمتان لينال 
 فيما اعتقدالرسالة األوىل هي و . 1948جبامعة شيكاغو  1948

اللهم  املعاصر،القليل بنظرية القيمة يف فكرنا العريب  نظرا لالهتمام...
ة علمية للمكتبة العربية تعد إضاف إذ...إال ما يعد اليوم على األصابع 

  .اجملاليف هذا 
تم بالقيم إال من مل الفلسفة التقليدية  والعتبار ثان،كون

خالل نظرية املعرفة اليت تعاجل مشكل احلقيقة وعلم اجلمال الذي 
كانت   كما. يعاجل مشكل اجلمال واألخالق اليت تعاجل مشكل اخلري 

ا ال ملعرفة بنيتها  .يفية والشروط اليت تُوصلنا إليها، بل ملعرفة الكتم 
أضحت تبحث عن ) فلسفة القيم املعاصرة(لكن الفلسفة املعاصرة 

القيمة يف املوضوع الذي جيسمها أكثر مما تبحث عنها يف الشخص 
ا حاضرة يف   املوضوع،الذي يقدرها وعن الكيفية اليت تصري القيمة 

ا    .أو عن الكيفية اليت يكتسبها املوضوع 
ناتج عن تأثره  املشكلة،لقد كان اختيار املؤلف هلذه  ه،وعلي
ثاليا أنه كان يف أسلوبه م عنه،الذي يقول " هارمتان"بالفيلسوف 

كما كان له تأثري كبري يف " هوسرل "بالرغم من كونه من أتباع 
إذ يعترب القيم األخالقية كالعدالة  .املعاصرةالفلسفة الوجودية 

ال تتغري بتغري املكان ) مثال موضوعية(ة حملبة والصداقوالشجاعة وا
باإلضافة إىل ما . ع بوجود أبدي كاملثل األفالطونية، وتتمتوالزمان

مما .. .واجلماليتميز به يف الكتابة اليت كانت غاية يف الدقة واألناقة 
  . هارمتان " جذبه أكثر حنو 

. ائعيةالذي كان يعرب عن روح الفلسفة الذر " لويس"يف مقابل 
كانت نقطة اخلالف بني مث مشكلة القيم يف نظر املؤلف   ومن

فالقيمة يف نظر . ابلنيقائمة على تصورين متق" هارمتان "و" لويس"
) أو املرغوب فيه(، فاجلّيد أو احلسن خربة الفردنسبية تقّررها " لويس"

" لويس " بالرغم من حماولة . ال معىن له خارج التجربة املباشرة 
ا ليست جمرد أحكام  ية القيم بإصرارهللحفاظ على موضوع على أ

" ، فإنه انتزعها من األرضية الفلسفية اليت ارتكزت عليها عند ذاتية
وأخضعها ملنطق جترييب ال يقبل املوضوعات أو املثل خارج " هارمتان

  (1) .التجربة احلسية املباشرة 

* * * 

من والغاية من هذه األطروحة كما ورد يف مقدمة املؤلف ، تك
على أن القيم  يف تأكيده" هارمتان " يف حماولته الربهنة على صدق 

ويعود ذلك إىل عامل تأثر املؤلف العميق . مطلقة وليست نسبية
احلقيقة يف (بأن  باملثالية اليت تلقاها يف صباه  حينما كان يؤمن

 تشارلز "بتوجيه وكذا تأثره). ماهيتها مطلقة، وال شك يف ذلك
بينما كان " ن هارمتا" ف املؤلف القبول املسبق لـ فجاء موق" موريس

الشيء الذي يعكس  (2).هو الرفض املسبق" لويس" بالنسبة إىل
الطابع الوصفي االستقصائي  منهجه يف الدراسة والذي يغلب عليه

) لويس وهارمتان(مع احلرص على استخدام كل منهما ، عموما
مركزية من فجاءت خطة البحث على شكل قضايا . لدحض اآلخر

" هارمتان ولويس"تعكس تصور كل من  الثالث،خالل فصوهلا 
  .للقيمة 

فإن املؤلف ينّبه إىل الصعوبات الناجتة  البحث،هذا وتوخيا ملوضوعية 
وكذا االجتاه  .«لويس وهارمتان" عن التباين يف االجتاهات لكل من

ا البحثالعام للمن على اعتبار أن  .اقشة واحلجة اليت ينهض 
فإنه " لويس " القيمة يف معناها اخللقي الدقيق ـ أما  يتناول" ارمتانه"

باإلضافة إىل أن . مناقشة جمال القيمة غري اخللقية حيدد وبوضوح
مكانة مرموقة يف الفلسفة مشكلة القيمة قد اكتسبت اآلن فقط 

، مما جيعل موضوع القيمة موضوعا مثريا للجدل والغموض احلالية
ناتج عن قصور يف السيطرة على اللغة واالستحواذ ال.... والتكرار 

  (3) .كما يقر بذلك املرتجم ..عليها 
وهو (كي عن ما هو الشيء ذو القيمة؟ فمن السؤال الكالسي

إىل ..) للفلسفات القدمية ـ السفسطائيني، أفالطون، أرسطو تلخيص
ظلت مسألة القيم . السؤال النيتشوي ـ عن ما هو الشيء النبيل ؟

طويلة مصادرة من علوم قيمية، أقامت تصنيفات ولوائح ملدة 
السوقي /شرتكت يف معارضة النبيل باملبتذلوترتيبات للقيم ا

عن ذلك التماسك امللتصق  قيم تعرب... اللذة باخلري/بالفيلسوف
، فحىت كتبنا املدرسية حتتوي )، املعيوش والتجرييب االمبرييقيوالعيين

.. املنفعة، السعادة، الفعالية: همة مثلعلى ذات املفاهيم الطيبة والش
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ا علوم مسك يف كتابة " كريستيان ديكام"على حّد تعبري (ينة إ
  .(4)  إيديولوجيا التحرير

جاء تصنيف املؤلف  .القيميف هذا اإلطار العام لعامل االهتمام بعامل 
  :التايللقضاياه الثالث على النحو 

* * *  
من " طبيعة القيمة األصلية  «ه فييف الفصل األول والذي يتناول 

ع معريف ؟ ماذا نعين ؟ هل التقومي ذو طاب: خالل التساؤالت التالية 
يعتقد املؤلف أن التساؤل يف حد ذاته يعد نتاجا . وكيف نعرف؟

حبيث أن املشكلتني امللحتني واليت . حلالة الفلسفة املعاصرة اليوم 
ان اللتان ترتبطان ارتباطا ينبغي لنظرية القيمة مواجهتهما مها املشكلت

  ..فماذا نعين ؟ وكيف نعرف؟) املعرفة(و) املعىن( را مبشكالت مباش
ة القيمة ، يدور اجلدل حول نظريففي مسألة القيمة األصيلة

وهي السؤال املتعلق بطبيعة القيمة النهائية، : من خالل احلقيقة األوىل
تناول أية  يفرض نفسه دوما ، فليس من املمكن تناول القيمة أو

مشكلة تتعلق بالقيمة دون افرتاض ضمين أو صريح يتعلق بالطبيعة 
، حيدد وهي أن أي افرتاض يتم تبنيه: يةواحلقيقة الثان. النهائية للقيمة

. ضمسة وطابع الطبيعة املتميزة للمعاجلة اليت قد تأسس عليها االفرتا
نظرية " يسلو "من أن نظرية  ميكن التمييزوعلى ضوء هاتني احلقيقتني 

  .                                                                                                   نظرية واقعية متعالية ترنسندنتالية" هارمتان"ونظرية . طبيعية جتريبية
" الربانية" يلة والقيمة اخلارجية ، فالتمييز بني القيمة األصوعليه

وجه التحديد يف التمييز املتعلق بالدور الذي يلعبه إمنا يوجد وعلى 
واألحكام "  القيمة" املعىن التعبريي يف األحكام املوضوعية يف جمال 

" للقيمة األصيلة"فنجد تصور لويس (5) ".الواقعة"املوضوعية يف جمال 
أي فيما هو (رييب مرتبط بأحكام القيمة ومكانتها يف التحقق التج

" ديوي " بتوافق مع نفس املوقف الذي أخذه .) قّيم على حنو مباشر
إذ هي . ام القيمة تقبل التحقق التجرييبيف القيمة من أن كل أحك

  .  أحكام تتعلق بالوسائل يف عالقتها بالغايات املستهدفة 
ما يعوق يف نظر النفعيني هو احلل املوفق لكل )) فاخلري(( 

ل مشكلة ما هم يف ح، وهو الذي يساضطراد التقدم االجتماعي
والقيم مبختلف صورها خلقية أو مجالية أو منطقية أو . تواجه اإلنسان

تتوقف على األغراض اليت تعد يف نظر النفعيني نسبية .. اقتصادية 
، فهي جمرد وسائل لتحقيق غايات تصب يف اخلري بوجه تستهدفها

  .عام 
من موقفه التجرييب الرباغمايت إىل " لويس "  وإذن، نَظرً 

ا ذاتية أي تعرف بواسطة القي الذي " املعطى " مة األصيلة على أ
يف حني يصيغ   (6) .يقدمه لنا املوضوع املعروض علينا عرضا مباشرا 

ما هي : مفهوم القيمة األصيلة انطالقا من السؤال التايل " هارمتان " 

خربة الشيء الذي نقدره تقديرا مباشرا ؟ أي الشيء الذي نعتربه قّيما 
فهو يرى أن األشياء تكونقّيمة ليس ألننا خنترب . و مباشر ؟ على حن

ونعاين كيفية قيمية عندما تعرض هذه األشياء علينا وإمنا ألن لدينا 
وهذا . سلفا معيارا قيميا نعترب مبقتضاه هذه األشياء ذات قيمة 

فالقيم موضوعات مثالية موجودة يف  (7) "اخلري األصيل " املعيار هو 
ا مستق لة عن كل تفكري ورغبة، قابلة إلدراك الذات ، هلا إدراكا ذا
ا تكّون يف نظره . بليا ال عالقة له بالتجربة بتاتا حدسيا وق مما يعين أ

  .عاملا كعامل املثل األفالطونية 
ومن مث، القيم ال تتعلق أو ترتبط بشخص ما حبسب رأيه 

ا ، فالثقة يف القيمة األخالقية للثقة ، ليست هي الثقة نفسه: فمثال
ا  وهي . " ليست إال مادة أو نسبة نوعني بني شخصني " حّد ذا

ا إذ  ذه الصفة ال تتطابق قيمتها معها ، ال يف واقعها ، وال يف فكر
ا كائن وجودي ، وليست كائنا قيميا  ـ أي ظاهرايت ـ هي بنية . أ

غري .  من الوجود، بينما قيمتها شيء آخر ةلبنية خاص أساسية مثالية
ا وبذلك، فالقيمة . قابل للتحويل ، وشيء يعطي لنا حالة شعورنا 

ا دج رغم هذا ، فهي ختالفها ، وتقيم فوقها لتمنحها . مرتبطة مباد
بصيص معىن وأمهية نظام ميتاز بكونه أمسى ، وبكونه يضعها يف " 

" هارمتان"وبالتايل ، فالقيم يف نظر ." عالقة مع نظام القيم املعقول 
بالرغم من أن كل تقدير للقيم هو بالضرورة ، تقدير  Aprioriأوالنية

  (8) ...نسيب خالص وتعسفي على حنو تام 
* * *  

، فيعرض "القيمة والواقع"عرض يف الفصل الثاين إىل مسألة ويت
املثايل اخلاص بالقيم ) نوع الوجود(من الوجود " هارمتان" ملوقف 
افئ ومطابق لنوع الوجود الذي  من أنه وجود مك) ماهيات(باعتبارها

ج أو مناذ إذ تعد القيم أمناط . يالفلسفة األفالطونية كان لألفكار ف
لعامل مثايل ، وهو عامل بأبنيته اخلاصة وقوانينه اخلاصة ونظامه 

هذا العامل املثايل الذي له صفة الوجود الذايت املثايل  (9) .اخلاص
بار القيم عندما يتعلق يصدق يف اآلن نفسه على عامل القيم ، باعت

: فمثال .كل صور املعرفة النظرية  األمر باملعرفة تتساوى متاما مع
،  املواقف واملواد اليت هلا قيمةمكاننا أن نتحكم إىل حد بعيد يفبإ

ولكننا ال نستطيع حبال أن حندد ما هي القيمة اليت سوف تكون 
يت القيمة هي ال أن "" هارمتان " إذ يرى .  هلذه املواد وهلذه املواقف

، وأن الشيء الذي يبقى متعاليا بالنسبة للذات يف ميدان حتدد الذات
ومن مث الوجود الذايت للقيم، هو  (10)".املعرفة، هو الذي حيددها 

وجود يتميز بأنه وجود مثايل، أي أن القيم ليس هلا وجودا ذاتيا ميكن 
" تميز لدى وميكن إدراك هذا الوجود امل. أن يوصف بأنه وجود واقعي

 على تصورهمن خالل مذهبه يف احلدس العاطفي القائم " هارمتان 
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لإلدراك اجلواين للقيم، الشيء الذي يظهر يف أفعال االستحسان 
وهو تعبري عن رؤية اإلنسان ومعاينته للقيم يف ..والتفضيل واالقتناع

وهي ) رؤية ومعاينة أوالنية خالصة(يز وجودها الذايت املثايل املتم
عتها وإمنا أوالنية عاطفية يست أوالنية ذهنية أو عقلية يف طبيل

فاملعاينة احلدسية للقيم متاثل فقط هذه الرؤية اجلوانية  (11) .حدسية
" هارمتان"، القيم حسب وإذن. رة املميزة ألفكار وُمثل أفالطوناملباش

ا، موجودا فيذاته   حقائق ثابتة، وماهيات مستقلة تكّون عاملا خاصا 
. هلا بالشعور ملكة أخالقية مثالية ال صلة هلا بالواقع، وال صلة كم

ي وجوب الوجود املثايل ، وأن هلا كيفية وجود، هوهي متتاز بالوجوب
 وهلذا فهي. ، الذي يتضمن امليل إىل الظهور يف الواقع أو املطلق

، وتتطلع إىل الظهور فيه إذا كانت تدعمه وتثبته إذا كانت قائمة به
 .(12) هغائبة عن

كامنة يف املوضوعات " لويس"، يف نظر الواقع/ يف حني القيم 
حبيث، ومن . وميكن حتديدها على حنو جترييب .. احلقيقية والواقعية 

، وضوعية تتعلق بأحكام قيمية معينةوجهة جتريبية تؤكد على أن امل
 (13) .وذلك ما هلذه األحكام من إشارة تقبل التحقق إىل خربامتعينة 

على .. وإن مل تتفق أحكام القيمة بالصفة العلمية اخلالصة حىت 
ت ملعرفة علمية أساس أن القيم ال ميكن حبال أن تكون موضوعا

يعرتض على واقع القيمة التجرييب " هارمتان"إال أن . مباشرة وأساسية
ويؤكد على أن اخلربة العاطفية بالقيم وليس التفكري أو اخلربة يف 

لكن . ا حتقيق وعي أصيل بالقيم لصة بإمكاصورها الصافية واخلا
، بل يطّور د حدود موقفه التجرييب من القيمةال يقف عن" لويس "

العالقة األساسية بني التقييم واملعرفة التجريبية على حنو اعتبار 
فريى أن عالقة القيمة .. اإلمكانية القيمية كائنة وموجودة يف األشياء 

حتقيق القيمة وجتسيدها يف اخلربة  باألشياء إمنا تتحدد بعملية
خربة حمتملة أو هي ..فاملوضوعات اليت تالزمها قيمة ما  (14).املباشرة

ذه القيم ، احلوادث، األشياء( فالقيمة يف املوضوعات كـ. ممكنة 
. توجد باعتبارها إمكانية تقبل التحقق الفعلي والواقعي..) املوجودات

ا تثوى وحتل يف  أما القيمة باعتبارها خربة فعلية الذات اليت تعيش فإ
ىل نسبية يؤدي إ" لويس"وألن احلمل القيمي عند  (15) .اخلربة وتعانيها

القيمية وضع مشروط  فإن وضع اإلمكانية.. القيم وهي نسبية حمتملة
كون راضيا سي.. املرء الذي يكتشف ذهبا: فمثال) إذن..إذا(بعالقة 

ية القيمة ما ميكن أن يكون ان، فتكون إمكوسعيدا وفق هذه الصيغة
 لكنها إمكانية ال تتضمن أي خربة قيمية ومن مث هي (16) .قّيما

هي إمكانية مآهلا احلل  ، ومن مثإمكانية ال تتضمن أي خربة قيمية
ا . والتالشي باعتبار القيمة املوضوعية للذهب هي قيمة مسلم 

يف " ارمتانه"لكن . شافها أم مل يتم ومعرتف بوجودها سواء مت اكت

، يعترب أن الظروف والشروط لى مسألة إمكانية اخلربة القيميةرّده ع
الفعلية لتحقيق القيمة وجتسيدها موجودة يف طبيعة الشخص أو 

وأن هذه الظروف ال تتم يف . (خاص املستهدفني أو يف ظروفهماألش
إذ بقدر ما يكون  (17)").لويس" إطار املتطلبات التجريبية اليت قدمها 

ا أوال نية ا عتقادنا باحلدس العاطفي ومعه تصور القيمة على أ
ا  اعتقادا مقبوال ومعقوال، فإن املاهيات املثالية تظهر دوما على أ

  .السياق امليتافيزيقي املقبول واملعقول للقيم
* * *  
فإلدراك " القيمة والفعل"ملسألة أما الفصل الثالث والذي يفرده 

بني القيمة والفعل فإن املؤلف يعرض علينا  العناصر املكونة للعالقة
القيمة باعتبارها كيفية  ـ والقيمة باعتبارها صفة موجهة  :التايلالتمييز 

ا متثل ما ينبغي أن يكون يكون ) فمنهج لويس التجرييب. (أو أ
ا احلياة . منصرفا إىل الكيفيات القيمية اخلاصة خبربة مباشرة  ويعين 

الذي يرى أن " موقف هارمتان " يف مقابل  (18).اخلرية والطيبة معا
، عالقة تتجه من كيفية ينبغية املتضمنة يف أحكام القيمةالصحة أو ال

هو الينبغية  "هارمتان"املعياري بالنسبة لـ ألن املبدأ . القيمة إىل اإلرادة 
 .هلاحبيث يلعب الشعور بالقيمة الدور األساسي يف معرفتنا . املطلقة 

ا .متحركالشعور بالقيم شعور على اعتبار  ا فإ وأما القيم يف حّد ذا
وال  .التاريخألن ماهيتها أبدية ال صلة هلا بالزمان أو  تتغري،ثابتة ال 

. ة واحدة، ألن عاملها واسع للغايةدفع مجلتها،نستطيع أن نطّلع على 
ولكننا نقتطع منها اجلانب الذي يكشفه لنا احلدس يف كل مرة يقع 

من حني  تجلى حلدسنا يتغري،فاجلانب الذي ي. لنافيها كشف 
ا الواقع تتغري مثلآلخر وهي قيم يصعب . ه، والقيم اليت نقيس 

، وال يتوصل إليها إال أشخاص قليلون، أشخاص الكشف عنها
تلفة ليكونوا رواد أممهم ممتازون يظهرون يف البلدان والعصور املخ

ا ا بالقيم اجلديدة اليت إليه، حيركون اجلماعات اليت ينتسبون وهدا
ا وعليه، فاملبدأ املعياري عنده يعّرب  (19) ..، ويدعون إليها يكتشفو

.  عنه بظاهرة الضمري، ومن مث، الينبغية مرتبطة مبعىن القيمة وإدراكها
" ما ينبغي أن يكون"للينبغية أي أما اإلرادة فهي االستجابة اخللقية 

لتحقيق ملقتضيات ومطالب وا" زاإلجنا"ا اخلريية اخللقية إال وم
والفعل يف صورة ما ينبغي أن يكون وهي املشكلة اخلاصة . الينبغية

باعتبار العقل . بالعالقة بني الواقعي من جهة واملثايل من جهة أخرى 
يف  .ومتييزهاعنده، ال يعين شيئا أكثر من معاينة القيم وإدراكها 

إمنا تستخلص من  الذي يرى أن صحة الفعل" لويس" مقابل موقف 
فالقيمة هي غاية كل فعل .اقالضرورة العقلية أو مما يعنيه مببدأ االتس

، كما أن ذات القيمة قد مت تقييمها وتقديرها يف عالقتها وهدفه
  .كوم باالتساق العقليوبالتايل الفعل حمتوم وحم. بكلية اخلربة ومشوهلا
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" ؟ يرد وإذن ما الواجب الذي ينبغي القيام به اجتاه اآلخر 
، وهو الفعل الذي يوفر يل خربة الواجب إىل اجملال األخالقي" يس لو 

ياة اخلريية مع تصور احل(وهو يف نفس الوقت الفعل املتسق اخلريية، 
ا كل ومع املطالب واحلاجات اخللقية املفروضة من ) الطّيبة على أ

  .(20) قبل اآلخرين

ألصيلة يف للقيمة ا" هارمتان ولويس"، ميكن تصور وعليه
" للقيمة بالعامل األنطولوجي حيث تكمن كيفيتها " لويس " حتديد 

ائيتها" البديهية  مييز بني العامل األنطولوجي من " هارمتان"بينما . يف 
مما جيعل من البديهية خاصية . جهة وعامل القيم من جهة أخرى

ائية هذه   (21).القيمإلمكانية املعرفة املتعلقة بالقيم دون أن متتد إىل 
  :ذلك ما نستشفه من اجلدول التوضيحي التايل 

 :هارتمان  :لويس  

 قيم خيرات قيمة مباشرة :القيمة 

 قيم خلقية مبادئ عقلية :السلوك 

العالقة التجريبية هي التي  
 )القيمة والفعل( تدعم 

المتعالية هي / العالقة المطلقة 
 )القيمة والفعل( التي تدعم 

أكثر من مبدأ الضمير ليس  
 .عقلي

الضمير كتصور محوري وأساسي 
متميز عن مبادئ التقييم 
 .المتضمنة في أوالنية الضمير

  
خيلص املؤلف من عرض حبثه يف مشكلة القيم  ،تامخلا يف

ف كل من خالل تأكيد موق" ويسهارمتان ول"بني تصوري كل من 
الذي يؤكد من أن يف األخالق " لويس"منهما، فبالنسبة إىل 

الطبيعية يتوجب حتديد اخلري بأسبقيته على ما هو الصواب، وأن 
ون خلقي وإمنا ميكن تربيره نالفعل ميكن تربيره ليس باالعتماد على قا

يف حدود إمكانية ارتغاب واشتهاء نتائجه املستهدفة واليت نفكر 
اس معرفة نفعية برامجاتية ن املعرفة التجريبية هي يف األسأل (22).فيها

اك ما ذ (+).وأن الصحة واحلقيقة الكائنة يف املوقف النفعي  ،الطابع
القيم على معرفة اآلثار اليت  لحرصت عليه الربامجاتية عموما يف جما

، فاآلثار املبدأ املثايل ملعرفة مدى صحته ترتتب يف سلوكنا على
، ما ميثل عندها معيار يبة تساعد صاحبها على حل مشكالتهالط

كالسلعة ..إذ تشّبه قيم احلق، اخلري. م مجيعاالقياحلقائق ومقياس 
ااملطروحة يف ، بل يف الثمن الذي  السوق قيمتها ال تقوم يف ذا

فاحلق كورقة النقد تظل صاحلة للتعامل حىت يثبت . يدفع فيها فعال
  .زيفها

ريية اخللقية من الذي يؤكد على اخل" هارمتان"بالنسبة لـ  ماأ
ا ليست كافية فإنه يعترب أن . ة هي اخلري األقصى، وأن الفضيلأ

 مملكتها،الشخص الذي ال يتعرف على القيم وعلة ما هي عليهفي 

ن يتعرف والشخص الذي ال يقدر على أ" خلطأ قيمي"هو ضحية 
وبالتايل يقوم اخلطأ والعمى  ."لعمى قيمي"عليها بالكلية هو ضحية 
املعرفة  على عدم التطابق بني" هارمتان"يف جمال القيمة يف نظر 

الذي هو وجود القيمة وهو املستقل عن كل معرفة  ذاته،والوجود يف 
  (23) .وخطأ

يت أقامها املؤلف بني وإذن ومن خالل املقارنة االستقصائية ال
) عند لويس..التجرييب، احلّسي، املباشر، العقلي، النسيب(املوقفني 

تساءل عن ن) عند هارمتان. .املتعايل، املطلق، املوضوعي، النهائي(و
كما " نيتشه"طرحه إنه تساؤل . اهو الشيء الذي يقّوم أو يرّوض؟م

على . ، وهو سؤال يطرحه كل تدوين ثقايف جديد "أرسطو"طرحه 
ليست سابقة على اعتبار الفضيلة يف نسبيتها أو يف مطلقيتها 

األعماق الزائفة  ، وال يفيد البحث عنها يفتأسيس نظام الكون
وال تعود إىل  ومكوَّنة،قيم هي نتاجات مكّونة فال. للذات واملعاين

ومعتنقو هذه القيم ال يولدون أحرارا وال غري أحرار ،  .املفاهيملعبة 
ـ ويف نفس " ديكام" تعبريوال متساوين وغري متساوين  ـ حسب 

الوقت ال أحد منا ينجو من مسألة القيم والرغبة ليست أكثر إنتاجا 
) أي مبعزل عن القيم ( ود حيادي فال وجود لوج. من عدم الرغبة 

  .والنظرية وحدها ال تستطيع أن جتيب عن مسألة القيم 
أن أعرف ؟ وماذا جيب فاألسئلة الكانطية عن ماذا أستطيع 

ا اليوم يف علي أن أفعل ؟ أو حىت ما هو املسموح به من األمل؟ إ
يت تتمحور يف ما هي قيمة ما مقابل أسئلة اإلنسان املعاصر وال

؟ أليست يف النهاية وقيمة ما نفعل؟ وقيمة ما ستحققه ؟فنعر 
ا  القيمة سوى احتجاج على الوجود ؟ أال تكمن استقالليتها يف كو

، هل منفصلة عن ما يرضينا يف وجودنا وإال كيف نربّر وجودها
إن أساس القيمة ال يكمن فيما ذهب . بتنازلنا عن عناصر الوجود؟

ل يف أساسها النقدي القائم على ب وحسب،" لويس وهارمتان"إليه 
االعرتاض واالحتجاج الّدائمني، مما يعطيها شكل التجاوز باستمرار 

  .من خالل إبداع اإلنسان لغايات وقيم تربر إنسانيته قبل وجوده 
إىل أن جمال القيم جيب  شرايب،هشام. كان دهذا حىت وإن

ويعات التعامل معه برؤية منفتحة وأفق أرحب يفسح اجملال لكل تن
" هارمتان "فالتناول الفينومينولوجي لدى . .التقييموتفريعات ظاهرة 

وإن مل يتأسس على  .ومستوعبقد تعامل به على حنو مستفيض 
وأن مذهب النتائج والتحقق . مبادئاملعطى التجرييب باعتباره 
" لويس"ئن واملستقر يف أساس تصور التجرييب هو املذهب الكا

هو املذهب الذي ميثل الرفض  اخللقية،لية للقيمة األصيلة والفاع
ا  لقبول دعوى مبنية على الظاهرة املثرية للجدل واخلالف ويعين 
ظاهرة الضمري باإلضافة إىل اإلحساس األويل بالقيم الذي قدمه 
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كما ينّبهنا إىل أن العرض الفلسفي الدقيق هلذه القضايا . "هارمتان"
ىل حل وإمنا يستهدف وهذه املشكالت ال يهدف إىل الوصول إ
ذه القضايا إىل مستوى من الدقة  الشيء الذي ...واإلحكاماملضي 

يعكس موقف املؤلف فيما تبناه من قيم سامية ومتعالية يف أغلب ما 
مما جيعل الباب مفتوحا لدراسات أخرى  األطروحة،أنتجه بعد هذه 
  . يف هذا اجملال
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  الخطاب الديني المعاصر أمام تحديات العولمةآليات 
 عبد اللطيف حني                                                                    

 المركز الجامعي الطارف  - ات معهد اآلداب واللغ،قسم اللغة العربية وآدابها
 
 

  :بسط منهجي 
حيظى اخلطاب الديين بتأثري بالغ يف توجيه وتشكيل فكر 
وسلوك ووجدان اجملتمع  املعاصر، ألن الدين املكون األساسي 
والفاعل يف اهلوية الفردية، وعلى أسسه تبىن مجيع املبادئ والقيم 

هذا كشكل من  االجتماعية، لذلك يربز اخلطاب الديين يف عصرنا
م  أشكال التواصل مع الناس، وكقوة مؤثرة يف توجيه قيمهم وسلوكيا
االجتماعية، وكمرتكز يعتمد عليه يف صقل الثقافة الدينية لغالبية 
اجملتمع، ويف ظل ما يشهده العامل من تداعيات موجات العوملة 
مبختلف أشكاهلا نسمع بدعوات الكثري من املفكرين والدارسني إىل 

ورة جتديد اخلطاب الديين، بواسطة مجلة من اآلليات والوسائل ضر 
اليت تكفل تواصله وتأثريه يف املتلقي املدمن على الفضائيات، اليت 
أصبحت مصدرا مهما يأخذ منه ثقافته الدينية لعدة أسباب ترجع 

  .إىل طبيعة العصر ومميزاته 
ة تشغل بال كل مفكر كما يشكل اخلطاب الديين قضية مهم

مطلع عن كثب مبجريات وحتوالت عصرنا الذي المي واع و إس
تكالبت فيه القوى التغريبية على امتنا أضحت تعاين من الكثري من 
األزمات على خمتلف األصعدة كما فرضت عليها حتديات عديدة 
عليها أن ترفعها منها الفكرية والسياسية وخاصة قضية اخلطاب 

 غالحي هو أداة التبليالديين، ألنه اخلطاب يف مفهومه االصط
والتواصل واحلوار والتأثري يف أبناء األمة، وبواسطته نستطيع توجيه 
اجلهود وجتنيد األفكار وشحذ اهلمم لتحصني جسد األمة ضد ما 

وهذه «يسمى العوملة الكاسحة واستالب اهلوية والشخصية الوطنية، 
ا على ممارسة ذ  لكاألداة هي مقياس نضج األمة ومعيار مقِدِر

التبليغ والتواصل واحلوار وعلى إحالل نفسها املكانة الالئقة بني 
جناحها أو فشلها يف إقناع اآلخرين مبوقفها ووجهات  األمم، ومن مث

       (1)»نظرها يف خمتلف املسائل والشؤون
  :مفهوم ومكونات الخطاب الديني - أوال
اخلطاب هو  «ورد يف لسان العرب أن  :مفهوم الخطاب لغة -1

مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا، واملخاطبة 
وقد تضمن الذكر احلكيم مادة خطب يف  (2)»مفاعلة من اخلطاب

َناهُ  ُمْلَكهُ  َوَشَدْدنَا :عدة مواضع، حيث قال تعاىل  احلِْْكَمةَ  َوَآتـَيـْ
 َوِتْسُعونَ  ِتْسعٌ  َلهُ  َأِخي َهَذا ِإنَّ : وقوله تعاىل  (3)اخلِْطَابِ  َوَفْصلَ 

ويقصد   (4) اخلِْطَابِ  ِيف  َوَعزَِّين  َأْكِفْلِنيَها فـََقالَ  َواِحَدةٌ  نـَْعَجةٌ  َوِيلَ  نـَْعَجةً 
 فالنا أصاب مبا عليَّ  أعزِز ويقال غلبين، أي"  اخلطاب يف وَعزَّين«به 
 َوِعَبادُ : وقال جل شأنه (5) ».أْعَزْزتُ : يقال وال عليَّ، أعظم أي

 قَاُلوا اْجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا َهْونًا اْألَْرضِ  َعَلى َميُْشونَ  ِذينَ الَّ  الرَّْمحَنِ 
 َوَال  َوَوْحِيَنا بَِأْعيُِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ  :وقوله سبحانه وتعاىل  (6)َسَالًما

وبذلك يكون املدلول  (7) )ُمْغَرُقونَ  ِإنـَُّهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِيف  ُختَاِطْبِين 
، يتضمن توجيها أو أمرا غوي هو توجيه الكالم من شخص آلخرالل

  .أو طلبا 
عندما نعود إىل مصادر الفكر اإلسالمي  لتحديد مفهوم 

كل نطق أو كتابة حتمل «اخلطاب اإلسالمي اصطالحا جنده أنه 
وجهة نظر حمددة من املتكلم أو الكاتب، ويفرتض فيه التأثري على 

 االعتبار جممل الظروف واملمارسات السامع أو القارئ، األخذ بعني
  (8) .» اليت توفيها

وعليه فاخلطاب هو إيصال األفكار إىل اآلخرين بوساطة 
الكالم املفهوم، واللغة يف ذلك هي أداة اخلطاب وحممله للمتلقي، 

    (9).وهي وعاء ألفكاره ومضامينه التوجيهية
ية وبذلك يقصد باخلطاب الكالم املوجه لألفراد قصد التوع

واإلفهام املعرب عن األحكام اإلسالمية واملفسر ملختلف الظواهر 
ا التوفيقية   أي مصادر التشريع  املستمدة من الوحيالدينية يف صور

ا التوفيقيةاإلسالمي  وما  املستقرة يف الفكر اإلسالمي أو يف صور
واليت حازت إمجاع األمة ومل  توصلت إليه جهود العلماء واجملتهدين

  . للتأويل والتأويل املضاد عرضة للخالف أو مطيةتعد 
فقه أو أدب أو فن أو غري ذلك بشرط أن  هو كل فكر أوو 

التشريعية  ويعرب عن صبغته اإلسالموتعاليم يكون صادرا من مشكاة 
مبفهوم املخالفة كما يقول  الوالفقهية والعقدية، ومن مث فإنه عم

ء من هذه الصبغة فإن أي خطاب ال يتحقق فيه شي «األصوليون
إلسالمي ألنه ال يساير منهجه وال ا اإلسالمية ال ميثل بيقني اخلطاب

كل  هذا النوع من اخلطاب حتت نطويوي  (10)،»يتفق مع طبيعته
ا التعبري التفكري اإلسالمي التنظريات الفقهية والفكرية  اليت من شا

 .التوعوي والتوجيهي 
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    (11) :صر مكونات نص الخطاب الديني المعا-2
إذا تفحصنا اخلطاب الديين جنده يعتمد يف بنبته على مكونني 

  : أساسني مها 
  ) :الشرعي(نقلي المكون ال  -  أ

به الوحي اإلهلي من قرآن وسنة نبوية صحيحة  وهو ما جاء
ديين اإلسالمي وال حييد عنه أبدا ألنه ميثل وهو أصل اخلطاب ال

تقي مبادئه وأسسه وموضوعاته منه يس ومرجعيته الثابتة الدائمة منطلقه
، لكونه صادرا عن كما جيعله الركيزة األوىل يف االستشهاد وقوة التأثري

تعاىل كما يعتمد اخلطاب الديين على القرآن والسنة النبوي يف اهللا 
الصياغة اللغوية والتصوير البياين، مجالية األلفاظ والتعابري اليت ترسم 

لقي، فاملكون الشرعي هو املرجعية الفكرة املراد توقريها لدى املت
  األساسية للخطاب الديين ومن أجله وجد وإلبالغه خلق ورتب

   ):البشري (العقلي المكون-ب
يعتمد اخلطاب الديين على اجلهد الفكري البشري وتظهر 

ما فهمه واستنبطه البشر « بصماته جلية وواضحة يف بنيته ويقصد به 
كان أو فقها أو علوما  ك فكرامن النصوص الشرعية وما نتج عن ذل

   (12).»لذلك فهو فرٌع للمكون األول ومؤسس منه وإليه. وأدبا
مصدره  اخلطاب الديين قد أكسب«ي نقلاملكّون البذلك فو 

والتوازن واملرونة  الشمول والثباتاليت متتاز بالرباين خصائص الربانية 
باشر على ، ودعم فيه خاصية التأثري املوالصالحية لكل زمان ومكان

املخاطب كونه يؤمن مبا جاء يف التنزيل ويعمل به، وال يستطيع 
اخلروج عن نصوصه، فالقرآن هو الدعامة األساسية للخطاب 

خلل  أن نكتشف مبعايريه كلَّ  لذلك نستطيع، )13(»اإلسالمي
اجملتمع، كما نستطيع حبكمته وصدق قوله أن واضطراب يف واقع 
  .  نعاجل هذه اآلفات

اخلطاب الديين اإلسالمي مبكونيه ميتاز خباصية فريدة غري أن 
 رهينا للتطوير خطابأي إذا كان من نوعها وهي خاصية الثبات، ف

، دون حتفظ أو اشرتاط والتغري حسب الظروف واملالبسات والتبديل
يتبدَّل يف  فهو ال يتغري وال«فإن خطابنا اإلسالمي له وضعه اخلاص، 

 ي مهما تغريعقلسية املرتكزة على مكونه الجوهره، أي يف ثوابته األسا

ا ال يكون  الزمان واملكان وامللتقى، وبغري هذه الثوابت، أو باملساس 
وحيظي اخلطاب  (14)،»ميثل حقيقة اإلسالم وخصائصه إسالميا، وال

االجتهاد فيه يكون  وهو النقلي، حيث اآلخر الديين باملكون
العامة واخلاصة زمانا  وظروفهم يراعي املخاطبني مباوالبحث والتطوير 
م املعاصرة ومكانا  ، يقول الدكتور يوسفويالءم مع مستجدا

وإذا كان احملققون من أئمة الدين وفقهائه قد قرَّروا أن «:القرضاوي
بتغري الزمان واملكان واحلال، والفتوى تتعلق بأحكام  الفتوى تتغري

وة أو اخلطاب يتغري إن تغيري الدع :الشرع فإن نفس هذا املنطق يقول
»بتغري الزمان واملكان والعرف واحلال أحق وأوىل

 (15)  
  :عتبات وأنواع الخطاب الديني المعاصر - ثانيا
ويقصد بالعتبة الدرجة  :الديني المعاصر الخطاب عتبات -1

واملستوى من ناحية املوضوع والفئة امللقاة عليها حيث يلقى اخلطاب 
فضاءات خمتلفة، ومن خالهلا يتوجه الديين  يف مناسبات وأمكنة و 

مبضمونه التوجيهي والشرعي للمتلقي، ويرتبط األثري باملكان امللقى 
 تفيه، كما يتحدد مستواه حسب درجة املتلقني، ومن خالل فضاءا

  :    اإللقاء ميكننا تقسيم مستويات اخلطاب الديين إىل قسمني مها 
بالداخلية أو ويقصد : الداخلي أو المحلي الخطاب الديني- أ

احمللية هي اجلماعة املتعارفة واليت تتقاسم الظروف واحلال نفسها وهلا 
يتوجه اخلطاب إىل فئات  اوفيهمنهج اجتماعي وعقدي موحد 

والرجل، كل حبسب مستواه  الطفل والشاب والفتاة واملرأةكمتفاوتة،  
وما  التعليمي أو الثقايف، وحبسب موقعه ومهنته وظروفه اخلاصة،

على هذا اخلطاب هو عدم مراعاته  ظه الدارسون والباحثونالح
والفروق احلاصلة  املتطلبة لذلك أحيانا طبيعة هذه الفئات والشروط

ا ىبينهم لكون كل فئة متتاز مبستو  ، ويتجلى وموضوعات خاصة 
   (16) : هذا يف مظاهر كثرية منها

الذي  حداملتحدة، واملشروع الدعوي املوَّ  غياب الرؤية الفكرية- 1
، ومن مث افتقاد اخلطاب يصب يف األهداف املسطرة نفسها

كثري من مؤسسات الدعوة ورجاالت الفقه  اإلسالمي املتفق عليه بني
كثري من األمور اليت  والشريعة، وكذلك غياب الفتوى املتفق عليها يف

، وكل ينظر حسب رؤيته وعلمه منطلقا م األمة ومتس شؤون دينها
مثل رؤية اهلالل،  واعتقاد صحيح انه على صواب، من إميان راسخ
   .اخل...والفوائد املصرفية وحتديد العيدين،

لتقدمي املعرفة  تعطيل املؤسسات واملنابر املتخصصة واملؤهلة- 2
اإلسالمية الصحيحة يف بعض البيئات اإلسالمية أو عرقلتها أو 

لذي أغراض خاصة ال تعكس طبيعة حقيقة اخلطاب اخلدمة  توظيفها
   يبتعد عن خدمة األهواء واملصاحل اخلاصة

منه يف تفسري  قواالنطالذهب فقهي أو عقدي معّني، مب االلتزام- 3
 وسائل اإلعالم والثقافة وإصدار يفالظواهر املعاصرة للمسلمني 

الفتاوى الدينية من خالله، مث تصدير هذا التوجه املذهيب الضيق إىل 
   .ف الوسائل واألساليبالعامل، مبختل عامة املسلمني يف

مجيع ما عداه من  التشبث برأي واحد يف املسألة ومصادرة4-
دون  وجهات النظر، والتشبث باالنفراد بالفهم واملسؤولية عن الدين

البحث يف منطلقات الرأي اآلخر ويظهر هذا من خالل وسائل 
   (17)اإلعالم اليت تتبىن رأيا يف مسالة فقهية غري مكرتثة باآلراء األخرى
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جتاهل القضايا املعاصرة اليت تفرضها العوملة من انتشار الثقافات - 5
الغربية، والتعامل اليومي واملضطر مع غري املسلمني، وعمل أقلية 

الواسع للربجميات  رمسلمة يف جمتمع غري املسلمني، واالنتشا
واإلعالميات اليت ال ختضع للمعايري اإلسالمية وغريها من مظاهر 

   .يت مل جيدد فيها اخلطاب الديين املعاصر نظرته فيهاالعوملة ال
   :الخارجي أو العالمي الخطاب الديني –ب 

ما يسوده الذي عليه اخلطاب الديين حمليا و من خالل املستوى 
من اضطراب وقصور أمام حتديات املعاصرة اليت تقضي التخصص 
وسعة االطالع ومعرفة اآلخر الذي يشكل الطرف املتعامل معه، 

، فإن هذا تفق عليها امل الشاملة املوحدة واألهدافللرؤية  وافتقاد
عن منطق العصر  اخلطاب على مستوى العامل ضعيف ومتخلف جدا

وبعيد عن فهم خماطر العوملة اليت اكتسحت عقول  وآلياته ومناهجه،
أبنائه ودخلت بيوت جمتمعاته بدون استئذان عن طريق وسائل 

بعض بل لوال جهود  لربجميات واالنرتنت،اإلعالم جبميع أنواعها وا
غري  القليلة املتناثرة لقلنا إنه غائباملفكرين والباحثني األكادميني 

، ومع صعوبة تشخيص هذا الوضع وحتديد حاضر بشكل فعال
   :ميكن إدراك املالحظات اآلتية مالحمه فإنه

اإلسالمي املسيحي أحد السبل اليت حاولت من  احلوار ميثل-1
ا  عدة منظمات ومؤسسات منذ عدة خالهلا عقود إيصال خطا

كحوار األديان واحلوار بني الشرق   اإلسالمي يف عدة ملتقيات معروفة
، وهو امتداد سنة محيدة والغرب واملناظرات اليت تقام بني العلماء

كان جيريه أسالفنا مع أهل الكتاب عرب عصور السيادة  لذلك الذي
ربز وتظهر قيمة وأمهية اخلطاب الديين ، وفيها تالفكرية واحلضارية

   (18) .الفعال واملمنهج واملبين على أسس علمية متينة
تلك اجلهود اليت اجتهت إىل شعوب العامل خبطاب إسالمي  قليلة-2

وهي علمي وموضوعي وخالص ومعظم هذه اجلهود فردية وِعَصامية، 
ا قد فهموا عصره ا حماولة حتمد ألصحا م ووعوا رغم قلتها إال أ

م،  يف هذا اجملال ما قدمه  وأشهر مثالاألخطار اليت تتجهم مبجتمعا
 يف مناظراته مع أقطاب" أمحد ديدات: "وقام به الداعية املرحوم

وال " وحيد الدين خان"املسيحية، وكذلك ما قدمه املفكر اإلسالمي 
ننسى جهور علماء النهضة احلديثة كالشيخ مجال الدين األفغاين 

آثار علمية جليلة بأكثر من لغة  وآخرون أسهموا بتقدميعبدو وحممد 
ليتم توزيعها يف  أجنبية، كلها جديرة بإعادة النشر يف طبعات متميزة،

 .خمتلف أحناء العامل

  : أنواع وصور الخطاب الديني المعاصر -2
مر العامل بظروف غامضة وأحداث عاملية غريت أجندته 

ا خاصة حادث احلادي وجعلت الكثري من الدول تعيد حس ابا

تعددت أنواع عشر من سبتمرب، ويف ظل هذا االنعراج اخلطري 
اعامة اخلطاب اإلسالمي خباصة والعريب  ، معربة عن آراء أصحا

واالنتماءات، واملتتبع للخطاب اإلسالمي  وممثلة ملختلف التيارات
 خباصة ميكنه أن يالحظ أنواع اخلطاب اليت ميكن استخالصها من

 موع املالحظات واملالمح السابق ذكرها فهي اآلتيةجم
: (19)  

 الذي متثله مدرسة اإلحياء والتجديد :خطاب الوسطية اإلسالمية- أ

ومواجهة حتديات وأخطار العوملة اليت واجلمع بني األصالة واملعاصرة 
ومواجهة األحداث بواقعية ومرونة وحكمة يعشها اجملتمع اإلسالمي ، 

دكتور يوسف القرضاوي، والدكتور حممد عمارة، ال :ويتصدر هؤالء
   .والشيخ حممد الغزايل، وآخرون

الروحية  الذي يرتكز على التجارب  :الصوفية تياراتخطاب ال-ب
وعلم القلوب والتأمالت ويصدر عن فرق متعددة، ويشوب هذا 

   .الدروشة واخلرافات واالحنرافات اخلطاب شوائب من
ما يصدر يف بعض البيئات اليت  وهو :الخطاب السلفي النصي-ج

، ويلتزمون ويوظفه لصاحله تلتزم مبذهب معني يتبناه النظام القائم
   .بنص معني ال حييدون عنه أبدا بدعوة احلق والثبات

ومتثله نسبة ضئيلة من : خطاب الرفض واالحتجاج والعنف-د
م من العاطلني واحملبطني يف  الناس، وأكثرهم من شباب املغرر 

ومعظمهم متحمسون ومن ذوي ثقافة سطحية يف الشريعة  م،حيا
   (20) .وخيوضون فيها بداعي العاطفة واحلماس الزائد اإلسالمية

ونتيجة تطور احلياة املعاصرة وما توجهه من تطور على كافة 
صورا متعددة بني مقروء ومسموع  «ديينإن للخطاب الاألصعدة ف

واإلرشاد والصحف خطبة اجلمعة والوعظ  ومرئي، وتتمثل يف
األشرطة الدينية  واجملالت الشرعية والكتب العلمية، باإلضافة إىل

كالتلفزيون  واألقراص املمغنطة والقنوات املسموعة كاإلذاعة، واملرئية
 ،"اإلنرتنت"ملا تقدمه من برامج دينية، والشبكة الدولية للمعلومات 

دراما اليت تقدم واللقاءات العلمية والندوات واملؤمترات، وأخريا ال
على شكل مسلسالت وأفالم دينية، وهي من  اخلطاب اإلسالمي

  (21) .»  أكثر الوسائل قبوال عند الناس
  :التي تواجه الخطاب الديني لعولمةتحّديات ا - ثالثا
يعاين اخلطاب الديين  :االنفتاح على الثقافة اإلنسانية العالمية -1

فكار يف الثقافة العاملية، من مسألة االنغالق على الذات، ورفض األ
ا أو مناقشتها وإغالق الباب يف وجه التبادل الثقايف  وعدم مساير

فالعوملة الفكرية والثقافية باتت « والفكري واإلنساين مع العامل،
 (22).»تتحّدى مضمون اخلطاب الديين التقليدي يف شرقنا العريب

تقتحم كّل منزل ومواقع شبكة اإلنرتنت والدردشة وخمتلف الربجميات 
وال بّد للخطاب الديين من أن يطّور نفسه ليصبح «. وكّل فكر
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خطابًا دينيًا حياكي املستجّدات والتطّورات الدينية والثقافية 
أي أن يرقى هذا اخلطاب إىل مستوى العاملية . واإلنسانية العاملية

وأن يكون مرآة تعكس الواقع احملّلي مبنظور . والشمولية يف التفكري
فاالنعزالية مل تعد  (23).»عاملي، ويكون أثر احملّلي واضحًا يف العاملي

تنفع يف عصر االنفتاح وسقوط احلواجز الفكرية والثقافية بني الناس 
واجملتمعات حيث أضحى العامل قرية صغرية بواسطة حداثة 

إّن مشكلة اخلطاب الديين السائد «. االتصاالت وثورة املعلومات
مرحلة من التطّور ليستطيع معها خماطبة عقلية  أنّه مل يصل إىل

الغرب بلغة يستطيع الغرب أن يفهمها بعيدًا عن أسلوب الوعظ 
والرتغيب والرتهيب، وال يستطيع أن ينقل أفكاراً وفقهاً وتراثاً والهوتاً 
يؤثّر يف الذهنية الغربية ويزيل الفكر النمطي السائد حاليًا عن 

ن غىن الرتاثات الشرقية الدينية وقيمها شعوبنا العربية، ويتحّدث ع
   .(24)»السامية

فبعد اخلطاب الديين عن هذه التحديات العاملية وعدم 
اندماج أصحابه فيما يعيشه العامل من تطور مذهل على خمتلف 
األصعدة جعله بعيدا عن الثقافة الغربية اليت أصبح الفرد العريب 

ا وأصبحت تغري أبناءه ب بهرجتها وملعان بريقها، يعيشها ويتمثل 
فبعد املتدينني عن الثقافة العاملية بدعوى النجاة بالنفس وعدم 
الوقوع يف اخلطأ جعل اخلطاب الديين يعيش حالة االنعزالية والبقاء 
يف منط وأسلوب قدمي غري مؤثر وغري جذاب مما جعله ال يقوم 

  .مبهمته املطلوبة 
و أّن أغلب اخلطابات إّن ما نالحظه ه :الحوار وقبول اآلخر-2

الدينية هي خطابات إنشائية فيها شيء من نبذ اآلخر وعدم قبوله 
والتنفري منه ونعته بأوصاف منفرة تظهر فيه الرفض، وفيها شيء من 
التشّدد والتعّصب املذهيب والطائفي تغّذيه أفكار بعيدة عن حقيقة 

ني أبناء فما زالت اخلالفات املذهبية الداخلية ب« .الدين وتعاليمه
الدين الواحد تأخذ حّيزًا هاّمًا من فحوى اخلطاب الديين، تؤّججه 
العصبية الطائفية من جهة، والتأويالت اخلاطئة عن اآلخر من جهة 

ورّمبا بعض التّيارات الفكرية الغربية املغرضة غذت هذه  (25)،»ُأخرى
ويف الرتاث الديين املسيحي هناك قصص . اهلفوة ودعمتها لصاحلها

قاييل وهابيل، : نسانية تتحّدث عن الصراع وعدم قبول اآلخر مثلإ
والقارئ هلذه القصص يرى أّن مسألة «. ويوسف وإخوته وغريمها

قبول اآلخر واالعرتاف به هي مسألة قدمية يف التاريخ ولكّنها 
فقبول اآلخر ال يعين بالضرورة أن يكون . متجّددة يف سياق أحداثه

اً  ومطابقاً يل، بل يعين القبول به على ما هو عليه  اآلخر مماثًال ومشا
وهذا حبّد  (26)»من شكل ولون وعرق ودين وفكر وثقافة وانتماء

ذاته حتدٍّ يواجه فحوى اخلطاب الديين السائد الذي ينفي اآلخر وال 

يقبل به شريكا يف هذا العامل، وال يقبل بالتعّددية، وال باحلوار مع 
ويفرتض أيضًا تنشئة اخلطباء على هذه  .اآلخر جملّرد أنّه خمتلف

املفاهيم السامية لدفع الناس إىل التفكري واإلبداع واملعايشة يف ظل 
   .هذه املتغريات العاملية 

يشكل التخلف احلضاري حتدٍّ آخر  :التخّلف الحضاري-3
يواجهه اخلطاب الديين يف وقتنا احلايل حيث إّن تراجع احلالة الثقافية 

كرية وصلت إىل مراحل غري مسبوقة يف تاريخ العرب، والعلمية والف
وأصبحت امة العلم والعلماء تعاين مشاكل التخلف العلمي 
واحلضاري، وازداد عدد اجلهلة واألّميني واملتزّمتني الذين يشّكلون 
. مجاعات عنف وتطّرف مل تفهم اإلسالم على حقيقته وأصوله

ار التحديث اعتماداً أضف إىل ذلك الصراع الفكري السائد بني أنص
على جتارب الغرب، وبني أنصار االكتفاء مبا هو حمّلي خوفًا من 

وقد «. ضياع اهلوية الثقافية والدينية أي أنصار املعارة وأنصار احملافظة
يصل هذا الصراع أحيانًا إىل شكل من أشكال التجاذب والتصادم 

يؤّدي بالنتيجة إىل  واحلرب املعلنة وغري املعلنة بني التّيارين الفكريني،
تشّتت فكر الشخص املستقِبل، وأحيانًا ُأخرى إىل نفوره من اخلطاب 

    .(27)»الديين
يشكل اخللف اإلعالمي حتدي عظيم أمام  :التخلف اإلعالمي-4

اخلطاب الديين الذي مهش منه نظرا لسيطرة الغرب على الربجميات 
وتقاليده واعتقاداته  اإلعالمية وتسريب ثقافته للمجتمع العريب وعاداته

رغم أن هناك جهودا على املستوى اإلعالمي العريب يف بث قنوات 
فضائية تلفزيونية وإذاعات مسعية دينية تعىن باخلطاب الديين لكنها 
قليلة أمام الكم اهلائل للربجميات الغربية اليت تفرض نفسها على 

  .املشاهد العريب و تقنعه بثقافتها وجتعله آليا يقلدها 
   :ديني لمواجهة تحديات  العولمةالخطاب ال آليات-رابعا

بعد أن عرضنا ملختلف التحديات املعاصرة اليت فرضت على 
اخلطاب الديين يف عصر العوملة البد هلذا اخلطاب من آليات وأدوات 

اليت حتول بينه وبني لكي يستطيع مواجهة وصد خمتلف العقبات 
حتقيقه أهدافه وحتجبه عن خماطبة وجدان اإلنسان بل وتوجهه إىل 

ى اخلطاب الديين املعاصر أن اخلري وحتقيق ذاته وثقافته، لذلك عل
 :   يكون

إّن االرتكاز على املبدأ احلضاري يف اخلطاب  : خطاب حضاري-1
املتكررة  الديين هلو آلية مهمة لرفع التحدي والرد على اهلجمات

عليه، إذ هو من صميم الدعوة اإلسالمية اليت تسعى إىل تيسري ما 
يتوافق مع الشريعة اإلسالمية،  يعرتض حياة الناس من صعوبات مبا

التفتح على العوامل كلها التكيف مع ظروف العصرنة والتطور و و 
ب حضاري راق يعكس حتضر اإلسالم والتعايش معها وفق أسلو 
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التاريخ، فاحلوار اجلاّد وامللتزم يغّري الكثري من  املسلمني منذ فجرو 
املفاهيم املغلوطة عن اآلخر ويبعث األمل يف النفوس حنو عيش يف 
جمتمع تسوده املوّدة واإلخاء والعدل واملساواة واحلرّية بني أبناء الوطن 
الواحد إنّنا حباجة اليوم أكثر ممّا مضى إىل خطاب ديين يعّزز الشراكة 

ويف األوطان، ويزيل أسباب اخلوف والنفور من اآلخر،  يف احلياة
 احلوار أهداف من الديين اخلطاب أسلوب وتطوير األديان بني احلوار
 بني العالقات جمال يف الديين احلوار أسلوب تغليب األديان بني

 األديان بني التعامل أسلوب يف نوعية فكرية نقلة هذه وتعد. األديان
 الديين، التعصب ساده الذي الديين اجلدل تاريخ من قرونًا تنهي
 ببعض بعضها األديان عالقات إىل نظرت اليت الدفاع أسباب وحركته
ا على  إليها أدت أسباب وهي ومنافسة، وصراع حتدٍ  عالقات أ
وإننا يف  (28)،»لألديان املاضي التاريخ يف معروفة ودينية تارخيية عوامل

ا حىت حاجة على خطاب حضاري يقوي فينا قيم نا وجيعلنا نعتز 
نتعايش مع اآلخر دون استالب ودون أن يؤثر فينا بسلبياته، ودور 

ة على أصالتنا وقيمنا اخلطاب الديين أن يرسخ فينا جدلية احملافظ
معاصرة من نعيش معهم يف عاملنا املعاصر واالستفادة من وحضارتنا و 

م و تطور علومهم وفتح أبواب احلوار  تإجيابيا معهم دون حضار
   .أن نقصيهم من حياتنا بدعوى املخالفة يف الديانة

جيب أن يكون اخلطاب الديين يؤمن بواقع االختالف بني 
الناس يف اجملاالت السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية، كما أنّنا 
نتطّلع إىل خطاب يعّزز حالة احلوار احليايت واحلضاري الذي يؤّمن 

على املتناقضات، آمنًا إلزالة األحكام املسبقة عن  مناخًا للتوافق حىت
فاخلطاب الذي يشّجع . اآلخر، وتبيان القواسم املشرتكة بني األديان

على احلوار إّمنا يؤّكد مبدأ اخلروج من الذات ملعرفة اآلخر وفق ما هو 
   .عليه، ال كما أريد أن أتصّوره

ا إىل أن حيتاج اخلطاب الديين يف عصرن :خطاب جامع عالمي-2
يتماشى مع متطلّبات اإلنسان يف العصر احلايل بدون التنازل أو 

فيكون خطابًا منفتحًا على األديان «.املساس جبوهر الدين وأصوله
والثقافات العاملية، متواصًال معها، ال خيشاها، وال يصطدم معها، وال 
يذوب فيها، بل يرتقي إىل نقدها بدون الوقوع يف فّخ التحفيز على 

لكراهية، وممارسة العنف املعنوي والفكري اعتمادًا على تفسريات ا
حيتاج اخلطاب الديين إىل أن يسمو إىل  (29).»خاّصة للنصوص

ويستطيع . منطق احلفاظ على الكرامات واحلرّيات والعدل واملساواة
اخلطاب الديين أن يعاصر احلدث دون أن يتأثّر باملضمون ودون أن 

توردة ومعاصرة القضايا اليت يعيشها املسلمون، خياف من األفكار املس
ويكون حاضرا يف مجيع املستجدات، فيتماشى نصه وفكرته مع 

فالتكنولوجيا احلديثة هي ثورة عاملية ال ميكننا «. نفسية وواقع املتلقني

أن نتعامل معها مبنطق التجاهل، بل مبنطق احلكمة والدراية من أجل 
جيوز لنا أن نسّخرها من أجل إثارة  كما أنّه ال. املنفعة العاّمة

ومن ناحية أخرى، على  (30).»العداوات وردود األفعال السلبية
اخلطاب الديين أن ال يتجاهل قضايا األوطان املصريية من جهة 
الضغوطات اخلارجية والتّيارات الغربية اليت تؤثّر يف وحدة الوطن 

س هويته الدينية ووحدة أبنائه، وتعيث فساداً يف األرض، وتسعى لطم
ولكّنه يف الوقت . والثقافية والفكرية واملتمثلة يف اآلثار السلبية للعوملة

ذاته يستطيع أن خياطب الغرب بلغة يستطيع الغرب أن يفهمها 
ويعقلها ويضع لنفسه إسرتاجتية لتمرير أفكاره ومواقفه لآلخر، ممّا 
يساهم يف شرح الفكر اإلسالمي وتوضيحه، وتصحيح الصور 

  .النمطية عن اإلسالم وشعوبه 
حتتاج شعوب املنطقة العربية إىل  :خطاب يواكب العصرنة-3 

ا وواقعها وفكرها  ا وحتّديا خطاب ديين معاصر حياكي مشكال
ا اإلسالمية انطالقًا من فكر ديين جيعل من  ويبني موقفها وحضار

مع النقل والعقل وسيلة لتحصيل اإلميان الصحيح، دون أن يتعارض 
التقّدم العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل خاصة يف جمال 

فاجملتمعات العربية حباجة . اإلعالميات والسباق حنو التصنع والتسلح
ضة فكرية علمية دينية اجتماعية وثقافية، واستثمار ما جاء يف  إىل 
دة القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، تعيد هلا أجمادها املاضية اجملي

إّن التحّلي بأدوات «. يف اإلسهام الفّعال يف بناء احلضارة العاملية
العلم واملعرفة وباإلميان القومي مها السالحان األقوى ملواجهة 

إذ يستطيع اخلطاب الديين بتأثرياته املختلفة على . التحّديات املعاصرة
الناس أن يكون وسيلة متجّددة من وسائل التنمية البشرية بكّل 

وأن يستنهض الواقع الشعيب العريب، فيعّزز من انتماء . اهلاأشك
املواطن لوطنه وجمتمعه، ومتاسكه ووحدته، ويبّني له اإلجيابيات املتوّفرة 
يف حضارته اإلسالمية العربية ليستخلص منها الدروس والِعرب يف 

  (31) »إصالح احلاضر واستشراف املستقبل بناًء على أجماد املاضي
   :عمق الكتاب والسنةخطاب من -4 

أي خطاب يلتزم بالعقيدة اإلهلية وبالتقليد وبالرتاث الديين، 
وبتسليم األمانة من جيل إىل جيل يف تواصل منتظم واالرتكاز على 

 ِحبَْبلِ  َواْعَتِصُموا (:مقوماته األساسية خاصة القرآن والسنة لقوله تعاىل
يًعا اللَّهِ   فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  اَواذُْكُرو  تـََفرَّقُوا َوَال  مجَِ
 النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى وَُكْنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ 

َها فَأَنـَْقذَُكمْ  ُ  َكَذِلكَ  ِمنـْ وقول  (32) )نَ تـَْهَتُدو  َلَعلَُّكمْ  َآيَاتِهِ  َلُكمْ  اللَّهُ  يـُبَـنيِّ
ما كتاب اهللا وسنيت  : ()ص(الرسول  تركت فيكم ما إن متسكتم 

وتكون مرجعيته خالق الكون وتعاليم األنبياء . )كتاب اهللا وسنيت
وتتناقل هذا اإلميان األجيال لتطبعه بطابَِعها « .والكتب السماوية
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 اخلاّص وفهِمها، وبتعبري متجّدد منها ال خيالف اجلوهر واألصل، وال
. يرّدد النصوص اإلهلية بطريقة جامدة منطية بدون فهم أو استيعاب

إنّنا نتطّلع إىل خطاب ال يكتفي بالشرح والتفسري للنّص أو العقيدة، 
بل ينطلق من ذلك إىل املقصد احليايت املعاصر يدقق فيه ويكشف 
خباياه ويتعامل مع دقائقه املتجددة اليت هي نتاج التطور العلمي 

أن يستفيد من النص القرآين املتنوع والغين -و .(33)»يواالجتماع
واملتجدد يف أساليب اخلطاب، الذي اشتمل على مجاليات اإلقناع 
واالستمالة وفهم حقيقي للنفس البشرية، كما أن القرآن الكرمي نوّع 
يف اخلطاب فاستعمل اجلملة اخلربية واإلنشائية واستفاد من أغراضهما 

م، كما وظف القصة واألمثال لتقريب الفكرة يف حتقيق مراد املتكل
  .وترسيخها يف فكر وقلب املؤمن 

الديين أن يتصف خبصائص  على اخلطاب :الخطاب األمثل-5
ربانية املصدر والغاية، عاملية التوجه، إنسانية  :وهياألمثل اخلطاب 

اقرتان العقل بالروح، اجلمع بني املثال  املنطلق، أخالقية احملتوى،
والعاملية، التوازن والشمول،  واألصالة واملعاصرة واحمللية والواقع

واالعتدال، احلوار،  االنفتاح، التخيري، التعدد، التدافع، التوسط،
الثوابت،  التنوع، النمو واالطراد، وهو يدعو إىل االجتهاد وال يتعدى

يتبىن التيسري يف الفتوى والتبشري يف الدعوة، يستشرف املستقبل وال 
لماضي، يؤمن بالشورى والرتيث يف اختاذ القرار، يدين ل يتنكر

اجلهاد، ويرفض االنغالق والتحجر  التخريب واإلرهاب وحيض على
   (34)»والتسامح والتطرف والغلو ويؤمن باالختالف واملرونة

  (35) :عالمهإ وإستراتيجيةالمطلوب  دينيالخطاب ال- خامسا
كثري من العلماء واملفكرين والكتاب والدارسني بضرورة   نوهلقد 

خطابنا اإلسالمي من واقعه احلايل واالنطالق به من  اإلسراع بتطوير
لتحقق له تلك اخلصائص  خالل خطة علمية عصرية شاملة وجادة

إال إذا التقى عدد كبري من  ، وهذا لن يتحققااليت تقدم ذكره
اإلسالمية  ملشتغلني بقضية اخلطاب اإلسالمي يف الدولالغيورين ا

والعربية ووحدوا جهودهم يف برنامج علمي جاد يلتزم بإجياز 
   :(36) اآلتية التوصيات

تكوين هيئة إسالمية عليا من رجال الفكر والدعوة املشهود هلم -1
واجلدية، لتضع خططا وبرامج علمية شاملة لتطوير اخلطاب  بالعلم

بكل مستوياته وصوره وأساليبه، مبا ميكنه من مواجهة  اإلسالمي
ممكنة ويتم هذا أوال بإجراء مسح  احلاضر واملستقبل، مواجهة واعية

كل املؤسسات  شامل للطاقات القادرة واجلادة، وثانيا بتوحيد جهود
   .العلمية والدعوية الرمسية وغري الرمسية

إىل معاجلة استحداث إعالم جيدد اخلطاب الديين ويرقى به -2
، وإتاحة الفرص القضايا اهلامة احلياتية للمسلمني خاصة املعاصرة

واملفكرين املعتدلني لتقدمي اإلسالم الصحيح، فهذه  الكافية للعلماء
   .جيوب التطرف واإلرهاب أول خطوة جادة للقضاء العلمي على

املتطرف وتعريف  حماولة هذه اهليئة العليا حماورة أصحاب اخلطاب-3
 اس به من خالل وسائل اإلعالم العامة لتوعية الشباب حبقيقتهالن

وحتذيرهم من عواقب االنضمام إليه، وإصدار فتاوى مبرجعية 
   .الشايف على اخلطاب مؤسسات إسالمية عليا للرد

 ختصيص أقسام أو شعب يف كليات الشريعة للدعوة واإلعالم-4

سالتهم مبا متليه لتخرج متخصصني يف هذا اجملال، قادرين على أداء ر 
   .وتتطلبه مواجهة العصر مستجدات احلياة

وذلك من  الوسطية واالعتدال كما يراه اإلسالم مبدأالتأكيد على -5
خالل املقررات الدراسية واألنشطة الثقافية واالجتماعية الرتفيهية، 

   .اخلطب اجلمعية ومن خالل
وحسن االهتمام بتعويد الناشئة على النقاش وآداب احلوار -6

وغرس مبادئ السماحة واملرونة فيهم  االستماع وقبول االختالف،
   .وذلك عن طريق الرتبية األسرية واملدرسية

بإعادة النظر يف آليات اخلطاب  اجلهات املختصةضرورة قيام -7
واخلطاب اإلعالمي خاصة، وإسناد أمانات هذه املواقع  الديين عامة،

   .احلساسة إىل أهلها املتخصصني
الهتمام باآلداب اإلسالمية وترمجتها إىل لغات الشعوب ا-8

االهتمام باألعمال الدرامية اليت ختدم الدعوة  اإلسالمية، وكذلك
دراما العامل  منافسةمتكينها من  والقضايا اإلسالمية والعمل على

   .املعاصر
لغات العامل احلية، وذلك  إعداد موسوعة إعالمية شاملة بكل-9

والدارسني  املتخصصني املسلمني، لتعرف الباحثنيبأقالم طائفة من 
باإلسالم احلق، بدال من اعتمادهم حىت اآلن على موسوعات 

الوقت نفسه حصر املوسوعات والكتب املؤلفة عن  املستشرقني، ويف
الذائع، إلعادة نشرها وترمجتها  اإلسالم ذات املستوى الرفيع والصيت

والبحث  ت التعليمإىل عدة لغات حية وتوزيعها على مؤسسا
  .العلمي، ومؤسسات الثقافة واإلعالم يف كل دول العامل

اخلطاب اإلسالمي املعتدل بالتواصل واحلوار مع  ضرورة قيام-10
والثقافية والدينية والرتبوية  مؤسسات األمم األخرى العلمية

من خالل   والسياسية، واحلرص على متابعة أنشطتها واملشاركة فيها
  .متمكنة وخملصة وواعية كفاءات علمية
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    دولوز قارئا نيتشه
 شابي  ر الديننو .د

 تونسجامعة 

  "ما حال نيتشه اليوم؟ "
ذلك هو السؤال الذي يطرحه جيل دولوز يف مداخلة له بأحد     

ويف تقديره أنه ال ميكن اإلجابة عن  )1(.امللتقيات الدولية حول نيتشه
هكذا سؤال إال بالنظر يف كيفية تقبل جيل الشبان اليوم لفكر 

ليه عندما نتساءل عّما يكونه حنن نعرف من ينبغي الرجوع ا:" نيتشه
جيب أن نتوجه اىل الشبان الذين هم : نيتشه أو ما آل اليه فكره اليوم
  )2(".أما حنن فقد بلغنا من العمر عّتيا. بصدد قراءة نيتشه واكتشافه

ولعل أول ما يعاينه دولوز اليوم اتساع دائرة قراء نيتشه، حبيث مل    
بل غدت تعين " بالفلسفةاملشتغلني " تعد قراءته حكرا على 

مب نفّسر شعور موسيقيني :" املوسيقيني واملسرحيني والرسامني وغريهم
م معنيون بنيتشه فيما يفعلون؟ ومب نفّسر احساس ... شبان اليوم بأ

م معنيون أيضا بنيتشه؟ ما الذي حيدث  رسامني وسينمائني شبان أ
ن علة ذلك يف تقدير دولوز أ )3(".عندهم وكيف يتقبلون نيتشه؟
مع الفلسفة التقليدية " يقطع"انه فكر  .تكمن يف طبيعة فكر نيتشه

جيعل من الفكر "سواء من ناحية األسلوب أو املنهج، فضال عن أنه 
 )4(". (une puissance nomade)وسيلة حرب ومقدرة مرتّحلة 

ولعل انشغال هؤالء بنيتشه امنا هو عالمة على والدة جنس جديد 
   )5(".رتّحلنيامل"من القراء

ويف تقدير دولوز أن قراءة نيتشه اليوم تصطدم جبملة خماطر لعل    
حيث ينظر البعض اىل نيتشه : أمهها خطر التأليف الفظيع والبغيض

قد يكون فرويد ". فجر ثقافتنا"وفرويد وماركس كما لو كانوا 
لة وماركس حقا فجر الثقافة االوروبية الراهنة، أما منزلة نيتشه فهي منز 

ذلك أن مقصد فرويد وماركس إمنا  )6(".إنه فجر ثقافة أخرى:"مغايرة
بالنسبة للماركسية، فالدولة " الدولة" بواسطة " ( إعادة الرتميز" هو 
، وإن مل "علة مرضكم وهي اليت ستشفيكم من مرضكم الحقا"هي 

وبواسطة العائلة عند الفرويديني، فالعائلة هي علة . تكن نفس الدولة
ذلك هو ). "وعلة الشفاء وان مل تكن نفس العائلة أيضااملرض 

أساس املاركسية والفرويدية مبا مها منوذجا البريوقراطية األساسيان 
دف : اليوم إحدامها بريوقراطية عمومية واألخرى خاصة، وكالمها 

اىل صياغة كتابة رمزية ثانية ملا ال يكف يف األفق عن فقدان 
  )7(".رموزه
فانه ال يسعى اىل إعادة ترتيب العقد بعد أن تناثرت  أما نيتشه     

  حّباته، وما يقرتحه ال ميكن كتابته رمزيا، وهو ال يسعى إىل إعادة 
  

  
فقدان القانون والعقد (قد رموزه يف جمتمعاتنا احلديثة صياغة رمزية ملا ف
إنه ال يصوغ كتابة رمزية جديدة بل يفسد   )8( ).واملؤسسة لقيمتها

كتاب "أو قصيدة من " شذرة"فعندما نقرأ   )9(.كل دليلكل ترميز و 
،ال ميكن أن نفهمهما بواسطة تطبيق "هكذا تكلم زرادشت

". املؤسسة" أو بواسطة فكرة " عالمة تعاقدية" أو بواسطة " القانون"
كمثل الذين امتطوا طوق جناة تتساقط   - يف تقدير دولوز -إمنا مثلنا

و ممرات حبرية سفلية وشديدة من حوله  القذائف فيغري مساره حن
ار احلّر فيها الفح، حيث  يبحر الناس سويا دون  الربودة أو حنو أ

يعين االحبار . أن يتحابوا ضرورة،  فيتصارعون ويأكل بعضهم بعضا
إنه . "مؤسسة"أو " عقد"أو " قانون" م االشياء خارج كل معا تقاس

  )10(".ل أرضاجتثاث للناس من ك"ضرب من االنسياق مع التيار و
ذلك ما جيعل من قراءة نيتشه أمرا خمتلفا عن قراءة غريه من       

" ال ميكن أن نقرأ نيتشه مثلما نقرأ ديكارت وهيقل"الفالسفة، حبيث 
وأول ما ينبغي أن ينتبه اليه قارئ نيتشه أن  فكره قابل  )11(.مثال

  .لسوء الفهم وهو أمر  يعود اىل طبيعة االسلوب الذي يعتمده
I. أسلوب نيتشه في الكتابة: 

يعترب دولوز أن قيمة االسهام النيتشي يف جمال الفلسفة تكمن      
يدمج نيتشه يف " اليت يعتمدها، إذ  وسائل التعبيريف جانب منها يف 

إن ما يغلب على  )12(".الفلسفة وسيليت تعبري مها الشذرة والقصيدة
 عن اعتماد اسلوب الكتابة عند نيتشه اذن ايقاعه الشعري فضال

اليت تستوجب طريقة يف القراءة جديدة  (aphorisme)الشذرة 
  ".ماهي مسات الشذرة النيتشية؟" فـ. جسمتها حماولة دولوز

العالقة " لعل أول ما مييز هذا األسلوب يف الكتابة طبيعة      
فعندما نفتح بالصدفة أحد . أي ما هو خارج النص )13(،"باخلارج

ون ملزمني بأن نكون عارفني باملسار الداخلي، مؤلفات نيتشه ال نك
، سواء كانت باطنية "الباطنية"وبالتايل فإننا نتحرر من كل ضروب 

الروح أو الوعي أو املاهية أو املفهوم، أي ما اعترب دائما مبدأ 
لقد كانت العالقة باخلارج يف االسلوب الفلسفي التقليدي . الفلسفة

، وعلى العكس من ذلك فان متوسطة دائما بضرب من الباطنية
اّن . عالقة مباشرة بالخارجنيتشه يقيم الفكر والكتابة على أساس 

. مجال لوحة فنية مثال يتحدد داخل إطار وباملثل فان للشذرة اطارا
كيف يغدو العمل الفين مجيال ؟ إنه يصري كذلك عندما ندرك أو 

 )14(.ويعربانه حنسن أن احلركة واخلط املؤطرين إمنا يبدآن خارج االطار
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. حبيث ال يكون االطار جمرد حّد بقدر ما هو معرب لعالقة مع اخلارج
ومثلما بني دولوز فان الفالسفة التقليديني مل يعلموا علة وصل الفكر 

فال يكفي . باخلارج حىت حني يتحدثون عن السياسة واهلواء النقي
احلديث عن كل ذلك حىت يتم وصل الفكر باخلارج مباشرة ألن 

الشذرة تركيبة قوى متخارجة  إن. الغالب عندهم النزعة الباطنية
.  يتوقف فهمها على حتديد القوة اليت تستويل على املعىن أو تنشئه

وإذا اردنا أن نفهم ما يود نيتشه قوله فينبغي أن نبحث عن القوة اليت 
ا بل املعىن . تضيف املعىن حبيث أن الشذرة ليس هلا معىن يف ذا

والقوة  ليست جزءا من تركيبة الشذرة اال بقدر ما أن . وةتنتجه الق
فرتكيبة القوى املكونّة للشذرة ليست سوى . الشذرة حتيل اىل اخلارج
إن النص النيتشي فضاء خارجي تتصادم فيه . تركيبتها خارج الشذرة

" فاشيا"عديد القوى ولذلك ال معىن ألن نتساءل هل يكون نيتشه 
بل ينبغي النظر اىل نّصه كفضاء . يف ذاته" رياثو "أو " بورجوازيا"أو 

وهو  )15(هي الصراع بني فاشية وبرجوازية وثورية،: حييل اىل خارجية
  .ما يعين أننا ال نرى يف النص إال ما نّود رؤيته

العالقة مع الظرف "ومن بني خصائص الشذرة أيضا       
بة جيعل يف الكتا أسلوبا ساخراإذ يستخدم نيتشه  )16(،"والسخرية

ان مثل الذين يقرؤون " لذا ميكن القول. فضاء للقراءة" الضحك"من 
نيتشه دون أن يضحكوا، ودون أن يضحكوا كثريا وباستمرار 

تغدو   )17(".ضحكات جنونية أحيانا، كمثل الذين مل يقرؤوه قط
ا حتث على السخرية من  الشذرة اذن مادة خالصة للضحك أل

دف حتويل القيم كثريا ما حيدث لنيتشه العدمي أن جيد و . الذات 
ينبغي أن : نفسه ازاء أمر مقرف فيكتفي بضحكة ديونيزوسية ويقول

  . نتقدم خطوة أخرى داخل القرف
وينبغي أن نضيف اىل مسات االسلوب النيتشي هذه مسة        

اذ مل يقصد نيتشه وضع نسق، وما يؤكد ". الالنسقية" أخرى هي 
ى كتاباته أي اسلوب احلكم والفقرات ذلك االسلوب الغالب عل
مثل (إّن مؤّلفات نيتشه فيما عدا بعضها. املنفصلة بعضها عن بعض

إرادة "وضعها لكتاب جينيالوجيا األخالق واملخططات اليت 
مبثابة جمموعة كبرية من احلكم اليت ال يوجد يف الظاهر ما  ")االقتدار

ال من احلديث عن حيث ال جيد نيتشه عناء يف االنتق. يؤلف بينها
ولكن مل آثر نيتشه . يف الفلسفة اىل احلديث يف مسألة املرأة" اجلوهر"

  أن يؤلف وفق طريقة احلكم والفقرات املنفصلة؟
لعّل اعرتاض نيتشه على فلسفات الّنسق يفضي ضرورة إىل       

رفض منط الكتابة التقليدّي، أي النمط الربهاين املسرتسل، باجتاه 
فالواقع مراوغ  . يعكس تشّظي العامل وتنوع تأويالته اعتماد أسلوب

وفوضوي إىل درجة أنه ال يالئم أي نسق ألن النسق بناء يطمس 

يتماشى أسلوب الشذرة مع منعطف الّتفكري "حبيث . تفتت العامل
وهذا األسلوب ّخيول لنيتشه أن يلتقي  )18(".الذي أحدثه نيتشه

ومن . يني أي فالسفة النسقمبفكرين آخرين غري الفالسفة الّدغمائ
بني هؤالء هريقليطس والروشفوكو وباسكال، إذ مل  يكونوا أصحاب 

  .أنساق
وميكن القول إّن الكتابة الشّذرية رّدة فعل على طغيان الكتابة       

، هؤالء الذين كانوا "فالسفة األنساق"االستداللّية اليت اعتمدها 
ّشاملة وإرساء اخلطاب الفلسفّي الون املعرفة النسقّية والّكلّية و ينشد

يف مقابل ذلك يرفض أسلوب نيتشه . على قواعد منطقّية عقالنية
الشذرّي طابع االنغالق الذي ينتهي غالبا اىل فرض تصور كلياّين 

ورفضه " نظام األدلة"ويبدو أن رفض نيتشه . على األشياء واألفكار
الوعي مبشكل  الّنسق واعتماده  األسلوب الشذري إمنا هو تعبري عن

إن الّلغة غري قادرة على أن تعّرب بصدق . جوهري هو مشكل الّلغة
ال ميكن للفرد أن يصوغ حىت أفكاره " ودون تشويه عن فكرة ما، إذ 

ألّن العبارة تفّقر ما هو متّعدد، وتثّبت ما هو  )19(،"يف عبارات
ولذلك يصطدم نيتشه . متحرك، وختلط اجلديد  باملتداول واملعهود

. إما أن يصمت أو أن يبحث عن طريقة جديدة يف التعبري: عضلةمب
ويبدو أنه، ولئن امتدح كثريا  الّصمت، فإنه حاول أيضا استخدام 

فاهلدف . "إنّه األسلوب الّشذري: طريقة خاّصة يف التعبري عن أفكاره
من الّلجوء اىل األسلوب الشذري  على وجه اخلصوص تاليف حدود 

ا  مل تعد . على أن  تعّرب بصدق عن دقائق األفكاراللغة وعدم قدر
مبعىن أن . منا  هي الشذرةالوحدة الّداللية  هي املفهوم أو اجلملة وإ

وامنا أصبحت وحدة معقّدة، مسكونة  ثبوتّيةمل تعد  الوحدة
)20(".باالختالف، وتسمح باعادة االعتبار حلركة فكر حيّ 

ويف هذه  
 عن التنوّع واالختالف، حبيث احلالة، فاّن أسلوب الّشذرات يعّرب 

  .جيوز القول، بضرب من اجملاز، إن شذريّة األسلوب من شذريّة احلياة
و واحلقيقة أن نيتشة ينوّع يف أساليب  الكتابة تنويعا كبريا، فه     

جينيالوجيا "كما يف كتابيه " (املقالة"يستخدم حينا أسلوب 
لوب السردي حينا ستخدم األسوي") مولد الرتاجيديا"و" األخالق

، ويستعمل أيضا ")هكذا تكلم زرادشت" كما يف كتابه (خر آ
") قنرقضّية فا"و" نيتشه ضد فاقنر"خاصة يف (األسلوب اجلديل 
كما يف (وأسلوب السرية الذاتية ) رسائلهجمموع (وأسلوب الرسائل 

وهو يشري اىل هذا التعدد يف أساليب الكتابة لديه "). هذا هو الرجل"
عندي أساليب ممكنة عديدة، ولدي فّن األسلوب ...مثة"  :فيقول

ولعّل  هذا التنوّع يف األساليب يعكس ضربا من  )21(".األكثر  تقّلبا
إّن أسلويب : " قصالتشظي يف الكتابة جيعل منها فّنا وضربا من الرّ 

وهو ما  )22(".إنّه يلهو باملتناظرات من كّل نوع ضرب من الرقص،
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ا فّنا ال يرقى إليه إّال من حيسن الّرقص، إذ من جيعل من الكتابة ذ ا
. الضروري أن يعرف املرء كيف يرقص بالقدمني واألفكار والكلمات

ومن الّضروري أيضا أن يعرف كيف يرقص بالقلم وأن يّتعلم كيف 
وهو . تصبح الكتابة إذن رقصا، ومعها يغدو النص موسيقى. يكتب

فمن اختلط عليه األمر "لإليقاع،  ما يفّسر القيمة اليت مينحها نيتشه
وهو ما جيعله  )23(".يف ايقاع مجلة، اختلط عليه أيضا يف فهم معناها

فهو  )24(،"السمفونّية"هكذا تكّلم زرادشت منزلة "أيضا ينزل كتابه 
ولكّنه أيضا شبيه بقصيدة،  )25(،"أسلوب موسيقي راقص"نّص ذو 

إن . رد جتميع للشذراتأو لعّله مبثابة القصيدة الّشعرية، وليس جم
الّشعر هنا يعين اخللق على جهة كتابة شذرية ال تشتغل بواسطة 

وهو ما يعين أن داللة . املفاهيم بقدر ما توظف االستعارات
ا قد تبدلت مع نيتشه" الفلسفة"   .إننا إزاء صورة فكر جديدة.ذا

II.كر الجديدةفنيتشه وصورة ال: 

ه نيتشه يف الكتابة إمنا دولوز أّن األسلوب الذي يعتمد يعترب
، كما حيدد رؤية والدة صورة جديدة للمفكر والفكر يعرب لديه عن

يدمج نيتشة يف الفلسفة، وسيليت تعبريها  مها "خاصة للمنهج إذ 
تصورا جديدا وهذان الشكالن بالذات يستتبعان . الشذرة والقصيدة

ة حيل نيتشه حمل املعرف. وصورة جديدة للمفكر والفكر للفلسفة
اجلزئي " املعىن"األول حيّدد . واكتشاف احلقيقة الـتأويل والتقييم

الرتاتبية " القيمة"واملشّذر دائما، اخلاص بظاهرة ما، بينما الثاين حيّدد 
مثة شيء جديد إذن يدجمه نيتشه يف الفلسفة سواء من  )26(".للمعاين
  .المنهجأو من جهة  مادة الفكرجهة 

يتشه يف الفلسفة مفهومي ، يدمج نمادة الفكرمن جهة   - أ
يتمثل مشروع نيتشه األكثر عمومية يف ما "، إذ "القيمةو المعنى"

 )27(".إدخال مفهومي املعىن والقيمة إىل الفلسفة: يلي

فقد كان نيتشه يدرك أن فلسفة املعىن  المنهجأما من جهة   - ب
أحد احلوافز األساسية لعمل نيتشه "و. نقدية والقيمة وجب أن تكون

نط مل يقم بالنقد احلقيقي، ألنه مل  يعرف أن يطرح هو أن كا
إن فلسفة القيم، كما يؤسسها نيتشه،  )28(".مشكلته بتعابري القيم

هي االجناز الفعلي واحلقيقي للنقد والطريقة  الوحيدة الجناز النقد 
وقوام منهج نيتشه ". بضربات املطرقة"الكلي، أي صنع الفلسفة 

كل تأويل حتديد ملعىن ظاهرة، ويتكون "ن إ. التأويل والتقييمالنقدي 
املعىن حتديدا من عالقة قوى بعضها فاعل وبعضها االخر يرّد الفعل 

ومهما بلغت ظاهرة ما من التعقيد فإننا . يف جمموع معقد ومرتاتب
منّيز جيدا قوى فاعلة، أولية للفتح والقهر، وقوى ارتكاسية، ثانوية 

)29(".للتكيف والضبط
إذن التساؤل عن نوع اإلرادة  التأويل يعين 

  . اليت تنتج املعىن ونوع القوة اليت تستويل عليه

غري أن النقد ال يقف عند  التأويل أي عند حدود تعيني نوع 
" القيمة"اإلرادة اليت تنتج املعىن، إمنا يعمل أيضا على الكشف عن 

الرتاتبية للمعاين، هل هي تعبري عن النبل أم عن اخلّسة؟ هل القصد 
ا ونفيها؟ ذلك هو  ا أم احلط من شأ منها الرفع من احلياة وإثبا

: ومن مثة فان لفلسفة نيتشه النقدية حركتيني مرتابطتني. التقييممعىن 
نسبة كل شيء وكل أصل إىل قيم، ونسبة هذه القيم إىل شيء ما 

ذلك ما ميّيز النقد النيتشي عن النقد  )30(.يكون أصلها وحيّدد قيمتها
صحيح أن كانط هو أول فيلسوف فهم أن النقد جيب أن . يالكانط

ذه العظمة"يكون كليا وإجيابيا، ولكن ماهي نتائج  ؟ يظل "مشروع 
ا بل الطموح إىل  النقد الكانطي جزئيا فهو ال يسائل املعرفة حبد ذا

مل " املعرفة، وال يسائل األخالق عينها وإمنا داللة معينة لألخالق، إذ 
ى أن دفع اىل احلد األقصى تصورا للنقد موغال يف يفعل كانط سو 

لقد تصّور النقد كقوة جيب أن تتناول كل ادعاءات املعرفة . القدم
ا، وكقوة كان ينبغي أن تتناول كل  واحلقيقة، لكن  ليس املعرفة ذا

ا مثة لدى كانط  )31(".ااّدعاءات األخالقية، لكن ليس األخالق ذا
ا املعرفة ": املثل األعلى"و مبثابة إذن شيء غري قابل للنقد ه إ

ويلخص دولوز التعارض . احلقيقية واالخالق احلقيقية والّدين احلقيقي
  )32( :بني التصور النيتشي للنقد والتصور الكانطي يف النواحي التالية

ال وجود ملبادئ صوريّة تكون شروطا بسيطة لوقائع مزعومة بل ّمثة   - أ
 .أويالت والتقييمات وقيمتهامبادئ تعاقبية تعرض معىن الت

ال وجود لفكر يعتقد أنه مشرّع جملرد أنه ال يطيع إّال العقل، بل    - ب
ولكن ال يتعلق األمر يف هذه النزعة الالعقالنية . ّمثة فكر ضد العقل
 .ما جيري معارضة العقل به إمنا هو الفكر بالذات: بشيء غري الفكر

 .شرّع الكانطي فيلسوف املستقبل هو اجلينيالوجي وليس امل  - ج

الكاهن "، و"موّظف القيم املتداولة" ليس الكائن العاقل أي   - د
 .هو الذي يقود النقد بل إرادة االقتدار" املؤمن

ال يكمن هدف النقد يف الغايات اإلنسانية أو العقل بل يكمن   - ه
 .يف حتقيق اإلنسان األرقى أي  اإلنسان الذي جتاوز ذاته

III. III   - لمعكوسةالقراءة و دحض المعاني ا : 

نيتشه واحدة من أكثر الفلسفات اليت كانت " فلسفة"لعّل     
دف حتميله (موضوعا لسوء الفهم سواء كان ذلك عن قصد 

مسؤولية الفظاعات اليت ارتكبها احلزب األملاين القومي االشرتاكي 
أو عن جهل خبصوصية فلسفته سواء من ناحية أسلوب الكتابة ) مثال

ذلك ما يشري إليه . عة منهجها ومقاصدهافيها أو من جهة طبي
اليت " املعاين املعكوسة"عندما ينّبهنا اىل " نيتشه"دولوز يف كتابه 

إرادة " وجب أن ينتبه اليها قارئ نيتشه سواء يف فهمه ملسألة 
" القوة"أو مسألة تأويل ) La Volonté de Puissance"(االقتدار
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العود "و مبحث ، أ)force et la faiblesse la" (الضعف"و
أو عالقة كتابات نيتشه ) l’Eternel Retour" (األبدي
حنن، قرّاء نيتشه، ينبغي لنا أن نتحاشى أربعة معاين معكوسة :"جبنونه
الرغبة "الظن أن إرادة االقتدار تعين(حول إرادة االقتدار -أ: ممكنة

حول األقوياء  -، ب"أن يريد املرء االقتدار" أو " يف السيطرة
أقوياء بذلك "يف نظام اجتماعي هم " األقدر"الظن بأن (اءوالضعف
االعتقاد أن األمر يتعلق بفكرة ( حول العود األبدي -، ج)بالذات

، واالعتقاد أن األمر ...قدمية مأخوذة عن االغريق واهلنود والبابليني
حول -، د)يتعلق بدائرة أو عودة ذات الشيء، عودة إىل ذات الشيء

العتقاد ان هذه األعمال زائدة  أو أن اجلنون ا( األعمال األخيرة
دف بناء  )33(".أفقدها صدقيتها تعين القراءة إذن إزالة سوء الفهم 

معىن النص على حنو يزيل عنه العناصر الغريبة الناجتة عن سوء 
 .التأويل

 :الصحةالجنون و   - أ

يف تقدير دولوز أن من بني االعتقادات اخلاطئة حول فلسفة       
العتقاد أن أعمال نيتشه األخرية أعمال ال قيمة هلا ألن نيتشه ا

اية سنة . اجلنون جردها من صدقيتها  كتب   1888واحلقيقة أنه منذ 
لقد دعوت إىل "حيث كتب إىل سرتيندبرغ " . غريبة"نيتشه رسائل 

تم إطالق النار على انعقاد مجعية أمراء يف روما، فأنا أريد أن ي
ننا سوف نلتقي جمددا مع شرط أل ! اءإىل اللق. القيصر الشاب

 1889ويف مطلع سنة ". قيصر –نيتشه ... ليتم الطالق بيننا : واحد

ار نيتشه يف تورين وكتب رسائل أخرى وقعها باسم  أو " ديونيزوس"ا
أنا أحبك يا " وكتب إىل كوزميا فاقنر . أو االثنني معا " املصلوب"

ىل تورين حيث وجده هرع صديقه أوفربك إ". آريان، ديونيزوس
ضائعا يف حالة من اإلثارة املفرطة واصطحبه إىل املستشفى حيث مت 

وقد تواصل املرض ببطء وصوال إىل ". شلل تدرجيي"تشخيص حالة 
 )34(.1900اخلمول فالوفاة عام 

هل تشكل العالمات املرضية "إن السؤال الذي يطرحه دولوز هو      
السريرية نفسها؟ هل حنن أمام  ، اللوحة1888و 1875،1881لألعوام 

أجل على األرجح وليس ذا أمهية  " جييب دولوز قائال ". املرض ذاته؟ 
 )"psychose(كبرية إذا كان األمر يتعلق جبنون أو باألحرى بذهان

)35(
واحلقيقة أن ما يثري األسف أن مرض نيتشه قد استغل أسوأ  .

اته نتاج فته حبجة أن مؤلفاستغالل، فاعرتض البعض على فلس
هذيان "مثال كيف حيمل  -Fouillée-إذ يستغرب فويي. اجلنون
مريض جياهر " واحلال أن نيتشه ليس سوى  )36(حممل اجلد،" نيتشه

ان املتفوق، وشخص هش عصيب بالصحة، وبائس يبشر باإلنس
إنه إنسان ضعيف مل يكن ... كونوا أشداء: املزاج، يكتب فيقول

قصى احلاالت، ليس نيتشه سوى ويف أ )37(".ليمدح سوى القوة
كته أعصابه، " جتل لذكاء حاد أفسدته حساسية مرضية، ودماغ أ

ا االحنياز والعنف جلي إذن أن ما  )38( ".وبصرية نافذة ذهب بصوا
ايوضع موضع الشك إمنا هو املعىن يف فلسفة ني وهو ما . تشه ذا

ا  هل تعد مؤلفات نيتشه عدمية القيمة إذا: جيعلنا نتساءل افرتضنا أ
  نتاج اجلنون ؟

املرض "يف تقدير دولوز أنه من الضروري إعادة النظر يف مسألة      
ا " والصحة  ولعل الطريف يف األمر . بالرجوع إىل فلسفة نيتشه ذا

أن نيتشه نفسه قد حتدث يف أكثر من كتاب عن منزلة املرض بشكل 
رض حالة إعاقة إذ ال يشكل امل. عام ، واعتربه ملهما للفيلسوف 

ينقصين كل : " يقولللفكر بل جيسد منتهى حلظات اإلبداع، حيث 
ال ". ، ويف أخطر فرتات املرض مل أصبح مريضا ما خيص املريض

موضوعا  –ينظر نيتشه إىل املرض كحدث يصيب من اخلارج جسما 
، باألحرى ، وجهة نظر حول الصحة ، كما يرى ودماغا، بل يرى فيه
أوقات املرض ضرب من تقييم . ظر حول املرضيف الصحة وجهة ن

وما احلركية يف . الصحة مثلما أن أوقات  الصحة تقييم للمرض
سوى صحة  إىل الصحة ومن الصحة إىل املرض  االنتقال من املرض

اية  -" إن نيتشه اجملنون  )39(".الصحة الكربى"عليا، هي  يف 
. النتقال هذا، أي فن اهو الذي فقد تلك احلركية -حياته كمؤلف

صحته  قناع أول لعبقريته ، وآالمه قناع : لدى نيتشه كل شيء قناع 
، "أنا"ال وجود عنده لوحدة . حته يف ذات  الوقتثان لعبقريته ولص

ا ت خمتلفة ختتبئ لكنها تعرب أيضا "أنا"بل مثة عالقات لالقتدار بني 
ل حلظة توقف األقنعة عن التواص"ليس اجلنون سوى  )40(.عن قوى

  )41( ."واالنتقال، فتختلط يف تصلب هو تصلب املوت

 ":إرادة االقتدار"مسألة   - ب

يف تقدير دولوز أنه من الضروري أن نتحاشى التأويالت 
، فإرادة االقتدار ال تعين عند نيتشه" إرادة االقتدار " دأ املعكوسة ملب
لى ألننا إن تأولناها ع. ريد االقتدار أو ترغب يف السيطرةأن اإلرادة ت

ذلك النحو جعلناها جزء من بنية القيم السائدة، تلك اليت ينظر 
ا مصدر حتديد من جيب  إن اعتبار . به" االعرتاف"إليها على أ

ا م" إرادة االقتدار" ن جهة ما هي مبدأ رغبة يف السيطرة يفقدها فراد
ل هذه واحلقيقة أن نيتشه نفسه حيذرنا من مث. خللق قيم جديدة

ال تعين  –عنده  –فإرادة االقتدار . ادة االقتدارالتأويالت إلر 
بل " السيطرة "رغبة يف"منها  على حنو جيعل" األخذ"أو " االشتهاء"

، ن أن يصفه بيانهذا الطموح أمسى م" إن . "العطاء"هي ضرب من 
 )42(."كما دعاه زارادشت منذ قدمي الزمان" الفضيلة الواهبة"فهو 

وطموحا إىل التحكم " ة يف السيطرةرغب"ة االقتدار إذن ليست إراد
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على حنو ما اعتقدت كثري من التأويالت اليت رأت يف هذا املبدأ 
النيتشي إيذانا بتشكل التيار النازي أحيانا وإرهاصا باكتمال األزمة 

إن ما  )43( .احلديثة على هيئة هيمنة تقنية على العامل أحيانا أخرى
قتدار ال تعين أن اإلرادة تريد أمهلته هذه التأويالت هو أن إرادة اال

االقتدار كما لو أنه موضوع شهوة أو تطلع بل االقتدار هو ما يريد، 
رادة، بل هو ما يريد يف ليس االقتدار كإرادة اقتدار ما تريده اإل"

  )44(".اإلرادة
  ما هي إرادة االقتدار إذن ؟ 

نيتشه "جييب جيل دولوز عن هكذا سؤال يف مؤلفه 
طار حتديد مصطلحات نيتشه اجلديدة، ذلك أن يف إ" والفلسفة

اهيم هي بدورها نيتشه يستخدم عبارات جديدة ودقيقة جدا ملف"
إرادة "ومن بني هذه العبارات لفظ  )45(،"جديدة ودقيقة جدا

على العنصر " إرادة االقتدار"حيث يطلق نيتشه اسم ". االقتدار
و اختاليف وتعين صفة جينيالوجي ما ه. اجلينيالوجي يف القوة 

إن إرادة االقتدار هي العنصر االختاليف يف القوى ، مبعىن . وتكويين
ا عنصر إنتاج االختالف الكمي بني قوتني أو أكثر يفرتض أن مثة  أ

نصر الذي ينبع منه، يف ذات وإرادة االقتدار هي الع. عالقة بينها 
يت ، والنوعية ال كمية القوى اليت توضع يف عالقة، الفرق يفالوقت

ا مبدأ تأليف القوى. تعود إىل كل قوة     )46(.إ

 La volonté de)  "إرادة االقتدار  "ينبغي التمييز إذن بني 

puissance)القوة"و"(La force)  . إن إرادة االقتدار هي عنصر
وتتغلب قوة على أخرى أو . انتاج الفرق الكمي والنوعي بني القوى

طة إرادة االقتدار، وإرادة االقتدار تسيطر عليها أو تأمرها دائما بواس
ا اليت جتعل قوة ما تطيع أو تسيطر ا تسيطر كما تطيع . هي ذا إ

  )47(.بواسطة إرادة االقتدار
واجلسد كميات . إن املركز املصغر إلرادة االقتدار هو اجلسد 

وكل جسم هو مبثابة نتاج . قوة يف عالقة توتر بعضها ببعض
، وكل قوة هي يف عالقة مع قوى كب منهاللقوى اليت يرت " اعتباطي"

وما حيدد جسدا هو هذه   .، إما للطاعة أو لتوجيه األوامرأخرى
وتسمى . العالقة بني قوى بعضها مسيطر وبعضها مسيطر عليه

كما ) Forces actives(القوى املسيطرة، يف جسد ما، قوى فاعلة 
) Forces réactives(تسمى القوى املسيطر عليها قوى ارتكاسية 

ألن القوى اليت تدخل يف عالقة بعضها ببعض متتلك كل واحدة منها  
تتناسب مع ) Une qualité(ونوعية ) Une quantité(كمية 

  . اختالف تلك القوى من حيث الكمية
تتحدد القوى الدنيا إذن كقوى ارتكاسية ، ترد الفعل ، أما 

" االرتكاسي"و" فالفاعل" .القوى العليا فتتحدد مبا هي قوى فاعلة

ا ال تكلف عن أن . مها إذن صفتا القوة  وإذ تطيع القوى الدنيا فإ
إن الطاعة هي صفة للقوة مبا . تكون قوى متميزة عن القوى اليت تأمر

وى مثلما هي احلال هي قوة، ويدل رد الفعل على منوذج من الق
، لكن ال هي صفة أصلية للقوة" ارتكاسي"مة كلو . بالنسبة للفعل

 )48(.، وانطالقا منهمبا هي كذلك إال يف عالقة بالفعلتفسريها ميكن 
االختالف  -كعنصر جينيالوجي–ينتج من إرادة االقتدار اذن 

فوفقا . اليت تكون يف عالقة بعضها البعض الكمي والنوعي بني القوى
ا مسيطرة أو مسيطر عليها . لالختالف يف كمية هذه القوى يقال إ

ا تسمى فاعلة أو ارتكاسية  أما من ناحية االختالف  .يف نوعيتها فإ

الصفتني األصليتني " االرتكاسي"و" الفاعل"وإذا كان 
" النفي"و) Affirmation" (اإلثبات"اخلاصتني بكل قوة فان 

)Négation ( ا اإلرادة . مها الصفتان األصليتان إلرادة االقتدار ذا
للتسليم بشروط احلياة النافية هي إرادة إعدام للحياة وعداء هلا ورفض 

للحياة يف  " نعم"أما اإلرادة املثبتة فهي تلك اليت تقول . األساسية 
  .كل مظاهرها ، مبا يف ذلك ما هو مأساوي فيها 

على أن  –بتعبري دولوز –لذلك فانه من الضروري     
) actif(فالفاعل : نشدد على العبارات اليت يستخدمها نيتشه 

دالن على الصفات األصلية اخلاصة بالقوة، ي) réactif(واالرتكاسي 
ما يدالن على ) négatif(والنايف ) affirmatif(أما املثبت  فإ

اإلثبات والنفي يعربان إذن عن  )49(.الصفات األولية إلرادة االقتدار
ومثلما أن القوة . إرادة االقتدار مثلما يعرب الفعل ورد الفعل عن القوة 

ا إرادة االرتكاسية تظل قوة، فان  إرادة النفي، إرادة العدمية هي ذا
  .اقتدار

إن الفعل ورد الفعل وسيلتان إلرادة االقتدار اليت تثبت 
القوى االرتكاسية وسائل العدمية مثلما أن القوى الفاعلة : وتنفي 

إن إرادة االقتدار هي اليت جتعل القوى  .أدوات اإلرادة املثبتة للحياة
ا الفاعلة تثبت اختالفها اخل اإلثبات فيها أول وليس النفي : "اص 

لكن ميزة القوى االرتكاسية هي على العكس ... أبدا إال نتيجة
ا لآلخر، ومن مثة فإن النفي لديها معارضتها أوال ملا ال تكونه، حده

  )50( ."أول

  :القوة والضعف -ج
حتديد خاص " إرادة االقتدار" ينتج عن هكذا حتديد ملصلح 

حيث يعتقد عادة أن . عند نيتشه " الضعفاء"و" ياءاألقو " لعباريت 
واحلال أن التاريخ ". القوي"األقدر يف نظام اجتماعي هو بالضرورة 

تنتصر القوى االرتكاسية ويتغلب : يضعنا إزاء الظاهرة األشد غرابة
ويسمي نيتشه ذلك النصر املشرتك للقوى . النفي يف إرادة االقتدار

إن العبيد ال ". انتصار العبيد"أو " عدمية" االرتكاسية وإلرادة النفي 
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م يفصلون . ينتصرون حبفز قواهم وجتميعها بل بنفي قوة اآلخر  إ
القوي عما يستطيعه وبذلك يسببون صريورة ارتكاسية لكل /اآلخر 
إن ما يشكل انتصار ). Décadence(ذلك هو االحنطاط . القوى 

قتضاها يسود رد الفعل احلياة مبالعدمية إمنا هي صريورة مريضة لكل 
سوف نتحاشى أيضا معاين معكوسة لعبارات نيتشه مثل لذا . والنفي

من البديهي أن العبد ال : "العبد"و" السيد"و" الضعيف"و" ويالق"
، وال الضعيف يكون عبدا حني يستويل على السلطةيكف عن أن 

، إذ تنتصر، ال تكف عن ان القوى االرتكاسية. يكون ضعيفاعن أن 
، بتيبولوجيا ذلك أن األمر يتعلق، بالنسبة لنيتشه. ن ارتكاسيةتكو  أن

أسيادنا عبيد ينتصرون يف صريورة . يتعلق األمر خبساسة ونبل: نوعية 
... اإلنسان األورويب، اإلنسان املدجن، املهرج إنه.عبد شاملة –

يصف نيتشه الدول احلديثة كقرى منل ، حيث القادة واملقتدرون 
  )51( . "ستهميتغلبون خبسا

واحلاصل من ذلك أن الذين ينتصرون ليسوا بالضرورة 
قادرون على أن يسودوا إن هم فصلوا إرادة " فالعبيد"، "األسياد "

 .من قواهم الفاعلة قوى ارتكاسية األسياد عما تستطيعه وجعلوا
ويستعني جيل دولوز، يف هذا السياق، باملقوالت التيبولوجية النيتشية 

، لفهم هذه "جينيالوجيا األخالق" هي قوام كتاب الثالثة، اليت
صورة العبد الشاملة، وهي  الصريورة االرتكاسية للقوى الفاعلة وتكون

ا ". املثال الزهدي"و" الضمري املتعب"و" احلقد: "مقوالت بتعبري –إ
  )52( . "االكتشافات الكربى لعلم النفس النيتشي" -دولوز
ا غلطتك هذه غلطتك: احلقد - ائسا إن كنت ضعيفا وب، إ

يغدو رد الفعل هنا شيئا . "السيد" "العبد"هكذا خياطب 
جيري توبيخ . ملموسا، واضطغانا ميارس ضد كل ما هو فاعل 

ام احلياة اليت تفصل عن مستطاعها  يف : يقول احلمل. الفعل وا
، ويل فضل االمتناع عن وسعي أن أفعل كل ما يفعله النسر

 .ي، فليفعل النسر مثلذلك

هذه : باخلطأ" السيد"انه ضرب من شعور : الضمري املتعب  -
انه يستبطن اخلطأ على حنو جيعل احلياة تقول عن نفسها . غلطيت

ا وتغدو ارتكاسية ا مذنبة فتنقلب ضد ذا   .إ
ا حلظة اإلعالء: املثال الزهدي - حيث يتم احلكم على . ا

ا أرقى من احلياة  ا قيم ورعة  :احلياة انطالقا من قيم يقال إ أ
تعارض احلياة وتقودها إىل العدم وهي ال تعد باخلالص إال 

ذلك . أشكال احلياة األكثر ارتكاسا واألضعف واألشد مرضا
هو حتالف اإلله والعدم واإلنسان حيث تغدو اخلساسة نبال 

إننا إزاء تقوميات مشوهة " . العليا"ويصبح النبيل من حيمل القيم 

نعرف أن نرى أن حامل القيم عبد وأن ما إىل حد أننا مل نعد 
 .  حيمله عبودية ، وأن احلمال ضعيف عكس اخلالق والراقص

إمنا هو صريورة انتصار " اإلنسانية"واحلاصل من ذلك أن تاريخ       
ا اذ تفصل . االرتكاس والنفي إن القوى االرتكاسية تنتصر لكو

لذا تكون صور . م القوى الفاعلة عما تستطيعه تسلمها إلرادة العد
) احلقد، الضمرياملتعب، املثال الزهدي(انتصار القوى االرتكاسية 

أشكال العدمية اليت تتناسب تارخييا مع الدين اليهودي مث املسيحي 
  )53(.الذي هيأت له الفلسفة اليونانية السبيل

  :العود األبدي -د
 من املعاين املعكوسة األخرى حول فلسفة نيتشه ذلك التصور   

، حيث يسود االعتقاد بأن األمر يتعلق "العود األبدي"السائد حول 
كما يسود الظن .بفكرة قدمية مأخوذة عن اإلغريق واهلنود والبابليني 

. أن األمر يتعلق بدائرة أو بعودة  الشيء ذاته، عودة إىل ذات لشيء 
يتعلق األمر إذن بسوء فهم لنظرية نيتشه حول العود األبدي ، وهو 

  :هم مزدوج يفضي إىل سوء ف
جتريد هذه النظرية من مسة اجلدة فيها بإرجاعها إىل أصول   - أ

 .تارخيية قدمية

االعتقاد بأن ما يعود إمنا هو الشيء ذاته، وأن العودة إمنا تكون   - ب
ومن مثة جيري تأويل العود األبدي يف ضوء فكرة . إىل ذات الشيء

 ".اهلوية"

بالبحث يف أصوهلا " األبدي العود"واحلقيقة أن تأويل نظرية       
شارل أندلر   –القدمية أمر انشغل به ، على وجه اخلصوص 

)Charles Andler ( نيتشه، حياته وفكره"يف كتابه.")حيث  )54
تلك اليت انقدحت يف ذهن نيتشه يف " العود األبدي"يرى أن فكرة 

، إمنا هي فكرة ذات أصول قدمية إغريقية 1881شهر أوت من سنة 
وال شك أن رد فكرة العود األبدي إىل  )55(. ية وبرامهانية وبوذيةوإيران

أصول قدمية إمنا ينزع عنها كل خصوصية ليجعلها جمرد تكرار ألفكار 
  .ومعتقدات تقليدية

وفضال عن ذلك فان مثل هذه التأويالت ترى يف العود األبدي       
ذاته على حنو  فكرة قوامها مبدأ اهلوية، فما يعود دوريا إمنا هو الشيء

ينبغي جتنب أن : يف مقابل ذلك يعترب دولوز أنه. متماثل ال يتبدل
) Retour du Même( جنعل من العود األبدي عودة الشيء نفسه

فليس الشيء نفسه هو الذي يعود ألن العودة هي الشكل األصلي 
لى التعدد وعلى للشيء نفسه ذاك الذي يقال فقط على املختلف، ع

ينبغي ختليص مسألة العود األبدي هذه من كل : انهمث . الصريورة
كيف أمكن : قد نتساءل. ملوضوعات غري النافعة أو الزائفةأنواع ا

ا  تبدو  لنيتشه أن يعتقد أن هذه الفكرة جديدة وخارقة يف حني أ
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ا فكرة غري  مألوفة لدى القدامى؟ غري أن نيتشه كان يعرف أ
وال يف الشرق، إال بطريقة جمزأة  موجودة لدى القدامى، ال يف اليونان

إن العود األبدي ليس . وغري ثابتة ومبعىن خمتلف متاما عن معناها لديه
إنه ). un retour sélectif(عودة للشيء ذاته، فهو دائما انتقائي 

  )56(.انتقائي كفكرة وكوجود
أيا يكن ما : كفكرة، يعطينا العود األبدي قانونا الستقالل اإلرادة -

  )57(.أن أريده حبيث أريد أيضا عودته أبديا" ينبغي" أريد، 
وحده ما ميكن .  كوجود، ندرك أن ما يعود هو اإلثبات وحده  -

، وكل ما ميكن نفيه ، كل ما هو نفي. إثباته يعود ووحده الفرح يعود 
وملا كان الوجود تثبته الصريورة فانه . تستبعده حركة العود األبدي
ض اإلثبات، أي كل أشكال العدمية ورد يطرد من ذاته كل ما يناق

  .الفعل
، يعترب نيتشة العود األبدي دائرة ومع ذلك ففي نصوص كثرية     

فكيف يتأول دولوز  )58(حيث يعود كل شيء ويعود الشيء ذاته،
  هكذا نصوص ؟

إنه يقدمها  : أن نيتشه مفكر ميسرح األفكار"يعترب دولوز      
ففكرة  )59(".تنوعة من التوتركأحداث متتابعة، عند مستويات م

" هكذا تكلم زرادشت"العود األبدي، تلك اليت تعرض يف كتاب 
كما لو كانت دائرة، إمنا هي الفكرة اليت جتعل زرادشت مريضا ألن 
فرضية العود األبدي يف هذه احلالة، أي تلك اليت قوامها القول إن ما 

إذا كان صحيحا ألنه . يعود هو الشيء هو هو ، إمنا هي فكرة مريعة
أن كل شيء يعود إىل ما كان عليه فان اإلنسان احلقري والعدمية ورد 

هلذا يهتف زرادشت بامشئزازه الكبري . الفعل كلها أشياء تعود أيضا 
وبازدرائه العظيم ، معلنا أنه ال يستطيع أن يتكلم عن العود األبدي 

  .كذا معىن وال يريد ذلك وال جيرؤ عليه
زرادشت يغدو مريضا بفعل فكرة العود األبدي كنظرية   وإذا كان     

كسمولوجية قوامها الدائرة، ومن مثة ال يقبل هكذا فكرة ، فإنه يعيد 
هكذا تكلم " (النقاهة"فهمها على حنو جديد عندما ينتقل إىل طور 

فالعود األبدي ليس عودة الشيء "). الناقه"زرادشت، القسم الثالث 
كيف ميكن ملا هو ارتكاسي وعدمي : يةنفسه بل هي عودة انتقائ

وناف أن يعود، إذا كان العود األبدي هو الوجود الذي يقال فقط 
العود "على اإلثبات وعلى الصريورة يف يف حال الفعل ؟ لنقل إذن إن 

يا . ، التكرار الذي ينقذلتكرار، لكنه التكرار الذي ينتقياألبدي هو ا
  )60(".له من سر عجيب لتكرار حمرر ومنتق

عالية ال ميكن إذن تصور صريورة فاعلة إال كنتاج اصطفاء لف     
لكن من ميكنه القيام باالصطفاء ؟ من . القوة واإلثبات يف اإلرادة

ومن مثة فإن . العود األبدي: يلعب دور املبدأ االنتقائي؟ جيب نيتشة

فكرة العود األبدي تزيل من اإلرادة كل ما هو ناف وجتعل منها 
  .إبداعا

IV  -   فكر المختلف"الفلسفة بما هي:"  
العود "أن تأمالت دولوز حول مسألة  –يف تقديرنا  –ال شك      

عند نيتشه هي اليت قادته فيما بعد إىل تعميق النظر فلسفيا " االبدي
، حيث ينبهنا إىل أن التكرار "االختالف"و" التكرار"يف مفهومي 

)La répétition ( ال يعين العمومية)La généralité." ()61(  
ات : وتتجلى العمومية من خالل نظامني       نظام كيفي للتشا

وما األحداث الدورية والكميات املتساوية . ونظام كمي للتكافؤات
غري أن العمومية تعرب عن فكرة . سوى عالمات هلذين النظامني 

ا أن أحد العناصر ميكن أن يبادل بآخر أو أن يعوضه . مضمو
وقفنا إزاء العمومية انطالقا من مبادلة العناصر اجلزئية أو ويتحدد م
ولذلك مل خيطأ اخلربيون عندما اعتربوا أن الفكرة العامة . تعويضها

ا شرط أن ندرك أنه ميكن تغيري تلك الفكرة  هي فكرة جزئية يف ذا
وندرك على العكس من . اجلزئية بأي فكرة جزئية أخرى تشبهها 

كن أن يتأسس إال على ما هو غري قابل ذلك أن التكرار ال مي
خاصة ال فالتكرار إمنا خيص وحدات هلا فرادة . للتعويض أو املبادلة 

ومثلما . سات واألرواح ليست من املتكافئاتاالنعكا: تقبل التبدل
أنه ال ميكن احلديث عن تعويض ممكن ألحد أفراد التوأمني احلقيقيني 

مثة إذن اختالف . حه بأخرىبآخر فانه ال ميكن للمرء مبادلة رو 
فالتكرار إمنا هو عودة ملا هو فردي . اقتصادي بني العمومية والتكرار

  .ال شبيه له
لذا يعترب دولوز أن نيتشة من الفالسفة الذين يقابلون فكرة         

شأنه يف ذلك شأن كريكقارد " التكرار"بفكرة " العمومية"
)Kierkegaard (وباقي)Péguy  .(من هؤالء الثالثة قد كل واحد ف

، بطريقته اخلاصة، من التكرار املقولة األساسية لفلسفة املستقبل جعل
ه ولكل واحد منهم إجنيل. عن كونه قوة خاصة باللغة والفكر فضال

، كما أن له شخصية المعة يف هذا ومسرحه، وتصوره اخلاص للمسرح
 –، ديونيزوس أبراهام –جوب : املسرح هي مبثابة بطل التكرار

ن يستهان إن ما مييز بينهم ال ميكن أ. كليو  –زارادشت، جان دارك 
، ولكن ال شيء ميكن أن ميحو هذا به، وهو أمر جلي ومعلوم

  )62(".االلتقاء املدهش بينهم حول فكرة التكرار
، اختزاهلا يف أن أفكار نيتشه حول التكرار ميكنويعترب دولوز       

  : القضايا التالية
وهو  مرا مستحدثا وجديداأ فكرة التكرار يجعل نيتشه من  - أ

ها موضوعا إنه جيعل من. يصل هذه الفكرة بامتحان لإلرادة وانتقاء هلا
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، ومن مثة يهدف نيتشه إىل حترير اإلرادة من كل ساميا لإلرادة واحلرية
 .ما يكبلها وذلك بأن جيعل من التكرار موضوع اإلرادة

، فما هو أمسى من  راريقابل نيتشه قوانين الطبيعة بفكرة التك  - ب
ا عرب  التكرار كقانون طبيعي كومسولوجي إمنا هي اإلرادة اليت تريد ذا
كل التحوالت، إنه اقتدار يف مقابل القانون مبقتضاه يعارض نيتشه، 

إذ ال . بفرضيته، الفرضية الكومسولوجية الدائرية حول العود األبدي
عل من العود أن جي" القانون"ميكن لفيلسوف يعرتض على فكرة 

وال ميكن ملفكر عارف باإلغريق أن يبقى عند . األبدي قانونا طبيعيا
حدود نظرية العود األبدي كنظرية كومسولوجية، أي عند حدود ما هو 

العود األبدي كما لو  عام وتبسيطي لدى القدامى ، مبعىن النظر إىل 
ينا دائريا ووجودا متماثال ومساويا لذاته، ومن مثة يقكان دوريا و 

ا  .حيوانيا طبيعيا وقانونا حمسوسا من قوانني الطبيعة ذا

يعارض نيتشه األخالق بفكرة التكرار كي يجعل منها فكرة  -ج
ليس التكرار فكرة ميكن فهمها يف ضوء ثنائية اخلري والشر . ايتيقية

ما ترده رده على حنو جيعلك تريد . "بل هو ناموس املعتزل واملتفرد
ولعل القارئ . ، ذلك هو ناموس العود األبدي "عودته عودة دائمة

يدرك بيسر أن األمر يتعلق يف هذا املوضوع بالذات بنزعة صورية 
ا اخلاص، إنه امتحان لإلرادة يذهب إىل  تقلب الكانطية داخل ميدا
أبعد من مقاصد كانط ألنه عوض أن يرد التكرار إىل قانون أخالقي 

لقانون هو مبعزل عن مفرتض فإنه جيعل منه الشكل الوحيد 
  .األخالق

يعارض نيتشه بواسطة فكرة التكرار عموميات العادة -د
الذي يتأمل " األنا"فقوام العادة هو .  وخصوصيات الذاكرة

أما الذاكرة فهي اليت تعني . ويستنتج اجلديد أي العام مما يعود دوريا
سية واحلقيقة أن هذه اآلليات النف. اخلصوصيات اليت تلفها العمومية

ومن مثة يكون التكرار . تفقد داللتها يف حضرة التكرار والذاكرة سويا
ا تتعارض مع مقولة  فكرة ال تفهم إال يف عالقة باملستقبل أل

فمن خالل التكرار . احلديثة" العادة"القدمية ومقولة " التذكر"
وعندما يعترب نيتشة أن العود . وبواسطته يغدو النسيان قدرة موجبة

عبري مباشر عن إرادة االقتدار فانه يعين بذلك أنه مهما يكن األبدي ت
ما نريده فانه ينبغي لنا أن نعلو بإرادتنا إىل شكلها األعلى حيث 

 .تلتقي اإلرادة بالعود األبدي كفكرة انتقائية

  : بني نوعني من التكرار  –يف تقدير دولوز  –وينبغي التمييز     
يفسر بواسطة هوية املفهوم أو التكرار هو تكرار ذات الشيء وهو   - أ

 .وهو املعىن السائد الذي يستبعده دولوز. بالتمثل، إنه التكرار اآليل

التكرار هو ذلك الذي حيتوي االختالف و يفهم ذاته داخل   - ب
وهو املعىن الذي يبتكره دولوز من . إنه التكرار الرتكييب. غريية الفكرة

 )63( .خالل قراءته لنيتشه

وز أنه ينبغي أال نفهم التكرار انطالقا من فكرة ويعترب دول       
ألن التكرار يف معناه احلقيقي  )64(.اهلوية اليت أساسها وحدة املفهوم

وطاملا كان االختالف خاضعا  )65(".االختالف من غري مفهوم"هو 
ويعين إخضاع . ملقتضيات التمثل فانه ال يتم التفكري فيه يف ذاته

إخضاعه للمقوالت امليتافيزيقية الكربى االختالف ملقتضيات التمثل 
 :من قبيل

هوية تكون هي هي على جهة مبدأ ذات مفكرة  افرتاض وجود -
، عندما يتم إخضاع االختالف إىل إن ما يتالشى. حتكم املفهوم

هوية املفهوم من قبل الذات املفكرة ، هو االختالف داخل 
 .رالفكر ، أي االختالف الكامن يف التفكري بواسطة الفك

إن التشابه، كما يدرك يف . التشابه إخضاع االختالف ملقولة -
ة  ظل مفهوم التمثل، ال حيتاج إىل أن يفهم على جهة مشا

ة احملسوس  ) املتنوع(النسخة لألصل، وإمنا يفهم على جهة مشا
 .لذاته

ذلك أن الفكر يتخذ شكل . التأسيسإخضاع االختالف ملقولة  -
؟ إنه الشيء ذاته، انه املاهية ، ولكن ما هو األساس التأسيس
 .واهلوية

إن  )66(.الماهيةوكل تأسيس هو ضرب من السعي إىل مالقاة  -
ا   ، " الشيء ذاته"املاهية مبا هي أساس هي هوية الشيء، إ

موضوعه (ذاك الذي حيوي يف األصل اختالف موضوعه عنه 
، حبيث أن عملية التأسيس جتعل من )مبعىن ما يتم تأسيسه

به الشبه،  املوضوع الذي يتم تأسيسه شبيها باألساس، ومن مثة 
االختالف هنا يفكر فيه "وعليه فإن . أي شبه املوضوع باألساس

 )67(".انطالقا من مبدأ ذات الشيء وانطالقا من شرط التشابه

يسعى دولوز إذن إىل حترير االختالف من مجلة املقوالت      
" التشابه"و" الشيء ذاته"هيم امليتافيزيقية اليت تفهمه يف ضوء مفا

العود األبدي "وهو أمر ينجزه انطالقا من التفكري يف داللة ". اهلوية"و
هكذا تكلم "وإذا ما عدنا إىل كتاب . ومنزلته عند نيتشه" 

يف " العود األبدي"فإننا واجدون أنه جيري احلديث عن " زاردتشت
، الرؤى واأللغاز، اجلزء الثالث(األوىل عندما يتحدث القزم : مناسبتني

اجلزء الثالث، (أما الثانية فهي حديث احليوانات ). الشذرة األوىل
  )68(.)الناقة، الشذرة الثانية

إن حديث القزم عن العود األبدي كان كافيا كي يصيب  -
إن كل حقيقة حمدبة وإن الزمان "فقول القزم . زرادشت باملرض
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غضب ألنه قد ولد يف نفس زرادشت الشعور بال" ذاته دائري
خيشى أن يكون العود األبدي عودة الكل وذات الشيء والشبيه 

لذلك ينفي زرادشت فكرة أن . مبا يف ذلك القزم وأصغر الناس
 ".ال تبالغ يف تبسيط األشياء: "يكون الزمن دائريا خماطبا القزم

يف املرة الثانية تتحدث احليوانات عن العود األبدي كما لو كان  -
والشبيه، ومن مثة كما لو كان يقينا طبيعيا عودة للشيء ذاته 

أما زرادشت فيفضل أال ينصت إليها، ويتظاهر بالنوم . ووضعيا
: ، فهو فكرة انتقائيةدرك أن للعود األبدي معىن خمتلفاألنه كان ي

انه انتقاء لنوع املعاودة أو التكرار، فثمة معاودات تعاود سلبيا، 
ء جيري إقصاؤهم فال هؤال. ومثة من يعاود على حنو متطابق

زمان : إن العود األبدي رؤية لزمان ثالث . يعودن إال مرة واحدة
إن الدائرة يف . مسرحي يغدو مبقتضاه ما هو تراجيدي هزليا

النهاية خط، فال القزم وال زرادشت املريض وال زرادشت الناقه 
 .سيعودون

، فضال ومن مثة فان العود األبدي ال يعين عودة األشياء مجيعا     
. عن أن فكرته حتكم على كل من ال يتحمل االمتحان باملوت

وحده ... السليب إذن ال يعود ومثله املتفق وذات الشيء والشبيه"
إن زرادشت ال  )69( ".يعود) le diffèrent(اإلثبات أي املختلف 

وهل ) le Moi(يعود، بل ينبغي له أن ميوت حىت يفقد شبهه باألنا 
" الكل"ارئ أن نيتشه يضمن العود األبدي أفكار يعقل أن يعتقد الق

، واحلال أنه أكثر من " األنا"و" املماثل"و" املطابق"و" الشيء ذاته"و
نقد هذه املقوالت من بني الفالسفة؟ وهل يعقل أن يعتقد أن نيتشه 
جيعل من العود األبدي دائرة واحلال أنه يعارض كل فرضية دورية 

ن نيتشه قد وقع يف القول الباهت بفرضيته اخلاصة؟ وهل يعقل أ
بوجود تعارض بني زمان دائري وزمان خطي، أحدمها قدمي واآلخر 
حديث؟  تلك أسئلة يطرحها دولوز معتربا أن تأويل العود األبدي 
تأويال كومسولوجيا جيرد هذه الفرضية من داللتها االيتيقية العميقة 

الزمان الدائري  اليت ال ميكن فهمها إال خارج التعارض بني فكريت
إننا إزاء زمان ثالث قوامه دائرة متحركة يف طرف : والزمان اخلطي 
  )70(.خط مستقيم

 )71(،"قوة االختالف"يبدو التكرار إذن كما لو كان تعبريا عن      
فالعود األبدي يثبت االختالف كما يثبت التباين والصدفة واملتعدد 

إن . "ختالف ملفهوم التمثلوما يقصيه إمنا هو إخضاع اال. والصريورة
ما يزحيه العود األبدي هو الشيء ذاته والشبيه واملتماثل والسليب مبا 
هي افرتاضات التمثل، ألن افرتاضات التمثل ال تعود سوى مرة 

  )72( ".واحدة

واحلاصل من ذلك أن قراءة دولوز لنيتشه تكشف النقاب عن     
فلسفة "تأمالت حول  لديه، بل وتفضي أيضا إىل" االختالف"منزلة 

وشروط ) La philosophie de la différence " (االختالف
دون " فلسفة اختالف"غري أنه ال ميكن احلديث عن بناء  )73(.قيامها

إن ما يعيبه دولوز على هيقل . حتديد منزلتها بالنسبة للفلسفة اهليقلية
" عرضي"و لالستيالء على ما ه" تقنية"أنه جيعل من اجلدلية 

اية"، وبالتايل االستيالء على "املاهية" دماجه ضمن وإ بواسطة " الال
ومن مثة فان اجلدلية اهليقلية تدفع  )74(".أسلحة هوية تأليفية متناهية"

باالختالف إىل أقصاه، غري أن هذا الدرب موصد ألنه يرتد 
  - "فلسفة االختالف"لذلك فان من مقومات . باالختالف إىل اهلوية

. من متلك املاهية واهلوية" املختلف"حترير  -وز مالحمهاكما حيدد دول
ذلك أن . ما يساعد على حتقيق هكذا أمر" فكرة نيتشه"وهو جيد يف 

ولذلك،  )75( ".العداء للهيقلية يعرب عمل نيتشه كخيط العدوانية" 
أن نأخذ على حممل اجلد الطابع املضاد  -يف تقدير دولوز -ينبغي لنا

إن ما يعرتض عليه نيتشه هي اجلدلية . يتشهللجدلية يف فلسفة ن
تفضي إىل االستيالء على املختلف " جدلية متلك"اهليقلية مبا هي 
يتم جتريد التناقض من طموحه إىل اظهار االختالف  . بواسطة اهلوية

  .كي يكون جمرد معىن معكوسا على االختالف ذاته
نظور من م –وفضال عن ذلك فان ما يعرتض عليه نيتشه         
إن . يف اجلدلية اهليقلية) La Négation" (النفي"هو منزلة  -دولوز

النفي أداة متلك واستيالء يلزم مجيع األشياء على أن حتمل صفة 
وبذلك نظل يف تقدير . النقصان وأن تكون جمرد حلقة ضمن مسار 

ذلك )  (Le cercle du Même دولوز ضمن جمال دائرة الشيء ذاته
. ات إمنا ترسم يف ذات الوقت مسار العودة إليهاأن كل مغادرة للذ

إن املفهوم    . وهو مسار ال يرتك جماال للغريية غري القابلة لالستيعاب
) (Le Concept  الذي يسمح للفكر بأن حييط بالواقع يسمح له يف

ومن مثة ال يكون النفي سوى وسيلة . ذات الوقت مبحوه كغريية
النفي جمرد امتحان . التأليف بينهالتعطيل دينامية األضداد لصاحل 

ومن . ينبغي لألضداد أن تعيشه قبل العودة إىل الوحدة املفقودة مؤقتا
سريورات "سوى  –يف تقدير دولوز  –مثة ال ينتج عن ذلك 

إن النايف يف تقدير هيقل حاضر يف اجلوهر كشيء  )76(".خادعة
هذا النشاط تستمد القوة نشاطها منه، أما عند نيتشه فانه ينتج من 
أما الفعل . على هيئة سلب القوى االرتكاسية ملا يستطيع االخر فعله

فانه ال حيتاج اىل نفي اآلخر، بل يستمد قيمته من الشعور 
باالختالف، ومن وجود قوة فاعلة ومن إثبات االختالف واالستمتاع 

فالقوة، اليت تفرض على القوة األخرى طاعتها ، ال تنفي القوة . به 
ذا االختالفاألخر  ا وتستمتع   )77(.ى، إمنا تؤكد اختالفها اخلاص 
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وما تريده إرادة ما إمنا هو إثبات اختالفها ، إذ هي جتعل من 
ذلك ما حيله نيتشه : االستماع باالختالف. اختالفها موضوع إثبات

. وعلى وجه اخلصوص حمل فعالية النفي" اجلدلية الثقيلة"حمل مفاهيم 
اجلدلية، معارضة اإلثبات " ال"نيتشه ال" نعم"تعارض "ومن مثة  

للنفي اجلديل ، ومعارضة الفرح واالستمتاع للعمل اجلديل، ومعارضة 
  )78(".اخلفة والرقص للثقل اجلديل

لوانية"إن اجلدلية اهليقلية تعبري عن       ا تلك الصناعة ": " رغبة  إ
كل شيء إىل اليت بواسطتها يتم استعادة ميزات مستلبة، حيث يرجع  

ولذلك يرى دولوز انه ما من اتفاق  )79(". الروح كمحرك للجدلية
حيث تكتسي فلسفة نيتشه أمهية سجالية . ممكن بني هيقل ونيتشه

ا تشكل اعرتاضا مطلقا على اجلدلية ا تعمل . كربى مبا أ كما أ
إذا كانت "و. على فضح كل اخلدع اليت جتد يف اجلدلية جماال هلا

ا اجلدلية تل قى عنصرها النظري يف التعارض والتناقض، فذلك أوال أل
فهي تعكس االختالف يف صورة مقلوبة . صورة زائفة عن االختالف

ا يف ذلك شأن عني البقرة  إن اجلدلية اهليقلية تفكري حول . شأ
فهي حتل نفي ما خيتلف حمل إثبات . االختالف، لكنها تقلب صورته

ل نفي األخر حمل إثبات الذات، االختالف مبا هو اختالف، وحت
واحلاصل أن ما ينتصر يف  )80(".وحتل نفي النفي حمل إثبات اإلثبات

اجلدلية إمنا هي قوى االرتكاس، فالتعارض املوضوع مكان االختالف 
هو انتصار القوى االرتكاسية اليت جتد يف إرادة العدم املبدأ الذي 

  .يناسبها 
يف أن  -مبا هي فلسفة اختالف -يكمن معىن فلسفة نيتشه       

جيري "ومن مثة . املتعدد والصريورة والصدفة موضوعات إثبات خالص
ا، الصريورة ووجودها ، املتعدد وواحد املتعدد . إثبات الصدفة وضرور

وينعكس . وينفصل اإلثبات مث يتضاعف مندفعا حنو أعلى درجته
هو هذه  إن العود األبدي. االختالف ويتكرر أو يولد من جديد 

خفة ما . املقدرة العليا، تأليف اإلثبات الذي جيد مبدأ يف اإلرادة 
ألعاب إرادة االقتدار مقابل عمل اجلدلية، . يثبت مقابل ثقل النايف

  )81(".إثبات اإلثبات مقابل نفي النفي
واحلاصل من ذلك أن التقابل بني اإلثبات النيتشي واجلدلية       

تقابل بني التعددية اجلذرية والواحدية  -لوزيف تقدير دو –اهليقلية هو 
يفضي التأليف بني األضداد عند هيقل إىل إزالة "امليتافيزيقية، حيث 

االختالف، أما عند نيتشه فان الفلسفة التعددية توجب إثبات 
وحتمل التعددية هنا على معىن تعدد القوى سواء  )82(".االختالف

أو من ناحية ) طرة عليها قوى مسي/ قوى مسيطرة (من ناحية الكم 
إن ما يكتشفه دولوز إذن، يف ). قوى ارتكاسية/ قوى فاعلة (النوع 

فلسفة نيتشه، هو لعب القوى الذي جيعل من كل قيمة وكل معىن 
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ألنه  يقّيم أصل القوى من زاوية نبلها أو   )une généalogie(وجينيالوجيا 

  خستها، وألنه جيد قرابة أسالفها يف إرادة االقتدار ونوعية تلك االرادة 
30. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op. cit, 

p.102 
من ميكنه االعتقاد بأن كانط هل مثة  : "قائال" نيتشه"ويتساءل دولوز يف كتابه 

ان كانط : "وجييب" أصلح النقد أو عثر جمددا على فكرة الفيلسوف املشرّع؟
يفضح الّتطلعات الزائفة اىل املعرفة لكنه ال يطرح للنقاش مثال املعرفة، ويفضح 
األخالق الزائفة، لكنه ال يطرح للنقاش ادعاءات األخالقية وال طبيعة قيمها وأصل 

، ترمجة أسامة احلاج، املؤسسة اجلامعية للدراسات نيتشهدولوز، ( تلك القيم 
  )، بتصرف23.، ص1998والنشر والتوزيع، بريوت، 

31. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op. cit, 
pp.106-107  

32. Gilles Deleuze, Nietzsche, p.41     ( التشديد من قبلنا) 
33. Gilles Deleuze, Nietzsche, p.14 

ار نيتشه صريع اجلنون حينما كان يسري  1889يف بداية شهر جانفي من سنة  ا
و قد أرسل . له نز وكان ال بد أن حيملوه إىل م" . تورينو"يف أحد شوارع مدينة 

أو " ديونيزوس"نيتشه اثر هذه احلادثة، إىل  أصدقائه عدة رسائل وقعها باسم 
إحدى رسائله ، أسرع  - - Overbeckوعندما تسلم أوفربك ". املصلوب"

حيث دخل املصحة ، مث نقل منها إىل " بازل"ىل إبالذهاب إليه ، مث أخذه معه 
هلا يف نز مث نقلته أمه إىل م -Iena–" ناييا"مستشفى األمراض العقلية يف 

ا سنة ". ناومبورغ" أوت  25حيث مات يوم " فاميار"نقل إىل  1896واثر وفا
 ,Walter Kaufmann, Nietzsche, Philosopher: انظر.  1900

Psychologist,Antichchrist, Princeton University Press, 
1974,pp.67-68  

  16 .ص ،، ترمجة أسامة احلاج نيتشهدولوز ،  .34
  1878ففي سنة . 1889احلقيقة أن أعراض مرض نيتشه تعود إىل ما قبل سنة 

 ! ال أعاشر أحدا ! ا جداال أستطيع القراءة ، ال أستطيع الكتابة إال نادر " كتب 
أمل متواصل ،  "بقوله  1880ووصف حالته سنة ". ال أمتكن من مساع املوسيقى 
شعور قريب جدا إىل دوار البحر ، شلل نصفي  ،كل يوم وعلى مدى ساعات

أمل الرأس املربح الذي ال يتوقف ... جيعل النطق صعبا بالنسبة يل ، ونوبات حادة
وقد بدت ". العام بالشلل من الرأس حىت أمخص القدمنيوأمل العينني وهذا الشعور 

آالم : "على نيتشه أعراض عدة اشتدت خالل السنوات األخرية من حياته الواعية 
ذا املسكني عدة أيام على أريكة أو فراش،  تعصف برأسه وتفقده وعيه وتلقي 
 تصحبها تشنجات باملعدة ، تقيء للدم ، انعدام للشهية ، احنطاط للقوى،

ا حلقة مرعبة . عرق ليلي تتلبك معوي، رعدات محى و  ،بواسري  "إ
 ,Stefan Zweig , Le combat avec  le démon, Stock:انظر(

Paris, 1928, p. 21 .( ا أعراض اللتهابات سحايا دماغي من والراجح أ
 ,Jean Granier, Nietzsche, P.U.F.  Paris) : انظر(أصل معدي 

1994, p. 20ب أن نيتشه قد أصيب يف شبابه بعدوى السفليس، ويعود والغال
وليست األعراض السابق ذكرها سوى أعراض . 1865ذلك حتديدا إىل سنة 

 .املرض يف الدرجة الثالثة لتطوره
35. Fouillée, Nietzsche et l’immoralisme, Alcan, Paris, 1902 
36. Benjamin Fondane, la conscience malheureuse, Ed. 

Denoël et Steele, Paris, 1936, p.59 
37. Raphaël Cor, Essais sur la sensibilité contemporaine, 

Henri Falque Editeur, Paris, 1912, p. 27 
38. Gilles Deleuze, Nietzsche, p.10 
39. Ibid 

  11. ، ترمجة أسامة احلاج ، ص نيتشه ،دولوز .40

بكل قيمتها  ، إذ يف نفس السياق يالحظ جنون غرانيي أن كتابات نيتشه حتتفظ 
يار التام يف بداية سنة " تظل" كتاباته مبنأى من اجلنون على األقل إىل حدود اال

 ,Jean Granier, Nietzsche, P.U.F. , Paris): انظر(  1989

1994, p.20  ال شيء يتبدل فلسفيا من جهة قراءتنا :" ويضيف غرانيي قائال
ا يعين أن مرض نيتشه الذي يعود إىل وهو م). 21.ص. نفسه املراجع" ( لكتاباته 

املرجع ( كان مرضا عضويا مستدميا و لكنه مل يكن مرضا عقليا   1865سنة 
و يالحظ كوفمان أنه ال ميكن احلديث عن جنون نيتشه إال ).  20.نفسه ص

 Walter :انظر . (  على اثر حادثة تورين ، حيث فقد حقيقة قدرته على التمييز

Kaufmann, Nietzsche, Philosopher, Psychologist, 
Antichrist, p.89( . باالعتماد على بعض " كما يالحظ يسربس أنه

، لذلك 1888الرسائل، يتأكد أن نيتشه مل يعرف أعراض جنون قبل بداية سنة 
: ظران" (فان البحث عن عالمات جنون يف الكتابات املتقدمة أمر غري جمد 

Karl Jasper, Nietzsche, Introduction à sa philosophie, 
Gall., Paris, 1950, p.93. .( يبدو أن تقييم :"وينتهي يسربس إىل القول

و قد تشكل هذه املقاربة خطرا بالنسبة ... إبداع ما على أساس ملرض أمر مبهم
ملن يستعملها بطريقة غري مشروعة ، إذ عوض أن يدقق النظر فيما هو منتج فانه 

  )104.املرجع نفسه ، ص" (ع اإلنساين يوشك أن يعتم عظمة اإلبدا 
41. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Gallimard, 1971, 

III, « De trois méchantes choses », §2, p. 211 
جند هذا التأويل لدى هيدقر الذي يرى أن فلسفة نيتشه اكتمال للميتافيزيقا  .42

  "إرادة االقتدار"حول حيث تت" األزمة احلديثة " الغربية وإرهاص باكتمال 
تعرب عن جوهر الوضعية التقنية مبا هي شكل عالقة " إرادة إرادة" لديه إىل 

  :انظر .اإلنسان بالعامل اليوم وهي عالقة قوامها اهليمنة
Heidegger, Nietzsche, Galliard, Paris,1971, t.I., p.373 
43. Gilles Deleuze, Nietzsche, p.24 
44. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op. cit., p.59 

، نيتشه والفلسفةيف كتابه (من بني نصوص نيتشه اليت يستحضرها دولوز  .45
 من 309رد يف الشذرة و ما " إرادة االقتدار "لتحديد معىن  )  56.ص

هذا املفهوم : "حيث يقول نيتشه" إرادة االقتدار "القسم الثاين من كتاب 
زيائيونا بفضله اهللا والكون، حيتاج إىل مكمل ، الظافر للقوة، الذي خلق في

 "إرادة االقتدار"جيب أن نسند إليه إرادة داخلية أمسيها 

من بني النصوص النيتشية اليت تشري إىل هذا املعىن ما ورد يف القسم الثاين  .46
  حيثما وجدت" حيث يعلن زرادشت": هكذا تكلم زاردشت"من كتابه 

ا طموحا إىل كائنا حيا وجدت إرادة اقتدار،  ووجدت يف إرادة اخلضوع ذا
     "السيادة 

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Gallimard, Paris, 
1971, II, « De la domination de soi », p.133 

 
اإلثبات و النفي مها إذن خاصيتا إرادة : " نيتشهيقول دولوز أيضا يف كتابه  .47

، 28.ص(، "تكاسي مها خاصيتا القوى االقتدار، مثلما أن الفاعل واالر 
الفاعل  مهامثة إذن منوذجان من القوى . )ترمجة أسامة احلاج، بتصرف

وهي فكرة أساسية حتكم قراءة دولوز لنيتشه وعلى أساسها . واالرتكاسي
 ينييؤول موقف نيتشه من النقد الكانطي ومن اجلدلية اهليقلية باعتبارمها جتل

يف كتابه (وص النيتشية اليت يستحضرها دولوز ومن النص. لقوى ارتكاسية 
ما ورد بالقسم الثاين من ) من املقتطفات 13النص عدد" نيتشه"
، حيث مييز نيتشه يف حديثه عن 12الشذرة رقم " جينيالوجيا األخالق"

تعرب عن سيادة " قوى ذات طابع عفوي"بني ) اجلسم(اجلهاز العضوي 
و ميكننا أن ". ع و ترد الفعلتداف" وظائف اجلسم األشد نبال وقوى 

نيتشه (نضيف نصا آخر أكثر وضوحا مل يورده دولوز يف كتابيه عن نيتشه 
حيث . 1887لسنة " الشذرات املخلفة"ورد يف ) نيتشهو والفلسفة

  : انظر" . االرتكاسي"و " الفاعل "يستخدم نيتشه صراحة صفيت 
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Nietzsche, Fragments posthumes, in Ouvres philosophiques 
complètes, XIII,  9(35), p.26  
48. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op.cit., p.60 

  ، بتصرف 28. ، ترمجة أسامة احلاج ، ص نيتشه ،دولوز .49
  ، بتصرف30. ، ترمجة أسامة احلاج ، ص نيتشه ،دولوز .50
وذج،  حيزر القارئ بسهولة يف أي فئة ، أي يف أي من:"يضيف دولوز قائال  .51

وحني تنتصر العدمية ، . ره النازيونو الذي تص" السادة"كان وضع عرق 
بل تعين " اخللق"رادة االقتدار عن أن تعين إفقط،   تتوقف عندئذ، وعندئذ

اآلخرين ينسبون  ا تنسب لنفسها أو جتعلإ(فحسب الرغبة يف السيطرة 
ن إرادة االقتدار واحلال أ...) ليها القيم السائدة ، املال، اجلاه ، السلطةإ

ا العبد أو العاجز إ .هذه هي بالضبط إرادة العبد  ا الطريقة اليت يتصور 
ا عنها واليت يطبقها حني ينتصر   )املرجع ذاته". (املقدرة، الفكرة اليت يكو

52. Gilles Deleuze, Nietzsche, p.28 
53. Gilles Deleuze, Nietzsche, P.29 
54. Charles Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensée, 

Gallimard, Paris, 1958, pp.404-415 
من بني القائلني بفكرة العود األبدي عند اإلغريق أنكسماندر يرى اندلر أن  .55

  نإبل . الذي يقول بوجود سلسلة غري حمددة من العوامل قبلنا وبعدنا 
ما يوجد ليست األشياء بل عودها األبدي ذاك الذي جيعلها تتكرر على نفس 
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ويرجح أندلر أن يكون نيتشه قد اطلع على هذه األصول  ).408-404ص
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  "عند توما اإلكويني"حية يالقانون الطبيعي بين الرواقية والمس
  بلحنافي جوهر

  أستاذة بقسم الفلسفة جامعة معسكر
  

لقد أخذت املسيحية من الرواقية العديد من األفكار 
ا صبغت فلسفتها بألوان مبادئ رواقية حىت تكون  األساسية حبيث أ

دة، لذلك التقت مالئمة للحياة االجتماعية وطبيعة هذه العقي
 . املسيحية يف كثري من مبادئها األساسية مع الرواقية

إن الفضيلة اخلري والسعادة تكمن يف مطابقة للطبيعة وأي 
شيء ضد الطبيعة يكون شرا أو رذيلة، فلقد كان هلذه األفكار 
صدى يف الفكر املسيحي املتأخر خاصة حول الفضيلة والرذيلة 

فاملعرفة بالنسبة للرواقني ومن بعدهم  واخلطايا، والفضائل الكربى،
املسيحيني خري خالص واخلري ميكن أن يكون أيضا مجاال وعدال 

  . وشجاعة وحكمة
  أثر الرواقية على المسيحية

بأن " ومن أهم املؤثرات الرواقية على املسيحية هي القول
حياة الفضيلة هي حياة التأمل والتأين واالنسجام مع النفس وجتنب 

طريق كبح مجاع الرغبات غري الطبيعية وغري الضرورية وعراقية  اللذة يف
اخلطيئة فهذه املفاهيم يف اجلوهر واملنهج بني األخالق الرواقية 

فاملسيحية كذلك تدعو إىل ضرورة التجرد  )1(،"واألخالق املسيحية
من الغرائز وكبح مجاح اللذة والرغبات، حىت تبلغ السعادة او الفضيلة 

الرواقية واملسيحية من زاوية اجتماعية، ذلك أن تعاليم كما تتطابق "
الرواقية تؤكد على ضرورة التعايش مع اآلخر وأن الواجب االجتماعي 
يعد أشرف وأهم الواجبات أو الوظائف الفردية، ألن اإلنسان ال حييا 
مستقال عن اآلخرين أو مبعزل عنهم فاألخالق الفردية يف الرواقية هي 

تماعية، رأي البعض أن هذا هو سبب التماثل بني بطبيعة احلال اج
فالقديس بولس   )2("الرواقية واملسيحية من هذه الزاوية االجتماعية

الرسول يصور نفسه مثل ابيكتيوس رسول األمم وجنديا من جند 
املسيح فكالمها يعلم أنه يستطيع على كل شيء يعول اهللا الذي 

رسول ومبعوث من اهللا إىل مينحه قوته، فكالمها يعلم أنه إمنا هو 
األرض ليهدي إىل خري ويرشد إىل فضيلة، فكالمها ينظر لنفسه إمنا 
وجد من أجل تأدية واجب أخالقي واملتمثل يف هداية الناس إىل 
ما  طريق اخلري والسعادة مهما كانت طبقتهم االجتماعية، كما أ

وكل الفئات  يتشابه يف حماولة إقرار السعادة للعبيد والضعفاء والفقراء
االجتماعية املقهورة، تلك اليت رأى أفالطون وأرسطو غري قادرة على 
بلوغ السعادة على خالف الرواقية واملسيحية ،إذ يكتفيان لبلوغ 

أي العيش وفقا للطبيعة " بالعيش وفقا للطبيعة والعقل )3(السعادة
    )4( .يعين العيش يف صداقة مع اإلله أووفق إلرادة اإلله عند املسيحية

ا الفلسفة الرواقية وخاصة  كان للنزعة اإلنسانية اليت متيزت 
املتأخرة تواجدا قويا يف الفكر املسيحي وهذا بالسمو بالقيم 
األخالقية وخلق رابطة اجتماعية قوية توثق العالقات بني الفئات 
االجتماعية املختلفة حبيث استحوذت على املسيحية فكرة تأصيل 

اإلنسانية وال مفر لإلنسان إال بالفضيلة لتحقيق  اإلمث يف الطبيعة
  . اخلالص

فالشعور باإلمث والبؤس كطابع مميز للصفات اإلنسانية وهو 
الذي جعل بسنيكا حيلق يف مساء املبالغة يف تقدير القيمة املعنوية  

ا الفلسفة "لصفيت  الرقة والعطف ومها من الفضائل اليت تتسم 
اهللا واألخوة الناس ومن معاين احملبة اليت الرواقية كما اختذت أبوة 

حتكم يف اجلنس البشري كله هي نفس املعاين متثلت يف تعاليم 
املسيحية كالرمحة، والرتفق، اخلري وحسن املعاملة، وسعة الصدر، 
وحب الناس، ارتفعت هذه الفضائل إىل مكان الصدارة كما 

 أو أقل استنكرت الكراهية، الغضب والعنف يف معاملة التابعني
   )5(.منزلة

لقد اقتبس الفالسفة املسيحيون من الرواقية الكثري من القيم 
الروحية اليت تنطوي على عقيدة دينية كالتايل دعا إليها ماركوس 
أوليوس بإطالة التأمل يف احلياة الروحيةّ فاجلسد ليس إال قيد للروح 
ا لذا يتعني على الروح أن تكافح عبء اجلسد وكان ه ذا وظلما

املفهوم يف احلق هو طابع اجملتمع الوثين الذي نشأت املسيحية يف 
  .    ظله وترعرعت حسب جورج سبابسن
  اللوجوس وامتداده في المسيحية 

ا   وقد أظهرت إحدى الدراسات األمريكية إىل قام 
بنويورك،  1965حول تاريخ الفلسفة، سنة  F.Caplestonكويلسون 

الكلمة اليت وردت يف كتاب التأمالت أن فكرة اللوجوس، العقل أو 
ملاركوس أو ربليوس واليت يذهب فيها إىل أن العقل ذو طبيعة إهلية إمنا 
ا إىل  هي فكرة مطابقة ملعىن الكلمة يف املسيحية واليت يرمز 

                                             )6(.املسيح
قصدون بالكلمة لقد طابق الرواقيون اإلله بالكلمة، وكانوا ي

قانونا ذاتيا للعامل، فهو املبدأ الذي تتحرك األشياء طبقا له وهو 
القدرة اخلالقة حلركة سائر األشياء فقد وصف الرواقيون اإلله بالعناية، 
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والقدر،  ) الطبيعة( واملبدأ أو) الكلمة(فهو النار اخلالقة واللوجوس 
  )7( .عقل العمليكما هو القانون األخالقي الذي أطلق عليه كانط ال

وقد أكدت هذه الدراسة أن العناية اليت هي العلة األوىل 
للكون حسب الرواقيني هي ذات العناية اليت يتحدث عنها 
املسيحيون وهي إحدى الصفات اإلله وتشمل الكون بأسره وبكل 

  .أشيائه غري أن الكلمة عند املسيحية تعين إهلا عاقال
س على اجلانب السياسي لقد طبق الرواقيون مفهوم اللوجو 

باعتباره  القانون الطبيعي، وحبكم اللوجوس أو العقل الطبيعي 
  . يتشارك األفراد يف اإلنسانية، ويف احرتام الذات اإلنسان

إن الفرد باعتباره كائنا مفكرا بالدرجة األوىل ينتمي إىل 
املعقولية والرشد وميكن ان يدرك حقائق األمور، كما توضحها 

ا األفراد مجيعا أي ال تقتصر الطبيعة، و  أن الرشد واملعقولية يتميز 
على خالف ما أعتقده  )8("على عنصر أو فئة أو جنس معني

فالسفة اليونان كأرسطو إذ جعله قاصرا على االثنني من املواطنني 
وهو ما اعتربه أفالطون قاصرا على الفالسفة احلكام يف حني جعله 

ككائن راشد وعاقل، فالعقل   الرواقيون صفة أساسية لكل فرد
ا كل إنسان باعتباره إنسان   .            واحلكمة، خاصة إنسانية ميتز 

  . ومن هذا املنطق نتجت املبادئ األساسية التالية
الكون حيكمه قانون طبيعي واحد ال يتبدل وأن هذا القانون  -

روج الطبيعي ميكن أن يدركه العقل اإلنساين وأن اخلروج عليه هو اخل
  . على طبيعة األشياء

وأن األفراد متساوون حبكم متتعهم بالرشد والعقل فاجلميع ينتمون  -
  . إىل مملكة العقل

لذا فجميع األفراد ينتمون إىل إخوة عاملية، وبالتايل يتخطون على  -
أساسها حدود الدولة، فالدولة يف رأيهم ليست بالضرورة الوحدة 

كما هو (فرد ذاته وأن حتقق الفضيلة األساسية اليت ميكن أن حتقق لل
بل إن على األفراد التطلع إىل خارج ) احلال عند أفالطون وأرسطو

  .إطار الدولة أي إىل العامل ككل
لذلك فقد فصل الرواقيون بني األخالق والسياسة واعتربوا "

أن األخالق وحدها دون السياسة هي القوة احملركة لألفراد وأن حياة 
احلدود اليت تفرضها الدولة عليه وأن الدولة ليست الفرد أمسى من 

وبذلك فإن كل  )9(،"الوسيلة الوحيدة اليت يظهر فيها الرجل الفاضل
إنسان يشارك يف العقل مبوجب هذه احلقيقة اليت مؤدها أنه موجود 
إنساين ومنه منح الرواقيون كل موجود إنساين حق املواطنة العاملية، 

  . السامية ومن اشتقوا بعض القوانني
  
  

  العالمية والمساواة 
إن اإلنسان ينتمي جملتمع أكرب هو اإلنسانية ككل بصرف 
النظر عن النظام القائم يف دولته، فهو مواطن عاملي فاجلميع يتمتعون 
بالعقل واحلكمة فجميعهم ينتمون إىل مجاعة عاملية طبيعية واحدة 

العامل  Cosmosر وعلى هذا دعا الرواقيون إىل جامعة إنسانية يف إطا
  .  ككل والذي أطلقوا عليه مبدنية العامل

Cosmopolis  رمز الرتابط والوحدة من كل أجزائه يف كل
واحد، حيث يعيش األفراد مجيعا يف إطار هذه العائلة العاملية الكبرية 

         )10(".اليت ال حتدها حدود سياسية أو انقسامات مفتعلة
قد وضعوا األسس الفكرية وعلى هذا وإن كان الرواقيون 

للعاملية على املستوى الفلسفي، فإن العاملية من بعدهم قد استمرت 
يف شكل قانون إداري يف ظل اإلمرباطورية الرومانية مث يف شكل ديين 

  . وسياسي يف ظل الفكر السياسي املسيحي
وعليه فلقد مهدت الرواقية الطريق للمسيحية الستنباط 

االجتماعية تتضمن بعض خصائصها يف مبادئ للتنظيم احلياة 
  .اتصاهلا بالنظام السياسي وخاصة يف القول بالنزعة العاملية

حبيث آمن املسيحيون كما آمن الرواقيون من قبل بقانون 
الطبيعة أو حبكومة أرضية حتوطها العناية اإلهلية ومبساواة مجيع البشر 

على أساس أمام اهللا، إذ كتب بولس مستنكرا التفريق بني الناس 
ليس هناك يهود وإغريق، " اجلنس او املركز االجتماعي حيث يقول

                      )11("والحر، وعبد وال ذكر وأنثى، فكلهم سواء يف يسوع املسيح
حلد   وميكن القول بصفة عامة بأن أباء الكنيسة كانوا متفقني

كبري مع شيشرون وسنيكا فيما يتصل بالقانون الطبيعي واملساواة 
إن فكرة الوحي اإلهلي مل "اإلنسانية وضرورة توفر العدالة يف الدولة 

تكن يف واقع األمر تتعارض مع فكرة القانون الطبيعي هو بدوره 
أعطوا "قانون إهلي وقد كتب بولس خطاب موجه لقادة الرومان قائال 

           )12("قوقهماجلميع ح
وعلى هذا فإن من اهم األسس العامة اليت تشرتك فيها 
الرواقية املسيحية، هو القول بسمو احلق الطبيعي يف الدنيا واألولوية 
دائما للحقوق اليت متنحها الطبيعة للبشر يف هذه احلياة ألن النظام 

اليت  la cité du dieuالطبيعي هو أساس احلياة يف املدينة اإلهلية 
  . استمدت من الفكر الرواقي قوهلم

إن حقوق الطبيعية هي اليت تسمو على كل ما عداها من 
حقوق وتفوق كل ما ميكن أن جييء به البشر من تنظيمات فهذا 
احلق الطبيعي ما هو إال انعكاس للقانون اإلهلي الذي يعيش يف 

م ولذلك فهو قانون عام خيضع ألوا مره قلوب البشر وميتزج بأفئد
   )13("ونواهيه كل البشر
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لقد اعتربت املسيحية أن للفرد حقوق فطرية خالدة وهبها له 
خالقه، لذلك فقد ساهم الفكر املسيحي يف تعزيز والتأكيد على 

فاملسيحية نادت . حقوق اإلنسان وجعلها تقدم على دعائم أخالقية
ر قيامها باملساواة التامة بني األفراد، وترى أن هذه املساواة وأن تعذ

يف العامل الزمين فهي حقيقية وهي أساس العالقة بني األفراد وبني 
   )14("اخلالق

ما املسيحية أكرب "فاملساواة الطبيعية واحلرية الطبيعية  اعترب 
دعامتني يف هذه الدنيا، فاإلنسان مساو متاما لإلنسان أينما كان 

هللا عز وجل وحيثما وجد إذ أن اإلنسانية مجعاء على ذات الصلة با
وهذه الصلة املشرتكة بني كل بين البشر جتعل اجلميع متساوين يف كل 

فبحكم العقل او اللوجوس يتساو اإلنسان مع أخيه  )15(.شيء
إنسان يف مجيع احلقوق، ويصبح هذا احلق هبة طبيعية، وبفعلها 
تسمو بالذات اإلنسانية وجتعل لكل فرد حق يف الكرامة اإلنسانية 

سه أو طبقته ذلك ألنه حيكمه قانون إهلي وهو القانون مهما كان جن
الطبيعي وهو ال ينتمي إىل املدينة األرضية فحسب بل املدينة أكرب 

  .             تتجاوز حدود القانون األرضي الزمين
وقد جعل سنيكا اإلنسان تابع إىل دولتني وكما اعتربت 

يكا ليس جمرد أسرة املسيحية أن هذا العامل األكرب الذي تكلم عنه سن
وإمنا صار يعين مملكة روحية، مملكة اهللا احلقة اليت "إنسانية فحسب 

يرث فيها اإلنسان حياة خالدة ومصريا يفوق مسو أية حياة تستطيع 
      )16("أية مملكة أرضية أن متنحها له

أدت فكرة املدينة العاملية أو القانون الطبيعي الرواقية حتوال 
قانون وماهية الدولة، إذ مل يكن للنظرية املسيحية يف عميقا يف فكرة ال

ا اقتصرت على املدلول  بدايتها أساسا قانونيا أو سياسيا ذلك أ
ا  األخالقي فالقول مببدأ احملبة ساعد على السمو بالضمري، كما أ
القول باحلرية واملساواة بني الناس قد انسجم مع التعاليم االجنيلية، 

وصايا العسر من اإلجنيل مث استنتاج املبادئ فمن خالل دراسة ال
العليا للقانون الطبيعي حبث أضافوا إليها من نظريات فقهاء الرومان 
من الذين تأثروا بالفالسفة اإلغريق والرواقيني إذ سلموا بوجود قانون 

  .طبيعي
لقد تقبلت املسيحية املفهوم الروماين بوجود املستويات 

  ). املدين، قانون الشعيب وقانون طبيعيالقانون (الثالثة للقانون 
فالقانون الطبيعي حل حمله إميان رجال الكنيسة بالقانون "

واعترب رجال الكنيسة أن ) اإلجنيل(اإلهلي املستمد من العهد اجلديد 
األفراد قد عاشوا أساسا حياة مثالية سعيدة تقرتب مما وصفه الرواقيون 

يب، وأن هذا الوضع املثايل بالطبيعة مبا وصفه سنيكا بالعصر الذه
حتقق يف معيشة األفراد يف جنة عدن وان تدهور األفراد جاء نتيجة 

م للمعصية أو اخلطيئة األوىل وأن  عدم طاعتهم لإلله وبالتايل ارتكا
اخلالص من الشرور الدنيوية واخلطيئة يوجد يف طاعتهم للقانون 

                                   )17("اإلهلي
ن فكرة سنيكا عن احلالة الطبيعية قد وجدت لنفسها إ

صدى عند رجال الديانة املسيحية، فيستدل على اإلميان يف طهر 
احلياة البدائية من قصة اخلطيئة اإلنسانية وهبوط اإلنسان األول إىل 
األرض، لذلك فضت أحاديث املسيحيني عن الزهد وإقران الفقر 

نة من الثروة من الناحية املعنوية وأن بالعفة، وقد اعترب الفقر أكثر مكا
  )18("حياة الرهبة أفضل من احلياة الدنيوية

فالكمال إمنا وجد فقط يف ظل الطبيعة اإلنسانية الفطرية 
الطاهرة غري أن قول املسيحية بالنظام الطبيعي يف تسري أمور الدنيا "

 وحفظ احلق، اليقابله دعوة املسيحية إىل ضرورة التخلي على النظم
إذن كل "السائدة هي عبارة عن وسائل ضرورية لعالج اجملتمعات 

هذه النظم اليت تقوم عليها اجملتمعات املختلفة إمنا هي من حمض 
م من حالة  اصطناع اختلقه البشر من أجل حياة منظمة خترج 

                                   )19("الطبيعة األوىل
نيكا السياسي الذي يرى وهنا يأخذ الفكر املسيحي بفكر س

أن يف الطغيان أو النظم السائدة وسيلة لعالج اجملتمع من الفوضى 
تعاقب هذه النتائج " والفساد الذي يعم األفراد حيث يقول سنيكا

هو الذي أدى إىل ال مفر من قيام القانون، واستنباط وسائل القسر 
رة خمتصرة واإلكراه للحد من مساوئ الطبيعة البشرية ومفاسدها وبعبا

فإن احلكومة هي الدواء الضروري لعالج الشر املتأصل يف 
             )20("اإلنسان

فاملسيحية مل تعارض األنظمة السياسية السائدة حبيث بقي 
نظام الرق معرتفا به كنظام من أنظمة الدولة، رغم تأكيدها على 

أن األخوة بني الناس، كشريعة إهلية وقد اعترب بعض أباء الكنسية 
الرق هو التدرب على الصرب والطاعة اجتاه أسيادهم وعلى السعادة 
ضرورة التعامل معهم بالرفق ومل ينادي أحدهم بضرورة إلغاء الرق فورا 

أعطوا لقيصر "بل اكتفوا بالنصح بتخفيف وطأته مببدأ احملبة 
  ." مالقيصر، هللا ماهللا

اواة فعلى الرغم أن املسيحية أخذت من الرواقية مفهوم املس
العاملية إال إن  مل تقصد بذلك املساواة العاملية بني البشر باعتبارهم 
بشر، فهي ال تؤكد على املساواة املطلقة كما هو احلال عند الرواقية، 
أي الوحدة الطبيعية البشرية فما جعله الرواقيون خاص جبميع البشر، 
م فقط، حيني جند بوليس الرسول قد مي ز جعله املسيحيون خاص 

بني البشر من حيث أبناء احلرة واجلارية حيث يقول ألهل عالطية، 
باالستشهاد من التوراة، او العهد القدمي من  31-21اإلصحاح الرابع 
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الكتاب املقدس، رأت السارة ابن هاجر املصرية الذي ولدته إلبراهيم 
مبرح فقالت إلبراهيم أطرد هذه اجلارية وابنها، ألن ابن اجلارية ال يرث 

                                            )21(مع ابين إسحاق
فعلى الرغم أنه بوليس الرسول قد سبق وأن أكد على 

ال عبد وال حر وال ذكر وال أنثى ألنكم " املساواة من خالل قوله
مجيعا واحد على وحدة الطبيعة البشرية، ويف حماولة التوفيق بني 

فقد أوضحوا بأن  قبل ارتكاب  ،رقلاملساواة وعدم املساواة يوجد ا
اخلطيئة كانت املساواة املطلقة واحلرية التامة، فعدم وجود املساواة 

فإن ذلك أمر عرض ) العبودية(على األرض بالنسبة لبعض األفراد 
دنيوي فقط فعليه أن يتقبله كنوع من التكفري عن الذنب ألن املساواة 

مبثل عبودية للجسد أم الروح واحلرية موجودة يف احلياة األبدية ورق 
فهي طليقة مع ذلك فقد كانت لفكرة املساواة باسم القانون الطبيعي 
بالغ األثر حبيث انتقلت إىل فقهاء الكنيسة يف القرون الوسطى 
وتطورت على يد الفلسفة املدرسية وعلى رأسها القديس توما 
 األكويين والقديس أوغسطني، وبالرغم من التحول الذي أحدثته
ا مل يفقد عناصره األساسية بل اكتسب من التعاليم  املسيحية إال أ

  . املسيحية حياة جديدة
فقد أحدثت النظرية املسيحية ختفيف تدرجيي وإنسانيي 
ألنظمة القانونية متعددة بإعطاء أمهية كربى حلسن النية، حترمي 
التعسف يف استعمال حق امللكية، حماربة الطالق والعالقات غري 

  .شروعة وتعريض األوالد للخطرامل
 Tomas d’Aquinas )1225القانون الطبيعي عند توما االكويني 

 -1274(   
لقد كان لفكر الرواقي القائل بأن العامل كله خيضع لقانون 
واحد، وال خيضع حلكومة واحدة أثرا كبريا على املسيحية اليت نادت 

ة املساواة الرواقية بدورها خبضوع الناس للقانون الطبيعي، والقول بفكر 
  . أي مساواة مجيع األفراد أمام القانون

فلقد اصطبغت فكرة القانون الطبيعي بصبغة دينية يف كنف 
الكنيسة، فاحلاجة إىل فكرة القانون الطبيعي كانت من أجل احلد من 
سيادة الدولة وطغيان امللكية الفردية وحلماية األفراد من طغيان الدولة 

   ".خليعلى املستوى الدا
أي أن الفلسفة املسيحية حاولت تنظيم عالقة احلاكم 
باحملكوم، وهذا بتوجيه احلاكم إىل ضرورة حب رعاياه، حيث يستند 
يف حكمه إىل نظام قانوين غايته حتقيق العدل واملساواة وإرساء األمن 

  . والسالم واحلق
وقد جتلى تأثري الفكر الرواقي يف فلسفة توما األكويين 

ذ اعترب أن املسيحية جاءت لتبشر بدين يدعو إىل السالم، واضحا، إ

واحملبة، وكذا القول باحلقوق الطبيعية وأولويتها يف حياة البشر، وهذا 
بالتميز بني القانون الطبيعي والقانون الوضعي، فاحلقوق الطبيعية هي 
اليت تسمو على ما عداها من حقوق، وتفوق كل ما ميكن أن جييء 

ظيمات، فاحلق الطبيعي ما هو إال انعكاس للقانون به البشر من تن
م   .اإلهلي الذي يعيش يف قلوب البشر وميتزج بأفئد

أن القانون الطبيعي هو املنظم "وقد اعترب توما االكويين 
األساسي لألخالقيات، ملا تغرسه الطبيعة من خري وجننب الشر، من 

 للبشر حيمل سائر الكائنات الناطقة غري الناطقة فهو هبة من اهللا
   )22("املساواة

فهذا القانون هو هبة من اهللا للبشر، صادر من الواحد األزىل 
ثابت حيمل املساواة والعدالة، ال يقرتب من تعديله بشر وال يلغيه 
حاكم، فتعاليمه ليست أحكام من إبداع البشر ولكن ميكن الوصول 

  . إليها بالعقل
الطبيعي الذي نادى به  لقد تبين توما األكويين مبدأ القانون"

الرواقيون، إال أن االختالف بينهما يكمن يف أن القانون الطبيعي 
بالنسبة للرواقني حيل يف الطبيعة بشكل مباشر، أي  يتميز بالتسامي 
حيل يف الطبيعة بشكل مباشر، بينما يتميز بالتسامي وحيل يف الطبيعة 

                عند توما االكويين          )23( بشكل غري مباشر
يتميز بشيء أوسع من "فالقانون الطبيعي عند نوما األكويين 

جمرد وسيلة لتنظيم عالقة الناس بعضهم ببعض فإن القانون جزء ال 
يتجزأ من نظام اإلهلي الذي يسيطر على كل شيء يف السماء 
واألرض، بل كان يعتربه قبسا من حكمة اهللا ينظم العالقات بني 

   )24(."مجيع املخلوقات
ويف هذا تتجلى رؤية الرواقيني القائلني كما سبق الذكر بوجود 
تنظيم منطقي للعامل تنعكس أثاره على اجملتمع البشري، فاحلاكم إذا 
استند على القانون الطبيعي الذي خص اهللا به اإلنسان باعتباره جزء 
من العقل اإلهلي فسنعكس إثاره على احلاكم واحملكوم حبيث تسود 

بني احملكومني وتغمرهم السعادة، وينعم احلاكم باالستقرار  احملبة
  . واالطمئنان اجتاه الرعية

هذا القانون هو أساس حتقيق العدل واملساواة وهو الكفيل 
مادمت اإلرادة تابعة للعقل فستميل إىل .بضمان للفرد حياته وسالمته

منافيا اخلري، فإذا كان الفعل موافقا حلكم العقل كان خريا ،وان كان 
حلكم العقل كان شريرا، وكل هذا يقره القانون الطبيعي وما يلقيه يف 
اإلنسان بالنظر إىل مايليق به أن يكون عليه، ويف األشياء احمليطة به، 
أثرها فيه، واجلماعات االنسانية هي راجعة اىل العقل واإلرادة، وهي 

يعتربها تقوم على ضرب من التعاقد، هنا يظهر تأثره بشيشرورن الذي 
  .يف كتابه اجلمهورية هي كثرة منظمة خاضعة لقانون عادل 
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ا مبقدار  ويف هذا يرى توما بأن السلطة السياسة تستمد قو
ا ومتسكها من القانون الطبيعي، وعلى القانون الوضعي الواجب  اقرتا
األكثر من تفسري القانون الطبيعي، مثل حتديد العقوبات، اجلرائم أي 

حيرمها القانون الطبيعي وأن هذا املضمون مبىن على  اجلرائم اليت
عالقة اإلنسان باهللا، فاإلنسان مدفوع ألن يكون صورة اهللا يف 

      )25("سلوكه
فالقانون الطبيعي هو القانون العقلي، وإن اهللا ال يأمر شيء 
إال أنه حسن حبسب العقل، وال ينهي عن شيء إال ألنه قبيح يف 

ا حسنة إن األشيا"نظر العقل  ا أل ء يف القانون اإلهلي مأمور 
ا قبيحة ونظام العدل يأيت من عند اهللا وكذلك نظام  ومنهى عنها أل

            )26("الطبيعة
وهنا يظهر تأثره بالفكر الرواقي خاصة الروماين الذي يعترب 
أن القانون الكوين ينبثق من واقع العناية اإلهلية للعامل كله وهو الذي 

اجلنس البشري أقرب ما يكون إىل اهللا، والدولة البد أن ختضع جيعل 
للقانون األعظم وهو قانون اإلله الذي ميثل أعلى قواعد احلق والعدالة 

  .واخلري وينهي عن الشر
وبناء على ذلك فقد جعل توما األكويين أساس نظريته 

  . )أبدي، طبيعي، بشري(السياسية والقانونية تقسيم القانون إىل أنواع 
وكان جوهر فكره هو حماولة اإلعطاء األولوية للعقل حبيث 
يرى ضرورة اعتماد القانون الوضعي على القانون الطبيعي الذي خلقه 
ا مبقدار متسكها بالقانون  اإلله ألن السلطة السياسية تستمد قو
الطبيعي، فالعدالة ال تتحقق يف نظرة إىل يف ظل حكومة عادلة 

حيرتم فيها القانون، يعمل العقل فيها على  ومنصفة لرعاياها، حيث
  .  تذليل الصعاب لتحقيق السعادة

والقانون الطبيعي هو الذي جيعل األفراد حيافظون على "
بقائهم، وهو الذي يدفعنا الستعمال العقل للبحث عن قواعد اليت 
متكن طبقات اجملتمع من التعايش مع بعضها البعض يف سعادة 

    )27( .طبيعية
جيب أن يعتمد القانون الوضعي على الطبيعي وهذا لذلك 

حىت ميكن اإلنسان من سد ثغرات وميكنه من معاجلة ظروفه حيث 
يتم تغليب صاحل اجملتمع على صاحل اخلاص، فنجاح السياسة يقدم 
ا توجيه مجيع السلوك  على مبدأ العدالة االجتماعية اليت من شا

  .البشري إىل الصاحل العام
قانون املدين عن القانون الطبيعي مل يصبح قانونا فاالحنراف ال

بل هو احنراف للقانون، ألن عدالته وإلزام للضمري ذلك أن القانون 
الطبيعي خيتص مسعى اإلنسان حنو األعمال الصاحلة وحيرم كل 

األفعال اليت تنتهك العمل الصاحل، وعلى هذا فإن كل عمل يتناىف 
  . نون الطبيعيمع األخالق يتناىف بالضرر مع القا

فالقانون الطبيعي هو أساس استنتاج واستنباط ما ينظم 
العالقة بني البشر يف صورة قوانني وضعية، فهو مبثابة روح اجملتمع 
يؤمن العدالة بني األفراد ويسعى لتحقيق املصلحة املشرتكة، فهو 

  . الذي يوقف بني مطالب الدنيا ومطالب اهللا
مبثابة عهد بني اهللا والبشر،  لقد جعل توما القانون الطبيعي
  . فقوانينه ثابتة تسعى إىل اخلري ونبذ الشر

فعالقة القانون الطبيعي بالواقع تتحدد يف عالقة الضمري 
بالوجود االجتماعي حبيث تكون مهمته أخالقية فبفعله يأيت الفرد 

  .  الفضيلة وبدونه يأيت الرذيلة
اصة شيشريون يف كما تأثر توما االكويين بالفكر الرواقي وخ  

إن الكون له خالق أطلق عليه الطبيعة، تأثر كذلك بأرسطو أن 
عصيان القانون الطبيعي أمر يدل على الشر والبعد عن اخلري، وأن 
اإلنسان حيوان اجتماعي بطبعه وبناء عليه طاملا يعش يف جمتمع البد 
من قانون ينظم العالقة بني األطراف، طاعته واجبة فهو صادر من 

  . احد والطبيعة هلا سيد واحدالو 
كما اخذ من الرواقني رأيهم يف وجود تنظيم منطقي للعامل 
تنعكس أثاره على اجملتمع البشري، أي إذا كان احلاكم متمسكا 
بنصوص القانون الطبيعي الذي خص اهللا به اإلنسان ألن يهتم 
بشؤونه وشؤون غريه وهو وحده الذي يستطيع املشاركة يف العناية 

قل ألنه جزء من العقل اإلهلي، كل ذلك ينعكس أثاره على والع
احملكومني وأيضا احلاكم فعلى احملكومني أن يسود بينهم احملبة، 

  . وتغمرهم السعادة وخيص احلاكم باالطمئنان اجتاه رعيته
فرغم تأثر توما األكويين بالفكر الرواقي وحضور هذا الفكر 

ما ذلك إن الرواقية ترى أن يف فلسفته إال أنه يوجه اختالف يف نظر 
نظام الطبيعي ينظمه اهللا، وبامسه الناس مجيعهم متساوون حىت ولو 
تفرقوا يف املدن وشعوب كان لكل منهما قوانينه اخلاصة فالفلسفة 
الرواقية تقوم على إميان ديين بوحدة الطبيعة وكماهلا ألن الطبيعة ذات 

 القانون الطبيعي هو مسات إهلية، بينما الفلسفة املسيحية ترى يف
تفسري لطبيعة اإلنسان وعالقته باهللا وبالطبيعة، والفكرة املركزية هنا 
هي العالقة بني الطبيعة والوحي وقد أصر توما اإلكويين على أن 

  . النعمة  التنفي الطبيعة بل تكملها
لقد مجعت الرواقية بني القانون الطبيعي واملدين، فاجلميع 

هما تفرقوا شعوب وأمم وكان كل لكل منهم خيضعون لنظام واحد م
  . قوانينه، فهم متساوون
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يف حني ترى املسيحية يف القانون الطبيعي يظهر قيمة 
  .اإلنسان وتؤكد على تفاعله مع البيئة

فالقانون عند توما االكويين حيمل يف طياته قوة جربية ملزمة 
  . اإلله وااللتزام هو فعل إرادي شخص يلزم فيه الفرد إتباع وصايا

وعلى هذا فإحالل النظام يبدأ فيه باالعرتاف بوجود اهللا 
والسعادة هي اهلدف األمسى حيصل عليها الفرد إذا اهتدى إىل اهللا 
وتعرف عليه بالفعل وهذا يتفق والفكر الرواقي الروماين الذي يعترب 
بأن االعتقاد هو عباده اهللا للحق اليت تبعث يف الروح اإلنسانية األمن 

ستقرار كما غري أنه يتفق والفكر الرواقي يف رفض الرق باعتبار أن واال
الطبيعة األخالقية ال ختلق عبيدا وأحرار، ولكن ختلق بشر ترعاهم 

  . وحتافظ عليهم
كما أنه نادى باحلق بانتقاده لسلطة حيث يظهر تأثره 
بالفكر الروماين بأن لكل فرد حقوق وواجبات وعليه جيب أن يلتزم 

ن احلاكم واحملكوم لذلك نادى توما قائال للحكام حدود ا كل م
  . يف سلطة وعليه أن ميارس سلطته وفق للقانون

ذلك أن توما األكويين يرى أن القانون إلزام واحرتام وأمانة 
يف التنفيذ، والقانون الوضعي هو إرادة الشعب وليس إرداة للهوي، 

لفرد أن يتوىل أموره، والبد من مطابقته مع القانون الطبيعي، ويوكل ل
هناك كذلك جتلى للفكر السياسي الروماين، أن هناك عقد حكومي 
بني الشعب واحلاكم وليس للشعب أن يسحبها منه عكس 

  . االجتماعي
وهكذا فقد بدأ أبإرساء املساواة بني الناس حىت ال يعاق 
تنفيذ القانون وبني احملبة اإلهلية اليت تعانق القلوب وختلصهم من 

صبة باجملاهدة ويكون األقرباء وجربان رفقاءهم  يعمهم السالم الع
  . والوحدة

يرى ملحم قربان أن هناك نقاط ميكن استخالصها من 
  . القانون الطبيعي الذي نادى به توما االكويين

القانون الطبيعي هو تعبري عن كرامة اإلنسان وسلطته وحدة : أوال
يشارك فكريا وفعليا يف اإلنسان من مجيع وبني مجيع املخلوقات س

نظام الكون، وطبيعته العقالنية هي ما ختوله ذلك ألن العقل هو 
جوهر اإلنسان ونور العقل الطبيعي هو الذي جيعلنا منيز بني اخلري 

  )28("والشر على حد تعبري توما الكويين
إن القانون الطبيعي هو أساس األخالقيات ونتيجة مباشرة : ثانيا

ما الطبيعة اإلنسانيةللكرامة والسلطة ا   . ليت تتمتع 
لقد وظف توما االكوين القانون الطبيعي الرواقي ،كما جعل قبول  -

املفهوم األرسطو طالسي لألخالق والسياسة أمر ال تكتنفه 
   )29(".الشكوك

فقد جعله أساسا جلميع املؤسسات، فهو : "أما النقطة الثالثة -
إطار حضاري معني، املقياس الذي متيز هذه املؤسسات إليه يف 

إطار كانت فيه الرغبة األعمق واألكثر ألفة لقلوب وهي رغبة اجلمع 
   )30("بني احلكمة اإلهلية واحلكمة العاملية

أي التكامل بني الدين والفلسفة لقد كانت للرواقية مبعثا 
لتطوير أفكار ومبادئ املسيحية وخاصة اإلميان بقانون الطبيعة، ذلك 

 قاموس الرواقني مرادفة للعقل والعقل مرادف هللا، إذا كانت الطبيعة يف
  . فإن املدينة احلقيقة لإلنسانية ليست سوى مدينة اهللا

ذا فلقد كان ملفهوم احلق الطبيعي أثر، وذلك باستحداث رؤية  و
جديدة لدراسة دور اإلنسان  األساسي ومكانته  يف العامل وعليه ملا 

الفرصة حملاربة االستبداد جاء القرن السادس والسابع عشر مسحت 
  . بناءا على احلق الطبيعي واملساواة الطبيعية

فقد أصبح القانون الطبيعي احملرك للفلسفات عصر األنوار املطالبة 
  .باحلرية واملساواة
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  السلــطة والعــنف
 خلوات حليمة 

  جامعة معسكر ،  سم الفلسفة، قكلية العلوم االنسانية واالجتماعية باستاذة 
 

إن العالقة بني العنف والسلطة هي عالقة جدلية قدمية قدم       
خالل اإلنسان، بدأت مع تأسيسه لسلطانه على األرض  أوال من 

الطموح اإلنساين الرامي إىل امتالك السلطة عن طريق استخدام 
ا الفكرية والعملية إىل  العنف، أو جلوء السلطة بعد إرساء منظوما
العنف، لذلك قيل بأن تاريخ البشرية هو تاريخ حافل بالعنف سواء 
الشرعي أو غري الشرعي، إذ ما نشهده اليوم من قيام حضارات إمنا 

روز "ي عنفا إنسانيا قل نظريه، وهذا ما أكدته املفكرة هي أيضا ختف
إن التاريخ لم يثبت لنا أكثر : " قائلة) 1919-1871" (لكسمبورغ

من أن جميع الحروب والحضارات التي قامت حتى اآلن كان 
عمادها الدم والجماجم، جماجم الفقراء بدًء من الماليين التي 

ماليين اإلفريقية التي سحقت تحت حجارة الفراعنة وصوال إلى ال
شرب فراعنة رأس المال في أوروبا وأمريكا نخب حضارتهم 
المزيفة بجماجمها في أسواق النخاسة والتي ستبقى جرحا غائرا 

ارت جمتمعات وقامت  )1(" في ضمير البشرية فبفعل العنف ا
جمتمعات أخرى فأصبح مبنطقه اهلدام والبناء يف نفس الوقت احملرك 

يخ واملغري للنظم االجتماعية، باعتبار أن احلقل السياسي األول للتار 
هو احلقل الذي تفتعل فيه النزاعات، وعلى هذا األساس تعترب هذه 
اجلدلية حمورا هاما يف تاريخ الفكر اإلنساين على العموم والفكر 

  .السياسي على اخلصوص 
وهذه اجلدلية تفتح اجملال للحديث عن مسائل عديدة، أو     

للنقاش واجلدال كظاهرة التسلط وعالقتها باحلرية من جهة  طرحها
وعالقة هذه اجلدلية بالسياسة والدولة على أصعدة خمتلفة من جهة 

فالربط بني السلطة والعنف هو ربط اجتماعي سياسي . أخرى
واألصل االجتماعي للعنف يعود إىل درجة التسلط اليت يعاين منها 

ة والسياسية، لذلك فإن السلطة يف الفرد داخل املنظومات االجتماعي
ا مع اآلخر تتأطر داخل اجملتمع إما سلطة شرعية أو سلطة  عالقا
متارس العنف على أفرادها، فالتسلط يظهر من خالل درجة العنف 
املمارسة داخل الكيان االجتماعي والذي يؤثر على االستقرار 

إىل  السياسي، فجدلية السلطة والعنف تبني مىت تتحول السلطة
تسلط وهو التحول الذي يبني أن العنف إذا ُمورس يف أقصى درجاته 
وخمتلف اجتاهاته بدون غايات يتحول إىل تسلط، وهذا يعين أن 

  .  التسلط ال تقوم له قائمة بدون عنف

ويظهر العنف لسيقا بالسلطة يف ثالث مظاهر حددها املفكر      
تهامي دائم يالزمها فهو أوال تهديد اس: " قائال"  روبير رديكر"

ثانيا ،هذا القصور (...) حتى خالل هدوء لحظاتها األكثر صفاء 
ألنه :الذي يجب على السلطة أن تتعايش معه وأن تصارع ضده 

انحالل تدريجي وانهيار محتوم، بحيث تكون األسباب داخلية 
وأخيرا يأخذ العنف بالنسبة للسلطة صور التهديد (...) باألساس
وب والثورات وحاالت فقدان السيادة، وكل كالحر : الخرجي

مبعىن أن العنف .)2(" حوادث التاريخ التي بإمكانها أن تقوضها
يسكن السلطة كهاجس مميت أو كابوس يراودها حىت يف احلظات 
اليت تعيش فيها االستقرار، ويظهر أيضا كتهديد داخلي تُقِومه أسباب 

فالسفة عرب تارخيهم داخلية، وهي األسباب أو الظواهر اليت سعى ال
الفلسفي إىل تقومي هذا االعوجاج داخل األنظمة واجملتمعات، وليس 
هذا وفقط وإمنا العنف إذا مل ختلقه الظروف الداخلية تأيت به 
الظروف اخلارجية يف شكل حروب مهددة باستقرارية السلطة وهو 
التهديد الذي حيركها إىل ممارسة العنف، لذلك جند الدول تسعى إىل 
البحث عن الوسائل اليت تضمن هلا السيادة والبقاء واستمرار سلطتها 

وهو املسعى الذي جيعل الدولة  ،ما كانت دميقراطية أو ديكتاتوريةمه
  .متارس العنف يف حدود تراها مشروعة

ا متتهن العنف املنظم وهو العنف الذي يسعى       فالدول ترى ذا
 "ذلك يف يقولية واالقتصادية، إىل تنظيم اجملتمع وفق مصاحله السياس

 من سمةً  ليس(...)  العنف إن"  غوشيه ومارسيل كالسرت بيار

 "سياسية" أداة شيء كل قبل هو بل (...) التوحش سمات

) 3(" السياسية وكينونتها هويتها على ما جماعة خاللها من تحافظ

ا مشروعية عرب قوانينها فتحتكر  ومن   هذا الباب تُنشئ الدولة لذا
 ومشروعيته قوته يستمد العنف:"العنف وممارسته لذلك يقال أن 

 ،والعليا العامة المصلحة تبرره عنف أنه أي والقوانين، األنظمة من
 بمن أوجها في مرتبطة المصلحة هذه أن إغفال يمكننا ال أنه على

والدول اليوم اليت حتتكر  . )4(" السلطة في هو بمن أي القوة يملك
ا امتالك األحقية يف التدخل يف القضايا القوة والسلطة  ترى يف ذا

اخلارجية، فبعدما كانت ممارسة العنف داخلية خاصة باإلطار الذي 
تؤسس فيه الدول وخارجية يف حدود الدفاع عن الذات، أصبحت يف 
ا املشروعية القائمة على  الفرتة احلديثة  متارسه خارجيا وتعطي لذا

ات، وغريها من األقاويل اليت أصبح محاية حقوق االنسان واحلري
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العنف ُميارس من خالهلا كغايات متخذا أبشع الوسائل، فأصبح 
وهو " الغاية تبرر الوسيلة"العنف منتشرا يف كل مكان باسم شعار 

الشعار الذي خطت حروفه امليكيافلية يف تاريخ الفكر السياسي مباء 
  .من ذهب 

 المنظمة الدولة نفع"وقد تكلمت النظريات احلديثة عن     
 الفكر في السائد التيار أما الدولة، ضد العنيف التمرد وبضروب

 ولكنها مستحبة ً◌غير وسيلة العنف فيعد الغربي، السياسي

 من أدنى حد تبرير ويمكن سياسية غايات لبلوغ أحياناً  ضرورية

 )5(" االجتماعي النظام على للمحافظة الدولة جانب من العنف
ا العنيفة تربيرا قائما على أحقيتها  مبعىن أن الدول تعطي ملمارسا

املستمدة من ضرورة احملافظة على النظام االجتماعي، وهو العنف 
الذي استهجنته كثريا الفلسفة املاركسية ورأته نوعا من االستبداد 
بلورته معامل الرأمسالية أو رمست اخلطوط العريضة ملالحمه فالدولة 

 وعدم لسلطتها الجماهير إرغام" إىلى تسع ياركسالفكر امل حسب

 االستغالل لذلك كنتاج االجتماعي العنف وأن عليها، الخروج

 الرأسمالي، المجتمع تطور مع تطور قد العنف وشكل فوتيرة (...)

