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 )1( التعبير الثقافي في عصر الرقمنة أشكال تنوع

       تقرير اليونسكو  

  جامعة مستغانم  –كلية العلوم اإلجتماعية –شعبة علم اإلجتماع  ،حمادي محمد.د:  ترجمة                                                      
  :تمهيـــــــــــد

الدول العاملثالثية عرب مسارها  فيها عرفت اجملتمعات اإلنسانية، مبا
اإلجتماعية الت يف اجملاالت اإلقتصادية والثقافية و التارخيي عدة حتو 

وانعكست  والسياسية واإلعالمية باستمرارها عرب الزمان واملكان،
مبجملها على أمناط معيشتها وتفكريها مع بروز مظاهر جديدة على 
املستوى البنيوي والوظيفي للمؤسسات ويف خمتلف العالقات 

مام الكثري من الباحثني والتفاعالت اإلجتماعية، مما أثار اهت
دف فهم وحتليل حتول  واملفكرين يف احلقول  العلمية واملعرفية ،
وتطور هذه اجملتمعات بفعل تأثري العديد من العوامل الداخلية 
واخلارجية، حتت وطأة السيل اجلارف للعوملة، ولعل من أبرز هذه 

  .املؤثرات هو اجلانب الثقايف
 اآلونة األخرية انتشار مظاهر من هنا ،شهدت جل اجملتمعات يف

سلوكية، كما عرفت ممارسات ثقافية جديدة  كالتقنيات احلديثة  
األنرتنت، الفايس بوك، اهلاتف الذكي، الكتابة (لإلتصال  والرقمنة 

...) والقراءة اإللكرتونية وأفالم علم اخليال واأللعاب اإللكرتونية
جه اخلصوص،  وأساليب تعبريية أخرى لدى فئة الشباب على و 

كاملوسيقى احلضرية ووسائط التواصل اإلجتماعي واملوضة بكل 
  .أشكاهلا 

ومن بني األحباث والنظريات اليت أولت اهتمامها متميزا  هلذا  
املوضوع الشائك  الذي يتمحور حول التدفق اإلعالمي،ما طرحه 

اإلتصال "يف مؤلفيه  Herbert Schellerاملفكر هربرت شيللر 
، حول التضليل واهليمنة "املتالعبون بالعقول "و" لثقافية واهليمنة ا

دف إحداث نوع من التبعية  اإلعالمية على دول العامل الثالث ،
  .الفكرية

فغالبا ما تتعمد القنوات األجنبية بشكل مباشر إىل نقل رسالة 
ا وأهدافها، وحني تتحول املادة اإلعالمية  إعالمية تتكيف مع رغبا

ا تركز على ثقافة غري ملتزمة بالقيم واألفكار إىل سلعة جتا رية، فإ
دف إىل املتعة والتسلية لدى األفراد    )2(.والذوق، و

لقد لعبت وسائل اإلعالم دورا حموريا يف الرتويج هلذه األمناط 
، الثقافية ونشرها، كنتيجة لإلنتشار اإلعالمي والبث الفضائي املباشر

 وعالقة اتصال على دائما قافاتالث  يف الوقت الذي كانت فيه
 الذي اجلديد التارخيي البعض، لكن مع الوضع بعضها مع التبادل
بتقدمي آالت  املتتالية الصناعية الثورات يف الفرتة، قامت فيها نشأ

البث ذات طاقة عالية  ووسائل الثقافية صنع املنتجات متخصصة يف
  )3(."املتقدمة" بالبلدان يسمى ملا

  
ول العظمى تركز كلها على الوسائل اليت تستخدم بدأت هذه الد

فيها خطابا إعالميا مدروسا ومتميزا بإيصال رسائل مشفرة، عن 
عندئذ، ) املشاهد(طريق الصور والومضات اإلشهارية، ليصبح املتلقي 

  ).املرتجم(مشدوها ومبهورا أمام هذه التقنيات املتطورة واملذهلة 
أمناط  يفجوهريا عميقا و تغريا ك بذل حمدثة الثورة الرقمية ظهرت  

 قطر أساليب و لسلع واخلدمات الثقافية، وكذا ا اإلنتاج وتوزيع
يف الواقع، فإن التوسع املتسارع للشبكات . إلستفادة منهاا

 من قبل املستخدمنياليت مت استغالهلا االجتماعية وحملتوى املنتجات 
 إنشاؤها حدث على مستوى العدد اهلائل من البيانات اليت مت،قد 

 -بواسطة اإلعالم اآليل  وانتشار أجهزة الوسائط متعددة اإلتصال 
 ,tablettes, phablettesأجهزة(و –اهلواتف الذكية، واألقراص، ك

liseuses ( ،  بلدان   يفعلى املشهد الثقايف  بالغكان هلا تأثري اليت
أدت  التطورات التكنولوجية إىل بروز حيث  ،الشمال كما يف اجلنوب

 .يف التعامل معها  فاعلني جدد ومنطق جديد

أن معظم هذه التحوالت  األمهية مبا كان مالحظةعندئذ، فمن 
سنوات املاضية،أي بعد املصادقة  على اتفاقية  العشر جرت خالل

يف هذا . محاية وترقية تنوع أشكال التعبري الثقايف اليونسكو بشأن
شاركة يف املؤمتر ،اعرتفت األطراف امل 2013عام  خاللو  السياق،

، أشكال التعبري الثقايفيف تنوع الة على نعلى أمهية دراسة تأثري الرقم
من وهناك العديد  اليت تدخل يف احلسبان متعددة، لعواملابكون أن 
ومع ذلك، فإن التقارير . حول هذا املوضوع متوفرة املعلومات مصادر

 2014و 2012ي بني عاماملشاركة األطراف لدن املرحلية املقدمة من 
،  ةنالرقم جتاهيدة لتقييم الفرص والتحديات دتشكل نقطة انطالق ج

ا البلدان قدمت جمموعة كما  .املعنية من التدابري امللموسة اليت اختذ
 –الرقمي النظام إىل جمموعة من مكونات يشري ما التقارير، يوجد يف

 واضيعحسب خمتلف امل جتميعها يتم - غري مباشرة أو بطريقة مباشرة
   :اإلتفاقية، والسيما  تشملها اليت

  .احلصول على أشكال التعبري الثقايف -1
 .اإلبداع -2

  .الصناعات الثقافية -3
  .مشاركة اجملتمع املدين -4
 .مجع اإلحصاءات الثقافية -5

ة إن املعلومات اليت نظمت وفقا للمواضيع الرئيسية اخلمس
شاركة، مرفوقة بدراسة حول مت مجعها يف تقارير األطراف امل ،السابقة
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حملة عامة عن التأثري الذي  تقدميالبيانات واالجتاهات احلديثة، قامت ب
 .حتدثه التكنولوجيات الرقمية على تنوع أشكال التعبري الثقايف