 للثورة استغالله بسبب التنظيم من عالية درجة على أصبح وأنه

تحليل فالسلطة يف ال )6("الرأسمالي المجتمع وسيطرة التقنية
وهو عنف  املاركسي متتهن نوعا جديدا من العنف هو العنف التقين،

يظهر بشكل غري مباشر مقاوم لكل ثورة متخذا التقنية سالحا 
جديدا له، وهذا النوع من العنف هو وليد النظام الرأمسايل الذي 
سعت املاركسية إىل فضح تناقضاته من استغالل واستالب واستعمار 

ظام الذي تصبح فيه الدولة متتهن العنف إىل جانب لإلنسان، وهو الن
ا، لذلك تسعى الفلسفة  السلطة حلماية مصاحلها ومصاحل فئا
املاركسية إىل القضاء على الدولة، ألن زواهلا خري من بقائها املتسلط 
الذي خيدم طبقة وحيرم طبقة، وهذا الزوال ال يكون إال بالعنف الذي 

 يغيروا أن يريدون"  مفهلوحيدة للتغيري تراه هذه الفلسفة الوسيلة ا

 تفكيرهم مجامع عندهم العنف يأخذ ولذلك بالعنف العالم

  ).7(" التاريخ عمليات على تصوراتهم يفرضوا أن على ويحملهم
والعنف يف الفكر املاركسي ليس فقط ُمدعما لسلطة 
السياسة االحتكارية واملستبدة وإمنا هو أيضا حمركا أساسيا لعجلة 

لذلك جند هذه اجلدلية أيضا تتخذ مسارا ، قتصاد ومغريا لقوانينهاال
آخر داخل احلقل  اإلقتصادي وتتغذى من ينابيعه، وهو احلقل الذي 
أصبح حيرك الواقع السياسي واالجتماعي يف ظل االحنصار الوظيفي 

 تجاه التاريخ في العنف يلعبه الذي الدور" للدولة يف زمن العوملة فـ 

 تقوم أوالً  سياسية سلطة فكل إذن واضحًا، تصادياالق التطور

فاالقتصاد .)8("اجتماعية صفة ذات اقتصادية وظيفة على مبدئياً 

يشكل بسلطانه العظيم والواسع قوة حمفزة لتوسيع شبكات السلطة 
على حدود أبعد، كما يشكل قوة ُمفتعلة لنزاعات والصراعات خاصة 

 : "والنتيجة املرتتبة هي أن. دانيةيف األنظمة القائمة على املنافسة الفر 
 يؤدي الخاصة الملكية  في الدولة سلطة استغالل أجل من الصراع

فسيطرة املنطق .)9("الدمار لسلطتها ويجلب الدولة تحلل إلى
االقتصادي على احلقل السياسي يضعف املمارسة السياسية من جهة 

مه إال ويعرضها لزوال والدمار من جهة أخرى، فاالقتصاد ال حيك
منطق الربح واخلسارة بينما السياسة ال حيكمها إال منطق العقل أو 

  .اللوغوس
ا،      هلو قول يكذبه  لكن ربط العنف بالدولة واحنصاره يف ممارسا

الواقع ألن العنف االجتماعي كان سباقا يف الوجود قبل تأسيس 
ة الدول، وهو متجذر يف اجملتمعات اإلنسانية أينما حلت وأي  صف

اختذت، فهو ظاهرة إنسانية اجتماعية موجودة بوجود اإلنسان الذي 
يتفاعل مع اآلخر ويعيش معه يف وفاق أو خالف ،لذلك فوجوده 
ليس حمصورا على وجود النظم السياسية ،و زواهلا أيضا ليس شرطا 
ضروريا لزوال العنف، وخاصة وأن السلطة مت استبعاد مركزها من 

  .ت يف دوائر أخرى اقتصادية ومعرفية وتقنية الدوائر السياسية وألقي
وهذا احلديث حييلنا إىل سؤال يُطرح على كفاءة األنظمة        

السياسية اليت ُوجدت من أجل ترويض اإلنسان للعيش مع اآلخر يف 
ألن الدولة ذات الكفاءة . وفاق وليس يف خالف يستدعي العنف

ملضفية إىل الصراع وإمنا العالية، متتهن السلطة ليس بغرض األنانية ا
اإلنسانية املضفية إىل االستقرار والعيش يف وفاق مع اآلخر، حىت 

م السياسية فـ   فرد كل" تتجنب التمرد وجتعل األفراد يشعرون بذوا
 سلطة وتبدو يملك ما على آمناً  الدولة، سلطة بفضل يحيا أن يريد

مبعىن أن أسلوب  ) 10(" خارجه يوجد غريباً  شيئاً  ...نظره في الدولة
االستالب املبين على سياسية العنف والقهر ال يضفي إىل ضمان 
استمرارية السلطة بقدر ما يعمل على نفيها، لذلك فعلى سياسة 
الدولة أن تعود إىل املنطبق البناء الذي وجدت من أجله، وهو املنطق 
الذي يرى يف السياسة القدرة على اخللق والعيش املشرتك الضامن 

  .ية االنسانحلر 
لذلك فإن جدلية السلطة والعنف حتيل إىل احلديث عن        

مسألة احلرية بل وتضعها موضع البحث واملطالبة يف ظل هذه اجلدلية 
اليت تبني أن السلطة آخذة يف التطور باجتاه الكليانية اليت متارس 
التغريب والتسلط بأشكال خمتلفة، إذ تصبح احلرية جمرد مطلب 

 الحرية مبدأ يتحقق أن المستحيل من"س فعلي متحقق شكلي ولي

 ذاتهم هم يصبحون المحكومين" إن :القائل المبدأ أعني

 من التخلص تستطيع ال الحكومة ألن تامًا، تحقيقاً  "الحاكمين
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 الحرية فإن ذلك وعلى ،الخاصة المصالح بين القائمة المنازعات

 عليها والحكم القضايا مناقشة وفي "المحاكم" في إال تظهر ال
فاحلرية ليست مطلبا جديدا تتوسله األمم من خالل األعمال .)11("

الثورية اليت متارسها، وإمنا هي مطلب  قدمي حاضر داخل احلضارات 
كلما اليت كانت آخذة يف البحث عنها، و اإلنسانية تثبته الصراعات 

استبعدت من احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان كلما استبد التسلط 
  .سعت جماالتهوات
النظــام السياســي إذا وصــل يف قهــره واســتبداده لدرجــة التغريــب و       

واالســتالب فإنــه ال حمالــة سيســتنفذ كــل إمكانياتــه ويتحــول إىل نظــام 
عنيـــف ال يصـــبح لوجـــوده مـــربرا، ألنـــه مل تعـــد لـــه القـــدرة علـــى انتـــاج 

رار االجتمـــاعي واألمـــن السياســـي، آليـــات قـــادرة علـــى ضـــمان االســـتق
ـــه إال بإعـــادة النظـــر يف يف و  ـــة ال يعـــود قـــادرا علـــى انتـــاج ذات هـــذه احلال

 :"مــــاكس فيبــــر"اســــتخدام العنــــف بكــــل مشــــروعية لــــذلك يقــــول 

 الفكــر وإن (...) للعنــف المشــروع االســتعمال) هــي(الدولــة"

 تفهـم ال التـي القمعيـة الدولـة فضـح إلـى ينـزع المعاصـر السياسـي

 إن النظـام فـرض سـبيل فـي القـوة اسـتعمال أنهـا علـى إال السياسـة

 السياسة جوهر إن(...) عنف دونما تقوم ال تمارسها التي السياسة

)12("العنف  على ينطوي
يرى أن الدولة اليـوم متـارس " ماكس فيرب"فـ .

العنــف يف ســبيل فــرض النظــام وإحكــام الســيطرة، وهــي املمارســة الــيت 
جتعــــل مــــن العنــــف قمعيــــا وحتــــول النظــــام إىل اســــتبدادي، فأصــــبحت 

ا لســـيقة بـــالعنف ال ختمـــن إال يف حـــدوده كـــأداة ا لسياســـة يف ممارســـا
فعالة من أدوات االخضاع والسيطرة داخل اجملتمعات املعاصـرة، وهـذا 
اجلذب يف العالقة بني العنف والسلطة، جعل من املفهوم الذي أرسته 
احلضـــارة اليونانيـــة عـــن الســـلطة كلوغـــوس جمـــرد ختمـــني مثـــايل لفالســـفة 

التخمـــــني املـــــرتبط دائمـــــا مبـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون عليـــــه  السياســـــة، وهـــــو
األنظمة والواقع االجتماعي، لذلك كانت ترى الفلسفات اليونانية أن 
ـــة  ـــة لعقالني الســـلطة تنتفـــي بفعـــل العنـــف كممارســـة مضـــادة وال معقول

  .السلطة 
وبالرغم من التعارضات اجلوهرية بني املفهومني إال أن العنف جيد     

سلطة ومتداخال معها، وهذا حاولت الفلسفة نفسه مقرتنا بال
ا داخل احلقل السياسي شئنا  امليكيافلية أن تبينه كجدلية تفرض ذا
أم أبينا، وهي احملاولة اليت أحدثت قطيعة مع التخمينات التقليدية 

تكمن "  ماكيافيليالفاصلة بني املفهومني، لذلك يقال بأن أصالة 
بأكبر قدر ممكن من ) العنف والسلطة( في حدود تقديرهما

الدقة، وفي التقدير الجيد لكمية كل واحد منها، أن عمل 
العبقرية ) الكيميائية(هو نوع من الصناعة الصيدالنية  ماكيافيلي

في الفكر السياسي الذي يبحث داخل كل حالة عن القدر 

الصحيح للعنف الذي يتضح بأنه ضروري من أجل انقاذ 
االعتبار أن تداخلهما أمر  السلطة، علما بأنه يأخذ بعين

حاول أن حيدد اجلرعة املناسبة  "ماكيافيلي"مبعىن أن  )13("حتمي
ملمارسة العنف من قبل السلطة، ألن ممارسة العنف ال تستبعد 
السياسة أو تنفيها وإمنا تؤسسها، و احلفاظ على السلطة السياسة ال 

، فاإلفراط يكون إال بالعنف الذي ينبغي أال خنطئ يف تقدير جرعاته
  .يف مقداره ينفي وال يبين

ا داخل احلقل        وهذا التحديد جلرعات العنف املسموح 
السياسي تربره العلل، فكما أن اجلسم ال يأخذ جرعات الدواء إال 
ا  إذا استلزم األمر، كذلك السياسة ال تأخذ جرعات العنف إال إذ

رد فعل يفتعل إال حتول إىل جمكانت هناك أسباب مقنعة ومشروعة و 
ذاته بذاته دون مقدمات أو أسباب معقولة، وهي املسألة اليت حتدث 

فالقوى االستبدادية " :قائال "مبدأ العلة"يف كتابه " هيدجر"عنها 
ال تعرف لماذا وال بواسطة ماذا هي جائرة، إنها هي نفسها 
تسقط أوال ضحية هذا الجور قبل أن تصير استبدادية، إنها ال 

بأن العنف بدون لماذا، بدون علة، بدون أساس  تعلم بتاتا
من دون ان فالعنف يتطابق مع آخر اللوغوس، اللماذا، العقل، 

مبعىن أن جدلية السلطة والعنف تتأطر  )14("يبقى غير قابل للتفسير
داخل األسباب وليس خارجها وإال يصبح العنف ال معقوال والسلطة 

ملاذا يصبح جمهوال وغريبا إنه منفية داخل ال معقوليته، فالعنف بدون 
شر األصلي الذي أشار إليه كانط قريب من لغز ال" لغز حمري 

يبقى العنف أخرسا أمام الدعوة التي دشنها التساؤل (...) و
السقراطي لتقديم السبب، وأخرسا أمام النداء الذي يؤسس 

إذا فللعنف مربرات تستلزم وجوده حىت نقول عنه  )15("المعنى
لكن هل كل املربرات . جيعل ممارسة القوة أمرا مسموحامشروعا، و 

اليت يقدمها العنف يف الفرتة املعاصرة تكفي إلعطائه املشروعية اليت 
جتعله ضروريا للسلطة، وكيف نفسر تزايد وترية استخدام العنف يف 

  .العامل؟ 
قبل أن جنيب عن هذه اإلشكالية ينبغي أن نعرج عن نقطة      

خالل هذه اجلدلية، وهي اخلاصة مبسألة القوة ضرورية تظهر من 
املرتبطة بالعنف والسلطة، ألن ممارسة العنف داخل السلطة ومن 
أجل السلطة وضد السلطة يستلزم وجود قوة، وهذا املوقف هو الذي 
سعت الفلسفة املابعد حداثية إىل حتليله، وال غرابة أن جند يف 

 حبواأ:"يقول نيتشه هو هافاحلضارة الغربية من يؤله القوة والعنف 

 قصرت ما السالم وخير الحرب، لتجديد كوسيلة السالم

فنيتشه معروف بتقديسه لإلرادة املبنية على القوة ال  )16(".مدته
تفعيل حليويتها رب عنده إال جتديد هلذه القوة و الضعف، وما احل
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لذلك كانت فلسفة القوة عنده مبنية على العنف، وهي اخلاصية اليت 
كصفة بارزة يف فلسفته وذلك من خالل حتليله " هابرماس"ها أكد

يبني نيتشه نظرية في " :ملواقفه من هذه اجلدلية بني املفهومني إذ 
) 17(" السلطة تميز بين قوى فاعلة وقوى تقتصر على رد الفعل

الرد الناجم عنه هو  الذي يؤدي إىل تأطري اجلدلية وهذا الفعل و 
نف وإىل تفعيل احلركية بينهما إىل دينامية القائمة بني السلطة والع

  .متطورة وُمسرعة للتغريات االجتماعية ومتحكمة فيها 
فهناك تصور يرى بأن العالقة القائمة بني السلطة والعنف       

انبنت على أساس أن احلضارة ال تقوم هلا قائمة إن مل متارس العنف 
لذي انفرد به  والقمع لكل الغرائز وخاصة اجلنسية وهو الرأي ا

مربرا القمع الذي متارسه السلطة على األفراد،  " سيجموند فرويد"
إال أن هناك من يناقضه الرأي ويعترب أن السلطة القائمة على الكبت 
والقهر والقمع ستؤدي إىل العنف الفوضوي يدمر اجملتمع ويقضي 
على أيه سلطة، لذلك فإن العالقة بينهما ال تقف عند هذا احلد 

وتعمل ) االجتماعية والسياسية(ا هناك أبعاد أخرى تؤطرها منها وإمن
  .على خلق احلياة فيها

ا ال تنحصر عند العنف و      مادامت السلطة هي عالقات قوى فإ
يف  "جيل دولوز"وإمنا تتعداه مبنطقها اخلاص، وهذا ما عرب عنه 

بأن السلطة عالقة قوى وأن كل : "قائال "فوكو"حتليله ملواقف 
والعنف مالزم (...)القة قوى هي على األصح عالقة سلطة ع

ذلك (...) للقوة أو نتيجة تترتب عنها وليس عنصرا مكونا لها 
أن العنف ينصب على األجساد والموضوعات أو على كائنات 
معينة يبيدها أو يبدل لشكلها بينما القوة ال موضوع آخر لها 

ت السلطة يف جمملها فليس كل قوة عنف وإال كان )18(" سوى القوة
متارس العنف ال غري أو التسلط مما جيعلها قوة هدامة وإمنا هي 
عالقات تبحث عن القوة يف جماالت أخرى يف احلياة ليس بواسطة 
العنف وإمنا بوسائل أخرى أو حيثيات وسيطة متكنها من امتالك 
وة القوة  كاملعرفة والعلم مثال، وعلى هذا األساس ينبغي أن منيز بني ق

السلطة وسلطة القوة فاألوىل هي خاصية مالزمة لفعل السلطة  
ككيان ال يتأسس إال على القوة وممارستها، وهي القوة اليت تضمن 
استمراريتها وفعاليتها، بينما الثاين هو تسلط ال يسعى سوى إىل 

  .ممارسة العنف كنتيجة عن هذه القوة
ديدا فقط  أن السلطة ال تشكل "فوكو"لذلك يرى ميشال      

ا القمعية اليت قد تتحول إىل  على احلياة من خالل اسرتاتيجيا
ديدا من قبل األفراد داخل  ممارسات عنيفة، وإمنا هي أيضا تلقى 
هذه احلياة املشرتكة وهو التهديد الذي يتجسد يف فعل املقاومة إذ 

 أو موضوعاً  الحياة السلطة فيه اتخذت الذي الوقت في:" يقول 

 الحياة إلى تستند األخرى هي كانت السلطة مقاومة أن نجد هدفاً 

إذا فجدلية السلطة والعنف  )19(" السلطة ضد سالح إلى وتحولها
ديدات العنف للسلطة ومقاومة السلطة للعنف، فهي  تكمن يف 
تلجأ إىل القوة لضمان استمراريتها ودميومتها داخل احمليط الذي 

فها على ممارسة العنف الذي قد تتشكل فيه، وهو األمر الذي يسع
يتحول إىل عنف استبدادي، وهو العنف الذي يالقي مقاومة ورفضا 

م واستمرارية وجودهم من قبل األفراد املمارس عليهم    .لضمان حيا
ومن هذا املنطق احملرك جلدلية السلطة والعنف وهو املنطق الذي     

ى هذه اجلدلية على يسعى يف كال الطرفني إىل ضمان استمراريته تتغذ
صراع دائم بينهما، يولد أحيانا قوى وتفاعالت جديدة أو يضمن 

ألن هذا الصراع ليس صراعا سلبيا يف كل ) كاحلرية(حقوقا مفقودة 
  .احلاالت

فالعنف ليس هداما يف أغلب جوانبه وإمنا هو قوة بناءة       
يكون ومسرعة للحركة التغيريية يف كثري من األحيان وخاصة عندما 
ا يف صريورته الفعلية كما . ثوريا مرتبطا مببادئ سامية يسعى إىل بلور

أن عقلنة العنف قد تؤدي إىل تسلط مييت كل رغبة يف املقاومة، 
وهي العقلنة اليت تسعى إىل خلق النمطية داخل اجملتمع وفق رؤية 
أحادية تنفي كل رغبة يف التجاوز أو االنفالت منها، وذلك ال 

مبساعدة نظام االنتاج، وهكذا يقبل اإلنسان بالتسلط  حيدث إال 
كإيهام بالسلطة العقالنية اليت ترى يف العنف فعال عقالنيا وهذا ما 

 وخالل": قائال " الحب والحضارة"يف كتابه " ماركوز"عرب عنه 

 كله، المجتمع مصالح مع التسلط مصالح اتفقت طويل، زمن

 وملكات لحاجات أتاح اجاإلنت لجهاز الناجح االستخدام أن ذلك

 مستقلة، كسلطة يعمل هو و(...)  بينها فيما تتكامل أن األفراد

   ).20(" الحياة أرادوا إذا لها يخضعوا أن األفراد على
فخلق النمطية األحادية يكون بفضل جهاز االنتاج الذي حيول      

السلطة إىل تسلط من نوع جديد يظهر يف صورة أكثر لينا ولكن 
د قسوة على اإلنسان، وهو التسلط الذي يسلب إرادة وقعه أش

  .التغيري ويـَُفعل إرادة القبول
وحديثنا عن القوة اليت متلكها الدولة ومتارسها لضبط اجملتمع      

ليس حديثا ينفي أو يلزم بضرورة جتاوز هذه القوة وإمنا الدولة هي  
ا كيان سياسي حيتاج إىل القوة لغايات داخلية متعلقة بنظامه

ا يف عالئقها مع الدول  ولغايات خارجية متعلقة حبفظ سياد
 للسلطة نتيجة هو القمع ":أن " ميشال فوكو"األخرى، إذ يؤكد 

 جسماً  يشكالن البرجوازي والنظام فالقمع، لها أساساً  وليس

ولكن حديثنا يسعى إىل التأكيد على مسألة جد مهمة  )21(" واحداً 
، وهي اخلاصة بإعادة ضرورة ضبط طرحها فالسفة ما بعد احلداثة



 

42 

املفهومني لتحديد مناطق تواجد كل منهما يف احلياة االجتماعية 
من خالل "دولوز"والسياسية على اخلصوص، وهو األمر الذي حاول

فلسفته التأكيد عليه، معتربا أن عمل الفلسفة هو حنت املفاهيم، 
يد موقعة وكان فوكو من أهم الفالسفة املعاصرين الذي حاول أن يع

وسع فوكو بشكل واضح هذا " مفهوم السلطة داخل احلياة إذ 
المفهوم المجرد للسلطة، وسيفهم السلطة بمثابة تفاعل بين 

غير أن هذه السلطة المكونة للقول، (...) األطراف المتناحرة 
عليها أن تكون في الوقت ذاته سلطة انتاج، سلطة متعالية 

  . )22("وسلطة مشخصة لتوكيد الذات
يف األروقة املهمشة " فوكو"فإعادة قراءة السلطة من طرف      

واحلياة على العموم قاده إىل التأكيد على جتاوز املفهوم السليب هلا 
وهو املفهوم الذي يرى السلطة لسيقة بالعنف، حىت خيرج احلضارة 
الغربية من هذا التصور املرتبط بالقمع والقهر إىل االنتاج واخللق 

  .مناط احلياة املسعفة إلنسانية اإلنسان وليس ماديته وفقطاملتجدد أل
على " فوكو"إذ يتفق كل من أعالم مدرسة فرانكفورت و        

ضرورة جتاوز هذا املفهوم السليب للسلطة، وإعطاء للسلطة جمال 
أوسع للبناء، فالسلطة لو توقفت عند حدود القمع لكل ما ينايف 

دأ بني منطقها سيتحول اجملتمع إىل كت لة من الصراعات اليت ال 
ُممارس السلطة و القائم عليها، فهي إذا حاولت تأسيس وجودها 
وضمانه بناًء على  العنف وحده، فستولد العنف وجتين اخلراب 

  .والدمار ال الوجود، فالعنف املتسلط ينفي ذاته بذاته 
أمثلة  لذلك فإن اجلدلية القائمة بينهما بَينها التاريخ من خالل     

واضحة ال زال حيفظها يف ذاكرته، وهي اليت تؤكد أن السلطة إذا 
ا ويصبح العنف خمرب هلا، مما  اقتصرت على عمل العنف تنفي ذا
يسمح لنا بالقول أن العالقة بينهما عالقة إتزان وليس إفراط فالسلطة 
تستخدم العنف يف حدود البناء والضبط واحلماية، وعلى هذا ركزت 

انكفورت اهتمامها حنو نقد هذا املفهوم الذي متتهنه مدرسة فر 
احلضارة الغربية وخاصة مع احلضارات األخرى يف الفرتة املعاصرة إذ 

 النظرية إن:" هذه النزعة النقدية عن" بول لوران أسون"يقول 

 أن بعد للسلطة اهتمامها وجهت قد )فرانكفورت لمدرسة( النقدية

 التاريخ وكلوتُ  م 1936 سنة لةوالعائ السلطة حول دراسات ظهرت

 النظرية تمنحه الذي السلطة  شرعية أشكال بتحيين إذاً 

فكان الشغل الشاغل هلذه املدرسة هو توجيه النقد إىل  .)23("النقدية
ا املختلفة وأبنيتها مبا فيها السلطة اليت   احلضارة الغربية يف توجها

  .كانت ترفض أن تؤسس على العنف
امات والنقد من وهكذا بقيت ا     الشرتاكية والرأمسالية ترتاشق اال

قبل ممثليها والدارسني هلا، بعيدا عن التحليل اجلدي ملفهوم السلطة 

ا، فاالشرتاكيون يرون يف الرأمسالية نظاما قمعيا واستبداديا،  وآليا
والرأمساليون يرون يف االشرتاكية نظاما كليانيا يسعى إىل اإلطاحة 

اإلجتاهني يفسر السلطة من منظوره اخلاص ومنطقه بالدولة، وكال 
ذا التحيز ينتفي الفهم احلقيقي للسلطة، ويف هذا  االيديولوجي، و

: يف احلديث الذي أجراه مع ميشال فوكو" فونتانا "الصدد يقول 
 قبل من توتاليتارية تسمى السوفياتية االشتراكية في السلطة كانت"

 بالسلطة ينددون الماركسيون وكان الغربية الرأسمالية في أعدائها

  . )24("للتحليل أبدا تخضع لم السلطة آلية لكن، طبقة كتسلط
من خالل دراساته إىل إعادة بلورة مفهوم " فوكو"لذلك عمد      

ا من جديد، واخلروج عن التصورات املألوفة، وهي  السلطة وآليا
ن من متييز املهمة اليت اشرتك فيها مع مدرسة فرانكفورت حىت نتمك

فعلها عن التسلط، وهو فعل نقدي موجها أساسا حلالة اجملتمع اليت 
انعدم النقد فيها من خالل تكريس النظام األحادي البعد، وهو 

اإلنسان ذو البعد "يف كتاب  "ماركوز"النظام الذي حتدثه عنه 
إن اإلنسان فعال أصبح أحادي البعد مستبعدا كل طاقاته " الواحد

يت تبني مدى انعكاس درجة الوعي مع هذا النظام الذي النقدية وال
بات يتملك كل اهتماماته من خالل أحكام السيطرة على كل 
جوانب حياته، فأشلت كل أبعاد وجوده ككائن سياسي وحولته إىل  
كائن بيولوجي استهالكي فلم يعد منطقه، أو بلغة ديكارت 

رة الدالة على اإلنسان هو تأكيد الذات العاقلة واملفك" كوجيتو"
الوجود، وإمنا أصبح البعد االستهالكي لإلنسان هو الدال على 

 يقرر الذي هو الرفاه دولة مستقبل إن" لذلك جنده يقول .الوجود 

 السيطرة سياسة بحكم قائمة إمكانية وهي الثورة مد وقف إمكانية
 مستوى رفع على قادرةً  تبدو  الدولة هذه فمثل، التكنولوجية

  .  ) 25("  إلرادته إخضاعها طريق عن الحياة
وهذا الكالم إن دل على شيء إمنا يدل على أن، خلق هذا      

اجملتمع املنظم وفق سيطرة تكنولوجية عالية اجلودة قادر على تكييف 
احلياة وفق منظوماته اخلفية واملعلنة، فدولة الرفاه استطاعت أن ختلق 

اليت تراها مناسبة مناذج من احلياة صبت فيها كل االهتمامات 
ا على اآلخر، وهو األمر الذي أدى إىل إضعاف  إلحكام سيطر
روح املقاومة إن مل نقل انعدامها مع هذه السيطرة، وأصبح العنف 
من خالهلا ميارس من اجتاه واحد من طرف دولة الرفاه اليت سعت إىل 
 إغالق كل املنافذ اليت ُمتكن من  جتاوز نظامها، وهو نظام الشمويل
" الذي أحكم  قبضته على كافة السلطات يف العامل  لذلك قيل بأن 

 مثيل لها يسبق لم سلطة ذات دولة شكل خلقت الحديثة السياسة
 الجديدة الكلمة نحت إلى دفعت التي وهي أيضاً،

  . )26("التوتاليتارية
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وهي السلطة اليت يصطلح عليها املفكرين بالسلطة الشمولية،     
ا مع النظام العاملي اجلديد، فشكلت واليت اكتملت م عانيها ودالال

 باسم الكالم حق ادعت فئة قبل من الممارس العنف" نوعا من 

 للعنف تعقيداً  األكثر الشكل تشكل إنها(...)  بأكمله الشعب

فبعد االحنصار  )27(" أعضائه ضد المجتمع قبل من الممارس
جديدة للقمع الوظيفي للدولة يف زمن العوملة، وظهور آليات 

والسيطرة، مت اختزال الوجود اإلنساين يف قوالب أكثرها بيولوجية  
كمستهلك أو منتج أو متفرج، وهو األمر الذي أدى إىل خلق مناذج 
متماثلة لإلنسان يف العامل وفق نظام مشويل ينفي اخلصوصية ويبشر 
بالعمومية يف كافة امليادين، وهي الوضعية اليت تطرح مسألة 

ة املدنية والسياسية، أو الوجود السياسي لإلنسان موضع اخلصوصي
الستالينية كنموذجني هلذا النوع ال والنقاش، فقد حاولت النازية و السؤ 

ا الشمولية بالبندقية على  من النظام الكلياين أن تطبق إيديولوجيا
املستوى البيولوجي بتخيري أفضل األجناس، فحصدت ماليني من 

الكليانية من خالل نتائج نظامها أن العنف  األرواح، إذ تدل هذه
يلتهم السياسة، فينعدم احلق الذي كانت تنبين عليه السلطات 
السياسية، ولذلك اعترب أنه ملن اخلطأ اعتبار الكليانية تضمن األولوية 

فقدت تصرفت النازية تبعا " :لسياسي على كل االعتبارات األخرى
كما تصرفت الستالينية كذلك ألولوية الطبيعة في مقابل السياسة،  

تبعا ألولوية التاريخ في مقابل السياسة، وإذا كان مبدأ العنف 
يحكم، داخل هذه الكليانيات، خفايا مبدأ السلطة، فإنه بإمكاننا 
أن نخشى رغم خطابات المسكنة حول الديمقراطيات وعن 
نهاية التاريخ وانتصار السوق، أال يكون لدى الكليانية شيء ما 

انتزاع الصفة السياسية عن اإلنسان و إغراق :ه، إذ يتم تقدم
  .   )28("السياسة في االجتماعي واالقتصادي في عصرنا الحالي 

ا على       مبعىن أن األنظمة الشمولية ُتَسِبق مصاحلها  وإيديولوجيا
كل االعتبارات السياسة وخاصة وأن هذه األخرية مبنية على فكرة 

يؤدي إىل افتعال العنف وممارسته، ويف غياب احلق، وهو األمر الذي 
احلق وظهور العنف القائم على املصلحة اخلاصة والرؤية الشمولية 
ا، تضمر السياسة اليت أصبحت السلطة ليست وقفا  املنغلقة على ذا
عليها فقط  وإمنا وسعت أماكن تواجدها يف جماالت أخرى  

عات من مشارقها إىل كاالقتصاد واملعرفة والتقنية اليت غزت اجملتم
ا، حبيث أصبح اإلنسان يعيش جتربة الفراغ السياسي إىل جانب  مغار

أطلق  " الفراغ الروحي يف ظل اإلشباع البيولوجي، ويف هذا السياق 
" خوصصة  الفرد "كاستورياديس  إسما على هذه الظاهرة هو 

على اعتبار أن الفرد المخصخص هو نقيض الحيوان السياسي، 
يحدث كما لو أننا صرنا خارج فضائنا السياسي فكل شيء 

الخاص بنا كما لو أننا قد تخلينا عن مشروع اإلنسان المواطن 
الذي هو من يؤسس هذا الفضاء، وكأننا استغنينا عن هذا 

  . )29("المشروع برضانا وربما حتى بإنشائنا 
وما ميكن أن نقوله يف ختام هذا املبحث املخصص للجدلية     

ا جدلية عميقة بعمق التاريخ القائمة  بني السلطة والعنف هو أ
اإلنساين، تؤكد يف تارخييتها على مالزمة العنف للسلطة إما كسلطة 
بناءة مشروعة أو سلطة هدامة غري مشروعة، إال أن هذه اجلدلية 
أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل ألن القوانني اليت حتكمها 

دولة أصبحت خارج سلطتها تطورت، فبعدما كانت ختضع لسلطة ال
حتكمها قوانني مشولية تسعى إىل حتويل اجملتمع إىل قطيع ترعاه عصى 
هذا الراعي املستبد الذي ال يقبل حياد أي رعية عن نظامه أو 
توجيهاته، وهو الراعي الذي استبد بروحه وفكره على رعيته حىت 

  . متكن من إماتة كل خصائص كينونته
  : قائمة المراجع

   125،ص )س(،د)ط(العنف مقدمات ونتائج، الفكر السياسي، د: لعروسيسهيل ا .1
من السلطة إىل العنف، أفول السياسة، تر،فؤاد خموخ،جملة الفكر العريب :روبري رديكر .2

   2004فرباير  56املعاصر،العدد، 
3. (http/www.aljabriabed.net)  
دار احلداثة على حرب، : تر والدولة، العنف أصل: غوشيه ومارسيل كالسرت بيار .4

علم : شعبان الطاهر األسود  . 31 ص 1985، 1ط  بريوت،للطباعة والنشر، 
 1االجتماع السياسي، قضايا العنف السياسي والثورة، الدار املصرية اللبنانية، ط

  . 19ص  2001
املركز الثقايف  ما بعد احلداثة يف زمننا القادم، احلداثة صدى زيادة، جودت رضوان .5

  194- 193: ص -ص )س(،د)ط(البيضاء دالعريب، الدار 
  .21 ص سابق، مرجع السياسي، االجتماع علم األسود، الطاهر شعبان .6
، 1تكوين الدولة، تر،حسن صعب، دار العلم ملاليني، بريوت ،ط: روبرت ماكيفر .7

   . 351-350: ص-، ص1966
 يف العنف راأدو _والدولة االشرتاكية:بتشوليتش باسيتش_بوبوفيتش راتكوفيتش .8

  .31، ص1،1965،تر جورج طرابيشي،منشورات دار الطليعة ،بريوت،ط تاريخال
العقل والثورة هيجل ونشأة النظرية االجتماعية، تر فؤاد زكريا، : هاربرت ماركوز .9

  .73، ص 2،1979املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط 
   . 74العقل والثورة، ص: هاربرت ماكوز .10
  . 79- 78ص -ص: املرجع نفسه .11
صدى احلداثة، ما بعد احلداثة يف زمننا القادم ،املركز الثقايف : رضوان جودت زيادة .12

  .195ص ).س(د) ط(العريب، الدار البيضاء، د
13. (http:/www.aljabriabed.net) من السلطة إىل العنف، أفول : روبري رديكر

  13-السياسة، مرجع سابق  
  .املرجع نفسه  .14
15. (http:/www.aljabriabed.net) لسلطة إىل العنف، أفول السياسية  من ا  
 أسامة، دار منشورات ،فارس فيلكس ترمجة زراديشت، تكلم هكذا نيتشه، فريدريك .16

   ..72 ص )س(، د)ط(بريوت، د
تر فاطمة اجليوشي، منشورات وزارة  للحداثة، الفلسفي القول هابرماس، يورغن 17- .17

  . 199 ص  1995،)ط(الثقافة، دمشق، د



 

44 

والسلطة مدخل لقراءة ميشال فوكو، تر سامل يافوت، املركز  املعرفة: جيل دولوز .18
  .77، ص 1987 1الثقايف العريب، بريوت، ط

 46فوكو والسلطة ،تر سامل يافوت ،جملة الفكر العريب املعاصر،العدد :جيل دولوز  .19
  .  41ص .  1987،

، 2،ط بريوت ، دار اآلداب،صفدي مطاع ترمجة واحلضارة احلب ماركوز، هربرت .20
    . 55،ص  2007

إرادة املعرفة، تر مطاع صفدي وجورج أيب صاحل مركز االمناء القومي، : ميشال فوكو .21
  .  30ص   1990،)ط(بريوت،د

، تر فاطمة اجليوشي، منشورات وزارة للحداثة الفلسفي القول هابرماس، يورغن .22
   . 392ص 1995،)ط(الثقافة، دمشق، د

 للدراسات اجلامعية املؤسسة  حرب سعاد ،تر :فرانكفورت مدرسة آسون، لوران بول .23

  .63، ص 1،1990  ط والتوزيع، والنشر
ا فوكو ميشال مع مقابلة فونتانا، .24  العريب الفكر عامل جملة  "والسلطة احلقيقة":عنوا

   .132، ص 1،1980، العدد بريوت القومي اإلمناء مركز، املعاصر
بيشي، دار اآلداب لطباعة اإلنسان ذو البعد الواحد، تر، جورج طرا: هاربرت ماركوز .25

  . 84، ص 1988  3والنشر، بريوت، ط 
، 1خامت البشر، تر،حسن أمحد أمني، مركز األهرام، طو  التاريخ اية فوكاميا، فرنسيس .26

    . 44، ص 1993
  . 195صدى احلداثة، مرجع سابق، ص : رضوان  جودت زيادة .27
28. .(http:/www.aljabriabed.net) العنف، من السلطة إىل: روبري رديكر 

   أفول السياسة 
 .املرجع نفسه .29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

45  

 رورتي والساخرية الليبرالية
 بن زينب شريف

 .بوزريعة 2جامعة الجزائر  ،ما جستير فلسفة ، تخص فلسفة غربية حديثة ومعاصرة
 

  ا يجدهاــــــــــــــــــــاالت، وإنمإن الشاعر ال يخلق الصورة والخي" 
  أمامه  فيلتقطها من اللغة العادية،ولهذا فإن الخاصية المميزة

  ون مجرد وجود هذه األخيلةـــــــــــــــــــــــــــــــــللشعر ال ينبغي أن تك
  ."تي تستخدم بهاـــــــــما الطريقة الــــــوإن

  شلوفسكي                                                
    

  :مقدمة
إن الدَّارس ألي فلسفة البد له من ضرورة البحث أوًال عن       

ا الفكرية، وعن األطر املفاهيمية اليت اعتمدت عليها يف  مرجعيا
والوقوف على عوامل تطورها، والتساؤل عن مسببات . تأسسها

فة احلداثة ركودها، وأن يسأل عن أسباب انبعاثها من جديد، ففلس
عملت على حترير اإلنسان من براثني اخلرافة وامليثولوجيا والدوغمائية 
وبعث العقل التنويري النقدي، ما فتئت تعمل على التحرر حىت 
وجدت نفسها قد نسجت حول  هذا اإلنسان شرنقة قيود سلبته 

فكانت ما بعد احلداثة . إنسانيته ،دافعة به إىل االغرتاب والتشيء
النسقية والعقالنية، وإعادة  لإلنسان إنسانيته املسلوبة، هذا  ثورة على

األخري الذي أصبح مع الفلسفة املعاصرة حمور العملية التفلسفية 
الفيلسوف املعاصر ما هو إالّ . منطلقًا من ذاته ليصل إىل كينونته

كما أنه ميلك تلك    )1(ذلك اإلنسان الذي يعرف إن احلقائق متنافرة
ة املمِحصة املدركة لوجود ذلك اخليط الرفيع بني تلك الروح النقدي

يأخذ على عاتقه دائمًا أن يواجهنا باحلقيقة حىت ولو  "فهو . احلقائق
  )2(".كانت نسبية أو متعارضة أو غامضة أو ملتبسة

تعترب الفلسفة الرباغماتية من بني الفلسفات اليت مثلت 
لفلسفة األكثر حقيقة الفيلسوف املعاصر ما بعد احلداثة، وهي ا

حضورًا يف الساحة الفكرية األمريكية، األرض العذراء اليت كانت 
مالذًا للكثري من املضطهدين واملنبوذين من أوربا ،ولقد كان لرواد 

) 1874-1872( الذي تأسس ما بني عامي" النادي امليتافيزيقي"
السبق يف التأسيس هلذه الفلسفة وهذا من خالل املقال الذي تقدم 

تثبيت االعتقاد "شارل سندرس بريس إىل النادي حتت عنوان به 
"The fixation of belief كيف نوضح أفكارنا "ومقال آخر بعنوان
"How to make Our ideas clear  والثاين  1877األول ظهر سنة

  )3(. 1878سنة 

يعترب املقالني مبثابة الوثيقة التأسيسية هلذه الفلسفة اليت اطلع 
الفلسفات القارية من كانطية وهيغيلية وفلسفة  مؤسسوها على 
وكان املناخ الفكري األمريكي األرض اخلصبة . حتليلية وغريها كثري

لتنصهر هذه الفلسفات يف جمتمع جمموع مولدين من شىت األعراق 
وامللل، مما ساعد الرباغماتية من االستفادة منها كثرياً، فأقل ما يقال 

ا الفلسفة األكثر  وكان . حضورًا والفلسفة اليت أمركت العاملعنها أ
األكثر حضورًا يف  -بريس، جيمس وديوي  –للثالثي الفلسفي 

أمريكا حيث مثل األول واضع األساس  وبريس هو من أعطى تسمية 
وجيمس رافع بناء صرح الرباغماتية وجون  pragmatismeالرباغماتية 

فية وخوضه يف شىت اجملاالت ومنمِّقه بآرائه الفلس )4(ديوي ُمتمِّم البناء
  .من سياسة وتربية وفن

وكما سبق وأن قلنا أن الرباغماتية  فلسفة أمريكية املنشأ 
والرتعرع، هذا ما جعل روادها كثريي العدد مما يسمح لنا أن نقسمها 
إىل أجيال ثالثة، جيل اآلباء وميثله كل من شارلز سندرس بريس، 

فيلسوف أمريكا كما حيلو وليام جيمس ،هربرت ميد وجود ديوي 
اجليل الثاين وميثله سيدين هوك، وليام موريس . لروريت أن يلقبه
وجيل األحفاد كل من ريتشارد روريت وهيالري بينتام .وجوفاين بانيين 

  )5( .ورتشارد برستني ونيلسون غودمان

وما نرومه من هذا هو جيل األحفاد وخاصة ممثله ريتشارد 
ل على عاتقه جتديد الرباغماتية اليت أفل روريت الفيلسوف الذي مح

فكان روريت الفيلسوف الذي . 1952جنمها خاصة بعد وفاة ديوي 
سيدين "أصيب بسرطان التفلسف منذ صغره حني سأل 

صديق العائلة عن إمكانية بلوغه مكانة  Sidney Hook"هوك
الفيلسوف فمكان على هوك إال أن ينصحه  بالكتابة والنشر مبكراً 

  )6( .عمل ذلك  يف غالب األحيانوأن ي

وكان روريت مساعًا لنصيحة صديق والده، فعمد إىل توسيع 
أفقه املعريف باإلطالع على كتابات غريه من فلسفة قارية وحتليلية 
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وس  واألمريكية منها خاصة كتابات جون ديوي، فكان مصابًا 
يد فلسفي مل يشأ أن يكون كغريه تابعًا منقادًا بل محل هم التجد

. والعاملية - أمريكا–والبحث عن مكان له يف الدائرة الفلسفية احمللية 
 Henry Davidهنري دفيد ثورو "فآمن مبا قال به الشاعر األمريكي 

Thoreau "،7(أنه ال يوجد فالسفة بل مشتغلني بالفلسفة(  
والفيلسوف احلق البد أن يشتغل مبشاكل جمتمعه ويطرح حلوله وينزل 

يائها إىل اليومي ليهزم بذلك التجريد والصورية، الفلسفة من عل
وروريت من الفالسفة الذين أعادوا للفلسفة . فيعايش اهلم اإلنساين

مهمتها املسلوبة، بالغوص يف اجملتمع والتفكري يف جوانبه وأعماقه 
  .وإعادة االعتبار جلميع أطيافه

والكثري من املشتغلني أو الدارسني للفلسفة يعتقدون أن 
سفة الرباغماتية هي لسان حال السياسة األمريكية اليت تستعبد الفل

العامل وتأمركه، ولكن املتعمق يف هذه الفلسفة سيجد ذلك اجلانب 
اخلفي يف الزاوية املظلمة إن جاز التعبري، فلسفة رورتية حاولت طرح 
أمنوذج لفيلسوف معاصر بعيد عن النسقية والعقالنية،فيلسوف وليد 

ا، تُرجع لإلنسان اجملتمع الليرب  ايل ينتهج فلسفة مغايرة لسابقا
نتيجة لقراءة روريت لفيلسوفه املفضل ديوي ونيتشه، . إنسانيته املسلوبة

يقر أنه أعلن خروجه من إطار التفكري الشمويل الدوغمائي مثل ما 
، ويراهن روريت على "الفلسفة واألمل االجتماعي"يعرتف يف مؤلفه 

تحًا على التهكم باعتباره موقف استداليل حر الرؤية التفاؤلية ومنف
وعليه كان حبثنا حماولة  )8(.حيد من وطأة الصرامة املنطقية مبعناها الفج

  .لطرح هذا الفيلسوف اجلديد احلامل للجانب الفين
 :رورتي والثقافة الساخرية

يعترب  روريت من رواد موت الفلسفة أو الفلسفة بدون 
منوذجه " صادفة، السخرية والتضامنامل"فلسفة، حيث ّمحل كتابه 

لفيلسوف ما بعد احلداثة الشخص املؤهل ملمارسة هذا النوع من 
ومبا أن روريت قد تأثر بفيلسوف الغابة السوداء، وراعي .التفكري

الوجود مارتن هيدغر،هذا األخري الذي أوجد للكائن حمطة حيط فيها 
ني ، ويقول رحاله، وهي حمطة الشعر من خالل عودته إىل هيدرل

وأساس آنية اإلنسان هو احلوار بوصفه ما (هيدغر يف هذا الصدد 
يعطي اللغة آنيتها التارخيية احلقيقة، غري أن اللغة األولية هي الشعر 

أخطر النعم " وعلى هذا فإن اللغة هي . باعتباره تأسيًا للوجود
أوفر "والشعر هو إذن أخطر األعمال، ولكنه يف الوقت نفسه "

  )9(").ل حظاً من الرباءةاألعما
املصادفة، السخرية "يف كتابه "ريتشارد روريت"يناقش 

لدور املثقف يف القضايا  املبتذل واملتدينقضية املفهوم  "والتضامن
 ،الليربايلالعامة اليت تطال مباشرة هذا املزاج الراهن من تفكري اإلمجاع 

ا ترمز إىل اال "روريت"خرية قائمة اتتصدر السو  ستعداد للتعامل مبا أ
بوصفها جمموعة من املعتقدات ، مع أفكار وقيم ومواقف الشخص

التوصل إليها عرب علمية مفتوحة  حيث يكونالطارئة واملتحركة دوما، 
ال متنح احلق بانتقاد أو إطالق احلكم يف قضايا  "خلق الذات"من 

والساخرية ال حتمل ذلك  سياسية عريضة اجتماعيةذات تشعبات 
تعين مذهبًا فلسفياً "النفسي املوصوف باإلستهزاء والتهكم بل املعىن 

التارخيانية، والعارضية : موجهًا ضد امليتافزيقا، ويقوم على ثالثة أركان
  )10(".واألمسانية

على االعرتاف الصريح بأن هذه املعتقدات املصادفة تدل 
تظهر بوصفها نتاج سياق ثقايف معني أو كرد على مرحلة طارئة من 

ا ال تدعي امتالكها ألية مصداقية أو حقيقة حو  ار البشرية، حبيث أ
أفضل، فهو حبسب روريت يتبين النظرة  أما التضامن فإنه .مطلقة بعينها

الفصل بني اجملالني اخلاص والعام والتسليم  وإبقاءاجلمعية،  - الليربالية
ائد، بأنه من العبث انتقاد تفكري اإلمجاع الس: بطريقة برغماتية حسنة

عندما يقدم الفرصة الوحيدة املمكنة للتحاور ضمن شروط مناسبة 
هو من حذا  الليربايلفإن الساخر  ،ومقبولة اجتماعا وبناء على ذلك

اليت كانت ، حذو روريت يف التخلي عن مجيع ادعاءات احلقيقة الوامهة
يوما تستخدم للتفريق بني الفلسفة أو النظرية وبني نشاطات الفكر 

سيكون من املمكن إقناعه بأن الفلسفة قد  .األقل أمهيةاألخرى 
يف قضايا  الفصلجتاوزت غايتها على األٌقل ملنهج خمتص جدال يف 

احلقيقة، املصداقية احلوارية، الضمانة األخالقية، العدالة السياسية، 
وما إىل ذلك، وصار األدب املتخيل هو اآلن مصدرنا الرئيس للتوقد 

الل القصائد والروايات بل ومن خالل الفكري ليس فقط من خ
الذين سعوا لنسف هذا التمييز  "فالسفة ما بعد الفلسفة"أعمال 

حنن مازلنا أسرى للمعتقدات  -البائد بني األجناس وبأننا خمطئون 
التنويرية خبصوص املسؤولية السياسية للمثقفني إذا حنن سعينا لردم 

لثقافة فيلسوف ما بعد  فروريت يف تأسيسه .اهلوة بني اخلاص والعام
احلداثة، كان البد أن  جيد األمنوذج األمثل هلذه الثقافة اليت نادى 

فالفيلسوف الليربايل البد أن يتسلح بثقافة قوية ثقافة شاعرية . هلا
إن ثقافيت الشاعرية هي ثقافة :"ساخرة فيقول روريت يف هذا الصدد 

ا مع ختلت عن حماولة توحيد أساليبنا اخلاصة لتالءمن
والشعور بواجباتنا حنو غرينا ) التناهي الذي حنن عليه(حمدوديتنا

   )11()".اآلخرين(
الثقافة الشاعرية يف فلسفة روريت هي تلك الثقافة اليت ستولد 
يف اجملتمع الليربايل املؤمن بقيم احلرية، وقيم التضامن بني أفراده، 

جملتمع الذي خارج املؤسسات اليت متجد السيطرة أكثر من احلرية، ا
أسس كيانه ووجوده عرب تصور معني لبناء جمتمعه منطلقًا من 
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ا املطاف إىل تقسيم هذا اجملتمع إىل  العقالنية األنوارية اليت انتهى 
ا، منطلقا من اليومي إىل الوجود  طبقات، لكل طبقة مميزات خاصة 

إال أن روريت يف خطابه اجلمايل خيرج عن هذا . العام االجتماعي
لتصور الليربايل الكالسيكي ويطرح أمنوذجه الليربايل خارج األطر ا

ولقد جدد روريت ذلك الصراع القدمي   )12(.الالعقالنية وال كونية
الذي كان وال يزال بني العقل واجلمال أو باألحرى صراع بني 
الفلسفة والشعر، تلك اللغة الالعقالنية املتجاوزة للغة العقل املقيدة 

الشعرية األكثر ري، وال خيفي على أي دارس أن اللغة لكل طموح بش
، وهذا ما جند له موقع يف فلسفة ريتشارد شوسرتمان حترراً من كل قيد

richard shusterman  املنعرج اجلمايل "صاحب كتابle 

tournant esthétique" ا ، حيث يؤكد أن القرون األخرية اليت مّر 
من : جيتني طوباويتني هامتنيالفكر الغريب سيطرت عليها إسرتاتي

جهة نزعة عقلية متثلت يف قانون العقل املعقلن للحياة، ونزعة مجالية 
ومبا أن   )13(،) "املتعة(غرائزية اتسمت بالطموح يف سعادة اللذة 

روريت يعترب من فالسفة ما بعد الفلسفة أو الفلسفة الالنسقية، تلك 
تحرر من كل عقالنية الفلسفة اليت جتسدت يف البعد اجلمايل امل

أن يوجد لنفسه بعدًا مجاليًا وهو ما  –روريت  -مقيدة، فكان عليه 
جتسد يف الفلسفة الشاعرية، يقول روريت عن فلسفته الشاعرية 

للداللة على نوع ironisteإنين أستخدم لفظ الساخري : "الساخرة
هو نوع الشخص : الشخص الذي جيابه عارضية اعتقاداته األساسية

رخييين واإلمساين مبا فيه الكفاية ليتخلى عن الفكرة القائلة بأن التا
االعتقادات والرغبات حتيل إىل شيء ما يفلت من قبضة الزمان 

ويضيف كذلك حماوال تقريب مفهوم الشاعر  )14("والصدفة
باإلمكان اختصار التاريخ الذي يرويه مؤرخون من طراز : "الساخري

ة إىل التعلق بشيء يوجد خلف العامل بلومنبورغ الزمن املاضي احلاج
احملسوس وابتداء من القرن الثامن عشر جرت حماوالت االستعاضة 
عن حمبة اإلله حبب احلقيقة ومعاجلة العامل كما يصفه العلم وكأنه 
اية القرن الثامن عشر انصبت املساعي  ألوهية تامة، وانطالقًا من 

ألنفسنا بإعادة اكتشاف على استبدال حب احلقيقة العلمية مبحبتنا 
ذواتنا وإنسانيتنا، اليت غيبت باحلركية العلمية املتسارعة اليت أفقدت 
اإلنسان إنسانيته حبسب  ظواهرية هوسرل،واستبدال عبادة اإلله 
الالمرئي بعبادة طبيعتنا الروحية أو الشاعرية العميقة منظور إليها على 

ا ألوهية جديدة نوار قد أفقدت حيث أن عقالنية األ )15(،"أ
كينونته بل اغرتب عن إنسانيته، هلذا وجب أن يعود إىل   اإلنسان

 wallace" )16(والس ستيفنس"كينونته من خالل الشعر، وقد عرب 

Stevens ا تلك الصرخة للداعي إىل كتابتها  )17(،عن القصيدة أ

ا صرخة أو شذوة الشعلة املتقدة يف أعماق هذا الكائن لذا البد  إ

تبلور يف الثقافة الشاعرية ويؤكد روريت أن اجملتمع الليربايل الذي أن ت
يتصوره يرتكز على دعامتني، األوىل نزع كل طابع تأليهي للثقافة 

مث نزع كل طابع كوين عن  ، dédiviniser la culture بشكل خاص
اتني الدعامتني ميكن dé universaliser la conscienceالوعي  ، و

الشاعر القوي، ذلك الشاعر الذي ميلك ثقافة  التوصل إىل ذلك
االرتياب والساخرية، قد فضل روريت كريكغارد، ونيتشه، وبودلري، 
م ميثلون الكمال الذايت من خالل إثبات  وبروست، وهيدغر أل
م مناذج أعطت  وجودهم باالبتعاد عن كل ما هو ميتافيزيقي أل

ا، ال مثل ماركس، وديو  ي، هابرماس، للذات حرية خلق ذوا
م جمرد مواطنني أو كتاب فقط اخنرطوا  وراولس، فهؤالء ال يتعدوا أ
يف جهد اجتماعي مشرتك جلعل املؤسسات واملمارسات أكثر عدًال 
وأقل قسوة، وهلذا فروريت يقرتح الشاعر الساخري الليربايل أو املثقف 

  .املستقبلي أو الشاعر القوى 
  الساخري القوي ؟وعليه فما هي مميزات هذا الشاعر 

  : شروط و سمات الشاعر الساخري
يف   constructifsإذا كان الفالسفة النسقيون بنائيني 

ويقدمون براهينهم على " سوية"قضاياهم، أي يبنون برادجيمات 
، وعلى غرار الوجوديني، هم فالسفة "املنشئني"ذلك، فإن 

م ينفعلون ويشكون يف كل تراréactifsارتكاسيون  ث أو ، أي أ
تارخيي، وهم مقتنعون أن صالحية أعماهلم ستزول -عمل أبدي وال

م. بزوال املرحلة اليت ينفعلون اجتاهها على عكس النسقيني الذين -إ
م من أجل اخللود يتعمدون اهلدم من أجل خري  -يشيدون خطابا

.ومصلحة جيلهم اخلاص
الفلسفة الالنسقية فلسفة متردية على   )18(

مائية ،الفلسفة اليت سلبت إنسانية اإلنسان، وكان الفن املذهبية الدوغ
فاإلنسانية واملنطق يف إنتاج "من اجملاالت اليت ظهر فيها مترد اإلنسان،

الفكر والفن جيعل حركة التمرد، حركة قائمة يف صلب كل تفكري 
ا متعلقة بشرط الفرد املتحولة دوما واملتفلِّتة من  وخلق ،أل

عاصر كان ثورة حقيقية على الفن الكالسيكي فالفن امل )19(،"القيد
العقالين، أين وجد اإلنسان نفسه بعد حربني عامليتني أفقدته الرغبة 

فأصبح  . يف كل شيء، وبنظرة سوداوية ملستقبل قامت البد من تغريه
حباجة للتمرد على كل حياته، فظهرت أساليب جديدة يف يومه، 

سس فنه على العقل والنظام ومنط عيشه، وتفكريه وحىت فنه، فلم يؤ 
بل اجلنون واهلدم والتمرد، فانتهى إىل التمرد على القيم واألخالق 

     )20(.وضد الواقع وعالقاته
. وما الشعر إال مالذًا لكل هارب من وطأة الواقع املعاش

فقدم روريت لنا شاعره الذي البد له من مميزات متيزه عن غريه فوضع 
توفر فيه من بينها، أن يكون هذا الشاعر له روريت سيمات البد أن ت
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ذو عقلية إرتيابية شكِّية وعليه أن ال يركن إىل الوثوقية أو إىل أحكام 
مطلقة، بل عليه أن خيضع كل حكم للنقد والتمحيص، كما جيب 
عليه أن ال يعتقد أن حكمه هو احلكم األصلح واألصح، كما جيب 

عله يف برجه العاجي بعيداً عليه أن يرتك نفسه ترتفع به إىل نرجسية جت
عن مشاكل جمتمعه، كما أن هذا الشاعر يعتمد الدب والفن كمطية 

ويؤكد روريت أن الشاعر الساخري ال توجد بيئة أمثل . لتبليغ مواقفه
لظهوره وتطوره مثل البيئة الليربالية، البيئة املناسبة اليت تعطي للفرد 

فيزيقي متعايل، فهذه حريته من اجل خلق ذاته بعيدًا عن كل ميتا
اجملتمع يفرق بني امليتافيزيقي والواقع مثل ما يفرق ما بني ما هو ديين 

  .واجتماعي 
فإذا كان األمنوذج الذي يقدمه روريت عن الشاعر الساخري  

ال خيرج عن األفق  –الساخري  –ما بعد احلداثة ، فال يشك أنه 
ا  فكري يرتاب إزاء أسلوب يف الت"الذي مييز ما بعد احلداثة بكو

األفكار والتصورات الكالسيكية مثل احلقيقة، العقل، اهلوية 
واملوضوعية، والتقدم أو التحرر الكوين، واألطر واألحادية، 

وروريت ال   )21( ".والسرديات الكربى أو األسس النهائية للتفسري
يطرح أمنوذجه للشاعر الساخري بعيدًا عن اجملتمع الليربايل وما يتميز 

ه هذا األخري من قيم احلرية، فالشاعر يكون ساخري ليربايل، ال ب
احلرية بوصفها اعرتافاً "تنفك واحدة عن أخرى، وما جيمع بينها هي 

إن كل ما يف العلم حمكوم بالزمان .بالعارضية واملصادفة، ال بالضرورة 
والشاعر الساخري   )22(،"واملصادفة، هذا هو منطلق الساخرية

لليربالية، يبنبغي لشروط تتوفر فيه، من خالهلا ميكننا احلامل لقيم ا
حسب تعريفي له فإن الساخري هو من : "احلكم عليه فيقول رويت
  :تتوفر فيه ثالثة شروط

أن تكون لديه شكوك جذرية ودائمة حيال اللغة النهائية اليت  -
يستعملها باستمرار، ألنه خيضع إىل ضغط كبري من لغات أخرى، 

ائية وهي لغات ينظر  ا   .إليها على أ
اإلعتقاد بأن تفكريه يف لغته احلاضرة ال يستطيع أن يؤكد أو يبدد  -

 .شكوكه
عدم التصور أن لغته أقرب إىل الواقع  من اآلخرين، وجيب أن  -

   )23(."يكون على اتصال مع قوة أخرى غري ذاته

ال يهدف روريت من ساخرية شاعره الليربايل إنكار كل سلطة فوق 
ذا املوقف إنسان ية ميكن أن يكون هلا توجيه للتفكري اإلنساين ،و

. يهدف روريت إىل مناهضة الفيلسوف الالهويت، مرتقيًا إىل الال دين
والثقافة الساخرية تنفي أية مسؤولية عن هذا األمنوذج  خارج األطر 
اإلجتماعية اليت يعيش فيها وبنفي مقوالت املطلق، واجلوهر، احلقيقة، 

الساخري صانعا ملصريه بعدما أدار ظهره لكل قوة غيبية  يكون هذا

والسمة املميزة للساخري، هي مقدرته التخيلية . تتحكم يف مصريه
ا تصوراته حيث  يف ظل ثقافة ليربالية ساخرية، فإن " اليت يبين 

اجلمع، من طرف امليتافيزيقي، بني النظرية واألمل االجتماعي ولكن 
فالساخري   )24(،"اص، سيكون معكوساً أيضا األدب بالكمال اخل

ا الوحيدة  ،غتنا وإن كانت عادية بالنسبة لناميتلك لغة غري ل إال أ
اليت من خالهلا يبين ثقافته الساخرية، ومن خالل الفروع املعرفية 
اخلاصة  يقوم بوصف داخلي للخاص واملزاجي، باخلصوص الروايات 

ألمل ألولئك الذين ال واألتنوغرافيا اليت تعمل على التحسيس با
ومنبع إميان الساخري هو ذاته اليت  تؤمن بأن  )25( .يتحدثون لغتنا

العامل حمكوم بالزمان واملصادفة، فال طبيعة وال ماهية وال جوهر، 
فأساس كيانه هو حريته احملققة لرغباته، فالوجود اإلنساين عارض يف 

يف الزمان، بال حسب عبارة روريت املتكررة، نسيج ممتد "الكون فهو 
  )26(".مركز، وال حدود مرسومة سلفاً وال غاية عليا حمددة مسبقاً 

ا الساخري الليربايل، هي ثقافة علمانية       إن الثقافة اليت يتمتع 
تنويرية بعدية عن كل تأليه أو سلطة خارجة عن هذا الساخري، غنها 

افة ال حيمل لوائها ثقافة اجملتمع الليربايل الربجوازي  ما بعد حداثي، ثق
فيلسوف منعزل يف صومعته أو عامل متدثر بصرامته العلمية، بل هو 
الشاعر القوي لسان حال األدباء والشعراء وكل من لديه الشجاعة 
أن يعرتف بعارضية وجوده، حيث يكون اخليال معراج للكشف عن 
ا  ماهية وجوده العارضي، ويف ظل الثقافة الساخرية اليت يعرب 

عر عن معاناة جتاربه الوجودية، فاصحًا عن كينونته العارضية، الشا
تصبح الفلسفة صوتًا داخل نسيج احملادثة والتواصل اإلنساين، 
والشاعر الساخري الليربايل هو اصدق الناس إدراكًا للوضع املعاش، 
واألقرب لليومي، فهو لسان حال الكثري من الذين عجزوا عن البوح 

  . م والتعبري عن مكنونا
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 فة اللغة عند ابن جنيفلس

  بن سعدية سعاد

  قسم الفلسفة جامعة مستغانم، طالبة في الدراسات العليا دكتوراه فلسفة
  

لقد نشطت األحباث اللغوية يف السنوات األخرية غري أن هذا 
النشاط جعل يتخذ مسلكا قد يؤدي إىل غري ما ينبغي أن يؤدي إليه 

ن العرب القدامى قد تناولوا من تأصيل للمنهج العريب وتعميقه، مع أ
اللغة بطريقة ال تبتعد كثريا عما يقرره الدرس العلمي احلديث، وابن 

واحد من علمائنا األجالء وباحث لغوي أسس الفكر  )1(اجلين
ر  اللغوي وحدد معامله وأخرج للناس من عصارة عقله الفذ ما أ

رها العقول وأثلج الصدور، فكشف عن سحر العربية، وأجهر بأسرا
ا   .وبرهن على مجاهلا وقدم صورا رائعة عن حقائقها وفنو

سجل القرن الرابع هجري االرهاصات األوىل للتعامل مع 
املسألة اللغوية بشكل من املوضوعية واملنطقية، والغالب أن ابن جين 

، "اخلصائص"هو أول من أعطى  تعريفا للغة وكان ذلك يف كتابه 
ما عن فلم يتطرق كل من ابن فارس وال " فقه اللغة"ثعاليب يف كتابا

إىل تعريف اللغة، فتعريفه هلا أثار دهشة الباحثني البعيدين عن تطور 
احلياة العلمية العربية، فهو يتطابق مع تعريفات احملدثني، وكذلك فإنه 

يف " علم اللغة " يشتمل على معظم جوانب التعريف اليت عرضها
للغوية العربية عن مرحلة العصر احلديث، فكيف عربت الفلسفة ا

ناضجة من مراحل الدراسات اللغوية؟ وكيف جسد ابن جين هذا 
  .النضج؟

    :تعريف ابن جني للغة

يف باب القول على " اخلصائص"يقول ابو الفتح يف كتابه 
ا أصوات(أما حدها «اللغة وما هي  ا كل قوم عن ) فإ يعرب 

ف أربع جوانب يتضمن هذا التعري )2(»...أغراضهم ، هذا حدها
 :هي

 ، )املادة الصوتية تتمثل يف كون اللغة أصوات(  .1

 )تعبري لغوي يربز أن اللغة تعبري( .2

ا تعبري يعري به كل قوم عن (  .3 ظاهرة اجتماعية باعتبار أ
 )أغراضهم

ا  تعرب عن أغراضهم(  .4   ).متام البيان والداللة باعتبار ا
ب اللغة لقد نال تعريف ابن جين للغة شهرة واسعة يف كت

وهذا التعريف دقيق «: احلديثة، وفيه يقول الدكتور فهمي حجازي
ويتفق يف جوهره مع عناصر تعريف اللغة عند الباحثني املعاصرين فهو 

الطبيعة الصوتية للرموز اللغوية، ويبني أيضا أن  -من جانب -يؤكد
 وظيفتها االجتماعية هي التعبري ونقل األفكار يف اطار البيئة اللغوية،

ا تؤدي وظيفتها يف جمتمع بعينه، فلكل قوم  ويذكر كذلك أ
وذلك ان اعتبار اللغة أصوات مل يشهد إال يف العصر  )3(»لغتهم

، واجلدير بالذكر "أصوات"أمجعوا على أن اللغة احلديث، فالباحثون  
وقصر اللغة على االصوات، وهذا إن " الكتابة"هو اخراج ابن جين 

على أن علماء العربية مل يدرسوا اللغة دل على شيء، فإنه يدل 
وامنا درسوها " فقه اللغة"العربية باعتبارها مكتوبة شأن  علماء 

علم "شأن أصحاب " األصوات"قائمة على " منطوقة"باعتبارها لغة 
 ".اللغة

هلذا اجلانب من تعريف ال تبتعد معاجلة اللغويني احملدثني 
، ألن اللغة سواء  "أصواتا"ا اللغة عن معاجلة ابن جين هلا، باعتباره

ا " نظاما من الرموز الصوتية"كانت  نظام من العالمات "أو أ
أو جزءا من  -كما وردت يف دائرة املعارف الربيطانية-"الصوتية

ا تدرس  -كما يراها دو سوسري–" السيميولوجية"العالمات  فإ
  .-مكتوبة–باعتبارها حروفا 

ف ابن جين للغة، فهو أما اجلانب الثاين الذي تضمه تعري
ا كل قوم عن أغراضهم"الذي يشري إىل وظيفة اللغة،  ، أي "يعرب 

ختتلف ااجتاهات اللغويني احملدثني بني  «. الوظيفة التعبريية للغة
ما على وظيفة اللغة، ومها  ، "التعبري"و"التوصيل"كلمتني يطلقو

ل داخل اللغة هي التوصي"والكلمة الغالبة يف كتب اللغويني هي أن 
" االتصال"، بل إن املاركسيني يقصرون وظيفة اللغة على "اجملتمع

على النحو الذي قرره لينني، من أن اللغة هي أهم وسيلة يف االتصال 
باالضافة إىل هذا اإلجتاه ظهر اجتاه آخر يرفض قصر  )4(»اإلنساين

: اللغة على وظيفة التعبري أو  االتصال فيقول أصحاب هذا االجتاه
اعتبار اللغة وسيلة من وسائل توصيل جيوز أن يعد تعريفا هل «

يف لغة " للوظائف الكالمية"صادقا للغة؟ إن دراسة األنواع املختلفة 
ا  )5(»من اللغات احلية  ال تؤيد  أمثال هذه التعريفات وال توحي 

ويقدم السعران أمثلة تبني أن الوظيفة األساسية للغة ليست التوصيل 
  : خالل طرحها لألمثلة التالية أو التعبري من

القراءة املنفردة بصوت عال أو تدوين مالحظات ال يريد الكاتب  -
ا إال نفسه، أو حمادثة اإلنسان لنفسه، ليس فيه أي نوع من 

  .التوصبل
إستعمال اللغة يف السلوك اإلجتماعي خاصة اجلانب الديين،   -

  .كالدعاء أو الصالة
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فكار املتكلم، كلغة السياسيني إستعمال اللغة كوسيلة إلخفاء أ -
  .واللصوص واخلارجني عن القانون

) الكالسيكية(وهكذا نرى أن تلك النظرية «:ويضيف أيضا
يف اللغة، تلك النظرية تقتصر وظيفتها على توصيل الفكر أو التعبري 

، )السلوك الكالمي(عنه، نظرية ال متكننا من أن حنلل مجيع أشكال 
ا وأصح منها وأدق أن ننظر  ، )وظيفة إجتماعية(إىل اللغة على أ

ا  ، فما من الشك أن مما يعيننا على فهم )طريقة من العمل(على أ
طبيعتها وجوهرها حق الفهم، أن ننظر إىل الدور الذي تقوم به يف 
حياة الفرد، ويف حياة اجلماعة اليت يؤلف بني أفرادها احلديث باللغة 

لكن هذا الرفض ليس  )6(.»عامةاملشرتكة ويف حياة النوع اإلنساين 
الذي " إدوارد سابري"مقبول من طرف عدد كبري من اللغويني، خاصة 

يرى أن حديث النفس هو صورة من صور التوصيل اللغوي، أو 
 . االتصال مع النفس، حبيث جيتمع املتكلم والسامع يف شخص واحد

فقد ذكر فيه ابن جين، أن اللغة أصوات : الثالثأما اجلانب 
ا كل قوم يع ، هذا التعريف يدفعنا إىل التساؤل "عن أغراضهم"رب 

؟ فهل ابن "إنسان"أو " لفرد"استخدام لفظة قوم، وعدم استخدامه 
؟ ال بد أنه كان يقصد بالقوم " قوم"جين متعمد يف استخدامه لـ 

للداللة على " قوم"ذلك أن العرب كانوا يستعملون كلمة " اجملتمع"
مه يف العصر احلديث، وهذا القول يدل على ، كما نفه"اجملتمع"

فطنة العرب وعلى سعة إدراكهم، فقد أدركوا قانون من قانون حياة 
اللغة، فاللغة ال تكون إال داخل اجملتمع، إذا فقد اعترب اللغة ظاهرة 

  .اجتماعية
ا ال  اللغويون احملدثون يتفقون على أن اللغة بنت اجملتمع، وأ

يف «: عني، قد عرب فندريس عن هذا بقولهتنشأ إال داخل جمتمع م
أحضان اجملتمع تكونت اللغة، وجدت اللغة يوم أحس الناس باحلاجة 

فاللغة  هي الواقع االجتماعي مبعناه األوىف، ...إىل التفاهم فيما بينهم
تنتج من االحتكاك االجتماعي، وصارت واحدة من أقوى القوى 

ىل وجود احتشاد اليت تربط اجلماعات وقد دانت  بنشؤها إ
ويف هذه النقطة بالذات يلتقي كل من ابن جين ودو  )7(»اجتماعي

ا ظاهرة اجتماعية،  سوسري، فكل منهما ينظر إىل اللغة على أ
وقول دوسوسري أن " كل قوم"ويتضح ذلك عن ابن جين يف قوله 

ا كل قوم من "اللسان هو  نسق من اإلشارات الصوتية اليت خيتص 
، فهذا األخري يعترب اللغة، مؤسسة اجتماعية تشري "لهمالبشر يف تواص

  .إىل عقد واسع بني الناس، وأن هلا استقالهلا وقوانينها وتطورها
وأعلم أن «: قائال" اخلصائص"يقول ابن جين يف كتابه 

العرب ختتلف أحواهلا يف تلقي الواحد منها للغة غريه، فمنهم من 
عتصم فيقني على لغته خيف ويسرع قبول ما يسمعه، ومنهم من ي

البتة، ومنهم إذا طال تكرر لغة غريه عليه لصقت به، ووجدت يف  
: كالمه، أال ترى إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قيل

لست بنيب اهللا ولكنين نيب اهللا، وذلك أم عليه : يا نيب اهللا، فقال
هذا يعين   )8(»الصالة والسالم ، أنكر اهلمز يف امسه فرده على قائله 

أن اإلنسان ال يتكلم مبجرد امتالكه جلهاز النطق، لكنه يكتسب 
اللغة من اجملتمع، ومنه فإننا إن أخذنا على سبيل املثال طفال جزائريا 
وضعناه منذ الوالدة يف الصني أو يف فرنسا أو يف اجنلرتا، دون أن 
يكون يف وسطه االجتماعي من يتحدث العربية، فإن هذا الطفل 

  .يتكلم اللغة الصينية أو الفرنسية أو االجنليزيةس
يقول الدكتور حجازي يف تعريف ابن جين للغة، أن ابن جين 

أوال الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها االجتماعية، يف «أكد 
ا تستخدم يف اجملتمع، فلكل قوم  التعبري ونقل الفكر، وذكر أيضا أ

بتعريفات خمتلفة للغة، وتؤكد كل  لغتهم، ويقول الباحثون احملدثون
هذه التعريفات احلديثة الطبيعة الصوتية للغة، والوظيفة االجتماعية 

فابن جين نبه  )9(»للغة، وتنوع البنية اللغوية من جمتمع إنساين آلخر
على املعيار االجتماعي يف اللغة، باعتبارها ختص كل قوم، ومن هنا 

، كما عرب عن الطبيعة "تماعيعلم اللغة االج"جاء ما يسمى حديثا 
الصوتية للغة، وأفرد  أول كتاب لدراسة الصوت اللغوي يف العربية هو 

ا، والتفت إىل جهاز "سر الصناعة" ، حدد فيه خمارج احلروف وصفا
كما . النطق الذي شبهه مبزمار له ثقوب، ولكل ثقب صوته اخلاص

وال شك أن هذا أشار إىل إىل غاية اللغة وهي التعبري عن األغراض، 
التعريف شديد االختصار، قد كان سباقا وذكيا وعقالنيا يف مجعه 

  .بني كل جوانب اللغة كما جاء يف العلم احلديث
ا كل قوم "اجلانب الرابع يكمن يف أن اللغة  أصوات يعرب 

ا إذا " للتوصيل أو التعبري داخل جمتمع " نظام من الرموز الصوتية"فإ
قد توصلنا إىل اجلوانب الثالثة من تعريف ابن  بعينه، إىل هنا نكون

جين للغة، ومنه ميكننا التوصل إىل اجلانب الرابع عند التساؤل، عن 
  .ماذا تعرب اللغة؟

يصوغ علم اللغة اإلجابة عن هذا السؤال بالعالقة بني الفكر 
،  أي أن "أغراض"واللغة، ويربز ذلك يف قول ابن جين تعبري عن 

صوات عشوائية، أو تعبري عن أي شيء، بل هي اللغة ليست جمرد أ
ا  ، اليت قد يقتصر "التفكري"تعبري عن أغراض، واليت ميكننا فهمها بأ

  ".العمليات الذهنية" أو على " الصورة العقلية"معناها على 
إن موضوع العالقة بني الفكر واللغة، شغل الدارسني 

علم اللغة "يف يف والباحثني منذ القدم، كما أنه جمال يتخذ مكانته 
وأغلب العلماء يرون أن هناك صلة بني اللغة والفكر، وأن " احلديث

اللغة وعاء الفكر، أو ال وجود للفكر دون اللغة، وكذلك فإن العرب 
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من  -والذي هو علم يدرس قوانني الفكر–اشتقوا اسم املنطق 
فاألفكار هلا . إشارة إىل مابني اللفظ والفكر من صالت" النطق"

د غري مستقل عن اللغة، كما أن وظيفتها غري مستقلة عن اللغة وجو 
أيضا، فاللغة ليست رصدا للمفردات، وال مجعا لأللفاظ دون وعي، 

  .فاللغة قضايا مفيدة هلا داللة معينة
يف العالقة بني اللغة والفكر، ال ميكننا احلكم بأسبقية أحدمها 

خري ميكننا أن نقول عن اآلخر، فهما خيضعان لتأثري متبادل، ويف األ
ا تعبري عن  بأن ابن جين أكثر توفيقا يف حتديده لوظيفة اللغة على أ

  .أغراض، ألن هذه الكلمة أوسع وأمشل من كلمة الفكر
 :نشأة اللغة عنده

لقد لقيت قضية نشأة اللغة حضورا مكثفا يف مؤلفات 
األقدمني، رمبا ألن موضوع اللغة يشكل موضوع اإلنسان، وقد 

: إىل قسمني -يف نظر البعض–الباحثون يف نشأة اللغة  انقسم
قسم قائل بالضرورة والطبيعة ويتزعمهم ابن فارس يف كتابه «
، أما القسم الثاين فهم من ذهبوا إىل أن "الصاحيب يف فقه اللغة"

أصل اللغة هو تواضع واتفاق، وهنا تربز جهود عاملنا اجلليل ابن جين 
فقد خصص ابن جين  )10(»الدراسة الذي أخذ منحا جديدا يف هذه

فصال كامال أورد فيه األراء اليت ظهرت حىت " اخلصائص"يف كتابه 
القول يف أصل اللغة إهلام هي أم "عصره يف نشأة اللغة، يف باب مساه 

هذا موضع حموج إىل فضل تأمل، غري أن  «: وقال فيه" اصطالح
تواضع واصطالح، أكثر أهل النظر أمجعوا على أن أصل اللغة أمنا هو 

مث يستأنف كالمه بذكر رأي ابن فارس يف  )11(»ال وحي وتوقيف
إال أن أبا علي رمحه اهللا، قال يل يوما هي من عند اهللا، «: نشأة اللغة

وهذا ال " وعلم آدم األمساء كلها: "واحتج بقوله سبحانه وتعاىل
أقدر آدم :يتناول موضع خالف، وذلك أنه جيوز أن يكون تأويله 

  ى أن واضع عليها، وهذا املعىن من عند اهللاعل
لقد عرض ابن  موقف اللغوين القدامى من نشأة اللغة وقدم 

  أدلة عن كل مذهب وسوف نعرضها كما عمد هو على عرضها 
  :اللغة توقيف من اهللا / 1

فقال عن أصحاب مذهب التوقيف مضيفا هلم تفسريا آخر 
اء مجيع املخلوقات، جبميع إن اهللا سبحانه وتعاىل علم آدم  امس«: هو

العربية والفارسية والسريانية والعربانية والرومية، وغري ذلك من : اللغات
ا، مث إن ولده تفرقوا يف الدنيا،  اللغات، فكان آدم و ولده يتكلمون 
وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه، واضمحل عنه 

ا    )12(»ما سواها، لبعد عهدهم 
اجلين ردا على من ينكر أن تكون املواضعة من اهللا،  وقدم ابن

والقدمي سبحانه ال جيوز أن يصف بأن يواضع : قالوا « :إذ قال 

عها من امياء م، إذ ثبت أن املواضعة البد  شيءأحدا من عباده على 
وإشارة باجلارحة حنو املومأ إليه ، واملشار حنوه، والقدمي سبحانه 

ا منه، فبطل عندهم أن تصح الجارحة له، فيصبح اإلميا ء واإلشارة 
كان هذا رأي الذين   )13(»املواضعة على اللغة منه، تقدست أمساؤه

رفضو القول باملواضعة ألن اهللا أعلى من أن حياور أحدا من بشره 
ويتفق معه، وألن املواضعة حتتاج الداة أو امياء أو حركة واهللا الجارحة 

إال «: مث رد عليهم إبن جين بقوله له وهنا يسقط القول باملواضعة، 
ما تنكر أن تصح املواضعة من : أنين سألت يوما بعض أهله، فقلت

اهللا تعاىل؟ وإن مل يكن ذا جارحة بأنه حيدث يف جسم من األجسام 
خشبة أو غريها، إقباال على شخص من األشخاص وحتريكا هلا حنوه، 

امسا له، الشخص صوتا يضعه  ويسمع يف نفس حتريك اخلشبة حنو
مع أنه  - ذلك الشخص على دفعات ويعيد حركة تلك اخلشبة حنو

قادر على أن يقنع يف تعريفه ذلك باملرة الواحدة، فتقوم يف  -عز امسه
ا يف هذا اإلمياء، وهذه اإلشارة، مقام جارحة ابن آدم يف اإل شارة 

 املواضعة، وكما أن اإلنسان أيضا قد جيوز إذا أراد املواضعة أن يشري
خبشبة حنو املراد التواضع عليه، فيقيمها يف ذلك مقام يده لو أراد 
ا حنوه ، فلم جيب عن هذا بأكثر من اإلعرتاف بوجوبه » اإلمياء 

هنا حياور ابن جين الذين يرفضون أن تكون اللغة وحيا من اهللا  )14(
ويناقشهم يف دليلهم، ويقول مبا ان اهللا قادر على كل شيء فإنه قادر 

  .فخ شيء من قوته يف خشب مثال ليحل حمل جارحة اللسانعلى ن
  : اللغة تواضع واصطالح/ 2

ابن جين دعا إىل أن أصل اللغة تواضع واصطالح، وقد شذ 
وعلم آدم " :عن رأي غالب علماء اللغة يف عصره، ففسر اآلية

، على خالف أصحاب مذهب التوقيف، على أن اهللا "األمساء كلها
أن اإلنسان قد «: اصطالح أمساء األشياء أي أعطى آدم القدرة على

ا يستطيع أن يسمي  تركب فيه استعدادات فطرية، وقواعد ذهنية 
وذلك كأن «: ويف هذا الصدد يقول ابن جين )15(»األشياء اجلديدة

إىل اإلبانة عن األشياء  اجيتمع حكيمان أو ثالثة فصاعدا، فيحتاجو 
ة ولفظا، إذا ذكر عرف به لكل واحدة منها مس ااملعلومات، فيصيغو 

إىل مرآة العني،  هما مساه، ليمتاز من غريه، وليغين بذكره عن احضار 
فبهذه  )16(،»فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف احضاره

القدرة اليت وهبها اهللا للبشر متت املواضعة األوىل، على يد مجاعة من 
صطلحوا أو ذوي العلم الذين يتمتعون بعقليات عالية، اجتمعوا لي

على أمساء لألشياء، فتبىن مجاعة هذا التواضع ليكون لغة  ايتواضعو 
ا عن أغراضهم وتسهيل التواصل فيما  للتفاهم فيما بينهم وليعربوا 

  .بينهم
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ابن جين هنا استدل باآلية الكرمية ليربهن على سقوط 
ا، حىت أن هناك كثريا من العلماء من كاد جيزم برفض داالست الل 
جين للقول بأن اللغة وحي وذلك حبكم اعتزاله، بأن القرآن ابن 

  .خملوق، فانه ليس من املعقول ان يقولوا بأن اللغة وحي واهام
لقي القول بأن أصل اللغة مواضعة واصطالح نقدا كان 
مفاده أن التواضع يف حد ذاته، حيتاج إىل لغة للتفاهم، فيكيف كان 

ن التواضع إ«ظ ملعانيها؟ اذن املتواضعون يتفامهون حال وضع األلفا
ا الواضعون، فما جيعله  نفسه يتوقف على لغة صوتية يتفاهم 
أصحاب النظرية منشأ للغة، يتوقف هو نفسه على وجودها من 

هذا ألنه حىت تتواضع مجاعة من احلكماء على أمساء  )17(،»قبل
لالشياء جيب أن تكون هناك لغة من أجل التفاهم واإلتفاق، والقول 

مسا، حىت يكون داال عليه، إأن حيضروا الشيء، مث يصطلحوا له ب
التواضع على االفعال واحلروف اليت ليس  يطرح تساؤال هو، كيف مت
  هلا مدلوالت يشار إليها؟ 

  : اللغة محاكاة/ 3
مذهب احملاكاة هو املذهب الذي يرى ان اللغة نشأت 

ية اليت حتيط تقليدا ألصوات الطبيعة، أو أن منشأها احلوادث الكون
وذهب بعضهم إىل أن «: باإلنسان فيقول ابن جين يف هذا الصدد

كلها إمنا هو من األصوات املسموعات كدوي الرعد : أصل اللغات
املاء، وشحيح احلمار، ونعيق البغال، وصهيق  روحنني البحر، وخري

الفرس، ونزيب الظيب، وحنو ذلك، مث ولدت اللغات من ذلك فيما 
ابدى إبن جين  )18(»ي وجه صاحل، ومذهب متقبلبعد، وهذا عند

ذه النظرية، فتحدث عنها يف مواضع متعددة من   إعجابا بالغا 
، شرح "باب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين"به، يف باب مساه كتا

يف هذا الباب عدة ظواهر لغوية، تصب كلها يف معىن أن اللفظة 
اكى أصوات االشياء صورة من أصوات الطبيعة، فاإلنسان األول ح

واحليوان، حىت يدل بالصوت على مصدره األول، من أجل الداللة 
من التلفظ « : عنه، مث وبفضل القدرات اليت منحها اهللا إياها متكن

بأصوات مركبات ذات مقاطع، وكانت لغته األوىل حمدودة األلفاظ 
تدل  قليلة التنوع قريبة الشبه باألصوات الطبيعة، اليت أخذت عنها وال

داللة واضحة على املعىن املطلوب منها، ولذلك كان يستخدم 
لكن حياة االنسان ال  )19(»اإلشارة جبميع أنواعها لتحديد مراده

ا قطعت أشواطا تستقر على  درجة واحدة يف سلم الرقي، بل إ
عديدة وتعالت مراتبها فيه، فتطورت احلياة اإلجتماعية وتطورت معها 

شيئا عن اإلشارات املساعدة، وبازدياد هذا لغته فاستغىن شيئا ف
التطور والتقدم وجدت األلفاظ الدالة على األشياء املعنوية، حىت 
وصلت إىل الغاية اليت ينشدها الباحث واملتكلم، فهذه النظرية مقبولة 

فهي تتفق مع سنة النشوء « جهة العلمية واإلجتماعيةو من ال
واهر الطبيعة، واللغة كائن رتقاء، اليت ختضع هلا الكائنات وظواإل

اجتماعي، ومل يقم أي دليل يقيين على خطئها، وتتفق وحال الطفل 
فالتقليد هنا أساس اللغة، فالطفل يف املرحلة  )20(»واألمم البدائية

األوىل من حياته يلجأ إىل حماكاة أصوات األشياء، قصد التعبري 
باإلشارات  عنها، أو عن مصدرها، ويستعني الطفل يف هذه املرحلة

املساعدة، مث يستغين عنها شيئا فشيئا، إىل أن يكتسب اللغة من 
أبويه، فما اإلنسان إال طفل تارخيي، على حد تعبري البعض وكذلك 
هو األمر بالنسبة للغات األمم البدائية تكثر فيها املفردات اليت تشبه 

  .أصواته أصوات ما تدل عليه
ويني احملدثني، أمثال القت هذه النظرية رفضا من قبل اللغ

اعتبار اللغة نشاطا غريزيا، وأن اللغات  «: ادوارد سابري الذي قال
كلمات مقلدة يف األصوات الطبيعية، وهم باطل، وان الكلمات اليت 

ا تقليد ألصوات طبيعية مل ينشئها اال ا تبدوا أ نسان بطريقة آلية، أ
هذا  )21(»من ابتكار العقل اإلنساين –كأي كلمات يف اللغة –

باعتبار أن العقل اإلنساين أرقى من أن يقلد أصوات أدىن منه 
وهناك ، وأحط، وهذا ايضا كان رأي رينان الفرنسي، وماكس مولر

من يرى ان تلك النظرية ال تعطي تفسريا ألصل اللغة، ألن لغات 
بعض الشعوب البدائية، تكاد ختلو من هذه الكلمات احملاكية 

ه النظرية ملا تعددت اللغات ولتماثلت أو لألصوات، ولو صحت هذ
ت على األقل، ألن أصوات الطبيعة واحدة   .تشا

لقد صور ابن جين حقيقة كل رأي، يف نشأة اللغة، وحدد 
أسسه، وقدم عن كل رأي أدلة، وناظرهم مناظرة علمية، يهدف من 
ورائها، تقصي احلقيقة بعيدا عن االهواء، فهو اليسري وفق الرأي 

أنه : ، على الرغم من إتصاله بالعواطف الدينية، لكنه يقول االالهي
ذا الرأي ، إذا ما استحال احلال، وثبت أن  من املمكن أن يسلم 
 راءتفسري اآلية هو أن  اهللا علو آدم االمساء، مث كذلك يناقش أ

االصطالحيني، ويرد عليهم يف تصورهم عدم إمكان التوفيق، ألن 
فقدم أدلة عقلية تبطل رايهم، مث يناقش  اإلشارة متعذرة من اهللا،

النظرية القائلة بأن اللغة صادرة عن حماكاة األصوات، فرأى انه ال 
ذا الرأي، ويف آخر الباب ذكر نصا يدل حتريه يف  مانع من االخذ 

واعلم فيما بعد، أنين على «: القول باإلصطالح أو التوقيف، فقال
ن هذا املوضع، فأجد الدواعي تقادم الوقت، دائم التنقري والبحث ع

... واخلواجل قوية التجاذب يل، خمتلفة جهات التغول إىل فكري،
فأقف بني تلك اخلليتني حسريا، وأكثرمها فأنفكىء مكثورا، وإن 
حظر خاطر فيما بعد، يعلق الكف بإحدى اجلهتني، ويكفهما عن 

ح العامل فهو وحبكم انصافه ورو  )22(»صاحبتها، قلنا به، وباهللا التوفيق
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التجرييب، يقف ابن جىن حائر الفكر ذاهل العقل، ألن نتائجه ظنية 
غري يقينية، فهو مل يقطع يف هذا األمر برأي، امنا عرضه على بساط 

  .البحث بكل أمانة وروح علمية
  :عالقة اللفظ بالمعنى

على الرغم من اختالف العلماء حول أصل اللغة إهلام أم 
م كانوا يرون أن األصوات اللغوية تعوض اإلشارات  اصطالح؟ فإ

واحلركات احلسية، فانسان ما قبل اللغة، كان يعتمد االشارات 
بالغ غرضه ومقصوده، مث استعاض عنها باألصوات واالمياءات إل

اللغوية، وهذه اإلستعاضة البد أن تكون على أساس حيتفظ فيه 
، ويف البدل واملبدل عنه، خبصائص مشرتكة تربر عمليه االستعاضة

املقام تصبح وظيفة االلفاظ هي اإلشارة إىل األشياء، يف حالة هذا 
ا، وعليه )أدوات اإلشارة(غياب احلواس  ، وذلك من أجل التعريف 

فإن العالقة بني الدال واملدلول عالقة إشارية حبته، ولكن على الرغم 
من ذلك فإن وظيفة الدوال تبقى على إختالفها هي التعبري عن 

، وهذا ما يدفعنا إىل حتديد نظرة السلف، للعالقة الرابطة بني املعاين
اللفظ واملعىن اليت تربر حقيقة الوضع اللغوي كما تناولته الكتابة 
الرتاثية، هذا الوضع الذي عرب عنه األستاذ اجلابري بأنه هو اإلشكالية 

مشكلة : الرئيسية يف النظام املعريف البياين العريب الذي اسسته هي
العالقة  ضبطكيف مت : املعىن، وعرب عنها بالتساؤل/ اللفظ: جالزو 

  بني اللفظ واملعىن يف الفكر القدمي؟ 
 فقد اإلجابة عن هذا السؤال اختذت احدى منحنيني

اختلف العلماء منذ القدمي حول داللة اللفظ على املعىن بذاته، أو «
فكري وكان ملفكري اليونان والرومان، وم: له الناسبوضع اهللا أو 

فريق يرى أن : العرب أيضا وقفة عند هذه املشكلة، وهم فريقان
الصلة بني األلفاظ والداللة ال تعدو أن تكون صلة اصطالحية عرفية 

ا ربطا بني تواضع عليها الناس، وفريق يرى أن  األلفاظ ومدلوال
وثيقا، وجيعلها سببا طبيعيا للفهم واالدراك، فال تؤدي الداللة إال به، 

الصلة ( أجل هذا كانوا يطلقون على الصلة بني اللفظ ومدلولهومن 
ونلحظ هذا االجتاه من التفكري فيما يرويه ) الطبيعية أو الذاتية

ىل إأفالطون يف حماوراته عن أستاذه سقراط الذي كان فيما يبدو مييل 
وكان ابن جين ايضا واحدا من املفكرين الذين تنبهوا  )23(»هذا الراي

لة يف ميدان احلقوق واملعامالت التجارية واالقتصادية ألمهية الدال
والدين، وكذا ألمهيته يف كشف أخطاء فهم اآليات القرآنية الناتج 

ا، فتخصص يف كتابه  ، "اخلصائص"عن عدم توافق األلفاظ ودالال
ا باب يف : "ومها: فصلني لتحديد العالقة بني االلفاظ ودالال

باب يف أمساس أشباه االلفاظ "و" تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين
  " اشباه املعاين

هو اكتشاف عجيب توصل فيه ابن جين إىل  :اإلشتقاق األكبر
نتائج هلا أمهيتها العلمية يف القدمي واحلديث ، وتلخص هذه النتائج 

دوران املادة حول معىن واحدا، : يف ثالث نقاط أساسية هي 
ا، وإلقاء الضوء على ثنائية اللغة منذ  الصالت بني األلفاظ ومدلوال

ا   .نشأ
يهمنا من هذه النقاط اليت توصل إليها عاملنا اجلليل النقطة 

ا، أي ما هو متصل  الثانية، أي الصالت بني األلفاظ ومدلوال
اإلشتقاق " بالدراسة املعجمية، ما عرض له ابن جين حتت ما أمساه 

ا اليت متثلها ب –، فقد كان ابو الفتح يعتقد أن اللغة "االكرب أصوا
اية هلا من األلفاظ اليت ترمز إىل  –األجبدية  امنا تقدم إحتماالت ال 

د أن تقلبات اللفظ الواحد تؤدي إىل معان أك معان، ومن مث
متقاربة، اعتمادا على ما قرره من وجود عالقة بني اللفظ ومدلوله، 

من لفظة  وهذه الطريقة يف حماولة الوصول إىل اإلحتماالت اللغوية
واحدة هي الطريقة اليت إعتمد عليها اخلليل يف العني، ويف هذا يقول 

هذا موضع مل يسمه أحد من : باب يف اإلشتقاق االكرب«: أبو الفتح
أصحابنا، غري ان أبا على رمحه اهللا، كان يستعني به، وخيلد إليه، مع 

ومن هذا  )24(»ه مع هذا مل يسمهنأعواز اإلشتقاق األصغر، لك
كالم نفهم ان اإلشتقاق األكرب ليس من ابتداع ابن جين، وامنا له ال

فقط فضل التسمية، فاخلليل هو أول من التفت إىل هذا العلم، وبىن 
  .عليه" العني " تأليف 

أعجب ابن جين بالعالقة أو الصلة بني األلفاظ ومعانيها، 
فتتلخص «: ة ربطا وثيقا، يكاد يشبه الصلة الطبيعية أو الذاتيةطاملربو 

األوىل تتعلق بأصوات : نتائج حبوثه يف هذا املوضوع يف نقطتني
احلروف املفردة واملركبة، والصلة بينها وبني املعاين املوضوعة هلا، 

 )25(»والثانية تتعلق ببعض الصيغ اليت وضعت فيها الصلة السابقة
فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل «: ويف هذا الصدد يقول ابن جين

ا ج ملتئب، عند عارفيه  أصوا من األحداث فباب عظيم واسع، و
ع قطعا من الدال، سمأموم، وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأر 

فيجعلون الطاء املناجرة لقطع العرض لقربه وسرعته، والدال املماطلة 
وهذا معناه أن للحرف قيمة  )26(»طواال هملا طال من األثر وهو قطع

ى خاص، مادام يستقل بإحداث تعبريية فكل حرف يستقل مبنح
صوت معني، كذلك هذه القيمة تصدق على الصوت املركب، 
فاالشتقاق األكرب جيمع بني الكلمات اليت تقاربت حروفها لتقارب 

على وجود العالقة الذاتية الطبيعية بني اللفذ «معينيها ، وهذا دليل 
 ومدلوهلا أو بعبارة أخرى أدق، بني صوت احلرف البسيط وقيمته

جتد الكثري " تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين"ففي باب  )27(»البيانية
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من األلفاظ اليت عقد فيها الشبه بني حروفها ومعانيها، مع ثبوت 
  .الصلة بني احلرف ومعناه مهما تغري موقع احلرف

  :أما بالنسبة للكلمات املركبة فهناك نوعني من الكلمات
اسبة واضحة بني احلروف أمساء األصوات الطبيعية وفيها املن-

ا، كالبط لصوته   ...ومعانيها، مثل تسمية األشياء باصوا
ا باألحداث - م يضيفون إىل اختيار احلروف وتشبيه أصوا أي أ

ا  العرب عنها بعد ترتيبها، مثل قوله حبث، فالباء لغلظتها تشبه بصو
خفقة الكف على االرض، واحلاء لسحلها تشبه خمالب األسد إذا 

  .رت غي االرض والثاء للنفث والبث يف الرتابغا
ا ارتباط الصيغ اللغوية باملعاين املوضوعة  أما النطقة الثانية اليت يثبت 

  :هلا وهي
ما جاء من مضاعف الثالثي أو الرباعي، وفيه حكاية لألصوات -1

مثال ذلك ما وجدوا يف صوت اجلندب من استطالة ومد فقالوا 
اء كثرية على مسة املثال مثل املصادر صرصر، ووجد ابن جين أشي

الرباعية املضاغفة اليت تأيت للتكرير، حنو زعزعة، وقلقلة، صلصلة، 
 .قعقعة، صعصعة، جرجرة، وقرقرة

واألصل يف هذا التكرير إمنا يكون : ماكرر فيه العني أو الالزم -2
كسر، قطع، فقوة اللفظ : للعني، فتكرير العني هو تكرير للفعل، مثل

على قوة املعىن، وتكرير العني بالذات، نظراا ألن العني أقوى  دليل
صرصر، حقحق، وهذا : من الفاء والالم، كذلك تقطيع الفعل مثل
  .دليل على تقطيع الفعل، كذلك قوة املعىن

ا، كالفعالن والفعلى، فاملصادر اليت  -3 املصادر اليت تتابعت حركا
حلركة، مثل الغليان، جاءت على وزن فعالن تدل على االضطراب وا

وغثيان، واليت على زون فعلى، يف املصادر والصفات إمنا تدل على 
السرعة، وزن استفعل على أكثر األمر املطلب حنو استسقى، 

  ...واستطعم، استمتع
ابن جين يعد رائد اللغويني القدامي الذين الحظوا هذه 

لباحثني الظاهرة وقرروها، فمالحظته هلذه الظاهرة أوحت إىل بعض ا
  .يف العصر احلديث بنظرية القيمة التعبريية للحرف يف األلفاظ العربية

  : مفهوم المالئمة عند ابن جني
أدرك ابن جين أن حتديد املعىن املقصود ، اليتم إال مبعرفة 
الظروف اليت حتيط بالكالم، فعرض هذا اجلانب يف أكثر من موضع، 

ا، منها قرر فيه أن املعاين قد اليوصل إال  بالظروف اليت أحاطت 
بل ينبغي إليه " بالسماع"ومن مث الينبغي على اللغوي أن يكتفي 

" سياق احلال"أي حييط بظروف الكالم، أو " احلضور واملشاهدة"
  .كما يطلق عليه احملدثون

وذلك أن «: كذلك ذكر ابن جين يف موضع آخر فيقول
رجال، فنريد يف  واهللاكان : تكون يف مدح إنسان والثناء عليه، فيقول

هذه الكلمة، ونتمكن من متطيط الالم وإطالة " اهللا" ـقوة اللفظ ب
الصوت وعليها أي رجال فاضال أو شجاعا أو كرميا أو حنو ذلك، 

 نسألناه فوجدناه إنسانا، ومتكن الصوت بإنسا: وكذلك نقول
إنسانا مسحا، أو جوادا، أو حنو : وتفخمه، فتسعى بذلك عن وصفه

وجدناه انسانا، وتزوي : ك إن ذممته وصفته بالذيق فقلتذلك، وكذل
إنسانا لئيما أو مبخال أو : وجهك وتقطبه، فيغىن بذلك عن قولك

وهذا ما يؤكد إدراكه لضرورة معرفة سياق احلال،  )28(»حنو ذلك 
حني ذكر العوامل اليت تؤثر يف املعىن كالنربة والتنغيم، واالستعانة 

  .أو غري ذلكبإشارة الوجه أو اليدين 
ومن ذلك ما أقيم من أحوال « : ويف موضع آخر يقول

املشاهدة، مقام األفعال الناصية، من ذلك أن ترى رجال قد سدد 
القرطاس واهللا قذ : سهما حنو الغرض مث رأسه فتسمع صوتا فتقول

اصاب يف حكم امللفوظ به البته، وإن مل يوجد يف اللفظ، غري أن 
مناب اللفظ به، وكذلك قوهلم للرجل مهو داللة احلال عليه، نابت 

بسيف يف يده، زيدا، فصارت شهادة احلال بالفعل بدال من اللفظ 
به فاحلال املشاهدة، إرسال السهم واهلوي بالسهم حدثان غري  
ما جزء من سياق احلال،  كالميني، ناب مناب احلدث الكالمي أل

ما عن الفعل الناصب، إذا كانت هلما نفس الداللة  فاستغىن 
هذا معناه أن ابن جين رأى أن حال  )29(»وبالتايل نفس العمل 

املشاهدة أي احلدث غري الكالمي، ميكن أن ينوب عن اللفظ، 
ويكون له تأثري يف بيان املعاين النحوية، اليت ترتتب عنها املعاين 

  .الداللية
هنلك من يرى ان ابن جين ومن تابعه مبالغون يف هذ الرأي 

ن املناسبة ال تتضح يف كل الفاظ اللغة، فمثال الدكتور جنا باعتبار أ
يرى أن هناك امثلة كفيلة بتحقيق املناسبة بني اللفظ واملعىن، إال أن 
هذه األلفاظ موضوعة لألشياء احملسوسة، وهناك أشياء هلا أمساء ال 
صلة هلم به، فهناك ألفاظ كثرية موضوعة للمعنويات كاحللم، والعقل، 

ء احليوانات، كالقط، والثعلب، ال تظهر فيها مناسبة بني وبعض أمسا
  .اللفظ واملعىن

أن االمثلة اليت قدمها  «: والدكتور حممد مبارك الذي يقول
الباحثون يف هذا الباب ال تكتفي الستنتاج قانون عام يشمل ألفاظ 

  :مربرا ذلك بوجود )30(»العربية كلها
حروفها ومعانيها  بعض األلفاظ قد فقدت الصلة بني أصوات -

نتيجة لتطور بعض األصوات بالقلب واالبدال وهنا تفقد العالقة بني 
  .الصوت وما يدل عليه
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بعض األلفاظ وضعت ملعان جديدة يف العصور املختلفة بعد نشأة  -
االنسان وال شك أن االنسان ارتقى من طور البدائية أخذ يضع 

األفاظ للمعاين دون أن توجد صلة بينها وبني ا   .صوا
أن نعرف  «: فعلينا اذا أردنا معرفة القيمة التعبريية للحرف

أن لكل لفظ نشأة وميالدا وأن لكل لفظ اشتقاقا وتوليدا إذ جيب أن 
نفرق بني الداللة الذاتية والداللة املكتسبة وأن ندرك أن الداللة 
الذاتية ال تلتمس إال يف اللفظ عند نشأته االوىل وأن هذه املناسبة 

ما حدده االستعمال من مدلوالت ذاك اللفظ امنا حتمل محال على في
فالداللة ذاتية يف كل ما يتصل ...املعىن االصلي األقدم 

   )31(»بالطبيعة
كما قال ابن جين لكن هذا   –ومنه فالصلة وثيقة بني اللفظ ومدلوله 
  .الرأي ال ميكن تعميمه على كل األلفاظ
ة العلمية تقتضي درس القدمي آخر ما ميكن قوله هو أن املوضوعي

درسا صحيحا، بتحري الدقة واالمانة، ذلك ) الفلسفة اللغوية العربية(
أن للدراسات اللغوية العربية، فلسفة عربية حمضة، وليدة منهج عريب 
بكل خطواته، فدراسة القدمي متكننا من رؤية املناهج احلديثة، فما 

الذي حفظ لنا اللغة نؤكد عليه هو أن املنهج اللغوي القدمي هو 
العربية لقرون طويلة، فاللغة العربية جوهر حياة امتنا نظرا الرتباطها 
بالقرآن الكرمي، لذلك جيب النظر إىل الدرس اللغوي العريب نظرة 
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  وأثرها على العلوم اإلنسانيةالثقافية العولمة 
  ــ نموذجافي المغرب العربي  علوم التربيةــ 

  الدين بوزار نور
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ،أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

        
لقد كثر احلديث يف السنوات األخرية، وبالتحديد منذ مطلع 

ا وخصائصها ات من القرن املاضييالثمانين ، حول العوملة وجتليا
ا، وعالقا ا مبا جيري يف العامل من تغريات وحتوالت على كل وتداعيا

االجتماعية والثقافية، كذلك و األصعدة االقتصادية والسياسية 
عالقتها مبا جيري من تطورات يف أنظمة املعلوماتية واالتصال والتطور 

  .العلمي والتكنولوجي 
فإذا كان مصطلح العوملة قد ظهر أول ما ظهر يف جمال 

والتجارة، فإنه مل يعد اليوم مصطلحا اقتصاديا حمضا، االقتصاد واملال 
بل أصبح احلديث عنه بوصفه نظاما أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز دائرة 
االقتصاد، فلقد أصبح اليوم نظاما عامليا ميتد ليمس مجيع اجملاالت، 

  .خاصة منها اجملاالت العلمية
هي فإننا نعين أن العلوم  وعلى ذكر ارتباط العوملة بالعلم،

األدوات الضرورية اليت تعتمدها العوملة يف االنتشار والتغلغل داخل  
كيانات اجملتمعات األخرى، كما أنه ال ميكن حصر العلم يف العلوم 
الطبيعية اليت تعىن باملادة، وإمنا املقصود أساسا هو العلوم اإلنسانية 
 جبميع فروعها اليت يعترب اإلنسان موضوعها،ومن هذا املنطلق حتضر
علوم الرتبية بقوة، ويطرح التساؤل حول عالقتها بظاهرة العوملة، فإذا  
كان العلم الطبيعي جبميع فروعه أداة للعوملة،فهل ميكن لعلوم الرتبية 
أن تكون كذلك؟ فهل علوم الرتبية يف املغرب العريب تتوافق مع العوملة 

ا تناهضها؟ فهل حتقيق علوم الرتبية يف اجملت معات املغربية الثقافية أم أ
ألهدافها الوطنية مرهون بإنفتاحهاعلى العوملة الثقافية الكونية أم 

وكيف ميكن للنظام الرتبوي والتعليمي يف مبناهضتها والتمرد عليها؟ 
  دول املغرب العريب أن يعمل على تأصيل املعرفة يف ظل العوملة ؟

إن هذا اإلشكال عل خطورته يضعنا أمام فرضيات ثالث 
نا دراسة حتليلية نقدية، أوهلا فرضية القائلني بضرورة انفتاح تقتضي م

علوم الرتبية يف املغرب على العوملة الثقافية، وثانيها فرضية القائلني 
بضرورة مناهضة هذه العوملة الثقافية، وفرضية ثالثة يذهب أنصارها 
إىل ضرورة خلق آليات للتقارب بني العوملة الثقافية الوافدة وعلوم 

 هنود تقدمي الذي فاملقال .بية املتشبعة بعناصر الثقافات الوطنيةالرت 
ا ي هدف إىل حتقيق فهم أرحب وأعمق لقضايا العوملة الثقافية وتأثريا

 .على علوم الرتبية يف املغرب العريب

تها يف غياب إن اإلشكالية موضوع البحث ال ميكننا معاجل
بشكل عام  ، تتشكل من مفهوم العوملةشبكة مفاهيم أساسية

ومفهوم العوملة الثقافية بشكل خاص، وهذا حييلنا إىل احلديث عن 
أدوات ووسائل انتشارها  وأهدافها، كذلك يستوقفنا مفهوم العلوم 
اإلنسانية، والذي ال ميكن بلورته إال من خالل الوقوف على موضوع 
حبث هذه العلوم جبميع فروعها والتعرف على طابعه اخلاص واملتميز، 

دام موضوع املقال يتعلق بتأثري العوملة على علوم الرتبية، فجدير وما
ا من خالل جماالت حبثها  بنا أن نقف على هذه العلوم معرفني 

  .وأهدافها 
  .المفهوم واألدوات واألهداف : العولمة : أوال 

إن مسألة وضع تعريف دقيق للعوملة مسألة ال : مفهوم العوملة
الصعوبة إىل أن املفكرين مل حيصل  ختلو من صعوبة، ومرجع هذه

بينهم اتفاق حول أصل نشأة العوملة، فهي ليست ظاهرة جديدة، 
فقد تضمن التطور التارخيي أشكاال خمتلفة من العوملة، فهي يف 
وضعها الراهن نتاج تطور ميتد إىل قرون ماضية، شهدت أشكاال مما 

وانتقال رؤوس نشهده اليوم، كتزايد العالقات املتبادلة بني األمم 
األموال، وكذلك انتشار املعلومات واألفكار والتأثري املتبادل يف 
العادات والتقاليد والقيم، فضال عن ارتباط ذلك كله بالتقدم يف 

 )1( .التكنولوجيا واالتصاالت

ا إذن ظاهرة  نشأت مع ظهور اإلمرباطوريات يف القرون  إ
مثل اإلمرباطورية املاضية، ففي ما مضى حاولت اإلمرباطوريات 

الرومانية والفارسية أن تصبغ الشعوب اليت تبسط نفوذها عليها 
بثقافتها، وتسعى لرتسيخ هذه الثقافة يف خمتلف جوانب حياة هذه 
الشعوب، كما عملت هذه اإلمرباطوريات على توجيه فهم هذه 
الشعوب وتقاليدها وفق أمناط احلياة اليت تريدها، فكانت هذه 

 حنو العوملة، فمنذ القرن التاسع عشر، شهد العامل اخلطوة األوىل
  :ثالث موجات من العوملة

، وترافقت مع 1914ـــ  1870املوجة األوىل انطلقت يف الفرتة بني  -
اخنفاض تكاليف النقل، بسبب التحول يف أساليب النقل البحري 
من السفن الشراعية إىل السفن التجارية واستخدام سكك احلديد، 

ك مع ختفيض الرسوم اجلمركية، وانفتاح األسواق وحرية وتوافق ذل
  .التجارة تلبية الحتياجات الدول االستعمارية 
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توقف زحف املوجة األوىل بقيام احلرب العاملية األوىل 
مت ) 1929الكساد العظيم (، وعندما نشبت األزمة العاملية )1914(

لتدخل بالشأن اللجوء إىل أساليب احلماية املختلفة، وقامت الدولة با
االقتصادي، ويف هذه املرحلة تراجعت التجارة الدولية، ومت الرتكيز 
على محاية االقتصادات الوطنية ، وبقيام احلرب العاملية الثانية، كان 

   )2( .التوجه حنو اقتصاد احلرب وتوجيه اجلهود حنو اجملهود احلريب
وهي املرحلة ) 1980 ــــ1945(أما املوجة الثانية فهي املمتدة بني سنة  -

اليت تلت احلرب العاملية الثانية، واليت يذهب كثري من املفكرين إىل 
م يعتقدون أن  اعتبارها املرحلة األساسية لظهور العوملة، بل إ

) MARSHALL(جذورها الفعلية تعود إىل مشروع مار شال 
األمريكي بعد احلرب العاملية الثانية، والذي نتج عنه ظهور اتفاقية 

واليت تأسس مبوجبها صندوق النقد  1944عام ) روتون وودزب(
والبنك الدوليان لتحقيق االستقرار املايل واللذين أصبحا فيما بعد 

ا الفاعلة، باإلضافة إىل إنشاء  االتفاقية (من مؤسسات العوملة وأدوا
، أو مامسيت الحقا باتفاقية )1947العامة للتعريفة والتجارة عام 

  ).GATT(اجلات 
يف هذه املرحلة ساد نظام القطبية الثنائية، ونشوب احلرب 
الباردة بني املعسكرين االشرتاكي بزعامة اإلحتاد السوفيايت والغريب 
الرأمسايل بزعامة الواليات املتحدة، ودخل املعسكران يف منافسة 
وسباق الكتساب القوة اليت جتعلهما قادرين على الوقوف يف وجه 

األمر الذي أدى إىل تراجع . اجلانب اآلخر التقدم الذي أحرز يف
اإلحتاد السوفيايت والدول االشرتاكية، يف الوقت الذي كانت فيه 
الدول الصناعية املتقدمة حترز تقدما على الصعيد االقتصادي مع 
انطالقة السياسات الرامية إىل إعادة توزيع الثروة والرعاية االجتماعية 

ت هائلة يف اجملال التكنولوجي ودعم البحث العلمي وحتقيق قفزا
  )3( .واملعلومايت 

أما املوجة الثالثة فهي املوجة اجلديدة من العوملة واليت بدأت بذورها  -
األولية تنمو مع االزدهار الذي حققته الدول الصناعية حىت أوائل 
السبعينات، فاندفعت الليربالية االقتصادية اجلديدة منادية حبرية 

ختفيض اإلنفاق العام وانسحاب الدولة من التجارة واالنفتاح و 
يار اإلحتاد السوفيايت، وحتول  الشأن االقتصادي، خاصة يف ظل ا
بعض مجهورياته إىل اقتصاد السوق، ونشوء منظمة التجارة العاملية 

دولة ) 137(، حيث وصل عدد الدول املنضمة إليها 1995سنة 
  .  2001سنة 

هو الذي جعل من إن هذا االختالف يف حتديد النشأة 
الصعوبة تقدمي مفهوما موحدا للعوملة، بل اختلفت مفاهيمها 
باختالف زوايا النظر إليها، فاالقتصاديون يعتقدون أن العوملة هي 

حرية االقتصاد وانتقال رؤوس األموال الضخمة، وإقامة الشركات 
العمالقة وحرية التجارة بني الدول دون قيود تذكر، ألن الشركات مل 

تنتمي إىل هوية دولة بعينها، فهي شركات بال هوية وتنتج للعامل   تعد
  .كله 

أما السياسيون فيعتقدون أن العوملة هي ظاهرة انتهاء احلدود 
اجلغرافية ــ السياسية بني الدول، وميالد حكومة عاملية واحدة ميتد 
أثرها على الشعوب وهم يف دوهلم املختلفة، حبيث تسهم يف تدعيم 

سياسية لألحزاب وحقوق اإلنسان وحريته أين ما كان، احلقوق ال
  .على اختالف الدول اليت ينتمي إليها 

واإلعالميون وأصحاب تكنولوجيا املعلومات يرون أن العوملة 
هي توجه املنظومة اإلعالمية واالتصالية إىل اجلمهور العاملي عن طريق 

ية املتصلة وسائل اإلعالم املرئية خاصة عن طريق الفضائيات اهلوائ
بالقنوات التلفزيونية، وانتقال املعلومات عن طريق شبكة اإلنرتنت 

 .جلعل العامل قرية كونية صغرية تتبادل املعلومات بشفافية 

إن هذا االختالف يف النظر إىل العوملة ال مينع من تقدمي 
ام يكتنفانه،  مفهوم هلا رغم أن هذا املفهوم ما يزال الغموض واإل

، وهو ) Globalisation(ما ظهر يف اللغة اإلجنليزية هو فمفهومها ك
  ) Globe(اشتقاق من كلمة 

ا الكرة األرضية، أي الكوكب األرضي الذي  واملقصود 
نعيش فيه، ولذلك نالحظ بعض الكتابات يف العربية تستخدم تعبري 

تعميم : للداللة على العوملة، اليت يعين معناها يف اللغة) الكوكبية(
 )4( .وتوسيع دائرته ليشمل العامل كلهالشيء 

فإشكالية حتديد املفهوم ال زالت قائمة، فظهرت نتيجة ذلك 
العديد من التعريفات، بعضها اتسم بالرتكيز على بعد واحد، وبعضها 
ا ظاهرة متعددة األبعاد، ولقد ظهر البعد  نظر إىل العوملة على أ

د عرفها صندوق االقتصادي طاغيا يف جمموعة من التعريفات، فق
ا  التعاون االقتصادي املتنامي جملموع دول العامل، «النقد الدويل بأ

الذي حيتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع واخلدمات وتنوعها عرب 
احلدود، إضافة لتدفق رؤوس األموال الدولية واالنتشار املتسارع 

  )5(.»للتكنولوجيا يف أرجاء العامل كله
صورا مماثال ملفهوم صندوق النقد ويقدم فريدمان توماس ت

العوملة تنطوي على ذلك التكامل الصارم يف «الدويل، فريى أن 
األسواق، ويف الدول واألمم ويف التكنولوجيات إىل درجة مل حتدث 
من قبل، وبطريقة متكن األفراد والشركات والدول واألمم من التجول 

وأعمق  حول العامل والوصول إىل مسافات أبعد وبصورة أسرع
  )6(.»وأرخص
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من هذه املفاهيم وغريها يتضح أن العوملة يف األساس ظاهرة 
ا ذات بعد اقتصادي خالص، بل  اقتصادية، إال أن ذلك ال يعين أ
ا امتدت لتمس أبعادا أخرى، من أبرزها البعد الثقايف، فظهر ما  إ

قافات واليت تعين ترك احلرية املطلقة للثأصبح يعرف بالعوملة الثقافية، 
األخرى أن تعّرب عن نفسها وتنتقل من نطاقها الضيق إىل آفاق رحبة 
وواسعة من العامل وفق فرص متكافئة حبيث تتفاعل الثقافات يف ما 
بينها يف ظّل ثورة االتصاالت اليت تسهل من نقل األمناط احلضارية 
والثقافية من منطقة إىل أخرى، فهي حماولة جمتمع ما تعميم منوذجه 

ايف على اجملتمعات األخرى من خالل التأثري على املفاهيم الثق
احلضارية، والقيم الثقافية، واألمناط السلوكية ألفراد هذه اجملتمعات 

  .بوسائل سياسية خمتلفة وتقنيات متعّددة 
إن هدف العوملة هو خدمة البشرية عامة، وذلك بتوحيد 

إلنسانية ومحايتها، املصري، وإزالة احلواجز اجلغرافية، وإشاعة القيم ا
وتوحيد اجلهود لتحسني حياة اإلنسان عن طريق نشر التقنية احلديثة 
من مراكزها يف العامل املتقّدم إىل أقصى أطراف األرض، واملساعدة يف 

  . حّل مشكالت مجيع الدول حباً يف اخلري لإلنسانية
الشك إذن يف أن البحث يف موضوع العوملة يتشعب ليمس  

نب واألبعاد، والرتكيز يف هذا املقال ال ينصب على كثري من اجلوا
العوملة يف ارتباطها بالبعد االقتصادي  والسياسي، بقدر ما يتم الرتكيز 
على ما يثريه مصطلح العوملة من جدل حول النواحي الثقافية، 
باعتبار هذه األخرية مادة العلوم اإلنسانية اليت تعمل على إحداث 

انب املادي والروحي لدى اإلنسان واجملتمع نوع من التوازن بني اجل
  .اإلنساين ككل 

وال ميكننا احلديث عن هذه العالقة والكشف عن طبيعتها، 
دون اإلشارة ولو بصورة موجزة ملفهوم هذه العلوم من جهة، 
والكشف عن جمال البحث فيها، وطبيعة موضوعها وفروعها 

  . املختلفة، وخاصة منها علوم الرتبية من جهة أخرى
  :مفهوم العلوم اإلنسانية : ثانيا 

إن العلوم اإلنسانية حمورها اإلنسان وسلوكه اجتاه نفسه واجتاه 
اآلخرين على كافة املستويات، وال نستطيع أن نسلم بعلم إنساين 
واحد ينظم كافة النشاطات اإلنسانية يف نسق واحد على حنو تندرج 

سلم بأن العلوم فيه من حيث درجة الشمول والتعميم، كما ال ن
اإلنسانية متعددة إىل درجة التمايز والتباين واالستقالل بعضها عن 
بعض، وإمنا ميكن القول بنظرة تكاملية للعلوم اإلنسانية تتأسس على 
ا مجيعا تدرس  ا تدور حول حمور واحد هو اإلنسان، إ التعدد، إال أ

  .سلوك اإلنسان 

يقدم تعريفا هلا يف ) أندريه الالند(وجند الفيلسوف الفرنسي 
تعبري حديث لكنه يعم أكثر : "موسوعته الفلسفية، حيث يقول عنها

العلوم "فأكثر للدل على ما كان متفقا من قبل على تسميته 
يزداد تشديد هذا التعبري على السمات املمكن رصدها "  األخالقية

جتدر  ".خارجيا ، لطريقة تصرف البشر وسلوكهم، فرديا أو مجاعيا
ليست كل العلوم املتخصصة " لوم اإلنسانية ــــــــــــــــــــــالع"الحظة أن  امل

ذا االسم علوم التشريح أو الفيزيولوجيا  باإلنسان، مثال، ال تسمى 
ا العلوم اليت متيز اإلنسان يف مقابل علوم الطبيعة    )7(...."البشرية، إ

ة تدرس يفهم أن العلوم اإلنسانيهذا، ) الالند(من مفهوم 
مجيع أوجه النشاط اإلنساين،  فتدرس كل ما يتعلق باإلنسان من 
ظواهر نفسية واجتماعية وتارخيية وسياسية واقتصادية ولغوية واتصالية 

فهي هيكل من :" قائال) هربماس(لقد عرفها و . ودينية وغري ذلك
مبوضوع متميز، ويضم هذا . ..املعرفة تطور متوازيا مع العلوم الطبيعية 

يكل علوما كالتاريخ واالقتصاد والسياسة والدراسات القانونية، اهل
والدينية، ودراسات األدب والشعر، واملوسيقى والفلسفة، وعلم 

ا . النفس فكل هذه النظم املعرفية تشرتك يف حقيقة هامة هي أ
ا تصف هذه احلقيقة وحتكم عليها وتتوصل  تدرس اجلنس البشري، إ

ا إىل مفاهيم ونظر  ومن مث فإن إمكانية تعريف هذه .. .يات بشأ
اجملموعة من العلوم تتحقق من خالل اشرتاكها يف موضوع واحد هو 

   )8(."عن العلوم الطبيعية اوهذا هو ما يفرقه. دراسة اإلنسانية
وهذه العلوم تضم فئة كبرية من العلوم الفرعية، اليت يتعلق  

ين، وهذه الفروع كل واحد منها بنوع من النشاط أو السلوك اإلنسا
هي علم النفس الذي يدرس سلوك اإلنسان بوصفه معربا عن عدة 

مكتسبة كانت أم فطرية، وعلم االجتماع الذي  ،عوامل داخلية فيه
يعىن بدراسة الظواهر االجتماعية بصفة عامة، ومدى تغريها، 
باعتبارها جتسيدا للسلوك اإلنساين، أما علم األنرتوبولوجيا فهو يدرس 

ان وتطور سلوكه من حيث العادات والتقاليد، سواء يف اإلنس
اجملتمعات البدائية أو األولية أم اجملتمعات املتحضرة أو املعاصرة من  
كافة اجلوانب واألحناء، وعلم االقتصاد الذي يدرس أوجه النشاط 
اإلنساين سواء من حيث اإلنتاج أو االستهالك أو التوزيع، أما علم 

راسة سلوك الفرد من حيث احلقوق والواجبات، السياسة فهو يهتم بد
ا  وأيضا عالقة الفرد إزاء السلطة السياسية أو الدولة بكافة أجهز
التشريعية والتنفيذية، واملركزية واحمللية، وكيفية قيام السلطة وأنواعها 
وتوزيع أدوارها مع حتديد القنوات الشرعية للتعبري عن آراء املواطنني 

 .السياسية 

لم التاريخ فيدرس السلوك البشري عرب مراحل أو أما ع
، ومن هذه العلوم اإلنسانية، جند فرتات زمنية متباينة أو مساره العام
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ا تلك العلوم اليت تنظم النشاطات  علوم الرتبية، واليت تعّرف بأ
املوجهة لتنشئة األفراد، وهي العلوم  ) العمليات الرتبوية(االجتماعية 

ت والقوانني واألحكام اليت تنظم العالقة بني خمتلف اليت تشمل النظريا
النشاطات املوجهة لتنشئة األفراد، وتفسر احلقائق املرتبطة بالظواهر 
ذا تصبح علوم  الرتبوية وعالقة هذه الظواهر باحلياة االجتماعية، و
الرتبية هي علوم تنشئة األفراد صغارا وكبارا، واليت تبحث يف جممل 

 . ني والطرائق والوسائل لعمليات التنشئة هذهاألهداف واملضام

إن علوم الرتبية إذن هي جمموع الدراسات اليت تقام حول 
النشاط الرتبوي وخمتلف مكوناته وعوامله ونتائجه، باالنطالق من 
نتائج األحباث يف خمتلف العلوم املرتبطة باإلنسان مضافا إليها خمتلف 

" غاستون مياالري"يقدم . لرتبيةاملباحث اليت تنظر أو تؤرخ أو ختطط ل
)Gaston Mialaret  ( صنافة لعلوم الرتبية يف كتابه )les sciences 

de l’éducation .p.u.f 1987( حبيث يقسمها إىل ثالثة أقسام ،
رئيسية، وحتت كل قسم تندرج جمموعة من العلوم، الثالثة الرئيسية 

تم بالشروط العامة واحمللية ل: أوال: هي لمؤسسة املدرسية، علوم 
تاريخ الرتبية ـــ الدميوغرافيا املدرسية ـــ اقتصاد [وتتضمن العلوم التالية 

: ، ثانيا]الرتبية ـــ الرتبية املقارنة ـــ اإلدارة املدرسية ـــ اثنولوجيا الرتبية 
علوم تدرس العالقة الرتبوية والفعل الرتبوي نفسه، وتندرج حتتها العلوم 

يا الرتبية ـــــسيكولوجيا الرتبيةــــ سيكوسوسيولوجيا فسيولوج[اآلتية 
اجلماعات الصغرىــــ علوم االتصال ــــ علوم الديداكتيك ــ علوم الطرق 

علوم التأمل والتطور، : ، ثالثا]واملناهج والتقنيات ــــ علوم التقومي
  ].فلسفة الرتبية ـــ التخطيط الرتبوي [وتتضمن 

ذا املعىن الذي قدم ل علوم الرتبية يتضح االختالف بينها و
وبني مفهوم الرتبية، واليت تعترب إحدى صيغ النشاط االجتماعي اليت 
دف التأثري  ختص تنشئة األفراد، وحتوي جمموعة من العمليات اليت 
يف منو األفراد جسميا وعقليا وخلقيا واجتماعيا، وتزويدهم بالقيم 

  )9( .ستمرارية احلياة واملعارف واخلربات االجتماعية لضمان ا
وبالرغم من هذا التمايز بني علوم الرتبية والرتبية من حيث 
املفهوم ، فإن العالقة بينهما حمكمة ، ال معىن ألحدمها يف غياب 
اآلخر، وال معىن هلما معا يف غياب عالقة  بينهما والعلوم اإلنسانية 

  .األخرى 
انية يوضح هذا التعدد يف احلقل املعريف للعلوم اإلنس إن

الطابع اخلاص ملوضوع العلوم اإلنسانية من جهة، والثراء الذي يتصف 
تايل ال ميكن استغراب تعددها وبالبه هذا املوضوع من جهة أخرى، 

أن موضوع الدراسة فيها واحدا وهو اإلنسان، فالظاهرة اإلنسانية  رغم
ا النفسية واالجتماعية والتارخيية والسياسية  مهما كانت جتليا

ا، منها...والرتبوية ا : اخل ظاهرة معقدة، تتصف خبصائص خاصة  أ

م وبوجودهم االجتماعي،  نابعة من ذوات األفراد وترتبط بإراد
ا قيمية حتمل معىن وال ميكن اعتبارها شيئية بأي  باإلضافة إىل كو
ا مرتابطة ومتداخلة ال ميكن عزهلا، وهذا ما جيعلها  معىن من املعاين، إ

رة متفردة، وهذا يضفي عليها طابع التعقيد الذي يفضي إىل تعذر ظاه
ا، وإجراء التجارب واستخدام  استخالص التعميمات، والتنبؤ 

  .القياس
إن اإلنسان إذن هو موضوع علوم الرتبية، وهو موضوع ميتاز 
بطابع التفرد، وبالتايل تعذر تعميم النتائج املرتتبة عن دراسته لتصبح 

تفسر السلوك اإلنساين ككل، وبالتايل فهذا الطابع قوانني عامة 
اخلاص للظاهرة الرتبوية جيعلها ظاهرة مركبة يقتضي حتديدها وحتليل 
أبعادها املكونة هلا، االستعانة بعدة علوم تتضافر فيما بينها لتحقيق 

  .فهم دقيق ومشويل هلا
دف من خالل دراستها لإلنسان إىل تعهد  إن علوم الرتبية 

وإخضاعه لعمليات تعليمية وتوجيهية وتدريبية عملية وإحيائية،  الفرد
لتلقينه ثقافة معينة،ومهارات خاصة، يتحدد من خالهلا سلوكه، 
ومواقفه وتفاعله وتعامله مع اإلنسان والبيئة واألحداث، فالرتبية هي 
عملية التواصل بني األجيال االجتماعية الراشدة اليت تعمل على 

األجيال الالحقة وفق أنساق ثقافية سائدة لدى ترسيخ قيمها لدى 
اجملتمع، وهذه األنساق تشمل األفكار والعادات والتقاليد الراسخة 

  .واملكتسبة
فكل جمتمع يهدف من خالل عملية الرتبية إىل خلق جيل 
حيقق من خالله األهداف العامة له، اليت تتأسس يف األصل على 

ال شك مغايرة لفلسفة وثقافة فلسفة اجملتمع وثقافته، واليت تكون 
  .اجملتمعات األخرى 

فالثقافة هي روح األمة وعنوان هويتها، وهي من الركائز 
ضتها، فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصر  األساسية يف بناء األمم و
ا وخصائصها وتصطبغ بصبغتها فتنسب إليها، وكل  بقائها ومقوما

ا ثقافة ذات طبيعة اجتماعية، فال فال. " جمتمع له ثقافته اليت يتسم 
توجد مجاعة بشرية معروفة تستطيع أن تعيش من غري أن تكون هلا 
ا، كما ال توجد الثقافة  لغتها وتقاليدها ونظمها االجتماعية اخلاصة 
ا تتكون نتيجة جتمع األفراد، وهي  إال يف اجلماعات أو اجملتمعات، أل

م كأفراد ة وليست خاصة باألفراد كأعضاء يف مجاع خاصة 
     )10(".متفرقني

ولعلنا جند يف املفهوم الذي قدمه اجلابري للثقافة، الطابع 
ا ذلك املركب املتجانس من الذكريات : " اخلاص للثقافة، فيقول إ

والتصورات والقيم والرموز، والتعبريات، واإلبداعات، والتطلعات، اليت 
ويتها احلضارية، حتتفظ جلماعة بشرية، تشكل أمة أو ما يف مع ناها، 
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يف إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها 
للتواصل والعطاء، وبعبارة أخرى، إن الثقافة هي املعرب األصيل عن 
اخلصوصية التارخيية ألمة من األمم، عن نظرة هذه األمة إىل الكون، 

دوده، وما ينبغي أن واحلياة، واملوت، واإلنسان، ومهامه، وقدراته، وح
 )11( ".يعمل وما ينبغي أن يأمل

إن االلتفات إىل الثقافة كمفهوم، القصد منه بيان الطابع 
اخلاص للمقومات الثقافية، واليت تعترب الرتبية مبختلف علومها أدوات 
أساسية لنقل هذه املقومات بني األجيال املختلفة للمجتمع الواحد 

ذا الشكل حيفظ كل جمتمع مقومات هويته  ولألمة الواحدة، و
ا يتميز عن غريه من اجملتمعات    .اخلاصة، واليت 

إال أن هذا الطابع اخلاص للثقافة يؤثر بشكل آيل على الرتبية 
وعلومها، ويصبغها بطابع الوطنية واإلقليمية، األمر الذي يؤدي إىل 

قافية، بروز فكرة التصادم بني هذه الثقافة الوطنية وظاهرة العوملة الث
دف إىل صياغة ثقافة عاملية، تقوم على  فإذا كانت هذه العوملة 
أساس نسق عاملي من القيم املؤثرة يف سلوك البشر على حنو متشابه 
يف كل مكان، فهي عملية لتحويل القيم حول املرأة واألسرة، وحول 
ا  الرغبة واحلاجة وأمناط االستهالك يف الذوق واملأكل وامللبس، إ

توحيد طريقة التفكري والنظر إىل الذات وإىل اآلخر، وإىل القيم  طريقة
وإىل كل ما يعرب عنه السلوك، وهذه هي الثقافة اليت تدعو العوملة إىل 

فهي تدعو إىل إعادة تشكيل الشخصية اإلنسانية على  )12(.توحيدها
حنو غري ما نشأت علية وتوارثته عرب األجيال، فاهلدف العوملي هو 

وهذا يعد تعديا صارخا . سلوك اإلنساين وفق معايري عامليةتوحيد ال
  .على اخلصوصية الثقافية للمجتمعات املختلفة

فإذا كان اجلانب الثقايف ألي جمتمع إنساين منظم، يتضمن 
تلخيصا للجوانب السلوكية واإلبداعية واالجتماعية والعقائدية، وهذا 

مع وغريه من ما يسمح بإجياد نوع من التمايز بني هذا اجملت
اجملتمعات، وبني ثقافته وثقافة اجملتمعات األخرى، فإن العوملة تعمل 
على توحيد أو صهر ثقافات الشعوب املختلفة واملتفاوتة يف ثقافة  

  .كونية واحدة 
فهذا الطابع اخلاص للثقافة الوطنية والقومية والطابع العام 

ة يف آن واحد، للعوملة الثقافية، يطرح إشكالية أساسية عويصة وخطر 
وهي هل العوملة الثقافية تعترب حتديا مصرييا لثقافتنا الوطنية والقومية؟ 
ا ظاهرة جيب االندماج فيها  وهل هي ظاهرة ينبغي أن تقاوم أم أ
ا ظاهرة  جيب أن  ا للنهوض بالثقافة الوطنية ؟ أم أ واألخذ مبقوما

  تفهم وحتلل حبذر والتعايش معا ؟
تفضي بنا إىل تساؤالت أخرى تتعلق  إن هذه التساؤالت

، انطالقا من اعتبار ها الوسيلة واألداة الضرورية مهابالرتبية وعلو 

لالنتشار الثقايف يف اجملتمع الواحد داخليا، والتفتح على الثقافات 
من هذه التساؤالت جند، إشكاال مركزيا هو . الوطنية األخرى خارجيا

ق العوملة؟، هذا اإلشكال املركزي ما هو موقع الرتبية وعلومها يف منط
هل ميكن تصور تربية : تتفرع عنه مجلة من املشكالت الفرعية منها 

وعلوم تربية متمركزة على مقومات اجملتمع الرتاثية غالقة كل املنافذ يف 
ا  وجه الرتبية وعلوم الرتبية الوافدة من اآلخر عن طريق العوملة أم أ

حىت وإن كان يف هذا التفتح اقتحاما  جيب أن تتفتح على هذه العوملة
ديدا هلا ؟    للخصوصية الثقافية و

إن هذا اإلشكال أفرز وجهات نظر خمتلفة، أوهلا وجهة نظر 
من يعتقد بضرورة تقدمي االستقالة للرتاث واالرمتــــاء يف أحضان 
العوملة، والقول أن العوملة هي حضارة الغرب املتقدم، وعليه جيب 

مظاهر اإلبداع جبميع نواحيه مبا يف ذلك اجلانب األخذ جبميع 
ثانيها، وجهة النظر اليت يذهب أنصارها إىل ضرورة التصدي . الرتبوي

للعوملة، والوقوف منها موقف اخلصم، وبالتايل ضرورة املواجهة خاصة 
ا يف نظرهم وسيلة تستخدمها القوى العظمى  منها العوملة الثقافية، أل

  .ات األخرى وإخضاعها هليمنتها للهيمنة على اجملتمع
أما وجهة النظر الثالثة، فهي اليت يذهب املدافعني عنها إىل 
الوقوف من العوملة موقفا توفيقيا يتأسس على احلوار احلضاري، 
والتفاعل الثقايف بني خصوصيات الثقافة الوطنية وبني عناصر الثقافات 

  .  أو االندماج التام  العاملية اليت حتملها العوملة، دون الرفض املطلق
مما الشك فيه، أن العملية الرتبوية تأثرت كثريا بثورات 
ا العوملة وأحدثت فيها تغيريات يف  االتصاالت واملعلومات اليت أفرز
أساليب تدريسها ومناهجها وأهدافها، وطلبتها ومعلميها، وطرائق 

ية والغرفة تقوميها، ولغة تدريسها، ويف جممل ما حيدث يف البيئة املدرس
الصفية، ومن هنا تبدو احلاجة ملحة لفهم العالقة بني العوملة والرتبية 
على قاعدة أن أي تغيري يف املعرفة والتكنولوجيا وإدارة االتصال، 

لكن السؤال الذي . سيؤدي بالنتيجة إىل تغيري يف العملية الرتبوية
لرتبية ؟ يطرح نفسه يف هذا املقام هو كيف تؤثر العوملة يف عملية ا

وكيف ستتعامل اجملتمعات العربية عامة واملغاربية بوجه خاص مع هذه 
  الظاهرة ؟  

إن العوملة هلا تأثري بارز على الرتبية وخمتلف علوم الرتبية، 
فتؤثر على اللغة كوسيلة من وسائل الرتبية، وكذلك على املؤسسات 

، وكذلك على الرتبوية كاألسرة واملدرسة، وكذلك على املناهج الرتبوية
عمليات تقومي األداء الرتبوي، واألهداف اليت ترمي الرتبية إىل 

فإذا كانت اللغة هي عماد الثقافة، فوظائف اللغة ذات صلة . حتقيقها
بالثقافة، وعمليات التعليم والفكر والسلوك اليت تتم بواسطة اللغة هي 

إن ": عناصر ثقافية، فلقد عرب ساطع احلصري عن هذا املعىن فقال
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اللغة من أهم الروابط املعنوية اليت تربط الفرد البشري بغريه من الناس، 
ا واسطة للتفاهـــــــــم بني األفــراد وآلة   )13(".للتعليم وأل

إن اللغة حتتفظ بالرتاث : "ويقول ألبورت يف اإلطار نفسه
الثقايف جيال بعد جيل، وجتعل للمعارف واألفكار البشرية، قيمها 

عية بسبب استخدام اجملتمع للغة، للداللة على معارفه االجتما
وأفكاره، وباعتبار اللغة من أقوى الوسائل التعليمية، فهي تساعد 
الفرد على تكييف سلوكه، وضبطه، حىت يناسب هذا السلوك تقاليد 

   )14( ."اجملتمع الذي يعيش فيه
إن هذه األقوال تؤكد مجيعها أن التواصل بني أجيال اجملتمع 

ا اليت ا لواحد عرب العصور املختلفة يتم بواسطة اللغة، وهي األداة ذا
ويظهر تأثري العوملة على لغة التعليم يف . تعتمدها الرتبية وعلومها

الدول املغاربية وهي اللغة العربية، حبيث أصبحت اللغات األجنبية 
وخاصة اللغة الفرنسية أكثر حضورا ، باعتبارها لغة موروثة عن 

مر الفرنسي الذي كانت اجملتمعات املغاربية واقعة حتت هيمنته، املستع
فصارت هذه اللغة تنافس اللغة العربية يف األسرة واملدرسة واجلامعة 
واإلعالم، حبيث خييل للمرء أن اللغة العربية أصبحت عاجزة عن 
مواكبة وترية التقدم العلمي والتكنولوجي، ومل تعد لغة العلم، بل 

من املولعني باللغة الفرنسية  عائقا ألي بن لكثري صارت يف نظر ا
  .ضة علمية أو عملية إبداعية 

فالتوسع يف بث الربامج اإلعالمية باللغات األجنبية سيدفع 
يف اجتاه تعلمها، وتلقي مضامينها الثقافية، وسينتج هذا الوضع تراجعا 

ا يف استخدام اللغة العربية، فثقافة العوملة أصبح ينظر إليها  على أ
أي ثقافة الصورة، حيث ترتاجع الكلمة ) ثقافة ما بعد املكتوب(

املكتوبة أمام قوة الصورة وتأثريها، فمن خالل متابعة املواد اإلعالمية 
اليت يتم بثها عرب القنوات الفضائية العربية، نالحظ أن العديد من 

أغلب وبالتحديد فإن . الربامج األجنبية تعرض دون ترمجة مصاحبة هلا
يتلقاه الطفل دون ترمجة، وهذه ) الرسوم املتحركة(برامج األطفال 

تسهم يف التكوين الثقايف املبكر للطفل الذي جيد نفسه ـــــــ فيما بعد ـــــ 
كما يظهر تأثري العوملة الثقافية على    )15( .معزوال عن جذوره الثقافية

عن الوطن بث الربامج التلفزيونية، فإحصاءات منظمة اليونسكو 
العريب تشري إىل أن شبكات التلفيزيون العربية تستورد ما بني ثلث 
إمجايل البث كما يف سوريا ومصر، ونصف هذا اإلمجايل كما يف 
تونس واجلزائر، أما يف لبنان فإن الربامــــــــــــج األجنبية تزيد على نصف 

ما يؤكد هذا و   )16(.يف املائة)  58,2( إمجايل املواد املبثة إذ تبلغ 
التأثري هو ما نراه اليوم من طغيان الثقافة الغربية، حيث تشكل اللغة 

يف ) 88(نسبة عالية من اإلسهام يف نقلها، وألدل على ذلك من أن 
يف املائة ) 09(املائة من معطيات االنرتنت باللغة اإلجنليزية، و

ع على باقي يف املائة يوز ) 1(يف املائة بالفرنسية، و) 02(باألملانية، و
   )17( .اللغات

باإلضافة إىل اللغة، جند املدرسة اليت تعترب مقرا أساسيا من 
تواجه اليوم واليت   ،مقرات الرتبية، ومن أهم املؤسسات املساعدة هلا

ا متغريات متعددة يف عامل سريع التغري، ولعل  حتديات عديدة أفرز
تشكل صلب أبعادا متشابكة تكاد  ظاهرة العوملة اليت اكتسبت

امتغريات  التحديات اليت تواجه املدرسة، فهناك تكنولوجيا  أفرز
احلدود وحتّول عمل  املعلومات يف كافة جماالت احلياة تتالشى فيها

وراء األخذ  األفراد يف تلك املؤسسات إىل إبداع وتطوير مستمر سعيا
 باجلديد، كما أن هناك الطفرة املعلوماتية وعصر اإللكرتونيات،

 الندماج املتسارع لالقتصاد العاملي وما يرافقه من تعاون وحتالفاتوا

ومعاهدات هلا أثرها الكبري على جانب الرتبية والتعليم وخمرجاته 
احمللي والعاملي، باإلضافة إىل أننا نسمع ونشهد تغيريات  لسوق العمل
تتمثل يف األدوار واملسؤوليات والعالقات وأساليب  تنظيمية عاملية

مستوى املؤسسة الواحدة  علىوالتواصل  االتصالركة وعمليات املشا
أن هناك تيارات ثقافية  أو بني مستويات عدة من املؤسسات، كما
  .                    واإلعالم ومعلوماتية وعوملة السياسة والفكر واإلدارة

أمام عقبات   اد املدرسة نفسهجتويف خضم تلك التحديات 
عمل مبعزل عن معرتك احلياة تفرتض أّال ألنه ي كثرية جدا، ذلك

عمل يف غمار تلك األحداث ألن ت، بل بكل مظاهرهااملعاصرة 
وجد أمما من املفرتض أن تبالعلم و  نشئ أجياال تتسلحتأن  امهمته

وإال ضاعت هويتها ودفنت  تتعايش مع الواقع وتساير الركب البشري
  .       اأصوهل

دخل معرتك تبأن  ةطالبقول بأن املدرسة منعندما … نعم 
ورة أكثر عمقا وخط ادورهفذلك ألن ستفيد منها، تو  احلياة املعاصرة

اليوم أكثر مما  افيطلب منه توجيه عقول ورعاية مشاعريف  ويتمثل
تعامل مع مشاعر تباألخص ا ، ألأي مؤسسة أخرىيطلب من 

هذا املنتج  ودةجببالدرجة األوىل  تعتينوخصوصيات وأفكار ولذلك 
 املتمثلة يف اكتساب هذا الفرد للمعارف والسلوكيات واملبادئو 

واملعتقدات اليت حتّسن هذا السلوك وتثري هذا املعتقد وتوجه هذا 
تستشرف املستقبل فيها تفاؤل  إسرتاتيجية املستقبل برؤية الفرد إىل

  . وحتديات وفرص وطموحات وواقعية
يري السليم ويف احلقيقة فإن دور املدرسة ووظيفتها يف التغ

ذاته ما يقصد به التغيري احلاصل يف املناهج وأساليب  ليس هو يف حد
العاملني واملبىن املدرسي اجلديد بقدر ما يكون  التعلم ومؤهالت

والقيم الفكرية واالجتماعية، ومدى  العمل على إكساب العادات
م الثقافية  التغيري الذي تنجح يف حتقيقه يف سلوك األفراد ومعلوما
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على التكيف الصحيح  االجتماعية والعلمية واألخالقية مبا يساعدهمو 
ذا   .اجملتمع يف اجملتمع وتفاعلهم معه، بل ويساعدهم على التقدم 

هو املدخل الفعلي ملواجهة املقدم يف املدرسة فالتعليم 
التداعيات السلبية للعوملة وامتالك رؤية واضحة لبناء إنسان جديد 

العوملة ومواجهتها، فنحن أمة يف خطر، وال  ومتجدد قادر على فهم
سبيل ملواجهة العوملة إال بالرتبية اليت تعطي إجابات واضحة على 
معرفة من حنن، وما هويتنا، وماذا نريد وما هو اإلنسان الذي نسعى 

النظام الرتبوي يعاين أساسا من أزمة تربوية فإىل إجياده وإعداده، 
ا من بلد إىل آخر، م نها ما يتعلق بالتعليم وسوق العمل ختتلف حد

فنحن نتعلم وفقا لطاقة التعليم املتاحة ال وفقا حلاجاتنا الفعلية، ويف 
ظل فلسفة تربوية تضع حواجز بني املعارف النظرية واملهارات 
العملية، ومنها عدم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مسارات التعليم 

عليم العامة، والعزوف عن فهناك ازدواجية تربوية بني تعليم النخبة وت
مداومة التعليم وسلبية املعلمني، فهم قادة الثورة الرتبوية وعدم فاعلية 
البحث العلمي وانفصاله عن املشاكل العملية وتدين مستوى 

وفقدان اجملتمع ثقته مبؤسساته التعليمية، وعدم تعريب  اخلرجيي،
   )18(. تعليميةالعلوم، وختلف املناهج وطرق التدريس وضعف اإلدارة ال

فاجملتمعات املغاربية، كغريها من اجملتمعات العربية قد وفرت 
األرضية املناسبة لتغلغل العوملة واخرتاقها ألهم مؤسسات احلصانة 
الذاتية ونعين بذلك املؤسسات التعليمية جبميع مراحلها، فالعوملة 

الذي دف إىل تغيري نوعية التعليم املطلوب يف اجملتمعات العربية و 
ا هذه اجملتمعات عن  يهدف إىل ترسيخ القيم الوطنية اليت تتميز 
غريها، وذلك برتويج منط أخر من التعليم، وهو التعليم الذي تطلبه 
الشركات الكربى اليت ستوفر فرص العمل، وهذا سيؤدي إىل تقلص 
الدور الرتبوي للمدرسة، حبيث يسيطر جانب إعداد الفرد ليتخصص 

امليادين االقتصادية بعيدا عن اإلعداد الفكري  وليعمل يف هذه
  . االجتماعي، واإلعداد البنائي الرتبوي

ويف هذا املعىن يقول األستاذ حكمة عبد اهللا مربزا آثار 
ا إضعاف البعد الفلسفي : "العوملة الثقافية على الرتبية ومؤسسا

لتأثري يف للرتبية، وتوجيه املعرفة العلمية حبسب القوى اليت متتلكها، وا
اختاذ القرار الرتبوي، وربط العلماء والباحثني بوالءات معينة للشركات 

  )19( ."ونشر مفاهيم برمجاتية ... املستغلة

دف  وما ميكن استخالصه من هذا القول، هو أن العوملة 
إىل صبغ املؤسسات الرتبوية بصبغة اقتصادية، يقتصر دورها على 

ة على املشاركة يف العملية االقتصادية إنتاج املوارد البشرية القادر 
وتفعيلها ومن مث الرفع من كم اإلنتاج الذي يعترب أساس املعاملة 

إن : "عندما قال) ريكاردو باتريال(االقتصادية، وهذا ما عرب عنه 

الرتبية تقتضي يف منطق العوملة تعامال نفعيا صرفا مع موضوع الرتبية 
الذي يعترب جمرد سلعة " بشرياملورد ال"لتسخريها ملصلحة تكوين 

يتم " مورد"اقتصادية اليت جيب أن تتوفر يف كل مكان، إنه جمرد 
تنظيمه وخفض قيمته، وإعادة تأهيله، والتخلي عنه عند االقتضاء 
حسب فائدته للمقاولة، فالوظيفة األساسية اليت أسندت للرتبية هي 

     )20(."تكوين املوارد البشرية لفائدة املقاوالت
ذا كانت الرتبية هي النظام الرئيسي األكرب، فإن املنهاج وإ

التعليمي هو النظام الفرعي، ومن مث فكل ما يتعرض له النظام 
الرئيسي من متغريات ينعكس على النظام الفرعي وهو املنهاج، وما 
يلحق اجملتمع أيضا ميتد أثره على الرتبية بصفتها نظاما فرعيا لنظام  

وفوق ذلك كله فإن املنهاج هو الوعاء الذي  كلي أمشل هو اجملتمع،
يرتجم الفلسفة الرتبوية إىل إجراءات، وطرق تدريس تأخذ طريقها إىل 

وجيمع املربون على أن . الطالب يف غرفة الصف ليتم بناء اإلنسان
املناهج التعليمية تتأسس على أسس أربع، يتمثل األول يف األساس 

وم على فلسفة تربوية، تنبثق من الفلسفي والذي يعين أن كل منهج يق
ا ذلك اجلانب من ثقافة اجملتمع املتعلق  فلسفة اجملتمع، اليت يقصد 
باملبادئ واألهداف واملعتقدات، اليت توجه نشاط كل فرد ومتده بالقيم 

  .اليت ينبغي أن يتخذها مرشدا لسلوكه يف احلياة 
ويعين أما األساس الثاين، فهو األساس االجتماعي والثقايف، 

أن املناهج جيب أن تعكس الرتاث الثقايف للمجتمع، والقيم واملبادئ 
اليت تسوده، واالحتياجات واملشكالت اليت يهدف إىل حلها 

  .واألهداف اليت حيرص على حتقيقها
ويتمثل األساس الثالث يف األساس النفسي، والذي يعين أن  

ليها دراسات كل منهج جيب أن يراعي املبادئ النفسية اليت توصلت إ
علم النفس وحبوثه حول طبيعة املتعلم وخصائص منوه واحتياجاته 
وميوله وقدراته واستعداداته، وحول طبيعة عملية التعلم، مث يأيت 
األساس الرابع و هو األساس املعريف والقيمي، ويعين املبادئ واملعايري 
اليت على أساسها تعطى املعلومات الكافية للمناهج أو ختتار 

تويات املعرفية للمناهج أو يتم تفضيل املناهج على بعضها حسب احمل
القيمة املستفادة منها، أو تقوم مدى الدقة يف املعلومات اليت حتتوي 

   )21(.عليها املناهج
ا توفر للمناهج الدراسية  يتضح من هذه األسس األربع، أ
ن مضامني تربية مواطنية سليمة ،حتافظ على البعد الوطين، وهذا م

شأنه أن يتعارض مع البعد العاملي الذي تروج له العوملة الثقافية، واليت 
جلبت عرب ممارسات املنظمات العاملية نوعا من الثقافة الرتبوية العاملية 
اليت تفرض نفسها كمعايري للتقييم وذلك يف ما خيص تقييم 

رق املؤسسات واألفراد والتمويل وتدريب املعلمني واملناهج الدراسية وط
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التدريس واالختبارات، ولقد برزت منظمة اليونسكو كأقوى مؤسسة 
تربوية عاملية يف هذا اجملال، ومن خالل برامج منهجية متوالية متكنت 
هذه املنظمة من وضع برامج لتدريب املعلمني ولوضع املناهج 
الدراسية وللتقييم، حبيث أصبحت منوذجا لتحقيق مستوى عاملي 

جرب الدول على ضرورة تعديل معايريها لتتفق مع مقبول، األمر الذي أ
  .هذه املعايري العاملية

يبدو أن العوملة أصبحت تفرض نفسها على املؤسسات 
الرتبوية بصورة غري مسبوقة، تضعف من دورها التقليدي يف حتقيق 
أهدافها املنشودة، لذا ينبغي على هذه املؤسسات أن تتكيف مع 

ا متطلبات العوملة بإعادة ختطي ط منظومتها الرتبوية من حيث أدوا
ا املختلفة لعلها تتمكن من مواجهة التحديات اليت  ومضامينها وتقنيا
تفرضها العوملة يف احلاضر والنفاذ إىل مستقبل تربوي أرحب، وميكن 

  : ختطيط هذا العمل من خالل القيام باآليت
 لتفاعل تربية األجيال على ثقافة العوملة لكي يتمكن املواطن من ا

معها وفق منطقها ال منطق التخلف من أجل اهليمنة على هذه 
ا للنهوض باملؤسسات  ا وتوجيها الظاهرة واستيعاب منطلقا

 .التنمية املستدامة داخل اجملتمع الرتبوية لتكوين آلية صادقة لتحقيق

  تصميم مناهج تربوية معاصرة بداللة األهداف الرتبوية الصادقة
واإلنسانية والدينية والوطنية والفكرية واللغوية  بأبعادها العلمية

واالجتماعية واألخالقية والبيئية والتكنولوجية واملعلوماتية، وأن 
تقــــــدم هذه املــــــناهــــج إىل املتعلمني وفق مناذج تعليمية مالئمة 

تطوير تفكريه الناقد ليتالءم مع ساعد على إمناء شخصية املتعلم  و ت
تماعي املتغري، حىت يتمكن من التكيف مع الواقع االج الدور
مع ضرورة املراجعة الدائمة حملتوى هذه املناهج،  اليت ينبغي . الثقايف

م، وتراعي خصائص منوهم  أن تبىن على حاجات التالميذ ورغبا
م، وليس  اجلسمي والعقلي والعاطفي، وتتفق مع ميوهلم واجتاها

 .على رغبات املستشارين واملختصني

  اختيار أساليب التعليم املعاصرة اليت تقوم على معاجلة املعلومات
واالستدالل املنطقي واالستقصاء وحل املشكالت والتعلم الذايت، 
ة خمتلف التحديات، والتعامل بانفتاح مع  ليتمكن املتعلم من جما
الغري وقادر على التفاعل مع الثقافات األخرى قصد التعلم منها 

عها، والتعامل بنجاح مع ما تزخر به اجملتمعات من بدل التصادم م
مشاكل، كالتطرف وانتشار اجلرمية جبميع صورها، وهذا يفرض على 
املؤسسات الرتبوية أن تستشعر دورها لتمكني املتعلم من األدوات 
والوسائل اليت تتيح له إمكانية التصرف السليم، األمر الذي يضمن 

 .سالمته الشخصية والوطنية 

 ة النظر يف بنية املعرفة املعاصرة وطريقة اختبار بدائلها املختلفة، إعاد
حبيث تكون معرفة معاصرة وفعالة ومرتبطة بالواقع االجتماعي 

 .املعاصر ومساراته التنموية

ا على املنظومة الرتبوية بكل  فلقد فرضت العوملة حتديا
يات أبعادها من حيث الفلسفة واألهداف واحملتوى واألساليب وتقن

التقومي، وغري ذلك من العناصر الرتبوية األخرى  كاملعلم واملتعلم 
  .واملنهجيات والتقنيات 

وانطالقا من كون الرتبية آلية اجملتمعات اإلنسانية الفعالة من 
ا ال تستطيع أن تبقى خارج التغيري  أجل التكيف مع املستجدات، فإ

ي أن تواجه ظاهرة احلاصل يف اجملتمع بعيدة عن التحديات، بل ينبغ
العوملة وتكنولوجيا املعلومات، وذلك من خالل جعلها قادرة على 

فهذه املناهج ليست سلعا . أداء دورها وتطوير مناهج البحث
معروضة يف واجهات غربية، ميكن للدول العربية واإلسالمية أن 
تستورد منها ما تشاء، فللمجتمع العريب املغاريب خصوصياته ومميزاته 

حتدد أهداف وغايات مناهجه، يف وحدة متكاملة ال تفصل بني اليت 
اجلانب االجتماعي  واالقتصادي والسياسي والعقائدي، هذا ال ميكن 
اعتباره دعوة لالنغالق، فضرورة تالقح الثقافات تتجاوز  مستوى 

يف هذا اجملال وغريه أمر حتمي دون " اآلخر"الصراع، واالستفادة من 
  . فقدان اهلوية

  :  صة الخال
إن ما ميكن أن يستخلص من هذا املقال، هو أن العامل 
ا، فهي توشك  يسري يف طريقه إىل العوملة حىت ولو مل يقتنع البعض 
أن تكون حقيقة واقعة، وعلى دول املغرب العريب أن تعيد النظر يف 
ا الثقافية والرتبوية، انطالقا من احلقائق الراهنة يف علومهم  مسلما

ويف غريها، ال بقصد التكيف معها فحسب، وإمنا بقصد  اإلنسانية
املشاركة يف إنتاجها، ملا متلكه هذه الدول من تراث حضاري وثقايف 
م البحثية  ميش مؤسسا تزخر به علومهم املختلفة، حىت ال يتم 
والعلمية وجعلها عاجزة عن تبين إسرتاتيجية ذات أثر فاعل يف حركة 

ا   .جمتمعا
م اإلنسانية مبا يف ذلك علوم الرتبية وما حتويه إن موقف العلو 

من ثقافات ومعتقدات من العوملة حبكم التأسيس الغريب هلا، يتلخص 
يف عدم العداء املطلق هلا، فعلى املؤسسات العلمية ومؤسسات 
اجملتمع املدين الرتبوية دور هام يف حتصني الشعوب املغاربية وخاصة 

لبية للعوملة الغربية جبميع أبعادها فئة الشباب منها ضد اآلثار الس
ويف املقابل ضرورة االستفادة علميا وتقنيا من  خاصة الثقافية منها، 

ني أوضاعها الثقافية كل ما حتمله من فرص إجيابية لتحس
  .واالقتصادية
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ا املختلفة، من خالل  فمن الضروري مواكبة العوملة، وحتوال
ات استشارية حقيقية، االستجابة ملطلب الدميقراطية خبلق أدو "

باالنفتاح على طاقات اجملتمع املدين ورد االعتبار لالختالف 
والتسامح، وإدماج البعد االجتماعي يف عملية التنمية الشاملة، فال 
تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية تقلص الفوارق وتوفر 

   )22(".العمل
، حول اهلويةتتأتى ببناء األسوار  إن مقاومة العوملة الثقافية ال

أو باالنغالق على الذات، أو رفض ما هو آت، بل األمر يتطلب 
فهما عميقا للذات وفهما مماثال لألخر، وعندئذ تتم املراجعة الثقافية 

اآلخر الذي ... مع االستفادة من العناصر اإلجيابية يف ثقافة اآلخر
  .من الضروري أن نتعايش معه 

ي ألخطار العوملة جبميع فدول املغرب العريب مطالبة بالتصد
أشكاهلا، خاصة منها الثقافية، وذلك بالتمسك أكثر من أي وقت 
ا الثقافية ومقومات شخصيتها الوطنية، والتفتح يف  مضى خبصوصيا
الوقت نفسه على مقومات العوملة بوعي كامل، خللق ديناميكية 

تقنية متكنها من إحداث النهضة احلضارية يف كافة اجملاالت العلمية وال
  .واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 
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  الشعراويمحمد متولي اإلمام  خطاب األدبي في تفسيرال معالم
 حمو عبد الكريم 

  .وهران ،االجتماعية والثقافية اباحث بالمركز الوطني للبحث في األنثروبولوجي
 

بات تعلم اللغة العربية والتبحر يف علومها ومباحثها شرطا من 
من بني العلوم اليت حيتاجها املفسر عالوة شروط التفسري القرآين، و 

على اللغة والنحو والتصريف واالشتقاق واملعاين والبيان والبديع 
علم أسباب نزول اآليات ومعرفة املكي واملدين،  )1(والقراءات،

معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة و 
تعلم النحو واألدب ) ه468: ت(وقد اشرتط الواحدي... التنزيل

إنَّ طريق معرفة تفسري كالم اهللا «: للذين ميارسون مهنة التفسري، فقال
ما عمدتاه وإحكام أصوهلما، وتتبع  تعاىل، تعلم الّنحو واألدب، فإ
مناهج لغات العرب فيما حتويه من االستعارات الباهرة واألمثال 

لداللة باللفظ اليسري النادرة، والتشبيهات البديعة، واملالحن الغريبة، وا
  )2(.»على املعىن الكثري، مما ال يوجد مثله يف سائر اللغات

من أهم العلوم اليت انصرفت إىل هو التفسري  علموبالتايل ف
اآليات وما يتعلق ب إىل جانب عنايته ،النظر يف ألفاظ القرآن الكرمي

من قام بتفسري مفردات القرآن وأول ، من معان وتأويالت ا
 كان، و )هـ68( عبد اهللا بن عباس ضة تفسريًا لغويًا الصحايبالغام

روى  ويف اإلتقان القرآن، يبعر القدمي يف تفسري عر يعتمد على الشّ 
ل عليكم كِ شْ إذا أُ « :رضي اهللا عنه قالابن عباس  أبو عبيدة أنَّ 

 )3(،»برَ ه ديوان العَ عر فإنَّ وا فيه إىل الشّ عُ فارجِ  ،يء يف القرآنالشّ 
   )4(.عرد الشَ نشِ فيُ  أل عن القرآنوكان ُيسْ 

فسر يف حاجة ماسة إىل معرفة داللة اللفظ واملعىن اليت 
ُ
إذن فامل

فقهياً، وتشريعياً، : حتدد مقاصد النَّص القرآين يف استنباط األحكام
  .وتربوياً 

جيده ملتزماً  )5()م1998:ت( تفسري الشعراوي –واملتأمل يف
أن يكون مالكاً : واليت منها مبواصفات وأدوات التفسري املعروفة

لناصية علوم اللغة العربية، وعاملًا بأسباب نزول اآليات ومواطن نزوهلا 
والناسخ واملنسوخ وعلم القراءات؛ وله دراية بقصص األنبياء وقارئاً 
لسرية الّرسول صلى اهللا عليه وسلم وسري الصحب الكرام، ومطلعاً 

ط كلها وجدناها يف شخص على ُجل التفاسري السابقة، فهذه الشرو 
  .واملسلمني عامةالشعراوي باإلضافة لورعه وزهده وحبه للعرب 

وما لوحظ  عليه أيضا هو التزامه بالتَّدقيق اللغوي  لآليات 
 لفإننا ال بد أْن نتناو «: القرآنية، واهتمامه باملفردة القرآنية وهلذا يقول

م اهللا جيب أْن يكون دقة اللفظ، أو دقة التعبري يف القرآن الكرمي، وكال

يف غاية الدقة، حبيث يعرب عن الّشيء تعبريًا كامًال، فال جتد حرفاً 
  )6(.»زائداً بال معناً 

هو من أحسن التفاسري ملا فيه من قيمة تفسري الشعراوي ف
؛ وقد صنفه حممد أمني إبراهيم صالحيةوقيمة ادعوية إميانية وقيمة 

 ذكر أنَّ و  )7(،جتماعيةالتندي ضمن قائمة مفسري املدرسة اال
 ،ما يتعرض للنظريات العلمية لريبطها بالقرآن الكرمي الشعراوي كثرياً 

ه ال تناقض مطلقًا بني القرآن الكرمي واحلقائق العلمية، لكنه أنَّ  مبيناً 
، خاصة ضع القرآن الكرمي للتفسريات العلمية دائماً خيُ  أنْ من ر ذِ حيُ 

  .وبالرتقي العلمي زمان إىل زمان النظريات العلمية اليت قد تتغري من
وقد أدرك الشعراوي مبلكته العربية وفصاحته البالغية، قيمة 

ا  أصل يف التعبري والوضوح يف املعىن والصدق يف الداللة، «املفردة وأ
ألنَّ الكلمة إذا متكنت يف موضعها دلت على املعىن كله فإذا ُحِشرت 

بعض املعىن، أو أجلأت إىل َحْشرًا أو ُقسَرت َقْسرًا َدَلْت على 
   )8(.»غريه

كيف كان خطاب الشعراوي : ومن خالل هذا الطرح نتساءل
أثناء التفسري؟ وماهي األساليب الدعوية اليت مارسها يف تبليغ كالم 

  اهللا تعاىل؟
فالشعراوي طيلة حياته وهو يدعو الناس إىل حمبة القرآن الكرمي 

خيرج إىل  وعب قبل أنْ ظل يقرأ وحيقق ويفكر ويستوالعمل به، و 
واملذاكرة مخسني عاما من اجلهد  ؛الناس وينقل هلم عصارة فكره

يف  وسط املسلمنييف  ًا ومكانةمكانحىت أوجد لنفسه  رة،املستم
بح له هذه اجلاذبية املثرية اليت جتعل مستمعيه صْ ، وتُ مصر وخارجها

ره فكبعمق حتليله وبرجاحة يطربون ويهتزون نشوة وانتعاشا، وهو 
وأفئدة حمبيه، حىت إنك إذا مسعت ميأل عقول وقلوب نربة صوته، و 

تدرك أّن الفهم قد .. منهم صيحات التكبري اهللا أكرب اهللا أكرب
طاب اخل معاملومن . وصل، وأّن اخلطاب سلك مسلكه وأدى مؤداه

  :األديب الذي اعتمده الشعراوي ما جند
 : مزج الدعوة اإلسالمية باألدب .1

من الدعوة أدبًا وجعل األدب وسيلة من الشعراوي جعل 
وسائل الدعوة اإلسالمية؛ أي جعل من األديب داعية ومن الداعية 
أديباً، فخرج من الدعوة التقليدية الوعظية اليت تعتمد على األداء 
الصويت والقوالب والصيغ احملفوظة إىل حد االندماج بينه وبني 

وجداين، ألنه امتلك مستمعيه، وذلك عن طريق التواصل الشفوي وال
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ناصية الكلمة العربية وامتلك القدرة على االرتقاء والتحليق مبعطيات 
وامتالك ذلك كله هو معيار التمايز بني دعوات  الروح املتحررة،

الفقهاء ودعوات األدباء؛ بل هو معيار التوفيق وجناح الداعية، 
وا وقد فاألولون خياطبون يف املتلقي عقله ال غري، والعقل قد يصح

ينام؛ أما اآلخرون فهم خياطبون يف املتلقي عقله ووجدانه، وبني 
وهذا هو  ،حاليت اخلطاب ال بد أن يضفروا به وأن يستولوا عليه

    .الداعية املوفق وهذه هي الدعوة الناجحة
هل حتتاج الدعوة اإلسالمية إىل  :يوما وقد ُسئل الشعراوي

الدعوة اإلسالمية يف : جابأفاألديب الداعية أم الداعية األديب؟ 
ه مييل الناس إىل الدعوة، ويستحسن حاجة إىل الداعية األديب ألنّ 

عرض املطلوب الديين باألدب املستميل املطرب، املعجب، املقنع 
 )9(.واملمتع

ا يف األسلوب من  ،ومن النماذج التفسريية األدبية اليت ارتفع 
َوآَتى اْلَماَل َعَلى {:له تعاىلمرتبة اإلقناع إىل مرتبة اإلبداع تفسري قو 

وعندما ". آتاه"كأن اإلنسان قد ملك املال وبعد ذلك ف )10(،}ُحبِّهِ 
اليت " تيْ تَـ أَ "فهي تعين أعطيت، وهي ختتلف عن " تيْ آتَـ : "تقول
ميكننا أن : نفهمه على أكثر من معىن ميكن أنْ و ". تئْ جِ "تعين 

تمل أن نفهمها نفهمها على أنه يعطي املال وهو حيب املال، وحي
وميكن أن . على أنه يؤيت املال ألنه حيب أن يعطي مما حيبه من املال

أي ُحيب اإلعطاء  ؛وآتى املال على حب اإليتاء"ُتَصعِّد املعىن فيصري 
وترتاح نفسه لإلعطاء، ومن املمكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل  

له  وآتى املال على حب اهللا الذي شرع: كل ما سبق فيصبح املعىن
تعطينا إما منزلة إخراجه من  اآليةإذن . ذلك، وكل هذه املعاين حمتملة

  )11(.وإما منزلة إخراجه من القلب الذي حيبه ؛لكاملِ 
في النفس اإلنسانية ملكات متعددة، وهذه امللكات املتعددة ف

حترك  متشابكة تشابكا دقيقا فتستطيع حني ختاطب ملكة مسعية أنْ 
ا ملا أمكن أنْ  مواجيد وجدانية، فإنْ   مل يكن العامل بامللكات عليما 

جييء املنطق موافقا مللكة مسعية، وموافقا مللكات وجدانية قد تتأتى 
اإلنسان يستقبل  أنّ " تداعى املعاين" ومعىن، ا طبيعة تداعى املعاين

معىن من املعاين فيشري ذلك املعىن إىل معان خبيئة يستدعيها لتحضر 
دما يذكر اإلنسان بعض الكلمات تتداعى املعاين نفع )12(.يف الذهن

ا أو تستثريها هذه الكلمة أو تلك يف نفسه حيث  ،اليت ترتبط 
يستدعي معىن معىن آخر لتتصل املعاين ببعضها البعض كسلسلة 

  .فتكون صورة ذهنية واضحة املعامل، فيما بينها ةمرتابط
ح اللغة وهذا التحليل أنبأنا بأّن الشعراوي ميتلك من مفتا 

  .والبيان ما يأهله لتبليغ مرادات اهللا تعاىل 
  

 :والتقديم حسن العرض .2

قدرته الفائقة يف إقناع القارئ ما ميز خطاب الشعراوي هو 
َنا ُمْوَسى اْلِكَتابَ {: مثال ذلك قوله تعاىل ،امعوالسّ   )13(،}ثُمَّ آتـَيـْ
اء وإيت ،ا من حروف العطفأنعلم " مثُّ "نحن إذا مسعنا بكلمة ف

ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم {: موسى الكتاب كان قبل أن يأيت قوله
. فالتوارة جاءت مث اِإلجنيل، مث جاء القرآن ككتاب خامت} َعَلْيُكمْ 

؟ مع أن إتيان "مث"فكيف جاءت العبارة هنا بـ :  ويتساءل الشيخ
ْوْا أَْتُل َما َحرََّم ُقْل تـََعالَ {:موسى الكتاب جاء قبل جميء قوله احلق

لرتتيب أفعال وأحداث، وهنا " مثّ "فوظيفة  )14(،}رَبُُّكْم َعَلْيُكمْ 
. إذن، فأنت تقوم برتتيب أخبار ؛لرتتيب أخبار" مثّ "جاءت 

  : وتتصاعد فيها، وترتقى، ولذلك قال الشاعر العريب
  )15(َجدُّهلَك َساَد قبَل ذَ  ثُم َقدْ        َساَد ثُم َساَد أبوهُ  ُقل ِلَمنْ 

. فالسيادة جاءت أوًال للجد، مث جاءت لألب، مث انتقلت لالبن
يف هذه احلالة ليست لرتتيب األحداث وإمنَّا جاءت للرتتيب " ُمثَّ "و

وبالتايل فعرض الشعراوي كان مبسطاً واضحاً  معتمداً  )16(.اِإلخباري
على العرض األديب السهل اخلال من التعقيد، واملشيد بالشاهد 

  . شعري الذي جاء ليؤكد مضمون ما يريد دون تكلفال
فهو ال يرتك القضية حىت يطرقها من كل جانب وحييط 
بأطرافها ويلم ما يثور حوهلا من فرعيات ويناقش كل ذلك يف 
موضوعية مقنعة فتتسلسل له القضية ويصل القارئ إىل منتهى 

ا ه ويضحك فهو يتحرك بيديه ومييل مبرفقيه ويعصب مالحم .االقتناع 
أداؤه االنفعايل  ويشري بكفه ويضرب على فخذه؛ كما أن ،أسنانه

والصويت واضح الداللة، فكل انفعاالته ترتكز على نغمات صوته 
  ...الذي يرتفع وينخفض وخيشن ويرق ويغلظ وينعم

 :االستشهاد بالشعر -2

 ا استعان اليت الشواهد أبرز من الشعري الشاهد يعد
 العرب، ديوان فالشعر«صد الشارع احلكيم، تبليغ مقا يف املفسرون

 ُحجة وهو اللغة، تُعلمت ومنه املآثر، وُعرفت االنساب، ُحفظت وبه
 رسول حديث وغريب ثناؤه جل اهللا كتاب غريب من أْشَكلَ  فيما
 عاشور ابن الطاهر  أحل وقد )17(،»والتابعني صحابته وحديث اهللا
: فقال السامع، واقناع املعاين ايضاح يف العريب الشعر اعتماد على

 على االستشهاد من املواضع بعض يف للمفسر غين يكن مل إنه«
 لتكميل العرب، كالم من بشيء أو الشعر من ببيت اآلية، يف املراد
 اللذين واملتعلم السامع وإلقناع املعىن، خفاء عند الذوق من عنده ما
        )18(.»املشكالت يف الذوق هلما يكمل مل

حيفظ مائة ألف بيت شعري فضال عن  شعراويالقد كان ول
وبراعته يف تناول سري األنبياء وقصص الصاحلني  ،نآجتويده للقر 
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َواْخِفْض َجَناَحَك {:قوله تعاىل )20(يف تفسريو  )19(.والعلماء
قول ي، جاء بقصيدة شعرية للشاعر الِفْند الزماين )21(،}ِلْلُمْؤِمِنينَ 
   :  الشاعر

  وقـُْلنا الَقْوُم إْخوانُ  ي ُذْهٍل َصَفْحَنا َعْن بَنِ 
  َعَسى األياُم أْن يـَْرِجْعَن قـَْوماً َكالِذي َكانُوا

  الشَّر فََأْمَسى َوْهَو ُعْريَانُ َفلمَّا َصرَّح 
َنا ِمْشَيَة اللْيِث َغدا واللْيُث َغْضَبان   َمَشيـْ

  ِبَضْرٍب ِفيِه تـَْوِهيٌن وَتْخِضيٌع وإقرانُ 
  َمآلنُ  َغَدا والزِّقُ  َوطَْعٍن َكَفِم الزِّقِّ 

  َوِفي الشَّرِّ َنَجاة ِحيَن َال يُنِجيَك إحَسانُ 
  )22( َوبعُض الحلِم ِعْنَد الَجهِل ِلْلذلِة إْذَعانُ 

خفض اجلناح كناية عن فهذه اآلية من سورة احلجر قد دعت إىل 
، وقد استدل جل املفسرين بأبيات شعرية تقوي التواضع ولني اجلانب