يعترب عصر الرقمنة  فرصة ساحنة من حيث استخدام  ومن هنا،
ديدة، ميكن في الواقع، وبفضل التكنولوجيات اجلف ،الوسائل احلديثة

وبطريقة أسرع  أكثر سهولة،بللجمهور االستمتاع بالعروض الثقافية 
، مكنت من السماح "الدميقراطية"هذه التطورات . وتكلفة أقل

. للمزيد من اجلمهور احلصول على املنتجات واخلدمات الثقافية
بتكارات أن تكون رقمية مفيدة بشكل خاص لألشخاص إلليمكن ف

احلد من الفجوة  دورها يف باإلضافة إىل األقليات،الذين ينتمون إىل 
أن الوضع  ، بكونبني سكان احلضر والريفاليت قد تفصل  الرقمية 

  .الثقايف احلايل هو أكثر أمهية من أي وقت مضى
أدت اإلمكانيات التكنولوجية اجلديدة ليس فقط  ، فقدوباملثل

انفجار  إىل ااستهالك احملتويات الرقمية، ولكن أيضيف  لزيادةإىل ا
،نظرا الطاقات اإلبداعية وظهور أشكال جديدة من اإلنتاج الثقايف

التقنيات الرقمية لديها اجتاه واضح يف إزالة احلواجز اجلغرافية  ألن
إلمكانيات اإلبداعية، على األقل من الناحية ذه اواالجتماعية هل

ة ساحن فرصة الرقمي العصر يكون أن إضافة إىل ذلك ،ميكن ،النظرية
 الفوائد كما ازدادت، إضافة إىل ذلك،. الصناعات الثقافية لتطوير

 وفتحت أسواق جديدة، وأصبح التوزيع أكثر التنافسية الرئيسية،
خالل  من الشركاء مع املباشر وحتسنت طرق التواصل فعالية

جديدة  جتارية مناذج الشبكات االجتماعية، عن طريق ظهور وتوسع
 .وفعالة

لوجيات اجلديدة أيضا تقدما من حيث توعية التكنو  لقد شكلت
جتماعية، في الواقع، وبفضل الشبكات اإل،فومشاركة اجملتمع املدين

أنشطة ثقافية خمتلفة على نطاق واسع،  ميكن للقطاع العام بث
ذات أداة قوية  واجملتمع املدين، من جانبه، جيد يف هذه الشبكات

، ميكن كذلك  يةمن امليزات ذات األمه .الة وعفويةعمشاركة ف
للتكنولوجيات اجلديدة أن تصبح مفيدة بغرض مجع اإلحصاءات 

 وفتح آفاققدمي ت بغية، ىعلى بيانات كرب  ةليل مبنياحت، و واملعلومات
 .ةثقافلل يةشكال التعبري األ هذه للتنوع يف ةجديد

 :أمام استخدام الرقمنة العقبات

ستفادة إلالعديد من العقبات اليت ال تزال حتول دون ا هناك
، هناك بداية. املذكورة آنفاو  املتاحة  الكاملة من اإلمكانيات والفرص

سواء من (مناطق  متعددة يف العامل تفتقر إىل هياكل حتتية كافية 
املستهلكني ال ميلكون / واملستخدمني ) االتصال وأحيث األجهزة 

وال حيسنون استعمال األدوات الرقمية الكافية، من هنا،  فإنه ال 
ميكن اإلستفادة من مزايا الرقمنة، حىت وإن أصبحت هذه األدوات 

كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض . ستخدامإلا سهلة من حيث 
وعالوة على . املصممني اليوم ليست لديهم اخلربة الفنية املطلوبة

 remixذلك، فإن اآلثار القانونية للرميكس
ة  )4( وتقنيات مشا

ذوي اخلربة لكفاية عند الفنانني ليست دائما واضحة مبا فيه ا
املهارات الالزمة إلنتاج احملتوى الرقمي عايل  توفر فعدم .احملدودة
وباإلضافة إىل ذلك،  فإن تكييف . يؤثر أيضا على الشركات اجلودة

للمعايري اجلديدة ميكن  -السينما  مثل التلفزيون أو -قطاعات كاملة 
ا،بكون أن الصناعات أن تكون معقدة جدا أو من الصعب القيام 

لديها  أيضا القليل من االتصال مع شبكة اإلنرتنت، مما يصعب من 
  .مهمة استكشاف مناذج جديدة

أقل  السابقة ،فإن األجيال املدين اجملتمع مبشاركة يتعلق وفيما
 ال مما وهذا االجتماعية، للشبكات األحيان من كثري استخداما يف

الكامل مع  تكيفها واندماجها  وصعوبة أمام يشكل عائقا فيه شك
 .هذه التقنيات

  العصر الرقمي ال يشكل مصدراومن ناحية أخرى، أصبح 
األرضيات  منها. خماطر جديدة حتدق به لديهللعقبات فقط، ولكن 

يف عدد قليل من البلدان، واليت قد  اليت برزتاإللكرتونية الرئيسية 
ايتؤدي إىل سيطرة  حمتو  اإلجنليزية، على سبيل باللغة  املنشورة ا

 . املثال، وذلك على حساب حمتويات اللغات احمللية

أمكانية استعمال األنرتنت، فمن اجلدير بالذكر بوفيما يتعلق 
أيضا أنه على الرغم من وجود القدرة  للحد من الفجوة بني سكان 

احلضر والريف ودمج األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات، ميكن  
 من حيث: اجلديدة أيضا أن يكون هلا تأثري عكسيللتكنولوجيات 

اليت متتلك معدات جمهزة   -التفاوت بني الفئات األكثر غىن   بروز
والواقع . مقابل الفئات األكثر حرمانا –تطورا  نرتنت  أكثروأجهزة األ

أن كثريا من مبادرات نقل التكنولوجيا تستند فقط على توفري املعدات 
ا أن تز مواليت بإ بني هذه الفئات  مساواة القائمةالاليد من حدة  كا

  .اإلجتماعية
يف جمال اإلبداع، ميكن أن نذكر املشكل املتعلق بالفنانني اليوم 

وجود اسرتاتيجيات إىل جانب  .نقص احلوافز املاديةاملتمثل يف 
قليل من البلدان اليت لديها : للحفاظ على اإلبداعات الثقافية احلالية

تنوع أشكال ، فإن لقانوين اإللكرتوين، ويف سياق كهذا نظام اإليداع ا
    .عليها احلفاظ لزوال نتيجة لعدم التعبري الثقايف قد يهددها خطر ا