  : ومنهم صاحب الكشاف الذي قالاملعىن وتثبته، 
          )23(فال تك في رفـعة أجـدال       أنت الشهير بخفض الجناحو  

بقول الكميت  )24(وقد استدل الشوكاين يف الفتح القدير      
  : لتأكيد هذا املقال، فقال الشاعر

 )25(وَمَرَحب إلى كنِف ٍعْطَفـاُه أْهـٌلٌ◌      َخَفْضُت َلُهْم ٍمٍني َجَناَحْي َمَودٍة 

 : براعة االستطراد -3

يف ، والشعراوي واالستطراد مسة من مسات املنهج األديب
 ،بل يوثق كل ما صلة باملوضوع ن؛و ماستطراداته  خيرج عن املض

ويلملم املتفرقات اليت جتعل من اجلزئيات كال متكامال فنفهم الصورة 
ا ومل يأيت االستطراد عبثا ا قصد إليه وإمن ؛كاملة من خالل جزئيا

يـَْقُدم قـَْومه يـَْوم اْلِقَياَمة { :يقول اإلمام يف تفسري قوله تعاىل اً قصد
" الْ الدَ "و" افْ القَ "هي من مادة " مدُ قْ يَـ "وكلمة  )26(،}فََأْوَرَدُهْم النَّار

وعند استخدام هذه املادة يف التعبري قوًال أو كتابة، فهي ". ميْ املِ "و
دليل إقباله عليك " النفُ  مَ دِ قَ " :فيقالتدل على اإلقبال باملواجهة؛ 

. فهذا يعين اإلقبال بشيٍء من العزم" النل فُ بَ قْـ أَ : "وإذا قيل. مواجهة
م يتقدمون يف اجتاه واحد، ومن : أي ؛"مهُ مُ دُ قْ وم يَـ م القَ دِ قَ "و أ

ويأيت القرآن بآيات ويُبيِّنها، مثل قول احلق  .يقودهم يتقدمهم
ْحُشَرنـَُّهْم َوالشََّياِطين ثُمَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْول فـََورَبِّك َلنَ {: سبحانه

َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن {:ويقول احلق سبحانه )27(،}َجَهنَّم ِجِثيًّا
وإْن منهم إّال : "ومل يقل احلق سبحانه )28(،}َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا

وبذلك عمَّم اخلطاب . }الَّ َوارُِدَهاَوِإن مِّنُكْم إِ {:وإمنا قال". وارُدها
وهنا يقول .  للكل، أو أنه يستحضر الكفار ويرتك املؤمنني مبعزل

 )29(؛}فََأْوَرَدُهْم النَّار َوبِْئَس اْلِوْرد اْلَمْوُرود{:احلق عن قوم فرعون
م يشعرون بالبؤس حلظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه : إذن .أي إ

ق على عملية الشرب من املاء، وقد تطلق على تطل" الِوْرد"فكلمة 

 )30(،}َوَنُسوُق اْلُمْجرِِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا{:ذات الورادين مثل قوله
  : وقد قال الشاعر اجلاهلي زهري بن أيب سلمى يف معلقته

َوَضْعَن ِعِصيَّ الحاِضِر اُلَمَتخّيمِ         َفلمَّا َوَرْدَن الماَء ُزرقاً ِجَماُمهُ 
)31(  

والشاعر هنا يصف الرَّْكب ساعة يرى املياه الزرقاء اخلالية من 
   )32(.أي شيء يعكرها أو ُيكدِّرها، فوضع القوم عصا الرتحال

تدفعه إىل مراجعة واألدبية  اللغوية  عراوية حاسة الش نّ وأل
ور مىت وردت ألول مرة يف النص الكلمة القرآنية يف خمتلف السّ 

ن املوضوع متماسكا أمام القارئ ال يكاد املشروح، وبذلك يكو 
ين يف أية كرمية إال ذكر آ، فهو يكاد يأيت بلفظ قر ءشييفلت منه 

مثيله يف اآليات األخرى رابطا بني اآليات بسلسلة وثيقة من املعاين 
نه بذل فوق املستطاع حىت إ... مثني الدرر فيقدم لسامعه تفسريا رائعاً 

تكن تفكر يف أن جتلس جملس  ن نفوسا ملآجذب إىل روضة القر 
فإذا اجنذبت إىل تفسري الشعراوي هذا ، املستفيد من كتاب اهللا

الرجل قد امتلك من أزمة اإلمتاع وأعنة  االجنذاب فمعىن ذلك أنَّ 
  .التوجيه ما جعل تأثريه ذا سطوع نفاذ

 :التمثيل الكاشف -4

َأْوَصل مدول  املعاش، وبه التمثيل من الواقعالشعراوي استخدم 
اآليات ومعانيها، والتمثيل والتصوير مسة من مسات األداء اخلطاب 

ن مغاية املتكلم  ألنه ة خطابه الوضوحومن هنا كانت خاصي القرآين،
 ؛الذي يلغز يف قوله ال يفهمه أحد ألنَّ ، وبه يدرك السياق، الكالم

 ،نه بذلك يصعد مراقي الفكرأيستطيل مبا يلغز مدعيا  بل حياول أنْ 
  . نه أوصد األبواب بينه وبني قارئيه فما أفاد أو استفادأوما علم 

يستعرض الشعراوي اآلية التالية ويقدم الصورة ِإمجاًال للمقارنة 
ِإنَّ الَِّذيَن {:واملوازنة بني أهل النار وأهل اجلنة، يقول اهللا يف أهل النار

َها َال تـَُفتَُّح َلهُ  بُوا ِبآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ ْم أَبـَْواُب السََّماِء َوَال َكذَّ
ِلَك َنْجِزي ،َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّٰى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَياطِ  وََكذَٰ

. فاآلية تعرض لنا سورة املكذبني باهللا وجزائهم )33(.}اْلُمْجرِِمينَ 
فهم لن يدخلوا اجلنة وعلى ذلك فقد سلب منهم «: يقول الشعراوي
وقف األمر على ذلك، ولكنهم يدخلون النار، إذن فهنا نفعاً، وال يت

سلب النافع وهو دخوهلم اجلنة، إنه سبحانه حرمهم ومنعهم : أمران
وبعد ذلك كان إدخاهلم النار، . ذلك النعيم، وذلك جزاء إجرامهم

َلُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك {:ويف قول احلق
فكأنَّ اإلجرام كان سببًا يف أال يدخلوا  )34(،}الظَّاِلِميَن  َنْجِزي

اجلّنة، والظلم كان سببًا يف أْن يكون من فوقهم غواش، هلم من 
فهذه الصورة  )35(.»جهنم مهاد، وهم يف النَّار حييطهم سرداقها

العجيبة توحي بكم هائل من الدالالت والصور واملشاهدات، وكأنَّ 
كشف أمامه صورة للُمكذب العنيد ومصريه القاري والسامع تت
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وهكذا الشعراوي يتبع املفردة تلوى األخرى كاشفا عن  .املنتظر
 .يمدلوهلا ومستنطقا دوراها اإلحيائي التبليغ

 :مزج العلم باألدب -5

، فالعلم ومن العلم أدباً  جعل من األدب علماً فالشعراوي 
فالعامل  ؛عاخياطب العقل واألديب خياطب العاطفة أو خياطبهما م

يلتزم بالتسلسل املنطقي واألديب يلتزم بالرتتيب الوجداين دون مراعاة 
 ،والعامل يلتزم باملوضوعية واألديب ينحو إىل التلقائية ،للنسق املنطقي

نه إأما السياق يف األدب ف ؛ياق يف العلم يرتبط بنتائج َمْعَلميهوالسّ 
من خالل نفسه  يرتبط باألديب الذي يرتجم عن الواقع واجملتمع

َلُهْم ِمْن {:فمثال عن ذلك قوله تعاىل يف سورة الكه. ومشاعره
 )36(؛}َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمينَ 

أقوال املفسرين يف أسباب التقليب، وعدد مراته،  لقد تنوعتف
ان جلهة اليمني تقلبهم ك هو أنَّ  وكيفيته، ومصدره، وتعليل ذلك

التقليب كان مرتني يف  واليسار، والذي يقلبهم هو اهللا سبحانه، وأنَّ 
م كلها الذي يرى  الطربي، ومن املفسرين كل سنة أو يف مدة رقتد

م مرة للجنب األمين ومرة للجنب  تقليب أنّ  هؤالء الفتية يف رقد
  )37(. األيسر

النظر إليهم لو أتيح لك : "ويف تفسري الشعراوي جنده يقول
م أيقاٌظ غري نائمني م حفظهم على  ذلك ألنَّ  ،خلُّيل إليك أ ر

حال اليقظة وعلى هيئتها، مث أظهر فيهم آية أخرى من اإلعجاز بأْن 
يُقلِّبهم يف نومهم مرة ناحية اليمني، وأخرى ناحية الشمال، لتظّل 

ذا اإلنسان إ ومعلوم أنَّ  ،أجسامهم على حاهلا، وال تأكلها األرض
ُقدِّر له أْن ينام فرتة طويلة على سرير املرض ُيَصاب مبرض آخر 

وقد جعل هلم هذا التقليب ذات اليمني  ..ُيسمُّونه قرحة الفراش
ويف العصر احلديث  )38(."وذات الشمال على هيئة اإليقاظ

لوال هذا التقليب ملا بقي واالكتشافات املعاصرة رأى الباحثني أنّه 
مداداته من الدم بأوعية واسعة، بل ملات من هذا اجلسم يتلقى إ

يضعون ويف بعض املستشفيات الغربية .مرض خطري امسه قرحة السرير
تز بشكل دائم بفعل حمرك كهربائي من أجل أن تقي  للمريض َأِسرّة 

  )39(.املريض قرحة السرير
 :األسلوب المطبوع -6

ماهري اجل نَّ أل ،يرتك يف النفس أثراهو الذي األسلوب املطبوع 
ومتلك القدرة على  كذب،متلك أدوات احلس اليت متيز به الصدق وال

مثال  .التفرقة بني الكلمة الصادقة واملطبوعة والكلمة الزائفة املصنوعة
َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه {:عن ذلك قوله تعاىل يف سورة يوسف َذِلَك ِمْن أَنـْ

  )40(؛}َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوا 
أنك يا حممد مل : أي ؛واخلطاب ُموجَّه إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

ِإْذ قاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإلى أَبِينا {:َتُكْن معهم حني قالوا
حاضرًا ألحداثها، والغيب  فاحلق أخربك بأنباء مل تكن  )41(؛}ِمنَّا

ومل يَِغْب عن غريك، وهو غيب نسّيب؛ وهناك هو ما غاب عنك، 
ْطلق، وهو الذي يغيب عنك وعن أمثالك من البشر

ُ
 .الغيب امل

هو حاجز الزمن املاضي  :األول: والغيب كما نعلم له ثالثة حواجز
. الذي مل تشهده؛ أو حاجز الزمن املستقبل الذي مل يَْأِت بـَْعد

ز احلاضر، مبعىن أن هو حاج :والثالث. هو حاجز املكان :والثاني
هناك أشياء حتدُث يف مكان أنت ال توجد فيه، فال تعرف من 

  )42(.أحداثه شيئاً 
فجل القصص القرآين يرتك يف النفس انطباعًا حقيقياً، ألنَّ 
ا  مشاهد وحركات كل قصة حقيقة، تنغرس يف نفس املؤمن ويعتِربُ 

ددت التأويالت وخيشع هلا، وقد برع الشعراوي يف هذا اجلانب، إْذ تع
والتفسريات يف اآلية الواحدة، وهذا بسبب األسلوب االنطباعي 

فسر ويف خلجاته
ُ
  .الذي ترك أثره يف نفس امل

 :أسلوبه بين الفصحى والعامية -7

واضح من تفسري الشعراوي أنّه مازج يف خطابه بني اللغة 
الفصحى اللهجة املصرية، بغية منهم ايصال املعىن لعموم الناس 

ذا الرأي فقال واملنص أقول  ب أنْ حِ ت نفسي أُ دْ جَ وَ "تني، وقد عرب 
إىل   بدأت انتقلُ مثُّ  ،جلعر العامي والزّ اس فكتبت الشّ تع النّ ما ميُ 
ولذلك  ،ه مل يتعلمألنَّ  ،فمن يكتب بالعامية معذور  ،عر الفصيحالشّ 

األكين  ،عر العاميجل والشّ يقول الزّ  ب كتُ أ ال بد أنْ ، و كتب 
   )43(."بالفصحى

 ،إىل املرح والدعابة اليت متيلغلبت عليه مصريته فاملالحظ أنه 
خال حديث للشيخ من دعابة أو طرفة أو ملحة أو نادرة  ويندر أنْ 

وختفف من جفاف  ،يشيع جوا من األلفة واملودة بينه وبني مجهوره
. وتربط بينه وبني الناس برباط إنسان محيم ،العلم ودسامة احلديث

ذا ا يصعد من أسلوب االقرتاب اللغوي إىل املعىن الذي  لطرحوهو 
مث يبدأ صعوده من املعاين حىت ينتهي إىل ذروة  ؛تضمه العبارة

من يسمع لدرسه حيس خبشوع وحبرارة اميانية، باإلضافة اىل جديدة، و 
 ...االصطفاءات الروحية اليت يكشفها يف أحاديثه

  :  الخاتمة
فهو يتكلم يف  ،عاصر معاً بأسلوب قدمي ومعراوي الشجاءنا 

رواق مثلما كان العلماء القدامى يفعلون، وهو يتحدث إىل مجهوره 
وبالطبع فتفسريه من طينة التفاسري  هم،ليحس بالصلة احلية بينه وبين

وهذا األسلوب يغين عن كثري من اليت يسمع هلا أكثر من أْن تُقرأ، 
 ولكنّ  ،اجلهد بالنسبة للمتعلم

ُ
 أنّ  صعوبته إالَّ علم ه يضع على كاهل امل
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  لويس دوللو مإشكالّية الثّقافة الّشخصّية والمشتركة عند
 سعاد بسناسي

  ّية اآلداب، الّلغات والفنون، قسم الّلغة العربّية وآدابهاجامعة وهران الّسانية، كلبأستاذة  *
  

  :تصدير
لقد اخرتنا عنوان هذا البحث وإشكاليته انطالقا من قراءتنا 
لكتاب حتّدث بتفصيل عن الثّقافة، وتارخيها وتطّور مفاهيمها، وكذا 
ا، وكّل ما له صلة بالثّقافة، وعنوان هذا الكتاب كاآليت : جماال

 Culture Individuelle Et" (الفرديّة وثقافة اجلمهور الثّقافة"

Culture De Masse ( يتكّون من مائة ومخس وثالثني صفحة، وهو
من احلجم الّصغري؛ بيد أّن مضمونه وعناوينه ثريّة وهاّمة وخطرية، 

وترمجه إىل العربّية الدّكتور ) Louis Dollot(مؤّلفه لويس دوللو 
وهو أحد منشورات عويدات، ) Dr. Adel Awa(  عادل العّوا

باريس، مبوجب اتّفاق مع املطبوعات اجلامعّية يف فرنسا،  -بريوت
  .م1982وكان اعتمادنا يف هذا البحث على الطّبعة الثّانية لسنة 

: جاء الكتاب مصّمما وفق اخلطّة والعناوين اآليت ذكرها 
ّتاريخ مدخل وثالثة فصول؛ حيث َوَسَم الفصل األّول منه بإسهام ال

والّزمان احلاضر، وخّص املؤّلف الفصل الثّاين للحديث عن الثّقافة 
الّشخصّية والثّقافة املشرتكة، وختمه بالفصل الثّالث الذي تناول فيه 
إشكالّية العلوم والّتقنيات والثّقافة احلديثة، ومنه وقع اختيارنا على 

ا حتليل إشكالّيات الفصل الثّاين ألمهّيتها من جهة، وخطو  رة خلفّيا
  .من جهة أخرى

  الثّقافة مفهوم ومجاالت
لقد احتّل مصطلح الثّقافة مكانة الّصدارة يف حياة األفراد 
واجملتمعات، ولعّل فكرة مل حتظ إىل اليوم مبثل ما حتظى به الثّقافة من 
ذيوع، وال سيما منذ أن وجدت فكرة الثّقافة اليت ظّلت خالل دهر 

لّنزعة وارستقراطّي، ووجدت نفسها وجها طويل تعترب شيئا فردّي ا
لوجه أمام ظاهرات اجلمهور والّتقنيات املسّماة تقنّيات مجاهرييّة؛ 
ا حتدث يف اجلماهري تأثريا جسمّيا، ومع ذلك ينبغي الّتفريق بني  ألّ

ثقافة اجلماهري وثقافة للجماهري؛ إذ األوىل تعين خصائص الثّقافة (
نّية حمّددة، أّما الثّانية فهي تعين نوع املنتج عند مجهور معّني يف فرتة زم

وقد تبّني من الّدراسات الّتتبعّية ...الثّقاّيف الذي تبلغه وسائل االّتصال
أّن الطّبقات الوسطى أكثر اجنذابا وتأثّرا بالثّقافات املوّجهة للجمهور، 
وليس الطّبقات الّشعبّية كما كان مفرتضا من قبل كما أّن الثّقافة 

 )1( )ّجهة لالستهالك اجلماهريّي ال يتلّقاها اجلمهور بنفس الّطريقةاملو 
والّسبب يف ذلك يرجع إىل كون الثّقافة هي منتوج تارخيّي متغّري 

  .ومتطّور بتطّور أفراد اجملتمعات

) لويس دوللو(ومن اجملاالت اليت اهتّمت بالثّقافة كما ذكر 
يف املؤمتر ) الّسادس بولس(اجملمع الكنائسّي املسكوّين حينما طرح 

الثّاين الفاتيكاين أّول مرسوم حول عالقة الكنيسة بالثّقافة احلديثة 
ساسة، بدءا من رئيس اجلمهوريّة الفرنسّية؛ فأولوا االهتمام بالثّقافة، 

الكّتاب، الّشعراء، الفّنانون، (ويضاف إليهم مجيع حمرتيف الثّقافة من 
ا مثل أو الذين يّتخذون رسالتهم ) العلماء الّتفكري يف شؤو

ولكن مل يكونوا مدعّوين ...) األساتذة، علماء االجتماع، الفالسفة(
رمسّيا إلبداء رأيهم يف وضع سياسة ثقافّية موضع الّتنفيذ، وقد دعا 

إىل إعادة ) باملعجم(يف جلسة خاّصة  م1972اجملمع الفرنسّي سنة 
  )2(ّية عليهتعريف مفهوم الثّقافة وإضفاء صفة األمهّية احلال

وّمت وضع تعاريف جديدة ومتعّددة ملصطلح الثّقافة، مع 
تدقيق كبري وحذر يف معناها اجملازّي، فأصبحت تطلق باملعىن اجملّرد 
العاّم مقابل كلمة طبيعة؛ فهي العبقريّة اإلنسانّية مضافة إىل الطّبيعة 

ا وإغنائها وتنميتها، والثّقافة تدّل على  نكباب ا(بغية حتوير عطاءا
اإلنسان بصورة منهجّية على تنمية ملكاته الفطريّة بدراسة اآلداب 

ومن املمكن الّنظر إىل . والعلوم والفنون وكذلك باملالحظة والّتفكري
اجملال الذي متارس فيه هذه الفاعلّية ومتييز ثقافة الذّكاء وثقافة احلكم 

ا  ...وثقافة احلساسّية ّ تدّل على وعندما تضاف كلمة الثّقافة فإ
 ...ثقافة فلسفّية، أدبّية، فّنية، علمّية: معلومات خاّصة ببحث معّني 

ويقال بوجه ...ومن اجلائز تتّبع شروط الّتحصيل أو شكل املعرفة 
ا تدّل على . ثقافة واسعة، ثقافة متينة: اإلطالق ّ أّما الثّقافة العاّمة فإ

ة كّل اختصاص املعلومات األساسّية اليت تسبق وتواكب، بصورة نافع
ذا املفهوم، تشمل املقّومات اإلنسانّية املعنويّة  )3( )مهينّ  فالثّقافة 

املتمثّلة يف الّتفكري، وخمتلف الوجوه الفكريّة والّذهنّية واملبادئ 
األخالقّية، كما تشمل املقّومات املاديّة املساعدة على تطّور احلياة 

ا؛ ألّن الثّقافة موجودة يف   .كّل مكان وزمان  مبختلف جماال
  .ازدهار مفهوم الثّقافة

لقد احتّل موضوع الثّقافة مكانة هاّمة قدميا وحديثا؛ فهي 
مركز اصطدام األفكار ويف الوقت ذاته اصطدام املستقبل، مثلما  

) رسالة الفكر(و) أهداف املعرفة(كانت يف تعاقب األزمان حال 
ملا أمكن مقارنته  وليس مبستغرب أن جند الثّقافة تفسح اجملال، تبعا

ا يف املاضي، حبسب البلدان واألفراد، تفسح اجملال أمام أكثر 
الّتأويالت اختالفا وتباينا، ودور الّتفاعل املالحظ بصددها بني اجلهد 
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وتوّقف الّشاعر اإلجنليزّي واملؤّلف الدرامّي . الفردّي وضغط اجلماهري
مصطلح  طويال أمام مشكلة تعريف) /T.S.ELIOTإليوت.س.ت(

إّن حاجة الكلمة للّتعريف تزداد بعد : (الثّقافة؛ حيث قال يف ذلك
وذلك  )4()استعماهلا الّسيئ مثلما حيتاج مذهب بعد ظهور بدعة فيه

باعتبار مشكل الثّقافة، يطرح يف كّل عصر ويف كّل جمتمع بطريقة 
 مستمرّة ومتواصلة، وسواء استعمل الّلفظ بصيغة املنّكر أم املعّرف، أم
بصيغة املفرد أم اجلمع، وإن استخدم للّداللة على شخص أو مجاعة 
أو على اجملتمع بأسره، أو عين به الفرد أو رسالة أو دولة، أو قصد 
الباحث منه الّداللة على سبل الّتحصيل واالكتساب أو على الّنتيجة 
احملّققة؛ فإّن املعىن يتغّري يف كّل حال، ويقابل لفظ الثّقافة مجلة من 

-Contre(والثّقافة املضاّدة ) Inculture(الالّثقافة : األلفاظ منها

Culture()5(  والثّقافة الطّباق)Anti-Culture()6(   
بكلمات أخرى؛ فتبدو " الثّقافة"وكثريا ما يتّم ربط كلمة 

املسرح والثّقافة، العمل والثّقافة، العلم : تتّمة هلا أو طباقا حنو
تركيبا فيه حشو، وعبارة ) ثقافة فرديّة(ارة والثّقافة؛ بينما تبدو عب

وتداخلت الكثري . عند البعض فيها تناقض داخليّ ) ثقافة اجلمهور(
/ الّتفاعل الثّقايفّ : (مثل )7(من املصطلحات اليت أجنبتها الثّقافة معها

Acculturation(  ويعين التقاء أو اصطدام ثقافتني خمتلفتني
) Culturalismes/ ملذهبّية الثّقافّيةا(ومتفاوتتني، إضافة إىل مصطلح 

وهي كلمة من أصل إجنليزّي تدّل على تأثري الوسط االجتماعّي 
الّتكّلف (املعارض للوسط العقائدّي، بل ومثل 

فاملالحظ أّن مصطلح الثّقافة يزدهر وينمو ) Culturisme/الثّقايفّ 
لة ويتطّور يف كّل حلظة، كما جنده حيمل داللة فرديّة حينا، ودال

  .مجاعّية أحيانا
  الثّقافة والثّقافات

لقد تبّني من خالل كّل ما سبق ذكره، أنّه من العسري تقدمي 
مفهوم واحد للثّقافة وذلك لتباين اخللفّيات والّذهنّيات بني األفراد 
واجملتمعات، وجند الكثري من املصطلحات اليت تزامحها كمصطلح 

ة مجاعّية نوعّية، وهي طرز حيا(الثّقافات بصيغة اجلمع اليت هي 
تؤّلف ما يسّمى الثّقافة من الّدرجة األوىل؛ أّما الثّقافة الّشخصّية فهي 
حتتّل الّدرجة الثّانية، وقوامها وعي قيمة الثّقافات، وغىن الفكر الذي 

وعلى الّصعيد اجلغراّيف جند الثّقافات تتوزّع أيضا على ...قد ينتج عنه
 )8()األّمة أم املنطقة أم اجلماعةسلم كبري سواء أكانت يف إطار 

وذلك ما يالحظ حينما تنسب الثّقافة إىل جمتمع معّني، حنو الثّقافة 
  .الفرنسّية، والثّقافة األمريكّية، وغريها

وينبغي معرفة الّشروط واألسس اليت ينبغي أن تراعى يف الفرد 
من  أنّه) إليوت(واجملتمع حّىت يستحّق اسم ثقافة أو ثقافات؛ إذ يرى 

إيكوسيا وغالوا وإيرلندا " ثقافات"العسري إطالق اسم الثّقافات على 
مادامت تتبع الثّقافة اإلجنليزيّة يف اّتصاهلا بالعامل اخلارجّي، فيعتربها 

ويفهم من هذا، أنّه باإلمكان أن  )9(ثقافات فرعّية، أو ثقافات تابعة
ان؛ إذ جند الكثري م ن نقاط تلتقي ثقافة جمتمع بآخر أو تتشا

الّتالقي مثال بني بلدان الغرب نفسها أو بلدان العرب فيما بينها؛ 
لكن ال تتماثل وال تتوّحد يف كّل اخللفّيات واملعطيات، ومع ذلك 
فهذه الّتقاربات قد متّكنهم من الّسعي إىل معاجلة مشرتكة لفكرة 

  . الثّقافة الّشخصّية
  مقّدمات الثّقافة

ع متشّعب املفاهيم والّدالالت، إّن احلديث عن الثّقافة واس
بسبب املفاهيم املتقاربة بينها وبني مصطلحات أخرى، وهي يف 
حقيقة األمر متّثل جانبا من جوانب الثّقافة، وهناك من يسّميهم 

املعرفة واملعلومات، وسعة : وعددهم سّتة )10(باألصدقاء الزّائفني"
ف بعضها ببعض غالبا؛ االّطالع، والّتعليم، والّرتبية، والّتكوين، يعرّ 

تدّل على املعلومات الّناجزة، وتدّل على  )Savoir( )11(فاملعرفة 
الّتجربة، وعلى قيمة كمّية ال كيفّية، وتدّل على خزن الفكر والوقائع 

يف كالمه عن   )Moliere/موليري(واألفكار باملعىن الذي استعمله 
كرة املشهورة اليت ، والثّقافة هي صياغة عاملة للف"الّنساء العاملات"

الثّقافة هي ما يبقى بعد )  (E.Herriot/إدوار هريو(نسبت إىل 
فبعض املعرفة ينبغي أن يستمّر، وال وجود للثّقافة ) نسيان كّل شيئ

 .إذا مل يسبقها تفكري يرمي إىل استخالص روحها ومعناها

من ) Connaissances(كما يقرتب مصطلح املعلومات 
وسعة االّطالع . عل املفهوم أكثر جتريدامفهوم املعرفة، وهي جت

)Erudition ( تدّل على اختصاص املعرفة أو املعلومات يف فرع
معّني، وبوجه عاّم فرع أدّيب أو ما ينتمي إىل العلوم اإلنسانّية، وكّل 
إنسان مثّقف ال يستغين عن املعلومات؛ ولكن ال يفرض عليه أن 

ا اختياريّا؛ أّما الّتعليم يكون واسع االّطالع، كون ذلك يبقى أمر 
)Instruction ( فهو مقّدمة حقيقّية للثّقافة، ومسة إلزامّية، فهو سبيل

من سبل الّتحصيل ورصيد املعلومات، ووسيلة نقل؛ ولكّنه معطى 
  .أّويل وضرورّي للثّقافة

ويتّم الّتعليم عن طريق معّلمني، وأدوات ووسائل تساعدهم 
وتعترب الّرتبّية . ّطريقة الّسمعّية البصريّةعلى ذلك، إضافة إىل إسهام ال

العملّية وسيلة للّتعليم، والثّقافة هي غري الّتعليم وغري الّرتبية، مع أّن 
الّرتبية هي أحد أهّم طموحات الّدول، وهي تستهدف تقدمي 
املعلومات، كما متنح الفرد تكوينا أّمت، كالّرتبية البدنّية، والّرتبية 

تماعّية، واملدنّية، وغريها، وكّلها وسائل أساسّية لنقل األخالقّية، واالج
  .الثّقافة
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فالّرتبية متّثل صعيدا متوّسطا بني الّتعّلم والثّقافة؛ ألّن الفرد 
املتعّلم والفرد املثّقف قد يكونان شخصني خمتلفني، والثّقافة متضي إىل 
أبعد من ذلك، وتنطوي على عالقة توازن يقيمها املرء بينه وبني 
أقرانه، وبينه وبني مواضيع الثّقافة، ويساعد على كّل هذا الّتكوين 

)Formation ( وهو ذو أمهّية، ألنّه يساعد على ما يعوز املرء
وينقصه، كجمع معلوماته وتنظيمها تنظيما موائما وتأّملّيا؛ بغية أن 

ومع ذلك ينبغي أن  )12(يستخلص بالّتكرار أفضل ما تنطوي عليه
. ّتكوين من أجل هدف معّني، وترتبط بغايات حمّددةتقوم عملّية ال

ونستخلص ممّا سبق، أّن املعرفة، واملعلومات، والّتعليم، والّرتبية، 
وللثّقافة مناخ . والّتكوين، وسعة االّطالع تعترب مقّدمات الثّقافة

احلريّة، والّتهّيؤ، ّمث الوراثة : ينطوي على ثالثة معطيات أساسّية هي
كما حيتاج اإلنسان إىل عناصر حّية لنمّوه   )13(البيئةاالجتماعّية ف

الثّقاّيف، ومها عنصران يتداخالن يف تقدير املعطى واملكتسب، مفهوم 
حيّدد هويّة اإلنسان املثّقف " ذايتّ "أو موضوعّي، ومفهوم " كّمي"

ا اخلاّصة   .بالّنسبة ألقرانه، وينجز منح فرديته ميزا
افة عند األفراد، فإّن إحداها حتما إنّه ورغم تعّدد روافد الثّق

تكون سائدة بوجه عاّم؛ فكيف بإمكانه استخدام امللكات اليت 
ذا  ا، وما اإلمكانات املتاحة له لبلوغ ثقافة جديرة  يتصّرف 
االسم؟ إّن املفهوم الكّمي أو املوضوعّي له دوره يف حتديد اهلويّة 

الّتغاضي عن سعة الّرفد الفرديّة؛ فالثّقافة الفرديّة كانت تسرف يف 
االجتماعّي، وكان االهتمام كثريا بالّرتبية البدنّية اليت تويل االهتمام 

فتأليف ما يسّمى بنواة الثّقافة . باجلسم، لكي يكون الفرد مثّقفا
الّشخصّية، هو نسيج ثقاّيف، يشتمل على متحّوالت إىل جانب 

ارسة نوع من اشتماله على عناصر ثابتة، وهذا ما يدفعنا إىل مم
الّتحليل ثالثّي األبعاد، وبالّرتتيب، مضمون الثّقافة احلديثة، ودرجتها، 

  .وسعتها
وخالصة ما سبق، أّن الثّقافة جبوهرها جتّرد ومشاركة، وينبغي 

وهي . أن تبلغ مستوى معّني من املعلومات حىت تستحّق اسم الثّقافة
قافة الّرفيعة مستويات حبسب مسات ومستويات أفرادها؛ فهناك الثّ 

لكبار املفّكرين الذين ال يّتسمون بسمة اختصاص معّني، ويف طرفها 
املقابل توجد الثّقافة األساسّية أو األولّية اليت متّثل احلّد األدىن من 
املعلومات اليت ال ترفد صاحبها مبا يفّتح كيانه بصورة تاّمة، وقد 

ا  تعليما أو تربية، يرفض البعض تسميتها ثقافة؛ بل ال تزيد عن كو
وبني هذين احلّدين توجد الثّقافة املتوّسطة وهي األكثر شيوعا؛ إذ 

  . تتيح للفرد أن حييا حياة الئقة
ومهما يكن من أمر، فإّن اإلنسان املثّقف ال يتأّلق على حنو 
واحد يف مجيع جماالت الفكر، والثّقافة ينبغي أن تتجّدد وتتطّور 

فال ثقافة بال جهد، ألّن كّل ثقافة جبوهرها بتجّدد العلوم واجملتمعات؛ 
ال ترتوي، والثّقافة هي كّل ما يرقى باحلياة، ولذا جيب تغيري احلياة 
وجتديدها ومسايرة ذلك، كما ال ننسى دائما أّن الثّقافة بدون 
اآلخرين من املستحيالت، وهي فضال عن ذلك عطاء من الّذات، 

 املواهب واملعلومات، وهي ومشاركة يف ترّصد اإلنسان، ومسامهة يف
ليست ترفا وال امتيازا، وال تكوينا إضافّيا يلي الّتعليم والّرتبية؛ بل 

لويس (الثّقافة هي شكل حياة أمسى كما جاء كّل ذلك يف مفهوم 
  .للثّقافة الفرديّة وثقافة اجلمهور) دوللو

  :الهوامش
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جنم، الثّقافة بني العاملّية واحمللّية يف الّنقد األدّيب والّتحليل الّنفسّي، دار اجليل، بريوت، 

  .280م، ص1991، 1مكتبة الّسائح، طرابلس، ط
العّوا، الثّقافة الفرديّة وثقافة اجلمهور، منشورات ينظر، لويس دوللو، تر، عادل  .2

  .، وما بعدها06م، ص1982عويدات، بريوت لبنان، ط
  .باختصار 08نفسه، ص .3
  .10، صنفسه .4
يف  )H.MARCUSE/هربرت ماركيوز(هذا املعىن استخدمه . 11نفسه، ص .5

  .م1965مؤلّفه الثّقافة واجملتمع 
  .ويقابل هذا الثّقافة املتوّحشة. 11نفسه، ص .6
  .12نفسه، ص .7
  .، وما بعدها، باختصار56، صنقسه .8
  .57نفسه، ص .9

  .58نفسه، ص .10
وإشكالّية املعرفة سؤال مركزّي يف العلم املعرّيف، طرحه بشكل دقيق العامل الّلساّين  .11

كيف حيدث أّن الكائنات البشريّة يف : (م؛ حيث قال1975الّنحوّي تشومسكي سنة 
ون رغم ذلك قادرة على معرفة ما تعرفه، ارتباطها احملدود والّشخصّي بالعامل تك

سواء كانت   "distal"فاإلنسان ميتلك معرفة ما عن حقائق موجودة فعال، وعن بعد 
طبيعّية أو اجتماعّية أو رياضّية أو لسانّية، ويدخل معها يف تفاعل، عن طريق احلواس مثّ 

الم عشري، عندما ينظر، عبد السّ ) بواسطة احلدس، وأخريا عن طريق الّتفكري املعقلن
نتواصل نغّري، مقاربة تداولّية معرفّية آلليات الّتواصل واحلجاج، إفريقيا الّشرق، املغرب، 

  .26م، ص2012
 .، بتصّرف واختصار61صالثّقافة الفرديّة وثقافة اجلمهور،  ،لويس دوللو .12
  .وما بعدها بتصّرف 63نفسه، ص .13
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  ماعية والعلوم الطبيعية عند كارل بوبرأطروحة وحدة المنهج بين العلوم االجت
  محمد بوحجلة .أ
 جامعة الشلف –أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  
حتتل العلوم االجتماعية مكانة أساسية يف الفكر الفلسفي 

 Karl Raimundللفيلسوف االجنلوساكسوين كارل رميوند بوبر 

Popper )1902-1994 ( من املشكلة االبستمولوجية باعتبارها جزءا
واملنهجية من جهة، وباعتبارها متعلقة باجملال السياسي من جهة 
أخرى، وسنركز يف هذا البحث على دراسة الشق األول من هذه 
املشكلة أي الشق االبستمولوجي واملنهجي، وذلك انطالقا من 
إشكال مركزي يتمحور حول مدى علمية العلوم االجتماعية يف نظر 

كيف ميكن اعتبار : لفيلسوف، والذي ميكن صياغته كاآليتهذا ا
العلوم االجتماعية دراسات علمية على غرار العلوم الطبيعية يف نظر  

 كارل بوبر؟

ولكن هذا اإلشكال املركزي ترتتب عليه تساؤالت فرعية  
كثرية البد من املرور عربها من أجل الوصول إىل حله، ومن أهم هذه 

اهي العلوم االجتماعية؟ وماهو اهلدف منها؟ م: التساؤالت ما يلي
ا؟ وماهو املنهج املناسب هلا؟   وماهي اخلصوصيات اليت تتميز 

تتميز فلسفة كارل بوبر مبنهجية واضحة هي منهجية اهلدم 
والبناء أو النقد والتجاوز، فهو يف مشروعه االيستمولوجي الذي 

كبديل هيكلي   Falsifiabilitéيتأسس على معيار القابلية للتكذيب 
ملبدأ التحقق التجرييب الذي اشتهرت به الفلسفة اإلمربيقية 
الكالسيكية ووريثيها الشرعيني التيار التحليلي والوضعي املنطقي، 
ويتأسس هذا املشروع كذلك على منهج احملاولة واخلطأ أو منهج 

كمنهج للعلم بديال ملنهج االستقراء، ويف Falsification التكذيب 
ال يعترب بوبر من ألد خصوم االستقراء  كما أشار إىل ذلك  هذا اجمل

كثري من الباحثني ومنهم الباحثة العربية ميىن طريف اخلويل اليت قالت 
لو أردنا تلخيص فلسفة بوبر يف كلمة واحدة «: يف هذا الصدد

، فما من حماضرة يلقيها أو )الال استقراء(لكانت ضد االستقراء أو 
ويف هذا  )1(،»ويؤكد فيها أن االستقراء خرافةمقالة يكتبها إال 

السياق ميكن القول أن نقد كارل بوبر للوضعية املنطقية ولدافيد هيوم 
ميثل مرحلة اهلدم، بينما قوله مببدأ القابلية للتكذيب كأساس للعلم 
وقوله مبنهج احملاولة واخلطأ أو التكذيب كمنهج علمي ميثل مرحلة 

وعه السياسي املعروف باجملتمع املفتوح اتبع البناء، وهو كذلك يف مشر 
نفس املنهجية أي منهجية اهلدم والبناء، فدراسته وحتليله للمجتمع 
املغلق متثل مرحلة اهلدم، حيث قام بوبر بدراسة جينالوجية للفكر 
السياسي لكل من أفالطون وهيغل وماركس ووجه هلم انتقادات 

لسفة التارخيانية شديدة واعتربهم املمثلني األساسيني للف
Historicisme  اليت تأسست عليها األنظمة الشمولية القدمية

واحلديثة، بينما متثل دراسة وحتليل اجملتمع املفتوح مرحلة البناء، حيث 
يقرتح بوبر جمتمعا مفتوحا يقوم على أسس ليربالية حمضة كالدميقراطية 

  .والتسامح واملسؤولية واحلرية
ديث عن منهج العلوم االجتماعية ولكن قبل الشروع يف احل

عند كارل بوبر ارتأينا أن حندد بعض املفاهيم االبستمولوجية اخلاصة 
 Falsifiabilitéإمكان التكذيب اليت يستعملها هذا الفيلسوف مثل 

)Falsifiabilité(  والتكذيبFalsification )Falsification (
ويف هذا السياق وذلك نظرا للتداخل املوجود بني هذين املفهومني، 

جيب علينا أن منيز بوضوح بني قابلية التكذيب  «: يقول كارل بوبر
والتكذيب، لقد سبق أن قدمنا قابلية التكذيب كمعيار للخاصية 
اإلمربيقية لنسق من القضايا، أما بالنسبة للتكذيب جيب علينا أن 
نقدم قواعد خاصة حتدد لنا حتت أي الشروط ننظر للنسق على أنه 

ومعىن ذلك أن كارل بوبر يستعمل مصطلح إمكان  )2(،»مكذب
التكذيب كمعيار للتميز بني اخلطاب العلمي واخلطاب الالعلمي، 
وهو املعيار الذي على أساسه نفى بوبر صفة العلمية على نظرييت 
التحليل النفسي واملاركسية واعتربمها نسقني تأويليني ودوغمائيني غري 

من هذا املعيار أيضا اعترب نظرية النسبية قابلني للتكذيب، وانطالقا 
: ألنشطاين نظرية علمية مستوفية لشرط القابلية للتكذيب كما يقول

بدأ يداخلين شعور بعدم االرتياح هلذه  1919يف صيف عام «
ملاذا تبدوا : النظريات حول ادعائها للمنزلة العلمية، وبدأت أتساءل

خمتلقة عن  ]اركسيةيقصد التحليل النفسي وامل[هذه النظريات 
النظريات الفيزيائية مثل نظرية نيوتن وباألخص عن نظرية 

بينما يستعمل مصطلح التكذيب كمنهج للعلم، وما  )3(،»النسبية
يهمنا يف هذا املوضوع هو التكذيب أو كما يسميه أحيانا منهج 
احملاولة واخلطأ، وهو منهج استوحاه بوبر من مصدرين أساسيني، 

مبفهوم احلقيقة عند ألفريد تارسكي، والذي رأى أنه ال أوهلما تأثره 
ميكن الوصول إىل احلقيقة على أساس اليقني، ألن اليقني الوحيد هو 

وثانيهما تأثره بنظرية االنتخاب الطبيعي يف األنواع احلية  )4(اخلطأ،
حيث رأى بوبر أن النشاط املعريف هو  )5(،)البقاء لألصلح(لداروين 

مل وفق مبدأ احملاولة واخلطأ، ويقصد بذلك الصراع عملية انتخاب تع
بني النظريات العلمية من أجل البقاء، وهنا نالحظ أن بوبر رغم أنه 
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ال يعرتف بعلمية التفسري الدارويين لتطور الكائنات احلية باعتبارها 
نظرية غري قابلة للتكذيب إال أنه يوظف منهجيتها يف تفسري تطور 

وجيب اإلشارة هنا أيضا إىل أن كارل بوبر ومن  )6(العملية املعرفية،
منطلق أنه فيلسوف أجنلوساكسوين فإنه ال يوجد بالنسبة له فرق بني 

 La(وفلسفة العلوم ) Epistémologie(االبستمولوجيا 

philosophie des science ( ونظرية املعرفة)La théorie de la 
connaissance ( وامليتودولوجيا)Méthodologie ( ذلك خبالف و

  .   الفالسفة الفرنسيني الذين مييزون متييزا واضحا بني هذه املفاهيم 
وجتدر اإلشارة هنا أيضا إىل أن املشروع االبستمولوجي لبوبر 
يندرج يف إطار مسامهة هذا الفيلسوف يف البحث عن خمرج لألزمة 
اليت عرفها العلم املعاصر واملقصود باألزمة هنا كما يعرف ذلك جيدا  
كل باحث يف الفلسفة هي أزمة العلوم الرياضية والفيزيائية اليت أدت 
إىل تغيري جذري يف املفاهيم العلمية والفلسفية، ويف هذا اجملال أصدر 

 La logique de laمنطق الكشف العلمي (بوبر كتابه 

découverte scientifique ( وهو العمل الذي عرب فيه 1934سنة ،
اجتاه أهم القضايا العلمية اليت طرحت بعد  عن موقفه االبستمولوجي

هذه األزمة، بينما يندرج مشروعه السياسي يف إطار البحث عن خمرج 
لألزمات املتتالية اليت أصابت النظام واجملتمع الليربايل الغريب يف 
النصف األول من القرن العشرين، ويف هذا الصدد أصدر كتابه 

 La société ouverte et sesاجملتمع املفتوح وأعداؤه (الشهري 

ennemis ( وهو العمل الذي عرب فيه عن موقفه 1945سنة ،
النقدي السياسي وعن حماولته تقدمي احلل املناسب لألزمة الليربالية 
الداخلية خصوصا مع تصاعد املد الشيوعي والنازي والفاشي آنذاك، 

املشروع السياسي واملشروع (ونقطة التقاء هذين املوضوعني أي 
عند بوبر هي العلوم االجتماعية وذلك باعتبار ) االيستمولوجي

بؤس (السياسة علما اجتماعيا، وهذا ما أوضحه يف كتابه الثالث 
الذي أصدره سنة ) La misère de l’historicismeااليديولوجيا 

، فما هو املوقف االبستمولوجي واملنهجي لكارل بوبر من 1957
  العلوم االجتماعية؟
هو مصطلح  «: ي اللند العلوم االجتماعية بقولهيعرف أندر 

بل ) Sociologie(واسع جدا ال يقال فقط  على علم االجتماع 
يقال على كل العلوم املتعلقة باجملتمع كاالقتصاد والتاريخ واجلغرافيا 

وانطالقا من املفهوم السابق ميكن القول أن العلوم  )7(،»اخل...البشرية
ا الباحثون والعلماء لتطوير املعرفة يف  االجتماعية هي اليت خيتص

جماالت التاريخ واجلغرافيا البشرية والسياسة واالقتصاد واالجتماع 
واالنثروبولوجيا وغريها، أي أن مصطلح العلوم االجتماعية يطلق على 
تم باإلنسان واجملتمع، أوهي جمموع العلوم اليت  أي نوع من الدراسة 

ع، وإذا كان هذا هو املفهوم واهلدف تدرس اإلنسان داخل اجملتم
هو مفهومها وهدفها حسب كارل العام للعلوم االجتماعية، فما 

  ؟بوبر
من املعلوم أن كارل بوبر ليس فيلسوفا ماهويا، بل هو على 

، أي )Anti-essentialisme(العكس من ذلك فيلسوف ال ماهوي 
يها ألن ذلك ال يهتم بتقدمي تعريفات باملاهية للمفاهيم اليت يبحث ف

يتناقض مع مبادئه الفلسفية، فهو ال يرى مهمة العلم هي البحث 
عن ماهيات األشياء ووصفها عن طريق تعريفات ثابتة، لذلك كان 
عادة ما يكتفي بتقدمي تعريفات وظيفية تساعد على توضيح املشكلة 
اليت يبحث فيها ويرفض إعطاء تعريف باملاهية للعلوم االجتماعية، 

عرف العلوم االجتماعية من حيث مهمتها وهدفها، وعليه أي أنه ي
  فما هي املهمة األساسية للعلوم االجتماعية حسب بوبر ؟ 

نظرا لتلك األسباب اليت ذكرناها سابقا واملتعلقة خصوصا 
بال ماهوية بوبر، فان مهمة العلوم االجتماعية ال جيب أن تعود إىل 

ا هي األمة؟ وما هي ما هي األسرة ؟ وم: تلك األسئلة من نوع
الدولــة؟ وما هو اجملتمع؟، ألن حماولة تعريفنا ودراستنا هلذه الظواهر 
انطالقا من هذه األسئلة يؤدي بنا إىل السقوط يف فخ املاهوية، حيث 

إن اهلدف األساسي للعلوم «: يعرف بوبر العلوم االجتماعية بقوله
 )8(،»ترتتـب على أفعالنااالجتماعية هو تفسيـر اآلثار والنتــائــج اليت 

إن اهلدف األمسى للعلوم االجتماعية هو دراسة «: ويعرفها أيضا بقوله
مثل مؤسسة األمن وشركات التأمني (املؤسسات االجتمـــــاعية 

مثل الدول (واجلمـــاعات االجتماعية ) واملؤسسات الرتبوية واحلكومة
 )9(،)جتماعيةواألمم والطبقات االجتماعية وخمتلف اجملموعـات اال

أي أن العلوم االجتماعية تدرس ظواهر من نوع خاص خيتلف نوعا 
ما عن الظواهر الفيزيائية، وهدفها هو دراسة كيفية ظهور هذه 
الظواهر وتطورها وأبعادها وكيف تؤدي إىل نتائج متوقعة أو غري 

  .متوقعة 
هاجم ) اجملتمع املفتوح وأعداؤه(وإذا كان كارل بوبر يف كتابه 

) Historicisme(خلطر الذي تشكله فلسفة املذهــب التاريـــخاين ا
) بؤس االيديولوجيا(على اجملتمعـات فإن النقد هلذا املذهب يف كتابه 

يأخذ بعدا خمتلفا حيث ركز فيه على نوعية املنهج املتبع من طرف 
هذا املذهب يف دراسة اجملتمع، حيث انتقد كارل بوبر املنهجية اليت 

إن االعتقاد باملصري التارخيي جمرد  «أحكام خاطئة حسبه تصل إىل 
خرافة، وأنه ال ميكن التنبؤ مبجرى التـاريخ اإلنسـاين بطـريقـة من 

وهو يقصد بذلك منهج العلوم  )10(،»الطـرق العلميــة أو العقليــة 
االجتماعية الذي يقوم على التنبؤ التارخيي كهدف أساسي له والذي 

ف يكشف لنا القوانني واالجتاهات اليت تسري التطور يرى أن هذا اهلد
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االجتماعي، وهذا عني اخلطأ يف نظر بوبر، حيث يعرف كارل بوبر 
ذه «: املذهب التارخياين يف كتابه بؤس اإليديولوجيا كما يلي أقصد 

طريقة يف معاجلة العلوم االجتماعية  ]أي املذهب التارخياين[العبارة 
خيي هو غايتها الرئيسة، كما تفرتض إمكان تفرتض أن التنبؤ التار 

الوصول إىل هذه الغاية بالكشف عن القوانني واالجتاهات اليت يسري 
أي أن مهمة العلوم االجتماعية يف نظره  )11(،»التطور التارخيي وفقها

ليست هي التنبؤ باملستقبل وبالتطور االجتماعي على غرار العلوم 
ال أعتقد أن التنبؤ التارخيي «: ولالطبيعية وعلم الفلك ويف هذا يق

وهنا يعطينا بوبر مثاال حيا من  )12(،»من مهام العلوم االجتماعية
لنفرض مثال التنبؤ بأن سعر األسهم سوف  «: العلوم االقتصادية

يأخذ يف االرتفاع مدى ثالثة أيام مث يهبط بعدها، فمن الواضح أن  
م الثالث، وذلك كل من له صلة بالسوق سوف يبيع أسهمه يف اليو 

وعليه فان التنبؤات ... يتسبب يف هبوط األسعار ويكذب التنبؤ 
وهذا املوقف  )13(،»االجتماعية العلمية الدقيقة هي إذن مستحيلة

يشبه موقف بوبر الرافض لالستقراء والتعميم يف العلوم الطبيعية 
  . والفيزيائية 

: فنيوقد صنف كارل بوبر أنصار املذهب التارخياين إىل صن
نستطيع أن نصنف املدارس الفكرية اليت عنيت بالنظر يف مناهج «

األوىل مؤيدة للمذهب الطبيـعي، : العلـوم االجتماعيـة إىل مدرستــني 
ويقصد باملذهب الطبيعي ما يعرف  )14(،»واألخـرى معارضـة له

بأصحاب النزعة الوضعية الذين يرون أن منهج العلوم الطبيعية ميكن 
ى العلوم االجتماعية، ويقصد باالجتاه الالطبيعي ما يعرف تطبيقه عل

بأصحاب النزعة التأملية والذين يفكرون بطريقة معاكسة للفئة األوىل 
ويعتقدون أنه ال ميكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على العلوم 
االجتماعية من أجل الوصول إىل قوانني على غرار القوانني الطبيعية، 

الختالف الظاهر بني الطرفني حول عدة مسائل ورغم التعارض وا
متعلقة بالعلـوم االجتماعية، فإن كال النظريتني تتأسس على منهج 

إن اآلراء «: خاطئ وغري موثوق يف نظر بوبر وينتقدمها معا قائال
واحلجج املختلفة سواء منها ما كان معارضا للمذهب الطبيــعي أو 

فهم خاطئ ملناهج العلوم مؤيـدا له هي حجـج وآراء تقـوم على 
وحيمل كارل بوبر أنصار منهج املذهب التارخياين  )15(،»الطبيعية

ا اعتقدت  املسؤولية على احلالة السيئة للعلوم االجتماعية النظرية أل
بوجود قانون للتاريخ، ومعىن ذلك أن بوبر يركز يف نقده هنا على 

الجتماعية من اجلانب املنهجي، وأمام هذا الوضع السيئ للعلوم ا
الناحية املنهجية، ما هو املنهج الذي يقرتحه بوبر للعلوم االجتماعية 

  ؟ وما هي مميزات هذا املنهج ؟

بني العلوم من أهم ) وحدة املنهج ( تعترب أطروحة 
األطروحات االبستمولوجية وامليتودولوجية اليت ظل بوبر يدافع عنها، 

فس املنهج الذي اقرتحه أي أن العلوم االجتماعية جيب أن تطبق ن
ألنه ال يوجد على العموم ) احملاولة واخلطأ(للعلوم الطبيعية أي منهج 

مثلها يف ذلك مثل العلوم  -تنطلق العلوم الطبيعية «فرق بينهما 
وحلل مثل هذه املشكالت ... دائما من مشكالت  -االجتماعية 

عقل فان العلوم الطبيعية تستخدم نفس املنهج الذي يستخدمه ال
هذا املنهج يفرتض . ،)احملاولة واخلطأ( البشري السليم أال وهو منهج 

أن هناك حلوال كثرية، يتم اختبار كل منها ومن مث استبعاده إذا ثبت 
ويبدوا أن هذا املنهج املنطقي الوحيد املمكن، إذ أنه املنهج . خطئه 

 الذي تستخدمه حىت أدىن الكائنات العضوية أال وهو األميبا ذات
وانتقد   )16(،»اخللية الواحدة يف حماولتها حلل مشكلة من املشكالت

كارل بوبر بشدة االجتاه الالطبيعي أي االجتاه الذي يرى أن املنهج 
املطبق يف العلوم الطبيعية وعلى اخلصوص يف الفيزياء ال ميكن تطبيقه 

يزعم البعض أن املناهج «: يف العلوم االجتماعية وقال يف هذا الشأن
ا العلوم الطبيعية الميكن تطبيقها على العلوم االجتماعية،  ال يت تتميز 

ويقول هؤالء إن القوانني الطبيعية هي قوانني صادقة يف كل مكان 
وينكر هؤالء أيضا أن يكون النتظام وقوع الظواهر ... وزمان، 

االجتماعية ما لنظريه يف العامل الطبيعي من طابع ثابت وذلك ألن 
جتماعية تتغري بتغري الشروط التارخيية، والفوارق الظواهر اال

تتعلق بالتعميم والتجريب وتعقد ... وحججهم الرئيسة...احلضارية
وعلى العكس  )17(،» الظواهر االجتماعية وصعوبة التنبؤات الدقيقة

من ذلك يرى بوبر أنه ال ميكن التمييز بني العلوم الطبيعية والعلوم 
ألن كالمها خيضع لنفس عملية التخمني  االجتماعية من حيث املنهج

والرفض، وجيب دائما إلغاء النظريات اخلاطئة من أجل االقرتاب من 
احلقيقة، ويربر بوبر موقفه هذا بإمكانية وصول العلوم االجتماعية مبا 
وصل إليه علم االقتصاد، وهو العلم الذي يعتربه علما منوذجيا يف 

ها تأخرا مقارنة مع العلوم العلوم االجتماعية من حيث أنه أقل
الطبيعية، حيث أشاد بوبر بعلم االقتصاد والحظ أنه أكثر العلوم 
االجتماعية تقدما، وهو دليل على إمكانية وجود قوانني علمية 

ال ميكن رفع املداخيل احلقيقية للطبقة النشطة  «: اجتمــاعية مثل 
 املداخيل وال ميكن حتقيق املساواة يف... دون الرفع من اإلنتاج 

وال ميكن إتباع سياسة عامة ... احلقيقية ورفع اإلنتاج يف نفس الوقت
ومما سبق نستخلص أن فكرة  )18(،»للتشغيل دون أن حيدث تضخم

وحدة املنهج عند بوبر تعين أن العلوم االجتماعية جيب أن تتبع نفس 
ة اخلطوات اليت تتبع يف العلوم الطبيعية، وهذا معناه أيضا أن املعرف

حسب بوبر تتطور بنقد النظريات السابقة وتفنيدها، وهذا ما جيب 
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طبعا  –أن يكون عليه احلال يف العلوم االجتماعية، واملنهج املفضل 
أعتقد أننا يف كل «: بالنسبة لبوبر هو املنهج الفرضي االستنباطي  –

مرحلة من مراحل البحث العلمي نبدأ دائما بشيء له طبيعة النظرية 
وتكون يف غالب  -لفرض أو احلكم السابق أو املشكلة وذلك كا

وهذه األشياء هي اليت توجه  -األحيان مشكلة تكنولوجية 
وهذا األمر واضح جدا يف العلوم . مشاهداتنا على حنو معني

االجتماعية منه يف العلوم الطبيعية، وذلك ألن معظم األشياء اليت 
أشياء جمردة تدرسها العلوم االجتماعية إن مل تكن كلها 

ومع ذلك فإن كارل بوبر رغم وحدوية املنهج اليت  )19(،»ونظرية
يدعوا إليها مل ينكر وجود اختالفات بني العلوم الطبيعية والعلوم 
االجتماعية، وهذه االختالفات يف نظره ناجتة عن طبيعة املوضوع 
الذي تدرسه العلوم االجتماعية أال وهو اإلنسان الذي ال ميكن 

جمرد مادة مكونة من ذرات، وهذا يطرح صعوبات كثرية مما  اعتباره
جيعل العلوم االجتماعية حسب بعض فالسفة العلم من االجتاه 

خاصة تتميز بتعقد وصعوبة التجريب، فإذا كان ) التأملي(الالطبيعي 
التجريب ممكنا يف الظواهر الطبيعية سواء كان الغرض منه إثبات 

األمر مستبعد يف العلوم االجتماعية،  الفرضية أو تفنيدها، فان هذا
وذلك ألن الظواهر االجتماعية سواء كانت تارخيية أو سيكولوجية أو 
اقتصادية أو سياسية ال ميكن أن تكون موضوعا للتجربة، ولكن بوبر 
يرد على أصحاب هذه احلجة ويرى على العكس من ذلك أن 

من املواقف  املواقف االجتماعية كموضوع للعلم أبسط وأقل تعقيدا
احلق أن هناك أسبابا قوية تدعونا إىل االعتقاد بأن العلوم  «الفيزيائية 

االجتماعية أقل تعقيدا من العلوم الطبيعية، ألن املواقف االجتماعية 
أقل تعقيدا من املواقف الفيزيائية، ذلك أنه يوجد يف معظم املواقف 

وهذا العنصر ) 20(،»االجتماعية إن مل يكن فيها كلها عنصر عقلي
العقلي هو النقطة املعلمية اليت تسهل العمل للباحث يف العلوم 

ألن الناس يكادون ال يعملون قط مبا يطابق العقل متام  «االجتماعية 
املطابقة، ولكنهم يعملون مبا يتفق والعقل يف كثري أو قليل، وهذا من 

م، شأنه أن ميكننا من ترتيب مناذج بسيطة متثل أفعاهلم وتفاعال
 )21(،»وهذه النماذج ميكن استخدامها بوصفها صورا قريبة من الواقع

وهنا يقرتح بوبر منهجا فرضيا استنباطيا للعلوم االجتماعية يسميه 
إننا نستطيع يف العلوم االجتماعية أن نستخدم «املنهج الصفري 

منهجا ميكن تسميته مبنهج الرتكيب املنطقي أو العقلي، ورمبا أطلقنا 
وأعين بذلك  Zéro Méthode) املنهج الصفري( أيضا عبارة عليه 

منهج تركيب النماذج بناءا على افرتاضنا املعقولية التامة يف جانب كل 
األفراد الذين حيتويهم موقف معني، مث نقدر احنراف السلوك الفعلي 
هلؤالء األفراد عن السلوك النموذج باعتبار هذا األخري احداثيا قيمته 

ونفهم من هذا أن كارل بوبر يدعوا إىل استخدام  )22(،»الصفر
املنهج اإلحصائي الرياضي يف العلوم االجتماعية لريد بذلك على 
حجة خصوم العلوم االجتماعية الذين يتخذون من مشكلة التكميم 
الرياضي مربرا للتشكيك يف علمية العلوم االجتماعية، ألن من مميزات 

صياغة نتائجها وقوانينها صياغة  العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء
رياضية كمية جتعل منها علوما دقيقة، ولكن ذلك غري ممكن يف 

إن «: العلوم االجتماعية، إال أن هذا العائق ميكن جتاوزه حسب بوبر
الصعوبات املتعلقة بتطبيق املناهج الكمية، من املمكن التغلب عليها، 

 أن نتخذ من معادالت إذا أردنا مثال...بتطبيق املناهج اإلحصائية،
االقتصاد الرياضي أساسا نعتمد عليه ألننا بدون مثل هذا القياس 
عاجزون عن تبيني ما إذا كانت بعض اآلثار املضادة تفوق ما قدرناه 

ففي علم الطبيعة ميكن من حيث املبدأ رد البارومرتات ... من نتائج 
عية،  وليس الواقعة يف املعادالت إىل عدد قليل من الثوابت الطبي

األمر كذلك يف االقتصاد، حيث يكون البارومرتات فيها يف معظم 
  )23( .»احلاالت اهلامة كميات سريعة التغري

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن املوقف االبستمولوجي 
واملنهجي لبوبر من العلوم االجتماعية هو موقف نقدي للمذهب 

اعية هو حتديد التارخياين الذي يؤكد أن اهلدف من العلوم االجتم
القوانني اإلنسانية وتوجيه النشاط السياسي حسب هذه القوانني، 

بتحليل وجهة ) بؤس االيديولوجيا(حيث قام بوبر خاصة يف كتابه 
نظر املذهب التارخياين وانتقده بشدة، و كشف أن وجهة نظره 
ا تتأسس على منهج غري موثوق، واعتربها خطاب ما  خاطئة أل

تأسيس خطاب عقالين ونقدي للعلوم االجتماعية ورائي ودعا إىل 
لتلعب دورا اجيابيا يف اجملتمع، وهذا النقد االبستمولوجي البوبري 
للعلوم االجتماعية يندرج حتت إطار االعتبارات االبستمولوجية العامة 
من أجل تطوير مفاهيم علمية للعلوم االجتماعية وتأسيس برنامج 

هو كذلك برنامج يعتمد على منهجي للبحث يف هذه العلوم، و 
منهجية اهلدم والبناء اليت أشرنا إليها يف بداية هذا البحث، حيث قام  
كارل بوبر بنقد املناهج املستعملة يف العلوم اإلجتماعية وبالتحديد 
املنهجني الوضعي والتأملي مث اقرتح منهجه املعروف مبنهج التكذيب 

وم الطبيعية والعلوم أو احملاولة واخلطأ كمنهج مشرتك بني العل
االجتماعية، والشك أن نقد املناهج السابقة ميثل مرحلة اهلدم 

  . واقرتاحه ملنهج التكذيب ميثل مرحلة البناء 
هذه هي إذن مبادئ املشروع االبستمولوجي واملنهجي 
للعلوم االجتماعية عند كارل بوبر، وهو مشروع خيتلف متاما عن 

الجتماعية عند كل من املدرستني املشروع االبستمولوجي للعلوم ا
الوضعية اليت ترى أن الظواهر االجتماعية ميكن تفسريها علميا على 
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غرار الظواهر الطبيعية والتأملية اليت ترى أن الظواهر االجتماعية هي 
ظواهر قابلة للفهم ال للتفسري العلمي املوضوعي خبالف الظواهر 

أن العلوم االجتماعية الطبيعية، وهو أيضا مشروع يتضح من خالله 
والعلوم الطبيعية يف نظر بوبر ختضع إىل منهج واحد هو منهج احملاولة 
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  التفكير مع مدرسة فرانكفورت ضد مدرسة فرانكفورت: يورغن هابرماس
 بالل  موقاي

 جامعة معسكر، قسم الفلسفة

   
إن املالحظ احلِذق واملتتبع لتاريخ الفلسفة الطويل، وذلك 

نقدية، األمر عائد عرب مر السنني واحلقب، جيد أن للفلسفة وظيفة 
باألساس إىل طبيعة املوضوعات اليت كانت تبحث فيها الفلسفة، من 
ا ويف عالقة هذه األخرية  حبث يف الوجود إىل البحث يف األشياء ذا
مع أشياء أخرى، وبالتايل كان التناول الفلسفي هلذه املواضيع يتم عن 

اجملاوزة، وهنا طريق املساءلة والنقد والتحليل وأحيانًا التجاوز أو 
ا املتمثلة  تكمن أصالة الفلسفة، وذلك من خالل استخدامها آلليا

  .باألساس يف املساءلة والنقد والتحليل، إضافة اىل آليات أخرى
بناء على هذا األساس ميكن أن نقول بأن الوظيفة األساسية 
للفلسفة تكمن يف النقد ــ وهو أخطرها وأمهها إذا ما نظرنا هلذه 

ة من وجهة نظر يورغن هابرماس ــ إن مثل هذا التصور هو ما املسأل
جنده جليًا وواضحًا عند أحد أشهر املدارس الفلسفية املعاصرة شهرة 

 l’école deوشعبية وأصالة، وهي مدرسة فرانكفورت النقدية 

Francfort اليت اختذت من النقد ، Critique األرضية املتينة اليت
  .بنت عليها أسسها الفكرية

لكن املالحظة اجلديرة بااللتفات أن املدرسة وإن كان النقد 
شكل هلا أرضية متينة بنت عليها أسسها الفكرية، فإنه وباملقابل 
ا  ظهرت فيها بعض االختالفات الواضحة بني أهم أعالمها وأقطا
األساسيني، األمر الذي جعلها تعرف أجياال ثالث، حيث كل جيل 

  .سرق إليه األنظارإال وتفرد مبيزة جعلته ي
إذًا ومبا أننا يف مقالنا هذا نود معاجلة مسألة كيف فكر 

 Hypothèse هابرماس مع املدرسة وضدها، فإن الفرضية اجللية

évidente هي أن هابرماس باعتباره ينتمي إىل هذه املدرسة واملمثل ،
جليلها الثاين بامتياز، فإنه كان موافقا هلم أحيانا ورافضا أحياناً 

خرى، بل وناقدًا أحايني كثرية، وبالتايل ميكن القول أن هابرماس أ
يتفق مع املدرسة يف مسائل وضدها يف مسائل، ولكن ما ميكن 

  .إضافته هو أنه بالرغم من كل ذلك فهو ميثل امتداداً تواصلياً هلا
  :إن مثل هذا األمر يدفعنا إىل طرح تساؤل مفصلي مفاده

  ري العام يف مدرسة فرانكفورت ؟هل وافق هابرماس طبيعة التفك
  أو مبعىن آخر كيف فكر هابرماس مع املدرسة ضد املدرســة؟

بداية وقبل الولوج يف معاجلة إشكاليتنا هاته، كان من 
تشكل لنا   Plan d'action الضرورة مبكان أن نتبع يف ذلك خطة

أو احلشو  Aléatoireخارطة الطريق وتبعدنا باملقابل عن العشوائية 

عريف الذي قد يكون يف كثري من االحيان يف غري حمله، متوخني يف امل
قدر  Redondance وجتنب اإلطناب Précisionذلك الدقة 

املستطاع، منطلقني يف ذلك من رؤية فرنسيس بيكون اليت يؤكد فيها 
بأن األعرج الذي يسري يف الطريق الصحيح ليسبق املتعجل الذي 

  .حييد عنه
يبدو أنه من الضروري  Visualisationر وفق هذا التصو 

وضع خطة معرفية بغرض حتديد املعطيات، وهو ما مت اقرتاحه حبسب 
  :التصور التايل

  :ــ حتديد اإلطار الفكري العام للمدرسة، وذلك من حيث 1
 التعريف باملدرسة وأجياهلا -

ا الرئيسية -  موضوعا

 املنهج النقدي: طريقة التناول -

ر هابرماس والفكر العام للمدرسة ــ دراسة مقارنة بني فك 2
  )هوركهامير ــ أدورنو ــ ماركوز(

 :مكانة هابرماس يف املدرسة -

 هل كان قدوم هابرماس إىل املدرسة مرحبا به ؟ -

 خصوصية فكر يورغن هابرماس -

رواد (مقارنة بني فكر هابرماس والفكر العام للمدرسة  -
 ).اجليل األول

  :خالصةــ  3
اتصال أم انفصال يف احلركية (ة هل هناك جتايل يف املدرس

  ).الفكرية للمدرسة
  ــ مع املدرسة يف ماذا ؟ 1: هابرماس

  ــ ضد املدرسة يف ماذا ؟ 2          
  :ــ اإلطار الفكري العام للمدرسة 1
بداية من املعروف أن مدرسة فرانكفورت ــ كما كتب بوتومورــ       

د إنشائه بقرار من هي ذلك االجتاه الذي حتقق يف فرانكفورت عن
باالتفاق مع معهد  1923فرباير  3وزارة الرتبية األملانية بتاريخ 

األحباث االجتماعية، وهي تطلق على هذا التيار الذي يدعوا ويؤكد 
، وميثل أهم Modernité philosophique ية على احلداثة الفلسف

فذت تيار هلا، مقابل االجتاهات احلالية اليت ترى أن احلداثة استن
  )1(.مهامها
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ا عدة أمساء منها     Théorie  ةيالنظرية النقد: وقد أحلقت 

critique   ا من النقد كاجتاه أساسي، كما مسيت نظرا الختاذ أصحا
 )Le marxisme européen.)2 "املاركسية األوربية"كذلك 

هذا وقد دأب املختصون يف النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت    
 Trois راحل تطورها إىل ثالث مراحل أساسيةعلى تقسيم م

étapes املرحلة األوىل اليت تأسست فيها املدرسة يف بداية ،
العشرينيات من القرن السابق عندما جتمع جمموعة من الباحثني وعلى 

وفريدريك  Max Horkheimerرأسهم ماكس هوركهامير 
 مث Franz Neumann، وفرانز نيومان  Frédéric Bloquerبلوك

 Herbert ، وهربرت ماركوزTheodor Adorno تيودور أدورنو

Marcuse الذين ميثلون ما يسمى باجليل األول هلذه املدرسة ،
 الفلسفية، واملرحلة الثانية اليت ضمت كل من يورغن هابرماس

Jurgen Habermas  وكارل أوتو آبلKarl Otto ApeL   و
، أما املرحلة  Klausوكالوس أوفه Albrecht Filmer ألربشت فيلمر

بشكل أساسي،  Axel Hnnitالثالثة فيمثلها اليوم أكسل هونيث 
وهو رائد اجليل الثالث ومدير معهد الدراسات االجتماعية 

  )3(.بفرانكفورت
ا الرئيسية فيمكن اختصارها يف النقاط     أما خبصوص موضوعا

  :التالية
ألول ملدرسة وجه الرعيل ا:   ــ نقد الوضعية والنزعة العلمية 1

 Tendanceفرانكفورت انتقاداته احلادة إىل النزعة العلمية 

scientifique  ا املفرطة وأنساقها، األمر عائد باألساس إىل أ
حتولت بنظرهم إىل إيديولوجيات مشولية تنظم عالقات اإلنسان 
باإلنسان واإلنسان باألشياء، مما حدا برواد مدرسة فرانكفورت 

ية كايدولوجيا وحماولة الكشف عن مكامن رصد حتول العقالن
  )4(.التسلط فيها وحماربة نزعتها الوثوقية

  :نقد التقنية والنزعة التكنوقراطية – 2
ا تعمل على إعطاء     لقد انتقد هابرماس الوضعية متهما إياها بأ

، واملصاحل القائمة، ذلك أن techniqueة املشروعية للسيطرة التقني
حتت رمحة التقنية يف ظل اجملتمعات الرأمسالية  اإلنسان أصبح يعيش

اليت أصبحت تستمد شرعيتها من هذه التقنية، وذلك أن الدولة 
التكنوقراطية تسعى إىل جعل التقنية والعلم وسيلة للسيطرة على 

 Laالطبيعة واإلنسان يف نفس الوقت حيث أن املنهج العلمي 

méthode scientifique تحكم يف الطبيعة الذي قاد دائما إىل ال
واليوم تتأكد السيطرة ويتسع مداها، (...) متواصل وأكثر فاعلية 

ليس فقط بواسطة التقنية، وإمنا كتقنية تقدم للسلطة السياسية 
ا جماالت الثقافة كلها الشرعية الكربى   )5(.املتنامية اليت تأخذ يف ذا

  :نقد فلسفة الوعي – 3
ممارستها النقدية على لقد وقفت النظرية النقدية من خالل 

ا  بؤر التمركز والتقوقع على موضوعات دون غريها، إىل درجة أ
الذي ينطلق منه العقل يف مسريته la loi  أصبحت هي القانون

الدائمة للبحث عن احلقيقة، وكان من أبرز واخطر هذه املركزيات 
أو العقل املتمركز على L'auto-réflexion مركزية التأمل الذايت 

  )6(.اتالذ
ا  لكن أهم ما مييز هذه املدرسة الفلسفية يتحدد يف كو

أختذت النقد منهجاً، وحاولت القيام مبمارسة نقدية جذرية للحضارة 
الغربية قصد إعادة النظر يف أسسها ونتائجها يف ضوء التحوالت 
ا احلداثة الغربية، وخاصة منذ األنوار، اليت  األساسية الكربى اليت أفرز

ا لعبت دوراً تعترب ن قطة حتول جوهرية يف مسار هذه احلداثة، كما أ
اليت عرفتها ) املرضية(هامًا يف رصد خمتلف االعراض الباثولوجية 
وضياع   Alienation اجملتمعات الغربية املعاصرة، كالتشيؤ واإلغرتاب

وغريها، مما حدا بالنظرية   la crise du sens مكانة الفرد وأزمة املعىن
ة ملدرسة فرانكفورت بتوجيه انتقادات جذرية وعميقة النقدي

Profonde  للمفاهيم والقيمValeurs  اليت تأسست عليها هذه
والتقدم  libérationواحلرية  Rationalitéاجملتمعات كالعقالنية 

، وما  Le progrès scientifique et technique العلمي والتقين
ا من نزعات وضعية وعلموية وتق نوعلمية، وغريها من ارتبط 

النزعات اليت عملت على احلفاظ على الوضع القائم واملصاحل 
املهيمنة فيه، وهلذا قدم مفكرو مدرسة فرانكفورت حتليال نقديا 
للمجتمعات املتقدمة تكنولوجيا وألسسها االيديولوجية قصد 
الكشف عن اآلليات الفكرية والسياسية اليت تتحكم وتوجه هذه 

  )7(.اجملتمعات
ــ دراسة مقارنة بين فكر هابرماس والفكر العام للمدرسة  2
  ):هوركهايمر ــ أدورنو ــ ماركوز(
 Position de Habermas à :مكانة هابرماس يف املدرسة -

l'école  
 Était-ce  أ ــ هل كان قدوم هابرماس إىل املدرسة مرحبا به ؟

l'avènement de Habermas bienvenue à l'école?  
ريخ املدرسة يبني أن هوركهامير كان ميارس نوعا من إن تا

عة، وذلك بتفضيله  داخل اجملمو   D'exclusion السياسة اإلقصائية
أما بقية  األعضاء فقد كان جمحفا يف " أدورنو"و" بلوك"كل من 

، Fromm"فروم "، Neuman"نيومان: "حقهم خاصة منهم
" كهاميرهور "، كما أن bloch" بلوخ"، وBenyamin" بنيمني"
ذهبا إىل أبعد من ذلك من خالل حماولتهما إىل تقليص " أدورنو"و
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دائرة اجملموعة، ويظهر ذلك جليا من خالل تشجيع ماركيوز املستمر 
على التخلي عن املعهد، بعدما التحق بديوان أعالم احلرب بواشنطن 

علينا إال نعول : "، كما كتب هوركهامير إىل أدورنو قائال1942سنة 
ما يفسر عدم ". على نفسينا إذا أردنا اجنازا حسنا ألهدافنا عمليا

م يسمون أقطاب  بروز صيت أمساء مدرسة فرانكفورت رغم أ

Pôles  بلوخ، بنيمني، نيومان، فروم : املدرسة خاصة منهم
  )8(.وكورش

أما عن عالقة هابرماس هوركهامير وكيفية انضمامه إىل 
ابرماس، وهو من  املدرسة، فإن هوركهامير مل يكن يرحب إطالقا 

من خالل تأكيده على ضرورة " أدورنو"قاهلا صراحة يف رسالته إىل 
حصر العمل بينهما فقط دون إشراك أحد حىت يتمكنا من حتقيق 

املسطرة، هلذا عمدا إىل قطع الطريق أمام   Objectifs األهداف
 هابرماس حىت يغري فكرة االنضمام إىل املدرسة، وقد عرب عن ذلك

قائال أنه يرى فيه كاتبا ) 1958(صراحة يف رسالة أخرى ألدورنو سنة 
أمامه حياة مرضية وحىت المعة، ولكنه لن جيلب للمركز سوى 

  )9(.متاعب خطرية
 Laوالسؤال املطروح هنا عن أية متاعب يتحدث هوركهامير؟ 

question ici d'une difficulté à parler Horkheimer?  
من أن يفقد مكانته  ن هو التخوفأن السبب قد يكو    

وشهرته يف املركز أمام بارعة هابرماس، خاصة وأن هابرماس أكد 
كان هوركهامير خوفا "بنفسه من ختوف هوركهامير الكبري منه مربزا أنه 

كبريا من أن أنزل إىل دهليز املركز لنفتح اخلزانة اليت حتتوي على 
  )10(".سلسلة كاملة من اجمللة
قوله من خالل ما تقدم، أن قدوم هابرماس مل إذا ما ميكن 

يكن مرحبا إىل حد ما، خاصة من طرف هوركهامير، لكن هذا ال 
اخل، وإال كيف نفسر أن هابرماس ...يعين أنه مت رفضه أو إقصائه

أصبح بعد ذلك الوريث الشرعي للمدرسة ؟ وإمنا هابرماس أن صح 
يف تاريخ النظرية أو منعطفا حامسا Tournant التعبري كان منعرجا 

النقدية ملدرسة فرانكفورت، فقد جاء بنظرة جديدة تتفق وختالف إىل 
حد ما رؤية مدرسة فرنكفورت النقدية، األمر الذي جعله يفكر 

، وهو ما سنحاول  Pensez à eux et contre eux معهم وضدهم
تبيانه من خالل دراسة مقارنة بني فكر هابرماس والفكر العام 

، ولكن قبل ذلك ال بدا أن )وركهامير ــ أدورنو ــ ماركوزه(للمدرسة 
  .نعرج على خصوصية فكر هابرماس

  :إن فلسفة يورغن هابرماس ترمي إىل أبعاد ثالث
  
  

  :فـــــــلسفة أخـــالقيــــــــة: أوال
ا فلسفة ترمي إىل  ميكن أن نطلق على فلسفة هابرماس أ

وموحد، وهو يف هذا متميز Projet moral بناء مشروع أخالقي 
  .مياثل مشروع السالم الدائم لكانط

  :فلسفة اجتماعية سياسية: ثانيا
لقد احتل اجلانب االجتماعي واجملال العمومي عند هابرماس 
صدارة اهتمامه، وذلك من خالل وعيه الكبري بأسئلة العصر الراهن 
موم ومآسي اإلنسانية بصفة عامة، إىل درجة أن  وتأثره الكبري 

أنه يف الواقع املعاصر ميكن اجلزم دون : "ذهب إىل القول" وسيك"
تردد بأن فوكو وهابرماس ينتميان إىل املؤلفني الذين قدموا اإلجابات 
األكثر جوهرية حول التأسيس النظري لفلسفة اجتماعية نقدية بعد 

)11(". املاركسية
فمن جهته فوكو من خالل تاريخ اجلنون يف العصر  

   )12(.1962، وهابرماس من خالل اجملال العمومي 1961الكالسيكي
  :فلسفة نقدية: ثالثا
ميثل هابرماس بامتياز أمنوذج الفيلسوف النقدي املعاصر، حيث    

بدأ تشكل الوعي النقدي لديه يف سن مبكرة من حياته اإلبداعية 
حيث اعترب أن النقد ضرورة معرفية، وأداة فعالة نستطيع من خالهلا 

وقد بدأ هذا . والواقع يف آن واحدRaison اق العقل استكشاف أعم
الوعي النقدي جليا يف مؤلفاته األوىل اليت أثارت انتباه الباحثني 
ا ووضوحها املنهجي، وخباصة مقاله الشهري  والنقاد لصرامتها وقو

 penser avec Heidegger) ) التفكري مع هيدغر ضد هيدجر(

contre Heidegger) 13(.1953الذي نشر سنة(  
 إذا بعد ما أشرنا إىل مكانة هابرماس داخل مدرسة فرانكفورت   

Position de Habermas à l'intérieur de l'école de 

Francfort ،  وذلك من  خالل قدومه إىل املدرسة إضافة إىل
خصوصية فلسفته، ميكن أن ننطلق اآلن وباطمئنان يف دراستنا 

للمدرسة، خاصة رواد اجليل األول املقارنة بينه وبني الفكر العام 
  ).هوركهامير ــ أدورنو ــ ماركوز(

إن هابرماس باعتباره أبرز أعضاء اجليل الثاين ملدرسة 
هوركهامير (فرانكفورت كانت لديه اختالفات مع أقطاب اجليل األول 

، فمن خالل نزعته النقدية اليت اكتسبها باحتكاكه )ــ أدورنو ــ ماركوز
ابرماس على جتاوز االنسداد الذي وقع فيه اعضاء ؤالء، عمل ه

 Trouver uneاجليل األول املتمثل يف عجزهم عن إجياد بديل عملي 

alternative pratiqueذلك أن .(...)وملموس للعقالنية األداتية ،
هابرماس مييز بني مستويني من العقالنية، األوىل أداتية تستند إىل 

دف إىل التحكم معرفة جتريبية ورياضية وختضع  للقواعد التقنية اليت 
اليت تعين ذلك Communicatif أو السيطرة، والثانية تواصلية 
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التفاعل الذي حيدد طبيعة العالقات االجتماعية أو اإلنسانية يف 
حقبة تارخيية ما بواسطة الرموز، واليت ختضع للمعايري اليت حتدد 

م، ويتحدد ذلك يف تطلعات أفراد اجملتمع وتصوغ فهم هؤالء لذوا
 اجملاالت األخالقية واجلمالية والسياسية، قصد حتقيق التفاهم 

Comprendreواالتفاق Accord.)14(  
بناء عليه حيصي هابرماس مجلة من األسباب اليت أدت إىل 

ا بنظره مل تكن متلك من القوة     فشل النظرية النقدية، ذلك أ
Puissance  واألساس الصلب Des fondations solides الذي

ميكنها من الصمود، وبالتايل البقاء، وهو خيص بالذكر النظرية 
النقدية، اليت أعتمد عليها  أقطاب النظرية من خالل فرتة 
ائيا أحد  األربعينات، حيث كان التحامل على العقل وعدم الثقة به 

قدية بزعامة كل من األسباب اليت أدت إىل فشل النظرية الن
  )15(".أدورنو"و "هوركهامير"

إن كالمنا هذا ميكن أن نؤكده من خالل مقولة هابرماس    
  :اليت يقول فيها

لقد بالغ هوركهامير يف صياغة فلسفة سلبية للتاريخ، لقد  "
كان يف نقده جذريًا أكثر من الالزم لكي يتسىن له أيضًا اكتشاف 

  )16(".شرارة من العقل يف املمارسة التواصلية العادية
هابرماس إضافة إىل ما تقدم يرى بأن كل من  كما أن

وذلك من خالل االنسياق وراء "هوركهامير وأدورنو قد أخطاء 
التنقيب على مواطن فشل العقل وانزالقاته اليت أثرت على اإلنسان 
تأثريًا سلبيا، مهملني بذلك الواقع املعيش واجلانب االجتماعي الذي 

ا أن حيتوي على آثار وأشكال تدل على معقول ية تواصلية من شأ
تعود باجملتمع الذي كان هو نقطة انطالق النظرية النقدية األوىل 

  )17(.والذي يسعى العودة إليه جمدداً 
إضافة إىل هذا ينتقد هابرماس النظرية النقدية وخاصة اجتاه 

املنقذ الوحيد "الذي وجد فيه Théologie هوركهامير حنو الالهوت 
 احلق والباطل، وبني األخالقي والالأخاليف، الذي يسمح بالتمييز بني

 ، وذلك أمام فشل العقل "وكقادر وحيد على اسناد معىن للحياة

l'échec de l'esprit  ًزم وخضع متاما   )18(.الذي ا
لكن املالحظة اجلديرة بااللتفات هي أن كثري من الباحثني 

منفذ يعتربون هابرماس وريثًا ألدورنو وهوركهامير، ولكن ليس ك"
لوصاياهم باملعىن الدقيق للكلمة، بل كمجدد للنظرية النقدية ملدرسة 
فرانكفورت، ذلك أن هذا األخري جيتهد من أجل تقدمي تعريف 
جديد ملهام النظرية النقدية للمجتمع واليت هي خمتلفة عن نظرية 

، من هذا املنطلق فإن هابرماس يؤكد بأن نظريته (...)اجليل األول
داية السنوات األربعني، تواصل هدف جتديد نظرية النقدية يف ب

اجتماعية نقدية مؤكداً أن املبدأ األساسي الذي أصبح الوصفة املركزية 
لنظريته االجتماعية اجلديدة هو الفعل التواصلي، وعليه فإن السمة 
األساسية اليت متيز فكر هابرماس عن فكر النظرية األم هو كون 

دأ العقل العملي لكانط خاصة يف طريقه هابرماس يريد أن يضطلع مبب
  )19(".التواصلي

ا اجلديد املتجدد مع هابرماس  هلذا تعد النظرية النقدية يف ثو
نظرية بينذاتية مؤسسة على الكالم خاصة وأن اإلنسان معروف 
تارخييًا وانرتوبولوجيًا عن طريق الكالم الذي هو ملكة ختص النوع 

  )20(.البشري دون غريه
ه فإن النظرية النقدية هلابرماس ال تشغل نفسها بالتحليل على وعلي   

 مستوى األنساق بقدر اهتمامها بالتفاعل الرمزي املتشكل عرب اللغة

Langue  وذلك استنادًا إىل حقيقة مهمة هي أنه على الفرد أن ،
يستوعب أدوار اآلخرين، بل وعليه التفاعل معهم، وذلك من خالل 

بأن املعىن ليس مفروضًا عليهم،  Foi commune اإلميان املشرتك 
 )21(.وإمنا هو موضوع خاضع للتفاوض والتداول بني األفراد

  :ــ خالصة 3
ما ميكن قوله يف األخري أن الرابط الذي جيمع بني يورغن 
م اختذوا  هابرماس وأعالم مدرسة فرانكفورت، يتمثل باألساس يف كو

النظرية النقدية األوائل كان أن فالسفة "من النقد منهجًا هلم، ذلك 
يسكنهم هاجس أساسي يتمثل أوال يف جعل النقد أسلوبًا رئيسيًا يف 
النظر إىل األشياء واألفكار واألحداث، وثانيًا يف التربم من كل نزعة 
نسقية تستهدف الدمج واالحتواء، وثالثًا يف االبتعاد عن كل 

ا من جهة، استقطاب مؤسسي  ال سيما مؤسسيت الدول واحلزب هذ
ومن جهة ثانية مل يفصلوا بني املمارسة الفلسفية وبني خمتلف العلوم 
االجتماعية باعتبارها علومًا نقدية ال تصاحل الواقع كما تريدها النزعة 
الوضعية، ويبدو أن هابرماس ال خيتلف كثريًا عن هذا املسار فربناجمه 

  )22(". رريةعقالنية حت"يدخل منذ كتاباته األوىل ضمن ما يسميه ب
لكن ما يعيبه هابرماس على رواد مدرسة فرانكفورت األوائل 

، هو أنه بالرغم من )هوركهامير ــ أدورنو ــ ماركوز(خاصة مع 
م ظلوا عاجزين عن  م الالذعة والشديدة للعقل األدايت إال أ انتقادا
تقدمي عقل بديل يدرأ مثالب العقل األدايت، وهو ما اعتربه هابرماس 

  .داداً كبرياً وقع فيه رواد اجليل األولانس
أذا هابرماس يتفق مع مدرسة فرانكفورت يف عنصر النقد، 
لكنه باملقابل خيتلف معهم يف كيفية هذا النقد، بل األمر يتعدى 
ذلك إىل اجتهاد هابرماس يف اإلتيان بعقل بديل هو سبيل اخلالص 

تكمن أصالة  للخروج من فلسفة الوعي املتمركزة حول الذات، وهنا
  .فلسفة يورغن هابرماس
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بناء عليه نقول أن نقد هابرماس للنظرية النقدية ما هو يف 
أحد  وإن كاناحلقيقة إال تطوير وتعديل ملقوالت النظرية النقدية، 

ا األساسيني فهو أحد مطوريها أيضاً، هلذا جنده يتدخل نقدياً  أقطا
  .ظرية النقديةال لشيء إال من أجل جتديد وتطوير مفاهيم الن

وفق هذا ميكن أن خنلص اآلن وباطمئنان إىل القول بأن 
هابرماس وإن كان قد وجه انتقادات كثرية إىل رواد اجليل األول 
ائيًا مع النظرية  ملدرسة فرانكفورت، فإن هذا ال يعين أنه قطع الصلة 

أن "الكالسيكية، رغم تلك االنتقادات اليت وجهها هلا، ذلك 
علمًا بأن (...) فع عن نظرية ديالكتيكية للمجتمع هابرماس يدا

الذي ال يتنكر له " أدورنو"نظريته للمجتمع ولدت من رحم فكر 
  )23(".هابرماس بل يعمل على تطويره
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  الحضارات بين الصدام والحوار
 )فيشروط ومتطلبات الحوار الثقا(

 مونيس أحمد

ماجستير فلسفة سياسية معاصرة، قسم الفلسفة جامعة وهران
  
يف العامل احلديث ورمبا كان القوة املركزية اليت حترك البشر 

  )1(".وحتشدهم
يف القرن الواحد والعشرين البشر خائفون فاحلياة أصبحت حمفوفة     

لثقايف باملخاط، اخلوف تغلغل يف اجلانب االجتماعي واالستقرار ا
ديدا  ليالمس كل هوية، خوف من اآلخر ألن األعداء يشكلون 
مروعا، ويف مقابل ذلك العامل الغريب أصبح أكثر أمنا بعد فقدان 

فال حرب تتهدد ) الشيوعية( االتحاد السوفييتيالعدو العمالق أي 
هذا العامل و ال صراعات نووية تقف مباشرة عند أبواب البيوت إال 

  .لعامل االعتيادي مل يغدوا أكثر أمناأن احلياة و ا
فقد تصدعت أمور كثرية ومل حيدث ذلك من خالل انتهاء 
ا اليت أدت  أزمة الشرق والغرب نفسها، ولكن من خالل العملية ذا

التشابك العاملي املتنامي لالقتصاد والتسارع التجاري .إىل هذه النهاية
احلياة اليومية مثلما كانت املايل والتدفق االتصايل املرتبط  به مل تعد 

  .عليه سابقا و بات املستقبل غامضا 
إىل حماولة فهم وتأصيل جذور  بهنتغتون هذا اإلشكال دفع

لقد كتب هنتغتون مقالته بعنوان صدام احلضارات سنة . الصراع
ا جملة شؤون خارجية، وطورها الحقا يف كتابه  م1993 واليت نشر

ضمنه عرض " صنع النظام العاملي  صدام احلضارات وإعادة" الشهري 
النموذج األمثل لصدام احلضارات الذي أصبح عني التعريف احملدد 
لطبيعة سياسة النظام العاملي اجلديد خالل القرن الواحد 

عرب فيه أن البعد الرئيسي واألكثر خطورة يف السياسة  .والعشرين
لفة  الكونية الناشئة سيكون الصدام بني مجاعات من حضارات خمت

كما تطرق فيه هنتغتون لتوضيح وشرح الصراع موضحا ذلك  بشروح 
ومنه الصراع احلضاري  . ومنحنيات وكذا توضيح العالقات بني الدول

لن يكون أيديولوجيا أو اقتصاديا، بل سيكون " كما يراه هنتغتون 
فكان ...االنقسام الكبري بني البشر واملصدر الغالب للصراع ثقافيا 

 لوك واألباطرة، مث قدميا بني امل

ولكن  ت، مث بني اإليديولوجيا)الدول القومية(بني الشعوب 
بعد انتهاء احلرب الباردة سينشب الصراع بني احلضارات مع حلول 
  النظام العاملي اجلديد فما يهم الناس ليس هو األيديولوجية أو املصاحل 

  

  
هو  االقتصادية، بل اإلميان و األسرة و الدم و العقيدة فذلك

ما جيمع الناس وما حياربون من أجله وميوتون يف سبيله، فالدين 
 فبعد القضاء على آخر عدو ظهر على املسرح العاملي، حموري

كد دخل الغرب مرحلة البحث عن عدو جديد حيقق ويؤ ) العراق(
األطروحة  دلتؤك  م2001 سبتمرب 11 فأتت أحداث. التفوق واملركزية

 )اإلسالم فوبيا/ إرهاب اإلسالم(القادم اهلنتغتونية هواجس اخلطر 
فتاريخ احلضارة عند الغرب هو تاريخ التمايز بينه كجنس أبيض 

متايز اختلقه . برابرة ومهجأعراق و متحضر وبني بقية العامل كأجناس و 
الغرب ليربر محالته االستعمارية العدوانية ضد الشعوب األخرى سواء 

االستعمار البالد أو لالجتار يف أهله ووجد . ا رقيقا أو استنزاف ثروا
يف هذا املفهوم مربرا يربئ نفسه من آثامه بل كما اعتاد أن يدعي 
دائما أنه استعمر هذه الشعوب لينقلها إىل احلضارة أي حملاكاة 
الغرب وإن كانت يف نظره ونظرياته أعجز عن ذلك حبكم طبيعتها 

  . وجيلتها
قاشات فكرية إن ماهية الصراع احلضاري تفهم يف ظل ن

حول ماهية الصراع يف حد ذاته  فهو السبيل الوحيد للكشف عن 
الذي يعترب أول من قال بالتغيري . هيرقليطساحلقيقة حسب 

والصريورة املستمرة وصراع األضداد، جيعل من هذا األخري يف الوجود 
  .األوىل كطرح قدمي يف الفكر اإلنساين ةالكيفية امليتافيزيقي

يخ الفلسفة  يفهم يف ظل تصور تقليدي فالصراع يف تار 
و اجلدل الفكري  هيجلتصور تقليدي ميثله كل من . وتصور حديث

ا تتطور إىل األحسن كارل ماركسمع  . من أن احلضارة يف صراعا
 فرنسيس فوكوياماوالتصور احلديث ميثله النقاش الفكري بني 

رها إىل من أن احلركة املضطردة للحضارة يف تطو  صموئيل هنتغتونو
فدراسة الصراعات احلضارية يف مرحلة العوملة يغلب عليها . األحسن

النقاش النظري يف ظل غياب مناذج واضحة عن هذه الصراعات ألن 
  .الصراع احلضاري ما هو إال منوذج من مناذج الدراسات املتعددة

وعليه فكرة وحيدة متخضت عن أطروحات أو نظريات 
ىل غاية فكرة صدام احلضارات لصموئيل الصدام منذ الفلسفة األوىل إ

هنتغتون هي أن العامل ينقسم إىل عامل غريب واحد وكثرة من العوامل 
ومن هذا املنطلق تظهر الذهنية . غري الغربية أو هو الغرب واآلخر
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واملعيار الذي يستخدمه " جون جراي"األمريكية اليت يصفها 
رة األمريكية هنتغتون ضمنا يف أغلب األحوال إمنا يعكس الفك

فالثقافة أو الشعب يعد حضارة إذا  . املتسلطة بشأن تعدد الثقافات
كان له ما ألقلية أمريكية من فاعلية سياسية ويف غري هذه احلالة فهو 

هذا ما فتح باب النقد من طرف فالسفة ومفكرين  )2("يتجاهلها
عرب أقطار العامل طارحني أفكار ونظريات هي العوض عن الصدام  

 م2001إىل األمم املتحدة عام  محمد خاتميتقدم السيد كما 
يف سياق الرد على أطروحة صدام احلضارات  . بفكرة حوار احلضارات

فكانت باألحرى رد حضاري من طرف رئيس مثقف يتحدث بنبض 
الثقافة اإلسالمية وروح الشرق وبني خبري يف دولة مل تتحرر من 

ر الثقايف شروط ومتطلبات من ومنه للحوا. سبات اهليمنة على العامل 
هو االستعداد أوال للحوار، فكل ثقافة فيها جانب إجيايب أمهها 

وجانب سليب وكل حضارة وكل ثقافة تريد أن تتحاور وتتقاطع مع 
ثقافات أخرى أو تتثاقف مع ثقافات أخرى ينبغي أن نبحث عن 

  .  ارهذا اجلانب اإلجيايب وعن هذه العناصر القمينة بتفعيل هذا احلو 
وعليه حوار احلضارات يبحث أصال عن املشرتك اإلنساين، 
إذا كان البحث عن املشرتك اإلنساين يبحث فقط تصبح الغاية غاية 

ألن . وقد يؤول هذا يف آخر املطاف إىل نوع من العبثية. معرفية
اهلدف من املعرفة أساسا هو صناعة وعي باحلدث احلضاري، 

احل اإلنسانية عامة، هذا من جانب وصناعة وعي باآلخر وحماولة لص
حتديد أويل  أما بالنسبة ملتطلبات احلضارة فمعلوم أن الناس لن 
يشاركوا يف وعيهم لآلخر، ولن يشاركوا يف الصاحل العام لإلنسانية إال 
م الثقافية املستقلة عن اآلخر، وكذلك من  إذا انطلقوا من ذوا

ة مستقلة وإذا اعرتفنا متطلبات احلوار هو االعرتاف باآلخر كحقيق
باآلخر من هذه الزاوية فينبغي قراءته قراءة موضوعية على وفق ما هو 
عليه يف الواقع، على وفق ما هو متمثل يف تصرفات أهله وهذا هو 

أما بالنسبة للمتطلبات األخرى فأمهها حتديد مقصد . املتطلب املعريف
ؤسسات اليت متثل واضح للحوار وكذا توفري جو احلرية  يف اختيار امل

يف إقامة هذا احلوار، ومنه حوار احلضارات هو اخللفية الفكرية اليت 
ينتج عنها انسجام اإلنسان الذي يعتقد هذه العقيدة وهذه املبادئ 
وينخرط من أجل املسامهة يف صاحل اإلنسانية العام باإلضافة إىل 
، ذلك جيب أن تكون هذه اخللفية الفكرية أرضية الكتشاف اآلخر

ومن خالل ذلك ترتتب عالقته بنفسه وباجملتمع الذي يعيش فيه ومن 
مث عالقته باآلخر وبالتايل مضمون لفظ حوار احلضارات معلوم لدى 
اجلميع، واإلشكالية  املطروحة ليست إشكالية الصدام بل إشكالية 
احلوار مبعىن هل حناور؟ هل نقبل احلوار أم نرفض احلوار؟ هذه الفكرة 

. املركزية وبالتايل احلوار هو املسلك الوحيد لإلنسانية هي الفكرة

وعليه العنوان األنسب للحوار هو احلوار احلضاري بني الثقافات 
وليس احلوار بني احلضارات لسبب بسيط وهو أنه ليس مثة حضارات 

رمبا يف قدمي الزمن ويف حقب تارخيية متقدمة . تتعاصر يف آن واحد
لتأخر على مستوى االتصال، فقدميا  جدا وبسبب العزلة وبسبب ا

كانت احلضارات تعيش يف آن واحد وتتعاصر مع بعضها، لكن يف 
عصر ثورة االتصاالت ال ميكننا أبدا أن نعيش أكثر من حضارة 

 صه من تعريف ابن خلدون للحضارة، واحدة، وهذا ما نستخل
احلضارة هي صناعة القوة وقوة الصناعة، احلضارات ال تتحاور، 

ارات تتناوب وهي ختضع ملفهوم النشوئية مبعىن البقاء احلض
وعليه ال ميكن أن نناقش الغرب يف اجلانب املادي  )3(لألصلح،

االبتكاري بل نناقشه يف تلك الثقافة أو ذلك االستفحال الذي نتج 
ا فأصبح اإلنسان مستلبا يف أشيائه وأصبحت . عن احلداثة وإفرازا

وهذا املوضوع عاجله . ة وعالقة إشكاليةعالقته باألشياء عالقة مأزوم
نقاد حداثيون ينتمون إىل الغرب ومدارسه مثال على ذلك مدرسة 

وركيمر وأدور ن إىل يورغن هابر  وفرانكفورت من ماركيز مرورا 
ومعىن ذلك أن هناك " الذي قال احلداثة مشروع مل ينجز ...سما

اثة ميكن أن نغري  جوانب مهمة جدا يف احلضارة الغربية ومن هذه احلد
حيثما يتحدث عن احلضارة  ابن خلدون. كيفيتها لصاحل اإلنسان

فإنه يفرق بني احلضارة والبداوة، وال يصادر على البداوة قيمها 
فللبداوة قيم وأخالق وهذا هو التعريف الثقايف للبداوة وال . وعوائدها

ومنه حينما نقول حوار . يصادر على البداوة قيمها وعوائدها
اري بني الثقافات معناه أننا منلك شيئا ننازع فيه الغرب، ويبدأ حض

ذه األشياء . هناك النزاع مع أشياء الغرب وليس مع صميم عالقته 
ومنه إذا أردنا أن نفهم الغرب وحضارة الغرب علينا أن نفهم احلداثة 

وبالتايل الغرب . وفلسفتها وكيف ينظر الغرب إىل تقاليده احلداثية
غالب و الشعوب األخرى بصفتها مغلوبة يف آخر املطاف بصفته ال

البد للغالب من أن حياور املغلوب، والبد للمغلوب من أن حياور 
الغالب والعكس كذلك ألن املغلوب يريد أن يرافع عن نفسه ويريد 
أن يرافع عن مظلوميته، فاملدافعة عن املظلومية تقتضي حوارا 

والدفاع عن النفس هو نوع من باإلضافة إىل هذا دفاعا عن النفس 
والغالب لكي يسوق بضاعته املعرفية أو سلعته حيتاج إىل . احلوار

فاحلوار ضرورة إنسانية يف أي حلظة . حماورة املغلوب بشكل أو بآخر
  .  من حلظات الصراع أو الوفاق أو التضامن أو التوافق
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  :الهوامش
النظام إعادة صنع ..صدام احلضارات "صاموئيل هنتغتون  .1

 صالح قنصوه،.يب، تقدمي دترمجة طلعت الشا"العاملي 
   10،ص 1998مؤسسة سطور للنشر والتوزيع ،،القاهرة عام 

ـ 1ط 170أمحد فؤاد بلبع ص:ت 170جراي جون، الفجر الكاذب ص .2
 م مكتبة الشروق2001

دار القلم، بريوت لبنان  450املقدمة صس:ابن خلدون عبد الرمحان  .3
 .م 1978
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  شعرية المفارقاِت الصوفية
  *لعثمان لوصيف"جرس لسماوات تحت الماء"في ديوان 

 محمد األمين سعيدي  . أ

 ، جامعة سيدي بلعباسشاعر وأكاديمي

  
ية إنَّ التصوُّف قبل أْن يكون خطابا أدبيا هو ممارسة واقع
. وذاُت طبيعة دينية خالصة تؤسس لرؤية خمتلفة يف النظر إىل األشياء

وألنَّه ينهُل مما هو روحيٌّ، أْي من غري املرئيِّ يف اإلنسان، أسَّس 
لنفسه منظومة متكاملة من العقائد والقناعات اليت متنُحه اخلصوصية 

أصحابُه  وألنه هكذا، فقد توخَّى. **ومتيِّزه عن غريه من الفرق الدينية
م ومواجدهم مبصطلحات ومفردات استعملوها  وا عن قناعا أْن يُعربِّ
على غري ما جرى احلاُل عليه يف استعماهلا، وشحنوها بدالالٍت ما  

هلم آداٌب "هلذا وصفهم صاحُب املقدمة بأنَّ . كانْت لتحملها قبلهم
م واصطالحات يف ألفاظ تدوُر بينهم جعلوها رموزا  )1("خمصوصة 

ظم ضمن تواضع لغويٍّ جديد خيالُف السائد يف ُعرف كالم تنت
  .الناس، ويؤسس ألعراف يف القول خمتلفة عن السائد من األعراف

ولكْي نفهم اجلديد الذي أضافه التصوُّف باعتباره خطابا   
فكريًّا ومتظهرا إبداعيًّا البدَّ من الوعي بأنَّ طبيعة املمارسة الدينية اليت 

ف هي الدافُع إىل حتقيق لغة مغايرة، تساهم يف يصدر عنها التصوُّ 
هلذا اعترب . تشكيلها طبيعة احلال واملقام اليت يكوُن فيهما الصويفُّ 

ا الصوّيف هي السبب  مصطفى عبد الرزاق بأنَّ التجربة اليت ميرُّ 
األساس يف جتاوزه للعرف الفكرّي واللغويِّ ويف تأسيسه ألسلوبية  

ألفاٌظ مومهُة الظاهر "كانْت هلم-أْي الصوفية-موقد أكَّد بأ. خمتلفة
ون عنها يف اصطالحهم  صدرْت من كثري من أئمة القوِم يُعربِّ
بالشطحات، والشطح لفظة مأخوذة من احلركة يُقال شطح إذا 
حترَّك، وهو عبارة مستغربة يف وصف وجٍد أفاض بقوَّته وهاج لشدَّة 

د الرزاق يف تعريف الشطح وقد اعتمد مصطفى عب )2(."غليانه وغلبته
  ".اللمع"هنا على ما أورده السراج يف

يدلُّ مصطلح الشطح يف اللغة على نوع من احلركة غري 
ويذهُب به الصوفية يف اصطالحهم بعيدا حيث . املرتاتبة وال احملسوبة

وهو . يكون مدار التجربة الصوفية وعمودها الرتباطه بالذوق والوجد
ر ال روح من أنوار احلقيقة اليت ال يتحمَّلها يعين ما يفيض عن 

فريدِّد لساُن املشطوح كالما يدركه السامع بفهِم أنه ينطوي "الصويف
تبدو مشتملة على تناقضاٍت كثريٍة وخمالفة " )3(على مفارقات خطرية،

مل "وهي كذلك تضاعف من دهشة املتلقي الذي. لظاهر الشريعة
تمائه، يستسيغ هذا الوضع يف ذلك الوقت مهما كانْت دائرة انيكن 

من  )4("الذي يُنمُّ كل شيء فيه عن انفجارية مفرطة لألنا جتاه اهللا

جهة، وجتاه النظر إىل معاين املوجوداِت وإىل موجوداِت املعاين من 
 . جهة أخرى

حييلنا ما سبق ذكرُه اآلَن إىل أنَّ التجربة الصوفية كما نقرأها 
ما قد تبدو عليه من ال  يف شطحات كبار املتصوفة، وعلى رغم

واقعية، هي جتربة صادقة تتشابه فيها غرائبية اللغة بغرابة احلال وبعسر 
التجربة واملكابدة اليت خيوضها الصوّيف وهو يبحث عن احلقيقة فيما 

هلذا، ميكن القول إنَّ أهّم ما ينتج عن . وراء الوجود، أي يف املطلق
هو أوَّل الطريق إىل الدخول تطابُق الذات واللغة، و "هذه التجربة هو

مغامرٍة يف :املفعم مبغامرتني اثنتني )5("إىل واقع تشّكل الكلمة وجوَده
وكال املغامرتني، يف جوهر . الواقع املعاش، وأخرى على مستوى اللغة

املمارسة الصوفية، تلتقيان وتنصهران حبيث يصبح التفريق بينهما شيئا 
ة العالقة بني التصوُّف والشعر، من هنا تتبدَّى أمهي. بالغ الصعوبة

ويظهُر هذا األخري أكثر قدرة على التعبري عن مواجد الصويفِّ اليت 
وهذه العناصر الوجدانية هي . تتصف بالعفوية والصدق واالندفاع

ا ما يرتكز عليه الشعر إضافة إىل الرؤيا املشكلة للخطاب الصوّيف  ذا
اك التقاء بني اخلطابِني يف إًذا؛ هن. واخلطاب الشعري على حدٍّ سواء

ما يصدران عن رؤية روحية للعامل، رؤية "الطبيعة واجلوهر، كما أ
ائية، وكما يتفقان يف الرؤية يتفقان أيضا يف  إشراقية حدسية ال 
األسلوب؛ الصورة واإليقاع واللغة وطريقة الرتميز واألسلوب 

ن مشكالت وكل هذه العناصر اليت هي يف األصل م )6(."الالعقالين
 . اخلطاب الشعريِّ هي مشكالٌت رئيسة للخطاب الصويفِّ 

إّن انبناء اخلطاب الصوّيف يف عمقيَِّته على الرؤيا وإميانه 
بالكشوفات، جعاله ينطلق يف تأسيس معارفه من التجربة اليت 

وتسعى إىل اكتشاف . تتجاوز املاضوية والوراثية اليت ينطلق منها غريه
ومن مث كان لزاما على هذا . ىل العامل وإىل اهللاآفاق جديدة للنظر إ
. من احلضور هنا واآلن، وليس من معرفة ماضية"اخلطاب أْن ينطلق

فهذه املعرفة اليت متَّْت ماضيا، وتأسَّسْت، مل تعد قادرة أْن تستجيب 
هلذا احلضور، فهي عامة وما يقتضيه هذا احلضور يتمثَّل يف فرادة 

وُن أهمُّ ما يتميَّز به اخلطاب الصويفُّ، من هنا يك )7( ."التجربة
ويتشابه فيه مع الشعر العريب املعاصر، هو السعُي احلثيُث إىل جتاوز 
املاضوية اليت تأسُر النص يف أتوِن االجرتار ويف دهاليَز التكرار اليت 

 .متيت الّنّص وصاحبه على حدٍّ سواء
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الشكلية  استطاع اخلطاب الصوّيف قدميا أْن يكِسر القيود لقد
للخطاب الشعريِّ القدمي اليت كان يعترب اخلروج عنها خروجا عن 
. شعرية العرب كما نظَّر هلذا كثري من النقاد وعلى رأسهم املرزوقي

ذا اخلروج أيضا استطاع شعراُء الصوفية املوهوبون أْن يؤسسوا  و
خلطاٍب شعريٍّ مغاير ينطلق من حرية االبتكار، ويسعى إىل إعادة 

ة األشياء عن طريق منح معاٍن جديدة لكلمات اللغة؛ منطلقا تسمي
طريقة "-كما يرى أدونيس-يف هذا كله من احلدس الصوّيف الذي هو

ذا احلدس نتصل باحلقائق اجلوهرية، وبه : حياة وطريقة معرفة يف آن
اية، إنه يرفع اإلنسان إىل ما فوق  نشعر أننا أحرار قادرون بال 

 ")8( .اإلنسان

كان اخلطاب الصوّيف السّباق إىل تأسيس املفارقة عربيا   لقد
باعتبارها نظرة إىل القيمة الناجتة عن تناقض واختالف يف أشياء العامل 

، معتمدا يف ذلك على )كره-موت، حب-شر، حياة-خري(ومعانيه
الرؤيا املختلفة اليت انطلق منها، جاعال من خطابه الشعرّي أفقا 

ألنه خطاٌب . هما بدْت متناقضة أو متعارضةالكتناه مجيع العناصر م
يؤمُن أنَّ داخل التضادِّ قد يوجد التوافق، وضمن املتجانس قد ينشُب 
املتنافر واملتباعد، ويف احلضور قد ترتاءى ظالل الغياب، ويف عمق 

وكل هذا متحقق وممكن الوقوع ما دامْت . املأساة قد يبزغ فرح غامر
تأملية باطنية، ختتلط فيها معاين "هي نظرةنظرة الصويفِّ إىل األشياِء 

 )9(".اللغة، وتتساوى فيها األضداد، ويتوازى فيها املعىن بالالمعىن

جرس "من هنا سنحاِوُل يف هذا املقال االقرتاب من ديوان 
وهو اقرتاٌب . للشاعر اجلزائري عثمان لوصيف" لسماواٍت حتت املاء

املفاهيم اجلديدة اليت يروم الكشَف عن متظهرات القيم الصوفية و 
أّسسوا هلا من خالل شعرية املفارقة الصوفية يف القصيدة اجلزائرية 

  .املعاصرة 
جرس لسماوات تحت "شعرية العوالِم المقلوبة في ديوان

  ):قراءة في العنوان"(الماء
جرس "إنَّ أّوَل ما يربك القارئ وهو خيوض مغامرة قراءة ديوان

جلزائري عثمان لوصيف هو عنوانه للشاعر ا" لسماوات حتت املاء
ذلك ألنه يقدِّم للمتلقي لوحة مقلوبة . الغريب واحملريِّ يف آن واحدٍ 

متاما ينسحُب فيها العلويُّ؛ أي السماوات، إىل األسفل، ويرتفع فيها 
فيتحقق نوع من املفارقة الشعرية . السفليُّ؛ أِي املاء، إىل األعلى
دِّ معا يف بوتقة واحدة يظهُر عليها جيمع بني التناقض احلادِّ والتضا

مث إّن القارئ بعد هذا . متاهي هذه العناصر املتنافرة مع بعضها بعض
سيشعر بأنَّ العنوان غامض حىت ليصعب فهمه واكتشاُف املقصوِد 

غَري أنَّ التدبـَُّر يف تركيب مجلة العنوان جيعل املتلقَي يصُل . من ورائه
ن يقّدم صورًة مغلوطًة عن الداللة املقصودة إىل القناعة بأنَّ هذا العنوا

ويرجُع هذا إىل كونِه ال يكتفي بتقدمي داللة معيَّنة بقدر ما . منه
حيمُل رؤيا شعرية تتجاوُز الظاهر املغلوط إىل باطن عامٍر باملعاين 

وإْذ نتأمُّل يف تركيب عبارة العنوان يظهر لنا بأنَّ ما ساهَم . والدالالت
الصورة املغلوطة بشكل خاص هو ظرف يف إحداِث تلَك 

الذي قلب منحى الداللة صوب اختالٍف ما كان " حتت:"املكانِ 
 . على سبيل املثال واحلصر" فوق:"ليكون هلا لو استعمل الظرف

، هذا العنوان مجع يف بنيته أمورا "جرس لسماواٍت حتت املاء"
ي ذات صلة ببعضها ظاهريا أوال، فاجلرس هو الصوت املتكرر الذ

حيمله اهلواء، هذا األخري الذي استعري له لفظ السماوات، وال ريب 
بأنَّ ارتباط اجلرس بالسماوات هو ارتباطه بالعلوِّ ظاهريا أيضا، بينما 

الذي يوهم القارئ بأنَّ " حتت"تأيت املفارقة األسلوبية بإدخال الظرف 
ميتدُّ فيه  ما كان يبدو له علوًّا أصبح يف األسفل، وما كان يعتربه هواءً 

كلُّ هذا التفسري هو باعتبار ما تدلُّ . اجلرس أصبح ماًء فيه يسبح
ومع أنَّ هذا التفسري ليس ما حتمُله . عليه القراءة األوىل لظاهر الكالم

الرؤيا العميقة للعنوان، إال أنه سبيل ضروريٌّ للوصوِل إىل املعىن 
نص الشعريُّ، فما يتميـَُّز به ال. الكامن خلف البنية السطحية له

كونا "وعنوانه خاصة، هو تلك اخلصائص الشعرية اليت جتعل منه
بإمكان املؤّول أن يكتشف داخله سلسلة  (Open – end)مفتوحا 

ائية وجتعُل من عنوانه بوابة واسعًة للتعرُّف  )10(".من الروابط الال
من هنا يرمز لفظ . على الرؤيا الشعرية اليت حيمُلها الديوان بكامله

اية العنوان" املاء" إىل احلياة السابقة على الشكل، احلياة "املوظف يف 
إىل : اليت مل يتحدد شكلها بعد، ويرمز إىل ما جيري ويتدفق دائما

فهو إذن رمز لكل ما يسبق  )11(."الصريورة، إىل املتحوِّل، املتغريِّ 
املادة، اليت ميكُن تفسريها يف هذا املوضع باجلسد، ورمز لكل ما 
يتدفَّق ويتحوَّل وال يقرُّ على شكٍل ثابت، أْي كل ما يتوق إىل 

 . التحرر واالنعتاق

يف " املاءِ "ونصُل بعد هذه القراءة إىل كوِن املقصود بلفظ 
- العنواِن هو عامل الروح، ويصِبُح هذا العنواُن املتناقض يف ظاهره داالًّ 

ا على عوامل الروح الكثرية املتداخلة ال-باطنيا وشعريا يت قد يضيق 
اجلسد يف حالة املتصوف، وتتوُق إىل مفارقته طلبا للعامل العلويِّ 

، "السماواتُ "و" اجلرس"الذي تدلُّ عليه يف بنية العنوان كلمة 
وُيصِبُح كلُّ هذا العامل املقلوب على رأسه فيما يبدو أوَّل وهلٍة داخل 

 .الروح ال خارجها

  :عبة االلتفاتشعرية المفارقة ول:امتداداُت الجرس
ا  ا اليت ابتدأ  يبتدئ الشاعر قصيدتُه بالكلمة ذا

، إْذ يفتتح النص باحلديث عن "جرس لسماوات حتت املاء"عنوانَه
ذلَك اجلرِس الذي تأوَّلناُه يف قراءة العنوان عن طريق ربطه بعواِمل 
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ويصف حاله معه بتصويره كشيء معزول عن ذاِت الشاعر . الروح
  :ظفر به بعد الفقد، واإلمساك به بعد االستحالةيسعى وراءه لل

  جرٌس أطارُده فتخطفني البروقُ "
  )12( ."غمامة تدنو وأخرى تهربُ 

وبني " أطارده"تتجلَّى يف هذا املقطِع أوَُّل مفارقة بني الفعل
فكأنَّ الشاعر وهو يسعى وراَء هذا اجلرس ". ختطفين الربوق"العبارة

فالفعل خطف يف اللغة يدلُّ . سلبالغامِض يتعرُض للتشويش أو ال
على املفاجأة كأْن يشرد اإلنسان يف حلظِة سكون فيخطفه صوت 

وتدلُّ كذلك على معىن اخلطف مبعىن أخذ الشيء . مدوٍّ أو ضجيج
وهذان املعنيان متصالن ببعضهما ودالٌّ . على حني غرَّة من صاحبه

إىل املعىن  استنادا-ويدلُّ فعل اخلطف يف النص. أحدمها على اآلخر
على مفاجأة الشاعر وقد أوغَل بعيدا وراء طريدته لدرجة -األول
على أخذ -استنادا إىل املعىن الثاين-ويدلُّ ذاُت الفعل. الشرود

الشاعر من جمال حبثه ومطاردته وإدخاله إىل جماٍل آخر خمتلف 
وكأننا هنا أمام حال الّسالك الصوّيف وهو خمطوف باحلقيقة . وغرائيب
 .وراءها يف كل جهةيسعى 

وحتدُث املفارقة الثانية بعد هذا بواسطة االلتفاِت الذي 
االلتفات هو :"ابن املعتّز من حماسن الكالم وبديعه، فعرفه بقوله"عدَّه

انصراف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار، وعن اإلخبار إىل 
ومن االلتفات االنصراف عن معىن يكون . املخاطبة وما يشبه ذلك

ولعلَّ هذا التعريف الثاين الذي أورَدُه ابُن  )13( ."إىل معىن آخر فيه
املعتزِّ هو الذي حتقق يف بداية القصيدة، وبه أخذْت مفارقة التضادِّ 

فبعدما عربَّ الشاعر عن هرولته وراء . تفرض انوجاَدها داخل النص
" سهوب العمر"ذاك اجلرس الغامض، ينتقل إىل التعبري عن اهلرولة يف 

  :ا يدلُّ على احلياة البيولوجية لإلنسانمب
  وأنا أهرِول في سهوِب العمرِ "

  أبحُث عن جراحاتي التي انهمرتْ 
  )14("باألمِس مني هل رعاها األنبياءُ 

فيظنُّ بأنَّ -وهذا ما تفعله مفارقة التضادِّ -وقد ينخدِع القارئ
 الشاعر قد انتقل من معىن إىل غريه عن طريق االلتفات يف البالغة

إذ يوهم ظاهُر النص بأنه انتقل بشكٍل مفاجئ وغري . العربية القدمية
حمسوٍب من داللة اهلرولة حبثا عن اجلرس إىل اهلرولة حبثا عن 

غري أنَّ املعىن اخلفيَّ الذي تكتُمه املفارقة عن . جراحات الشاعر
املتلقي هو كون اجلرس املنهمر بعيدا هو ذاتُه اجلراحات املنهمرة اليت 

وإْذ يردف كالمه جبملة استفهامية توحي بأنَّ . ث عنها الشاعريبح
عن فراٍغ -وهي أكثر احلاالت بداهة-احلالة العامة للسؤال"نشوء
ختدع املفارقة املتملِّصة فيه قارئها، وتأخذُه إىل معاين  )15(،"معريفٍّ 

اإلنكار اليت قد يُعبـُِّر عنها االستفهام يف اللغة العربية، أو قد يفهم 
غري أنَّ احلاَل هنا يف االستفهام . ها جهُل السائل مبا يسأل عنهمن

الوارد يف النص هو على غري ما يبدو عليه من اإلنكار أو اجلهل ألنَّ 
السؤاَل ليستدرَج املتلقي إىل اإلدالء حبقيقة هو "الشاعر هنا يلقي
جتاهل :"أصال وهذا ما يعرف يف البالغة بـ )16("يعلمها أو يتوقَّعها

وتقرُّ باملعىن . وتلك احلقيقة تقرُّ برعاية األنبياء جلراحاته". عارفال
الدالِّ على التخيري يف " أم"الثاين الذي أدىل به بعد حرف الربط 

ا طارْت إىل آفاقها تتلهَّبُ :"قوله  ".أم أ

وحني نعوُد إىل مفارقة التضادِّ اليت دلَّْت على معاين البحث 
ا إىل أنَّ اجلرس واجلراحات مها شيٌء واحٌد  واملطاردة، واليت وصلنا 

يف النّص، يتأكَُّد لنا هذا من خالل مسار املعىن من البداية إىل غاية 
أْن يُفصح الشاعر عن هذا اجلرس الغامض فيتوضُح قليال حني ُخيرُجه 
من اهلروب والبعِد وينسُبه إىل ذاته مبا يشاكُله من أمساء 

  ):حلن(األصوات
  فمي ويسيُل لحٌن من"

  )17( "فإذا البروق تدغدغ األرض المريضةَ 
هذا املقطع يكشف لنا بصورة جليَّة عن مفارقة التضادِّ اليت 
. وظفها الشاعر باعتبارها تعارض لظاهر الكالم مع باطن معناه

ويعيدنا اللحن والربوق هنا إىل اجلرس والربوق يف أوِل سطر من 
ع ثالث التفاٍت واضح وم".جرس أطارُده فتخطفين الربوق:"القصيدة

يف القصيدة يعوُد به الشاعر إىل مناجاة اجلرس وكأنه بعيٌد عنه متفلٌِّت 
. من يديه ال يزال يأمل يف القبض عليه بشوق التائق إىل املعرفة

ذا إىل حالة صوفية تبدأ باألسى على مفارقة احلبيب اجلرس /فيدخُل 
وِّر مشهد الصالِة وقد وعدم الظفر به، وتنتهي جبوٍّ روحاينٍّ بديع يص

تأهبْت هلا مجيع العناصر اليت تدل على ما يكوِّن اإلنسان، وحتيل هنا 
الربوق، (بشكٍل واضح على ما ذكره الشاعر من عناصر الطبيعة 

  :يقول الشاعر...). األرض املريضة، األعشاب، الشجر، الطبيعة
  آٍه على جرٍس توغَّل في الضبابِ "

  ناٍي نازفٍ  فال يعوُد سوى على زفرات
  أمطارُه ال تتعبُ 

  أشدو
  أصلِّي

  )18( "فالعناصُر كلها تتأهَّبُ 
وإذ يواصُل الشاعر حبثه عن اجلرِس ومطاردَته له، يتساءل عن 
طبيعته وجييب عن ذلك السؤاِل يف اآلِن نفسِه معتمدا على تعريف 

  :اجلرس بنسبته إىل أصله ومصدره الذي انبعث منه
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  ى الوجودِ من أيِّ حنجرة بزغَت عل"
  موقِّعا تاريخَك الشبقيَّ 

  )19("يا وجعا سماويا ويا شفقا مذاب؟
يأخُذ اجلرُس ابتداًء من هذا املقطع يتكّشُف على أنه منعزٌِل 
عن الشاعر بعيد عنه، فيعود إىل إثبات ظاهر املعىن األول الذي حييل 

وُيكثر من االلتفات يف . على غياِب اجلرس وسعي الشاعر وراءه
لتعريف اجلرس على أنه بعيٌد عنه، إذ نسبه إىل السماوات،  حماولة

، مث إىل الشعر حني خاطب اجلرَس بأنه قصيدته مثَّ إىل . وإىل اإلهليِّ
السدميية األوىل اليت سبقِت الوجوَد وإىل الكون يف اآلن نفسه، إذ 

  :يقول
  هو النبُض السديميُّ البعيدُ ..جرسٌ "

  ُت األلفُ هو الهوى الكونيُّ وْهَو المعجزا
  )20( "تزهُر في كتابْ 

وإْذ تتعدد حاالُت التفاِت الشاعر يف خماطبة اجلرس بأنه 
، والنبوءاُت  اجملهول البعيد، وتارة السماويُّ اخلفيُّ، واألبديُّ املستمرُّ
القدمية، يلتفُت الشاعر بصورة عامرة باملفاجأة ليجعَل من نفِسه ذات 

و موجود يف العامل، يف ذلَك اجلرس الذي حبث عنه طويال، وه
الغيب، ويف ذاته اليت سرعان ما تتحوَّل إىل جرٍس ينتشُر يف الكون، 

والشاعُر إذ يتنقل بني كل هذه . ويرحل إىل ما وراء الفيزيائي التقين
املعاين خيرج باإلنسان من ظاهر األشياء الضيِّق ليجعله ُحرًّا يف السفر 

املوجودات املادية الكثرية  بني معاين املوجودات ما دام السفر بني
ويستثمر الشاعر كل هذه العناصر الظاهرة واملخفية . حمدود ومقيَّد

أْن يتماهى مع حريته وأْن يـُْعِتَق فاعليته "ليؤِكد على أنَّ قدره هو يف 
ا وأْن يظلَّ يبحث عما ال يالقيه وهذا  )21(."الغائية من كلِّ معطال

 .اجلرس املتاح املمتنع يف هذه احلالة هو

وتتجلَّى املفارَقة فيما سبَق يف تنويع توجيه اخلطاِب إىل املتكلِّم 
واحلقيقة أنَّنا . فاملخاطب، وإىل املعىن السابق على الالحق والعكس

بعد هذه القراءة يف عمق ما تفضي إليه بنية تلك املقاطع يتأكَّد لنا 
العرفان بأنَّ الشاعر كان يسلك طريق الباحث عن املعرفة أو طريق 

. أثناء مالحقته لذاك اجلرس املتلوِّن واملنتمي إىل أكثر من جهة
يشتاق إىل التحرر من كل "فالشاعر ها هنا يتوُق إىل االنعتاق و

وتكتنه  )22("شيء متمنيا لو تنطلق روُحه يف الفضاء تشرب النور
ا سواء الظاهرة لإلنسان أو اخلافية عنه،  حقيقة العوامل وأسرار جتليا

  :وغلة يف الغياب املطلقامل
  روٌح أنا والكوُن روحُ "

  يا نحلًة طنَّانًة إني أسيحُ 

  جرحاً تؤججه المدائحُ 
  والمدى بحٌر فسيحُ 

  الشمُس نبٌع والنجوُم زنابقٌ 
  )23( "والغيُم ُخبَّاٌز وشيحُ 

  ):مفارقة العناصر المتنافرة(شعرية الحضور والغياب
وملمحا أسلوبيا عند  ُميثِّل احلضور والغياُب طريقَة تفكريٍ 

الصوفية قدميا، وهو أيضا أساٌس لتكوُّن شعرية النصِّ املعاصر الناهِل 
وميكُن اعتباُر . من منابع الرؤيا الصوفية من حيُث انفتاُحها وتعدُدها

احلضور والغياب من أشدِّ الظواهر الشعرية اليت تربز فيها املفارقة 
وحنُن هنا -الصويفِّ ذاته ذلَك ألنَّ موقف. بشكٍل واضٍح واستثنائي

ورؤيته إىل العامل وإىل نفسه ينطويان -نتخُذ الديوان دليال على كالمنا
على مفارقة صارخة، جتعُله يتوُق إىل الغائب واملخفيِّ وإىل كلِّ ما 
وراء املادة، ولكنَُّه يف اآلِن ذاته حمكوٌم بكلِّ قوانني العامل املادية 

له سجنا ضيِّقا لروحه، وصوال إىل انطالقا من جسده الذي يرتاءى 
وميكُن القول هنا بأنَّ احلضور والغياب يتحقق . األرض فالكون مجيعه

ُد - من منظور صويفّ -شعريا يف رؤيٍة توقُن باملفارقة احلادِة اليت تؤكِّ
اإلنساَن يف وجوِده الدنيوي موجود من جهة، مفقود من جهة "بأنَّ 

ثاره وصفاته، أْي موجوٌد فهو موجود برسومه ومعانيه وآ. أخرى
لذلك فهو يف توٍق دائم . لألشياء، غري أنه مفقوٌد عن وجوِده باحلق

مع علمه بأنَّ ذلك لن يتحقق إال إذا استطاع " )24( .إىل التوحُِّد معه
وهو يف . أْن يتجاوز سلطة الظاهر املاديِّ لينفذ إىل الروحيِّ البعيد

بل إنه يضيُق ذرعا مبا فيه من  هذا ينتصُر لرؤياُه على حساِب العامل،
قسوة وكثافة فيستعني بالرياضاِت الروحية لكسر سلطة املادة القاسية 

  :ممثلًة أوال يف جسده
  يا بحُر روُحك حرٌَّة وأنا سجيُن الطينِ "

  حوِّْلني إلى ماٍء لعلي أبتدي
  أو تهتدي روحي إلى معراجي

  يا بحُر ال تبخْل وخْذ مني جفوني
  )25("أوداجي أضلعي كبدي وخذْ 

من هنا ميكُن القوُل إنَّ حضور الغياب يف خطاٍب شعرّي  
كهذا هو السبيُل لتحقيِق شعريِة مفارقٍة صوفيٍة جتمع كل التناقضات 
والتنافرات يف وقت واحٍد لتستخرج منها احلقيقة املنسجمة املتماهية 

وإْذ ال جيُد الشاعر يف هذا . مع مسفونية الروح الداخلية املبتغاة
الديوان  وسيلة أخرى للفكاك من قيد املادة الرتابية املظلمة املتناقضة 
مع نور الروِح اليت حصلْت لإلنسان بفضل أوَّل النفخ إذ قال اهللا 

فإذا سّويـُْته ونفخُت فيه من روحي فقعوا له ﴿:تعاىل يف كتابه العزيز
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إْذ ال جيُد تلك الوسيلة يسعى إىل العبور إىل  )26(.﴾.ساجدين
يف -وهذا ما يُفسِّر. ياب من خالِل موجوداِت العامل العينيَّةالغ

كثرة األلفاظ ذات الداللة على العامل املاديِّ، واليت وظفها -الديوان
الشاعُر يف تراكيب جتعلها تنسلخ من ماديتها اليت تعربِّ عنها يف 

من - العرف اللغوي لتمنح املتمعَِّن فيها معاَين ماثلة يف الغياب ومطلَّة
  :على احلضور-خالل الشاعر

  لي روُح هذا الماءِ "
  لي الغاباُت تغزُل سندسا أو نرجسا

"ولَي المسافُة والفضاءُ 
 )27(  

هذا املقطع ينحو يف سبيِل داللة تتعاكُس متاما مع   
نداءات الشاعر وترجيه يف املقطع السابق بأْن ُيسَلَب جسده ويتحرر 

  :ج حني نادىمن قيد الطني املظلم متاما كما فعل احلال
  إنَّ في قتلي حياتي    اقتلوني يا ثقاتي"

  )28("من أجلِّ المكرماتِ              أنا عندي مْحُو ذاتي
غري أنَّ الشاعر هنا ُحياوُل أْن يصَل إىل الغائب واملخفيَّ من خالل 

فريكِّز على إيصال معاين حترره باعتماده . الظاهر املشاهد يف الكون
ُد بشكٍل هادئ ". املسافة، الفضاء املاء،:"على األلفاظ ذا ميهِّ وهو 

إىل ما سيقلُب كل مفاهيم هذا املقطع وما سبَقه ليفتح بابا مشرعا 
  :بني السماء واألرض، بني اإلهلّي والبشريّ 

  شعري كتابات الطيور على المدى"
  وقوافُل الناياِت يحدوها الرجاءُ 

  ويدي بريُد اهللا منسابا
  على وجع الثرى

  )29( "ريٌش وماءُ  وقصائدي
إنَّ الشاعر هنا يضع املتلقي مباشرة أمام صدمة حقيقية إْذ 

بطريقة حالجية واضحة يف " أنا احلق:"يعيُد إنتاج عبارة
، جتعل من البشري املاثل يف لبوسات العامل أثرا ***"الطواسني"

ظاهرا هللا عزَّ وجلَّ، وهذا تأويل يكون أقوى نظرا ألنَّ مقولة احلالج 
فكرة أنَّ العوامل مجيعا، مبا فيها عامل البشر، هي آثار عينيَّة  تعرض

وتتجلَّى تلك املقولة احلالجية يف . دالة داللة قاطعة على اهللا عزَّ وجل
، واملعىن هو "يدي بريد اهللا منسابا:"املقطع السابق يف قول الشاعر

اره حتقيق القرب من اهللا عن طريق االقرتاِب من خملوقاتِه وإظهاِر آث
  .سبحانه وتعاىل عليها مجيعا

الفجوة مسافة التوتُّر كما اصطلح - مينُح احلضوُر والغياب  
يتمظهران . ظاهٍر وباطن: للنصِّ إمكانية حتققه بني عاملني-أبو ديب

ائيٍّ  يف إطار مفهومني جوهريني يف دراسة اللغة "بشكٍل أكيد و

ما بشكٍل خاص تشومسكي يف  دراساته حدَّدمها وطوَّر تطبيقا
 )30( ."التوليدية والتحويلية، مها مفهوما البنية السطحية والبنية العميقة

فكما رأينا يف النصِّ تربز املفارقة حادًَّة جدا بني معاين الكلمات يف 
اللغة وبني ما تدلُّ عليه يف تراكيب الشاعر بشكٍل جيعلُنا ننطلق من 

لبنية العميقة للنص حضور اللغة إىل حضور املوجودات مث منهما إىل ا
  .وللعامل على حدٍّ سواء

  :مفارقاُت الرؤيا الصوفية وأثرها على التشكيل اللغوي
إنَّ ما يصطلُح النقَّاُد على تسميته بالرؤيا، هو أفٌق دالّيل   

، ألنّه  ومعرّيف يتجاوُز أْن يكون جمرَّد فكرة أو موضوٍع يف نصٍّ معنيَّ
ُد بكونِه الفضاء الذي يتحوَُّل ويتحدَّ . تأسيس فلسفّي لتفكري شعريّ 

مسرحا حلركة جدٍل ال تعرف التوقَُّف وال يدركها "معه النصُّ 
ا ُخترج النصَّ من كونه جمرَّد تعبٍري عن  )31( ."السكون ببساطة أل

عاطفة أو فكر إىل عامل يتجاوُز التعبري عن الواقع ليصنَع واقعه 
، الذي تصبُح معه  عرية أكثر من وسيلة اللغة الش"الشعري اخلاصَّ

بل إنَّ هذا النوع من الوظيفة االتصالية  )32( ."للنقِل أو التفاهم
يتوقَّف عن نقِل الرسائل عرب اللغة إىل فتح النصِّ على مداراٍت شعرية 
واحتماالت لتحقق القول الشعريِّ تتحوَّل معها اللغة الشعرية 

ا األوىل "إىل أْن تثري وحترِّك، وسيلة استبطاٍن واكتشاٍف، ومن غايا
زَّ األعماَق وتفتَح أبواب االستباق إىل اجلهات اليت ال تزاُل  )33("و

  .بكرا على رقعة املعىن
ندرك " جرس لسماوات حتت املاء"وإْذ نعوُد إىل ديوان  

خصوصية الرؤيا اليت انطلق منها، وهي رؤيا صوفية عميقة تتخُذ 
أرضيٌّ يسلُكه الصوّيف يف السلوَك واملقاَم سبيلني مرتبطني أوهلُها 

وثانيهما مساويٌّ يتمثَُّل فيما يفضي إليه السلوُك من مقامات . حياته
وهذه الرؤيا تقوم يف عمقها على املكاشفة اليت . املعرفة باهللا وبالعامل

  :يصُل إليها الشاعر بعد حبث طويل
  وإذا الطبيعُة كلها سرٌّ ُيكاشفني"

  فأبصُر في مراياها الحميمةِ 
  عصماءَ  طفلة

  )34( "تسقيني الحنان فأشربُ 
وإْذ يقوم هذا املقطع على املكاشفة يفرتُض أْن يكون   

اإلنسان قادرا على اإليغال يف اإلصغاء إىل حركة الكون ذات 
فالطبيعة يف نظر الشاعر هي سرٌّ ُيكاشُفه، . الدالالت الكثرية

ُ بأنَّ . وليسْت جتسيدا ماديا ملظاهر العامل الشاعر ليس  من هنا يتبنيَّ
يهمُّه النظُر إىل الطبيعة مبا هي ظواهر العاِمل، وإمنا فيما ختفيه ظواهر 

  .املوجوداِت من أسراِر العامل واإلنسان
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بعَد هذا إننا نفرتض بأنَّ ملثل هذه الرؤيا أثرا يف التشكيل   
وذلَك لقناعتنا بأنَّ القصيدة يف طرائق تشكيلها . اللغوي للديوان

رؤيا اليت حتملها مثلما تتولَّد املوجودات من معناها ال من تتولَّد عن ال
فالشيء ال يُعرف إال بعد أْن يسمى، واالسم ما هو . حتققها املاديِّ 

إال الوصول إىل وجود لغويٍّ ينوب عن معىن الشيء أوال وعن الشيء 
ومثلما يكون ظاهر الشيء متثيال لباطنه، يكون تشكيل . ذاته ثانيا

هلذا ذهب النقاد إىل اعتبار أنَّ .  للرؤيا الكامنة خلفهالقصيدة متثيال
من اإلقرار أنَّ القصيدة ليسْت جمرد جمموعة "التشكيل يف الشعر ينبُع 

من اخلواطر أو الصَور أو املعلومات، لكنها بناٌء متدامُج األجزاء، 
تقتضيه طبيعة البنية وطبيعة التشكيِل  )35("منظم تنظيما صارما

  .ن واحداللغوّي يف آ
ذا الديوان   ا /وفيما يتعلق  القصيدة نستطيع القول بأ

ا إْذ يستطيُع القارئ ". جرس لسماوات حتت املاء"تولَّدْت من عنوا
أْن يتأكَّد بأنَّ اجلرَس الذي يالحقه الشاعر يف كل مكان، هو نفسه 

هذا النوع من املفارقة الصارخة يف . املصدر الذي برز منه كلُّ مكانٍ 
ين رؤيا القصيدة، واليت جعلْت الشيء هو نفسه وهو نقيضة يف تكو 

اآلن ذاته، هي اليت سامهْت يف تشكيِل اللغة بصورة تبدو تتماهى 
وطبيعة ذاك اجلرس الغامض الذي يظهر تارة على أنه البدء، وأحيانا 
الكون، وتارة اإلنسان، وهو قبل هذا كله، وباجتماع هذا كله، اهللاُ 

 الشاعر عن كل هذا بصورة تكون أقرب إىل التخييل ويعربِّ . عزَّ وجل
رؤية "فالتخييل هو . يعين شيئا أمشل وأعمق من اخليال"باعتباره
  :أو السعُي إىل رؤيته )36("الغيب

  ها إنَّها انتابْت شعوري حاله شبقّيةٌ "
  فرأيُت بحرا يعتلي عرش السماءِ 

  رأيُت نجما يحتفي بحنينهِ 
  جرسْ  ورأيُتني سرًّا يسافُر في

  )37( "هل كاَن مسَّ عناصري بعض الهَوسْ 
يصوِّر الشاعر هنا احلالة الشعوريَّة اليت جعلْت مساَر النص 

حاضر، فاجلرُس الذي يهروُل /متجها صوَب البحِث عن غائب
الشاعر باحثا عنه يف أرجاء العوامل الظاهرة واخلفية، هو بعض من 

وِسه املاديِّ يف سفٍر روح الشاعر، أو هو الشاعر وقد ختلَّص من لب
ُد عليه قولُه. صوَب املطلق ورأيُتين سرًّا ُيسافر يف :"وهذا ما يؤكِّ

ومع ما يشوب هذه الصورة املشهدية اليت قدمها لنا من ". جرس
ا بعُض قلٍق حادٍّ يُعربِّ عنه الشاعر يف  تغريٍب وعجائبية، يشوُ

ما يتجاوُز  لكنَّه سرعانَ ". هل كان مسَّ عناصري بعض اهلوس:"قوله
اليت أخذْته بعيدا " احلالة الشبقية"قلَقه ليكشف لنا عن سرِّ هذه 

  :عنه

  هي رعشة صوفيٌَّة تنساب في الملكوتِ "
  فاألزمان سكرى والطبيعة تنغمسْ 

  في عرسها المائيِّ 
  يا مطر القصيدة هيِّج اآليات والناياتِ 

  )38( "واعتنق القبسْ 
مْت بناَء تشكيلها عن يبدو بعد هذا بأنَّ القصيدة قد أحك

طريق الكلمات الثالثة املفتاحية اليت وردْت يف بنية العنوان 
إذ تكاُد تكون هذه الكلماُت اختزاال  . اجلرس، السماوات، املاء:وهي

كبريا ومكثـًَّفا لكلِّ ما يوجُد يف الديوان، وتكوُن القصيدة بعد ذلك 
ا  الشعريَّ الضخم الذي بل ميكُن القول بأنَّ العاملَ . توسُّعا يف دالالِ

. أسَّسه الشاعر يف قصيدته قد انبثق مما توحي به تلك الكلمات
الذي يعتَرب قوال من حيُث هو " كنْ "ويبدو اجلرُس كأنه مبثابة الفعل 

ُحيسن السكوت عنده، والذي انبثقْت منه مجيع املخلوقات 
عر على وميكُن التأكيد على هذا التأويل نظرا ألنَّ الشا. واملوجودات

مدار النص بكامله ظلَّ يبحث عن معاين الوجوِد وجتليات الروح 
بواسطة احلفر يف دالالت اجلرس واملاء والسماوات مبعَوِل االشتياِق 

  . إىل كشف احلقيقة املختفية يف أعماق العامل
  :يقول الشاعر

  عطشانٌة روحي"
  ونبُت الماِء يقتلُه اليبسْ 

  بايا وردة الرؤيا تلظْي في دمي له
  وسيلي مثل طوفانٍ 

  )39( "وافتحي لغوايتي غدِك الشرسْ ..تلظيْ 
وال يتوقَّف الشاعر عند هذا احلدِّ بل يذهب إىل تصعيد   

ا تعرتف "اخلطاِب ليصل به إىل التعبري عن وحدة الوجوِد باعتبار أ
فهي حتافظ على الثنائية . بثنائية اخللق واحلقِّ، وتنفيها يف الوقت نفسه

 )40( ."الوحدِة، وحتافظ على الوحدة فيما تقول بالثنائيةفيما تقول ب
وتظهُر هذه الرؤيا، أو العقيدة، مبثوثة يف كثري من مقاطع الديوان اليت 

  :ترى احلق يف اخللق، بل تسُري إىل احلق تعاىل عن طريق اخللق
  إنني من جوهر حيٍّ  !ال تخافي"

  ومن شجٍر إلهيٍّ 
  أحبُِّك أو أحبُّ اهللاَ 

  وأعبُد مقلتيكِ ..صوفيُّ 
  أقدُِّس القدُّوَس باسمكِ 

  )41( "والهوى عندي احتراق بالجميلة والجميلْ 
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وال يتوقَّف الشاعر عند هذا املستوى من رؤية اخللِق يف احلق 
بل اعتبار العامل هو اهللا، وهذا ما اصطلح عليه الصوفية بوحدة 

أخطر الوجود، وإمنا يقوم بتصعيد اخلطاِب حىت يصل به إىل أهمِّ و 
والذي يعدُّ بشكٍل أو بآخر . مفهوم عنَد الصوفية هو مفهوم احللول

عزَّ وجلَّ حىت ليكون العبد  )42("قوة حمركة وهو يبّني السفر إىل اهللا"
ويتجلَّى بشكٍل واضح وحادٍّ عند . أشدُّ قربا من اهللا فيحسُب بأنه هو
  :الشاعر عثمان لوصيف يف قوله

  الشعر نار والحبيبُة موجةٌ "
  يا من رأى ماًء إلهيًّا يغازل مهجتي

  )43("يا من رأى نـََفًسا يغلغل في نـََفسْ 
  :خالصة

فضاًء شعريا " جرس لسماوات حتت املاء"ميثِّل ديوان  
أوهلما استثماُر اخلطاب الصوّيف عقيدة ولغة : يتحقق فيه أمران اثنان

اِء  وأسلوبا بشكٍل تظهُر فيه خصوصية الشاعر عثمان لوصيف يف 
واألمر الثاين يتمثَُّل يف غلبة أنواِع املفارقات الناجتة عن . ته وصفائهالغ

وهي مفارقات . طبيعة اخلطاب الصويفِّ املستثَمر يف هذا النص
جعلْت املعىن ينفتُح أكثر فأكثر على التأويل والقراءة، وحىت قراءة 

من هنا كانْت هذه اجملموعة الشعرية طريقا لدراسة مفاهيم . القراءة
ا الشاعر، وعّرب عنها يف أشعاره املختلفة، ا لصوفية املختلفة اليت تشّر

  .ويف هذا الديوان خاصة
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  اإلنسان ومستقبله في خطاب نهاية التاريخ
  بن علي  محمد

  أستاذ بالمركز الجامعي غليزان
  :مدخل

اية التاريخ، ليست من قول فوكوياما وحده،فقد  فكرة 
لسوفني سابقني مها،هيغل وماركس، فقد تصور هيغل استوحاها من في

وماركس بعده،أن التاريخ اإلنساين منذ البدايات األوىل للمجتمعات 
اإلنسانية إىل اليوم،سلسلة متماسكة من الوقائع واألحداث 
والتطورات،اليت أدت إىل االنتقال من اجملتمع العشائري،إىل اجملتمع 

ا التاريخ مستمرا يف تطوراته احلديث،لكن هيغل وماركس مل يتصور 
اية،بل قال كل منهما بنهاية التاريخ،عند احلالة  وتناقضاته إىل ماال 
اليت تؤدي فيها تطوراته إىل وجود شكل من اجملتمع،يليب فيه اإلنسان 

غري أن هيغل وماركس اختلفا،مع ذلك يف .رغباته العميقة واألساسية
اية تاريخ تطور أشكال تصور الشكل الذي يكون بالنسبة إليهما 

وقال  )1(،اجملتمع،فقال ماركس، بأن هذا الشكل هو اجملتمع الشيوعي
وأن هذا . هيغل بأن احلرية هي احملرك األساسي للتاريخ اإلنساين

التاريخ اجتاز ثالث مراحل للوصول إىل التحقق املطلق لفكرة 
عصر (احلرية،مرحلة ابتدائية شهدت استبداد الطاغية باحلكم 

،ومرحلة وسطى )اإلمرباطوريات الشرقية الصينية والفارسية والفرعونية
عصر الدولة اليونانية (أضحى فيها بعض الناس أحرارا 

،ومرحلة عليا غدت معها احلرية حقا عاما يتمتع به كل فرد )الرومانية
شهدت - كما رأى هيجل -،فالروح)عصر الدولة املسيحية اجلرمانية(

األوليتني، لكنها ما لبثت أن عادت يف املرحلة اغرتابا يف املرحلتني 
ا،حيث حققت الفلسفة والفلسفة اهليجلية على وجه -الثالثة إىل ذا

وعمل بعد ذلك  .)2("روح املطلق"التعبري الكامل عن-اخلصوص
الفيلسوف ألكسندر كوجيف على تعميق هذه األطروحة من خالل 

لقد : "ذا الصدديقول كوجيف .إعادة قراءة وتأويل أعمال هيجل
ولكنين  اعتقدت لزمن طويل أن القول بنهاية التاريخ ترهة وأكذوبة،

ملا قلبت األمر من مجيع وجوهه، اتضح يل أن هذه الفكرة، 
 ويف الوقت الذي اعتقد الدارسون،أن حكاية.استشراف ذكي رائع

الياباين -قد دفنت مع صاحبها، قام املفكر األمريكي" اية التاريخ"
فرانسيس فوكوياما، بإحياء الفكرة  وجتديد القول يف هذه -األصل

ا جملة   NATIONALINTEREST املسألة يف حماضرة له،نشر
اية التاريخ،بتحقق الدميقراطية 1989سنة  ، حيث ربط فكرة 
خيتلف مع هيغل  -ورغم تبنيه للفكرة-لكن فوكوياما )3(،الليربالية

اية ال تاريخ،ولكنه ال يتابعهما يف وماركس، فهو يأخذ عنهما فكرة 
ما هذه النهايةالشكلني الّلذين    ".تصورا 

  
اية التاريخ حيدث  ما هي حقيقًة حولبالنسبة لفوكوياما -إن 

، وحتقق مستويات معيشية أعلى،وهي تتطور اقتصادياً  للمجتمعات
الشكل األخري لتطور و  )4(،"وُتطِور مؤسسات سياسية جديدة

يعتمد على وجود طريقة  اريخ، يف نظر فوكوياماأشكال اجملتمع يف الت
جمموعة اليت تعين  وهي الدميقراطية الليربالية،قابلة للحياة واحدة فقط

يشري إىل وجود ، الذي اجلانب الليربايل،ترتكز على من املؤسسات
قدر   مبمارسة حيث ُيسمح لألفراد واملواطنني، سلطة حمدودة للدولة

م على املشاركة يف احلياة  ...كبري من احلرية الشخصية وقدر
أن  اجلانب الدميقراطي يعينو وحرية التعبري وما إىل ذلك،، السياسية

واخليار  هي الدميقراطية اجلانب املشروع يف اختيار احلكومة
وهذا ما يوجد اليوم يف أكرب دول العامل، يف الواليات ، الدميقراطي

الفكرة سوف يكشف  من هذه )5( .املتحدة ويف دول أوروبا األساسية
ا الفكرة  اية التاريخ، إ فوكوياما عن الغرض األساسي من وراء فكرة 
اليت تعرب عن االختالفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بني 
شعوب العامل، شعوب ليربالية وأخرى ما قبل ليربالية إن صّح هذا 

يف  -يف نظر فوكوياما-الوصف، من هذا املنطلق سينقسم العامل
املستقبل املرئي إىل شطر قد ختطى التاريخ وشطر ال يزال غارقا يف 
التاريخ ويف عامل ما بعد التاريخ، وسيكون االقتصاد هو احملور 
الرئيسي للتفاعل بني الدول، ففي الوقت الذي تتضاءل فيه أمهية 
القواعد العتيقة لسياسة القوة،سيكون مثة تناقض كبري يف اجملال 

لكنه حمدود يف اجملال العسكري، وسيظل عامل ما بعد االقتصادي، و 
مقسما ) واملقصود هنا الدول الغربية ذات التوجه الليربايل( التاريخ 

إىل دول قومية، غري أن قومياته املستقلة ستكون قد تصاحلت مع 
اليبريالية، وسيكون تعبريها عن نفسها على حنو متزايد يف جمال احلياة 

ه األثناء ستكون العقالنية االقتصادية سببا يف اخلاصة وحدها،ويف هذ
تأكل مظاهر تقليدية عديدة للسيادة بقدر ما ستؤدي إىل توحيد 

واملقصود هنا الدول اليت ال -أما العامل التارخيي )6(.األسواق واإلنتاج
، فسيبقى -تتبىن النهج الليربايل بغض النظر عن موقعها اجلغرايف

وستظل ...ينية والقومية واإليديولوجية،فريسة ملختلف الصراعات، الد
الدولة القومية هي احملور الرئيسي للهوية السياسية يف العامل 

سيقوم العاملان التارخيي وما بعد التارخيي جنبا إىل جنب ) 7(التارخيي،
ولكنهما منفصالن من وجوه عديدة،ولن يكون بينهما تفاعل إال يف 

أول .يصطدم العاملان حوهلا حدود ضيقة، غري أنه ستكون مثة حماور
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هذه احملاور هو النفط،فإنتاج النفط ال يزال مركزا يف العامل التارخيي، 
وهو حيوي بالنسبة للرخاء االقتصادي لعامل ما بعد التاريخ، النفط ال 
يزال السلعة الوحيدة،اليت يرتكز إنتاجها بصورة كافية يف منطقة 

و زعزعته ألسباب حبيث ميكن التالعب يف سوقه أ(*) معينة،
سياسية،وهو ما قد يؤدي على الفور إىل عواقب اقتصادية مدمرة، 

  )8( .بالنسبة لعامل ما بعد التاريخ
هو -يف نظر فوكوياما-لدخول التاريخ الكوينوالطريق الوحيد    

الليربالية،وعلى هذا تصبح كل املراحل السابقة على  ةالدميقراطي
ا قبل التارخيية،وبوصول اجملتمعات الدميقراطية الليربالية مراحل م

والتاريخ .البشرية إىل هذه املرحلة من التاريخ الكوين ينتهي التاريخ
األورويب يف نظر فوكوياما هو التاريخ اجلوهري املستمر،بينما تواريخ 
العامل اآلخر جمرد تواريخ سطحية عارضة ميكن القفز عليها،ومن مث 

اية التاريخ تتجسد يف إخضاع لغري -الغريب املنتصر-األورويب فإن 
:" وهذا ما عرب عنه هيجل بوضوح قائال.األورويب كتاريخ متخلف

ولقد كان من الواجب ربط هذا اجلزء من إفريقيا بأوربا،وال بد بالفعل 
ا والواقع أن ما نفهمه من اسم إفريقيا،هو الروح غري ... أن يرتبط 

نغلقا متاما،ويف حالة املتطور الذي ال تاريخ له،والذي ال يزال م
الطبيعة احملضة، والذي كان ينبغي أن يعرض هنا بوصفه واقعا على 

ومن هذا املنطلق اختذ فوكوياما من التاريخ ".عتبة تاريخ العامل فحسب
موقعا متشائما يف وجه اجملتمعات غري األوروبية،فعندما يقف املفكر 

اية األورويب يف موقع مرجعي،غري الذي انطلق منه صاحب  أطروحة 
ايته للتاريخ،بل هو  التاريخ،فإنه يرى الواقع املعاصر ال من حيث 
استمرار لتاريخ مل ينته بعد باملعىن الذي جيري وراءه فوكوياما، ألن 
إنسان العامل الثالث ما تزال تكبله مشكالت عديدة حتول دون 

ما فبصرف النظر عوجوده على خط السري حنو الليربالية الدميقراطية،
ا سيكون لدول كثرية  تشكله دول تارخيية معينة، من خطر على جريا
من دول ما بعد التاريخ مصلحة يف منع انتشار تكنولوجيات معينة 
إىل العامل التارخيي على أساس أن ذلك العامل هو أكثر عرضة 
حلدوث الصراعات،وتشمل هذه التكنولوجيات يف الوقت الراهن 

حة الكيميائية والبيولوجية،غري أنه باإلمكان األسلحة النووية، واألسل
يف املستقبل أن يتسع نطاق مسائل النظام العاملي فيشمل أمناط معينة 
من الشؤون البيئية اليت يتهددها االنتشار غري املنظم للتكنولوجيا،فإن 
صح حديثنا عن اختالف سلوك دول ما بعد التاريخ عن سلوك 

قراطيات ما بعد التاريخ مصلحة الدول التارخيية،فستكون لدى دمي
مشرتكة يف محاية نفسها من األخطار اخلارجية،ويف نشر قضية 

ا اآلن نظم دميقراطية، ) 9(الدميقراطية يف األقطار اليت ال توجد 

وتوحي االختالفات بني الدول الدميقراطية والدول غري الدميقراطية 

ر الدميقراطية وإمكانية قيام عملية تارخيية أوسع تؤدي إىل انتشا
الليربالية يف خمتلف أحناء بأن النزعة األخالقية التقليدية ،باهتمامها 
حبقوق اإلنسان،والقيم الدميقراطية،قد احنرفت عن خطها األصيل  
ا أصبحت توظف مفاهيم  كأكرب دولة دميقراطية ليربالية يف العامل ،أل

وهذا الدميقراطية وحقوق اإلنسان لغرض التدخل يف شؤون الغي،
ينفي متاما زعم فوكوياما بأن السياسة اخلارجية األمريكية مل تنحرف 

ويؤكد التحليل الفوكويامي على أن الدميقراطية )10(.متاما عن الصواب
تشكل أفضل تلبية ممكنة لرغبة ) ومعها االقتصاد الليربايل(الليربالية 

الناحية  وامليغالوتيميا ومن هذه (*)اإليزوتيميا( االعرتاف يف شقيها 
اية التاريخ   .ميكن ،أن تشكل 
وما يتولد عنها من صراعات ليست * إن رغبة االعرتاف

فقط حامسة يف تفسري االنتقال حنو الدميقراطية الليربالية،بل أيضا يف 
اية التاريخ،أي يف اعتبار الدميقراطية الليربالية منتهى  احلكم على 

ل تليب الدولة الدميقراطية الفعل التارخيي فالسؤال الذي يطرح هنا،ه
لدى اجلميع ؟ وهل هي حقا دولة مشولية  الليبريالية،مطالب االعرتاف

منسجمة تؤمن وحتمي حقوق اجلميع؟هل تستطيع الدولة الدميقراطية 
ا بشكل يرضي اجلميع؟   )11( اليبريالية إشباع تيموس سكا

قنع العامل  يؤكد فوكوياما على أن اإليديولوجيا اليت ميكن أن ي       
كله بصالحيتها،هي الدميقراطية الليربالية،وهو يستند هنا على نتائج 
الثورتني الفرنسية واألمريكية،اللتني قامتا على مبادئ احلرية الفردية 
ا على االنطالق يف حيوية من  وهي مبادئ ال زالت حتافظ على قدر

اية التاريخ ليس مثة منافسون إيديولوجيون )12(.جديد للدميقراطية يف 
هذا طبعا بعد ما ّمت القضاء على اإليديولوجيات املنافسة، -الليربالية

واليت كان الناس يف نظر فوكوياما يؤمنون بأفضليتها على النظام 
وقد رفض الناس يف املاضي هذه الدميقراطية "الليربايل االشرتاكية،

ة الدينية الليربالية، العتقادهم أن امللكية واألرستقراطية أو احلكوم
ا  والشمولية الشيوعية وسائر اإليديولوجيات اليت اتفق أن آمنوا 
أفضل منها،أما اآلن فيبدو أن مثة إنفاقا عاما،إال يف العامل اإلسالمي 
ا أكثر صور احلكم  على قبول مزاعم الدميقراطية اليبريالية بأ
ل عقالنية،وهي صورة الدولة اليت حتقق إىل أقصى حد ممكن إشباع ك

  )13(."من الرغبة العقالنية واالعرتاف العقالين
أن اجملتمعات الدميقراطية اليبريالية،استطاعت " فوكوياما " يؤكد     

ا ما زالت تعمل  بالفعل إرضاء جانب كبري من اإليزوتيميا،كما أ
على إزالة األسباب التقليدية لالمساواة،غري أن ذلك ال يعين أن 

ل مظاهر الالمساواة،فالعديد من تلك حتمل على عاتقها إلغاء ك
املظاهر يصعب حلها،خصوصا تلك املتعلقة بالطبيعة وليس بإرادة 
البشر،فالشابة اجلميلة هلا حظوظ أكرب للزواج،واألمي له حظوظ أقل 



 

97 
 

يف ممارسة عدة مهن،واستمرار هذه الالمساواة جيعل التوتر قائما بني 
، فمثال اهتمام الدولة )املساواةاحلرية و (مبدأي الدميقراطية اليبريالية 

بتخصيص نسبة معينة من مناصب الشغل لصاحل املكفوفني يتم يف 
العديد من األحيان على حساب غري املكفوفني،أما دولة الرعاية فهي 

حسب -تقوم على حساب حرية السوق، إال أن ذلك ال يعين 
يدي أما إن الدولة الليربالية الدميقراطية تقف مكتوفة األ-"فوكوياما"

ذلك،فهي حتاول جاهدة حتقيق أكرب قدر من املساواة وتعويض 
املتضررين  تعويض ماديا ومعنويا لكنها يف أي حال من األحوال ال 
ا ببساطة الستطيع  ائي أل ميكن أن حتقق املساواة بشكل كلي و

" فوكوياما" فإلغاء امليغالوتيميا بشكل كلي يؤدي حسب )14( ذلك،
إنسان بال طموح، يكتفي بتلبية متطلباته من " ألخريإىل اإلنسان ا

حاجات ورغبات،إنسان غري قادر على اإلبداع، ألنه إنسان الوفرة 
يعين إلغاء . واألمان الشخصي، وليس إنسان احلرية واخللق

احلصول على جمتمع -الرغبة يف التفوق على اآلخرين -امليغالوتيميا
  )15(.مأهول باإلنسان األخري جامد بال إبداع وبال محاس جمتمع أخري

إن اجملتمع الدميقراطي الليربايل املدافع عن املساواة،ال ميكنه يف أي 
حال من األحوال،أن يلغي امليغالوتيميا فهي تظل حاضرة،ويف حدود 

بني وجهني امليغالوتيميا،وجه "فوكوياما"معينة ضرورية للحياة،هنا مييز
سلبية هي اليت تؤدي إىل االستبداد امليغالوتيميا ال. إجيايب وأخر سليب
أما امليغالوتيميا االجيابية فهي اليت تؤدي إىل .السياسي والطغيان

املنافسة وحتفز على اإلبداع واالبتكار،إذا املهمة املطروحة أمام 
ذيبها عرب إجياد  الدميقراطية اليبريالية ليست إلغاء امليغالوتيميا، بل 

حتقيق التفوق على صعيد (ة والعمل املبادر " فوكوياما"خمارج يذكر
فوكوياما إمكانية انفجار -ورغم ذلك،تظل حسب).العمل واإلنتاج

ا خاصية مغروسة يف البشر  امليغالوتيميا بشكل عنيف ممكنة دوما،أل
م سوف يقاتلون بسب  إذا مل جيدوا ما يقاتلون من أجله  فإ

ات وإذا  الضجر،إذ ليس بوسعهم ختيل أنفسهم يف عامل بدون صراع
كان اجلزء األكرب من العامل،الذي يعيشون فيه يتميز بدميقراطيات 
م عندئذ سيقاتلون ضد هذا السالم وذلك  ليربالية مزدهرة وسليمة فإ

وهذا ما ينطبق اليوم وصورة فعلية على . االزدهار وضد الدميقراطية
الواليات املتحدة اليت ال تستطيع أن تبقى خارج دائرة النزاعات 

رضاء لرغبتها يف التفوق وإثبات الذات إن الدميقراطية اليبريالية إل
استطاعت حسب فوكوياما، أن تشبع جانبا كبريا من الرغبة يف 

،لكن تبقى دائما )وهنا ميكن احلديث على السكان السود( املساواة
مساواة نسبية دون األمل يف حتقيق اإليزوتيميا املطلقة، كما 

ذيبها بشكل كبرياستطاعت أن ترويض امليغ املشكل ) 16( .الوتيميا و
بل  فيما نرى ليس ما تطرحه امليغالوتيميا على املستوى الفردي،

خطرها يتعاظم عندما تنتقل إىل مستوى الدولة،وما نراه اليوم على 
مستوى السياسة األمريكية يوضح بدون شك أن رغبة التفوق على 

  .طغياناآلخرين قد جتاوزت كل احلدود وانقلب إىل 
  لكن ما هلدف من وراء املناداة بدميقراطية ليربالية؟

إن القصد من وراء تأسيس دميقراطية ليربالية،هو أن يكون 
عمال سياسيا عقالنيا بالدرجة القصوى،يتداول مبقتضاه أفراد اجملتمع 
حول طبيعة الدستور وجمموعة القوانني األساسية اليت ستحكم 

م العامة،لكن ملاذا مل    تعم الدميقراطية اليبريالية العامل كله؟حيا
السبب يف نظر فوكوياما يعود لقصور التجاوب بني الشعوب والدول، 
فالدول تشكيالت سياسية ذات هدف، أما الشعوب فجماعات 
معنوية سبقت الدول يف الظهور،ومعىن ذلك أن الشعوب هي 
مجاعات هلا عقائد مشرتكة خاصة باخلري والشر وطبيعة اإلهلي 
والدنيوي، وهي عقائد غرست عن عمد يف املاضي البعيد،وأضحت 

كل شعب له لغته   ":اآلن إىل حد كبري جمرد تراث،أو كما يقول نيتشه
اليت ) 17(،"اخلاصة عن اخلري والشر قد اخرتع لغته من عاداته وحقوقه

ال يعكسها الدستور والقوانني فحسب، بل تنعكس كذلك يف 
لطبقي، والعادات اليومية وأساليب احلياة العائلة،والدين والبناء ا

احملرتمة ، ميدان الدول إذن هو السياسة،ميدان االختيار الواعي ذاتيا 
لنمط احلكم السليم يف حني جند ميدان الشعوب هو فيما دون 
السياسة،أنه ميدان الثقافة واجملتمع الذي نادر ما تكون قواعده جلية 

من جانب املسامهني  صرحية أو مستوعبة عن وعي ذايت حىت
فيه،وحني نسمع توكفيل يتحدث عن نظام القيود والتوازنات يف 
الدستور األمريكي،أو عن توزيع املسؤوليات بني احلكومات الفيديرالية 
وحكومات الواليات،فإمنا هو يتحدث عن الدول،أما حني وصف 
روحانية األمريكيني اليت تتسم أحيانا باهلوس والتعصب، أو عن 

م باملساواة، أو عن تعلقهم بالعلوم العملية دون النظرية فإمنا هو غرامه
يصفهم كشعب، والدول تفرض نفسها على الشعوب من القمة،وهي 

كمبادئ احلرية واملساواة اليت شكلت ...أحيانا تشكل الشعوب
الوعي الدميقراطي لدى الشعوب املهاجرة العديدة اليت تتكون منها 

ا يف الكثري الواليات املتحدة األمري كية غري أن عالقة الدول بشعو
ا يف حالة  من احلاالت هي عالقة متوترة، بل وقد يقال أحيانا أ

ا،كما يف حالة الشيوعيني الروس والصينيني حني  حرب مع شعو
سعوا إىل هداية شعبيهما إىل املثل املاركسية  ولذا فإن جناح 

فان أبدأ على جمرد التطبيق اآليل الدميقراطية الليربالية واستقرارها ال يتوق
وإمنا مها يف حاجة إىل  جملموعة معينة من املبادئ العامة والقوانني،

   )18( .درجة من التوافق بني الشعوب والدول
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لكن ما هي العقبات اليت حتول دون  تأسيس الدميقراطيات الليربالية 
  املستقرة يف نظر فوكوياما؟ 

  :لنحو التايلميكن تصنيف تلك العناصر على ا
عناصر تتعلق بدرجة وطبيعة الوعي القومي والعرقي واجلنسي يف  -)أ

فالدميقراطية ال ميكن أن تنشأ يف دولة تكون فيها ،دولة من الدول 
لدى أفراد اجلماعات املكونة هلذه  النزعة الوطنية أو العرقية مبالغا فيها

  .الدولة
اطية  هي الدين،وكما العقبة الثقافية األخرى يف سبيل الدميقر  - )ب

يف حالة النزعة الوطنية ليس مثة صراع بالضرورة بني الدين والدميقراطية 
يف -الليربالية،إال حني يكون الدين ضد التسامح واملساواة إن الدين 

 مل خيلق اجملتمعات احلرة،فاملسيحية مبعىن من املعاين، -نظر فوكوياما

دافها بالصعبة العلمانية كان لزاما أن تلغي نفسها عن طريق صبغ أه
وذلك حني جعلت الدين شأنا خاصا بني ...قبل ظهور الليربالية

املسيحي وخالقه،فاستأصلت احلاجة إىل طبقة مستقلة من القس وإىل 
وأما اليهودية األورثودوكسية واإلسالم )19( التدخل الديين يف السياسة،

ليتان تسعيان األصويل فنرامها على العكس من ذلك،فهما ديانتان مشو 
إىل تنظيم كل مظاهر احلياة البشرية،عامة كانت أو خاصة،مبا يف 

قد تتفق هاتان الديانتان مع الدميقراطية، ) 20(.ذلك اجملال السياسي
فاإلسالم بالذات ال يقل عن املسيحية متسكا مببدأ املساواة بني 
 الناس عامة ، غري أنه من الصعب جدا أن نوفق بني هاتني الديانتني

وبني الليربالية واالعرتاف باحلقوق العامة،خاصة حرية الضمري والدين 
وقد ال يكون من دواعي الدهشة أن تكون تركيا هي الدميقراطية 
ا الدولة  الليربالية الوحيدة يف العامل اإلسالمي املعاصر حيث إ
الوحيدة اليت طرحت الرتاث اإلسالمي جانبا يف صراحة تامة، 

من هنا تصبح العلمنة هي الشرط ..تمع علماينواختارت إقامة جم
وفوكوياما رغم اعرتافه بأن  .األساسي لدخول دائرة الدول الليربالية

له معايريه األخالقية -اإلسالم يشكل إيديولوجيا متسقة ومتماسكة
شأنه -اخلاصة به ونظريته املتصلة بالعدالة السياسية واالجتماعية

ن أن تكون عاملية داعيا إليه البشر كافة وأن له جاذبية ميك اليبريالية،
باعتبارهم بشر ال جمرد أعضاء يف مجاعة عرقية أو قومية معينة،وقد 
متكن اإلسالم يف الواقع من االنتصار على الدميقراطية اليبريالية يف 

وشكل بذلك خطر كبريا على  أحناء كثرية من العامل اإلسالمي،
اليت مل يصل فيها إىل السلطة املمارسات اليبريالية حىت يف الدول 

ا ) 21(.السياسية بصورة مباشرة لكن ورغم هذه املميزات اليت يتميز 
ال يكاد يكون له جاذبية  -يف نظر فوكوياما-اإلسالم إال هذا الدين

خارج املناطق اليت كانت يف األصل إسالمية احلضارة ،هلذا يرى 
ية الليربالية يف أرضها فوكوياما أن اإلسالم ليس بوسعه حتدي الدميقراط

بل إنه قد يبدو أن العامل اإلسالمي أشد  على املستوى الفكري،
عرضه للتأثر باألفكار الليربالية على املدى الطويل من احتمال أن 

حيث أن مثل هذه الليربالية قد اجتذبت إىل نفسها  حيدث العكس،
نصف أنصار عديدين أقوياء هلا من بني املسلمني على مدى القرن و 

والواقع أن أحد أسباب الصحوة األصولية الراهنة  )22(القرن األخريين،
هو قوة اخلطر امللموس من جانب القيم الغربية الليربالية على 

تبقى هذه العبارات بعيدة كل البعد  .اجملتمعات اإلسالمية التقليدية
ل ب عن التناول اإلبستيمي  إلشكالية العالقة بني اإلسالم والليربالية،

هي أطروحات تعمل على خلق العدو الومهي أرضاء  لنزعة تيموسية 
  .وهذا كله ال خيرج عن دائرة تفكري احملافظني اجلدد .مدمرة
القيد الثالث على ظهور دميقراطية مستقرة يتصل بوجود بنية  -)ج

  .اجتماعية تتمتع بدرجة عالية من الالمساواة
 إمكان إقامة دميقراطية االعتبار احلضاري األخري الذي يؤثر يف -)د

راسخة يتصل بقدر اجملتمع على أن خيلق بنفسه جمتمعا مدنيا 
ذلك أن الدميقراطية ليست سوى حكم ذايت،فإن كان ... سليما

م  م أو نقابا م أو تنظيما الناس قادرين على حكم أنفسهم يف مد
م زاد احتمال جناحهم يف حكمهم ألنفسهم على  املهنية أو جامعا

  )23( .صعيد القوميال
املؤلفة  إن املسار التارخيي الذي انتهجته العناصر املختلفة     

ميقراطيات أن أقوى الد -يف نظر فوكوياما -يبني ،للدميقراطية الليربالية
فيها كانت الليربالية  ) كإجنلرتا والواليات املتحدة(الليربالية املعاصرة 

مبعىن  ،يها قد سبقت املساواةنت احلرية فأو كا ،قد سبقت الدميقراطية
أن احلقوق الليربالية يف حرية التعبري وحرية االجتماع واملسامهة 
السياسية يف احلكم،كانت متارسها صفوة صغرية قوامها الذكور 

قبل أن تعم قطاعات أخرى من  والبيض واملالك الزراعيون،
ة عن هلذا يرى فوكوياما أنه ينبغي أن تنشأ الدميقراطي) 24(.السكان

قرار سياسي معتمد بإقامة الدميقراطية ويبقى جمال السياسة مستقال 
عن اجملال احلضاري،ويظل له وقاره اخلاص باعتباره نقطة التقاء الرغبة 
والثيموس والعقل  وال ميكن للدميقراطية الليربالية املستقرة أن تظهر إىل 
 حيز الوجود دون سياسة حكماء أكفاء يفهمون فن السياسة،

يستطيعون حتويل امليول الكامنة لدى الشعوب إىل مؤسسات و 
لذلك ال ميكن النظر للعناصر الثقافية باعتبارها ) 25(سياسية صامدة،

 .ظروفا ضرورية إلقامة الدميقراطية

إىل أن " اإلنسان األول"التاريخ منذ أن بدأ مع  هلذا نقول إن
اعثه املعلل ب) اية كغاية وليس كحدث(ينتهي مع اإلنسان األخري 

حسب التحليل السابق، أن  ومعىن ذلك، .أي الّالعقل التيموسهو 
ومن  الوعي التارخيي يتضاءل ما دام حيركه الالشعور أو التيموس
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مث هي جتعل  ،ريخ فهي فكرة تغّيب العقل والوعيمنظور فلسفة التا
الغضبية يف  القوةها ييلمتغاية التاريخ مرتبطة بتحقيق شهوة عقيمة 

اية التاريخ مؤسسة على .ساناإلن غريب،وصله فرانسوا  اعتقادإن 
اية اآلخر الذي يقاتل ":عبارة التاليةيف ال شاتليه اية التاريخ هي  إن 
جديد ملفاهيم التاريخ،  اغتصابوبالتايل فنحن أمام ) 26(."األوريب

،ولعل  االنقالبية االيدولوجياوندخل يف النزعة التأويلية املبنية على 
 اغتصابواضح أننا أمام  ": ذا ما نلتمسه يف قول مطاع الصفديه

ايته،يأخذ شكل التأويل، وحركته.جديـــد ملفهوم التـــاريخ ليبين  و
يارعلى وصفه بأنه عصر  االتفاقمشروعا إيديولوجيا يف عصر تـم   ا

العامل وتبيئته لقبول وهم انتصار  يئإن حماولة . )27("اإليديولوجيات
 انتزاع،ال خيرج عن حماولة اعتباطية لإلنسان الغريب من أجل الغرب

سيتمسك  احنطاطهإن اآلخر حىت يف حالة .التفوق الومهي من اآلخر
  .باعتقاد كونه هو ذلك الرجل األخري

  :خاتمة
أطروحة فوكوياما تنطلق من إيديولوجية،تبناها :نخالصة القول أ   

ت عليه الدخول يف النظام الدويل اجلديد يف ظروف جديدة،حتم
يار املعسكر االشرتاكي،ودخول العامل  ترتيبات جديدة، بعد ا
ومعلوم أن كل نظام جديد ميثل منظومة فكرية .منعطفا جديدا

متكاملة،ال بد أن يستند على رؤية معرفية وغطاء فكري يربراه 
ويروجان لدميومته،وهذا ما يفسر بروز جمموعة من النظريات  

،ومن أكثرها شيوعا نظرية صموئيل هانتجتون صاحبت هذا التحول
نظريات روجت  وكلها ونظرية ما بعد احلداثة، ،"صدام احلضارات"

ا يف النظام الدويل  لفكرة الليربالية الدميقراطية وحتمية سياد
إذ اختذت على  ومل خترج نظرية فوكوياما عن هذا املسار،) 28(.اجلديد

اع العاملي حول مسألة عاتقها مسؤولية الرتويج لفكرة اإلمج
ائي تنشده  الدميقراطية،وااللتفاف حول النظام الليربايل كحل 

ذا .اية كغاية وليس كحدث لينتهي معها التاريخ..اإلنسانية
تتحول نظرية فوكوياما من نظرية فلسفية إىل خطاب سياسي 

ا اجلديد انتفاء ، و )الليربالية( إيديولوجي، يبشر بأبدية الرأمسالية يف ثو
إمكانية مناهضتها،بسبب قوة املنتصر ودميومته،وهزمه النهائي 

اية السياسة كما  لنقيضه، اية التاريخ تعين بالضرورة  وبالتايل فإن 
اية اإليديولوجية،ألن التناقض مل يصبح حقيقة قائمة ) 29(.تعين 

هكذا وما دام التحليل العلمي،ألي منتج ثقايف ال يتم مبعزل عن بنية 
اية التاريخ،اليت طرحها فوكوياما يف  نالواقع الذي أفرزه،نقول إ فكرة 

النظام  مسوق الثقافة مل تكن سوى غطاء فكري جيسد انتصار قي

العاملي اجلديد،الذي بدت مالحمه تتشكل منذ العقدين األخريين من 
  .القرن املاضي

  :قائمة مراجع البحث   
  .1،1997الطليعة،بريوت ، لبنان،ط،دار ،البعد الدميقراطيحممد وقيدي )1

،دار مقاربات يف احلداثة و ما بعد احلداثةحممد الشيخ و ياسر الطائر،)2
  .1،1966الطليعة،بريوت،لبنان،ط

حوار فرانسيس فوكوياما مع قناة اجلزيرة يف برنامج من : نقال عن  )3
  08/01/2004واشنطن

اية التاريخ،تر،حسني امحد أ) 4 مني ،مركز األهرام للرتمجة و فرانسيس فوكوياما،
  .1،1993النشر،القاهرة،ط

،جملة الفكر العريب املعاصر،مركز اإلمناء سياسية متوسية-حنو سيكوزهري اليعكويب،) 5
  .148/149،2009القومي،بريوت باريس،ع

 :نقال عن األساس األسطوري لنهاية التاريخ رفـةعبـد القـادر بـوعـ:عن نقال)6
http://insaniyat.revues.org/7989#ftn14 

اية التاريخ إبراهيم القادري بوتشيش، )7 تأمالت يف أطروحة : حول مسألة 
  butchich.htmwww.aljabriabed.net/n44_02 :نقال عن:فوكوياما
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  :الهوامش
  62،ص1،1997،دار الطليعة،بريوت ، لبنان،ط،البعد الدميقراطيحممد وقيدي  .1
،دار مقاربات يف احلداثة وما بعد احلداثةحممد الشيخ و ياسر الطائر،  .2

  60، ص 1966، 1الطليعة،بريوت، لبنان، ط
  61املرجع نفسه،ص  .3
   62مرجع سابق،ص ،البعد الدميقراطي،قيدي حممد و  .4
حوار فرانسيس فوكوياما مع قناة اجلزيرة يف برنامج من : نقال عن  .5

  08/01/2004واشنطن
اية التاريخ،تر،حسني امحد أمني ،مركز األهرام للرتمجة و  .6 فرانسيس فوكوياما،

  242، ص1993،  1النشر،القاهرة، ط
واخلوف من أن يتخذ النفط كسالح ضد أمريكا  اإلشارة هنا بالتحديد ملنطقة اخلليج*

وحلفائها كما كان الشأن يف احلروب العربية ضد الكيان الصهيوين أين استعمل 
  . النفط كأداة ضغط 

  .املرجع و الصفحة نفسها .7
  243املرجع نفسه،،ص .8
  244املرجع نفسه،ص .9

  245املرجع نفسه،ص .10
العريب املعاصر،مركز اإلمناء ،جملة الفكر سياسية متوسية-حنو سيكوزهري اليعكويب،* 

  58،ص 148/149،2009القومي،بريوت باريس،ع
كلمة ذات أصول إغريقية تعين ):تعين الرغبة يف التفوق على اآلخرين: امليغالوتيميا* 

تعين رغبة اإلنسان يف أن يعرتف به مساويا لألخريني :اإليزوتيميا. تضخم الذات
  166ابق،ص،مرجع ساية التاريخفرانسيس فوكوياما،.