 من العديد يف إختفاء تتسبب أن املتزايدة ميكن للرقمنة
 على املكتبات،( ونشره الثقايف التقليدية املكلفة  بالتوزيع املؤسسات

 فإن املوزعني اجلدد ميلكون ذلك، إىل ةوباإلضاف). املثال سبيل
 واملتوسطة الصغرى الشركات من بكثري أكرب سلطة اإلنرتنت بواسطة
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 تنافسية ميزة وهذا قد منحهم واجلبائي، القانوين املنظور من ناحية
 . مفرطة

 :اإلجراءات المتخذة

 وختفيف احلواجز للتغلب على التدابري من العديد اختاذ مت
على مستوى الكثري من بلدان الشمال . بالرقمنة ةاملرتبط األخطار
االستثمارات يف  ةنسباملستمر ل تزايدال يف وتتمثل خصوصاواجلنوب،

مثلما  ،جمال البنية التحتية لالتصاالت، وخاصة يف املناطق الريفية
الدورية، وعشرات من البلدان أدجمت  تظهره الكثري من التقارير

مها العمومية واملعدات املقدمة إىل األدوات الرقمية يف وسائل إعال
عادة ما يتم ضم و . املدارس واملتاحف واملكتبات واملراكز الثقافية 

هذه املبادرات إىل برامج وطنية مكرسة لتكنولوجيا املعلومات 
 نح اجلوائزمبالدول  بادرت بعضجمال اإلبداع،  ففي. واالتصاالت

لتوفري التكوين التقين و  مراكز اإلبداع الرقمي، نشاءإ التشجيعية مقابل
 جمموعة من السياسات ،باإلضافة إىل ظهورورعاية الربامج  الفنية 

لصناعات الثقافية، وخاصة يف جمال اواسع للغاية اللدعم ل موجهة 
  .النشر، واملوسيقى والسينما يادينالرقمنة والتحديث يف م مشاريع

دف  اجلديدة  التكنولوجيات باإلضافة إىل كل ذلك، تستخدم
 االجتماعية الشبكات: طرق املدين، بعدة اجملتمع مشاركة تشجيع
 تتعلق مواضيع خمتلفة حول للتواصل النصية والرسائل النقالة واهلواتف

 وكذا النشرات األنرتنت، عرب واملنتديات واملناقشات بالثقافة؛ وباملنابر
املنظمات اإلجتماعية  من العديد مع النشط والتعاون اإلخبارية

        .الرقمي الفن جمال يف ملشاركةا
 فإن التقارير الثقايف، باإلحصاءات يف اجملال يتعلق فيما وأخريا،

  الرقمية، املنتجات اإلستهالكية القليل من املعلومات عن على حتتوي
 بالفعل البلدان  تعتمد  من العديد  أن  نالحظ أن املهم من ولكن

 .احمللية الرقمية ةاخلاصة بالثقاف على استعمال اخلرائط

 : تنوع التعبير الثقافي في العصر الرقمي

بالنسبة لتنوع أشكال التعبري الثقايف، فإن الرقمنة هي ظاهرة غري 
. التحديات والتهديداتبعض تواجه قد  مع ذلك عادية وثرية، لكن

ا ليس هلا  يف هذا السياق، يبدو أن التكنولوجيا الرقمية يف حد ذا
يف الواقع، فإن اإلجراءات . وع أشكال التعبري الثقايفأي تأثري على تن

واملخططات احملددة من طرف احلكومات والشركات ومنظمات 
اجملتمع املدين واألفراد، مع التكنولوجيات اجلديدة، ميكن أن يكون هلا 

إن  يف الواقع، . جيايب أو سليب، حول املشهد الثقايف الفعليإتأثري 
وكما رأينا يف  ،اآلن يف قلب احلياة الثقافية التكنولوجيات اجلديدة هي

البلدان قامت  الكثري من التقارير الدورية وغريها من املصادر، فإن 
  .جمموعة من التدابري ال تعد وال حتصى بالفعل بتطبيق

طريقة تكييف اإلتفاقية مع التطورات  ، إذا، ال يكمن يفالغرض
السياسات الرقمية كيف يتم تكييف : من ذلك العكسبالرقمية، بل 

ا اإلسهام  يف كتابة مع  اإل تفاقية؟ ما هي املشاريع  اليت بإمكا
املتعلق  و ، تميز بتنوع احملتوىالذي يسيناريو على املدى الطويل ال

؟ قبل أخذ أية مبادرة بشأن على حد سواء باملمثلني واجلمهور
اية املطاف،التحكم يف الرقمنة، جيب علينا يف  :لاءأن نتس ، يف 

عتبار مبادئ وأهداف هل أخذت بعني اإلخضم هذه التحوالت، 
  ؟اليت مت اعتمادها والصادقة عليها تفاقية اإل

  :خاتمة
هذا السؤال اجلوهري يطرح نفسه وسيظل مسايرا لألحداث، يف 
زمن أصبحت فيه اهليمنة والنفوذ والتسارع على امتالك تكنولوجيا 

بغرض  بسط السيطرة وفرض الرقمنة املتطورة بني القوى الكربى 
اهليمنة هي سيدة املوقف، واليت أضحت  متثل مسة من مسات العصر 
احلديث و مظهرا من مظاهر العوملة بأشكاهلا املتعددة واملتزايدة 

ا عرب الزمان واملكان   وامتدادا

  :الهوامش
 التعبري أشكال وتعزيز تنوع محاية بشأن 2005 عام اتفاقية تنفيذ بشأن مناقشات )1(

  2005   عام التفاقية 10ال بالذكرى الثقايف ،مبناسبة االحتفال

  الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية بشأن 2005 عام اتفاقية تنفيذ حول مناقشات
 2015 يونيو 9 باريس، ، مقر اليونسكو -

La diversité des expressions culturelles à l’ère numérique 

Célébration du 10e anniversaire de la Convention de 2005 

Débats sur la mise en oeuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de 

la   diversité des expressions culturelles 

Siège de l’UNESCO, 9. juin 2015 

هدي الفضاءات األجنبية العوملة اإلعالمية وآثارها على مشا:رحيمة الطيب عيساين )2(
 .114،ص 2010،عامل الكتب احلديث ،األردن ،

(3) Jean Pierre Warnier :La mondialisation de la 
culture,Casbah Editions,Alger,1999. 

Editions La Découverte et Syros,Paris ,1999,p.15. 
)4( Remix : إنتاج أجل من مسجل، مبنتوج فين تقتضي إعادة العمل موسيقية تقنية 

  .أخرى  نسخة
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/remix/68019 
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  القيم عند جون ديوى
 د بلحنافي جوهر

  حامعة معسكر ،قسم الفلسفة، ستاذة محاضرةأ
 

احتلت القيم مكانا واسعا يف مذهب جون ديوي الوسيلي أو ما 
، فاألخالق "إلنسانيةالنزعة الطبيعية ا"يسمى بنظرية البحث أو 

عنده طابعا مشوليا،فال فرق عنده بني خري الفكر، وخري  واخلريية تتخذ
السلوك، ذلك أنه ال فرق عنده بني النظر والعمل، ألن الفاعلية 

  .اإلنسانية هي وحدة ال تتجزأ، فهي نفسها يف كل جتربة أو موقف
  نزعة ديوي الطبيعة األخالقية 
بني ما هو كائن، وما يبغي أن "ة  استبعد ديوي القول بثنائي

ا ترى ما ينبغي أن "يكون  فاألخالق عند ديوي أخالق طبيعية ،أل
يكون يرتد دائما إىل ما هو كائن، فالقيم تنكشف من التجربة، إن 
الدينامكية الباطنية  فينا هي دافعنا للعمل، وال توجد الغايات  

أن هناك  حاجة  األخالقية إال حينما  يكون هناك  عمل، وطاملا
للعمل فهناك شرور، وبالتايل فان اخلري الذي  يتطلبه املوقف البد أن 
يتخذ صورة نسق أخالقي يكون علينا االهتداء إليه يف ضوء العيوب 
احلالية، ذلك أن األخالق حبث عن نظام واتساق، وتوازن  حتل حمل 

فالبحث األخالقي يكون شرطا للتقدم . الفوضى وعدم التوازن
  .  نساين يسعى إىل حتقيق التوافق مع اجملتمع الذي يعيش فيهاإل

فالقيمة عنده هي فاعلية إنسانية مركبة تضم الغاية والوسيلة يف 
تأليف واحد، فمن  فلسفته العملية حاول إعادة بناء األخالق، 
ونظرية املعرفة على أساس نزعته التجريبية الطبيعية،فكل أحكام القيمة 

ن توضع على قاعدة من العلم، فالفلسفة كما يرها واألخالق البد أ
ديوى ال تقتصر على دراسة علمية للوقائع فقط، وإمنا ترمي إىل خلق 
القيم، وإجياد املثل والقواعد واملعايري األخالقية لتكيف مع وقائع البيئة 

  .االجتماعية
  األخالق والبيئة االجتماعية 

ليل السلوك يعرض جون ديوي موقفه األخالقي من خالل حت
اإلنساين حبيث يرى أن السلوك اإلنساين هو تفاعل بني اإلنسان 

وبني ما هو طبيعي، وما هو اجتماعي فهناك  قوى داخل . والبيئة
اإلنسان وقوى خارجية عنه، واخلري هو يف تالؤم البصري بني االثنني، 
وعن طريق الروية اليت تساعد يف توجيه السلوك، وقد اعترب السلوك 

عن نظر يف احلاضر للبحث  بأحسن الطرق اليت "خالقي  ناتج األ
وهذا النظر يف احلاضر يؤدي بال . يسلكها املرء يف تكيف مع الوقائع

  )1(.ريب إىل نتائج يف املستقبل

ورأى أن القيمة األخالقية تتمثل يف املباهج اليت تنتج عن الفعل 
األخالق عنده ف.الواعي ورفض القول باخلري املطلق أو الشر املطلق

ليست موضوعا منعزال عن البيئة، فهي مواقف تتحقق من خالل 
ا غري منعزلة عن جمتمعه، فاألخالق ظاهرة  أعمال اإلنسان طاملا أ

إذا كانت "وبالتايل تعود إىل الرتبية حيث يقول ديوي. اجتماعية
موازين األخالق منحطة فذلك ناشئ من نقص الرتبية اليت يتلقاها 

  .)2("تفاعله مع بيئته االجتماعيةالفرد يف 
وقيم األخالقية إمنا تنشأ نتيجة املواقف اليت  يقفها الفرد إزاء 

فهو يستهدف املستقبل فيهتم "املشاكل اليت تعرتضه ويف نشاطه هذا 
بنتائج موافقة اليت تغري أوضاع األشياء وتساعد على حل املشكالت 

ذا يصبح اخلري خطة ير . )3("اليت تعرتضه ا ختليص اإلنسان من و اد 
ورطة أو إنقاذه من موقف مغلق ،حيث ترتبط قواعد األخالق ومثلها 
باملواقف اليت تعاجلها ، فاألخالق ليست اجتماعية فقط يف نظره 
ا متثل عنده مسؤولية  حىت وان كان الفرد يتأثر ببيئته االجتماعية إال أ

تأثر بأخالق جمتمعه لكن فاإلنسان يف بدايته جند أنه ي"واجنازا فرديا ،
أي  )4(".سرعان ما جند ه يشق طريقا خاصا به ويصبح سيد أخالقه

أن للفرد احلرية الواسعة  يف اختيار ردود أفعاله مبا أنه متميز عن غريه، 
تمع له قيمه وعليه وهو يدرك ما له وما عليه  يف ظل تواجده يف جم

د ثقة بنفسه فاألخالق االجتماعية تكسب الفر . أن ينسجم معها
  . وهي مظهرا من مظاهر تفاعل الفرد مبحيطه اجتماعي 

فاحلياة عنده هي توافق الفرد مع بيئته، والعقل هو أداة لرتقية 
احلياة وليس وسيلة للمعرفة فقط، فالنشاط الفكري يقوى ملا يواجه 

فعلى . الفرد من مشكلة أو عائق إذ يفكر حماوال إزالته ومواجهته
تغيري دائم يف احلياة، فال جيب التوقف عند املاضي اإلنسان إحداث 

يف حني أن احلياة مستمرة دائما، وتوقعنا يف مشاكل جديدة،،هلذا 
ا حىت تستمر حياتنا اخلاصة ويف كتابه الدميقراطية، . علينا مساير

والرتبية يعترب التفكري هو أداة للسيطرة على البيئة، وهذه السيطرة تتم 
ا لوال حل سابق، ملوقف   عن طريق أفعال، ما كان ميكن القيام 

وهنا .معقد إىل عناصر مؤكدة وإمكانيات مستقلة مصاحبة لذلك
ا تتصل مباشرة باحلياة   يؤكد جون ديوي على دور الرتبية باعتبار أ
فالرتبية ليست إال استجابة ملا حيدث يف اجملتمع فكيف ميكن أن 

 حتقق الرتبية أبعاد اجتماعية؟
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  والقيم االجتماعية  التربية
الرتبية هي عملية تطبيع اجتماعي، ذلك أن اجملتمع ينقل الوليد 
البشري  من الطور البيولوجي إىل الطور السيكولوجي االجتماعي، 
فاجملتمع هو الذي يصبغ  الفرد بصباغته، فيحدد سلوكه والطرائق 