  54،مرجع سابق،صاية التاريخفرانسيس فوكوياما، .11
  189املرجع نفسه،ص .12
  59زهري اليعكويب،مرجع سابق،ص .13
  59زهري اليعكويب،مرجع سابق،ص .14
  59زهري اليعكويب،مرجع سابق،ص .15
  190،مرجع سابق،صاية التاريخفرانسيس فوكوياما،: نقال عن .16
  192املرجع نفسه،ص .17
  193املرجع نفسه،ص .18
  194،ص.املرجع نفسه .19
  56املرجع نفسه،ص .20
  54املرجع نفسه،ص .21
  194،ص.املرجع نفسه .22
  .املرجع و املكان نفسه .23
 .املرجع و املكان نفسه  .24

 :نقال عن األساس األسطوري لنهاية التاريخ عبـد القـادر بـوعـرفـة:عن نقال .25
http://insaniyat.revues.org/7989#ftn14 

 املرجع و املكان نفسه  .26

اية التاريخ إبراهيم القادري بوتشيش، .27 تأمالت يف أطروحة : حول مسألة 
                               et/n44_02butchich.htmwww.aljabriabed.n :نقال عن:فوكوياما

  .املرجع و املكان نفسه .28
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زكي الميالد، شابي نور الدين، عبد اهللا األحمدي: حوار فكري مع  أعالم الفكر العربي  
 شاشو محمد 

جامعة مستغانم ه في الفلسفة،طالب دكتورا  
 :زكي الميالد  -  أ

 من هو األستاذ زكي الميالد؟: بداية سيدي الكريم  
سابقة، وال بأس من  تكنت قد أجبت على هذا السؤال يف حوارا

إين كاتب : جتديد اإلجابة بناء على طلبكم، وباختصار ميكن القول
ب وباحث يف الفكر اإلسالمي واإلسالميات املعاصرة، إىل جان

االهتمام بالدراسات احلضارية، متفرغ للعمل والبحث الفكري، 
نشرت حىت هذه اللحظة ما يزيد على ثالثني كتابا، أكتب مقالة 

، ونشرت م2003أسبوعية يف صحيفة عكاظ السعودية منذ سنة 
مئات املقاالت الفكرية والثقافية، وعشرات الدراسات يف أكثر من 

ودورية، ومنها جمالت علمية  سبعني منرب ما بني صحيفة وجملة
حمكمة، وشاركت يف عشرات الندوات واملؤمترات وامللتقيات العربية 

الصادرة سنة ) الكلمة(واإلسالمية والدولية، وأتوىل رئاسة حترير جملة 
، وهي جملة فصلية فكرية تعىن بشؤون الفكر اإلسالمي م1993

اية سنة  ، تكمل م2013وقضايا العصر والتجدد احلضاري، ومع 
  .اجمللة العقد الثاين من عمرها الزمين

 أنتم من الوجوه الفكرية المتميزة في : أستاذنا الكريم
الساحة العربية اإلسالمية، حيث تتمركز معظم 
أعمالكم وكتاباتكم الفكرية حول تجديد الفكر 
اإلسالمي، فما هي معالم وخطوط هذا المشروع 

  الفكري؟
املنشورة، جيد أن السمة الغالبة عليها  من يلتفت إىل عناوين مؤلفايت

هي مسة التجديد، وأن كلمة جتديد والتجديد هي من أكثر الكلمات 
اليت وردت وتكررت يف هذه العناوين، األمر الذي يعين أن هذه 
الكلمة هي من أبرز الكلمات املفتاحية عند دراسة وحتليل اخلطاب 

لة على ذلك، فهي الفكري هلذه املؤلفات، وإذا كانت هناك من دال
تدل على طبيعة املنحى الفكري التجديدي الذي انتسب إليه من 

  .جهة، واشتغل عليه من جهة أخرى
وأما عن معامل هذا املشروع الفكري التجديدي، فإن من أبرز هذه 
املعامل كما أقدر تصورا، وكما أحاول أن اجتهد عمال، تتحدد يف 

  :املعامل اآلتية
واالنفتاح، نقدا ونقضا، ذما وقدحا، خلاصية  خاصية التواصل: أوال

القطيعة واالنغالق، فنحن حباجة إىل خطابات فكرية تكون هلا قدرة 
التواصل واالنفتاح على ثقافات وخطابات اآلخرين، اعرتافا لنا وهلم 
حبق االختالف واالجتهاد، ال أن تقطع معهم، وتنفصل عنهم، هذا 

فمن الضروري أن يدرك  من جهة الذات، وأما من جهة اآلخر،
م التواصل مع هذا اخلطابات، ومن  اآلخرون املختلفون أن بإمكا

  .يرجع إىل كتابايت ومؤلفايت أظن أنه سيجد جتليا ملثل هذه اخلاصية
خاصية الرتكيز على منطق االجتهاد، فال ميكن النهوض بعملية : ثانيا

ذه العملية من دون استعادة منطق  االجتهاد، التجديد، والتقدم 
الذي من خالله يتحرر الفكر اإلسالمي من أصنام التقليد والتبعية 
واجلمود، ويتخلص من أوهام الرهبة واهليبة والشعور بالضعف، 
ويكتسب شجاعة النظر، وعزمية الكشف، وقوة االبتكار، فهو املنطق 

ومن يرجع إىل  . درجته وطاقته ىالذي يتطلب إعمال العقل بأقص
ايت جيد فيها هذا الرتكيز واضحا على منطق االجتهاد، كتابايت ومؤلف

الفكر .. من الرتاث إىل االجتهاد: (وأحد أبرز مؤلفايت حيمل عنوان
  .م2004، صدر سنة )اإلسالمي وقضايا اإلصالح والتجديد

خاصية االهتمام باملسألة احلضارية، اليت حتاول أن تدفع الفكر : ثالثا
باط بالقضايا واملشكالت احلضارية اإلسالمي حنو االهتمام واالرت

الكربى يف األمة، والتخلي والتخلص من االنشغال بالقضايا 
واملشكالت اجلزئية واهلامشية، اليت تسبب هدرا للطاقات، وتضييعا 

  . لإلمكانات، ونزفا للقدرات
هو النظر إىل القضايا (واعين باملسألة احلضارية ضبطا ومفهوما 

أساس منهج التحليل احلضاري، الذي والظواهر واملشكالت على 
التقدم  تيأخذ بعني االعتبار مشكالت التخلف من جهة، وضرورا

  ).من جهة أخرى
وهناك بعض اخلصائص األخرى، لكن هذه هي أبرز اخلصائص، 

  .وأكثرها وضوحا وجتليا يف خطايب الفكري
  إذا عدنا إلى انتاجاتك الفكرية نجد لك كتابا موسوما

، فهل هناك فرق )لديني مع العصرمحنة المثقف ا(ب
بين مثقف الديني ومثقف آخر؟ ولماذا هذا المفهوم 

  تحديدا؟ 
أعلم سلفا أن مفهوم املثقف الديين سوف يثري قدرا من الفضول، 

حمنة (وقدرا من اإلثارة واجلدل، وحىت االختالف، علما أن كتاب 
، حينما صدر يف طبعته األول سنة )املثقف الديين مع العصر

، كان أول كتاب باللغة العربية حيمل يف عنوانه تسمية املثقف م2000
الديين، ويعد هذا الكتاب من املؤلفات العربية القليلة اليت حاولت 
البحث حول مفهوم املثقف الديين، والعمل على حتريك هذا املفهوم 
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يف جمال التداول الفكري والثقايف العريب املعاصر، بقصد إعطائه فرصة 
  . ل والنظرالتأم

واالقرتاب من هذا املفهوم ينطلق بصورة رئيسية، من ثالث خلفيات 
  :فكرية وتارخيية هي

إن الرؤية اليت تشكلت حول مفهوم املثقف يف اجملال العريب : أوال
املعاصر، استندت يف إطارها املرجعي إىل الثقافة األوروبية، اليت تربط 

، وهذا ما حاول تأكيده املثقف بفكرة العلمانية وتفصله عن الدين
، الذي اعترب )صور املثقف(واالنتصار له ادوارد سعيد يف كتابه املمتع 
  .فيه أن املثقف احلقيقي ال يكون إال علمانيا

وحسب هذه الرؤية، أن املثقف ال ينبغي أن يكون دينيا، مبعىن أن  
ال يتخذ من الدين إطارا مرجعيا له، يف حني أنين وجدت أن بإمكان 

ثقف أن يكون دينيا، وأن الدين ال مينع اإلنسان من أن يكون امل
مثقفا؟، فال ميكن سلب صفة املثقف عن الذي ينتمي إىل اجملال 

  .الديين
ا يف هذا الشأن، تلك املفارقة : ثانيا من املفارقات املهمة اليت وجد

احلاصلة والغائبة بني صورة املثقف يف احلضارة اإلسالمية، وصورة 
 احلضارة األوروبية، فمثقف احلضارة اإلسالمية كان مثقفا املثقف يف

دينيا بطبعه وطبيعته، يتخذ من الدين مرجعية له، ونظاما فكريا 
يستند عليه يف بناء تصوراته، واستنباط أفكاره، ويف التعامل مع 

  .ثقافات اآلخرين
ويصدق هذا الوصف، على كثري من األمساء اليت وصلتنا من  

مية، مثل الكندي والفارايب وابن سينا وابن رشد احلضارة اإلسال
والبريوين وابن طفيل وابن خلدون وغريهم من قائمة األمساء الطويلة، 
وهؤالء ميثلون أقرب فئة إىل املثقفني يف التاريخ الفكري للحضارة 
ا تستقل برأيها، وتعرب  اإلسالمية، باعتبارهم الفئة اليت عرف عنها أ

تسم بفكر نقدي، وانفتاح على الثقافات يف عن نزعة مستقلة، وت
  .عصرهم

يف حني أن مثقف احلضارة الغربية، هو مثقف بطبعه وطبيعته غري 
ديين، وليس معنيا بالعالقة مع الدين يف تعامله مع األفكار واملفاهيم 
والتصورات، قد يقرتب منه البعض كالذي ظهر يف أعمال الناقد 

االقرتاب ال يشكل معيارا ثابتا  اإلجنليزي توماس إليوت، لكن هذا
  .على اإلطالق، وإمنا هو تعبري عن حاالت خاصة

وإىل هذا النموذج الغريب ينتمي املثقف املعاصر، مبا يف ذلك مثقف  
العامل العريب واإلسالمي، املثقف الذي تقلصت عالقته مع الدين إىل 

  .درجة تكاد تضمحل
ة بني الثقافة والدين، ورفع أردت من هذا املفهوم جتسري العالق: ثالثا

ذا املعىن فإن هذا املفهوم يتضمن  حالة التباعد أو التصادم بينهما، و

دعوة إجيابية ملن ينتمون إىل الدين، ومن ينتمون إىل الثقافة، فمن 
ينتمون إىل الدين، وهم املتمثلون يف رجال أو علماء الدين، فإن هذا 

قات الثقافية، واالنفتاح املفهوم يدعوهم إىل اخلروج عن االنغال
  . والتواصل مع العلوم واملعارف احلديثة واملعاصرة

ومن ينتمون إىل الثقافة، وهم املتمثلون يف املثقفني ورجال الفكر، فإن 
هذا املفهوم يدعوهم إىل اخلروج عن االنغالقات الدينية، واالنفتاح 

منوذج يكون والعمل على بناء . والتواصل مع العلوم واملعارف الدينية
وهذا ما حنتاج إليه فعليا، وغياب . فيه املثقف دينيا، والديين مثقفا

  .مثل هذا النموذج، هو الذي يعرب عن أزمتنا الثقافية الراهنة
  يشهد العالم العربي واإلسالمي حراكا وتغيرا على

جميع المستويات لدرجة يصعب فيها التنبؤ 
إلسالمي بالمستقبل، فما هو موقع المثقف العربي ا

  من هذا الحراك؟
ابتداء ال بد من القول إن املثقف العريب واإلسالمي، عليه أن حيافظ 
باستمرار على دوره ومركزه وموقعه الثقايف واالجتماعي واحلضاري، 
على أن يكون ذلك بالفعل وليس بالرغبة، وعلى سبيل احلقيقة وليس 

ول، وأن على سبيل اجملاز، ومن خالل العمل وليس من خالل الق
يظل حمافظا على هذا الدور واملركز واملوقع على طول اخلط، ومهما 
تغريت الظروف واألحوال، وهذا هو التحدي واالمتحان الدائم الذي 

م على طول اخلط   .يواجه املثقفني، ويعرتض مسري
واملثقف الذي حيافظ على دوره وموقعه، وال يتخلى عنهما حتت أي 

لشدة، فإن هذا املثقف هو األقدر من ظرف كان، يف الرخاء أو ا
غريه على النهوض بدوره، والثبات على مركزه، مىت ما تبدلت 
الظروف واألحوال، على طريقة ما جيري اليوم من حراك وتغري، يكاد 

  .يقلب معه صورة العامل العريب واإلسالمي
كما أن املثقف بصورة عامة، ليس حباجة إىل من يذكره بدوره 

حباجة إىل من جيادله وحياججه يف هذا األمر، فمن  وموقعه، وليس
السهولة عليه أن يتفطن هلذا الدور، وبإمكانه النهوض به مىت ما 

  .أراد، ومىت ما امتلك اإلرادة والشجاعة
مع ذلك فإن يف مثل هذه الوضعيات الراهنة، تتأكد احلاجة إىل 

إىل خط املثقف ودوره الرائد الكبري، الدور الذي يتطلب االحنياز 
التنوير يف مواجهة نزعات التعصب والتطرف والتكفري، وإىل خط 
التواصل واالنفتاح يف مواجهة ذهنيات القطيعة واالنغالق، وإىل خط 
الوحدة والتضامن واالستقالل يف مواجهة اجتاهات التبعية والتجزئة 
والتدخالت اخلارجية والتفريط بالسيادة الوطنية، وإىل خط التقدم 

احلضاري يف مواجهة عقليات التخلف والعودة إىل الوراء  والنهوض
  .واالحنباس يف املاضي
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  نعود إلى الفكر اإلسالمي، إذ نجد تقسيم لهذا الفكر
بين فكر مغربي أو مغاربي وفكر شرقي أو مشارقي، 

  فهل أنتم مع هذا التقسيم ولماذا؟
من املفرتض أن ال تكون هناك حساسية يف هذا التقسيم، بني 

كريني العربيني املغريب واملشرقي، من ناحية التوصيف والتحليل الف
والعمل اإلجرائي، فهذه اخلطوة إن حصلت حاهلا كحال احلديث 
واملقارنة واملقاربة مثال بني الفكر اجلزائري والفكر املصري أو السوري 
أو السعودي، وذلك بقصد البحث عن طبيعة السياقات واألرضيات 

ة واالقتصادية والسياسية والتارخيية املؤثرة يف بناء الفكرية واالجتماعي
وتكوين صورة الفكر يف هذه البيئات واجملتمعات املتمايزة عادة من 
هذه الناحية، ومن مث الكشف عن طبيعة الفروقات واملفارقات، 
وهكذا عن التوافقات واملشرتكات، وغريها من املسائل والقضايا 

  .حثاألخرى حبسب مقتضيات وحاجة الب
وعنصر احلساسية يف هذا التقسيم، حينما يراد منه بقصد أومن دون 
قصد، خلق حالة من التباعد أو القطيعة بني الفكريني، على طريقة 
ما دعا إليه الدكتور حممد عابد اجلابري منطلقا بذريعة التخلص من 
حالة التبعية، ورفع حالة الشعور بالضعف، وحالة عدم االعرتاف 

ا بالتكافؤ، لك نها الطريقة اليت قوبلت بالنقد واالعرتاض، وأحاطت 
  .حالة من االنفعال النفسي غري احلسن

وما ينبغي أن نلفت إليه، ونذكر به، أن كل مظاهر احلياة العامة يف 
اجملال العريب املعاصر متيل إىل التفتت واالنقسام، وحتمل هذه القابلية، 

ية واالجتماعية والسياسية وهذا ما نراه وحنس به يف احلياة الثقاف
وغريها، األمر الذي يقتضي العناية والرتكيز على كل ما هو كلي 
وجامع ومتحد يف اجملال العريب، سدا لباب التفرق والتفتت 

  . واالنقسام
  المتأمل لواقع المجتمعات اإلسالمية، يجدها تتخبط

في مشاكل ال حصر لها على الرغم من وجود العديد 
 فكرية، فأين الخلل في نظركم؟من المشاريع ال

اجملتمعات العربية واإلسالمية اليوم متر بوضع خطري وحمزن للغاية، 
يبعث على الكآبة واإلحباط، وال يسر أحدا على اإلطالق، فهي 
املنطقة اليت تشتعل فيها النزاعات واحلروب، وتطحنها اخلالفات 

ب عليها من كل صوب رياح الفوضى والتفت يت، والصراعات، و
التنمية فيها متعثرة، واملعرفة فيها منحدرة، واالقتصاد فيها متخبط، 
والسياسة فيها جامدة، وحقوق اإلنسان فيها منتهكة، واحلريات 
العامة فيها منتقصة، وقس على ذلك يف اجلوانب واألبعاد األخرى  

  .كافة

وهذا يعين أننا أمام وضعيات فيها من الرتاكمات واالخفافات، 
ل ليس من السهولة التأثري فيها، وال أريد القول بأن هذه بشكل جيع

الوضعيات هي فوق طاقة املشاريع الفكرية اليت ظهرت وتشكلت يف 
اجملال العريب، وفوق ما حتتمل، وأن ال قدرة هلذه املشاريع يف التأثري 
على هذه الوضعيات وإصالحها وتغيريها، وإمنا أردت القول بأن 

  .ضرورة يف هذه املشاريع الفكرية فحسباخللل والعجز ليس بال
مع ذلك فال ميكن أن نعفي هذه املشاريع الفكرية من التبعات، 
ونعصمها من اخللل أو الضعف أو العجز، ومشكلة هذه املشاريع 
ا فقدت من جهة خاصية التواصل، ومن جهة أخرى  الفكرية أ

  . خاصية االستمرار
ع الفكرية ظلت تنشط ونعين خباصية التواصل، أن هذه املشاري

وتتحرك بطريقة متباعدة ومنفصلة عن بعضها، بالشكل الذي أفقدها 
عنصر التضامن والتآزر، وعنصر الرتابط والتكامل، وعنصر مضاعفة 
القوة والفاعلية، ونعين خباصية االستمرار، أن هذه املشاريع وخالل 
 فرتة من الزمن، غالبا ما تكون معرضة للتوقف أو االحنسار أو
التجمد أو التالشي واالضمحالل، لعوامل وأسباب ذاتية أو 

  .موضوعية
  ،في ظل التنامي المتزايد للتعصب وللتيار التكفيري

ألم يحن الوقت لنؤسس لنظرة ورؤية جديدة مبنية على 
  التسامح وروح الحوار وقبول اآلخر؟

حنن حباجة فعال إىل رؤية جديدة تتسم بالتسامح وروح احلوار وقبول 
خر، وتنبذ وتواجه نزعات التعصب والتطرف والتكفري، وينبغي أن اآل

نعمل على بناء مثل هذه الرؤية، ومن الضروري أن يتحد املثقفون 
  .واملفكرون ويتضامنوا من أجل بناء مثل هذه الرؤية

وكنت قد دعوت من قبل إىل أن العامل اإلسالمي حباجة ألن خيلق 
، جتابه وحتاصر ما تفشى يف من داخله حركة تنوير واسعة وشاملة

حميطه وبيئات من ظواهر ونزعات التعصب والتطرف والتكفري اليت 
  .وصلت إىل وضع خطري للغاية

مبعىن أننا حباجة إىل عمل كبري من ناحية الكم والنوع، ومن ناحية 
السعة والشمول، عمل نعطيه صفة احلركة اليت تتسم بالفعل والفاعلية 

الستمرار من جهة أخرى، وباإلثارة والدهشة من جهة، وبالدميومة وا
ا أن تأطر حقبة زمنية ممتدة،  من جهة ثالثة، احلركة اليت بإمكا
ا، على طريقة ما حصل  وتستوعب مرحلة تارخيية تعرف وتوسم 
عند األوروبيني حني أطلقوا على احلركة اليت ظهرت يف القرن السادس 

اليت ظهرت يف القرن  عشر امليالدي بعصر النهضة، وعلى احلركة
السابع عشر باإلصالح الديين، ويف القرن الثامن عشر بعصر التنوير، 
حنن أيضا حباجة إىل حركة اليوم نطلق عليها  حبركة التنوير اإلسالمي 
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ملواجهة نزعات التعصب والتطرف والتكفري، وإحياء قيم التسامح 
  .وروح احلوار وقبول اآلخر املختلف

 لذي شاركتم فيه، ما هو الرد في إطار الملتقى ا
الممكن أو المستحب على الهجمات التي تطال 
العالم اإلسالمي، ونقصد هنا مقدساتنا ورموزنا  

أو ما يتعلق بمسألة الحجاب وحتى ) ص(كالرسول 
 القرآن الكريم؟

لقد سعدت كثريا باملشاركة يف هذا امللتقى الدويل الذي نظمه قسم 
جتماعية جبامعة عبداحلميد بن باديس يف الفلسفة يف كلية العلوم اال

مستغامن، الرد احلقيقي والقاطع على كل ذلك هو أن نصلح أحوالنا، 
وننجح يف التنمية، ونرفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وحنافظ 
على حقوق اإلنسان، ونصون كرامة اإلنسان، وحنمي احلريات 

ا، عندئذ سيحرتمنا العامة، ونتحول إىل أمة متقدمة ومتضامنة مع ذا
العامل، وستكون لنا كلمتنا اليت يسمعها العامل إذا حصلت مثل هذه 

 .التجاوزات على رموزنا ومقدساتنا
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:نورالدين الشابي - ب 
 بداية سيدي الكريم، من هو الدكتور نورالدين الشابي؟ -1

، حاصل على الدكتوراه يف فلسفة نيتشه 1966نا من مواليد أ        
حاليا  رئيس قسم . 1993، وعلى التربيز يف الفلسفة سنة 2001سنة 

العلوم االنسانية وأستاذ الفلسفة باملعهد ا لتحضريي للدراسات 
  .األدبية والعلوم االنسانية جامعة تونس 

 أستاذنا الفاضل فيم يتمثل مشروعك الفكري وما هي -2
 اهم مؤلفاتك وإنتاجك الفكري؟

مابعد "و" احلداثة"أشتغل أساسا على مسألة الصلة بني          
لقد قامت احلداثة كرؤية لإلنسان . يف تاريخ الفكر الغريب" احلداثة

والعامل على حمورية العقل والقطع مع التقليد واعتبار احلرية قوام وجود 
ن السابع عشر واسهامات ولقد كان للثورة العلمية للقر . االنسان

عصر التنوير الدور األساسي يف تشكل هذه الرؤية اليت وجدت تعبريا 
عنها يف حركة التحديث املطردة يف اجملتمعات األوروبية سواء بعقلنة 

ولكن . عالقة االنسان بالطبيعة او عقلنة عالقة االنسان باإلنسان
اية القرن التاسع عشر والنصف األول من الق رن العشرين خالل 

تسربت شكوك عديدة إىل احلداثة كرؤية لإلنسان والعامل وأصبح باال 
مكان احلديث عن نقد ملركزية العقل وتشكيك يف امليتاسرد ذي 

والسؤال احملوري الذي . الوظيفة التربيرية ومقاومة ضروب السلطة
هل ينبغي القول إن ما بعد احلداثة تعين الزهد : ينبغي أن يطرح هو

م احلداثة أم هي ضرب من النقد الذايت الذي تنجزه احلداثة؟ يف قي
هي قطب " مابعد احلداثة"و " احلداثة"واحلقيقة ان هذه الصلة بني 

  :الرحى فيما كتبت إىل حد االن ومنه
، منشورات كلية االداب بالقريوان ودار نيتشه ونقد الحداثة -

 2005املعرفة للنشر، تونس 

 2004لفكر العريب املعاصر ، جملة انقد نيتشه للحداثة -

:  ، صدر ضمن مؤلف مجاعي ميشال فوكو والمعرفة التاريخية -
نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم 

،باشراف االستاذ اهلادي التيمومي ، بيت احلكمة، تونس الغربي
2008 

، صدر ضمن مؤلف حكمة الجسد ومنزلة الثقافة عند نيتشه -
، اشراف االستاذان أمحد املرواين لثقافاتالجسد وامجاعي، 

 2011ونورالدين الشايب دار سحر للنشر، 

، يصدر ان شاءاهللا هذه السنة ضمن نيتشه ومسالة اآلخر -
 ، دار سحر للنشرالغيريةمؤلف مجاعي عنوانه 

، يصدر  الحقا ان شاءاهللا ضمن مؤلف ليوتار ومسألة الشرعية -
 .كمة، تونس، بيت احلالفلسفة السياسيةمجاعي حول 

، مداخلة باملؤمتر الدويل ايتيقا اللقاء باالخر، ليفيناس نموذجا -
 2013حال حوارات يف الدين واللغة، مستغامن 

  .قراءة فوكو لنيتشهو أشتغل االن على مسالة  
يشهد العامل االسالمي العريب حراكا وتغريا على مجيع  -3

و موقع املثقف املستويات لدرجة يصعب فيها التنبؤ باملستقبل؟ فما ه
 العريب االسالمي من هذا احلراك؟

-بل ال غىن للفيلسوف. للحاضر الغىن للمثقف عن االنشداد
لقد الحظ ميشال فوكو أن الفلسفة . املثقف  عن التفكري يف الراهن

ا تشظت وأصبحت متخفية يف  اليوم ال تعد موجودة، مبعىن أ
.  واأللسنية وغريهافعاليات ثقافية متنوعة كالسياسة واالتنولوجيا 

احلقيقة أننا حنتاج اليوم إىل طرح تلك األسئلة اليت طرحها كانط  يف 
إن السؤال األول . "ماهي الثورة؟"و "ما هي األنوار؟": عالقة حباضره

من  1784هو موضوع مقال لكانط حيمل ذات العنوان ويعود لسنة 
هو  إن الراهن واحلدث: خالله ندرك انشغال الفيلسوف بالراهن

أما املقال الثاين . مفهوما مبعىن االستعمال احلر والعام للعقل التنوير
وفيه يعترب  1798فقد كتبه تسع سنوات بعد الثورة الفرنسية أي سنة 

وبقطع النظر عما اذا  ‐اليت عاصرها كانط  ‐الثورة الفرنسيةأن 
ا تظل عالمة دالة على تقدم النوع البشري   .جنحت أو فشلت، فإ

؟ ما ما هو حاضرنا: ن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم هوإ    
هي السمة الغالبة عليه؟ تلك أسئلة طرحها فوكو ايضا يف حدود 
تشخيصه لتاريخ الغرب املعاصر وهو يرى أن السمة الغالبة على 

بتعبري ("مرضان"اوروبا اليوم تضخم السلطة،  وهو تضخم يعرب عنه 
  ."الستالينية"و "الفاشية"مها عاشهما الغرب املعاصر )فوكو 
ما هو حاضرنا  : هذه األسئلة هي اليت ينبغي لنا طرحها اليوم    

كمجتمعات عربية إسالمية ما الذي حيدث أمامنا ومن حولنا؟ إن ما 
حنتاج إليه اذن تشخيص لواقعنا الراهن، وهو تشخيص يتخذ من 

عالمات دالة على وجود حتوالت   les symptômesاألعراض 
هذه األعراض هي مجلة . صدد تغيري رؤيتنا ألنفسنا ولشكل وجودناب

ثورات "أو  "ربيعا عربيا"األحداث اليت اصطلح على تسميتها 
واحلقيقة أن ما حدث وما هو بصدد احلدوث قد وقع تأويله . "عربية

  :بطريقتني
مثة تأويل  يذهب إىل القول إن ما حدث وحيدث حراك     - أ

ال حنت نري االستبداد ، وهو تأويل عفوي لشعوب ظلت ترزح طوي
خيتزل يف مشهدية احرتاق حممد البوعزيزي البائع املتجول مبدينة 



 

 106

وما حدث فيما بعد ليس . سيدي بوزيد احتجاجا على السلطة
 .سوى تدحرج كرة الثلج

مثة تأويل اخر يذهب إىل القول إن ما حدث وحيدث ال   - ب
ذه العفوية خاصة وأن نفس األ حداث تتكرر تقريبا ميكن ان يكون 

املر اذن .بذات الكيفية وبنفس تسلسل األحداث يف كل البالد العربية
مربمج ومهيأ بغاية الدقة حبيث كان يكفي اشعال الفتيل والنفخ فيه 

والقصد من وراء كل ذلك ارساء . باستمرار حىت حيدث ما حدث
 :انظمة هشة يتحقق مبقتضاها أمران

  سرائيلمحاية اسرتاتيجية إل: أوهلما
جتميع اجلهاديني الذين كانوا مشتتني يف شىت أحناء املعمورة : ثانيهما

  .عى حنو يسهل مراقبتهم
ما حدث منذ البدء  : واحلقيقة أنين ال أرى تعارضا بني التأويلني    

لقد كانت انتفاضات . كان عفويا ألنه مل يؤطر سياسيا أو فكريا
و أن الفوضى لكن ما حدث الحقا ه. فوضوية لشعوب مقهورة

يكل وتزيح . اخضعت للنسق فتدخلت القوى االمربيالية لتوجه و
نسق إىل  فوضى االنتفاضاتانه انتقال من .أنظمة وتشجع اخرى

أي إىل ما هو مرتب وفق  الثورات او ان شئتم شبه ثورات
خمططات القوى العظمى وعلى حنو قد يكون قضى على املقاصد 

حتقيق الكرامة بتحقيق شروطها ولعل  احلقيقية هلذه االنتفاضات مثل
ولكن ما نشهده اليوم هو ان األمن يف  . امهها احلرية واملساواة واألمن

كثري من هذه البالد قد اصبح هشا على حنو يهدد البقاء والعيش 
  .املشرتك

نعود إىل الفكر االسالمي حيث جند تقسيما هلذا الفكر بني   -4
قي أو مشرقي، فهل انتم مع هذا فكر مغريب أو فكر مغاريب وفكر شر 

  التقسيم وملاذا؟
كثريا ما خيتزل هذا التقسيم يف التباين بني منوذجي الغزايل وابن    

افت . رشد حي ينظر اىل األول على أنه انتهى إىل التصوف كاشفا 
الفالسفة، يف حني أن الثاين قد رفع من شأن العقل والربهان، وبقطع 

هذه املقاربة أعتقد ان التقسيم الذي  النظر عن وجوه التبسيط يف
تشريون اليه ال يصمد اليوم، على األقل، أمام ما نعاينه من حتوالت 
ا البالد العربية ومنها أنه لئن كانت املنطقة املغاربية تارخييا فضاء  متر 
ا اليوم مل تعد مبناى عن  لظهور حركات اصالحية وجتديدية، فإ

الوهايب الذي بدأ يف  "الفكر"ق، وأقصد الفكر الوارد عليها من الشر 
وهو ما . التأثري على أمناط  حياة الناس ورؤيتهم ألنفسهم ولآلخرين

برهاين ومشرق عرفاين /يعين ان احلدود الفاصلة بني مغرب عقالين
  .هي بصدد التهاوي اليوم بفعل ما يسمى ثورات عربية

بط يف مشاكل املتأمل يف واقع اجملتمعات االسالمية جيدها تتخ  -5
ال حصر هلا على الرغم من وجود العديد من املشاريع الفكرية، فأين 

  يكمن اخللل يف نظركم سيدي الكرمي؟
علة ذلك ان االنتلجنسيا العربية  ظلت ومازالت منفصلة عن واقعها، 
وما يؤكد ذلك ان احلراك الذي هو بصدد احلدوث اليوم يف 

 "مشاريع فكرية"را بواسطة اجملتمعات العربية مل يكن موجها ومؤط
ا العالمة الدالة على حنو بني على ضعف النخب . ومن قبلها ا

وذلك هو الفرق مثال بني الثورة الفرنسية اليت كانت حصيلة . العربية
حراك فكري وما يسمى الثورات العربية اليوم وان كنت اميل إىل 

ا انتفاضات غري موجهة من قبل . توصيفها باالنتفاضات املثقفني ا
م لعدة  الذين مل ينجحوا يف تقديري يف أن يكونوا ضمري شعو

  :اسباب من بينها
 أننا شعوب ال تقرأ -

أن هذه املشاريع يف عمومها ذات صبغة اكادميية وهي مفصولة  -
 عن القوى الشعبية احلية

هذه املشاريع تصطدم يف كثري من األحيان بإرادة سياسية  -
 مناقضة هلا

لثقافة والتعليم ال يفي بالغرض يف كثري من ما يرصد من مال ل -
 هذه البالد

البعض من هذه املشاريع الفكرية ال ينسجم مع روح البالد  -
 .العربية

يف ظل التنامي املتزايد للتعصب والتيار التكفريي، امل حين الوقت  -6
لنؤسس لنظرة ورؤية جديدة مبنية على التسامح وقبول االخر وروح 

  احلوار؟ 
مي التعصب والتيار التكفريي امر ظاهر للعيان يكشف عنه إن تنا   

العالقة بني : تشخيص احلاضر على حنو يعيدنا إىل املربع األول
إن السؤال . التجديد/ احلداثة، التقليد/ األصالة واملعاصرة، السلفية

ما الذي جيب فعله؟ أعتقد  أن احياء روح : الذي ينبغي طرحه هو
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ملالكي ونشر قيم التآخي والتسامح وروح الدين املعتدل يف شكله ا
احلوار عرب مؤسسات التعليم ووسائل االعالم ودور العبادة ميكن ان 

  .تعد من بني احللول املمكنة لتجنب العنف
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  :عبد اهللا بن عيسى األحمدي -ج
 

 الدكتور عبد اهللا بن من هو : كريمبداية سيدي ال
  ؟عيسى األحمدي

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم 
على رسوله األمني ، أخوكم عبد اهللا بن عيسى األمحدي من ابناء 
طيبة الطيبة مدينة الرسول عليه الصالة والسالم، من مواليد سنة 

  . التعريف نرتك لكم األمروان اردمت االستزادة يف م1973
 فيما يتمثل مشروعك الفكري؟وماهي : أستاذنا الكريم

  اهم مؤلفاتك وانتاجاتك الفكرية؟
احلمد هللا رب العاملني، يبدأ الباحث بأطروحته للماجيستري مث 

اإلخالص :بأطروحته للدكتوراه ،وكانت املاجيستري موسومة ب
الكمال : انت معنونة بحقيقته ونواقضه،أما يف رسالة الدكتوراه فك

اإلهلي بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم، طبعا عرضت فيها 
الكمال اإلهلي عند الفالسفة وفرق املتكلمني واملصوفة مع مناقشة 
اآلراء وما إىل ذلك كما هو املتبع يف الرسائل يف الرسائل العلمية، بعد 

نشر منها  ذلك قدمت العديد من األحباث العلمية احملكمة اليت مت
أربعة أحباث وهللا احلمد، منها البوذية ومنها مدرسة التحليل النفسي 
عند فرويد عرض ونقد، ومنها شبهات حول سنة الرسول صلى اهللا 
ا ليست بوحي جيب اتباعه، ومنها موقف  عليه وسلم عند من يرى ا
أهل السنة من البدعة، ومنها ما شاركت به يف ملتقيات ومؤمترات 

كرية حملية أو اقليمية مثل مصادر أهل السنة واجلماعة ومدوات ف
إن معرفة املصادر هو ما حيمي املسلم من اإليغال يف اخلطأ .العقدية 

وميثل سياج له حيميه من الوقوع يف األخطاء، فإذا كان لك املصدر 
الثابت الذي يعصمك من اخلطأ ال شك أنه بداية الطريق للهداية، 

  . الفكريوهذا هو جممل اإلنتاج 
  يشهد العالم العربي واإلسالمي حراكا وتغيرا على

جميع المستويات لدرجة يصعب فيها التنبؤ 
بالمستقبل، فما هو موقع المثقف العربي اإلسالمي 

  من هذا الحراك في نظركم؟
احلقية يعين أن املثقف العريب أو املسلم خصوصا يفرتض عليه أن 

حلكمة املأثورة عن اإلمام مالك يعود ملصادر دينه األولية وكما هي ا
رمحه اهللا تعاىل أنه لن يصلح آخر هذه األمة اال مبا صلح 
أوهلا،واملسلمون أو العامل اإلسالمي جربوا عدة جتارب منها ما جنح 
ومنها ما فشل وعندنا جتربة رائدة كانت عند السلف الصاحل 

ا على مجيع ارجاء العامل ، فإذا كانت  هذه فنجحت واشرقت حضار
ذه املصادر ، فما املانع أن  احلضارة يوما ما منتجة مىت ما متسكنا 

تكون منتجة يف هذه األزمان ؟ إن ديننا ال يعارض حضارة مفيدة وال 
يعارض علما،بل يدعو للعلم واإلستفادة بالعلم فالرجوع الصحيح اىل 
دين االسالم الصحيح من مصادره األصلية هو مايبين احلضارة 

  . بإذن اهللا تعاىلالقادمة 
  

  نعود إلى الفكر اإلسالمي، إذ نجد تقسيم لهذا الفكر
بين فكر مغربي أو مغاربي وفكر شرقي أو مشرقي، 

  فهل أنتم مع هذا التقسيم ولماذا؟
واهللا ال شك اين ضد هذا التقسيم ألنه جيعل ثنائية بني ابناء 

حدة مادام املسلمني، والثنائية هذه مرفوضة حنن نريد أن نكون أمة وا
ان كتاب ربنا واحد ونبينا هو حممد عليه الصالة والسالم أي رسولنا 

إذن لن .واحد، إذن ملاذا تأيت اآلراء خمتلفة مع أن املصادر واحدة 
تقوم للمسلمني قائمة اال اذا التحموا وكانوا وحدة واحدة وأي تفريق 

  . حىت ولو اصطالحي أو ثقايف ميايز بني املسلمني فإنه يرفض
  المتأمل لواقع المجتمعات اإلسالمية والعربية، يجدها

تتخبط في مشاكل ال حصر لها من تخلف و انحطاط 
على جميع المستويات على الرغم من وجود العديد 

 من المشاريع الفكرية، فأين الخلل في نظركم؟

وأنا .واهللا حقيقة كما أنت قلت التخبط ،كل فرتة وحنن جنرب جتربة
لت جربنا كل ما طرحه الغرب وحاولنا ان ينتج لنا يف بداية حديثي ق

حضارة اال أنه مل يتفاعل معنا،اذ لنا ثقافة خاصة ولنا شخصية 
خاصة ولو طبقنا جتربة السلف األول الرعيل األول لنجحنا مثلما 
جنحوا،مادام عندنا تاريخ يشهد به حىت الغرب ويشهد به حىت من 

ما حضارة عظيمة اشرقت على ليس مبسلم بأن املسلمني بنوا يف يوم 
يف تلك الفرتة ماهي التجربة اليت كانوا :نسأل .ارجاء الدنيا كلها 

ا ؟فما املانع أن نطبق هذه التجربة  : لقد جربنا عدة جتارب.جيربو
ا  الدميقراطية والشيوعية وغري ذلك من األلوان اليت لألسف ابتلي 

بق ما طبقه السلف بلدان العامل االسالمي ،لكن ما حاولنا أن نط
الصاحل حبذافره، وأقول لو أننا طبقناه ان شاء اهللا سيكون النجاح، 
ألن واضع هذا الدين هو اهللا سبحانه وتعاىل وهو من أكمل هذا 

اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت : الدين كما قال يف حمكم تنزيله
عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا،وكلنا يعرف قصة اليهودي 

دما جاء لعمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه وارضاه وقال لو عن
نزلت عليهم معاشر اليهود هذه اآلية ألختذوا ذلك اليوم الذي نزلت 
فيه عيدا ، ملاذا؟ألن اهللا سبحانه وتعاىل هو من اكمل هذا الدين وامت 
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ذا الكمال ،فإذا شيء ارتضاه اهللا سبحانه وتعاىل وهو العامل  النعمة 
لنا والعامل مبا يصلحنا،فلماذا ال نتبناه أليس اهللا سبحانه وتعاىل بأحوا

  .  بعامل السر وأخفى وعامل الغيب والشهادة ،وهذا ما ادعوا اليه
  ،في ظل التنامي المتزايد للتعصب وللتيار التكفيري

ألم يحن الوقت لنؤسس لنظرة ورؤية جديدة مبنية على 
  التسامح وروح الحوار وقبول اآلخر؟

ان التكفرييني ومن تبىن قاعدة التكفري بغري  ود مرة أخرى وأقول،أع
حق للناس مرده عدم رجوعه للمصادر الصحيحة ، فقد رأينا ان 
ا وكان يوجد يهود وكام  املسلمني حكموا الدنيا مشارقها ومغار

ل بالعدل يوجد نصارى ويوجد مشركون ومع هذا تعاملوا مع الك
ى أو اليهودملا كانوا حتت حكم اإلسالم ، فلم يعاين النصار واإلنصاف

من حكم املسلمني ألن دين اإلسالم دين عدل ،فاملشكله أنه من مل 
يفهم دين اهللا تعاىل هو من يسارع اىل هذه القضايا كالتكفري ،واألمة 
تعاين يف احلقيقة من التشدد والغلو وتعاين ايضا يف املقابل من 

اهللا وحنن امة وسط البد ان نلتزم الرتاخي والتساهل واإلبتعاد عن دين 
بدين االسالم الصحيح الذي هو دين الوسطية الن ما كل ما ينسب 
لالسالم من االسالم، لكن البد أن نلتزم باالسالم الذي اراده اهللا 
تعاىل وانزل مصادره وارسل رسوله صلى اهللا عليه وسلم ليبني لنا 

ذا األمر فال شك وال ر  يب ان االمة ستنهي هذا الطريق،فاذا التزمنا 
  . االمر الذي يشكل عناءا ووباءا جيتاح شباب االسالم وهو التكفري

  في إطار الملتقى الذي شاركتم فيه، ما هو الرد
الممكن أو المستحب على الهجمات التي تطال 
العالم اإلسالمي، ونقصد هنا مقدساتنا ورموزنا  

أو ما يتعلق بمسألة الحجاب وحتى ) ص(كالرسول 
 لقرآن الكريم؟ا

واهللا يف نظري لو اننا اوضحنا اإلسالم الصحيح هلم لتقبلوه ،لكن 
املشكلة ان هناك من يصدر صورة لالسالم سيئة فال يتقبلونه ويؤجج 
نار العداء والبغضاء، واال لو ان االسالم عرض عرضا صحيحا 
لتقبلته االمم االخرى ،صحيح هناك من يرد ويرفض هذا األمر لكن 

قالء من يشهد لالسالم واملسلمني باحلضارة والعظمة ،لكن هناك ع
االشكالية تنبع من رسم صورة سيئة خاطئة لالسالم،فاذا استطعنا 
نوصل صورة االسالم الصحيحة فبإذن اهللا سبحانه وتعاىل تنتهي كثري 
من املشاكل وافضل رد حضاري وحوار مع اآلخر ان تبني االسالم 

 . الصحيح 
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  :تأثير التيارات الفلسفية الغربية في الفكر العربي المعاصر
درقام نادية.د  

   كلية العلوم االجتماعية جامعة وهران  ،أستاذة محاضرة بقسم الفلسفة
 

خر حنن املسلمني والعرب خاصة الزلنا نواجه إشكالية التعامل مع األ
الذي ميثله الغرب يف ظروفنا الراهنة، هي إشكالية فلسفية بامتياز هلا 
متظهرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، هذه اإلشكالية هلا جذورها 
ا األوىل مع حركة الرتمجة اليت عرفها  التارخيية، حيث كانت إرهاصا

حبكم أن العقل . املسلمني لفكر األخر السيما الفلسفة اليونانية
إلغريقي عرف بالتفكري الفلسفي وأنتج فلسفة تتجاوز احنصارها ا

لذلك كان طلب . ضمن عرق أو منطقة، أو دين أو أي اعتبار آخر
هذه الفلسفة من قبل املسلمني رغم اعرتاض البعض منهم عليها 
حبكم أن الفلسفة اإلغريقية هي منتوج لعقل وثين، وانفتاح املسلمني 

اخلروج عن ملة اإلسالم، هؤالء البعض  عليها سيؤدي بالضرورة إىل
أسسوا لنزعة ترفض التعاطي مع الفلسفة ، بل إن الفيلسوف عندهم  
كافر، لكن رغم هذا االعرتاض ظهر الكثري من الفالسفة داخل 
الفضاء العريب واإلسالمي، وكانوا رواد للفلسفة اإلسالمية انطالقا مع 

شد، هذه الفلسفة الفيلسوف الكندي وصوال إىل الفيلسوف ابن ر 
اليت أثريت حوهلا العديد من اإلشكاالت بني إثبات هويتها 
اإلسالمية وقدرة العقل العريب واملسلم على التفكري الفلسفي، وبني 
أن هذا املسلم أقصى ما يصل إليه هو ترمجة الفلسفة اإلغريقية 

إذا كانت هذه اإلشكالية واجهت العرب .وشرحها فحسب
ا ما بالك واملسلمني وهم يعيش ون حضارة إسالمية وهي يف عنفوا

والعرب واملسلمون يعيشون حالة تقهقر أمام احلضارة الغربية املعاصرة، 
هذه احلضارة اليت ارتبط وجودها بإنتاج فلسفي ضخم أشرف على 
تطوير واقع اإلنسان الغريب فكريا وسياسيا واقتصاديا، هذه احلضارة 

كيف . ة الفلسفية إىل يومنا هذااليت الزالت متسك بزمام املبادر 
تعامل المفكرون العرب في العصر المعاصر مع الفلسفة 

ما هي انعكاسات التعاطي مع الفلسفة الغربية على واقع الغربية؟
العرب والمسلمين اليوم؟ هل ساعد ذلك المفكرين العرب على 
إنتاج فلسفة عربية في مقابل فلسفة غربية؟ أم أن تعاطي هذه 

هو تكريس لتبعية فكرية كانعكاس لتبعية حضارية؟ أم الفلسفة 
  أنها مرحلة انتقالية البد منها؟

إن أخطر قضية واجهت العقل العريب هي حالة الركود اليت      
فجوة  شهدها بعد وفاة الفيلسوف ابن رشد، حيث نتج عن ذلك

فكرية بني الفلسفة اإلسالمية والفكر العريب احلديث ومن مثة 
نلحظ احنصار امتداد الفكر العريب اإلسالمي يف البلدان  ذإاملعاصر، 

العربية واإلسالمية يف حني جند أن هذه الفلسفة خاصة الرشدية  
ن ابن أكانت نقطة فاصلة يف أوربا واملنطلق لنهضة فكرية خاصة و 

فسهل تعاطي  رشد استوعب الفلسفة األرسطية شرحا وتوضيحا
ألوربية الذين أسسوا للرشدية الفلسفة اليونانية لطالب الفلسفة ا

فكانت من أهم املدارس اليت ساعدت على تنوير العقل . الالتينية
ضته الفكرية، اليت أدت إىل نقلة نوعية فصلت بني عصر  الغريب و

اشتغلت الفلسفة الغربية إذ  .االحنطاط والتأخر إىل حضارة متطورة
مستمدة من والكون واحلياة،  اإلنسانعلى وضع مفاهيم جديدة عن 

العلم التجرييب واالستقراء املنعتق من سيطرة اخلرافات والتقاليد املقيدة 
   .لكل تطور خالق

ذلك عندما نتحدث عن فلسفة غربية فنحن نتحدث عن ل     
وض أوربا حيث أصبح التفكري الفلسفي الغريب  فلسفة سامهت يف 

 ،والعربرمز حلضارة تطورت يف مقابل الرتاجع احلضاري للمسلمني 
تقهقر العقل العريب وأصبح عاجزا عن جماراة النهضة الفكرية  إذ

فهذا املوقف العاجز أدى إىل صدمة حضارية بذلك الفكر . األوربية
مما دفع بالكثري من ممثلي الثقافة العربية إىل السعي .الغريب  وجمتمعه

ميع إىل حماكاة الواقع األوريب الغريب املنطلق من الفلسفة الغربية جب
ا    .تيارا

فقد عملت الفلسفة الغربية على تطوير مناهجها يف التفكري مما     
أفرز أنساق وتيارات فلسفية عديدة شكلت العقل الغريب يف تنوعه 
وكثرت إبداعاته يف مقاربته ملختلف اإلشكاالت، لذلك قدم كل تيار 

الت موقفه الفلسفي النابع من أصالة العقل الغريب ومتاهيه مع االشك
ان احلضارة الغربية هي حضارة النسبية، أي . اليت يفرزها الواقع الغريب

 إىلاحلقيقة النسبية احملتاجة دوما ألن تكون موضع تساؤل ليصار 
  .تصحيحها وتعديلها باستمرا

إذا كان الفكر الغريب يعيش جتربته فله أن خيطأ وتستمر ومن هنا ف    
كر يتفاعل ذاتيا مع خمتلف حركته فيتبعها بالنقد وهذا حال أي ف

اإلشكاالت اليت تواجه الفيلسوف، لكن املشكلة تكمن فيمن ينبهر 
ذا الفكر الذي سيقع بالضرورة يف اجرتار أخطاءه، وليس هذا 
فحسب بل إن الفكر الغريب يعيش أزمات خمتلفة مما يصعب املهمة 

 فالذي مل  ،ن مقومات التفلسف يفتقدهاأمام من يتبناه وذلك أل
شكالت اليت تتناوهلا الفلسفة يستطيع أن يعيش خماض ميالد اإل

الغربية فهو ال حمال لن يستطع ان يدرك فلسفيا اخللل الذي يقع فيه 
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خمتلف التيارات الفلسفية الغربية حني يضطر العقل الفلسفي أن 
يكشف عن قصور كل تيار يف مقارباته الفلسفية، ولذلك فإن تأثر 

ذهو املفكر  التيارات سينعكس على الفكر العريب يف  ن العرب 
منطلقاته وتوجهاته وسيكرس األزمات اليت تعرفها الفلسفة الغربية 

كما سيكون مدعاة للصراعات بني املفكرين العرب انتصار  . أكثر
ذا سيكون الفكر العريب صدى  ،كل منهم للتيار الذي يتأثر به و

يبية اليت ختلق مدافعني للفلسفة الغربية مدعاة للتأصيل النزعة التغر 
 .مما يؤدي الصراع بينهم إىل  اهلدم ال البناء . عنها أكثر

يتحكم يف حركية الفكر العريب املعاصر عدة روافد  ميكن       
حصرها يف رافدين أساسيني أحدمها له عالقة باملوروث الثقايف 
 .واآلخر له عالقة بالثقافة الغربية جممال السيما املنتوج الفلسفي

فأصبح كل من املوروث الثقايف العريب واملنتوج الفلسفي الغريب 
 .احملددين األساسني لبلورة رؤية حل لواقع اإلنسان العريب املعاصر

يتوقف على حتديد املوقف الفلسفي السليم من مسألة املوروث      
الثقايف للعرب واملسلمني من جهة ومن ثقافة اآلخر من جهة أخرى 

ملسلم املعاصر، وهذا ألن اهلوية الفكرية هي املدخل مصري اإلنسان ا
األساسي للتحقق باالستقاللية اليت تشكل الضمانة للنهوض مبشروع 

وحىت ميلك املسلم اليوم زمام . حضاري أنت صاحب املبادرة فيه 
املبادرة عليه أن ال يتقوقع يف ماضيه ويبقى يتشدق مبوروثه الثقايف 

ا احلل كرفع شعار اإلسالم هو احلل ويزهو بشعارات على أساس أ
دون أن يدرك أن اإلسالم يف حد ذاته يفرض على من يتبناه التحدي 
العلمي املعريف الذي يستهدف الواقع بكل ضغوطاته وهذا يتناىف مع 
ترك احلاضر ألجل املاضي، كما يرفض رفضا قاطعا أن يستغل  

دودة كشعار ألن من يفعل هذا يريد أن حيقق أهداف شخصية حم
كما أن جماراة مقتضيات احلاضر وتبين املشاريع . تضر الصاحل العام

ا مشاريع حداثية تواكب األحداث  الفلسفية الغربية أل
م احلضارية.املعاصرة . جعلت هؤالء املنبهرين متغربني عن هويا

ولذلك فجل املشاريع الفكرية اليت طرحت داخل فضاء الفكر العريب 
كالية ومهية خلقت صراعات استنزفت العقل املعاصر سقطت يف إش

العريب بني االنتصار للماضي والتقوقع فيه أو االنفتاح على احلاضر 
والتبعية لآلخر، وحىت الذين حاولوا التوفيق بني االجتاهني كرسوا نفس 

يف حني أن املطلوب هو أن خيوض العقل العريب جتربته . املشكل
ل والتفكر يف قضايا اإلنسان وذلك عندما ميارس التأم. الفلسفية

السيما يف ظل التحوالت . العريب املعاصر، ويواكب أزماته الراهنة
السياسية واالجتماعية اليت  تعرفها املنطقة العربية، وهى حلظة تارخيية 
تطلب حال فلسفيا يستغل فيه العقل العريب القطيعة يف البىن 

إعادة تشكيل الوعي االجتماعية والسياسية والفكرية والدينية، ويف 
  .اجلمعي للقيم والتمثالت للشعوب العربية

إن التغريب الذي عرفه العرب واملسلمني منذ احلملة الفرنسية        
اليت قادها نابليون، اختذ يف بدايته صورة التعاون بني املسلمني والغرب 

حتول إىل غزو  واالنتفاع بعلم أوربا، ولكنه خالل قرن من الزمان،
مما .يشكك يف كل شيء وفقا لقيم احلضارة الغربية الوافدةفكري، 

أدى إىل نشاط النزعة الرافضة للتعاطي مع فلسفة آخر واالنفتاح 
عليها ألي سبب من األسباب حىت وإن كنا حباجة إىل سد الفراغ 
. العلمي، هذا الفراغ الذي كان حجة للمنفتحني على الفلسفة الغربية

لفكري كما يعيشه واقعنا العريب تظهره جليا الفراغ العلمي والتخبط اف
مي عنفوان العقل و سذاجة املنهجية التربيرية اليت تدغدغ العاطفة لتن

  )1( .ومتطلباته القاسية
لذلك فرغم التربيرات اليت قدمها مناصرو االنفتاح، فإن هناك       

آثارا سلبية هلذا االنفتاح، خاصة وأن املنفتحني من املفكرين العرب 
لى الفلسفة الغربية انقسموا إىل تيارات كامتداد للتيارات الغربية اليت ع

ميكن أن نذكر بعض اآلثار السلبية هلذا االنتفاخ، . تنوعت مناهجها
ارتباط كل منهجية حبقبة معينة ويف جمتمع معني يعين  إن: فنقول

ا للشمولية والتعميم، وبالتايل ف ن نقلها وزرعها يف إنسبيتها وفقدا
 أرضها، بشكل آيل، يصبغان عليها يف البداية هالة اجلدة، غري غري

ا ال يلبث أن يذبل ويتالشى خملفا الفراغ، فلقد حاول  أن االفتتان 
املفكرون العرب يف العصر احلديث نقل وجودية هيدغر مث وجودية 
سارتر، وكذلك جرت حماوالت لنقل الوضعية اجلديدة، وهي متثل 

بستومولوجيا، ومل تستطع مثل هذه املنهجيات مرحلة متقدمة من اال
أن تتأصل وتنمو ألن اخللفية اليت كانت وراء بروزها يف الغرب مل 

وهناك اآلن حماوالت لتطبيق اركيولوجيا . تكن قائمة يف أرض العرب
ميشال فوكو على الواقع العريب فهل سيكون حظها أوفر من حظ 

 )2(غريها من املنهجيات؟

يعنيان أننا حني  اإليديولوجياءة أي منهج وارتباطه إن عدم بر       
واقع مغاير للواقع الذي منا فيه، فإننا نتجاهل   إىلننقل منهجا معينا 

كل اخللفيات الثقافية واالجتماعية اليت حتكمت بوجوده، وهذا 
سيقودنا حتما إىل أخطاء فادحة يف أي حكم حناول أن نطلقه على 

 )3( .واقعنا

هيم معينة ذات داللة حمددة يف إطار حمدد، إىل واقع إن نقل مفا    
ام . خمتلق خيلق بلبلة منهجية ال ميكن أن تقود إال إىل الكثري من اإل

كان سقراط دوما حني خيتلف مع مناقشيه يبدأ أوال بتحديد 
ام  املفاهيم، ذلك أن عدم مثل هذا التحديد يقود إىل اإل

 )4( .والتشويش
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أشار إىل التمايز ينب البيئة اإلسالمية احلاضنة رغم أن هناك من     
للفالسفة املسلمني وبني البيئة اإلغريقية إال أنه مل يتم إدراك طبيعة 
هذا التمايز وكيف يساهم يف استقاللية كل فلسفة مثلما جند يف هذا 

الشك يف أن الفالسفة املسلمني كان لديهم وعي كبري :" التصريح
م بأصول بيئتهم اإلسالمية ذه الوضعية، فهم متشبع ون منذ نشأ

ومبادئها وتقاليدها، ومع ذلك فقد تعاملوا مع الثقافة اإلغريقية 
ا الفلسفية، ويربز كذلك  تعامال ينم عن فهمهم العميق ألهم مقوال

ذه الفلسفة وبواضعيها وخاصة منهم م الشديد  أفالطون : إعجا
  )5( .وأرسطاطاليس

رأى خصوصية كل بيئة، كالبيئة اإلغريقية  بل جند أن هناك من    
بالنسبة للفيلسوف املسلم تشكل إحراج نفسي يقف عائقا أمام 
الدمج بني ثقافته والثقافة اإلغريقية، ويف هذا الصدد جند التصريح 

إن اعتناق العلوم الفلسفية منهجا يف التحصيل العلمي : "التايل
فلسفة اإلسالمية منذ والنظر العقلي والتفكري الفلسفي قد وضع ال

بدايتها يف مواجهة حتديات عديدة جتلت يف مظهرين اثنني، كالمها 
ميثل رهانا حقيقيا كان البد على الفيلسوف املسلم يف كسبه، ويتمثل 
املظهر األول يف الصعوبات الداخلية اليت تواجهه، وميكن تسميتها 

السفة ، وهي ناجتة عن اختالف ثقافة الف"اإلحراجات النفسية" ب
الثانوية عن ثقافتهم اإلسالمية األم، إذ كيف سيجمع الفيلسوف 
املسلم ثقافة أخرى إىل ثقافة ختتلف عنها يف كثري من املسائل 
اجلوهرية مثل وجود اهللا ووجود حياة أخرى بعد املوت تبعث فيها 

  )6( .األنفس بأجسادها لتحاسب على أفعاهلا
لف عنهم يف مقاربته خيت يف حني جند طه عبد الرمحن       
، إذ من الطبيعي هذا التمايز بني بيئة وأخرى، بل هذا الفلسفية

ليس املراد "التمايز هو الذي يساعد على االستقالل الفلسفي، و
، أي االنفراد بفلسفة ال "االنعزال الفلسفي"باالستقالل الفلسفي 

به  تقول مبا تقول به أي فلسفة أخرى يف تباين كامل معها، وال يراد
،أي االعتقاد بأن فلسفة خمصوصة تستقل "االنغالق الفلسفي" 

، أي "االنطواء الفلسفي" مبعرفة احلقيقة دون غريها، وال يراد به أخريا
االستغراق يف فلسفة خاصة مع نسيان عناصر االشرتاك بينها وبني 
غريها وجتاهل إمكانات التفاعل معها، وإمنا املراد به هو القدرة على 

بادرة اخلاصة يف صنع الفكر الفلسفي، استشكاال حفظ امل
واستدالال، وهذا يعين أنه ال استقالل يف الفكر الفلسفي بغري حتصيل 

أحدمها أن ينتج هذا الفكر عن مبادرة فلسفية ولو توسل : شرطني
بعناصر سابقة، والشرط الثاين أن يتسم خبصوصية تداولية ولو تغيا 

 )7( ."حتقيق الكونية

نسبية حقيقة كل منهجية، وارتباطها اإليديولوجي مبعطيات  إن     
نوع معني من اجملتمع، وخضوعها لزمان حمدد جيب أال تكون مربرا 
ا،  لرفضها، ذلك أن مجيع املنهجيات، رغم كل وزرها وارتباطا

الطويل الذي يسلكه  تشكل السعي احلثيث الدائب للعلم، والدرب
طبيعي والثقايف وتغيري هذا احمليط حنو إنسان العصر حنو معرفة حميطه ال

  )8( .جل فهم أعمق للذاتأاألفضل من 

هذه املنهجيات رغم كل نواقصها تشكل الطريق غري املباشر حنو     
ا .املزيد من احلرية طريق التحرر الصعب املليء باألخطاء  إ

والعثرات، ولكنه طريق اخلالص الطويل الذي ميتد إىل اآلفاق 
كل منهجية تشكل حماولة . ة للخلق واإلبداع والتجديدالالمتناهي

 )9( .جديدة لفهم الذات، أو باألصح لتوسيع أفق هذا الفهم

رفض املنهجيات الغربية يعين االنغالق على الذات وخنق  إن     
ديناميكية احلياة، واالنفتاح على الغري، والتفاعل احلضاري معه، 

املكونات األساسية لكل ومعرفة الذات بتوسط اآلخر قد تكون 
 )10( .عطاء جديد

 هو األثر االجيايب على انفتاح العرب على الغرب فكريا وحضاريا     
ختلف العقل العريب  على األقل تنبه على .الوقوف على جتربة جديدة

يف مقابل العقل الغريب الذي يعيش حركة فكرية مواكبة لتطور 
عرب يف العصر املعاصر ومل يكن املفكرون ال. احلضارة األوربية

مع املنتوج  يواجهون إشكالية جديدة تتمحور يف كيفية التعامل
الفكري لآلخر، بل نفس اإلشكالية واجهها املسلمون يف بداية 

رغم أن هناك من أشار إىل  تعاملهم مع الفلسفة اإلغريقية، لكن
ئة التمايز ينب البيئة اإلسالمية احلاضنة للفالسفة املسلمني وبني البي

اإلغريقية إال أنه مل يتم إدراك طبيعة هذا التمايز وكيف يساهم يف 
الشك يف أن :" استقاللية كل فلسفة مثلما جند يف هذا التصريح

ذه الوضعية، فهم  الفالسفة املسلمني كان لديهم وعي كبري 
م بأصول بيئتهم اإلسالمية ومبادئها وتقاليدها،  متشبعون منذ نشأ

لوا مع الثقافة اإلغريقية تعامال ينم عن فهمهم ومع ذلك فقد تعام
ذه  م الشديد  ا الفلسفية، ويربز كذلك إعجا العميق ألهم مقوال

         )11( .أفالطون وأرسطاطاليس: الفلسفة وبواضعيها وخاصة منهم
مشل أو  أعمقجل فهم أقبول باملرور عرب توسط الغري من  إن      

ة الفعالة يف حضارة اإلنسان للذات قد يكون الشرط للمسامه
املعاصر، غري أن مثل هذا األمر جيب أن تسبقه معرفة جيدة للوساطة 

ا ا، وحماولة ملعرفة طبيعة املرحلة االجتماعية اليت منر   )12( .وخلفيا

تغيري الواقع العريب الراهن وختليصه من الركود الفكري الذي  إن      
علمي الذي يدور فيه هذا الواقع، ملء الفراغ الفيعيشه، وباختصار، 

ال يتم باألمنيات وال بالتأكيدات العامة اليت تكشف يف الواقع هذا 
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فال يكفي أن نقول بأننا لسنا ضد العلم وأننا حنبذه ونسعى  الفراغ،
  .إليه
نكتفي باستهالكه كما يصلنا،  أنال  بإنتاجهنبدأ  أناملهم هو  إن
جة، منهجية التغين بكل ما ميت منهجية واحدة ساذ أسرى بقينا وإال

على فساد  األدلةكرب عدد ممكن من ألرتاثنا بصلة، ومنهجية مجع 
 )13( .حضارة الغري

دور يف متاهة ال تنتهي، وهي تمثل هذه املنهجية ال ميكن إال أن       
تقيم بيننا وبني ماضينا ستارا كثيفا جيعلنا خنشى التطلع إليه بعني 

ا وبني املستقبل سحبا حتجب كل رؤية املوضوعية، جتعل بينن
  )14(.لألفق

إن االنغالق فكرة ال يقبلها العقل الفلسفي يف حد ذاته، كما      
أن االنفتاح بدون مقومات ذاتية سيؤدي إىل الذوبان يف اآلخر ومن 

والفلسفة يف جمملها تطلب . مثة ال يفعل العقل الفلسفي العريب
ويته  ليساهم يف تطوير احلضارة اإلنسانية التجديد واستقالل الفكر 

من موقع قوة، ولن يساهم إال إذا انطلق من مقوماته الذاتية رافضا 
  .التقوقع السليب

االنغالق " أو " نلمس تباين بني مفهوم االنعزال الفلسفي     
عند طه عبد الرمحن، ومفهوم املنغلق عند علي حرب، " الفلسفي

نعزل أو املنغلق يبحث عن فلسفة فبينما يرى طه عبد الرمحن أن امل
خمصوصة متفردا مبعرفة احلقيقة دون غريه، إذ ال جمال للشراكة مع 
اآلخر ،دون أن يكون للمجال التداويل دخل يف ذلك، يف حني جند 
علي حرب يرى عكس ذلك متاما، فاجملال التداويل عنده من عقيدة، 

فاملنغلق " ومذهب، وعرق، والنمط احلضاري هي الدافع لالنغالق،
ينظر إىل غريه من خالل هويته الدينية العقائدية، أو القومية اللغوية، 

. وهو حياكمه وحيكم عليه على هذا األساس...أو احلضارية الثقافية
فإن كان يتفق معه بالعقيدة أو املذهب أو العرق أو النمط احلضاري، 

، أو العمالة قبله ومتاهى معه، وإال نبذه إىل خارج ميثل البدعة والكفر
واخليانة، أو التأخر والتخلف، أو الغرابة واهلمجية، أو أي اسم آخر 

  )15(."يدل على املغايرة الكلية أو على االختالف الوحشي
 وجند معيار االنغالق عند علي حرب هو نفسه معيار االنفتاح،    

فإذا كان اجملال التداويل مسئول عن االنغالق، فكذلك حىت يتحقق 
اح يشرتط أن يؤخذ بعني االعتبار تباين اجملال التداويل للمنفتح االنفت

وأما املنفتح فإنه :"واجملال التداويل للمنفتح عليه، وعن ذلك يقول
ينظر إىل غريه من ذوي اهلويات األخرى، نظرة مغايرة، فيتقبله ويرى 
فيه مكمال أو مماثال، وقد يتماهى معه أو يتوحد به، وذلك بصرف 

وارق اللغة أو العرق أو الدين أو الثقافة، أو أي انتماء النظر عن ف

ذلك أن اآلخر، حبسب هذه النظرة املنفتحة، ال تستهلكه هوية .آخر
معينة وال تستنفد كينونته صفة خاصة وال ينطق حبقيقته اسم واحد أو 

بل هو ميلك هوية واسعة مركبة، هلا وجوه خمتلفة وأبعاد . رمز واحد
جودية واحدة، ولكنها ذات نسب وإضافات ال إنه عني و . متعددة
  )16( ."حتصى
لكن طه عبد الرمحن يقدم تفسري فلسفي لكيفية اخلروج من      

أو االنطواء " االنغالق الفلسفي" أو" االنعزال الفلسفي"حاالت
أوهلما : إىل حالة االستقالل الفلسفي بتحقيق شرطني" الفلسفي

ا  حفظ املبادرة الفلسفية الذي يتم من خالل ثالث وجوه يتحقق 
الفيلسوف املسلم فهو ملزم بصون صلته باجملال التداويل اخلاص به، 
ومىت استند إىل احلقائق الفلسفية املأصولة، ختلص من الشعور 
بالقصور إزاء العطاء الفلسفي لآلخرين، ومىت مجع إىل الوعي بأصوله 

من أن يأيت مبا الفلسفية ملكة التصرف يف املنقول على وفقها، متكن 
مل يسبق إليه من جهات ثالث، إحداها أن يبين على األصول 
الفلسفية أو على فروعها ما نقله من حقائق الوجود عن الفلسفات 
األخرى، والثانية، أن يفرع على احلقائق املنقولة إشكاالت مل يكن 
يتصور طرحها يف جماالت تداوهلا األصلية كاجملال اليوناين، والثالثة، 

ن يستنبط من ازدواج احلقائق املأصولة باحلقائق املنقولة حقائق أ
  )17( .أخرى مأصولة

املبادرة الفلسفية اليت تورث : "ميكن أن يلخص هذا كالتايل     
االنطالق من :" استقالل الفلسفة اإلسالمية تتحقق بأمور ثالثة هي

قتدار اال"و ،"احلقائق املأصولة املأخوذة من اجملال التداويل اخلاص
، "على إدخال حتويالت على املنقول مبا يويف مبقتضيات هذا اجملال

اقتناص احلقائق غري املسبوقة اليت هي مثرة التفاعل بني املأصول " و
  )18( ."واملنقول

إن املبادرة الفلسفية اليت تعكس تفرد الفيلسوف املسلم وحيقق      
فاظ على اخلصوصية ا استقالل الفلسفة اإلسالمية، لن تتم دون احل

التداولية اليت تعزز تفرده وحتفظ كينونته املعرفية ومن مثة احلضارية 
لذلك وضع طه عبد . فتقف حائال أمام ذوبانه يف هويات أخرى

الرمحن اخلصوصية التداولية كشرط ثاين، وبني كيفية حفظه، حيث 
أما حفظ اخلصوصية التداولية يتم من خالل : يوضح لنا ذلك كالتايل

حفظ احلقيقة العقدية، حفظ احلقيقة اخلربية حفظ : ثالث وجوه
اخلصوصية اليت تورث استقالل . احلقيقة العملية حفظ احلقيقة اللغوية

: الفلسفة اإلسالمية تقوم يف ازدواج الكونية على مستويات أربعة
مستوى العمل ... مستوى النظر العقلي... مستوى العقيدة الدينية

  )19( .اللسان العريبمستوى ... السلوكي
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يرى طه عبد الرمحن أنه من العبث التفكري يف جتاوز الفلسفة ملا      
يطلق عليه باملأصول التداويل، نفهم من هذا أن طه عبد الرمحن ال 
يعرتف بوجود فلسفة ذات طابع جتريدي، وإذ ذاك ال وجود إال 

ركته للفلسفة العملية اليت ال تنفك عن واقع اإلنسان وإفرازات ح
ونشاطاته املختلفة، لذلك ال سبيل للفلسفة إىل جماوزة املأصول 
التداويل، وال حظ هلا يف الكونية اجملردة، ألن هذا املأصول الثقايف ال 
ا وبراهينها اجملردة، بل ليس  ينفك يؤثر يف مفاهيمها وحتديدا
للفلسفة، أصال، أن تسعى إىل هذه اجملاوزة، ألن االستثمار الواعي 

ا مبا ال توسعه هذه هلذ ا واستدالال ا املأصول يوسع آفاق استشكاال
اجملاوزة، هذا إن مل يضيق هذا املسعى التجريدي نطاق هذه اآلفاق 
وحيد من عطائها، كما يورثها هذا االستثمار املتبصر كونية مشخصة 
ال أنسب منها لواقع اختالف الثقافات واللغات اإلنسانية، ومل 

اإلسالمية، هي األخرى، أن تتجاوز املنقول اليوناين، تستطع الفلسفة 
ومل يكن هلا حظ يف اإلبداع املأصول، ألن عطاءها ظل جيانس هذا 
املنقول أو حيافظ عليه أو يتالءم معه، فلم يتجاوز قط يف التعامل معه 

  )20( .رتبة اإلبداع املفصول
ل الفلسفة ينتهي طه عبد الرمحن إىل التأكيد على إمكانية استقال    

اإلسالمية بتقدمي حل فلسفي عملي ملعضلة تؤرق واقع الفكر 
اإلسالمي ككل، وترفع الغنب احلضاري عن ألمة اإلسالمية يف عصرنا 
املعاصرـ وتفتح اآلفاق أمام اجليل املبدع هلذه األمة، وتزيل وهم التبعية 
لرتتقي هذه األمة حضاريا، يقدم طه عبد الرمحن هذا احلل بأدلته 

وليس من طريق إىل استقالل الفلسفة :"لعلمية العملية، فيقولا
اإلبداع "اإلسالمية عن كل منقول إال طريق اجلمع بني مقتضى 

، فحينئذ، يلزم فالسفة "الكونية املشخصة"ومقتضى " املوصول
املسلمني أن يقيموا إنتاجهم الفكري على معطيات اجملال التداويل 

اإلشكاالت الفلسفية منه، وعرض  اإلسالمي، جمتهدين يف استمداد
اإلشكاالت املنقولة عليه، كما يلزمهم أن يستثمروا، يف تطلعهم إىل 
إضفاء الكونية على أسئلتهم وأدلتهم، خصوصية تعامل اجملال 
التداويل مع العقيدة الدينية واخلرب السمعي وكذا العمل السلوكي 

ربعة اخلاصة يف واللسان العريب، فبدون توظيفهم هلذه املقومات األ
إنتاجهم الفكري، فإن جهودهم يف حترير الفلسفة اإلسالمية من 
سلطان املنقول تذهب سدى، وإذا كان هذا حال جهودهم مع 
استقالل هذه الفلسفة، فما الظن بسعيهم إىل إضفاء الصبغة 

  )21( .اإلسالمية عليها
لسفية الزال ممثلي الفكر العريب املعاصر حياولوا إجياد حلول ف    

للحفاظ على اهلوية العربية اإلسالمية للمنتوج الفكري مع عدم  
رفض التعامل الفلسفة الغربية، بل املطلوب هو التفاعل االجيايب ألن 

هناك ما يوحد العقل اإلنساين دون أن حتتكر املعرفة ألسباب تتناىف 
 مع احلقيقة اإلنسانية الواحدة، فالفلسفة بقدر ما حتافظ على اهلويات
  .الفكرية ، فهي يف الوقت ذاته تتجاوز كل من يريد أن حيتجزها عنوة

  :المراجعقائمة المصادر و 
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  شكالية الدولة بين الطرح الديني والطرح المدنيإ
 ودرمين عبد الفتاح  ب.أ

 قسم علم اإلجتماع ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، جامعة جيجل ، الجزائر 

  :مقدمة 
نتناول يف هذا املقال إشكالية مفصلية تلقي بظالهلا بني 

، إشكالية  الفينة واألخرى على ركح احلياة اإلجتماعية املعاصرة
الدولة بني الطرح الديين والطرح املدين، وحنن إذ نناقش هذا اإلشكال 
مل تستوف بعضا من اآلليات املنهجية القارة يف كتابة تقرير البحث 
العلمي نظرا لتشعب املوضوع وطوله طول السنني والعصور مدا وجزرا 

  .يف القبول أو الرفض لكلى املفهومني 
صي ملفهوم الدولة لغة وسياسة، مث نتطرق يف حبثنا املستق

تعرج حول مفهوم املدنية، مث الدولة املدنية كسريورة تارخيية يف الفكر 
ذا املنحى، دون أن نغفل  الغريب انطالقا من النظريات اليت عنت 

، "اسبينوزا"، "ميكيافيلي"املظرين االوئل للدولة املدنية لدى كل من 
نفصل يف ثنايا الدولة املدنية  وحنن إذ" .، وجون لوك"توماس هوبز

أن نذكر بشكل مقتضب ركائز ومقومات  -واحلالة هذه –البد 
  .الدولة املدنية يف الفكر الغريب

أن لإلسالم منظورات للدولة  -واحلالة هذه –والغرو 
وتصورات تعد طرفا نقيضا لرتمسات الفكر الغريب وتصوره للدولة 

صار ومنظري اإلسالم املدنية، آخذين أمثلة على ذلك لدى أن
السياسي، وطرحهم ملفهوم الدولة املدنية ذات املرجعية اإلسالمية، 
وماملآزق اليت تقف حجرة عثرة يف مدى مطابقة مفهوم الدولة املدنية 

  . وفق منظور غريب مع املنظور اإلسالمي للدولة املدنية
  :حول مصطلح الدولة : أوال 
تنقيب حول مصطلح الدولة سنحاول من خالل هذا العنوان ال     

يف شقني، الشق األول خيص التداول اللغوي ملصطلح الدولة، أما 
  .الشق الثاين فنخصه للتداول السياسي للمصطلح 

ا لدوران احلال وانتقاله، :الدولة في اللغة العربية  1 -1 ترجع ماد
باإلنتقال يف أمور الدنيا كاملال واجلاه،  –بضم الدال–وختتص الدولة 

  باإلنتقال  –بفتح الدال–الدولة و 
  )1( .مها سواء: يف احلرب، كأن ينتقل النصر من فئة إىل فئة، وقيل

جمموع كبري من األفراد " فهي :  المعنى السياسي للدولة 1-2
يقطن بصفة دائمة إقليما معينا، ويتمتع بالشخصية املعنوية بنظام 

  )2("حكومي واستقالل سياسي 
  : شارة إىل مدلولني وتستخدم كلمة دولة لإل

  
  

كل األشخاص واملؤسسات الذين ينتظمهم اإلطار السياسي   -
  .للمجتمع

مؤسسة احلكومة، فيستعمل املصطلح هنا يف مقابل الشعب، ومل  -
تستعمل هذه الكلمة للداللة على هذا املعىن إال يف مراحل متأخرة، 

عند : "اظا مثلسواء يف اللغات الغربية ، وكانت بدائلها يف العربية ألف
. البالد –اململكة  –اخلالفة  –السلطنة  –الدار   "polisاليونان و

)3( "يف العصور الوسطى  أما بدائلها يف اللغات الغربية"
 civitas  عند

    "Respublica  "Civilisation الرومان و
:ثانيا  مفهوم المدنية  

، حناول يف  بعد أن تطرقنا يف البداية إىل مفهوم الدولة لغة وسياسة
هذا العنصر أن نسلط الضوء على مفهوم املدنية، لنقوم بالنهاية 

لعنوان اإلشكالية ، لسرب  –بعد تقطيع منهجي  –بالربط املنهجي 
  .غور  كل مفهوم أوال بأول 

 –فاملدنية نسبة إىل املدينة ، وتدل على منط احلياة يف املدينة، معربة 
ة الفعالة احملركة من بني عناصر عن العناصر الظاهر  –يف رأي بعضهم 

حضارة املدينة، وهي مرادفة للحضارة عند األكثرية ، وتستعمل هذه 
ا من  اللفظة يف كثري من األوساط الثقافية عدة كلمات تتضح دالال

  : خالل 
  ".العمران"و" احلضارة "كمقابل للبداوة، فهي هنا مبعىن : المدنية -
يف مقابل " العلوم املدنية  : " يقال كمقابل للدينية ، ف: المدنية  -

  .العلوم الدينية 
لباس "و" لباس مدين"كمقابل للعسكرية، فيقال، : المدنية -

  " .عسكري
السياسة : "املدينة بـــويعرب يف الفلسفة اليونانية عن إدارة أمور  -

ا"املدنية ا بأ ؛ مبصاحل مجاعة متشاركة يف املدينةعلم : "، ويعرفو
  )4( ."على مصاحل األبدان ، وبقاء نوع اإلنسان  ليتعاونوا

  : الدولة المدنية : ثالثا 
قمنا للتو بالتقطيع املنهجي لعنوان اإلشكال حمل الدراسة بني 

الدولة واملدنية ، سنقوم اآلن بالدمج بني املفهومني ملعرفة : املفهومني 
  " الدولة املدنية " التداول املفهومايت للمصطلح اجلديد 

مبعىن الدولة املتحضرة اليت تنتشر فيها : الدولة المدنية 1 -3
احلضارة العمرانية والثقافية، يف مقابل القرية أو البادية، أو الدول 

  .املتخلفة حضاريا 
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مبعىن الدولة غري العسكرية، واليت يتوىل : الدولة المدنية  2 -3
طريق احلكم فيها رجل مدين بُنُظم مدينة، لتولية احلكم وليس عن 

اإلنقالبات العسكرية، واإلستيالء على احلكم بقوة السالح، وحنو 
  .ذلك
  : الدولة الدينية : رابعا 

" تيوقراطية" يُطرح هذا املفهوم يف مقابل الدولة املدنية، وهي دولة 
باألساس واليت سيأيت تبيان مكمنها الحقا، وميكن تلخيص أهم 

عموما إىل " التيوقراطية "ة النظريات اليت تُبىن عليها الدولة الديني
  : ثالث نظريات نوجزها فيمايلي 

  :نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم  1 -4
إن اهللا موجود على األرض، يعيش وسط : "تقول هذه النظرية     

البشر وحيكمهم، وجيب على األفراد تقديس احلاكم، وعدم إبداء أي 
فرعونية، هذه النظرية كانت سائدة يف املماليك ال" اعرتاض

واإلمرباطوريات القدمية، وبعض مراحل الدولة الفاطمية، ويف اليابان 
  .إىل انتهاء احلرب العاملية الثانية 

  : نظرية الحق اإللهي المباشر  2 -4
" إن احلاكم ُخيتار وبشكل مباشر من اهللا : " تقول هذه النظرية     

هلي خارج عن أي أن اإلختيار بعيد عن إرادة األفراد ، وأنه أمر إ
م    : متتاز هذه النظرية بـــــــــ. إراد

  .يف أن ال جتعل احلاكم إهلا يُعبد  -
م من اهللا مباشرة  -   .واحلكام يستمدون سلطا
    )5( .والجيوز لألفراد مساءلة احلاكم عن أي شيء  -

فهذه النظرية تبنتها الكنيسة أحيانا، كما استخدمتها بعض ملوك 
م على الشعب  -نساخاصة فر  –أوربا  يقول لويس . لتدعيم سلطا

إننا مل نتلقَّ التاج من اهللا؛ فسلطة عمل القوانني هي : "اخلامس عشر
من اختصاصنا وحدنا، ال يشاركنا يف ذلك أحد، وال خنضع يف عملنا 

  )6( .ألحد 
  : نظرية الحق اإللهي غير المباشر  3 -4
بشر، لكن يقوم اهللا يكون احلاكم ههنا يف هذه النظرية من ال   

باختيار احلاكم بطريقة غري مباشرة، حيث يقوم جمموعة من األفراد 
باختيار احلاكم، وتكون هذه اجملموعة ُمسرية ال ُخمرية يف اختيار 

  )7( .احلاكم، أي ُمسرية من اهللا، وقد استخدمتها الكنيسة أيضا 
دنية فبعد أن تطرقنا إىل جممل النظريات اليت استمدت الدولة امل

ا، سنعرض بشيء من التفصيل إىل اجلذور التارخيية  ا وتصورا منظورا
  .ملفهوم الدولة املدنية 

  
  

  الجذور التاريخية لمفهوم الدولة المدنية : خامسا 
نعرج يف هذا املقام على الدولة املدنية يف الفكر الغريب، وهذا   

وماس هوبز، ، ت"جان بودان" ، "ميكيافلي" انطالقا من رؤية كل من 
اسبينوزا، جون لوك، كآخر منظر للدولة املدنية وكعامل فيلسوف له 
ا يف احلياة املدنية  ثقله التارخيي يف طرح مساقات فكرية هلا ترمسا

  .املعاصرة
  :  مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي  1 -5
فمصطلح الدولة املدنية مل يتحدد دفعة واحدة، لكنه قطع شوطا   

يا طويال، شارك يف حتديده مفكرون وفالسفة كثريون، حىت تارخي
حدث اتفاق بشأن تعريفه، وتعيني حدوده وركائزه، وسنعرض عرضا 
م يف  مقتضبا وخمتصرا لرؤية الفالسفة واملفكرين الذين تركوا بصما

  .مفهوم الدولة املدنية على مدى العصور املاضية 
  ).1527-1496(الدولة المدنية لدى ميكيافلي  1- 5-1
بإرسائه ملعنيني إثنني؛ " األمري" يشمل مفهوم الدولة لديه يف كتابه    

نزع املطلق والديين والقيمي عن تصرفات السياسي، مع : فاألول
تأكيده على أمهية الدين كنسق للعبادة حلفظ السالم واألمن اإلنساين 

رادة فتوضيح آلية اختيار األمري عرب اإل: أما الثاين .يف اجملتمع 
وتسمية   "Civil prince dom".الشعبية، أو اختيار طبقة النبالء ، 

 ذلك باإلمارة املدنية

  ).1596-1530(الدولة المدنية لدى جون بودان  2- 5-1
لألمري " ستة كتب عن اجلمهورية " يف كتابه " بودان " إذ ال جيعل   

إذ لو  وسلطانه أي قيد قيمي أو ديين أو شعيب يف إصدار القوانني، 
كان األمري ُملَزما على أال يضع القانون إال مبوجب رضا األعلى وفقا 

  .لتعبريه ، فإنه سيكون واحدا من الرعايا وليس صاحب سيادة
  ).1679- 1588(الدولة المدنية لدى توماس هوبز  3 - 1 -5
ذلك الوحش البحري املذكور يف التوراة ، أن معامل الدولة املدنية  "  

Léviathan اللفياثان "كتابه   ففي  
اليت يدعوا هلا هي أن يصبح قانون الدولة القانون املطلق الذي يفرضه 

  .امللك فرضا واستبدادا عن كل سيادة، فالدولة هي املرجعية النهائية 
  ).1677- 1632(الدولة المدنية لدى اسبينوزا 4- 5-1
ن كثريا عن اخلطوط اليت رمسها من سبقه م" اسبينوزا " إذ مل خيرج  

الفالسفة عن تقرير األغلبية كوسيلة لوصول احلاكم يف الدولة املدنية، 
فال : "حىت إنه يأىب حىت إشراف أهل الدين على شؤونه، إذ يقول

شك أن تنظيم شؤون الدين يقع على عاتق السلطة احلاكمة 
   )8(."وحدها
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  ).1704- 1632(الدولة المدنية لدى جون لوك  5 – 5-1
خر املنظرين يف القرون املاضية والفالسفة اليت من آ" لوك"يعد    
، وتُعد رؤيته للمفهوم األكثر شيوعا لدى وا للدولة املدنيةنظر 

املتحدثني عن هذه القضية ، والصورة املتكاملة للدولة املدنية املشهورة 
فاظ على مبدأ من العقد القائم بني األفراد واحلكومات باألغلبية واحل(

ال جتدها إال عند ) وحق الشعوب يف الثورات الفصل بني السلطات،
فهو من وسع مداركها؛ وهو وإن خالف سابقيه من " لوك" 

م، إال أنه حافظ على نفس حالة املفاصلة  الفالسفة فيبعض تنظريا
للدين ونزع املطلق عن الدولة، ويُؤكد أن مهام احلاكم املدين منحصرة 

أن سلطة احلاكم ال متتد يف إدارة شؤون الدولة، وتأسيسنا على ذلك 
إىل تأسيس أي بنود تتعلق باإلميان أو أشكال العبادة استنادا إىل قوة 

     )9( .القوانني 
وقد ظل مفهوم الدولة املدنية يتطور شيئا فشيئا، وصوال إىل العصر    

أخرى للدولة   Eric.m.uslanerاحلديث فوحدنا مثة تعريفات الدولة 
ا. ت مفهوم الدولة القوميةاملدنية تتعاطى مع تطورا : يُعرف املدنية بأ

الدولة املعتدلة اليت يتفق فيها املواطنني يف غريهم من املواطنني "
املختلفني عنهم وحيث يوجد أقل قدر من اإلنقسام السياسي، 
وحيث يتعاون القادة السياسيون من أجل الوصول ألرضية مشرتكة، 

ت والصدامات العنيفة، ويف وحيث تناهض البيئة السياسية املواجها
تلك الدولة جتد نظام احلكم أكثر جناعة وفاعلية، حيث خيلوا من 
ممارسات الغدر، ويسود فيه مبادئ األمانة، والتعاون من أجل حتقيق 

  ".الصاحل العام
أن الدولة اليت تنشأ فيها فجوات بني ممارسات " إريك "يرى    

نافس السياسي، مما منخرطة يف الت -األحزاب -األحزاب جتدها
يؤدي يف النهاية إىل حالة انقسام داخل مؤسسة احلكم، فتضيع 
فعاليتها وأداؤها، بينما الدولة اليت يقل فيها حجم اإلستقطاب هي 

  )10("الدول االكثر إنتاجية وفاعلية 
وبشكل عام يرى الفكر الغريب يف تعريفه للدولة املدنية وفقا    

العالقة بني السلطة الدينية والسلطة للخربة األوروبية، وجدلية 
ا مقابل الدولة الدينية، أي اليت تدعي أن مصدرها اهللا،   الزمانية، أ
كما مت إطالق مصطلح الدولة املدنية على الدولة القومية األوروبية 
ا دولة مصدرها الشعب وبالتايل تولدت مفاهيم  املعاصرة، على أ

املواطنة املتساوية، : اسية من قبيلوآليات إجرائية وإدارية وفكرية وسي
والدميقراطية كصورة تطبيقية من صور احلرية واملساواة، وكذلك دولة 
املؤسسات، واستقاللية القضاء، ومنظمات اجملتمع املدين، والتعددية 
السياسية، والقبول باآلخر، والتداول السلمي على السلطة، وحرية 

خابات، والدوائر املتداخلة الصحافة، وتبعية اجليش للدستور واإلنت
ذا املفهوم   )11( .املتصلة 

  : ركائز ومقومات الدولة المدنية : سادسا    
اتساقا مع البعد اإلجرائي ملفهوم الدولة املدنية وفقا للخربة األوروبية   

التطبيقية، فإنه مثة ركائز ومقومات وضمانات لبناء الدول على أسس 
الركائز فإنه مثة ثالث ركائز أساسية مدنية حديثة ، ففيما يتعلق ب

املواطنة : الزمة إلقامة الدولة املدنية وفق األمنوذج الغريب وهي
الدستور : والدميقراطية والعلمانية، أما فيما خيص املقومات فهي

وسيادة القانون، واملواطنة املتساوية، وخضوع السلطة للقانون، 
عددية، وقبول اآلخر، واإلعرتاف باحلقوق واحلريات الفردية، والت

  .والتداول السلمي على السلطة
  ركائز الدولة المدنية  1 -6
  :المواطنة  1- 6-1
مواطن مل يتم تداوله إال بعد جناح الثورة  عن مصطلح فاحلديث   

أما قبل ذلك فإن الدولة كانت تؤسس بناءا  1789الفرنسية سنة 
الكنيسة على الدين أو العرق وغريمها، وبعد أن تقلصت سلطة 

أخذ القبول مبفهوم املواطنة الكاتوليكية بسبب احلروب الدينية، 
، ففي منتصف القرن السابع عشر يف أوربا تطور الفكر الليربايل يتسع

إىل أن أصبحت الدولة ال تأخذ بالعقيدة الدينية دون أن خيلق  
انفصال الدين عن الدولة إشكالية كربى يف اإلنتماء ملواطنة 

  )12(.واحدة
  :الديمقراطية  2-  6-1
سيادة القانون واملشاركة واملنافسة واملسؤولية الرأسية،  واليت تستوجب 

أي التزام القادة واألجهزة احلكومية بالرد على اجلمهور ومؤسسات 
  .اجملتمع 

  :العلمانية  3 - 1 -6
وهي بالتأكيد على أال يقوم احلكم على أساس ديين، وإمنا للبشر     

م املختلفة على أسس مادية وفق مصاحلهم أن يعاجلوا شؤ  و
ووجهات نظرهم وميوهلم، هذه النظرة املادية للدولة يف املدينة احلديثة 
الغربية إمنا نشأت نتيجة رفض أوربا لسيطرة الكنيسة الالهوتية 
واستبدادها يف القرون الوسطى يف أوربا، واليت يصفها األوروبيون 

ا كانت قرون تأخر و  احنطاط، فكان البد من إزالته إىل أنفسهم بأ
ان يسود يف الدولة السالم بني اجلماعات الدينية املختلفة، مع إعالء 
شأن قيمة التسامح بني األديان والعقائد، وكفالة حق احلرية الدينية، 
وحرية اإلعتقاد، وعدم التمييز على أساس ديين عند تويل أي منصب 

سة تعليمية، وكذلك املساواة يف الدولة، أو عند اإللتحاق بأي مؤس
    )13( ."الكاملة يف ممارسة احلقوق السياسية
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  :مقومات الدولة المدنية  6-2
  : الدستور  1- 6-2
يعترب شرطا حموريا إلقامة أي نظام سياسي يتسم بالشرعية  والذي  

والوجود القانوين للسلطة احلاكمة يف اجملتمع، ويصنع التنظيم، وحق 
  .ة، وتنظيم وسائل ممارسة السلطة التصرف باسم الدول

  :المواطنة المتساوية وسيادة القانون 2- 6-2
إذ املواطنة املتساوية تعين أن كل املواطنني سواء يف احلقوق 
والواجبات، والدعوة أن تكون الوحدة على الوالء القومي والوطين، 

" هريارشية " وأن القانون مطبق على كل أطياف اجملتمع بكل تراتبية 
  .ظائف أفرادهو 
  :خضوع السلطة للقانون 3- 6-2

ا  إذ      ال ميكن للسلطة أن تتصرف إال بالقانون ومبقتضاه كو
إحدى سلطاته، والتزامها بالعمل بالشرعية ، ويرتتب على هذا أيضا 
سيادة حكم القانون وسيطرته ، وخضوع اإلدارة يف نشاطها للقانون 

  )14( .دولة تطبيقا للشرعية ، وعنصرا من عناصر ال
المنظور اإلسالمي للدولة الدينية وموقفه من الدولة الدينية : سابعا

  في الفكر الغربي 
يرفض اإلسالم أن يكون ألحد غري نص الوحي سلطة على اخللق،   

يتكلم بوحي من اهللا ، ومبوته انقطع الوحي، وليست  -ص –فالنيب 
م مهما عُظم لواحد منهم عصمة وال مايشبهها، وال ميلك واحد منه

  .قدره أن يويل نفسه حاكما أو خيلعه 
واحلاكم بُويع باختيار الشعب، ومأمور أن حيكم مبا أنزل اهللا ، وأن   

ليست له طبيعة إهلية، وال يُنّصب حبق إهلي مباشر كان أو غري 
  .مباشر، وليس نائبا عن اهللا 

ذا املعىن هل ميكننا أن نقر أن الدولة اإلسالمية دولة دي   نية ؟و
ة وتوضيحا ولإلجابة عن هذا السؤال نسوق بعضا من الرؤى جتلي  

ا " ى ؛ فهناك من ذهب هذا املنحللتساؤل املطروح سابقا على أ
ا تقوم على عقيدة احلاكمية اإلهلية؛ ُحتكم باحلق اإلهلي ، وبأ

أن اهللا سبحانه وتعاىل هو :" واحلاكمية باملعىن التشريعي ومفهومها 
قه، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وحيل هلم وحيرم عليهم، املشرع خلل

، بل هذا مانفاه "تيوقراطية " الدعوة إىل دولة : فليس معىن احلاكمية
ومملكة اهللا يف ": معامل على الطريق"حىت سيد قطب، فقال يف كتابه 

م  هم  –األرض ال تقوم بأن يتوىل احلاكمية يف األرض رجال بأعيا
كان األمر يف سلطات الكنيسة، وال رجال الدين كما    –رجال الدين 

" التيوقراطية " ينطقون باسم اآلهلة، كما كان األمر فيما يُعرف باسم 
  .أو احلكم اإلهلي املقدس 

تقوم بأن تكون شريعة اهللا هي احلاكمة، وأن  –احلاكمية  –ولكنها 
  .يكون مرد األمر إىل اهللا وفق ماقرره من شريعة متينة 

ذا املعىن ال تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع واحلا      كمية 
أذن به اهللا هلم، إمنا هي متنع أن يكون هلم استغالل بالتشريع غري 
مأذون به من اهللا، وذلك مثل التشريع الديين احملض؛ كالتشريع يف أمر 
العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم، أو الزيادة فيما 

ع اهلوى، أو النقص فيه كما أو كيفا، أو بالتحويل أو شرع هلم بإتبا 
التبديل فيه زمانا ومكانا، كأن حيلوا ما حرم اهللا وحيرموا ماأحل اهللا ، 

نوعا من الربوبية، وكذا التشريع فيما  -ص –وهو ماعتربه الرسول 
ُيصادم النصوص الصحيحة، كالقوانني اليت تُقر املنكرات، أو ُتشيع 

نها ومابطن، او تُعطل الفرائض احملتمة، أو تُلغي الفواحش ماظهر م
  .العقوبات الالزمة ، أو تتعدى حدود اهللا املعلومة 

ا يف دائرة "     وتبقى بعد ذلك دائرة كبرية مما سكت عنه الوحي أل
العفو واملسكوت عنه، ومن مثة يستطيع املسلمون أن ُيشرعوا 

م اإلجتماعية ألنفسهم بإذن من دينهم يف مناطق واسعة من ح يا
واإلقتصادية والسياسية غري مقيدين إال مبقاصد الشريعة الكلية 
وقواعدها العامة، وكلها تراعي جلب املصاحل ودرء املفاسد ، ورعاية 

  )15(".حاجات الناس أفرادا ومجاعات
الخلفية الفكرية للدولة المدنية كموقف رافض للدولة : ثامنا

  الدينية 
لدى  -ورمبا تذهب إىل حد املعتقد –فكرية نطرق باب اخللفية ال

أنصار الدولة املدنية كموقف رافض باإلطالق للدولة الدينية نظري 
  .ماالقته أوربا من ويالت جراء األنظمة التيوقراطية 

أو ال قيمي وال معياري وال مطلق في : "ميكيافلي 1 -8
  "  تصرفات األمير

لدولة غري دينية " مري األ" يف كتابه " ميكيافلي " إذ مل يؤسس   
تفك عن نفسها قيد الدين واحلكم الديين فحسب ، بل أسس لدولة 

" ال ختضع ألي منظومة قيمية أو أخالقية على اإلطالق ؛ فدولة 
ال ينبغي أن ختضع ألي مرجعية متجاوزة تعوق االمري " ميكيافلي 

وىل عن اختاذ السياسات اليت يراها مناسبة، وكانت تلك هي البذرة األ
  .لنزع املطلق الديين ، بل القيمي عن الدولة 

فمن اخلري أن تتصف بالرمحة، وحفظ الوعد، ": "ميكيافلي"يقول   
والشعور اإلنساين النبيل، واالخالق، والتدين، وأن تكون فعال متصفا 
ا، ولكن عليك أن تُعد نفسك عندما تقتضي الضرورة لتكون 

  )16(".متصفا بعكسها
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  :دان جون بو  8-2
يُقيد  من أي قيد قيمي أو ديين أو حىت شعيب" بودان"ينحل  

ة اخلري ، وهو وإن تكلم عن وجوب مراعاسلطاته يف إصدار القوانني
ن وجوب سيادة ؛ فهذه نفسها ال ختتلف عالعام أو امللكية اخلاصة
من املسلمات املسبقة حلفظ  ، فهي جمموعةاألمري سيادة مطلقة

، ولذلك فقد فضيلية تظهر عند وضع القواننيا ت، وليست قيوداحلكم
  )17(.أكد هو أنه ال يتصور أن يقع األمري يف خمالفة ذلك إال نادرا

  :توماس هوبس  8-3
البد من أن ختضع السلطة الروحية لسلطة " هوبز" ففي نظر    

الدولة، فكل حكومة يف هذه احلياة هي حكومة الدولة ، وحكومة 
 –فاألخطاء . مر سيادة مدين واحدالدين حكومة مؤقتة حتت أ

اليت وقعت يف األمم بسبب السلطة الروحية ال حد  -حسب هوبز
هلا، وهلذا كان البد أن حندد بدقة املكانة اليت يشغلها الدين داخل 

  .الدولة، وأن نبني حدود السلطة الروحية 
ا كما " هوبز" فقد اتضحت معامل الدولة املدنية اليت يدعوا هلا     وأ

يف الدولة املدنية يصبح القانون املطلق :" يقول عبد الوهاب املسريي 
الذي يفرضه امللك فرضا، والدولة هنا أصبحت حرفيا يف املطلق 
واملرجعية النهائية، ومن هنا أله هوبز الدولة ، واعتربها إهلا زمنيا 
مرتبطا باإلله اخلالد، وقد اعتربها أيضا التنني احلتمي ، ذلك الوحش 

  .حري اهلائل يف الليفياثان الب
مل ميانع يف أن تكون قوانني وأحكام الدين " هوبز"ومع كل هذا فـ "  

قانونا حيكم الناس بشرط أن يكون ذلك باختيار السلطة املدنية، وال 
يُفرض عليها من قبل املؤسسة الدينية، ويتحول النص املقدس ساعتها 

حية ال من كونه دينا، إىل قانون مدين ، ويستمد قوته من هذه النا
إن الكتاب املقدس ال يصبح قانونا إال إذا جعلته السلطة : " فيقول 

  )18( ."املدنية الشرعية كذلك 
  :جون لوك 4 -8
يف أنه مل جيعل للحاكم املدين سلطة على " اسبينوزا" "لوك" خالف   

، فقد دعا إىل فصل خمالفة عنيفة" هوبز" يسة، وخالف الكن
، وإىل مبدأ الفصل بني حق الشعب يف الثورةالسلطات وإىل 

السلطات، لكنه حافظ على نفس املفاصلة للدين ونزع املطلق عن 
ينبغي التمييز بيم مهام احلاكم املدين وبني ": "لوك"يقول . الدولة

  )19(".الدين، وتأسيس احلدود الفاصلة بينهما 
وليس من حق أي أحد أن يقدم باسم الدين احلقوق : " ويقول

فن احلكم ينبغي أال حيمل : " ويردف قائال" املدنية واالمور الدنيوية 
 :ويقول أيضا يف ذات الصدد"  احلق يف طياته أية معرفة عن الدين 

ماهو قانوين يف الدولة ال ميكن للكنيسة أن جتعله حمرما أو "
  )20(."ممنوعا

 الدولة املدنية يف الفكر بعد أن تطرقنا إىل تصور أوائل منظري 
، ومدى اإلمتعاض الشديد إىل يومنا هذا من تدخل الدين يف الغريب

دولبة احلكم انطالقا من رؤية كل من لوك، اسبينوزا ، هوبز ، وغريهم 
سنلقي الضوء على تصور آخر يعد طرفا نقيضا للدولة املدنية ؛ هذا 

  .التصور هو منظور الدولة املدنية لدى أنصار اإلسالم السياسي
ور الدولة المدنية لدى بعض منظري اإلسالم تص: تاسعا   

   –اإلسالم ال يعارض الدولة المدنية  -: السياسي 
يرى منظروا اإلسالم السياسي أن مفهوم الدولة املدنية جيب أن  

يعاجل حبيث ال يتعارض مع اإلسالم ؛ إذ جند أن هذا املفهوم 
م    .مستعمال ومتداوال من خالل آرائهم ومنظورا

  :عبده محمد 1 -9
ففي أحد أعمدته املشهورة يف إحدى الصحف املصرية رد على أحد 

إن أوربا مل تتقدم إال : " يف قوله " موسيوهاناتو" مروجي العلمانية 
هو كالم " بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة املدنية 

لكنه مل يدر مامعىن مجع السلطتني يف شخص  -حممدعبده -صحيح
، ومل يعرف املسلمون يف عصر من األعصر تلك  واحد عند املسلمني

السلطة الدينية اليت كانت للبابا عند األمم املسيحية عندما كان يعزل 
امللوك وحيرم األمراء، ويقرر الضرائب على املمالك، ويضع هلا القوانني 

ليس يف اإلسالم سلطة دينية سوى سلطة املوعظة :" ويقول . اإلهلية 
اخلري، والتنفري من الشر، وهي سلطة خوهلا اهللا  احلسنة، والدعوة إىل

ا من أدناهم   ."  ألدىن املسلمني كما خوهلا ألعالهم يتناول 
  :يوسف القرضاوي  9-2
، ة اإلسالمية اليت يقيمها اإلسالمالدول: " يقول يوسف القرضاوي   

اليت " التيوقراطية " ويدعوا إليها اإلسالميون ليست هي الدولة الدينية 
ا من الكنيسة الغربية يف العصور الوسطى ، فاخلطأ كل ا ستقت صور

اخلطأ الظن بأن الدولة اإلسالمية اليت يدعوا إليها اإلسالميون دولة 
دينية، إمنا الدولة اإلسالمية إذا نظرنا إىل املضمون ال الشكل، وإىل 

، وهي تقوم على "دولة مدنية مرجعها اإلسالم " املسّمى ال اإلسم 
اإلختيار، والبيعة والشورى، واحلاكم يف اإلسالم واحد من  أساس

الناس ليس مبعصوم، وال مقدس، جيتهد ملصلحة األمة، فيصيب 
وخيطئ وهو يستمد سلطته وبقاءه يف احلكم من األرض ال من 

  .السماء
ومن الناس ال من اهللا، فإذا سحب الناس ثقته منه، وسخطت   

وجب عزله بالطرق الشرعية مامل يؤد  أغلبيتهم عليه لظلمه أو احنرافه،
والدولة .ذلك إىل فتنة أو فساد أكرب، وإال ارتكبوا أخف الضررين 
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اإلسالمية ال يقوم عليها رجال الدين باملعىن الكهنويت املعروف يف 
أديان عدة، فهذا املعىن غري معروف يف اإلسالم، إمنا جيتهد فيه 

   )21(".علماء دين من باب الدراسة والتخصص
  :محمد عمارة  9-3

الدولة اإلسالمية دولة مدنية تقوم على :" يقول حممد عمارة 
ا،  املؤسسات، والشورى هي آلية اختاذ القرارات يف مجيع مؤسسا
واألمة فيها هي مصدر السلطات شريطة أال حتل حراما أو حترم 
حالال جاءت به النصوص الدينية قطعية الداللة والثبوت هي دولة 

فاحلكام نواب عن األمة وليس عند اهللا، واألمة هي اليت مدنية، 
ختتارهم، وتراقبهم وحتاسبهم، وتعزهلم عند اإلقتضاء، والدولة 
اإلسالمية هي دولة مؤسسات ألجل ذلك كانت القيادة فيها 
والسلطة مجاعية ترفض الفردية والديكتاتورية واإلستبداد؛ فالطاعة 

   )22("عية الدينية عند التنازعللسلطة اجلماعية ،والرد إىل املرج
بعض المآزق تؤرق أنصار اإلسالم السياسي في مدى : عاشرا 

مطابقة مفهوم الدولة المدنية من منظور اإلسالم مع األنموذج 
  .الغربي

من بني القضايا اليت تؤرق أنصار اإلسالم السياسي نقاط أو 
إلسالم إرهاصات يف مدى مطابقة مفهوم الدولة املدنية من منظور ا

إلزامية الرجوع إىل النص الديين "مع املنظور الغريب خصوصا يف مسألة 
  : فثمة نقاط جنملها فيمايلي .وليس اختيارية الرجوع إىل ذلك" 
أن مفهوم الدولة املدنية ُصّك صكا ملواجهة الدولة الدينية باملفهوم  -

  .الكنسي ، ومفهوم احلق اإلهلي 
م  - مل يقوموا بتتبع كرونولوجي   –سي أنصار اإلسالم السيا –أ

 –الدولة املدنية  –كحفر معريف حول سياقات تداول هذا املفهوم 
مفاده عدم قبول السلطة العليا احلاكمة " جون لوك" خصوصا لدى 

، لدين، بل ومن أي مرجعية متجاوزةألي استمداد ُملزم للقانون من ا
 –ة الدينية واإلقرار ، القبول بسمة الدولفهنا نقع بني أمرين متناقضني

إن احلاكم يف اإلسالم مقيد غري :" بقوله  –من قبيل القرضاوي 
مطلق ، فهناك شريعة حتكمه، وقيم توجهه ، وأحكام تقيده، وهي 

   ."أحكام وضعها له ولغريه رب الناس 
ويظل اجلدل قائما بني أنصار اإلسالم السياسي والعلمانيني؛     

اإلسالم من آليات مدنية، وانتفاء فالعلماين قد يسلم مبا يف 
للكهنوت، لكنه سيظل مطالبا بالركن املدين الرئيس وهو ال مرجعية 

لكن مع هذا . مطلقة ُملزمة تفوق سلطتها النظام احلاكم بسلطانه
وذاك هل ميكن تغطية هذه الفجوة وفض النزاع عندما نقول دولة 

 –" اسبينوزا"و" هوبز" مدنية ذات مرجعية إسالمية، فلدى كل من 
وتقريرهم إمكانية كون النص املقدس قابل الن  -عكس جون لوك

يتحول لقانون مدين إذا اختاره احلاكم، فتكون بذلك الفجوة قد 
ُطمرت بني املصطلح أو املفهوم للدولة املدنية من منظور إسالمي أو 
ا غريب أو بني املصطلح يف حالته الفلسفية وبني املصطلح كم

والرؤية " لوك" ؛ ففي كل من رؤية اإلسالم السياسي يستعمله فقهاء
اليت تقر بقبول النص الديين املقدس كقانون مدين لدى كل من 
اسبينوزا وهوبز جند أنه ال يوجد تطابق تام رغم هذا التنازل فلَم 

  ذلك؟
ألن املرجعية اإلسالمية عند فقهاء اإلسالم السياسي تعد ُملزمة يف  
هوبز  –، أما اختيار احلاكم يعة اإلسالميةطق اإللزام يف الشر منا

اكم أن يأخذ ، وليس ُملزما ؛ ففي وسع احلفهو اختياري -واسبينوزا
، وهو حني يفعله أو يأخذ به ال يتعامل مع بالنص أو ال يأخذ به

، بل جمرد رأي عقلي رأى احلاكم نص املقدس على أنه مرجعية ُملزمةال
  .يف األخذ به مصلحة سياسية 
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  جاذالجزائر نمو :محلية ومجتمع المعرفة الجامعة والثقافة ال
 نقيب فاروق

  .جامعة  أبو بكر بلقايد تلمسان، أستاذ مساعد بقسم علم اإلجتماع 
  
 :ـ الطلبة الجامعيين والثقافة المحلية والوعي السياسي1

نظرا إىل ضرورة معاجلة القضايا الكربى اإلجتماعية ذات األبعاد   
ومع ذلك فإن  ،، أو موعظة دينيةرية حبكم فلسفيةالصغرية والكب

خر، واملتمثل يف النظرة هناك خطر، وقضية أخرى يف الطرف اآل
وخاصة إذا تعلق  املعقدة، واملتشابكة للقضايا بدال من تبسيطها،

األمر باجملتمعات املتخلفة، أو دول العامل الثالث،و اليت عادة تتميز 
اليت بنت، واليت خبصائص إجتماعية، ونفسية متيزها عن اجملتمعات 

تعيش احلضارة بكل جوانبها اليوم، وخاصة فيما يتعلق بالذهنية 
الساذجة،واإلندفاعات العاطفية،و عقد نفسية ال أساس هلا من 

إن الكالم عام لكنه موجه بصفة خاصة إىل . الواقعية واجلد
الطلبة،فما هي املشاكل اليت يعانيها الطلبة اليوم ؟ إن هذا السؤال 

ىل احلديث، أو املقاربة بني حتديات الشباب يف بعض يقودنا إ
إن الشباب األمريكي ." اجملتمعات العاملية، ونبدأ بالشباب األمريكي

يف الفتنام،أو ميوت ) جيفة(يعاين مشكلة حقيقية هي أن ميوت 
 أقاربه، أو متوت صمعة بالده، بعد أن مترغ يف أوحال العدوان،

ا إزدهار بالده  وشباب تشيكوسلوفاكيا يعاين أزمة منو يتطور 
اإلقتصادي، واإلجتماعي ،فيطمح بطبيعة البشر إىل ما فوق ذلك، 

رى والشباب الياباين مل يعد يريد أو يسمع أو ي وهو احلرية الفكرية،
  . )1("...بعد هريوشيما –بالقوة الذرية يف بالده شيئا يذكره بالذرة و 

غال شباب إن هذا املثال يعكس لنا صورة بسيطة عن إنش
واإلجتماعية  والذي له عالقة بالطبيعة التارخيية، الشعوب يف العامل،

 اليوم أصبحت اإلنشغاالت إقتصادية،حرية التعبري،( لذلك اجملتمع،
ومن جهة أخرى يوضح هذا املثال مدى  ...)اهلجرة الدين والتطرف،

أو كثريا ثائرون إىل حد قريب أوبعيد  ،قليال سخط هؤالء الشباب
  .يون حقا أو باطالثور 

أما الشباب الفرنسي أقل ما يقال عنه أنه يعيش متزقات  بني 
تيارات خمتلفة مند الثورة الفرنسية،إىل درجة أن عامل اإلجتماع 
أوغست كونت كان يفضل شعوب القرون الوسطى نظرا لتماسك 

أما اآلن  عن نوع النسق اإلجتماعي السائد اليوم، البىن اإلجتماعية،
ا شباب اجملتمع املطروح إىل أي نوع من األنواع نالسؤال  شبه 

  باخلصوص الطلبة منهم؟اجلزائري و 
إن الفرق املوجود يف طبيعة املستوى احلضاري، والتباين 
التارخيي، واجلغرايف، والثقايف جيعل من شباب اجلزائر خيتلفون يف 

حمتوى مشاكلهم عن البلدان املذكورة، بل تعاين طراز آخر من 
شاكل، هو مشكل البالد الفقرية ماديا وخاصة معنويا ،فالطالب امل

م  ا يف تصرفا اجلزائريون رمبا من بني املشاكل األوىل اليت يواجهو
م العملية، والعلمية، و  م العقيلة تكوينهم العاطفي، و وممارسا بنيا

منقطعون عن جمتمعهم احلقيقي يطمحون إىل جمتمع خيايل يتبنون 
م اخلاصمشاكله، ويعا ا بأسلو ألن شبابنا ببساطة يكذبون ما " جلو

فعادة الطلبة ال يأثر فيهم  ،)2("...يرون، ويصدقون ما يسمعون
وال يتأثرون يف أغلبهم برتاثهم الثقايف الذي  حميطهم اإلجتماعي،

  .إنقطعوا عنه يف إنتاج األجنيب يف كل امليادين 
عي مالم على هذا؟ ما هو سبب هذا الوضع ؟و هل شبابنا اجلام  

إن رأي الباحث يرى أن املوقف حيتاج إىل حتليل علمي أكثر من 
اللوم، والعاطفة، واإلنفعال على الشباب اجلامعي، أو اإلشفاق 

  .عليهم
إذا طبيعة املشاكل الشبابية ختتلف من بلد إىل آخر، من 

 فاهلدف األول حنو الشباب اجلامعي اجلزائري اإلشرتاكي إىل الرأمسايل،
يتمثل يف حتقيق إدماجه يف احمليط اإلجتماعي حىت يكونوا جزءا 
حقيقيا من بالدهم ال جزءا مصطنعا من بالد أخرى، أو حضارة 
أخرى، أو عامل غريب عن عاملهم، ويكون هذا من خالل دمج 

. وخاصة اجلمعيات املدنية ،)األحزاب(الشباب يف املمارسة السياسية 
ضع الغري طبيعي يف موقف الشباب إن املالحظة اليوم توحي بالو 

إن " اجلزائري عامة  والطلبة خاصة يف موقفهم من احلزب السياسي 
حق املناقشة السياسية ال يعطى عادة يف بالد احلزب الواحد إال 
للمناضلني العاملني داخله،أما من كان خارج احلزب فال حق له يف 

ن من يوجد يف وما جنده يف اجملتمع اجلزائري هو أ هذه املنافشة،
ومن يوجد خارجه هو الذي  داخل احلزب ال يناقش، وال يتتقد،

   )3("...يعطي لنفسه حق املناقشة، والنقد سواء باحلق، أو بالباطل
إذن عملية دمج الطلبة يف احلزب أمر أساسي لتمكينهم من 
 صرف جهودهم املثالية، وأحالمهم الثورية يف إطار النظام املثمر،

تعين كذلك عملية دمج هذه الشرحية يف اجملتمع ويف وهذه العملية 
حميطهم الطبيعي، ويف مشاكل هذا احمليط احلقيقية اليت البد أن تؤثر 

وبالتايل ميكن معاجلة  على تصورهم الصادق، والبناء ألوضاع بالدهم،
ومن قدرة  ومشاكل اجملتمع مبا هلم من كسب فكري، مشاكلهم،

م اإل والفكرية  جتماعية، والسياسية،ذهنية، وتصبح كل نشاطا
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وهذا يعترب من بني أحسن التكوينات من  والعلمية نابعة من حميطهم،
إن احلزب السياسي معروف أنه حقل من حقول .مجيع النواحي

ا، ولذلك  اجملتمع التنظيمي يضم فئات اجملتمع املختلفة جبميع إجتاها
أقرب من  فإن عملية دمج الطلبة يف األحزاب السياسية جيعلهم

  .الواقع، ومن املؤسسات اجلماهريية، وأقرب إىل مصريهم املستقبلي
إن الناحية التعليمية هلا دور كبري إىل جانب الناحية 

إن طالبنا مند اإلستقالل يعيشون من " السياسية، والعسكرية،
  )4( "...الناحية التعليمية يف الفراغ 

قد حيسدهم بفراغ )) يتمتعون((يف هذا السياق أن طالبنا 
عليه كل زمالئهم يف العامل الثالث، وخاصة العامل املتقدم،إن هذا 
الفراغ قد يصبح مع مرور الوقت وسيلة للهو، أو إضاعة الوقت يف 

وبالتاىل فإن من بني إسرتاجتيات تفعيل  غري اجلهد الدراسي املنظم،
 قطاع التعليم العايل، والذي له إنعكاس مباشر على الطلبة، وهذا هو
حديثنا البد من تعمري الفراغ باحلصص الدراسية، والنشاطات 

ألن هذا الفراغ بإختصار له إنعكاس  ،...السياسية والثقافية والعلمية 
  .سليب على التكوين الوطين، والسياسي، واخللقي، والعلمي

إن رمبا من بني اإلسرتاجتيات الفعالة يف التكوين الذايت للطلبة 
علمي هلم يف اجلامعة هو اإلخنراط يف األحزاب متاشيا مع التكوين ال
وتعلم أساليب  املهنة السياسية التسيريية،(وممارسة  الطالبية املختلفة،

،يف نفس الوقت من أجل تفعيل هذا )املناقشة والعمل اجلماعي
ذه الشرحية، م املقصود و  النشاط البد من التكفل التام  التكفل 

خارج اجلامعة، وتنظيم رحالت هلم أن تنظم هلم أوقات للعمل  ،به
داخل البالد، والعيش أياما مع أفراد الشعب يف مزارعه، ومصانعه، 

كيف ميارس عاداته يف عليه كيف يعيش حياته اليومية، و  ويطلعون
كيف واحليوان   تربية األطفال،و  العبادات،اخلصومات، والزواج، و 

هو تشبع الغرض من ذلك يعاجل بؤسه، ويعيش جهالته، وأميته و 
الشباب املسري يف الوقت القريب باملبادىء الوطنية، ومشاكل جمتمعه 
احلقيقية حبيث تصبح عنصرا من ثقافته يفكر فيها، وهو يطالع 

  .الكتب، وميارس اإلمتحانات، ويناقش األساتذة يف قاعت الدرس
فإذا عمر " يعين ذلك التكوين العلمي الوطين للطالب،

وعمر وقته  العربية،باملواد الوطنية اجلزائرية، و عة الطالب وقته يف اجلام
عندئد سيكون  خارج اجلامعة بالثقافة العملية يف صميم الشعب،

."...الطالب جزءا حقيقيا من الشعب
)5(  

إن ما جيعل هذه املناقشة أكثر فعالية هو إدخاهلا حيز التطبيق 
يف  العملي،رغم كون أغلب القضايا اليت يتحدث عنها املقال موجودة

يف هذا الصدد تستوقفين مقولة  .2012اجملتمع اجلزائري حاليا يف سنة 

ولكنها ال تتبعه إال إذا  إبن خلدون إن اجملتمعات ترغب يف اخلري،
  .أكرهت عليه

إن مشاكل الطلبة تقريبا موجودة يف كل اجملتمعات الغربية 
أس مهما كان النظام املتبع إشرتاكي، أو ر ... األوربية، واآلسيوية 

مايل،لكن الشيء املييز أن طبيعة املشكلة ختتلف من جمتمع إىل 
آخر،إن الوضع الثقايف والذهين،و املتناقضات اإلجتماعية، للجزائر يف 
مراحلها التارخيية، ويف وقتنا احلاضر قد يعطي نوع من اخلصوصية 

إن مسألة الذهنيات املشار إليها متس النخبة .ملشاكل الطلبة
ا مسايرة لألنظمة اإلدارية الغربية،  جلزائر،واإلطارات يف ا واملقصود 

دون مراعاة إمكانيات ...ومنط احلياة الغريب يف التسيري، والتعليم
الذين جاءوا من بيئة متخلفة، ومل يهيؤا جيدا لتلقي ) الطلبة(الشعب 

ما هو معقد،باإلضافة إىل القطيعة املوجودة بني النخبة يف اجلزائر، 
بية، والقطيعة تتمثل يف القطيعة الثقافية واإلجتماعية، والطبقة الشع

هذه الذهنية قد تبعدنا عن جوهر مشاكلنا  ،...والرتفيهية، والسياسية
رغم أن هلذه الظاهرة أوجه إجيابية احلفاظ على ما هو  اإلجتماعية،

يئة البيئة  راق يف احلياة اليومية لكن املشكل يكمن يف كيفية تلقني و
املكونة من فئة الشعب الذي ) لعلمية والفكرية واإلبداعيةا(املالئمة

عايش مراحل إجتماعية صعبة قد أثرت على نوعية تفكريه، وطريقة 
حياته، وحتديد أولوياته وقدرته على اإلستثمار الذايت يف احلياة، 

، واليت دامت 1962وذلك بدأ من الثورة الفرنسية اليت إنتهت عام 
لثورة الشعبية اليت دامت عشر سنوات إنطالقا القرن وثالثني سنة،مث ا

إىل أن إنتهت مبقتضى سياسة املصاحلة الوطنية، واليت  1990من سنة 
  . 2007متت بإجراء إستفتاء شعيب حوله يف سنة 

إن للجامعة دور كبري يف حتليل هذه األوضاع اإلجتماعية 
الد، حبيث تعترب خمرب اجملتمع أي البد أن تعتين بدراسة تاريخ الب
ا، ا  وتدرس وضعها اجلغرايف اإلنساين، وتدرس تقاليدها، وعادا وثرا

ااملعنوي، واملادي، وأن تكون مصدر املعلومات الصحيحة املتعلقة 
  .باحلياة اإلجتماعية

  :ـ من ثقافة الشعب الجزائري و النخبة منها2
إن احلديث عن ثقافة الشعب اجلزائري ميثل جماال واسعا 

نا عن عامل الثقافة يتوجب بنا األمر اإلشارة إىل جدا،و يف حديث
 اجلمهور اجلزائري ،و خصائصة اإلجتماعية يف عدة قضايا ثقافية،
ولعل أبرز األمور املالحظة هو النقلة النوعية اليوم يف اجملال الثقايف يف 
اجلزائر  يف مرحلة مابعد احلداثة، واليت بدأ الشعب اجلزائري يتكيف 

 املوسيقي، لصعيد العلمي أو اهلوايات، الرياضة،معها سواء على ا

رغم احلركية الثقافية اليت  ،...وحىت العمل التطوعي الشعر واألدب،
 واإلجتماعي، تعرفها اجلزائر اليوم نتيجة اإلستقرار السياسي النسيب،



 

124 
 

مل مينع غياب خاصية من خصائص هذا اجلمهور أال وهي محالت 
زائريون وصعوبة  إرضاء أذواقهم، فيعترب النقد املرير الذي إشتهر به اجل

ي ال يقبل العمل من األمور الصعبة،فمن ناحية أن اجملتمع اجلزائر 
ومن ناحية أخرى ال نبدل اجلهود الكبرية اليت يتطلبها  ،واإلنتاج اهلزيل

 اإلنتاج اجليد،جند هذه اخلاصية يف مجيع األبعاد اإلجتماعية،

،هذا العامل ... احلضارية، والعلميةو  ثقافية والدينية،وال والسياسية،
حسب رأي الباحث قد يسبب يف تعطيل اإلنتاج اإلجتماعي يف 

أو  مجيع أبعاده املذكورة،حيث أصبح من يقدم مسرحية،أو مقال،
يبة ورعب من  ينشر كتابا أو يؤلف قطعة موسيقية، إال وهو يشعر 

دم ملحوظ يف رغم ذلك فإن اجملتمع اجلزائري اليوم يعرف تق.اجلمهور
املستوى الثقايف وإشتداد التنافسية واليت مع مرور الوقت سوف تنتج 
اجلودة رغم الصراعات اليت يعرفها اليوم يف قضاياه الثقافية 

  .واإلجتماعية
إن املسألة الثانية بعد مسألة القيمة اليت حتدثنا عنها بإختصار 

إن قضية  ،لعمل الثقايف أي الشخصية الوطنيةهي مسألة الشخصية وا
الشخصية، واهلوية إن صح التعبري وبروزها يف العمل الفين، أو 

جتربة (فرتة وبعد جتربة وخربة  حسب رأي الباحث تأيت بعد الفكري،
،أي تأيت يف املرحلة )نيةتعلم كل ما هو خارج عن إطار اهلوية الوطو 

تقان مث تليها مرحلة اجلودة الفنية واإل تأيت مرحلة الكم أوال، ،األخرية
مث تأيت مرحلة إبراز الشخصية إن هذا احلديث ينطبق على  يف اآلداء،

وخيص بالدرجة األوىل فئة النخبة من  اجملال العلمي والفين، والثقايف،
وإطارات،إذا بعد مرحلة الكم  ،بة، وأساتذة ومسؤولني يف اجملتمعطل

كلف، وآثار مث مرحلة اجلودة يأيت العمل الطبيعي اخلايل من الت
  .احلشوإلنفعال، والتقليد و ا

 إن العامل املساعد لعامل اخلربة هو معايشة الثقافة اجلزائرية،

حماولة إستعادة هذه و  ،يف فهم معامل داخل وخارج املدينةوالرتكيز 
مشاعرنا،إن عملية التحول هذه يف معامالتنا وتفكرينا و  الشخصية

يئة الظروف ا إن " ملناسبة هلا تتطلب الوقت منا باإلضافة إىل ضرورة 
جماعتنا الفكرية مهما كانت ملحة فال بد هلا من أن ختضع لقانون 
الفصول الطبيعية أي أن ما نزرعه اليوم ينبغي أن ننتظر الفصل الذي 

وماجيب أن نفعله هو أن حنسن عملية الزرع وال ...تنضج فيه مثاره 
  )6( "....مل رعايته

أيت من الفئة املثقفة يف إن بعض املظاهر والسلوكات اليت قد ت
ا سلبية  اجملتمع قد تكون سلبية يف بعض احلاالت، وتكون أنعكاسا

فإذا أخدنا مثال من صميم اجملتمع  على الفرد البسيط يف اجملتمع،
 اجلزائري مثال، واملتمثلة يف الطالق كم حالة طالق حتدث يف اجملتمع،

ايا لكن السؤال أبناءها هم الضحكم من حالة تكون فيها املرآة و و 

م احملامني،  املطروح ما هو ردت فعل املثقفني يف اجلزائر ونقصد 
والذين عادة يطلبون مستحقات مالية ممن هم أضعف، وأوهن، يف  

هذا احلديث ال ينطبق على كل  ،فصل يف القضيةاجملتمع لغاية ال
ذا هالطبعة التجارية موجودة بكثرة، و حمامينا يف اجملتمع اجلزائري لكن 

مثال قد نربز به بعض التناقضات فمن املفروض اهلم األول لإلنسان 
املثقف بعلمه التفكري يف غريه الضعيف يف اجملتمع،فإذا فقد هذا 

بد من تدخل السلطة للفصل يف  الشعور النبيل داخل اجملتمع ال
األساس من خالل حتديد األسعار ألن هذا القانون يف  ،ذلك

لكن الفرد الغريب له السالح لكي يدافع  ،يبمستوحى من القانون الغر 
حبيث يستطيع التعايش مع مثل هذه  على حقه وحق أوالدة،

القوانني، عكس املواطن اجلزائري الذي ال يعرف متاما هل يعمل لكي 
يعيش أو لكي يدفع أجرة احملامي،هذا مثال يربز أن التوازن 

ثل أغلبية اإلجتماعي ضروري وخاصة يف الطبقة املتوسطة اليت مت
وأن الفئة املثقفة البد من متابعتها مند املراحل  اجملتمع اجلزائري،

اإلبتدائية من مشوارها العلمي بربامج علمية كثيفة يف احلياة املهنية، 
إضافة إىل ذلك ال بد من سن القوانني اليت تتالئم ونوعنا  واملدنية،

  .تصاديالبشري وعاداتنا ومستوانا اإلجتماعي والثقايف واإلق
إن مشاكل الثقافة يف اجلزائر قد متثل جمال معقد يف أغلب 

وعاداته، ومستواه  األحيان،إن الوسط الشعيب له ممارساته،
يف الناحية األخرى يوجد ما يسمى باحلركات  ،اإلجتماعي

ا، ومناهجها،  اإلصالحية الثقافية يف اجملتمع اليت تتعدد شعارا
املطروحة يف العامل الثالث هو  ومبادئها لكن من بني اإلشكاالت

وجود نوع من اهلوة بني الوسطني يف اجملال الثقايف إن املساهم يف 
حركة اإلصالح الثقافية البد أن يتجرد من وسطه إذا كان هذا 

من شئن هذا التجرد أن مينح التساوي بني  ،)برجوازي(الوسط
ا   .اجلماهري الواسعة على كثر

جعون إىل فكرة آثار اإلستعمار إن مجيع علماء اإلجتماع ير 
على اجملتمع اجلزائري، وأنا أؤيد هذا الطرح يف التحليل الثقايف ففي 
وقت مضى كانت السلطات الفرنسية تفرض على الشعب اجلزائري 
ائيا مع أغلبية فئة  املستضعف اإلخنراط يف الثقافة الغربية أويتم عزله 

يف اجلزائر تتميز من ناحية  الشعب احملرومة، فكانت اإلطارات الثقافية
بروح شعبية نسبيا يف إجتاهها، وإنتمائها اإلجتماعي، وتتميز من 
ناحية أخرى باملستوى املتوسط من حيث تكوينها وإنتاجها 

وقليل من دوي  فئة اللغة العربية، وفئة اللغة الفرنسية، الثقافيني،
بطت مبجتمعها إذا كانت فئة اللغة الفرنسية قد إرت" الثقافة باللغتني 

ا منقطعة من حيث  من حيث العاطفة، والشعور، وحمتوى اإلنتاج فإ
أما الفئة العربية فهي حتمل نفس العاطفة ونفس  )7( "....أداة التبليغ 
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لكنها تعاين من  اإلهتمام للفئة اإلجتماعية الشعبية، واحملرومة،
ل هذا يف رأي الباحث أصبح اليوم يشك مستوى التبليغ نوعا ما،

عائق كبري داخل مؤسسات اجملتمع اجلزائري اليت تعمل وتكون وخترج 
إطارات الغد هذا الصراع اللغوي قد  خيلق يف الغالب فئتني كل فئة 

رمبا املشكل مل . هلا حلفاءها، وتدافع على آراءها، وحتاول أن تفرضها
رمبا النقطة اجلوهرية اليت أريد اإلشارة إليها حينما يصبح  يتضح بعد،

ا اخلاصة  ،"اآلنا " هذين الفئتني يفكرون مبعىن تم بشؤو أن تصبح 
وشؤون أعضاؤها الذين هلم نفس اإلنتماء اللغوي، والثقايف واجلغرايف، 

  .والوطن واجملتمع، على حساب مصاحل املؤسسة،
 إن ما أفرزه اإلستعمار جد سليب كما له جوانب إجيابية،

العلم الراقي مما كان متوفر لدينا  ويتمثل يف تلقني اجلزائريني نوع من
إن الواقع الذي نعيشه اليوم من  .قبل اإلحتالل، هذا الواقع ال ينكر

حيث اللغة يف اجملتمع اجلزائري مشكلة هلا تاريخ طويل يف اجملتمع 
إن توحيد . يومالعريب مند بداية اإلختالط يف العصر األموي إىل ال

مهم جدا يف تيار إسرتاتيجي،  املؤسساتية شيءو  ،الربامج التعليمية
وتشكيل  وطين من شئنه أن يقلل من حدة الصراع اللغوي،

فكلمة وحدة تعين ال بد من  التحالفات على مجيع املستويات،
التنسيق بني أعضاء النسق مهما كان وأعضاء اهليئة اإلدارية يف 

ذا  يبقى طريقة اإللتقاء البد أن يرتك جمال احلرية هنا، أما إ.احملتوى 
كان اإلختالف يف املنطلق إضافة إىل اإلختالف يف الربامج قد 
حيدث خلل، وإنشقاق خطري ينعكس على أهداف املنطومة أين  

جمرد وسيلة ... العريب، ألن التكوين األجنليزي،. كانت وظيفتها
حسب كل منط أما الرسالة يف اجملتمع اجلزائري أهم، مبعىن البد من 

مهما كانت يف حتقيق رسالة واحدة من ) ةاللغ(تسخري هذه الوسيلة 
خالل التنسيق املستمر واملتواصل والعمل يف إجتاه واحد التقدم 

  .وحتسني الوضع اإلجتماعي العام
يف رأي خمالف لرأي  يعتقد األستاذ مصطفى األشرف،  

الباحث، أن ما دفع بالشعب اجلزائري إىل إعتناق الثقافة الفرنسية 
لثقافة، ولغتها قد فرضتا عليه فرضا بقدر ما ولغتها ليس كون هذه ا

يرجع السبب إىل ان الشعوب ذات التقاليد العريقة يف الثقافة مثل 
الشعوب العربية ال تستطيع أن تقبل الفراغ الثقايف بسهولة حىت لو 
إضطرت إىل سد هذا الفراغ بتبين ثقافة ولغة أجنبيتني عندما تنعدم 

   .وسائل الثقافة بلغتها الوطنية
 *...ويف هذا الصدد قد أستعني برأي األستاذ أسعد السحمرواين  

- 06-08والذي أجري معه لقاء يف حصة تلفزيونية جزائرية يوم 
2012.  

يف حوار دام قرابة  ،العربيةكان حمتوي اللقاء حول الثقافة اجلزائرية و    
 الساعة،بداية يبدأ األستاذ باإلشارة إىل أهم مكون ثقايف يف اجملتمع
 اجلزائري وهو فكرة املقاومة حيث سرح بإحرتامه للعلماء، واملناضلني،

واملقاومني  اجلزائريني،رمبا من بني األمور الشائعة عن اجملتمع اجلزائري 
واملقاومة،حيث نعتربها من  ،إن فكرة الثورة. العريب والعاملييف العامل 

انا نري أن وأحي املميزات اإلجتماعية والثقافية للمجتمع اجلزائري،
للمجتمع اجلزائري قدرة على املقاومة يف احلياة اليومية ملختلف 
الظروف الصعبة احمليطة به، والتأقلم معها أي ببساطة له روح 

ورمبا كذلك له روح التنازل،الذي توارثها عرب عدة أجيال  التحمل،
فاجملتمع اجلزائري يف يومياته البسيطة متنازل على عدة قضايا،يف 

هذه الفكرة أستخلصتها من واقع ... وأوقات الراحة واللباس األكل 
بالرجوع إىل األستاذ أسعد حيث يشري األستاذ .جمتمعي ومالحظتها ،

م يعيشون أزمة هوية قال بصريح  إىل قضية الشباب اليوم فيقول أ
م يتسكعون على أبواب ويهوون ما فيه ) احلانات،املالهي( العبارة أ

ا من تأثري اإلستعمار القدمي،حس متييع للشخصية،  يث يرى أ

حيث يري أن اليوم على  ،)إستعمار األفكار( واحلديث اليوم يف العامل
 والعريب التمسك بقضية املقاومة العزة، والشرف، الشباب اجلزائري،

وحتقيق مبدأ الدميقراطية يف نفس الوقت، وهذه الفكرة قد أشار إليها 
ا من عصارة   والشيخ  كتابات عبد الرمحان الكواكيب،األستاذ أسعد أ

أما حول قضية املثقف ودور النخبة يف اجملتمع  .البشري اإلبراهيمي
متت مساءلة األستاذ أسعد عن املفارقة يف الدور بني عبد الرمحان 

ودور النخبة ...إبن باديس حممد عبده، الكواكيب،مالك بن نيب،
عطيات التارخيية، فكان اجلواب أن امل اليوم، يف عرض قضاياها،

واإلجتماعية تغريت بالفعل لكن خنبة اليوم مثل خنبة األمس فقط 
البد من إتاحة الفرصة هلا من أجل الظهور، واإلبداع مشريا إىل دور 
اإلعالم يف ذلك كما أشار األستاذ بعد ذلك ، إىل دور العوملة بعد 

مفكريه  سقوط اإلحتاد السوفيايت واليت طورت من قبل أمريكا على يد
حيث أشار االستاذ أسعد إىل رأيه كونه  ، وغريهم،)...()فوكوياما(

مييز بني فكرة العوملة ،و العاملية فالعاملية مبعىن التفتح على اآلخر، 
واإلستفادة من اإلجابيات أما العوملة هو إختاد شكل معني  والتعايش،

مبعين من احلياة يكون اإلنسان فيه يف موقف اجملرب، وليس املخري 
إن الباحث يشاطر آراء األستاذ أسعد السحمرواين يف . إلغاء اآلخر
وخاصة الشباب  ،الشباب العريب وحتدياته الراهنة بعض قضايا

املثقف، إن حتديات اليوم متلي علينا اإلمان بقوة بفكرة الدولة 
وإستغالل كل اإلمكانيات املتاحة البشرية ،واملادية من أجل  اجلزائرية،
تطوير جمتمعنا، والغلق على أطماع الدول األخرى ممن و  خدمة،

  .تبحث دوما على مصادر الثراء والتسويق وزيادة النفود
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 :مجتمع المعرفةالجامعة الجزائرية و 

شاع يف السنوات األخرية إستخدام مصطلح جمتمع 
املعلومات،إذ على الرغم من ظهور هذا املصطلح مند ثالثني عاما 

ائلة اليت حدثت يف الفرتة احلالية قد عظمت من ،إال أن التطورات اهل
إستخدام هذا املصطلح فضال عن ظهور مصطلحات كالعوملة 
الرقمنة، وعلى الرغم من تداول هذا املصطلح إال أنه حيمل مفاهيم 

إن العصر احلايل خيضع ملعايري .غري واضحة أحيانا، وغري متفق عليها
لومات فسمات اجملتمع، ويتميز بظهور تكنولوجيا اإلتصاالت واملع

وخصائصه املتغرية ،وكذلك نظامه املتغري تؤدي على وجه التحديد 
  .وبكل وضوح إىل نشأة جمتمع املعلومات واملعرفة

ا تاريخ  يأيت جمتمع املعلومات بعد مراحل متعددة مر 
ومميزات حيث شهدت  اإلنساين، ومتيزت كل مرحلة خبصائص،

مث تكنولوجيا الزراعة، مث  صيد،اإلنسانية من قبل تكنولوجيا ال
تكنولوجيا الصناعة،و بعدها تكنولوجيا التحكم يف املعلومات 

مث عصر التحكم يف وسائل  ،)حساب كتابة، قراءة،( األساسية
ونظم املعلومات، اليت رمست املالمح األوىل جملتمع  اإلتصال والربامج،

اليت تعاجل فيها  بالرتكيز على العمليات" املعلومات هذا األخري يتميز 
، واملادة اخلام األساسية به هي املعلومة اليت يتم إستثمارها املعلومات،

وهذا عكس املواد األساسية يف  ،حبيث تولد املعرفة معرفة جديدة
أما يف جمتمعات  اجملتمعات األخرى  حيث تركز على اإلستهالك،

تمع املعلومات فاملعلومات تولد املعلومات، مما جيعل مصادر اجمل
)8( ،"...املعلومايت متجددة وال تنتهي

والعقل  أي تنظيم شأن الفكر، 
. " اإلنساين باحلواسب ،و اإلتصال والذكاء اإلصطناعي، ونظم اخلربة

ويقصد أيضا مبجتمع املعلومات مجيع األنشطة والتدابري، واملمارسات 
املرتبطة باملعلومات إنتاجا وتنظيما، وإستثمارا ويشمل إنتاج 

والتأليف املوجه خلدمة  علومات أنشطة البحث، واجلهود اإلبداعية،امل
فاملعلومات اليت كانت جمانا يف   )9("....والتثقيفية األهداف العلمية،

 السابق تصبح اآلن باهضة الثمن من خالل مرورها باملعاجلة اآللية،
دف اخلواص الذين يستغلون الفرصة من أجل  واليت تتم عادة 

التغيري، وهذه الثورة احلقيقية يف املعلومات اليت أقلبت حياة  أما. الربح
العامل،نذكر على سبيل املثال الثورة اليت أحدثتها الشبكات 

يف العامل وخلق مايسمى باجملتمع الشعيب ) فيسبوك،تويرت(اإلجتماعية
مست ) الثورة واحلركية(إن هذه النقطة العاملي، واجملتمع اإلفرتاضي،

النظام السياسي (واألشكال اإلجتماعية يف اجملتمع  مجيع األنظمة،
جمتمع  –إن هلذا اجملتمع " ،)اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف

إجيابية وأخري سلبية يف املنظومة اإلجتماعية  –املعلومات مالمح 

العاملية واحمللية،باإلضافة إىل املالمح السلبية اليت متارسها وتفرضها 
سائل التكنولوجية من خالل نشر لثقافتها الدول املسيطرة على الو 

فالسؤال املطروح ماهو موقع  )10("...عرب الوسائل التكنولوجيا 
اجملتمع اجلزائري بالنسبة إىل جمتمع املعلومات؟ ماهي اإلستعدادت 
األساسية اليت تتبناها اجلامعة من أجل التكيف مع الوضع العاملي 

ظل البيئة اإلجتماعية العاملية اجلديد؟ ما هو دور الطالب اجلامعي يف 
الراهنة؟ مادور األستاذ الباحث يف احلدث العاملي؟ هل اجملتمع 
اجلزائري يف مستوى البأس به يف النفدية إىل وسائل تكنوجليا اإلعالم 
واإلتصال ومن مت جمتمع املعرفة؟ ما هي اإلسرتاجتيات الواجب إتباعها 

واحلد من  ية موحدة،وطنيا، ورمسيا من أجل بناء قيمة إجتماع
اإلزدواجية حنو املضي إىل جمتمع املعرفة؟ وهذا اإلشكال مطروح على 
أساس التغري يف مفهوم القيمة  الذي يتغري من باحث إىل آخر، ومن 
جمتمع إىل آخر،ما دور اجلامعة يف توجيه اجملتمع إىل فكرة اإلبداع 

 رسم مسار واإلنتاج بدل اإلستهالك؟ ما دور السياسة التعليمية يف
النخبة، واحلد من ظاهرة شعبوية اجلامعة؟ هل حنتاج إىل بناء تشريعي 
متجانس ومرن وصارم يف الوقت الراهن من أجل تفعيل اإلسرتاجتية 
ا  اإلجتماعية على املدى البعيد؟ هذه األسئلة على إختالف مستويا

ا إال أن اجلزء األكرب منها   ،اإلنسانيتعلق باملورد البشري أي وإجتاها
 أساتذة، ،طلبة(خص النسق اجملتمعي اجلامعي أي اجملتمع وباأل

 ،وموقفنا ،حث أنه علينا اليوم توضيح موقعنالدى يتضح للبا ،)إدارة
إجتاهاتنا اإلجتماعية، وقناعاتنا من أجل السيطرة على خطر و 

اإلنزالق اإلجتماعي على األقل ضمان إستقرار الوضع احلايل مدة 
و يأيت هذا من خالل الرتكيز على فهم منظومة التعليم زمنية معينة،

العايل كطرف أساسي يف العملية، وتفعيل األدوار، و التأهيل، وتغيري 
اإلسرتاجتيات إذا إقتضى األمر ألن اجلامعة هي مبثابة عقل اجملتمع إذا 

إن أهم عناصر . "حتدثنا باملقاربة الوضعية يف الفكرالسوسيولوجيي
وإتاحة عدالة للوصول  ،ومات مبين على قيمة املعرفةع معلقيام جمتم

ومهارة إستخدام  إىل املعلومات، هي تنمية اإلدراك البشري،
   )11("...تكنولوجيا املعلومات

إن القراءة األولية توجهنا حنو حقيقة أن اجملتمعات مهما 
ا تركز على العنصر البشري بدل الوسائل يف بناء  إختلفت قيمها فإ

رفة،هذا األخري الذي يتالئم مع تركيبة إقتصادية، جمتمع مع
إسرتاجتية وبىن حتتية خاصة بكل و  ودينية، وإجتماعية، وسياسية،

ـ ثورة املعلومات )12( :جمتمع،إن املالمح اإلجيابية هلذا اجملتمع تتمثل يف
ا  أدت إىل تعدد مصادر املعلومات بأشكاهلا، وشعب موضوعا
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يدة فجاءت تكنولوجيا املعلومات وتداخلها، وظهور ختصصات جد
  .لربط العامل يف جمتمع معلومايت واحد

  حاجة اإلنسان املعاصر للمعلومات املطلوبة بسرعة كبرية، ودقة
  .مناسبة ومشولية على إختالف موقعه اجلغرايف

  حصل تطور هائل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من
  .اجلتها وإسرتجاعهاحيث كمية ختزين املعلومات، وسرعة مع

  أصبحت املعلومات مبثابة سلعة تسوق، ومورد أساسي يف التنمية
والسياسية، وحتولت  والعلمية، واإلدارية، اإلقتصادية واإلجتماعية،

  .اجملتمعات الصناعية إىل جمتمعات معلوماتية 
  ظهور الذكاء اإلصطناعي املرتبط باحلواسب اإللكرتونية اليت يعتقد

ا ستحل حمل اإلنسان يف القيام بالعمليات العديد من ال باحثني أ
  .اإلبداعية 

  ظهور علم جديد هو علم املعلومات ،يؤكد على التعامل املتطور
وإختيار  وتوثيقها، والبحثية، مع مصادر املعلومات العلمية،

املناسب منها للتخزين، واملعاجلة، ومن مت إسرتجاعها للباحث 
  .املناسب يف الوقت املناسب

  :أما فيما خيص املالمح السلبية فتتمثل يف
  تغيب القيم األخالقية شيئا فشيئا، وإجتاهها إىل الزوال على

  .املستوى املؤسسي والفردي
 "،والسيطرة على إجتاهه الفكري يف بعد جديد  توجيه الرأي العام

   )13( " ...من قانون السوق إىل السيطرة السياسية
 سب للمعلومات ،ففي الوقت الذي التوزيع اجلغرايف الغري متنا

تتوفر فيه كل أنواع املعلومات يف منطقة حمددة من العامل يوجد 
  .فقر شديد للمعلومات يف مناطق أخرى

 ،وقرصنة املعلومات،  وأمنية املعلومات، السيطرة على املعلومات
وفريوسات احلواسب أصبحت من األمور اليت تقلق الدول 

  .النامية،والصناعية
 اللغوية خاصة، وأن معظم املعلومات هي ليست بلغة  احلواجز

  .الدول النامية
  إستخدام تكنولوجيا املعلومات بدافع التباهي اإلعالمي أو

  .اإلجتماعي أكثر منها إنتاج املعلومة
 تسطيح العقل البشري نظرا إلعتماده على الذكاء الصناعي.  

 سري، والعامل،أمام هذه املالمح السلبية يبقى دور املخطط،، وامل     
واملتخصص يف إنتاج املعلومة، والتخطيط اإلجتماعي الرتيث يف نشر 

ألن جناح جمتمع  ،-اجلزائري  –خمطط التغيري اإلجتماعي  يف اجملتمع 
املعلومات، وإستقراره ليس باألمر السهل، واملضمون يف نفس الوقت 

ية للمجتمع  والدينية واإلقتصاد والثقافية، طبعا للرتكيبة اإلجتماعية،

فمن الناحية السوسيولوجية ميكن القول أن صعوبة التحول  اجلزائري،
هي ثقافية بالدرجة األوىل  ألن كل تغيري يف القيم الثقافية يقتضي 
 املوافقة الغري رمسية للمجتمع إلدخاهلا ضمن املعايري الثقافية املوجودة

ع من أجل ل اجملتماهلاتف النقال مت إعطاء الضوء االخضر من قب(
إن النظر إىل اجلامعة   .سم اإلسرتاجتية بالدرجة الثانيةمث ر  ).تبنيه ثقافيا

كطرف فكري مهم يف بناء جمتمع املعرفة، من خالل احلفاظ على 
فهي تعترب مؤسسة للتنمية من خالهلا تتم العملية املؤهلة  إستقراره،

ه، ما نزال خنطط للتعليم العايل ونضع مناهج. "لتطوير اجملتمع
نظرة حتسب املستقبل جمرد ) ماضية(ووسائله منطلقني من نظرة 

حيث أن الفعاليات غري قادرة على مواكبة  إمتداد وإتساع للماضي،
، ما تزال أدوار التعليم )14("...املشروع احلضاري اجلديد واحلديث

العايل من ختصصات علمية، وفروع حيكى عليها من باب التاريخ 
خطوات ورؤي واضحة تبني معامل احلضارة واخلوف من اخلوض يف 

على هذا األساس إما أن يغري  وآفاق تطويرها، العلمية احلديثة،
 التعليم العايل بنيته إنطالقا من حاجات التغري العلمي التكنولوجي،

واحلضاري اليت جتري يف عصرنا وتغريه تغريا جدريا، وإما يظل بعيدا 
عن الركب ويكتفي برسم  عن األهداف التنمية احلقيقية متخلفا

العالقات الكمية الرقمية اليت ينبغي أن تتم بني التخطيط للتعليم 
العايل وتقدير حاجاته، وبني تنمية إقتصادية إجتماعية اليت تتماشى 

لباحث هو إن الطالب اليوم وا.  مع جمتمع املعرفة احلايل والعاملي
ار كل بية يف إبتكالتغيري اإلجتماعيني اإلجااملصدر الوحيد للثورة و 

املعنوي الذي يسهل احلياة ،إذا و  ماهو علمي يف إطاره املادي،
تكلمنا عن حياة اجملتمع اجلزائري، الذي يسعى إىل تطوير قدراته 
ا ظواهر  اإلبداعية ،واإلنتاجية،إن بنية جمتمع املعرفة تقتل يف طيا

 ثالث،سلبية عديدة يف اجملتمع أرهقت علماء اإلجتماع يف العامل ال
 السوق السوداء واإلقتصاد الغري رمسي، العالقات اإلدارية مع املواطن،
  ...البطالة مستوى اخلدمات اإلجتماعية،

وتوعية  إن جمهود األستاذ واملأطر يف اجلامعة يتمثل يف تنوير،
الطالب من خالل التحليل، والتفسري، وإلستنباط، واإلستدراك، 

ماج يف النظام اإلجتماعي اجلديد وهو الوحيد القادر أن يوجه اإلند
أن يقوم األستاذ حبوار حول  باحلفاظ على مقوماتنا وهويتنا،

الدراسات السابقة ومقارنتها بالطروحات، والبحوث احلديثة     
ا  لتبيان أوجه اإلختالف، والشبه بني الظواهر بطريقة فك صور

ه الطريقة باإلضافة إىل تدعيم هذ الشاملة وتركيب عناصرها اجلزئية،
البيداغوجية بوسائل التكنولوجيا واإلتصال،مع التشجيع على 

الرتكيز على العمل  إستخدام اجليد لألنرتنيت وإنتاج املعرفة،
واملقارنة بني ماتوصل إليه  التطبيقى وتنمية روح العمل اجلماعي،



 

128 
 

الطلبة يف احلقل امليداين من أجل التدريب على اإلنتاج املعريف 
احلديث ينطبق بشكل كبري على العلوم اإلجتماعية هذا  والبحث،
  .واإلنسانية

إن اخلطط اإلسرتاجتية الرتبوية املعاصرة ترتكز على حاجات 
واجملتمع،الوقت الذي جيري فيه  إمكانيات البالد، البلد واجملتمع،

إن اهلذف األساسي هو اإلصالح، و تطوير، والتجديد يف  .التطبيق
م تبعا للنسق اإلجتماعي، والثقايف للرتكيبة أمناط التكوين، و التعلي

البشرية، إن بناء اإلنسان يتطلب مستوى عاليا من الوعي بأمهيته يف 
معادلة التنمية البشرية املستدامة لدى كل من بيدهم احلل والربط من 

  .أهل القرار
وعلميا، وإداريا على جانب   ويتطلب كذلك مستوى ثقافيا،  

خلطط، واإلسرتاجيات، والربامج القادرة على كبري من األمهية لدفع ا
إدارة التنمية البشرية بصورة فعالة،و يشكل القرار السياسي، واإلرادة 
السياسية اليت تعطي إسرتاجتية التنمية البشرية ،هذه املسألة أكرب مما 

 وإجناز اجلوانب املادية يف العملية التنموية، هو عليه األمر يف حتقيق،
  . الركنني املادي واملعنويرغم التكامل بني

إن مسألة الطلبة يف اجملتمع اجلزائري حتتل مكانة رئيسية   
ضمن املسألة اإلجتماعية يف خمتلف داللتها، وأبعادها العامة،و هي 

وثقافية متعددة،فالطلبة هم  ذات أبعاد إجتماعية وتربوية ونفسية،
  .جملتمعأمل املستقبل هم الذين سوف يتحملون مسؤوليات تنمية ا

 واجملتمع، إن البحث يف إشكالية العالقة بني الشباب،  
والتنمية تستوجب اإلشارة أن الطلبة اجلامعيني ليسوا طبقة إجتماعية 
ا  ا، وإنتماءا مستقلة عن سائر طبقات اجملتمع،كما أن مكونا

ا الثقافية متعددة،-اإلجتماعية م رغم ذلك قوة  الطبقية وإرتباطا إ
سنة دولية لشباب كل  1985وكان إعالن عام " سية،تغيري أسا

جمتمعات العامل هو لتوجيه اإلنتباه إىل الدور التارخيي الذي ميكن أن 
ا اإلمنائية   )15( "....يلعبه الشباب يف حياة الشعوب ومسري

إن التدليل ملا يواجهه الطلبة يف اجملتمع اجلزائري من   
م،وتنمية ط مشكالت على أكثر من مستوى، وحتريرها مما يعيق  اقا

وتكوينه  واإلهتمام بشؤونه التعليمية، وتربيته، تفتحها، و إنطالقها،
هلو واجب  وتأهيله لإلندماج اإلجتماعي، يف سبيل العطاء واإلبداع،

إن أزمة الطلبة الشباب هي أزمة .اجملتمع احلريص على املستقبل
. الرتبوية وتصوراته اجملتمع، وأزمة أهدافه، ومشاريعه، وأزمة فلسفته

إن اإلنتماء يف العصر احلايل ميلي على اجملتمع إشباع الذات من 
وأن الطرف األساسي هو  احلاجات األساسية املادية، واملعنوية،

املتحكم يف  واإلنسان املتعلم العارف ألولويات العصر، الطالب،
يعطي املعلومات،اإلنسان املبدع املبتكر ذو التفكري املستقبلي الذي 

للعقل دوره يف احلياة الدنيا ،حيث يشكل العلم العصب األساسي 
تسمح  املعلومات لألشخاص يف كل جماالت " للنمو اإلقتصادي 

احلياة  من البحث وتطوير وإستعمال وخلق املعلومة من أجل 
  )16( "....تربوية مهنية، إجتماعية، أهداف شخصية،

علمي حول خصائص وبناء على ما جاء يف بداية املقال ال  
نستنتج أننا مل حندد بعد مالمح الطريق اليت  وثقافة اجملتمع اجلزائري،

كما نستنتج أن الطلبة اليوم  جيب أن نسلكها كمجتمع كلي،
يفتقدون أشياء كثرية تبعدهم عن احلياة املهنية الفعالة وخدمة 

إن الباحث ال يلقى اللوم على  اجملتمع،باإلضافة إىل نقص الوعي،
طلبة فقط البد أن نستنتج كذلك أن دور القائد هنا مهم جدا،يف ال

م للمستقبل الفردي، تغيري ذهنيات الطلبة،  واجلماعي، ونظر
وتوجيههم أحسن توجيه من أجل حتقيق اإلسرتاجتية اإلجتماعية 

هذا ال ينفي من خالل جتربة الباحث يف جامعتني من . العامة
عن الطلبة أن هلم أن املالحظ  )تلمسان قسنطينة،(جامعات اجلزائر
ديين، ووعي وهلم حس وطين و  وطاقات خارقة، ،إستعدادت خارقة

ثقايف، وإجتماعي كبري فهي إجيابيات قد حنسد عليها، فقط حنتاج 
والتوجيه وتطبيق القوانني العملية  إىل حتديد املعايري يف اجلامعة،
  .الصارمة حسب األهداف املرجوة

كبري يف جمتمع املعرفة تتمثل يف التحول إن اجلامعة تلعب دور  
أمام . اجلدري ألدوارها الكالسكية يف إنتاج وتنظيم وتطبيق املعارف 

هذه األمهية توجد حقائق متناقضة تعترب مبثابة التحديات للجامعة يف 
حتدي مصطلح  اخلوصصة، ظل جمتمع املعرفة أال وهي التمويل،

هذه التحديات . م العايليف خدمات التعلي) التسليع أو التسويق(
ا البحث  تواجه البلدان النامية والبلدان اليت ال تأخد يف مقدمة أولويا

عكس الدول املتفوقة يف جمال التعليم العايل مثال على ذلك  العلمي،
الواليات املتحدة األمريكية يكون التأثري أقل حدة نوعا ما،مقارنة 

  ... بأندونيسيا أو العربية السعودية
 macdonalisation(ك بعض املهتمني الذين يطلقون تسمية هنا

du savoir(،  فالسؤال املطروح هو هل هذا التوجه قد يعيق األدوار
  .املنوطة واملعروفة للتعليم العايل يف الدول الضعيفة يف جماله ؟

  :نحو سوق التعليم العالي مقاربة مادية 
ن تعرف الدعم إن مصادر التمويل للتعليم العايل اليوم البد أ

عادة مصادر  .الدقة واجلودةاحلفاظ على هذف التعليم العايل و مع 
متويل التعليم العايل تكون حكومية ما عدا يف البلدان املتقدمة 
مصدرها الطالب أنفسهم وأولياء األمر من خالل نظام الضريبة 
وتطبيق األسس التجارية مثل ما هو معمول به يف الواليات املتحدة 

إن التعليم العايل املعمول به يف معظم الدول النامية على  .كيةاألمري
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غرار اجلزائر يعمل مببدأ تساوي الفرص التعليمية على عكس الدول 
األوربية الذي بدأ القطاع اخلاص جيتاح التعليم العايل شيئا فشيئا 
حيت وصل فيها التعليم العايل سواء اخلاص أو العام إىل مبدأ املنافسة 

ح الطالب مثل الزبون حيصل على تعليم معياره اجلودة بناءا حيث أصب
مع إشتداد املنافسة يف نفس  على ما يدفعه كتكلفة مقابل ذلك،

الوقت بني اجلامعات على إستقطاب الطلبة ياإلضافة إىل إستدعاء 
األساتذة األكثر شهرة ومهارة بيداغوجية مع تقدمي كل احلوافز املادية 

  .يف التعليم اخلاصهلم من أجل التأطري 
إن النظام اخلاص خيتلف من حيث املبدأ مع التعليم العام 
فاألول الذي يستند على مبدأ الرتويج، وتسويق املعرفة، واملنافسة 
عكس القطاع الثاين الذي يضمن مبدأ تعميم التعليم العايل على 

  .شرائح اجملتمع
م العايل لقد نبه وحدر كثري من اخلرباء على قضية جتارة التعلي

، جند السوق العاملية للتعليم العايل سجلت نسبة ثالثة 2002يف سنة 
يف املائة يف جمموع سوق اخلدمات،كما سجلت الواليات املتحدة 

ا   2000األمريكية مداخيل سنة  مليون  10.29بـ  L’OCDEنشر
دوالر من أموال الطلبة األجانب، أي ميزانية متويل التعليم العايل يف 

  .ا الالتنيةأمريك
تعد أمريكا أول البلدان اليت تستقبل الطلبة األجانب، بعدها 
تأيت أملانيا فرنسا أسرتاليا نيوزيلندا راجع إىل سياسة البلدان إجتاه 
التعليم العايل يف حماولة جعله عاملي رغم إختالف يف السياسات هذه 

ا فيما خيص اخلوصصة التعليمية جند أمريكا من ال بدان البلدان ذا
لكنها من األوائل يف العامل من حيث  املتوسطة من حيث اخلوصصة،

اإلنفاق املادي، جند أملانية من الدول الضعيفة يف خوصصة التعليم 
  .العايل

جند مصطلح جامعة املؤسسات خلق هذا النمط من التعليم 
العايل يف بعض الدول من أجل خلق التوافق بني الواقع وإحتياجاته 

  .لبشرية والعلميةوإمكانيات ا
إن التعليم العايل أصبح اليوم حديث الساعة ومن إهتمامات 
الدول على إختالف سياستها التعليمية،بإعتباره مصدر تطور ومنو 
إجتماعي وإقتصادي يرتكز أساسا على فكرة البحث واإلبداع 

  .واإلبتكار
حيث أثبت دراسات يف دول أوربا أن إتباع سنة  دراسية 

ألن  %6إىل  3تعليم العايل يسمح بزيادة منو تقدر بـ إضافية يف ال
  .اجملتمعات احلديثة اليوم حتتاج إىل الكفاءة البشرية عالية اجلودة

فاملفارقة اليوم تتمثل يف أن على الرغم من إستمرار اجلامعة 
اليوم يف منح اجملتمع عناصرها الكفئة بإستمرار فهذا العطاء ال يلحق 

  .رفها العامل اليوممستوى التطور اليت يع
من أجل تقليص اهلوة بني إحتياجات جمتمع املعرفة، وعروض التعليم 
العايل إقرتحت جمموعة  حلول تتمثل يف خلق جامعات معرفية،تسيري 
املؤسسات اجلامعية حسب قوانني السوق،خلق عنصر املنافسة بني 

  .ضرورة خدمة الدولة بعطاءها العلمياجلامعات، و 
  :عالي في خلق مجتمع معرفة دور التعليم ال

كيف ميكن للتعليم العايل والبحث العلمي أن ينهض مبجتمع 
  معرفة؟

ورجال السياسة،  لقد إقرتح جمموعة من األساتذة والباحثني،
التعليم العايل إقرتحوا جمموعة من   واخلرباء يف جمال جودة ،اإلقتصادو 

    17)( :...احللول كالتايل
  :ودة و الحاجةالتعليم العالي بين الج

يعترب التحدي األول ملسؤويل التعليم العايل وهو تطوير   
 جهاز التعليم، والبحث يف مقابل املهمة صعبة ألن مشكل احلاجة،

من سنة  فإذا متت مقارنة حجم الطلبة الوافد. واإلقبال يطرح نفسه
احلجم املادي للدول جند فارق كبري، يعترب إىل أخرى على اجلامعة، و 

بة األوىل يف املضي بالتعليم العايل حنو رفع اجلودة وخلق جمتمع الصعو 
معرفة،مما تظطر بعض الدول إىل فرض حقوق مادية عالية مما يقلل 
من فرص اإللتحاق باجلامعة وخاصة لدى الفئة املتوسطة، وضعيفة 
الدخل يف اجملتمع،هذه السياسة متبعة بصفة خاصة من قبل الواليات 

لكن على م العايل و من أجل رفع جودة التعلي املتحدة األمريكية
حساب الطلب واإلقبال على التعليم العايل وعلى هذا االساس ختلق 

  .يف مثل هذه اجملتمعات جامعات لألغنياء وأخرى للفقراء
هذه السياسة تساعد على خلق ما يسمى بإقتصاد املعرفة يف 

اجلودة ألن ظل جمتمع املعرفة واليت أساسها اإلبتكار واملنافسة و 
ال تأيد فكرة ا املوقف فكرة النخبة  العلمية و اجلامعة تأييد يف هذ

  .الشعبوية العلمية
إن اإلشكاالت اليت تواجه العامل الثالث من بينها اجلزائر واليت 

  :تتبع عكس السياسة املذكورة أعاله هي
ـ كيف ميكن أن نرفع من جودة التعليم العايل دون املساس حبجم 

  تزايد عليه ؟الطلب امل
  ـ ما هي الوسائل اليت ينبغي أن تستعمل من أجل رفع اجلودة ؟

ـ ما هي مصادر التمويل اليت ميكن أن تعتمد عليها دون فرض على 
  الطلبة حقوق عالية التكاليف ؟
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  :ـ إدماج اجلامعة يف احمليط اإلقتصادي2
رية املؤهلة تبقى اجلامعة املصدر احلاسم يف تزويد اجملتمع باملوارد البش  

علميا،نقصد بإدماج اجلامعة يف احمليط اإلقتصادي التفاعل بني 
  .التعليم والصناعة عن طريق عامل اإلبتكار

إن غياب البىن التحتية للتكنولوجيا و خمابر البحث عالية اجلودة  قد 
تعرقل من دور التعليم العايل يف ظل جمتمع املعرفة يف ظل هذا الواقع 

  أجل النهوض مبجتمع املعرفة ؟ما هي احللول من 
  :ـ إدماج عائد التعليم العالي في مجتمع المعرفة3

إن تكنولوجيا اإلتصال و اإلعالم هي حمرك إقتصاد املعرفة حيث 
ا على املعاجلة السريعة  غريت عامل البحث من خالل قدر

إن تكنولوجيا ) املمارسات،تبسيط أدوار االنظمة املعقدة(للمعلومات 
و املعلومات حولت عامل تعليم الطلبة حيث أصبحت يف اإلتصال 

 cyberformationالبلدان املتطورة رقمية مع تطور مصطلح 
بإإلضافة إىل حتقيق طموح الطلبة يف احلصول على تعليم عايل دون 

رغم مثال أن اجلزائر مل .احلاجة إىل تغيري أو التنقل من مكان اإلقامة
معرفة إقتصاد املعرفة ما زالت تركز  تقطع أشواطا كبرية يف خلق جمتمع

على توفري و بناء البنية التحتية املادية إال أن هذا ال مينع من طرح 
السؤال التايل كيف ميكن لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال أن حتول 

  طرق التدريس الكالسكية يف التعليم العايل ؟
ة على ـ كيف ميكن توسيع هذا النمط يف التعليم من خالل احملافط

  تقليل تكاليفه ؟
  ـ كيف ميكن املوازنة بني دميقراطية التعليم  العايل و جودته؟

  :ـ  العولمة و الحراك العالمي4
إن العوملة فرضت حراك مل يعرف من قبل فيما خيص عاملية التعليم   

العايل من خالل تقارب، واإلحتكاك، واملنافسة  عروض التعليم ذات 
  .عمل مببدأ عدم املساواة اإلجتماعيةاجلودة لكن يف الوقت ال

إن اجلزائر رائدة يف جمال دميقراطية التعليم هذا اجلانب اإلجيايب   
حيسد عليه الطالب اجلزائري لكن اليوم متطلبات العصر متلي علينا 
إعادة النظر يف حتديد وتفعيل هذه السياسة دون املساس مببادءها، 

راهنة واملستقبلية ودون املساس ومن دون املساس مبتطلبات اجملتمع ال
  ...برتكيبة اجملتمع ومنط حياته وعاداته و تقاليده

فالسؤال املطروح هنا كيف نستطيع حتويل هذه الظاهرة العاملية إىل 
  تعاون بني الشمال واجلنوب من أجل احلد من ظاهرة هجرة االدمغة؟

  :ـ أنماط التسيير في التعليم العالي5
مل الثالث أن سلك التعليم العايل خيضع لتسيري من املعروف يف العا  

تبار يف إحتياجات الدولة هذا مكسب مهم لكن البد من إعادة اإلع
اجملتمع وإعادة اإلعتبار يف املناهج وتطوير القطاع الدولة نفسها و 

وحتسني جودته،و إستغالل فرتاة اإلسرتخاء السياسي يف مناقشة 
تنمية،مناقشة معوقات التنمية األمور اجلدية املتعلقة بالشباب،ال

وجعلها يف متناول اجملتمع بكل شفافية من أجل خلق الوعي 
اإلجتماعي واحلد من مظاهر التطرف والعنف واإلحتقان مسبقا قبل 

  .وقوعها
  :ـ البحث األساسي و البحث التطبيقى6
ما هو معروف يف جمتمع املعرفة نوعني من البحث واللذان   

ة اجملتمع واليت عادة تتطور أساليب هذه يسمحان بتطوير مهارا
األمناط من البحث من خالل إنشاء مراكز البحث لتطوير إقتصاد 
املعرفة ؟ إذا كيف ميكن بناء حبث تعليمي مشرتك؟و هذا يف فائدة 

ما هي خصائص وصفات باحثني جمتمع املعرفة وكيف  دول اجلنوب،
  يتم بناءها ؟

  :ـ تسيير الموارد البشرية7
يف حاجة جمتمع املعرفة إىل كوادر وكفاءاة بشرية قادرة  وتتمثل

على اإلبتكار واملنافسة و اإلبداع  واإلنتاج والقدرة البيداغوجية هذا 
يعين حتدي كبري يف وجه العامل الثالث هناك مثل معروف لدينا 

فهذا التحدي ميثل إستثمار جيد " مصائب قوم عند قوم فوائد"
هجرة النخبة من بلدان اجلنوب  إىل  للبلدان املتقدمة من خالل

مهاجر من إفريقيا حسب املنظمة  20.000بلدان الشمال هناك 
العاملية للهجرة إذا هذا النزيف العلمي ليس يف صاحل  دول اجلنوب 
وليس يف صاحل بناء جمتمع معرفة و إقتصاد معرفة يف املدى املتوسط 

  .والبعيد
  :خاتمة

عايري، وعادات هلا تاريخ طويل موروث وم إن ثقافة اجلزائر،  
جدا،حافل بالنجاحات واإلخفاقات،رمبا سوف نكون جمحفني لو 
تكلمنا عن تطور هذا األرث عرب الزمن،لكن نكتفي مبا ذكر يف 

ا وإعادة تطويعها، مع بعض  املقال من نقاط، حاول الباحث إثار
ه يف القضيا اإلجتماعية الراهنة باخلصوص قضية التعليم العايل ودور 

ترسيخ اهلوية الوطنية و الدفع بالثقافة اجلزائرية حنو األمام من خالل 
وضع إسرتاجتية حمكمة على مستوى املنظومة ختص عاداتنا وتارخينا 
وقدراتنا املختلفة حيث إعتمدنا يف فهم هذا املعىن عاى الرؤية 
السوسيولوجية  يف اجملتمع اجلزائري،من أجل أن خنلق فرصة بيننا من 

ل تناول هذه املسائل بدراسات علمية أكثر دقة، وأكثر عناية، أج
وختصص ألن فهم ثقافة اجلزائر كما أشار األستاذ أبو القاسم سعد 
ا  اهللا املهتم بدراسة ثقافة اجلزائر خالل الفرتة العثمانية والفرنسية أ

وذلك حبجة  عرفة تأخرا خالل القرون السادس والسابع عشر،
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احلريات، اليوم ليس لنا عذرا من أجل الغوص يف  اإلستعمار وتقييد
  . دراسة ثقافتنا ومقومتنا اإلجتماعية 

 
  الهوامش

عبد اهللا شريط،من واقع الثقافة اجلزائرية،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  .1
  .40-39،ص 1981اجلزائر،الطبعة الثانية سنة 

 .41،ص عبد اهللا شريط،من واقع الثقافة اجلزائرية،املرجع السابق .2

 .42عبد اهللا شريط،املرجع نفسه ص  .3

 .43عبد اهللا شريط،املرجع نفسه ص  .4

 .49عبد اهللا شريط،املرجع نفسه ص  .5

 .135عبد اهللا شريط،املرجع نفسه ص  .6

 .137عبد اهللا شريط،املرجع نفسه ص  .7

 :أسعد السحمرواني

مام في جامعة اإل" العقائد واألديان المقارنة"أستاذ . 1953لبنان  - ولد في عكار
  .عضو المؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس ـ عّمان  .األوزاعي ـ بيروت

عضو لجنة القدس وفلسطين في المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة 
عضو جمعية العلماء  .عضو اتحاد الكتاب العرب في دمشق  .واإلغاثة

عضو منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين  .المسلمين الجزائريين في الجزائر
  .عضو مجلس أمناء المركز الثقافي اإلسالمي في بيروت .في الرباط

ولدفي  يابانية لجنسية من أصولا أمريكي كاتب ومفكر  :فرانسيس فوكوياما:
المحافظين  يعد من أهم مفكري. م 1952 األمريكية عام شيكاغو مدينة
االنهيار أو التصدع (و) نهاية التاريخ واإلنسان األخير(من كتبه كتاب  .الجدد
   )العظيم

 2002البداية ذياب األمن و حرب املعلومات عمان دار الشرق للنشر و التوزيع   .8
  35ص 

حممود أبوبكر، التقنية احلديثة يف املعلومات و املكتبات حنو إسرتاجتية عربية ملستقبل  .9
  13ص 2002جمتمع املعلومات،املؤسسة العربية للدراسات و النشر 

مة ملخصة عن األستاذة هند علوي، يف كتاب جمتمع املعلومات فكرة عا .10
باجلزائر،قياس نفاد إىل تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت بقطاع التعليم بالشرق 

  ).31-30(ص .2009اجلزائري، دار األكادمية للنشرالطبعة األويل سنة 
العربية  العثراوي أمحد حممد،جمتمع املعلومات العريب واقع و حتديات،الندوة .11

،متاح على 2002،2003النادي العريب للمعلومات ) على اخلط.(اخلامسة
  .الشبكة

  .3العثراوي أمحد حممد،جمتمع املعلومات املرجع السابق ص .12
 جملة الباحث اإلجتماعيعلى غريب العوملة و إشكالية اخلوصصة الثقافية ): 13( .13

  ).20-10( ص 6العدد 
 جملة الباحث اإلجتماعيعايل و حتديات العوملة عبد احلميد دليمي، واقع التعليم ال .14

  ).59-35( ص 6العدد 
حممد مصطفى األسعد،مشكالت الشباب اجلامعي و حتديات التنمية،املؤسسة  .15

  .12اجلامعية للنشر و التوزيع دون طبعة و سنة ص 
 Parمن طرف  2005حسب امللتقى رفيع املستوي الذي إنعقد يف نوفمرب سنة  .16

Forest Woody Horton  "متوفر على .حول إستعمال املعلومات  يف احلياة

. الشبكة،أنظراملوقع
http://www.uis.unesco.org/communication/pages/inform

literacyFR.aspx-ation  

Forest Woody Horton .دويل يف املعلومات مستشار منظمة إليونسكواخبري :   
17. : résume generale: INFORMATION PUBLIEE LE VENDREDI 

21 JUILLET 2006 PAR ALEXANDRE GEFEN, 4ème Congrès 
International du Management de la Qualité dans les 
Systèmes d'Education et de Formation : Thème du 
congrès : « L'enseignement supérieur et la recherche 
face aux enjeux de la société du savoir », Du 17 au 19 
avril 2007 à Casablanca – Maroc, Responsable 
: AMAQUEN: Association Marocaine pour 
l'Amélioration de la Qualité de l'Enseignement,voir : 
http://www.amaquen.org. 
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  األثرية للمعالم واالقتصــادي واالجتـمـاعي الثقـافي الدور
  مـحمد زغادي بن 

  الجزائر – تلمسان – بلقايد بكر أبـي بجامعة مساعد أستاذ

   

 البدنية، : األربعة أبعادها يف اإلنسان شخصية بناء ارتبط القـدم مـنذ

 يف ذهبوا النفس فعلماء ومادةً  روحاً  بالعمران والروحية النفسية الفكرية،
 الذي املسكن إىل الشخصية بناء مشاكل إرجاع إىل املواقف أغلب

 أربعة متطلبات إىل حيتاج البشري اجلسم لألن املرء، ذلك فيه نشاء

 تتمثل فكرية:انياً ـث،البصرية واملتعة واهلواء الشمس يف تتمثل :بدنية ،أوالً 

 والسكينة والطمأنينة االستقرار يف تتمثل:نفسية:الثاً ـوالرتكيز،ث اهلدوء يف

 احلضارات جل اهتمت لذلك واإلميان، اخلشوع يف تتمثل :روحية:رابـعاً 

 ركزت ينوالعشر  احلادي القرن املعماري،فحضارة باجلانب الغابرة

 وخربات جتارب نتاج من استفادت العمارة،حيث على اهتمامها

ا اليت فاملبادئ امليادين، مجيع يف الغابرة احلضارات  حضارة اعتمد

 به حتقق والتشييد البناء جمال يف منطلقاً  واليونانيني والرومانيني املصريني

 الدولية املنظمات نظرة أن كما الالحقة احلضارات يف معمارياً  تطوراً 

 إنسانياً  تراثاً  عصرنا عرف يف وأصبحت تغريت قد املادية املخلفات حنو

 املادي الرتاث محاية أصبح الثقافية لليقظة ونتيجة مجعاء، للبشرية ملكاً 

 عقدت حيث املتحدة، األمم منظمة عليها تسهر اليت األولويات من

 على مالدائ احلفاظ أجل من والتوصيات القوانني وسطرت املؤمترات

 مـا وإذا .اوحاضره األمة ماضي بني وصلٍ  مهزة لتبقى األثرية املعامل

 ففي األسالف، بصمة من ختلو بقعة جند ال نكاد العامل، هذا تصفحنا

 من املختلف األصل ذات األثرية املعامل من العديد تتواجد مثالً  اجلزائر

 والوندالية الرومانية بالفرتة مروراً  اإلسالمية الفرتة إىل التاريخ قبل ما فرتة

 تلك إليه وصلت الذي والتطور الرقي مدى على مؤكدة والبيزنطية

 اليونسكو الئحة يف مصنفة معامل سبعة توجد أنه كما احلضارات

 وادي ناجر، الطاسيلي حضرية محاد، بين قلعة :وهي عاملي كرتاث

 مجيلة العاصمة، باجلزائر القصبة بباتنة، تيمقاد بغرداية، ميزاب

 املعامل أصبحت قريبة فرتة وإىل.الفينيقي حبوضها تيبازة بسطيف،

 النمو حتقيق يف العامل بلدان من بلد ألي وركيزة منبعاً  التارخيية واملواقع

 يف استخدامها شاع اليت األخرية هذه املستدامة، التنمية قاطرة ودفع

 تعين االستدامة كانت وإن للمستمرة كمرادف األخرية اآلونة

 تقع ال إسرتاتيجية شاملة رؤية تعترب إذ داللة أوسع لكنها مراريةاالست

 جلميع املثايل االستعمال كذلك وهي األنانية وضيق الشره وحل يف

 احلاضر يف أفضل حياة على الرتكيز مع البعيد للمستقبل احلياة مصادر

ا أن كما واملستقبل،  واقتصادي ثقايف جمال من متعددة جماال

 اخلاصة الثقافة إىل تستند داخلية عملية كذلك هي و.واجتماعي

  .بالبلد
   :الثــقـــافي الـــدور - أ  

لطاملا كان تراث األمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية،       
وعنوان اعتزازها بذاتيتها احلضارية يف تارخيها وحاضرها؛ ولطاملا كان 

حيويا لإلبداع املعاصر ينهل الرتاث الثقايف لألمم منبعا لإلهلام ومصدرًا 
منه فنانوها وأدباؤها وشعراؤها، كما مفكروها وفالسفتها لتأخذ 
اإلبداعات اجلديدة موقعها يف خارطة الرتاث الثقايف، وتتحول هي 
ا تراثا يربط حاضر األمة مباضيها، ويعزز حضورها يف الساحة  ذا

  ومجايل تارخيي بعدٍ  من ملهحت مبا األثرية املعامل تعتربالثقافية العاملية،لذلك 

  املعماري،إذ الفن مضمار يف سالفألا أبدعه عّما ملموسة شواهد

 وذوقها أمة كل حسب منفردة ثقافية قيمة األثرية املقومات تكتسب

 TAYLOR  » تايلور « األنرتبولوجي عرف ولقد العرقي، وانتمائها الفين

ا الثقافة  والعرف واألخالق نونوالف العقائد من املركب الكل ذلك أ

 يف عضو هو حيث من اإلنسان يكتسبها اليت األخرى القدرات وسائر
 RAD KLIFF BRAOUNE »براون كليف راد « اـعرفه كما،)1(اجملتمع

 واملهارة املعرفة الفرد خالهلا من يكتسب اليت العملية هي الثقافة أن بقوله

 االتصال ريقط عن وذلك والعواطف واألذواق واملعتقدات واألفكار

 األعمال يكتسب أنه كما أخرى أشياء خالل من أو آخرين بأفراد

 على تدل واليت مادية األوىل الثقافة من نوعني بني التمييز وميكن .الفنية

  .حاجياته لسد اجملتمع يف اإلنسان يصنعها اليت املاديات كل
 األفكار يف لتتمث وهي املعنوية أو الّالمادية الثقافة فهي الثـانية أما     

 نستشفه الذي األمر هذا املعيشي، والنمط والفنون والعلوم واملعتقدات
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 فليست رفيعة ذهنية متعة تعترب اليت األثرية املعامل زيارة خالل من

 التنقيب أو احلاضر من للهروب وسيلة جمرد دراستها أو اآلثار مشاهدة

 إىل فبالتطلع أنفسنا لفهم مهمة خطوة مبثابة هي ولكن فقط املاضي عن

 أكرب فهمها يكون األمم من أمة قطعته الذي الطريق طول على الوراء

 وتُعد الدقة، بالغ مرئياً  سجالً  األثرية املعامل باعتبار وذلك .ملستقبلها

 فقد قدمية، اإلنسان قبل من املادية األثرية الشواهد تلك ارتياد يف الرغبة

 اليت الشعوب تاريخ عن حبماس للبحث األميال آالف هريوديث قطـع

 أن كما  احلاضر، الوقت حىت الرغبة تلك اإلنسان وواصل ،)2(ا اتصل

 بناء يف وتساهم الـقـومي، االنتـماء تعميق على تعمل األثرية املعامل

ا إىل إضافة اإلنسانية الشخصية  على الباحث تعني حمسوسة شواهد أ

 للبحث خصبة ادةم وهي الزمن عرب والفنون احلضارات تطور دراسة

ا التارخيية، املعلومات إلغناء وكذلك األثري العلمي  الضوء تلقي أل

 إبان اإلنسان فيه عاش الذي والثقايف احلضاري املستوى على ساطعاً 

 الفكري املستوى على لإلنسان صورة بذلك جمسدة الزمان من فرتة

ا كما ،عمائره تشكيل يف الفين وذوقه املادية وإمكانياته والعقائدي  ال أ
 كانت لذلك غريه، أو مؤرخ ا اتصف قلما اليت املوضوعية من ختلو

 املعتقدات إمجايل عن أوسع ذهنية وصورة أكرب فهماً  تضمن اليت الوسيلة

 على كذلك تعمل وهي القدامى، خلفها اليت واألفكار واالنطباعات

 وحيوية، نشاطاً  أكثر عمله إىل املواطن ليعود واجلسدي النفسي الرتويح

 التـجديد عن الباحثة النفوس لتنعش الشعوب ثقافات تلتقي خالهلا ومن

ا بـيفارنـوس املفكر وصـفها أن لدرجـة والتـري  الروح غذاء " أ

ا ،كما)3("والنفس مأخوذة  األخرية هذه الثقافية اهلوية جتسيد من تعزز أ
ة اإلنسـان التـي مبعـىن جـوهر الشـيء وحقـيقـته  إنـها كبصمـ" هو " من 

فاهلوية  "الـتفـّرد "وتُعّرُف الـهويـة أيضـا بـمعـىن . يـتمـيز بـها عـن غيـره
الثقافية تعين التفّرد الثقايف بكل ما يتضمنه معىن الثقافة من عادات 

  .وأمناط سلوٍك، وميـٍل، وقيٍم، ونـظـرٍة إلـى الكون واحلـيـاة
بالبساطة العْفوية، إْذ ال يزال ال جيب أن يؤخذ " اهلويـة " إن مفهوم 

يلفه الكثري من الغموض، فهناك من املفكرين َمْن يصل به األمر إىل 
حّد القول بأن اهلوية ال وجود هلا أصال، ذلك أن اهلوية الشخصية 
تُـفرتُض أن يبقى اإلنسان نفسه على مّر الزمن،أّما اهلوية اجلماعية فهي 

اجلماعية، بينما ) حنن:(يف) تامالتماثل ال(أكثر إشكالية إذ تفرتض
البشر خمتلفون تبعا لطبيعة الظروف اليت تكـّونوا يف إطـارها، وتبعا للبيئة 

ا احلضاريةوالثقافية واالجتماعية، وهذا ما  اليت َحيـيْون فيها ومكّونا
إن أهواء .... « :بالقول" ديول ريكور " عّرب عنه الفيلسوف الفرنسي 

ـنا بـعمـق، ولـيس هناك أي شعب يعاين منها أكثر اهلـويـة مـتـجّذرة في
  .»......من شعب آخـر

اهلـوية الثقافية هي تعبري عن احلاجة إىل االعرتاف والقبول والتقدير 
ففي اهلوية الثقافية تشتغل جدلية . لإلنسان، كما هو يف تفرده ومتيزه

الذات واآلخر وتعيد كل مجاعة بشـرية تأويل ثقـافـها من خالل 
ا الثقافية مباضي األسالف عرب ما خلفوه من عمائر ومـدن ا تصاال

ومصـنوعات يف خمتلف جماالت احلياة، لذلك أمكن اعتبار الثقافة  
كائن مجاعي حي يتحول ويتغري من الداخل على ضوء تغري املصادر 
النابعة من أسالفنا، ومن اخلارج بفعل أشكال التأثري اخلارجي الناتج 

كيان يصري، يتطور، وليست معطى "وأيضا .. باحمليط عن عالقة الفرد
ائيا وهي تصري وتتطور، إما يف اجتاه االنكماش وإما يف اجتاه . جاهزا و

م  م وتطلعا م، بانتصارا االنتشار، وهي تغـتين بتجارب أهلها ومعانا
وأيضا باحتكاكها سلبا وإجيابا مع اهلويات الثقافية األخرى اليت تدخل 

  .تغاير من نوع مامعها يف 
كما تناول املفكر علي ســالـم فكرة اهلـوية من خالل عالقة الذات   

وميوت مبفرده، لكنه ال : بنفسها وباآلخر وأكد أن املرء يولد مبفرده 
حييا إال مع اآلخرين وباآلخرين ولآلخرين، ذلك أن الشعور الفردي ال 

و من الذي ه) الغري(ينطوي على أي انفصال مطلق عن عامل 
  .مقومات الوجود اإلنساين

ـايـة  وأمام خمتـلف الـتأثريات كالعـوملة الـيت تـعين هـيمنة ثقــافــة واحدة و
التاريخ واملاضي،تبقى الشواهد األثرية مبا تكتسبـه من مقومـات ثقافية، 

  .السبيل الوحـيد للحد من مـثـل تلك الـتأثــريات
  :االجـتمـاعـي الـدور-  ب
 تارخيي بعد من حتمله مبا التارخيية واملواقع األثرية املعامل تعترب      

 اجتماعي نشاط عن عبارة فهي ككل لألمة، مجاعية ذاكرة وحضاري

 كان لذلك مرئي اجتماعي كسجل وخلفوه األسالف مارسه وإنساين

  :التالية النقاط يف يربز اجتماعياً  دوراً  هلا
   :الوطــني الـتراب وحـدة تـأميـن - 

 تارخيياً  مرجعاً  يعترب الوطن من منطقة أي يف معلم أي تواجد إن     

 ينقله الذي اإلنتماء لنفس اجملتمع أفراد متاسك من يزيد إذ.ككل للوطن
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 الرتاب وحدة من يزيد الذي األمر التارخيي املوقع أو األثري املعلم إليهم

رمبا يكون الشعور باالنتماء، خصوصا هذه األيام، إحدى  الوطين،
،يف اعتقادنا أن االنتماء حباجة إىل "املواطنة"أهم القضايا اليت تتطلبها 

يعود اإلنسان هلا كلما شعر أنه حباجة إىل مكان يضمه " مرجعية"
وناس تؤويه، لذلك عندما سألين أحد الزمالء عن الشعور باالنتماء، 
وهل ميكن أن نصنع هذا الشعور أم أنه موجود يف قلوب وعقول الناس 

علينا إال أن نكتشفه ونظهره على السطح، قلت له أن السؤال وما 
يصب يف صلب فلسفة عملنا يف مركز الرتاث العمراين، فهل حنن 
نعمل من أجل احملافظة على ما تبقى من تراثنا العمراين وحناول أن 
نستثمر هذا الرتاث وننميه ونطوره كي يكون حمطة سياحية جاذبة، أم 

أن علينا مسؤولية وطنية كبرية وهي إعادة الشعور أن دورنا أكرب بكثري و 
باالنتماء إىل األرض وإىل الوطن؟ ومع ذلك فإن هذا السؤال حييلنا إىل 

ذا الدور؟ يف : سؤال آخر هو هل لدينا املقدرة اليت جتعلنا نقوم 
اعتقادي الشخصي أن حتريك الشعور باالنتماء ال يعتمد على 

 الزيارات مــثالً  إذاإلميان بالفكرة، اإلمكانات بقدر ما يعتمد على 

 منعزالً  كان مهما أثري معلم أي إىل الوطن أبناء ا يقوم اليت املتكررة

 .الوطن أرض من يتجزأ ال جزءاً  جيعله

    :للمجتمــع الــقـومي النـسيـج دعـم - 
 خالل من الواحد اجملتمع أبناء بني املتبادل االحتكاك طريق عن وذلك   

 تزيد حيث التارخيية واملواقع املعامل لتلك السياحية الزيارات يف التقائهم

  .)4(الثقايف والتبادل التفاهم فرص
  :اجـتماعيـة دةحكو  األسـرة ـكستما زيادة - 
 قرار أن املعروف فمن للمجتمع القومي بالنسيج مرتبطة وهي      

 عملية لسفرا قرار ميثل وبالتايل اجلماعية القرارات من اآلثار إىل السياحة

 مما تنفيذه مجاعية حتقق القرار ،فجماعيةةألسر  أفرادا بني متكاملة اتصال

 الرحالت يف يتحقق الوضع نفس اجتماعياً، وتقارباً  أسرياً  حواراً  حيدث

 الفهم يتدعم حيث اآلثار تلك إىل واملؤسسات للجماعات اجلماعية

       .االجتاعي والتقارب الثقايف

   :واإلرهـاق التعب مـظاهر وإزالـة مـواطنينال عـن التـرويـح –
ال  .األثرية واملعامل املواقع الرتيادهم وذلك حيوية أكثر جيعلهم مما   

شّك أن الرتاث ميّثل الّذاكرة احلّية للفرد وللمجتمع وميّثل بالتـايل هويّـًة 
ا الناس على شـْعٍب من الشعوب،كمـا أن الرتاث بقيـه  يتعّرف 

 واجتماعيا، وثقافـيا، االجتماعية يكون مصدرا تربويا وفنيا،الثـقافية،و 
وتراكم املعلومات ُيكّون  الرتاث ُيكّون احلضارة، ذلكم أن تـراكم

الباحثة متبل كريستني يف  : الذاكرة، وهذه الذاكرة بدورها كما تقول
ا  هي اليت متّكننا من »مدخل إىل دراسة السيكولوجية والسلوك«كتا

إذ  تربط بني خربتنا الراهنة، ومعارفنا السابقة عن العامل فْهم العامل،
وكيف مع مرور الزمن حتولت تلك اخلربات إىل إنتاٍج مجاعي خيتزن 
بصمات  األفراد واجلماعات،لذالك ميكن اعتبار كل معلم أثري جدار 

 .                      متني حلْفظ هويّتنا، وحمّرٌك لنـا يف االستمرارية والوجود

هذه األخرية اليت تساعد ، إن فقدان التـراث يعين فقدان الذاكرة   
ذاكرته ال يستطيع أن يستدّل على لفالفرد الفاقد ،القرار على اختاذ

باب بيته، فكيف وحاله هكذا أن يستطيع صنع مستقبله، ويطّور 
  .ذاته، ومثلما ينطبق هذا على الفرد ينطبق على الشعوب

واملختصـني حيتوي  هو معروف لدى الباحثني،إن الرتاث الثقايف وكما 
أّوهلما امللموس املاّدي ممّا أنتجه السابقون من مباٍن،  على جانبْني 

وثانيهما الرتاث الغري امللموس  ،ومدٍن، وأدواٍت، ومالبس وغريه
وهو ،ُلغات وغريهاالطقوس، و التقاليد، و العادات، و العتقدات، و كامل

فاحلفاظ على هذْين العنصرْين هو  ،ما يُطلق عليه املوروث الشعيب
حفاٌظ على هويّة األّمة وذاكرتـها ويعين أيضا احلفاظ على املنتجات 
اليت نستطيع من خالهلا أن نقيس مستوى احلضارة هلذه األمة أو 

  .تلك
    :االقـتصــادي الـدور -ج

 األمم وتقدير حرتامإبـ املعمارية اآلثار البعيد،حظيت األمد منذ      

 كتابه يف البغدادي اللطيف عبد العريب الرحالة لنا يـورد إذ قية،الرا

 موقف للميالد عشر الثاين القرن يف ؤلفمُ ـال،~رواالعتبا اإلفادة~

 امللوك ومازالت ...« :بقوله اإلسالمية العربية الدولة يف السلطات

 كانوا وإن ا والعبث فيها العبث من ومتنع اآلثار هذه بقاء تراعي

ا،وكانوا اً أعداء  على بـه نبهـيـت خاً ـتاري تبقى حىت ذلك يفعلون ألربا

ا ومنها األحقاب، م سلف من أحوال من شيءٍ  على تدل أ  وسري

 النفس تشتاق مما كله وهذا ذلك وغري فكرهم وصفاء علومهم وتوافر

 اإلنسانية صفة تتجلى هنا من ،)5( ..." عليه اإلطالع وتُؤثر معرفته إىل

 متازجت اليت البشرية احلضارة حلقات من حلقة يعترب حيث ث،الرتا يف

أمكن أن تتيح   إذ احلايل، وقتنا يف  األمر وتطور التاريخ عرب وتكونت
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املدن التارخيية مبعاملها األثرية عنصرًا حيويًا لالستمرارية واالستقرار، 
  املادي الرتاث أصبح ،لذلكفإرث املاضي يساعد على تنمية املستقبل

 عن العامل،وذلك هذا يف البلدان من بلد لألي االقتصاد روافد من فداً را

 يقطعها اليت باملسافة مفهومها ارتبط اليت األخرية السياحة،هذه طريق

 تنقل حركة جمرد كانت السياحة أن أي  آخر إىل مكان من اإلنسان

 جـوييـر األملاين العامل أما ،)6(معينة مهام أداء يف يرغبون أشخاص

 عصرية ظاهــرة السياحة " :بقوله للسياحة  تعريفاً  أعطى فقد يـلـرفرد

 مولد وإىل اهلواء تغيري وإىل الراحة إىل املتزايدة احلاجة من تنبثق

 بالبهجة الشعور إىل اإلحساس هذا ومنو الطبيعة جبمال اإلحسـاس

وفق اإلحصائيات  ،)7( اخلاصة طبيعتها هلا مناطق يف واإلقامة واملتعة
درة عن منظمة السياحة العاملية باتت السياحة الثقافية الصا
من إمجايل سوق السياحة العاملي، أي ما يوازي ثلث %37حواىل

إمجايل النشاط السياحي يف العامل، ما يشري إىل أن السياحة الثقافية 
ا تنمو بشكل سنوي مبعدل  أصبحت من أبرز أنواع السياحة، وأ

 عملية يف العناصر أهم من القدمي منذ احلضارية املنجزات تعترب،15%

 تعترب اليت السياحية للصناعة اخلام املادة تؤلف فهي السياحي اجلذب

 السـياحة منظـمة وصف فحسب ،نوالعشري الواحد القرن صناعة

   أحرزت املعامل األثرية تفوقاً  2003  عـام الصادر تـقريـرها يف العامليـة
ي مما جعل منها منافسًا خطرياً كبريًا يف منظومة االقتصاد العامل

ايات القرن العشرين   اخللفية ،لألنلصناعيت البرتول واالتصاالت يف 

 ذكريات جيعلها ما حتظى الفريـد،اللذان املعماري والطراز التارخيــية

 يقارب ما جتلب بذلك وهي القدمية، احلضارات حلقب مرئية تارخيية

 االقتصادية املوارد من جزًءا كانت لذلك الدولية، السياحة من 12%

 يستطيع الدويل السياحي للتطور املتتبع إن العامل، يف دولة ألي املهمة

 عديدة، دول اقتصاديات يف إجياباً  سامهت الثقافية السياحة بأن اجلزم

 ضخمة، عائدات عن ينجر الذي السياحي للمد قوي حمرك فهي

 سائح مليون 30,41 يقارب ما زارها األوسط الشرق منطقة فمثالً 

 أما العاملية السياحة حجم من %4,4 السوقية حصتهم بلغت حيث

 بليون 12,9 إىل وصلت فقد عليها حصل اليت السياحية اإلرادات

 يف املنظمة وتشري ، العاملي السياحي الدخل من %2,7 بنسبة دوالر
 األوسط، الشرق منطقة حصة ربع متثل مصر حصة أن السنوي تقريرها

 منصب ألف 55 يقارب ما بأنواعه السياحي القطاع يوفر دناألر  ويف

2003 لعام واآلثار السياحة وزارة إحصائيات حسب عمل
 ومثالً  ، )8(

 أمهية على منهم احلكومة،تأكيدا جملس يتبع السياحة جملس بأوربا

 بقية تنشط فبالسياحة الوطين االقتصاد يف السياحة تلعبه الذي الدور

 التقليدية احلرف فيها مبا والصناعة تجارةكال األخرى القطاعات

 ا يقوم اليت االستهالكية الوظيفة عرب وذلك والفنادق، واملواصالت
 أمكن الصعبة،وهلذا العمالت دخول يضمن الذي األمر السائح،

ا ومنضبطة منظمة صناعة السياحية الصناعة اعتبار  شأن ذلك يف شأ

  فإن نيبزت جون ألمريكيا العامل توقعات وحسب،األخرى الصناعات

 خدمية صناعات ثالثة ستقوده والعشرين الواحد القرن يف العامل اقتصاد

 املعلومات،وصناعة تكنولوجيا االتصاالت،وصناعة صناعة وهي

 األخيــرة هذه أن التقارير بعض مثالً  أشارت السياحية،حيث اخلدمات

 بقيمة يكيةاألمر  املتحدة الواليات يف ةتصديري صناعة أكرب أصبـحت

 وهي دوالر بليون 61 بـ السيارات صناعة تليها دوالر، بليون 8,4

 خيـرج اليت الرحـلة تلك السيـاحة تـعـد لـم هلذا إيـراداً  الـدول أكثـر بذلك

 صناعة أصبحت بل مريـحاً  وقـتاً  لـيمضي مـعيـنة ملدة اإلنسـان فـيها

 على املاضية ينوالعـشـر  اخلمـس السنـوات خـالل منـت ضخمة خدمات

 خالل االقتصادي   النشـاط ستقود اليت القاطرة لـتصبح العامل مســتوى

 األثرية خاصة أنواعها جبميع السياحة ،وتعمل)9(املقبلة القليلة السنوات

 املباشر غري أو املباشر االرتباط ذات املختلفة الصناعات تنشيط على

 إنفاق تضمن ذلك على زيادة النقل، احلرفية، الصناعة مثل بالسياحة

 عملية إلجراء وذلك للزوار استقطاباً  األكثر السياحية للمناطق مايل

 املناطق،ضف لتلك انتعاشاً  يشكل الذي األمر دورية، وصيانة ترميم

 يف البطالـة مشكلـة ـدةح من التـخفيف عـلى تـعمل فـهي ذلك إىل
 الـمعيـشـة ىمـستـو  تـرفـع لمع فرص بـخلـق وذلك السـياحية املـناطق

 املـعامل إدماج على تعمـد السينـمائية املؤسسات بعض أن كما لـديـهم،

 الصناعة ضمن احلـضارية الصبغة ذات التارخييـة واملـواقع األثـرية

 أيام حيدث كان ملا واقعية صورة املشاهد إىل حتمل باعتبارها السينمائية

 أمثلة ومن ينوالعمرا والصناعي االجتماعي املستوى على األسالف

 إلخراج األثري فـريونا مدرج استخدام يف اإليطاليون به قام ما ذلك

 البـناء هذا األثـرية السـلطات وضعت حيث الروماين، العهد من فيلم

 من املدرج إىل الرومانية احلياة بعثت اليت السينما مؤسسة تصرف حتـت

 زمةالال بالتماثيل وتزويده زخارفه إكمال خالل من وذلك جديد
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 أو الكرتون من ةخفيف مبواد ذلك مت وقد الرومـان العهد يف املألوفة

 أو املفقودة والتماثيل والزخرفة املعمارية العناصر عليه رمست اخلشب

 هذه كانت ،وهكذا)10(جتسيدها إىل السينمائي املشهد حيتاج اليت

 خالله من جديداً  عمالً  اآلثـار هذه به تقوم الذي الدور أو الوظيفة

 بعجلة وربطها التارخيية املباين إحياء مبدأ حيقق دخل اكتساب ميكن

 الرتميم جمال يف منها تستفيد اليت املالية اإلنفاقات عرب وذلك احلياة

 الزمان، مر على شاخصة بقاءها يضمن الذي األمر الدورية، والصيانة

 بحلتص اإلعالمية الدعاية جمال يف مباشر غري دور السينمائية وللصناعة

يف حني باتت  .سياحي استقطاب أكثر األثرية املعامل تلك بذلك
السياحة الثقافية متّثل وفق اإلحصائيات الصادرة عن منظمة السياحة 

من إمجايل سوق السياحة العاملي، أي ما %37العاملية أيضًا حواىل
يوازي ثلث إمجايل النشاط السياحي يف العامل، ما يشري إىل أن 

ا تنمو بشكل السياحة الثقافي ة أصبحت من أبرز أنواع السياحة، وأ
  %15سنوي مبعدل 

 اهلوامش
، املمارسات الثقافية يف الوسط احلضري، دراسة يف البناء ) أمال( يوسفي .1

االجتماعي ملدينة الغزوات، رسالة ماجستري، ختصص أنثروبولوجيا، معهد 
  .24 :ص .2002الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان، 

 عمان، املسرية، دار السياحة، مبادئ ،)إلياس( سراب ،) يمنع (الظاهر .2

  .142 :ص ،2001 األردن
 للنشر الوراق مؤسسة السياحية، الصناعة أصول ، )النيب عبد محيد (الطائي  .3

  .38 :ص ،2006 األردن ،2ط والتوزيع
 مصر اجلامعي، الفكر دار ،1ط السياحي، التخطيط ،)الصرييف( حممد .4

  .51:ص .2007
 منشورات صيانتها، وطرق محايتها التارخيية ،املباين)الرحياوي(ادرالق عبد .5

      واملتاحف، لآلثار العامة املديرية
    1972 سوريا – دمشق

  .38 :ص ، سابق مرجع) النيب عبد محيد (الطائي .6
  29 :ص سابق، مرجع سراب، إلياس ،) نعيم (الظاهر .7
  25:ص ، نفسه املرجع .8
  .80 – 79 :ص -ص سابق، مرجع ،)إلياس (سراب ، )نعيم( الظاهر .9

  47 :ص سابق، مرجع ، )القادر عبد( الريـحاوي .10
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 القطاع غير الرسمي 
 بوزيدي سليمان

 .سعيدة ،الطاهر موالي.كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة د
  

  :مقدمة
ى ماكس فيرب أن النشاط االقتصادي هو النشاط الذي ير 

يبحث عن إشباع رغبة هدفها احلصول على منفعة بوسيلة رشيدة 
فاملنفعة واحلاجة والرشادة من املفاهيم األساسية للتحليل   (1)وعقالنية

االقتصادي خاصة يف حتديد مفهوم القطاع غري الرمسي اعتبارا ملدى 
واملتنوعة حسب املناطق واجلهات اليت ينتشر طبيعته ومركباته املختلفة 

فيها وهذا نفسه يعترب كحد فاصل يف تفاقمه،فماكان يعترب أساسيا 
يف التعريف به أصبح عائقا يف حتديد معامله وذلك ليس إال ألن 
الدارسني هلذا القطاع جيمعون على صعوبة إجياد تعريف جامع مانع 

فعلى الرغم من  مسي،وشامل لكل مظاهر وأشكال القطاع غري الر 
احملاوالت واملشاركات املتعددة واهلادفة إىل حتديد معىن القطاع غري 

إال أّن اإلشكال مازال مطروحا نظرا لتباين التعريفات  الرمسي،
ا،و مع ذلك فإن كل األدبيات اليت تناولت املوضوع تشري يف  وتضار

على  تعريفها للقطاع غري الرمسي أنه ذلك القطاع الذي حيتوي
ا  نشاطات غري رمسية وغري مراقبة من طرف الدولة سواء بأجهز

فما مفهوم القطاع . اجلبائية والضريبية أو أجهزة الضمان االجتماعي
غري الرمسي وماهي العوامل األساسية اليت أّدت إىل نشأته وتطّوره 

  .وأهم الفئات اليت تنشط يف هذا القطاع ؟
 .القطاع غير الرسمي: أوال

القطاع غري الرمسي أمهية خاصة تتضح يف جانب منها يف ميثل 
حجمه بالنسبة القتصاديات العامل بشكل عام، كما تتضح فيما 
يقدمه من إسهامات لدول العامل الثالث بشكل خاص فإنتاجه ميثل 

 10%يف إيطاليا، و 20%أ، و.م.الناتج احمللي يف الو من إمجايل %27
حدة فيما هو، يف الدول النامية، ال يف اململكة املت 08%يف السويد، و

    (1) .يقل عن ثلث النشاط االقتصادي تقريبا
وميثل القطاع غري الرمسي املصدر األول المتصاص الداخلني 
اجلدد يف سوق العمل من الشباب يف الدول العربية، ويبلغ حجم 

من إمجايل التشغيل بالدول  61%التشغيل يف القطاع غري الرمسي 
  (2).العربية

  .خلفية تاريخية: مفهوم القطاع غير الرسمي -) 1
القطاع األول : قطاعاتينقسم القطاع احلضري إىل ثالث 

  الزراعة، القطاع الثاين الصناعة والقطاع الثالث اخلدمات، إال أن هذا 
  

  
ال يعكس االقتصاد احلقيقي يف الدول النامية فنجد النشاط الرمسي 

واص، وظائف حرة ومؤسسات عامة ملركز املدينة يشمل املوظفني اخل
والنشاط غري الرمسي لضاحية املدينة يشمل عمال غري مؤهلني، 
بطالني، وظائف غري شرعية المتصاص اليد العاملة اليت مل جتد هلا 

للنشاط الرمسي  dualismeمكان يف القطاع الرمسي، فهذه الثنائية 
لدول وغري الرمسي عوضت وحلت حمل الثالثية بالنشاط احلضري 

ثنائية جد   Granotier .B.(3)هذه الفكرة يؤكدها .العامل الثالث
واضحة تعوض إذن وحتل حمل املفهوم الكالسيكي لثالثية النشاطات 

  .احلضرية للعامل الثالث
منذ نشأته  Secteur informelارتبط مفهوم القطاع غري الرمسي   

اعترب ظاهرة مقرتنة بارتفاع معدل التحضر إذ باحلضر، 
Urbanisation واهلجرة من الريف إىل املدينة ،Migration rurale 

ويعتمد هذا املفهوم على ازدواجية النشاط االقتصادي يف بلدان العامل 
ا إىل قطاعني ، Formelقطاع رمسي : الثالث، وانقسام اقتصاديا

 .Informelوآخر غري رمسي 

"  Sens et Puissanceاملعىن والقوة"  G.Balandierويف كتاب 
يشري إىل فكرة رئيسية وهي أن اجملتمعات تعرب عن نفسها من خالل 

،ولفهم )الواقع(املستوى الرمسي واملستوى الالرمسي :مستويني اثنني
هذه اجملتمعات علينا أن نفهمها من واقعها أي اجلزء الواقعي 

عمق  ويتمثل هذا األخري يف النشاطات غري الرمسية،، )الالرمسي(
  (4)إخل...ين للممارسات الدينية،خروج املرأة للعملاجلانب الدي

ومفهوم االزدواجية يف حتليل النشاط االقتصادي كان سائدا يف   
نظريات التنمية قبل استخدام مفهوم القطاع غري الرمسي بوقت طويل، 

، خاصة الذي قدمه آرثر لويس II.ع.فالنموذج الذي انتشر بعد احل
Arthur Lewisلتميز بني قطاعني للنشاط ، كان يقوم على ا

، وقطاع Moderneقطاع حديث : االقتصادي يف الدول النامية
، فالقطاع احلديث يشمل األنشطة ذات Traditionnelتقليدي 

االرتباط املباشر بالعامل اخلارجي واالستثمارات األجنبية، واليت 
تستخدم فنا إنتاجيا متقدما، والنشاط األساسي يف هذا القطاع هو 

اط الصناعي، أما القطاع التقليدي فيشمل على األنشطة اليت  النش
كانت سائدة قبل تغلغل منط اإلنتاج الرأمسايل يف اقتصاديات العامل 
الثالث واليت استمرت أيضا يف التواجد بعد دخول هذا النمط 
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احلديث، وظلت تستخدم أساليب إنتاج تقليدية، والنشاط األساسي 
  (5).)يف هذا القطاع هو الزراعة

ويف ظل هذا النموذج للتنمية، يعد القطاع احلديث احملور األساسي  
يف عملية التنمية، حيث يفرتض أن عمليات التصنيع ستتم فيه على 
نطاق واسع ومتزايد، حبيث ميكن استيعاب قوة العمل الفائضة يف 
القطاع التقليدي، ومن مث حتقيق اهلدف من التنمية طبقا هلذا 

و الناتج القومي، وبذلك يصبح القطاع احلديث النموذج، وهو من
قادرا على توفري املوارد الالزمة لتحديث االقتصاد ككل، أما عملية 
التوزيع والقضاء على الفقر فلم تكن هدفا مباشرا هلذا النموذج، 
ا ستتم تلقائيا، وعلى حنو تدرجيي، نتيجة  حيث كان يفرتض أ

ة، وعلى هذا توقع البعض أن لتساقط منافع النمو على الفئات الفقري 
القطاع غري الرمسي لن يستمر يف املستقبل وأنه قطاع هامشي 

وليس لديه القدرة على تكوين  ومتخلف وتابع للقطاع الرأمسايل،
رؤوس األموال، أو حل مشكالت البطالة أو توفري احلاجات 
األساسية يف املدينة، ولذلك سيندثر يف النهاية، وبالتايل ال جدوى 

ن إتباع سياسات تطوير هذا القطاع، ألن نتائج استمراره هي زيادة م
  (6).استغالل العمال، وزيادة مستويات الفقر

عدة عقود، اتضح أن عملية التنمية مل تتم على  إال أنه، بعد مضي 
النحو الذي توقعه هذا النموذج، كما اتضح أنه إذا كانت بعض 
الدول النامية قد حققت أحيانا معدال مرتفعا للنمو االقتصادي، إال 
أن منافع هذا النمو مل تصل إىل الفقراء، كما أن التحديث مل ميتد 

عب القطاع التقليدي يف القطاع ليشمل االقتصاد بأكمله، ومل يستو 
احلديث، ومن مث بدأ االهتمام يتحول من الرتكيز على الناتج القومي 
إىل النمو مع التوزيع وبدأ عدد من الدارسني بتناول أوضاع الفقراء يف 

  .الدول النامية
لقد أجريت دراسات متعددة، يف كثري من الدول املتقدمة 

ظاهرة إىل وجود قطاع كبري والنامية على السواء وننسب هذه ال
ومتضخم يف اقتصاديات تلك الدول، يضم أنشطة اقتصادية متنوعة 
تولد دخوال ال ميكن تقديرها بالطرق الرمسية املعتادة عن تقدير الناتج 
احمللي اإلمجايل، وذلك إما لصعوبة حتديدها من خالل الطرق املعروفة 

ا للحسابات القومية، أو لعدم التبليغ عنها  كلي ا أو جزئيا، أو لكو
  (7).غري قانونية

ملا لوحظ أيضا أنه رغم ارتفاع معدل منو السكان وزيادة 
تكون منخفضة يف   Chômageعرض العمل، فإن معدالت البطالة

اجملتمعات اليت ال يوجد فيها نظام لتعويضات البطالة وغريها من 
األفراد  أشكال التأمني االجتماعي، واتضح أن هذا يرجع إىل حماولة

توفري أي وسيلة لإلعاشة، سواء كانت مشروعة أم غري مشروعة،  

كذلك اتضح أن الكثري من هؤالء جيدون أعماال مدرة للدخل يف 
املشروعات الصغرية ويف أنشطة ال تشملها اإلحصاءات الرمسية، وقد 
وجه هذا األمر االنتباه إىل أمهية هذه املشروعات واألنشطة يف توفري 

  (8).مل فيها فقراء احلضرجماالت يع
واالختالف بني االزدواجية أو الثنائية من خالل منهج 
التحديث، الذي يقوم على التقسيم الثنائي للنشاط االقتصادي إىل 
قطاع حديث وقطاع تقليدي وبني االزدواجية من خالل املنهج القائم 
على تقسيم النشاط االقتصادي إىل قطاع رمسي وغري رمسي، هو أنه، 

 ظل املنهج األول، يفرتض أن القطاع احلديث سوف يتسع يف
ويكرب، مع استمرار عملية النمو، ويستوعب القطاع التقليدي، 
وتصبح قوة العمل، خارج قطاع الزراعة، متارس العمل بأجر يف 
النشاط اإلنتاجي احلديث، بينما التقييم إىل قطاع رمسي وغري رمسي 

على التعايش بني القطاعني، وأن  يقوم على األقل يف األجر القصري،
القطاع الرمسي ليس مؤقتا كما أن نسبة قليلة من املشاركني يف هذا 
القطاع يتسمون بقدر مرتفع من الكفاءة، والقدرة على التنظيم، ومن 
ا مسة من مسات  مث، بدال من النظر إىل األنشطة التقليدية على أ

ىل القطاع غري الرمسي التخلف يف دول العامل الثالث، أصبح ينظر إ
على أنه قادر على توفري فرص العمل و إنتاج سلع وخدمات، خاصة 

  (9).للفقراء من سكان احلضر، وللمهاجرين إىل املدينة من أبناء الريف
) الرمسي، وغري الرمسي(طرف آخر لالختالف بني الثنائية 

 يتجلى يف أن األوىل تركز على تنظيم) احلديث والتقليدي(وثنائية 
تم الثانية بالنسق التكنولوجي وتويل قليال من العناية  األنشطة، بينما 

) تقليدي(لبقية خصائص املؤسسة، وفضال عن ذلك يثري مفهوم 
نوعا من االستخفاف، باعتباره نتاج ثقافة أجنبية تنظر إىل ما هو 
تقليدي على أنه معوق وضار لعملية التنمية، بدال من معاجلته بصفة 

الرمسي وغري (جزأ من ثقافة األمة وهويتها، أما ثنائية جزء ال يت
فتبدو حمايدة وال تقول شيئا أكثر من تسليمها بفكرة ال ) الرمسي

رمسية بعض األنشطة احلضرية، عالوة على ال رمسية عالقتها بباقي 
  (10).مكونات البناء االجتماعي احلضري

يتضمن ) القطاعني احلديث والتقليدي(كما أن مصطلح 
لتميز بني الفرعني على أساس نوع السلع املنتجة ونوع التكنولوجيا ا

املستخدمة، ومن الواضح، كما أظهرت العديد من الدراسات 
امليدانية، أن كثريا من السلع غري التقليدية يتم إنتاجها بواسطة كال 

حتمل أحيانا " تقليدي"القطاعني الفرعيني لإلنتاج، فضال عن كلمة 
ي بانعدام ووجود الدينامية، أو باستخدام أساليب مغزى سلبيا، يوح

  (11).تكنولوجية منخفضة الكفاءة
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وعلى هذا يرى البعض أن أنشطة القطاع غري الرمسي ليست  
ا  جمموعة األنشطة الطفيلية أو اهلامشية أو غري املشروعة، بل أ
جمموعة من األنشطة االقتصادية النامية، اليت تبدو واضحة يف 

صناعات املالبس، واألخشاب وخدمات : دة مثلجماالت عدي
اإلصالح، وقطاع البناء والتشييد، وغري ذلك من جماالت الصناعية، 
التجارية واخلدمية، وال يعين ذلك استبعاد النشاطات الطفيلية أو 
اهلامشية أو اخلفية من القطاع غري الرمسي، ولكن جيب النظر إليها يف 

ه جممل املمارسات االقتصادية يف سياق بنائي عام يأخذ يف اعتبار 
  (12).سياقها االجتماعي احلضري
  (13)"القطاع غري الرمسي"متيز مصطلح : تعريف القطاع غير الرسمي

من عدم الدقة يف البداية، ومازال حىت اآلن يثري إشكاليات كبرية بني 
فقد استخدم لإلشارة إىل فقراء احلضر على .الباحثني يف هذا اجملال

وص، أو أولئك الذين يقطنون األحياء الفقرية املزدمحة وجه اخلص
بالسكان يف املدن، وكذلك من يقيمون يف مأوى ذي مواصفات 
متواضعة للغاية، كما استخدم أحيانا للمشتغلني يف أنشطة ال حيظى 

بائعي املخذرات، ومن إليهم، : أغلبها بالرضا من جانب اجملتمع مثل
مشروعة أو غري مشروعة أصال،  ممن يقومون بأعمال قد تكون شبه

الكناسني، وما سحي : وكذلك من يقومون بأعمال متواضعة، مثل
األحذية، ويف بعض األحوال كان املصطلح يعرب عن أصحاب املهن 
ذات اإلنتاجية أو األجر املنخفض، واملهاجرين من الريف إىل املدن 

يف  على اعتبار أن أكثرهم قد ال يوفق يف احلصول على فرصة عمل
القطاع الرمسي وقد ينتهي به احلال إىل سكن األحياء الفقرية، 

  (14).واالشتغال يف مهن متواضعة اقتصاديا واجتماعيا
ويقصد بالقطاع غري الرمسي، يف هذه الدراسة، ذلك القطاع 
الذي يشمل وحدات اقتصادية، تعمل يف أنشطة نقدية، ومتارس 

جزئيا أو كليا باإلجراءات أنشطة مشروعة بطبيعتها ولكنها ال تلتزم 
ا الدولة ملزاولة نشاطها، وبذلك يستبعد من نطاق  الرمسية اليت حدد
الدراسة كافة أنشطة التبادل واألنشطة غري النقدية، كما يتم استبعاد 

اخل على كافة ...األنشطة غري املشروعة، املرتبطة باملخذرات والدعارة 
ة بالطبقة العليا، باعتبارها املستويات الطبقية، وأيضا أنشطة اخلاص

ويقصد بالوحدة االقتصادية أي نشاط .أنشطة غري مشروعة أيضا
إنتاجي، أو جتاري، أو خدمي ميارسه شخص طبيعي أو : اقتصادي

معنوي، يف منشأة أو خارجها،ويدر دخال وعلى هذا، يعترب وحدة 
اقتصادية ذلك اجلزء من الوحدة السكنية املخصصة ملزاولة نشاط 

صادي معني بصفة مستمرة، وكذلك العربة املثبتة بنهر يف الطريق، اقت
أو على رصيف أو سوق، وأيضا الباعة الذين يعرضون بضائعهم على 

اية اليوم، والباعة املتجولني،  األرض وباألسواق، وينصرفون يف 
  .ومقدمي اخلدمات املتجولني، ومن يف حكمهم

  :التعاريف الحديثة للقطاع غير الرسمي
  : تعريفات بعض علماء االجتماع -

يبدو أكثر  Alain Mauriceحسب التعريف الذي جاء به 
تعميقا فالقطاع غري الرمسي أو املوازي هو نظام متعدد وشامل أين 
تشكل السوق السوداء العنصر األكثر بروزا يف هذا القطاع هذه مع 
ل تضمن النشاطات غري املراقبة واملتعددة ومنها التحوالت لوسائ

اإلنتاج وللخريات االستهالكية، األعمال التكميلية املقايضة، عملية 
إعادة توزيع املواد احملصلة علما مبختلف الطرق على الزبائن واألقارب 
فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة يف خمتلف جماالت إعادة اإلنتاج 

دف سد الثغرات اليت يرتكها القطاع الرمسي   .الفيزيقي واألجر 
أنه عمل "القطاع غري الرمسي على  Garchniراشين إذ عرف ق

، يوجد يف كل مكان قطاع آخر لالقتصاد الالرمسي أين تنعدم "أسود
مثل هذه التعقيدات تشريعات على محاية الشغل ومن يقوم به أعباء 
ضريبة يتحملها أرباب العمل وأصحاب املؤسسات وممارسات 

ومنه فالقطاع غري  (15).تقييدية من طرف النقابة أنه العمل األسود
الرمسي أو املوازي هو نظام متعدد وشامل، أين تشكل السوق 
السوداء العنصر أكثر بروزا يف هذا القطاع، هذه اجملموعة تتضمن 
النشاطات غري املراقبة واملتعددة ومنها التحوالت لوسائل اإلنتاج 
وللخريات وبالتايل فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة يف خمتلف 

  (16) .ت إعادة اإلنتاج الفيزيقي واالجتماعي جماال
ا  ويعرف البعض األنشطة االقتصادية غري الرمسية على أ

وينخرط فيها  الوحدات االقتصادية اليت تنتج وتوزع سلعا وخدمات،
وتنبع صفة  .إما الذين يعملون لصاحلهم أو الذين يعملون لقاء أجر

ا غري مسجلة وال ت دخل يف اإلجراءات القومية، غري الرمسية هنا من أ
هلا عالقات حمدودة أو ال توجد عالقات بينها وبني األسواق املنظمة 

   (17) .واملؤسسات االنتمائية و مؤسسات اخلدمة العامة

  :تعريفات بعض االقتصاديين -
تبعا لتنوع اإليديولوجيات اليت تعتنقها الدولة تعددت املعايري 

لرمسي، حيث جند أن الدول ذات املستخدمة لتعريف القطاع غري ا
غري املعلن للسلطات (التخطيط غري املركزي تعترب أن الدخل حمدد 

سواء يدخل أو ال يدخل ضمن تقدير احلسابات الوطنية، ) الضريبية
أو هو الفرق بني النشاط االقتصادي الكلي واجلزء املقاس منه وبني 

ي للنشاط معياري اإلقرار للسلطات الضريبية، والتقدير الفعل
االقتصادي الكلي تتحدد وتندرج الرؤى اخلاصة بتعريف االقتصاد 
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ويف ما يلي استعراض لبعض التعريفات اليت تناولت  (18)غري الرمسي،
  :االقتصاد غري الرمسي حتت كل معيار

أن مصطلح : يف االقتصاد غري الرمسي Vito Tanziيرى 
Economy underground  غري املبلغة هو جمموع الدخول املكتسبة

للسلطات الضريبية، أو باألحرى جمموع الدخول غري الواردة يف 
احلسابات الوطنية،كما يعرف االقتصاد غري الرمسي، يف صياغة أخرى 

بذلك اجلزء من الناتج الوطين الذي ال يتم تقديره يف "له، 
اإلحصاءات الرمسية، بسبب عدم إعالنه أو إقراره، بأقل من قيمته 

  ".سلطات الضريبيةاحلقيقية لل
يف تعريفه االقتصاد غري  Tanziمع  Edgard Fiegeويتفق   

مبجموعة األنشطة االقتصادية غري املصرح عنها "الرمسي حيث حدده 
ضريبيا أو تلك اليت تقاس بواسطة أساليب تقدير النشاط 

  ".االقتصادي
بأنه ذلك : "االقتصاد غري الرمسي Ennolangfeldويعرف 
للقطاع الرمسي من االقتصاد الكلي، والذي يتألف من   القطاع املتمم

كل األنشطة اليت تدخل يف إطار التقدير الفعلي لالقتصاد 
  (19).الوطين

أ االقتصاد غري .م.ويعرف مكتب اإلحصاءات الرمسية يف الو
من منظور األنشطة االقتصادية اليت يتولد عنها عناصر "الرمسي 

ا دخل، وال ميكن تقديرها من مصادر  اإلحصاءات الرمسية واملناط 
  ".عادة وضع مقاييس الدخل والناتج الوطين

بأنه : "االقتصاد غري الرمسي Ingemar Hanssonويعرف 
جمموعة األنشطة االقتصادية اليت ال تدخل يف إطار احلسابات 
الوطنية، وتنقسم إىل أنشطة اقتصادية يتولد عنها دخول جيب أن 

  ."ادية ذاتيةختضع للضرائب وأنشطة اقتص
االقتصاد غري الرمسي على  F.Jm Feld bruggeكما يعرف 

رب من " أنه ذلك القطاع الذي يغطي األنشطة االقتصادية اليت 
ا غري حمددة يف التخطيط املركزي، أو تلك اليت  الرقابة املركزية، أل

  (20)." تدخل ضمن إطار ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج
قد وضح طبيعة تلك  Grossmanورمبا يكون تعريف 

رب من الرقابة املركزية إذ حيدد االقتصاد غري الرمسي : األنشطة اليت 
دف حتقيق ربح " يف حدود تلك األنشطة املرتبطة وجودها مباشرة 

  (21)."خاص، أو مبخالفة وانتهاك قوانني الدولة
بأنه سلوك ضد النظام : "االقتصاد غري الرمسي wilesويعرف 

علق بأي شيء ال يتوافق مع النظام االقتصادي الفعلي العام، يت
  (22)."للدولة

يتضح مما تقدم، أنه على الرغم من وجود بعض اجلوانب 
اخلالفية يف تعريفات االقتصاد غري الرمسي إال أن هناك جوانب 

  :مشرتكة فيما بينها،ويتميز االقتصاد غري الرمسي كظاهرة عاملية هي
د غري الرمسي سلع وخدمات نقدية أو ينتج عن أنشطة االقتصا -أ

غري نقدية، مشروعة أو غري مشروعة، يتولد عنها دخول حقيقية 
  .أوضمنية

تسري أنشطة االقتصاد غري الرمسي يف إطار قنوات غري ظاهرة  -ب
لإلدارة االقتصادية، ومن مث فإن أدوات التقدير التقليدية للمؤشرات 

غالبا ال ختضع دخوهلا االقتصادية ال تستطيع أن تصل إليها، و 
  .للضرائب

أما الباحث عاطف وليد أندراوس فقد عرف االقتصاد غري 
على أنه ذلك االقتصاد املمثل جلزء من أنشطة مشروعة أو "الرمسي 

غري مشروعة يف االقتصاد الوطين أنشطة ينتج عنها سلع وخدمات 
ايضة نقدية تتبادل من خالل األسواق أو غري نقدية يتم تبادهلا باملق

أو تستهلك ذاتيا، وجمموع هذه األنشطة ميارس يف إطار قنوات غري 
واضحة لإلدارة االقتصادية، ومن مث فنواجتها ومداخلها ال تدخل 
ضمن التقديرات الرمسية للناتج والدخل الوطنيني، كما قد ال ختضع 

  (23)".للضرائب
 الرمسي ويعرف األستاذ علي بودالل االقتصاد غري   

بأنه كافة األنشطة املولدة للدخل و اليت ال تسجل ضمن ": )اخلفي(
ربا من االلتزامات  احلسابات الناتج الداخلي اخلام إما تعمد إخفاءه 
القانونية املرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة،و إما هذه األنشطة 

   (24)".املولدة للدخل تعد خمالفة للنظام القانوين السائد يف البالد
  :ات الدوليةتعريفات الهيئ-

حىت منتصف القرن املاضي استعمل مصطلح العمل يف 
السوق السوداء إىل النشاطات اليت تقوم جبانب القطاع الرمسي، غري 

أين انتشرت ظاهرة السوق  II.ع.أن املفهوم اتضح أكثر بعد احل
السوداء عرب معظم أحناء املعمورة وخاصة داخل الدورة املتضررة من 

ا من ذا  احلرب وخملفا دمار وندرة بعض املنتجات األساسية، و
بدأت تظهر تسميات جديدة تشري مجيعها إىل األنشطة غري الرمسية 

االقتصاد غري الرمسي، االقتصاد   (25)،واالقتصاد غري الرمسي نذكر منها
إىل غري ذلك ... املوازي، االقتصاد غري املهيكل، االقتصاد اخلفي 

خدمة يف التعريف باالقتصاد غري الرمسي املتعددة واملست من التسميات
إىل حني صدور التقدير الذي أعده املكتب الدويل للعمل خبصوص 
حالة التنمية يف الدول النامية أطلق بصفة رمسية تسمية النشاط غري 

كما استعملت عدة مصطلحات للتدليل على النشاطات  (26).الرمسي
صاد غري رمسي، موازي، غري الرمسية واالقتصاد غري الرمسي أمهها اقت
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وغريها من ... غري شرعي، خفي، إجرامي، السوق السوداء 
  (27).املصطلحات

األنشطة غري  (BIT)عرف املكتب الدويل للعمل  1972يف سنة    
النشاط غري الرمسي عبارة عن جمموعة : "الرمسية بالشكل التايل

احلوادث املنتجة للسلع واخلدمات من أجل خلق مناصب شغل 
واد لألشخاص املعنيني هذه الوحدات تتميز مبستوى تنظيمي دينء وم

العمل مبستوى صغري، فارق ضئيل أو منعدم بني العمل ورأس املال  
كعوامل إنتاج، أيضا عالقات العمل ترتكز أساسا على العمل 

  (28)،املؤقت، الروابط العائلية أو العالقات الشخصية واالجتماعية
االقتصاديون املهتمني بدراسة هذا ويف هامش التعريف جيمع 

لدولة كينيا متثل  Keith Harthاالقتصاد على أن دراسات األستاذ 
اخلطوات األوىل املمهدة مليالد مصطلح غري الرمسي هادفا من خالل 

غري "ذلك إىل دراسة مشكلة الدخل غري املهيكل، فظهور مصطلح 
للتعريف  قد مهد فعال الطريق إىل بروز مصطلحات جديدة" رمسي

باالقتصاد غري الرمسي فنذكر على سبيل املثال االقتصاد غري املهيكل 
non Structuré املوازي ،Parallèle  تسميات أخرى أطلقت على

  .ظاهرة مشرتكة، أال وهي ظاهرة االقتصاد غري الرمسي
يف جدول  J.C williard.(29)وتسميات أخرى خلصها األستاذ  

طات غري اخلاضعة للقانون مصطلحا شامال للنشا 24يضم 
   .واإلحصاء

يرجع إىل التقرير الشهري " النشاط غري الرمسي"أما ظهور مفهوم    
كما ذكرنا سالفا والذي عرف بتقرير    (BIT)للمكتب الدويل للعمل 

ا حول التنمية بالدول النامية   (30).كينيا، مبناسبة الدراسة اليت قام 
تعريف النشاط غري  1972عام  ولقد اقرتح املكتب الدويل للعمل  

  :الرمسي بالشكل اآليت
النشاط غري الرمسي هو جمموعة وحدات منتجة خلريات أو خدمات "

بغرض خلق عمل وموارد لألشخاص املعنية، هذه الوحدات تتميز 
ز قليل أو منعدم بني يبتنظيم متدين، تعمل مبستوى صغري، مع متي

عالقات العمل ترتكز أساسا  العمل ورأس املال كعوامل إنتاج، كما أن
 (31).على العمل الظريف، العالقات العائلية، الشخصية أو االجتماعية

ذا الشكل يظهر أن البنك الدويل للعمل انطلق من سبعة معايري  و
  :أساسية لتعريف النشاط غري الرمسي هي كاآليت

سهولة االلتحاق بالعمل غري الرمسي، بالنظر إىل غياب احلواجز  1-
االعتماد على املساعدات (استعمال موارد حملية  2- .د الدخولعن

 3- ).العائلية، متويل ذايت، إدخال جواري، غياب القرض املؤسسايت
عدد العمال (احلجم الصغري للمؤسسة  4- .امللكية العائلية للمؤسسة
استعمال تقنيات تفضل اللجوء إىل اليد  5- ).ال يتعدى عشرة عمال

تكوين وتأهيل  6- ).قات أو أيام حمدودة للعملغياب أو (العاملة 
  (32).سوق تنافسي غري مقنن 7- .خارج النظام الرمسي للتكوين

معربا عن رأي املكتب  1976عام  SETHURMAYولقد أضاف   
الدويل للعمل، دراسة منشورة باجمللة الدولية للعمل، معايري أخرى 

  :باملعايري التالية لتعريف النشاط غري الرمسي، ويتعلق األمر خصوصا
- غياب اللجوء إىل القرض املنتظم2- . مرونة أوقات العمل1-

غياب 5- .ميتدين مستوى التعل4- اخنفاض أسعار املنتوجات3
  .استعمال الكهرباء

خالل السنوات الالحقة ظهرت عدة دراسات أخرى حاولت كلها   
رسم معايري لتحديد النشاط غري الرمسي، ولقد اختلفت هذه 

تعاريف واملعايري املستعملة يف ذلك باختالف ميدان الدراسة، ال
ويظهر أنه كلما تعددت املعايري لتعريف النشاط غري الرمسي كلما كان 

  .حتقيق املعايري املعتمدة كلها يف آن واحد أمر صعب نوعا ما
على هذا األساس ميكن القول بأن البنك الدويل للعمل مل يعط   

للقطاع غري الرمسي، بل ترك التقدير لكل دولة تعريفا دقيقا وموحدا 
مهتمة به قصد حتديد املعايري املناسبة وامليكانيزمات املالئمة لتحديد 

  (33).النشاطات اليت تدخل ضمن القطاع غري الرمسي
ولقد عرف امللتقى الوطين اإلحصائي للعمل، يف دورته الرابعة   

نشاطات املستقلة جمموع ال:" عشر، القطاع غري الرمسي على أنه
الصغرية، اليت ميارسها عمال بأجر أو دون أجر، تتميز بنموذج ذي 
دف أساسا إىل  مستوى ضعيف من حيث التنظيم والتكنولوجيا، 
خلق عمل ومداخيل، تتم دون موافقة رمسية من السلطات، وتفلت 
من امليكانيزمات اإلدارية اليت تتكفل بضمان احرتام التشريعات 

وكذا شروط العمل، وهي تعترب ... الضرائب والدخل األدىن املتعلقة ب
  (34).نشاطات خفية

عرف اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي باجلزائر النشاط غري  
أنه عبارة عن عمليات اإلنتاج وتبادل اخلريات "الرمسي على 

واخلدمات اليت ال ختضع كليا أو جزئيا للقوانني التجارية، اجلبائية 
اعية واليت ال تظهر كليا أو جزئيا ضمن اإلحصائيات واالجتم
  (35).واحملاسبة

وحيصر التقرير العام للمؤمتر الرابع عشر اإلحصائي العمل املنعقد يف 
مفهوم القطاع غري ) 1987نوفمرب  06أكتوبر إىل  28من (جنيف 

الرمسي يف جمموعة من النشاطات الصغرية مستقلة مع أو بدون عمال 
النشاطات ممارسة مبستوى تنظيم وتكنولوجيا أدىن  مأجورين، هذه

، اهلدف الرئيسي منها خلق مناصب شغل ومداخيل )ضعيف(
ا، هذه النشاطات متارس بدون مصادقة  لألشخاص الذين ميارسو
ا من اإلجراءات اإلدارية  رمسية للسلطات، نشاطات يتهرب أصحا
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األدىن وإجراءات  اليت متلي عليهم شرعية احرتام دفع الضرائب واألجر
  (36).متعلقة باملسائل اجلبائية وظروف العمل فهي نشاطات مسترتة

فهو جممل النشاطات الصغرية املستقلة بواسطة عمال أجراء أو   
غريأجراء واليت متارس خاصة مبستوى تكنولوجي وتنظيمي ضعيف 
ويكمن هدفها يف تكوين مناصب شغل ومداخيل ألولئك الذين 

ما أن هذه النشاطات متارس بدون املوافقة الرمسية يعملون فيها وك
للسلطات ال ختضع ملراقبة اآلليات املكلفة بفرض إحرتام التشريعات 
ة األخرى املتعلقة  يف جمال الضرائب واألجور الدنيا واألدوات املشا

فاملفاهيم الكربى تتلخص يف (37) .بالقضايا اجلبائية وظروف العمل
تنظيم وتكنولوجيا ضعيفة البحث عن نشاطات صغرية مستقلة، 

العمل واملداخيل وال شرعية هذه النشاطات، األمر الذي أكده 
يعترب نشاط اقتصادي غري رمسي عندما يتجاهل "باحث اقتصادي، 

هذا النشاط كلية أو بصفة جزئية قواعد اإلجراءات املسطرة من 
طرف القانون والتنظيمات من الزاوية التجارية على وجه 

    (38).وصاخلص
على أنه ينحصر يف  A Henni كما عرف األستاذ أمحد هين  

ا تعمل بغض البصر  مجلة من النشاطات اليت ال تراها الدولة أو أ
  (39).عنها

إذن فالقطاع غري الرمسي هو عبارة عن مزاولة نشاطات صغرية 
احلجم، غري مهيكلة منظمة على مستوى فردي أو عائلي وخترج عن 

وبصفة عامة مل يتفق الدارسون على .يف النظام القانوين إطار التصريح
  (40).تعريف موحد للقطاع غري الرمسي

  .نشأة وتطور القطاع غير الرسمي - ثانيا
منذ عدة سنوات مل يكن اقتصاد التنمية حباجة إىل االستناد 
إىل االقتصاد الالرمسي فالتساؤالت األساسية اليت كانت تطرح حىت 

ينات، كانت جمملها مرتبطة بالتصنيع، منتصف سنوات السبع
مدينة، االندماج ضمن التجارة الدولية ومسألة  –العالقات ريف 

الديون، هذه احملاور اليت مل يشري إليها األنثروبولوجيني، اجلغرافيون 
اية سنوات السبعينيات وعكس  وحىت علماء االجتماع باملرة، ومنذ 

أو القطاع غري الرمسي يف  ما كان يطرح من دراسات، فرض االقتصاد
اخلطابات الرمسية ومن طرف فاعلي هذا االقتصاد، فكيف كانت 

  .؟"الالرمسي"بداية ظهور مفهوم 
لقد تفطن علماء االجتماع واالقتصاد منذ السبعينيات إىل 
أمهية األنشطة غري الرمسية اليت متتهنها بعض الفئات االجتماعية يف 

ق العمل،و املسامهة يف عملية التنمية استعاب القادميني اجلدد إىل سو 
   (41).احلضرية

إذ وردت اإلشارة إىل القطاع غري الرمسي للمرة األوىل يف 
عن  1971سنة  Keith Hartالدراسة اليت أجراها كيث هارت 

من دراسته  Hartالعمال يف املناطق احلضرية بدولة غانا وقد خلص 
ل عليه العاملون يف إىل أن هناك منوذجا ثنائيا للدخل الذي حيص

إذ حيصل بعضهم على دخل يتحقق مع العمل يف : املناطق احلضرية
املؤسسات والتنظيمات الرمسية، وحيصل البعض اآلخر على دخل 

 revenuمصدره العمل احلر اخلاص كدخل مكمل

complémentaire  وقد أطلقHart  على هذا النوع من النشاط
  (42).العمل غري الرمسي

ري أمام ركود األجور وكساد السوق والتضخم إذ أصبح ضرو 
املايل، األمر الذي جعل من التضامن العائلي واللجوء إىل القرض 

 Hartسياسة ومسلك يسلكه الفرد واجلماعة، والنقد الذي وجه إىل 
م مل يتحدثوا عن قطاع غري رمسي  نيواالقتصادي يف هذا السياق هو أ

لحصول على مداخيل ولكن حتدثوا عن طرق وفرص ال شرعية ل
Opportunités de revenus  جدير ذكره جتاهلهم لوظيفة هذا

االندماج االجتماعي، (القطاع فيما خيص اجلانب االجتماعي 
 االستقرار االقتصادي،حرية املمارسة، تلبية احلاجة، االستقاللية،

  (43) ....التفتح 
فعبارة اقتصاد غري رمسي هي من ابتكار مؤسسات دولية 

لإلشارة إىل وقائع ...  (B.I.T)نك الدويل، املكتب الدويل للعمل الب(
ا (جد متنوعة  جتارة الشارع، جتارة املخضرات، األعمال غري املصرح 

  ...).يف املؤسسات الكربى وعمل املنازل 
ي بني خمتلف اهليئات وهلذا قد خيتلف مصطلح الالرمس

نه حيمل مؤشرات وأصحاب القرار والفاعلني االجتماعيني أنفسهم كو 
 اقتصادية 
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  ةــي والتنمية المحليــالعلم البحث
  أستاذ بجامعة المسيلة ،حاب مختارر :الدكتور
 أستاذ بجامعة الطارف ،ساسي سفيان: األستاذ

  
  

إن نقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة يف البلدان العربية يفرض عليها 
ضرورة إجراء الدراسات والبحوث ملعرفة وحل املشكالت اليت تعرتض 

ا ومبا يكفل التوصل إىل استيع ،نقل هذه التكنولوجيا وتوطينها ا
وتطويرا حملياً مبا يتالئم مع اإلمكانيات واالحتياجات والظروف البيئية 
واالقتصادية  واالجتماعية احمللية ويقلل من االعتماد على املورد 

ا   .اخلارجي لتلك التكنولوجيا ومنتجا
كبرية على عاتق أجهزة البحث   اومهام وهذا يلقي أعباءً 

ة لتطوير التكنولوجيا املنقولة والتطوير العلمية يف البلدان العربي
وتكييفها مع األوضاع والظروف احمللية، وإمكانية تشغيلها باملوارد 

إىل االكتفاء  –قدر االمكان  -واخلامات واالمكانات احمللية وصوًال 
  . الذايت يف التشغيل والعمل، مما يقلل من االعتماد على اخلارج

يا ونقلها يعترب إن تشجيع البحث العلمي املتصل بالتكنولوج
أريد للتكنولوجيا احلديثة أن  من األمور اهلامه للدول العربية إذا ما

  .تأخذ مكانتها االجيابية يف دفع عملية التنمية
  :يةــالـاإلشك: أوال

تزداد أمهية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه، 
مها والسيما املتقدمة منها ملدى إدراكها ألمهيته يف استمرار تقد

ا واحملافظة على مكانتها،  وتطورها، وبالتايل حتقيق رفاهية شعو
فالبحث العلمي يساعد على إضافة املعلومات اجلديدة ويساعد على 
دف استمرار  إجراء التعديالت اجلديدة للمعلومات السابقة 

  .تطورها
يفيد البحث العلمي يف تصحيح بعض املعلومات عن الكون 

لظواهر اليت حنياها وعن األماكن اهلامة الذي نعيش فيه وعن ا
والشخصيات وغريها، ويفيد أيضا يف التغلب على الصعوبات اليت قد 

غري  وأاجتماعية  ،اقتصادية ،بيئية ،نواجهها سواء كانت سياسية
إنه يف وقتنا احلاضر أصبح البحث العلمي : ذلك، وميكن القول

تطور بسرعة هائلة واحدًا من اجملاالت اهلامة اليت جتعل الدول ت
ا بطرق علمية ومرجع ذلك هوتتغلب على كل املشكالت اليت تواجه

  :أن تأثري البحث العلمي يف حياة اإلنسان ينبع من مصدرين مها
حيث تقوم اجلهات  ،يتمثل يف االنتفاع بفوائد تطبيقية: األول -

املسئولة بتطبيق هذه الفوائد اليت جنمت عن األحباث اليت مت حفظها 
وتسهيل نشرها بالطبع والتوزيع وطرق  ،خدام املدوناتباست

املخاطبات السريعة اليت قضت على احلدود اجلغرافية واحلدود 
  .السياسية

بىن عليه تيتمثل يف األسلوب العلمي يف البحث الذي : الثاين -
هذا األسلوب الذي يتوخى احلقيقة  -مجيع املكتشفات واملخرتعات 
وال يكتفي باستنباطها من التأمل يف  يف ميدان التجربة واملشاهدة

  . النفس أو باستنباطها من أقوال الفالسفة
تنطلق من البحث العلمي اجلامعي من  مقالناإن إشكالية 

حيث دوره وأمهيته يف سريورة التنمية احمللية ومدى اهتمام الباحث أو 
فرق البحث يف اجلامعة اجلزائرية، واملؤسسات االجتماعية، االقتصادية 
ذا اجلانب احليوي الذي يشكل ركيزة التنمية احمللية، وقد  والثقافية، 

ما هو دور : على املنوال التايلقال امل اجاء تساؤلنا الرئيسي يف هذ
 البحث العلمي اجلامعي يف التنمية احمللية؟

  :وقد اشتقت من هذا السؤال املركزي ثالثة أسئلة فرعية، هي
نجزة من قبل الباحثني يف اجلامعة ما هو دور البحوث العلمية امل -

  لصاحل التنمية احمللية؟ 
  ما هي طبيعة العالقة اليت تربط بني اجلامعة والتنمية احمللية؟  -
ما هي معوقات تطوير البحث العلمي ودور ذلك يف التنمية  -

  احمللية؟
  تحديد المفاهيم : ثانيا
 :تحديد المفاهيم .1

 :مفهوم البحث العلمي 1-1

، نالحظ أنه يتكون "البحث العلمي"حتليل مفهوم  إذا حاولنا
بذل اجلهد "وتعين يف الداللة اللغوية " البحث"من عبارتني اثنتني، 

الطلب أو التفتيش أو التقصي "وهو يعين كذلك  )1("يف موضوع ما
، فهي "العلمي"أو أمر من األمور، أما عبارة " عن حقيقة من احلقائق

 )2(،"املعرفة والدراية وإدراك احلقائق"اه والعلم معن ،تنتسب إىل العلم

عمال علميا أو "بينما تعين عبارة البحث العلمي يف اللغة الفرنسية 
ومن الناحية االصطالحية فيعرفه حيي زكريا الل،  )3(،"سعة االطالع

، فكلمة البحث، "العلم"و" البحث"بأنه يتكون من عبارتني اثنتني 
سؤال واالستقصاء والوصول إىل الطلب والتفتيش وال"تعين لغويا 

إدراك الشيء على "، أما املعرفة فتعين "معرفة حقائق أو مبادئ عديدة
نوع خاص من املعرفة، "أو هو " حقيقته ومعرفة احلقائق املتصلة به

يبحث عن القوانني العامة اليت تربط بني جمموعة من احلقائق اخلاصة، 
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البشري وتعديالت  على أساس ما أوجده من صورة جديدة للمجتمع
إعادة "، ويعين أيضا "يف التنظيمات االقتصادية ويف وظائف الدول

  ) 4(."بناء الوجود يف وقت الحق، بواسطة عملية التصور الفكري
على ضوء هذا التعريف، فإن البحث العلمي املفصل هو 

عملية إدراك وحماولة معرفة احلقائق، األسس والبحث عن القوانني "
استقصاء، يكون الغرض منه اكتشاف "نه أيضا ، ولك"العامة

، وهذا ما جنده يف التعريف الذي يفيد أن البحث "فرضيات حتليلية
استقصاء وفحص منهجي حول قطاع خاص، أين يتم "العلمي هو 

واملالحظ أن  )5(،"اكتشاف العوامل املؤثرة واقرتاح فرضيات تفسريية
باعتباره عملية هذا التعريف، يرتكز على فكرة البحث العلمي 

تشخيص للظواهر املراد دراستها، عن طريق إتباع طريقة عملية 
وباستخدام منهج حمدد، وهذا ال ميكن أن يتحقق إّال باكتشاف 
العوامل واستخالص فرضيات تفسريية، تشرح أسباب الظاهرة حمل 

  . الدراسة
لكن البحث العلمي، ليس جمرد اكتشاف للعوامل املؤثرة 

ت تفسريية، بل يتعدى ذلك إىل اعتباره أداة من واقرتاح فرضيا
األدوات اليت تنمي اإلدراك وتكشف عن االلتباس الذي يكتنف 
الظاهرة املراد دراستها وتطوير الفرد واجملتمع، وهو طريقة منظمة، 
تأخذ يف احلسبان معطيات احلاضر وحاجات اجملتمع املستقبلية، 

أو دراسة متعمقة، متثل  " لعرض مفص"وهذا ما يدفع إىل تعريفه بأنه 
كشفا حلقيقة جديدة أو تأكيدا على حقيقة قدمية، سبق حبثها 

ا شخص (وإضافة شيء جديد هلا أو حل ملشكلة  كان قد تعهد 
وهناك من يعرف البحث  )6(بتقصيها وكشفها وحلها،) باحث، مثال

سلوك إنساين منظم، وطريقة ) أوال وقبل كل شيء(العلمي على أنه 
فكري وأسلوب يف تقصي احلقائق، اعتمادا على مناهج يف الت

موضوعية حمققة، للتعرف على االرتباط الوثيق بني احلقائق، مث 
فالبحث العلمي  )7(استخالص املبادئ العامة أو القوانني التفسريية،

التساؤل، أي توجيه األنظار حنو مشكلة وإثارة التساؤالت : يعين
، وهو يعتمد على ثالثة مرتكزات حوهلا والسعي إىل اإلجابة عنها

  : أساسية
  .وجود ظاهرة أو جمموعة من الظواهر اليت تصلح أساسا للدراسة )1
استخدام املنهج العلمي يف البحث عن أسباب تلك الظواهر  )2

  . والكشف عن العالقة السببية بني املتغريات
 .التوصل إىل جمموعة نظريات وقوانني علمية، تفسر تلك الظواهر )3

 : هوم الجامعةفم -  1-2

لقد وردت تعريفات متباينة حول عبارة اجلامعة، وقبل 
استعراض هذه املصطلحات اليت تناولتها اصطالحيا، نتناول تعريفه 

لغة ليكون أكثر وضوحا، تشري عبارة اجلامعة يف اللغة العربية إىل 
جمموعة املعاهد العلمية اليت تسمى كليات، يتم فيها تدريس اآلداب "

وجند التعريف نفسه  )8(،"والعلوم، بعد مرحلة الدراسة الثانويةوالفنون 
جمموعة ) "université(يف اللغة الفرنسية، إذ تعين كلمة جامعة 

  )9(."مدارس أو جمموعة معاهد أو كليات، تتوىل مهمة التعليم العايل
أما من حيث االصطالح، فقد اختلفت كثري من اآلراء  

مراد بن (حتديدا دقيقا، إذ يعرفها ، "اجلامعة"حول حتديد مفهوم 
ا ) اشنهو مؤسسة أوجدها أفراد لتحقيق أهداف ملموسة "على أ

، ويؤسس كل جمتمع جامعته، "تتعلق باجملتمع الذي ينتمون إليه
مشكالته اخلاصة وتطلعاته واجتاهاته السياسية  انطالقا من

ال  واالقتصادية واالجتماعية، ومن مث تصبح اجلامعة مؤسسة تكوين
ا من جانب واحد ومن داخل جهازها، بل  حتدد أهدافها واجتاها
تتلقى هذه األهداف من اجملتمع الذي تقوم على أسسه ويعطيها هو 

إذن وجدت اجلامعة كمؤسسة،  )10(وحده، حياة ومعىن ووجودا،
دف وحاجة إنسانية لتحقيق أهداف اجتماعية حمددة وقد أوجدها 

  .اجملتمع لتكون يف خدمته
  :التنمية المحلية1-3

ليست التنمية احمللية جمرد وسيلة تقدمي خدمات، وإمنا هي  
  :تغيري مقصود وهادف يشتمل، على عنصرين اثنني مها

  . تغيري األوضاع االجتماعية القدمية اليت ال تتماشى وروح العصر -
إقامة بناء اجتماعي حديث، تنبثق عنه عالقات جديدة وقيم  -

واسع للحاجات األساسية االقتصادية،  مستحدثة مع إشباع
  .االجتماعية والثقافية، وغريها من احلاجات

ويقصد بالتغيري، ذلك النوع من التغيري الذي يستدعي 
استعمال آليات ومنظمات اجتماعية، ختتلف نوعيا عن سابقتها من 

الدور، القيمة والغاية، وهو ما يؤدي إىل إدخال تعديالت يف : حيث
القات االجتماعية، االقتصادية والثقافية، يف اجملتمع األنسجة والع
  احمللي برمته

تتضمن التنمية احمللية بلوغ جمموعة من األهداف : دافهاــأه 1-4
اليت تسهم يف مجلتها يف حتسني املستوى املعيشي للسكان احملليني، 
وهي ختتلف حبسب طبيعة اجملتمع احمللي، موقعه وحجم الطاقة 

  :تمدها لتنفيذ خطط التنمية املعتمدة، ومن بينهاالبشرية اليت يع
وهي اليت ختتلف : تحقيق الذات وتأكيد الشعور باإلنسانية. 1

حبسب طبيعة ومميزات اجملتمع احمللي وتارخيه، فال بد من حتسيس 
  .الفرد بقيمته ومكانته ودوره يف العملية التنموية، مبا حيقق ذاته

ويعين ذلك حترير : اضلةإتاحة الحرية والقدرة على المف. 2
الطبيعية، : اإلنسان، من خمتلف صور وأشكال اإلكراهات
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االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجية، مبا ميكن اجملتمعات احمللية، 
ا على املسامهة يف بناء نفسها   .  من إثبات قدرا

إذ أن الغاية األولية، هي  :إشباع الحاجات األساسية لألفراد. 3
احلاجات اليت تؤهل أفراد اجملتمع احمللي، للشعور تلبية خمتلف 

بالطمأنينة، والقضاء على خمتلف أنواع التهميش، الفقر، املرض 
  والبطالة   

وذلك عن طريق  :الحد من التفاوت في المداخيل والثروة. 4
حتسني متوسط الدخل الفردي الذي يسهل عملية االستفادة من 

املساواة، بني مجيع املواطنني يف كامل الثروة احمللية والقومية على قدم 
الرتاب الوطين، وهو ما يقلل من الشعور بالدونية ويقوي رابطة 

  . االنتماء االجتماعي والسياسي للمجتمع احمللي والقومي
هي من بني أهم االنعكاسات اليت  :زيادة الدخل المحلي. 5

يعة ختلفها سياسة التنمية احمللية، بشكل عام، ويرتبط ذلك، بطب
احلال مبستوى النشاطات االقتصادية وتنمية املوارد البشرية ومدى 
مسامهة األفراد يف احلركة االقتصادية، بصورة عامة، لكن حتسني 

الطبيعية، : ذلك، يتوقف على قدرات وإمكانات اجملتمع احمللي، ذاته
  . التكنولوجية، االقتصادية واالجتماعية

ويتم ذلك، من خالل تدعيم  :بناء القاعدة المادية للتقدم .6.3
وتوسيع القطاعات الرئيسية، يف امليدان االقتصادي واالجتماعي، 
ذلك أن توسيع القاعدة االقتصادية، مثال، يشجع على الرفع من 
املستوى اإلنتاجي للمجتمع احمللي، وهو ما ينعكس إجيابيا، على 

دد، عن مداخيله وقدراته املالية اليت تسهل عملية االستثمار املتج
طريق زيادة حجم االدخار، ومن مث توفري فرص العمل ألكرب شرحية 

  . اجتماعية ممكنة
 :النظريات السوسيولوجية الموجهة للبحث: ثالثا

إذا اعتربنا اجلامعة نسقا اجتماعيا مفتوحا على احمليط 
ا تقوم بوظائف متعددة، ختتلف  االجتماعي العام، ونظرا لكو

تمع، فإننا مدعوون إىل حتليلها استنادا إىل باختالف احتياجات اجمل
جمموعة من النظريات السوسيولوجية وأمها النظرية البنائية الوظيفية 

وذلك إلضفاء الطابع السوسيولوجي  .ونظرية األنساق املفتوحة
ا إحدى النظريات الكربى اليت تضطلع مبهمة تفسري . عليها وأل

 . التغري االجتماعي بشكل عام

 : الوظيفية- البنائيةالنظرية  -1

تركزت معامل النظرية البنائية الوظيفية على دراسة الظواهر 
االجتماعية، انطالقا من بعض املنطلقات األساسية، حددت يف 

، م19فلقد كان رواد علم االجتماع يف القرن . بادئ األمر باملماثالت
، متأثرين بأوجه التشابه اليت "هربرت سبنسر"مثل أوجست كونت و

وبني احلياة ) العضوية(ظوها ما بني الكائنات البيولوجية الح
بصفة خاصة إىل إعالن مبدئه " سبنر. هـ"واجته  ،االجتماعية

ميثل علماء االجتماع الوظائفيون  ،"املماثلة العضوية"املعروف، مببدأ 
النظم االجتماعية، بوصفها مماثلة للكائنات العضوية على أساس أن 

ية، تشبع وحتقق املتطلبات الضرورية الالزمة تلك البيئات االجتماع
ويضيف هؤالء العلماء النظم االجتماعية،  ،لبناء اجملتمع واستمراره

فالنظم االقتصادية تؤدي  ،على ضوء الوظائف الرئيسية اليت تؤديها
فاألسرة على سبيل اإلشارة، تؤدي وظيفة  ،وظائف اإلنتاج والتوزيع

أما النظام السياسي،  ،شئة االجتماعيةاإلنتاج البشري والتوالد والتن
فيقوم حبماية املواطنني من االعتداءات األجنبية، يف حني أن النظم 

  ) 11( .التعليمية تؤدي وظيفة نقل املوروث الثقايف من جيل إىل جيل
من أبرز من ) Talcott Parsons" (تالكوت بارسونز"وقد اعترب 

ذي قدمه اعترب كمشروع فالطرح ال ،مثل االجتاه البنائي الوظيفي
وقد جرى تبنيه من قبل علوم أخرى يف  ،لدراسة اجملتمع بأسره

وقد  ،الواليات املتحدة األمريكية وخباصة من قبل العلوم السياسية
وضع بارسونز األسس النظرية للبناء االجتماعي العام القائم على 

اصر التوازن الدائم بني عناصره، من خالل توزيع دقيق لوظائف العن
وهلذا الغرض، فقد انصب اهتمام  ،االجتماعية وأدوارها ومصاحلها

  : بارسونز على شرح النظام االجتماعي العام ومن أمهها
  .السيطرة على التوترات عند بروزها -
  .اخلضوع لقيم اجتماعية تلعب دور الثوابت املعرفية -
ا -   .تكييف النظام مع بيئته، حيث أن لكل بيئة خصوصيا
  )12( .نسيق بني األجزاء األساسية للنظامالت -

إذن، تعترب الوظيفية حسب بارسونز عملية تكييف 
  . وتنسيق وتركيب لألجزاء األساسية للنظام االجتماعي

وقد حظيت فكرة البناء والوظيفة باهتمام الباحثني يف 
 .B(ملينوفسكي . األنثروبولوجيا االجتماعية ومنهم ب

Malinowski (راونراد كليف ب"و) "Radcliffe-Brown .( فاألول
تؤسس جهازا  ،األفكار واملعتقدات والعادات اإلنسانية"يرى أن 

ة املشاكل امللموسة اليت  واسعا يضع اإلنسان يف موقف إجيايب جملا
وذلك من أجل إشباع تلك  ،تقف كعائق أمامه وأمام تكيفه مع بيئته

، الرضا عن فالوظيفية، تعين دائما حسب ملينوفسكي ،احلاجة
إىل فعل استقبال " األكل"احلاجة انطالقا من الفعل البسيط وهو 

وهذا موجود ومسجل يف كل نظام املعتقدات وحمدد عن  ،االتصاالت
هذا يعين أن كل ثقافة، جيب أن تشبع احلاجات  )13(".طريق الثقافة

ا تعمل على تنظيم حياة الفرد   . البيولوجية لإلنسان، إضافة إىل أ
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دوركامي النظام . ميلرادكليف براون فيقبل بتعريف إأما 
الصلة اليت تكون بينه وبني حاجات الكائن "االجتماعي على أنه 

بالظروف الضرورية "ولكنه يستبدل كلمة حاجات  ،"االجتماعي
ويرى أن تطبيق هذا التعريف، مع تعديله على العلوم  ،"للمعيشة

وهلذا،  ،يف الوجود احليوايناالجتماعية يتضمن القول بأن هناك مثلها 
 ،جمموعة من العالقات بني وحدات ككل هلا كيان"يعرف البناء بأنه 

ولكن التنظيم  ،وخالل فرتة من الزمن، ال تبقى اخلاليا كما كانت
ا والعملية اليت تعمل على االستمرار البنائي  االجتماعي يبقى متشا

ذا التحليل على ونستطيع أن نطبق ه ،"احلياة"للكائن احلي تسمى 
ذلك أننا إذا الحظنا جمتمعا صغريا، نالحظ وجود . احلياة االجتماعية
يرتبطون عن طريق ) الوحدات اإلنسانية(فاألفراد  ،بناء اجتماعي

واستمرار البناء االجتماعي،  ،جمموعة معينة من العالقات االجتماعية
 ،اتال يتحكم بالتغريات اليت حتدث للوحد" البناء العضوي"مثل 

واحلياة االجتماعية  ،واستمرار البناء، يبقى عن طريق عملية احلياة
ا وظيفة البناء االجتماعي وهنا قام  )14(،"للمجتمع هنا تعرف على أ

وانتهى إىل  ،رادكليف بروان، مبقابلة احلياة االجتماعية باحلياة العضوية
أن هناك اختالف بني التمثيل العضوي "نتيجة مفادها 

  .      ، نظرا الختالف تركيبة الطرفني بنائيا ووظيفيا"عيواالجتما
فإنه يستخدم ) E. Evans-Pritchard"(إيفانز بريتشارد"أما 

األمم والقبائل : البناء االجتماعي، على أنه اجلماعات الدائمة مثل
والعشائر اليت حتتفظ باستمرارها وهويتها كجماعات، بالرغم من 

فاجلماعة  ،)نتساب إىل هذه اجلماعاتأي اال(التغريات يف العضوية 
من حيث هي جمموعة من العالقات القائمة، بينما يتغري 

قد ركز على اجلماعات " بريتشارد-إفانز"وإذا كان ) 15(أعضاؤها،
االجتماعية يف تفسري البناء االجتماعي، فإن الوظائفيني احملدثني، 

ا يف در  اسة البناء حاولوا تطوير نظرية معينة ميكن االستعانة 
وتتلخص هذه النظرية، يف تأكيد وجود  ،االجتماعي والتنوع الثقايف

اجلماعة وإمكانية منو النسق االجتماعي واتساع نطاقه، مع توضيح 
فضال عن حتديد التطورات املختلفة اليت  ،إمكانية دوام هذه اجلماعة

   )16( .تطرأ على ثقافتها وخاصة ما تعلق منها بأهدافها
الل هذا العرض، تبني لنا أن فكرة الوظيفية هي إذن ومن خ

يف جمملها متضمنة لفكر البناء، ومبا أن العنصرين ميثالن وجهني 
البناء يستخدم لوصف الثبات "لعملة واحدة، ألنه يف غالب األمر 

النسيب يف النظام، أما الوجه الديناميكي، فهو الذي يسمى 
فة الثابتة والوظيفية عبارة عن ، وبعبارة أخرى البناء هو الوظي"الوظيفة"

وتعترب النظرية البنائية الوظيفية ) 17(،"سلسلة البناءات املتغرية بسرعة
  : أن التغيري له ثالثة مصادر أساسية، هي

ذلك أن النسق . تالؤم النسق مع التغري اخلارجي -
  . االجتماعي، حتل بداخله عوامل االحنراف وعوامل التوازن

  .التفاوت البنائي والتباين الوظيفيالنمو الناشئ عن  -
التجديد واالخرتاع من جانب األفراد أو اجلماعات يف  -

  ) 18( .اجملتمع، يف النسق االجتماعي الثقايف
ومن هذا املنطلق، نستنتج أن النظرية البنائية الوظيفية، رغم 
ا نظرية، مل  ا تعرف على أ االنتقادات اليت وجهت هلا خاصة أ

واضحة ملشكلة العالقة بني الفرد واجملتمع، إضافة إىل  تقدم مناقشة
ا تعتمد  الضعف الظاهر للمناهج املستخدمة يف االجتاه الوظيفي، أل
يف الغالب على حدس الباحث أو قدرته على مالحظة الوظائف 
املختلفة اليت تؤديها البناءات الفرعية أو وحدات النسق، فقد اعتربت 

ية، اجتاها نظريا برزت معامله حديثا، وبذلك الوظيف-النظرية البنائية
أصبح حيتل مكانة مميزة يف علم االجتماع، منافسا بذلك أغلب 
النظريات يف احلقل السوسيولوجي وأمها املاركسية الكالسيكية 

إن تطرقنا إىل هذه النظرية يف دراستنا يساعدنا  ،واحملدثة، متجاوزا هلا
اما اجتماعيا تصنف ضمن النظم على فهم دور اجلامعة، باعتبارها نظ

التعليمية اليت تؤدي وظائف ديناميكية خمتلفة ومتعددة ومن أبرزها 
البحث العلمي الذي تسعى من خالله إىل أن تسهم يف عملية 
التنمية، داخل اجملتمع من خالل القضاء على االختالالت اليت 

  . تعرفها املؤسسات اجملتمعية األخرى وأمها االقتصادية
هذا الدور أو الوظيفة املسندة إىل اجلامعة، حتتل مكانة  ولعل

ا لصاحل  متميزة داخل اجملتمع، نظرا للمهمات احليوية اليت تقوم 
التنمية، لذلك، مت تناول األنساق االجتماعية املفتوحة، إلعطاء األمر 
أكثر توضيحا، باعتبار اجلامعة مؤسسة متفتحة على احمليط 

ر به، كما سبقت مناقشة ذلك، فالبحث االجتماعي، تؤثر وتتأث
العلمي الذي تنجزه هذه األخرية ميثل بوابة منفتحة على البيئة 
ا، وهذه  االجتماعية، فهو أداة وصل بينها وبني املؤسسات احمليطة 
األخرية، تؤثر فيها من خالل خمتلف املشكالت اليت تعرتضها 

تتالءم وتتطلب من املؤسسة اجلامعية إعداد برامج وحبوث 
  . واملستجدات االجتماعية والثقافية اليت تفرزها عملية التنمية

  : نظرية النسق االجتماعي المفتوح-2
 Ludwig(يعترب العامل الفيزيولوجي لودفيج فون برتالنفي 

von Bertalanffy ( األب املؤسس للنظرية العامة لألنساق، بعد
لن عن أع 1930-1926نشر جمموعة من املقاالت بني سنوات 

) Théorie générale des systèmes" (النظرية العامة لألنساق"
، واستعرض األسس اجلوهرية هلا بالفرنسية، يف كتاب 1947سنة 

1973 حيمل االسم نفسه عام
يف مرحلة أوىل، حسب مفهوم  )19( 
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النسق، فإن فهم اجملموع ال يستدعي العناصر املكونة له وحسب، 
ها وتفاعلها مع احمليط، وهكذا، تفتح هذه لكن العالقات القائمة بين

النظرية بابا جديدا للعلماء، من كل حدب وصوب، الذين عانوا من 
ا بوصفها  النظرة اآللوية والتحليلية الكالسيكية للظواهر اليت يتناولو
جمموعة من عناصر السلوك اليت ميكن توقعها، حبيث كان كل باحث 

ن، يبدو أن القوانني يعمل بشكل منعزل، كل يف ختصصه، لك
واملبادئ املتماثلة، قد برزت يف دراسات أجريت يف ميادين خمتلفة، 

الفيزياء، التحليل النفسي، البيولوجيا والعلوم االجتماعية، من : مثل
هذه املعاينة، نشأت النظرية العامة لألنساق اليت تتسم بطابع عام، 

  .    تمعيةوأصبحت بذلك، أسلوبا جديدا يف تفكري الكلية اجمل
ويعترب هذا االجتاه اجملتمع جمموعة من األنساق، تتسم 

التجديد والرتابط، فالتجديد يعين أنه ميكن : بسمات أساسية هي
حتديد العناصر الداخلية املكونة للنسق ومتيزها عن تلك العناصر 
اخلارجية عنها أو تلك اليت ال تشكل أجزاء من مكوناته، بينما تشري 

إىل أن مجيع عناصر النسق االجتماعي، ترتبط ببعضها  "الرتابط"مسة 
البعض، حبيث أنه إذا طرأ تغيري على عنصر واحد من هذه العناصر، 

فون . يعتقد ل )20(فإن على مجيع العناصر األخرى أن تتغري،
أن هدف النظرية العامة لألنساق هو صياغة مبادئ مقبولة "برتالنفي 

العناصر اليت تكونه والعالقات يف كل نسق، بغض النظر عن طبيعة 
، واستنادا إىل نتائج الطاقة احلرارية "اليت تربطه

)thermodynamique ( النسق "فقد أدخل فون برتالنفي مفهوم
، على خالف األنساق املغلقة، أي أن النسق يكون يف "املفتوح

ا، وتشكل هذه اخلصائص  )21(عالقة مع البيئة اليت يؤثر فيها ويتأثر 
عد األساسية للمقاربة النسقية لظاهرة التغري يف األنساق القوا

األسرة، املؤسسة، اجلمعية، اجلماعات، اجملتمع احمللي، : االجتماعية
أو اجلزئي ) العام(اخل وميكن مالحظتها سواء على املستوى املاكروي 

األسرة أو اجلماعة يف : ، مرورا باألنساق الوسيطية، مثل)الفردي(
ا من أن تعترب هذه املقاربة، مبثابة حل سحري، فإن املؤسسة، ويعيد

هذه النظرية تعترب بديال عن املناهج التقليدية، يف عامل متحول بسرعة  
  .كبرية، تصبح فيه املواقف املتناولة دوما أكثر تعقيدا

لقد أخذ تناول األنساق املفتوحة، يتبلور يف دراسة السلوك 
اليت أجريت يف إطار نظرية ) 1958" (رايس"التنظيمي، وتعترب دراسة 
-يتضمن مفهوم النسق االجتماعي(التقنية -األنساق االجتماعية

التقين، التفاعل احلاصل بني العوامل االجتماعية والتقنية 
دراسة ) اإلنتاجية الصناعية) املؤسسات(يف األنساق ) التكنولوجية(

رورة أن ميدانية، يف إطار تناول األنساق املفتوحة والذي يؤدي إىل ض
تتفتح املؤسسة على حميطها اخلارجي، بل ضرورة تفاعلها معه، وقام 

بإجراء دراسة يف مصانع مبدينة أمحد أباد باهلند،  1958سنة " رايس"
وكان اهلدف منها استكشاف أثر التغيري التكنولوجي، باستبدال 

االجتماعي للعمال وتأثري ذلك يف - آالت الغزل يف السلوك النفسي
لقد اعترب رايس املؤسسة ككائن حيوي متفتح على حميطه  اإلنتاج،

اخلارجي ويتبادل معه أنواع الطاقة املختلفة، بواسطة عملييت االسترياد 
  . استرياد رؤوس األموال واليد العاملة وتصدير املنتوجات: والتصدير

املؤسسة "نشر رايس كتابا آخر حتت عنوان  1963ويف سنة 
 .E.L(وتريست ) F.E. Emery(إمري  ، كما قام كل من"وحميطها

Trist ( بدراسة تأثري احمليط يف النشاط التنظيمي، وقد أدى االهتمام
ذه النظرية املوسعة للمحيط االجتماعي إىل االهتمام مبيدان آخر 

ورغم اختالف الدراسات  )22(،"البيئة التنظيمية"مساه الباحثان بعلم 
ا بينت ووضحت اليت تناولت موضوع األنساق املفتوحة ، إّال أ

األمناط املتنوعة اليت تساعد على فهم املنظمات باعتبارها أنساقا 
تسعى إىل التكيف مع احمليط اخلارجي، وباعتبار اجلامعة نسقا 
مفتوحا على احمليط اخلارجي، تأخذ منه الطلبة وتصدر له متخصصني 

عنصرا  وحمرتفني ومعرفة تقنية، من خالل البحث العلمي، فهي تعترب
فعاال يف دفع وترية التنمية، عن طريق التنقيب يف اجملاالت 
والقطاعات احليوية اليت يرتكز عليها االقتصاد احمللي والوطين ومعرفة 

  .       آلياته من أجل حتقيق تنمية حملية وشاملة
لذلك يعترب البحث العلمي اجلامعي، مهزة وصل بني اجلامعة 

ا، فهو بوابة مفتوحة واملؤسسات االقتصادية واالج تماعية احمليطة 
بني العنصرين، فاجلامعة بوصفها املؤسسة الرئيسية املنجزة لألحباث 
العلمية، متثل تنظيما أو نسقا اجتماعيا ال ميكنه أن يعيش مبعزل عن 
ا تعترب مبثابة نسق فرعي من  بقية املؤسسات األخرى يف اجملتمع، أل

حسبما أكدته نظرية (د يف اجملتمع مجلة األنساق األخرى اليت توج
، ومن احليوي أن تعمل املؤسسة اجلامعية، بوصفها نسقا )األنساق

ا باحمليط اخلارجي، املتمثل يف املؤسسات  مفتوحا على توطيد عالقا
االجتماعية املختلفة يف الرتبية والتعليم أو الصحة أو االقتصاد أو 

دف  الشؤون الثقافية أو غري ذلك من املؤسسات اجملتمعية، وذلك 
رفع نسق التنمية اليت ترتكز على البحث العلمي باألساس يف شىت 

  . االختصاصات
من هنا جيد تركيزنا باألساس على هذه النظرية املتوسطة املدى 
ذا املعىن، ليست برجا عاجيا منغلقا على  تربيره املنهجي، فاجلامعة 

يف جزء كبري منها على نفسه، بل أن حياة اجلامعة وتطورها يعتمد 
حميطها اخلارجي، املتمثل يف املؤسسات االجتماعية املختلفة اليت هي 
حباجة ماسة إىل مسامهة اجلامعة، من خالل البحث العلمي، ألجل 
ا االقتصادية واالجتماعية، وهذا بالتايل ما يسمح للجامعة  نشاطا
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هاتني النظريتني بلعب دورها الدافع يف العملية التنموية، إذا تناولنا 
الوظيفية ونظرية األنساق املفتوحة، فإننا نالحظ بال ريب -البنائية

ما حتلالن بصورة واضحة، طبيعة املؤسسة اجلامعية بوصفها أحد  أ
اليت تعمل على حتقيق توازن بناء اجملتمع، عن ) االجتماعية(األنظمة 

ا املتمثل يف طريق تفاعلها واتصاهلا بغريها ومن خالل الدور املنوط 
ذا الدور، تساهم يف  إنتاج املعرفة والبحث العلمي واستهالكه، وهي 
تلبية متطلبات املؤسسات االجتماعية واالقتصادية األخرى، يف 
مراحل التنمية العديدة اليت يؤدي عدم تلبيتها إىل اضطرابات 

  . واختالالت، تؤثر سلبيا على البناء االجتماعي برمته
اجلامعة هي أحد أنساق النظام االجتماعي العام ذا املعىن، ف

، لكن بقاءها يتطلب منها التفتح على غريها من األنساق )اجملتمع(
االجتماعية األخرى، وذلك عن طريق جسر البحث العلمي الذي 
يتطلب تفاعل وتعاون تلك املؤسسات االقتصادية واالجتماعية 

ر الذي تقوم به هذه والثقافية والصحية مع اجلامعة لتجعل من الدو 
ا يف إطار التنمية  األخرية، أمرا حيوا هلا وجلملة املؤسسات احمليطة 

  .الشاملة
الوظيفية يشكل -وبناء على ذلك، فإن تبنينا للنظرية البنائية

حماولة حتليل عملية التغري االجتماعي العام، عرب عملية التنمية 
االقتصادية اليت حترك -االجتماعية اليت هي أهم العمليات االجتماعية

دواليب اجملتمع وحتفظ توازنه، بينما تفتح نظرية األنساق املفتوحة 
الباب واسعا على حيوية التواصل بني اجلامعة واجملتمع احمللي، 
باعتبارها نسقا اجتماعيا وبقية األنساق االجتماعية األخرى اليت 

موية، وهذا ما متثلها املؤسسات االجتماعية املتدخلة، يف العملية التن
يشري يف األخري إىل نوع من التالزم العضوي بني النظرية العامة 

) نظرية األنساق املفتوحة(والنظرية الفرعية ) الوظيفية-البنائية(
  . وتكاملهما يف مثل هذه الدراسات السوسيولوجية

  واقع البحث العلمي في الجزائر :رابعا
 ميدان البحث رغم اجملهودات املبذولة من قبل الدولة، يف

العلمي، إّال أن واقع البحث العلمي اجلامعي يف اجلزائر ال يزال يعاين 
قصورا واضحا، يف تلبية االحتياجات احمللية والوطنية، إضافة إىل 
اإلجنازات احملتشمة يف هذا امليدان، مقارنة بإجنازات الدول األخرى، 

إّال ما قدره ذلك أن اجلزائر مل ختصص يف السنوات العشر األخرية، 
)0.27  ( من ناجتها اإلمجايل للبحوث العلمية، بينما جتاوزت هذه

يف البلدان املتقدمة، فالبحث العلمي اجلامعي يف )  3(النسبة 
اجلزائر مل يلعب بعد الدور احلقيقي املناط له وهو حتقيق عملية التنمية 

أن "هو  وخدمة اجملتمع، ذلك أن االعتقاد الذي كان سائدا وال يزال،
، لكن تبني أن تضخم أعداد الطلبة "البحث اجلامعي دعامة التنمية

جعل من املؤسسة اجلامعية مؤسسة مقفلة، تغذي نفسها بنفسها، 
وهذه احلالة صورت وسوقت تلقائيا مفهوم البحث العلمي ونقدت 
مفهوم النمو االقتصادي، فالبلد الذي يستنفر قواه للقيام بالبحث 

ا املتطورة، يصل إىل  العلمي، مستعينا خبربات البلدان األخرى وآال
نتائج علمية مفيدة، لكنها ال ترتجم إىل تنمية اقتصادية، مبعىن توفري 
خربات مادية جديدة، وهذه  احلقيقة ترفضها اجلامعة اليوم، ال عن 
قصد وإصرار، ولكن عن تطور تلقائي فرض نتائجه السلبية، دون أن 

ومن أهم املعوقات اليت حتول دون السري  )23(جيد أمامه من يعارضه،
  : احلسن ملسار البحث العلمي يف اجلزائر، نذكر

عدم وجود نظام واضح خاص بالبحث العلمي والعاملني  - )1
فيه، وهنا يتعني رفع مستوى التمويل املخصص ألنشطة البحث 

فمنحة البحث ال تتناسب مع ما يبذله الباحثون : "العلمي اجلامعي
كما أن األموال املخصصة للبحث تصرف أحيانا كثرية،   من جهود،

  .   بطرق غري عقالنية ومن دون رقابة صارمة
عدم وجود منهجية واضحة يف مسرية البحث العلمي، يتم  - )2

ا إداريا   .االلتزام 
ال  -على قلتها-إن طبيعة البحوث والدراسات اجليدة  - )3

  . تنعكس مباشرة على مسار التنمية
  .  املؤهلني للعمل يف جمال البحث العلمي اخنفاض عدد - )4
افتقاد البحث العلمي اجلامعي يف اجلزائر إىل سياسة واضحة  - )5

املعامل، رغم اجلهود املبذولة خاصة يف السنوات األخرية اليت مت فيها 
ختصيص غالف مايل معترب للبحث العلمي، لذلك، فقد بقيت 

والفردية، يف اختيار  جمهودات الباحثني، يطغى عليها طابع االرجتال
 )24( .املوضوعات اليت ال ختدم يف النهاية األهداف املشرتكة العامة

ا احلقيقة املرة بأن مكانة اجلامعة هي اليوم موضع شكوك،  إ
ما يعين زيادة على أن وجودها مهدد على كافة األصعدة، أن واقعها 

حتت ذاته يطرح أكثر من إشكال حبكم أن طبيعتها ووظائفها تقع 
يتم  الذي ما طائلة إعادة نظر يف العمق، ما هي فائدة اجلامعة؟ 

؟ ما هي أمناط اجلامعةالقيام به ؟ ما هي طبيعة اخلطاب الذي يسود 
يف خمتلف  العالقة اليت تربط بني أولئك الذين ينتسبون إليها

املستويات؟ ما هي شروط عملها بشكل صحيح، أي أن تؤدي 
ا  أو تكييفها مع تأييدها  وتشرعن فكرة املهمات اليت تتكفل 

احلاجات اجليدة عند الضرورة؟ تطرح هذه التساؤالت اليوم بإحلاح يف 
بالريبة وفقدان األمل، على أساس الظن أو اخلوف من  تتمسحبيئة 

أن يكون زمن اجلامعة قد وىل وجيب عليها أن ترتك املكان لشيء 
  .ب دفعها جراء ذلكآخر، ال يزال مبهما، وما هي الضريبة اليت جي
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من خالل ما متت مناقشته، نالحظ أن البحث العلمي 
اجلامعي يف اجلزائر، قد حظي بشكل كبري بعناية خاصة، مثله يف 
ذلك مثل أي قطاع حيوي آخر، رغم الصعوبات والعراقيل اليت 
حالت يف بعض املراحل دون حتقيق بعض األهداف املسطرة، 

كل اهلاجس احلقيقي، هو حماولة واملالحظ أن اهلدف الذي ظل يش
ربط مشروعات البحث العلمي خبطط التنمية احمللية والوطنية، مهما  
كانت اقتصادية، اجتماعية، سياسة أو ثقافية، فالبحث العلمي 
أصبح أوال وقبل كل شيء، رهانا اجتماعيا ومقياسا ملدى تقدم أو 

اوالت ختلف بلد أو أمة من األمم، ويف هذا السياق، يتضح أن حم
الدولة ربط اجلامعة والبحث العلمي باحمليط، من خالل عمليات 

ا، نتيجة معوقات مادية وأخرى إدارية يالتنمية قد فشلت نسب
وأيديولوجية، لكن الطاقة البشرية اليت تفرزها اجلامعة، ميكنها أن 
تساعد على تطوير عمليات ومشروعات البحث املرتبط بانشغاالت 

ا، مبا و إذا ما أحسن تأطريها،  اجملتمع ومتطلباته، توجيهها والعناية 
خيدم جماالت التنمية املتعددة األوجه، خاصة مع التحوالت الدولية 

  .        الراهنة، مبا يضمن هلذه األمة موقعا حمرتما بني األمم املتحضرة
 دور البحث العلمي في التنمية المحلية :خامسا

  :معوقات التنمية المحلية .1
ار عملية التنمية احمللية، تربز جمموعة من املعوقات مع استمر 

وهي اليت : اليت تتمثل يف كافة العوامل الكامنة، يف اجملتمع احمللي ذاته
وهي تعين  ،تؤدي إىل االحنراف عن النموذج املثايل للتنمية احمللية

السلوكات واالجتاهات السلبية اليت تتمثل يف رفض أفراد اجملتمع احمللي 
ومن بينها  ،ع بشؤون التنمية والسهر على حتقيق أهدافهااالضطال

  :أيضا
تعاين التنمية احمللية يف اجلزائر،  :عدم التكامل يف التنمية احمللية -1

  :وقد يعود ذلك إىل ،من عدم تكامل الفعل التنموي
تلك اليت متتلكها اجملتمعات : نقص املوارد الطبيعية أو ضعفها -

ميكن أن تسهم بقوة يف دفع عجلة التنمية، مما احمللية أو الدولة اليت 
 .يدفع بالدولة إىل استريادها

اليت تتمثل يف كافة األساليب : نقص املوارد التكنولوجية -
املستخدمة، إلحداث التغيري يف قيم املادة أو السلوك من احلالة 

ويعود ذلك إىل ضعف املوارد املالية اليت  ،الراهنة إىل احلالة املستقبلية
 .كما تعاين من نقص اإلطارات الفنية املبدعة  ،تتطلبها

ضعف توزيع السلطة في المجتمع : نقص الموارد التنظيمية - 
ناهيك عن  ،ودرجة الحرية التي يتمتع بها األفراد والجماعات

مشكالت اختيار القادة وتوزيع السلطة على أجهزة الرقابة 
  .. واستقاللية األجهزة والمشروعات

  :ويعود ذلك إىل: يد احلد األمثل لوحدة التنميةعدم حتد -2
حيث تكون بعض القوانني والقواعد . عدم تطوير التشريعات -

 .وبالتايل، فهي تعيق احلركية التنموية احمللية. عقبة أمام التغري

فإذا تعارضت التغريات التنموية مع : املصاحل اخلاصة واألغراض -
ة، فستواجه مبقاومة شديدة من مصاحل بعض األفراد واجلماعات احمللي

خمتلف تلك الفئات اليت جتتهد يف نشر روح العصيان والتمرد إلفشال 
 .الربنامج، املشروع أو اخلطة

فقد يؤدي عدم : عدم حتديد طبيعة العالقة بني املركز واحمليط -
وضوح حدود، دور وعالقة كل من السلطات املركزية واحمللية إىل 

 ،تنفيذ خطة أو مشروع التنمية احمللية: احمللية تقويض جمهودات التنمية
فالبد من ختطي العوائق الضارة أمام تنفيذ اخلطة التنموية، بني خمتلف 

ا وحتقيق التعاون بينها  .تلك األجهزة ومستويا

يرفض العديد من األفراد واملسؤولني، : اخلوف من التغيري -
وحتمل  ،مع احملليإحداث تغيريات كبرية أو فجائية، يف نسيج اجملت

أعباء جتربة جديدة ال تعرف نتائجها، خاصة إذا كان السكان 
ويتمسكون بالقدمي الذي ألفوه واعتادوا . احملليون، يرفضون اجلديد

  .   عليه
نتيجة عدم وضوح اهلدف من : التخطيط كمعوق للتنمية -3

التخطيط للتنمية، عند العاملني فيه وعجزهم عن االختيار بني 
االوسائ زيادة على ضعف  ،ل املناسبة والتحكم يف املواقف وإدار

  .التنسيق أو غيابه بني اجلهات العاملة يف ميادين التخطيط العديدة
نتيجة التعقيد على مستوى اإلجراءات : اإلدارة احلكومية -4

وانتشار . والبطء يف تنفيذ القرارات وتناقض بعضها مع البعض اآلخر
وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، ظواهر الالمباالة وعدم 

  .سوء توزيع االختصاص ورداءة التنظيم اإلداري
وتتمثل يف القيم االجتماعية، الثقافية والدينية : الثقافة -5

ضرورة مراعاة العوامل واملشكالت النفسية اليت قد ترتتب  ،السائدة
دالت عن تغيري طبيعة وخصائص اجملتمع احمللي، أو نتيجة ارتفاع مع

  .اجلهل واألمية
تتميز معظم بلدان العامل الثالث، بزيادة : رايفغالنمو الدميو  -6

وهو ما جيعلها تفشل يف حتقيق التوازن  ،رايفغمفرطة يف النمو الدميو 
بني املوارد املتاحة واإلنتاج، من جهة ومتطلبات النمو، من جهة 

نقص فرص  وهو ما قد يؤدي إىل انتشار حاالت سوء التغذية، ،ثانية
  التعليم وتدهور سوق العمل، اخل

  ):األسطورة الواعدة(األيديولوجيا التنموية  .2
لقد حتولت التنمية، منذ منتصف القرن العشرين إىل 

واعدة، طوباوية، بالنسبة لكافة بلدان العامل الثالث ويف -أسطورة
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بينهم اجلزائر، فهي رمز الوجود االجتماعي والسياسي الذي يرتجم 
حمدد، مربمج وخمطط، ويف احلاالت اخلاصة، يعطى ذلك  مبستقبل

يف أفضل األحوال " جمتمع مغرب"لسريورة التنمية صورة جمتمع، لكنه 
بكل تطرفاته، إذ أن كل اسرتاتيجيا تعرف املستقبل، العبور أو 
االنتقال، من مرحلة إىل أخرى، حنو نوع جمتمع مثلما يف التاريخ، 

، مثلما "نقاط العبور اإلجبارية"إن دون انقطاع يف منوه وتطوره،
" مراحل"أو الـ )G.D. de Bernis( )25(دوبرنيس . د.يصورها ج

هي معرفة ومصنفة، ) Rostow Walt Whitman(روستو . والت و(
حرق "املسماة  ويف مواجهة الواقع الصعب للعامل الثالث، فإن النظرية

تستقيم أبدا،  ال") Raccourcis historiques" ("املراحل التارخيية
لألسف بالنسبة ألصحاب ودعاة هذه األطروحة، بعض املراحل ال 

   )26( .ميكن حرقها من دون عواقب
لكن جمتمعات العامل الثالث، تتعرض باستمرار إىل 
صعوبات داخلية وخارجية، طبيعية وسياسية، رمزية وسيكولوجية، 

ل على ليست ال هي قابلة للتخطي وال قابلة لالختصار، على األق
. م .املديني القريب واملتوسط، أما على املدى الطويل، كما يقول ج

فسنكون مجيعا يف عداد ) J. M. Keynes،1883-1946(كينز 
إن تطور الغرب ال ميكن تعقبه، من قبل سكان البلدان  األموات

السائرة يف طريق النمو، ذلك أن وترية التسارع قوية جدا، حبيث ليس 
دي، ألجل حتويل ال التكنولوجيا وال نظريات التنمية لدينا الزمن املا

أو النمو االقتصادي، والنتيجة، هي أننا نشاهد هنا وهناك انفالق 
التنمية ورفض سياسات " ج"املذهبيات االقتصادية، أزمات 

  .التغريب العنيدة
  : حلية في ظل سياسة تطوير البحث العلميمفاق التنمية الآ .3

رك األساسي لكافة القطاعات يعترب البحث العلمي احمل
االجتماعية، االقتصادية والثقافية، وال ميكن ألي دولة أن تستغين عن 

  .هذا امليدان
ا البحث العلمي فقد عملت  ونظرا هلذه األمهية اليت يتميز 
السلطات العمومية على حماولة ترقيته و تطويره وجعله يتماشى مع 

عية يف إطار التواصل الدائم بني مسارات التنمية االقتصادية واالجتما
اجلامعة واحمليط باإلضافة إىل ذلك فإن البحث العلمي ضرورة حتمية 
ا اجلامعة إىل جانب مهمتها التعليمية، وقد يتجلى ذلك من  تقوم 
خالل خمابر وفرق البحث العديدة املوجودة داخل اجلامعات 

  .ومؤسسات التعليم العايل بوجه عام
  
  
  

عدد مخابر البحث المعتمدة حسب ): 03(الجدول رقم 
2005الميادين إلى غاية 

)27(  

  
من خالل مالحظتنا للجدول أعاله يتبني لنا أن أغلبية 

 523خمابر البحث توجد على مستوى اجلامعات و ذلك مبجموع 
كما نالحظ التباين يف عدد املخابر   %88.53خمرب حبث أي بنسبة 

ا إذ يستحوذ قسم  العلوم السياسية على أكرب عدد بني امليادين ذا
يليه املواد األولية والتكنولوجيا وقد يعود سبب هذا التباين إىل 
اإلمكانيات املوجودة بني خمتلف املنظمات اجلامعية سواء البشرية أو 
املادية واختالف تعدد التخصصات املوجودة بني خمتلف هياكل 

  . قطاع التعليم العايل 
قه اجلزائر على البحث العلمي ال غري أن املالحظ أمنا تنف

 0.14يزال ضعيفا إذ تقدر نسبة اإلنفاق على األرجح ما بني 
من ناتج الدخل اإلمجايل ويف أغلب احلاالت ال تفوت  % 0.28و

  .من الناتج الداخلي اإلمجايل %1.5هذه النسبة 
أما فيما يتعلق باملوارد البشرية يف هذا اجملال سجلت 

 11994باحث، من بينهم  15915ىل تعبئة التوقعات واألهداف إ
مشروع  حبث، غري أنه  6026يعملون بصفة جزئية من أجل إجناز 

أمام بعض العجز املسجل يف ميدان التأطري البيداغوجي يف املوارد 
  .البشرية من أساتذة و باحثني على مستوى منظمات التعليم العايل
من  تعترب األهداف املسطرة يف هذا السياق يف موقف

الصعوبة فيما خيص التحقق أو البلوغ، وقد يتضح ذلك أكثر إذا 
باحث لكل  164علمنا أن عدد الباحثني ميثلون يف املتوسط باجلزائر 

مليون ساكن، كما أن عدد األساتذة الباحثني من رتبة أستاذ، أستاذ 
 23205 ـمن جمموع هيئة التدريس املقدرة ب % 15حماضر ميثلون 
املوزعة على خمتلف منظمات التعليم العايل يف اجلزائر اجملندة فعال و 

  )28( .2004-2003إىل غاية السنة اجلامعية 
  
  



 

152 

  :اتمةـــالخ
ويف ضوء ما ذكرناه سابقًا من دور البحث العلمي والتطوير 
التقاين يف التنمية ودور املؤسسات الوسيطة والداعمة والقطاع اخلاص 

سات الوسيطة والداعمة للبحث يف التنمية وانعكاس دور ودعم املؤس
  :العلمي والتطوير التقاين، وبالتايل فإننا نقرتح ما يلي

إن التحدي احلقيقي  زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير، -1
ا  الذي يواجه التنمية احمللية يف اجلزائر، هو العمل على تطوير منتجا

يف نفس وختفيض تكلفة إنتاجها ملواجهة املنافسة األجنبية القوية، و 
الوقت احملافظة على معدل مقبول لإلنفاق على البحث والتطوير مبا 

   .حتقق كفاءة يف اإلجناز
مع طبيعة وحجم  يتالءمتوجيه البحث والتطوير العلمي مبا  -2

وأهداف التنمية احمللية، أي أن ال يكون هناك عجز يف اإلنفاق مبا 
  . يتماشى مع هذه املعطيات

لعلمية جزء من التنسيق بني أن تكون مواضيع البحوث ا  -3
  .مؤسسات وهيئات البحث العلمي واجملتمع احمللي على حد سواء

 أنأن ال يكون اإلنفاق على البحث والتطوير عبئًا بدال من  -4
يكون مساعدا لتحقيق مؤشرات اإلجناز، وهذا يتطلب التأكد من 

ملخرجات  األمثلتوفر الشروط الضرورية والكافية لتحقيق االستخدام 
   .لبحث العلميا

أن يكون هناك نظام محاية لنتائج البحث والتطوير يشكل  -5
حافزا للتوسع يف هذا اجملال وعلى أن ال يكون عنصرا لتكوين 

 Wards(الحتكار يف املدى الطويل وهذا ما أكده الباحث 

Bawman، 1973 ( نظام براءات االخرتاع يولد  إن" عندما قال
نتاج التقدم إب لتشجيع الكفاءة يف احتكارا شرعيا ومؤقتا وهو أسلو 

ن قوانني منع االحتكار تشجع نظام املنافسة أالتكنولوجي يف حني 
وختصيص املوارد باستخدام  اإلنتاجلتحقيق الكفاءة يف  أسلوبوهو 

  ".داء السوقأالتقنية املتاحة وكال النظامني حيسن من كفاءة 
وء قد ألقينا الضا املقال نتمىن أن نكون من خالل هذ

على أمهية البحث العلمي ودوره يف حتقيق التنمية احمللية واطلعنا على 
بعض العقبات اليت تعوق ذلك التطور يف سبيل دعم دور 

مؤسسات هيئات اجملتمع احمللي لالستفادة القصوى من  ،املؤسسات
  .خمرجات البحث العلمي والتطوير التقاين
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  المدرسي استراتيجيات األسرة في الحد من ظاهرة العنف 
  مخلوفي سعيد. أ

  .باتنة. أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية، جامعة العقيد الحاج لخضر
 

  :مقدمـــة
على الرغم من تعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية، إال أننا ال 
نكون خمطئني إذا قلنا أن كفة األسرة ترجح عن بقية املؤسسات 

ذيبه يف أهم . األخرى كلها ذلك ألن األسرة تتوىل رعاية الفرد و
الفرتات وأعمقها آثارا يف بناء شخصيته يف مرحليت الطفولة واملراهقة، 

يف تكوين اجتاهاته وقيم أفكاره، بل ويف تشكيل حياته بصفة عامة، و 
وعلى األسرة يقع قسط كبري من الرتبية اخللقية والوجدانية والبدنية 

فايزة . ( ويف مجيع مراحل الطفولة، بل ويف املراحل التالية هلا كذلك
  )69، 2004يوسف عبد اجمليد،

اليت انتشرت وسط ويُعد العنف املدرسي من أخطر أنواع العنف 
اجملتمع يف الفرتة األخرية، بالنظر إىل  تأثريها الكبري على مستقبل 
التالميذ الذين وجدوا أنفسهم بني فكي كماشة، فبني العنف املسلط 
م من التالميذ، تكمن مأساة هذه الفئة،  من األساتذة وعنف أترا

عنيفة بعد أن حتّولت املدرسة من مركز علمي إىل مركز لردود فعل 
يكون التلميذ الضحية األوىل هلا، ومن هناك نتجت العقد النفسية 
واالجتماعية كانتشار التسرب املدرسي واللجوء إىل التفريغ عن األذى 
الروحي يف إدمان خمتلف اآلفات، فمن ينقذ تالميذ اجلزائر من هذا 

 ؟··الواقع العنيف الذي أثقل أحالمهم باملستقبل اجلميل

الدراسة احلالية بوجه عام إىل حماولة التعرف  هدف وعليه يتبلور
على األمهية النسيبة لألسرة باملقارنة بغريها من مؤسسات التنشئة 
االجتماعية فيما يتعلق باكتساب األطفال لسلوك العنف داخل 

االسرتاتيجيات اليت تعتمدها للحد  عن والكشف املؤسسات الرتبوية،
 تقوم الذي الدور على التعرف خالل من ظاهرة العنف املدرسي من

 يف أن املسؤولية األوىل اعتبار على االجتماعية، التنشئة عملية يف به
 االجتماعية التنشئة ضمن مؤسسات األسرة تتوالها الفرد صياغة

وأن التنشئة . وغريها اإلعالم ووسائل مثل املدرسة، املسجد، األخرى
  االجتماعية 

منها  تفرز لنا أمراض اجتماعية للطفل إذا مل تكن سليمة ومتوازنة
تناول املخدرات، التسرب املدرسي، عمالة األطفال، العنف 
املدرسي، هذه الظاهرة األخرية اليت استفحلت على مستوى جل 

احلايل يف السؤالني  إشكالية البحثوتتمحور .  املؤسسات الرتبوية
  :التاليني

  ؟ت الرتبوية املؤسسا ما هي العوامل املؤدية لظاهرة العنف يف -

ما هي االسرتاتيجيات اليت تعتمدها األسرة يف التنمية االجتماعية  -
  للحد من ظاهرة العنف املدرسي يف املؤسسات الرتبوية ؟ 

 : الموضوع أهمية - 

 خاصة بالغة أمهية على عام بشكل العنف موضوع دراسة تنطوي

 يف أشكاله مبختلف العنف دائرة اتسعت فقد الراهن، الوقت يف
 أصال وجدت اليت الرتبوية املؤسسات حىت وطالت اجلزائري اجملتمع
 مثل السلبية السلوكات نبذ على األفراد وتنشئة األخالق لتهذيب

 .العنف

 املؤسسة أداء على سلبية انعكاسات من العنف يشكله ملا واعتبارا

 العالقات منط وعلى جهة، من البيداغوجية أهدافها وحتقيق الرتبوية

 ال الظاهرة هذه عالج فإن أخرى، جهة من االجتماعية قواألنسا
 سلوك وراء الكامنة والدوافع العوامل ليس على بالتعرف إال يتأتى

التنشئة االجتماعية   طبيعة على أيضا التعرف بل فحسب، العنف
ا الطفل منذ والدته، وزيادة استفحاهلا يف جل  اليت يُغذى 

 .املؤسسات الرتبوية

  : أهداف البحث - 
  :يسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التايل  
التعرف على الدور الذي تلعبه األسرة يف عملية التنشئة  -

االجتماعية للطفل باعتبارها املؤسسة األوىل غري الرمسية يف تكوين 
  .شخصيته

 .الرتبية األسرية للطفل بربوز ظاهرة العنف املدرسي عالقة معرفة -

 الفعالة للمشاركة والبيداغوجيني الرتبويني نياملختص اهتمام جلب -

 بني التعاون ضرورة حول واملعلمني  أولياء التالميذ اهتمام توجيه يف

  .املدرسة يف التصدي لظاهرة العنف املدرسي و األسرة
تفعيل آليات زرع ثقافة السلم املدرسي من خالل التوعية األسرية  -

  .لألبناء
 .اجملال هذا يف الرتبوية األحباث قصون املتناول املوضوع أمهية -

   :منهج البحث - 
يعد هذا البحث من البحوث املكتبية اليت تعتمد على الرصد 
للرتاث العلمي املتعلق بالظاهرة املدروسة اسرتاتيجيات األسرة يف احلد 

  . من ظاهرة العنف املدرسي
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والدراسة اليت حنن بصددها ستعاجل موضوع اسرتاتيجيات األسرة 
احلد من ظاهرة العنف املدرسي  بالنظر إىل عدة قضايا من  يف

  : خالل
التنشئة االجتماعية يف . األمهية. الوظائف. املفهوم. األسرة : أوالً 

  .ظل وسائل اإلعالم
  العنف: ثانياً 
  . تعريفه. 1
  .مظاهره. أنواعه. العنف املدرسي. 2
  .سياسرتاتيجيات األسرة يف تقزمي ظاهرة العنف املدر : ثالثا

  األســــرة : أوال - 
" يف الفرنسية كلمة " األسرة " يقابل كلمة   :تعريف األسرة -1

Famille  " ويف اإلجنليزية"Family  " وهي يف هاتني اللغتني
. وتعين جمموع اخلدم"  FAMILIA" األجنبيتني مشتقة من كلمة 

يعين  لقد تطور مفهوم األسرة تارخييا ففي اجملتمع الروماين القدمي كان
  ).44ص، 2009مزوز بركو، ( .مجاعة العبيد الذين خيدمون اجملتمع

ويف القرون الوسطى أصبحت كلمة أسرة تعين جمموعة من الناس 
يستغلهم الرجل اإلقطاعي يعملون عنده يف أرصه بشرط أن حيتفظوا 
له بالوالء ويقامسهم حمصول األرض، وأخريا يف العصر احلديث 

اجلماعة املؤلفة من الزوج والزوجة وأوالدمها أصبحت كلمة أسرة تعين 
  :وفيما يلي مجلة من تعاريف األسرة حسب أراء املفكرين

ا "األسرة  " كونت أوجست " يعرف  جسم يف األوىل اخللية :بأ

 الوسط وهي التطور منها يبدأ اليت األوىل النقطة وهي اجملتمع،

 العاطي عبد دالسي(" الفرد فيه يرتعرع الذي االجتماعي الطبيعي

  ).07 ، ص2002 وآخرون،
 وزوجة زوج من اجتماعية رابطة األسرة  ":أن فريى " أوجربن " أما

 زوجة أو أطفاله، مع مبفرده زوج من أو أطفال، بدون أو وأطفاهلما

  (Antigone Mouchlturis,1998, p23) "أطفاهلا  مع مبفردها
ا األسرة (Megiver)ماكيفر ويعرف  من تتكون ئيةبنا وحدة: " بأ

 واألقارب األطفال مع روحية متماسكة عالقة تربطهما  وامرأة رجل

والشعور  املتبادلة واملصاحل الدوافع الغريزية على قائما وجودها ويكون
 العاطي، عبد السيد".(ومنتسبيها  أفرادها مع يتناسب الذي املشرتك

  ).21 ، ص2004 بيومي، أمحد حممد
 من مجاعة عن عبارة األسرة أن : "عاالجتما  علم معجم يف وجاء

 وقد معا ويتفاعلون والتبين، الدم، الزواج، بروابط معا يرتبطون األفراد

 األم وبني واألب، األم وبني والزوجة، الزوج بني التفاعل هذا يتم

 خبصائص اجتماعية تتميز وحدة مجيعا منها ويتكون واألبناء، واألب

 ,Joseph Sumph, Michel Hugues, 1973).(           .معينة
p131  
ا " رابح تركي " ويعرفها  عليها يقوم اليت األساسية اخللية ": بأ

ا اجملتمعات من جمتمع أي كيان  يولد اليت األوىل الطبيعية البيئة أل

" فيها  طريقه ويشق احلياة شؤون يدرك حىت ويكرب وينمو الطفل فيها
  ).29: 2013زعيمي مىن، (

  :فمناقشة التعاري
 االجتماعية التنشئة يف األسرة متثلها اليت األمهية مدى ندرك أن ميكن 

 الطفل حاجات بكل تتكفل اليت األوىل املؤسسة اعتبارها حيث من
 على وتعمل جهة، من واالقتصادية الرتبوية االجتماعية، النفسية،

 الالزمة الجتاهاته ببنائها أخرى جهة من جمتمعه ضمن إدماجه

  .وجمتمعه تتماشى وقيم ومعايري
ا على األسرة تعريف ميكن وعليه  اجملتمع يف أولية مجاعة أهم: أ

 حمور على بناًءا القرابة بينهم تتأسس األفراد، من عدد من وتتكون

 أو )والزوجة الزوج( الزواج بروابط يرتبطون حيث املزدوج، االنتساب

 أعضاء علويتفا واحد منزل يف يقيمون ،)واألبناء اآلباء بني( الدم

 حمددة التزامات بينهم وتقوم حمددة، اجتماعية وفقا ألدوار األسرة
 اجتماعية وظيفة بأهم تقوم اليت وهي وقانونية، واقتصادية اجتماعية

م والعناية األطفال رعاية تتوىل حيث االجتماعية التنشئة وهي  بشؤو

 سراجل وهي والرتبوية، واالجتماعية والنفسية اجلسمية النواحي من

  .اجملتمع وبني اخلالصة الفردية يصل الذي
  : وظائف األسرة -2

لقد بينت الدراسات االجتماعية أن وظائف األسرة تتلخص يف املهام 
 ).45ص، 2009مزوز بركو، : (التالية

  .اإلجناب والتفاعل الوجداين بني أفراد األسرة -
  .احلماية اجلسدية ألفراد األسرة -
  .للكبار والصغارإعطاء مكانة اجتماعية  -
  .التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي -
وظائف لألسرة  6إىل )  W. ogburn( وليام أجبرونويشري   -
  :هي
  .الوظيفة االقتصادية تستهلك األسرة ما كانت تنتجه -
يستمد األفراد مكانتهم االجتماعية تبعا : الوظيفة االجتماعية -

  .ملكانة أسرهم يف اجملتمع
كانت األسرة تعلم أفرادها حرفة وصنعة أو أي : ة التعليميةالوظيف -

  .مهنة أخرى
تلعب األسرة دور يف احلماية اجلسدية : الوظيفة الوقائية -

  .واالقتصادية والنفسية
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كالصالة وقراءة الكتب الدينية وممارسة : الوظيفية الدينية -
 .العبادات

 :االجتماعية التنشئة في األسرة أهمية -3

 تلعبه الذي الدور أمهية على امليادين خمتلف يف الباحثون جيمع  

 األمهية من ينطلقون بذلك وهم الناشئة واألطفال، حياة يف األسرة

 واالجتماعي، والنفسي البيولوجي املستوى على الطفولة ملرحلة اخلاصة

: مها أساسيني عاملني بفضل الطفل شخصية بناء على األسرة وتؤثر
 ونفسيا، جسديا األوىل سنواته خالل الطفل حيققه الذي الكبري النمو

 .التعلم عملية يف األوىل سنواته خالل وقته ملعظم الطفل قضاء مث
 معارفه من 33% يكتسب الطفل أن الصدد هذا يف"  بلوم "ويشري

 يف خرباته من 75% وحيقق العمر، من السادسة يف ومهاراته وخرباته
 من عشرة الثامنة يف أمته ىلإ االكتساب هذا ويصل عشرة، الثالثة

 إىل يصل الطفل دماغ أن أيضا البيولوجيا علماء ويشري العمر،

 يف وزنه من 95%وإىل العمر، من اخلامسة السنة يف وزنه من%90
 حجم من 89% أن " دومان غلين " ويؤكد .العمر من العاشرة

 شأنه من وهذا األوىل، اخلمس السنوات خالل ينمو الطبيعي الدماغ

 العقلية القدرات يف مرموقة بزيادة يتوافق الطفولة مرحلة أمهية يؤكد أن

 الوثقى بالعالقة يبدأ تأثريا الطفل حياة يف األسرة وتؤثر .األطفال عند

 تربطه أولية عالقة إىل التأثري هذا يتطور مث أمه وبني بينه تقوم اليت

 حياته لىع يمن العالقات هذه وتظل اآلخرين، األسرة وبأفراد بأبيه

 رشده يف، ما نوعا منها يتخفف مث مراهقته و طفولته طول قوية هيمنة

  ).44 -40:، صص2013زعيمي مىن، .( نضجه واكتمال
 تبعا للفرد، االجتماعي النمو على األسرة أثر خيتلف و هذا

  دراسات بـــراون وتدل املدنية من حلظها
 (J .F. Brown) تقدمت ماكل تضعف العائلية العالقات أن على 

 فيها ينشأ اليت األسرة بنوع للطفل النمو االجتماعي ويتأثر احلضارة، 

 احلية الكائنات أكثر اإلنساين والطفل هذا مدنية، أم كانت ريفية

 عرفتها طفولة أطول اإلنسان طفولة ألن ذلك أسرته على اعتمادا

 يقالتصاهلا الوث حياة الفرد ثلث أو ربع من يقرب ما تبلغ إذ احلياة،

  ).40، ص 2013زعيمي مىن، . ( اإلنسان دوافع بأقوى

 :ومن الناحية االجتماعية

ا االجتماعية الناحية من الطفل يف هاما تأثريا األسرة تؤثر  تطبع أل

 والشرب كاألكل عادات من االجتماعي السلوك أساليب فيه

 تقليده طريق عن يكون ذلك وكل اآلخرين، معاملة وطريقة واللباس

 واملثايل الفريد النموذج بأنه منه العتقاد الكبار به يقوم ما جلميع

 التأثري هذا خطورة مراعاة من البد األساس هذا وعلى لالقتداء،

 سلوكية وألمناط احلسنة واملبادئ للقيم منبع األسرة أن على واحلرص

  ).86، 1990تركي رابح، ( .الفر واجملتمع ختدم فاضلة
 تصرفات من أحدمها أو الوالدين عن يصدر ما كل إن

 بذلك القصد شخصيته سواء ومنو الطفل على يؤثر قد وسلوكيات

 هي والوجدانية والسلوكية اخللقية فالفضائل الرتبية، أو التوجيه عملية

 على التفاعل أساسا تعتمد عملية وهي الوالدية مثرات التنشئة من مثرة

  .وإخوته وأبويه الطفل بني االجتماعي
 :وسائل اإلعالم ظل في جتماعيةاال التنشئة -4

 والدراسات البحوث يف مهما حيزا أخذت اليت املوضوعات من

 اإلعالم وسائل وضلوع االتصال بفضاء املتعلقة تلك السوسيولوجية،

بدورها  طرحت واليت االجتماعية اجلبهة مستوى على مجة تأثريات يف
 كان إذا مفي التأثري هذا طبيعة يف تبحث اليت التساؤالت من زمخا

 أخرى؟ جوانب يتعدى إىل نطاقه أن أم إجيابيا اً  منح يتخذ

 من غريها عن مييزها الذي اخلاص طابعها ثقافة لكل أن ومبا

 طبع إىل يسعى جمتمع كل فإن الثقافات،

 طابع وهلم الواحدة الثقافة أفراد ينشأ لذلك ثقافته، بطابع األفراد

 تمتعالمجا ثقافات أفراد عن مييزهم مشرتك

 امليول يف اشرتاك إىل الطابع هذا تسرب يؤدي كما األخرى،

 يف خيتلفون م وبالرغم .والعمل التفكري ومنط النفسية واالجتاهات
 طبيعة حبكم الواحدة الثقافة أفراد بني التشابه من جوانب بعض

 يتأرجح الذي التباين نتيجة شخصيتهم نأ إالّ  فيها، املشرتكني التنشئة

 العقلية القدرات يف كاالختالف مكتسب وآخر وراثي هو ما بني

 الواقع معينة، ذلك اجتماعية مستويات إىل االنتماء أو واملزاجية

 اليت االجتماعية التنشئة يف املسامهة اخلارجية العوامل أهم ومن اجلديد

 بدوره أوجد الذي باجلزائر الفضائية للقنوات مآال حتديد إىل نصبو

 ظل يف األطفال فئة سيما ال اجلزائري ردالف معه يتعامل آخر واقعا
 للتعبري احلرية من بدرجة تتمتع اليت الفضائية القنوات من العرم السيل

 سوى تقدم ال جهة، وأخرى من جادة مضامني وتقدمي والتنفيس

 مل مضامني حنو الفرد اجتذاب أجل من املبتذل واملضمون الشكل
 ).55، 2005يلمي، عبد الرزاق حممد الد. (قبل من عليها يتعود

 له خيول والتأثري، اإليصال على وقدرته التلفزيون يف التشويق عامل إن

 وجعله املشاهد انتباه شدَّ  إمكانية

 وقعا أكثر األمر ويكون كلل، دون طويلة لفرتة املتابعة على ملزما

 ملا نظرا خاص، بشكل األطفال شرحية على دميومة وأبعد وفاعلية

 املعريف الشخصي وتكوينه الطفل نفسية لىع انعكاسات من خيلفه

 حوله، ما وكل نفسه فينسى والرتفيه، املتعة على حيصل وهو والسلوكي

 واألشياء والرسوم الصور على تعتمد برامج إىل يتعرض وهو السيما
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 معجب بشغف، يتابعها حيث الدمى، مسرح خالل من أو املتحركة

 وهكذا اإلنسان، يتكلم كما تتكّلم اليت الدمى أو باحليوانات بذلك

 حواسه على التلفزيون يسيطر أن بعد والسماع املشاهدة يف يستغرق

 قد بالتلفزيون الطفل تفاعلية بأن ولالق إىل يدفعنا ما وهو .وعقله

 خري أن أي .سلبية تكون قد وأخرى اإلجيابية اجلوانب بعض تتخذ

 القيم لبعض تعزيزه حيث من كبرية أمهية ذو فهو شره، مياثل التلفزيون

 تفيدهم مواضع يف معلومات من لألطفال ميده ما على بناء اإلجيابية

 االجتماعية العادات مفهوم ترسيخ جانب إىل تعلمهم، مراحل يف
 اليت السلبية السلوكيات عن ويبعدهم احلميدة، واألخالق السليمة

 ينعكس ما ).66ص: 1990الفتاح، عبد معال أبو( منها، الناس ينفر

 من نوعا التلفزيون حيمل كما.للطفل الشخصي البناء على إجيابا

 برامج شاكلة على السلبية القيم بعض يكرس وهو أيضا اخلطورة
 وطرق واجلرمية العنف من جانبا حتمل اليت فالربامج .واجلرمية العنف

 السلوك، هذا تقليد يف الرغبة الطفل نفسية يف تعّزز واخلداع، االحتيال

 مهما سببا يعد التلفزيون بأن يرون خصائينياأل بعض جعل ما وهو

الطفل  العنف لدى روح إذكاء على تعمل أسباب عدة ضمن من
 يف يتعرض ملا خصوصا ،)67، ص 1990وآخرون، خضور أديب(

 اخللقي واالحنالل واالحنراف التنكيل أو التعذيب ملظاهر مشاهدته

 طرفا وجتعله هوجمتمع أترابه جتاه معادية أفعال ردود لديه ختلق اليت

 فيها له ميكن اليت املرحلة بعد يبلغ مل ألنه إالّ  لشيء ال فيها، مشاركا

  .وسلبياته بإجيابياته احلدث حيّلل أن
 التلفزيون، مساوئ قائمة إىل تضاف اليت التأثريات أن إىل إضافة 

 كما أحيانا، عليها ويقضي االجتماعية العالقات حجم من تقليصه

 أن إىل  "كوهن لويس" ويشري .االنطوائية عطاب الطفل لدى يعزز

 منحط مستوى اكتساب على الطفل األطفال تشجع برامج من كثريا

، 1988كرم جربان جان، ( االجتماعية  باحلياة يليق ال الذوق من
  ).14ص 

 أحيانا وعجزها والتوجيه اإلرشاد يف األسرة دور غياب يف ذلك كل  

 كاأللعاب التلفزيون عن بديلة تكون أخرى فضاءات إجياد على

ا ومثل هذه األلعاب ميكن ينشغل حىت اخلالّقة  تذكي أن الطفل 

  لفرتة طفلها إبقاء تفضل أضحت املعاصرة فاألسرة .اإلبداع روح لديه
 داخل مراقبته أعباء عنها خيّفف حىت التلفزيون يشاهد طويلة وهو

  .خارجه أو املنزل
  
  
  
  

  العنــف: ثانيا
 :Violenceتعريف العنف  -1

اخلرق باألمر وقلة الرفق، وأعنف الشيء بشدة، "مت تعريفه لغويًا بأنه 
والعنف ). 257، ص 1956بن منظور، " (والتعنيف هو التقريع واللوم

  ). 112، ص 1982صليبة، " (مضاد للرفق، ومرادف للشدة والقسوة"
 تعود )Violence(كلمة  فإن :الفرنسية اللغة يف أما -

 طابع إىل تشري واليت (Violanita)الالتينية   الكلمة إىل ايتميولوجياً 

) Violare(فعل  بأن وصعب الرتويض ويوضح مجوح شرس غضوب
 ترتبط (Violentia)باخلرق والتدنيس، وكلمة  بعنف التعامل يعين

 تعين العميق معناها ويف. استعمال القوة  معانيه ومن (vis)بكلمة 

والعنف  األساسية، يةاحليو  قدرته وكذلك اجلسم طاقات
(Violence)  هو من(vis) القوة، و  وتعين(Latus) اسم هو 

 إذن تعين (Violence)حيمل، فكلمة  وتعين (Bero)لكلمة  املفعول

علي (  .اآلخرين ضد القوة معانيها استعمال أوىل يف القوة، وهي
  .)29ص:2011بركات، 

 السلوك بأنه املدرسي العنف : « ) Shidlerشيدلر ( عرف كما
حدود  داخل يقع آخر شخص حنو اللفظي وغري اللفظي العدواين
  اجتماعياً، املقبول غري السلوك مجاع هو املدرسي فالعنف،  »املدرسة
 يف سلبية نتائج إىل ويؤدي للمدرسة، العام النظام على يؤثر حبيث

 كالضرب المادي العنف يف ويتحدد . الدراسي التحصيل

 والتخريب واآلخرين، املدرسة، ممتلكات ىعل والسطو واملشاجرة،

 والقتل اجلنسي واالعتداء اجلدران على والكتابة املدارس داخل

 والشتم كالسباب املعنوي، والعنف السالح، ومحل واالنتحار

.(  املدرسة أقسام يف الفوضى وإثارة والعصيان واالستهزاء والسخرية
  ).31ص: 2011علي بركات، 

يأخذ الباحث باملعين الضيق ملفهوم العنف ويف هذه الدراسة سوف 
السالف اإلشارة إليه، وعلى ذلك ميكن حتديد املقصود بسلوك 
دف  العنف يف هذا البحث الفعل العدواين الذي يقوم به الطفل 
إحلاق الضرر اجلسماين أو اإلصابة بالنسبة لغريه من األفراد داخل 

ين الضرب، أو الصفع ومن أمثلة هذا الفعل العدوا. وخارج املدرسة 
. على الوجه، أو الركل بالقدم، أو غري دلك من مظاهر العنف

باإلضافة إىل قيام الطفل بتخريب أو حتطيم املمتلكات العامة أو 
  .اخلاصة سواء داخل أو خارج املدرسة

 :أصل العنف - 2

هل العنف سلوك مكتسب أم أن الثقافة تلعب دورًا يف ظهوره ويف     
ه أمراً مقبوًال وعاديًا بل وواجبًا جيعل من الشخصية اليت تكريسه وجعل
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متارس العنف بطلًة سواء كان ذلك من منظور العنف داخل إطار 
  .األسرة الصغرية أو الكبرية ممثلًة يف اجملتمع ككل

استناداً    هناك بعض النظريات تناولت العنف باعتباره سلوك غريزي
من أن سلوك اإلنسان ينشأ  فرويدعلى بعض املفاهيم مثل إفادات 

بشكل مباشر أو غري مباشر حيث أطلق على ذلك مسمى غريزة 
احلياة، والعنف من هذا اجلانب ميكن أن يكون منشؤه بسبب إحباط 

أن العنف ينشأ مما أمساه  لورنز فيرى أما . أو حجب منافذ الطاقة
اليت يشرتك فيها اإلنسان مع سائر  Fight instinctغريزة العراك 

الكائنات وأن العنف لدى اإلنسان وفقا هلذا املفهوم سلوك حتمي ال 
 . ميكن تفاديه

  :نظريات العنف -3
هناك عدة نظريات سوسيولوجية شاملة أو جزئية تصلح لتفسري 
اجلوانب املختلفة لعملية التنشية االجتماعية وعالقتها بسلوك العنف 

  ) 160ص، 2011طلعت ابراهيم لطفي، : (عند األطفال ومنها مايلي
يرى أصحاب نظرية التفاعل أن العنف  :نظرية التفاعل الرمزي.أ

سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعل، فالناس يتعلمون سلوك 
ا أي منط آخر من أمناط  العنف بنفس الطريقة اليت يتعلمون 

وهناك كثري من األدلة اليت تؤكد أن سلوك . السلوك االجتماعي
ا  العنف يتم تعلمه عن طريق عملية التنشئة االجتماعية اليت تقوم 

وقد يتم تعلم األطفال لشلوك العنف بطريقة مباشرة عن . األسرة
فعندما يشاهد . طريق املثل أو القدوة اليت تقدمها أعضاء األسرة

األطفال الصراعات وسلوك العنف لدى اآلباء واألصدقاء، تزداد 
م هلذا النمط من ا كما قد يكتسب . لسلوكاحتماالت اكتسا

األطفال سلوك العنف بطريقة غري مباشرة عندما يتعلمون املعايري 
والقيم اليت تعرف العنف باعتبار أنه شيء طيب يف مواقف حمددة، 
ويشعرون بأن العنف وسيلة حلل املشكالت والصراعات، الطريقة 
الوحيدة للحصول على االحتياجات، وأداة ضرورية للمعيشة والنجاح 

  .  احلياةيف
تعرب نظرية الضبط من بني النظريات : نظرية الضبط. ب

السوسيولوجية اليت تنظر إىل العنف على اعتبار أنه استجابة للبناء 
ويرى أصحاب هذه النظرية أن العنف غريزة إنسانية . االجتماعي 

فطرية تعرب عن نفسها عندما يفشل اجملمع يف وضع قيود حمكمة على 
صحاب نظرية الضبط إل أن خط الدفاع األول ويذهب أ. أعضائه

. بالنسبة للمجتمع يتمثل يف معايري اجلماعة اليت ال تشجع العنف
فأعضاء اجملتمع الذين ال يتم ضبط سلوكهم عن طريق رجال الشرطة 
واخلوف من القانون، أي عن طريق وسائل الضبط االجتماعي 

سلوك العنف بني  الرمسية، وعندما تفشل هذه الضوابط الرمسية، يظهر
  . أعضاء اجملتمع

  :أسباب العنف المدرسي -4
  :التكنولوجيا الحديثة ونقل ثقافة العنف - 1.4

يعترب العنف املدرسي من أهم املشاكل السلوكية لدى تالميذ املدارس 
مبراحلها الثالث، ويرجع تفشي مظاهر العنف والشغب بني تالميذ 

يام إىل مشاهد العنف اليت املدارس اليت أضحت ظاهرة تتفاقم مع األ
لقد أصبح · تبثها وسائل اإلعالم اليت تدخل البيوت من غري استئذان

من النادر أن تسأل معلما عن أحوال أو ظروف تدريسه حىت يبادرك 
بشكواه من سلوك التالميذ، والنتيجة رغبة يف الفرار إىل أي عمل 

لتشويش وأحيانا آخر خارج دائرة الرتبية والتعليم، رعبا من الضغط وا
تعنيف تالميذ املدارس مع املعلمني سواء داخل الفصول وساحات 

وأمام هذه الظاهرة · املدرسة أو خارجها أي يف الشارع أو احلي
اخلطرية اليت بدأت يف التنامي يف املدارس، حيث زادت معدالت 
العنف املدرسي، مقارنة باملشكالت السلوكية األخرى حيث أن هذه 

ظاهرة عاملية معقدة تدخل فيها عدة عناصر وأسباب  الظاهرة هي
منها اجتماعية واقتصادية وسياسية وأسباب عائدة إىل نظام التعليم 

وأنظمة التقييم والبيئة املدرسية، ) الرتهيب ـ الرتغيب(وأنظمة التحفيز 
وتعترب األسرة من املصادر الرئيسية لظاهرة العنف إذا كان يسودها 

ى والعادات السيئة األخرى سواء بني األبوين أو سلوك العنف والفوض
بينهما وبني أبنائهما، باإلضافة إىل عدم وعي األسرة بأمهية عملية 

  ·الرتبية والتعليم
جند أن أساليب املعاملة  :األسرة وطريقة التنشئة االجتماعية - 2.4

األسرية إذا كانت أمناط التنشئة االجتماعية سلبية فستكون سببًا يف 
التسلط (العنف املدرسي ومن أساليب املعاملة األسرية  ظهور

أسلوب احلماية الزائدة لألبناء، اإلمهال األسري، التدليل ) األسري
الزائد لألبناء، القسوة يف معاملة األبناء، التذبذب يف معاملة األبناء، 
التفرقة يف معاملة األبناء، تفضيل بعض األبناء على البعض اآلخر، 

    .ين يف سلوك العنفتقليد اآلخر 
http://www.alriyadh.com/2008/02/07/article315481.ht
ml 

قد تكون املدرسة أو البيئة املدرسية سببًا يف ظهور  :المدرسة - 3.4
ا ومن هذه األسبا ا أو طالبا : ب ما يليالعنف املدرسي لدى طال

سوء معاملة بعض املعلمني للطالب باستخدام ألفاظ بذيئة أو (
الشتائم أو السخرية منهم، غياب الرقابة املدرسية احلازمة، ضعف 
اء املشكالت الرتبوية  متابعة املشكالت السلوكية للطالب، عدم إ
أو السلوكية وفقًا لألنظمة واإلجراءات، غياب حتقيق العدالة بني 

اهتزاز القدوة املدرسية، قسوة بعض املعلمني على الطالب الطالب، 
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باستخدام العقاب، البدين، اخنفاض مستوى االحرتام املتبادل بني 
الطالب واملعلمني، التمرد على النظم املدرسية، عدم وجود أساليب 

يف  ملدرسيعقابية تربوية أفضل، نقص كفاءات التوجيه واإلرشاد ا
شد النفسي إن وجد يف التعامل مع حاالت املدارس، قلة كفاءة املر 

 .العنف يف املدارس

  :أسباب نفسية - 4.4

: هناك بعض األسباب قد تؤدي إىل ظهور العنف املدرسي منها
اضطراب العالقة بني االبن واألم منذ الصغر لعالقة ذلك بالنمو (

نقص مستوى الذكاء، سيطرة ) االجتماعي واالستقرار النفسي
املنزل مما يتعارض مع منو نزعة الذكورة لدى األبناء شخصية األم على 

خالل مرحلة املراهقة، أو قبلها مما ينتج عن ذلك اضطراب االبن مما 
يؤدي إلتيان السلوك العنيف بغية إثبات الذكورة، الرغبة يف إثبات 
الذات وحتقيقها عن طريق العنف على اآلخرين، الشعور باإلحباط 

رفض الداخلي، تقلب املزاج والشعور والتعاسة والتعبري عن ال
باالكتئاب، الشعور بالذنب واحلاجة الالشعورية للعقاب، تأثري مجاعة 

   .الرفاق على تفسري السلوك، الفشل يف حتقيق التوافق النفسي للفرد
سهيل مقدم، (  : المدرسة في التالميذ بين العنف أشكال -5

 ) 380ص : 2012

 اهلجوم وخاصة متاحة وسيلة ةبأي الضرب: الجسدي العنف -1.5

 .اجملموعات قبل من

 .والتجريح التهديد  :النفسي العنف -2.5

 واعتداء البذيئة والشتائم األلفاظ استخدام  :الجنسي العنف -3.5

 وخاصة سناً  األصغر للطلبة سناً  األكرب الطلبة من اجلسد حرمة على

 .املياه يف دورات

العبارات  واستخدام ئمالشتا  :الكالمي اللفظي العنف -4.5
 .الدنيئة

 .واألفراد املدرسة ممتلكات تكسري : المادي العنف -5.5

 برنامج وضع عن بوزيد، بن بكر أبو الوطنية، الرتبية وزير شفك

 على رده خالل الوزير، واعرتف .املدرسي العنف حماربة يستهدف

 الرتبوية املؤسسات يف العنف ظاهرة أن األمة جملس يف شفوي سؤال

  .الرادعة من اإلجراءات سلسلة تفرض مقلقة حالة باتت
 الوسط يف العنف ظاهرة تفشي أسباب أهم بني من ومنه يتنب لنا أن

 بني العالقة واضطراب والفقر األسري التفكك ظاهرة املدرسي،
 اإلنرتنت، وكذا فضاءات وانتشار الدراسي، اإلخفاق وكذا الوالدين،

العنف  ظاهرة انتشار تزايد أسباب منض التلفزيونية من الربامج بعض
   .املدرسي

  

   :واقع العنف في المدرسة الجزائرية -6
أظهرت إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية املنبثقة عن الدراسة  -

ا حول العنف يف احمليط املدرسي عن اتساع رقعة العنف  اليت أعد
 25ة باملؤسسات الرتبوية باجلزائر، حيث فاق عدد احلاالت املسجل

ألف حالة، ووصل عدد حاالت العنف املسجلة خالل السنة 
حالة عنف بني تالميذ االبتدائي  3543إىل  2011/ 2010الدراسية 

 03ألف حالة عنف يف الطور املتوسط، وأكثر من  13وأكثر من 
آالف حالة يف التعليم الثانوي، وتكشف اإلحصائيات، خالل نفس 

لة عنف من قبل تالميذ االبتدائي حا 201السنة الدراسية، عن وجود 
حالة عنف يف املتوسط ضد  2899وضد املعلمني والفريق الرتبوي، 

أستاذ للعنف من قبل طلبة الثانوي،  1455األساتذة، فيما تعرض 
 1942أما بالنسبة حلاالت العنف ضد األساتذة فقد مت تسجيل 

 521حالة عنف يف األطوار الثالثة، وكشفت الدراسة عن تسجيل 
  .حالة عنف بني األساتذة أنفسهم

(http://www.akhbarelyoum.dz/ar/2012-11-02)    
من جهة أخرى أكد مدير خمرب التغيري االجتماعي جبامعة 

من  %40أن  '' نيوز اجلزائر'' ل نور الدين حقيقي) 2(اجلزائر
التالميذ يتميزون بسلوك عدواين يدفعهم إىل ممارسة العنف مبختلف 
أشكاله، وفقا لنتائج الدراسة اليت أعدها املخرب حول العنف يف 

حسب الباحثني الصدارة يف  اجلزائرالوسط املدرسي، بينما حتتل 
قائمة بلدان املغرب العريب من حيث نسبة العنف املسجل يف الوسط 

  .املدرسي
وما يالحظ أن العنف ينتشر لدى التالميذ الذين ينتمون إىل 

نائها متطلبات احلياة، حبيث الطبقة املتوسطة والعائالت اليت توفر ألب
لعدة أسباب من بينها النزعة الفردانية واألنانية  %35بتقدر نسبتهم 

اليت يكتسبها الطفل من األسرة إثر عملية التنشئة االجتماعية، بينما 
تسجل نسب أقل بالنسبة للتالميذ الذين ينتمون إىل طبقات 

اليت  الغربيةت اجتماعية أدىن تعاين الفقر واحلرمان عكس اجملتمعا
 . يستفحل فيها العنف يف هذه الطبقة

استراتيجيات األسرة في الحد من ظاهرة العنف : ثالثا
  .المدرسي

مع  بينت الكثري من الدراسات أن قيام اآلباء باستخدام العنف  -
األطفال باإلضافة إىل احتماالت وجود بعض مظاهر العنف 

من شأنه أن يؤدي إىل  -ضرب الزوج للزوجة -األخرى، مثل 
اكتساب األطفال لسلوك العنف، نظرا ألنه يقدم للطفل املثل والقدوة 

فالطفل يتعلم سلوك العنف من خالل عملية التفاعل مع . السيئة
ا أي منط آخر من أمناط أعضاء األسرة، وبنفس الطريقة ا ليت يتعلم 
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السلوك االجتماعي، وجند أن استخدام اآلباء للعنف جيعل العنف 
يبدو كما لو كان أداة ضرورية للمعيشة تناسب الذكور وأدوارهم يف 

  )172ص، 2011طلعت إبراهيم لطفي، .( احلياة
  Robret M.Liebert" روبرت ليبرت" كما أثبتت دراسة   -

أن التعرض املستمر ملشاهدة برامج التليفزيون اليت ) 1973(وزمالئه 
تتسم بالعنف يصاحبها رغبة األطفال يف استخدام العنف، والنظر 

طلعت إبراهيم لطفي، ( . إليه على اعتبار أنه احلل الفعال للصراع
  )173ص، 2011

مبختلف أنواعه ال يقتصر على متابعة  وهذا التأثري لوسائل اإلعالم 
ربية واملسلسالت الدرامية بل األمر يتعدى إىل تأثري نوع األفالم احل

آخر يف اإلعالم وهو العنف املدرج ضمن خمتلف أنواع الرسوم 
املتحركة باعتبارها املطلب الوجداين األول الذي يليب رغبات الطفل 

  .يف مراحل تنشئته األوىل
    َِية يتَّضح لنا مما تقدم أن األسرة تعترب مصدرًا أساسيًّا يف ب نـْ

ا مسئولة عن إكساب أبنائها : الشخصية السوية أو املضطربة، أي إ
مسات شخصيٍة يدخل فيها عنصرَا التدريب والتعلم، كاالتكالية، أو 
االعتماد على الغري، والعدوانية، واالنبساطية االنطوائية، وغريها من 
 السمات السلوكية املختلفة، وعليه ميكن توضيح اسرتاتيجيات األسرة

  :يف احلد من ظاهرة العنف املدرسي وفق ما يلي
  :الجانب الوقائي - 

على هذا املستوى يتم مكافحة العوامل املسببة لظاهرة العنف  
 :املدرسي واليت من أمهها

عمل ورشات ولقاءات لألمهات واآلباء لبيان أساليب   -
ووسائل التنشئة السليمة اليت تركز على منح الطفل مساحة من حرية 

تفكري وإبداء الرأي والرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف شخصية ال
 .الطفل واستخدام أساليب التعزيز

التشخيص املبكر لألطفال الذين يقعون حتت ظروف الضغط  - 
تنمية اجلانب  والذين من املمكن أن يطوروا أساليب غري سوية و

  .القيمي لدى التالميذ
يتم من خالله مناقشة  عمل ورشات عمل لألساتذة واملعلمني -

اخلصائص النمائية لكل مرحلة عمرية واملطالب النفسية واالجتماعية 
 .لكل مرحلة

  .الرتكيز على استخدام أساليب التعزيز بكافة أنواعها -  
استخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على اجلانب اإلنساين  -

عاطف واليت من أمهها حسن االستماع واإلصغاء وإظهار الت
  .واالهتمام

إتاحة مساحة من الوقت جلعل الطالب ميارس العديد من األنشطة  -
  .الرياضية واهلوايات املختلفة

  .نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف -
  :الجانب العالجي - 
( استخدام أساليب تعديل السلوك والبعد عن العقاب واليت منها  -

كتابة   -الزائد  التصحيح -تكلفة االستجابة  -التعزيز السليب 
  ). املباريات الصفية -االتفاقيات السلوكية االجتماعية 

استخدام األساليب املعرفية والعقالنية االنفعالية السلوكية يف  -
معرفة أثر النتائج املرتتبة على سلوك : ختفيف العنف واليت من أمهها

املساندة  - تعليم التالميذ مهارة أسلوب حل املشكالت -العنف 
تقييم  -توجيه الذات  -تعليم التالميذ طرق ضبط الذات  -فسية الن

تغري املفاهيم  -تنمية املهارات االجتماعية يف التعامل  -الذات 
  .واملعتقدات اخلاطئة عند بعض التالميذ يف ما يتعلق مبفهوم الرجولة

فالقصص تساعد على التخلص من : طريقة العالج القصصي - 
ى تطوير القدرات اإلدراكية، ومن خالل عوامل اإلحباط وتعمل عل

القصص يدرك الطفل أن هناك العديد من األطفال هلم نفس 
مشكالته، وتفجر القصص املشاعر املكبوتة عندما يدخل الطفل يف 
ا  جتربة قوية من خالل متاثله أو رفضه الشديد لتصرفات قامت 

  .شخصية من الشخصيات  مما خيفف الضغط النفسي عنده

السلوك وحتديد عوامله وأسبابه مث نقوم بضبطه تدرجييا حىت  ضبط -
نصل إىل مرحلة ضبط السلوك العنيف ويف نفس الوقت إعطاء 

 .السلوك االجيايب البديل

  :على مستوى األسرة  - 
م األبناء بتعريف األسرة اهتمام -1  الدراسية الواجبات حنو مبسؤوليا

 اإلنصات حنو توجيههم طريق عن

 .الصف غرفة يف يدور ملا واالنتباه

 مع للدراسة ومناسبة حمددة أوقات حتديد يف األبناء مساعدة -2

 بضرورة وتعريفهم الدراسة أماكن حتديد

 على التالميذ يساعد ذلك كل واألماكن، األوقات ذه االلتزام

 .ا والتمسك بالتعليمات االلتزام

 تستحق ليميةتع كمؤسسة املدرسة من سوية مواقف األسرة اختاذ -3

األساتذة  وحنو التعليم عملية حنو إجيابية اجتاهات تبين اآلباء من
ا عن الصادرة القرارات واحرتام واملعلمني  .إدار

 األبناء لدى املرغوبة السلوك العادات وأمناط بتكوين االهتمام -4

 العنف عن بعيًدا والناضجة التنشئة السليمة أساليب إتباع طريق عن

 .املفرط التساهل أو الزائدة لقسوةوا والتسلط
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 خيص فيما القرارات اختاذ يف التالميذ أمور أولياء مشاركة ضرورة -5

 يف واملسامهة ، أبنائهم مشكالت

 حتقيق يف املدرسة تواجه اليت املشكالت أو الصعوبات تذليل

 .الرتبوية اإلجنازات

 غذيةالت بتوفري وذلك األسرة داخل للتلميذ صحية بيئة يئة -6

 أو اإلفراط وجتنب اآلمنة واإلحاطة واحلماية وكيًفا كًما املناسبة

 .ذلك يف التفريط

 وإقامة األصدقاء اختيار وكيفية الصداقة مفهوم األطفال تعليم -7

 اإلجيابية، السليمة االجتماعية العالقات

 الصحيحة واالجتماعية اللغوية والتواصل االتصال مهارات وتعليمهم

 .االجتماعية عزلةال لتجنيبهم

 . توجيه التلميذ ومرافقته يف حل الوظائف والواجبات املنزلية -8

عدم السماح لألبناء باستخدام اإلنرتنت وفتح قنوات فضائية إال  -9
  . بإشراف عائلي

  ).السلوك, النظافة, الواجبات(متابعة يومية للتلميذ يف املنزل  -10
  .تواصل األسرة مع املدرسة بشكل دوري -11
  .قراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن املدرسة و متابعتها -12
األبناء وتوعيتهم يف جماالت ذات عالقة باحلد من  التواصل مع -13

  .العنف مع جتنب االنفعال والعنف كوسيلة لضبط السلوك
مشاركة األسرة مبا يشمل األب واألم يف النشاطات املدرسية  -14

  .التشريع املدرسي طبيق املختلفة خصوصا يف دليل ت
املشاركة يف النشاطات اجملتمعية، وورش عمل تضم املدرسني  -15

وأولياء األمور والقطاعات املختلفة يف اجملتمع املدين، والنوادي ما بعد 
 .املدرسة

يقرتح : االنفتاح على األسرة للحد من ظاهرة العنف املدرسي -16
ع الظاهرة، كعقد ندوات الباحث أمهية إشراك األسرة يف التعاطي م

ألولياء أمور التالميذ للكشف عن أساليب التنشئة االجتماعية 
املناسبة لكل مرحلة عمرية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات مع 
املعلمني واإلدارات املدرسية حول خصائص النمو لكل مرحلة عمرية 

رحلة واملشكالت النفسية واالجتماعية املرتتبة عليها وخصوصا م
املراهقة وكيفية التعامل مع هذه املشكالت وخصوصا سلوك العنف، 

دورات للمشرفني الرتبويني واملديرين واملعلمني يف منحى  وعقد
  .التواصل بدون عنف

 –نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف من خالل الندوات الرتبوية  -17
  .اإلذاعة املدرسية –األنشطة الطالبية 

ة النفسية للتالميذ املتأثرين بالصدمات النفسية الدعم واملساند -18
 .أو املتعرضني ألزمات اجتماعية كفقد أحد الوالدين

 :المقترحات - 

 من مبجموعة االنتهاء أمكن البحث احلايل نتائج ضوء على

 :التالية واالقرتاحات التوصيات

 خاصة وتوجيهية إرشادية مراكز وحدات أو بفتح القيام  -1

مستوى كل املؤسسات الرتبوية، يشرف عليها بالتالميذ على 
  ).العيادي، اإلرشاد والتوجيه، املدرسي ( أخصائيني يف علم النفس 

 لوضع املدرسية األوساط يف يف جمال العنف البحوث دائرة توسيع -2

   .على نتائجها تعتمد برامج
  .إجراء دراسات ميدانية يف املوضوع لقياس الظاهرة كميا -3
( ة العنف مبؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى دراسة عالق -4

  ...).املدرسة، املسجد،
االعتماد على معايري موضوعية سليمة أثناء عملية التوجيه  -5

املدرسي للتالميذ، تراعي رغبات و قدرات ومهارات التلميذ يف الفرع 
  .أو الشعبة املوجه إليه

ت حتسيسية خبطورة تفعيل دور مجعية أولياء التالميذ وإجراء لقاءا -6
 .الظاهرة، إلجياد سبل الوقاية على مستوى كل أسر التالميذ

 وإدارة التدريسية واهليئة األمور أولياء بني ما التعاون ضرورة -7

 وحتديد التالميذ سلوك ملراقبة املدرسة

 عني يف ووضعها األطفال هؤالء لدى السلبية السلوكية املظاهر أهم

 .االعتبار

ألساتذة التعليم املتوسط والثانوي،  التدريبية تالدورا عقد -8
وتبصريهم خبصائص مرحلة املراهقة خاصة حديثي العهد منهم يف 

  .جمال وظيفة التدريس
  : خاتمــة - 
التعليمية،  مؤسساتنا يف حبدة املدرسي العنف ل ظاهرةجُتس

 ميارس التلميذ جتعل اليت الدوافع أهم من هي االجتماعية فالظروف

 االقتصادي األسرة مستوى ظل التعليمية، ففي املؤسسة اخلد العنف

احلرمان  وظروف األسرة يف كاألمية األخرى العوامل املتدين، وانتشار
 هؤالء جتعل العوامل هذه النفسي، واإلحباط، كل االجتماعي، والقهر

 حميطهم مع ونفسياً  واجتماعياً  شخصياً  متوافقني غري التالميذ

 تلعبه وما االجتماعية، التنشئة دور على الرتكيز جيب وعليه .اخلارجي

 التنشئة تعمل والتكوين، فعندما الرتبية ميدان يف هام دور من

اجتماعي،  كائن إىل بيولوجي كائن من الفرد حتويل على االجتماعية
 طريق عن وذلك جيل، إىل جيل ثقافة تنقل عينه الوقت يف فهي

 فالتنشئة األخرى، واملؤسسات االجتماعية واملدرسة األسرة

 خصائصه، على اجملتمع ا حيافظ اليت الوسائل أهم هي االجتماعية

 حتمي التنشئة األجيال، وهذه مر على اخلصائص هذه واستمرار
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 العنف، الذي فعل ممارسة يف تبتدئ اليت االحنرافات من التلميذ

 هنا جيب ومن ثانيا، اآلخرين وأذى أوال، النفس أذى يف يتسبب

 األسرة  وأن وحدها، املدرسة على وقفاً  ليست الرتبية أن على دالتأكي

 بشكل تؤثر األطفال، كما تنشئة يف األوىل الرتبوية املؤسسة هي

 التنشئة أمهية من الرغم واملهنية، وعلى الدراسية تنشئتهم يف ناجح

 السوية، فإن غري التلميذ ميوالت تغيري يف الفاعل االجتماعية، ودورها

 إشكاالً  الزال وحدودها االجتماعية التنشئة إمكانات ولح التباين

العامة،  اإلشكالية األسئلة من مجلة بوضوح عنه تعرب قائما، فلسفياً 
 يف املطلوب اهلدف حتقق أن االجتماعية التنشئة مبقدور هل :مثل

 يف االجتماعية التنشئة عن احلديث ميكن مفككة، وهل أسرة أوساط
 للتنشئة أبنائهم، وهل دراسة متابعة عن األمور أولياء غياب ظل

 من عنيف، يعاين تلميذ حالة يف حىت املفعول ذلك االجتماعية

 .الوالدين عميقة، كطالق أسرية مشكالت

 
  : قائمة  المراجع المعتمدة

 :باللغة العربية -أ

 ،الطفل على اإلعالم وسائل أثر ،)1990(الفتاح  عبد معال أبو .1
  66 ص ، عمان،1ط

 دمشق، ،واألطفال التلفزيون ،)1990(وآخرون  رخضو  أديب .2

  67. ص العرب، الكتاب احتاد منشورات

العالقة ما (األسرة املدرسة ومسارات التعلم ): 2013(زعيمي مىن  .3
رسالة ( ، )بني خطاب الوالدين و التعلمات املدرسية لألطفال 

، قسم علم النفس علوم الرتبية واألرطفونيا، )ماجستير غير منشورة
  .جامعة قسنطينة

 العنف مواجهة يف فعالة اسرتاتيجية أجل من): 2012(سهيل مقدم  .4
  .، العدد الثامن، جامعة وهرانمجلة العلوم اإلنسانيةاالجتماعي،  

 دار ،والمجتمع األسرة): 2002(وآخرون  العاطي عبد السيد .5
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  .اجلامعية، اإلسكندرية املعرفة دار ،األسرة
التنشئة االجتماعية وسلوك العنف ): 2011(طلعت إبراهيم لطفي  .7

عند األطفال، دراسة ميدانية جملموعة من التالميذ يف مرحلة التعليم 
علم االجتماع العائلي، : مقال في كتاباالبتدائي مبدينة بين سويف، 

  .، األردن2دار املسرية، ط
 دار األردن، ،التلفزيون عولمة ،)2005(الديلمي  حممد الرزاق عبد .8

  55. ص األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر اجلرير
، العوامل المجتمعية للعنف المدرسي): 2011(علي بركات  .9

دراسة ميدانية يف مدينة دمشق، منشورات اهليئة العامة السورية 
  .للكتاب، دمشق

السياق النفسي االجتماعي ): 2004(فايزة يوسف عبد اجمليد  .10
واقع األسرة يف اجملتمع : بحث مقدم لمؤتمرلتنشئة األبناء يف األسرة، 

  .واستكشاف لسياسات املواجهة، املنعقد بدار الضيافة، عني مشس
 بريوت  ، 1ط ،واألطفال التلفزيون ،)1988(جان  جربان كرم، .11

  14 ، ص1988
يف األسرة اجلزائرية،  التنشئة االجتماعية): 2009(مزوز بركو  .12

 .22-21، العدد مجلة شبكة العلوم النفسية العربيةيف 

 :باللغة األجنبية -ب
 13 - Antigone Mouchlturis (1998): La femme, La 
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  - دراسة سوسيولوجية بحي المدينة الجديدة بمدينة وهران - الشباب والعمل في الجزائر
  زواوي بن كروم

 CRASC،وهران فية باحث دائم بمركز األبحاث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقا

 
  :مقدمة

تعترب فئة الشباب من املراحل العمرية املهمة يف حياة 
االنسان و ذلك من خالل النمّو ويف مجيع النواحي سواء اجلسمية أو 
العقلية و النفسية، كما هلذه الشرحية اجملتمعية دور فّعال من خالل 

الشباب  إحداث التغّري و التطّور يف أي جمتمع، كما ميكن أن يكون
وحنن من خالل دراستنا  )1(عامل مؤثر يف ضعف القيم اجملتمعية،

نتساءل عن متثالت الشباب للعمل يف اجلزائر خصوصا مبدينة وهران 
حبي املدينة اجلديدة، و فيما يتجسد معىن العمل بالنسبة هلذه الفئة 
االجتماعية لكون العمل ركن أساسي لفرض الذات واالندماج داخل 

ا حتمل ثالث الوسط اجمل تمعي؟ كما أدرجنا فكرة القدرة املهنية أل
ميزات أساسية وهي القدرة، األهلية  والكفاءة، ورّكزنا على كلمة 
ا حتمل معاين سوسيولوجية أكثر عمقا بالنسبة للشرحية  متثالت أل

  . الشبانية
وتعد التمثالت من الناحية السوسيولوجية عبارة عن 

جيا، معرفة فردانية  ومجاعية منفصلة عن موقف، اعتقاد، إيديولو 
املعرفة العلمية، و اليت تقدم جوانب إدراكية، نفسية واجتماعية تكون 

ا واقع  Ficher" فيشر" هذه امليزة قد عّرفها . يف عملية تفاعل بأ
عملية االدراك احلسي والعقلي اليت حتّول األشياء االجتماعية 

قيم، (إىل فئات رمزية ) ضعياتاألشخاص، األفراد، السياقات، الو (
،  ويعطيها موضعا معرفيا يسمح باندماج )معتقدات، إيديولوجيات

جوانب احلياة العادية، بإعادة صياغة سلوكياتنا اخلاصة يف التفاعالت 
  )2( .االجتماعية

اعتمدنا يف هذه الدراسة على مقاربة وصفية ويفية حتليلية 
واليت من خالهلا متكنا من ونستخدم تقنية املقابلة واملالحظة،  

مالحظة جتمع اجتماعي أين يكون الباحث عضوا فيه، كما مسحت 
لنا هذه التقنية مالحظة ما هو خمبأ أو مسترت دون علم اجملموعة 

وفيما خيص الفئة اليت قمنا بدراستها هي عينة . اخلاضعة للمالحظة
متنوعة من خمتلف شرائح الشباب، سواء شباب دو مستوى جامعي 
و غري جامعي، الشباب العامل أو العاطل واملتواجدين على مستوى 

سنة، وقد  35إىل غاية  18مدينة وهران،  وحددنا سن العينة من 
دامت دراستنا عدة شهور لكن عرب فرتات متقطعة انطالقا من سنة 

 .2013إىل غاية بداية سنة  2012

ها لقد تطرقنا يف حبثنا إىل عدة نقاط مهمة حيث عاجلنا في
مسرية االقتصاد اجلزائري، ومفهوم الشباب، مث مفهوم العمل من 

الناحية االجتماعية، كما تطرقنا لنظرية ماركس عن االغرتاب  
والصراع االجتماعي ألن العامل يف بعض الفرتات أصبح يشعر بأنه 
مغرتب عن فضاء عمله، إىل جانب العمل امليداين واملتمثل يف 

وثني، وكما نعلم أن الشباب يشرتكون يف مقابالت أجريناها مع مبح
قضاء وقتا كبريا يف مزاولة الدراسة، الدخول املتأخر : عدة مميزات منها

إىل سوق العمل، متديد سن الزواج، فهذه اخلصائص جعلت من 
م املهنية، كما  أغلب الشباب يعيشون نوع من البطالة يف بيوغرافيا

عدم حتديد مكانتها يف اعتربت فئة اجتماعية تعيش يف الفوضى و 
اجملتمع، فهي يف وضعية ما بني الطفولة والبلوغ ومابني االستقاللية  

  )3( .والتبعية
إن بيري بورديو يعترب الشباب جمرد كلمة، ويف مفارقة باريتو 

وتبقى احلدود بني الشباب . ال نعرف يف أي سن تبدأ الشيخوخة
ليت تناولت حبيث أغلب الدراسات ا )4(والشيخوخة حمل صراع،

موضوع الشباب مل تعطي مفهوم موحد هلذه الفئة اجملتمعية فبعض 
ا شرحية جمتمعية والبعض األخر يعتربها كفئة عمرية  الدارسني يعتربو

  . تكون مرتبطة بالسن
 )5(:مسيرة االقتصاد الجزائري وأثرها على النمّو االقتصادي -1

الستقالل مرحلة ما بعد ا: مّر االقتصاد اجلزائري مبرحلتني
شاشة البنية  1966-1962مسيت مبرحلة االنتظار وهي بني  متيزت 

حيث  1989-1967التحتية، وفرتة التخطيط والتسيري املركزي 
انتهجت الدولة منوذج التخطيط االقتصادي واالستثمار يف القطاع 

  .العمومي
 :مرحلة االصالحات المحتشمة - أ.1

حول برناجمني يغطي  اتفقت اجلزائر مع مؤسسات مالية دولية
 3، ومع حتسن أسعار البرتول حتّول من عجز 1991-1989الفرتة 

، مما زاد تعاقد 1991باملائة سنة  6إىل فائض  1988باملائة سنة 
  .اجلزائر ألجل القروض اخلارجية و زاد من ارتفاع الدين

  :مرحلة التردد و التراجع في االصالح - ب.1
باالرختاء واالختالل وتباطئ اتسمت السياسة االقتصادية     

، )الدينار(االصالح االقتصادي نتيجة اخنفاض قيمة العملة 
، وهبوط 1994باملائة سنة  6ارتفاع االستثمار احلكومي بـ 
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باملائة من الناتج احمللي، وعجز امليزانية  10ادخار أكثر من 
، وهذا لعدم تعديل سعر الصرف 1993باملائة سنة  10العامة بـ 
باملائة من الناتج احمللي  5حلكومة سلع استهالكية بـ ودعم ا
1992-1993.  