ا لنظم ذلك أن كل النظام الرتبوي إال ويرتبط با. اليت  جيب العيش 
االجتماعية األخرى بعالقة تأثري متبادل، فاجملتمع ميد النظام الرتبوي 
مبقومات وجوده أدائه لوظيفته، فالرتبية تتضمن مجيع صور 

هو الذي يصنع أو يشكل األشخاص  فاجملتمع«، االتصاالت املعرفية
كما يشكل الباحثني القادرين ...الطائشني واملتهورين وضيقي األفق

جهابذة العلم والفنانني املبدعني واجلريان الطيبني والنابغني و 
  . )5("اخلريين
مراعاة الفرروقات ورغبات "وهلنا جند جون ديوي يري بضرورة  

فهو يركز . )6( "األطفال حىت نستطيع تعليمهم وتربيتهم تربية الئقة
يئة بيئة تتسم باحليوية والواقعية حيث ميكنها  على دور املدرسة يف 

فاعال  بني التلميذ أو الفرد وبيئته وعن طريق هذا التفاعل أن حتدث ت
يكتسب اخلربة للتعلم، حبيث حيرص ديوي على اهتمام بصفات اليت  
تنمي للطفل القدرة على التفكري احلر والعمل بالذكاء يف حل 
ه  وفق منوذج الذي تقدمه  الطريقة التجريبية  املشكالت اليت جتا

رس يف تعليم على أساس هذه الطريقة  إن شرعت املدا"حيث يقول 
وهنا يربط ديوي . )7(لسهلت مهمة لبناء جمتمع مفتوح أي دميقراطي 

بني الرتبية والدميقراطية، حيث يرى إن كانت الرتبية ضرورية للحياة 
فكذلك الدميقراطية  ضرورية للحياة احلديثة فهي تعترب حترير للعقل  

مربوطة  حبرية اآلراء فبدون  لكي يؤدي وظيفته، وألن الدميقراطية
ا  تفكري متحرر تكون  جمرد فوضى، فالدميقراطية حتمل يف طيا
احرتاما متزايدا للفرد فهي تتضمن أكثر من جمرد شكل من نظام 
حكم فهي اسلوب من احلياة املشرتكة ومن اخلربة املقرتنة  باالحتاد 

تعليم  وتربية  بواالشرتاك والتفاهم املشرتك فهي كفيلة بضمان  وتكفل 
صية والتهيؤ لكي ميسكوا بزمام املبادرة الشخ كل أعضاء اجملتمع
إىل أن حيرس املدرس يف وضعه للربامج دراسية  واملالئمة، هلذا دعا

على أن يوفق بني خربات ومقتضيات اجملتمع الدميقراطي هلذا يقول 
األطفال  يف املدارس ينبغي أن يسمح  هلم باحلرية حىت يعلموا  "
عناها، ومدى الفائدة اليت حيصلون عليها  حني  يصبحون  اهليئة م

احلاكمة املسيطرة، كما ينبغي أيضا أن يسمح هلم بتنمية  الصفات 
عة احليلة والدهاء قبل أن االجيابية، صفات خلق واالستقالل وس

رادف جون ديوي بني الرتبية  ، وهنا)8(الدميقراطية تتالشى
بية نفسها عملية اجتماعية الن الرتبية والدميقراطية، كما جعل الرت 

عنده عملية حياتية حبيث تقوم على مبدأ الفعالية وربط املدرسة 
  .  باجملتمع وعالقة الدميقراطية بالرتبية

  القيم  األخالقية في فكر جون ديوي
املعادية  فلسفة جون ديوي اتسمت بنزعتها التجريبية،ف
الدراسات  من تشككامل موقف حيث وقفة يدات امليتافيزيقير للتج

هاجم الفلسفات املطلقة اليت تؤكد على وجود  فقد" امليتافيزيقية،
  )9(".الغايات الثابتة املرتبطة بالعادات اجلامدة

جعل احلياة مما القدمية اتسمت بالثبات  األخالق أنذ يرى إ
يؤكد جون ديوي و . تطوير أوسلبية ال امل فيها لتجديد  اإلنسانية

الخالقيات املتجاهلة للواقع الثري املضطرب املتغري ال على ان تلك ا
ا ضربا من اخليال  ا سوى  وال"خترج عن كو يعيش يف  إنسانيهتم 

  )10( ".تطورا أو تقدماجمتمع مل حيقق 
ا اال اذا ختلت نن يتسىن لالخالق ان تقوم بدورها امللو  وط  

ي تنتهجه العلوم عن القواعد والغايات الثابتة وتنهج بنفس املنهج الذ
حيث رفض ان يطبق املنهج التجرييب على جانب من  الطبيعية،

يؤدي اىل  قد هذا أنذلك كاألخالق،  أخرىالواقع دون جوانب 
حبيث انه مل يعد هناك جمال ذو ، خلل واضطراب داخل اجملتمع

ومل يعد هناك سوى قوة واحدة  نئمادي د ، وأخرقدسية خاصة
تلك القوة بالطبع ف "، وجتاوز الشر املوجود ،بيدها التقدم او التطور

من  األخالق تبدأهي القوة االنسانية لذا فهو ينادي بضرورة ان 
  )11(".الواقع

العودة باالخالق اىل ميدان  يانه ينبغ"ويف هذا يقول جون ديوي 
فاالمانة والعفة واخلبث والتربم والشجاعة والتفاهة واالجتهاد  الواقع،

ولكنها نوع  ،ست من املمتلكات الذاتية للشخصوعدم املسؤلية لي
 بني القوى البيئية احمليطة به،و  من التكييف بني قدرات الشخص

عادات تدخل يف تكوينها القوى  إالهي  ما ،ومجيع الفضائل والرذائل
ا . أنواعال إوما هي ايضا  البيئية، من التفاعل بني عناصر يساهم 

ميكن دراستها موضوعيا كما تدرس العامل اخلارجي من ناحية ثابتة و 
الوظائف الفسيولوجية ،وميكن أيضا أن تغري منها العناصر الذاتية أو 

  ).12("العناصر االجتماعية 
واألخالق عند جون ديوي هي يف األساس اخالق انسانية 

حبيث  يرى أن  ،ا متسامية تفرض على اإلنسان فرضاوليست اخالق
لى هذا يعرض نظريته موضوع األخالق هو سلوك الناس وع

اذ يقوم "الطبيعة البشرية والسلوك االنساين"االخالقية يف كتابه 
بتحليل الطبيعة البشرية وفق ثالث اسس وهي الدافع والعادة والذكاء 
فالدافع يتجلى يف العامل الدينامي للكائن العضوي، أما العادة 