  :1998-1994 :االصالحات االقتصادية المتسارعة -ج.1    
اتفاقية : االختالل و األزمة يف ميزان املدفوعات وّلد اتفاقيتني    

دف ختفيض 1995و ماي  1994ماي  ، فتم إعادة جدولة الديون 
  )6( .ول إىل اقتصاد السوققيمة الدينار ألجل التح

باملائة سنة  17.7كما أن معدل البطالة يف اجلزائر كان يقدر بـ 
 )8(،2009باملائة سنة  10.2وأصبح املعدل يقدر بـ  )7(، 2004

وبالتايل نالحظ أن هناك اخنفاض يف نسبة البطالة خالل اخلمس 
  .السنوات الفارطة

  :مفهوم الشباب -2
ا  حسب دراسة سابقة حول الشباب مبدينة وهران واليت قام 

باحث دائم مبركز األحباث يف (األستاذ جماهدي مصطفى 
، حيث خلص إىل أنه )األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية بوهران

ما معىن أن تكون شابا وفقا "توجد مخسة مصادر هلذا املفهوم 
للتصور الشعيب واحلديث العامي، الشباب كإبداع ثقايف، الشباب  

ة اجتماعية، الشباب كظاهرة اجتماعية، والشباب كشرحية كقو 
الدخول يف حياة الكبار "وبالتايل مفهوم الشباب يعين  )9(."اجتماعية

وهو اجتياز املراحل االجتماعية املرتبطة باألدوار االجتماعية، ) البلوغ(
هناك ثالث مراحل رئيسية وهي الرحيل من األسرة األصلية، الدخول 

فمرحلة الشباب صعبة  )10( ."هنية، وتشكيل زوجنييف احلياة امل
التحديد وهي ختتلف من فرد آلخر، من جنس إىل جنس، و من 
ثقافة إىل ثقافة و تكون هذه الفروق من خالل املعايري اليت يرتكز 

فالشباب ينتظر ضمان نوع من  )11( .عليها الدارسون املختلفون
ة و بالتايل يسعى إىل املستقبل الذي يؤهلهم إىل العيش يف رفاهي

  .احلصول على نوع من التكوين املساعد على ضمان ذلك املستقبل
فاألسرة تنظر عموما إىل الشباب من زاوية السن، وقلة التجربة 
يف احلياة وحمدودية االدراك والتفكري، وعدم االتزان فيما خيص 

  )12( .توجيهات اجملتمع و قيمه
يرتدد بني مفهومني  فمصطلح الشباب عند الباحثني العرب

اثنني مها مفهوم الفئة العمرية أو املرحلة العمرية، ومفهوم الفئة 
  )13( .االجتماعية

وفيما خيص الشباب املتخرجني من اجلامعات اجلزائرية 
من  142541وموضوع البطالة، مت التصريح من طرف الوزارة أن قرابة 

ل فرتة حاملي الشهادات اجلامعية حصلوا على مناصب شغل خال

 20حبيثوهذا يف إطار عقود ما قبل التشغيل،  2005إىل غاية  1999
من هذه الفئة وظفت بصفة دائمة،  وقد بلغ عدد اجلامعيني % 

جامعي، كما أّكد الوزير  48716بـ  2005الذين وظفوا خالل سنة 
السابق مجال ولد عباس أن الدولة قد خلقت عدة أجهزة تسهر على 

لة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  والوكالة الوطنية توفري الشغل كالوكا
  )14( .لتسيري القروض املصغرة

  )15( :العمل -3
ا التأثري  لقد ابتكر االنسان عدة وسائل و اليت من شأ
على البيئة كي يستخرج منها املواد األولية ألجل الوجود االجتماعي 

ل، مثل الصيد والزراعة، وكل هذه األنشطة تدخل يف مصطلح العم
حيث كانت تعين كلمة عمل يف الغرب أثناء القرن الثاين عشر على 

، كما يعين العمل اجلهد Tripaliumأداة تعذيب وهي بالالتينية 
املبذول من طرف املرأة أثناء الوالدة، ومنذ بداية القرن الرابع عشر 
أصبح العمل يأخذ معىن آخر باعتباره نشاط فردي أو مجاعي يهدف 

لعناصر املادية يف احلاجات البشرية،  ومن خاصية إىل استخدام ا
العمل أنه يهدف إىل إنتاج فائدة، كما يعترب اجلهد اجلسدي والعقلي 

ومن خصائص العمل أنه . الذي يقوم به االنسان مقابل أجر حمدد
يكون موضوع لتقييم نقدي يهدف إلنتاج فائدة، وهو أيضا موضع 

، )فيزيقية للعمل مقابل فائدةبيع قوة عقلية و (التبادل و التناسق 
  )16( .وهيمنة وسيطرة العمل املأجور

واعترب األستاذ أن األمثال الشعبية لديها سلطة قانونية 
واجتماعية وذلك ألجل إصالح الواقع اجملتمعي من خالل قيمه سواء 

 )17( .السلبية أو االجيابية

يقة، يف حتليل العمل، هو جمموعة أفعال حمسوسة، إشارات دقو     
حركات، عمليات ذهنية، أخذ املعلومة، استدالالت، وقرارات متثل 
تدخل مشغل اآلالت، العامل يف شغل، منصب عمل، وظيفة، 

كما هناك عدة    .وأيضًا يف الرياضة، التسليات، العمل املنزيل
، شغل،  نشاط مهين مصطلحات تكون مرتبطة مبفهوم العمل منها

 )18( .ءبالنسبة لألجرا( مهنة مأجورة 

 من خالل نشاطه و ذلك يقوم علم اجتماع العمل بتحليل العمل    
صيغه و دف ضبط ووصف املبادئ اليت يقوم عليها تقسيم العمل، 

السلطة، املشاركة، دائرة النوعية، حق التعبري، (التنظيمية والتعاونية 
، كذلك أشكال )إثراء األعمال/ تعدد التكافؤ، تنفيذ/ التخصص
يشكل حتليل ، و  )تكوين، مستوى التأهيل، أجر (د العاملة تسيري الي

النشاط موضوعاً أساسياً لعلم النفس واهلندسة البشرية، بينما هو جمرد 
منهج مقاربة بالنسبة إىل موضوع البحث اخلاص بعلم اجتماع 

 )19( .تقسيم العمل والعالقات االجتماعية للعمل :العمل
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شاط إىل الوضعية يف علم اجتماع الشغل، يشري لفظ ن
. املهنية للفرد، سواء كان يشتغل فعليًا أو يف إطار البحث عن شغل

املعهد الوطين ( INSEEاًال يف نظر األشخاص الذين يعتربون عمّ 
، هم األشخاص الذين مارسوا )لإلحصاء  والدراسات االقتصادية

 عمًال مأجورًا ، يف األسبوع الذي يسبق التعداد الوطين حىت ولوكانوا
أو كانوا باحثني عن ) يف عطلة سنوية مدفوعة، أو عطلة مرضية

 )20( .عمل

)21( :القدرة المهنية -4
  

خاصية تضمن إمكانية النجاح يف نشاط، يف عمل، 
تظهر  .بفضل امتالك االستعدادات والكفاءات املطلوبة هلذا العمل

 .هذه اخلاصية يف السلوك القابل للمالحظة وحىت للقياس

ملقيمة يف امتحان مادي عن امتالك بعض تنتج القدرة ا
ومع ذلك هناك  ،االستعدادات، تشكل الكفاءات، اجتاه عمل معني

تعترب :  )القدرة، األهلية والكفاءة( فروقات فاصلة بني األفكار الثالثة
األهلية يف الغالب ميل طبيعي، موهبة َتعطى عند الوالدة، يف حني 

ا مكتسبة يَنظر  يف أغلب األحيان إىل القدرة  والكفاءة على أ
وتتطور مع الزمن؛ َحتدد القدرة، مثلها مثل األهلية والكفاءة ، بتقييم 

لكن بينما ترتبط الكفاءة مبهارة نظرية  ،سلوك ما يف وضعية معينة
وتطبيقية حمددة ، دقيقة جداً ومرتبطة بوضعية حمددة، فإن القدرة هي 

يري واضحة وحمددة من طرف تقدير إمجايل لكامل املهارة، مقارنة مبعا
ا تساهم يف تصنيف الفرد يف صنف األكفاء،  .قانون أو قاعدة ما إ

ا  رغم ذلك ال تقصي  حسب املعايري الثابتة يف هذا الصنف؛ فإ
فرصة أو ضرورة اكتساب مهارات عملية جديدة من أجل تنفيذ 

  .عمل خصوصي جداً 
يف  يف الغالب، تستعمل فكرة القدرة يف صيغة اجلمع،

مستوى واحد مع األهلية والكفاءة، لإلشارة إىل تعدد اخلصائص 
 :على سبيل املثال  .األكثر خصوصية اليت حتددها، وبالتايل، تشكلها

 .قدرة التجديد، قدرة حتمل املسؤولية، قدرة االعتماد على النفس

على النقيض من فكرة الكفاءة، اليت كثريًا ما يتم ذكرها إىل جانب 
حذق، (ثقافية، فإن فكرة القدرة هي متعددة التكافؤ األوصاف ال
  ).قدرة الصرب

 :نظرية ماركس عن االغتراب والصراع االجتماعي -5

أراد ماركس من خالل استعماله مصطلح االغرتاب االجتماعي 
أن يفسر عوامل املنافسة و الصراع املوجود بني الطبقات يف اجملتمع، 

الغرتاب، مبعىن يصبح حيث حسب مفهومه يصبح االنسان يشعر با
العامل مغرتبا عن رب العمل و عن السلعة اليت قام بإنتاجها، واليت 
ا إىل رب العمل الذي بطبعه ميتلك وسائل االنتاج، فيتولد  تعود فائد

شعور للعامل بأن جهوده أصبحت تباع و تشرتى يف األسواق لقاء 
رأمسايل، لصاحل املنتج ال )23(ويصبح فائض القيمة )22(.أجر زهيد

ونتيجة ذلك يرتاكم الرأمسال لصاحل رب العمل مما ينجم عنه صراع 
  )24(.مع العامل

ومن خالل عملنا امليداين كانت لنا مقابالت مع طلبة 
جامعيني و غري جامعيني كما قمنا مبالحظات ميدانية حبي املدينة 
اجلديدة بوهران ألن هذا احلي معروف بالبزنسة والبيع والشراء، 

شفنا أن الشباب لديهم الرغبة يف العمل حيث جتد الشوارع واكت
واألزقة مكتظة بالفئة الشابة،فهناك من يتاجر يف القماش  واألحذية، 
وهناك من يكتفي ببيع املأكوالت اخلفيفة واملشروبات الغازية، كما 
نرى بأن هذه األزقة أصبحت ملكهم وال مكان للغريب بينهم، مبعىن 

رد أجنيب وسط الشباب البائعني باحلي والذين ال يستطيع تواجد ف
بطبعهم ميارسون أنشطة جتارية موازية، وحىت املكان املخصص للبيع 
والشراء يكون سواء على الرصيف أو الطريق وأصبح هذا املكان يباع 

وهناك من يأجر مكان البيع حيث . ويشرتى ما بني هؤالء الشبان
الروح االجتماعية واجلماعية  نعلم أنه غري مرخص قانونا ، كما تطغى

على هؤالء الشبان فهم متضامنون، يعرفون بعضهم البعض جّيدا 
وهذا ما أعاق بعض جوانب حبثنا، فقد مت سؤايل أكثر من مرة من 

ما خطبك يا " طرف الباعة الشبان، وهذه هي العبارة املتداولة بينهم 
م يف جمتمع "شاب حتتاج مساعدة بأسعار معقولة م،  ،  وكأ خاص 

كما أردنا من خالل حبثنا دراسة هؤالء الشّبان على حالتهم الطبيعية 
  .يف بعض احلاالت

ودائما من خالل عملنا امليداين الحظنا أن هناك شباب 
يعاين من الفراغ و يعيش أزمة يف اهلوية،  وهناك من الشباب من 
أصبح هاجسه الوحيد هو احلصول على منصب عمل، و البعض 

بح مههم الوحيد هو اهلجرة حنو اخلارج سواء بطريقة شرعية اآلخر أص
  .أو غري شرعية

ففئة الشباب على مستوى مدينة وهران يشعرون بالفراغ، 
ال تقتصر فقط على اجلزائر و لعل أول هي تعترب مشكلة عاملية و و 

مشكلة اليت تواجه الشباب هي الضجر وامللل، فاضطرار أي إنسان 
هذا  يومه دون عمل جيعله ضجرا حيث لقضاء ساعات الفراغ من

متعددة على صعيد الفرد واجملتمع، األخري يسبب مشكالت كبرية و 
وما نعنيه هنا هّم . وله انعكاسات نفسية خطرية على الشباب

الشباب البطّال الذي يقضي معظم أوقاته  يف التجّول بالشوارع و ال 
ا من قيمه ن الضجر يتحلل تدرجيييعرفون كيف يضبطون وقتهم، أل

أخالقه و قد يدفعه هذا التحلل إىل ارتكاب محاقات يعاقب عليها و 
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القانون كالتصرفات الغري أخالقية اليت الحظناها على الشباب يف 
   .سوق البائعني

فمرحلة الشباب هي مرحلة تغّري جدري كمي ونوعي يف 
مالمح الشخصية تتسم باألمهية البالغة لدى العينة املدروسة، ومن 

ية ثانية مرحلة تغّري سريع متالحق ال يرتك لبعض األفراد فرصا  ناح
  .كافية إلعادة التنظيم و التكّيف

ودائما من خالل االستجوابات اليت أجريناها مع الشباب 
اتضح أن هناك اختالف بالنسبة للمسار الدراسي، وكذلك 
الصعوبات و العراقيل اليت واجهت هذه الفئة، و تباينت اآلراء فيما 

ص أمهية الشهادة ومعناها لدى الشباب، فهناك من يعلق عليها خي
آمال كبرية كاقتحام عامل الشغل بالدرجة األوىل، ومنهم من ال تعين 
له شيء، ودائما يف هذا االطار صرّح لنا مبحوث وهو موظف 

الشهادة اجلامعية مهمة يف احلياة العلمية : "مبؤسسة علمية ما يلي
، سوق العمل، االندماج املهين و االجتماعيتسمح لك باالخنراط يف 

  ." بالتايل ليست ملكا خاصا للفردالشهادة مهمة بالنسبة لألسرة و 
وفيما خيص العنصر الذي هو حمور دراستنا وهو متثل 
وأمهية ومعىن العمل لدى الشباب كان بالدرجة األوىل ميثل هلذه الفئة 

م مصدر لتحقيق مادي و  هو الزواج، و لتحقيق استقرار يف حيا
وبالتايل االستقاللية بعيدا عن تبعية األسرة، وكذلك تكوين هيبة 
ومكانة اجتماعية يف وسطهم القريب سواء من ناحية األسرة أو 
احمليط كجماعة األصدقاء أو األسرة املمتدة، ودائما فيما خيص فكرة 

العمل : " سنة، علم االجتماع ما يلي 19العمل صرحت لنا طالبة 
لكثري من املال  بالنسبة إيل هو سوناطراك ألنه به  حتصل على ااملثايل

يف هذه النقطة أّكد جل املبحوثني أن العمل هو ، و "وتكون مستقر
ضروري و هو وسيلة من أجل كسب قوت العيش و هناك من يعتربه 
عامل مهم ألجل احلفاظ على املكانة االجتماعية، كما يسمح للفرد 

وفيما خيص الظروف احمليطة . يف أخذ القرارباالستقاللية  واحلرية 
سنة، مستوى  28بالعمل يصرّح مبحوث وهو حارس سيارات 

يا أخي املال الذي أجنيه خالل اليوم فيه بركة، أنا أتدبر : " متوسط 
أمري، أنا أعمل بدون تأمني لكن املهم أحصل على املال خالل 

معات االنسانية يرى معظم املستجوبني أن كل اجملت، و )25( ."اليوم
قائمة على مفهوم العمل حيث الفرد يصبح مندمج اجتماعيا إذا كان 
ميلك منصب عمل، وإذا كان الفرد موجود على اهلامش يبقى غري 
مندمج يف سوق العمل،فاملبحوثني أمجعوا على أن العمل جّد ضروري 

 22يف حياتنا اليومية، كما صّرحت لنا طالبة جامعية يف علم النفس 
بالعمل تكون لدي معارف كثرية مع الناس،  ويكون لدي "  سنة

سنة، علم النفس  23وصرّح لنا أيضا طالب جامعي ." استقرار مادي

العمل يعين يل كل راحة البال، خاصة ملا تكون موظف يف إدارة " 
  ."ما، العمل هو املفتاح لكل شيء خاصة يف بالدنا

األوىل، مث بعد  وهناك من يرى يف الشغل أنه عبادة بالدرجة 
ذلك حتقيق األهداف املسطرة مثلما جاء يف تصريح طالب جامعي 

العمل أوال عبادة، ثانيا لبناء حيايت " سنة  21يف البيولوجيا 
وأكد جل املبحوثني أن بدون عمل ال تكون ." الشخصية، االستقرار

الفرص مواتية للفرد حبيث ال يستطيع أن يكّون أسرة، العمل يعترب 
كما توجد فئة من . لتحقيق األهداف و املكانة اجملتمعيةفرصة 

الشباب تعودت على العمل التجاري احلر حيث ال يستطيعون العمل 
ا تلزمهم التقيد بالوقت وهنا نشري إىل  يف مؤسسات وذلك أل

 )26(الدكتور موالي احلاج مراد الذي اعتمد على نظرية حداثة الفرد
عمال الصناعيون يف اجلزائر واليت يف طرح اشكالية دراسته حول ال

خلصت إىل أن املؤسسة الصناعية تساهم يف تلقني الفرد قيم جديدة  
ومتثالت حديثة عوض القيم الثقافية اليت كان حيملها العّمال يف 

 .سابق عهدهم

فاملؤسسة بالنسبة لبعض الشبان تعترب مكان خمصص  
كمكان لالستغالل    للعمل أو االنتاج، و بالنسبة للبعض اآلخر تعترب

ا تشكل رباط اجتماعي وهذا  )27( .والقمع، كما يراها آخرون بأ
ا العامل بيري بورديو من خالل  يرجعنا إىل األعمال السابقة اليت قام 

ومبنطقة القبائل حيث خلص أن عقالنية  )28(أعماله األوىل يف اجلزائر
ة ملعىن جمسد احلساب التجاري تندرج فيها عقالنية عامة تكون حامل

أين يكون الرأمسال الرمزي متفوق على الرأمسال املادي، وهذا حييلنا 
بأن قيمة املعايري ال تكون دوما اقتصادية حبيث تكون أيضا رمزية 

  .وتكون متعلقة مبعىن املسئولية و اهليبة االجتماعية
وعلى على العموم استطعنا إجراء بعض املقابالت مع  

مل نستطع امتامها، وهناك مقابالت توقفت و خمتلف شرائح الشباب، 
الصعوبات اليت واجهتنا كانت خاصة بالفئة اليت ليس هلا مستوى و 

جامعي مما اضطررنا لشرح موضوع حبثنا، فهناك من قبل أسلوب 
  .احملاورة و هناك من رفض و كل حسب ظروفه

وأمام كل هذا تضاربت آراء املبحوثني فيما خيص ظاهرة 
، والبعض اآلخر إىل تقصري اجملتمعمن يرجع األسباب  البطالة، فهناك

، وكذلك لعوامل أخرى )اجملتمع والشباب(يرجعها لكال الطرفني 
دخيلة على اجملتمع اجلزائري، كما يعترب الشباب أن وكاالت التشغيل 
تبقى فقط عبارة عن حلول قاصرة وظرفية ال تعد خمرج لوضعيتهم،  

تعترب مرحلة كارثية يف مسار أي كما يعتربون أن ظاهرة البطالة 
إنسان و هي مشكلة عاملية حيث تؤثر على استقرار الفرد من الناحية 
النفسية واالجتماعية، سواء يف فضاءه األسري أو اجملتمع أو الشارع 
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أو الفضاء العائلي، مما يؤدي بالشباب مبشاكل نفسية كمحاولة 
  .العامل اهلجرة الغري الشرعية اليت تعرفها خمتلف بلدان

وتبقى تطلعات الشباب اجلامعي يف االلتحاق بعامل الشغل 
وحتقيق منصب عمل أو امتام الدراسات العليا ما بعد التدرج ألجل 
حتقيق االستقرار وحتقيق الذات واملكانة االجتماعية، بينما يطمح 
باقي الشباب دون املستوى اجلامعي إىل حتقيق ربح سريع من خالل 

  .ة ألجل تسوية وضعيتهم االجتماعيةأعماهلم املوازي
كما أن غالبية املستجوبني خاصة منهم الذكور قد شغل 
أعمال متنوعة، سواء رمسية أو موازية  وهذا بعيدا عن ضغط األسرة 
أو احمليط، كما اتضح لنا من خالل دراستنا امليدانية أن هناك وعي 

م ووضعيتهم، ويف بعض األحيان يسا مهون يف املبحوثني مبسئوليا
فيما خيص عملية االدراج املهين أجرينا مقابالت مع و.التكفل باألسرة

مبحوثني وهم طلبة جامعيني ميارسون أعماال موازية، وأكدت لنا 
 3عملت بالتجارة ملدة "سنة  22طالبة جامعية يف علم االجتماع 

سنوات يف حمل للتجارة الذي متلكه العائلة،  ومازلت أمارس نشاط 
  )29( ."حىت ال يقتحم عامل أجنيب حمل العائلةالتجارة 

العمل يف "سنة  21ويقول طالب جامعي يف علم االجتماع 
العطل الصيفية يف جمال الفالحة، جين الثمار وأحيانا البيع يف 

سنة  22و أيضا صرح لنا طالب جامعي يف علم االجتماع "السوق، 
راقب ملدة كم) مركز جتاري(أنا عملت يف مؤسسة خواجة " مايلي 

عامني مث عملت يف قاعة احلفالت بفندق شرياتون بوهران، ومنذ 
وهذا يدل على ." أشهر أعمل كمراقب يف مدرسة خاصة 3حوايل 

تعدد النشاطات اليت ميارسها الشباب قصد اقتناء التجربة اليت تسمح 
  .هلم باالندماج والتكّيف مع عامل لشغل مستقبال

ياة االنسان خاصة يف جمتمعنا إنَّ للعمل أمهية كبرية يف ح
اجلزائري الذي عرف خالل سنوات الثمانينات عدة أزمات منها 

، ألن اجلزائر كانت تعتمد بدرجة كبرية على 1986األزمة البرتولية 
كانت صدمة كبرية للدولة اجلزائرية، و  الريع البرتويل مما كانت

أزمة  باملائة من عائدات البرتول إىل جانب 98الصادرات بنسبة 
اليت عاشتها البالد حيث ) العشرية السوداء(، واألزمة األمنية 1988

أثرت جدا على االقتصاد الوطين، مما نتج عنها قلة يف مناصب العمل 
 .وكثرة الطلب عليها، وإفالس الشركات ومن مث تسريح العّمال

  :الخالصة
يبقى الشباب املتواجد حبي املدينة اجلديدة بوهران واعي بكل 

دث سواء على املستوى احمللي أو الدويل، خاصة مع مواكبته ماحي
لتكنولوجيات االعالم واالتصال وسهولة احلصول على املعلومة، 
وظاهرة العوملة اليت أصبحت تؤثر يف كل أرجاء العامل، واجلزائر هي 

جزء ال يتجزأ من هذا العامل الذي أصبح يعرف تغريات كبرية، سواء 
ا القوة من الناحية االجتماعي ة أو االقتصادية، فشرحية الشباب بكو

ا تطمح ملستقبل أفضل من خالل  الفاعلة يف اجملتمع اجلزائري، فإ
عامل الشغل وإبراز الكفاءات واقتناء التجارب، فالفئة املبحوثة سواء 
شباب دون مستوى جامعي أو شباب دو مستوى جامعي لديهم 

لشرحية تتحلى بروح املسئولية االرادة ألجل حتمل املسئولية،  فهذه ا
سواء من خالل الوسط األسري أو احمليط اخلارجي، خاصة الطلبة 
م اجلامعية من أجل امتامها و بالتايل االلتحاق  الذين يزاولون دراسا
باحلياة العملية، ويف بعض احلاالت التوجه حنو اخلارج نظرا للظروف 

يف احلياة اجملتمعية،  االجتماعية واالقتصادية الصعبة اليت تواجههم
م  بغية احلصول على املكانة االجتماعية اليت تسمح هلم مبواصلة حيا
على حنو أفضل، فالدولة اجلزائرية سامهت بعدة اسرتاتيجيات من 
أجل خلق مناصب عمل جديدة، مؤقتة ودائمة، وهذا جلميع الفئات 

لتقدم سواء اجلامعيني وغري اجلامعيني، لكن الشباب يرون أن هذا ا
يبقى نسيب من خالل فتح وكاالت وطنية ووضع أجهزة خاصة لدعم 
وترقية التشغيل الذي تشرف عليه الوزارة، كالوكالة الوطنية لتسيري 
القروض املصغرة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ونؤكد من 
خالل دراستنا على تكّيف الشباب مع الواقع اجملتمعي املعاش 

ا  خصوصا مع األزمة االقتصادية العاملية، و اليت تؤثر على اجلزائر كو
جزءا ال يتجزأ عن العامل اخلارجي، وما نؤكده مرة ثانية هو درجة 
ا الشباب خاصة اجلامعي من خالل نظرته  الوعي الذي يتميز 
ومتثالته جملريات الواقع  وعما حيدث يف اجملتمع، كما هلذه الفئة 

ل عن الكبار واالستقرار والتطلع إىل كل الشبانية الرغبة يف االستقال
 .ما هو جديد
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ا أن الطالب .17 ة كانت جد حريصة على احملل تبني من خالل املقابلة اليت قمنا 
التجاري الذي تعمل به و الذي تعود ملكيته لعائلة املبحوثة، واليت تطمح يف املستقبل 
ا يف السوق ومعارفها مع التّجار و الباعة مما يسمح هلا  ألجل توسيعه و هذا نظرا خلرب
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  المقاوالتية  ية غياب تعريف موحد للظاهرةإشكال
  حساين زاهية     . د                                                                                         

  )جامعة وهران(قسم علم االجتماعب  –محاضرة أستاذة   
  

املقال يركز بشكل حموري علي طرح إشكالية غياب تعريف : ملخص
يه الباحث من مشاكل ابستيمولوجية موحد للمقاوالتية وما يعان

ومنهجية، معتمدين يف ذلك علي السياق التطوري التارخيي يف إبراز 
التعددية الكبرية للتعريفات املرصودة علي مستوى األدبيات العامة 
ومدي االختالف والتباين والتعقيد الذي تعاين منه الظاهرة، مما يؤكد 

علوم االنسانية من أي علم  بوضوح مسألة انتمائه أكثر إيل جمال ال
طرح إشكالية  :أوال: وقد هيكلنا هذا املقال حول ثالث نقاط. آخر

التذكري بالسياق التارخيي  :ثانيا. غياب توافق علي تعريف الظاهرة
وما يعرب عنه من ثراء وتنوع يف " املقاوالتية"الستخدامات مصطلح 

تقدم الذي املعاين والدالالت وخصوبة متميزة تشهد علي مدي ال
أحرزه احلقل املقاواليت، وما ينطوي عليه يف نفس الوقت من 
اختالفات وتباينات يف الرؤى والطرق املنهجية املستخدمة علي 

حماولة تصنيف املقاربات  :ثالثا. مستوي الدراسات املعاجلة للظاهرة
 .املنهجية احملللة للظاهرة

  إشكالية تعريف مصطلح المقاوالتية 
قق من ثراء وخصوبة للحقل املقاواليت، إال أن بالرغم مما حت

ذلك مل يساعد قط يف احلصول علي الوحدة املنشودة لكل علم فـ 
منذ ظهور مصطلح املقاوالتية مل ينجح يف مجع توافق "

« consensus » بريات كريستيان"حسب " حول تعريفه "
" « son unité »ال يزال يف الواقع يبحث عن وحدته "و )1()1993(

يبحث عن تعريف "و  )2()2003( "إزابال دجنو"علي حد تعبري
جاك "كما يقيم ذلك   « à la recherche d’une définition »"له

" ال يزال  فتيا و يبحث عن وحدته"وهو   )3( )1996(" باروين
طور ما قبل النموذج والتشكل أو "وهو يف  )4("آالن فايول"حسب 

وينقصه إطارا  « modélisation »يف سياق ما يسمي بالنمذجة 
ال يوجد حاليا أي "و )5( )2008" (حيفة نفاخي"حسب " موحدا

حسب " توافق دقيق حول ما ميكن أن يكون عليه تعريف املقاول
ونفس املعين  )6()2007( " مندر لساسي"و" نصر الدين محودة "

جنده جمسدا يف باقي الدراسات والبحوث املتوفرة لدينا واملعاجلة 
" ميشال مارشسناي"و" رجيي مورو"و" شارل اتكالت(" للموضوع

واليت أكدت عدم جناح ) إخل" ...جوزي أديت"و" تريي فرسرتايت"و
وصول أي دراسة  يف إعطاء هذه الوحدة ومل تصل إطالقا إيل توافق 
علي تعريف مشرتك شامل لكل مكونات الظاهرة وجامع لكل 

احلديث عن  ذا فإنالعناصر اليت تناولتها خمتلف املقاربات وهل
املقاوالتية حييلنا ضمنيا إيل العديد من املواضيع اليت ميكن أن تندرج 

اإلنشاء، التأسيس للمؤسسات، انبثاق املنظمات، : ضمن سياقه مثل
املؤسسات، االستعادة، االستئناف للمؤسسة، املنشئ، املقاول، 

تكر، صاحب املشروع، روح املبادرة، رئيس املؤسسة، رب العمل، املب
اخل، ...املخاطر، املسري املالك، املنشأة، املؤسسة، املنظمة، الصريورة، 

فهناك اختالف وتباين يف تناول وضبط هذه املصطلحات واملفاهيم  
اليت ترتدد بقوة علي مستوى املقاربات املعاجلة هلذا املوضوع حسب 
انتقاء الباحثني هلا والذين هم أصال وحسب إمجاع املختصني ال 

قون علي تعريف مشرتك للظاهرة فكل منهم يقدم مقاربته ارتكازا يتف
علي مرجعيته واختصاصه العلمي املهيمن عليه ساعيا يف كل األحوال 
تبيان إيل أي مدي ميكن للمقاوالتية وفعل إنشاء املؤسسات أن 
يندمج يف فرعه أو علمه املفضل حسب ما ذهب إليه العديد من 

  ". ت كريستيانبريا"الباحثني وعلي رأسهم 
كل هذه املعطيات دفعتنا إيل توخي احلذر يف عرض خمتلف 
التعريفات املقتطفة من بعض الدراسات واللجوء إيل عرض التعددية 
ا املصطلح مما يفسر استخدامنا لصيغة اجلمع  الكبرية اليت اتسمت 
يف التعريفات بدال من إعطاء تعريف واحدا للمقاوالتية نظرا لتعددها 

دف توضيح مدي صعوبة إجياد توافق علي تعريف مشرتك وتنوع ها 
ولغة مشرتكة جتمع الباحثني وخمتلف االختصاصات املهتمة باملوضوع 
مع اإلشارة أن هذا القصور والفشل يف الوصول إيل تصور نظري 
ومفهومايت جامع وشامل يقضي علي حرية الباحثني وقلقهم املستمر 

عراقيل نظرية مرتبطة خاصة مازال يسبب حلد اآلن صعوبات و 
بتحديد املناهج والعينات األكثر فعالية، مما يفسر جلوء كل باحث 
يرغب يف حتليل املوضوع  إيل إعطاء بيان وشرح واضح ووايف عن 
املعين أو الداللة اليت يقصدها من وراء استخدام هذا املصطلح 

راسة، حسب تعليل الكثري من الباحثني الواردة أمسائهم يف هذه الد
لكن ومع ذلك فإن هذا ال مينع بأي حال من األحوال من اإلشادة 
مبختلف املسامهات العلمية واألكادميية اليت سامهت بقوة يف إثراء 
امليدان وخصوبته وتطوره ومهما كانت درجة االختالف والتباين 
والقصور يف املنظورات واملقاربات فهي سطرت وتسطر بدون أدين 

ورية هلذا العلم الذي ال يزال يعترب عند الكثري يف شك الصريورة التط
طور التأسيس والتكون وبالطبع هذا طبيعي جدا ففي كل مرة يؤسس 
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فيها علم إال ويفرز نقاشات ابستيمولوجية ويف الواقع مثل هذه 
النقاشات تساعد كثريا علي ظهور العلم و تعمل علي  تأكيد نفسه 

عندما  )7("جون بياجي"ؤكده مثال وذاته واستقاللية كيانه وهذا ما ي
يري أن احلدود بني خمتلف العلوم وبني العلوم اإلنسانية ليست ثابتة 

علي خمتلف العلوم وإال " فليس هناك توزيع قبلي للمشاكل"بل متغرية 
  ". اجلديد"كيف هلا أن تستوعب 

مع العلم أن غياب التوافق علي تعريف مشرتك ليس خاصية 
اليت وليس غريبا أن حيدث ذلك عندما خنوض يف مميزة للحقل املقاو 

العلوم املرتبطة باجلانب اإلنساين والنفسي واالجتماعي لألفراد فهذه 
اخلاصية تعترب من القضايا االبستيمولوجية املرافقة واملالزمة دوما للعلوم 
ا تبحث يف خبايا وأسرار األفراد وتبقي  اإلنسانية واالجتماعية أل

ة من التعقيد والرتاكب، يصعب من خالهلا الفصل تتسم بدرجة بالغ
إن مل نقل يستحيل إقامة احلدود الفاصلة بني مكونات الظواهر 
ا، ورمبا أكثر العلوم اليت ينطبق عليها مثل هذا الغياب هو  املرتبطة 

العلم " علم االجتماع، العلم الذي ننتمي إليه أكادمييا  فهو يبقي 
وهو نفسه  )8("رميون آرون"حد تعبري  علي" الدائم البحث عن نفسه

يشري إيل أن علماء االجتماع ال يتفقون علي شيء أكثر من اتفاقهم 
  ".صعوبة تعريف السوسيولوجيا"علي 

وبدون إطالة سنقدم عرض خمتصر للسياق التارخيي ملصطلح أو 
لفظ املقاوالتية وخمتلف التعريفات وضمنيا االستخدامات املتداولة 

رف الباحثني حىت نتمكن من احلصول علي للمصطلح من ط
إيضاحات نظرية لإلشكال املطروح حول الوضع التعريفي للموضوع 

  .واختالفاته وتبايناته
  "المقاوالتية"السياق التاريخي و تعددية تعريفات 

تسطري تاريخ هذا املصطلح و تعريفاته املتنوعة يرتكز علي 
واملنظرين للظاهرة أساس التذكري بالعديد من الرواد املؤسسني 

  .املقاوالتية، معتمدين يف ذلك علي أعمال رائدة يف اجملال
)9("شارل أوتكالت"حسب 

فإن جذور مصطلح أو لفظ  
سنة إيل الوراء وبالضبط إيل كلمة  800إيل  يعود" املقاوالتية"

« Entreprendre »   القيام بشيء ما"اليت متثل الفعل الفرنسي أو "
« faire quelque chose »  يف  )10("بريات كريستيان"ويري

« Entrepreneurship »  لفظ إجنليزي ترجم إيل اللغة الفرنسية
 « Entrepreuneuriat »و « Entreprenariat »: بطرق خمتلفة هي

من  « Entrepreneurisme »و  « les Québécois »من طرف 
 « Entreprenance »و « Ettenger »" جون كلود اتنجر"طرف 

يفضل اإلحتفاظ باللفظ " بريات"اخل، و...طرف عدة باحثنيمن 
الرتمجات األخري  عن باقي « Entrepreneurship »اإلجنليزي 

لفظ مستعار من األجنلوـ سكسونيني الذين طوروه  املتداول أنهو 
وأصل كلمة مقاول  « Entrepreneur »انطالقا من لفظ 

« Entrepreneur » متاما ككلمة  )11("آلالن فايول" فرنسي بالنسبة
« Manager » )12(  ،وهو يضمن املؤسسة دوما فعل املخاطرة

فالفعل هنا ينطوي علي املخاطرة واملقاول ميثل الشخص الذي من 
أن معين املخاطرة  كان " فايول"خالله يولد هذا الفعل، ويوضح 

موجودا حىت يف العصور الوسطي حيث كان ينظر للمقاول يف سياق 
فقد كان يتضمن فعل الكشف املسبق عن املدينة املراد " تصور حريب"

من أجل االنقضاض عليها واحتالهلا،  « l’entreprendre »غزوها 
 16ويف نفس املعين يشري نفس الباحث أن مهندسي مرحلة القرن 

اية القرن   )13(كانوا ينتمون إيل فئة العسكريني عند امللك  18حىت 
لألجهزة  « Concepteurs »ممي وبالتايل فهم مل يكونوا سوي مص

" املقاولة"املخصصة للحرب مما جيعلنا جنزم أن فكرة املؤسسة  أو 
كانت منذ البداية تشرتك مع فكرة املخاطرة واملغامرة مع مرافقة قوية 

الذي مزال مستمرا حلد اآلن حسب " عسكري"و" حريب"ملفهوم 
 .نفس الباحث 

ت اليت نظرت وعموما جند أن أغلب الدراسات والنظريا
جاءت مركزة بشكل  18وأسست لظاهرة املقاوالتية مع بداية القرن 

املقاول  : "وإيل تصنيفه إيل ثالث فئات" املقاول"خاص علي 
املقاول  "وأخريا  « coordonnateur »" املقاول كمنسق"و" كمخاطر
ومن أهم الرواد اجملسدين ملثل هذه  )innovateur »"،)14 »" كمبتكر
لدالالت واملتداولني بقوة يف العديد من األحباث واألعمال املعاين وا

اخل " ...شارل أتوكالت"و" حيفة نفاخي"و" بريات كريستيان"مثل 
  :حيث ميكن أن نورد عليكم التايل

« Richard Contillon »"ريشارد كونتيلون"الباحث  -
 )15( 

الذي يعترب أول من استخدم لفظ أو مصطلح   )1680-1734(
 chef »غري مأجور " رئيس املؤسسة"من أجل تعيني " املقاول"

d’entreprise non salarié » ،)16(  ،وأول من ضمنه معين املخاطرة
كونتيلون يقني  -املقاول هو من يتحمل خطر الال" فبالنسبة لـ ّ

« l’incertain » احتمالية  -والال« non-probabilisable »  ويتورط
ان حول ما ميكن أن ينتظره بشكل حاسم يف املغامرة دون ضم

 « Spéculateur »يف التجارة " مضارب"كما يعترب املقاول   )17(منها،
يشرتي بأمثان ثابتة دون أن يعرف أسعار البيع اليت سيحققها الحقا 

حيفة "وبالتايل ال ميكن له أن يقدر أرباحه وهذا ما تؤكده الباحثة 
وري الستخدامات اليت عملت علي تسطري التاريخ التط )18("نفاخي

التنسيق وإدراج : هذا املصطلح مبعين املخاطرة ومعاين أخري مثل
  .الكفاءات التسيريية ضمن مؤهالت املقاول
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الذي  )Fréderick Hawley » )1929-1843()19 »الباحث -
يري أن املقاول يأخذ  باستمرار قرارات متعلقة باملنتج أو اخلدمة 

و . م يف النتائج املرتتبة عنهااليت يقرتحها، حيث ال ميكن التحك
ا املقاول إمنا متثل  يري يف األرباح املولدة من املخاطر اليت جيازف 

فاملقاول منظور إليه يف هذه احلالة علي أنه . تعويض عن جهوده
شخص مستعد للمجازفة و املغامرة مبساره املهين واآلمان املايل 

  .املتوفر لديه من أجل اجناز فكرته
)20(يضا و جند أ -

 « Jean-Baptiste Say » )1767-1832 :(
أو " الرابط"الذي يعرف املقاول باملنسق للموارد و يصفه بذاك 

رجل العلم الذي يطور " األكادميي"الذي جيمع بني " الوسيط"
الذي يقوم بالعمل، فاملقاول يف نظره  جيمع " العامل"النظريات و 

در الطلب وحياول تلبيته، بني خمتلف املوارد و عوامل اإلنتاج ، يق
ذه املهام يؤهله ملثل هذه الوظيفة التسيريية املهمة املتمثلة  و قيامه 

و يف ) الفالحة، اإلنتاج و التجارة(يف الربط بني خمتلف القطاعات 
مالك األرض و الرأمساليني، (نفس الوقت بني خمتلف الفاعلني 

  ).التقنيني و العمال، املنتجني و املستهلكني
 « Say »يف أعماله إيل أن " شارل أوتكالت"يف الواقع يشري و  

هو من  وسع من تعريف املقاول و عمل علي إدماج حيازة 
يف بداية  « compétences managériales »الكفاءات اإلداراتية 

1830الثورة الصناعية يف حدود سنة 
)21(

و مبا أن هذا الباحث  
ملقاول من جيمع ويراكب يري يف ا (1803)املرتبط بسنوات ) ساي(

وسائل اإلنتاج فإن تصوره هذا يقرتب كثريا من تصور املؤلف املعاصر 
« (1991) Mark Casson »  الذي يري هو اآلخر أن املقاول من

  )22( .حيقق وظيفة التنسيق 
)Adam Smith » )23 »وهناك االقتصادي  -

 )1723-1790 (
" فكر ساي"مع   "ثروة األمم"الذي يتفق نسبيا يف كتابه عن 

الذي يصف املقاول باملنسق فهو يراه كرأمسايل أو حىت كمدير 
  .لرأس املال أين جند ان اليد اخلفية للسوق تلعب دور املنظم

 )24("جوزيف شومبيرت"منا ميكن له أن ينسي  وطبعا ال أحدا -
 

«Joseph Schumpeter »  )1883- 1950(  فأي حديث أو
واملقاالتية ال ) أصحاب املشاريع(املبادرة نقاش حول املقاول أو روح 

، هذا الباحث االقتصادي الشهري "شومبيرت"يكتمل دون فحص تأثري 
الذي كان له األثر البالغ يف تطور نظرية روح املبادرة واملمارسة، فهذا 

 )25(.العالمة كان مصدر عدة تطورات مهمة يف النظرية االقتصادية
" شوميرت" بشكل خمتصر ملرياث وهلذا من الضروري التطرق ولو 

حسب شهادات خمتلف الباحثني العارفني مبسامهاته العلمية 
واألكادميية للحقل املقاواليت والدفع حنو تطور النظرية االقتصادية من 

خالل توجيه نظر االقتصاديني بعيدا عن األنظمة الثابتة أو الستاتيكية 
يصف املقاوالتية " وميرتش" حنو الديناميكية و التقدم االقتصادي، فـ 

باملوضوع الصعب جدا ويعتربها احملرك األساسي للتطور االقتصادي، 
فتجديد روح املبادرة يسمح لألنظمة االقتصادية بتفادي التكرارات 
وإجناز التقدم الكبري لألمم فبدون التجديد أو االبتكارات ال وجود 

وال للتسيري  للمقاولني وبدون جناح مقاواليت ال رجوع للرأمسالية
الرأمسايل أي أن بقاء النظام الرأمسايل وتطوره  يتوقف علي االبتكارات 
م املقاوالتية وهذا ويظهر من خالل  وأصحاب املشاريع و جناحا

  : النص التايل
« Sans innovation, pas d’entrepreneurs, sans succès 
entrepreneurial, aucun retour capitaliste et pas de 

propulsion capitaliste»
)26(
. 

" تاريخ التحليل االقتصادي"وهذا مال جنده واضحا يف كتابه 
عندما يتحدث عن االبتكار الذي يصفه بالقدرة علي  )27( )1912(

 Capacité de trouver de »إجياد أفكار جديدة وتركيبات جديدة

nouvelles idées, de nouvelles combinaisons »    فهو يعترب
املقاول منشئ هلذه األفكار والرتكيبات اجلديدة، واملقاوالتية نتيجة 

املميزة " اخلاصية"إلبداعاته وابتكاراته وهذا ما ميثل بالنسبة له 
كما يؤكد علي أمهية اجلهد الفردي والفردانية يف   )28(للمقاول

وخيص املقاول بالكثري من  )29("شارل أتكالت"املقاوالتية حسب 
  . كه لإلرادة القوية يف النجاحالطاقة وامتال 

حيفة "واالجتاه النظري املسيطر بالنسبة للمختصني أمثال 
" بريات كريستان"و" آالن فايول"و" وشارل أتوكالت" نفاخي

يؤكد أن النظام االقتصادي " شومبيرت"اخل يف أعمال "...بوشيخي"و
دمي واملقاول هو من  حي" االستقرار"و" التوازن"بالنسبة إليه ميثل  اول 

وتكسري مثل هذا التوازن واالخالل مبثل هذا االستقرار بفضل 
إبداعاته وابتكاراته اليت جيسدها علي الواقع، هلذا فإن االبتكار هو 
العنصر األساسي الذي يسمح للمقاول من اكتساب املكانة املهمة 
يف األسواق وإجناز االحتكار من خالل القضاء علي كل منافسة وهو 

كس ما ميلكه من تصور متميز ملفهوم الربح يف املقاوالتية، بذلك يع
والربح ما هو إال اجلزاء " منشئ القيمة"فاملقاول بالنسبة إليه ميثل 

الذي يتلقاه أو يتقاضاه مقابل مبادرته اخلالقة وجزاءا للمخاطر اليت 
وهذا الطرح يعارض متاما االجتاه الكالسيكي الذي جيعل . خيوضها

بل للمجهود املبذول ويعارض حىت التصور املاركسي من الربح مقا
القيمة "الذي يري أن مصدر الربح إمنا هو ناتج عن مصادرة 

  ".املضافة
وعلى العموم يبقي االجتاه السائد يعتقد يف أمهية االبتكارات 

" التهدمي اخلالق"الناجتة عن املقاول، فهي اليت تؤدي إيل ما يسمي بـ 
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يف األسواق  « destruction créatrice »" الفوضى خالقة"أو 
وقطاعات االقتصاد ألن املنتجات اجلديدة ومناذج األعمال اجلديدة 
حتل حمل القدمية، هذا ملاذا الفوضى اخلالقة تعترب أصل الديناميكية 
الصناعية والنمو والتطور علي املدى البعيد علي مستوي الدول 

إمنا ميثل حتمية هذه  واألمم، وبالتايل فإن املقاول بالنسبة إليه
الديناميكية وتطورها علي مستوي األمم، فبدونه ال ميكن أن حيدث 

  أي تقدم أو تطور
" شومبيرت"وهذا ما جعل مصطلح التطور االقتصادي عند 

 « innovations »بالنسبة لغالبية الباحثني يرتكز علي االبتكارات 
تج ذو خلق منتج جديد أو من: "اليت تتجسد يف مخس إمكانيات

سوق  نوعية أفضل، استخدام تقنيات جديدة لإلنتاج، استكشاف
جديد، استغالل موارد جديدة، إعادة تنظيم العالقات االجتماعية 

  )30(".لألعمال يف السوق
شارل "ويف نفس السياق التارخيي التطوري يشري نفس الباحث 

تتجه حنو " للمقاول شيب"إيل وجود تفسريات جديدة " أتكالت
الكفاءات اإلداراتية والعمل اجلماعي يف تعريف املقاوالتية، إدراج 

وسعوا من فهم املصطلح، فمثال " شومبيرت"ويري أن املنظرين بعد 
خالل العشرينات من القرن املاضي أضيف عنصر حيازة أو امتالك 
الشجاعة يف مواجهة الال ـ يقني يف تعريف املقاول أو رجل األعمال 

أمهية إدراج مسؤوليات التسيري يف أي  الناجح وسلط الضوء علي
  ..تعريف للمقاول

بالنسبة لغالبية الباحثني  « Schumpeter »على العموم يبقي 
هو من يقود حلد اآلن االبتكار الذي ميكن أن يتخذ جوانب خمتلفة 
ويظهر يف أشكال خمتلفة كما أشرنا سابقا مثل صناعة منتج جديد ، 

ي مورد جديد للمواد األولية، إدراج إنتاج جديدة، احلصول عل
احلصول علي زبون جديد، حتقيق تنظيم جديد لإلنتاج وحىت أن 
 االعتقاد السائد حاليا يف األوساط األكادميية االقتصادية جيعل من

 (1985) »االبتكار هو اجلانب األساسي يف املقاوالتية، فمثال 

Peter Druker » ن يقلب هذا الباحث املعاصر يعترب املقاول هو م
وهو الذي جيري   « boulverser et désorganiser » وخيل بالنظام 

علي حد تعبري  « destruction créatrice »" دمي  خالق"
، فمن  ميلك مثل القدرات واملؤهالت هو وحده من  "شومبيرت"

املخاطرة اليت "أما فيما يتعلق خباصية " املقاول"يستحق تسمية 
ا  طرف االقتصاديني فهي قابلة للنقاش وال من " املقاول"يوصف 

يسجل يف هذا السياق أن " بوشيخي"تلقي اإلمجاع حوهلا، فمثال 
 n’ont pas une mentalité »" ليس لديهم عقلية العب"املقاولني 

de joueur »
 ne jouent pas »وليسوا مغامرين أو مقمرين  )31( 

leur destin aux dés » )32(
ختالف يكمن يف وهو يبني لنا أن اال 

إدراك املخاطرة من طرف االقتصاديني الذين يعتقدون أن املقاول 
لديه ميل إيل أخذ املخاطرة يف حني أن املقاولني ال يرون أنفسهم  

إيل اإلدراك الذايت " بوشيخي"كذلك وهذا راجع حسب الباحث 
فليس هناك خماطرة بالنسبة للذي يعرف سواء كان علي "للمخاطرة  
لي صواب وأنه قادر علي ختفيض مستوى الال يقني من خطأ أو ع

خالل أفعاله اإلرادية وأيضا ليس هناك خماطر بالنسبة للذي ليس 
لديه ما خيسره أو أنه ميلك القدرة دائما علي حماولة شيء 

ميشال  "وبالفعل هذا ما جنده حنن مرتبطا مبا يسميه  )33(..."آخر
التحكم فيها حسب ما مبناطق الشك وحماولة تسيريها و " كروزي

يتوفر للفاعلني أي للمقاولني من مؤهالت وقدرات تساعدهم علي 
حتقيق األهداف املسطرة مسبقا، مما جيعل من املغامرة أو املخاطرة  

  . حمسوبة النتائج 
إمنا تؤكد أن  18وكل هذه املعطيات املرتبطة ببداية القرن 

تية جاء مركزا بشكل االجتاه العام املنظر واملؤسس لظاهرة املقاوال
وهي " خماطر ومنسق  ومبتكر: حموري علي املقاول ومصنفا إياه إيل

يف الواقع ال خترج عن سياق اعتبار املقاول كفاعل حمدد يف إنشاء 
ذا فإن املنظور التارخيي للكثري من  املؤسسات و انبثاق املقاوالتية، و

 تعريف الباحثني يعطينا ثالث مسات مدجمة بدرجات متفاوتة يف
الالـ ": حيفة نفاخي"أصحاب املشاريع أو املقاوالتية حسب الباحثة 

الكفاءات  ،« l’incertitude et le risque »يقني واملخاطرة 
 compétences de gestion »التسيريية املكملة 

complémentaires » الفرصة املبدعة أو اخلالقة ،
« opportunisme créatif » صر من هذه وطبعا جتاهل أي عن

  )34(.العناصر خيل بالتاريخ التطوري ملصطلح املقاوالتية
حول كيفية إدراج  " شارل أتوكالت"والنقاش العلمي حسب 

كفاءات التسيري يف تعريف روح املبادرة أو رجل األعمال سيستمر 
 حبدة خالل نصف القرن القادم ألن البعض يصر علي ضرورة فصل

ت املقاوالتية يف تعريفهم الكفاءات التسيريية عن الكفاءا
مع العلم أنه مت الفصل مؤخرا ولو بشكل نسيب بني  )35(للمقاوالتية"

  ".تريي فرسرتايت"الكفاءات التسيريية والكفاءات املقاوالتية حسب 
وهناك العديد من املؤلفني املعاصرين الذين واصلو املشوار 

حقل  واهتموا باملقاول وسامهوا يف تعريف املصطلح ووسعوا من
الظاهرة وبالتايل سطروا املرحلة املعاصرة من الصريورة التطورية 
للمقاوالتية، فالظاهرة استحوذت علي النصيب األوفر من اهتمام 
هؤالء الباحثني حيث اقرتحوا تعريفات أخري وإن كانت تأخذ يف 

مفهـوم أخذ املخـاطرة : جوهرها تقريبا باحملاور الثالث املذكورة أعاله
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« prise de risque » التنسيق والتنظيم ،« coordination- 

organisation »  واالبتكار« l’innovation »   ومنها من احنرف
كليا عن التعاريف التقليدية والكالسيكية للمقاوالتية مقرتحا بذلك 

خاصة منها املنظور الصريورايت بأشكاله   بدائل ورؤى جديدة للظاهرة
املعقد واملتعدد األبعاد ) كي والصريورايتالستاتيكي، الدينامي(الثالث 

 Régie »:  و ميكن أن نذكر علي سبيل املثـال وليس احلصر كـل من

Moreau » و « Alain Fayolle» و« Thierry verstraete » 
 « chapéro»و « Stevenson »و « Yvon Gasse »و
  Dimitri»و « Sophie Boutillier»و « Sokol »و

Uzunidis »  و« Mark Casson » و« Bruyat 

christian »... اخل مع اإلشارة أن البعض من هذه التعريفات مأخوذ
من العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت حول املقاوالتية مثل 

 اليت تركز علي املنظور السوسيولوجي « Anne Gillet »" آن جيلي"
" فاخيحيفة ن"وآخرين و . "منذر لعساسي"و"  نصر الدين محودة"و

اخل ...املركزة خاصة علي املنظور التسيريي واإلدارايت واملنامجانت 
يعتربان  )Sokol » )1982( )36 » و  « chapéro»فكل من

املقاوالتية كحدث مولد من طرف العوامل السوسيوـ ثقافية اليت تأخذ 
 »يف احلسبان املدركات البسيكو سوسيولوجية للمقاول و

Sophie Boutillier » و« Dimitri Uzunidis » )1999( )37( 
اجتماعي، وأفعاله تسجل يف  « Agent »يعتربان املقاول كفاعل 

إطار اجتماعي، مؤسسايت واقتصادي حمدد وهذه الفكرة جندها 
الذي يري  )Béchard »)1996( )38 »موضحة أكثر من طرف 

ي أنه بالرغم من أن أحداث احلياة تدفعنا إيل املقاولة، إال أن القو :"
ميكن أن تعرقل أو  « F. situationnelles »االجتماعية و املواقفية 

أن متنع من إنشاء مؤسسة، لذلك فإن مدركات املقاول هي أيضا 
مهمة إيل درجة أن القوي ميكن أن تكون حاضرة لكنها ال تؤثر يف 

  .شيء علي احلدث املقاواليت
ملنظور وهناك اجتاه نظري حديث جدا أفرزه تطور احلقل يعتنق ا

الصريورايت يف مقاربته للمقاوالتية واملقاول وفعل إنشاء املؤسسات 
و ليس احلصر (وميثله خنبة من الباحثني نذكر منهم علي سبيل املثال 

ألننا سنعود إيل إليه الحقا عندما نعاجل منوذج الصريورة كاجتاه حبث 
 « R. Moreau » "رجيي مورو): "حديث بارز يف معاجلة املوضوع

اجتماعي  إنشاء املؤسسة هو فعل "الذي يري أن  )39( )2004(
أن إنشاء مؤسسة يتم علي منط الذي جيمع عدة حمركني و 

« Alain Fayolle »أما  )40("الصريورة
يعرف عملية إنشاء،  )41( 

ا عملية تتحقق من  خالل مستوي استعادة أو تنمية املؤسسة بأ
)42(لةوعي للمخاطر احملتماستثمار فردي مرتفع و 

وعلى منط  

تذهب يف نفس االجتاه معتربة " آن جيلي"والباحثة  )43(.الصريورة
فعل اإلنشاء للمؤسسات اجلديدة إمنا يتم علي منط الصريورة اليت 
تنبثق من ديناميكية خاصة ووحيدة مرتبطة يف آن واحد ببعض 
اخلاصيات االقتصادية واالجتماعية املنحدرة من اجملتمع وخبصوصيات 

الذي تعتربه الفاعل األساسي  )44(اهر السوسيو ـ مهنية للمقاولاملظ
أما املقاوالتية فهي إسرتاتيجية ديناميكية وحيوية للمؤسسة واقتصاد 
السوق ومها معا ميثالن بالنسبة للباحثة وجهان لنفس الواقع يف 

 .J. C »"جون كلود إتنجر"اجملتمعات املتطورة اقتصاديا وأيضا بـ 

Ettiger »
املظهر " يف دراسة له حول  الذي يعتمد نفس املنظور )45(

 اليت يركز فيها علي قرار اإلنشاء  )46("السيكولوجي ملنشئ املؤسسة 

« décision de création »  مراجعا عالقة إنشاء املؤسسات بإنشاء
مناصب شغل من خالل حتليل احلوافز املقاوالتية اليت تقود صريورة 

يق الذات، احلافز املايل، حوافز السلطة حافز حتق: اإلنشاء مثل 
  . واالستقاللية و أخريا حاجة اإلنشاء

« Therry Verstraete (2000) »و يعترب  
املقاوالتية  )47( 

ظاهرة مركبة من الفرد والتنظيم، كل واحد يعرف بالنسبة لآلخر 
والعكس صحيح هلذا فإن لفظ املقاوالتية يصف عالقة تكافلية 

« symbiotique »  بني املقاول واملنظمة، و اليت ال تظهر بالضرورة
وإمنا تظهر بطرق خمتلفة وهلذا  « ex-nihilo »يف شكل إنشاء جديد 

فإن الفعل املقاواليت ال ميكن أن خيتزل بأي حال من األحوال يف فعل 
اإلنشاء فقط كما يعرف غالبا ألنه ميكن أن يتخذ أشكال ووظائف 

سع من معين املصطلح ليضم أيضا وهو بالتايل يو  )48(متعددة
االستعادة وإعادة التنشيط للمؤسسات كعناصر يف تعريف املقاول 

" تريي فرسرتيات"وليس فقط اإلنشاء اجلديد، وهنا ال يتفق الباحث 
مع الكثري من الباحثني الذين اقرتحوا تعريف ملفهوم املقاوالتية أو ما 

متوقفا فقط علي حقل وجعلوه " الفريق املقاواليت"يسمي عندهم بـ 
الفعل هلذا الفريق وهو يف مرحلة اإلنشاء، فبالنسبة هلم فقط األعضاء 
املؤسسني هم الذين يشكلون جزء ال يتجزأ من الفريق املقاواليت 

قد ء الذين يلتحقون بالفريق الحقا و وبالتايل فهم يقصون كل األعضا
اءات ميكن تلقي هذا االقرتاح انتقادات كثرية الن كل عضو لديه كف

له أن يساهم و يشارك يف تنمية املنظمة ويستحق بالتايل أن يكون 
تريي "هو اآلخر جزءا من الفريق علي كل املقاول بالنسبة لـ 

هو الذي يفعل ويبين ويورط حميطه من أجل أهداف  )49("فرسرتايت
اقتصادية، فعله ينطوي علي التغري ويؤدي إيل تعديل جزئي  -سوسيو

املقاول يبين نظامه وهذا األخري ال يكون مفيدا أو  لنظام موجود،
اقتصادي الذي هو مندمج فيه  -مرحيا إال إذا كان النظام السوسيو
  .جيد فيه فائدة ويستخلص منه قيمه
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يري أن املقاول هو شخص خمتص يف " مارك كاسون"الباحث 
عملية حدسية ألخذ القرارات العقالنية أو املفكر فيها واملالئمة 

يق املوارد النادرة وهذا ما جنده معربا عنه يف النص التايل لتنس
  :)44ص(

 « Un entrepreneur est quelqu’un de spécialisé dans 
la prise intuitive de décisions réfléchies relatives à la 

coordination de ressources rares »
 )50(  

« Yvon Gasse  (1992)»حسب 
 )51(

هي "تية  فإن املقاوال 
دف إنشاء وتنمية وتوطني  امتالك وتسيري للموارد البشرية و املادية ،

املقاول يتموقع إذن يف . حلول تسمح باالستجابة حلاجات األفراد
دف إطالق نشاط مؤسسة الذي يأيت لسد  حماولة تنظيم املوارد 

  "حاجة مث احلفاظ عليه 
والتية هي املقا )Stevenson » )52 (1992) »بالنسبة لـ 

الصريورة اليت تؤدي  بالشخص إيل تصور امتالكه مؤسسة كخيار أو 
حل ملسار قابل لالستمرار والوصول مبشاريع مؤسسة والتعلم كيف 

  .يصبح مقاول ونقوم بإنشاء وتنمية مؤسسة
« Emile- Michel –Hernandez »ودون أن ننسى 

 )53( 
ففعل املقاول  )initiateur » ،)54 » الذي يعترب املقاول كمحرك

هو الذي ينشئ املؤسسة، املقاول هنا هو املوضوع )وكفاءته(
« sujet » الفاعل وإنشاء مؤسسة هو نتيجة فعله، وهو يري أن ،

املقاوالتية ال ميكن أن حتدد إال بالرجوع إيل املقاول، يف حني ليس 
  . هناك دائما اتفاق يف األدبيات حول ما هو وما ليس هو مبقاول

ل هناك العديد من الباحثني من سطروا تاريخ مصطلح وال يزا
ذا   املقاول وحقله لكن ال يسعنا التطرق للجميع و هلذا نكتفي 

القدر من املقتطفات األكادميية من تعريفات املقاوالتية واليت حسب 
 « Gartner »" غارتنري"ما يبدو وبشهادة مجيع املختصني مثل 

 .C » "  شارل أتكالت"و  « B. Christian»" بريات كريستيان"و

Outcalt »حيفة نفاخي" و " « H.Naffakhi » وجوزى أوديت "
« J. Audit » بيار أندري جوليان" و "  « P. A. Julien »...  اخل

تطرح نقاشا استيمولوجيا واسعا وصعوبات نظرية ومنهجية، نظرا 
ا وعدم توافقها علي إطار مفهومايت مشرتك  وفشلها لتباينها واختالفا

حول ما ميكن أن يكون عليه تعريف املقاوالتية وضمنيا  يف التوافق
وبالتايل الفشل يف إعطاء تعريف شامل جامع لكل العناصر  املقاول،

ويستخلص أحد التقارير . اليت تتضمنها خمتلف املقاربات
أن الفشل يف التوافق " املؤسس"حول تقييم تعريفات  )55(اجلماعية

التعددية الكبرية يف التعريفات يربك   التية وبروزعلي تعريف للمقاو 
مما " روح املبادرة"كثريا تطور اإلطار املفهومايت أو التصوري للعلم أو لـ

خلق الكثري من الصعوبات النظرية واملنهجية وبالتايل صعب كثريا من 

عملية البحث وتعميم النتائج علي الباحثني وانتهي مبجهودات مبعثرة 
صريورة املؤسسة كل علي حسب اختصاصه تتجه حنو فحص 

 وانشغاالته واستخداماته النظرية، ويعدد التقرير يف النهاية خمتلف

 Reynolds »املنظورات ومن يتزعمها فنجد مثال املنظور االجتماعي 

االقتصادي  « Stewart (1991) »األنثربولوجي، « (1991)
« Kirchoff (1991) » التسيري االسرتاتيجي ،« Sandberg 

، ومتطلبات « Aldrich 1992 »، إيكولوجية اجملتمعات « (1992)
   .اخل ... « Sexton »الدور مع 

طبعا هناك العديد من الدراسات اليت عاجلت إشكالية غياب 
توافق علي تعريف للمقاوالتية واليت انطلقت أصال من أجل إجياد 

ا  انتهت بالفشل واعرتفت  بصعوبة تعريف موحد حول احلقل إال أ
إن مل نقل استحالة احلصول علي ذلك نظرا لتعقيد الظاهرة وصعوبة 
ا وإقامة احلدود الفاصلة بينها واقتنعت عن  تفكيك عناصرها ومكونا
وعي بضرورة ترك هذا الدرب الذي يوصف باخلاطئ ملا يتضمنه من 
مضيعة للوقت وهدر للطاقات يف أشياء ال جدوى منها، فاإلقالع 

اه النظري أصبح ضرورة متليها الصريورة التطورية للعلم عن هذا االجت
نفسه الذي تشبع واكتفي من مثل هذه احملاوالت العقيمة وأصبح 
يطرح رؤى ومقاربات جديدة أخري أكثر أمهية ونفعا جتسيد تقدم 
احلقل وتطوره مثل اعتناق النظرة التعددية واملنظور الصريورايت وما 

حة سامهت يف إثراء امليدان واحنراف يتضمنه من مناذج دراسية مقرت 
االجتاه الكالسيكي حنو املقاربة املعقدة اليت تسعي إيل االعرتاف 
ودمج خمتلف املنظورات دون إقصاء أي عنصر وحىت نفهم ذلك 
جيدا من الضروري التذكري باملقاربات األكثر بروزا يف األدبيات 

ملذكورة أعاله املقاوالتية واليت تضمنت معانيها بعض الدراسات ا
  .ودراسات أخري نشري إليها الحقا يف حينها

مثال مل ينجح يف إعطاء تعريف جامع لكل عناصر " بريات"فـ
الظاهرة فهو ركز علي املقاول الذي خيلق القيمة كعنصر حمدد يف 
التعريف بالرغم من أنه يعتنق املنظور الصريورايت يف مقاربته 

ا التوصل إيل مثل هذا التعريف اإلبستيمولوجية اليت حاول من خالهل
املوحد لكنه مل يوفق كغريه يف ذلك ونفس املعين ينطبق علي دراسة 

اليت انتهت بدعوة اجلميع إيل ضرورة ترك هذا " شارل اتكالت"
االجتاه النظري الذي يصر علي إجياد تعريف موحد للحقل معتربا 

دعي ذلك مضيعة للوقت واجلهد علي حد سواء دون أدين فائدة و 
صراحة اجلميع إيل ضرورة االهتمام بالرؤى اجلديدة اليت تطرح علي 
مستوي حقل العلم مثل اعتناق املنظور الصريورايت واالهتمام مبا 

ويذهب ". الفريق املقاواليت"أو " باملقاوالتية اجلماعية"أصبح يسمي 
هذه  أن الفشل يف إعطاء تعريف متفق عليه للمقاوالتية وبروزاالجتاه 
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عددية الكبرية يف التعريفات إمنا يربك كثريا تطور اإلطار املفهومايت الت
أو التصوري لعلم املقاوالتية أو روح املبادرة مما خلق الكثري من 
الصعوبات النظرية و املنهجية وبالتايل صعب كثريا من عملية البحث 
وتعميم النتائج علي الباحثني وانتهي مبجهودات تتجه حنو فحص 

ؤسسة كل علي حسب اختصاصه وانشغاالته واستخداماته صريورة امل
 .النظرية

 محاولة تصنيف المقاربات المنهجية المحللة للظاهرة

يف اخلتام جيب أن ننكر بأمهية التقدم الذي أحرزه االجتاه 
النظري العام املهتم بالظاهرة والذي يبقي متميزا وباهرا خاصة ما 

رجيي "لذي حاول حسب عوجل يف العشريات الثالث األخرية وا
تصنيف النماذج أو املقاربات املنهجية احملللة للظاهرة وتدقيق "  مورو

قد ساهم الغموض و وتنقية مصطلح املقاول واملقاوالتية من الشوائب و 
منوذجني : ذجعدة باحثني يف مجيع املقاربات وقسموها إيل ثالث منا

بالتناقض يتسمان " احمليط"و" املقاول: "بارزين من املقاربات
والتعارض الشديد ورفض كل منهما لآلخر ومنوذج ثالث حديث 

لول ملشاكل التعريف مرتبط بالباحثني املعاصرين الذين أرادوا إجياد ح
البحث عن إجابة شاملة ملختلف العناصر املكونة للمقاوالية و 

للظاهرة يف سياق منظور متعدد األبعاد غري مقصي ألي عنصر وهو 
 )56("بايغراف وهوفر"وهذا ما جنده عند كل من منوذج الصريورة 

حيفة "و )57("إزابال دجنو"و" شارل أتكالت"و" بريات كريستيان"و
اخل ...)60("ميشال هرنونداز-أميل"و )59("رجيي مورو"و )58("نفاخي

مع االعرتاف بوجود العديد من اجلوانب اخلاصة اليت يبقي يغطيها 
نطبق علي هذه النماذج من املفهوم أو املصطلح، ونفس املعين ي

املقاربات، فالتداخل أو التقاطع يبقي السمة البارزة يف تطور مسار 
البحوث وبالتايل تبقي صعوبة إقامة حدود فاصلة ودقيقة بني 

لكن ومع ذلك . مكونات الظاهرة الرفيق الدائم للظاهرة املقاوالتية
يدان وأثرته فإن هذه املقاربات تبقي مثينة وقيمة جدا وطورت بقوة امل

وأمهية إثارة مثل هذه النقاشات تكمن يف طرح املواقف االستفهامية 
املقاوالتية معنية  واكتساب معارف أكرب يف احلقل اجلديد و تبقي

باإلنسان وإرادته وما حيرك فيه امليل والتوجه املقاواليت فهذه النية أو 
ة أو املقاول وإذا ما يسمي باليقظة املقاوالتية هي اليت متيز روح املبادر 

أردنا أن نفهم الصريورة املقاوالتية جيب أن نتعمق أكثر يف فهم 
عوامل ميالد وتنمية هذه اليقظة عند اإلنسان، وبالتايل فهم دور 

هذه الصريورة وهذا ما يفسر  « déclenchement »الفرد يف إطالق 
نسبيا عدم التوافق يف إعطاء هذا التعريف املشرتك فهذا شان كل 

 . العلوم املرتبطة بالفرد أو اإلنسان
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  دور المنهاج الخفي في تحقيق الوعي البيئي
  )دراسة لتمثالت اساتذة التعليم الثانوي للتربية البيئية(

  ثانويات مدينة معسكر نموذجا ـ
  بن يمينة رقية .أ

  تخصص علم االجتماع ،جامعة معسكر 
  مخطار نعيمةمكي  

  علم االجتماع:تخصص ،جامعة وهرانبمجاستير 
  

  واشكالية البحث مقـدمـة
فالتنشئة االجتماعية  . محاية البيئة قضية فرد وجمتمع يف آن واحد       

يف اطار الرتبية البيئية هي وظيفة عامة تؤديها خمتلف مؤسسات 
رائدة يف هذا التنشئة االجتماعية، إال أن املؤسسة التعليمية تبقى ال

اجملال؛ فهي مؤسسة أوجدها اجملتمع، فما هو واقع بالنسبة للوعي 
البيئي يف حياتنا اليومية مغاير ملا هو يف املنهاج الرمسي، أي أّن مثّة 
خربات أخرى اكتسبها املتعّلمون مل يتضّمنها املنهاج الظاهر أو 

ا ،الرمسيّ  هذه  فمن أين اكتسب املتعّلمون ،ومل خيّطط الكتسا
  اخلربات ؟

وهذا ما جعلنا نبحث عن  ما هو خفي داخل املدرسة، وهو ما يعين 
ا مكان  ا  ليست مكانًا للتعليم األكادميي احملض فحسب، بل إ أ

  . ـ بوصفهم أعضاء يف اجملتمعنياملعلم لتجسيد دور
يعمل على تغيري البيئة اليت يعيش  تهلقد ظل االنسان منذ نشأ       .

و هذا التغيري . ىت تتالءم مع احتياجاته و متطلباته و رغباتهفيها ، ح
والتعديل جعله يقع يف فخ التلوث واإلساءة اىل البيئة واليت انعكست 

 ظروف الطبيعية واالجتماعية  حسبالفاختالف .سلبا على حياته
ما تفرضه كات األفراد، لِ و صائص وسلاخلوالدة يؤدي اىل تباين يف خ
، و منط النشاطات ومنط العالقات واخلربات لبيئةانمط ال روابط  من
باعتبار أن االنسان هو  )1(.أساليب احلياة يف النظام االجتماعييف 

ا مهمة ترتبط تها حماي، فل بالبيئةرئيسي يف ما حَ الالسبب  والعناية 
حسب رتبية و بالتايل فال إلنسان وثقافته البيئيةابوعي  ارتباطا وثيقا

ما يقدمه فهي كل ما نقدمه ألنفسنا و "Emile Durkheimدوركامي
دف التقرب من الطبيعة اليت من حولناا و هذا ما  )2(".ألخرون  لنا 

ة دور كبري يف خلق الوعي وثقاف يدفعنا إىل القول بأن للرتبية البيئية
بالتفاعل مع أفراد  يف محاية البيئة ورعايتها وحتسينها وتطويرهاالفرد 
  .جمتمعه
يف ر األستاذ انطالقا من مستواه املع دوران هذا املنهاج هو إذا ك      

األستاذ ينقل هذا احملتوى بكل  ،  فهل فعالرتبية البيئيةلوحدات ال
عندما نتحدث هنا عن األمانة و . انة؟ أي كما هو بدون أي تغيريأم

نقصد أن يؤمن األستاذ اميانا مطلقا مبا هو موجود  يف املنهاج 
  األستاذ؟ بدور ومتثالترتبية البيئية ال تتأثر وبالتايل هل هذه ال

  ضية البحثفر 
التمثالت واملعتقدات تتشكل من جراء  انطالقا من أن            

حقيقة اجتماعية مشرتكة بني األفراد واجلماعات سواء بشكل ضمين 
واعتبارا من أن األستاذ يعد فردا من أفراد هذه  اجلماعات . أو صريح

 :اشكاليتنا بأنه ميكن أن جنيب على
هناك تأثري للتمثالت واملعتقدات األستاذ املتكونة انطالقا من تلك 
احلقيقة االجتماعية مبا هو موجود يف املنهاج للرتبية البيئية ملرحلة 

  .بعد واحدالثانوية و تقدمي حمتواها ك
  منهجية المتبعة

تعد عينة البحث، الفئة اليت على أساسها نستخلص         
حيث ختتلف أنواع .ات، ونعتمد عليها  يف حتليل الظاهرة املعطي

ومن هذا . العينة حسب طبيعة املوضوع وحسب أهداف البحث
املنطلق ولصعوبة االتصال بأفراد العينة كلها واليت كان جيب أن تكون 

أستاذ  81أستاذ متكن  من احلصول على استمارات لـ   104حجمها 
 36أستاذ و  45لقد ضمت اسة مدرسني للمواد اليت اختريت للدر 

. و املوزعني على ثانويات مدينة معسكرأستاذة يف ختصصات خمتلفة 
  .كانت املعاينة  مقصودة

فقد اخرتنا منهج الوصفي الذي   حبكم طبيعة موضوعنا          
الظواهر "يعتمد على الوسائل الكمية لقياس الظاهرة حيث يصف 

 حنصل عليها باالستخدام وصفا موضوعيا من خالل البيانات اليت
كما أنه يقوم بدراسة وحتليل  أدوات وتقنيات البحث العلمي؛

دف  وتفسري الظواهر من خالل حتديد خصائص وأبعاد الظاهرة 
ملنهاج لدور ا وحبكم دراستنا )3(الوصول إىل وصف علمي متكامل

اخلفي والذي جسدناه يف معتقدات وتصورات األستاذ، فاملنهج 
األنسب هلذه الدراسة اعتمادا على املنهج الكمي واليت الوصفي هو 

ة بني  Raymond Boudonتسمح حسب  جبمع املعلومات املتشا
العناصر أو املتغريات وهذا التشابه يسمح لنا بالعملية اإلحصائية 
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مما يساعدنا على  التحليل و التفسري والكشف عن  )4(للمعطيات
ـ ،لعلها تفيد القائمني على هذه  نتائج وخمرجات هذا املنهاج ـ اخلفي

وحىت نتمكن من تطبيق  ،– الرتبية البيئية يف املناهج الرتبوية  -العملية
هذا املنهج كان لزاما علينا اختيار تقنيات تساعدنا يف تسهيل املهمة 

  .والوصول إىل نتائج مرضية
تعترب املالحظة  البسيطة هي أول وأهم تقنية يعتمد عليها         

باحث يف دراسته، وهي التقنية اليت مسحت لنا باكتشاف موضوع ال
على الرغم من أننا مل منارس مالحظة منظمة بواسطة أداة ( الدراسة 
تعترب طبيعة جمتمعي البحث املعيار األساسي يف اختيار ).مضبوطة

تقنيات مجع املعطيات،و على هذا االساس مت اختيار تقنية االستمارة 
والذي يتناسب والتحليل اإلحصائي املطبق يف ) دناهبالشكل املبني أ(

مفردة  و املتمثلة يف مجل  51االستمارة مكونة من .  هذا البحث
  :تقريرية  ومقسمة على ثالثة حماور 

والذي ) likert(وضعنا  استمارتنا  اعتمادا على مقياس لكارت
وهو حيتوي على مخس درجات  Rensis Likertمسي على صاحبه 

ى االجتاهات اليت حيتاجها الباحث يف ميدان العلوم لقياس قو 
تتميز فقرات القياس بالتناسق الداخلي الذي يسمح   االجتماعية؛

تتلخص هذه  .بقياس االختالفات يف االجتاهات على بعد واحد
الطريقة يف تقدمي جمموعات من العبارات اليت تدور حول موضوع 

لب من املبحوث أن دراسة حبيث لكل عبارة مخس اختيارات، ويط
خيتار إجابة واحدة من اإلجابات اخلمس حسب موضوع دراستنا، 

ال .4/ ال أدري . 3/ ينمي  .2/  ينمي بشدة :على النحو التايل
 / ال ينمي بشدة. 5/ينمي 

املسمى  SPSSمتت املعاجلة االحصائية بواسطة برنامج     
 Statistical Pacage forاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

Social Sience 19 على نظام الوينداوز الطبعة   windows 

version  19  Française  وهو حسب األستاذان قاضي وبيايت "
يعد من أهم الربامج اإلحصائية اجلاهزة والذي ُيستخدم لتحليل كافة 
أنواع البيانات اإلحصائية ملختلف العلوم والذي يسمح بإجراء مجيع 

من خالل هذا ). 2007:209" (لالزمة للعملية البحثيةأنواع التحليل ا
الربنامج فإننا اخرتنا حتليل العاملي كأسلوب إحصائي رياضي، والذي 

من اجلزئيات إىل  -يعترب قمة التطبيق العملي للمنهج االستقرائي
ويرى أبو نيل حممد سيد أن حتليل العاملي يستخدم يف  .   -الكليات

عوامل حبيث تكون هذه املتغريات تلخيص املتغريات يف شكل 
ة واليت توضع يف عوامل و ذلك  متقاربة ،مبعىن االستجابات متشا
حبساب معامالت االرتباط بني كل متغري حىت نصل إىل معامالت 
ارتباط على شكل مصفوفة، واليت حتدد لنا مدى ارتباط هذه 

نمية وهذا ما ساعدنا على معرفة دور االستاذ يف ت  )5( .املتغريات
 .               الوعي البيئي لتالميذ املرحلة الثانوية

I. تحديد المفاهيم  
  : يـالخف جا لمنها .1

 السلوك، القيم، املعرفة،هو "الفتالوي انطالقا من تعريف       

 العملية لخال من ضمنيا األفراد يكتسبها اليت واملعتقدات العادات

اخلفي هو دور  األستاذ  ، ويف دراستنا هذه نعترب املنهاج)6(التعليمية
 جداً  مهمة ولكنها مقصودة غري تكون ما غالباً  اليت الرتبوية عمليةيف ال

  .والوعي البيئي، والسلوك البيئي الرتبوية، الناحية من
ومبا أن تصورات ومتثالت األستاذ متثل املنهاج اخلفي يف دراستنا هذه 

  .لنا أن نعطي املفهو االجرائي للتمثالت
   لتمثالتا .2

هي شكل من أشكال املعرفة الفردية و اجلماعية، ختتلف عن املعرفة 
العلمية و هي تساهم يف اعادة انتاج معامل معرفية لواقع االجتماعي 
املعاش هي املعارف اخلاصة باألستاذ كفرد من اجملتمع حسب 

  .الدراسة
  البيئي  الوعي .3

 الفرد هو القدرة الفرد على التعرف على املخاطر البيئية واكتساب

ا،  البيئة عن وحقائق ملعلومات  هذه خبطورة عوره و إحساسه ومشكال

 يف حل واملشاركة البيئة، حنو سلوكه يف إجيابيا ليعدل املشكالت،

ا    أخرى مرة حدوثها منع على العمل و مشكال
هو منوذج يرتكز حول بعض احلقوق والواجبات، ويرتبط : الدور .4

 أو موقف اجتماعي معني ،ةبوضع حمدد للمكانة داخل اجلماع
جمموعة من توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها اىل تطرق بالو 

  )7(الشخص نفسه
II. أبعاد الوعي البيئي  

إن اجملتمع يف اإلطار البيئي حيتاج إىل التغيري اجلذري يف األفراد إذ 
ليس املطلوب هو حل مشكًل بيئًيا ما بطريقة مباشرة، وإمنا املطلوب  

احلل هو البدء بسلوكيات الفرد واختاذ ذلك "لقان كما ذكرحسن
وانطالقا من  )8(".السلوك بدايًة حقيقيًة ملواجهة املشكلة بشكل عام

ا، هو  هاته الفكرة فإن اكتشاف األفراد ووعيهم بالبيئة ومشكال
ا وأثارها، والوسائل ملكافحة  االدراك القائم على املعرفة بأسبا

ه أحد أبعاد الوعي البيئي واليت اتفق الكثري أضرارها، وهذا ما اعتربنا
 البيئية، املعرفة وهي جمسدة يف من الباحثني على حتديدها،

 الثالثة العناصر هذه جتتمع إن فما . البيئي والسلوك البيئية واالجتاهات

 تشمل بانتشارها فردي، و بيئيٍ  عيٍ و  حصلنا على قد و إال الفرد لدى
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محاية  وهو أساس مجاعيٍ  بيئيٍ  وعيٍ  على فنحصل اجملتمع، أفراد أغلب
   .البيئة
  :البيئية المعرفة.أ

 منه يتطلب فاعله معها  بيئته مع الدائم اإلنسان تعامل إن

 التكيف له يتسىن حىت على مواردها،  أنظمتها وعلى عليها، التعرف

 يف ومشاركته  أخطارها من نفسه ومحاية ومحايتها واستغالهلا معها
ا خمتلف  هذا وعلى .اجملتمع  اهتمام إيقاظ على اليت تساعد نشاطا

 أن يعين هذا إن البيئة، اجتاه اإلجيابية السلوكيات توقع ميكن األساس

سرية أصبحت املعرفة
ُ
 عليه يضفي مبا اإلنساين للسلوك ملوجهة و امل

 يف هامة مكانة تكتسي قضاياها و بالبيئة املعرفة أن أي ، صبغة الوع
 البيئي الوعي يف األساسية وهي الدعامة . البيئة جتاه السلوك نوع حتديد

محاية  يف فاعلٍ  بدور يساهم و  قناعةٍ  عن سيكون ذلك ألنه وتعزيزه،
عليها، كما كان ألمحد غنامي رأٌي يف هذه املعرفة حيث  واحملافظة البيئة

اعتربها معاونة لألفراد واجلماعات على اكتساب اخلربات املتنوعة، مما 
ايزيدهم   وحىت ِيؤدي )9( .تفهًما ألساس البيئة واملشكالت املرتبطة 

 تقوم أن جيب  أن املعرفة )10(بورزق فريى نوار . به املنوط دوره الوعي

 و االحرتام  على املستندة واملعنوية األخالقية الدالالت ترسيخ  على
 ليتا بالبيئة صلتهم يف اجلماعة و الفرد  السلوك على  حملافظة و التقدير

 . عامة وجداين اجملتمع و اخلاصة ضمريه يف . ا يوجدون
 : البيئـي االتجــاه.ب 

 وعليه للفرد والشعورية احلسية اجلوانب عن يعرب االجتاه إن

 ، السياسي االجتاه نقول كأن املستهدف، باملوضوع يرتبط فاالجتاه
 يتعلق يالذ وهو البيئي االجتاه ... ، العل ، االجتاه الرتبوي االجتاه

مبوضوع الدراسة، وحىت يكون للفرد  اجتاها اجتماعيا معينا واملنظم 
 وفكاره النفسي الفرد داخل هذا اجملال، جيب أن يتفق وتنظيم

 من اجملتمع يفرضه ومبا. املتعددة حاجاته ويشبع يتفق وخربات، ومبا

ومن خصائص االجتاهات البيئية اليت . االجتماعي للضبط أساليب
ا تنمو باخلربات )11(د سرحانوضعها أمح ا ُتكتسب وتُعلم وأ  . أ

ا مكتسبة االجتاهات أن باعتبار  تأثري حتت هذا للتغري،  قابلة فإ

 يتطلب ما هو. االجتماعي التغري وعملية مبا يتماشى احملددة، العوامل

 أو له املضادة املؤثرات اجلديد وخفض لالجتاه املؤيدة املؤثرات زيادة

 من حالة حيدث  فإنه املؤيدة املثريات تساوت إذا أما. عام األمرين

  .تغري عدم و االجتاه ثبات و التوازن
 : البيئي السلوك.ج 

 احلي الكائن من يصدر الذي النشاط ذلك السلوك يعترب

 املتكررة حماوالته يف معينة، واملتمثل بيئية بظروفٍ  لعالقته كنتيجة

 املقتضيات ويرتبط مع يتناسب حىت  الظروف هذه يف والتغيري للتعديل

 الذي هو ، البيئة حلقيقة فهذا التصور وعليه .النظري بالتصور غالبا

 واالجتاه إزاءها بالتايل  يكون قد حقق املعرفة، التصرف السلوكي يقرر

  . والسلوك
III. األستاذ والمنهاج الخفي في تحقيق الوعي البيئي  

وقد أردنا فهم  معج اخلفي صورة للقيم الشائعة يف اجملتا ملنهفا
هذا املنهاج عن طريق معرفة  القيم و املعتقدات اليت حيملها األستاذ 

 أهم من البيئية املشكلة اجتاه بيئته ، و اليت تظهر دوره يف ذلك ألن

 يُِعرف التالميذ أن إال األستاذ على وما ، اليوم بالبشرية احملدقة األزمات

ا  األساليب إىل يرشدهم . عنها املرتتبة اآلثار هلم ويُِربز بالبيئة ومشكال

 على حيصل أن األستاذ على ض يفر ووما .ضد هذه املشكلة الوقائية

 والفهم الوعي على وبآليات قائمة البيئة، حول املعلومات من قدرٍ  أكرب

جمال  يف واملثل يكون القدوة أن   يستطيع حىت الكايف، واالقتناع
نتفق مع األستاذان أمحد حسن فنحن . السليمة  البيئية املمارسات

 مسؤوليةً  عند ما ذكرا أن األستاذ مسؤولٌ  )12(لقاين وفارغة حسني

 التالميذ تربية  يستطيع وهو البيئية، الرتبية اجملال يف مهنيةً  و أخالقيةً 

 أكثر و نضجا وأكثر فهما أكثر أجياال يقدم جيدة، وأن بيئية تربية

 . واردهام ومجيع البيئة  مع تعاملهم يف وعيا
وهذا يعىن أن املدرسة ليست مكانا للتعليم األكادميي فقط،  

ا مكانا لنقل القيم اليت يرى األ يف اجملتمع  فرًدا بوصفهستاذ بل أ
ج ا وهذه القيم والتوجيهات متثل حمتوى املنه ،نقلها إىل التالميذ

  .اخلفي
به  تضطلع الذي الدور خيفى ومن خالل حمور دراستنا فإنه ال       

 حيث املدارس، للطلبة يف املناسبة البيئية الرتبية تقدمي يف هذه املناهج

وأفكارهم، إذ  رؤيتهم وتوحد .الطلبة جلميع شاملةً  عامةً  تربيةً  حتقق
يصبح املنهاج اخلفي ُيِكمل املنهاج الرمسي، حبيث يصبح املنهاج 

ة من حنوى البيئ الرمسي هو نفسه املنهاج احلقيقي واالحساس بواجبهم
م اليومية   .األولويات حيا

فنحن نفهم "  كما ذكر ذلك  أمحد عبد املنعم حيث قال
م يعرفونه عن العامل أي نفهم  البشر حينما نفهم ما يعتقدون أ

وهذه الفكرة تنطبق على   )13(".معانيهم ومفاهيمهم عن أنفسهم
، موضوع دراستنا من حيث  أننا نبحث عن  دور األستاذ اجتاه البيئة

 الوعي البيئي جناح يف األساسي العامل هو انطالقا من أنه  ـ األستاذ ـ

 يف ويقلدونه به يقتدون، لطالبه منوذجا دعِ يُ  بسلوكهف، أهدافه وحتقيق
 البيئة بقضايا أو األستاذ املعلم إملام أن كما بيئتهم، مع تفاعلهم أثناء
 مبسطةٍ  بصورةٍ  لتالميذه توصيلها من كنهُميَّ  ،وفهمها جوانبها جبميع

وإذا كان عكس ذلك فال ميكن حتقيق وعيا بيئيا للتالميذ  ،وشيقةٍ 
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حىت لو كانت جمسدة بدرجة كبرية ضمن املنهاج الرمسي بأهدافه 
 .وحمتواه وأنشطته

فاألستاذ والذي ننظر إليه كمصدر  ، سبق ما على تأسيسا       
 وأداة ، بيةالرت  عوامل من هاما عامال بات حتقيق املنهاج اخلفي ،

 مبا عليه االهتمام ينبغي ولذلك . والتحسيس الربامج التوعية يف أساسية

 مشاكله ـــ العامل ــ على وأن يتعرف العامل من حوله، و جمتمعه يف يدور

 اليت األجيال إىل بنقلها أي ، ويوضحها بشكل مبسط لتالمذته

 ويؤدي ، لديهم الوعي تعميق يساعد على مما . إعدادها على يشرف

 إىل التحلي يدفعهم و . لديهم السليمة لقيم و األفكار غرس إىل

 أن اصة و املنبوذ اجتاه بيئتهم السلوك عن واالبتعاد احملبوب بالسلوك

 احلاضر عن املسؤول باعتباره من األستاذ، الكثري ينتظر اجملتمع

 دفق النشء، يُريب يُعلم و كيف تـََعلم   أنه على فضال . األمة ومستقبل
 الالزمة التدريس مهارات ميتلك فهو بذلك و . املهنة هذه يف ختصص

   تالميذه بني و بينه والتحكم يف التفاعالت
بالتايل فإن عملنا يعتمد على تفسري الظاهرة من خالل و 
اليت استطعنا  الرتبية البيئيةعالقة بني متغري املنهاج اخلفي و تفحص ال

وهذا ما أكدَّ فاعلية املنهجية  .التحليل العاملي الكشف عنها بواسطة
ا  حيث ذكر " Raymond Boudanرميو بودو "الفردانية اليت أتى 

يف قاموس نقد علم االجتماع بأنه يف حالة التحليل العاملي يتم 
احلصول على تفسري الظاهرة عرب تفحص العالقة بني متغريات 

جنعل ، حيث "التفسري الفردي املنهجي:"متعددة واليت أطلق عليها
بشكل صريح نتيجًة لسلوك األفراد املنتميني إىل نظام " م"من الظاهرة 

وهذا ما قمنا به  )14( .اجتماعي أين يتم مالحظة هذه الظاهرة فيه
من أجل دراسة دور األستاذ اجتاه  الرتبية البيئية و الوصول إىل إجياد 

  .عالقة بني كل املتغريات اليت تقيس هذه الظاهرة
  في تنمية الوعي البيئي لتالميذ المرحلة الثانويةدور األستاذ 

من خالل حتليل العاملي وضحت لنا النتائج األولية أن هناك 
عامل واحد مشبع بكل املفردات ومبعدالت عالية ،هذا يدل على أن  
كل املفردات اليت وضعت يف االستمارة هي حتقق بعد واحد للرتبية 

  البيئية
انتشار االحتمال  كل عامل  لوحة من خالل املخططات البيانية ل

مع االحتمال الرتاكمي املتوقع تبعاً ) احملور األفقي(الرتاكمي للمتغري 
وعندما يكون توزيع املتغري ).  احملور الرأسي(للتوزيع الطبيعي املعياري 

جدُا من اخلط  امع التوزيع الطبيعي فإن االنتشار يكون قريب امتوافق
متوافق مع التوزيع الطبيعي فإن  تغري غريأما إذا كان امل.  القطري

   .  االنتشار يبتعد عن اخلط القطري

وحىت نتأكد من النتائج علينا البحث يف دور املنهاج اخلفي 
  .يف حتقيق الوعي البيئي من خالل ابعاد الرتبية البيئية للتلميذ 

 كوسيلة  تحليل العامليواختاذ ال، SPSSاعتمادا على برنامج ال       
من خالل الرتبية البيئية  اليت تربط بني أبعاد عالقة المن   تحققلل

الفكرة األساسية لتحليل العاملي يف دراستنا  ف.ذ ااألست اعتقادات
تلخيص عدد من املتغريات إىل عدد قليل من العوامل حبيث ميثل  يه

فاالستخدام املباشر  طي ملتغريات االستجابة،اخلرتكيب الالعامل 
ملي يتجه حنو فحص العالقات االرتباطية بني عدد من للتحليل العا

من هذا املنطلق  .املتغريات واستخالص األسس التصنيفية العامة بينها
علينا إجاد طبيعة العالقة بني املتغريات املكونة لعوامل الرتبية البيئية  

  وقد حتصلنا على النتائج التالية 
  الدرجة األولى نتائج التحليل العاملي من ):01(الجدول رقم 

 استخالص الجذور الكامنة للعوامل
  اجلذر الكامن نسبة التباين
 العامل األول 21,769 27,055

  العامل الثاني 6,656 8,272
  العامل الثالث 5,905 7,339
  العامل الرابع 4,516 5,612
  العامل الخامس 3,838 4,769
  العامل السادس 3,303 4,105
  السابع العامل 2,672 3,321
  العامل الثامن 2,551 3,170
  العامل التاسع 2,437 3,029
  العامل العاشر 2,247 2,793
  العامل الحادي العاشر 2,035 2,529
  العامل الثاني العاشر 1,984 2,465
  العامل الثالث العاشر 1,873 2,327
  العامل الرابع العاشر 1,716 2,132
  شرالعامل الخامس العا 1,603 1,992

  
أن عبارات املقياس اخلاصة باألداة قد ) 01(يتضح من اجلدول 

عامال وذلك يف التحليل األوَّيل قبل )15(تشبعت خبمسة عشرة 
) 21,769(التدوير، حيث إنَّ اجلذر الكامن للعامل األول يساوي 

ومن خالل هذا اجلدول نالحظ املعيار الذي ) 27,055%(وقد فسر 
وامل من واحد إىل مخسة عشرة، وذلك حسب على أساسه رُتـَِّبْت الع

درجة التباين واليت رُتِّبت من األكرب إىل األصغر، واليت أظهرت أكثر 
نسبٍة من درجة التباين واليت تنتمي للعامل األول وقد مشل  هذا 
األخري تشبع كل متغريات املقياس وضعف تشبعها يف العوامل 

خطأ يف بناء الوسيلة  معىن هذه النتيجة هو إما أن هناك. األخرى
ا االستبيان اعتمادا    وهذا ميكن نفيه بدليل الطريقة املنهجية اليت ُبين 
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على حتليل املضمون، وبالتايل نعتمد الفرض الثاين وهو أن عوامل 
الرتبية البيئية يف اعتقاد األستاذ هو كٌل متكامل رغم أن هذه العوامل 

  .نوي مصدر بناء االستبيانمستخلصة من املنهاج الرمسي للطور الثا
طرق عدة لتحديد قيمة   أما بالنسبة للمفردات أو العبارات ،فثمة 

القيمة عن هو ما يزيد حسب أنس حممدالتشبع الدال ف . هاتشبع
اليت يعترب تشبع مقبول ) 0،30(يهو الشائعة ىف معظم البحوث 

و من هذا املنطلق فإن كل عبارات االستبيان  )15(.ئيااودال احص
،وبالتايل ال يوجد أي حذٍف ألي  0،30مقبولة ومشبعة بأكثر من

  . عبارة من االستبيان حسب 
العوامل الثالث للتربية البيئية  دور المنهاج الخفي في تحقيق 

  للتلميذ
من خالل حتليل العاملي وضحت لنا النتائج األولية أن هناك         

،هذا يدل على أن  عامل واحد مشبع بكل املفردات ومبعدالت عالية 
كل املفردات اليت وضعت يف االستمارة هي حتقق بعد واحد للرتبية 

وهذه النتيجة تسمح لنا أن . وهذا ما أظهرته لنا الدراستنا البيئية،
نؤكد أن األستاذ الطور الثانوي واملدرس للمواد عينة الدراسة ال 

من بعد  يتصور أو ال يعتقد أن للرتبية البيئية أبعاد، وإمنا تتكون
  .    واحد

و من خالل هذه النتيجة فإن  ما يعتقده األستاذ اجتاه الرتبية البيئية 
ال يعارض ما هو موجود يف املنهاج الرمسي، وبالتايل فإن  ما افرتضناه 
انطالقا من الدراستنا غري ما كشفته لنا النتائج االحصائية و على 

اسة له عالقة مبا هو هذا فإن األستاذ أو املنهاج اخلفي موضوع الدر 
وأنه يقدم حمتوى الرتبية البيئية لكن كبعد . موجود يف املنهاج الرمسي

  .واحد بدليل النتائج احملصل عليها يف التحليل العاملي
ولتحقق من هذا التصور وفيما يتمثل هذا البعد سنعرض النتائج    

البيئية خبصائص عوامل الرتبية التالية من خالل اجلدول التايل واخلاص 
  وهذا ما سيتضح يف اجلدول التايل 

  خصائص عوامل التربية البيئية:  )02(الجدول رقم
 االحصاء الوصفي

  تباين 
 االنحراف
  المعياري

 متوسط
  حسابي

  عدد  األدنى  األعلى

  الوعي 79 1.70 5.00 3.6797 74169. 550.

  كالسلو  78 1.00 5.00 3.6359 73860. 546.

  المعرفة 77 1.62 4.50 3.4950 65626. 431.

.388 .62297 3.5387 4.75 1.92 72 
التربية 
  البيئية

  

ويوفر هذا املربع إمكانية حتديد )  02(من خالل اجلدول رقم      
خصائص املتغري واليت يرغب الباحث يف عرضها مثل الوسط احلسايب 

اجلدول إىل أن متوسط  إجابات  حيث يشري .واالحنراف املعياري
املكونة لعوامل الرتبية البيئية على العناصر  التعليم الثانويأساتذة 
جمموع أوزان (نقاط  3أكرب من املتوسط العام الذي يبلغ الثالث 

، )3=5:5+4+3+2+1: ددهمعاملقياس اخلماسي ليكرت تقسيم 
األساتذة على أن  عدد وهذا مؤشر على موافقة أكثر من نصف

هذا من جهة،و . الرتبية البيئيةاملنهاج يساهم يف تنمية كل العوامل 
احلسايب ظهر لعامل الوعي متوسط  أعلى  فإن من جهة أخرى

مث يليه العامل  .0 ,74قدره وباحنراف معياري  67،3والذي قدربـ 
 0,73و باحنراف معياري قدره 3, 63السلوك مبتوسط حسايب قدره 

معياري  واحنراف 3 ,49ويف األخري فإن العامل املعريف قدر متوسطه بـ 
من خالل هذه األرقام فإن العامل األساسي الذي  65،0.قدره 

يعتقد أستاذ التعليم الثانوي أن املنهاج الرمسي يعمل على تنميته هو 
وقد اتضحت الصورة يف اعتقاد األستاذ على أن . عامل الوعي 

الرتبية البيئية تتكون من عامل واحد بإجيادنا ملتوسطات متقاربة و كذا 
  افات املعياريةاالحنر 

 و أيضا من خالل املخططات البيانية لكل عامل  لوحة   
مع االحتمال ) احملور األفقي(انتشار االحتمال الرتاكمي للمتغري 

  ).  احملور الرأسي(الرتاكمي املتوقع تبعاً للتوزيع الطبيعي املعياري 
توضح العالقة بني متغريات هل هي طردية أم عكسية أم انه ال يوجد 

 . سواء املعرفة  والوعي و السلوك قة بينها، واخلاصة بكل بعد عال

ات و اخلاصة انتشار االحتمال الرتاكمي للمتغري  اتمو الرسحيث متثل 
مع االحتمال الرتاكمي ) احملور األفقي( بكل بعد من أبعاد الرتبية البيئية

ن خالهلا و اليت م. )احملور الرأسي(املتوقع تبعًا للتوزيع الطبيعي املعياري 
ميكن الكشف عن البعد األساسي مبعىن أي بعد من األبعاد اليت يرى 

  .األستاذ أن املنهاج يساهم يف تنميته بدرجة كبرية عن األبعاد األخرى
مع التوزيع الطبيعي فإن االنتشار  اوعندما يكون توزيع املتغري متوافق

متوافق مع  ريأما إذا كان املتغري غ.  جداُ من اخلط القطري ايكون قريب
   .  التوزيع الطبيعي فإن االنتشار يبتعد عن اخلط القطري

و حىت نتأكد من النتائج علينا البحث يف دور املنهاج 
اخلفي يف حتقيق املعرفة البيئية للتلميذ من خالل تصوراته حملتوى الرتبية 

  البيئية يف املنهاج الرمسي
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  لبيئية للتلميذدور المنهاج الخفي في تحقيق المعرفة ا. 1

 
 

  لوحة االنتشار لمتغيرات عامل المعرفة رسم بياني   :)1(الشكل  رقم 
قد اتضح مدى انتشار ) 1(من خالل الشكل رقم 

مفردات عامل املعرفة و انتشار معظم النقاط  واختالفها  بني 
ا بعيًدا عن اخلط القطري  سواًء  من الناحية السالبة  أو  درجا

كما هو مالحظ،   0،15وـ  0،10احنراف معياري  املوجبة  ما بني
ميكننا . وبالتايل فهذا االنتشار  نعتربه غري متوافق مع التوزيع الطبيعي

القول أن هناك متغريات أو مفردات تساهم يف تنمية املعارف البيئية 
للمتعلم بشكل ضعيف وهي املوجودة يف املنهاج الرمسي، وأن 

ج يف تنمية جانب املعرفة البيئية معتقدات األستاذ  لدور املنها 
للمتعلم ضعيفة، ونرجع ذلك لتكوين األستاذ من اجلانب البيئي و 
اهتمامه أكثر باجلانب التوعوي وفق ثقافة البيئية السائدة يف اجملتمع 

حول دور  نوار بورزقوهذا ما استنبطناه أيضا من دراسة . اجلزائري 
ي ملدينة تبسة شرق اجلزائر املؤسسة الثانوية يف حتقيق الوعي البيئ

والذي توصل هو . واعتمدنا على الدراسة حبكم وحدة املنهاج الرمسي
اآلخر إىل أن املنهاج حيتوي على معارف بيئية استنادا على تسرحيات 
األساتذة الثانوية لكن تبقى يف جانبها النظري و هذه النتيجة تؤكد 

ج يف تنمية معارف هي األخرى اعتقاد األستاذ بعدم فعالية املنها 
البيئية  رغم أن املعارف اليت حيتويها املنهاج الرمسي بسيطة كتعرف 
املتعلم على أشكال تدهور املساحات  الغابية مثال ومعرفته للعالقة 
بني االنسان و السلسلة الغذائية و معرفته للموارد الطبيعية املتجددة 

صنفها املتعلم   و الدائمة كما ال نستبعد بعض املفاهيم رمبا ال ي
و هي  OGMكمفاهيم عامة ميكن تناوهلا يف حياته اليومية كمفهوم 

تقنية لتعديل اجلينات خاصة يف البيئة كما ورد يف منهاج اللغة 
هذا حييلنا إىل . الفرنسية الطرق املستخدمة يف التخلص من النفايات

ل معرفة دور املنهاج اخلفي يف حتقيق الوعي البيئي للتلميذ من خال
  تصوراته حملتوى الرتبية البيئية يف املنهاج الرمسي

  البيئي للتلميذ الوعي ور المنهاج الخفي في تحقيقد 2.
  

  
 لوحة االنتشار للمتغيرات العامل الوعي    رسم بياني:   2قم ر الشكل  
قد اتضح مدى انتشار مفردات  2من خالل الشكل رقم        

املمثلة  للمتغريات واالختالف عامل الوعي وانتشار معظم النقاط 
ا القريبة من اخلط القطري،  سواًء من اجلهة العليا أو  بني درجا

كما   0،8وـ 0،6سفلى، السالبة أو املوجبة ما بني احنراف معياري 
هو مالحظ، وبالتايل فهذا االنتشار  نعتربه متوافقا مع التوزيع 

  .الطبيعي مقارنة مع عامل املعرفة
أن هناك متغريات أو مفردات تساهم يف  ميكننا القول 

ميكن . تنمية الوعي البيئي للمتعلم و الذي يساهم فيه املنهاج الرمسي
 املعرفة حول )Hausbeck,k )16لنا أن نقارن هذه النتيجة بنتيجة  

األمريكية حيث كانت أحد نتائج الدراسة  املتحدة الواليات يف البيئية
 البيئية، وأن الرتبية حول العلمية عرفةامل يف متدنية الطلبة درجات أن

 الوعي جمال خيص فيما أعال درجات على حصلوا والطالبات الطالب

ة رغم اختالف املنهاج الدراسي والبيئة . البيئي هذه النتيجة متشا
والظروف البيئية . االجتماعية للمتعلم، إال أن األسباب حتما خمتلفة

اليت اتضحت واليت مل توافق ما فالنتيجة .أيضا خمتلفة وبشكل كبري 
ا نتيجة تسمح لنا بالقول أن األستاذ يعتقد أن ,افرتضناه  إال أ

املنهاج يساهم يف تنمية الوعي البيئي للمتعلم وبالتايل املنهاج اخلفي 
ال يعرقل العملية التوعوية اخلاصة بالبيئة و أن هذا النوع من املنهاج 

فما . ي يف حتقيق الوعي البيئييساهم و بالتوازي مع املنهاج الرمس
جاء به املنهاج من حمتوى ينمي الوعي البيئي كتوعية املتعلم خبطورة 
الفوسفور على االنسان الذي يتسرب اىل النهر من جراء األمسدة 
،فإذا كان التلميذ من بيئة فالحية و يرى استعمال األمسدة من 

فهناك . ذا؟ وهك.ضروريات الزراعة كيف يتجسد هذا الوعي لديه
بعض ما جاء يف احملتوى ال ميكن استيعابه من طرف املتعلم رغم أنه 
يساهم يف تنمية الوعي البيئي لديه و هذا ما جيعلنا نتحقق من دور 
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املنهاج اخلفي يف حتقيق السلوك البيئي للتلميذ من خالل تصوراته 
  حملتوى الرتبية البيئية يف املنهاج الرمسي

    في تحقيق السلوك البيئي للتلميذ دور المنهاج الخفي. 3

  
  لوحة االنتشار لمتغيرات عامل السلوك رسم بياني: 03قم رالشكل  

  
قد اتضح مدى انتشار مفردات عامل ) 03(من خالل الشكل رقم 

السلوك و انتشار معظم النقاط املمثلة  ملتغريات هذا العامل و 
ا القريبة من اخلط القطري بن فس التشتت االختالف بني درجا

تقريبا اخلاص ، سواًء من اجلهة العليا أو السفلى، السالبة و املوجبة  
كما هو مالحظ لكن   0،15و ـ  0،10ما بني احنراف معياري 

معظم املتغريات هي فريبة من اخلط القطري، وبالتايل فهذا االنتشار  
لوك وهذه النتيجة طبيعية لكون الس. نعتربه متوافقا مع التوزيع الطبيعي

فمن خالل النتيجة .  يتبع الوعي فهو اجلانب الفعلي والتطبيقي له
ا نتيجة تسمح لنا بالقول أن  ،اليت  على عكس ما افرتضناه أ

األستاذ يعتقد أن املنهاج يساهم يف تنمية السلوك البيئي للمتعلم 
على غرار االهتمام باجلانب املعريف اعتماد على النتيجة أن األستاذ 

ود عامل واحد للرتبية البيئية وبالتايل املنهاج اخلفي ال يعرقل يعتقد وج
عملية تنمية سلوك اجتاه البيئة وأن هذا النوع من املنهاج يساهم يف 

خالل  محزة قبالنمعتمدين أيضا على ما أكده . حتقيق هذا اهلدف
ندوته حول املنهاج اخلفي   أنه يرْمز إىل النشاطات واملمارسات 

سلوك اليت يتعرض هلا الطالب داخل املدرسة مما ال وبعض مظاهر ال
ا بصورة . تتضمنه املقررات الدراسية ا ويكتسبو وهي اليت يتأثرون 

ومن خالل طبيعة إجابات األساتذة فإننا من  )17(غري واعية تقريبًا  
ا تنمية سلوك املتعلم  املمكن إعطاء املربر أنه هناك مواضيع بإمكا

اليت يعيش فيها كتعلمه احلذر يف استعمال الطاقة  لكن ليس يف البيئة
النووية و أن االنسان هو السبب يف االحتباس احلراري ومساعدته 

كل هذا أين موقع املتعلم  من . على كيفية احملافظة على املوارد املائية
معىن هذا أن ما هو يف .هذه الظواهر وهو يعيش يف بيئة كاجلزائر 

بالغرض اجتاه البيئة اليت يعيش فيها املتعلم قد املنهاج الرمسي ال يفي 

تصلح هذه العناصر لبيئات أخرى صناعية و متطورة تكنولوجيا و 
  .ذات ثقافة شعبية متطورة

  خاتمة
خالل نتائج البحث،وما توصلنا إليه من نتائج التحليل  ومن         

وأن االحصائي ملعطيات االستمارة املقدمة ألساتذة التعليم الثانوي، 
املنهاج اخلفي يساهم يف حتقيق الرتبية البيئية، انطالقا من معتقدات 
األستاذ اليت جند آثارها عند املتعلم عن قصد أوعن غري قصٍد نتيجة 
للعملية التفاعلية بني األستاذ واملتعلم بألفاٍظ أو رمٍوز يفهمها املتعلم 

البيئية هي بعد إال أن األستاذ يرى أن الرتبية .مث يطبقها خارج املدرسة
فقد  أرجعنا هذه املعتقدات و التصورات إىل التنشئة . واحد فقط

االجتماعية اليت تلقاها األستاذ كفرد يف اجملتمع الذي  يضعه و 
ام ملا حيصل  من جراء التفاعل ال مسؤول اجتاه  املدرسة يف قفص اال

سد يف فقد مسحت لنا دراستنا هذه جبعل املنهاج اخلفي و اجمل. البيئة 
ام    .معتقدات األستاذ خارج قفص اال

إذن ملاذا نظرة اجملتمع لسلبيات احلياة اليومية سببها املدرسة ،         
فما توصلنا إليه من أن األستاذ يؤمن بوجود تربية بيئية يف املنهاج 
الرمسي و أنه يطبقه، و بالتايل هناك حقيقًة منهاج خفي  مساير 

إذن أين يكمن اخللل يف التفاعل . بنسبة معتربة حملتوى املنهاج الرمسي
هذا السؤال يقودنا إىل الكشف عن عناصر . غري املسؤول اجتاه البيئية

أخرى مكونة للمنهاج اخلفي و مانعة لتحقيق التوازن البيئي بني الفرد 
وحميطه ،هل هو حميط املدرسة أم عدم وجود نظام يف اجملتمع يهتم 

 . راد اجملتمع، واملكمل ملا هو يف املنهاج الرمسي بالبيئة ومتعارف بني أف
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  العاملة المرأة ضد الجنسي التحرش
    حميدة هند بن

   ،غليزانالجامعي المركز واالنسانية، اإلجتماعية العلوم معهد ، اإلجتماع علم قسم
  

  :مقدمة
 بالنسبة فعلية وأزمة العصر آفة ياجلنس التحرش ظاهرة تعدّ 

 القوانني وجود ورغم العامل، دول كل يف وهذا ، خاصة العاملة للمرأة

 يف واحلديث الشكوى عن االمتناع أسباب أن إال الظاهرة، هلذه الرادعة
 إىل أدت للمرأة، بالنسبة جدا احلساسة االجتماعية املواضيع هذه مثل

 سواء ،العربية جمتمعاتنا يف وتنتشر دتتصاع بدأت اليت الظاهرة هذه منو
 يف اخلصوص وجه وعلى العامة، النقل وسائل يف أو الشارع، يف

  .العمل
 أن إال العامل، يف مكان كل يف منتشرة الظاهرة هذه أن ورغم

 غاية يف اجتماعية بظاهرة ينذر واجلزائري العريب اجملتمع يف انتشارها
  .التحرش هذا جراء أعماهلن النساء آالف بسببها تفقد السلبية من

 املرأة كوابيس من واحداً  الظاهرة هذه أصبحت حيث
ا يف يومياً  حتضر" ، العاملة اجلزائرية  القانون برغم مؤذ، وبشكل حيا
 لردع املاضية القليلة السنوات خالل سّنه مت والذي جيّرمها الذي

 بل ن،للعيا يظهر ال الذي االعتداء هذا من ومحايتها ا املتحرشني
  . واملتهم الضحية غالباً  حتضره

 كثريات جزائريات وأضحت اجلنسي، التحرش باب فتح هلذا
 يرحم، ال جمتمع يف الفضيحة من خوفاً  مطبق صمت يف تعانني
 ضحية، أو متورطة كانت إذا فيما يفصل أن حىت قبل باملرأة ويشّهر
 رقتط أن قبل التفكري ومتعن تفكر، فهي الفضيحة من ختف مل ومن
 للمحكمة معها يذهب من جتد ما نادرا أنه حيث احملاكم، أبواب
ا اجلزائري كاجملتمع جمتمع يف امرأة فاعرتاف )1(،"معها ليشهد  أ
ا يعين التحرش من النوع هذا ضحية  إىل نفسها تعرض سوف أ
ا ليس الشبهة، ا بل صدرها، يف كتمتها اليت احلقيقة تقول أل  أل
 وأخريا، أوال إلدانتها جاهز منغلق، جمتمع يف احلقيقة تلك قالت

 فيه تتهم بل  املرأة، ضد كجرمية ليس إليه ينظر اجلنسي فالتحرش
ا املرأة ا" اجلرمية تلك سبب" بأ ا" جسمها تسرت مل" أل " تتربج" وأل
 للتحرش تعرضن املتحجبات النساء من العديد أن مع الشوارع، يف

  . فيها يشتغلن مؤسسات يف اجلنسي
 :الجنسي التحرش مفهوم

 le  اجلنسي التحرش مصطلح أن إىل الكتابات من العديد تشري" 

harcèlement sexuel  م، 1970 عام منتصف حىت موجودا يكن مل 

 العنف أشكال من شكل باعتباره به يهتمون والعلماء الباحثون وبدأ

 أنه إىل شريت والىت للرجل، التقليدية األدوار على يؤكد وألنه املرأة، ضد

ا على املرأة إىل ينظر اجلنسي التحرش يف أنه كما، املرأة من قوة أكثر  أ

ا اعتبار على مث أوال، جنسي كيان أو موضوع  أو عاملة امرأة أ

 )2(".اخل...طالبة

 زيادة إىل أدت اليت األسباب من العديد تبلورت الوقت، ذلك ومنذ

 النسوية احلركات ظهور ابينه من اجلنسى، التحرش مبفهوم اإلهتمام

 اجلمعيات من عدد نشأة إىل باإلضافة ،املرأة قضايا عن املدافعة

 املرأة، بقضايا اهتمت اليت – والعاملية والقومية احمللية – واملؤسسات

 وأشكاله، صوره كل يف املرأة ضد املوجه بالعنف املرتبطة القضايا ومنها

 .وحريتها ةاملرأ حلقوق عاملي فهم من بذلك ارتبط وما

  :لغة التحرش
 معناه بالشئ والتحرش ،" خدش " ويعىن " حرش " فعل إىل يرجع" 

 يكون املعىن هذا على وباإلعتماد )3( "يجه بغرض له التعرض
 حنو ودفعه إثارته، أجل من ما بوسيلة له التعرض هو باإلنسان التحرش

 .معني فعل

 التحرش أن إال التحرش، مفهوم تعريف بساطة من الرغم وعلى
 السلوكيات من عدد يتضمن ألنه ومعقد، مركب مفهوم ميثل اجلنسي

 واحد وقت ىف حتدث قد واليت البعض، بعضها مع املتداخلة واألفعال

 ظاهر يكون فما خفي، يكون ما ومنها ظاهر، يكون ما منها متزامن،

 خفي يكون وما الفعل، هذا واجتاه ذاته الفعل هو التحرش أفعال من
 .الفعل هذا مثل ارتكاب وراء من إليه يهدف وما الفاعل فعدوا هو

 األوربية اجملتمعات من عدد داخل القوانني من عدد ذهبت ولقد

 تبدأ األفعال، من سلسلة عن عبارة اجلنسى التحرش أن إىل واألمريكية

 اجلندر، أساس على ومبىن مؤسس  القول، أو بالنظرة علين سلوك من

 .اجلندر أساس  على أيضا مؤسس ومهني عنيف سلوك إىل وتنتهى

 ىف اجلندر مفهوم على اعتمدت القانونية املؤسسات كانت وإذا

 والدراسات النسوية النظرية اإلجتاهات فإن اجلنسي، للتحرش تعريفها

 اجلندر بني ما ربطت قد اإلجتاهات، هذه رؤى على اعتمدت اليت

 التحرش ملفهوم تعريفها ىف واملرأة، الرجل بني القوة حيازة ىف والتفاوت

 خطوة إال هي ما اجلنسي التحرش أفعال أن خالل من وذلك اجلنسي،

 وذلك املرأة، ضد املوجه واملعنوي اجلسدي العنف طريق على إضافية

 جنسيا، دائما يكون ال قد اجلنسي التحرش من اهلدف أن خالل من
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 وعاموض املرأة واعتبار املتحرش، الشخص لسلطة تأكيد هو ما بقدر
  .هل "شيئا"
 املعتدي قبل من تعترب اجلنسي والتحرش للتنكيد تتعرض الىت املرأة إن "

 بل القبول، عليها وجيب ،" التصرف حتت " كانت لو كما عليها

 هي كانت إذا بقيمتها وتزهو حمظوظة، نفسها تعترب أن جيب

 املرأة ترفضه أن إمكانية إطالقا املتحرش يتخيل وال املصطفاة،

  )4("ةاحملظي
  كاتلني " تعريف السابقة الرؤية على اعتمدت الىت التعريفات ومن " 

Kathleen "يقوم األفعال، من جمموعة هو التحرش أن إىل ذهبت اليت 

 املتدنية االجتماعية املكانة جمملها يف تعكس واليت املرأة، ضد الرجل ا

 نسياجل الدور نشر عملية أيضا تعكس كما بالرجل، مقارنة للمرأة
 التحرش فإن الرؤية هذه ووفق األخرى، أدوارها على للمرأة النوعي

ا القوة وفروق تفاوتات من ينشأ اجلنسي  الرجال بني واستغالهلا وحياز

 اجلنسي التحرش ويعمل والثقايف، االجتماعي املستويني على والنساء

 )5(.التنظيمي املستوى على والتباينات الفروق هذه على احلفاظ على

 ا يقوم الىت األفعال هذه طبيعة أمهل قد السابق التعريف كان إذاو 
 األفعال هذه ارتباط على التأكيد حساب على منها واهلدف الرجل

ا عدم إىل باإلضافة للمرأة، املتدنية االجتماعية باملكانة  للقوة حياز

 اجلنسي التحرش أن إىل يذهب آخر تعريف هناك فإن بالرجل، مقارنة
 مطالب تتضمن قد واليت املألوفة غري واألفعال احليل من عةجممو  هو

 )6( . أطرافها بني ما للقوة تفاوت تتضمن عالقة سياق ىف جنسية،

ا السابقة التعريفات من واملالحظ  القوة أمهية على التأكيد حنو تتجه أ

 فإن هنا من اجلنسي، التحرش أفعال ظهور ىف تساهم كدوافع واملكانة

 قد القوة وهذه التحرش، مفهوم جوهر متثل الرؤية ذهه وفق القوة

 للفرد، املؤسسية الرمسية املكانة أو اجلتماعية، املكانة خالل من تستمد

 جنسية منافع وحتقيق تعبئة أجل من القوة هذه على يعتمد األخري وهذا

 .له

 تعريفه أن إال متداوال، مصطلحا أصبح اجلنسي التحرش أن رغم"و
 مازال واالعتداء التحرش بني فاخللط ، واضح وغري مبهما يظل
 ، جنسيا حترشا تشكل اليت السلوكيات حتديد يصعب هلذا )7(،"قائما
 من النوع هلذا تعرضن من تقديرات يف كبري تفاوت يوجد حيث

 حتديداً  اجلاين عقوبة حتديد عدم إىل أدى الذي األمر السلوكات،
 سلوكا يعترب قد ، لبعضا عند جنسيا حترشا يعترب قد فما( دقيقاً،
 مباهية التعريف أمهية ترجع هنا ومن ،)اآلخر البعض عند عاديا

  .املصطلح
 احملاوالت تعددت اجلنسي، التحرش فهوممل النسوية الرؤية جانب وإىل

"  ماهية يبني حمدد تعريف لوضع الباحثون ا يقوم اليت واالجتهادات

 إذالل و إهانة عن عبارة"  أنه على ُعّرف فقد  ،"اجلنسي التحرش
 على بالرتكيز وذلك املتحرش، ميتلكه كشيء واعتباره األخر الطرف
 آخر تعريف ويف )8(،"اجلنس يف تتمثل واليت خصوصية األكثر األمور

 وهو املعنوي، التحرش يف إضافية خطوة إال هو ما اجلنسي التحرش" 
 النساء هن تشتكي اليت االتاحل أغلب ولكن اجلنسني، كال خيص

 رؤساءهم الغالب يف هم والذين الرجال، طرف من عليهن املعتدى
 بقدر جنسية أمور على باحلصول يتعلق ال األمر أن كما العمل، يف
 خيصه، كشيء املرأة واعتبار املتحرش، سلطة إلثبات طريقة هي ما

 بسلوكه، أيضا ومسرورة موافقة تكون أن وعليها تصرفه، وحتت
 مقابل فستجد رفضت وإن اختارها، ألنه بالفخر حتس أن وعليها
ا سيقول ألنه واإلشاعات واإلذالالت اإلهانات ذلك  اليت هي بأ
  )9( " .بذلك املبادرة وكانت أغوته

 سلطة أو نفوذ موقع استغالل  أنه على اجلنسي التحرش عّرفويُ 
 جنسية متعة على للحصول الرجل، طرف من ما مؤسسة داخل
 هو اجلنسي التحرشب املسمى السلوك وهذا ترغيب، أو ختويف مقابل
 نفسي عنف وهو املرأة، ضد املوجه الذكوري العنف من وجه
 وهنا جنسية، عالقة على احلصول أجل من جنسياً  وليس اسباألس
 التحرشف ،اجلنسي االعتداء وبني اجلنسي التحرش بني منيز أن ينبغي
 عالقة إىل دعوة فيها وإحياءات، ودعوات ونظرات كلمات هو عموماً 
  . اإلكراه طريق عن جنسية
 أحد عن الصادرة تالسلوكيا من جمموعة هو أخر تعريف ويف

 ،)مرؤوسة – زميلة( العامالت إحدى حنو) رئيساً  – زميالً ( العاملني
   لفظية كانت سواء متعددة صوراً  تأخذ قد واليت

 طابع ذات مالمسات( بدنية أو)  جنسي طابع ذا تعليق – تلميح( 
 على معها جنسية عالقة إقامة يف رغبته خالهلا من يبدي) جنسي
  . منها ترحيب أو رغبة غري

 وقبول رضا عدم فكرة على أكدت الىت التعريفات من عدد وهناك

 هذا ملرتكب ومقاومتها اجلنس، إىل دف اليت األفعال هلذه األنثى

 إىل فيه أشار والذى ،"  Giddensجيدنز أنتوين" تعريف منها الفعل،

 اجلنسية العالقات يف تقدم حتقيق فرد حماولة هو اجلنسي التحرش"  أن

 حىت األول الطرف يصر احملاولة هذه ويف اآلخر، الطرف فيه رغبي ال

  )10(."لذلك اآلخر الطرف مقاومة له اتضح وإن
 اجلنسي للتحرش آخر تعريفاً "   املرأة حلقوق املصري املركز"  ويضع
 بطبيعته، جنسياً  يكون تطفلي سلوك أي:  أنه يذكر حيث ، بالنساء
 غالباً  يشمل وهذا ، الراحة عدم أو األمان بعدم تشعر املرأة وجيعل

 أو واملالحقة ، ديدي أو فاحش بشكل الصياح"   مثل سلوكيات
 التحرشب يقصد ال وبالتايل ، املعاكسة/  واملغازلة األثر، تقّفي
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تحرش قبل من االنتهاك أو العنف دائماً  اجلنسي
ُ
نتهك؛ أو امل

ُ
 ولكن امل

 ميثل الفعل هذا بأن املرأة من أكثر يشعر أن شخص أي يستطيع ال
 البدنية الناحية من وسالمتها هاأمن يهدد مما عنف، أو انتهاكاً 
 املشاركة عن وامتناعها املنزل من خروجها إعاقة إيل باإلضافة والنفسية

  )11(.املنزل خارج أنشطة يف
  :مظاهره* 

  : أشكال 3 لتأخذ اجلنسي التحرش مظاهر تتعدد
/ مشينه جنسية وتعليقات مالحظات( شفوي جنسي حترش -1

 ، )اخل..لقاء طلب يف احاإلحل /بذيئة نكات/ جنسية أسئلة طرح
  .إنتشاراً  األكثر وهو

 اإلمياءات/  موحية نظرات( شفوي غري جنسي حترش -2
 ).اجلسدية والتلميحات

 والتحسس، باللمس بداية( مادي بسلوك جنسي حترش -3
 . ).باالعتداء وإنتهاءاً 

 غري أو وحدها اللفظية سواء السلوكيات من اجملموعة وهذه“ 
 متكاملة، منظومة يف معاً  انتظامها عند ؛ معاً  كالمها أو اللفظية،
 وذلك جنسياً، سلوكاً  يعد أنه على السلوك/  الفعل نصّنف أن ميكننا
  : يف تتمثل واليت ، الرئيسية الشروط من عدد توافر ظل يف
 أننا يعين الرتحيب ألن السلوك، ذا ا املتحرش ترحيب عدم   -أ

  . اجلنسي التحرش حتت جتندر  ال اليت العالقات من آخر نوع أمام
 يف الستمرارها شرطاً  وموافقتها  الضحية خضوع يصبح عندما  -ب

  )العمل صاحب طرف من االبتزاز(  العمل
 ا املتحرش على سلبية نفسية آثار يف الفعل تسبب إذا  -ج
  )12(.“ ) الضحية(

 : الجنسي التحرش ظهور أسباب* 

 ظاهرة مبثابة اجلنسي التحرش جعلت اليت األسباب تتعدد
 هذه وأهم أبرز من ولعل ، اجملتمعات كل منها تعاين  صارت

  : يلي ما األسباب
 بصفة املرأة له تتعرض فما: اإلعالم لوسائل السلبي الدور    -1   
 العامة احلافالت يف أو الشارع يف سواء وحترشات مضايقات من عامة
 وسائل تؤديه الذي السليب للدور طبيعياً  نتاجاً  يعد العمل؛ يف أو

 ةاجلنسي املشاهد اإلعالم وسائل تنشر حيث اختالفها، على اإلعالم
 األعمال يف سواء املرئية، اإلعالمية املنتجات أغلب خالل من

 نوع هناك جعل الذي األمر ريها،وغ..األغاين كليبات أو الدرامية
  )13( .والنساء الرجال من كل أصاب اجلنسي اهلوس من
 :)الضحية صمت(األمر مع التعامل في النساء بعض سلبية    -2

 كانت أيا حترش لواقعة تعرضها عن باإلبالغ املرأة تقوم ال فعندما

ا  البعض فإن)  الفضيحة من اخلوف أو الطرد من اخلوف( أسبا
 الدائرة تزداد وبالتايل ، االستمرار على ضمنية موافقة ذلك يعتربون

  . املرأة على ضيقاً 
 فاملرأة  :قصد بدون ولو للمتحرشين النساء بعض تشجيع -3

 يقمن السيدات أو الفتيات فبعض ، اخلط طول على مالكاً  ليست
ا إال -مقصودة غري الغالب يف كانت وإن -  وسلوكات بتصرفات  أ
ا خالل من عليها ليتجرأ أمال للرجل تعطي  طريقة أو لبسها أو نظرا
 جيرؤن ال الرجال بعض أن يعين ما وهو كالمها، طريقة وحىت تزينها
 من بآخر أو بشكل ضمنية مبوافقة أحسوا إذا إال التحرش على غالباً 

  . املرأة من قصد بدون أو بقصد كان سواء ا، املتحرش
 يعشقون جتعلهم طبيعتهم الرجال فبعض: الرجال بعض طبيعة    -4

 التمنع من نوعاً  ويعتربها ،)املنال صعبة املرأة(  املغازلة ترفض اليت املرأة
  . ذكورته ليثبت فقط منها غرضه ينال حىت اوراءه يلهث فيظل

 يف الرئيسية األسباب من هذا ولعل:  الديني الوازع ضعف  -5
 ومع العمل أماكن داخل كان وإن حىت األخالقية بالقيم االلتزام عدم

  . لألذى تعريضهن وليس عليهن احلفاظ يفرتض زميالت
 الرتبية طريقة إىل فبالرجوع:  ِصغرها منذ للمرأة الدونية النظرة -  6

 يتم الفتاة أن جند العربية، جمتمعاتنا يف املتبعة االجتماعية والتنشئة
ا على تربيتها  وعدم والطاعة السمع إال عليه ليس ضعيف كائن أ

 حمتشمة، غري كانت وإال ، يضايقها ما مسعت لو حىت االعرتاض
 ليتا تلك عكس على وذلك ، قيمة بال كائناً  منها جيعل الذي األمر
ا فكرة الِصغر منذ األهل فيها يغرس  الدفاع يستطيع قوي كائن أ
 لألساليب تلجأ أن يف حرجاً  جتد فال كرامته، وعن نفسه عن

 مضايقات ألية تعرضها عند احلامسة املواجهة أو كالشكوى اإلجيابية
  )14( . جنسية كانت ولو حىت اآلخرين من
 ال ثغرات به نونالقا ألن: الضحية يحمي قانون وجود عدم -7
 من األخرية املرحلة أي  بالعرض اهلتك جترم بل الفعل هذا جترم

  إلثبات وأركان شروط توفر جيب القانون حسب ألنه التحرش،
 والقصد ،)اللفظي التحرش( املعنوي الركن بينها من التحرش سلوك
 يصعب ما وهذا الفعل، ذا للقيام املتحرش نية به ويقصد اجلنائي
 ،)فعله املتحرش ينكر أن السهل من ألنه( إثباته، اضيالق على

  .محايتها يستطيع ال نظرها يف فالقانون هلذا اجملرمة، هي املرأة وتصبح
 هذه ظهور إىل أدت اليت األسباب بني من أيضاً  ننسى أن ميكننا وال

 يف اجلنسني بني احملسوب غري االختالط حاالت انتشار الظاهرة
  . طويلة ولفرتات  العمل أماكن يف خاصة و العامة األماكن
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  :الجزائر في الجنسي التحرش
 رهيب بشكل عنها املسكوت الطابوهات من اجلنسي التحرش يُعدّ 
 يفضلن اآلن حلد مازلن الضحايا بعض أن حيث اجلزائر، يف

 سيما ال حترش من إليه يتعّرضن ما كشف على جيرأن وال السكوت
 أخرى جهة ومن جهة، من املنصب على خوفا العمل، مواقع يف

 فيها فتزيد األلسن تتداوهلا قصة التحرش حادثة تصري أن خوفا
 من واهتمام حبث موضوع الشائكة املسألة هذه وأصبحت وتنقص،
 انتشار من للحد الالزمة واحللول القوانني إلجياد املختصني طرف
 يف هلا خطريا منحىن مؤخرا تأخذ بدأت اليت اخلطرية الظاهرة هذه

  .العمل ميدان يف خاصة اجلزائر،
 اليت امللفات أصعب من اجلزائر يف اجلنسي التحرش ملف ويعترب
 اجلاري، العام خالل اجلزائر، جامعة يف االجتماع علم خمرب درسها

. اجلزائري اجملتمع لداخ للتحرش جديدة مظاهر بروز بعد خصوًصا
 ،%45 اجلزائر يف متثل اللفظية األساليب فإن املخرب، دراسة وحسب
 يف العمل، يف بالنساء اجلنسي التحرش يف املعتمدة الوسائل من وهي
 مثل اللفظية غري الوضعيات منها األخرى اإلمياءات بعض حتتل حني

 زازاتواالستف الضغط جانب إىل ،%15 العشوائية والنظرات الصفري
  .بالتهديد املصحوبة

 حممد املخرب هذا يف االجتماع علم يف املختصني أحد ويقول 
 والوسائل الطرق يوظف اجلزائر يف جنسيا املتحرش إن: مسعودي
 يعتمد حبيث األخرية، املرحلة إىل الوصول أجل من الذكر السالفة
 وسيلة العمل أرباب وحىت الشركات وأصحاب املسؤولني بعض
 وترية رفع الضحية، على املهنية األعباء زيادة يف تمثلةامل الضغط

 من بالطرد التهديد وأخريا املهنية، العيوب بإبراز املتعلقة االنتقادات
 يف يعد الذي األمر مرؤوسته، على يعتمد عموما اجلاين ألن العمل،
.البطالة  إىل الضحية بإحالة فعلي ديد أنه مبا الفظاعة غاية

)15(  

 يفقدها اجلزائر، يف العاملة باملرأة التحرش فإن اسة،الدر  وحسب
 امليل مث بالذنب والشعور واخلجل، الشك من دوامة ويدخلها التوازن
 النفسي، والقلق االضطراب تأثري حتت صحتها وتدهور االعتزال إىل
 أن خصوصا االنتحار، حماولة إىل الضحايا تدفع األسباب هذه كل

 إىل 45 بني ما أعمارهم ترتاوح اجلنسي التحرش عملية يف املتسببني
 الدولة متنحهم اجملتمع، يف وزن هلم ومسؤولني مدراء وهم عاما، 60

 45و 19 بني ما النساء أعمار ترتاوح حني يف الضحايا، على النفوذ
  )16(.عاما

 يف الوجود حمتملة اجلنسي التحرش ظاهرة" أن الدراسة وتؤكد
  ."الكربى كاتوالشر  والطبية اجلامعية املؤسسات

 جنسي حترش حالة 273 األمن مصاحل سجلت"  السياق هذا ويف
 مطلعة، مصادر وحسب ،2011 لسنة شهرا 11 خالل أنواعه، بكل
 تعرضن اللوايت أغلب أن بينت املصاحل ذات عاجلتها اليت القضايا فإن

 األماكن يرتدن الالئي سنة، 50و 18 بني ما أعمارهن تبلغ للتحرش
 والفتيات النساء أن املصدر وأضاف النقل، وسائل يف وحىت العمومية
 تنجر قد اليت الفضيحة من خوفا شكاوى إيداع عن ميتنعن الضحايا

 قضية القضية باعتبار األهل، طرف من خاصة التبليغ، حالة يف
 اجملتمع يف رهيب بشكل الظاهرة انتشار على ساعد ما وهو شرف،
 احلجم ملعرفة دقيقة صائياتإح وجود من صّعب كما )17(،"اجلزائري
  . للمشكلة احلقيقي
  :واألوربية العربية الدول بعض في الجنسي التحرش

 فكانت عربية بلدان يف الظاهرة حول دراسات أجريت وقد
ة النتائج  بشكل يتعرضن العامالت النساء أن أثبتت ومتقاربة مشا
 يةالعرب العمل منظمة مدير صرح حيث الصمت، بسبب للعنف متزايد

 يف للموضوع انتشارا العربية العمل منظمة الحظت : "قويدر إبراهيم
 النساء شكاوى حاالت ارتفاع خالل من خميف بشكل العريب الوطن

 خلفيات غالبيتها ختفي خمتلفة مسميات حتت مرؤوسيهن ضد اإلدارية

)18( "حترش
. 

 واجلنائية االجتماعية للبحوث القومي املركز دراسة تشري مصر ففي

 مصر يف ترتكب جنسي وحترش اغتصاب، حالة ألف  20  أن القاهرةب

 أرقام وهناك تقريبا، ساعة كل تتم اغتصاب حاليت هناك أن أي سنويا،

 امرأة مائة بني من أن حتذر الفزع تثري مماثلة اجتماعية لدراسات أخرى

 سواء العمل، حميط داخل اجلنسي للتحرش فعال تعرضن  68  يوجد

 أخبار" صحيفة أوردته ما وفق بدنيا أو لفظيا، شالتحر  هذا كان

.املصرية "احلوادث
)19( 

 "القانونية املهن صاحبات النساء رابطة" كشفت فقد :تونس يف أما

 :قالت امرأة 800 مثامنائة فقط  2003  عام استقبلت اجلمعية أن عن

ن  حالتني، سوى منهن بالشكوى تتقدم ومل للتحرش، تعرضن إ

 نفسها الرمسية السلطات به تقوم آخر نوع من حترشا اكهن أن واألغرب

 اللفظي، االعتداء حلد يصل احملجبات ضد

 لغطاء احلامالت النساء على - حقوقية منظمات تقول كما  واجلسدي

 أوامرمها أصدرا العايل التعليم ووزير الرتبية، وزير من كال إن حىت الرأس

.والكليات املعاهد، دخول من احملجبات مبنع
)20(  

 من املغربيات والسيدات الفتيات، من الكثري تعاين :املغرب يف أما

 اخلاص القطاع مؤسسات من كثري يف املتفشية اجلنسي التحرش ظاهرة

 التحرش من شىت طرقا العمل ورؤساء أرباب بعض ويتبع املغرب، يف
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م األحيان معظم يف مستغلني بضحاياهم، لإليقاع  تلك وحاجة سطو

  .ملللع النساء
 أغلب يف املرأة خروج وعدم احملافظ الطابع ورغم :السعودية ويف

 انتهاكات عن الغرابة يف غاية قصص تظهر بدأت للعمل، األحيان

 إىل تشري احلكومية والتقارير اإلحصاءات إن حىت بالفتيات، وحترشات

 حوادث من الثالثة املرتبة يف تأيت أصبحت اجلنسي التحرش حوادث أن

 تقارير وكشفت العدد، حيث من السعودية يف خالقياأل االعتداء

  2003  عام حترش حادثة  832  يف متهما  1012  ضبط عن رمسية

 من  104 و البالغني من املتهمني من  892  النساء، معاكسة بتهمة
  )21(.األحداث

 اللوايت النساء عن بل الواقع عن تعرب ال دائما األرقام وتبقى
  .الشكاوي دميلتق الشجاعة هلن كانت

 حول دراسات عدة ُاجريت فقد للغرب بالنسبة الشيء ونفس
 محاية جلنة ا قامت دراسة هناك األمريكي، اجملتمع ففي املوضوع،

 مت النساء من 42% هناك أن عن كشفت واإلستحقاق، اجلدارة نظام
 وىف ،اشهر  وعشرون أربعة خالل العمل مكان يف جنسيا ن التحرش

 الدراسة هذه أشارت واملهن، املتاجر يف النساء حول 1981 عام دراسة

 العمل، ىف جنسيا ن التحرش مت أنه شعرن النساء من  92% أن إىل

 هناك أن اتضح احلكومية املنظمات إحدى به قامت آخر مسح وىف

 جنسيا، ن التحرش مت أنه يؤكدن العامالت النساء من  %37

 األمريكي اجملتمع داخل البالط على متت الىت املسوح بعض وأشارت

 بتجارب ومرورهن مواجهتهن إىل أشرن الطالبات من 70%  أن إىل

ن، زمالءهن، طرف من اجلنسى للتحرش  عن دراسة وىف وأساتذ

 كل أن 1990 عام الدراسة هذه أوضحت األمريكي، اجليش ىف النساء

  )22(.جنسيا ن التحرش مت األمريكي اجليش ىف ثالثة من امرأتني
 متقدم شخص  236 حول Quebec يف أقيمت دراسة" أيضا وهناك

%  64و نساء، هن املشتكني بني من% 63 أن أثبتت بشكوى،
 )23(".الرجال إىل السبب يرجعن منهن

 هناك أن بينت الكندي، اجملتمع داخل الدراسات إحدى وىف

ن أعلنّ  إمرأة 1200 عددها عينة من  %61.4  ن التحرش مت أ
 من األقل على شكل هناك أن لذلك يضاف العمل، ىف جنسيا

 واجلامعات، املدارس ىف الطالبات له تتعرض اجلنسي التحرش أشكال

 املدارس ىف التدريس هيئة عضوات أن أثبتت دراسات أيضا وهناك

 اجلنسي التحرش سلوكيات من متباينة جمموعة يواجهن واجلامعات

  .لالعم ىف زمالءهن أو تالميذهن، قبل من سواء
  
  

 : الخالصة

 ظاهرة هي اجلنسي التحرش ظاهرة أن القول ،ميكن اخلتام يف
 ورمبا النمو، طريق يف السائرة أو الصناعية سواء اجملتمعات كل متس

 عنها، املسكوت الظواهر من كانت ولكن السابق يف موجودة كانت
ا مينع ال هذا ولكن  الرتفاع نظرا وهذا األخرية الفرتة يف زادت أ
 النتشار مساعدة بيئة وجود وبالتايل العمل، مليدان املرأة خروج نسبة
 ذكرناها اليت األسباب بوجود وأيضا) العمل موقع( الظاهرة هذه

 مستواها ارتفاع رغم الظاهرة هلذه عرضة املرأة فأصبحت سابقا،
 حدوث إىل يؤدي قد ما وهذا تشغلها اليت الوظيفة ورغم التعليمي،
 والشعور وباآلخرين بالذات الثقة وفقد والقلق اخلوف( نفسية أضرار

 مادية وأضرار .)بالذنب الشعور وأحيانًا اآلخرين من بالغضب
 من للحد اسرتاتيجيات وضع أن جيب هلذا للضحية،) البطالة(

 ألننا( الوطين االقتصاد عرقلة يف تتسبب قد اليت الظاهرة هذه انتشار
 التحرش وظاهرة اجملتمع، ميةتن يف مهمة بنسبة تساهم  املرأة أن نعلم
ا من  يف تعمل أن أو عملها، عن تتخلى املرأة جتعل أن إما شأ

 على يؤثر مما وتوتر  دائم قلق ويف ارتياح دون ولكن صمت
  :يلي ما اإلجراءات  هذه أهم ومن ،)مردوديتها

 بأهم التعريفو  ، وحمدداته اجلنسي التحرش مباهية التوعية حماولة   .1
 من%) 60( أن إىل  الدراسات إحدى أشارت حيث مظاهره،
ا على ُتصّنف اليت للممارسات جبهلهم أعرتفوا قد الرجال  حترش أ
 وطبيعيني عاديني أناس يكونون قد املتحرشني بعض ألن.(  جنسي

 حترش هو السلوك هذا بأن جيهلون ولكن - نفسيني مرضى ليسوا -
  ).جنسي

 حال يف إليها اللجوء الضحية تستطيع ومراكز يئاته تأسيس   .2
 النساء، من العنف ضحايا فحص كمراكز( اجلنسي للتحرش تعرضها

 هاتف خط أو ،اجلنسي التحرش قضايا يف للتحقيق عمل جلان أو
 يف جنسي حترش حاالت عن اإلبالغ خالله من ميكن إرشادي
 نرى املعطيات هذه كل ،)القانونية املشورة لطلب أو العمل أماكن
ا  الفاعل دور إىل السليب صامتال دور من املرأة لتحويل كافية أ

  . اإلجيايب
 املنظم، غري القطاع يف العامالت  للنساء القانونية احلماية توفري   .3

 واملواقع األسواق بإقامة الشوارع، يف البيع أنشطة ميارسن  الاليت خاصة
 قيود دون أعماهلن مزاولة  من لتمكينهن الدولة، حتميها واليت اخلاصة،

  . التحرش ةمواجه من خماوف أو
 غري املنظمات أن فبما املدين، اجملتمع منظمات دور تفعيل  .4

ا من احلكومية  بشكل املرأة حقوق عن الدفاع يف بدور تقوم أن شأ
 استغالل يتم أن املفيد فمن املهنية، احلياة يف مشاركتها وتوسيع عام،
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 من النوع هلذا النساء تعرض من والتقليل احلد حماولة يف جهودها
 أو واملواجهة التصرف على التدريب أو بالتوعية سواء النفسي، العنف
  .املختلة التصرفات هذه من عانني ملن العالج ُسبل توفري

 ة،اجلنسي االعتداءات بقضايا احمليط" التابو" ذلك كسر حماولة   .5
  .  اإلبالغ على االعتداءات هلذه تعرضن من وتشجيع

 األفعال، هذه مبثل القائمني على للقضاء رادع قانوين إطار إجياد   .6
  . اجلرائم هذه مرتكيب سلوكيات بتغري االهتمام مع
 األبناء تنشئة عند خراآل اجلنس احرتام قيم ترسيخ حماولة   .7

 ووسائل واملدرسة البيت يف ودورها املرأة مبكانة التعريفو  اجتماعياً،
  . أصيلة عربية قيم وبعث إحياء وحماولة اإلعالم،
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  -رسوم شاليط نموذجا-تحليل محتوى رسوم ثالثية األبعاد 
  نفوسي- لمياء مرتاض.د

  الجزائر- أستاذة بجامعة مستغانم 
  

  :اإلشكالية
تُعترب الرسوم املتحركة متنفسا لألطفال، وسيلة ترفيه يقضون 

 .فيها وقتا طويال، تنّمي خياهلم وذكاءهم

وقد ظهرت فكرة الرسوم املتحركة بعد اخرتاع السينما حيث 
م وتقو  م ظهرت فكرة استبدال ممثلني حقيقيني برسوم لتحل مكا

 .بأدوارهم

فيقوم الراسم برسم سلسلة من الرسومات يتم تسجيلها على 
فتظهر هذه الرسومات متسلسلة يف . شريط السينما الذي يتم إدارته

 .حركة منظمة لتمنح لنا سلسلة يقوم املتفرج مبتابعتها

غري أنه يف عصر وسائل اإلعالم واالتصال اجلديدة، تُقتَـرَح 
-Multi)ة واملسماة بالوسائط املتعددة وسائل جديدة حتل حمل القدمي

Media)  كل شيء يستطيع إيصال "، علما بأن الوسيط هو
  )1(."املعلومة

باستخدام جهاز "كما يتم التعبري عن هذه الوسائط 
 )2(".احلاسوب

وهكذا، وبعد اخرتاع احلاسوب، أُنتجت الرسوم املتحركة  
اجملال، حيث أضحى ثالثية األبعاد اليت تُعترب قفزة نوعية يف هذا 

، باللجوء )3("متثيل الواقع بشكل أكثر دقة"للحاسوب القدرة على 
موارد عالية يف األجهزة احلاسوبية اليت حتتاج إىل سرعة وذاكرة "إىل 

، حبيث تظهر الرسوم )4("عالية كما حتتاج إىل مساحة ختزينية كبرية
 .ملشاهداملتحركة من خالهلا أكثر واقعية فتجذب إليها اجلمهور ا

وبعدما كانت الرسوم املتحركة حكرا على األطفال تقوم 
بوظيفة الرتفيه، أضحت اليوم ُتستخَدم ألغراض دعائية الغرض منها 

 .بث صور حتمل رسالة حمددة

وهذا ما حدث عندما أنتجت حركة املقاومة الفلسطينية 
 فيلما للرسوم املتحركة ثالثي األبعاد " محاس"

 
سرائيلي جعالد شاليط وحالة والده وهو يبحث يعرض فيه السجني اإل

  .عن حل ألزمته
  :نريد من خالل هذا املقال أن نسلط الضوء على النقاط التالية

  أمهية تقنية حتليل احملتوى يف الدراسات اإلعالمية -
  األهداف املستوحاة من خالل بث هذا الشريط للرسوم املتحركة -
  األساليب اإلقناعية املستخدمة فيه -

  :باإلجابة عن التساؤالت التالية 
  ما هي أهداف هذه الرسوم املتحركة ؟ -
  ما هي القيم واملعايري اليت حتملها؟ -
  وما هي األساليب اإلقناعية املستخدمة بغية التأثري على اجلمهور؟ -

وبادئ ذي بدء،  سنوضح كيفية استخدامنا لتقنية حتليل احملتوى 
حركة اليت بـُّثت على األنرتنيت  لتحليل مضمون هذه الرسوم املت

  .وتداولتها كربى وسائل اإلعالم
من األدوات  (Analyse de contenu)يعترب حتليل املضمون

 .األكثر استخداما عند مقاربة الظاهرة اإلعالمية 

برزت أمهيته كأداة حتليل مهمة لتحليل املواد اإلعالمية سيما 
ربني العامليتني، مما أدى مع احلمالت اإلعالمية اليت واكبت قيام احل

إىل بروز أمهيته يف حتليل وتصنيف املادة اإلعالمية املذاعة واملنشورة 
 .آنذاك 

ومع ظهور وسائل اإلعالم واالتصال وانتشارها املكثف، 
وسيما بعد ظهور التلفزيون، ظهر حتليل املضمون كأداة علمية 
 ضرورية، كأسلوب دقيق وموضوعي يف فهم وتفسري الظواهر

اإلعالمية، سيما بعد اكتشاف دور اإلعالم وقوته يف التأثري على 
  .الرأي العام و توجيهه

  :وتتجلى أمهية حتليل املضمون فيما يلي 
إن وسائل اإلعالم و االتصال وباخلصوص التلفزيون أصبحت "-

  .املصدر األساسي للمعلومات اليت يكتسبها اجلمهور
من عدد من النظم الفرعية  يتكون النظام اإلعالمي يف أي جمتمع-

يتصدرها يف األمهية نظام املعلومات مما يربز األدوار املختلفة النتقاء 
املعلومات و إعدادها للنشر واإلذاعة يف قوالب وظيفية تتفق مع 

  .اهلدف من مجع هذه املعلومات وإعادة توزيعها
خيضع اهلدف األساسي لنظام املعلومات يف وسائل اإلعالم إىل  -

ة القوى املسيطرة يف اجملتمع بوسائل اإلعالم واليت تنشر أفكارها حرك
  .من خالهلا

يعترب حتليل حمتوى اإلعالم األسلوب املناسب لوصف وحتليل نظام  -
املعلومات بكل عناصره ، من وصف هلذا احملتوى وداللته وارتباطاته 

  .املتعددة باالجتاهات املختلفة للنشر واإلذاعة 
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حلقائق الكثري من الباحثني فأضحت تعكس اتفق على هذه ا
مفهوم اإلنتاج اهلادف للمعرفة بتوجيه من القوى أو املراكز باتساق 

  . مع األهداف والسياسات اخلاصة بوسائل اإلعالم 
ا تعكس العرض االنتقائي للصور والرموز من خالل  كما أ

  . عامترتيب أجندة اجلمهور املتلقي والغرس الثقايف وتوجيه الرأي ال
ا تعكس الفرق الذي ميكن مقارنته مع واقع األحداث  كما أ

   )5(".وتبثها وسائل اإلعالم املختلفة االجتماعية والصور اليت تعكسها
وهكذا، وبعد االنتشار املكثف لوسائل اإلعالم واالتصال، ولفهم 
ميكانيزمات عملها وسريها وااليديولوجيات اليت تسريها، جاء حتليل 

يوضح هذه األمور مفسرا آليات عملها وكيفية تأثريها على ل املضمون
ا تسّري نسقا من الرموز اليت يتّم تفكيك معانيها من  اجلمهور، مبا أ
خالل صور تُعَرض على اجلمهور على تبايناته العرقية، الثقافية 

  .والسياسية
ا  فكل وسيلة إعالمية إال وتوجهها سياسة حتدد آراءها وميوال

اوايديولوج    . يتها فتتحدد من خالهلا توجها
وعلى هذا األساس، على الباحث أن يضاعف اجلهد الستخراج 
األهداف اخلفية للمادة اإلعالمية والداللة واملعاين الضمنية اليت ال 

قراءة "تستخرج من القراءة املباشرة هلا، فكما يقول أمحد أوزي هي 
تشف ما هو خفي ، ، مبعىن أنه على الباحث أن يك"من درجة ثانية

أي ما هو كامن يف اخلطاب، و حتليل ما هو غامض حىت يتمكن 
  .من التفسري واالستدالل

وبذلك يتمثل الدور األساسي لتحليل املضمون يف وصف خصائص 
ويتوسع مفهوم النص إىل الراديو واجمللة مقالة "مضمون النص، 

وكذلك املضمون السمعي البصري  ....... صحفية نصوص رمسية
  )6(". كاحلصص التلفزيونية

وبذلك، ال يقتصر حتليل مضمون املادة اإلعالمية فقط على وصفها، 
بل يتعدى ذلك إىل اكتشاف بنيتها و كل عناصر الرسالة حيث 

  .تتفاعل فيما بينها لتعطي معىن وداللة للمادة املدروسة
ة كما أنه ميكننا من كشف ارتباطاته املختلفة باجتاه الوسيلة اإلعالمي

  .و سياستها
ويذهب إىل أبعد من ذلك ، إذ أن استخدامه ميّكن الباحث من 
حتليل عناصر الرسالة وبنائها وعالقتها مع السياق الثقايف 
واالجتماعي الذي نشرت فيه؛ فالوصول إىل املعاين اخلفية اليت 
حتملها الرسالة مرتبط بسياقها العام، وهذا ما يسمى بظروف اإلنتاج 

بعوامل خمتلفة ذات طابع سيكولوجي، سوسيولوجي، ترتبط "اليت 
  )7("إخل ...سياسي، بيداغوجي

ا وأهدافها الضمنية  وال ميكن حتديد عناصر املادة اإلعالمية ومضمو
املعىن " للوهلة األوىل ، إذ يؤكد إميل دوركامي ودي سو سور من أن 

اشرة الواضح ألي نص من النصوص ال يتأتى من  القراءة األوىل و املب
له، وإمنا ال بد من تنظيم جديد للمادة املقروءة بكيفية تسمح 

 )8(".بالوصول إىل املعىن املقصود

  :حتليل احملتوى للوثيقة أو النص يكون على مستويني اثنني 
أما املستوى [...] حتليل احملتوى الظاهري للوثيقة " املستوى األول هو
  )9(".لوثيقةحتليل احملتوى املسترت ل الثاين فيتمثل يف

يتمثل املستوى األول يف حتليل ما هو معلن عنه بشكل 
واضح أي ما تتضمنه الوثيقة حقيقة، كتحليل احملتوى الظاهري 
لربنامج حزب سياسي الذي يتضمن استخراج املواضيع األكثر تناوال 

. 

أما املستوى الثاين فهو حتليل احملتوى اخلفي للوثيقة أو النص 
احملتوى  غري الظاهر، كل ما مل يتم  التعبري عنه  ، مبعىن هو استخراج

بشكل واضح يف الوثيقة، مبعىن أنه ميكن مثال من خالل حتليل 
احملتوى املسترت لربنامج حزب سياسي الكشف عما هو غري معلن 

 . عنه واستخراج املعاين اخلفية الكامنة فيه

كما يظهر القيم غري املعلنة املستخرجة من املواقف 
 .ات القائم باالتصالوتصرحي

حتليل حمتوى التسجيالت، األفالم وبالتحديد التلفزيونية  "يتم 
كما هو احلال يف حتليل حمتوى الوثائق املكتوبة، حيث يتم البحث 

ويوجه ... عن األساطري، الرموز، املواضيع، مناذج لألبطال والنساء 
التلفزيون إىل مجهور عريض، ألن حمتواه أساسي مباشر 

 .، فهي جتمع بني الصورة والصوت )10("وملموس

لإلجابة عن التساؤالت اليت طرحناها يف اإلشكالية، سنحدد 
؟ ماذا قيل: هو اإلجابة عن السؤال فئات املضمون اليت اهلدف منها 

فنحن يف صدد البحث عن املعاين واألفكار اليت حتملها هذه الرسوم 
بتحديد بعض الفئات  وباعتمادنا على هذه التقنية، سنقوم.املتحركة 

عناصر دالة يف "اليت نعتربها األجنع لتحليل هذا الشريط، مبعىن 
  . )11("الوثائق

  . الموضوع، القيم، األهداف واألساليب: وتتمثل هذه الفئات يف 
  :فئة املوضوع  -

  .املتحركة ، أي حمتوى الرسوم)12("عالم يدور احملتوى"مبعىن 
جعالد شاليط ومعاناة والده وهو  يتضح لنا أن املوضوع متعلق بأسر

  .يبحث عن حل حلل أسره
  :فئة األهداف  -

  .أي ما يسعى القائم باالتصال حتقيقه من خالل بث رسالته
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وهنا، يتعلق األمر مبا تسعى حركة محاس بلوغه من خالل بثها هلذه 
الرسوم املتحركة، وهو التأثري على الرأي العام اإلسرائيلي للضغط على 

اإلسرائيلية لفك أسر السجناء الفلسطينيني مقابل فك أسر احلكومة 
  .شاليط

  :فئة القيم  -
حتملها الوثيقة إما بصفة واضحة وإما بصفة "أي القيم اليت 

  )13(".ضمنية
مبثابة الطاقة املعنوية الروحية "ويعترب عبد الرمحن عزي القيمة 

  .، حنو سلوك يُراد سلكه)14("الدافعة
مثله مثل   -يمة احملبة اليت يوليها والد شاليط البنه ويتعلق األمر هنا بق

من أجل قيمة متضمنة املتمثلة يف وجوب  -كل اآلباء اإلسرائيليني
ا   .التضامن مع قضيته اليت تُعَتَرب قضية عامة ُيسَتوَجب اإلميان 

  :فئة حتقيق األهداف أو الوسائل  -
لقيمة أو يقرتحه املؤلف من طرق عمل لبلوغ هذه ا"أي ما الذي 

ديد،إقناع، قوة، حوار   )15(..."تلك؟ 
وهي الفئة األهم يف حبثنا إذ تتحدد من خالهلا وسائل اإلقناع 

  .واحلجج اليت يرتكز عليها مرسل الرسالة إلقناع عامة الناس
يندرج حتليل هذه الرسوم املتحركة ضمن االتصال احلجاجي الذي هو 

لقي بأمهية وصحة رسالة ذلك االتصال الذي يهدف إىل إقناع املت"
  )16(."املرسل باستعمال حجج بينة تضمن هذا الغرض

 Philippeوميكن تطبيق هذه السريورة كما جاء يف مثلث 

BRETON  )17( :  
 خطاطة االتصال اإلقناعي

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

يود عرضه من  (Opinion)له رأي  (Orateur)فاخلطيب 
من جملموعة  (Arguments)خالل جمموعة من احلجج 

بغية استمالة آرائهم ملا يصبو إليه يف سياق  (Auditoire)املخاطَبني
 .مميز (Contexte de réception)استقبال 

وعليه، يندرج هذه التحليل ضمن االتصال احلجاجي الذي 
ذاك االتصال الذي يهدف إىل إقناع املتلقي بأمهية و صحة "هو 

 )18(."رضرسالة املرسل باستعمال حجج بّينة تضمن هذا الغ

إذا، تتوفر يف هذه الرسوم املتحركة باعتبارها اتصاال إقناعيا 
مرسل وهو منتج هذه الرسالة أي القائم : عناصر العملية االتصالية

باالتصال؛املستقبل الذي يتلقى تلك الرسالة ويتعلق األمر هنا مبن 
ا أي ماهية  شاهدوا تلك الرسوم املتحركة؛ الرسالة يف حد ذا

رسوم املتحركة؛ الوسائل اليت استخدمت فيها بغرض إقناع مضمون ال
املشاهدين هلا بفحواها، بتحديد جمموع الطرق واحلجج اليت 

  .استعملها القائم باالتصال للتأثري على متلقي الرسالة
أي ما هي احلجج وأساليب اإلقناع اليت ُتستخدم من طرف القائم 

  .باالتصال لإلقناع والتأثري على املشاهدين
وهذا يدفعنا إىل حتديد وظيفة االتصال اإلقناعي بأنه البحث عن 

  :إقناع املخاطَبني بفحوى الرسالة عرب عدة تقنيات 
  Ethos: اإلقناع عن طريق تقدمي صورة حسنة عن الذات وُتدعى"-
اإلقناع عن طريق التأثري على عواطف وأحاسيس املتلقي وُتدعى -

  Pathos: استمالة النفوس
تهداف عقل املخاطب وتفكريه عن طريق احلجج وأخريا اس-

  )Logos  ")19: والرباهني 
فقد نسج القائم باالتصال بناء متوازنا منسقا باختيار عناصر دالة 

باختيار أشكال أساسية جتعل من الرأي مقبوال "تفي بالغرض، 
يكون حتويل الرأي إىل حجة حتديدا هو "، حبيث )20("جلمهور معني
  )21(".موضوع اإلقناع

ونلمس ذلك يف الرسوم املتحركة اليت مت حتليلها، إذ أن القائم 
باالتصال يدرك طبيعة اجلمهور الذي تُبث إليه هذه الرسالة ، 
خصائصه، القيم اليت يتبناها، وما ميكن أن يستميل آراءه ، حبيث 

سيصاغ الرأي يف جمموعة من التمثالت، القيم، املعتقدات اخلاصة "
  )22(."جبمهور معني

وعند حتليلنا لشريط الرسوم املتحركة الذي هو حمور دراستنا، جند أن 
  :القائم باالتصال قد استند على التقنيتني األخريتني 

  اإلقناع عن طريق التأثري على عواطف وأحاسيس املتلقي  -
  واستهداف عقل املخاطب وتفكريه عن طريق احلجج والرباهني  -

تصال عواطف وأحاسيس اجلمهور، وهكذا، لكي يستميل القائم باال
استخدم صورة والد السجني اإلسرائيلي وهو تائه يف الطرقات حبثا 

  .عن حل البنه بدون أن جيد مستجيبا لندائه اخلفي
كما استهدف عقل اجلمهور حبيث حاول الضغط على احلكومة 

: اإلسرائيلية بتصوير واقع هذه األزمة يف نسق من احلجج والرباهني 

  رأي

 خطيب

حجة  مخاطب

 سياق االستقبال
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تائه لوحده يف طرقات فارغة وهو يقرأ اجلرائد لعله جيد صورة أب 
خربا مفرحا عن ابنه، كل األبواب مسكرة يف وجهه، صورة لنتانياهو 

  .وهو يتهدد املقاومة الفلسطينية 
  .مث هنالك عامالن اثنان جيعالن هذه الرسوم املتحركة مميزة

ا أُنتجت بتقنيات عالية ا من جهة: يتميز العامل األول يف أ ، أ
ثالثية األبعاد حىت جتعل من الصور أكثر واقعية وبذلك أكثر تأثريا 
على اجلمهور الذي يراها جد قريبة من احلقيقة وكأن الشخصيات 

ومن جهة أخرى، فقد بـُّثت هذه الرسوم املتحركة عرب . فيها حقيقية
وسيلة إعالمية أضحى اإلقبال عليها كبريا يف الوقت الراهن واملتمثلة 

األنرتنيت الذي يُعَتَرب من بني وسائل اإلعالم واالتصال اجلديدة يف 
مرحلة جديدة من التحول "اليت شهدت من خالهلا اجملتمعات 

  )23(".اجلذري العميق، نظرا للتقدم الثقايف املذهل
فهو وسيلة ناجعة تنتشر يف وقت قصري، خمتصرة الزمان واملكان، 

  . لتستقبلها شرائح عريضة من اجملتمع
ثورة علمية وتقنية متجسدة "وهذا راجع لكون العامل يعيش حاليا 

ا  اليوم بشكل أساسي يف الثورة املعلوماتية وثورة االتصاالت، قاعد
  )24(."الصناعة االكرتونية

هذه الصناعة االكرتونية غّريت طبيعة العالقات بني األفراد يف اجملتمع 
اجملتمع وطبيعته خبلق الواحد واجنرت عنها تغريات أثرت على بنيات 

شبكة اتصاالت جديدة كانت حتوال جذريا يف العالقات االجتماعية 
. بني أفراد اجملتمع الواحد وامتدت حىت إىل اجملتمعات املختلفة

فاألنرتنيت يبين عالقات بني اجملتمعات بدون أن يؤثر تباعدها أو 
ا على تلك السريورة ا ومعتقدا ت حركة لذا، استغل. اختالف ثقافا

محاس هذه الثورة التقنية إليصال رسالتها إىل ماليني األشخاص يف 
  .دول وقارات خمتلفة يف وقت قصري

هذا فيما خيص العامل األول املتمثل يف استخدام القائم 
أما العامل الثاين فيتمثل يف  . باالتصال لتقنيات جديدة عالية الدقة

  . ملنطوقةكون هذه الرسالة ال ُتسَتخَدم فيها اللغة ا
فخالل الدقيقتني والست والعشرين ثانية لبث هذه الرسالة، 

الرسالة يف وقت قصري وبشكل  بـُّثت: مل نسجل أي كالم أو حوار
. ، مستخدمة نسقا من الرموز واحلجج، وكان ذلك كافيا للغرضفعال

  .....فما عساه يقول الكالم بعدما تكلمت الصور
اإلقناع عن طريق التأثري على  :فتتداخل تقنييت االتصال اإلقناعي

عواطف وأحاسيس املتلقي واستهداف عقل املخاطب وتفكريه عن 
وهذا ما . بينهما طريق احلجج والرباهني، حيث ال توجد حدود 

احلدود بني األحاسيس والعقل "بقوهلا إن    Judith LAZARتؤكده

هو يف سريورة اإلقناع ، إذ أن اهلدف األساسي من اإلقناع  شكاليةإ
 )25(".للقيام بسريورة اجتماعية ورمزية(...) السلوك تعديل

كسريورة اجتماعية وجود  )persuation(يتطلب اإلقناع 
بعضهم على  عالقة بني عدة أفراد حىت يتم التفاعل بينهم وتأثري

، )26("أولوية االتصال"أما اإلقناع كسريورة رمزية فهو يستلزم . بعض
وك األفراد، سواء أكان ذلك على مهما كان شكله ليؤثر على سل

املستوى اللفظي أو كما هو يف دراستنا على املستوى غري اللفظي، 
مادة إعالمية حتمل "، أي  )paralangage(متجليا يف لغة موازية 

ا بالغات، وإن كانت غري واضحة ألول وهلة، وحتتاج إىل  يف طيا
 .)27("بذل جهد للوصول إىل معانيها

إشارات غري منطوقة متثل داللة "رموز و وهي بذلك جمموعة
 )28(."إضافية ترافق الرسالة اللفظية

وقد يلجأ إليها القائم باالتصال بدون أن يستخدم اللغة 
الشفوية كما هو احلال يف دراستنا واملتمثلة يف جمموعة صور بـُّثت يف 

 .شريط للرسوم املتحركة ثالثية األبعاد ّمت نشرها عرب األنرتنيت

في بالغرض، حتتوي هذه الرسالة حىت تقوم بوظيفتها وحىت ت
املتمثلة يف االتصال اإلقناعي على جمموعة من الرموز والدالالت  

   كانت موضوعا التفاعالت الرمزية
symboliques) (Intéractions  أن اجملتمع ينشأ و يستمر "حيث

 )29(."وجوده يف توصيل الرموز الدالة

سل واملتلقي بتفكيك الرموز من طرف وهكذا حيدث االتصال بني املر 
. و يف هذه السريورة حتّقق نوعية االتصال األهداف املرجّوة.الثاين

ا  وهنا يتعلق األمر بإقناع املشاهدين بفحوى الرسالة اليت يتلقو
  .   باستخدام لغة حتتوي على رموز ودالالت خاصة

حة للتأثري يف هذا الشريط للرسوم املتحركة، يبدو أن األساليب املقرت 
على الرأي العام اإلسرائيلي تتمثل يف صورة األب الذي ميشي تائًها 
يف الطرقات حبثا عن باب يُفَتح له إذ جنده واقفا أمام مقر وزارة 
املسجونني واملفقودين حيث جيده مغلقا ويواصل السري لوحده وال 

  .أحد يعرتض طريقه ملد يد العون إليه
عدم التفريط يف أبنائه مهما كان الثمن  فالشعب اليهودي يتبىن قيمة
لذلك، فهي تضرب على هذا الوتر . وحركة محاس تدرك هذا األمر

  .احلساس
يف السنوات اخلمس اليت تلت أسر جعالد شاليط، تواصل الضغط 

ومن خالل حالة هذا الشاب، انبثق . من وسائل اإلعالم والشارع
اية املطاف شعور التضامن اإلسرائيلي الذي كان له وزنه ا لكبري يف 

يف جمتمع معظم العائالت فيه هلا شاب باخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي 
.  
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وهنا، استغلت حركة محاس هذه النقطة كنقطة قوة لرتكز عليها يف 
  .هذه احلملة

أضف إىل ذلك نقطة جديدة على املستوى الدبلوماسي، إذ 
ن املسؤول القدمي ّمت تعيني رئيس جديد للمخابرات اإلسرائيلية بدال م

الذي كان يعارض بشدة أي اتفاق مع املقاومة اإلسرائيلية بشأن 
  .تبادل األسرى

وبالرغم من أن نتنياهو كان حازما يف هذه النقطة، إال أنه 
رضخ لألمر مبا أن األفق الدبلوماسي أُغلق وتصاعد االستياء 
ته االجتماعي يف إسرائيل، وكان بذلك حباجة إىل جناح يعزز مكان

  .السياسية ويف األوساط الشعبية اإلسرائيلية
حربا نفسية قامت  2010أفريل  27يُعترب هذا الشريط الذي ُبّث يوم 

ا حركة محاس للضغط على إسرائيل حىت تُفرج عن جمموعة من 
  .السجناء الفلسطينيني 

وبعد مخس سنوات من أسره، قامت  2006وبعدما ُأسر شاليط  سنة 
وأُطلق  -حتت رعاية مصرية–ع املقاومة الفلسطينية إسرائيل بصفقة م

أسري  1027مقابل إطالق صراح  2011أكتوبر  18صراحه يوم 
  .فلسطيين

  .وتـَُعّد هذه الصفقة أضخم مثن دفعته إسرائيل مقابل جندي واحد
  :خالصة 

يف دراستنا هاته، وباستخدام تقنية حتليل احملتوى، متّكنا من 
رسوم املتحركة الذي ُبّث عرب األنرتنيت تسليط الضوء على شريط ال

  .واخلاص مبعاناة والد األسري اإلسرائيلي جعالد شاليط أثناء أسره
ُبّث هذا الشريط عرب األنرتنيت ليتسّىن لفئات عريضة من اجلمهور 

اُستخدمت فيه تقنيات عالية . عرب العامل من متابعته ويف وقت قصري
ة اليت يوفرها احلاسوب باستخدام متمثلة يف استخدام الوسائط املتعدد

تقنية ثالثية األبعاد حىت تكون الصور أكثر واقعية وأكثر تأثريا على 
  .اجلمهور

وضحنا األهداف الظاهرة واخلفية من خالل بّث هذا الشريط 
واملتمثلة أساسا يف دفع احلكومة اإلسرائيلية للرتاجع عن موقفها احلازم 

  .قاومة الفلسطينيةاملعارض إلبرام أية صفقة مع امل
مث وضحنا بعض القيم املرجوة يف هذا الشريط كضرورة الوفاء 
والتضامن مع األسرى اإلسرائيليني وضرورة فّك أسرهم مهما كان 

  .الثمن
ويف األخري، بّينا األساليب اإلقناعية اليت استخدمها القائم باالتصال 

اللغة املوازية   إليصال رسالته واملتمثلة يف جمموع صور اُسُتخدمت فيها
كصورة أب وحيد ميشي تائها يف الطرقات، وجود أبواب موصدة يف 

طريقه وصور لبعض القادة اإلسرائليني وهم يتهددون املقاومة 
  .الفلسطينية

تندرج  هذه الدراسة ضمن الدراسات اليت تسلط الضوء على 
 االتصال اإلقناعي الذي يُعَتَرب جماال خصبا يف الدراسات اإلعالمية
سيما عند تناوله ملسألة اللغة املوازية، فاحتة اجملال لزوايا جديدة تكون 

  .موضوع  دراسات أخرى يف املستقبل
  قائمة المراجع  - 
  :باللغة العربية  - 
 :مراجع - 

، ترمجة صحراوي ،  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةأجنرس موريس،   -
  2004، بوزيد و آخرون ، اجلزائر، دار القصبة

، املغرب، جامعة حممد اخلامس،   تحليل المضمون و منهجية البحثأوزي أمحد،  -
 1993كلية علوم الرتبية، 

  2008، األردن، دار وائل النشر، الوسائط المتعددةنائل ، دميا الضامن،  حرز اهللا -  
-علوم، لبنان، الدار العربية للمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنحفناوي بعلي،  -

  2007ناشرون، 
عالم، اجلزائر، دار ورسم نظرية الحتمية القيمية في اإلحوارات أكادميية حول  -

 2010للنشروالتوزيع، 

، القاهرة، عامل الكتب، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية عبد احلميد حممد، -
 2004الطبعة الثانية ، 

، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ، ترمجة فايز الصياغعلم االجتماعغدنز أنتوين،  -
 2005الطبعة الرابعة، 

، اجلزائر، الفكر االجتماعي المعاصر والظاهرة اإلعالمية االتصاليةعزي عبد الرمحن،  -
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البحث في ، ترمجة ميلود سفاري ، رابح كعباش و آخرون، . ، فايل ب. الرامي أ -
  2004، قسنطينة،  خمرب علم االجتماع، االتصال، عناصر منهجية
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   2006، بريوت، 61كتابات معاصرة، رقم   -
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- Breton Philippe, L’argumentation  dans la 

communication, Alger, Edition Casbah, 1998 
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  األشكال األسرية
  - مقاربة نسقية مفاهيمية- 

  درفوف محمد
   ة تلمسان  بجامع طالب دكتوراه في علم االجتماع،

  :مقدمة
كان معىن  األنثروبولوجيا هو علم اإلنسان، يتضح أن موضوع ذا  إ     

هذا العلم هو اإلنسان واإلنسان هو اإلطار الوحيد الذي حيدد 
 . املوضوعات اليت يدرسها هذا العلم

أما الزمان و املكان فال يقيدان املوضوعات اليت تدخل يف نطاقه،     
وأصوله منذ أقدم مبعىن أعم هو العلم الذي يدرس اإلنسان وأجداده 

فهو يدرس اإلنسان يف كل زمان، . العصور واألزمنة حىت يومنا هذا
وكذلك يدرسه يف كل أحناء العامل وبصورة أدق يف كل أجزاء الكرة 

  .)(1األرضية، أي يدرس اإلنسان يف كل مكان
وهكذا ال يتقيد هذا العلم بفرتات الزمان أو حبواجز املكان، ولكنه    

ولكن . وع واحد ال خيرج عنه وهو اإلنسانيتقيد ببحث موض
اإلنسان موضوع واسع وشامل وجيب حتديد هذا املوضوع بصورة 
أضيق حىت نستطيع متييز هذا العلم عن العلوم الطبيعية واالجتماعية 

  .األخرى اليت تدرسه أيضا
إن هذا العلم يهتم باجلنس البشري، فيدرس أجسام أفراده    

م ووسائل االت صال فيما بينهم وكل ما ينتجونه سواء وجمتمعا
  .أكانت مادة أو عالقة اجتماعية أو فكرة

واهتم االنثروبولوجيون األوائل بدراسة مظاهر احلياة االجتماعية     
للمجتمعات البدائية، إذ اجتذبتهم غرابة تلك اجملتمعات واختالفها 

 وميكن تلخيص األسباب. عن اجملتمعات األخرى وخاصة األوروبية
اليت دفعت الّرعيل األّول من األنثروبولوجيني إىل ذلك االجتاه فيما 

  :يأيت
كان أهم ما يبحثون عنه هو اللغات والعادات الغريبة اليت ختتلف -

م األوروبية وأصبح هذا تقليدا  وتتناقض مع لغات وعادات جمتمعا
ية على مر السنني فبينما يهتم األنثروبولوجيون باجملتمعات شبه البدائ

يهتم علماء االجتماع وعلماء االقتصاد وعلماء السياسة والقانون 
 .باجملتمعات املتمدينة اليت تعرف على األقل القراءة والكتابة

ويرى بعض األنثروبولوجيني أن االهتمام باجملتمعات البدائية يعد أهم 
  .ما مييز األنثروبولوجيا عن العلوم االجتماعية األخرى

غري صحيحة يف القرن العشرين حيث انتشرت  وأصبحت هذه الفكرة
  . الدراسات األنثروبولوجية اخلاصة باجملتمعات املتمدينة وخاصة القرى

  

  
وكذلك بعض الدراسات املختصة بتحديد معامل حضارات اجملتمعات 
املتقدمة مثل اجملتمع األمريكي والروسي والصيين وأمثلة تلك 

نيني واليابانيني الذين هاجروا الدراسات للمهاجرين األوروبيني والصي
إىل الواليات املتحدة األمريكية ويعيشون يف جمتمعات شبه مغلقة 

م األوىل م األصلية وعادات أوطا   .حيتفظون فيها بلغا
يتضح أن علم األنثروبولوجيا يتميز بالنظرة الكلية الشاملة، أي    

ر الثقافة املنهج الكلي التكاملي الذي يهدف إىل حتديد مجيع عناص
يف جمتمع ما، والعناصر املادية واملعنوية اليت تتداخل يف تكوين الوعاء 

وأثر ذلك على عالقات أفراد اجملتمع وعناصره . الثقايف لذلك اجملتمع
  . )2(وتأثريه على الروابط االجتماعية اليت تربطهم

إنه عند دراستنا لقبيلة ما علينا أن نبحث يف كل عنصر مادي      
تماعي أو فكري يف حياة تلك القبيلة، حبيث فصل يف النهاية أو اج

إىل حتديد طريقة احلياة اليت يعيشها أفراد تلك القبيلة، وبذلك يهتم 
م ونظام العائلة والقرابة والنظام  مبالحظة مساكنهم ومالبسهم، وأدوا
االقتصادي واملعتقدات والطقوس الدينية واللغة املستخدمة والسحر، 

ووسائل الضبط االجتماعي من سنن اجتماعية وتقاليد،  والشعوذة
وكذلك حتديد صور الفن املنتشرة، كما أنه يعىن بدراسة النظام 
السياسي واجلماعات اليت تتكون منها القبيلة واملراكز الرئيسية يف 

وخالصة . تلك اجلماعات واألدوار االجتماعية لألفراد يف داخلها
  .ثقافتها من مجيع اجلوانب املكونة هلا القول أن األنثروبولوجي يدرس

إن التزام علم اإلنسان باملنهج الكلي التكاملي يدفع     
األنثروبولوجي إىل االهتمام باجملتمعات شبه البدائية الصغرية احلجم 
حيث يصبح يف اإلمكان تطبيق املنهج التكاملي، وحيث يستطيع 

  .عامل واحد اإلملام بكل جوانب ثقافة اجملتمع
وال شك أن األنثروبولوجي لن يصل إىل معرفة العالقات      

االجتماعية يف اجملتمع الصيين الضخم أو اجملتمع األمريكي أو اجملتمع 
وكذلك لن يصل إىل معرفة نظام .الغريب كما يعرفها عامل االجتماع

كما أنه لن يفهم . األسعار ونظام البنوك، كما يعرفها عامل االقتصاد
ألمم املتمدينة بنفس الدقة اليت يصل إليها رجال قوانني تلك ا

  .القانون
ولكنه يستطيع وحده أن يدرك الصورة ككل ويعرف احلقائق      

األساسية لتلك العلوم من حيث أمناط السلوك املكتسبة يف تلك 
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القبيلة لكي يستطيع حتديد عناصر يستطيع أن يرسم صورة كلية 
  .اعية يف جمتمعات صغرية احلجموشاملة جلميع مظاهر احلياة االجتم

وعندما تقدمت وكثرت أحباث علماء االقتصاد واالجتماع    
والسياسة والدين والقانون أصبح يف مقدور األنثروبولوجي االستفادة 
من تلك الدراسات للوصول إىل حتديد عناصر حضارة اجملتمع املتقدم  

  .تشابكةكبري احلجم والغين بالعالقات االجتماعية املعقدة امل
إن اإلنسان ليس جمرد حيوان ثديي مبعىن أنه يتكاثر عن طريق      

التناسل وخيتص بدراسة ذلك قسم األنثروبولوجيا الطبيعية، ولكن 
اإلنسان هو حيوان عقلي يتميز عن مجيع احليوانات بالقدرة على 
التفكري ولذلك يسمى اجلنس البشري احلايل باصطالح اإلنسان 

اإلنسان عن طريق عقله تغيري صور عناصر البيئة  العاقل، واستطاع
احمليطة به بصنع األدوات اليت يستخدمها إلشباع حاجته واستطاع  
  .كذلك أن خيرتع القواعد اليت تنظم العالقات االجتماعية بني البشر

الثاين من األنثروبولوجيا املتخصص يف دراسة حضارة  ويعرف القسم 
افية وهو ينقسم إىل عدة فروع نظرا لتنوع اإلنسان باألنثروبولوجيا الثق

  .واختالف موضوعاته
واملعىن . ويدرس هذا القسم يف األنثروبولوجيا الثقافية الثقافة    

املبسط لذلك املفهوم هو طريقة معيشة جمتمع ما، سواء أكان ذلك 
اجملتمع بدائيا أو متخلفا أو نامية أو متقدم، والثقافة من صنع 

رة طبيعية ختضع لقوانني الطبيعة مثل قانون التطور اإلنسان، وهي ظاه
وقانون البقاء لألصلح ، ولذلك يدرسها هذا القسم مبناهج علمية ال 
ختتلف عن املناهج اليت تستخدمها العلوم الطبيعية يف دراسة ظواهر 

  .الطبيعة األخرى
إن قدرة اإلنسان على إنتاج الثقافة هي أهم خاصية متيز      

باقي الثدييات واحليوانات مجيعا ومن أهم عناصر الثقافة اإلنسان عن 
اللغة، فعن طريقها جتمع وتسجل الثقافة وتنقل من جيل إىل آخر 

ا، . فيمكن منوها وتقدمها كما أن الثقافة تزود اللغة مبعظم مضمو
وتشمل الثقافة  . فهي اليت تعطي اإلنسان املواضيع اليت يتكلم فيها

سان من عناصر املادة مثل امللبس، واملباين كذلك كل ما يصنعه اإلن
  .واآلالت واألدوات اليت تزداد كثافة كلما تقدم اإلنسان

ومن أهم عناصر الثقافة العالقات االجتماعية اليت تربط بني     
اإلنسان وأخيه اإلنسان، أي النظم االجتماعية اليت خيرتعها اإلنسان 

فيجب التمييز . اعيةبصورة مجاعية لينظم تلك العالقات االجتم
والتفرقة بني العالقات االجتماعية اإلنسانية اليت تدخل يف نطاق 
الثقافة والعالقات االجتماعية اليت تظهر بصورة غريزية فطرية عند 
بعض احلشرات واحليوانات، بل إن تلك العالقات االجتماعية الغريزية 

  .أكثر تنظيما من بعض العالقات اإلنسانية

لقول إن السلوك االجتماعي أكثر تقدما من الثقافة إذ وخالصة ا    
متتد ظاهرة اجملتمع إىل أزمنة بعيدة يف القدم يف تاريخ احلياة على ظهر 

  .أما الثقافة فهي ترتبط بظهور اإلنسان على وجه األرض. األرض
أكرب األثر يف  TYLORوكان الكتشاف الثقافة على يد العالمة    

بولوجيا الثقافية يف إطار واحد، فهو املركز تنظيم موضوعات األنثرو 
اليت تنتظم حوله معظم الظواهر اليت ترتبط من قريب أو بعيد 

  .)3(باإلنسان
وإلعطاء فكرة عن املوضوعات الكثرية واملختلفة اليت تدخل يف     

ا الكل املتكامل ألمناط السلوك املكتسبة : "نطاق الثقافة الدقيق  بأ
ا معظم   .  أفراد جمتمع معني اليت يأخذ 

جيمع هذا التعريف كل أمناط السلوك اليت يكتسبها الفرد يف      
اجملتمع الذي ينتمي إليه وهكذا يدخل يف الثقافة كل أمناط السلوك 
اليت متثل عالقة اإلنسان باملادة مثل أسلوبه يف بناء مسكنه ويف 

كل   ملبسه ويف األدوات واآلالت واألسلحة اليت يستخدمها فإن
عنصر مادي من صنع اإلنسان ويطبق بصورة مجاعية يعد جزءا من 

  ".الثقافة
وتشمل الثقافة كذلك مجيع أمناط السلوك اليت متثل عالقة      

اإلنسان بأخيه اإلنسان أي النظم االجتماعية مثل نظم اللغة 
واالقتصاد والعائلة والسياسة والدين واألخالق ونظم القرابة والعادات 

كما أن الثقافة جتمع أيضا كل . ليد واآلداب العامة والفنونوالتقا
أمناط السلوك اليت متثل عالقة اإلنسان بعامل األفكار مثل املبادئ 
ا جمتمع معني وكذلك القوانني العلمية اليت  واملثل العليا اليت يؤمن 

  .ايصل إليه
تماعي إن هذه اجملموعات للعناصر الثقافية ال توجد يف الواقع االج   

بصورة مستقلة عن بعضها و إمنا هي يف حالة تداخل حبيث ال ميكن 
  .التمييز بني ما هو مادي و ما هو فكري وما هو اجتماعي

ويشكل الزواج وأساليبه والعادات اليت تنشأ معه و منه نوعا من    
أنواع هذا النمط والسلوك االجتماعي، كما أنه يشكل منطا سلوكيا 

  .          ن مبحيطهميثل عالقة اإلنسا
  :األسرة وظائفها وأشكالها -1
  . تعريف األسرة ووظائفها - 1-1

إنه ال ميكن أن يوجد بناء اجتماعي بدون جمتمع، يعمل من      
 .خالله، وال ميكن أن يوجد جمتمع دون عدد من األفراد يكونونه

فاإلنسان يف كل مكان ينتمي على األقل إىل وحدتني اجتماعيتني، 
 commityرة وهي أول مجاعة يعرفها الطفل، واجملتمع احمللي األس

وهو يف الغالب الوحدة االجتماعية الثانية اليت يتعرف عليها اإلنسان 
  .بعد األسرة
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واجملتمع احمللي هو أكرب مجاعة من األشخاص الذين يعيشون معا 
  .ويقوم تعاملهم على أساس االتصال الشخصي أي وجها لوجه

رة الزواجية واجملتمع احمللي مها الوحدتان وهكذا فإن األس
  .االجتماعيتان الوحيدتان ذات االنتشار العاملي
من أوضح  )4( "مريدوك"لألسرة تعريفات متعددة، و تعريف العالمة 
هي مجاعة اجتماعية : "التعريفات الشهرية وينص على أن األسرة

، ويوجد تتميز مبكان إقامة مشرتك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية
ا اجملتمع   .بني اثنني من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعرتف 

وتتكون األسرة على األقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة وطفل سواءا    
وقام العالمة مريدوت مبقارنة  ".أكان نسلهما أو عن طريق التبين

جمتمع إنساين فالحظ وجود ثالثة أشكال رئيسية  250األسرة يف 
 اإلنسانية، أهم تلك األشكال األسرية النوويةلألسرة 

NuclearFamily  باعتبارها النواة أو اخللية األوىل للمجتمع اإلنساين
ويوجد من  Conjugal Familyوأحيانا تسمى باألسرة الزواجية 

يسميها األسرة الصغرية وتتكون من زوج واحد وزوجة واحدة 
رون، وعندها وأطفاهلما وقد حيدث أن يقطن معهم أشخاص آخ

تتجمع أكثر من عائلة صغرية يف ظروف معينة وبشروط خاصة 
يتكون شكالن آخران لألسرة فتوجد األسرة املتعددة لألزواج أو 
الزوجات وهي جتمع عائلتني صغريتني أو أكثر بشرط أن يكون الزوج 

  .أو الزوجة مشرتكة يف أكثر من أسرة صغرية واحدة
املمتدة وهي تتكون على األقل من أما الشكل الثاين فهو األسرة 

ال خيلو جمتمع إنساين من . عائلتني صغريتني إحدامها امتداد لألخرى
األسرة الزواجية ولذلك هي ظاهرة اجتماعية عاملية وقد توجد 
وحدها، أي الشكل الوحيد لألسرة يف اجملتمع وأحيانا أخرى توجد 

ب اجتماعي يف وضعية مركبة حبيث تكون الوحدة الرئيسية يف مرك
  .أكرب حجما كما حيدث يف األشكال األخرى لألسرة

فالفكرة الشائعة هو تصور وجود األسرة الزواجية وحدها يف معظم 
اجملتمعات اإلنسانية ولكن الدراسات العلمية املقارنة تؤكد عكس 

  .ذلك
من اجملتمعات  %25أن حوايل  )5("هويبل"يرى العالمة    

ا األسرة ال من  %50زواجية وحدها ويف حوايل البشريةتوجد 
اجملتمعات اإلنسانية ال توجد األسرة الزواجية وحدها وإمنا يوجد 

و توصل العالمة  .جبانبها أشكال مركبة أخرى وخاصة األسرة املمتدة
جمتمعا إنسانيا  192إىل نتيجة مماثلة فقد قارن بني  )6("مريدوك"

ألسرة الزواجية يأخذ بنظام ا) جمتمعا 47(منها  %25فالحظ أن 
جتمع مع األسرة ) جمتمعا 92(من تلك اجملتمعات  %48فقط وأن 

 53(من تلك اجملتمعات % 27الزواجية نظام األسرة املمتدة، و

ولكن جيب  .تأخذ بنظام األسرة متعددة األزواج أو الزوجات) جمتمعا
ا أيضا نظام األسرة الزواجية  مالحظة أن تلك اجملتمعات يوجد 

وميكن القول بأن األسرة  .إىل تعدد األزواج أو الزوجات باإلضافة
وتقوم   .الزواجية تتمتع بانتشار عاملي ال يتمتع به أي شكل آخر

األسرة الزواجية بوظائف رئيسية كثرية، بعضها ذات انتشار عاملي أي 
توجد يف كل مكان وهي الوظيفة اجلنسية والوظيفة االقتصادية 

  .يفة الرتبويةوالوظيفة التكاثرية والوظ
بالنسبة للوظيفة اجلنسية جند أن اجملتمعات اجلنسية مجيعا تبيح    

االتصال اجلنسي بني قطيب األسر أي الزوج و الزوجة، قبل أو بعد 
ويؤدي االتصال اجلنسي إىل تقوية العالقات . إمتام مراسيم الزواج

ق االجتماعية بني الزوج والزوجة وبالتايل تستطيع األسرة أن حتق
  .الوظائف األخرى

جتب مالحظ أن اجملتمع اإلنساين ال يبيح ذلك االتصال بصورة      
مطلقة، وإمنا يضع له قيودا معينة، وينظم الوسائل والظروف اليت يتم 

ويهدف اجملتمع من ذلك التنظيم إىل حفظ  . فيها ذلك االتصال
  .كيان األسرة وصيانة صحة الزوجني

ن اجملتمعات اإلنسانية ال تعطي األولوية وأثبتت الدراسة امليدانية أ
. للوظيفة االقتصادية اليت تتمثل يف تعاون أعضاء األسرة على املعيشة

ومما يدل على ذلك أن بعض اجملتمعات تبيح االتصال اجلنسي خارج 
نطاق األسرة فمثال يف قبيلة بانارو ال يسمح للعريس أن يتصل 

جة التصال جنسي بني بعريسه إال بعد أن تلد تلك العروس نتي
  .العروس وأحد أصدقاء والد العريس

ا العالمة   25وجد " مريدوك"وما يالحظ من دراسة مقارنة قام 
جمتمعا قارن نظم األسرة فيها يباح فيها االتصال  250جمتمعا من 

اجلنسي بني األفراد غري املتزوجني والذين ال يرتبطون بصلة قرابة، 
من % 20االتصال بشروط معينة ومتنح  جمتمعا تبيح ذلك 20ويوجد 

اجملتمعات العالقات اجلنسية قبل الزواج بني غري األقارب، ولكن 
  .بعض تلك اجملتمعات تبيحه بني أقارب معينني

من اجملتمعات يباح فيها االتصال  %10كما متت مالحظة أن 
 .اجلنسي بني الرجل املتزوج وأية فتاة أخرى بشرط أن ال تكون قريبته

ذلك يتأكد أن القول بأن الدافع اجلنسي يكون أبدا السبب من 
  .الوحيد لنشأة األسرة اإلنسانية

تقوم األسرة كذلك بوظيفة التكاثر، وال ميكن أن يغفل أحد أمهية     
ودور تلك الوظيفة، فعن طريقها يستمر اجلنس البشري يف الوجود، 

لو جمتمع لذلك ال خي.وعن طريقها يستمر وجود اجملتمع اإلنساين
إنساين من املراسيم والطقوس اليت نظمها احتفاال بوالدة األطفال، 
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وكذلك ال خيلو جمتمع من اجلزاءات اليت تفرض على الوالدين أو 
  .أحدمها يف حماولة قتل الطفل أو التخلص منه

باإلضافة إىل القوانني واجلزاءات والتقاليد توجد عوامل نفسية تؤكد 
عليهم، ومن ذلك دافع األمومة، واألبوة،  محاية األطفال واحلفاظ

وتبني بأن أقوى عالقة اجتماعية جتمع بني فردين هي عالقة األم 
بطفلها وتلك عالقة عميقة تقوم على أسس فسيولوجية تتمثل يف 

  .احلمل والوالدة باإلضافة إىل دوافع نفسية قوية مثل دوافع األمومة
فلها، ويقوم األب واألشقاء ولذلك تقوم األم وتتفاىن يف العناية بط 

وأخوات الطفل بدور ثانوي يف الرعاية احلميمية بالطفل حديث 
ا أية وحدة  .الوالدة إن الوظيفة التناسلية والرعاية بالطفل ال تقوم 

اجتماعية غري األسرة وال شك أن اجملتمعات ختتلف يف صور 
عة وتفاصيل تلك الوظائف ويرتتب على ذلك االختالف نتائج متنو 
  .يف مسات شخصيات أفراد اجملتمع الواحد، وأطفال األسرة الواحدة

ومن احلقائق الثابتة أنه مهما تقدم اجملتمع اإلنساين فإنه ال     
يستطيع أن جيد بديال عن األسرة للقيام بوظيفة التناسل والعناية 

دور حضانة (وحاولت بعض اجملتمعات إنشاء مؤسسات . باألطفال
وظائف رعاية األطفال حديثي الوالدة، ولكن تقابلها للقيام ب) خاصة

  .عقبات كثرية مما أدى إىل عدم انتشار تلك املؤسسات
لقد تبني بصورة : "يف هذا الشأن" مارجريت ميد"وتقول العالمة      

واضحة أن األطفال الذين يوضعون يف مؤسسات خاصة بعد الوالدة 
رعاية جسمية جيدة، تصيبهم مشاكل وأمراض كثرية رغم إحاطتهم ب

م  إذ أن هناك آثارا سيئة جدا على األطفال الذين يفصلون عن أمها
بعد الوالدة ومن أمثلة ذلك التأخر العقلي واإلخفاق يف تعلم الكالم 

  .)7("والبالدة وفقد اإلحساس، والنكوص وأحيانا املوت
وتقوم األسرة كذلك بوظيفة ال تقل أمهية عن الوظائف السابقة     

هي تربية األطفال اجتماعيا إذ أن اإلنسان يولد ال يعرف شيئا عن و 
اجملتمع الذي ولد فيه وعليه أن يكتسب كمية هائلة من الرتاث 

والبد للطفل كي يتعلم أن خيضع . االجتماعي واخلربات واملهارات
  .دوافعه الفطرية للقواعد اليت تضعها احلضارة اليت ينتمي إليها