بفعل التفاعل فتتمثل يف األمناط الثابتة نسبيا من النشاط واليت تتكون 
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الدائم بني الدافع داخل الكائن والضغوط االجتماعية من خارجه، 
أما الذكاء فهو نوع من النشاط يعمل على اعادة احلالة الطبيعية 

  .للكائن كلما احبطت عاداته وتصدعت
وعلى هذا فان التفكري هو السعي األخالقي الذي يقوم به 

املعىن الذي يقع يف واخلري هو "الفيلسوف من اجل خري االنسان 
خرياتنا ،وكأنه ينتمي إىل حالة من حاالت النشاط  حني ينتهي 
اية خيرج فيها كل  موقف تتشابك فيه دوافع وعادات متضاربة اىل 

  )13(". هذا يف صورة فعلى موحد ومنظم
األخالق تعتمد على االحداث ال على االوامر واملثل " إذ يقول 

ولكن على الذكاء يتناول األحداث على  العليا الغريبة على الطبيعة،
ائية  ا  ا مشحونة باالمكانيات ال على أ ا متحركة وعلى ا ا
ا ينبع التمييز بني االفضل واألسوأ او  ومتناهية،وعند التنبؤ بإمكانيا
تتعاون الرغبة االنسانية، والقدرة االنسانية مع هذه القوة الطبيعية او 

لك اليت حكمنا عليها باألفضلية، تلك حسب هذه النتيجة او ت
فنحن ال نستخدم احلاضر للسيطرة على املستقبل ولكننا نستخدم 
التنبوء باملستقبل لنذهب بالنشاط احلاضر وامتداده عند استخدامه 

    ) 14(".للرغبة واملداولة الفكرية واالختيار
فاإلنسان عند جون ديوي خملوق له، قيمه وال يظهر اال يف 

يت تتصارع فيها رغباته او أخالقياته ويف املواقف اليت تكون املواقف ال
فيها املشكلة تظهر ميوله احلقيقية ويبتدي الطريق الصحيح الذي 
عليه، ان يتبعه وهو ال يلجأ جملموعة قيمه ليحل اإلشكال، ولكنه 
يقوم املوقف ويقارن بني خمتلف الطرق املتاحة، ويسمى ديوى عملية 

ما خيتاره من غايات ،وخريات بعد تفكري  valuationالتقومي  
ومتحيص وهي خريات مرغوبة او معقولة، وهي اختباراتنا معقولة طاملا 
ا تعكس عاداتنا الفكرية املتطورة وتكون اختيارات منحرفة أو غري  أ

ا تصدر على جهل وتقوم على اهلوى   .منطقية طاملا ا
ويسعى  لذا ينبغي ان يدرب الفرد على تصور أهداف جديدة

إليها، فطاملا ان هناك حياة ستكون هناك مواقف جديدة دائما 
ذا ال تكتمل  متفجرة عن صراع، وتتطلب قرارات وأحكاما وأفعاال و
احلياة اخللقية لإلنسان، وتتحول الغايات إىل وسائل لبلوغ أهداف 
جديدة، اال بظهور دور العقل، فدور العقل عند جون ديوي يظهر 

هلذا فالفرد . بل وهو إسقاط ملا يتمناه الفرد يف احلاضريف تصور املستق
ذا يظهر الفهم للتقومي مثل بقية  يسعى الخرتاع الوسائل لتحقيقه، و
البحوث، يقوم على مفهوم اجتماعي ويفرتض جمتمعا يشارك أفراده 
باخلربات وهلم معايريهم ووسائلهم املشرتكة، ويلعب التقومي الذكي 

يتم اختيار " تمع واقعا جمسما، وهنا أيضادوره يف جعل هذا اجمل

وتوضيح وتعديل املعايري والغايات يف ضوء اخلربات املرتاكمة 
  .)15("للمجتمع

فدور الفكر يتمثل هنا يف إعادة تكوين احلالة الراهنة لألشياء ال 
معرفتها، إذ يلعب دور الوساطة واألداة املستعملة لبلوغ النتائج 

ج لبلوغ النتائجاملرجوة هلذا تصبح النظ ان فلسفة ديوي .رية طريق و
تعرب عن نزعة طبيعية أخالقية تستبعد كل ثنائية بني الواقعة والقيمة 

valeur  ان ما "او بني ما هو كائن وما ينبغي ان يكون، حبيث ترى
  )16(".ينبغي ان يكون هو نفسه صورة من صور ما هو كائن
رد ومنهما تصدر فاحلاجة والرغبة منهما تنبثق من هدف الف

طاقته ومتضي اىل ما وراء كل ما هو قائم بالفعل، فالغايات يف نظر 
ديوي سوى أهداف يضعها املرء أمامه حىت يقوم بالتصويب حنوها، 

فاملعايري اليت تسمح لنا بتقييمها باطنة يف صميم املواقف املختلفة "
  ) 17(."اليت جيد املرء نفسه إزائها

 اجملرى الصحيح للعمل، وأن يهتدي اىل املهم أن يفطن املرء اىل
اخلري احلقيقي الذي ال بد له من التماسه ،وليس للغايات او اخلريات 
االخالقية من وجود ،اللهم إال حني يكون مثة شيئ ال بد من عمله 

فان اخلري الذي يتطلبه املوقف ال بد أن يتخذ صورة كشف " ،وبالتايل
يف ضوء العيوب احلالية والنقائص اخالقي يكون علينا االهتداء اليه 

  )18(."الراهنة
وعلى هذا فان احلياة االخالقية يف نظر ديوي امنا هي صورة من 
صور البحث مبا ان كل حبث يهدف اىل احداث النظام، والتوازن، 
واالنسجام بدال من الفوضى، واالضطراب باعتبار ان البحث ذو 

  .طابع أخالقي، وهو أساس لكل تقدم إنساين
البحث هو املصدر اخلصب للنمو البشري، ولتجدد املستمر ف
اذ يعلي جون ديوي من شأن العقل واملعرفة والتواصل . للقيم

إن معظم القيم االخالقية وامليتافيزيقية والدينية اليت " الفكري، فيقول
دخلت يف تكوين تراث االنسان احلديث، امنا هي يف اصلها قيم 

لذكاء، وكان دور البحث هو اضفاء احندرت من العلم، والبحث وا
النظام واالتساق على اخلربات اليت كانت يف األصل متصارعة 

  .)19(" متنافرة
لقد تناول ديوي دراسة الوسط الطبيعي الذي يتطور يف كنفه 
اإلنسان وهو الوسط االجتماعي ،ذلك أن السلوك األخالقي هو 

تحقيق اخلري او ف. نابع من التفاعل الذي يتم بني االنسان وبيئته
االصالح ال يكون اال بامتزاج بني القوى الداخلية لالنسان 
واخلارجية، فإذا حدث تغيري ملا هو يف داخل الفرد ترتب على ذلك 

ألن ما حيدث للفرد إال وينعكس على . تغيريا يف اجملتمع أ والبيئة
  .اجملتمع وهذا لإلرتباط القوى بينهما
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ك الفرد من خالل استجابات لقد أراد جون ديوى دراسة سلو  
االنسان ومشاعره بوصفه فردا ملتزما منخرطا يف مواقف عدة، 
" وباعتباره كائن اجتماعيا حييا يف احتكاك مستمر مع االخرين اي

  )20( ."دراسة عالقات التأثر والتأثري املتبادلة بني األفراد
ء فالقيم والغايات اليت مبقتضاها يعمل اإلنسان فإما ان تكون جز 

من خلق اإلنسان خيلقها "ال يتجزأ من طبيعة العامل اخلارجي نفسه 
ا بني نفسه وبني العامل الطبيعي او اجملتمع  لتكون له وسائل يوائم 

  )21(."الذي يعيش فيه
، )اجملتمع(وعلى هذا فالقيم ليست سابقا على الوجود اإلنساين 

حميطه، اتصاال بل تنشأ نتيجة الزمة لكفاح اإلنسان واتصاله ببيئته و 
يظهر فيه الكفاح واختيار اإلنسان ألسلوب معاجلة للمواقف اجلزئية 

  .اليت تعرتضه يف حياته
فالقيمة هي كل ماله سلطة يف توجيه السلوك ،وعلى هذا 
فاألخالق هلا صلة جبميع انواع الفاعليات اليت تدخل فيها امكانية 

ذه اإلمكانية فال بد النه اذا ما ظهرت ه. االختيار بني أمرين او اكثر
ويعين التفكري "أن يكون هناك فرق بني ما هو افضل وما هو أسوء، 

يف العمل افتقاد اليقني مما يتبع احلاجة اىل تقدير املسالك وتقوميها 
  .)22("على أساس ما فيها من تفاضل

وال يكتسب الطابع األخالقي املميز اال بالعمل القصدي 
ضمنه االختيار بناء على التأمل أي السلوك الذي يت) اإلداري(

والتفكري حيث تربز مشكلة االفضل واألسوأ واالعرتاف بان السلوك 
اخللقي يستوعب كل عمل حنكم عليه على أساس األفضل واألسوأ، 

والتسليم بان احلاجة اىل هذا احلكم  ميتد يف الزمان واملكان امتداد  "
ميكن عزل االخالق كافة جوانب السلوك، جينبنا الوقوع يف خطأ فال 

  .)23("واعتبارها ميدان منفصل على ميادين احلياة
ا تقوم  لذلك ينتقد ديوى تصور النظريات السابقة لألخالق أل
بوجه عام، على قواعد حتكيمها أوىل من ان تقوم على فهم علمي 

ا يف جمموعها تدفع إىل التقييد والتحرمي مقصورة "ذلك . لإلنسان أ
تم مبا ينبغي فعلهعلى ما ينبغي جتن فهو يطالب  )24(".به دون ان 

باالستفادة من تطبيق املنهج التجرييب على االخالق حىت تصبح 
االخالق متغرية، وتصبح أحكامها نسبية،وتبتعد عن اجلمود 

  .واالحكام املطلقة
هروب "فالبحث يف الغايات الثابتة بالنسبة جلون ديوي مبثابتة  

ي امللموس نتيجة لعدم قدرته على حتمل االنسان من الواقع املاد
املسؤولية امللقاة على عاتقه يف حماولة التغلب على الشر وحماربته يلجأ 
الفرد إىل العامل املثايل ال وجود فيه للشرور اليت حتاصره من كل صوب 
يف عامله املادي املنحط الدنيئ ،لكن يف الواقع يستمر النقص والشر 

القضاء عليه بشكل تام بل حماولة التغلب  يكون يف مقدورنا الذي ال
 عليه قدر استطاعتنا حىت نتمكن من حتقيق اخلري يف عاملنا الواقع ،

فبدال من تشجيع اجملهود إلحداث تغري مادي ملا هو موجود يتكون 
نوع اخر من الوجود يوجد يف مكان ما يكون مبثابة ملجأ أو مأوى 

كانت ستنفق يف القضاء على وهكذا تضيع الطاقة اليت  "من اجملهود، 
  )25(".أمراض احلاضر يف طريان متأرجح من عامل بعيد كامل

وينظر جون ديوي اىل الشر من زاوية موضوعية، وهذا بتناوله من 
ان مشكلة "خالل الواقع امللموس، وحماولة القضاء عليه حيث يقول 

ا مشكلةالهوتية والمشكلة ميتافيزيقية بل إ ا الشر الترجع اىل كو
مشكلة عملية، وهي مشكلة العمل على تقليل شرور احلياة بقدر 

فضروب اخلري وأهدافه ال توجد اال عندما يكون مثة . )26("اإلمكان
عمل ينبغي أن يؤدي، وهذا دليل على وجود نقص ما، أو شر على 
املوقف احلاضر جيب معاجلته، وهذا الشر ليس سوى شر نوعي 

يكون أبدا نسخة مطابقة لشيء خاص مبوقف دون غريه، فهو ال
اخلري ال يكرر مرتني فهو اجلديد كل صباح، الطازج  "أخر، كذلك 

كل مساء وهو الفريد يف كل تعبري فهو يتكشف نتيجة التعقيد الذي 
. )27("مييز العادات والدوافع املتعارضة اليت ال ميكن ان تتكرر قط

ة بالقواعد باألفعال وليست قائم  catalogueفاألخالق ليست ثبتا
اليت البد من تطبيقها مثلما نطبق الوصفات الطبية او طرق الطهي، 
فحاجتنا إىل األخالق إمنا هي حاجة إىل مناهج نوعية للبحث 
واالستنباط تلك املناهج اليت تؤدي إىل حتديد مواطن الصعاب اليت 

، وهي طرق تيسر لنا وضع "نواجهها واملساوئ والشرور اليت تعرتضنا
ليت نستخدمها بادئ األمر كنظريات او فروض للعمل على اخلطط ا

  )28( ."معاجلة هذه الصعاب وتلك املساوئ والشرور
فعندما يزول عن علم األخالق تشدده املسرف، وطابع "

الوعظى، ويتخلص من هزاله وغموضه ويكتسب فعالية، بل ان هذا 
الكسب اليقتصر على علم االخالق فحسب بل يتعداه اىل العلم 