ملية تلقني وتعليم الطفل كمية غري قليلة من وتقوم األسرة بع    
أمناط احلضارة اليت ينتمي إليها وبالتايل يستطيع أن يكون عضوا يف 
ذلك اجملتمع ويطلق علماء النفس االجتماعي على عملية التلقني 
هذه اصطالح التنشئة االجتماعية بينما يسميها األنثروبولوجيون 

  .بعملية التنشئة الثقافية
لوظيفة االقتصادية لألسرة جند أن اإلئتالف الفسيولوجي بني أما ا    

جسم الرجل وجسم املرأة جعل من األسرة وحدة متكاملة على درجة  
كبرية من الكفاءة، فالرجل بقوته اجلسمية اليت تفوق قوة املرأة 

.. يستطيع أن يقوم بصورة أفضل باألعمال اليت تتطلب بعض القوة
األعباء الفسيولوجية املرتتبة على احلمل وال يعوقه يف أدائه عمله 

والوالدة والرضاعة والدورة الشهرية وهي األعباء امللقاة على عاتق 
ا يف املنزل أو بالقرب . املرأة وتؤدي املرأة األعمال اليت ميكن القيام 

منه، وقد لوحظ وجود صورة خمتلفة لتقسيم العمل على أساس النوع 
ايا والنواة املتضمنة يف هذا النظام تفسر لنا يف كل اجملتمعات، وأن املز 

وترتب على ختصص كل نوع يف . انتشاره يف كل اجملتمعات اإلنسانية
فئة معينة من األعمال أن وصل الزوجان إىل درجة كبرية من الكفاءة 
واإلتقان وأصبحت األسرة تكون وحدة اقتصادية متعاونة منتجة 

سي إىل تقوية العالقة ونالحظ أنه بينما يؤدي لالتصال اجلن
االجتماعية بني الزوج والزوجة فقط إال أن التعاون االقتصادي يؤدي 
إىل تقوية العالقات االجتماعية بني مجيع أفراد األسرة بني اآلباء 

  .واألبناء وبني اإلخوة واألخوات
هذه الوظائف املذكورة ليست الوظائف الوحيدة لألسرة الزواجية    

ساسية العاملية، فقد حيدث أن تقوم األسرة ولكنها الوظائف األ
بوظيفة دينية تتمثل يف قيام األب بدور الكاهن عند تأدية الطقوس 
الدينية وقد تقوم كذلك بوظائف األخذ بالثأر أو الرتفيه أو إعطاء 

  .أعضائها مركزا اجتماعيا معينا
والشك أن اجملتمع قد ينشأ مؤسسات تشارك األسرة يف بعض    

  .ولكن ال ميكن لتلك املؤسسات أن تلغي وجود األسرة وظائفها
لألسرة الزواجية طبيعة مزدوجة تتمثل يف أن كال من الزوج أو الزوجة 
يرتبط بأسرتني زواجيتني يف الوقت نفسه فيكون يف واحدة منهما 

  .اإلبن أو البنت ويف األخرى يكون األب أو األم
لفرتة طويلة إذ البد أن  األسرة الزواجية وحدة اجتماعية غري مستمرة

  .متوت وختتفي يف فرتة ال تزيد يف أغلب األحيان عن قرن من الزمان
يعيش أعضاء األسرة الواحدة حتت سقف واحد وعندما تنشأ األسرة 
الزواجية عن طريق مراسم الزواج البد أن يكون قد أعد هلا عش 

 ****.الزوجية أي البيت اجلديد

ة يف حتديد مكان هذا البيت، فتطبق واختلفت اجملتمعات اإلنساني
بعض اجملتمعات نظام السكىن مع أسرة الزوج، ويتمثل يف أن يعيش 
 الزوجان يف مسكن أهل الزوج أو بالقرب منه ويطلق عليه اصطالح 

virilocal
وتأخذ جمتمعات أخرى بنظام السكن مع أسرة الزوجة . )8(
يف مسكن أهل وعن طريقه يعيش الزوجان  )uxori local )9 ويسمى

  .     الزوجة أو بالقرب منه
ويوجد عدد قليل من القبائل شبه البدائية ذات النظام االجتماعي 
الضعيف واليت ترتك للزوجني حرية االختيار بني مسكن أهل الزوج 

  .ومسكن أهل الزوجة
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وتطبق عدة جمتمعات  .Bilocalويطلق على هذا النظام اصطالح 
 Avuryزوج ويطلق على هذا النظام نظام السكن مع أسرة خال ال

local.  وقد ال حيدد اجملتمع أي نظام معني ملكان بيت
الزوجيةاحلديثني مبعىن أن الزوجني يسكنان بعيدا عن أهلهما أو مع 
أهل أحدمها تبعا ملؤثرات أخرى مثل مكان عمل الزوج أو الزوجة أو 

شر يف وينت Neo localللظروف االقتصادية ويعرف هذا النظام بـ 
  .مدن اجملتمعات املتمدينة

وجيب مالحظة أن كثريا من اجملتمعات جتمع بني أكثر من نظام 
نود  واحد من النظم السابقة فمثال عند قبائل اهلنود احلمر املعروفة 
السهول واليت تقوم على الرعي يعيش الزوجان مع أهل الزوجة يف 

يد بالقرب من السنة األوىل من الزواج مث ينتقالن إىل منزل جد
  .مسكن أهل الزوج حيث يستقران فيه

بغرب إفريقيا يوجد نظام السكن مع خال االشانتي وبالنسبة لقبائل 
  .الزوج ونظام السكن مع أسرة الزوجة

تطبق األسرة الزواجية نظام زواج واحد هو نظام وحدانية الزوج 
 19وقد حاول علماء األنثروبولوجيا يف القرن  Monugamyوالزوجة 

ربط هذا النظام مبرحلة تقدم احلضارة، مبعىن أن اجملتمعات املتمدينة 
هي وحدها اليت تأخذ بذلك النظام ولكن الدراسات املقارنة أثبتت 
  . خطأ ذلك وأثبتت أن كثريا من اجملتمعات البدائية طبقت هذا النظام

  :األشكال المركبة لألسرة - 1-2-1
مستقلة ممثلة للشكل األسري األسرة الزواجية متثل وحدة اجتماعية 

الوحيد يف عدد قليل من اجملتمعات اإلنسانية ولكنها تدخل  
كوحدةأساسية يف مركبات أكرب حجم يف معظم اجملتمعات 

  .اإلنسانية
أسرة متعددة : وتنقسم تلك األشكال املركبة إىل قسمني أساسيني

  .الزوجات أو األزواج وأسرة ممتدة
  Polygamous family: أو األزواجاألسرة متعددة الزوجات  -)1
تتكون من عدة أسر زواجية تعيش معا يف وحدة اجتماعية واحدة   

سكنية ويكون أساس ترابط تلك األسرة الزواجية هو وجود زوج 
  .مشرتك أو زوجة مشرتكة

ويف حاالت وجود زوج مشرتك بني أكثر من زوجة يعرف ذلك    
 Polygamousجات الشكل املركب باصطالح أسرة متعددة الزو 

family وتأخذ به معظم اجملتمعات اإلنسانية ولكنه يوجد يف معظم
  .اجملتمعات إىل جانب األسرة الزواجية

ويف شكل أخر توجد زوجة واحدة مشرتكة بني أكثر من زوج ويعرف 
دلك الشكل املركب باصطالح اآلسرة املتعددة األزواج 

POLYANDROUS FAMILY د وهي ال توجد سوى يف عد
  .قليل من اجملتمعات 

وتتحدث بعض الكتب عن شكل أخر لألسرة متعددة الزوجات 
واألزواج ويكون دلك يف تزوج كمجموعة من الرجال بصورة مجاعية 
مشاعة جمموعة من النساء إال أن الدراسات امليدانية يف القرن 
العشرين اثبت عدم وجود هدا النوع الذي يعرف يف املؤلفات 

وقد حدث .GROUP MARIAGEبالزواج اجلماعي  االنثروبولوجية
بالربازيل -كاين جاج-ان وجدت عالقات جنسية مجاعية يف قبيلة 

  .باسرتاليا –ديري –بسيبرييا وقبيلة  شوكشي –وكدا قبيلة 
توجد األسرة املتعددة الزوجات يف اغلب اجملتمعات اإلنسانية ولكن 

. احلاالت  وجودها يكون إىل جانب األسرة الزواجية يف معظم
ويتكون دلك الشكل من زوج واحد وأكثر من زوجة باإلضافة إىل 
األطفال وال بد أن تكون تلك الزوجات شرعية أي تتم مبوافقة 

. وال بد أن يكون للزوج أكثر من زوجة يف نفس الوقت . اجملتمع 
فمثال اجملتمع العريب يعترب جمتمعا متعدد الزوجات يف بعض األحيان 

شار تلك األسر إمنا الشكل األسري السائد هو األسرة رغم عدم انت
فهي  Polyandrousfamilyالزواجية أما األسرة املتعددة األزواج 

نادرة الوجود وال توجد سوى يف جمتمعني فقط من العينة املدروسة من 
ونظرا لندرة .جمتمعا إنسانيا  238املكونة من –ميردوك –العالمة 

–يعارض العالمة  –ميردوك  –مة دلك الشكل الساري فان العال
الذي أعطى أمهية كربى لدلك الشكل عندما اعتربه احد –ماكلينان 

  .مراحل تطور التنظيم االجتماعي اإلنساين 
القسم األول ...إن األسرة املتعددة األزواج تنقسم إىل قسمني   

ويوجد يف عدد قليل من  FraternalFormيسمى الشكل األخوي 
باهلند وفيها يتزوج عدة إخوة من  -التودا–قبائل  اجملتمعات منها

وبالنسبة . زوجة واحدة ويعيشون معها يف وحدة سكنية مشرتكة 
ا ال تشغل باهلم فعندما تكون الزوجة حامال  لنسب الطفل فإ

. ينسب الطفل ألي زوج يقدم هلا هدية تتكون من سهم وقوس 
ويتحقق . ر وهكذا وعندما حتمل للمرة الثانية ينسب الطفل لزوج أخ

  .التعاون االقتصادي بصورة تامة 
هو ندرة  -التودا–والسبب يف وجود دلك الشكل األسري بقبائل 

  .املواليد اإلناث 
–ويوجد ذلك الشكل األخوي أيضا يف شرق إفريقيا عند قبائل    

حيث يؤدي ارتفاع املهور إىل تعاون عدة –وباهيما -بانيانكول 
وعندما تلد . سة واحدة يعيشون معها إخوة على دفع مهر عرو 

  ينسب الطفل إىل اكرب اإلخوة سنا
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 nomأما الشكل الثاين فهو الشكل غري األخوي    

fraternalform  ببولينيزيا حيث –الماركيز –ويوجد عند قبائل
يتزوج عدة رجال ال تربطهم صالة رحم امرأة واحدة تتمتع مبركز 

كواخ متقاربة حيث يتعاونون اجتماعي مرتفع ويعيشون مجيعا يف أ
ذا ال يوجد يف تلك القبائل وحدة سكنية واحدة بينما  اقتصاديا و

  . -التودا–تتوافر الوحدة السكنية لذلك الشكل األسري يف قبائل 
يتولد عن األسرة املتعددة الزوجات خالفات ومشاجرات بني 
الزوجات بسبب الغرية وتوزيع األعمال وال يوجد مثل تلك 

وجنح اجملتمع يف حل تلك . كالت يف األسرة الزواجية املش
املشكالت بصورة جزئية عن طريق عادات وتقاليد معينة فمثال عيش  

ويف جمتمعات أخرى يعطي .كل زوجة يف سكن منفرد ومستقل 
اجملتمع للزوجة األوىل مكانة اجتماعية مرتفعة وبالتايل حترتمها 

جد مثال أخر يتمثل يف ويو . الزوجات األخريات ويطعن أوامرها 
نظام تعدد الزوجات األخوات حيث يتزوج الرجل زوجتني أو أكثر 

  SORORAL POLYGYMYجتمعهما عالقة األخوة 
  :األسرة الممتدة -1-2-2
تتكون األسرة املمتدة من عائلتني زواجيتني أو مركبتني أو أكثر     

ر  ويعيش ويشرتط توافر رابطة القرابة الدموية بني أعضاء تلك األس
أفراد تلك األسرة املمتدة يف وحدة سكنية واحدة ويسود بينهم 
التعاون االقتصادي ومن صورها أب وزوجته وأبناؤه الذكور وعائلتهم 

  .وبناته 
وهناك اصطالحات أخرى تطلق على األسرة املمتدة منها األسرة 

ومنها أيضا األسرة املركبة ذات   JOINT FAMILYاملشرتكة 
إذ برجوعنا للشكل السابق نالحظ تواجد خط . واحد تسلسل قرايب

  .أو تسلسل فرايب واحد يرجع ألب واحد مشرتك 
انه مث استخدام اصطالح األسرة الزوجية عند تعريف األسرة املمتدة 
مبعناه الواسع وليس الداللة على أسرة زواجية مستقلة وإمنا أسرة 

تتكون األسرة  زواجية تابعة لوحدة اجتماعية اكرب منها  وهكذا
املمتدة من عائالت متعددة الزوجات أو األزواج أو من عائالت 

  .زواجية تابعة أو منهما معا 
ولكي منيز بني العائلة الزواجية املستقلة اليت تستمر كوحدة اجتماعية 
وبني العائالت الزواجية اليت تدخل يف تركيب العائلة املمتدة نسمي 

ة التابعة وقد تكرب األسرة املمتدة ويصبح الشكل الثاين العائلة الزواجي
  .عدد أفرادها عددا اكرب 

تتميز األسرة املمتدة عن األسرة الزواجية املستقلة واألسرة متعددة 
ا جتمع يف نطاقها عددا  األطراف الزوجات آو األزواج املستقلة أ
اية فبينما تكون  اكرب من األجيال وقد تستمر يف الوجود إىل ماال 

رة املمتدة من ثالثة أجيال ال يوجد يف الشكلني اآلخرين سوى األس
جيلني  وبينما تستمر األسرة املمتدة يف الوجود دائما على أساس أن 
اآلباء يعيشون مع أطفاهلم الذين يكربون ويتزوجون فان الشكلني 

  . الزاخرين ال يستمران طويال وخيتفيان مبوت األب وزوجته أو زوجاته 
دة هي الشكل األسري الوحيد الذي يتمتع بصفة األسرة املمت

االستقرار  يف التواجد شانه يف ذلك شان اجلماعات 
  .واجملتمع احمللي  kinjrousالقرابية

ولكن صفة االستمرار هذه ليست مطلقة وإمنا مشروطة بعدة شروط 
منها استمرار عملية التناسل ذلك أن عقم مجيع األبناء يؤدي إىل 

ا  رورة السكىن يف وحدة سكنية مشرتكة وإذا تفرق ومنها ض. مو
يار األسرة  البناء حبكم العمل وظروف احلرب مثال فان ذلك يعين ا

  .املمتدة 
اليت حتدد املكان الذي  rule of resdenceتلعب قاعدة السكىن

سيعيش فيه الفىت مع عروسه بعد الزواج دورا كبريا يف بناء وتركيب 
عدد تلك القواعد فقد تفرعت األسرة املمتدة األسرة املمتدة ونظرا لت

إىل أشكال متعددة ومجيع قواعد السكىن تساعد على تكوين األسرة 
املمتدة اللهم إال قاعدة واحدة وهي قاعدة عدم التقيد مبكان معني 

neolocalresidence  ا ال اليت تؤدي إىل تكوين األسرة املمتدة أل
ة سكنية واحدة وإمنا بالعكس تؤدي إىل جتميع عدة عائالت يف وحد

تعمل على تفريق العائالت الزواجية أو متعددة األطراف  وبالتايل 
  .عدم اندماجها يف أسرة ممتدة 

وتبعا لقواعد السكىن تنقسم األسرة املمتدة إىل عدة أشكال فرعية 
 PARTIفنجد األسرة املمتدة ذات السكىن مع أب الزوج 

LOCAL EXTENDED FAMILY ع األسر اليت وهي جتم
م وأحفاده  ا أبناء األب فتشمل األب وزوجته وأبناءه وعائال يكو

م ويطبق يف تلك األسر نظام السكىن مع أسرة والد الزوج  . وعائال
وهكذا عندما يتزوج احد األبناء عليه أن حيضر زوجته ويعيش مع 

  .أسرة والده
متدة األسرة امل  Matrilocal Extendedويوجد شكل ثان يسمى 
ا . اليت تعيش مع أسرة الزوجة وهكذا تتكون األسرة من الزوجة وبنا

ن وكذلك مع أبنائها  ا وعائال ن وحفيدا املتزوجات مع عائال
ا غري املتزوجني   .وبنا

إن الشكل األول أكثر انتشارا ميردوك وأظهرت دراسة العالمة 
  منالثاين 

حرية السكن مع  ويوجد شكل ثالث يعرف باألسرة املمتدة ذات
وهي جتمع  Bilocal Extended fAMILYعائلة الزوج أو الزوجة 

م وكذلك مع بعض  الزوج والزوجة مع بعض أبنائها املتزوجني وعائال
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ن وكذلك احلال بالنسبة لألحفاد واحلفيدات  ا املتزوجات وعائال بنا
ا غري املتزوجني   .هدا باإلضافة إىل كل أبنائها وبنا

. د قليل من اجملتمعات اإلنسانية هذا الشكل األسري ويطبق عد
باملائة يطبقون ذلك النوع أما الشكل  2.5ميردوك فبالنسبة للعالمة 

  .باملائة  10باملائة والشكل الثاين يطبقه  20األول فيطبقه 
أما الشكل الرابع واألخري فهو األسرة املمتدة ذات السكىن مع خال 

وهو شكل نادر أي  Avuncu Local Extended Familyالزوج 
باملائة  1.7قليل االنتشار يف اجملتمعات اإلنسانية ويطبقه فقط نسبة   

وتتكون تلك األسرة من الزوج ميردوك من جمتمعات عينة العالمة 
وزوجته وأبنائه و أبناء أخواته املتزوجون من بناته وكذلك بعض أبنائه 

  .أبناء أخواته غري املتزوجني غري املتزوجني وكل بناته غري املتزوجات و 
إن العالقة اليت جتمع تلك األسر الزواجية يف شكل مركب واحد 
تتمثل يف قسمني العالقة الدموية بني األب وابنته اليت تتزوج ابن أخته 
وتعيش معه والعالقة القرابية القوية اليت تربط اخلال وابن أخته حني 

  . يقوم برتبيته وتعليمه 
ائي الذي ميكن يف ظروف معينة ويرتتب عن خاصي ة االستمرار الال

أن تتصف به األسرة املمتدة الكثري من املشكالت أمهها زيادة حجم 
وعدد األسرة املمتدة من حيث العدد حبيث ال تكفي املوارد احمليطة 

  .يف سد حاجيات األفراد املتزايدة 
اجر ولذلك كثريا ما تنقسم األسرة املمتدة إىل فرعني أو عدة ف روع و

تلك الفروع إىل أماكن أخرى حبثا عن الرزق ويف حالة توافر املوارد 
االقتصادية تستمر األسرة املمتدة يف النمو وتتحول يف النهاية إىل 

  .عشرية
تكون األسرة املمتدة وحدة اقتصادية متعاونة ويكون مؤسس األسرة 

ية وكثريا املمتدة إذا كان حيا هو رئيس ونظم تلك الوحدة االقتصاد
م وكثريا ما  ما يتمتع ذلك األب بسلطات واسعة على أبنائه وعائال

 Patri archalFamilyيسمى هذا الشكل باألسرة األبوية الكبرية 
جبزيرة مدغشقر تبدأ األسرة األبوية يف صورة  تاناالفمثال عند جمتمع 

أسرة زواجية وعندما ينمو األبناء ويتزوجون يبنون ألنفسهم منازل 
جديدة متالصقة أو جماورة ملنزل والدهم وعندما تتزوج البنات خيرجن 
من منزل والدهم ويعيشون بعيدا بالقرب من منازل أباء أزواجهم 

  .ولكنهن حيرتمن رغبات والدهن رغم التباعد املكاين 
ويكون األب رئيس تلك األسرة ويقوم بإدارة كل أنشطتها االقتصادية 

. قول وتوزيع العمل ورعي القطعان واالجتماعية مثل زراعة احل
وبالنسبة ألعضاء األسرة الذين يعملون باجر يأتون مبا يكسبون إىل 

وطاملا كان .رئيس العائلة الذي يقوم باستثماره يف صاحل العائلة كلها 
هذا الرئيس حيا ال يستطيع البناء تكوين ثروات شخصية وعندما 

القيادي ولكن بصورة  ميوت األب ويرث االبن األكرب مركز والده
ورغم استمرار األسرة املمتدة فان التعاون االقتصادي يقل . حمدودة 

ولذلك ال يعطي اإلخوة ما يكسبونه إىل األخ األكرب الذي أصبح 
م  وعندما ميوت األخ األكرب . رئيسا ويكون عطاؤهم له مبحض إراد

رة املمتدة يرثه يف املركز اكرب إخوته سنا ولكن يف الغالب تكون األس
قد كرب حجمها حبيث أصبحت املوارد احمليطة ال تكفي أعضاءها 
ولذلك تنقسم األسرة املمتدة إىل عدة فروع ويكون كل فرع أسرة 

  .ممتدة مستقلة
وهناك منوذج آخر وشكل اسري مركب يصعب إدراجه يف أي من 
األشكال السابقة فقد حيدث أن يعيش اخوين وعائلتهما يف وحدة 

انه ساس الرابطة . رتكة ويكونون وحدة اقتصادية متعاونةسكنية مش
الذي جيمع هذا الشكل األسري هو رابطة األخوة ولكن بالنسبة 
لألسرة الزواجية واآلسرة املتعددة األطراف تكون الرابطة األساسية 
هي الزواج وفيما يتعلق باألسرة املمتدة تكون القرابة الدموية بني 

على هذا ميردوكي األساس ويطلق العالمة األب واألم وأطفاهلما ه
 Fraternal jointالشكل األسري اصطالح األسرة األخوية املشرتكة 

Family  وقد وجد هذا النوع يف ثالث جمتمعات فقط من العينة
يف ياتمول  يف ماليزياوقبائلمانوس املدروسة من طرفه وهي قبائل 

  . من اهلنود احلمرتينياتو  غينيا اجلديدةوقبائل
وتوجد األسرة األخوية مع األشكال األسرية املعروفة أي ال توجد 

وهناك شكل أخر جلماعة أسرية  يشري إليه العالمة  .وحدها مطلقا
ا ويكون هوبيل  وهي مجاعة قرابية تتكون من امرأة وأطفاهلا وإخو

  .هؤالء وحدة اقتصادية 
وعدم ومما يساعد على وجود ذلك الشكل األسري هو كثرة الطالق 

متاسك األسرة الزواجية ولذلك عندما يتم الطالق تعيش املطلقة مع 
ا وأطفاهلا يف وحدة سكنية مشرتكة    .أسر
إىل عدم توافر العالقة هوبيل والغرابة يف هذا النظام ترجع عند العالمة 

اجلنسية بني أعضاء ذلك املركب األسري ولذلك يرى استبعاد إطالق 
. طالق اصطالح عام مثل مجاعة قرابية مصطلح أسرة عليه وميكن إ

ا تظهر عندما تطلق  وهذه اجلماعة هي وحدة اجتماعية مؤقتة أل
الزوجة وختتفي عندما تتزوج للمرة الثانية أو عندما يتزوج األخ وبالتايل 
  .ينفصل عن أخته وهذه اجلماعة القرابية هي تعبري عن متاسك األسرة
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  :العشيرة ووظائفها  -2
  :فهوم العشيرة وأشكالهام- 2-1
  :مفهوم العشيرة- ا

إذا حاولنا أن نعطي تعريفا للعشرية وجدنا ذلك يف اعتبارها امتدادا 
لألسرة وتتميز بتسلسل قرايب معني يتفق مع نظام سكين خاص 

ويعتقد أفراد العشرية الواحدة بوجود جد . ولذلك فهي وحدة مكانية 
ن دلك اجلد شخصية مشرتك قام بتأسيس العشرية وأحيانا يكو 

  .أسطورية
 ميردوكواختلف االنثروبولوجيون يف تعريف العشرية فعرفها العالمة 

بان العشريةمجاعة تتميز بقيامها على أساس تسلسل قرايب 
من جانب األب أي أبوي أو من جانب األم UnilinealRuleواحد

 وتتميز أيضا بوحدة مكانية ألفراد العشرية أي إن يعيش أفرادها يف. 
مكان واحد ولذلك ال بد إن تكون القاعدة السكنية اليت تتبعها 

وهناك شرط ثالث . العشرية متوافقة مع قاعدة التسلسل القرايب 
  .للعشرية يتمثل يف وجود متاسك اجتماعي قوي بني افراد العشرية 

  أشكال العشيرة   - ب- 
شرية وللعشرية ثالثة أشكال يسمى الشكل األول واألكثر انتشارا بالع

وهي تتكون من جتمع مجاعة أبوية حول   Patri clanاألبوية 
أعضائها الذكور عن طريق قاعدة السكىن مع والد الزوج وبالتايل 
جتمع تلك العشرية كل الذكور واإلناث غري املتزوجات للجماعة 

وعندما تتزوج األنثى ترتك . األبوية وكذلك زوجات الذكور املتزوجني 
ا وتنتقل إىل ويتبع طلك .  عشرية زوجها تبعا لقاعدة السكىن عشري

 Patri linealDesentالشكل منت العشرية التسلسل القرايب األبوي 
ولذلك يورث اسم العشرية إىل أعضائها الذكور ويصبحون مجيعا 

أما اإلناث فهن  حيتفظن باالسم . مشرتكني يف هذا السم املشرتك 
د ذلك يتخذن اسم عشائر لفرتة حمدودة تنتهي عندما يتزوجن وعن

 72وجود العشرية األبوية يف  ميردوكوالحظ العالمة . أزواجهن 
  .جمتمعا قام بدراستها  250جمتمعا من عينة تبلغ 

  Matri clan والشكل الثاين يسمى بالعشرية األمية نسبة لالم 

وتتكون عندما تتجمع مجاعة أمية حول أعضائها اإلناث يف قاعدة 
لزوجة وهكذا تشمل كل اإلناث  والذكور غري السكىن مع أم ا

م . املتزوجني  وأزواج اإلناث املتزوجات  وعندما يتزوج الذكور فإ
م  م وينضمون إىل عشائر زوجا وهذا الشكل .يرتكون عشرية والد

يطبق قاعدة التسلسل القرايب من جانب االم 
MatrilinealDescent  حيث ترث الفتاة من أمها اسم العشرية

 Matriوممتلكات إالم ويطبق كذلك قاعدة السكىن مع آم الزوجة 

Local Residence  وهكذا تعيش الفتاة بعد زواجها مع او بالقرب

ولكن هذا الشكل اقل . من أمها وبالتايل يسهل انتقال اإلرث إليها 
جمتمعا من  72أن  ميردوكانتشارا من العشرية األبوية فبينما وجد 

جمتمعا يطبق نظام العشرية  11لعشرية األبوية وجد عينته يأخذ بنظام ا
  .األمية 

 04إن -ميردوك–أما الشكل الثالث فهو ناذر إذ الحظ     
جمتمعا تطبق شكال أطلق عليه  250جمتمعات فقط من العينة البالغة 

اصطالح عشرية اخلال اليت تتكون عندما جيتمع أعضاء مجاعة أمية 
أعضائها اإلناث ويثم ذلك عن حول أعضائها الذكور وليس حول 

طريق األخد بقاعدة السكىن مع اخلال ويبدأ ذلك الشكل يف 
التكوين عندما يأخذ اجملتمع بقاعدة ترك األوالد ملنازل أبائهم 
م إىل منازل  والسكىن مع أخواهلم وعندما يتزوجون يأتون بزوجا

موعة أخواهلم أو يقطنون بالقرب منهم  وينتج عن ذلك يف النهاية جم
من الذكور األقارب الذين يشرتكون يف عالقة قرابية ثنائية وهي عالقة 

م وأطفاهلم  وكثريا مايتزوج .اخلال بابن آخته ومع هؤالء الذكور زوجا
الذكور يف تلك العشائر مع بنات أخواهلم ويوجد يف ذلك الشكل 

  .تسلسل قرايب أمي وأيضا قاعدة السكىن مع اخلال 
لذكور فقط هم الذين يسكنون مع أخواهلم  وجيب مالحظة إن ا 

ن يطبقن قاعدة السكىن مع  ويتزوجون بنات أخواهلم أما البنات فإ
  .أم الزوجة وبالتايل يتكون الشكل الثاين للعشرية وهو العشرية األمية 

ونظرا لنذرة هذا الشكل األخري فان بعض اجملتمعات تأخذ به    
يل الغريب ألمريكا الشمالية جند فمن اهلنود احلمر يف اخلليج الشما

مشال نيجريا لونجودا كما يطبق يف قبيلة تيلنجيت و هايداقبائل 
  .يف ماليزيا تروبرياندر و

ختتلف العشائر يف احلجم فأحيانا تكون كبرية حبيث تشمل اجملتمع    
احمللي كله وتصبح العشرية وحدة سياسية شبه مستقلة ويرأسها رئيس 

العشرية صغرية احلجم وبالتايل ال تشتمل على  وقد تكون.العشرية 
اجملتمع احمللي ومنا على جزء منه  ويف تلك احلالة يتكون اجملتمع احمللي 

ا    .من عدة عشائر وتسكن كل عشرية يف حي آو مكان خاص 
يالحظ أن ميردوك وبالنسبة للعينة املدروسة من طرف العالمة     

ثر انتشارا من اجملتمعات املتعددة اجملتمعات ذات العشرية الواحدة أك
جمتمعا يطبق الشكل الثاين  45العشائر فبينما يوجد الشكل األول يف 

ويطلق على الشكل األول اصطالح . جمتمعا فقط  27يف 
Clancommunites ا ما الشكل الثاين فيسمىClan Barrios .  

م من نسل جد مشرتك سواءا أكان  يعتقد أعضاء العشرية الواحدة أ
أو أنثى تبعا لشكل العشرية وأحيانا يكون هذا اجلد خرافيا  ذكرا 

بغرب إفريقيا جند عشرية يعتقد أفرادها أن الداهومي فمثال يف قبائل 
م هو ابن حصان وجيب مالحظة أن أفراد تلك . مؤسس عشري
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العشائر يعاملون تلك احليوانات بطرق خاصة تتمثل يف طقوس معينة 
ى عشائرهم اسم ذلك احليوان فيقال عشرية وغالبا ما يطلقون عل

وال شك أن السبب يف تلك . احلصان وعشرية اخلنزير وما إىل ذلك 
  . األساطري هو عدم معرفة أفراد العشرية صوهلم واجداهم القدماء 

  .الوظائف االجتماعية للعشيرة  - 2-2
  التضامن االجتماعي - أ

من العشرية وحدة اجتماعية يسودها التماسك والتضا
االجتماعي ولذلك يسارع مجيع أفراد العشرية إىل مساعدة العضو 
الذي حيتاج إىل العون ويرتتب عن هذا التضامن االجتماعي شعور 
أفراد العشرية باآلمن واالستقرار وهو شعور اقوي من ذلك الذي 
يسود األسرة الواحدة ذلك أن العشرية اكرب حجما من اآلسرة وأكثر 

  .قوة 
العشرية الواحدة أنواعا من العون لبعضهم ويقدم أعضاء 

فمثال قد يشرتكون مجيعا يف دمع النقود الالزمة لدفع مهر عروسة 
احد أفراد العشرية وقد يصل العون إىل درجة محاية احد أفرادها 
ويلعب نظام األخذ بالثار دورا هاما يف هذا اآلجال حيث ال تشمل 

بد للعشرية أن تأخذ بثأره إذا  احلماية فرتة حياة عضو العشرية وإمنا ال
  .اعتدي على حياته 

إن هذه املسؤولية االجتماعية املتوافرة العمال وحياة أعضائها جتعل 
  .من العشرية وحدة اجتماعية متماسكة 

  :األمن الداخلي والخارجي-ب
تقوم العشرية بعملية الضبط االجتماعي وتوفري األمن الداخلي 

قيام رئيس العشرية وأعوانه بالسهر  ألعضائها ويكون ذلك عن طريق
على تطبيق القانون الذي يتمثل يف جمموعة من التقاليد واألعراف 
ويشرف الرئيس كذلك على تنفيذ العقاب ملن خيالف تلك التقاليد 

  .واألعراف 
تلك الوظيفة عن طريق ذكر حادثة -هوجني-ويوضح العالمة 

فقد حدث أن قام رئيس يف بولينيزيا  –اونتنج جاوة –وقعت يف قبيلة 
العشرية بتقريع اخوين فشال يف القيام بالعمل املطلوب منهما 
ما  ولكنهما مل يقبال ذلك التقريع وبدال من كبت ذلك الشعور فإ

ولكن حيدث بعد فرتة من الزمن أن .ردا على رئيس العشرية وشتماه 
در يتهم احد األخوين جبرمية الزنا مع زوجة احد أعضاء العشرية فيص

  .الرئيس أمره بان يرتك األخوين العشرية 
  .ويعد عقاب النفي من اشد العقوبات يف معظم العشائر 

ويالحظ هنا إن املسؤولية مجاعية فان احد األخوين عوقب 
ما مل يصبحا من . على جرمية مل يرتكبها وإمنا ارتكبها أخوه  ومبا أ

حرا يف أعضاء العشرية فان الرجل الذي انتهكت حرمته يصبح 

تعقب اجلاين ومعاقبته بطريقته اخلاصة ولن يساعد األخ الزاين أحدا 
ويعطينا املثال السابق صورة واضحة . من أسرته أو عشريته السابقة

للوسائل املستخدمة يف حفظ األمن الداخلي ويف عملية الضبط 
  .االجتماعي يف العشرية 

  تنظيم الزواج -ج
لية اختيار الطرف الثاين يف تقوم العشرية الطوطمية بتنظيم عم

الزواج وأساس هذا التنظيم نظام أو قاعدة الزواج من اخلارج 
Exogamy ا تبعا لتلك القاعدة ومبا أن أعضاء العشرية أقارب فإ

حيرم الزواج بني أعضائها وعلى العضو ان يتزوج من خارج عشريته 
عن تلك  -مالينوسكي -ويعلق العالمة.اي من عشرية اخرى 

ا جهاز يهدف إىل تأكيد متاسك العشرية عن الوظ يفة اهلامة بأ
  .طريق توجيه اشباع الدافع اجلنسي حنو أفراد من خارج العشرية 

وبتلك الطريقة تتفادى العشرية املشاجرات بني أعضائها 
وتؤدي . والذي قد يرجع إىل التنافس على زواج الفتيات اجلميالت

يف توفري عالقات الود والتعاون بني قاعدة الزواج من اخلارج دورا هاما 
  .العشائر اليت جيمع الزواج بني بعض أفرادها 

وجيب مالحظة أن العشائر غري الطوطمية مثل القبائل والبطون العربية 
  .تتبع نظام الزواج من داخل البطن ويفضل الزواج من ابنة العم 

  :تنظيم النشاط االقتصادي  -د
تعيش عليها ويقوم رئيس العشرية هي مالكة األرض اليت 

العشرية بتوزيع العمل عن طريق تقسيم األرض إىل أقسام وتقوم عائلة 
أو أكثر بالعمل يف القسم الواحد واستغالله حق لكل أعضاء العشرية 

وهؤالء هلم حق استغالل . إذا كانوا حسين السرية ومل يرتكبوا جرائم 
  .األرض دون ملكيتها 

  تنظيم النشاط السياسي  -ه
يظهر النشاط السياسي بصورة واضحة عندما تتجمع جمموعة 
من العشائر يف قبيلة عند ذلك جيمع جملس القبيلة رؤساء العشائر 
ويقوم ذلك اجمللس بتنظيم النشاط السياسي يف كل العشائر التابعة 
للقبيلة وقد حيدث أن تصبح عشرية رئيس القبيلة هي العشرية املالكة 

 –الرتوير ياندر –ومن أمثلة ذلك قبائل وحتضى بامتيازات خاصة 
 يف إفريقيا  -اشانيت-و–الداهومي -مبيالنيزيا وقبائل  

ومن أوجه النشاط السياسي عمليات اختيار أو انتخاب 
  .رؤساء العشائر وإعالن احلرب وتنظيم شؤون الدفاع 
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  عالقة األم بالطفل ومدى تسببها في ظهور قلق االنفصال 
 دراسة ميدانية ألربعة حاالت بوالية مستغانم 

  مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس،بالمدرسة الدكتورالية في االنتروبولوجياطالبة  ،بغالية هاجر
  

  :مقدمة 
ال ميكن إغفال أمهية ودور السنوات األوىل من عمر الطفل يف تكوين 
شخصيته املستقبيلة من حيث السواء أو االضطراب حبيث يتلقى 

تماعية اليت فيها كل املؤهالت املادية واملعنوية من خالل التنشئة االج
ما أول من يتصل بالطفل يف  ميثل الوالدان عنصرا فعاال فيها كو

 Relation(بداية مسار حياته أين تتجسد عالقة املوضوع  

d’objet ( كلبنة أساسية يف تنظيم التوظيف النفسي لدى الطفل
وخص بالذكر هنا عالقة الطفل باألم باعتبارها املربية واملرضعة 

يتعلق به سواء من الناحية اجلسدية؛ املادية أو واملهتمة بكل ما 
املعنوية  من خالل الرضاعة الطبيعية واليت ترتك آثار واضحة على منوه 
اجلسمي والنفسي والعقلي؛ فالرضاعة الطبيعية ال متثل جمرد منعكس 
يتم فيه تلبية حاجات الطفل البيولوجية وإمنا تتجاوز ذلك إىل حتديد 

يته؛ فمن خالهلا يستقبل مجيع املنبهات و اخلطوط األوىل من شخص
اإلشارات من األم سواء كانت إجيابية أم سلبية عن طريق االجتياف 

 )Introjection  ( والذي يعترب أول آلية دفاعية يكتسبها الفرد ؛
ولذلك جند أن معظم علماء النفس يولون أمهية عظمى للمرحلة 

لى احلليب املستوحى الفمية فيما خيص عالقة املوضوع؛ ويطلقون ع
من ثدي األم باحلليب السيكولوجي ملا له من تأثري على املراحل 

  .الالحقة من منوه و تطوره يف كافة اجملاالت 
لقد نالت دراسة عالقة املوضوع نصيبا وافرا من االهتمام يف جمال 
التحليل النفسي خاصة يف الثالثينات و أصبحت بعدها ركيزة للكثري 

فسية املهتمة بالطفل؛ وأكثر من حتدث عن هذه من البحوث الن
اليت أولت للطفل وعالقاته أمهية بالغة " ميالني كالين " العالقة جند 

يف حبوثها أين تطرقت إىل املوضوع الكلي واملوضوع اجلزئي انطالقا 
  من عالقة الرضاعة كما أبرزت دور و أمهية كل من  الثدي 

  
كزت مدرسة التحليل النفسي فبينما ر ...  الطيب والثدي السيئ 

على دراسة " ند فرويد و سيغم"الكالسيكية واليت من أبرز روادها 
االضطرابات النفسية عند الراشد واليت تعود يف معظمها إىل الكبت 
يف مراحل الطفولة املبكرة واليت تظهر على شكل أمراض عصابية أو 

اهتمت  ذهانية يف الكرب؛ فإن املدرسة احلديثة للتحليل النفسي
بالبحث يف مشاكل الطفل وصعوباته وباألخص عالقاته أثناء املراحل 

األوىل للنمو؛ حيث أن العالقات األولية للطفل متثل األساس يف بناء 
شخصيته وتكوينها؛ وسواء سلكت املسار الطبيعي املتزن أو اتسمت 
باالضطراب  فإن ذلك سينعكس حتما على الصحة النفسية 

ا للشخص انطالقا من وجتدر . خصوصية وطبيعة العالقة يف حد ذا
اإلشارة هنا إىل أن عالقة املوضوع ال ترتبط بشخص معني ؛ وإمنا 
ميكن أن تتشكل بناء على الطريقة واملنحى الذي تأخذه مع أي فرد 
من األفراد احمليطني بالطفل ؛ فمثلما يقيم هذا األخري عالقة املوضوع 

يضا باألب أو أحد اإلخوة ؛ كما ميكن مع األم فإنه ميكن أن يتعلق أ
أن تتجاوز ذلك لتصل إىل التعلق بشيء مادي خارج عن نطاق 

فانطالقا " دونالد وينيكوت " العالقات اإلنسانية ؛ وهذا ما يؤكده 
من حبوثه امليدانية على الطفل توصل إىل أنه ميكن أن يتجاوز يف 

 املوضوع عالقة: ة إليه عالقاته وارتباطاته الوالدين واألقارب؛ فبالنسب
 عند و الرضيع عند انتقائية بقيمة حيظى مادي موضوع على تدل

 أو غطاء طرف مثل من(  اإلغفاء حلظة يف خصوصا ؛ الطفل
 اهذ من موضوعات إىل اللجوء ويشكل ).بامتصاصها يقوم منشفة
 الفمية العالقة من االنتقال حتقيق للطفل تتيح سوية ظاهرة النمط
 بني ما الطفل رؤية الشائع فمن ؛ حقيقية عالقة إىل األم مع األولية

 طرف أو صوف كرة مثل من ؛ خاص مبوضوع يتعلق أشهر 4 و 2
 يف خصوصا عنه غىن ال ويصبح إليه ويضمه فيمتصه إخل...  غطاء
 قبل طويلة لفرتة بقيمته االنتقايل املوضوع هذا حيتفظ ؛اإلغفاء حلظة
وعموما ميكن  )1( .الحقا إليها الطفل يعود قد و تدرجييا يعقدها أن

  :تعريف عالقة املوضوع على النحو التايل 
 املعاصر النفسي التحليل يف كثريا املصطلح هذا استخدام يشيع
 هي العالقة هذه ؛ عامله مع الشخص عالقة أسلوب على للداللة
 وملقاربة ؛الشخصية تنظيم أشكال من ما لشكل وكلية معقدة نتيجة
 الدفاع أمناط من ما لشكل و للموضوعات هواميتها درجة يف متفاوتة
     )2( . املفضلة
 املكروهني أو احملبوبني باألشخاص الفرد عالقات على يدل كما
   )3( ." متبادلة عالقات معهم يقيم الذين

وعليه فإن عالقة املوضوع بغض النظر عن الشخص الذي يتعلق به 
طبيعي مع العدول عن إتباع الطفل؛ إذا مل تتخذ املسار السوي وال

أسلوب احلماية املفرطة والتدليل وتلبية طلبات الطفل بصورة دائمة 
ا حتما  دون األخذ بعني االعتبار العواقب الوخيمة لذلك؛ فإ
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ستعرض الفرد مستقبال إىل العديد من الصعوبات واملشاكل النفسية  
صية كسوء التوافق النفسي واالجتماعي واخلجل؛ أو التميز بشخ

زامية ؛ أو التعرض لقلق االنفصال كونه أحد االضطرابات  اتكالية وا
اليت تعوق الطفل عن ممارسة حياته االجتماعية بشكل طبيعي 

. ومواكبة سري التحصيل الدراسي الذي يتمتع به غريه من األقران 
ومن جانب آخر ؛ إذا اتسمت هذه العالقة باحلرمان العاطفي 

إشباع حاجيات الطفل الضرورية واألساسية؛ واجلفاء واإلعراض عن 
املادية واملعنوية على وجه اخلصوص؛ فسينعكس ذلك سلبيا ويلعب 
دوره يف ترسيب مكونات ومميزات الشخصية املضطربة هلذا الناشئ 
مستقبال كتعرضه لإلحباطات املتكررة مما حيول دون حتقيق أهدافه 

إىل ما هو أسوء من وفرض شخصيته يف اجملتمع ؛ بل ميكن أن يؤدي 
السرقة؛ ( ذلك بكثري كالعنف وارتفاع مستوى اجلرمية يف اجملتمع 

ومما سنركز عليه يف هذه الدراسة هو ...) . اإلدمان؛ اجلنسية املثلية 
جانب احلماية املفرطة للطفل من طرف الوالدين وتسببها يف ظهور 
قة قلق االنفصال عند الطفل؛ حيث كان من أهم الدراسات الساب

  :        اليت اعتمدنا عليها يف هذا اجملال كل من 
 عنوان حتت كانت واليت 1991 سنة الرمحان عبد اهلادي عبد دراسة

 هلذا األساسية األعراض فيها وضح اليتو  االنفصال سيكولوجية
 املنعم عبد قام كما.  املدرسة خواف وبني بينه والفرق االضطراب
 الطب موسوعة يف 1994 سنة االضطراب هذا بدراسة امليالدي
 حيث نفسيا عالجها وطرق االضطرابات يف اجلامع للكتاب النفسي
  . االضطراب هذا لظهور األساسية العوامل ذكر

 عنوان حتت 2001 سنة املعطي عبد مصطفى حسن ا قام ودراسة
 يتعلق ما كل فيها عرض واملراهقة الطفولة يف النفسية االضطرابات

. بالتفصيل وعالج وأعراض وتشخيص أسباب من االضطراب ذا
 قلق حول بدراسة 2003 سنة زيد أبو احلميد عبد مدحت قام كما

 ؛االنفصال قلق فيها مبا الطفل عند القلق أنواع مجيع وعرض األطفال
 االضطراب هذا عن خمتصرة حملة فايد حسني قدم السنة نفس ويف
 ويف. أتورانك مثل االضطراب هذا حول العلماء خمتلف آراء بذكر
 كتابه يف االضطراب هذا امليالدي املنعم عبد درس 2005 سنة

 ضمن الوراثية العوامل أدخل حيث "النفسية االضطراباتو  األمراض"
 حافظ بطرس قدم 2008 سنة ويف ؛االنفصال لقلق املؤدية األسباب
 هو الرئيسية أسبابه أحد من أنه وذكر االضطراب هلذا تعريفا بطرس
 املشاكل وكذلك ؛األم جبسد العضوي االلتصاق عن طفلال ابتعاد

  .  الوالدين أحد فقدان من الطفل خوف تثري اليت األسرية والصراعات
وبعد تتبعنا ألهم الدراسات اليت تناولت اضطراب قلق االنفصال عند 

عالقة : الطفل؛ ارتأينا أن حنصر هذا البحث يف متغريين أساسني مها 

وأثرها على قلق االنفصال عند الطفل ) طفل –عالقة أم ( املوضوع 
  " .دراسة ميدانية ألربع حاالت بوالية مستغامن " 

  :إشكالية البحث 
  : ميكن تعريف قلق االنفصال بأنه    
 أكرب الطفل ولكن أوديبية قبل مرحلة إىل يعزى الذي القلق هو -

 يصبح أن أو احلب فقدان من وخياف السابقة املرحلة من عمرا
 لتتطابق نزعاته وتوجيه نفسه ضبط يف فشل إذا والديه من منبوذا
م قيمهم مع  )4(.ومتطلبا

 ذلك ويظهر ،واهلم االضطرابو  االرتياح بعدم الطفل شعور هو -
 اآلمن غري والتعلق األبوين أحد فقدان من املستمر للخوف نتيجة

 عندما طويلة ملدة شديد ببكاء الطفل عنه ويعرب ؛باحلاضن
  )5( .جيتمعان عندما أخرى مرة ببكائه مث أمه عن ينفصل

 للضغوط طبيعية استجابة بأنه" 1971" وماركس الدر يعرفه و -
 منطا األسى ويعد بصاحل موضوع بفقدان التهديد وملشاعر
 للفقدان االنفصال استجابة أو االنفصال فعل رد من خاصا
 .احلب ملوضوع احلقيقي

  )6( . الفقدان خبطر عيالو  من ذاتية حالة بأنه" بوليب" ويعرفه  -

 الطفل يعرتي الذي اخلوف هو االنفصال قلق أن كنأتورا ويرى -
 مع يتم ال الذي األمر ؛ األم وهو أال األول موضوعه فقدان من

 امليالد صرخة مع الطفل أن بديهي لسبب وذلك امليالد صدمة
 تدرجييا ينتقل هو بل اخلارجي والعامل ذاته بني مييز ال وخروجه
 اخلارجي العامل على التعرف من ولدرجات النمو راحلم وعند

 اليت املختلفة استجاباته عرب وذلك أناه أو ذاته عن منفصال
 )7( . ورغباته حاجاته عرب تنبين ما بقدر املوضوعات من تنبعث

 لألمراض اإلحصائي التشخيصي للدليل الرابعة املراجعة وتصف -
 بسبب شديد قلق بأنه االنفصال قلق 1994 لسنة النفسية

 بسبب أو الطفل م يتعلق الذين األفراد عن االنفصال
 ملدة يستمر أن جيب االضطراب هذا وأن ؛البيت عن االنفصال

 سنة 18 سن قبل بدايته تكون وأن ؛األقل على أسابيع أربع
  )8( . العامة الوظيفية العالقات نطاق يف شديدا حزنا ويسبب

 الطفل ا يصاب اليت القلق عأنوا  أهم من االنفصال قلق ويعترب -
 مع ويبدأ االبتدائية املرحلة قبل ما سن يف أعراضه تبدأ واليت
 هذه اية إىل رمبا له مصاحبا ويضل احلضانة إىل الطفل دخول
 )9(.  التعلم من املرحلة

وملا كان قلق االنفصال ينشأ بالضرورة من خوف الطفل من فقدان 
لتعلق ال يأيت من العدم ؛ وذلك أن ؛ فإن هذا ا) األم ( موضوع حبه 

الطفل يف األشهر األوىل من منوه وقبل تكوين األنا اخلاص به فإنه 
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يدرك أمه كموضوع متداخل معه وال يستقل بأناه إال يف املراحل 
الالحقة من النوم و التطور النفسي وبالتايل يصبح قادرا على تكوين 

ات اجتماعية تشمل عالقات أسرية مع األب؛ مث اإلخوة؛ مث عالق
ولكن هناك ... احمليط األوسع من أقارب وأصدقاء وزمالء ومدرسني

فئة من األطفال الذين ال يوفقون يف إقامة هذه العالقات؛ وذلك 
يعود إىل التمسك املفرط واملرضي إن صح القول باألم أين يصبح 

ال يقوى على ا يف كافة جماالت ومناحي حياته و مالزما هلا وتابعا هل
ا ؛ و اال يبقى على هذه احلال لتتطور عتماد على نفسه يف ظل غيا

مع تطور مراحل  معه هذه الروح االتكالية حىت ترتسخ يف شخصيته
 تعطيه أمهية مل تنتبه األم إىل هذا اخلطأ ومل حىت إنمنوه الالحقة ؛ و 

تذكر فإنه سيعرب عن نفسه ويظهر يف صورة اضطراب كامل أثناء أول 
للطفل أين يكون هذا األخري مبثابة العامل املفجر دخول مدرسي 

لقلق االنفصال الذي يرتجم يف جمموعة من السلوكيات املتمثلة يف 
اإلعراض عن الذهاب إىل املدرسة ؛ بل يتطور ذلك الصراخ و البكاء و 

ورغم أن ... إىل ظهور اضطرابات سيكوسوماتية كاحلمى واإلسهال 
املشكل جمرد خوف عادي وعابر  احمليطني بالطفل يعتربون أن هذا

ا متثل بالنسبة للطفل وسطا جديدا و غري مألوف  من املدرسة كو
سيتم جتاوزه مع الوقت ؛ غري أن اكتمال األعراض املقررة من طرف 

DSM4  يؤكد على أنه اضطراب نفسي يصيب األطفال يف مرحلة
لنفسي الطفولة املبكرة والذي يستدعي اإلرشاد والتوجيه أو العالج ا

  . التكيف مع الوسط املدرسي االت اليت ال تتمكن من جتاوزه و يف احل
وميكن التعرف على قلق االنفصال عند الطفل من خالل األعراض 
الكربى التالية املقدمة من طرف مجعية الطب النفسي والعقلي 

  : األمريكية 
 عن باالنفصال يتعلق تطوريا مناسب وغري مفرط قلق -        
 أكثر أو بثالثة يتجلى كما م يتعلق الذين األشخاص عن أو البيت
 : التايل من

 أو البيت عن االنفصال حدوث أو توقع عند معاود مفرط ضيق -
 . بشدة م يتعلق الذين األشخاص

 حمتمل أذى حبدوث أو بالفقد يتعلق ومفرط مستمر قلق -
 . بشدة م يتعلق الذين لألشخاص

 االنفصال إىل سيقود مشؤوما حادثا نأ من ومفرط مستمر قلق -
 ) . خطفه أو فقدانه مثل(  بشدة به يتعلق شخص عن

 آخر مكان إىل أو املدرسة إىل الذهاب رفض أو مستمرة مقاومة -
 . االنفصال من اخلوف بسبب

 بدون أو وحيدا يكون أن ممانعة أو بإفراط و باستمرار اخلوف -
 ذوي بالغني وجود بدون أو املنزل يف بشدة م يتعلق أشخاص وجود

 . أخرى مواضع يف أمهية

 مقربة على يكون أن ندو  النوم إىل اخللود رفض أو مستمرة ممانعة -
 . البيت عن بعيدا ينام أن أو بشدة به يتعلق شخص من

  .  االنفصال موضوع تتضمن متكررة كوابيس -
 املعدة آالم أو الصداع مثل(  جسدية أعراض من متكررة شكاوي -
 شخص عن االنفصال يتوقع أو حيدث حني)  اإلقياء أو الغثيان أو

 . به التعلق شديد

  . أسابيع 4 األقل على هي االضطراب مدة
 أو سريريا مهمة ضائقة االضطراب يسبب. سنة 18 عمر قبل البدء
 . أخرى وظيفية جماالت أو األكادميي أو االجتماعي األداء يف أخذ

 فصام أو شامل منائي اضطراب ياقس يف حصرا االضطراب حيدث ال
 اضطراب يفسره والبالغني املراهقني عند و آخر ذهاين اضطراب أو

 . الساح  رهاب مع اهللع

  )10( سنوات 6 عمر قبل البداية حتدث مبكرة البداية كانت إذا حاد
بعد أن تطرقنا إىل تعريف كل من عالقة املوضوع و قلق االنفصال و 

  :اضه ميكن أن نطرح التساؤالت التالية عند الطفل و عرض أهم أعر 
)  عالقة األم بطفلها ( هل تؤثر طبيعة عالقة املوضوع  -

 على ظهور قلق االنفصال عند الطفل ؟

هل يعاين كل األطفال يف أول فراق هلم عن األم من  -
 اضطراب قلق االنفصال ؟

هل ميكن أن تفضي طبيعة عالقة األم بطفلها إىل  -
 اضطراب قلق االنفصال ؟

هل لضعف أو قوة عالقة األم بطفلها تأثري على ظهور أو  -
 غياب قلق االنفصال ؟

  :الفرضيات 
نفصال عند تؤثر طبيعة عالقة املوضوع على ظهور قلق اال -

 . الطفل

يعاين كل األطفال يف أول فراق هلم عن األم من اضطراب قلق  -
 . االنفصال 

قلق  ميكن أن تفضي طبيعة عالقة األم بطفلها إىل اضطراب -
 .االنفصال 

لضعف أو قوة عالقة األم بطفلها تأثري على ظهور أو غياب قلق  -
  . االنفصال 
  :حدود البحث 

يتمثل احلد املوضوعي هلذه الدراسة يف الكشف : الحد الموضوعي 
عن مدى تدخل العالقات الوالدية وباخلصوص العالقة باألم يف 

  .ظهور قلق االنفصال عند الطفل 
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  .أجريت هذه الدراسة يف والية مستغامن باجلزائر :الحد المكاني 
حالتني منهما تعانيان : حاالت 4مشل هذا البحث : الحد البشري

من اضطراب قلق االنفصال وحالتني ال تعانيان منه على أن تشمل 
 5ذكور وبنت واحدة ترتاوح أعمارهم من  3(احلاالت كال اجلنسني 

  )سنوات 6سنوات إىل 
   2012 – 2011هذا البحث يف السنة اجلامعية  أجري:الحد الزمني 
  ) :المنهج و األدوات ( طريقة العمل 

نصب حول وصف ارتكزت هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي ا
كذلك الوقوف على طبيعة الوضع العالئقي احلالة االجتماعية و 

للحاالت سواء تعلق األمر باألطفال الذين يعانون من اضطراب قلق 
كما اعتمدنا . ك الذين مل يتعرضوا له يف األساسأو أولئ االنفصال

يف تتبع تاريخ  بشكل أساسي على املنهج العيادي الذي سخرناه
املشاكل والعوائق  ذلك من خالل رصد أهماحلاالت األربع و 

على الطفل أثناء مواقف االنفصال؛  اليت يتم مالحظتها واالنفعاالت
املسببات الفعلية هلذا ت و رف على أهم الصراعات واألزماالتعو 

تفعيل جمموعة من الوسائل والتقنيات ن خالل توظيف و االضطراب م
  .اليت من أمهها

اليت مكنتنا من تسجيل أهم اإلمياءات  :المالحظة العيادية 
األطفال ( والسمات واحلركات وردود الفعل األولية للحاالت 

امليدانية؛ واليت تدل على موقفها من إجراء الدراسة ) واألمهات
وكذلك رصد خمتلف الدالالت الفسيولوجية الصادرة عن املبحوثني 
م؛ وقد متت املالحظة املباشرة على  أثناء التصريح مبشاكلهم ومعانا
عدة مستويات رئيسية واليت مشلت كل من السيميائية السطحية 

  .      والسيميائية األفقية والسيميائية العمودية 
املرتكزة على االتصال املباشر والتفاعل  :ةالمقابلة االكلينيكي

األطفال الذين يعايشون اضطراب قلق (الدينامي مع كل من احلاالت 
االنفصال؛ واألطفال الذين مل تكن يسبق هلم أن خربوا مثل هذه 

و كذلك األمهات اللوايت أدلني مبجموعة من املعلومات اليت ) التجربة
تعبري عنها بسبب صغر سنهم مل تكن لدى األطفال املقدرة على ال

وعدم كفاية رصيدهم اللغوي واخلجل يف بعض األحيان؛ وكان 
اهلدف من إجراء املقابالت مع األمهات هو الوقوف على أوىل 
ا وخصائصها مع الرتكيز  ا وصعوبا مراحل النمو للطفل جبميع مميزا

وال واملسار الذي انتهجته وص) عالقة املوضوع(على العالقة الوالدية 
إىل حدوث مشكل قلق االنفصال وذلك من أجل الكشف عن 
العوامل واألسباب احلقيقية هلذا االضطراب ذلك أن الطفل يكون 
عاجزا عن تذكر الفرتات األوىل احلساسة من حياته مبا حتمله من 
خصوصيات وأحداث مع الرتكيز على فرتة الرضاعة إذا كانت طبيعية 

لى واقع الطفل وخرباته وصراعاته كما مت التعرف ع. أم اصطناعية
أثناء االنفصال األويل عن األم الذي مت حتديده بأول دخول مدرسي 
والوقوف على أهم املشاكل والصعوبات اليت كان يعاين منها كل من 

  .    الطفل واألم منذ بداية ظهور قلق االنفصال إىل وقت املقابلة 
دف التعمق أكثر يف د :دراسة الحالة  راسة هذا االضطراب وذلك 

النفسي عند الطفل من خالل التعرف على السريورات النفسية 
ومستوى التوظيف النفسي لدى احلاالت املعنية بالدراسة وذلك عن 
طريق البحث اإلذكاري اهلادف إىل تتبع ماضي احلاالت ومراحل 
ا متزنة أو مضطربة سواء تعلق األمر بالنمو  منوها من حيث كو

جلسمي أو العقلي مع الرتكيز على مراحل النمو النفسي النفسي أو ا
؛ الشرجية؛ القضيبية ؛ إىل املرحلة الفمية( ا سيغمند فرويد اليت حدده

مع رصد أهم التغريات والتطورات اليت طرأت ) بداية مرحلة الكمون
عليها مبا يف ذلك ميكانيزمات الدفاع املستعملة من طرف الطفل يف  

إخل ؛ كما مت الرتكيز على حبث ... النكوص كل مرحلة كالتثبيت و 
م عن طريق البحث احلايل  وقت (احلالة النفسية لألطفال وأمها

للتعرف على احلالة النفسية لكل من األطفال ) إجراء املقابالت
  . واألمهات أثناء مواقف االنفصال 

مت تطبيق اختبار رسم العائلة احلقيقية واملتخيلة  :الختبار االسقاطيا
كل من لويس كورمان وموريس بورو لعدة أسباب من أبرزها أن ل

الطفل يف هذه املرحلة العمرية يتميز بعدم اكتمال منوه اللغوي؛ وهذا 
ما كان واضحا لدى أغلبية احلاالت اليت مل ميكنها رصيدها اللغوي 
من اإلفصاح عن الكثري من املشاعر واالنفعاالت؛ وبالتايل فإن 

كان مبثابة األداة املساعدة على التشخيص االختبار االسقاطي  
وتأكيده والكشف عن كل ما يعانيه الطفل من مشاكل وصعوبات 
وصراعات؛ وكذلك التعرف على دوافعه ومكبوتاته وأفكاره وحاجاته 
وعالقاته العائلية من خالل الكشف عن الصورة اهلوامية وأفضليات 

من أفراد العائلة  التماهي وكيفية إدراك الطفل لعالقته مع كل فرد
وخاصة الوالدين؛ فرسم العائلة احلقيقية ميكن من معرفة طبيعة العالقة 
ا من خالل وظيفة  ا أو اضطرا بني الطفل وأمه ومدى اتزا
االسقاط؛ أما رسم العائلة املتخيلة فريمي إىل التعرف على الصورة 

ما يف الشعو  ره ويفصح املثالية اليت يرمسها الطفل لوالديه وعالقته 
عنهما من خالل خصائص اخلطوط واأللوان اليت تظهر أثناء الرسم 

املستوى البياين؛ مستوى (الذي مت حتليله على عدة مستويات 
  ) . البناءات الشكلية ومستوى احملتوى

ومل يكن االعتماد على هذه الوسائل والتقنيات وحدها كافيا للقيام 
رجع السريع إىل الدليل بالتشخيص الفارقي لوال االستعانة بامل

التشخيصي واإلحصائي الرابع املعدل لالضطرابات النفسية جلمعية 
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ذلك أن اضطراب قلق ؛  DSM4الطب النفسي األمريكية 
االنفصال عند الطفل يصعب تفريقه عن جمموعة من املشاكل 
واألمراض النفسية اليت ميكن أن يتعرض هلا الطفل يف مرحلة الطفولة 

... املدرسة أو اهللع واخلوف من األماكن الفسيحة  املبكرة كخواف
إضافة إىل  DSM4و بالتايل فإن تتبع األعراض احملددة من طرف 

األدوات السابقة الذكر كانت األسلوب املنتهج يف الدراسة امليدانية 
للتعمق أكثر يف دراسة قلق االنفصال والكشف عن مسبباته و 

  .عوامل انفجاره 
  :شتها عرض النتائج ومناق

  التعليق عليها  النتيجة

( عالقة األم بالطفل  – 1
تؤثر ) عالقة املوضوع 

بشكل واضح سواء على 
ظهور قلق االنفصال أو 

غيابه ؛ بل ميكن أن تكون 
سببا مباشرا له يف حالة 
التعلق و االرتباط املفرط 
للطفل بأحد الوالدين 

  .وخاصة األم 

هذه النتيجة كانت حمصلة للمقابالت اليت
أجريت مع األطفال و األمهات و كذلك 

نتائج االختبار االسقاطي و األعراض 
املقدمة من طرف احلاالت و اليت تشري إىل 

كان   02و احلالة  01أن كل من احلالة 
لديهما تعلق شديد باألم يفوق املعايري 

االعتيادية مما رسب أوىل العوامل املتسببة يف 
كل ظهور قلق االنفصال و الذي ظهر بش

واضح أثناء الدخول املدرسي الذي مل يتم 
التحضري النفسي املسبق له من طرف األم 

 03و يف املقابل جند أن احلالة . و الطفل 
متكنتا من التكيف مع الوسط  04واحلالة 

املدرسي بدون مشاكل تذكر بسبب 
تعودمها على مواقف االنفصال منذ الصغر 
ذا وهذا ما جنبهما احتمال التعرض ملثل ه

االضطراب حيث أن العالقة باألم كانت 
  .متزنة و طبيعية 

ال يعاين كل األطفال  – 2
يف أو فراق هلم عن األم من 
  .اضطراب قلق االنفصال

إن إمكانية تعرض الطفل لقلق االنفصال
ا  تفرضها طبيعة عالقة املوضوع يف حد ذا

؛ فكلما كان الطفل أكثر تعلقا بأحد 
عرضة لإلصابة بقلق  والديه كلما كان أكثر

االنفصال و هذا ما أثبتته نتائج الدراسة 
أين كانت  02و  01امليدانية مع احلالتني 

األم السبب الرئيسي و املباشر حلدوث هذا 
املشكل على العكس من احلالتني املتبقيتني 

أين كانت العالقة معتدلة مع توفر 
االستعداد و التحضري املسبق ملواقف 

  .يها الدخول املدرسي االنفصال مبا ف

من املمكن أن تفضي  – 3
طبيعة عالقة األم بطفلها إىل 

  .اضطراب قلق االنفصال 

و هذا ما أكدته التصرحيات املقدمة من
طرف أم احلالة األوىل و الثانية ؛ أين كانت 

األم متنع طفلها من مفارقتها و بالتايل 
ا بصفة مرضية و يكون تابعا  جعلته يتعلق 

كافة جماالت حياته و ال يقوى على   هلا يف
ممارسة حياته االجتماعية و إقامة عالقات 
مع احمليط اخلارجي مما أدى به إىل العزلة 

االجتماعية و اخلجل و سوء التكيف مع 
املواقف اجلديدة اليت من أمهها الدخول 

املدرسي  فكانت األم بسبب سوء تعاطيها 
ر هلذه العالقة السبب الرئيسي و املباش

  .ملعاناته من قلق االنفصال 

لضعف أو قوة عالقة  – 4
األم بطفلها تأثري على ظهور 
أو غياب قلق االنفصال عند 

  .الطفل 

ال نقصد هنا قوة العالقة بني األم و الطفل 
تلك العالقة اإلجيابية اليت متكن الطفل من 

مواجهة حياته و االندماج يف اجملتمع 
إمنا العالقة ؛ و ) مطلوبة(بعالقات مرضية 

اليت تتخذ من احلماية املفرطة أسلوبا لرعاية 
الطفل و إشباع حاجياته دون إفساح اجملال 
له خلوض جتارب متكنه من االعتماد على 
نفسه ؛ فقد جتاوزت هذه القوة يف العالقة 

مما  02و  01احلد املطلوب يف احلالة 
جعل الطفل يعاين من اضطراب نفسي هو 

ة مشواره الدراسي و يف غىن عنه ملواصل
احليايت بشكل عام أال و هو قلق االنفصال 

وعلى النظري من ذلك الحظنا لدى كل . 
من احلالة الثالثة و الرابعة تناقصا يف حدة 
العالقة بني الطفل و أمه إذ أن احلالتني و 
منذ مراحل النمو األوىل تعودتا على مفارقة 
األم بل إن ذلك كان بصفة مستمرة مما 

ما يندجمان يف اجملتمع بصورة تلقائية جعله
مع انعدام مشكلة االنطواء و العزلة و رفض 

الذهاب إىل املدرسة و بالتايل غياب 
  .اضطراب قلق االنفصال 

  
  : االقتراحات و التوصيات
ما سبق ذكره يف هذا البحث ميكن أن نتوجه  خالل من

  :يةالتال والتوصيات االقرتاحاتب بصفة خاصة إىل الوالدين 
 حبيث الطفل تربية طريقة يف يعتدال أن الوالدين على جيب  –    

 يتعرض ال كي املفرطة وليست الكافية احلماية هإعطاء من يتمكنان
  . مستقبال االنفصال قلق باضطراب اإلصابة احتمال إىل
 العامل يكتشف أن أجل من لطفلها اجملال تفسح أن األم على  –

  . اخلارجي يطاحمل مع عالقات ويكون حوله من
 انفصال مواقف إىل منوه مراحل خالل الطفل يتعرض أن جيب  –

 على متعودا يصبح حىت وذلك بصفة متزنة ومنتظمة متكررة
 مع التكيف يف مشاكل أو صعوبة جيد ال وبالتايل والدته مفارقة
 البيت عن بعيدا فيه يكون آخر ظرف أي أو املدرسي الدخول

  . االنفصال وكذلك وقايته من التعرض لقلق
 من املدرسي للدخول نفسيا الطفل حتضري الوالدين على ينبغي  –

ا باملدرسة املتعلقة املعلومات من مبجموعة إمداده خالل  بأ
 بأنه مسبقة فكرة يأخذ كي املنزل عن خمتلف و جديد وسط
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  . واألفراد للمحيط بالنسبة تغريا سيالقي
 االعتماد على عويدهوت والطمأنينة باألمن الطفل إشعار من البد  –
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  . متزن وسوي بشكل
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 السري يعرقل أن ميكن احلقيقية يف أنه غري العادية السطحية؛
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  االضطرابات الصوتية عند الطفل
  بوكربعة تواتية

  مستغانم  ،حميد بن باديسجامعة عبد ال –كلية اآلداب والفنون   – قسم اللغة العربية وآدابها
  

  مقدمة 
إن الظاهرة اللغوية تالزم الوجود اإلنساين يف هذا الكون، 
فاإلنسان من حيث هو كائن مكلف مضطرا  باستعداده العضوي 

فهو مؤهل . إىل اخلطاب والتفاعل داخل احلياة االجتماعية والنفسي
اجملتمع سلفا إلنتاج الصوت، واستخدامه لتحقيق التواصل بني أفراد 

ملا كانت الطبيعة "البشري، حيث يقول ابن سينا يف هذا السمت 
اإلنسانية حمتاجة إىل احملاورة الضطرارها إىل املشاركة واجملاورة انبعثت 

فمالت الطبيعة إىل ... إىل اخرتاع شيء يتوصل به إىل ذلك 
استخدام الصوت، ووفقت من عند اخلالق بآالت تقطيع احلروف، 

ا على ما يف النفس من أثر وتركيبها معا       )1(.ليدل 
فمنذ كان الوجود، وجد الصوت وشكل اإلنسان املصدر 
البشري هلذه الظاهرة، فالصوت احلامل املادي للحضارة اإلنسانية 
نظرا لطبيعته احلسية، وألن اللسان يف جوهره أصوات، واألصوات 

ية، ذلك ألن عالمات ترتبط فيما بينها منسجمة لتكوين البنية الصوت
  .املظهر احلسي يف النظام اللساين هو املظهر الصويت

أما عملية إحداث األصوات اللغوية عند اإلنسان ترتبط 
اجلانب الفيزيولوجي الذي يتمثل يف جهاز : بعنصرين أساسيني

التصويت، واجلانب النفسي الذي يظهر من خالل اختالف شدة 
اج الشخص، وحبسب الصوت ونغمته، ومن وقت ألخر باختالف مز 

  )2( .الشخص احملاور
والطفل بدوره، ال يشد عن هذه القاعدة، فهو يف حالة 
خلل أحد هذين العنصرين، أو كليهما، فإن ذلك يؤثر حتما بطريقة 
مباشرة أو غري  مباشرة على األوتار الصوتية، فتصبح وظيفة هذه 
األخرية يف التصويت صعبة، ويصبح الصوت غري طبيعي من حيث 
خشونة الصوت، خلل النغمة، إنقطاعات مفاجئة للصوت خالل 

العام  الكالم، وخاصة وأن الصوت يشهد تغريات طبيعية خالل النمو
وإن هذا اخللل يف . للطفل الرتباطه بالنمو العضوي جلهاز التصويت

طبقة الصوت، وعلوه يدل على اضطرابات صوتية حتدث غالبا بني 
وقبل اخلوض . نس واجملموعة الثقافيةفئة معينة من نفس العمر، واجل

  :يف احلديث عن اإلظطرابات الصوتية البد من حتديد املفاهيم اآلتية
  
  

  Phonationالتصويت  -

نشاط فيزيائي إلنتاج الصوت من خالل اهتزازات األوتار 
الصوتية الناجتة عن تدفق هواء الزفري، حيث تتدفق نغمات اهلواء 

ددات املسموعة واملنتجة لرنني ضمن مدى من الذبذبات أو الرت 
  )3(التجاويف الفوق مزمارية

  )4( :الصوت
ذبذبات صوتية تدخل يف دائرة الصوت مبعناه العام، وختضع 
لكل القوانني اليت حتكمه يف تكوينه، وانتقاله، وغري ذلك مما يتصل 

  .به
  )5( :الصوت الطبيعي ميتاز باخلصائص التالية

ويتطلب هذا وجود نوعية  نوعية صوت مقبولة، ومرغوبة، -
 .موسيقية وغياب اإلزعاج 

مستوى مناسب لطبقة الصوت، إذ جيب أن يكون مستوى طبقة  -
 .الصوت مناسب للعمر، وجلنس املتكلم

علو صوت مناسب، كما ال جيب أن يكون الصوت ضعيف  -
الميكن مساعه حتت الظروف الكالمية العادية، كما ال جيب أن 

 .اعهيكون عاليا ومزعجا عند مس

املرونة املناسبة، تعود إىل التنوع يف طبقة الصوت،  حيث يكون  -
علو الصوت مساعدا يف التعبري عن التأكيد، واملعىن ومشاعر 

 .الفرد

  :الصوت غير الطبيعي
حبة الصوت، صوت ممزوج (ميتاز باحنراف غري طبيعي يف 
اخنفاض أو (، وطبقة الصوت )واء الزفري، حدة أو قسوة الصوت

صوت ضعيف جدا أو (، وعلو الصوت )اع غري طبيعي للصوتارتف
تقلبات، أو تغريات غري مناسبة يف طبقة الصوت، وعلو ) عايل جدا

  )6(.الصوت، ونوعية الصوت

  :الصوت غير الطبيعي كإشارة للمرض
تبحث األسباب احملدثة للصوت غري الطبيعي، ويف حالة 

الطبيعي فإنه  حتديد األسباب، وعالجها مع استمرار الصوت غري
دف عالجها من قبل  عندئذ تشخص اضطرابات الصوت 

  )7( .أخصائي أمراض الكالم واللغة
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 :مراحل اكتساب النظام اللساني عند الطفل .1

إن اكتساب اللغة عند الطفل يبدأ باألصوات، مث تبدأ هذه 
األصوات يف التمايز لتصبح كلمات هلا معىن، مث تركب الكلمات 

  .ة ذات معىنلتصبح مجال حنوي
  :اكتساب النظام الصوتي .1.1

ينبغي بداية التمييز بني االكتساب واالرتقاء الفونيمي، 
واالكتساب واالرتقاء الصويت، فاألول يشري إىل بروز الوحدات 

أما الثاين، فيشري إىل بروز القواعد اليت يتم من خالهلا . الصوتية للغة
ة، وربط هذه تركيب األصوات يف تتابعات قابلة للنطق يف اللغ

  .التتابعات بالبناء السطحي للجمل
: األول: يرتكز اكتساب وارتقاء النظام الصويت  على  مبدأين

أن الطفل فيما يبدو ميتلك جمموعة من املبادئ اليت تكتمل يف وقت 
أن الطفل يعتمد يف اكتسابه هلذه املبادئ على : أما الثاين. حمدد

  )8( .خريناالستماع إىل منطوقاته، ومنطوقات اآل
تشتمل اجملموعة الكاملة من املبادئ الصوتية، فونيمات اللغة 
اليت يتعلمها الطفل وقبل تعلم هذه املبادئ الصوتية، جيب عليه أن 
ينتبه ألصوات الكالم اخلارجية، وكذا االستماع ألصواته اليت 
يصدرها، وأوىل هذه املتطلبات تقدمها األم عندما تتحدث لطفلها 

رغباته، وثانيها يتحقق خالل مرحلة املناغاة اليت حتدث عند حتقيق 
يقوم . يف الشهر اخلامس، والشهر السابع، أو الثاين عشر تقريبا

ا، واألكثر من ذلك أن  الطفل برتديد هذه الكلمات استمتاعا 
الطفل يتدرب على نطق وتشكيل األصوات اليت قد حتوي عددا من 

ل األصلية، كما ال تشتمل على األصوات اليت ال توجد يف لغة الطف
  .العديد من املنطوقات اليت سوف يكتسبها يف مراحل متتالية

إن ما يتعلمه الطفل يف مرحلة املناغاة عبارة عن مهارات 
حيدث تآزر : هامة ، تشكيل ونطق األصوات فعلى سبيل املثال

وتآزر حركات ) اللسان، الشفاه، األوتار الصوتية(ألجهزة النطق 
لنطق مع احلنجرة، وتكرير الصوت نفسه باستخدام هواء أعضاء ا

الزفري ال هواء الشهيق، واستخدامه بطرائق متنوعة، كل ذلك ميثل 
أمهية كبرية مادام يسمح للحركات النطقية بأن تعدل قصد 

    )9( .اصدارأصواتا تناسب النموذج املقدم
 ويلعب التقليد دورا كبريا يف هذه املرحلة، حيث أن منطوقات

األم تشكل النموذج الذي ينبغي على الطفل االقرتاب منه أكثر 
فأكثر، وتؤدي الذاكرة القصرية املدى دورا مفيدا ما دام املطلوب من 
الطفل االحتفاظ بنموذج حىت يتمكن من خالله رسم نسخة منه يف 

وميكن االستدالل على . ذاكرته، ومن مثة مقارنتها بالنسخة األصلية

ا حماكاة مدى ونوعية التق ليد من الدرجة اليت يستطيع الطفل 
 .منطوقات  األم

أما األصوات اليت يسمعها الطفل، واليت هلا دورا كبريا يف 
تعلمه اللغة، فأثناء مروره بعملية االكتساب، يتعلم التعرف على 

األب، (أصوات لغته وذلك عن طريق التعريف بني األصوات البشرية 
. ت األخرى، الكتشاف االختالف بينهاواألصوا...) األم، اإلخوة

ولكن السؤال املطروح هنا، كيف يتمكن الطفل، أو األطفال من 
  : أداء هذه املهمة املعقدة ؟ يرى الدارسون أنه جيب على األطفال

فهم يبدءون بتمييز . يطبقون ما عرفوه توا، وميكنهم فعال: أوال
من هذه  الفروق قبل البدء يف حتديد أصوات معينة وتتابعات

  .األصوات
يبدءون بالتمييزات  األبسط، مث يتعلمون متييزات أكثر تعقيدا : ثانيا

بعد ذلك، ويطبق األطفال اإلجراءات نفسها من تنغيم، ونرب، كما 
   )10( .يفعلون مع األصوات، واملقاطع نفسها

ومهما يكن من أمر فإن هذه املرحلة مرحلة اكتساب 
للنطق الذي يتبلور يف نطاق   األصوات تفضي إىل إتقان الطفل

  .كلمات مفردة كاملة ذات معىن
  : اكتساب التركيب

ا  يتم اكتساب الرتاكيب، بعد اكتساب األصوات، والنطق 
ومن املتفق عليه أن األطفال األسوياء يبدءون املناغاة يف سن 

 12شهور  إىل  10السادسة، وينطقون الكلمة األوىل يف حوايل 
ويكتبون . شهرا 24شهرا إىل  18الكلمات من  عشرة شهرا، ويركبون
وكل األطفال يعربون هذه . شهرا 60إىل  48الرتكيب متاما من 

املراحل املتتالية يف نفس العمر تقريبا، بغض النظر عن اللغة اليت 
ا، ويتعلمون  يف ظلها ا، والظروف اليت يعيشو   )11( .يتعلمو

ضع الطفل كلمتني ويبدأ اكتساب الرتاكيب الفعلي، منذ أن ي
  .معا، أو  الكلمة اجلملة

فالطفل يستعمل الكلمات يف بداية أدائه الفعلي للكالم من 
ا، فهو حينما يعرب بكلمة ما، فإنه  حيث هي بىن تركيبية قائمة بذا
يدرك داللة هذه الكلمة يف سياقها املألوف الذي تتوفر فيه عادة، 

عن بنية تركيبية تعرب عن  فالكلمة يف إطار التواصل عند الطفل تنوب
أغراض واضحة يف إدراك الطفل، ولذلك تنعث هذه البنية يف هذه 

   )12( .املرحلة بالكلمة اجلملة
ومن مثة تعترب الكلمة اجلملة بنية تركيبية، لكنها غري مكتملة 
من حيث عدد العناصر الوظيفية الالزمة هلذه البنية يف لغة الكبار، 

ة تعلم الطفل اللغة، حيث يتلفظ بكلمة ويتضح ذلك جليا يف بداي
واحدة يريد منها حتقيق غرض إبالغي يرتبط ببنية تركيبية كاملة غري 
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فعندما ينظر الطفل إىل حذاء األب يف األرض . ظاهرة يف كالمه
   )13( .تفهم منه يريد أن يقول هذا حذاء أيب) بابا(يقول 

لفهم، وهناك عوامل معينة تساعدنا على الوصول إىل هذا ا
ومن هذه العوامل السياق الذي ترد فيه الكلمة اجلملة، والنرب الذي 

فتنغيم الصوت يف مرحلة الكلمة . يصاحب النطق بالكلمة املعينة
اجلملة خيتلف من داللة إىل أخرى فهو يف حالة اإلثبات خيتلف عنها 
يف حالة السؤال أو التعجب، وهذا يدل داللة ثابتة على أن الطفل 

لتلفظ بالكلمة اجلملة يكون مدركا قاصدا ألثر هذه الكلمة يف أثناء ا
   )14( .الواقع

أما مرحلة الكلمتني، فتكاد الدراسات اليت أجريت جتمع 
على أن الطفل الذي يبدأ يف تكوين البىن الرتكيبية املكونة من كلمتني 
عندما تصل مفرداته إىل مخسني كلمة، أي حينما يقارب عمره 

 300أو  200ن ما تبدأ يف التزايد إىل أن تصل إىل السنتني، وسرعا
  .زوج من الكلمات

وتبني الكلمة التلغرافية، أن الطفل يتبع نظاما معينا يف 
الرتكيب اللغوي، إذ أن ما حيذفه من اجلملة، وما يصنعه فيها وفق 
ترتيب معني ال حيدث جملرد االختصار وإمنا حيدث للتعبري عن داللة 

، فاملعىن املقصود الذي يريد الطفل أن يعرب عنه معينة، وبقصد واع
وقد بينت بعض الدراسات أن ) 15( .هو الذي يتحكم يف هذه اجلملة

: األطفال يف هذه املرحلة ميالون إىل حذف الكلمات الصغرية مثل
م حيذفون الكلمات الوظيفية يف )يف، على، ال التعريف( ، مبعىن أ

هلا معىن فقط، واليت تنعث  الرتكيب، وحيتفظون بالكلمات اليت
  )16( .بكلمات املضمون

وليس هذا احلذف لبعض العناصر عشوائي، بل مؤسس على 
وبعد أن . داللة املعىن املقصود من الرسالة اليت يريد الطفل تبليغها

يكتسب الطفل مجيع العناصر الوظيفية اليت تكون البنية الرتكيبية يف 
قواعدية لكل عناصرها اإلسنادية، اللغة، يبدأ يف استعمال اجلملة ال

وبكل عناصرها البسيطة، املركبة واملتالزمة، وهلذا يكون النظام الرتكييب 
   )17( .عند الطفل قد اكتمل

  ):       المعنى(اكتساب الداللة 
إن الطفل ال يكتسب معاين الكلمات إال إذا تكونت لديه 

ا هذه الكلمات أوال رة أخرى إال إذا وبعبا. املفاهيم اليت ترتبط 
استطاع أن يدرك الشيء الذي يراه مرة بعد مرة، أو احلدث الذي 

، وإما أنه )مفهوم دوام الشيء(خيتربه مرة بعد أخرى، إما أنه هو ذاته 
  ).  املفهوم بشكل عام(أفراد فئة متجانسة ذات خصائص معينة 

وتصبح الكلمات يف النهاية عبارة عن رموز تشري إىل 
قات بني املفاهيم، وهو ما نقصده عندما نتكلم عن مفاهيم، وعال

حيث تبدأ عملية تكوين املفاهيم منذ الوالدة، منذ أن يبدأ .  املعىن
جيذب انتباه الطفل ما حييط به من مثريات يف البيئة اليت يعيش فيها، 

إن مفاهيم "وما يرتتب على حركته من نتائج، وكما يقرر بياجيه 
ملكان، والعدد، والنسبة وغريها إمنا تنمو دراسة الشيء، والزمان وا

ا  تدرجييا كنتيجة للتغريات اجلوهرية اليت تطرأ على الطريقة اليت يدرك 
  )18( ".الطفل العالقات بني األفعال والنتائج

 :إضطربات الصوت  .2

حيدث اضطراب الصوت، عندما ختتلف نوعية، أو طبقة، أو 
واجلنس، . العمر علو، أو مرونة الصوت عن اآلخرين ضمن نفس

وتعترب اضطرابات الصوت أقل شيوعا من عيوب . واجملموعة الثقافية
ا تلقى االهتمام البالغ من قبل املختصني ملا  النطق، ورغم ذلك فإ
هلا من أثر على أساليب االتصال الشخصي املتبادل بني األفراد من 

شعر به ناحية، وملا يرتتب عليها من مشكالت يف التوافق نتيجة ملا ي
ا  من خجل من ناحية أخرى   .  أصحا

  :   العوامل المسببة الضطرابات الصوت .3
. إن األسباب املؤدية الضطرابات الصوت كثرية، ومتنوعة

الشلل الذي (فمن بينها املتعلقة باحلنجرة املسببة الضطراب الصوت 
، كما أن )يصيب الثنيات، والشذوذ الوالدي يف تكوين احلنجرة

ق يف سقف احللق يواجهون عادة صعوبة يف الفصل بني املصابون بش
م  املمرات الفموية، واملمرات األنفية أثناء الكالم مما جيعل أصوا

  .تغلب عليها اخلمخمة الشديدة
كذلك الفقدان الواضح للسمع، يؤثر على قدرة الطفل 
حيث تتغري طبقة الصوت، وارتفاعه، ونوعيته، مما يؤدي إىل 

   )19( .تاضطرابات يف الصو 
من األسباب املؤدية أيضا إىل حدوث اضطرابات صوتية، 

، أن معظم 1971األسباب الوظيفية، حيث الحظ براون عام 
اضطرابات الصوت ناجتة عن سوء استخدام الصوت، أو االستخدام 
الشاذ للصوت، كالسرعة املفرطة يف الكالم، أو الكالم مبستوى غري 

فهذه . بصوت مرتفع للغاية طبيعي من طبقة الصوت، أو احلديث
األمناط الصوتية ميكن أن تؤدي إىل االستخدام الزائد للمكانيزم 
الصويت، وعندما يعتاد الفرد مثل هذا السلوك يسبب ضررا 

وتعترب االضطرابات السيكولوجية وعدم التوافق  )20(.للحنجرة
االندفاعي أيضا، حاالت ميكن أن تنعكس أيضا يف شكل 

وت، على أن االضطرابات الصوتية اليت ترجع إىل اضطرابات يف الص
  .أصل سيكولوجي أكثر شيوعا عند الكبار منها عند الصغار
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  :األساليب العالجية الضطرابات الصوت
بغض النظر عن األسباب اليت تكون قد أدت إىل اضطراب 
الصوت فإن األمر حيتاج إىل فرتة عالجية حمددة ملساعدة الطفل على 

اجلهاز الصويت بطريقة أكثر مالئمة، ولتجنب أو  تعلم استخدام
ختفيض أي استخدام سيء جلهاز الكالم  يصمم برنامج عالجي 
لطفل معني، واالضطراب اخلاص به، وهذا الربنامج خيتلف من حالة 

  .ألخرى
وقد وضع خمتصون أساليب معينة لعالج اضطرابات الصوت 

  : من مظاهرها
الخريإىل حتسني التدريب على الصوت، يهدف هذا  ا -

نوعية الصوت إىل درجة ممكنة وال يتأتى هذا إال من خالل 
التخلص من السلوكات املسيئة والضارة للصوت، وإجياد أفضل 

 .األصوات، وخفض التوتر املفرط للصوت وتعديل الرنني الصويت

تدريب الطفل على التنفس، يتمثل يف أخذ هواء الشهيق  -
ن مث إخراجه عرب هواء الزفري بشكل عميق، واحملافظة عليه، وم

 .إلنتاج أصوات حمددة مثل األصوات الصائتة

تدريب الطفل على االسرتخاء، حيث يدرب على كيفية  -
إخراج األصوات بطريقة تتميز باالسرتخاء والسالسة، خاصة إذا  
. كان هذا الطفل يتكلم عادة بطريقة مصحوبة بالتوتر الشديد

ار األطفال ليست ناجحة وعلى الرغم من أن النتائج مع صغ
دائما، فإن التدريب على االسرتخاء اجلسمي بوجه عام يكون 
ضروريا باإلضافة إىل االسرتخاء بشكل خاص يف مناطق الوجه، 

  )21( .والفم واحللق

إجياد أفضل األصوات، حيث يطلب من الطفل إنتاج  -
األصوات الصامتة يف مستويات طبقة صوت منخفضة، ومتوسطة 

مبستويات خمتلفة من علو الصوت ويتصل مفهوم الصوت وعالية، و 
األمثل مبفهوم مدى طبقة الصوت املثلى، ويعود هذا املفهوم إىل 
سلسلة من املالحظات على مقياس موسيقي إلنتاج اللغة الصوتية 
جبهد أفضل وبعلو صويت مناسب، ولكل شخص مدى من طبقة 

علو (ملدى الدينامي الصوت اليت متتد من املنخفضة إىل العالية يف ا
، بني االرتفاع، أو الزيادة التدرجيية حىت يصل أعلى درجة، )الصوت

فالتدريب الصويت يزيد من . وبعد االرتفاع يبدأ الصوت باالخنفاض
مدى كل من طبقة الصوت، وعلو الصوت، ولكن متوسط الصوت 
يصل إىل أقصى مدى دينامي  عند أربعة، أو مخسة نغمات كاملة 

قة املنخفضة، وهذه املنطقة هي اليت ينتج عندها الصوت فوق الطب
   )22( .بأقصى كفاءة وهي املنطقة املثلى للكالم

  خاتمة
إن تعود الطفل على الصوت اجلديد وتعميمه هلذا الصوت 
. يف مجيع مواقف الكالم، يعترب من أصعب مراحل العمل العالجي

ق الذي يضم وهلذا فإن استمرار جناح العالج  يتطلب عمل الفري
األخصائي االكلنيكي، والطفل واملدرس، والوالدين، وغريهم ممن هم 

  .على صلة وثيقة بالطفل
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لقيادة في المؤسسات التعليمية ودورها في العملية التعليميةا  
  فوطية   فتيحة

  2جامعة الجزائر أستاذة ب

  
 :مقدمة

تواجه منظومة التعليم يف اآلونة األخرية ضغوطات وحتديات 
وبالتايل أدت إىل سلسلة من  نتيجة لثورة التكنولوجيا احلديثة،

عالقات اإلنسانية وقد أدى هذا التطوير التغيريات اليت طرأت على ال
السريع الذي تعيشه اإلدارة احلديثة إىل ضرورة احتياجها إىل إدارة 
تربوية يكون هلا أثر كبري يف جناح العملية التعليمية، فبدون تلك 
القيادات الواعية واملسئولة فإنه يتعذر على املؤسسات التعليمية القيام 

ية على أكمل وجه و قد برزت اجتاهات بأهدافها التعليمية والرتبو 
جديدة يف اإلدارة املدرسية من خالل العناية بكل اجملاالت ذات 
الصلة بالعملية الرتبوية، فكانت اإلدارة بوصفها مهارة يف القيادة ويف 
يئة الظروف املالئمة للعمل، ويف تنظيم العمل  العالقات اإلنسانية و

مفهوم جديد للمدرسة ووظيفتها، اجلماعي، وبناءً ا عليه فقد ظهر 
متثل يف اعتبار أن املدرسة إحدى مؤسسات اجملتمع اليت ال بد هلا من 
املسامهة يف حل مشكالت هذا اجملتمع، وحتقيق أهدافه باإلضافة إىل 
أداء وظيفتها األساسية املتمثلة بنقل الرتاث الثقايف من اآلباء إىل 

  .لة املدير أو القائداألبناء فكانت أوىل االهتمامات هي مسأ
ا عملية مستمرة  والقيادة يف املؤسسات التعليمية تتميز بأ
الفعالية وتأثريها كبري يف سري العملية التعليمية، فريتبط جناحها أو 
فشلها بنوع العالقة اليت تربط القائد باملعلمني، وبالتايل هلذه العالقة 

اد هذه العالقات دور أكرب يف إجناح العملية التعليمية، وكلما س
االحرتام املتبادل والتقدير كان مستوى األداء أفضل وتستمد القيادة 
ا على  اإلدارية والرتبوية يف املؤسسات التعليمية أمهيتها من قدر
استخدام كافة الوسائل املتاحة حبيث تتالءم مع أهداف العملية 

بذلك ختتلف أجل حتسني أداء العنصر البشري، و التعليمية من 
ا  القيادة اإلدارية عن القيادة بشكل عام يف أن األخرية تستمد قو
ا القائد، بينما القيادة  من السمات والصفات الشخصية اليت يتمتع 
اإلدارية تعتمد على ما يتوفر هلا من السمات والصفات 

من هنا حتظى القيادة الرتبوية باهتمام كافة اجملتمعات،  )1(”الشخصية
ثري يف األفراد واجلماعات وإجناز األعمال املنوطة فهي تتعلق بالتأ

بالقيادة من قبل مؤسسات الدولة، إن ترشيح القيادات الرتبوية يف 
م قد يؤدي  م ومؤهال املؤسسات التعليمية اليت ال تتناسب مع خربا
إىل عدم حتقيق أهداف العملية التعليمية، وتأسيسًا على ذلك البد 

  بدء يف دراسة بعض أمناط القيادة حىت من طرح بعض املشاهدات لل

  
تكون نقطة إنطالق للنقاش، وهذا هو هدف هذه املقالة اليت تطرح 
بعض األفكار اخلاصة عن األمناط القيادية والرتبوية الالزمة يف 
املؤسسات التعليمية ودورها يف العملية الرتبوية وذلك من أجل اختيار 

املؤسسات والذي يؤثر إجيابياً النمط القيادي الرتبوي املناسب هلذه 
يف تطوير العملية التعليمية هلذه املؤسسات وتتمحور هذه املقالة يف 

  :السؤال الرئيس اآليت
الالزمة يف املؤسسات   ماهي األمناط القيادية الرتبوية

  التعليمية؟ وما هو دورها يف العملية التعليمية؟
تعريفات ملفهوم ورد يف األدبيات عدد من ال: مفهوم القيادة  - 1

ا ) ليكرت(القيادة، عرفها  هي قدرة الفرد على التأثري يف “بأ
م وحفزهم للعمل  شخص أو مجاعة، وتوجيههم وإرشادهم لنيل تعاو

أما ” . حتقيق األهداف املرسومةبأعلى درجة من الكفاية من أجل 
ا السلوك الذي يقوم به “فقد عرف القيادة ) 2006عياصرة ( بأ

 .)2(“ يوجه نشاط مجاعة حنو هدف مشرتكالفرد حني

ا) 2002الطبيب ( أما تعريف هي عملية التأثري ” يذكر بأ
وإهلاب احلماس يف األفراد للقيام بعملهم حبماس وطوعية دون احلاجة 

هي القدرة على التأثري “والقيادة ) 3( .”إىل استخدام السلطة الرمسية
توجيههم لبلوغ الغايات على سلوك أفراد اجلماعة وتنسيق جهودهم و 

ا) 2002(ويضيف علي . )4("املنشودة هي اجلسر الذي “ )5(بأ
يستعمله املسئولون ليؤثروا على سلوك وتوجهات املرؤوسني لريبكوا 

 .”به بني حتقيق أهداف املؤسسة وأهداف الفرد

ويف ضوء التعريفات السابقة تتضح بأن القيادة ماهي إال 
واملرؤوسني من أجل الوصول إىل أهدف عملية مشرتكة بني القائد 

  .مشرتكة متفق على تنفيذها من قبل كّل منهما
 :أنماط القيادة - 2

ميكن تقسيم القيادة إىل عدة أمناط بينما ترتكز دراستنا احلالية 
  :على ثالثة أمناط قيادية هي

األفراد يف ظل هذا النظام هلم حق : النمط الدميقراطي - 1- 2
هداف، والتخطيط، والتنفيذ، والتقومي وترتكز املشاركة يف وضع األ

العالقات اإلنسانية، : هذه النظرية على ثالثة مرتكزات أساسية وهي
واملشاركة، وتفويض السلطة، وتتسم هذه القيادة باالحرتام املتبادل 

  .بني القائد واملرؤوسني



 

221 
 

ويُطلق عليها ) الديكتاتوري -التسلطي: ( النمط األوتوقراطي - 2 - 2
يادة التسلطية أو القيادة االستبدادية، يعترب القائد األوتوقراطي أو الق

فهو يركز كل السلطات ” املتحكم أقرب إىل الرئيس منه إىل القائد،
يف يده وحيتفظ لنفسه بالقيام بكل صغرية وكبرية مبفرده ويصدر أوامره 
وتعليماته يف كافة التفاصيل ويصر على إطاعة مرؤوسيه له، تعترب 

  .)6( ”لديه ثقة يف مرؤوسيهليس 
يتوىل القائد إمداد ) الفوضوي-املتساهل: (النمط الرتسلي -3 - 2

اجملموعة باملعلومات والتوجيهات، وال يشرتك يف حتمل أية مسئولية، 
يرتك اختاذ القرارات لألفراد، وتصبح اجلماعة غري مستقرة مفككة، 

  .لعمل اإلداريويتأخر العمل بغياب القائد، وتظهر الغوغائية يف ا
  :الفرق بين اإلدارة والقيادة - 3

إن الفرق بني اإلدارة والقيادة أن اإلدارة فن مجع املصادر “
يف إطار املؤسسة أو املنظمة بطريقة تؤدي للوصول إىل حتقيق أهداف 
هذه املنظمة، أما القيادة هي فن وحث العناصر البشرية يف إطار 

اف املنظمة كاملة بدون الرتكيز املؤسسة أو املنظمة للرتكيز يف أهد
على أهداف اجلماعات الفرعية ، وهي تعتمد على القدرة على إقناع 
العاملني يف املنظمة بتعديل أهدافهم لتتحدد مع األهداف العامة 
للمنظمة، فاملدير يعتمد على سلطته اليت ختوهلا له الوظيفة اليت 

يعتمد على استمالة يشغلها، لذلك تلقى تعليماته وقراراته، والقائد 
وإقناع اآلخرين بالوسائل السليمة من أجل التعاون يف حتقيق 

وقد اختلفت آراء علماء اإلدارة حول العالقة بني . )7( ”اهلدف
اإلدارة والقيادة فهناك من يرى أن القيادة جزء من اإلدارة، وهناك من 

فن وأن يرى اإلدارة جزء من القيادة بينما فريق آخر يرى بأن القيادة 
اإلدارة علم، وميكن توضيح العالقة بني اإلدارة والقيادة يف اجلوانب 

  :اآلتية
يظهر اجلانب التنظيمي لإلدارة من :اجلانب التنظيمي لإلدارة - 1 - 3

ا عملية تنظيم للمشاركني من األفراد، ويتمثل يف قيام  خالل كو
ويف ربط املدير أو القائد بتنظيم نشاطات املعلمني أو العاملني، 

القائد أقسام النظام اإلداري بالعاملني فيه، وباألهداف اليت يسعى 
  .لتحقيقها 

يتمثل هذا اجلانب يف قيام : اجلانب االجتماعي لإلدارة  - 2 - 3
املدير أو القائد بتنظيم نشاطات اجتماعية وتنظيمات إنسانية 
ة للعاملني يف املؤسسة أو املدرسة لتحقيق أهداف مشرتكة، والقياد

  .هنا يتمحور هدفها يف تنسيق جهود العاملني 
إن التنظيم اإلداري تنظيم إنساين :اجلانب اإلنساين لإلدارة -3 - 3

وليس تنظيم آيل وميثل العنصر اإلنساين املكانة األوىل بني خمتلف 
  )8( .العوامل األخرى اليت تسهم يف حتقيق األهداف املنشودة 

اإلداري يف التنظيم هم  ومن هذا املنطلق فإن حمور السلوك
األشخاص وليس األدوات، أو الطرق، ومن هنا أيضًا يتضح دور 
القائد الرتبوي يف توجيه العنصر اإلداري يف املؤسسة أو املدرسة، 
وجعله أكثر فاعلية من خالل قيام القائد بعالقات إنسانية متبادلة 

إىل بينه وبني مرؤوسيه وإشراكهم يف مناقشة أمورهم واالستماع 
لذا فاإلدارة . آراءهم حول املواضيع ذات األمهية للعملية التعليمية

والقيادة متالزمتان، ال ميكن ألي منهما أن تعمل بفاعلية دون 
  .األخرى إذ إن القيادة هدف واإلدارة وسيلة

بعض املشتغلني باإلدارة التعليمية بني  :اإلدارة المدرسية - 4
رة املدرسية، فاإلدارة التعليمية تعين مفهومي اإلدارة التعليمية واإلدا

ا اإلداريون يف املستويات العليا يف اجلهاز  األعمال اليت يقوم 
التنظيم، اختاذ القرارات، حتديد  التخطيط،(التعليمي يف عمليات 

األهداف العامة، وضع املناهج واملقررات املدرسية، حتديد سن القبول 
ديد مواعيد االمتحانات يف باملدرسة، حتديد السلم التعليمي، حت

، واإلدارة التعليمية تكون داخل اإلدارات الفرعية )الشهادات العامة
واألقسام يف وزارة التعليم، بينما اإلدارة املدرسية هي الوحدات القائمة 
   .بتنفيذ السياسة التعليمية وختتص اإلدارة التعليمية برسم هذه السياسة

ذا  ،)املدارس( ملؤسسات التعليميةوتكون اإلدارة املدرسية داخل ا و
فإن اإلدارة املدرسية تُعترب جزء من اإلدارة التعليمية، وصورة مصغرة 

ا، وإسرتاتيجية حمدودة ترتكز فيها فعاليتها   .لتنظيما
مجيع تلك اجلهود املنسقة "ويف تعريف لإلدارة املدرسية هي 

ا مدير املدرسة مع مجيع العاملني معه  من مدرسني اليت يقوم 
وإداريني وغريهم بغية حتقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة حتقيقاً 
دف إليه األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى  يتمشى مع ما 

 )9(". أساس سليم

من هنا نرى بأن اإلدارة املدرسية هي التنسيق اإلداري 
 املدرسة والتنظيمي وختطيط جداول العمل على املعلمني والفنيني يف

والذي يقوم به املدير بطريقة فنية مدروسة جيداً، حبيث تتمشى 
ا املرسومة مسبقًا من أجل  وأهداف اإلدارة التعليمية وسياسا

 .الوصول إىل األهداف الرتبوية والتعليمية داخل املدرسة

وخالصة القول إن اإلدارة املدرسية هي اجلهة املسئولة عن 
يئة اجلو العام يف تنفيذ الربامج الدراسية  وإعدادها ومناقشة املناهج و

لذا أصبح من . املدرسة، وحتديد العالقات، ووضع حمكمات التقومي
الضروري للمشتغلني باإلدارة املدرسية معرفة املعلومات األساسية هلذه 
اإلدارة السيما بعد أن اتسع جماهلا ليشمل النواحي اإلدارية والفنية، 

رة توجه كامل جهدها واهتمامها للتلميذ أو وبعد أن أصبحت اإلدا
  .الطالب يف املدرسة، باإلضافة إىل البيئة واجملتمع
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وميكن استخالص تعريف شامل لإلدارة املدرسية من خالل 
ا عمليات التخطيط، والتنسيق، والتوجيه اليت : التعريفات السابقة بأ

وفقا تتفاعل بإجيابية ضمن مناخ مناسب داخل املدرسة وخارجها 
  .لسياسة عامة تصنعها الدولة مبا يتفق وأهداف اجملتمع والدولة

أصبحت اإلدارة : المدرسية الناجحة خصائص اإلدارة  - 5
املدرسية من األولويات اليت ترتكز عليها الدراسات واألحباث وذلك 
ملا هلا من دور يف تربية وتعليم النشء، وأضحت من أولويات الدول 

نوعية التعليم، وهو شعار ال ميكن حتقيقه إال العمل اجلاد لتحسني 
ا  وتشمل واجبات .من خالل املدرسة والطريقة الناجحة اليت تدار 

املدير جوانب العملية الرتبوية والتعليمية، باإلضافة إىل جوانب احلياة 
املدرسية املختلفة، ويدخل حتت هذه املهمات العديد من الواجبات 

  :خصائص اإلدارة الناجحة مايلي واملسؤوليات الفرعية، ومن
  .أن تكون متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد - 1- 5
أن تتسم باملرونة، يف التعامل مع املستجدات، والتكيف  -2- 5

  .حسب مقتضيات املواقف والظروف
أن تتميز بالكفاءة والفاعلية، ويتحقق ذلك باالستخدام  -3- 5

  .والبشرية األمثل لإلمكانات املادية
ا أي تغيري  -4- 5 رسم خطة عمل ناجحة و مدروسة حبيث ال يشو

  .أو تعديل أو نسيان
التقييم املستمر والتطوير الدائم وعدم اإلسراف يف اإلشراف  -5- 5

  .أو املتابعة
  :نظريات القيادة - 6

لقد شغلت ظاهرة القيادة معظم املهتمني مبجال اإلدارة وكان 
ا آراء كثرية وحبوث عديدة للوقوف على طبيعيًا أن يصدر بصدده

ا وفيما يلي أهم  طبيعتها وأبعادها واملفاهيم واألسس املتعلقة 
  : النظريات األساسية اليت اهتمت بالقيادة ومعاملها ونتائجها

تعد هذه النظرية من أقدم نظريات :  نظرية الرجل العظيم  -1- 6
ندت إىل افرتاض أن القيادة ويرجع تارخيها إىل عهد اإلغريق، واست

ا رجال عظماء، وأن القادة  األحدات والنتائج العظيمة يقوم 
ا أتباعهم وتفرتض . يولدون قادة ولديهم ميزات وخصائص يرغبون 

هذه النظرية أن التغريات اليت تطرأ على اجلماعة إمنا تتم عن طريق 
وقد وجهت هلذه النظرية العديد من . شخص ما له قدرات غري عادية

االنتقادات منها أن هذه النظرية ال تؤمن بتنمية املهارات القيادية، بل 
إن القائد يولد وله صفات القوة وهذا ال ميكن أن ينطبق على كافة 

ومنها أن القائد قدرته . اجملتمعات، فلكل جمتمع ظروفه وخصائصه
  .على التغيري ترتبط بالزمن الذي يتوىل فيه القيادة

اهتمت هذه النظرية بالسمات أو الصفات  : نظرية السمات -2- 6
الشخصية للقائد، حيث تشري إىل أنه إذا اجتمعت لدى فرد مسات 

وتنادي هذه النظرية . وصفات معينة، فإنه يكون مؤهًال للقيادة
  )10( .بتحديد السمات املشرتكة بني القادة الفاعلني

ويرى أنصار هذه النظرية أن الصفات القيادية تتمثل يف   
بادرة، والفعالية، واألمانة واإلخالص، والطموح والشهامة والذكاء، امل

واالستقالل والتفاؤل، وهناك من حدد السمات القيادية يف جمموعة 
  :من اخلصائص القيادية

  ).القدرة على التحدث -االستعداد -  مثل الذكاء(القدرة  -2-1- 6
 -ضية القدرات الريا -املعرفة  –مثل التقييم (اإلجناز  -2-2- 6

  ).املهارات
  ).املثابرة -املبادأة  –مثل االعتماد على النفي (املسؤولية  -2-3- 6
  ).التعاون -حسن العالقات  –املشاركة مثل النشاط ( -2-4- 6
اإلقتصادية  -مثل احلالة اإلجتماعية ( املركز االجتماعي  -2-5- 6
  )11( ).الشهرة -

ليت تناولت نظرية ساعدت االنتقادات ا: النظريات السلوكية -3- 6
السمات على إجياد حمددات أخرى للقيادة، وركزت النظرية اهتمامها 
على سلوك القائد من خالل تقييم مرؤوسيه لتحديد سلوكياته وكيفية 

 .تأثريه فيهم ويف أداء مهمته

تعتمد هذه النظرية على أن خصائص : النظرية الوظيفية -4- 6
تسب القائد كافة الصالحيات القيادة تتباين وفقًا لكل وظيفة، ويك

اليت ميارسها على املرؤوسني دون االعتماد على ثقافته أو قدرته على 
 - أ: اإلقناع وقد ظهر منطان من القيادة يف إطار النظرية الوظيفية

القيادة اليت تستخدم الوظيفة لغرض السلطة الشخصية بأسلوب 
املني بأسلوب القيادة اليت تفرض على الع -ب. متشدد لتنفيذ املهام

م   .علمي لدعم جهودهم وتنمية مهارا
تعتمد هذه النظرية على أن مسات القائد ترتبط : نظرية املوقف -5- 6

مع املواقف القيادية، وأن نوعية القادة ختتلف وفقًا الختالف املواقف 
والظروف، كما تفرتض النظرية عدم وجود أسلوب قيادي مثايل، وأن 

 أسباب خارجية وإمنا يرجع إىل الربط بني جناح القائد ال يعود إىل
  .السمات الشخصية واملوقف القيادي

مجعت هذه النظرية بني نظرية السمات : النظرية التفاعلية -6- 6
ونظرية املوقف، وتستند إىل أن القيادة عملية تفاعل اجتماعي بني 

م وحدد أنصارها . القائد ومرؤوسيه وحتقيق أهدافهم وحل مشكال
يد األبعاد واخلصائص اليت متكن القائد من النجاح مع مجاعة إىل حتد

معينة وهي اجملموعة العاملة، واملناخ االجتماعي للجماعة، ودرجة 
  .األلفة بني أفراد اجلماعة، ومدى االختالف يف وجهات النظر
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تنظر هذه النظرية إىل وجود عالقة تبادلية :  النظرية التبادلية -7- 6 
وسني، وترجع أمهية النظرية التبادلية يف القيادة إىل بني القادة واملرؤ 

تشجيعها لزيادة الوعي مبعرفة حاجات اآلخرين، وحرصها على 
وملا كانت الظواهر . التبادل العادل الذي حيدث بني القائد واملرؤوس

االجتماعية والطبيعية معقدة وال ميكن تفسريها بنموذج واحد، 
اولت القيادة إىل دمج كل النظريات اجتهت الدراسات احلديثة اليت تن

السلوكية، واملعرفية، واالجتماعية يف تفسري القيادة باعتبارها ظاهرة 
ا إن القيادة املدرسية املأمولة البد وأن تكون . تصعب اإلحاطة 

مهيأة ومعدة للقيام بدورها القيادي بكفاءة وفعالية من أجل تطوير 
ين عالقات إنسانية سواء داخل البيئة الرتبوية يف املدرسة، وأن تب

املدرسة أو خارجها لتمكنها من حتقيق أداء فعال وتكوين فريق عمل 
وذلك كله . حيقق األهداف الرتبوية املنشودة من العملية التعليمية

يشرتط أن تتوافر مهارات أداء حمددة يف كل قائد تربوي حىت يتمكن 
  .من القيام بدوره بكفاءة

  :رسةمواصفات مدير المد - 7
ورد يف األدبيات الرتبوية أن العملية التعليمية تتمثل يف ثالثة 

ومن باب الضرورة أن   املعلم والتلميذ واملنهاج،: عناصر أساسية
ُيضاف مدير املدرسة بوصفه عنصرا رابعا، فهو يشكل ركيزة للنظام 
التعليمي يف بلوغ أهدافه ونظرًا ألمهية الدور اهلام الذي يقوم به مدير 

درسة ال بد له من مواصفات ومميزات تؤهله للقيام بأعباء هذا امل
لكي يتمكن من القيام ) املعريف والقيادي واإلنساين(املركز، كالتأهيل 

بالواجبات املنوطة به، فمدير املدرسة هو القائد الرتبوي الذي ميتلك 
املؤهالت العلمية واخلربة والصفات الشخصية، ما جيعله يقوم باألدوار 

لوغ أهدافها املنشودة والقيادة املدرسية هي اليت تقوم بتوجيه القوى لب
العاملة يف املدرسة حنو حتقيق األهداف الرتبوية بأسلوب علمي 
دميقراطي يدفع العاملني لالنقياد له والتعاون يف سبيل حتقيق 

  )12(.األهداف الرتبوية، والقائد هو املشرف على تنفيذ اخلطط الرتبوية

لى مدير املدرسة الناجح أن يكون ملماً كما جيب ع
أهداف التنظيم ومبادئه وغاياته، : مبجموعة من األشياء منها

والواجبات واملسئوليات، واهليكل التنظيمي وتوجهاته، ومبادئ اإلدارة 
  )13( .العلمية

ومن الصفات اليت جيب أن تتوافر يف املدير اجليد والكفء ما 
  :يأيت

  .نضج الكاملالقدوة احلسنة وال -1- 7
  .اإلحساس باملسئولية املوضوعة على عاتقه -2- 7
سرعة التفكري يف إجياد حلول للمشكالت اليت تواجه اإلدارة  -3- 7

  .واملدرسة ومرافقها

  .أن يكون مرنا وقابال للتطور والتجدد يف العمل الرتبوي -4- 7
املهارة يف تنسيق العمل و يف إعداد وتقدمي التقارير الرمسية -5- 7
  .لعاملني واملعلمنيل

الربط الكامل مع كافة اإلدارات يف وزارة التعليم لتنسيق  -6- 7
  .اجلهود

حبيث يعترب املدير قائد تربوي يف املؤسسة الرتبوية يؤثر يف    
كافة العاملني، ويلهب فيهم املشاركة الكفؤة وحتمل املسؤولية يف 

ملأمول القابل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة وجيين معهم النجاح ا
من الواقع أن  و. للتحقيق من خالل سياسته احلكيمة وتنسيقه املميز

منصب مدير املدرسة ليس باملنصب البسيط اهلني الذي ميكن ملؤه 
املرجتل أو  االنتخاببكل من هب ودب عن طريق التعيني املتحيز أو 

الرتقية القائمة على أساس جمرد األقدمية، بل هو منصب خطري 
ومهم حيتاج إىل كل مقومات القيادة الشاملة الناجحة، ومما وجدي 

وهنا يتضح  تعلقه بإدارة البشر،د من خطورته وأمهيته هو مشوله و يزي
لقيادة مثل هذه األعداد اإلدارة اجليدة املطلوبة لنا حجم املسؤولية و 

املسؤوليات ن خمتلف الفئات مع تعدد املهام و الكبرية مالضخمة و 
  .متابعة عماها اليوميف وصعوبة اإلشراف و تداخل الوظائو 

أخريا إذا وجدنا مدرسة متطورة تنهج الطريق السليم حنو و 
التقدم والتطور وحتقق أهداف العملية التعليمية فنجد أن مديرها قد 

املتوقع أن النجاح يف و اتسم بالصفات اليت تناولناها يف هذه املقالة، 
ظيف الفعال ملكتشفات العلم حتقيق هذا اهلدف، يعين مزيدا من التو 

العضوي بني  لالرتباطيف جمال القيادة والسلوك القيادي، فهو مؤشر 
التطبيق العملي، مما يؤدي إىل املزيد من التقدم البحث العلمي و 

  .للمجتمع، واملزيد من الفعالية لقيادات العمل فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

224 
 

  :الهوامش
، األمناط القيادية وعالقتها باألداء )2004(طالل عبد امللك، . الشريف  .1

الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة، رسالة ماجستري، قسم العلوم 
 34ص . جامعة نايف. اإلدارية

دار : ، القيادة والدافعية يف اإلدارة الرتبوية، عمان)2006(علي أمحد، . ةعياصر   .2
  34ص  .مكتبة احلامدو 

ا املعاصرة، )2002(أمحد حممد، . الطبيب .3 ، اإلدارة الرتبوية أصوهلا وتطبيقا
  149ص . 3بنغازي، دار الكتب الوطنية، ط 

  42ص . مرجع سابق. الشريف .4
، مقومات القائد الناجح، جدة، دار اجملتمع للنشر ) 2002(حممود حممد، . علي .5

  25- 24ص . والتوزيع
  38ص مرجع سابق ). 2006(محدعلي أ. عياصر  .6
األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ). 2009(عبيد بن عبد اهللا . السبيعي .7

ص . كلية الرتبية، جامعة أم القرى. رسالة ماجستري. ضوء متطلبات إدارة التغيري
39   

  49ص  مرجع سابق. السريف .8
رسية، جدة، دار ، اجلديد يف اإلدارة املد)1978(حسني عبد اهللا، . حمضر .9

  84ص . الشروق
، اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة، اإلسكندرية، )2000(إبراهيم أمحد، .أمحد .10

  94ص . مكتبة املعارف احلديثة
، األمناط القيادية وعالقتها باألداء .) 2004(طالل عبد امللك، . الشريف .11

ماجستري، قسم العلوم املكرمة، رسالة  الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة مكة 
  .اإلدارية، جامعة نايف

، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث ) 1998(عبد الفتاح مراد،  .12
  853ص . و املؤلفات

  59ص . نفس املرجع السابق .13
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  هنية وعالقتها بفعالية األداءاستراتيجيات التصرف تجاه الضغوط الم
 )AVALدراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك نشاط المصب (

  زريبي أحالم
  جامعة وهران ، قسم علم النفس،  فراحي فيصل. تحت إشراف د  

  
  :ةـــــــــمقدم

تعترب الفعالية التنظيمية إحدى أبرز االسرتاتيجيات اليت تسعى 
عرب احلقيقي لتحقيق أهدافها املؤسسات إىل حتقيقها باعتبارها امل

  .احلالية واملستقبلية
فالفعالية التنظيمية ميكن قياسها من خالل فعالية أداء املوارد 
البشرية يف حتقيق الغايات واألهداف اليت يتم رمسها على مستوى 
املؤسسات، مبعىن آخر تعترب مستويات األداء الفعلية للموارد البشرية 

  ).171: 2008بربر، (يد الفعالية التنظيمية هي احملرك الطبيعي يف حتد
وقد أصبح االهتمام بالسلوك اإلنساين يف املؤسسات من أهم 
عوامل جناحها، لذا من الضروري االستجابة حلاجات العاملني 
م وعليهم يتوقف زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة  ومتطلبا

  ).3: 2009نقال عن بنات، (وحتسينها 
عاصر اليوم ثورة حقيقية يف املعلومات حتولت ويشهد عاملنا امل

، وما كان ذلك ليحدث لوال "قرية عاملية"معها الكرة األرضية إىل 
حركة التقدم العلمي واالكتشافات التكنولوجية احلديثة اليت لعبت 
دورا كبريا يف حتقيق الرفاهية للبشرية، لكن سرعان ما دفع االنسان 

عيش عصر السرعة، وأخذت حياتنا ضريبة هذا التقدم، إذ أصبحنا ن
بأمراض "اليومية يف التعقيد وبدأنا نسمع عن أمراض عديدة تعرف 

دد وتفتك بصحة اإلنسان النفسية "املدينة ، اليت ما انفكت 
واجلسمية، ولعل أبرز هذه األمراض ما يعرف بالضغوط النفسية أو 

  ).133: 2011نعامة، علي، (املهنية أو االجتماعية 
بحت ضغوط العمل واقع حياة والزمة من الصعب فقد أص

تفاديها فهي حتيط بكل متخذ قرار يف أي منشأة أو كيان إداري 
مهما صغر أو كرب حجمه وعليه يف ظل هذه الظروف أن يتخذ 
القرار املناسب يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب وبالتكلفة 

ملوضوع أو امهاله بالتايل أصبح من العبث التغاضي عن هذا ا. املناسبة
  ).7: 2010مصري، مصري، (

ومع ذلك ال تزال تعرتي بعض املؤسسات العربية عدة مفاهيم 
ا  خاطئة حول الضغوط إذ أن البعض يراها مرادف للقلق، أو إ

ا ليست توترا عصبيا،  ا ليست مرادفة للقلق، وأ حادثة طارئة مع أ
ا ليست وإمنا هي استجابة للظروف أو ملسببات الضغط كم ا أ

  بالضرورة أن تكون هذه الضغوط سيئة أو هدامة، إذ رمبا تكون حافزا 

  
للفرد حنو اإلجناز وحتقيق األهداف عندما تكون معتدلة، أما إذا  
  .كانت حادة فمن املمكن أن تكون ضارة وهّدامة للفرد وللمجتمع

وملا لضغوط العمل أو كما يسميها البعض الضغوط اإلدارية 
املهنية من آثار سلبية على الفرد واملنظمة على حد  أو الضغوط

سواء، وعلى حتقيق األهداف املرجوة من خالل عنصر األداء الفّعال 
الذي يعد مطلبا هاما وأساسيا يف حتقيق األهداف اليت تسعى إىل 

فإن . حتقيقها هذه املنظمات خاصة عندما يكون األداء فيها مرتفع
وى التنظيمي عندما يواجه العاملون يف عنصر األداء يتأثر على املست

املنظمات ضغوطا إدارية ذات أثر سليب مما يؤدي إىل العديد من 
) 4-3: 2003الروقي، (املشكالت ومنها مشكلة األداء املنخفض 

  .خاصة إذا مل حنسن التعامل معه
فاملشاكل املتعلقة باألداء مرتبطة بنفسية العاملني وصحتهم 

د أيام الغياب، وإرتفاع حوادث العمل مما يؤدي وكذا ارتباطها بازديا
إىل خسارة كبرية، وهذا ما جاءت به جلنة الرقابة لإلنتاجية يف القطاع 

من حاالت الغياب عن  %50أنه أكثر من  2000األورويب لسنة 
العمل تعود إىل الضغوط وتشري يف ذات الصدد اهليئة األوروبية 

أن موظف أورويب من ثالثة  2000للسالمة والصحة يف العمل لسنة 
من أمراض الدم والشرايني اليت  %16 و. مصاب بضغوط العمل

مما يصيب النساء تعود إىل ضغوط  %22تصيب الرجال يف أوروبا و 
العمل و أمراض أخرى لنفس السبب مثل إصابات العضالت 

وهذا حسب املؤسسة األوروبية . والعظام واضطرابات الصحة الذهنية
، كما تشري اللجنة 2000احلياة اليومية واإلنسانية لسنة  ملراقبة شروط

أن ضغوط  2000األوروبية لالستخدام والشؤون االجتماعية لسنة 
مليار أورو يف السنة، جلهة الوقت  20العمل تؤدي إىل خسارة 

  ).109: 2007مكي، (الضائع وتكاليف العالج 
 االضطرابات من واسع مبدى احلياة ضغوط ترتبط وبينما

 تعويضية عوامل مبثابة املواجهة تعد مصادر فإن واجلسدية، النفسية

 أن بشرط معاً، واجلسدية النفسية بالصحة االحتفاظ على تساعدنا

 االسرتاتيجيات أو العمليات هي وما التحمل، كيفية الفرد يعي

 على العمليات تلك إىل بعضهم ينظر كما ما، موقف ملعاجلة املالئمة

ا َّ  النفسي بالتوافق االحتفاظ على الفرد تعني اليت ستقراراال عوامل أ
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 اقتناع هناك وبات حياته، يف الضاغطة الفرتات أثناء واالجتماعي

 سؤال عن اإلجابة حماولة يف العمليات هذه بدراسة االهتمام بضرورة

 الضغوط يدير أو يطيق أو يتحمل أن الفرد يستطيع كيف فحواه

  حياته؟ خالل بنجاح

 درجات إىل املختلفة واملنظمات املؤسسات مالع ويتعرض

 تبنيهم يف يتفاوتون مث ومن ألعماهلم أدائهم أثناء الضغوط من متباينة

: 2010الضرييب، ( الضغوط تلك ملواجهة متنوعة ألساليب جلوؤهم أو
672(  

بالتايل موضوع ضغوط العمل من املوضوعات اليت يستوجب 
ا سواء أكان ذلك على مس توى الفرد، أو املنظمة حيث االهتمام 

ذه الضغوط ميثل تكلفة كبرية على الفرد واملنظمة  أن االستخفاف 
واجملتمع وله آثار سلبية عميقة، هذا االهتمام جيب أن ينعكس جليا 
يف موضوع البحوث والدراسات التطبيقية؛ ومن هنا جاءت هذه 

الضغوط الدراسة لتبحث عن العالقة بني إسرتاتيجيات التصرف جتاه 
  .املهنية وفعالية األداء

 :اشكالية الدراسة -1

 واليت الضاغطة، املواقف من العديد حياته يف الفرد يواجه

 من الكثري على تنطوي وأحداث فيها، مرغوب غري خربات تتضمن

 وقد كافة، احلياة جماالت يف والتهديد اخلطر وعوامل القلق، مصادر

 شخصية جوانب عظمم على الضاغطة املواقف تلك آثار انعكست

  .الفرد
 يف العاملني على وآثارها ومصادرها النفسية الضغوط تعدكما 
 اهتمام نالت اليت املوضوعات من املختلفة والتنظيمات املؤسسات

 الظاهرة هذه وجود رغم األخرية، اآلونة يف خاصة الباحثني من الكثري

 على ةسلبي نتائج من الضغوط هذه تسببه ملا نتيجة اإلنسان بوجود

 ورمبا الغياب، أيام وازدياد لديهم، األداء واخنفاض ،العاملني نفسية
 يف تتمثل كبرية خسائر املؤسسة تكبد وبالتايل العمل، حوادث ارتفاع

  .)671: 2010الضرييب، ( اإلنتاج واخنفاض العاملني، تعويضات
حيث يعد األداء مطلب جوهري ألي جهاز حكومي أو 

ئي حملصلة مجيع النشاطات، فإذا كان معدل خاص، كونه الناتج النها
األداء يف أي منظمة مرتفع فإن ذلك يعد إشارة واضحة لنجاح 
املنظمة وتقدمها عكس ما إذا كان هذا األداء منخفض فإنه يدل 

  .)6-5: 2003الروقي، (على فشل املنظمة وتأخرها 
كما جند أن األداء يتأثر مبستوى الضغوط اليت يتعرض هلا 

 جلوؤهم أون يف املؤسسات ومن مث يتفاوتون يف تبنيهم العاملو 

  .الضغوط تلك ملواجهة متنوعة ألساليب

 من الضغوط هلذه مواجهتهم وطرق تعاملهم يف األفراد يتفاوت

ا، اليت األساليب خالل ا، اليت واالسرتاتيجيات يتبعو  يستخدمو

 "الزاروس" ذكره ما ذلك ويؤيد. الضغوط هلذه إدراكهم وكيفية
)Lazarus( التوتر، ضحايا  جمرد األفراد ليس" بقوله اجملال هذا يف 

 اليت والكيفية ،املؤثرة احلوادث بوساطتها يقدرون اليت الكيفية ولكن
م مصادر ا مونيقوِّ   اللتان هم احلوادث تلك مع التعامل على قدرا

و ). 673: 2010الضرييب، " (التوتُّر وطبيعة املؤثر العنصر نوعية تقرران
  :الدراسة على النحو التايل تساؤالتعلى ضوء ذلك ميكن صياغة 

هل توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  .1
  جزئيةو ينقسم هذا التساؤل إىل تساؤالت  وفعالية األداء؟

  :كالتايل
هل توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

  ألداء؟وفعالية ا) املشكل(اإلجيايب 
هل توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

  وفعالية األداء؟) االنفعال(السليب 
هل توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

  وفعالية األداء؟) التجنب(السليب 
لإلجابة على التساؤالت املطروحة متت : فرضيات الدراسة -2

  :صياغة الفرضيات التالية
عالقة إرتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف وفعالية  توجد .1

  :وتتفرع إىل فرضيات جزئية. األداء
توجد عالقة إرتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

  .وفعالية األداء) املشكل(اإلجيايب 
توجد عالقة إرتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

  .وفعالية األداء) االنفعال(السليب 
عالقة إرتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف السليب  توجد -
  .وفعالية األداء) التجنب(
  :أهداف الدراسةو أهمية  -3

  :تكمن أمهية الدراسة احلالية فيما يلي
بني أبعاد حماولة تقدمي إضافة جديدة من خالل دراسة العالقة 

لدى عمال شركة سوناطراك  اسرتاتيجيات التصرف وفعالية األداء
ملصب، و هذا يف ضوء قلة و ندرة الدراسات اليت تناولت نشاط ا

، إذ أن الدراسات يف حدود علم و اطالع الباحثة هذا املوضوع
  .العالقة بني الضغط املهين واألداء الوظيفياملوجودة ركزت على 

دف إىل التحقق من العالقة بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  كما 
  .وفعالية األداء
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  : سةمصطلحات الدرا
  الضغط المهني: أوال

 :مفهوم الضغط النفسي .1

يبدو أن املصطلح قد إشتق من الكلمة الفرنسية القدمية 
(Destesse)  واليت تشري إىل معىن االختناق والشعور بالضيق

واليت أشارت إىل الشيء  (Stress)والظلم، وقد حتولت يف االجنليزية 
ن املصطلح يف األصل غري احملبب أو غري املرغوب به، وميكن القول إ

قد استخدم للتعبري عن معاناة وضيق واضطهاد، وهي حالة يعاين 
  .فيها الفرد من االحساس بظلم ما

  :وقد وردت يف اللغة االجنليزية ثالثة مصطلحات هي
 .(Stressor)الضواغط  -

 .(stress)الضغط  -

  ).88: 2010عبدالعزيز، ( (Strain)اإلنضغاط  -
ن الكلمات لتعريب هذه الكلمة، ويستخدم الباحثون العديد م

 -كرب  –شدة  -إنعصاب( باإلضافة إىل الضغوط تستخدم كلمة 
تأزم نفسي   –شد  –مشقة  -توتر –وطأة  –اضطهاد  –ضائقة 

  ).صراع –مواقف متطرفة  –أزمة  –ضغط إنفعايل  –تعب نفسي
هذه التعددية بأن السبب يرجع إىل كثرة امليادين ) الزاروس(ويربر 
الت اليت يستخدم فيها هذا املضمون، وإىل ولع الباحثني واجملا

باستخدام مفهوم دون آخر ليكون أكثر داللة وتعبريا يف جمال 
م    ).89: 2010عبد العزيز، (ختصصا

يعرف على أنه صراع أو حالة من التوتر النفسي الشديد، وتعرف 
ا عوامل خارجية ضاغطة على الفرد، سواء  الضغوط النفسية على أ
بكليته أو جزء منه، وبدرجة توجد لديه إحساسا بالتوتر، أو تشويًها 

فإن ذلك قد ... يف تكامل شخصيته، وحينما تزداد حدة الضغوط 
يفقد الفرد قدرته على التوازن، ويغري منط سلوكه كما هو عليه إىل 

  ).208: 2003شحاته و النجار،(منط جديد 
، الطبيب )Hans Selye"(هانز سيلي"حسب -  

بأعماله وأحباثه حول الضغط الذي أعطاها أرضية الكندي املعروف 
فالضغط إذا االستجابة غري . "1930علمية وافية ابتداءا من سنة 

احملددة للجسم اجتاه أي وظيفة تتطلب منه ذلك سواء كانت سببا 
  .(Huffman, 2007: 380)"أو نتيجة لظروف مؤملة أو غري سارّة 

لشعور بالعجز يكون الفرد حتت ضغط عندما يكون لديه ا -
  .، بسبب حدث جديد؛ َعَلْيِه مواجهته)أو حيتمل توقعه( الشديد 

بني املطالب اليت " كحالة تباعد" وبالتايل يظهر الضغط   
يستلزمها هذا احلدث كما يدركها الفرد وما لديه من امكانيات 

  .ونتيجة هذا التباعد هي الشعور بفقدان السيطرة. لالستجابة له
املسؤولة عن حدوث تغريات، تكون مصحوبة هذه الوضعية هي 

سبب يف اختالل التوازن مبظاهر فيزيولوجية ونفسية، واليت تكون 
حيث أن هذه املظاهر ختتلف حسب طبيعة احلدث . الداخلي للفرد

 .(BOUDARENE, 2005: 8) وحسب خصائص كل فرد

 :النظريات المفسرة للضغط النفسي .2

يعترب الباحث ): Walter canon" (والتر كانون"نظرية 
أّول من (Walter canon)  "والتر كانون"الفسيولوجي األمريكي 

استخدم مصطلح الضغط، وذلك من خالل دراسته عن فسيولوجية 
  .االنفعال، مبا يف ذلك القلق

تفسري االستجابات الفسيولوجية ) canon( "كانون"وقد حاول  
ن واحليوان للضغوط، يف دراسته عن كيفية استجابة كل من اإلنسا

لتهديد خارجي، ولقد وجد أّن هناك عددا من األنشطة املتتابعة 
اليت تستثري الغدد واألعصاب، لتهيئ اجلسم ملواجهة اخلطر أو 

  .اهلروب، واليت أطلق عليها أعراض املواجهة أو اهلروب
كما بني أّن هناك تغريا يف الوظائف الفسيولوجية، وذلك   

يئ اجلسم ملواجهة املواقف  الكظرية بإفراز هرمون الغدة اليت 
الطارئة، وكذا دور النظام السمبثاوي يف االستجابات الدفاعية، فقد 

مركزا على  - هانز سيلي–ألعمال  "كانون"مهدت نتائج أحباث 
ا اجلسم ملختلف وقائع احلياة  : 2011طاحل، (الطريقة اليت يتكيف 

77.(  
ه النظرية عامل قدم هذ (Hans Selye) : "هانز سيلي"نظرية 

ومت إعادة صياغتها مرة  (Hans Selye) "هانز سيلي"الفسيولوجيا 
، ويعترب األب احلقيقي لنظرية الضغط النفسي 1976أخرى عام 

احلديثة ويؤمن بأن درجة معتدلة أو متوسطة من الضغط النفسي 
  .تؤدي إىل اضطراب التوازن اجلسمي

بعد صياغتها  على هذه النظرية (Selye) "سيلي"وقد أطلق 
 GAS) "General Adaptation"متالزمة التكيف العام 

Syndrome ( إذ يؤكد أن التعرض املستمر أو املتكرر للضغوط
يؤدي إىل تأثريات سالبة على حياة الفرد، مما يفرض متطلبات 
فسيولوجية أو اجتماعية أو انفعالية أو نفسية أو اجلمع بينهما، وهذا 

ل طاقاته ملواجهة تلك الضغوط، وهنا يؤدي بالفرد إىل حشد ك
  .يدفع مثنها يف شكل أعراض فسيولوجية
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سلسلة من االستجابات اجلسمية ملهامجة : وزملة التكيف العام هي
املرض، ويطلق عليها عامة، ألن االستجابات الفسيولوجية الثالثة 

  :التالية واليت حتدث يف العديد من املواقف الضاغطة وهي
 .لغدة األدريناليةتضخم أو اتساع ا -1

غدة صغرية صماء قرب قاعدة (انكماش الغدة الصعرتية  -2
 .واجلهاز اللمفاوي املسئول عن مقاومة األمراض) العنق

 ).60: 2009الغرير وأبو أسعد، ( القرح اهلضمية  -3

  :نظريته يف ثالثة مراحل وهي (Selye) "سيلي"وقد وصف 
  :رد الفعل التنبيـهي: أوال

من  )Stressor(كرد فعل لعامل ضاغط   تظهر هذه االستجابة
ينشط إفراز و ) Pituitary Gland( خالل إفرازات الغدة النخامية

مما يؤدي إىل زيادة ) Adrenaline Hormone(هرمون األدرينالني 
توتر يزداد ضربات القلب و يرتفع ضغط الدم و  سرعة معدل

  .نشاط الفرد بشكل ملحوظالعضالت ويزداد 
   :ابة المقاومةمرحلة استج: ثانيا

يف حال استمرار تعرض الفرد للعامل الضاغط فستظهر استجابة 
و ) ACTH(حيث يستمر إفراز هرمون  ،)Resistance( املقاومة
مما  مبعدل أكرب قليال عنه من مرحلة التنبيه،) Corticoid(هرمون 

  .يساعد الفرد على زيادة مقاومة اجلسم يف مواجهة األعباء
  : هاكمرحلة اإلن: ثالثا

تعرض الفرد للضغوط، فان طاقة اجلسم سوف استمرار و إذا ما زاد 
تكون قد استنفذت، و إذا استمرت اإلستجابات الدفاعية لفرتة 
طويلة فقد تظهر أمراض التكيف أو أمراض الضغوط من مثل 

اك العصيب و غري ذلك من األمراض   .   أمراض القلب و اإل
الضغوط ذات أمهية خاصة، وذلك  هذا وتعترب نظرية  هانز سيلي يف

ا نظرية عامة للتفاعل مع الضغوط على مدى الزمن، وتزودنا  أل
بتصور عن التفاعل بني العوامل البيئية و اجلانب الفسيولوجي يف 

  .    )Stress Illness( عالقتها بأمراض الضغوط
يف الضغوط أنه حد من  (Selye) "سيلي" ومن النقد املوجه لنموذج

افرتض أن استجابة وامل النفسية يف إدراك الضغوط، و عدور ال
الضغوط موحدة أو عامة، يف الوقت الذي يرى فيه العلماء أن 

م وإدراكهم و استجابة األف بنائهم البيولوجي راد تتأثر بشخصيا
  .)24-23: 2004عوض اهللا، (

وتركز ): Lazarus & Folkman" (الزاروس وفولكمان"نظرية 
الضغط النفسي كعملية تكيفية دينامية متبادلة هذه النظرية على 

ويرى أن الضغط النفسي عالقة متبادلة بني الفرد والبيئة يقيمها الفرد 
ا مرهقة وتتجاوز مصادره وتعرض صحته للخطر، ويشري  على أ

إىل فائدة التقييم النفسي للخربات اليت تشكل " الزاروس وفولكمان"
وترى وجهة النظر هذه أن ضغطا من وجهة نظر دينامية نشطة، 

جسم اإلنسان يبذل جهدا ويستجيب للتكيف وإعادة التوازن حال 
تعرضه للخطر، مما يؤكد أن التكيف عملية نشطة ومستمرة وليست 

  .عملية سلبية وجامدة
 (Lazarus & Cohen)" الزاروس وكوهن"وقد أشار   

 Cognitive Appraisal )إىل النموذج املسمى بالتقييم املعريف 

Model) والذي يشمل التقييم األويل والتقييم الثانوي.  
يشري إىل وصف الفرد للموقف على أنه مهدد  التقييم األولي و

 التقييم الثانويأما . وخطري ويكون على صورة إدراك لذلك املوقف
يشري إىل استعمال الوسائل والعمليات املعرفية للتعامل مع الضغط 

" بيك"و  (Ellis)" أليس"مع كل من  النفسي واملواجهة وهذا يتفق
(Beck)،  بأن األحداث واملواقف املسببة  "الزاروس"ويوضح

للضغط النفسي خارجية تقع يف حميط الفرد وداخلية متثل اجلانب 
  .الشخصي واليت تتكون من التصور اإلدراكي حنو العامل اخلارجي

إىل  (Lazarus & Roskies)" روسكيو  الزاروس"وقد أشار 
هناك ثالثة أساليب أو مناذج ميكن العمل من خالهلا للتكيف أن 

  :مع حاالت الضغط النفسي وهي
واليت تعين عملية  (Problem Solving)حل املشكالت   -1

منظمة تشتمل على خطوات متسلسلة لالستبصار عند تفكري الفرد 
 .حبل املشكلة اليت تواجهه

من  وهذا (Cognitive Reappraisal)اإلدراك املعريف   -2
األساليب الفعالة اليت يستطيع الفرد من خالهلا تعلم التفكري الواقعي 

 .والتخلص من التشوهات اإلدراكية يف مواجهة املشكالت

وهذه من األساليب  (Relaxation Training)االسرتخاء   -3
الفعالة اليت تعمل على إزالة التوتر من العضالت والتخلص من 

الغرير و أبو أسعد، (يطة بالفرد الضغط الناتج عن املشكالت احمل
2009 :65-66  .(  

ة لنظرية ): Endler) (1990" (إندلر"نموذج  وهو مشا
حيث يؤكد هذا النموذج على العالقة  )Lazarus(" الزاروس"

الدينامية بني الفرد والبيئة وأن البيئة تؤثر يف سلوك الفرد ويتأثر الفرد 
ية كل من باألحداث يف البيئة، وهكذا يعرتف هذا النموذج بأمه

العوامل البيولوجية واالجتماعية والنفسية يف الشخصية، ويعرف البيئة 
ا اخللفية العامة أو السياق الذي من خالله حيدث السلوك يف  بأ
 حني أن املوقف هو اخللفية العابرة أو املؤقتة أو املثري، وميكن أن
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يفسر بوصفه عنصرا داخل املوقف، كما يؤكد إندلر على اإلدراك 
  .وصفه عامال نفسيا يتضمن التفاعل بني الشخص واملوقفب

كلمة الضغط لوصف   )Endler(" إندلر"ويستخدم   
التفاعل بني الشخص واملوقف الذي من خالله يدرك الفرد التهديد 
أو اخلطر، كما يعرتف إندلر بالعوامل الفينومينولوجية واملعرفية  
كجوانب هامة يف الشخصية، ويرى إندلر أن متغريات الشخصية 

فاعل مع املتغريات املوقفية لتساهم يف إدراك الفرد للموقف يف تت
البيئة، فإذا أدرك الفرد املوقف بوصفه مهددًا أو خطراً، فإن ذلك 
يؤدي إىل زيادة قلق احلالة لديه، والزيادة يف قلق احلالة تؤدي إىل 

حسني وحسني، (استجابات وسلوكيات املواجهة للموقف 
2006:60.(  

ذلك ألنه أقرب النماذج ) Endler( "إندلر"موذج نتبنت الباحثة 
املمكن استعماهلا يف هذه الدراسة، كما قد مت االعتماد على املقياس 

واملكيف  )Parker) (1990" (باركر"املطبق من طرفه و زميله 
 )Rolland ()1998( "روالن"على اجملتمع الفرنسي من طرف 

كبداين خدجية، ( CRASCواملكيف من طرف فرقة البحث 
  ).2006مليكة، شعبان الزهراء، فراحي فيصل  قويدري

 :مفهوم الضغط المهني .3

حسب دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل؛ حالة ذاتية 
حتدث اضطرابا نفسيا أو جسميا بسبب محلة من املتغريات  
م  واملؤثرات اليت تؤثر يف سلوك العاملني ويف تكيفهم ويف تعاو

شعور بالقلق واإلحباط والصراع وتوثر وأدائهم، ومن هذه املؤثرات ال
العالقات اإلنسانية وضعف احلوافز وضغط الرقابة وكثرة العقوبات 

  .وصعوبة البيئة املادية
حالة يعيشها العاملون داخل التنظيم تؤثر يف السري الطبيعي للعمل 
ويف معنويات العاملني ويف العالقات االجتماعية ألسباب عديدة 

قة والتهديد بالعقاب والطرد، والعمل لساعات منها الرقابة اللصي
إضافية، واإلشراف الضعيف، وتوتر العالقة مع الزمالء، والعمل 

 ). 85: 2011قاسيمي، (اململ وضغط املنافسني 

ليس سوى ردود األفعال الفسيولوجية،  -الضغط على وجه العموم
بيئة  واالنفعالية، والنفسية حلوادث أو أشياء معينة مهددة للفرد يف

وتتضمن ردود األفعال الفسيولوجية عالمات على االستثارة . العمل
وضربات القلب، وزيادة ضغط الدم،  سرعة التنفس،: الزائدة، مثل

ويبدو أن هذه االستجابات الفسيولوجية تساعد . وتصبب العرق
الفرد على التصدي لألخطار احملتملة، أو النجاة منها، أي أننا أمام 

 .فاجلسم يستعد فسيولوجيا للمواجهة أو اهلرب .لفرأدوات الكر وا

 أما االستجابات االنفعالية للضغط، فتتضمن القلق واخلوف،
  .)290 :1999رجييو، ( واإلحباط، والقنوط واليأس

ضغط العمل ) Beehr & Newman" (بيهر و نيومان"يعرف 
حالة ناشئة عن تفاعل الناس و أعماهلم، وتتصف بتغريات "على أنه 

  .خل الناس جتربهم على اخلروج عن عملهم العاديدا
استجابة "ضغط العمل على أنه ) Luthans" (لوثانز"كما عرف 

ارجي ينتج عنه احنراف جسماين متكيفة ملوقف أو ظرف خ
: 1997نقال عن حرمي، (أو سلوكي ألفراد املنظمة /نفساين، وو /أو

378.(  
  :من خالل ما سبق ذكره نستخلص اآليت

هو سوى ردود األفعال الفسيولوجية واالنفعالية ضغط العمل 
والنفسية ملختلف املتغريات احمليطة بالعاملني يف بيئة العمل اليت متثل 

  .ديدا هلم، ويرتتب على ذلك آثار سلبية على صحة العاملني
  إستراتيجيات التصرف .4

مع الضغوط  عاملبدراسة موضوع اسرتاتيجيات الت االهتمامبدأ 
  )Murphy( 1962 "مورفي"لستينات، وتعد دراسة النفسية منذ ا

كما ورد يف الزاروس من أوائل الدراسات اليت استخدمت مصطلح 
، وذلك لإلشارة إىل األساليب اليت يستخدمها  مع الضغوط عاملالت

دف السيطرة عليها مرمي، ( الفرد يف تعامله مع املواقف املهددة 
2007 :151.(   

سياق جد حمدد يعود أصله للتيارات  إن هذا املفهوم ينتمي إىل
) Coping(كما أن تصور عملية التعامل . العديدة واملختلفة

كاستجابة للتوتر، وكإسرتاتيجية تكيف يستعملها املرء ملواجهة 
التهديدات املختلفة النامجة عن احمليط اخلارجي أو عن االنفعاالت 

ملواجهة بالتجنب الداخلية، فعلى سبيل املثال املواجهة باهلروب، أو ا
  .الناتج على اخلوف أو اهلجوم الناتج عن الغضب

ومن هذا املنظور تشكل اسرتاتيجيات التعامل جمموعة من  
السلوكيات املكتسبة عرب الساللة البشرية أمام التهديدات احليوية و 
تستعمل تفاضليا حسب املوقف، والذي تطور بدوره مع النصف 

معتمدا يف ذلك على البيولوجية وعلم الثاين من القرن التاسع عشر 
  .النفس احليوان

ومن جهة أخرى تشكل اسرتاتيجية التعامل إرثا من مرياث علم 
وجيب الرجوع إىل األعمال اليت " Ego Psychologie"النفس األنا 

تناولت تصنيف آليات دفاع األنا اليت تطرق إليها باحثون خمتلفون 
التمييز بني األفراد بصفة مستقرة  بغاية إجياد الثوابت اليت متكن من

  ).37: 2012مساين، (
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يرجع أصل كلمة كوبينغ إىل اللغة اإلجنليزية وهي مشتقة من فعل 
)to cope ((Richmam 1966)  وتعين القدرة على التعامل

ليس هناك أمناط مقننة هلذا . بسهولة مع البيئة والظروف الصعبة
ل بعض األفكار واملبادئ التعامل باعتبار أن جناحه يظهر من خال

حكم والتخفيف والتعامل بسهولة مع تاليت يتخذها الفرد من أجل ال
 Marie Christine"الوضعيات الصعبة يف حني أشارت 

Albaret"  إىل مصطلح الكوبينغ بأنه تكيف ودفاع وجتاوز وأصبح
هذا املصطلح متداوال كونه مبثابة عملية التحكم وعامل 

 شعباننقال عن ( يف تسيري املواقف املقلقة (Stabilisateur)استقرار
  ).177: 2008فراحي، و 

  :فهو مفهوم مركب من لفظني) 1992"(بن طاهر بشير"حسب 
وتشري إىل طابعها الوظيفي، حيث تستهدف  :استراتيجية -

 .التخفيف من التوتر

وهو مفهوم يصف تعامل الفرد مع ما يواجهه من  :تصرف -
بن (دود أفعاله إجتاه هذه املواقف مواقف معيقة، واستجاباته ور 

  ).40: 1992طاهر، 
ا جمموعة من األساليب "على  :)Moss( "موس"كما يعرفها   وأأ

ا الفرد للضغوط ويتكيف معها ويكون  الوسائل اليت يتصدى 
أسلوبه يف احتواء املوقف إما أن يكون إقداميا معرفيا وإما سلوكيا 

  ."سلوكيا وإما إحجاميا معرفيا أو
إلسرتاتيجيات )Carl Meniniger" (كارل ميننجر"تعريف 
ا حيل ووسائل تنظيم طبيعية سوية للضغوط: "التعامل مرمي، " (بأ
2007 :150.(  

هي ): Folkman &Lazarus" (الزاروس وفولكمان"تعريف 
جمموعة اجلهود املعرفية والسلوكية املوجهة للسيطرة، أو التقليل أو 

دد أو تتعدى موارد الفرد  تقبل املتطلبات الداخلية أو اخلارجية اليت 
 ).39: 2012مساين،(

ا الوسيلة أو  ومما سبق ميكن تعريف إسرتاتيجيات التصرف على أ
الطريقة اليت يتبعها الفرد للتكيف أو التعامل مع الضغوط ويكون 

  .أسلوبه يف ذلك معريف أو سلوكي
لتصرف إىل وتشري أغلب الدراسات اليت تطرقت إلسرتاتيجيات ا

شعبان، (ظهور املشكل كحل مناسب يلجأ إليه الفرد كدراسة 
  ).1984الزاروس وفولكمان (ودراسة ) 2006فراحي وأخرون 

 مواجهة أساليب" حتت عنوان )2010(ودراسة عبد اهللا الضريبي 

 دراسة: المتغيرات ببعض وعالقتها المهنية النفسية الضغوط

  "بدمشق القدم زجاج نعبمص العاملين من عينة على ميدانية

 ملواجهة العمال يتبعها اليت األساليب عن الكشف إىل دفاليت 

 هناك كانت إذا ما ومعرفة إليها اليت يتعرضون املهنية النفسية الضغوط

 ملتغريات تعزى الضغوط مواجهة أساليب يف إحصائياً  دالة فروق

 مصنع عمال لدى العمر اخلربة، سنوات العلمي، املؤهل :الدراسة

 اختريوا عامل (200) على الدراسة أجريت .بدمشق القدم زجاج

 أساليب مقياس الباحث طبق وقد .العرضية العشوائية بالطريقة

 .النفسية الضغوط مواجهة

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 لدى السلبية األساليب من استخداماً  أكثر اإلجيابية األساليب .1

 .البحث عينة أفراد

 أساليب يف والعمر التعليمي، املؤهل بني للتفاعل ثرأ وجود .2

 .البحث عينة أفراد لدى الضغوط مواجهة

 مواجهة أساليب استخدام يف إحصائية داللة ذات فروق وجود .3

 التقييم إعادة إىل الدين، واللجوء والتحدي، املواجهة( الضغوط

 تعزى اإلجيابية لألساليب الكلية الدرجة ويف) للمشكلة اإلجيايب

 الشهادة محلة لصاحل وذلك، )ثانوي أساسي،( العلمي للمؤهل

 .الثانوية

 املؤهل ملتغري تعزى السلبية األساليب استخدام يف فروق توجد ومل

 .العلمي

 وكذلك مجيعها، اإلجيابية األساليب استخدام يف فروق وجود .4

 األكرب اخلربة فئة وذلك لصاحل اخلربة، ملتغري تعزى الكلية الدرجة
 التنفيس أسلوب استخدام يف وكذلك ،)سنوات 10 من أكثر(

 اخلربة فئيت لصاحل وذلك السلبية، لألساليب والدرجة الكلية االنفعايل

 .األصغر

 اإلجيابية األساليب استخدام يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 وذلك العمر، ملتغري تعزى هلذه األساليب الكلية الدرجة ويف مجيعها،

استخدام  ويف، )سنة 50 من أكثر( األكرب عمريةال الفئة لصاحل
 وذلك السلبية، لألساليب الكلية والدرجة االنفعايل التنفيس أسلوب

  ).سنة 50-36(، )سنة 35-20(ر األصغ العمر فئيت لصاحل
  الفعال األداء :انيثا
 :مفاهيم األداء .1

التعريف اللغوي لألداء؛ حيث يعّرف لغة بأنه إجناز عمل ما 
  ).152: 2007حيياوي، (

إجناز يتم : "حسب معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية يعترب األداء
شحاته " (باستخدام الفرد إلمكاناته اجلسمية أو العقلية أو النفسية

  ).29: 2003و النجار،
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أما عن مفهوم األداء حسب عقيل حممود رفاعي فهو يعىن 
مؤسسة إىل جمموعة املخرجات أو األهداف املتوقعة اليت تسعى أي "

  ).147: 2009رفاعي، " (حتقيقها
األساس الذي من خالله يتم احلكم على "يقصد باألداء هو 

فعالية األفراد واجلماعات واملؤسسات ويقصد به من زاوية أخرى 
  ).172: 2008بربر، " (إجناز هدف أو أهداف املؤسسة
لألداء " قيرة"و" سالطنية"، "غربي"يف حني أشار كل من 

بط باجملهود الذي يبذله كل فرد يف املؤسسة، ويف نفس يرت"بأنه 
الوقت، يعرب على املستوى الذي حيققه هذا الفرد، سواء من ناحية  

غريب، " (كمية وجودة العمل املطلوب، أو الوقت احملدد للقيام به
  ).130: 2007سالطنية، و قرية، 
نشاط ميكن الفرد من اجناز "األداء بأنه " لميرا"كما يعرف 

همة أو اهلدف املخصص له بنجاح ويتوقف ذلك على القيود امل
نقال عن بنات، "(العادية لالستخدام املعقول للموارد املتاحة

2009:32.(  
  :ميكن تعريف األداء كمايلي

األداء سلوك حيدث نتيجة؛ السلوك هو النشاط املكلف به 
. الفرد ويتم باستخدام إمكاناته اجلسمية أو العقلية أو النفسية

والنتيجة تتمثل يف املخرجات أو األهداف املتوقعة اليت تسعى أي 
 .مؤسسة إىل حتقيقها

 :مفهوم الفعالية  .2

، "بالفرنسية) "Efficacité(يطلق مفهوم الفعالية، أي 
، على عملية القيام بفعل أو "باإلجنليزية) "Effectiveness(و

تصرف أو إجناز مهمة، بطريقة خالية من اخلطأ، من حيث 
  .خطيط واإلجناز والنتائج احملصل عليهاالت

ا اإلجناز، أو احلصول على خمرجات  كما ميكن أن نعرفها بأ
متقنة، من نتائج جيدة ذات جودة مرتفعة بأدىن تكلفة، أي يف أقل 

  ).24: 2006غيات، (وقت وبأقل جهد ممكن 
إىل الفعالية مبعىن حتقيق النتائج أو " مدحت أبو النصر"يشري 
 األهداف وحسن اختيار العناصر املالئمة لتحقيق الوصول إىل
كذلك فإن الفعالية تشري إىل إجناز العمل املطلوب . النتائج املقررة

  ).74: 2012أبو النصر، (
  :من خالل ما سبق ميكن استخالص التعريف التايل

تعين الفعالية مدى حتقيق املنظمة ألهدافها وذلك من خالل 
ج بطريقة خالية من اخلطأ، يف أقل احلصول على أكرب كمية إنتا 

  .وقت ممكن وبأقصى سرعة وبأقل التكاليف وأقل جهد ممكن
  

 :الشعور بالفعالية الذاتية  .3

يشري مصطلح الشعور بالفعالية الذاتية إىل مدى استعمال 
للقدرات لتكوين واحلفاظ على العالقات االجتماعية والصداقات، 

الجتماعية املختلفة وللتصرف بطريقة مناسبة يف الوضعيات ا
  ).28: 2009فراحي، (

مستمد من نظرية الفعالية  ذاتيةبالفعالية ال لشعورومصطلح ا
إىل ": يف هذا الشأن يعرفهاحيث ) Bandura( "راو باند"لـ الذاتية 

نقال عن " (إميان الشخص بقدرته على إجناز مهمة أو جمموعة مهام
  ).478: 2006النشاوي، 

ا  ام الفرد أو توقعاته عن أدائه للسلوك أحك"كما يعرفها بأ
يف مواقف تتسم بالغموض، وتنعكس تلك التوقعات على اختيار 
األنشطة املتضمنة يف األداء واجلهد املبذول، ومواجهة الصعوبات 

 ).624: 2012نقال عن أبو غايل، (وإجناز السلوك 

ا قوة مهمة تفسر ) Bandura( "راو باند"عرب  عن فعالية الذات بأ
لدوافع الكامنة وراء أداء األفراد يف اجملاالت املختلفة، وإن إدراك ا

الفعالية الذاتية يسهم يف فهم وحتديد أسباب املدى املتنوع من 
واملتضمنة يف التغريات، ويف سلوك املثابرة الناتج عن  السلوك الفردي

حاالت األفراد املختلفة، ومستويات ردود األفعال للضغوط 
بط الذات، واملثابرة من أجل االجناز، ومنو االنفعالية، وض

نقال عن حسن، (االهتمامات يف جماالت خاصة، واالختيار املهين 
2005 :37(.  
على أن معتقدات الفرد عن فعاليته ) Bandura( "راو باند"ويؤكد 

الذاتية تظهر من خالل االدراك املعريف للقدرات الشخصية، 
كما تعكس هذه . غري املباشرة واخلربات املتعددة سواء املباشرة أو

املعتقدات قدرة الفرد على أن يتحكم يف معطيات البيئة من خالل 
ا، والثقة بالنفس يف مواجهة  األفعال، والوسائل التكيفية اليت يقوم 

  .ضغوط احلياة
كما تقوم نظرية فعالية الذات على أساس األحكام الصادرة من 

بسلوكيات معينة، والفعالية  الفرد عن قدرته على حتقيق أو القيام
الذاتية ليست جمرد مشاعر عامة، ولكنها تقومي من جانب الفرد 
لذاته عما يستطيع القيام به، ومدى مثابرته، وللجهد الذي سيبذله، 
ومرونته يف التعامل مع املواقف الصعبة واملعقدة، وحتديه للصعاب 

 .ومقاومته للفشل

ك األفراد لفعاليتهم الذاتية أن إدرا) Bandura( "راو باند"ويضيف 
ا فالذين لديهم إحساس مرتفع  يؤثر على أنواع اخلطط اليت يضعو
بالفعالية يضعون خططا ناجحة، والذين حيكمون على أنفسهم 
بعدم الفعالية أكثر ميال للخطط الفاشلة واألداء الضعيف واإلخفاق 
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عرفية ذات املتكرر، ذلك أن االحساس املرتفع بالفعالية ينشئ أبنية م
  ).7: 2005حسن، (أثر فعال يف تقوية اإلدراك الذايت للفعالية 

 )Alexander & Fred 1998(نتائج دراسة هذا ما أشارت اليه 
إىل : بعنوان فعالية الذات واألداء املرتبط بالعمل "فريدألكسندر و "

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بني مستوى فعالية الذات والقدرة 
نقال عن حسن، (يف اجملاالت املهنية املختلفة  على األداء

2005:9.(  
حيث يرتبط مفهوم : كما لفاعلية الذات أمهية يف مواجهة الضغوط

فاعلية الذات بشكل موجب مبرحلة التغري، فاألفراد ذو فاعلية 
ولكن ال ينطبق ذلك . الذات املرتفعة يكونون أكثر استعدادا للتغري

حيث تدرك اإلناث  -معات العربيةوخاصة يف اجملت–على اإلناث 
ن يف  أن تعليمهن لسنوات طويلة ماضية ال يفيد يف حتقيق رغبا
ن حىت تصبحن مستقالت ومعتمدات على أنفسهن  تغيري منط حيا

  .بدال من خضوعهن لألسرة مث للزوج بعد زواجها
وبعكس ما سبق جند أن الذكور قد يكونون أكثر فاعلية للذات من 

تتسم  -نتيجة التنشئة االجتماعية–كانت األنثى   وإذا. اإلناث
باخنفاض فاعلية الذات فهذا من شأنه أن جيعلها غري قادرة على 
مواجهة أحداث احلياة الضاغطة حيث أن فاعلية الذات هي أحد 
ا أن تقي الفرد من وطأة التأثري السليب  اخلصائص اليت من شأ

على الثقة بالنفس  ففاعلية الذات كما تنطوي. لألحداث الضاغطة
وإدراك التحكم وتقييم الفرد ملدى كفايته وفاعليته يف مواجهة 
ا عناصر من الضغوط والشدة غري  املواقف مبا يف ذلك تلك اليت 
املتوقعة إمنا تؤثر يف مدى كفاءة الفرد يف مواجهة ومعاجلة األحداث،  
ك كما تتنبأ مبجموعة عريضة من االستجابات التكيفية مبا يف ذل

  ).373: 2005فايد، (إستجابات الصمود يف مواجهة الفشل 
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :منهج الدراسة -1

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، انطالقا من طبيعة الدراسة 
والبيانات املراد احلصول عليها ملعرفة طبيعة العالقة بني اسرتاتيجيات 

  .األداءالتصرف اجتاه الضغوطات املهنية وفعالية 
 :عينة الدراسة -2

عامال بشركة  169مت إجراء هذه الدراسة على عينة متكونة من 
، وقد مت اختيار العينة بطريقة )Aval" (املصب"سوناطراك نشاط 

  .عشوائية
وبعد تفريغ األدوات، أصبح عدد العينة الفعلي، بعد استبعاد 

 158يساوي ) غري اململوءة، مشطبة أو غري كاملة(االستمارات 
اليت مت توزيعها،  169استمارة من أصل  11فردا، مبعىن أنه مت إلغاء 

من أفراد اجملتمع األصلي  %26,68وتشكل العينة ما نسبته 
للدراسة من متحكمني، إطارات وإطارات سامون من خمتلف 

  .أنثى 86ذكرا و  72املصاحل، منهم 
 :أدوات الدراسة -3

اصة بالدراسة، ومتثلت استخدمت الباحثة أداتني جلمع املعلومات اخل
) Coping(األداة األوىل يف مقياس إسرتاتيجيات التصرف 

)CISS( أما األداة الثانية فهو استبيان يقيس فعالية األداء، مت ،
ا وصدقها بطرق خمتلفة   .التأكد من ثبا

 ):Coping )CISSمقياس استراتيجيات التصرف  .1

ت التصرف مقياس إسرتاتيجياطبقت الباحثة يف هذه الدراسة 
)Coping) (CISS ( نورمان إندلر"من إعداد) "Norman 

S.Endler( جامس باركر"و) "James D.A, Parker( 
، واملكيف على اجملتمع الفرنسي من فقرة 48، املتكون من )1990(

واملكيف من طرف فرقة  )Rolland ()1998( "روالن"طرف 
الزهراء، كبداين خدجية، قويدري مليكة، شعبان ( CRASCالبحث 

  .)2006فراحي فيصل 
أبعاد  Coping) (CISS( ،3(يضم مقياس إسرتاتيجيات التصرف 

: وهي املشكل، االنفعال والتجنب ويضم بدوره بعدين فرعيني مها
التسلية والدعم االجتماعي ويقابل كل فقرة سلم تكراري مخاسي 

) 5(والدرجة " أبدا"املعربة عن ) 1(الدرجات، ترتاوح مابني الدرجة 
  ).4، 3، 2(، وتتخللها الدرجات التالية "كثريا"املعربة عن 

على النسخة اليت متت ترمجتها وتكييفها من طرف اعتمدت الباحثة 
مركز البحث يف األنثربولوجيا االجتماعية  فرقة البحث على مستوى

كبداي خدجية، قويدري : املتكونة من الباحثني CRASCو الثقافية 
مت أخدها من التقرير ) 2006(ء، فراحي فيصل مليكة، شعبان الزهرا

النهائي للدراسة وكذا االستعانة مبذكرة الدكتوراه للباحثة كبداين 
، حتت عنوان التوظيف النرجسي لدى حاالت )2007(خدجية 

باثولوجية من خالل الكوبينغ  -دراسة سيكو(االكتئاب اإلرتكاسي 
  .)T.A.Tواختبار تفهم املوضوع 

 ):Coping )CISSاستراتيجيات التصرف  صدق مقياس - 1.1

قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي للمقياس على عينة 
فردا، وذلك حبساب معامل االرتباط بريسون  30متكونة من 

كما هي ) SPSS(باستعمال احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
  :موضحة يف اجلداول التالية
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لفقرات وأبعاد يوضح معامل ارتباط ا) 1(جدول رقم 
  .مقياس استراتيجيات التصرف

معامل  الفقرات 
االرتباط مع 

بعد 
  المشكل

معامل  الفقرات 
االرتباط مع 

بعد 
  االنفعال

معامل  الفقرات 
االرتباط مع 
  بعد التجنب

1  **0,50  5  **0,77 3  **0,58 
2  **0,53  7  **0,61 4  **0,71 
6  **0,69  8  **0,72 9  **0,64 

10  **0,63  13  **0,84 11  **0,56 
15  **0,65  14  **0,82 12  **0,87 
21  **0,74  16  **0,81 18  **0,77 
24  **0,53  17  **0,87 20  **0,77 
26  *0,42  19  **0,74 23  0,26 
27  **0,72  22  **0,86 29  **0,76 
36  **0,68  25  **0,75 31  **0,88 
39  **0,70  28  **0,57 32  **0,64 
41  **0,70  30  **0,76 35  **0,68 
42  **0,82  33  **0,75 37  **0,69 
43  **0,72  34  **0,55 40  **0,23 
46  **0,61  38  **0,64 44  0,20 
47  **0,70  45  *0,38 48  **0,55 

  0,05يوجد داللة عند *
  0,01يوجد داللة عند **

غري دالة املنتمية " 44"و " 23"مجيع الفقرات دالة ماعدا الفقرة 
  .بلبعد التجن

يوضح معامل االرتباط بين كل بعد والمجموع ) 2(جدول رقم 
  .الكلي لمقياس استراتيجيات التصرف

  معامل االرتباط  األبعاد
 0,65**  المشكل
 0,80**  اإلنفعال
 0,90**  التجنب

  0,05يوجد داللة عند *
 0,01يوجد داللة عند **

 ):Coping )CISSثبات مقياس استراتيجيات التصرف  - 2.1

  :حساب ثبات املقياس بطريقتني خمتلفتني كالتايل مت
   a :(Alpha Cronbach(الثبات بطريقة ألفا كرونباخ   . أ

حلساب الثبات اخلاص مبقياس ) a(بعد تطبيق معادلة 
فقرة، مت  48املتكون من ) Coping )CISSاسرتاتيجيات التصرف 

وهي قيمة ذات شدة مرتفعة  0,94تساوي  )a(التوصل إىل أن قيمة 
  .ا يبني تناسق فقرات املقياسمم

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  . ب
قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط بني الفقرات الفردية 

 0,65والفقرات الزوجية، حيث كانت قيمة معامل الثبات الكلي 
) Spearman Brown" (سبريمان براون"وبعد تصحيحها مبعادلة 

املقياس يتمتع بدرجة عالية مما يدل على أن  0,79 أصبحت تساوي
 .من الثبات

ونستخلص مما سبق أن مقياس اسرتاتيجيات التصرف 
Coping )CISS( صادق يف قياس ما وضع لقياسه، كما أنه ثابت ،

  .بدرجة جيدة، ويتمتع بقدر كبري من االستقرار يف نتائجه
 :استبيان فعالية األداء .2

بيانات لقد استخدمت الباحثة االستبيان من أجل مجع ال
الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، ولقد مت بناء هذه األداة بعد 
االطالع على أدبيات الدراسة، والدراسات السابقة ذات العالقة 
باملوضوع، كما مت االعتماد على عدد من األدوات اليت استخدمت 

، ويف ضوء )2006(، الشنطي )2012(أبو غايل : يف دراسات سابقة
اد اليت يتكون منها االستبيان واشتقاق الفقرات؛ ذلك مت حتديد األبع

فقرة موزعة على ) 44(حيث اشتمل االستبيان يف صورته األولية على 
فقرة تقيس ) 17(فقرة تقيس بعد املبادرة، ) 15(: ثالث أبعاد كالتايل

 .فقرة تقيس بعد املثابرة) 12(بعد اجملهود، 

فقرة ) 42(واشتمل االستبيان يف صورته شبه النهائية على 
فقرة ) 14(: أي بعد التحكيم، وهي موزعة على ثالث أبعاد كالتايل

فقرة تقيس ) 12(فقرة تقيس بعد اجملهود، ) 16(تقيس بعد املبادرة، 
  .بعد املثابرة
مجيع الفقرات ذات اجتاه اجيايب، وأمام كل فقرة سلم  :مالحظة

غري (املعربة عن ) 5، 4، 3، 2، 1(تكراري متدرج ذي مخسة نقاط 
  ).موافق بشدة، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة

  : صدق استبيان فعالية األداء - 1.2
  : صدق المحكمين -1.1.2

للتحقق من صدق أداة االستبيان، مت عرضها على عدد من 
أستاذا، من قسم علم النفس وعلوم ) 15(احملكمني، بلغ عددهم 

هران ومن جامعة معسكر، الرتبية بكلية العلوم االجتماعية جلامعة و 
وقد طلبت الباحثة من احملكمني إبداء الرأي . وجامعة سيدي بلعباس

تقيس بشدة، التقيس مع ذكر (يف مناسبة فقرات االستمارة للدراسة 
وفحص صياغة ومضمون كل فقرة وإجيابية وسلبية ) املالحظات

  .الفقرات، ومن حيث عدد الفقرات وترتيبها و وضوحها
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منوذج للتحكيم وقد مت تسجيل املقرتحات ) 11(مت اسرتجاع 
يف منوذج مت اعداده وعليه مت اإلبقاء على الفقرات اليت مت االتفاق 

ا وحذف ماعداها أو تعديلها   .بشأ
 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان -2.1.2

قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لالستبيان على عينة 
ذلك حبساب معامل االرتباط بريسون فردا، و  30متكونة من 

كما هي ) SPSS(باستعمال احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
  :موضحة يف اجلداول التالية
يوضح معامل ارتباط الفقرات وأبعاد ) 3(جدول رقم 
  .استبيان فعالية األداء

  الفقرات
معامل 

االرتباط مع 
  بعد المبادرة

الفقرا
  ت

معامل 
االرتباط مع 

  مجهودبعد ال
  الفقرات

معامل 
االرتباط مع 
  بعد المثابرة

1  ,44*0 1  ,62**0 1  ,39*0 
2  ,40*0 2  ,41*0 2  ,74**0 
3  ,65**0 3  ,41*0 3  ,64**0 
4  ,66**0 4  ,49**0 4  ,62**0 
5  ,44*0 5  ,61**0 5  ,72**0 
6  ,73**0 6  ,73**0 6  ,59**0 
7  ,280 7  ,66**0 7  ,46**0 
8  ,45*0 8  ,80**0 8  ,59**0 
9  ,53**0 9  ,68**0 9  ,63**0 

10  ,65**0 10  ,73**0 10  ,62**0 
11  ,51**0 11  ,61**0 11  ,160 
12  ,62**0 12  ,280 12  ,36*0 
13  ,59**0 13  ,70**0    
14  ,200 14  ,71**0    
   15  ,59**0    
   16  ,63**0    

  0,05يوجد داللة عند *
  0,01يوجد داللة عند **

  :ماعدا الفقرات التالية فهي غري دالةمجيع الفقرات دالة 
 .املبادرةاملنتمية لبعد " 14"، "7" -

 .اجملهوداملنتمية لبعد " 12" -

  .املثابرةاملنتمية لبعد " 11" -
يوضح معامل االرتباط بين كل بعد والمجموع الكلي الستبيان ) 4(جدول رقم 
  .فعالية األداء

  معامل االرتباط  األبعاد
 0**90, المبادرة

 0**94, ودالمجه

 0**87, المثابرة

  0,05د يوجد داللة عن*
  0,01ند يوجد داللة ع**

 :ثبات استبيان فعالية األداء - 2.2

  :مت حساب ثبات االستبيان بطريقتني خمتلفتني كالتايل
   a :(Alpha Cronbach(الثبات بطريقة ألفا كرونباخ   . أ

حلساب الثبات اخلاص باستبيان ) a(بعد تطبيق معادلة 
 )a(فقرة، مت التوصل إىل أن قيمة  42ة األداء املتكون من فعالي

وهي قيمة ذات شدة مرتفعة مما يبني تناسق فقرات  0,92تساوي 
  .االستبيان

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  . ب
قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط بني الفقرات الفردية 

 0,81ي والفقرات الزوجية، حيث كانت قيمة معامل الثبات الكل
) Spearman Brown" (سبريمان براون"وبعد تصحيحها مبعادلة 

مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية  0,90أصبحت تساوي 
  .من الثبات

ونستخلص مما سبق أن استبيان فعالية األداء، صادق يف 
قياس ما وضع لقياسه، كما أنه ثابت بدرجة جيدة، ويتمتع بقدر  

  . نتائجهكبري من االستقرار يف
 :أساليب المعالجة اإلحصائية -4

استخدمت الباحثة يف معاجلة بيانات الدراسة األساسية 
األساليب اإلحصائية املناسبة للفرضيات املقرتحة من خالل برنامج 

، وذلك على النحو )SPSS(احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية 
  :التايل
عرفة مل :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 .استجابات أفراد العينة اجتاه أبعاد اسرتاتيجيات التصرف

وذلك من أجل حتديد العالقة بني  :ارتباط بيرسون معامل -
  .أبعاد اسرتاتيجيات التصرف وفعالية األداء

 :عرض وتفسير نتائج الفرضيات -5

  .توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف وفعالية األداء
  :رضيات جزئيةوتتفرع إىل ف

توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف اإلجيايب  -
  .وفعالية األداء) املشكل(
توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف السليب  -

  .وفعالية األداء) االنفعال(
توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف  -

 .اءوفعالية األد) التجنب(السليب 
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قبل عرض نتائج الفرضية البد من التعرف على األساليب 
  .املستعملة من طرف عمال شركة سوناطراك

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ) 5(الجدول رقم 
  .استراتيجيات التصرف
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  األبعاد
 10,600 59,89  المشكل
 13,464 47,85  االنفعال
 13,399 47,32  التجنب

أن املتوسط احلسايب  )5(الجدول رقم يتضح من خالل 
للبعد األول جاء جد مرتفع، وهذا يعين أن العينة اجتهت لبعد 

  .املشكل، يف حني جاء كل من بعد االنفعال والتجنب بالتساوي
ولتحليل الفرضية األوىل، مت حساب معامل االرتباط لبريسون 

  .اسرتاتيجيات التصرف وفعالية األداءبني أبعاد 
  :عرض النتائج - 1.5

يبين معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد استراتيجيات التصرف ): 6(الجدول رقم 
  .وفعالية األداء

معامل 
  اإلرتباط

درجة   فعالية األداء
  الحرية

) ر(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

    0.197  المشكل
156  

  
0.194  

دال عند
0.05 

 غري دال  -0.052  نفعالاال
 غري دال  -0.047  التجنب

وجود عالقة ارتباطية  )6(الجدول رقم يتضح من خالل 
موجبة دالة احصائيا بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف اإلجيايب 

 0.197احملسوبة ) ر(وفعالية األداء، حيث كانت قيمة ) املشكل(
لة احصائيا عند وهي قيمة دا 0.194اجلدولية ) ر(أكرب من قيمة 
، وعليه نقبل فرض البحث 156ودرجة حرية  0.05مستوى الداللة 

الذي يشري إىل وجود عالقة ارتباطية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف 
  .وفعالية األداء) املشكل(اإلجيايب 

مبا أن العينة اجتهت لبعد املشكل هذا ما يؤكد وجود 
  .األداءالعالقة االرتباطية بني املشكل و فعالية 

يف حني مل تظهر عالقة بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف 
" ر"وفعالية األداء حيث بلغت قيمة ) االنفعال، والتجنب(السليب 

 - 0.047احملسوبة للتجنب " ر"قيمة ، و -0.052احملسوبة لالنفعال 
ذا نرفض الفرض القائل 0.194اجلدولية ) ر(ومها أصغر من قيمة  ، و
طية بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف السليب بوجود عالقة ارتبا

  .وفعالية األداء) االنفعال، والتجنب(
  

  :تفسير النتائج - 2.5
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بني 

وفعالية األداء لدى ) املشكل(أبعاد اسرتاتيجيات التصرف اإلجيايب 
وهي دالة  0.197عمال شركة سوناطراك، حيث بلغت قيمة بريسون 

مما يوضح وجود عالقة ارتباطية طردية مبعىن أنه كلما كان . احصائيا
والعكس . توجه العمال حنو بعد املشكل ساهم يف رفع فعالية األداء

صحيح مبعىن كلما اختلف توجه العمال عن بعد املشكل ساهم يف 
  .اخنفاض فعالية األداء

ؤكد وجود العالقة ومبا أن العينة اجتهت لبعد املشكل هذا ما ي
  .االرتباطية بني املشكل و فعالية األداء

حيث أشارت  )2010الضريبي، (وهذا ما جاءت به دراسة 
العاملني هي األساليب إىل أن األساليب األكثر استخداما من ِقبل 

ويرجع ذلك إىل معرفة العاملني بأمهية وفعالية مثل هذه  اإلجيابية،
يت يتعرضون إليها، أو احلد منها، األساليب يف مواجهة الضغوط ال

والتكيف معها، وبالتايل فهم يفضلون استخدام مثل هذه األساليب 
باستمرار للتغلب على الضغوط كلما دعت احلاجة إىل ذلك، ورمبا 

ضغوط أصبحت هذه األساليب جزءا من سلوكهم يف التعامل مع ال
 .آثارهملالءمتها يف ختفيف الضغط و 

ا يف حني أظهرت نتائج  جوريسالم "الدراسة اليت قام 
، أن األفراد ذوي )Jerusalem & schwezer 1992( "شفيتزرو 

املستويات املرتفعة من فعالية الذات يكونون أكثر استخداما 
ا تؤدي إىل  إلسرتاتيجيات املواجهة اليت ترتكز على املشكلة حيث إ

م على التحكم يف املوقف  .حتقيق نتائج أفضل وتزيد من قدر

 Alexander( "فريدألكسندر و "كما أشارت نتائج دراسة 

& Fred 1998(حصائيا بني ، بأنه يوجد ارتباط موجب دال إ
  .القدرة على األداء يف اجملاالت املهنية املختلفةمستوى فعالية الذات و 

اختزلنا املتغريات استني السابقتني و إذا أدجمنا نتائج الدر 
النتيجة؛ األفراد الذين يستخدمون تصبح ) فعالية الذات(املشرتكة 

االسرتاتيجيات املتمركزة حنو املشكل هلم القدرة على األداء يف 
  .اجملاالت املهنية املختلفة

وهذا يتفق مع فرضية الدراسة احلالية القائلة بأنه توجد عالقة 
ارتباطية موجبة دالة احصائيا بني أبعاد اسرتاتيجيات التصرف 

  .الية األداءوفع) املشكل(االجيايب 
يف حني أشارت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني أبعاد 

وفعالية األداء ) االنفعال، والتجنب(اسرتاتيجيات التصرف السليب 
" ر"، وقيمة -0.052احملسوبة لالنفعال " ر"حيث بلغت قيمة 

  .ومها قيمتان غري دالتان -0.047احملسوبة للتجنب 
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بأن األفراد  ذلك) 2006حسني وحسني، (حيث يفسر 
مييلون إىل استخدام أساليب املواجهة اليت ترتكز على حل املشكلة 
م يستطيعون تغيري املوقف، أما عندما يدركون  عندما يدركون أ
املوقف على أنه غري قابل للتغيري مييلون إىل استخدام اسرتاتيجيات 

  .االبتعاد والتجنب واهلروب
ته أنه كلما زاد يف دراس )2010الضريبي، (يف حني أشار 

املستوى العلمي للفرد زاد وعيه وإدراكه ألحداث احلياة الضاغطة 
نتيجة تعلمه لكثري من اخلربات واملهارات خالل حياته العلمية، 
وبالتايل فإنه يتبع أساليب ذات فعالية يف مواجهة ما يتعرض إليه من 

  .صعوبات ومواقف
نة الدراسة مؤهلني ومقارنة مع الدراسة احلالية جند أن أفراد عي

 %87,34بدرجة علمية جيدة حيث قدرت نسبة خرجيي اجلامعة 
وهذا يؤثر يف نوع األسلوب أو اإلسرتاتيجية املستعملة، وقد مت الذكر 

  .سابقا على أن العينة اجتهت لبعد املشكل
وفيما خيص باقي العينة فاجتهت لبعدي االنفعال والتجنب 

بلينجس "للفرد كما أشار  فيمكن ارجاعها للمستوى التعليمي
، إىل أن املستوى التعليمي )Billings & Moos 1981( "موسو 

  .املنخفض يرتبط بإسرتاتيجيات املواجهة اليت تركز على التجنب
ا  " استون ونيل"يف حني كشفت نتائج الدراسة اليت قام 

)Stone & Neale 1984( واليت تستهدف أساليب املواجهة اليت ،
من اجلنسني يف مواجهة املشاكل اليومية أن الرجل يستخدمها كل 

يقوم بأفعال مباشرة كأسلوب يف مواجهة املشاكل، يف حني أن املرأة 
تستخدم إسرتاتيجيات سلبية تتضمن التشتت والتنفيس وأن املرأة 

  .تسعى للمساندة االجتماعية من اآلخرين
 فال ميكن عكس نتائج هذه الدراسة مع الدراسة احلالية حيث
جند نصف أفراد العينة إناث ومع ذلك فإن أغلب أفراد العينة 
يتجهون حنو بعد املشكل وميكن ربط هذا بسن أفراد العينة حيث 

إىل أن إسرتاتيجيات املواجهة ختتلف ) 2006حسني وحسني، (يشري 
  .باختالف األعمار وتصبح أكثر نضجا كلما تقدم الفرد يف العمر

يتخذ منحى متصاعدا   أصبح يتضح يوميا أن الضغط املهين
من خالل التأثري على اليد العاملة واملنظمات واجملتمع بصفة عامة، 
هلذا وجب التفكري يف الطريقة األكثر جناعة للتعامل مع تلك املواقف 

  .الضاغطة
وتشري أغلب الدراسات اليت تطرقت إلسرتاتيجيات 

راسة التصرف إىل ظهور املشكل كحل مناسب يلجأ إليه الفرد كد
الزاروس وفولكمان (ودراسة ) 2006شعبان، فراحي وأخرون (

1984.(  

كما أن التحسني من اسرتاتيجيات التصرف أصبح ضرورة 
ملحة لكي يتمكن الفرد من التحكم يف املوقف الضاغط أو من 

  .ختفيف أثر الضغط على اجلانب النفسي واجلسدي لديه
د تكون فعالة يف أما االسرتاتيجيات املوجهة حنو االنفعال، فق

ظرف زمين حمدد فقط، ألنه إذا كان هذا التوجه طويل األمد فينجم 
يار العصيب  Bruchon" (بريشو شفيتزر" عنه مؤشرات اإل

Schweitzer 2002( تم بتنظيم ، هلذا ظهرت اجتاهات أخرى 
" هارتمان"التوجه إىل اإلنفعال من خالل الضبط والتنظيم اإلنفعايل 

)Hartmann 2008( والبحث عن املعىن والتقبل ،) نقال عن
Côté, 2013: 41.(  

 & Brandtstädter" (براندستادر ورنيه"وأشار كل من 

Renner 1990 ( أن الفرد الذي يتمتع بصحة معنوية جيدة هو
الذي يستطيع أن يدمج نوعني من الكوبينغ من خالل التصرف 

 مراجعة الفرد إضافة إىل) Assimilationاالستيعاب (لتغيري الواقع 
  ).Accommodationالتكيف (إىل تطلعاته، أولوياته وقيمه 

بأن اإلسرتاتيجيات ) Seligman 2011" (سليجمان"ويشري 
) Bien être(األكثر إجيابية هي تلك اليت ترتبط باإلرتياح النفسي 

وباخلصوص العالقات الشخصية اإلجيابية، اإلجتاه واإلجناز، يف حني 
يات املوجهة حنو التجنب بطابع ضار أو مؤٍذ خاصة تظهر اإلسرتاتيج

  .إذا كانت املواقف الضاغطة مكررة يف الزمن
ا  " كوتي، برتراند وجوسالن"من خالل الدراسات اليت قام 

)Coté, Bertrand et Gosselin,2009 ( حول جمموعة من
العمال ذوو ضغط بسيط، وجمموعة أخرى من العمال عادت للعمل 

نقال عن (ة من مشاكل خاصة بالصحة املعنوية بنجاح بعد فرت 
Côté, 2013: 41.(  

وعليه فالدراسة احلالية تساعد على فهم اإلسرتاتيجيات 
ا ضمن ظروف معينة، وكيفية إستعماهلا بطريقة  الفعالة من دو

  .جمدية، يف كل املواقف ويف كل املراحل العمرية للفرد
التحكم يف ى هذا النموذج الذي نتفق معه يعتمد على مد

الوضعية الذي يواجهها الفرد، من خالل أربع إسرتاتيجيات؛ إثنان 
) Modification de la situation(تغيري الوضعية  ؛منها جمدي
أما اإلسرتاتيجيتان األخريان غري ) Lâcher-prise(واإلستغناء 

 Résignation(االستسالم، الالمسؤولية  ؛جمديتني
déresponsabilisation (ضراوة وال)Acharnement:(  

ات أي قدر الوارد و املزيادة يعين  التغيير في الوضعية حيث أن
احلصول على ، املهارات وتطوير املالئمةاملعلومات  البحث عن
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فيعين  ءستغنااالأما  .ملموسة لتحديد وتنفيذ حلول ةاملساعدة املباشر 
 وكذا .يةالوضعين و ، اآلخر هذاتأي  مع الواقع دوء التعامل التقبل

والتقليل من  شكلةامل ات و التخفيف من حدةجيابياإلالرتكيز على 
 .اعواقبه

االستسالم،  فتشري األوىل؛: غري جمديتنيالأما اإلسرتاتيجيتان 
الوضعية،  تغيري وعدم القدرة علىالشعور بالعجز إىل  الالمسؤولية
أو  ئهأخطابدون االعرتاف  ينخر اآلم لو ، و التحسر، الشكوى
 اه ما ميكن فعله، وترك اآلخرينالشعور بالالمسؤولية اجت .نقائصه

عدم  تعين ضراوةال أما الثانية؛ .للتكفل باملشاكل وإجياد احللول
الرغبة يف  امتالك القدرة على التحكم يف الوضعية، التوقف عن

  تحقيقالوصول إىل نتيجة غري قابلة لل
  :خالصة

ضه يف أدبيات إن النتائج املتوصل إليها توافقت مع ما مت عر 
املوضوع يف بعض النقاط واختلفت يف أخرى وهذا ممكن إرجاعه إىل 

وعليه تستخلص . أدوات الدراسة واختالف العينة املطبق عليها
الباحثة أنه توجد عالقة ما بني إسرتاتيجيات التصرف اإلجيايب 

، كما يوجد فرق يف فعالية األداء على أساس مستويات )املشكل(
للعمال الذين يستخدمون أسلوب املشكل لصاحل الضغط املهين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الضغط املهين املنخفض، و 
أبعاد اسرتاتيجيات التصرف اإلجيايب الذكور واإلناث يف العالقة بني 

وذلك لصاحل  لدى عمال شركة سوناطراك وفعالية األداء) املشكل(
 .اإلناث

اه الضغوط املهنية من إن موضوع إسرتاتيجيات التصرف جت
ا سواء أكان ذلك على  املوضوعات اليت يستوجب اإلهتمام 
مستوى الفرد، أو املنظمة، حيث أن اإلستخفاف بكيفية التعامل 
وعدم القدرة على مواجهة الضغوط قد يكلف الفرد تكلفة كبرية 

  .واملنظمة معا
وبالتايل ميكن اإلشارة إىل أن موضوع إسرتاتيجيات التصرف 

اه الضغوط املهنية يبقى قيد الدراسة والبحث من خالل ربطه جت
ببعض املتغريات كفعالية الذات، مركز الضبط، منط الشخصية، ويف 

 .بيئات مغايرة للدراسة احلالية
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.واإلشباعات اإلعالمية لذوي االحتياجات  الخاصة بالجزائر  االستخدامات  

 بن سولة نورالدين
- مستغانم - عبد الحميد بن باديس جامعة،تخصص لغة وتحليل نقدي لوسائل اإلعالم ،توراهدكطالب   

 

  مةمقد
نظرا للتطور املذهل للتكنولوجيا واليت مشلت وسائل اإلعالم وعظمت 
دورها يف اجملتمع ،أضحى اإلعالم ضرورة ال ميكن االستغناء عنها يف 

تلف الفئات ظل أهداف احلكومات اليت تسعى للرفع من مستوى خم
االجتماعية ثقافيا وعلميا، وحتسني أوضاعها اجتماعيا واقتصاديا 

  .وتنمية السلوكيات والقدرات الفردية 
إن تعاظم أمهية اإلعالم يف اجملتمعات راجع إىل قدرته على استيعاب 
اهتمامات وحاجات الفئات االجتماعية، األمر الذي دفع 

الغربية وبعض الدول العربية  باملؤسسات اإلعالمية الكربى يف الدول
إىل خوض غمار التخصص من خالل الرتكيز على مضامني إعالمية 

  .حمددة لتلبية حاجات فئات حمددة 
فاجملتمع ليس شيئا واحدا، بل هو كل مركب من شرائح اجتماعية  
كثرية متباينة الصفات واألوضاع واألفكار واألهداف واالجتاهات، 

وسائل اإلعالم أن تقوم بصياغة رسائل وبالتايل يكون لزاما على 
إعالمية مناسبة خلصائص كل شرحية مستهدفة يف إطار حتقيق 

  .أهداف ووظائف العملية االتصالية واإلعالمية 
ومن بني الفئات االجتماعية اليت حتتاج إىل رعاية واهتمام ودفع قوي 

ا هي فئة املعوقني ،واليت اخرتناه لتك ون لتنميتها واستغالل قدرا
موضوع دراستنا نظرا خلصوصيتها يف اجملتمعات بصفة عامة واجملتمع 
اجلزائري بصفة خاصة، حيث تسعى الدراسة يف البحث عن 
احلاجات واالستخدامات اإلعالمية للفئات اخلاصة اجلزائرية ومدى 
قدرة وتلبية اإلعالم اجلزائري لتلك احلاجات من خالل تبين قضاياهم 

م ومكانتهم االجتماعية ، أو مبعىن آخر وتناوهلا قصد حتسني ص ور
  .    مدى قيام اإلعالم اجلزائري بدوره ووظائفه اجتاه الفئات اخلاصة 

وعليه تظهر احلاجة لدراسة حول املضامني اإلعالمية اليت 
اليت تكون حسب  جتذب فئة ذوي االحتياجات  اخلاصة اجلزائرية 
 الفئات األخرى، أو خصائصهم سواء اخلصائص املشرتكة بينهم وبني

ا هده الفئة عن بقية الفئات، واليت تفرض  اخلصائص اليت تنفرد 
عليها اهتمامات تسعى إلجيادها وحاجات خاصة تسعى إلشباعها 

مبعىن أن هذه الدراسة تسعى ملعرفة من خالل املضامني اإلعالمية، 
االستخدامات واإلشباعات اإلعالمية للفئات ذوي االحتياجات  

  صة اجلزائرية؟ وعن ماذا تريد احلصول من التعرض للمضامني اخلا
  

  
 اإلعالمية؟ ويف املقابل هل استطاعت وسائل اإلعالم اجلزائرية أن تليب

وتشبع احلاجات اإلعالمية هلاته الفئة ؟ أم أن فئة ذوي االحتياجات  
ا اإلعالمية ؟ أي  اخلاصة تلجأ لإلعالم الغريب والعريب لتلبية احتياجا

ل متكن اإلعالم اجلزائري من تأدية وظائفه االجتماعية أمام فئة ه
م  ؟  املعاقني مهم وجتذ   من خالل توفري املضامني اإلعالمية اليت 

فقد أدى إدراك نتائج الفروق الفردية والتباين االجتماعي بني أفراد 
اجلمهور، وإدراك السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم إىل ظهور منظور 

، وكما سبق الذكر فقد القة بني اجلمهور ووسائل اإلعالملعجديد ل
أدى هذا إىل التحول من فكرة اجلمهور كعنصر سليب إىل عنصر 
فاعل يف انتقاء واختيار الرسائل واملضامني املفضلة من وسائل 

اية النصف األول من القرن العشرين بدأ  وابتداء اإلعالم، من 
ل اجلمهور لوسائل اإلعالم من االهتمام يركز على دراسة استعما

م انطالقا من اختيارات عدة  م وتلبية حاجا أجل إشباع رغبا
ا، ومل يعد هناك حديث عن  متنحها هلم الوسيلة اإلعالمية يف حد ذا

اآلثار اليت ختلفها وسائل اإلعالم بقدر ما فتحت الدراسات الباب 
 حظ النقاد أمام مسألة اختالف االستعماالت بني اجلمهور، إذ ال

أنه جيب النظر إىل اجلمهور من منظور فردي، وذلك يف حدود 
االختالفات بني االستجابات النامجة عن الفروق الفردية املكونة 

ا، ومن مت فإن استخدام وسائل اإلعالم مرهون  للشخصية يف حد ذا
بالتباين يف احلاجات والدوافع،اليت ما هي يف األساس إال جمموعة من 

ويفسر  النفسية اليت تساعد على حتديد سلوك اجلمهور،القوى 
التباين يف سلوك التعرض بالكثافة الشديدة أو التعرض احملدود نتيجة 

 السلوكف )1(عدم تلبية الوسيلة حلاجة أو حاجات لدى الفرد،

 يف األفراد سلوك وخيتلف االجتماعي، السلوك من جزء ھو االتصايل
 أو ةيدميغراف سواء كانت فرد ، كل وخصائص مسات باختالف اجملتمع

 يف اجلمهور تواهتماما مصاحل تتدخل  كما اجتماعية، أو فردية
وهنا نشري إىل أن خصائص األفراد )2(اإلعالم، لوسائل تعرضهم

  :م وهذه اخلصائص األولية تتمثل يفاألولية تؤثر  على عادات اتصاهل
ا أن هناك ارتباط  HOVLANDهوفالند حيث أكد  :التعليم  .أ 

 ،إجيابيا بني مقدرة الفرد الذهنية ودرجة استيعابه للرسالة اإلعالمية
إذ أن مجهور وسائل اإلعالم املطبوعة حيتاج إىل قدر معني من 
املهارات ،ولكن أي شخص تقريبا ميكنه أن يكون مجهور الراديو 



 

240 

مبعىن أن هناك ارتباط بني التعامل مع اجلريدة أو اجمللة  والتلفزيون،
  .تعليمودرجة ال

بينت األحباث أن األفراد الصغار يفضلون ) :الســن(العمر  .ب 
أكثر من املواد اجلادة،كما تبينت أيضا وجود  املواد الرتفيهية 

ارتباط سليب واضح بني صغر السن وسنوات مرحلة الشباب 
واالهتمام بالشؤون العامة ، فاألفراد يف سن الشباب يكونون عادة 

،وتشري الدالئل إىل انه كلما ارتفع  أقل اهتمام بالشؤون العامة
  .السن حتول االهتمام من اخليال إىل املوضوعات غري اخليالية

فاإلختالف بني الرجال والنساء له أمهية كبرية حيث  : الجنس  .ج 
كشفت الدراسات أن النساء أقل اهتماما بالشؤون العامة مقارنة 

جملالت، يف بالرجال، فاإلناث ميلن على قراءة القصص اخليالية يف ا
 .حني مييل الذكور إىل قراءة املواد غري اخليالية 

فاخلصائص البيولوجية ومكونات  :الخصائص البيولوجية  .د 
إذ أن  الشخصية اإلنسانية هلم تأثري على طبيعة السلوك اإلنساين،

البنيان العضوي للجسم يؤثر على طبيعة سلوكه وتصرفاته ونظرته 
حيدد طبيعة العالقة القائمة بينه إىل نفسه ونظرة اآلخرين إليه، و 

فقد يولد شخص ناقص التركيب وبني غريه من األفراد، 
البيولوجي أو مشوه الخلقة، وهنا يؤثر في عالقاته االجتماعية 
باآلخرين ،فاالنعكاسات التي تظهر في سلوك الفرد  إنما 

ا ما يجعل التعامل مع ذوي ذوه مردها إلى تكوينه البيولوجي،
الخاصة أمرا بالغ األهمية على مستوى االتصال   االحتياجات

الشخصي، ومن خالل وسائل االتصال الجماهيري، فاإلعاقة 
و الحاجة الخاصة إلى ذتولد إحساس بالنقص مما يدفع 

االنسحاب من العالقات االجتماعية وتعويضها بالطريقة 
 )3(.االصطناعية من خالل وسائل االتصال  الجماهيري 

ستخدم لديه مسات خاصة، فاخلصائص مبعىن أن كل م
تسمح بتفسري ... السوسيودميوغرافية كالسن ،اجلنس ،احلالة العائلية 

ويتم تشكيل اجلمهور من  السلوكات الفردية يف عالقتها باإلعالم،
خالل مسة  أو جمموعة مسات خاصة،كجمهور األطفال، املسنني، 

من جهة ...لرجال األشخاص املعاقني واملقارنة بني مجهور النساء وا
أخرى أدت املنفعة املرجوة من االستخدام إىل التنويع يف وسائل 

 يف اإلعالم والتنويع بني الطلب واحلاجة للمعلومة،وهدا يعين جتدد
فال يوجد مجهور واحد بل عدة  االستخدامات واملستخدمني،

أن املنتجات واخلدمات اإلعالمية تقوم بتقسيم وتصنيف  ذإ مجاهري،
  )4(.دمني إىل مجاهري متعددة املستخ

من خالل ما سبق الحظنا افتقار يف البحوث العلمية اإلعالمية 
باجلزائر اليت تتناول فئة املعاقني اجلزائريني وعالقتها باإلعالم اجلزائري، 

على العكس من ذلك يف بلدان اخلليج واألردن وغريها من الدول 
اول عالقة فئة ذوي العربية وحىت األجنبية، إذ يوجد دراسات تتن

سواء من  االحتياجات  اخلاصة بوسائل اإلعالم من خمتلف الزوايا،
املنظور الرتبوي التعليمي، أو من منظور مسؤولية وسائل اإلعالم اجتاه 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تسليط الضوء على 

  .قضاياهم أو غريها من الزوايا اليت عاجلتها األحباث العلمية
  :ا يلي نعرض جمموعة من الدراسات اليت تصب يف نفس االجتاهوفيم

أصبحت الدراسات  :دراسات حول االستخدامات واإلشباعات
الم واالتصال حول االستخدامات واإلشباعات كتقليد يف حبوث اإلع

 : وسنعرض البعض منها فيما يلي ،يف السنوات األخرية

الشباب استخدامات  « بعنوان أسامة غازي المدنيدراسة  .1
السياسي للمدونات اإللكترونية  السعودي الجامعي للمضمون

وهي دراسة وصفية اعتمد فيها : )5(  »اإلشباعات المحققة منهاو 
 DESCRIPTIVEالباحث على منهج املسح الوصفي 

SURVEY  واالستبيان كأداة جلمع املعلومات لعينة من جمتمع ،
السعودي ، ومت  مفردة من الشباب اجلامعي 250دراسة مشكل من 

سحب العينة عن طريق توزيع دعوة للمشاركة يف دراسة عن شبكة 
، وقد ارتكز الباحث كليات اجلامعية مبدينيت جدة ومكةاالنرتنت بال

 )6(.يف دراسته على نظرية اإلستخدامات واإلشباعات

من جامعة  فوزية عبد اهللا العليدراسة ميدانية  للباحثة   .2
م المرأة اإلماراتية للقنوات الفضائية استخداالشارقة  بعنوان 
وهي دراسة استطالعية  تتبلور مشكلتها يف معرفة بدولة اإلمارات 

ا يف  مدى تعرض املرأة اإلماراتية للقنوات الفضائية وتلبية احتياجا
احلصول على املعلومات واملعرفة والرتفيه ، والدور الذي ميكن أن 

اإلماراتية مبا ميكنها من إشباع  تؤديه تلك القنوات يف تزويد املرأة
ا ودوافعها   .حاجا

وقد اعتمدت الباحثة على منهج املسح من خالل القياس امليداين 
مفردة مشلت النساء العامالت وربات البيوت  200لعينة مكونة من 

باإلمارات ، من طبقات اجتماعية واقتصادية خمتلفة ومستويات 
ريف واحلضر، وقد ارتأت الباحثة علمية وعمرية خمتلفة ومزجت بني ال

استخدام االستبيان كأداة حبث يتم توزيعه على املبحوثني وقمن 
  .مبأله

استخدام  «  حتت عنوان الدكتورة بارعة حمزة شقيردراسة  .3
)7(  »واإلشباعات المحقة منها  جامعة دمشق لالنترنت أساتذة
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تتحدد مشكلة الدراسة يف معرفة مدى استخدام أساتذة جامعة و 
دمشق لالنرتنت ودوافع استخدامهم هلا واإلشباعات احملققة من وراء 

 .هذا االستخدام 

اتبعت الباحثة خالل دراستها على منهج املسح للكشف عن 
استخدامات أساتذة جامعة دمشق لإلنرتنت واإلشباعات احملققة 

ضمن  QUESTIONNAIRا معتمدة على أداة االستبيان منه
جمتمع دراسة يتمثل يف أساتذة جامعة دمشق يف املراحل العمرية 
املختلفة ،الكليات العملية والنظرية ،املراتب العلمية املختلفة، وكانت 
العينة عشوائية ملئة مفردة موزعة على عدة متغريات كالعمر وطبيعة 

ة ، مستوى إتقان اللغات األجنبية، املستوى الكلية ، املرتبة العلمي
  .االجتماعي واالقتصادي، املهمة اإلدارية

وقامت الباحثة بدراستها يف ضوء نظرية اإلستخدامات 
  (8).واإلشباعات

 )املعاقني(دراسات حول فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

 :بعنوانأسعد إبراهيم نتيل ومحمد وفائي دراسة رامي  .1
لشخصيات المعاقين سمعيا وبصريا السمات المميزة "

حتت إشراف اجلامعة  ،"وحركيا في ضوء بعض المتغيرات
 .فلسطني غزة ، اإلسالمية،

ما السمات املميزة لشخصيات  :انطلق الباحثان من اإلشكالية التالية
  املعاقني مسعيا وبصريا وحركيا يف ضوء بعض املتغريات ؟
زة لشخصيات هدفت الدراسة للكشف عن أهم السمات املمي

 ،يف ضوء بعض املتغريات وهي اجلنس املعاقني مسعيا وبصريا وحركيا
  .والسن، واملستوى التعليمي  ،نوع اإلعاقة مسعية، بصرية، حركيةو 

 577وقام الباحثان بتوزيع استمارة على عينة قصدية مشكلة من 
العدد الكلي (من جمتمع البحث الكلي  %10معاق وهي متثل نسبة 

معاق  172 معاق بصري، 213معاق مسعي،  192منهم  ،)للمعاقني 
  (9).حركي 

وتوصل الباحثان من خالل الدراسة إىل حتديد مجلة من السمات 
 ،عاقة مسعيا ، بصريااخلاصة بكل فئة من فئة املعاقني حسب نوع اإل

على رأس هده السمات اليت اشرتك فيها املعاقون هي   حركيا،
 ،اخلجل تلتها مسات الثقة بالنفس، ومن مت العدوانية بشكل كبري،

 (10).والتفاؤل والثقة  باآلخرين واألمن والطمأنينة

  دراسات حول اإلعالم وذوي االحتياجات  الخاصة 
اتجاهات اإلعالميين " :بعنوان لعلي بن شويل القرنيدراسة  .2

دراسة مسحية عن  :السعوديين نحو ذوي االحتياجات الخاصة
 "سائل اإلعالم السعوديةالصورة واالهتمامات في و 

حيث تناقش الدراسة العالقة بني وسائل اإلعالم وموضوعات 
أو مبعىن آخر تسعى الدراسة  وقضايا ذوي االحتياجات  اخلاصة،

لتقصي اجتاهات األسرة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية حنو 
اخلاصة ،للتعرف على عالقة هده  االحتياجاتاألشخاص ذوي 

  .ت بالصورة اليت ترمسها وسائل اإلعالم عن هده الفئة االجتاها
اعتمد الباحث من خالل دراسته على املنهج املسحي على عينة 

مفردة من األسرة اإلعالمية مبا فيه اإلعالم املقروء  141بلغت 
  .واملسموع واملرئي باململكة السعودية 

سعودية وتوصلت الدراسة إىل أن اهتمام وسائل اإلعالم باململكة ال
تم و تعطي  يف جممله حمدود، ويأيت التلفزيون يف مقدمة الوسائل اليت 
ده الفئة ،تليها الصحافة مث االنرتنت ، وتقدمت اإلعاقة  اهتماما 

على باقي اإلعاقات ،وتقدمت موضوعات الوقاية ) اجلسدية(احلركية 
من اإلعاقة على باقي املوضوعات األخرى يف اهتمامات وسائل 

 (11).م السعوديةاإلعال

 :حتت عنوانسهير صالح إبراهيم  دراسة للباحثة .3
االحتياجات  اإلعالمية والثقافية للمعاقين من برامج « 

حيث تتبلور مشكلة الدراسة يف التعرف على : » (12)التلفزيون
احتياجات املعاقني املصريني اإلعالمية على قنواته التلفزيونية 

األوىل من نوعها يف مصر ومن وهي دراسة  الثمانية األرضية،
أوائل الدراسات يف الوطن العريب من حيث تناوهلا لدور وسائل 

 .اإلعالم يف حياة املعاقني 

دف إىل حتديد احتياجات  وهي دراسة من الدراسات الوصفية اليت 
املعاقني من الربامج التلفزيونية  معتمدة على املنهج املسحي من 

  :خالل 
 مج التلفزيونية مسح لعينة من الربا.  
 مسح جلمهور هده الربامج واملشكل من املعاقني املصريني. 

 التعليق على الدراسات السابقة 

من خالل عرضنا للدراسات السابقة واليت قسمناها إىل ثالث 
أقسام وهي الدراسات اخلاصة باالستخدامات واإلشباعات، 

ظور الدراسات اخلاصة بفئة ذوي االحتياجات  اخلاصة من املن
النفسي واالجتماعي، ودراسات متعلقة باإلعالم واملعاقني ، يتبني 
هناك عوامل ومتغريات تتدخل يف عملية استخدام وسائل اإلعالم 

، وجمموع هده املتغريات يولد منط معني من ها املختلفةومضامين
 اإلستخدامات على غرار السن، املكانة االجتماعية، احلالة العائلية

موعة من املتغريات ختلق  منط استخدامات خمتلف عن  وغريها،وكل جم
جمموعة أخرى من املتغريات مثال فئة إناث ماكثات بالبيت ختتلف 
عن فئة الذكور العاملني، وفئة الذكور البطالني ختتلف عن الفئتني 
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السابقتني وفئة األطفال ختتلف عن الفئات السابقة وما إىل ذلك 
معني وخمتلف من اإلستخدامات ،فكل شرحية اجتماعية هلا منط 

باختالف االحتياجات  االجتماعية والنفسية والثقافية لتلك الفئة، 
وهذا ما توصل إليه رواد نظرية االستخدامات واإلشباعات يف علوم 
اإلعالم واالتصال يف منتصف القرن العشرين، والذي أصبح تقليد يف 

ات السابقة لذلك جند أن كل دراسة من الدراس دراسات اجلمهور،
املتعلقة باالستخدامات واإلشباعات قامت على شرحية معنية أي 
على جمموعة من املتغريات اليت ختتلف عن غريها، على غرار دراسة 

استخدام الشباب السعودي اليت تبحث يف منط  غازي المدني
للمضمون السياسي للمدونات اإللكترونية واإلشباعات المحققة 

استخدامات المرأة حول  بد اهللا العليفوزية ع، ودراسة منها
بارعة حمزة ودراسة  ،بدولة اإلمارات اإلماراتية للقنوات الفضائية

ة جامعة دمشق لالنترنت واإلشباعات ذأساتحول استخدام  شقير
  .المحققة 

يف نفس السياق إطالعنا على الدراسات املتعلقة بفئة ذوي 
جتماعي، أي من زاوية االحتياجات  اخلاصة من املنظور النفسي واال

اخلصائص النفسية واالجتماعية لفئة املعاقني،كشف لنا عن وجود 
فوارق نفسية واجتماعية هلاته الفئة عن غريها من الفئات األخرى، 

وخمالفة عن أي أن اإلعاقة تفرض مسات نفسية واجتماعية معينة 
، األمر الذي شجعنا يف دراستنا أكثر األشخاص الغري معاقني

وفق ف عن منط استخدامات هاته الشرحية للوسائل اإلعالمية للتعر 
إضافة إىل متغري ) إخل...، جنس سن(املتغريات السابقة الذكر 

سهير اإلعاقة ،ولقد تطرقت بعض الدراسات هلذا على غرار دراسة 
االحتياجات  اإلعالمية والثقافية : " حول  صالح إبراهيم

 لعلي بن شويل القرنيسة ، ودرا للمعاقين من برامج التلفزيون
اتجاهات اإلعالميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات :"حول

دراسة مسحية عن الصورة واالهتمامات في وسائل  :الخاصة
غري أن هده االخرية تناولت العالقة بني اإلعالم ،"اإلعالم السعودية

سهير واإلعاقة من منظور ممارسي مهنة اإلعالم ن يف حني أن دراسة 
تناولتها من جانبني ، منظور وسائل اإلعالم من إبراهيم  صالح

خالل حتليل برامج تلفزيونية ، ومنظور فئة املعاقني لتلك الربامج من 
  .خالل االستبيان 

  :وعليه متيزت دراستنا عن الدراسات السابقة مبا يلي 
 خدامات تناولت املتغريات املستخدمة يف حبوث االست

اخل، وربطتها مبتغري ..، اجلنس واإلشباعات على غرار السن
 .اإلعاقة

  حبثت يف منط االستخدامات واإلشباعات لفئة املعاقني من
 .منظور املعاقني أنفسهم من خالل توزيع استمارات 

  تم باملعاقني ا  حتديد املتغري اجلغرايف باجلزائر ، حيث أ
 .اجلزائريني فقط ، وعالقتهم باإلعالم اجلزائري 

ماهي استخدامات  : كاآليت   شكالية هده الدراسةتتبلور إوعليه 
فئة ذوي االحتياجات  اخلاصة لإلعالم اجلزائري ؟وهل يشبع اإلعالم 

ا اإلعالمية ؟   اجلزائري حاجا
  :وتنطوي هده اإلشكالية على أسئلة فرعية هي كالتايل

   ما هي املضامني اإلعالمية اليت جتدب فئة ذوي االحتياجات
 ؟اخلاصة اجلزائرية 

  ما هو موقع فئة ذوي االحتياجات  اخلاصة من اإلعالم
 (*)اجلزائري خارج نطاق املناسباتية؟

  هل املعاق اجلزائري يتابع املضامني اإلعالمية اجلزائرية أم أنه
 يلجأ لإلعالم األجنيب والعريب؟

 ماذا يتوقع املعاق اجلزائري من وسائل اإلعالم ؟ 

 :أهداف الدراسة 

  :دف الدراسة إىل
  حتديد احلاجات اليت تدفع املعاقني باجلزائر ملتابعة املضامني

 .اإلعالمية

  ترتيب املضامني اإلعالمية وفق اهتمام فئة ذوي االحتياجات
اخلاصة اجلزائرية وحسب جماهلا ترفيهية، تعليمية، ثقافية، تربوية، 

 .اخل, إخبارية

 لإلعالم  اخلاصة نسبة متابعة فئة ذوي االحتياجات حتديد
 .جلزائري ا

  حتديد وبلورة اإلشكاليات املتعلقة باإلعالم واملعاق.  
  تأسيس قاعدة علمية للتعمق يف أحباث الحقة تتناول دور

 .وأمهية اإلعالم اجتاه املعاقني 

 & uses مقرتب االستخدامات واإلشباعات -
gratifications: 

ترى هده النظرية أن اجلمهور ليس جمرد عنصر سليب يف العملية 
، بل أن األفراد هم الدين حيددون املضامني اإلعالمية اليت يةتصالاال

م النفسية  ا هي اليت تليب حاجا ا واليت يعتقدون أ يتلقو
واالجتماعية ،وعليه فإن أفراد اجلمهور مشاركون فاعلون يف عملية 

اليت تليب  االتصال اجلماهريي وهم يستخدمون وسائل االتصال
ا خيتلف استخدام وسائل االتصال اجلماهريي ، كمأهدافهم املتوقعة

وفقا لتنوع التفاعل االجتماعي واحلاجات النفسية واالجتماعية 
واعية والناس يقومون، باستعماالت  (13)،دية بينهموالفروق الفر  فرادلأل
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اصة نصيحة بغية احلصول على أشياء خ وإرادية لوسائل اإلعالم
  (14)...اخل لية،، للرتفيه ،للتسمساعدة ،مثال، معلومة

ا تساءلت  ويطلق على هده النظرية كذلك بنظرية املنفعة حيث أ
عن كيفية استفادة اجلمهور من وسائل االتصال اجلماهريي لتحقيق 
الكثري من اإلشباعات كالتعلم عن النفس وعن اآلخرين والتعلم كيفية 

 ,,,التصرف يف خمتلف املواقف،واالسرتخاء والنسيان ولقضاء الوقت 
ويف هده النظرية يعترب اجلمهور نشط من خالل حتديد اإلشباعات 

  (15).اليت يريد احلصول عليها 
،فإن منوذج االستخدامات اإلشباعات هو نتيجة  willetحسب 

ملزيج من التيار الوظيفي وعلم النفس، وقد ساهم يف ظهور هدا 
 النموذج عدة أحباث ودراسات خالل األربعينيات من القرن املاضي

، جاي بلومر  ELIHU KATZإليهو كاتز على غرار أحباث 
JAY BLUMER فولكس ،FOULKS ، كورفيتش

GOUREVITCH(16)،  دينيسDENIS MCQUAIL ، كارل
ويلبر ،  KARL ERIK ROSENGRENإريك  روزنغرين  

وغريها من الدراسات اليت  WILBUR SCHRAMM،(17)شرام 
خدامهم وسائل ألفراد إلستكانت تسعى للكشف عن دوافع ا

على خالف الدراسات اليت سبقتها واليت كانت تركز على  ،اإلعالم
اآلثار النامجة من العملية االتصالية وجتعل املرسل هو املتحكم 

النظرة املعتادة لوسائل  وانعكست (18)واملتلقي هو املتحكم فيه،
، اليت تبحث فيما تفعل وسائل اإلعالم  باجلمهور، إىل ماذا اإلعالم

  .فعل اجلمهور بوسائل اإلعالم ي
هده األحباث حاولت ربط توقعات االستهالك واللذة واملتعة واألثر 
من  خالل مؤشرات كمية،وهي أحباث قائمة على مبدأ االنتقائية أو 
االختيار، مع األخذ يف احلسبان حاجات وتطلعات اجلمهور، وعليه 

وم اجلمهور فوسائل اإلعالم تكون مبثابة  خدمات عمومية أين يق
  (19).باستخدام انتقائي

لقد جاءت نظرية االستخدامات اإلشباعات خمالفة ملا توصلت إليه 
وحاولت جتاوز نظريات التأثريات الغري مباشرة  نظريات التأثري املباشر،

دلك أن تأثري وسائل اإلعالم ال ميكن أن يكون قوي  ،(20)أو احملدود
ألن عملية التأثري تستغرق ومباشر لوجود عقبات ولوجود تداخل، و 

وقد  ELIHOU KAATZ  . (21)وقت حسب ما أكده إليهو كاتز
 كورفيتش و  ، BLUMER، بلومر  kaatzكاتز وصف 

gurevitch  تيار اإلستخدامات اإلشباعات أنه حماولة لشرح ظاهرة
من خالل الكيفية اليت يستخدم فيها الفرد وسائل االتصال لتلبية 

فإن منوذج االستخدامات  لينينب حاجاته وأهدافه، وحس
اإلشباعات يسمح للباحث يف ميدان اإلعالم واالتصال بإجراء 

 ،االحتياجات والدراسات النفسية، القنواتدراسات من خالل 
  .الرسائل واملضامني االتصالية اإلشباعات النفسية 

االستخدامات جتدر اإلشارة إىل أن الفضل يف إعطاء تسمية 
 إليهو كاتزتعود لـ   uses & gratificationsاإلشباعات 

ELIHOU KAATZ   ومند نشأة هدا النمودج مـ1959سنة ،
 (22).أصبح قاعدة هامة من نظريات االتصال 

 :خالصـة

كخالصة ملا سبق ذكره، فإن ضرورة تثمني الرصيد العلمي يف 
حقل اإلعالم باجلزائر تقتضي القيام بدراسات أكثر تعمقا للتعرف 

، اخلاصة ة اليت تربط بني اإلعالم وفئة ذوي االحتياجات على العالق
ا وحتسني  واستخدامات هده الفئة لإلعالم يف حماولة للرفع من قدرا

، ويؤديه من ه اإلعالم من دور هام يف اجملتمعأوضاعها ،ملا يلعب
وظائف للربط بني خمتلف األنظمة االجتماعية ،ورغم أن دراساتنا 

من خالهلا إىل وصفية إال أننا نسعى هده هي من الدراسات ال
، ميكن أن تكون املنطلق ألحباث الحقة أكثر تأسيس قاعدة علمية

تعمقا للتعرف أكثر عن العالقة بني اإلعالم وفئة ذوي االحتياجات  
 .اخلاصة 

  :الهوامــش
من دراسات التأثري إىل "تطور دراسات مجهور وسائل اإلعالم.حنان شعبان .د )1

 02العدد .احتاد اإلذاعات العربية.جملة اإلذاعات العربية".دراسات التلقي 
 .70-69ص ص ..2012.

  .47ص .مرجع سابق. مسرية بلغيثية . )2
الدار املصرية اللبنانية .اإلعالم واجملتمع .سلوى إمام على.د.مىن سعيد احلديدي ، أ.أد )3

 .100- 94ص ص .01.2004طبعة .

4( .Yves f.le Coadic :usages et usagers de l’information. 

édition nathan,paris.1997.p p 74-75. 
إستخدامات الشباب السعودي للمضمون السياسي .اسامة غازي املدين .د )5

العدد .جملة اكلية اآلداب جامعة حلوان.للمدونات اإللكرتونية واإلشباعات احملققة منها
 .2009جوان .26

للمضمون السياسي إستخدامات الشباب السعودي .اسامة غازي املدين .د. )6
العدد .جملة كلية اآلداب جامعة حلوان.للمدونات اإللكرتونية واإلشباعات احملققة منها

 .2009جوان .26

استخدام أساندة جامعة دمشق لالنرتنت واإلشباعات احملققة .بارعة محزة شقري.د. )7
- 457ص ص . 2009،العدد األول والثاين ، 25جملة جامعة دمشق،جملد : منها

466. 

  .474-471ص ص .مرجع سابق.بارعة محزة شقري.د. )8
غزة،ت املميزة لشخصيات املعاقني مسعيا .حممد وفائي .د.رامي أسعد ابراهيم نتيل ،أ.أ )9

سلسلة الدراسات (جملة اجلامعة اإلسالمية .وبصريا وحركيا يف ضوء بعض املتغريات
 .875ص . 2007.غزة ،فلسطني).اإلنسانية

 .918-913ص ص .مرجع سابق.حممد وفائي .د.أرامي أسعد إبراهيم نتيل ،.أ. )10

اجتاهات اإلعالميني السعوديني حنو دوي االحتياجات اخلاصة ,. علي باإللكرتونية,د. )11
حبث مقدم : دراسة مسحية  عن الصورة واالهتمامات يف وسائل اإلعالم السعودية,
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ة اإللكرتونية الكتب".اإلعالم واإلعاقة "للملتقى السابع للجمعية اخلليجية لإلعاقة عن 
 .2ص .2007.مملكة البحرين.

االحتياجات اإلعالمية والثقافية للمعاقني من برامج .سهري صاحل إبراهيم.  )12
 .168-159ص ص , 01عدد .جملة الفن اإلذاعي .التلفزيون

عالقة تفاعلية :اإلعالم واإلعاقة  «وصفت ورقة الدكتور خالد القحص بعنوان  * 
دمة إىل امللتقى السابع للجمعية اخلليجية لإلعاقة يف مارس مق   »  ومسؤوولية متبادلة

ا  2008 ،أسلوب وسائل اإلعالم يف التعامل مع قضايا املعاقني باملناسباتية ،أي أ
ا اجلمعيات  تناول قضايا اإلعاقة حبسب املناسبات اليت يتم عقدها واألنشطة اليت تقوم 

  دات الصلة باملعاقني
 .27ص .2005.مكتبة دنانسي.قدمة إىل علم االتصالم.عبد الرحيم درويش.د. )13

دار الفجر للنشر والتوزيع .مفاهيمه،نظرياته، وسائله.االتصال ..االتصال.د. )14
 .43ص .2003.

 .27ص .مرجع سابق.عبد الرحيم درويش.د. )15

16) . Dany therrien.le phénomène facebook usages et 

gratification : mémoires de maitrise. Faculté des arts 
,université ottawa.canada.2012 p p 24-30. 

17) . Eric maigret.soiologie de la communication et des 

médias.2eme édition. Armand colin.p71. 
18) . Dany therrien.ouvrage précedent.p p 24-30. 

19) . Eric maigret. ouvrage précedent.p71. 
تاريخ نظرية .ر الدين العياضي ،الصادق رابحترمجة نص.أرمان وميشال ماتالر. )20

 .167ص .املنظمة العربية للرتمجة.بريوت.3طبعة .اإلتصال

21) .armand, michèle mattelart.histoire des theories de la 

communication.casbah editions.pp 87-88 
22) . Dany therrien. Ouvrage précédent p 24-30. 
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  توظيفه وطرق الجزائر في الكاريكاتور فن
 بلحاج   حسنية

 معسكر جامعة، قسم علم االجتماع،  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 
  :مقدمة
 علم ا أسهم اليت الرئيسة األفكار بني من أن املؤلفات، بعض تشري

 إىل ننظر أال جيب أننا مفهوم هي الفنية، موراأل فهم يف االجتماع
 الغريب العامل ففي نقد، دون من نقبلها وأال سطحية نظرة" فن" لفظة

 أنواعا حتوي اليت األمور من جمموعة إىل" فن" لفظة تشري املعاصر،
 واملوسيقي املسرحي واألداء والكتب والنحت الرسم من معينة

 أيدي على الفن يطبع الذي التنوع من الرغم فعلى )1(وغريها،
 وحدة إال ليس أنه إال العصور، من عصر يف املختلفني أصحابه
 جتعل اليت هي الثالثة األمور وهذه والفكر، واملكان الزمان فيها شارك
 فاألعمال مشرتك، لغرض بينهم وجتمع واحدا كالّ  الفنانني من

 للك يكون ويكاد عام، طابع جيمعها تكاد فرادى عنهم الصادرة
 ــفـ )2(ومقاصدهم، أساليبهم يف اختلفوا وإن فيها إسهام منهم

 املوجودة العالقة تلك على يستند ما: بأنه الفن يعّرف كان" أرسطو"
 قبل من تصميم األساس يف هو الذي العمل والطبيعة، العمل بني

 أواخر مع لكن ،(l’imitation)) احملاكاة( الطبيعة كتقليد املنظرين
 فبدأ متزايد، حنو وعلى ناقصا التعريف هذا اعترب عشر السابع القرن
 واملشاهد، العمل بني املوجودة العالقة يف التفكري الكّتاب من العديد
 ومن )3(الفن، نظرية من أساسية فئة املشاهد يف العمل تأثري ليصبح
 من الكتب، إليه أشارت ما حسب فنا الكاريكاتور يعترب املنطلق هذا

 واملعىن االنفعال توصيل أداة هو الفن أن عروفوامل رسم، أنه حيث
 اليوناين الفيلسوف هو املقولة هلذه األول فاملصدر املتلقي، إىل
 الفن وصف الذي) م.ق 347 -م.ق Platon » )429 »" أفالطون"

 الطريق مها والرمز والتشخيص" الصارمة االنفعاالت يروي" بأنه
 وعلى )4(الروحي، اإلمتاع مع قياملتل إىل واألفكار املعاين لنقل األمثل
 بكل الواقع تعرية هدفها ورسالة فن فالكاريكاتور النحو، هذا

 حمظورة، اجلهات بعض تعتربها قد أمور عن الستار ورفع متناقضاته
 الثاين النوع عن بعيدا منه، واملهين اهلادف عن نتحدث هنا وحنن
 ةصل ذات قضايا طرحه خالل من الفرص النتهاز يسعى الذي

 ال الذي التجاري النوع وهو الكثريين، مبشاعر متس وقد باملقدس
 من ومتّكن بقوة حاضرا كان تارخييا الفن فهذا باملهنية، له عالقة
 على قاسية ضغوطا مارسوا الذين احلكاّم بعض وجه يف الوقوف
م،  ساخر، بأسلوب اجملتمع وجه وإظهار للتعبري آلية كان فهو شعو

   رسالة أي يف موجودة تكن مل ودالالت مشفرة خطابات حيمل لكنه

  
 كانت مهما التفاصيل كل ومراعاة الرسم يف املتناهية للدقة أخرى،
 لكل املتابعة من ونوعا مجاهرييا إقباال يلقى جعله ما وهو صغرية،
 اسم إليه، اإلشارة سبقت مثلما فالكاريكاتور يطرحه، قد جديد
 إبراز يف يغايل رمسا تعين اليت (caricare) الالتينية الكلمة من مشتق

 حيث) الساخرة الرسوم( العربية اللغة يف يقابلها لفظة وهي العيوب،
 بينهما والفرق والكرتون، الكاريكاتور مها رئيسيني قسمني إىل تنقسم
 األشخاص تصوير على يقوم فردي فن األول أن يف يتمثل واضح
 كالم وتضمني هكموالت اإلضحاك بقصد والسخرية املبالغة من بشيء
 مدروسة بفكرة ويكون الكاريكاتوري، الرسم داخل أحيانا مكتوب
 متحرك، فن فهو الكرتون أما معينة، قضية عن للتعبري مسبقا ومعدة
 فقد لقصته، أبطاال احليوانية أو اإلنسانية الشخصيات من يتخذ قد
 مع األخرية السنوات يف خاصة كبريا تطورا وتطور آخر طريقا شق
 فالكرتون املتخصصة، واجلرافيكس الرسم برامج وظهور التقنية ورةالث

 تأخذ وأبطاال حوادث تتضمن املتحركة الصور من جمموعة عن عبارة
 أو ألشخاص جتسيدا وتكون املعروفة الفنية بقوالبها القصة شكل

 رسائل حيمل كونه السن لصغار الغالب يف موّجه فن وهو حيوانات
 أخاذ، وأسلوب ممتعة بطريقة تكون مهمة اجتماعية وأخرى تربوية
 من أكثر الشيء حيّمل ومعناها إيطايل كاريكاتور كلمة فأصل
 عام استخدمها من أول « Mosini »" موسيين" كان وقد طاقته،
" برنيين لورينزو جيان" كان فقد عشر السابع القرن يف أما م1646

« Gian Lorenzo Bernini » إىل الساخر الرسم قّدم من أول 
 كان حيث م1665 عام فرنسا إىل ذهب حينما الفرنسي اجملتمع
 كلمة فتأيت اإلجنليزية اللغة يف أما ماهر، كاريكاتور ورسام حناتا

Characters هذا أن يعلم واجلميع شخوص، أو شخصيات مبعىن 
 واليت الفنان يرمسها اليت الشخوص على كبري وبشكل يعتمد الفن
 متثيل caricature كلمة وتعين هذا روحة،املط  القضية حوهلا تدور

 الفكرة إيصال دف ما موضوع أو ما لشخص املميزة اخلصائص
       )5( .فيه مبالغ ساخر وبأسلوب مقصود بشكل
 من مركبا فنا الكاريكاتور يعتربون الباحثني من العديد فإن ومنه،

 يف الضارب امتداده له السخرية، أو والكوميديا التشكيل عنصري
 والدة مع ولد أنه ترى الكتابات بعض أن لدرجة التاريخ عمق

 حىت تعود آثار يف كوميدية رسوم على العثور وميكن اإلنسان،
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 حياة يصّور اإلنسان كان حيث التاريخ، قبل ما وفنون حلضارات
 مت فقد الصخور، على وحىت مغارته جدران على ويومياته احليوانات
 الكوميديا عناصر على حتتوي اليت تالرسوما من الكثري على العثور

 وحىت بفرنسا املتواجدة الكهوف جدران من عدد يف والسخرية
 وقربص اجلزائرية والصحراء العربية واجلزيرة اجلنوبية أمريكا وكذا إيطاليا
   )6( .العامل عرب كثرية أخرى وأماكن

  :االستعمارية الفترة أثناء الكاريكاتور-1
 أكثر تصوير إىل يسعى شعبيا، إعالميا اباخط الكاريكاتور فن يعترب

 القدرة ميتلك فهو وحضورا، حرارة واالجتماعية السياسية املواقف
 ال االختزال هذا ولكن الرؤى، من شاسعة مساحات اختزال على
 ومل الكاريكاتورية، الصورة يف تتوافر أن ينبغي اليت الشفافية مسة يلغي
 غاية أن إذ اللغة، على مقتصرا التواصل عملية يف اخلطاب يعد

 من أخرى أشكال وأية واللون والصورة بالكلمة تتحقق اخلطاب
 من كثري يف الكلمة ثقافة على تتفوق تكاد فالصورة والرموز، املعاين

 رسام "أيوب" فالفنان )7(واالجتماعي، السياسي اخلطاب مقامات
 إليها تقلان اليت حاليا واحملور سابقا اجلزائرية اليومية اخلرب جريدة
 سواء ما بواقع يتعلق خطاب": أنه على الكاريكاتور يعّرف مؤخرا،
 كانت قضية أي أو ثقافيا، أو اقتصاديا سياسيا، اجتماعيا، كان
 ووضعها وتشريحها بتعريتها الفن هذا ليقوم العام، الرأي تشغل
 من العديد يحمل لكنه تهكمي، هزلي بأسلوب المتلقي أمام

 الواقع مسايرة أساس على يقوم فعمله والدالالت، المعاني
 على يعمل الذي كالقرداش فهو آنيا، يكون حتى ومجرياته
 بالقضايا التالعب أنواع من نوع أي عن بعيدا والتنقية، التصفية
 الكاريكاتور أن يتضح التعريف هذا خالل من   )8(،"بها والمتاجرة
 اهتمامات نقل مسؤولية عاتقها على تأخذ ورسالة خطاب

 ويف مهمته من جزءا لتصبح يتبناها أنه لو كما الشعوب، وانشغاالت
 بعض وأوامر لقرارات املنصاع التجاري ال منه املهين عن حديث هذا

ا، أهدافها لتمرير آلية أو وسيطا منه تتخذ اليت اجلهات  وخمططا
 املسيئة الرسوم حال هو مثلما ا، له عالقة ال صراعات يف وإقحامه
 األوىل فمهمته عندها، وقفنا وأن سبق اليت والسالم الصالة عليه للنيب
ا ومتابعة ونقلها اجملتمع مشاكل تعرية  أمام املتلقي وضع قصد تطورا

 الرموز من مجلة على ينطوي لكنه كمي هزيل، بأسلوب احلدث
 ملعرفة وراءها ما قراءة املتتبع على يبقى اليت واملعاين والدالالت املشفرة
ا،وم كنهها  تعبري حد على) القرداش( مثل مثله فالكاريكاتور ضمو

 للجماهري، ميررها أن قبل املواضيع تصفية على يعمل ،"أيوب"
 كما نقصان، أو زيادة دون حبذافريها نقلها مع مادته اختيار فيحسن

 أن القول ميكن وعليه كانت، أينما املادة عن التنقيب مهامه من أن

 بل فقط، واالبتسام النفس عن يحالرتو  فقط ليس منه اهلدف
 مساره إىل ورّده إلصالحه والسياسي االجتماعي النظام من السخرية
 مؤسسا يكون أن يلزم مؤثرا الكاريكاتور يكون فحىت )9(الصحيح،

 أشكاله خمتلف ألن واملسببات، بالعلل ذكية ومعرفة عميق إدراك على
 تلخيصا ملخصة عرفةامل وهذه اإلدراك هذا على تعتمد إمنا التعبريية
  )10( .فكره يف شديدا
 يفكرون، األفراد جعل الكاريكاتوري، بالرسام املنوطة املهام ومن

 ووظيفته األساسي عمله وهو بينهم، حوارا إدارته إىل باإلضافة
 أسلوب فيه يصبح الذي احلد إىل قضية أي يبّسط وأن األوىل،
 بشكل اجلماهري رفض أو موافقة على احلصول دف مفهوما الرسالة
 سابقا ذكرناه قد كنا ما عن وبعيدا )11(ثانيا، ملناقشتها يكفي
 كإرث املصنفة اجلزائرية، الطاسيلي جببال رسومات بوجود واملتعلق
 أثرية وبعثات مؤرخني أن لدرجة التاريخ، عمق يف ضارب حضاري

 والشريان الرافد هذا وتستحضر الرسوم جمال يف رائدة املنطقة تعترب
 آخر ولعدد للكاريكاتور األوىل البدايات عن حديثها حلظة يوياحل
 هذا عن سنتحدث املقام هذا يف أننا إال األثرية، واملعامل الفنون من
 طفيف أو جزئي باختالف ولو األقل على اجلزائر يف وبداياته الفن
 املراجع من عددا فإن وعليه، الفرتة، تلك يف موجودا كان ما عن
 حممد" الرسام يد على ظهر اجلزائر يف كاريكاتورال أن إىل تشري

 وقع هلا كان اليت صّوره خالل من االستعمار فرتة أثناء" اسياخم
 بالشكل كاريكاتور وخصائص مسات تضمينها عدم رغم كبري،
 فقد قومية، أفكار حول ركز الذي منها عدد باستثناء اليوم، املوجود
 حرجة فرتة يف اتوركاريك وجود عن احلديث جدا الصعب من كان
 يف املتبعة واالضطهاد القمع سياسة جراء املستعمرة اجلزائر تاريخ من
ا من وسيلة كل حق ويف الشعب حق  فرنسا، لسياسة التصدي شأ

 فالتعليم واألمية اجلهل انتشار مع كبريا ركودا عرفت الثقافية فاحلياة
 )12( .ةالقرآني واملدارس الزوايا بعض على اقتصر تقليديا، كان

 حممد" قدمه ما اختزال عدم ينبغي" إسياخم" إسهام إىل فباإلضافة
 بقضية للتعريف كاريكاتورية رسومات من" قدور بن عمر"و" راسم

 التضييق سياسة جراء طويال تصمد مل األخرى وهي الشعب، ومأساة
 القرن ثالثينيات يف أما فرنسا، طرف من عليها املمارس والضغط
 عمد ،)اجلحيم( مسي العربية، باللغة ساخر عنوان صدر فقد املاضي

   )13( .اجلزائر يف االستعمار سياسة على للوقوف اآلخر هو
 للحكومة ملكا الصحف غالبية كانت االستعمار سنوات مدار فعلى

 1956 عام من وجوان ماي شهري يف االستثناء ليحدث الفرنسية،
 تابعة صحافة تأسيس يف اجلدي بالتفكري الوطين التحرير جبهة وتبدأ
 على احلصول يف الثورة عزم وتقوي موقفها وتشرح بامسها ناطقة هلا
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 فرنسا يف إحداها صحف عدة إنشاء اجلبهة قررت وعليه االستقالل،
 الصحف هذه ومسيت بتونس والثالثة املغربية تطوان مبدينة والثانية
 ربيةبالع تطبع وكانت) اجلزائرية املقاومة( هو واحد باسم الثالث

 ،41×61 حجمها عصرية صحيفة شكل يف وتظهر والفرنسية
 بالعربية) اجملاهد( اسم حتمل اجلزائر مدينة يف رابعة صحيفة وأنشأت
 وكان دفرت شكل على تطبع كانت الصحيفة هذه ولكن والفرنسية
 والوضع السرية للظروف املنتظم غري ظهورها مع حمدودا توزيعها
 تعكس كانت) اجملاهد( فجريدة )14(آنذاك، اجلزائر يف الثوري
 نشاطها ناحية من الوطين، التحرير جلبهة اخلارجية السياسة

 عدد أكرب بتأييد االحتفاظ على وحرصها واإلعالمي الدبلوماسي
 نزعتها لتأكيد العامل، يف والثورية التحررية واحلركات الدول من ممكن

 الفكرية نباباجلو  اهتمامها عن ناهيك واالشرتاكية، التحررية
         )15( .واإليديولوجية

) اجملاهد( جبريدة تصدر كانت اليت" اسياخم" رسومات إىل وبالرجوع
ا القول ميكن  الرتباطها انتظام عدم أو الظهور يف تذبذبا عرفت أ

 عناوين نشاط أو بظهور لتسمح تكن مل ففرنسا الصحيفة، بظروف
 نقاط خمتلف إىل صوهلاوو  القضية تدويل من الكبري لتخوفها جزائرية
 طرف أي وتصفية التضييق على قائمة سياستها فكانت العامل،
 سلطة اإلعالم أن إلدراكها النوع، هذا من نشاط ملمارسة يسعى
 على يظهر الكاريكاتور أن يعلم واجلميع عليها، التشويش ميكنه وقوة

 حترك مبدى مربوط طريقه ألن مساره، من صعب مما الصحف،
 صحافة هناك تكن مل" اسياخم" قدمه ما فباستثناء شاطها،ون اجلرائد
 الشعب فيها يتخبط كان اليت القاسية للظروف ساخرة أو كمية
 من النوع هذا عن واملعروف سابقا، إليه نّوهنا مثلما اجلزائري
   )16( .شخصا أو كانت فكرة به املتهكم من للنيل سعيها الصحافة

 التعددية عهد وفي اللاالستق بعد الكاريكاتور مسار-2
  :اإلعالمية
 ناطقة وطنية يومية جريدة أول 1962 سبتمرب 19 بتاريخ صدرت
 ذلك بعد تلتها ،(le peuple)) الشعب( وهي لفرنسيةا باللغة

 يف تطبع كانت وقد 1962 ديسمرب 11 يف العربية باللغة) الشعب(
 ؤسساتم فيها أقيمت اليت السنة تعترب 1963 فسنة العاصمة، اجلزائر
 فقد جزائرية، صحف إىل الصحف فيها حتولت اليت والسنة جديدة
 تلك من سبتمرب يف أّممت أو الفرنسيني املستوطنني صحف اختفت
 اجلمهورية كجريدة )17(جديدة، جزائرية صحف حملها وحّلت السنة
 أول وكان) جهوية( وهران يف 1963 مارس 29 بتاريخ تأسست اليت
 فقط، صفحات 8 بـ البداية يف صدرت ،"قاحل عبد عثمان" هلا مدير
 يف وصوهلا بدليل كبرية، مبيعات نسبة وحققت صفحة، 16  بـ مث

 متكنت عليها الطلب تزايد ومع نسخة، 23000 إىل 1964 ماي 15
 وجدة مدينة إىل وصوال الغربية باجلهة عديدة نقاط تغطية من

 هلا اجلزائري، ابالرت  كامل تغطي وطنية جريدة اليوم وهي )18(املغربية،
 عقب تلتها الصحفية، العناوين من هائل كم وسط وقيمتها مجاهريها

 بقسنطينة، 1963 سبتمرب 28 بتاريخ الصادرة) النصر( جريدة ذلك
 األخرى وهي )19(الشرقية، اجلهة نقاط خمتلف تغطي وكانت

 واملسايرة واألحداث املواضيع متعددة الوطنية اجلرائد من أصبحت
 فصحيفة الدويل، وحىت اإلقليمي احمللي، الشأن دجلدي كذلك

 la dépêche de) تركته الذي الفراغ لسد جاءت) النصر(

Constantine) لتجاوز احلكومة طرف من املتبعة  السياسة عقب 
 بـ البداية يف تصدر كانت األخرى وهي االستعمارية، اإلدارة خملفات

 )20(الحقا، قنيةالت أو الشكلية تفاصيلها لتتغري فقط صفحات 6
ذا  اإلعالمية، اخلريطة يف التحكم من ما حد وإىل اجلزائر متكنت و
 السياسة ضمن يندرج وهذا للصحافة اشرتاكي نظام إقامة حنو متجهة
ا حيث من للبالد العامة .اشرتاكية أ

)21(  

 جمال يف معتربة أشواطا قطعت قد تكون ذلك، خالل من فاجلزائر
 إلعادة جاهدة سعت االستقالل، فتية دولة هيو  اجلماهريي االتصال

 اإلعالم أن ليقينها االستعمار، خملفات لتجاوز التحتية بنيتها بناء
ضة تفوق يف مهمة جد ومعادلة قوية سلطة  يف لكنها اجملتمعات، و
 ذلك، لتحقيق الضرورية اإلمكانات على تتوفر تكن مل ذلك مقابل
 تطوير مسؤولية عاتقها على ذتأخ إعالمية إطارات وجود عدم بدليل
 أنه حيث من التعليم بقطاع الدولة اهتمام عن ناهيك اإلعالم، قطاع
 والقضاء باملدارس االلتحاق من اجلميع ليتمكن األولويات، أولوية
 سعت ما وهو واسع نطاق على املتفشيني واألمية اجلهل على

 كان لذلك خملفاته، واحتواء عليه للوقوف اسرتاجتيتها ضمن احلكومة
 ومنه، ،)والتعليم اإلعالم( األمرين بني اجلمع عليها الصعب من

 سابقا كان كاريكاتورية رسوم أو ساخرة صحافة عن فاحلديث
 جزائريني، فنانني وجود لعدم وكذا الذكر السالفة لألسباب ألوانه،
 الرسوم بعض له صدرت" سيين" يدعى فرنسي اسم باستثناء

ا إال مباشرة، االستقالل عقب) جملاهدا( جبريدة الكاريكاتورية  أ
 املكتسبة، واخلربة الوقت مرور ومع الحقا، الظهور عن توقفت
 بالرسوم خاص فضاء ختصيص إىل املذكورة الصحيفة عمدت
 أمحد" الرسام إمضاء من كاريكاتورية صورة أول لتكون الساخرة،
 ما نطاق عن خترج مل رسوماته طبيعة أن علما ،1965 عام" هارون
 الشأن عن بعيدا رياضي وحىت تربوي ثقايف، اجتماعي، هو

 الواحد، احلزب دولة يف ممثال السائد، النظام وطبيعة متاشيا السياسي،
" حنكور" ،"شيد" الرسام رأسها على أخرى أمساء الحقا لتظهر
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 ،"طاوش"و" أعراب" من كل إىل باإلضافة" رشيد قاسي آيت"و
 هو ما مبعاجلة اكتفت مساءأ كلها وهي ،"مزيان"و" سليم"

 مما سياسي، هو ما غمار يف اخلوض دون حدة بأقل سوسيولوجي
 يف سياسي كاريكاتور فكرة تبلور عدم مؤداه مهم، معطى إىل حييلنا
 حبكم الظرف، وملقتضيات السياسي النظام لطبيعة الواحد احلزب فرتة
 أشغال ضمن من يكن ومل حديثا استقلت قد كانت اجلزائر أن
اأ  ينتج قد ما ولتفادي حلساسيته السياسي النوع يف اخلوض جند

 مت 1969 فيفري شهر ويف أنه إىل اإلشارة، مع تأثريات، من عنه
  )22( ).مقيدش( تسمى اهلزلية، للرسوم جملة تأسيس

 وهو) متقاعد( مع حديث لنا كان أكثر، الفكرة هذه والستجالء
 وقد بالكاريكاتور، لعونومو  الفرتة تلك يذكرون الذين األشخاص من
 تبان كانت القيس داك الصحافة": قائال النقطة هذه حول عّلق
 ليكانو الرسامين وحتى قيمتها عندها كانت بصح مبلعة، للناس
 كي ويعرفو يفهمو بصح قالل، كانوا الوقت داك في يرسمو
 يرسمو شا يعرفو ناس حنكور، عراب، طاوش، منهم يتصرفو،
 نعرف وأنا نرسم أنا يقول ليجا دروك ماكي مشي ضمير، وعندهم

 غي راهم كثريتهم بصح يستهلوش، ليما حاشا للكاريكاتور،
 ما أمانة وزيد ماليه عنده فن راه هادا الناس، في ويغلطو خلطو
 األفالن، تاع فترة هاديك عليهم، ونكذبو الناس نضيعو يليقش
 راهي، الخردة غي دروك كي مشي ومصقمة نقية كانت بصح
 le mitier صحاب كاين خاطرش على قلت كيما نعممش وما
 تثمني مدى نلمس الكالم، هذا خالل من )23(،"يعرفوله لي

 من كل برسومات واهتمامه هلا معايشته حبكم الفرتة لتلك املبحوث
 روح طبعتها حقبة حسبه فهي ،"عراب"و" طاوش" ،"حنكور"

 احرتام على مالقائ اجلماعي احلس وجّسدها واالستقرار، املسؤولية
ا الدولة نظام  اإلعالمية الساحة يف احلاصل العبث عن بعيدا وسياد
 عقالنيا، كان الواحد احلزب دولة كاريكاتور منظوره فمن اليوم،
ضته اجملتمع مسار يدعم واضحا  حاليا، سائد هو ما خبالف و

 جاهدا ويسعى العكرة املياه يف يصطاد الراهنة الفرتة فكاريكاتور
 كلمة يف اختصره ما وهو اجملتمع باستقرار مبال غري الفرص ازالنته

 اهلامش على وجعله واحتقاره الشيء تفاهة إىل حتيلنا وهي) خردة(
 واحد، ميزان يف الرسومات كل جيمع ال أنه مستدركا قيمته، وعدم
 أصحاب هم من هناك الفن هذا على متطفلني وجود بقدر ألنه
 بفنانني، تسميتهم إىل يرقى بشكل همريشت مع التعامل جييدون مهنة
 فرتتني بني املقارنة من نوع إقامة اخلاصة وبطريقته حاول أنه مبعىن

 تعددية، والثانية) الواحد احلزب دولة( مشولية فاألوىل متاما، خمتلفتني
 .   جتاوز أي من حسبه وخلّوها لوضوحها األوىل املرحلة مفضال

 مد بني الساعة حلد اجلزائر تاريخ يف املهمة احملطة هذه تبقى وعليه،
 أحداث مسؤولية وحتّملها عليها تتهجم من الكتابات فمن وجسر،
ا أخرى أقالم ترى فيما كثرية،  التاريخ فرتات من فرتة كانت أ
 حديثة دولة كنا أننا حبكم آنذاك، السائد الظرف مقتضيات فرضتها

 معطيات ملباشرة البالد منها استفادت جتربة وهي االستقالل
  .جديدة وإجنازات
 منظمة كانت األفالن": قائال حتدث )مجاهد( وهو آخر، مبحوث
 على المشاكل يدير يبغيش ما بقيمته وكان الكاريكاتور كلشي،
 بعض اليوم، كيما مشي للبالد، العليا المصلحة تهمه خاطرش
 نتاع حاجة من يخلقو يسامحهم اهللا قاع نقولش وما الرسامين

 على كان ولو حتى فيها ويزيدو فيها ضخموي مشكل، والو
 أنو هو واليوم البارح بين الفرق البالد، تاع المصلحة حساب
 فوضى، في فوضى اليوم كيما مشي منظمة كانت الحالة

malgrés ça قالل بصح خدمتهم يعرفو اليوم رسامين كاين 
  )24(".النار في دير قاع الخر شي وما بزاف،
 أن إال سابقه، تصريح من وبكثري يقرتب املبحوث هذا فكالم
 اإلثارة من الكثري محل )مجاهد( الثاين كالم أن هو بينهما الفاصل
) الواحد احلزب دولة( السابقة بالفرتة ومتسكه الثوري انتماءه حبكم
 التنظيمية اللمسة بدليل إليها وحين الفرتة تلك على يتحسر فهو

ا اليت القصوى  باملعطيات قارنتهام حال يف تعبريه حد على ميز
 للبالد العليا املصلحة يضع وطنيا كان حسبه فالكاريكاتور الراهنة،
 الرسامني فهمّ  اآلن، حاصل هو ما خالف على االعتبارات كل فوق
 ينفع ما االعتبار بعني األخذ دون كانت أينما املشاكل هو اليوم
 على حمسوبني اآلخر هو اعتربهم من وهم ا، يضر وما البالد

 يف حلظة يتوان ومل كاريكاتوريني، بأشباه يسمون ما أو لكاريكاتورا
 حماوال ،)فالنار دير قاع الخر شي( يف اختصره شعيب بتعبري رميهم
 والطرح املبادرة طرق يعرفون ممن لعدد استثناءه بعد رسالة مترير بذلك
 ألسنة تلتهمهم حىت رميهم األحسن من أنه مؤداها التمرير، وكذا

 خطرية، مسائل يف وخوضهم متكنهم لعدم إبقاءهم من البد اللهب
  .   سياسية وقالقل مشاكل إحداث يف تتسبب أمور عن الدائم وحبثهم
 أن حقه ومن أخالقيات وكذا ورسالة فن الكاريكاتور أن فاملعلوم،
ا بلغت مهما واملشاكل األمور كل غمار يف خيوض  ومهما حد
 للوازع تغييب أو باملادة تاجرةم كل عن بعيدا تأثريها، درجة كانت
 حركية بل سلفا، نفسه يربمج وال مواضيعه خيتار ال فهو املهين،
 يف يسري أنه مبعىن واملعاجلة، الطرح طبيعة عليه تفرض من هي اجملتمع
  .وتطوراته الوضع مستجدات مع واحد خط
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 مرحلة أمام أنفسنا جند اجلزائر، يف الكاريكاتور مسار لتتبع وبرجوعنا
 أكتوبر 05 اخلامس أحداث يف ممثلة البالد، تاريخ من مهمة دج

 الصعيد فيها مبا األصعدة خمتلف على الكبري لتأثريها ،1988
 الصحافة خالل من يتنفس أنه حبكم الكاريكاتور، مث ومن اإلعالمي
 بنوع اجلرائد صفحات عرب بالتنقل له مسحت من الفرتة هذه ووحدها

 األحداث تلك خالل فمن الكتابات، من العديد حسب احلرية من
 بتشكيل مسموحا وأصبح الدميوقراطية يف قدمها اجلزائر وضعت
 مستقلة جرائد لتأسيس مواتية الفرصة كانت كما سياسية، أحزاب
 )25(،1990 أفريل 03 يف املؤرخ اإلعالم قانون تضمنه ما حسب
 خاصة، وأخرى حكومية صحافة بني التفريق باإلمكان وأصبح
 باللغة ناطق صحفي عنوان أول ميالد عن اإلعالن مت ذلك بومبوج

 ،1990 سبتمرب شهر (le soir d’Algérie) يومية وهو الفرنسية،
 الصادرة) اخلرب جريدة( وهو بالعربية، ناطقا الثاين العنوان كان فيما
 مثنتها طيبة بادرة اعتربت اليت اخلطوة وهي ،1990 نوفمرب شهر
 الشعب، عامة وحىت إعالميني سياسيني، من األوساط، من العديد
 وعن املألوف عن ما حد وإىل تبتعد خمتلفة نظر وجهات عن الباحثني

 بني كبري، جدل حمل يبقى األمر هذا أن رغم )26(رمسي، هو ما كل
 باملاضي متمسك هلا ومعارض) اإلعالمية التعددية( الفرتة هلذه مؤيد
 االتصال وسائل أن العتقاده األحادي، باإلعالم يعرف ما أو

 اإلمكان قدر وحتاول وموضوعية دقة أكثر كانت آنذاك اجلماهريي
 فرتة غرار على البالد واستقرار بأمن املضرة القضايا عن االبتعاد
 وصناعة الصحفي السبق ّمهها يبقى بعناوين الساحة وازدحام اكتظاظ
 غري كان إذا ما حال يف ذلك مبخلفات مبالية غري إعالمي، اسم
 املبحوثني من العديد مع اتصاالتنا عكسته ما منطلق من وهذا هنيام

  .السابقة النقطة يف استعرضناها وأن سبق واليت
 ظهور اإلعالمية الساحة عرفت العناوين، هذه ظهور مع فباملوازاة
 مخسة جمموعه ما عن وباإلفراج الكاريكاتور رسامي من كبري عدد

ا إال ساخرة، صحفية عناوين  التضييق سياسة جراء كثريا صمدت مل أ
ا واملالحظ الوصية، اجلهات طرف من عليها املمارس والضغط  أ
 والقضايا الطرح لطبيعة كبري وبشكل القراء اهتمام إليها شّدت
 اجملتمع عمق من مستوحاة مواضيع تناولت قد كانت فهي املعاجلة،
 تكونو  دقيقة، ضمنية ومعاين خبطابات لكن هزلية، فكاهية بصبغة
 08 بتاريخ وهذا ساخرة هزلية صحيفة كأول) املنشار( مع البداية
 الرسامني من جمموعة طرف من تأسيسها مت 1990 ماي

 شهر ويف ظهورها، من سنتني بعد حجبها ليتم الكاريكاتوريني،
 بارز صحفي وهو" راشدين احلبيب" أعلن 1991 عام من فيفري
 جديد ساخر عنوان ميالد عن اجلمهورية جبريدة اشتغل وأن له سبق

 اآلخر، هو التوقيف مصريه ليكون ،)آفة الصح( مسي بالعربية، ناطق
ا ايتها كانت أخرى عناوين إىل باإلضافة  احلال هو مثلما كسابقا
 جريدة إىل باإلضافة )27(،)اآلخر الوجه(و) القرداش( لـ بالنسبة

 النقد اسأس على املبنية 1992 أوت 12 بتاريخ الصادرة) بوزنزل(
 ما توقيفها، يف سببا كان ما وهو املعربة الكاريكاتورية والرسوم الالذع
 مهم نوع ضيعو": قائال )جامعي أستاذ( املبحوثني أحد عنه علق
  )28(".تعسفي ليكان الغلق بقرار الصحف أنواع من

 ما غمار يف واخلوض الفكرة تشريح رفضه مع خمتصرا، جاء فكالمه
 إياه معتربا التوقيف، قرار على بالتحسر كتفيام إليه، أشار قد كان
 منطلق من اإلعالم، ساحة يف املهمة األنواع من واحد حق يف جمحفا
 احلساسة واملسائل القضايا من للعديد وتناوهلا تقدمه الذي الطرح
 والدالالت اخلطابات من مجلة على ينطوي لكنه فكاهي، حبس

 رسالة أي أو صحفي المق يف جنده أن ميكن ال ما وهو املشفرة،
 اعتماد احلالة هذه يف به االستدالل ميكن وكمثال أخرى، إعالمية
 والكاريكاتور عامة الساخرة الصحافة على اليوم املتقدمة الدول
 يف حدث مثلما امللفات، من العديد تسيري يف خاص بشكل

 دورا الفن هذا فيها لعب اليت 2012 لعام الفرنسية الرئاسة انتخابات
 خمتلف عرب إدراجه خالل من الناخبني سلوك توجيه يف فاعل جد

  .عليه والتعويل آنذاك اإلعالم مؤسسات
 يف الساخرة للصحافة الداعمة الفكرة عكس كان من املبحوثني ومن

 )ميكانيكي( مع كان هنا وحديثنا موفقا، توقيفها قرار واعترب البالد،
 الشكيل، هاداك وقفو كي un grand plaisir دارو" إىل أشار إذ

 صوالح يكتبو شغل كي كانت كاريكاتور، كانش ما هداك
 كبار مشاكل يديرو قادرين صوالح فيه بصح يضحك بشكل
 contre كانو حاجة من شعال في وهوما الشعب، ويشتو

l’Etat، على يفهمه واحد كل خاطرش على الكاريكاتور نبغي أنا 
 رسوم وتاني كتبة كانو les titres هادوك كيما مشي حسابه،
 ما لوكان تبعهم، كانت والناس صوالح بزاف في ويفصلو

  )29(".كارثة يديرو كانو الدولة حبستهمش
 الصحافة لتجربة وتفصيال مجلة معارضا بدا تصرحيه، منطلق من

 لو فحسبه املذكورة، العناوين توقيف قرار مثمنا البالد، يف الساخرة
ا واصلت  املشاكل من مجلة يف تسببت لكانت وطريقها مسري
 اليت احلساسة املواضيع منطلق من ووحدته اجملتمع بناء وشتت الكبرية
 ويف املعارض خطها حيث من بالتافهة إياها واصفا لتناوهلا، سعت
 كصورة بالكاريكاتور اهتمامه مؤكدا للسلطة، املرات من العديد
 لىع تعنيه ال فهي سابقا، إليها املشار الصحف من النوع ذا وليس
 يفهمه أن متتبع أو قارئ ألي ميكن الذي الكاريكاتور خالف
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 خالل من فهو والواضح، الصريح السابق النوع بدل اخلاصة بطريقته
 مقال شكل على تأيت اليت اهلزلية الصحافة بني الفصل حاول كالمه
 وال اململة التفاصيل يف تدخل ال صورة، هو الذي الكاريكاتور وبني
 تعبريه حد على الساخرة الصحافة طرف من رسكاملما ضغطا متارس
  .    الغالب يف مكتوب بشكل تأيت اليت
 التفريق ما حد وإىل ميكن أنه حيث من استوقفتنا، اليت الفكرة وهي
 صحفية كمقاالت املبحوث عنها حتدث اليت الساخرة الصحافة بني

 ابينهم الفصل ينبغي ال لكن ثابتة، كصورة الكاريكاتور وبني كمية
 على كبري وبشكل تعتمد التهكمية الصحافة أن بدليل بالكامل،
ا مترير يف خاصة والكاريكاتور عامة الصورة  هو بل ورسائلها، خطابا
ا  أن مفادها فكرة عن ينم ما وهو تريده، ما لولوج وطريقها شريا
ائيا تاما فصال يفصل املبحوث  الكبري، ارتباطهما رغم األمرين بني و
 الشاسع البحر هذا حول مسبقة وأفكار قناعة من لديه امب مكتفيا
 تطالعنا انفكت ما وأحباث دراسات خبصوصه املنجزة الصحافة، من

  .  مرة كل عند باجلديد
 اجلزائر، يف الساخرة الصحافة جتربة عرفته الذي الصعب املسار فرغم
ا إال  الكاريكاتور أمام الطريق تعبيد من الوقت مرور ومع متكنت أ

يئة  قضايا يف اجلرح على ووقوفه تعبريه لقوة لنموه، مواتية أرضية و
 البطالة، كظاهرة اجلزائري، العام الرأي اهتمام إليها شدت عديدة
 حاصال ماكان عكس على كثب عن السياسي الوضع جملريات تتبعه

 يف سياسي كاريكاتور تشكل بداية عن فكرة يعطي مما سابقا،
 الرسام جند النوع، هذا يف بريشتهم املعروفني الفنانني ومن البالد،

 رسوماته، حول دراستنا تتمحور الذي األخري هذا" أيوب"و" ديالم"
 الكاريكاتور يعترب اليت الصحفية العناوين أن إىل التنويه الضروري ومن
ا ضمن قارا ركنا  ،"اليومي الشروق"و" اليوم" ،"اخلرب: "صفحا

 من آخر وعدد« le matin » و « liberté » جريدة إىل باإلضافة
  .اجلرائد

 الرسامني من فهناك عديدة، بطرق يوظف اجلزائر، يف فالكاريكاتور
 اهتمامات لنقل إياه مسّخرا وحدودها، مهنته طريق يعرف من

 طريقا منه يتخذ من وهناك ومعاناته مشاكله عن والتعبري الشعب
 حمل وجيعله هعلي يشوش ما وهو كانت جهة أي مع حساباته لتصفية
 التوعية: نذكر وظائفه مجلة فمن الكثريين، طرف من شك

 ناهيك التعليمية، الوظيفة وكذا والرتفيه التسلية التثقيف، والتحسيس،
 اإلنسان األول مصدره فنا، باعتباره والفنية، اجلمالية الوظيفة عن

 اآلخرين وبني وبينه وذاته الفرد بني والتناغم االنسجام حتقيق وهدفه
  .والتوعية والتجميل التنبيه على القدرة خالل من واألشياء، والعامل

: الكاريكاتور فإن سابقا، اخلرب جريدة رسام "أيوب" الرسام وحسب
 فهو بالجماهير، تتعلق وكبيرة صغيرة كل على بالوقوف مطالب"
 والوضوح الصراحة إنما والغموض، الملتوية الطرق على يعتمد ال

 فهو الشعب، معالمها ويرسم يغذيها الةرس هو بناءه، أساس
 هو يهمه ما ألن كان، أي بين يميز ال نخبوي، شعبوي

 أحسن إذا ما حال ففي حدين، ذو سالح أنه كما المجتمع،
 االتجاه عكس على حقها، مهنته أعطى قد يكون توظيفه صاحبه
 مشبوهة ألغراض واستغالله األفراد بمصلحة التالعب وهو الثاني
 المحسوبين  من فالكثير حاليا، الموجود الضرر كمنم هو وهذا
 أن رغم توظيفه، طرق وال قيمته يعرفون ال الكاريكاتور على
 والدقة والموضوعية والنزاهة الشفافية على يستند واضح طريقه

    )30(".الطرح في المتناهية
 الكاريكاتور توظيف طرق ليشرح جاء" أيوب" كالم أن فاملالحظ،

 الكثريين أيدي على وتالعب حتوير من السبل هذه هتعرف ما ظل يف
 كل على الوقوف هدفها رسالة فهو الفين، احلقل هذا على احملسوبني

 صريح خطه املشكل، طبيعة كانت مهما اجملتمع بواقع يتعلق ما
 وأحداث يوميات مع يتعامل ألنه غموض، أي يكتنفه ال وواضح
 ميلك ال أنه مبعىن التضخيم، وال النقصان أو الزيادة حتتمل ال واقعية
 كانت، قضية أي يف الشعب يف ممثال اآلخر مكان التقرير أحقية

 متييز أو تفريق أي دون اجلميع مع يتعامل خطاب أنه إىل باإلضافة
 كل من واألهم عليه، االجتماعية والفئات الشرائح كل إقبال بدليل
 صرحية داللة ذلك ويف حدين ذو سالح أنه" أيوب" قال كما ذلك
 صاحبه معه تعامل حال يف وجه أحسن على مهامه يؤدي قد أنه

 ألوامر االنصياع دون أمينة بريشة عليه ما ونقل تامة واحرتافية مبهنية
 نطاق عن خرج هو إن العكس حيدث قد فيما كانت، جهة أي

 هذا كل توتر، وحاالت مشاكل يعاين شعب قضية وباع عمله
 أي لتجاوز الكاريكاتور يوظفه طريقا تعترب عامة قاعدة إىل يوصلنا
 مسرية قطع فن صورة تشويه يريد من كل على الفرصة ولتفويت ثغرة

 الشفافية املوضوعية،: الطرق تلك ومن نفسه، ليفرض طويلة سنوات
 املسؤولية حس على زيادة املعاجلة، يف املتناهية الدقة وكذا والنزاهة
  .   ينقله ما اجتاه

 مع حديث لنا كان نظره، وجهة إبداء يف حقه املبحوث وإلعطاء
 في الكاريكاتور": قائلة لتتحدث )خياطة( وهي املبحوثات إحدى
 1999 في نتبعه بديت ملي) أيوب( على نهدر مليح، راه بالدنا
 كي الشعب، في يغش وال يكذب راه بلي حسيت ما عمري
 يقول بغا شا نفهم كي بعد ومن نضحك ريح، تصاويره نشوف
 الفنان هو  هادا والمدرارين، المغبونين مع عايش راه بلي نحس
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 بعيد، من غي يسمع لي مشي الناس، مع عيش لي الصح تاع
 مع عايش الراه تعرف تاعه الرسم من تقدر حاجة، ونقول
 وعايش  الشعب ولد واه) أيوب( يهف، غي راه وال الشعب
 بلي نحس نتبعه، وانا عام من شعال هادي الفوق، مشي تحت
    )31(".يقول وشا يرسم شا مليح يعرف غايا، ويعرفلها خدمته يفهم
 العمل ممارسة يف مهمتني نقطتني عند وقفت كالمها، خالل فمن

 حىت ومعاناته الشعب لواقع الرسام معايشة: أوالها الكاريكاتوري،
 وإدراكه عمله مبجال اجليدة معرفته: وثانيها املعاجلة من يتمكن
 وأساليب الفوضى على ممارسته يبين ال فهو ميرره، ما لطبيعة

 وهلذه ومؤسس، صحيح هو ما أساس على إمنا واهية، دمياغوجية
 اجملتمع مع ينغمس احملرتف فالكاريكاتوري بسابقتها، ارتباط املسألة
م طبيعة على ليتعرف أفراده يوميات يعايش  فهو ومشاكلهم، معانا
 عالقات ويقيم م حيتك تواجدهم، مكان من إليهم بالنظر مطالب
 االتصالية عالقاته فبقدر الفنان، جناح يف فعالة معادلة وهي معهم،

 ويلقى عمله ينجح معطيات، من حيمله ما بكل للمجتمع ومالمسته
 مثلما فوق من الشعب إىل ينظرون من عن بعيدا وهذا كبريا، صدى
 مبدى عالقة كله وهلذا الفن، هذا إىل املنتمني الكثريين حال هو
  .ا الكبري ووعيه ورسالته ملهنته الفنان وإدراك يعاباست
: أن إىل )ببنك موظف( وهو ثاين مبحوث أشار جهته، من
 ويضرب ويفهم يضحك راه كبيرة، مزية داير راه الكاريكاتور"

 ما البارح ليجاو عند مشي ماليه، عند طريقه هي هادي المعاني،
 ريين،كاريكاتو  حنا وقالو الشعب هموم من والو ذاقو

 دابيه ما الناس، همّ  ويرفد الحقرة ضرهش ما لي الكاريكاتوري
 تفهمش ما الناس يحسب زيادة، راه خاطرش على يوخر، غير
 تلقاهم قاع كيفاش يعرفوش ما كان لو غايا، وتعرف تفهم ال واهللا

 بين وعايش الشعب ولد بلي بيه حسو" أيوب" يشوفو يروحو
 خدمة طريق يه هادي الشعب، كيما ومضرار الشعب

 ما رواحهم دايرين بصح فاهمينها فنانين بزاف لي الكاريكاتور
  )32(".يفهموش
 الدقة، بعض مع السابقة املبحوثة كالم من يقرتب حتليلي فكالمه،
 ويطرحه يقدمه ما بدليل كبريا وإسهاما لذة الكاريكاتور اعترب فبعدما
 يف وظيفهت طرق بالتفصيل ليحدد انتقل املواطن، مّ  قضايا من

 يكون أن له ينبغي الذي بالفنان مباشرة عالقة له ما وهو اجلزائر،
 الحقا ليرتمجه يثريه ما ضمن ويفتش مشاكله يعيش اجملتمع، من جزءا
 مطالب فهو مشفرة، ودالالت خطابات حتمل وكتلة خطوط يف

 ثقة وكسب الوصول من ليتمكن ومعه، اجملتمع داخل باالنصهار
 وحلظة املواطن، باسم ناطق لسان الشكل ذا فالرسام الشعب،

 يرتمجه ما بصدق ليقينها وتدعمه حوله تلتف لذلك اجلماهري إدراك
ا من ملستوحىاو ا، يوميا  احملسوب من املهين تعرف فهي ومعانا

 والتناول الطرح طريقة خالل من اخلطابات، من النوع هذا على
ا  فاحتكاكها نة،معي خانة يف منهم واحد كل تضع أن وبإمكا
 وهنا التصنيف، هذا إىل الوصول من مّكنها به واملستمر الدائم
 القارئ لدى املعروفة األمساء من كواحد" أيوب" بـ املبحوثون استدل

 قاعدة ميلكون ال من عكس على املهنيني خانة ضمن واملصنف
 هلم ينبغي من وهم اإلعالم يف يقال مبا مكتفني بالشعب، االحتكاك
 مجلة الفتقادهم الكثريين تصرحيات حسب الساحة من فاالنصرا

  .      الفرد انشغاالت تبين فيها مبا األولويات من
 الناجح الكاريكاتوري أن مؤداه سوسيولوجي معطى إىل نصل وعليه،
 أقصى إىل االجتماعية عالقاته شبكة تقوية على يعمل من هو واملهين
 وتعرية لرتمجة يسعى وأن يزمتي أو تفريق دون باجلميع وحيتك احلدود،
 أن ينبغي وضمري مسؤولية فعمله معطياته، كانت مهما الواقع

 ميكن ال ذلك ودون مصاحلها وخيدم الشعوب يهم ما وفق يتأسس
 من جيدا تعرف اجلماهري أن واملهم الفن، هذا سياق ضمن يدمج أن

 أفكار ولتمرير خاصة ألغراض فقط يوظفه ممن الكاريكاتور حيرتف
 .العامة املصلحة غطاء حتت نهابعي

 من خمتلفة أوساط اهتمام وحمل الواجهة يف اليوم، الكاريكاتور ففن
 األحداث من العديد ترمجة على التعبريية لقدرته مجاهري وكذا باحثني

 يطاله الذي التضييق رغم كالرقيب فهو للواقع، ومسايرته واجملريات
 هذا كان فكلما اسي،السي نظامها لطبيعة البلدان من العديد يف

 حبرية، التعبري فرصة له وكانت الكاريكاتور انتعش انفراجا أكثر األخري
 شأنه من ذلك فإن مغلقة الوضعية كانت إذا ما حال يف لكن

 يف خترج ال واليت املطروحة املواضيع لطبيعة احلافة على وجعله ميشه
 ال اليت الدول يف جنده لذلك السلطة، متطلبات عن كثرية أحايني
 املتقدمة الدول عكس على فقط، رسم جمرد به خاصة تقاليد متلك
تم القضايا من العديد يف كبري وبشكل عليه تعّول اليت  مبدى و

  .جناحه
  : خاتمة

 اخلطابات من العديد حيمل املهمة، الفنون من واحد الكاريكاتور
 لتعاملا طرق يعرفون فنانني بريشة املوقعة املشفرة والرسائل الضمنية

 عن معّربة بينها فيما تتفاعل اليت اخلطوط من كتلة فهو القضايا، مع
 مسريته صنعته ما وهو هادف لكنه ساخر كمي بأسلوب ما، واقع

 حتّدوا طويلة، والقائمة" غالري" "دومييه" كـ عريقة أمساء مع الطويلة
م طرف من عليهم املفروضة الضغوط  معاناة لرتمجة وسعوا حكوما
 نشاط واتساع واالختالس الرشوة تفشي جراء املرهق بالشع
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 ال يهمهم فلم ومصريه، اجملتمع بقضايا والتالعب املافيا عصابات
 ما عنه، يدافعون ما بعدالة ليقينهم القضائية املتابعات وال التضييق
 جديد ويتتبعون مساعيهم ويؤيدون حوهلم يلتفون الكثريين جعل

م  ودخوهلم تفوقهم فعامل العمومية، الساحات يف املعروضة لوحا
 هذا العربية األقطار عرفت بدورها، باجملتمع، احتكاكهم هو التاريخ
 األمساء من ولعل واالنتقادات، التعليقات من بالعديد احملاط الفن
 فما ،"العلي ناجي" الراحل منه السياسي النوع يف نشطت اليت العربية
 القضية تطورات من املستاء) حنظلة( تذكر اجلماهري تزال

 عالقتهما يف والضحك الفكاهة عن احلديث ومع الفلسطينية،
 االختالفات بعض رغم بينهما كبريا ارتباطا جند بالكاريكاتور
 من فتبقى للمقدسات الكاريكاتور إساءة مسألة أما البسيطة،
 خلوضه معارض بني اإلشكاالت من الكثري وتطرح احلساسة القضايا

 الرأي حبرية عالقتها حيث من هلا ومؤيد املواضيع من النوع هذا يف
 كبري وبشكل الكاريكاتور فيها ينتعش اليت اجلزائر إىل وصوال والتعبري،

 من انتقلت دولة فهي أخرى، عربية ببلدان قورنت إذا ما حال يف
 اجملال فتحت اليت السياسية التعددية إىل احلزبية األحادية مرحلة
 املصاحبة اإلشكاالت بعض رغم شاطهن من وسّهلت أمامه واسعا

 رسام" أيوب" الفنان احلقل هذا يف املعروفة األمساء ومن ملسريته،
 وضمن صور، من أنتجه ما حول دراستنا تتمحور الذي اخلرب جبريدة
 للواقع الرسام معايشة ضرورة على بالدراسة املعنيون اتفق السياق هذا

 الشعب معاناة ةوترمج رصد من يتمكن حىت كثب عن ومالمسته
 من النوع هذا ساحة يف الصمود ميكنه ال حسبهم ذلك ميلك ال ومن

 اجلماهري تدركه ما وهو فقط، عليه حمسوبا يكون فقد اخلطابات،
 ريشة جمرد هو ممن مهين هو من بني التفريق بوسعها أصبح اليت جيدا
  .ومشاكله اجملتمع مبتغريات هلا عالقة ال

  : المراجع قائمة
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  اإللكترونية والصحافة الرياضي الجمهور
     ذلك من المحققة واإلشباعات اإللكترونية الرياضية فةللصحا الجامعيين الطلبة استخدامات حول ميدانية دراسة

  – نموذجا 3 الجزائر جامعة طلبة –     
 جمال درير 

  
  :مقدمة

 تكنولوجيات عصر اليوم فيه نعيش الذي العصر يعترب
 على احلديثة التكنولوجيات سيطرت حيث بامتياز، واالتصال اإلعالم
 التطور أدى إذ اإلعالمي، اجملال ذلك يف مبا احلياة  جماالت خمتلف
 أمناط بروز إىل املعلومات وشبكات االتصال لتقنيات املتواصل
 فظهرت قبل، من اجلمهور يعهدها مل اإلعالم وسائل من جديدة
 ووسائل االنرتنت وتلفزيونات رقمية وإذاعات إلكرتونية صحف
 وسيلة كل ا تتميز كانت اليت اخلصائص تلك كل أدجمت أخرى
  .واحدة بوتقة يف حدا لىع إعالمية

 يعرف بات ملا جديدة استخدامات برزت فقد التغري هذا ظل ويف
 جديدة أمناط وتبلورت اإللكرتوين، اإلعالم أو االنرتنت بصحافة
 أنفسهم، اجلمهور أفراد كذلك مشل تغري الوسائل، هذه الستعمال

 مبا يكتفي الذي السليب املستقبل ذلك هو اجلمهور يعد مل حيث
 صياغة يف يشارك وفعال نشط مجهور إىل حتول وإمنا له، ميقد

 قادرا وصار حرية بكل واحتياجاته أرائه عن ويعرب اإلعالمي املضمون
 كل رفض وبإمكانه احتياجاته مع يتناسب وما يتابعه ما اختيار على
  )1(.رغباته خيالف ما

 لوسائل العام اجلمهور فئات خمتلف من فئة كونه الرياضي واجلمهور
 أحيان ويف بل التغيري، هذا عن مبعزل ليس واجلديدة التقليدية اإلعالم
 عدد ازداد فقد ونشاطا، فعالية اجلمهور فئات أكثر يكون كثرية

  كبري بشكل األخرية السنوات يف اإللكرتونية للصحف املتصفحني
 اجلزائريني، قبل من االنرتنت استخدام انتشار تزايد مع موازاة وذلك
 حتكمه التصفح هذا فإن واإلشباعات االستعماالت رتبملق ووفقا

 تلبيتها إىل اجلمهور أفراد يسعى اليت واحلاجات الدوافع من جمموعة
 من سنعمل وعليه إشباعها، إىل يسعون اليت الرغبات من وجمموعة
   هذه خالل

  
  

 حترك اليت واحلاجيات الدوافع أهم على الوقوف على الدراسة
   الصحف مبطالعة يقوم لهوجتع الرياضي اجلمهور

  

 من حيققها اليت اإلشباعات هي ما معرفة وكذا اإللكرتونية الرياضية
 .االستعمال هذا

  : الدراسة إشكالية
 يف تغيريا معه حيدث اتصالية وسيلة أي ظهور أن الباحثني عديد يرى

 لنفسها وختلق ا خاصا مجهورا فتوجد االتصايل، النظام كامل
 هلذا ووفقا )2(لطريقتها، وفقا سابقة وظائف كيفت أو جديدة وظائفا
 كبرية تغريات معه أحدث اإللكرتونية الصحافة ظهور فإن االجتاه
 املتلقي اجلمهور ذلك يف مبا االتصالية العملية عناصر خمتلف مست
 وما يتابعه ما اختيار على قدرته وجتسدت نشاطا أكثر أصبح الذي
 ويساهم االتصالية الرسائل بناء يف يشارك وصار بل احتياجاته، يليب
  .نشرها يف

 ظهور من كثريا الرياضي اجلمهور استفاد فقد األساس هذا وعلى
 واالستجابة حاجياته خمتلف لتلبية واستخدمها اإللكرتونية الصحافة
 وقصد املتنوعة، رغباته إشباع من له يسمح مبا حتركه، اليت للدوافع
 الرياضية الصحافة تلبيها اليت احلاجيات هذه خمتلف على الوقوف

 الطريقة وكذا تشبعها اليت والرغبات الرياضي للجمهور اإللكرتونية
 الوسيلة هذه مع تعامله يف الرياضي اجلمهور يستخدمها اليت

 على اإلجابة بغية امليدانية الدراسة ذه قمنا اجلديدة، اإلعالمية
 رياضيال اجلمهور حجم اتساع ظل ويف املطروحة، االستفسارات

 اجلامعيني الطلبة فئة باختيار قمنا فقد تام، بشكل حصره واستحالة
ا نرى واليت الرياضي للجمهور ممثلة كفئة  للصحف تصفحا األكثر أ

 جامعة طلبة على االعتماد مع للدراسة كموضوع اإللكرتونية
 هذه إشكالية جاءت فقد وعليه للدراسة، كنموذج) 3(اجلزائر
  :لتايلا النحو على الدراسة
 طلبة قبل من اإللكرتونية الرياضية الصحافة استخدام يتم كيف
  هلم؟ تشبعها اليت الرغبات هي وما ،)3( اجلزائر جامعة

  :التالية الفرعية التساؤالت الرئيسية اإلشكالية هذه حتت تندرج  
 الطلبة قبل من اإللكرتونية الرياضية الصحافة استخدام يتم كيف -

  اجلامعيني؟
 الرياضية الصحافة الستخدام اجلامعيني الطلبة دوافع هي ما -

  اإللكرتونية؟
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 من تلبيتها إىل اجلامعيني الطلبة يسعى اليت احلاجيات هي ما -
  اإللكرتونية؟ الرياضية الصحافة استخدام خالل

 من إشباعها إىل اجلامعيني الطلبة يسعى اليت الرغبات هي ما -
  لكرتونية؟اإل الرياضية الصحافة استخدام خالل
  :الدراسة أهمية
 كوننا العملية ناحيتها يف السيما بالغة أمهية الدراسة هذه تكتسي
 الصحافة لدراسة واإلشباعات االستخدامات نظرية تكييف حناول

 اليت النظرية وهي ومستحدثة، جديدة إعالمية كوسيلة اإللكرتونية
ا يف أوجدت  جانب وإىل التقليدية، اإلعالم وسائل لدراسة بدايا
 مجهور وخصائص مسات خمتلف عن الكشف على سنعمل ذلك
 قد كان وإن اإللكرتونية، الرياضية للصحافة املتابعني اجلامعيني الطلبة
 فإن عامة بصفة الرياضي اجلمهور عن السابق يف دراسات أجريت
 كايف بشكل بالدراسة حيض مل اإللكرتونية الرياضية الصحافة مجهور
 اإللكرتونية الرياضية الصحف ختدم أن راسةالد هلذه ميكن كما

 اليت الدوافع خمتلف على الكشف خالل من وذلك مباشر بشكل
 خالل من تلبيتها إىل يسعون اليت واحلاجيات اجلامعيني الطلبة حترك

 بالتعرف القيام جانب إىل اإللكرتونية، الرياضية للصحافة تصفحهم
 من وذلك لكرتونية،اإل الرياضية للصحافة استخدامهم طريقة على
 تقدمها أن الدراسة هلذه ميكن اليت باملعلومات األخذ خالل

  .نفسها اإللكرتونية الصحف مضمون يف وتوظيفها
  

  : الدراسة أهداف
  :التالية األهداف إىل للوصول الدراسة هلذه إجرائنا خالل من دف

 الرياضية الصحافة مجهور وخصائص مسات على التعرف -
  .اجلامعيني الطلبة مجهور وخاصة اإللكرتونية

 استخدام حنو اجلامعيني الطلبة حترك اليت الدوافع على التعرف -
  .اإللكرتونية الرياضية الصحافة

 من تلبيتها إىل اجلامعيني الطلبة يسعى اليت احلاجيات على التعرف -
  .اإللكرتونية الرياضية الصحافة استخدام خالل

 اجلامعيني الطلبة استعمال وفوظر  وكيفية طريقة على التعرف -
  .اإللكرتونية الرياضية للصحافة

 اإللكرتونية الرياضية الصحافة تقوم اليت الرغبات على التعرف -
 .اجلامعيني للطلبة بإشباعها

 :السابقة الدراسات

 جديدة إعالمية كوسيلة اإللكرتونية الصحافة موضوع حضي لقد
 أو الوطن داخل تأجري اليت تلك سواء الدراسات من بالعديد
 الرياضية الصحافة ملوضوع خاصة دراسات إفراد أن غري خارجه،

 الوقوف حاولت املنجزة الدراسات فأغلب نادرا، يبقى اإللكرتونية
 حماولة جانب إىل استخدامها وطريقة اإللكرتونية الصحافة أمهية على

 يف وسنستعرض التقليدية، اإلعالم وسائل على تأثريها على التعرف
  :الدراسات هذه بعض يلي ام

 بني اجلزائر يف اإللكرتونية الصحافة( بعنوان بلعالية ميينة دراسة -1
 اإلعالم علوم يف ماجستري رسالة) املستقبل وتطلعات الواقع حتدي

 سنة اجلزائر جبامعة واإلعالم السياسية العلوم بكلية قدمت واالتصال
  .م 2006
 :التالية إلشكاليةا من الدراسة هذه يف الباحثة انطلقت

 التكنولوجي الغزو فرضها حتمية اجلزائر يف اإللكرتونية الصحافة هل
 وامتداد طبيعية سريورة أم احلديثة التكنولوجية التطورات بسبب
 الصحافة بني العالقة طبيعة هي وما املكتوبة؟ الصحافة عامل لتطور

  املكتوبة؟ والصحافة اإللكرتونية
 املقابلة تقنية على واالعتماد استكشافية بدراسة القيام خالل ومن

  :أبرزها من النتائج من جمموعة إىل الباحثة توصلت
 الغزو وليد كان اجلزائر يف اإللكرتونية الصحافة ظهور إن -

 تستعد مل دخيل تكنولوجي مولود مبثابة فهي العاملي، التكنولوجي
 أو الفكرية السياسية، القانونية، الناحية من ال له اجلزائر

  .االقتصادية
 من االنرتنت على التواجد على اجلزائرية الورقية الصحف إقبال إن -

ا، لقناعات نتاج ليس اإللكرتونية الطبعات خالل  هو وإمنا أصحا
 .لبسها حياولون حضارية ملسة جمرد

 يف تنتهي ما سرعان اجلزائر يف احملضة اإللكرتونية الصحف إن -
 .اجملتمع داخل تنشط جبمعيات صةخا مواقع إىل تتحول أو مهدها

 حنو اجلزائريني الصحفيني اجتاهات( بعنوان قدواح منال دراسة -2
 يف ماجستري رسالة) ميدانية دراسة اإللكرتونية الصحافة استخدام

 جبامعة واالتصال اإلعالم علوم بقسم قدمت واالتصال اإلعالم علوم
 .م2008 سنة قسنطينة منتوري

 :التالية اإلشكالية من الدراسة هذه انطلقت

 الصحافة استخدام حنو اجلزائريني الصحفيني اجتاهات هي ما
  والغربية؟ العربية احمللية أنواعها بشىت اإللكرتونية
 عينة وباستخدام االستبيان وأداة الوصفي املنهج على وباالعتماد
  :منها نذكر النتائج من جمموعة إىل الباحثة توصلت حصصية

 الورقية الصحافة أن يرون املبحوثني أغلب أن إىل الدراسة توصلت -
 فإنه وعليه اإللكرتونية، بالصحف مقارنة للقراءة جاذبية أكثر تبقى
 على الورقية الصحافة تتفوق أن املبحوثني حسب احملتمل من

  .مستقبال اإللكرتونية



 

256 

 واإللكرتونية الورقية الصحافة أن الدراسة خالل من املبحوثون يرى - 
 .تكاملهما إىل سيقود املستقبل وأن جنب إىل جنبا تسريان

 على إقباال أكثر اجلزائريني الصحفيني أن إىل الدراسة توصلت - 
 على بإقباهلم مقارنة االنرتنت عرب والعربية اجلزائرية الصحف مواقع
 العائق إىل الباحثة حسب ذلك ويرجع ، األجنبية الصحف مواقع
 .اللغوي

 الصحفيني لدى مؤيدة اجتاهات وجود إىل الدراسة نتائج أصفرت  -
 كبرية دراية على هم إذ اإللكرتونية، الصحف قراءة حنو اجلزائريني
 .االنرتنت على اإللكرتونية الصحف مبواقع

 الصحافة( بعنوان صاحل محه غريب محه صادق الباحث دراسة -3
) الكردية االلكرتونية للصحف مسحية دراسة – الكردية االلكرتونية

 بغداد جامعة يف اإلعالم بكلية قدمت اإلعالم يف ماجستري الةرس
 .م 2008 سنة

  :التالية اإلشكالية من الدراسة هذه يف الباحث انطلق لقد
ا أبرز هي وما اإللكرتونية الكردية الصحافة مفهوم هو ما ا مميزا  ومسا

  واملضمون؟ الشكل حيث من جتربتها تقييم ميكن وكيف
 واختياره للدراسة، كمنهج الوصفي املنهج لىع الباحث وباعتماد
 توصل للدراسة منوذجا لتكون اإللكرتونية الصحف من جملموعة
  :أمهها من النتائج من جمموعة إىل الباحث

 تنزيل عملية يف الواضح بالبطء اإللكرتونية الكردية الصحف تتميز -
ا  الصور باستخدام تكتفي أغلبها أن كما الشاشة، على صفحا

  .املتحركة وغري ابتةالث
 قبل من استخداما الصحفية الفنون أكثر الصحفية املقاالت تعترب -

 فاإلعالنات الصحفي النقد يليها مث الكردية، اإللكرتونية الصحف
  .الصحفية

 اخلدمات من جمموعة تقدم اإللكرتونية الكردية الصحف إن -
 مثل القارئ على التصفح تسهيل أجل من مواقعها عرب التفاعلية
 تبقى الباحث حسب اخلدمات هذه أن غري واألرشفة، البحث خدمة
  .متجددة وغري تقليدية

 اللغة الدراسة حمل اإللكرتونية الكردية الصحف أغلب تستخدم  -
 العربية اللغتني جانب  إىل االنرتنت شبكة على مواقعها عرب الكردية

 ممكن عدد أكرب إىل الوصول قصد وذلك إحدامها، مع أو واإلجنليزية
 .العامل عرب القراء من

 الشباب اجتاهات( بعنوان العزاوي أمحد ناصر طالل دراسة -4
 وعمان دمشق بغداد جامعات طلبة اإللكرتونية الصحافة حنو العريب

 قدمت واالتصال اإلعالم يف ماجستري رسالة) ميدانية دراسة منوذجا،

 سنة بالدمنارك، وحةاملفت العربية باألكادميية والرتبية اآلداب بكلية
  .م2011
 :التالية اإلشكالية من الدراسة هذه تنطلق

 وما اإللكرتونية الصحافة حنو اجلامعي العريب الشباب اجتاه هو ما
ا من موقفهم ا إجيابيا   استخدامها؟ على يقبلون وملاذا وسلبيا

 جلمع كأداة االستبيان وأداة بالعينة املسح منهج على وباالعتماد
  :أبرزها من النتائج من مجلة إىل الباحث توصل تالبيانا

ا إلغاء إىل يؤدي مل اإللكرتونية الصحافة ظهور إن  -  الورقية، نظري
 وذلك الورقية الصحافة مجهور من كبري حد إىل قلصت  ولكنها
  .ا تتمتع اليت املميزات بسبب

 تفوقت جتعلها اليت املزايا من مبجموعة اإللكرتونية الصحافة تتمتع -
 ومن الورقية، الصحافة فيها مبا التقليدية اإلعالم وسائل باقي على
 والتعبري احلرية جمال واتساع املستخدم، وقت توفري: املزايا هذه أبرز
 املعلومة إىل الوصول وسهولة األرشفة، خاصية وجود مع الرأي، عن

 .عربها تنشر اليت للمعلومات املستمر التحديث عن ناهيك

 هي اإللكرتونية الصحافة سلبيات أبرز من أن إىل دراسةال توصلت -
ا، مستقلة كصحافة اكتماهلا عدم  الصحف بعض أن كما بذا

 .الورقية للصحف تكرارا مبثابة هي اإللكرتونية

 الرأي، عن والتعبري التنفيس يف اإللكرتونية الصحافة ساعدت لقد -
 عن ناتج يةاإللكرتون للصحافة املبحوثني معظم استخدام أن حيث

 خالل من وذلك الرأي وإبداء التعبري على والقدرة باحلرية شعورهم
 الشعور يكون كثرية أحيان ويف املقاالت، وكتابة التعليقات خدمة
 على اإللكرتونية الصحافة تفضيل وراء الرئيسي الدافع هو باحلرية
 .سبقتها اليت اإلعالم وسائل من غريها

 التغيري خلق يف تساهم لكرتونيةاإل الصحافة أن الباحث يرى -
 العام الرأي تكوين يف بارزا دورا وتلعب الرأي يف والتأثري اجملتمعي
  .وتوجيهه
  :االستطالعية الدراسة

 يف 3 اجلزائر جبامعة طالبا 30 مشلت استطالعية بدراسة قمنا لقد
 خالل من 2013-05-27 إىل 2013-05-22 من املمتدة الفرتة
 طلبة كل ليس أنه ذلك وراء من لنا تبني وقد ،أولية استمارة توزيع
 هناك وأن اإللكرتونية الرياضية الصحف يطالعون 3 اجلزائر جامعة
 إىل اجلامعيني الطلبة تدفع اليت واألسباب  املطالعة طريقة يف اختالفا
 اتضح فقد ذلك جانب وإىل اإللكرتونية الرياضية الصحف مطالعة

 الرياضية الصحافة على اجلامعيني الطلبة رضا مدى يف التباين لنا
 من إليه توصلنا ما على وبناءا معها، تفاعلهم ومدى اإللكرتونية

 علمي حبث إجراء أمهية لنا تأكد فقد االستطالعية الدراسة خالل
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 اللذين اجلامعيني الطلبة حاجيات على الوقوف لنا يتيح ميداين
 املناسبة ريقةالط وحتديد اإللكرتونية الرياضية الصحافة يتابعون

  .وتلبيتها إلشباعها
  :الدراسة وأدوات منهج
 اعتمدنا لكوننا وذلك املسحية الدراسات ضمن الدراسة هذه تدخل
 املسحي املنهج لنا يتيح حيث للدراسة كمنهج املسحي املنهج على

 عن الكشف يف ويساعد البحث، جمتمع من البيانات مجع إمكانية
 وتفسريها وحتليليها بوصفها ويسمح اتاملتغري  بني املوجودة العالقات

 اعتمدنا فقد ذلك أجل ومن ، وتعميمها النتائج استخالص مثة ومن
 من البيانات جلمع رئيسية كأداة اإلستبيانية االستمارة أداة على

  .الدراسة حمل العينة مفردات خمتلف
 أساسية حماور 3 من للدراسة النهائية االستمارة تكونت حيث

 االستمارة أسئلة عدد وبلغ الشخصية، للبيانات حمور إىل باإلضافة
 حمكمني أربعة على أولية استمارة عرض ومت سؤاال، 18 النهائية

 أجل من) -3-  اجلزائر جبامعة واالتصال اإلعالم علوم بكلية أساتذة(
 إىل خلصنا احملكمني مع النقاش وبعد وتكاملها، مالءمتها من التأكد
 السؤالني صياغة تغيري مع النهائية، ستمارةاال يف 3 رقم السؤال إضافة
  .االقرتاحات بعض بإضافة 18و 9 رقم

  :الدراسة وعينة مجتمع
 جامعة طلبة مجيع ميثل الذي البحث جمتمع حجم التساع ونظرا
ا عرب) 3( اجلزائر  ،فإن والرياضية البدنية الرتبية ومعهد الثالث كليا
 غاية يف أمرا يعترب حثالب جمتمع مفردات لكل شامل مبسح القيام

 أطول، ووقت كبرية وبشرية مادية إمكانيات يتطلب إذ الصعوبة
 االعتماد خالل من وذلك بالعينة، باملسح القيام إىل جلأنا فقد لذلك
 الدراسة قدمته ما على وبناءا االحتمالية غري املعاينة على

 ال نياجلامعي الطلبة بعض أن خالهلا من اتضح واليت لنا االستطالعية
 عينة باختيار قمنا فقد اإللكرتونية الرياضية الصحافة يطالعون
 الصحف يقرؤون اللذين اجلامعيني الطلبة أفرادها ميثل )3(قصدية
 مفردات على العينة تشتمل أن ضمان أجل ومن اإللكرتونية الرياضية

 )4(حصصية عينة على االعتماد قررنا فقد اجلامعة كليات خمتلف من
 أخذ جانب إىل كلية كل من متساوية حصص ياراخت خالل من

 مفردات عدد وبلغ والرياضية، البدنية الرتبية معهد طلبة من حصة
 الفرتة يف استمارة 200 توزيع مت فقد وعليه مفردة، 50 حصة كل

 وذلك ، 2013-06-25 غاية وإىل 2013-06-10 بني ما املمتدة
 والعالقات ياسيةالس العلوم وكلية واالتصال اإلعالم علوم بكلية
 التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم وكلية الدولية
 وبعد استمارة 189 اسرتجاع ومت والرياضية، البدنية الرتبية ومعهد

 6 إلغاء مت املسرتجعة االستمارات وتقييم مراجعة بعملية القيام
 أخرى استمارات ثالث و عليها اإلجابة عدم بسبب استمارات

 مفردات عدد بلغ فقد وعليه املقدمة اإلجابات يف التناقض سببب
 .مفردة 180 فعليا الدراسة مشلتها اليت العينة

  :للدراسة النظرية الخلفية
 واإلشباعات االستخدامات نظرية على هذه دراستنا يف اعتمدنا لقد

 على للوقوف املناسبة النظرية نراها ألن للدراسة نظرية كخلفية
 وطريقة ودوافعه اإللكرتونية الرياضية الصحافة رمجهو  حاجيات
 يف واإلشباعات االستخدامات نظريةب ويقصد هلا، استعماله

 إلشباع إعالمية ملواد اجلمهور تعرض: باختصار اإلعالمي االصطالح
 ذلك ويتم ، الفردية احلاجات لدوافع استجابة معينة كامنة رغبات
 االتصال عملية يف اجلمهور فرادأ يلعبه الذي اإلجيايب الدور على بناء

 النشاط، اإلجيابية، يف واملتمثلة ا يتميزون اليت اخلصائص بفضل
 )5(.اجليد التفكري الواعي، االختيار

 الذي املضمون عن نشطون باحثون ما بدرجة هم اجلمهور فأعضاء
 تلبية على قادراً  معني مضمون كان وكلما هلم، إشباعاً  أكثر يبدو

  )6(.له اختيارهم نسبة زادت كلما فراداأل احتياجات
 واإلشباعات اإلعالم وسائل استخدامات نظرية يف البحث ويرجع 

 دراسات أجريت حني املاضي القرن ثالثينيات إىل ذلك من املتحققة
 الراديو، ومسلسالت الكتب، قراءة:  على املنظور هذا من عديدة

 وذلك سينما،ال وأفالم ، الشعبية واملوسيقى اليومية، والصحف
 وقد )7(معينة، لوسيلة اجلمهور استخدام أسباب على للتعرف
 قامت اليت الدراسة  خالل من 1940 عام يف هريزوج هريتا سامهت

 يف إذاعي، ألعاب برنامج مجهور عليها حيصل اليت الرغبات حول ا
 إذ هذا يومنا إىل االعتبار بعني تؤخذ تزال ال نتائج إىل التوصل
 كالتنافس، النفسية الرغبات بعض يشبع الربنامج أن إىل توصلت
 )8(.الذايت والتقييم والرتبية

 أسباب معرفة استهدفت ثانية بدراسة قامت 1942 عام ويف
 واالشباعات"   اوبريا سوب" اإلذاعية املسلسالت إىل االستماع
 ملدخل األوىل البوادر ظهور إىل أدت االستماع هذا جراء من احملققة

  )9(.واالشباعات ماتاالستخدا
 بسلسلة حظيت قد واإلشباعات االستخدامات نظرية أن ورغم

 وإىل املاضي القرن أربعينيات منذ والدراسات البحوث من متواصلة
 عن باحلديث الدراسة هذه خالل من سنكتفي أننا غري هذا، يومنا

ا االنرتنت شبكة فيه متثل والذي للنظرية احلديث املقرتب  وإفرازا
  .للبحث األساسي املوضوع تلفةاملخ
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 وسيلة إىل وحتوهلا استخدامها واتساع االنرتنت شبكة انتشار فمع
 االتصال من إبتداءا واملزايا اخلدمات من العديد تقدم مجاهريية
 إىل والوصول املباشر والتسوق االلكرتوين الربيد وخدمة الشخصي
 ظةحل األخبار آخر عن احلصول عن ناهيك املعلومات مصادر
 ومشاهدة للراديو، واالستماع الصحف، وقراءة حدوثها،
 االعتماد إىل احلاجة برزت املميزات، من ذلك غري إىل...التلفزيون

 دوافع فهم أجل من واإلشباعات االستخدامات نظرية على
 دوافع أن من وبالرغم واملختلفة، املتنوعة اجلمهور ورغبات وحاجيات
 والوضعيات املستعملني األفراد وسط تتنوع قد االنرتنت استعمال
 االستعماالت دراسات معظم أن إال اإلعالمية، واحملركات

: التالية األبعاد كل أو بعض من انطالقا فيها تبحث واإلشباعات
 والتفاعل الرتفيه، الوقت، ومتضية والعادة واملرافقة االسرتخاء

 . واهلروبية واإلثارة اإلعالمية واملراقبة االجتماعي،

 ومتضية  الرتفيه، االنرتنت، الستعمال رئيسية دوافع أربعة هناك أن 
 وجد فقد Ferguson and perse اهلروب واالسرتخاء، الوقت،
  .االجتماعي واإلعالم

 Pavlic لالنرتنيت استعماله من اجلمهور حيققه ما معرفة استهدفت 

and Everette من قبل من دراسة 1996 عام أجريت وقد هذا 
 من سلطة يعطي االستعمال هذا أن إىل وخلص لسياسيةا الناحية
 والعملية األوسع اجملتمع يف املشاركة أو واالتصال، بالفعل القيام

  .املتزايد الذايت التقييم إىل أيضا يقود وهو السياسية
 بدوافع اخلاصة الدراسات توالت وقد Valkenburg Soeters حول

  دراسة منها نذكر لاالستعما هذا حيقق وما االنرتنت استعمال
 كشفت واليت ولندا واملراهقني األطفال طرف من االنرتنت استعمال
              التعويض الذات، اكتشاف: وهي االنرتنت استعمال دوافع

 العالقات تكوين تيسري الشخصية، النقائص وجتاوز االجتماعي 
 قنياملراه أن إىل.  سنا األكرب املراهقني لدى خاصة االجتماعية

 أجل من األحيان غالب يف االنرتنت يستعملون سنا األكرب
Livingstone and Bober  االتصال يشري السياق هذا ويف 

 سنا األقل املراهقون بينما القائمة، الشخصية االجتماعية بشبكتهم
 أن عن ويلعبون، بالغرباء االتصال أجل من االنرتنت فيستعملون
  :   يف يتمثل لالنرتنت ستعملنيامل األطفال لدى املفضل النشاط

Livingstone م  الدردشة  دراسة كشفت االجتاه نفس ويف ويا
 املختلفة اهلويات وجتريب الفورية، والرسائل االلكرتوين والربيد

  )10(.متنوعة مواضيع يف نقاشات يف والدخول
ا الدراسات هذه كل ورغم   استعمال دوافع حلصر كافية غري فإ

 مفتوحا اجملال ويبقى خالهلا، من احملققة إلشباعاتوا االنرتنت

 الوسائل ويف االنرتنت واستخدامات استعماالت يف للبحث
 .باستمرار تتطور اليت األخرى والتكنولوجيات

  : الدراسة مفاهيم
 قبل من املقدمة التعاريف تعددت لقد: اإللكرتونية الصحافة -1

 التعريفني منها نذكر ةاإللكرتوني الصحافة مفهوم لتحديد الباحثني
 :التاليني

ا على اإللكرتونية الصحافة تعرف  إصدارها يتم اليت الصحف متثل أ
 نسخ مبثابة الصحف هذه كانت سواء االنرتنت شبكة على ونشرها

 حمتويات ألهم موجز أو مطبوعة ورقية لصحف الكرتونية إصدارات أو
 إصدارات هلا ليست الكرتونية وجمالت كجرائد أو الورقية، النسخ
 والقصص اإلخبارية الرسائل من مزجياً  وتتضمن الورق، على مطبوعة
 )11(.واإلعالنات والصور والتعليقات واملقاالت

ا على تعريفها ميكن كما   عرب نشرها يتم اليت الالورقية الصحافة أ
 داخلها والبحث وتصفحها باستدعائها القارئ ويقوم االنرتنت شبكة

 يرغب ما وطبع منها يريدها اليت املادة ظحف إىل باإلضافة
 )12(.بطباعته

 الرياضية الصحف تلك اإللكرتونية بالصحافة فنقصد إجرائيا أما
 الطلبة مجهور يقوم واليت االنرتنت شبكة عرب تنشر اليت اإللكرتونية
 املواقع تلك وخاصة ومتابعتها، بتصفحها اجلزائريني اجلامعيني
  .الورقية الرياضية صحفبال املرتبطة اإللكرتونية

 غريها عن تتميز الناس من مجاعة به يقصد اصطالح: اجلمهور -2
 يف تقع اجلماعة وهذه معينة، بروابط أفرادها ويرتبط ، خاصة بصفات
 هذا يكون قد أو ، اإلعالمية املؤسسة أو التنظيم أو املنشأة حميط
 هناك أن أي به، روتتأث فيه تؤثر بأسره العامل أو إقليما أو مدينة احمليط
 )13(.الناس هؤالء بني مشرتكة ومصلحة الطرفني بني متبادال تفاعال

 أعداد على للداللة استقر االتصايل اجملال يف)  اجلمهور(  ومصطلح 
:  مبعىن  )14(مجاهريية اتصالية رسالة أو وسيلة يستقبلون الذين الناس
م  وال ، متفرقة أماكن يف موزعة الناس من ومتنوعة كبرية أعداد أ
 اليت اجلماعية والتوزيع اإلنتاج أنظمة طريق عن إالّ  م االتصال ميكن
 زمنية أوقات يف أو واحد وقت يف املتمثلة االتصالية بالرسائل تلقي

  .)15(متقاربة

 الطلبة الدراسة هذه يف باجلمهور فنقصد اإلجرائية الناحية من أما
 اإللكرتونية الرياضية فةالصحا مبطالعة يقومون اللذين اجلامعيني
 من جمموعة ولديهم معينة وخصائص بسمات يتميزون واللذين

 خالل من إشباعها إىل يسعون اليت املختلفة والرغبات احلاجيات
  .اإللكرتونية الرياضية الصحافة مطالعة على إقباهلم
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  :الميدانية الدراسة نتائج
 واللبنة العلمي، البحث سلم يف األخرية الدرجة احملطة هذه تعد     

  وزبدة القول صفوة ففيها املوضوعي، املنهجي الصرح بناء يف النهائية
 التقصي درب يف الطويل مسعاه يف الباحث حققه ما ومثرة الفكر،

 القيام وبعد واستنتاجات، نتائج من إليه توصل وما والتمحيص،
) 3( راجلزائ جبامعة جامعيا طالبا 180 مشلت اليت امليدانية بالدراسة
  :التالية النتائج إىل خلصنا

 في اإللكترونية الرياضية الصحافة قراء عدد تزايد لقد
 الذين الطلبة نسبة بلغت حيث األخيرة، 5 السنوات في الجزائر
 استخدام النتشار أساسا ذلك ويرجع   يطالعون بأنهم أجابوا
 3 بين ممتدة لفترة اإللكترونية الرياضية الصحافة االنترنت شبكة
 الفترة خالل الجزائري المجتمع في 54.44 سنوات 5و سنوات

 صحف بروز عرفت األخيرة فالفترة ذلك عن ناهيك المذكورة،
 الورقية الصحف قيام جانب إلى االنترنت، على إلكترونية رياضية
  .االنترنت شبكة على بالتواجد الجزائرية الرياضية

 إلكرتونية رياضية صحف لديهم املبحوثني أغلب إن   حجم من
 مث   78.33هؤالء نسبة بلغت إذ مستمر، بشكل مبطالعتها يقومون
 فقد مطالعة األكثر الصحف خبصوص أما املبحوثني %  تلتها

  28.36 بنسبة األوىل املرتبة يف الدويل اهلداف صحيفة جاءت
 (Le Buteur) و(Compétition)  وجاءت املبحوثني، حجم من 

 لكل  لدى 21.98 بنسبة الرياضي اخلرب صحيفة % جريديت من كل
 دخلمب اخلاصة البحوث إليه تشري ما مع النتائج هذه وتتفق منهما،

 اجلمهور 18.43بنسبة%أن ترى واليت واإلشباعات االستخدامات
  استخدامه وأن املختلفة، اإلعالم لوسائل تعرضه يف خاصة عادات
 األسباب  أن إىل باإلضافة وأهدافه، باحتياجاته يرتبط الوسائل هلذه
 يف به يتمتع الذي الوعي من تنبع الوسائل هذه الستخدام تدفعه اليت

 )16(.اإلعالم وسائل من وسيلة أي اختيار

 رغم الورقية الصحافة يطالعون املبحوثني أغلب يزال ال  -
 مطالعتهم حجم أن غري اإللكرتونية، الرياضية للصحف مطالعتهم
 يقوموا أن قبل عليه نكا ما على تقلص قد الورقية للصحف
 الصحافة أن إىل راجع وهذا اإللكرتونية، الرياضية الصحافة باستخدام
 هلم أتاحت كما جديدة خدمات هلم وفرت قد اإللكرتونية الرياضية
 أن جند ولذلك الورقية الصحافة يف موجودة كانت سابقة خدمات
 شيئا نيةاإللكرتو  الرياضية الصحافة استخدام يف يرون املبحوثني أغلب
 الرياضية الصحافة أن   نسبة بلغت ،إذ الورقية للصحافة مكمال

 ما رأى فيما %الصحافة يف ينشر ملا تكرارا متثل اجلزائرية اإللكرتونية
  47.77هؤالء% 33.88 نسبته

 للصحافة استخدامهم أن القول إىل املبحوثني بقية ذهب بينما
 الصحافة استخدام عن مهل بديال ميثل اإللكرتونية الورقية  الرياضية
 قادرة زالت ال الورقية الصحافة أن النتائج هذه لنا وتؤكد و الورقية
 قبل من املوجودة املنافسة رغم الرياضي اجلمهور استقطاب على

 . اإللكرتونية الصحافة

 مبطالعة يقومون املبحوثني أغلب أن إىل الدراسة توصلت لقد
 بنسبة، املسائية الفرتة يف أكرب بشكل اإللكرتونية الرياضية الصحف
 الفرتات يف اجلامعيني الطلبة مجهور انشغال إىل أساسا ذلك ويرجع

 الصباحية 41.11 % 37.22بنسبة وذلك الليلية الفرتة يف مث %
 حد وإىل تتفق النتائج وهذه الدراسي، بالنشاط األحيان معظم يف

 على فالتعر  حاولت اليت الدراسات عديد إليه توصلت ما مع بعيد
ا االنرتنت لشبكة اجلزائري الشباب استعمال وظروف طريقة  وإفرازا

 إىل أشار الذي بلخريي رضوان الباحث دراسة ذلك ومن املختلفة،
 التواصل مواقع استخدام يفضلون اجلامعيني الطلبة أغلب أن

 )17(.والليلية املسائية الفرتات يف االجتماعي

 متابعة دوافع يف فاتاختال وجود على الدراسة كشفت لقد 
 إىل احلاجة أن غري اإللكرتونية، الرياضية للصحافة الرياضي اجلمهور
 اخلدمات إحدى اخلدمة هذه ومتثل املبحوثني  حجم من  مشاهدة
 وذلك للتعرض األول الدافع مثلت والفيديو الصور %    اجلديدة
 ةاإللكرتوني الصحافة أتاحتها  اليت %        حجم من 35  بنسبة

 األخبار أحدث معرفة إىل احلاجة الثانية املرتبة يف وجاء ملتابعيها،
 وذلك الصحيحة األخبار معرفة إىل فاحلاجة % 27.22 بنسبة
 واملواعيد النتائج على التعرف مث املبحوثني   % 13.88 بنسبة
  23.88 بنسبة

 إحدى الرياضي اجلمهور أفراد بني االختالف هذا لنا ويؤكد 
 يشري الذي واإلشباعات االستخدامات ملقرتب األساسية االفرتاضات

 دوافع ذو هادف سلوك اجلمهور ألفراد االتصايل السلوك أن إىل
 أهداًفا هلم حيقق االتصال لوسائل استخدامهم وإن )18(معينة،

م، تليب مقصودة  مدخل تناولت اليت الدراسات وحسب توقعا
 احلاجات إحدى إىل الفرد فافتقار واإلشباعات، االستخدامات

 سلوك تبين إىل حتمية بطريقة تدفعه الثانوية أو األساسية النفسية
 اكتساب دف إليها يتعرض اليت اإلعالم وسائل مع إجيايب

 ما وهو احلاجات، هذه إشباع يف تسهم اليت واملعارف املعلومات
  )19(.النفسي واالتزان بالراحة يشعر الفرد جيعل

 إىل أكثر مييلون اجلامعيني الطلبة مجهور أن إىل الدراسة توصلت لقد 
 يؤكد التوايل، على عند القراء وتعليقات وردود املختصرة األخبار قراءة
 الرياضية للصحافة مطالعتهم %و30 %  أكثر اجلمهور اهتمام ذلك
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 السيما اإللكرتونية للصحافة  37.22 بنسبة  وذلك اإللكرتونية
 اجلديدة  تبامليزا . املختصرة األخبار خدمة

 تقوم اليت احلاجيات يف تنوع هناك أن الدراسة أوضحت لقد 
 اجلامعيني الطلبة جلمهور بتلبيتها اإللكرتونية الرياضية الصحافة
 تقوم  Katz, Gureviteh and Haas أشاروا الذين   اليت والرغبات
 وجريوفيش كاتز من كل قدمه الذي الطرح هذا لنا ويؤكد بإشباعها،

 بتصنيفها وقاموا االتصال وسائل من الفرد احتياجات تنوع إىل وهاس
 واملعلومات األخبار إىل احلاجة متثل واليت معرفية حاجيات إىل

 االستمتاع، إىل باحلاجة ترتبط نفسية وحاجيات أنواعها، مبختلف
 باملصداقية املرتبطة احلاجيات وهي الشخصي التكامل وحاجيات

 ختص اليت االجتماعي التكامل وحاجيات الذات، وحتقيق والثقة
 والرتابط األصدقاء مع العالقات ودعم األسرية الروابط تقوية

 )20(واالسرتخاء، التوتر ختفيف إىل احلاجة إىل باإلضافة االجتماعي،
 أن على تؤكد النتائج أن إال الدراسة أوضحته الذي التنوع ورغم

 يف شاركةامل أجل من الرياضية الصحافة تقدمه ما من االستفادة
 عليها حيصل اليت احلاجيات أوىل متثل األصدقاء مع والنقاش احلوار

 John Jasten اليت دراسته يف  الرياضية للصحافة متابعته من اجلمهور
 % جوستون جون توصل السياق هذا ويف ، املبحوثني حجم من

 حول 1958 عام أجراها 31.11 بنسبة وذلك اإللكرتونية
 والتكامل األمريكيني املراهقني طرف من ماإلعال وسائل استخدام

 يرتبط االجتماعية بيئته مع الفرد تفاعل أن إىل  االجتماعي
  )21(.االتصال وسائل له حتققها اليت باحتياجاته

 الطلبة مجهور مطالعة وراء الرئيسي الدافع أن الدراسة كشفت لقد
م هو اإللكرتونية الرياضية للصحافة اجلامعيني  لنا يؤكدو    على قدر

 التقييم  % تتيحها اليت التفاعلية اخلدمات على اجلمهور إقبال ذلك
 الرياضية الصحافة 38.88 بنسبة وذلك يقرؤونه ما على والتعليق

 حول نظرهم ووجهات آرائهم إبداء يف ورغبتهم جهة من اإللكرتونية
 وراء من اجلمهور أفراد ويسعى ثانية، جهة من املطروحة املواضيع
 االستخدامات مقرتب يف الباحثني عديد إليه أشار ملا قاوف ذلك

  )22(.الذات وحتقيق املشاركة بروح اإلحساس إىل واإلشباعات

 مطالعتهم عند اجلامعيني الطلبة باهتمام حتضى اليت املواضيع ختتلف 
 الوطنية مث      الدولية املواضيع أن غري اإللكرتونية الرياضية للصحافة
 بنسبة األول االهتمام مثلت %.األخرية املرتبة يف ةواحمللي فالعربية

33.88 
 الصحافة عرب املطروحة املواضيع تلبية أن إىل الدراسة توصلت 

 إىل حني من ختتلف املطلوبة اجلمهور لرغبات اإللكرتونية الرياضية
 تليب املطروحة املواضيع أن املبحوثني جمموع من فقط  آخر

م  وذلك% 30 نسبته ما رأى فيما املبحوثني حجم من %حاجيا
م وتشبع 48.33بنسبة  ما ذلك لنا ويؤكد دائم، بشكل رغبا
 عن احلديث عند واإلشباعات االستخدامات نظرية إليه أشارت

 الباحثني رأى حيث اإلعالم، وسائل متابعة  من املتحققة اإلشباعات
 واليت املطلوبة اإلشباعات بني اختالف هناك أن السياق هذا يف
 اإلعالم لوسائل تعرضه خالل من عليها احلصول يف اجلمهور غبير 

 التعرض، جراء من بالفعل واملتحققة املكتسبة اإلشباعات وبني
 األحيان أغلب ويف اجلمهور  أفراد فإن الباحثني عديد وحسب
م إشباع أجل من أخرى  إعالم وسائل إىل يلجئون  مل اليت رغبا
 إليه توصلنا ما وهذا )23(شباعها،إ من حمددة إعالمية وسيلة تتمكن

م بقوهلم ذلك عن املبحوثني عرب حيث الدراسة هذه خالل من  ال أ
 املبحوثني جمموع من   الرياضية الصحافة هلم تقدمه مبا يكتفون
 اإلعالم وسائل إىل يلجئون وإمنا اإللكرتونية % مع هذا ،ويتفق
م إشباع ألجل التقليدية   60 بنسبة ذلك وكان رغبا

 وسائل أن ترى اليت واإلشباعات االستخدامات نظرية افرتاضات أحد
 الفرد حميط يف املوجودة األخرى، االتصال مصادر مع تتنافس اإلعالم
 أجل من اجلمهور ا يقوم اليت واالستخدام االنتقاء عمليات على
 هلذه اإلعالم وسائل تلبية أن باعتبار وحاجاته، رغباته إشباع

  )24(.االجتماعية البيئة وباختالف آلخر، فرد من لفختت االحتياجات

 االستفتاءات يف يشاركون املبحوثني أغلب أن إىل الدراسة توصلت
 من أغلب يف اإللكرتونية الرياضية الصحف مواقع عرب املعروضة
 وتقييم والتعليق بالرد املبحوثني أغلب يقوم كما املبحوثني حجم

 يؤكد وهذا 63.33بنسبة وذلك األحيان %وذلك املنشورة املقاالت
 صفة وحيقق ، التفاعلية اخلدمات حنو اجلامعيني الطلبة مجهور ميل لنا

 االستخدامات 55 بنسبة % نظرية إليها أشارت اليت النشاط
 مواقع عرب اجلمهور أفراد مشاركة تأيت السياق نفس ويف واإلشباعات،

 %. ثنياملبحو  حجم من  خالل من اإللكرتونية الرياضية الصحف
 بلغت حيث سبق عما أقل بنسبة ذلك كان وإن املقاالت كتابة

 اجلمهور أفراد إقبال وراء الكامنة األسباب ختتلف  43.33
 اإللكرتونية الرياضية الصحف مواقع يف املقاالت كتابة على املبحوثني
  %21.11 بنسبة الذات وحتقيق التميز مث %  تقدمي مثل حيث
 السبب املعلومات % 27.22 بنسبة الرأي إدالء يف الرغبة لتليها
 من جمموعة وجود إىل االختالف هذا ويرجع   32.22 بنسبة األول
 كتابة على يقبل وجتعله الفرد حترك اليت واالجتماعية الفردية الدوافع

 من مبجموعة يقوم الفرد  أن إىل الباحثون يشري حيث املقاالت،
 خاصة رغبات تشبع واليت داخلية فردية دوافع على بناءا األفعال
 عالقة من تنشأ اجتماعية ودوافع اإلجناز، وحب كالفضول بالفرد
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 إلرضاء األفعال من مبجموعة يقوم حيث اخلارجي باجملتمع الفرد
 الناتج الشعور خبصوص  أما )25(.تقديرهم لكسب أو به احمليطني

 فقد اإللكرتونية الرياضية الصحف مواقع يف املقاالت كتابة بعد
م األسباب مع ومتوافقة متقاربة النسب اءتج  باالنتماء يشعرون أ

 وراء الكامنة %   والنجاح والتفوق بالتميز الشعور مث االجتماعي،
 املبحوثني، جممل من 31.11 نسبته ما رأى حيث املقاالت كتابة
 بالفرحة فالشعور % احملركة الدوافع طبيعة إىل االختالف هذا ويرجع

 الرغبات ونوعية لألفراد 24.44 بنسبة% 23.33 بنسبة والسعادة
 يف املقاالت نشر على إقباهلم خالل من إشباعها إىل يسعون اليت
  . اإللكرتونية الرياضية الصحف مواقع

   :الخاتمة

 شبكة إفرازات كإحدى اإللكرتونية الصحافة ظهور مثل لقد
ا االنرتنت  اإلعالم لوسائ عالقة يف حموريا حتوال املتنوعة واستخداما
 من جمموعة ملتتبعيها اإللكرتونية الصحافة أتاحت حيث جبمهورها،
 من قصرية فرتة ويف هلا مسحت االتصالية واملزايا التفاعلية اخلدمات
 بذلك حمدثة العامل، أحناء خمتلف عرب واسعة مجاهريية قاعدة تكوين
 ريتغ ، االتصالية العناصر خمتلف بني العالقة طبيعة يف نوعية نقلة
ا اإلعالمية املادة شكل إىل وباإلضافة مشل  ممارسة وطريقة ومضمو
 بناء يف مسامهته ومدى وأمهيته اجلمهور مكانة الصحفي العمل
 الذي النشط اجلمهور مفهوم بذلك وجتسد اإلعالمية، املادة وصياغة
  .واإلشباعات االستخدامات نظرية عنه حتدثت
 اجلزائر يف اإللكرتونية اضيةالري الصحافة متابعي عدد تزايد ورغم
 جدة من به تتميز ما بسبب وذلك األخرية، اخلمس السنوات خالل

 على والقدرة والفيديو الصور مشاهدة وإمكانية املنشورة املعلومات
 الطلبة مجهور فإن الصحف، هذه عرب ينشر ما على والتعليق التقييم

 يرى يزال وال بل الورقية الصحافة على بعد يتخلى مل اجلامعيني
 تقدمه ما لتكمل موجودة اإللكرتونية الرياضية الصحافة أن أغلبهم

  .الورقية الصحافة
 الطلبة مجهور إقبال أن الدراسة هذه خالل من إليه اإلشارة ينبغي ما

 من جمموعة حتركه اإللكرتونية الرياضية الصحافة متابعة على اجلامعيني
 أن إال تلبيتها، إىل يسعون ليتا املختلفة واحلاجيات املتنوعة الدوافع
 كالقدرة اإللكرتونية الرياضية الصحافة تتيحها اليت التفاعلية املزايا
 ،... والفيديو الصور ومشاهدة املقاالت وكتابة والتقييم التعليق على
 للصحافة اجلامعيني الطلبة مجهور لتعرض الرئيسية الدوافع متثل

 أغلب اهتمام خالل من اجلي ذلك ويتضح اإللكرتونية، الرياضية
 ما وتقييم والردود والتعليقات االستفتاءات يف باملشاركة املبحوثني

 على إقباهلم عن ناهيك اإللكرتونية، الرياضية الصحافة عرب ينشر

 وإن املقاالت ونشر كتابة خالل من الصحف هذه مواقع يف املسامهة
  .سبق عما أقل بنسبة ذلك كان
 الدراسات من مزيد إجراء كان مبا لضروريا من أنه نرى األخري ويف

 أفراد حترك اليت واحلاجيات الدوافع أهم على الوقوف قصد واألحباث
 والرياضية عامة اإللكرتونية الصحافة على إقباهلم من وترفع اجلمهور
 الصحافة تطوير يف ذلك من واالستفادة اخلصوص، وجه على

 أفراد رغبات إشباع على رةقاد وجعلها اجلزائرية اإللكرتونية الرياضية
 .املختلفة اجلمهور
  :اهلوامش

 صحافة وظهور مرسل إىل املتلقي حتول يف اجلديدة اإلعالم وسائل دور بعزيز، إبراهيم .1
 الدول إذاعات إحتاد عن تصدر فصلية 1 جملة ، 3 العدد العربية، اإلذاعات جملة املواطن،
   . 49 ص ، 2011 ، ،تونس العربية

 ،2002 بريوت، املعاصر، الفكر دار الرقمية، واجملتمعات االتصال علوم مهنا، فريال .2
 1 .160ص

 ديوان واالتصال، اإلعالم علوم يف العلمي البحث مناهج مرسلي، بن أمحد:أنظر .3
  .195 ص ،2003 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات

 يدبوز  ترمجة اإلنسانية، العلوم يف العلمي البحث منهجية ، أجنرس موريس:أنظر .4
  . 312 ص 2004 اجلزائر، والتوزيع، للنشر القصبة ،دار آخرون و صحراوي

 الدار  املعاصرة نظرياته و االتصال ، السيد حسني ليلى ،مكاوي عماد حسن .5
 . 240ص اخلامسة، ،الطبعة 2005، مصر، املصرية اللبنانية

 الكتب، عامل ، اإلعالم حبوث يف اجلمهور دراسة ، احلميد عبد حممد .6
 .  112-111ص ،ص 1997هرة،القا

 . 240 سابق،ص ،مرجع السيد  حسني ،ليلى مكاوي عماد حسن .7

 دراسة – الشباب لدى والسلوكيات القيم على اإلعالم وسائل أثر ، بومعيزة السعيد .8
 واالتصال، اإلعالم علوم  يف منشورة غري دكتوراه أطروحة ، - البليدة مبنطقة استطالعية

 . 57 ص ، 2006 اجلزائر، جامعة

 للتعليم القاهرة جامعة مركز ، اإلعالم نظريات ،سامي ،الشريف مكاوي عماد حسن .9
  .273ص ، ،2000مصر، املفتوح

 تطبيقات مع سوسيولوجية رؤية واجملتمع اإلعالم بومعيزة، عزي،السعيد الرمحن عبد .10
 -82 ص ص ، 2010 اجلزائر، والتوزيع، للنشر الورسم واإلسالمية، العربية املنطقة على
85 . 

 القاهرة، والتوزيع، للنشر الفجر دار اإللكرتونية، الصحافة أمني، الواحد عبد رضا .11
 . 93 ص األوىل، الطبعة م، 2007

 الفالح مكتبة ، االلكرتونية الصحافة - واإلعالم االنرتنت حسين، ناصر حممد .12
 . 4 ،ص م2003 العني، ، والتوزيع للنشر

 ، القاهرة ، والتوزيع للنشر الفجر دار اإلعالمي، املعجم حجاب، منري حممد .13
 . 959 ص ،2004

 ،1998 ، بغداد ،  الثقافية الشؤون ،دار الجديد المنظور ، الجماھيري االتصال ، الھيتي نعمان ھادي .14

 .37ص

 . 38 ص ، نفسه املرجع .15

 اإلعالم لوسائل اإلخبارية الوظيفة اجلماهريي، االتصال وظائف محدي، حسن .16
 . 15،ص1991 ، القاهرة  ،العريب الفكر ،دار

 من اإللكرتونية الدردشة ملنتديات اجلزائري الشباب استخدام بلخريي، رضوان .17
 تبسة، جبامعة اجلامعيني الطلبة على ميدانية دراسة املتحققة واإلشباعات الفايسبوك خالل
 اجلديد اإلعالم بعنوان واالتصال، لإلعالم السعودية للجمعية السادس السنوي امللتقى
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  المجتمع وقيم ثقافة على وتأثيرها العالما وسائل
  خبيزي سامية

        03 الجزائر جامعة من أكاديمية 
 

  : مقدمة
 اجملتمعات له تعرضت الذي اهلائل التكنولوجي التقدم إن

 اعالم ووسائل  أجهزة إنتاج يف أسهم احلايل القرن هذا خالل
 الوسائل من وغريها الصحافة والتلفزيون اإلذاعة مثل مجاهريية
 احلياة ضروريات من ضرورة الوسائل هذه باتت حيث األخرى،
 .اجلماهري بني الثقافة نشر يف متميز بدور تقوم  فهي اليومية

 األقمار خالل من واالتصايل اإلعالمي الدور أبعاد ازدادت وقد

 مل حنو على الفضائية احملطات أعداد وزيادة املباشر، والبث الصناعية،
 بشرايني العامل وربطها اإلنرتنت شبكة وشيوع قبل، من مسبوقاً  يكن

 وضع امليسور من جعل الذي األمر سابقاً، متاحة تكن مل معلوماتية

 ويف جهة، من املتنوعة وسائله لتأثري عرضة كافة العامل دول يف اجلمهور

 يطرح ما وهو وبائعيه، ومروجيه اإلعالم هذا صناع مع املواجهة موقع

 أو( العوملة إطار يف السابقة أدواره إىل يضاف لإلعالم جديداً  مفهوماً 

 .واالتصايل اإلعالمي البث حتكم اليت )الثقافية العوملة عليه يطلق ما

 خمتلف على األمهية بالغ بدور تضطلع واالتصال اإلعالم وسائل ألن

 معطيات إيصال يف واسع نطاق وعلى والتطبيقية النظرية املستويات؛

 تشكيل يف وفاعلية نفاذاً  أكثر وأدوات بلغة الناس، ىلإ واملعرفة الفكر

 واالتصال اإلعالم بوسائل العاملي االهتمام وما ووجدانه، اجملتمع فكر

 أمهية من له ما على بسيطاً  دليالً  إال...ومتابعة وتسويقاً  وإنتاجاً  صناعة

.وإجياباً  سلباً  األفراد حياة يف والتأثري التوجيه يف كربى
)1(  

 املمنوع من الفرد انتقل االعالمية الوسائل هذه استخدام وبتعاظم
 عصر يف الوسائل هذه أصبحتو  ،واحلر املطلق املسموح إىل املطلق

 متابعيها تثقف فهي, للعقول األول املغذي هي املعلومات تكنولوجيا
 مطابقتها عن النظر بغض تبثها اليت واملعتقدات القيم بكافة ومتدهم

  . الثقافة من جمتمعهم هحيمل ملا تعارضها أو
 القيم لتدعيم وسائل بإعتبارها الوسائل هذه اىل ينظر أصبح وقد

 كان اذا ما حالة يف اجملتمع، يف السائدة الثقافية األمناط عن والتعبري
 العكس حالة يف أما الرسالة، متلقي حميط نفس من ينبع احملتوى
 اجتاهات لىع تؤثر  فهي والقيم الثقافات لتغيري  كوسائل فتصبح
 القيم، الدين،(  الفرد ثقافة تشكيل على تؤثر وبالتايل الفرد وسلوك
 لدى القيم بعض وختتفي تضمحل فقد ،)العادات الفلسفة، األدب،
ا وحتل اجملتمع، أفراد  تعدل أو موجودة، تكن مل جديدة قيم مكا
 يف موجود ماهو وتساير تتناسب تصبح حبيث قدمية وممارسات قيم

 والتحضر، التطور من مثالية صورة نظرهم يف هي أخرى جمتمعات
 اجملتمع، لصاحل يكون قد موجود هو ملا واملسايرة التغري هذا ولكن
 .ضده يكون وقد

 وسائل تحدثه أن يمكن الذي التأثير عن نتساءل أن يمكن وعليه
  .المجتمع وقيم ثقافة على االعالم

 الوسائل تغريت قمي،الر  العصر يف واالتصال اإلعالم حتوالت ظل يف

 اهلاتف يعد ومل وإخبار، ترفيه وسيط املذياع يعد فلم معاً  واملضامني

 القرن يف عهدناه كما التلفزيون يعد ومل معلومايت، اتصال وسيط

 واحد، جهاز يف أجهزة لعدة وظائف عدة الرقمية دجمت فقد ...املاضي
 لرتفيها خالل من اإلخبار ميارس حيث املمارسة أساليب وتغريت 

 ...واإلخبار والرتفيه التعليم خالل من التوجيه وميارس واإلعالن،

 من جديد عصر مالمح الرقمي العصر يف اإلعالم فيصوغ وهكذا،

 هلا يكون أن البد جديدة، مضامني ويقدم جديدة، وسائل خالل

  )2(جديدة آثار يف تنعكس جديدة وظائف
 املفكرين عاجانز  و قلق مصدر تشكل الوسائل هذه أصبحت  لقد

م خالل من أنذروا الذين  القنوات هذه حتدثها اليت التأثريات من كتابا

  .اجملتمع كيان على االتصالية
 بني العالقةو بالقيم االعالمية والرسالة الفرد ارتباط إىل التطرق قبل

 حتدثها أن ميكن الىت بتأثريات والتعريف ، االعالم ووسائل الثقافة
 التعريفات نوضح أن البد األفرد،  وقيم ثقافة على االعالم وسائل
  .وللقيم للثقافة املختلفة
  :الثقافة تعريف - أوال

 وهي الالتينية Culture كلمة إىل ترجع  الثقافة كلمة
 األرض فالحة وتعين Kulture األملاين األصل من مأخوذة

ا،  ثقف:  العرب لسان معجم يف جاء وكما العربية ويف وإخصا
 واملهارة الفهم حاذق أي: ثقف ورجل حذقا، صار أي: ةثقاف الرجل
 ثقف ويقال إليه، حيتاج مبا املعرفة ثابت أنه واملراد وذكاء فطنة وذو

  )3(.التعلم سرعة وهو الشيء
 فإما": تعاىل يقول قرآنية، ولفظة أصلية عربية كلمة ثقافة فكلمة
 شبه وهناك)   07: اآلية األنفال، سورة"(الحرب في تثقفنهم
 على العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن اية العلماء بني اتفاق
 بيرنت إدوارد الربيطاين العامل وضعه الذي الشهري بالتعريف األخذ
 الثقافة بعنوان جزئني من املكون كتابه يف TAYLOR.E.B تايلور
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: بقوله الثقافة مفهوم فيه حدد الذي Primitive culture البدائية
 املعرفة يشمل الذي املركب الكل ذلك هي احلضارة أو افةالثق إن«

 وكافة والعرف والعادات واألخالق والقانون والفنون واملعتقدات
 باعتباره اإلنسان جانب من تؤدى اليت األخرى واألشياء املقدرات
  )4(.»اجملتمع يف عضوا
 على اإلنسان قام الذي البيئة من اجلزء ذلك هي فالثقافة ذلك على
 القواعد فهي والتلقائي الطبيعة يضاد ما على تطلق فهي ولذا ه،صنع
 تقليدية كتصورات وتبدو العديدة اللقاءات خالل من تتبلور اليت

 واألخالق العلم يف وتتمثل للجميع وحمددة ثابتة وعادات
 واملعارض واملثل األفكار وكذلك والدين والفن والتكنولوجيا
 األفراد معيشة وطرق والعادات  كريالتف وطرق واملهارات واملعتقدات
م وقصصهم  يف ووسائلهم عندهم وأدواته اجلمال وموضوعات وألقا
 ومعىن ،عليه يسريون الذي األسري والنظام واملوسيقى والتقومي اإلنتاج
 واتصاهلم انتقاهلم ووسائل بينهم عليه املصطلح والواجب احلق

م الذين واألبطال  مما ذلك وغري فيهم تشيع اليت واملعارف يقدرو
 من اجملتمع أفراد بني جيمع الذي العنصر ليكون اإلنسان أنشأه

  )5(.فيه مصاحلهم بني يربط و اجملتمعات

 واملعتقدات والعادات السلوك أمناط متثل اجملتمع ثقافة فإن وعليه
 العناصر فهذه واللباس واللغة والرتاث والتاريخ والفنون واآلداب
 عن ُمييزه به خاصاً  طابعاً  للمجتمع تشكل اليت هي جمتمعة الثقافية
 هي اجملتمع ثقافة إن بل فحسب هذا ليس اجملتمعات، بقية من غريه
م وحتدد أبنائها فكر تشكل اليت   .توجها

  )6(:يلي ما بينها من بخصائص تتميز والثقافة
 دون للثقافة وجود ال حيث :إنساني اجتماعي نتاج الثقافة  -  أ

 و اخرتاع من فهي االجتماعية احلياة عن تنشأ افةفالثق إنساين، جمتمع
 االجتماعي الرتاث نواحي مجيع تشمل والثقافة اإلنسان، اكتشاف
  .اإلنسان عند االجتماعية احلياة مييز ما كل أو البشري
ا كما فطرية وال غريزية ليست الثقافة إن :مكتسبة الثقافة  -  ب  ال أ

 خالل الفرد يكتسبها اليت العادات من تتكون ولكنها بيولوجيا تنتقل
 .امليالد بعد حياته خربة

 على جيل إىل جيل من الثقافة تنتقل :وتراكمية انتقالية الثقافة  -  ت
 عن اخللف يتواراها ومعارف وأفكار ونظم وتقاليد عادات شكل
ا كما اللغوية الرموز طريق عن السلف  اجتماعي وسط من تنتقل أ

ا املعىن ذا و آخر، وسط إىل  يبىن أن يستطيع فاإلنسان راكميةت فإ
 ليس فهو السابقة األجيال أو السابق اجليل منجزات أساس على
 .جيل كل يف جديد من يبدأ أن إىل حباجة

 متثل الثقافة تكون اليت االجتماعية العادات أي :مثالية الثقافة  -  ث
 و هلا ميتثلوا أن اجملتمع أو اجلماعة أعضاء على ينبغي املثالية النماذج

  .معها كيفوايت
ا الثقايف التغري بعملية وتتميز تتغري الثقافة إن :تكيفية الثقافة  -  ج  بأ

 التكيف إىل معينة زمنية فرتات خالل الثقافات ومتيل تكيفية عملية
 يأكلوا أن على قادرين يكونوا أن ينبغي فالناس اجلغرافية، البيئة مع

 .بيئية ظروف من حوهلم ما مع بالتكيف وذلك ويسكنوا ويلبسوا

 احلاجات وبالضرورة دائما، الثقافة تشبع :إشباعية الثقافة  -  ح
 أن وميكن منها املشتقة الثانوية احلاجات وكذلك األولية البيولوجية

 .الثقافية االجتماعية احلاجات عليها نطلق

 يتم بل وحتمية بآلية يتم ال الثقافة انتقال إن :انتقائية الثقافة  -  خ
 عناصر يتلقى الذي اجليل أن مبعىن ائيانتق هو وإدراك وعي عن غالبا
 .اآلخر البعض ويستبعد البعض منها ينتقي ثقافية

 له ختضع الذي التغري لقانون خاضعة فالثقافة :متغيرة الثقافة  - د
 املباين يف املادية العناصر يف حيدث الثقايف والتغري الكون مظاهر مجيع

 .واألفكار عاداتال مثل املعنوية والعناصر وغريها، واملالبس واألثاث

 :القيم تعريف - ثانيا

 ويف واستوى وبلغ وانتصب وقف مبعىن قام الفعل من مشتقة: لغة 
 وقومت ، اآلهلة دون إليه التوجه أي" إليه فاستقيموا:" تعاىل قوله

 )7( .مستقيم أي قومي فهو الشيء

  :اصطالحا
 إطاره يف يعمل الذي املعريف اجملال باختالف التعاريف ختتلف

 أربعة إطار عن خترج ال التعاريف معظم أن إال تركيزه، ونقطة احثالب
  :كالتايل وهي مقرتبات
 أو الخالدة كاألفكار جوهرها في للقيم ينظر الذي المقترب
 الذين الكتاب ومن الدين ومصدرها اإللهي كالجزء أو كالمطلق

 بوقطاية مراد وكذا   M WEBER   PERSONS الفكرة هذه أيدوا
  :الكرمي القران يف وردا القيمة لفظ أن أكدا الذي

 اآلية التوبة صورة" أنفسكم فيهن تظلموا فال القيم الدين ذلك""
36.  

 اآلية التوبة صورة" يعلمون ال الناس أكثر ولكن القيم الدين ذلك"
30.  

 ابن حممد اهللا عبد أبو اإلمام عن الكرمي القران تفاسري أشهر حسب
 ،1981 كثري ابن واإلمام ،1967 القرطيب  األنصاري أمحد

 اآليات يف القيمة لفظ فان ،1981 الصابوين علي حممد واإلمام
  ).اإلسالم أي املستقيم الدين( املستقيم يعين السابقة
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 األستاذ تعريف القيم مصدر الدين تعترب اليت التعاريف ضمن ومن
  : الرمحان عبد عزي

 يف القيم مصدر ويكون املعنوية، املنزلة إىل بالفرد يرتفع ما القيمة"
 أن ميكن أداة وإمنا القيم مصدر يكون ال فاإلنسان الدين األساس
 فيه ويرغب مثايل هو ما تشكل: "إذن القيم."   القيم فيها تتجسد
ا أي معايشته، إىل ويطمح  على نفسها تفرض اليت جتريدية رؤية أ
  )8(".بشدة احرتامها يتم واليت كمسلمة اجلميع

 إىل نسعى اليت للحاجات مالزمة كقوى القيم يرى الذي المقترب
 بيومي أمحد حممد يقول حيث تلبيتها، نود اليت الرغبات أو حتقيقها

 أن مبعىن للذات، رغبة أو أمهية ذي شيء أي عن تعرب القيمة أن
 شيء أي عن وتعرب عنة، مستقلة وليست املوضوع يف كامنة القيمة
  .فيه مرغوب وغري غوبمر  هو ما حيدد والذي للتقييم، قابل

 املوروثة التفضيالت من مجموعة سوى القيم يعتبر الذي المقترب
 ا يقوم تفضيالت مسألة األساس يف هي القيم الفرد، تعلمها أو

 هلذه متنوعة مراتب يعطي أنه مبعىن عديدة، أمور بني ليميز الفرد
 ما يوجد هلذا الفرد، ذهن يف دنيا أو عليا مرتبة حتتل قد اليت األمور
 وال فريدا، وال مطلقا ليس هذا القيم سلم ولكن القيم، بسلم يسمى
 اذا القيم، سلم من أنواع عدة للفرد يكون قد وإمنا يتغري وال ثابتا هو
 االجتماعية الناس أفعال توجه اليت مجاعية تفضيالت أنساق هي

  .وتربرها
 كبالسلو  القيم يربط حيث :بالنشاط القيم يربط الذي المقترب
 إمربيقية كعناصر القيم أن: "قائال  ROBIN WILLIAMS ويعرفها

 يتضح )9(."اإلنسانية التجربة من بالتأكيد تظهر اإلنساين السلوك يف
  .السلوك على األوىل بالدرجة يركز الكاتب أن التعريف هذا من

 إىل إرجاعه ميكن القيمة مفهوم تعريف يف االختالف
 اجملتمع، أم الفرد أم الدين هو هل يمةالق مصدر إىل النظر يف التباين

ا وكيفيات  اليت والتفضيالت األحكام خالل من قبلية هي هل جتليا
  . سلوكياته طريق عن بعدية هي أم الفرد ا يقوم

 تعترب  وهي اجملتمع، يف الّثقافة عناصر أحد القيمة  اعتبار وميكن 

 عن تعرب أي ،يرفضه وما اجملتمع فيه يرغب ما بني موّجهات مبثابة
  .اجتماعيا فيه املرغوب
  بالقيم االعالمية والرسالة الفرد ارتباط - ثالثا

  :بالفرد وارتباطها القيم- 3-1
 طريق عن الفرد إىل املنقول القيمي والرتاث املعريف املخزون يلعب
 على املعىن إضفاء يف مهما دورا واملدرسية األسرية االجتماعية التنشئة
 وتفسريها وحتليلها بنقدها يقوم إذ والداخلية، خلارجيةا البيئية املثريات
 القيم تأثري زاد كلما وعليه وباطال، حقا وخطأ، صحة عليها واحلكم

 التوازن إىل املؤدي املوجب باجتاه منحى حنى كلما الفرد سلوك على
 أقصيت كلما إذ صحيح والعكس النفسي، واهلدوء االجتماعي

 السلوكية والعبثية األخالقي تاالنفال حجم ازداد كلما القيمة
 نشازته درجة وتزداد والنفسي، االجتماعي االضطراب أي السالبة
 واالنسالخ االغرتاب باب عليه يفتح مم الثقافية املنظومة عن

  )10(.التيه و الفكري
 جتنب إىل فقط ليس إعالميا ميتد والسلوك التفكري ترشيد ان

  اإلعالمي، الزمن رشادة إىل يتقض بل والألخالقية اهلابطة احملتويات
 واجتماعية ثقافية نوعها كان أي اجتاه يف واحلركة الفعل وترية أي

 ما هو:" عزي األستاذ يقدمه كما القيمي الزمن وكذا واقتصادية
 كانت إذا وما اإلعالم وسائل حمتويات على وقت من الفرد ينفقه

 ما باغال استخدامه فحسن )11(،"القيمة مع تتعارض أو تنسجم
 اإلنسان ميكن مبا واملعلومايت والفين املعريف الرتاكم حتصيل إىل يؤدي
 ظهور إىل يؤدي استخدامه وسوء احلياة، أنشطة باقي إدارة حسن من

 املختلفة، واملواد الربامج على اإلدمان مثل اإلعالم وسائل أمراض
  .   احلياة أنشطة باقي اضطراب

ذا  إما تسعى اليت االتصالية العملية هدف هو املستقبل أو املتلقي و
 دفعه أو وسلوكاته، وقناعته واجتاهاته أفكاره تغري أو تعديل أو لدعم

 مبراعاة إال يتأتى ال وهذا معينة، مفاهيم أو قيم تبين أو العتناق
 واحلضارية، واالجتماعية والثقافية القيمية وخصوصيته ورغباته ميوالته
 حقوق له املتلقي فاجلمهور ناعه،وإق خماطبته أسلوب يف والتنويع
 على خيطر محراء وخطوط حتفظ أن جيب وكرامة تصان، أن ينبغي
 بثقته وحتظى رضاه تنال حىت جتاوزها، اإلعالمية الرسالة

     )12(.واهتمامه
  :بالقيم وارتباطها اإلعالمية الرسالة - 3-2

 يكون أن أي القيم هي الرسالة عزي الرمحن عبد املفكر يقول
 باإلنسان تدفع اليت والروحية الثقافية للقيم حامال دائما صالاالت

 حميط على إجيابا ينعكس ما وهو والسمو االرتقاء إىل واجملتمع
 ورؤيته الدويل، أو احمللي املستوى على سواء واملادي املعنوي اإلنسان

 اجملتمع كتلة يف اإلعالم عليه يكون أن ينبغي ما تعكس هذه
 من ومنبثقا نابعا االتصال يكون أن أي المي،اإلس وغري اإلسالمي
  )13(.اجملتمع إليها ينتمي اليت واحلضارية الثقافية األبعاد
 على اجيايب التأثري كان كلما باإلعالم القيمة اقرتنت كلما وهلذا

 كان كلما معها تناقض أو القيمة على اإلعالم ابتعدا وكلما اجملتمع،
  .سليب التأثري
 يستلزم قيمة كأمسى الصدق فإن اإلعالمية مارسةامل جمال يف فمثال
 تعني صيغة يف اخلرب يصاغ أن مبعىن الصياغة وصدق اخلرب صدق



 

266 
 

 عنه يعرب الذي احلدث من الصحيح املوقف اختاذ على اإلنسان
 إىل دف اإلعالمية الرسالة تكون أن مبعىن املقصد صدق اخلرب،
 ،] يضر وال ينفع ال لغو جمرد تكون ال[ صاحلة إنسانية غاية حتقيق
 والشبهات األهواء من متحررا اإلعالم يكون بأن احلكم صدق وكذا

  .والتضليل
 :االتصال ووسائل الثقافة -رابعا

 بني اجلاذبية على تقوم عالقة الرمحن عبد عزي اقرتح  
 متثل االتصال وسائل أن اعتبار على االتصال ووسائل الثقافة
 الثقافة تتمثل حني يف...)  الصورة، اللغة،( الرمزي العامل
 البعد ميثل( ومادي) الفكري البعد ميثل( معنوي: بواقعني
 حينما واملعنوي املادي بني السليمة العالقة وتتكامل) السلوكي
 آخر مبعىن مرجع، أنه على املعنوي إىل مستندا املادي يكون
 يف االتصال ووسائل الثقافة بني التكامل عملية تكون حينما
 متثله الذي اجملسد الواقع عامل من للمرء املستمر تقالاالن ذلك
 وهذا اإلعالم، وسائل متثله الذي التجريدي الرمز عامل إىل الثقافة
 الواقع ضيق أبرزها متعددة بأسباب مربرا عزي يراه االنتقال
 تكون ذلك ويف ،والتطلعات احلاجات استيعاب عن اجملسد
 استكمال يف وتسهم فةالثقا عن جزئيا تعبريا االتصال أدوات
ا  الفنون، اآلداب،( املختلفة الرمزية العوامل خالل من دائر
 القيم عن تبتعد وال تتجاوز ال رمزية عوامل وهي ...) الفكر،

 االتصال لوسائل يكون وبذلك اجملتمع عليها يقوم اليت األساسية
 احملايد للتعبري وسائل تصبح ال إذ اجملتمع، يف ومهم أساسي دور
 القيم، وتثبيت وتعزيز لتدعيم إجيابية وسائل بل والقيم الثقافة عن

 ما وذلك الثقافة، تقود اليت هي االتصال أدوات تصبح ال حبيث
 من يكون قيميا الدال االنتقال إن«: بالقول عزي عنه عرب

 هذا مينع وال العكس وليس االتصال وسائل إىل والقيم الثقافة
 سالبة عناصر احلاالت بعض يف الوسائل تلك تصبح ألن بالطبع

 أو الوسائل تلك ودوافع موجهات تتصادم عندما الثقافة حركة يف
 الرئيسية اجملتمع قيم مع أمرها على القائمني دوافع

  )14(.»واألساسية
 :المجتمع وقيم ثقافة على االعالم وسائل تأثير: خامسا

 ةعملي يف دورها تلعب أساسية أدوات اإلعالم وسائل أصبحت لقد
 طويلة ساعات إىل منا الفرد يتعرض إذ .االجتماعية والتنشئة التطبيع

 إىل تساعد مواقف و آراء مبعلومات، تزودنا اليت الوسائط هذه أمام

 اتفاق هناك )15(.فيه نعيش الذي للعامل تصورنا تكوين على كبري حد

 أما .القيم و االجتاهات على آثار حتدث اإلعالم وسائل أن على عام
 بعض تشري إذ جدل، حمل زالت فما األثر هذا إلحداث الالزمة ةالفرت 

 اآلراء تكوين يف ملموس بدور تقوم اإلعالم وسائل أن إىل الدراسات

.تغيريها يف تساهم مما أكثر
 )16(  

 وثقافة قيم على اإلعالم وسائل تأثريات معرفة الضروري ملن فانه وعليه
 يف معني أثر إحداث هو  أنه على التأثير  ويعرف اجملتمع، أفراد 

 ويرجع   االتصال، بعملية القيام عند حتدث ما عادة اليت و املتلقني

 فما املتلقي نفسية بتغيري الرتباطه التأثري على التعرف صعوبة املفكرين

. غدا فيه يؤثر أن بالضروري ليس اليوم شخص يف يؤثر قد
 )17( 

 أو فرد أو ظاهرة يف احلاصل التغيري عن الصريح التعبري هو التأثري وعليه 
 االتصال فلوسائل ومنه عوامل جملموعة أو لعامل نتيجة مجاعة

 والسلوك  الفكر يف تغيريات إحداث على فاعلية ذو تأثري اجلماهريي
 وثيقة احملتويات كانت اذا اجيابيا يكون التأثري إنو  )18(اإلنساين،

 ال احملتويات انتك إذا سلبيا التأثري يكون وباملقابل بالقيم، الصلة
 عن االبتعاد كان وكلما القيمة، مع تتناقض أو قيمة بأي تتقيد
   .أكثر السليب التأثري كان أكثر القيمة

 
 
 
  :نجد المحتملة االيجابية التأثيرات ضمن من

 :القيم تعزيز

 سفيلد الزار أشار وقد السابقة، الفرد مواقف بتثبيت التعزيز يرتبط
 ومواقفهم الناس أراء تغري ال االتصال وسائل ان اىل املعروفة مقولته يف

 بافرتاض الطرح هذا ويرتبط  األخرية، هذه تدعيم على تعمل ما بقدر
 يبىن االعالم وان واملواقف، االراء تكوين أساس االجتماعي العامل
  .االجتماعية العالقات انتجته ما ويعزز ذلك على

 :االجتماعية التنشئة

 قيم اكتساب خالهلا من يتم اليت الصريورة يةاالجتماع بالتنشئة يقصد
 وعلى االتصال وسائل أن االجتماع علماء ويعترب وثقافته، اجملتمع
 من نوع فكل اإلجتماعية، التنشئة أدوات هي التلفزيون مقدمتها
 يف تساهم فاألخبار معينة، تنشئة حيدث االتصال وسائل حمتويات
 الرتبوية، التنشئة يف تساهم التعليمية والربامج السياسية، التنشئة
  )19(.وهكذا الدينية، التنشئة يف تساهم الدينية والربامج
 :االجتماعي الترابط وتعزيز االنسجام تحقيق

 تربطه الذي اجملتمع اىل باالنتماء االحساس االتصال وسائل حتدث
 واحليز والتجربة والتاريخ واللغة والثقافة كالقيم مشرتكة صفات
 فأفراد االجتماعية، العالقات تعزز قد االتصال سائلو  ان اجلغرايف،
 يف يشاهدونه او يسمعونه او يقرأونه مبا عادة يكتفون ال اجلمهور
م على يتحدثون بل االتصال وسائل  ذويهم مع االعالمية جتار
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م،  تدفق أن مرحلتني على االعالمي التدفق نظرية وبينت وأقرا
 من وشبكة الرأي قادة عرب مير اوإمن مباشرا ليس االعالمية الرسائل
 .اجلمهور أفراد بقية اىل الرسالة تنقل ان قبل االجتماعية العالقات

 :الثقافة من االستفادة دائرة توسيع

 من واسعة أوساط يف والثقافة املعرفة نشر يف االتصال وسائل سامهت
 يتاثر ال فهو املعرفة نشر يف رائدا دورا التلفزيون لعب فقد اجملتمع،
 هذه لعبت فقد العربية، الصحافة تاريخ ويف املتلقي، أمية بعائق
 ان االستقالل، اىل أدى الذي الوطين الوعي نشر يف دورا األخرية
 تتوجه اليت املشرتكة اللغة أو الثقافة من نوعا أوجدت الوسائل هذه
 الثقافة فان ذلك اىل اضافة اجلمهور أفراد بني املشرتك القاسم اىل

 تكون قد ما رواية قراءة فعند االتصال وسائل اىل تنتقل اعندم تتسع
 حتولت اذا تتسع الرواية من االستفادة دائرة لكن حمدودة،  االستفادة

 .فيلم اىل

 :المحيط توسيع أو الخارجي بالعالم الوعي

 داخليا اجملتمع أفراد بني الرتابط حتقيق يف االتصال وسائل سامهت
 خمتلف يف اجلمهور وأصبح ارجيا،خ باألحداث اإلهتمام وإحداث
 يف أحداث من جيري مبا يهتم االتصال وسائل وبفضل الثقافات
 )20(.اخلارج

 :خارجية زاوية من والمجتمع الذات الى النظر

 الفرد ينتقل كأن حمليا تتوفر ال قد اضافية جتربة االتصال وسائل توفر
 جيعل ما ذلكو  التلفزيونية، القناة تغيري مبجرد أخرى اىل ثقافة من
 عامله من الفرد جتتث ـأبعاد أو بعد من وحميطه ذاته اىل ينظر الفرد

 ما جل متثل اليت املسلمات تلك من جزئيا يفلت وجتعله احملدود،
 الذات اىل النظر أمهية وتكمن وجمتمعه، ذاته عن ويدركه يعرفه

 النظر وجهات على االطالع يستطيع الفرد أن يف خارجيا واجملتمع
 االخرين تقبل اىل ومييل خصوصيات، من به يتميز ما ويدرك عددةاملت
 .متايز من عليه ماهم على

 :والمكان الزمان عبر االنسان تحمل متعددة عوالم معايشة

 هذا جتعل وخيالية رمزية عوامل عدة اىل الفرد تنقل االتصال وسائل
 هذه يف التعويض وجيد الواقع مهوم عن حني اىل ولو يبتعد االخري
 يف ضالته فيجد الواقع من يهرب قد فالفرد اخليالية، الرمزية املنظومة
  .  ما أجل اىل االسرتاحة بعض له توفر اليت االتصال وسائل
 :والترفيه التحويل..  االشباع

 اجلمهور جيعل ما أن واإلشباعات االستخدامات نظرية أظهرت
 اليت شباعاال عملية يف يتمثل االعالمية بالوسيلة االرتباط شديد
 وسائل حتققها اليت اإلشباعات وتشمل االتصال، وسائل توفرها

 :االتصال

 .املعرفة أو اخلرب تقدمي املعرفية االشباعات -

 يف جليا ذلك ويظهر السعادة الفرح العاطفية اإلشباعات -
 .ذلك وغري واألفالم املسلسالت

  االجتماعية اإلشباعات -

 )21(.الرتفيهية واالشباعات الذات  حتقيق -

 اإلعالم وسائل تسهم التوتر، وختفيض املشكالت من واهلروب الرتفيه
 الوسائل من وسيلة تكاد فال الوظائف، هذه يف كبري بقدر واالتصال

 هذه خلدمة بالكامل بعضها خصص بل الوظائف، هذه من ختلو

 )22(. أنرتنت شبكة ومواقع وفضائيات وجمالت صحف األغراض

  : وتغييرها الذات نقد
 ومعرفة الواقع باستكشاف ذلك ويتحقق الذات عن مفاهيمنا رتطوي

 فوسائل منارسها، اليت املهن جتويد وحماولة مقارنات، وعقد خباياه،

 احلياة إىل الناس نظرة تغيري على القدرة تبثه ما خالل من متتلك اإلعالم

 األشخاص جتاه مواقفهم تغيري خالل من حوهلم، من العامل وإىل

 )23(.والقضايا

 يغري الفرد جتعل قد  االتصال وسائل تعرضها اليت الرمزية والتجارب
 أو ظواهر من قيمة ذا يراه ما وفق وسلوكياته ومواقفه أرائه من

 وسائل خارج ا االحتكاك بإمكانه كان ما قضايا أو أحداث
 .االتصال

 ):الوظائف( والتحليل والتفسير االعالم

 الرتفيه اىل اضافة االخبار أو االعالم تتضمن االتصال وسائل وظائف
 يف املسامهة اىل العام الرأي تنوير مبهمة بدءا الوظائف هذه وتتعدد
   )24(. اجملتمع يف القرار صناع يف التأثري اىل االقتصادي النشاط

 ان ميكن اليت السلبية التأثريات بني من: السلبية التأثيرات - 
 االعالم وسائل حتدثها

 :القيم تحييد

 تغييب يف ذلك ويتمثل مؤثرة، كعوامل ابعادها القيم دبتحي يقصد
 من القيم استثناء عملية الرتفيهية، وخباصة احملتويات من القيم

 فيه مايرغب تعرض االتصال فوسائل دائرية، تكون احملتويات
 وقد رغباته، له حتقق اليت االتصال بوسائل يرتبط واجلمهور اجلمهور،

 واملسلسالت األفالم يف وغريمها نسواجل العنف انتشار اىل ذلك ادى
  .خاصة التجارية الطبيعة ذات

 )والتشويه التبسيط( الثقافة جمهرة

 على الواسع اجلمهور كسب حماولة السياق هذا يف باجلمهرة يقصد
 على االتصال وسائل تبثه ما أما ارتقاء، فالثقافة النوعية، حساب
 وتعين باجلماهريية، تمسي ثقافة فانه واملرئية املسموعة اخلصوص وجه

 وسائل تنتجها اليت الثقافة تلك اجلماهريية الثقافة
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 التأثري اىل الساعية) اخل...االعالن األفالم، كاملسلسالت،(االتصال
 الواسع، اجلمهور لدى حقيقة أو ومهية احتياجات وإحداث الدعائي

 حد يف احملتوى ال الربامج جناح أساس وسعته اجلمهور يكون وهنا
  )25(.ذاته

  :المحيط تضييق
 عن ويرتتب بعض، عن بعضهم اجملتمع أفراد تبعد االتصال وسائل
 العائلية بالثقافة الغين اجملتمع االتصال وسائل تدفع أن ذلك

 وقلة باالنعزال تتسم جمتمعات اىل التحول اىل االجتماعية والعالقات
 .الثقافية الروابط

 :العالمي وتوسيع المحلي تقليص

 العاملية، القرية او بالعوملة يرتبط ما حنو عامة االتصال وسائل تتجه
 قد الواحدة الثقافة يف اخلارجية  باألحداث االهتمام ان ذلك يعين
 أمساه ما التلفزيون اوجد فقد احمللي، الواقع حساب على يكون

 االحداث يتابع أن للمشاهد ميكن اذ العاملية، القرية ماكلوهان
 .واملكان الزمان قيد دون مباشرة

 :االجتماعي االتصال نسيج اضعاف

 الزمن تقليص على مقصودة غري بطريقة االتصال وسائل تعمل
 متارس االتصال وسائل أن الباحثني بعض ويرى االجتماعي،
 مع الفرد يقضيه الذي الزمن أن اعتبار على االجتماعي التفكيك

 )26(.املباشر االجتماعي التفاعل حساب على يكون الوسائل هذه
 حنو تنحو استخدام أساليب اجلديدة االتصال وسائل صاغت لقد

 وشديد شخصياً  بل أسرياً  واحلاسوب اهلاتف يعد فلم الفردية

 واالتصال اإلعالم لقنوات املتابعة فرص زيادة أن كما اخلصوصية،
 كامًال، اليوم من يقرب ما إىل منها كثري يف تصل اليت البث مدة وزيادة

 وتبادل والتشاور والتواصل للحوار فرصة أية سرةاأل أمام يبقي مل

.اآلراء
)27(  
 :وغيرها السينمائية النجوم أدوار تقمص

 تأثري أن االجتماعي التعلم نظرية صاحب باندورا الباحث أورد لقد
 يالحظ اجلمهور أن ذلك ويعين التقمص، يف يكمن االتصال وسائل
 السليب التاثري ماأ منوذجا، ذلك من يتخذ مث اآلخر، جتربة ويشارك
 أو قيمية صفاته كانت اذا ما يف القدوة صاحب طبيعة يف فيكمن
 .ذلك غري

 :واالستهالكية المعيارية

 لالستهالك قابلة متجانسة بضائع شكل يف الثقافة قولبة املعيارية تعين
 وال تستثىن معياري ماهو مع تتوافق ال اليت الثقافية فالعناصر العام،
 االتصال وسائل متارسه الذي الدور يف تهالكيةاالس وتظهر تسوق،

 واخلدمات السلع بيع عملية برتويج املادية النزعة تعزيز أو احداث يف

 احلياة أمناط عرب مباشرة غري بصفة أو ، االعالن عرب مباشرة بصفة
  .واملسلسالت االفالم توردها
 :والحقيقي الرمزي بين المزج

 تشكل بل ذاته، حد يف واقعال ليست االتصال وسائل حمتويات ان
 العاملني بني املزج يتم عندما السليب التأثري وحيدث الواقع، عن تعبريا

 .املتلقي عند الواقع هو الرمزي فيصبح

 :الثقافية الممنوعات تجاه الحساسية اضعاف

 ختل اليت واجلنس العنف كأفالم االتصال وسائل حمتويات بعض ان
 اليت واملقاومة االنفعال درجة فاضعا على الزمن مع تعمل بالقيم

 الباحثني من جمموعة بني وقد أمرها بداية يف احملتويات هذه تصاحب
 اضعاف اىل يؤدي قد الثقافة سياق عن خترج اليت الرسالة تكرار أن

 . فيها الشك او الرسالة نقد على املتلقي يقدر ال مث ومن احلساسية،

 :االعالمية الفجوة

 االعالمية االستفادة مستويات أن ملعرفيةا الفروق نظرية أظهرت
 فاألكثر أخرى اىل اجتماعية شرحية من ختتلف املعلوماتية، املعرفية
  )28(.معرفة االقل من اعالميا استفادة أكثر معرفة

 :الوسيلة على االدمان

 حساب على يكون االعالمية بالوسيلة  االرتباط شدة ان يتضح
 الفرد أن اىل الغربية الدراسات شريوت األخرى االجتماعية املسؤوليات

 هذا على ويرتتب يوميا، ساعات ست معدله ما التلفزيون يشاهد
 يف اثر من لذلك وما املباشر، االجتماعي التفاعل قلة االدمان
 .الروابط اضعاف

 :تغييرها أو ذاته نقد من الفرد منع

 اجلةمع يف التفريط اىل يدفعه قد االتصال بوسائل الفرد تعلق شدة ان
 أو وإصالحها بذاته االهتمام عن تشغله االتصال فوسائل واقعه،
 .تغيريها

 في األخرى الحواس حساب على البصر حاسة على التركيز
 :المرئية المسموعة الوسائل

 تعتمد ثقافة التلفزيون وباألخص املرئية املسموعة الوسائل أوجدت
 بالصورة طهاوارتبا العني سكون شدة أن وتبني الصورة، على أساسا

 يف ساكنا كائنا املشاهد ويصبح التفكري عملية يضعف التلفزيونية
 التلفزيون ان اىل ماكلوهان اشار وقد الذهين، نشاطه مستويات ادىن
 جهدا املتلقي يبذل وال اجلدي، التفاعل تتضمن فال باردة، وسيلة
  )29(. الصورة حنو مشدودة تبقى فالعني الرسالة، تلقي يف يذكر
 قيم على خطرية تأثريات حتدث ان ميكن االعالم فوسائل هوعلي
 وحتويل االستهالك قيم إشاعة  خالل من تظهر اجملتمع وثقافة
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 و فاعلة ال ومنفعلة  منتجة ال مستهلكة عقول جمرد إىل اجملتمعات
 قيم ترسيخ و الثقايف التنوع على والقضاء الثقافية، احلياة تنميط

 جعل بل الفعال غري اإلنسان من منط شاءإن تستوجب اليت االمتثالية

 باإلنتاج مرتبط جتاري طابع ذات بضاعة فيه تروج مستودع اجملتمع

  .الرأمسايل
 قيم على كبري تأثري االعالم لوسائل أن القول ميكن وختاما        
ا ينجذب الفرد جتعل خصائص من حتويه ملا اجملتمع وثقافة  حملتويا
 النظر بغض واملعتقدات القيم بكافة ومتده تثقفه فهي منها، ويتغذى

 وبالتايل الثقافة، من جمتمعهم حيمله ملا تعارضها أو مطابقتها عن
 والسلب باإلجياب األفراد ثقافة على تؤثر أصبحت  االعالم فوسائل
 االجتماعية التنشئة وحتقيق دعمها، و القيم تعزيز يف تسهم فقد

 دائرة وتوسيع االجتماعية، الروابط توثيق وكذا) بالقيم املرتبطة( السوية
 املواقف وتعديل الثقافات من غريها على باإلنفتاح الثقافة

 السلبية االثار تظهر فقد ذلك من العكس وعلى واالجتاهات،
 الثقافة، مجهرة خالل من اجملتمع ثقافة على االعالم لوسائل

 ما مع تتعارض جديدة قيم ودعم ارساء السلوك، تنميط وتبسيطها،
ميش عاملي هو ما على والرتكيز ومسموح، موجود هو  احمللي، و

  أدوات االعالم وسائل تصبح عندما تظهر السلبية اآلثار وهذه
 ومعتقدات قيم وبث العرب، أبناء بني السطحية الثقافة ونشر لرتويج
 والعادات القيم ميش يف يساهم مما جمتمعهم، على غريبة أجنبية
  . اجملتمعات تلك اءأبن عليها ترىب اليت
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