لطبيعي الذي سوف يكف بدوره عن انفصاله عن اإلنسانية ليصبح ا
علما إنسانيا يزودنا بالطرق واملناهج الفنية اليت تقتضيها اهلندسة 
االجتماعية األخالقية فمىت تشبع الوعي العلمي بالوعي بالقيمة 
ارت اكرب ثنائية ترهق اإلنسانية وهي االنشقاق القائم  اإلنسانية ،و ا

  )29(".ة األلية العلمية واملثالية األخالقيةبني املادي
هلذا يؤكد جون ديوي على أن االستفادة  من املنهج العلمي ال 
جيب أن تكون على جانب من الواقع دون جوانب أخرى  
كاألخالق، فهذا سيؤدي إىل خلل واضطراب يف اجملتمع، كما اعترب 

 انه رفض ان ان األخالق  إنسانية أي قريبة من الطبيعة البشرية، إال
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تكون أخالق فردية بل هي اجتماعية، الن احلكم اخللقي واملسؤولية 
  .اخللقية هي حصاد البيئة داخل نفوسها واجملتمع مبثابة حمكمة داخلية

وجيب أن نضع يف حسابنا نتائج أفعالنا وتأثريها على مصاحل 
اآلخرين، وعلى هذا فهو يرفض مذهب املنفعة ويؤكد على مهمة 

والتبصر يف تقدير مسالك العمل، الن ما يدفعنا للعمل ليس الرتوى 
الربح واخلسارة، وإمنا القضاء على التعقيدات القائمة حىت نستطيع ان 
نواصل وحندث انسجام مع البيئة، والعمل هو قائم على احلرية واليت 

  .تقوم يف جوهرها على املسؤولية
اخللقية  فلسفة ديوي يف القيمة ترتبط  بتصوره  للمسؤولية

واحلرية، وقدرة الفرد وتصب على  قدرة اجملتمع على النمو أي  
مقياس اخلري ومعايريه والنمو عنده هو االتصال، التغيري واالستمرار 

  )30( .اي يعين حتقيق ممكنات جديدة تنشأ على اخلربة
وعلى هذا فالقيمة ليس هلا وجودا منعزال مستقال عن الواقع بل 

ظيم جديد للموجود واعادة تشكيل له، والتجربة  هي وسيلة وأداة لتن
أواخلربة  الواعية لإلنسان هي املقياس الوحيد للوجود املادي او 

  .التقومي
األخالق اليت تتم "ويؤكد ديوى على إن األخالق احلقيقية هي 

ا  عن طريق القصد وترتبط بكل ميادين احلياة، حيث  تتميز بنظر
التعامل مع املشاكل احلقيقية املرتبطة الواقعية والقدرة الفرد على 

  .)31("بالواقع دون أن تتجاوزه
فالقيم دينية كانت أو أخالقية يف التصور الرباغمايت  تقبل  ال 
ا العملية يف  على أساس صحتها املنطقية، وإمنا على أساس فائد
تنظيم العالقات االجتماعية بني الناس، وماهلا من اثر طيب يف حياة 

... وهذا الن املنفعة العملية هي مقياس احلق من الباطل األفراد 
والصدق مرادف للمنفعة العملية والتفكري الصادق هو النافع عمليا 
واخلري واحلق كذلك كل ما حيقق نفعا للناس ويعمل على إشباع 

م م وحاجا   ).32(رغبا
فاألخالق عند ديوي تكون مبعرفة اآلثار اليت ترتتب عن سلوكاتنا 

فة مدى صحة املبدأ اخللقي، يف حل املشاكل القائمة واملسامهة مبعر 
  .يف النمو، وهذا هو معيار احلقائق ومقياس القيم مجيعا

 الهوامش
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  .236ص 2006. 1ط اإلسكندرية –لدنيا الطباعة والنشر 
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  .72ص
  .73صاملرجع نفسه ، .17
  .73املرجع نفسه ،ص  .18
  .74املرجع نفسه، ص  .19
  .73صاملرجع نفسه ، .20
املكتبة ) أصوهلا يونانية(الربمجاتية األمريكية املعاصرة -هاين حممد رشاد خبيت .21

  .83ص 2006املصرية للطباعة والنشر االسكندرية د ط،
دار التنوير للطباعة والنشر بريوت -نظرية القيم يف الفكر املعاصر–صالح قنصوة  .22

  140ص 1984 2ط
  .25صاملرجع نفسه ، .23
 1املؤسسة العربية للدراسات بريوت ط 1فلسفية ،جعبد الرمحن بدوي، املوسوعة ال .24

  .501ص1984
  .276-275صالطبيعة البشرية والسلوك االنساين -جون ديوي  .25
  .240املرجع السابق ،ص –حممد عبد احلفيظ  .26
  .142املرجع السابق، ص –صالح قنصون  .27
  .143-142صاملرجع السابق ،–صالح قنصوة  .28
  .147صصالح قنصوة املرجع السابق،  .29
  .147صنصوة املرجع السابق، صالح ق .30
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  الدعوة إلى علم نفس عربي إسالمي: البخاري حمانة
  كتابات  أبي حامد الغزاليمن خالل  

   ة مستغانمحموم لخضر، شعبة الفلسفة ، جامع. د
  

عالمة فارقة "الغزايل أبو حامد "الدكتور البخاري محانة يعترب 
وقامة فارعة الطول يف تاريخ الفكر االسالمي مازالت تلقي بضالهلا 
إىل اليوم، لقد أصبح هذا األمر حقيقة مؤكدة لدى مؤيديه وكذا 

  . معارضيه على حد سواء 
اهتموا  الذين ادميينياألكمن أوائل يعترب األستاذ البخاري محانة 

وذلك أدخلوا الدراسات النفسية اىل العامل العريب بعلم النفس وعربوه و 
من خالل االهتمام بالغزايل الذي يعتربه البخاري قد سبق الكثري من 
علماء النفس يف االنتباه إىل هذا احلقل، وهو جيهد يف تبيان أن 

ابق حقائق عصره االفكار واحلقائق اليت توصل إليها الغزايل ال تط
 .  فحسب، بل وتتماهى مع حقائق احلقبة احلديثة واملعاصرة

يف أكثر من جانب قد " يزيد البخاري يف أن الغزايل قد سبقهم
تكون بالنسبة إليهم ضربا من التعصب واملغاالة وحتميال لألشياء 

وهو يف كل هذا حياول الرد على االفكار . )1("أكثر مما تتحمل
 
 
سبقة وامل

 
 امل

ُ
        

ُ
شوهة للرتاث االسالمي اليت تعود خاصة إىل املستشرقني،   

مع التأكيد طبعا على شح الدراسات العربية اليت تطرقت هلذا احلقل، 
األمر الذي يفسر إمهال علماء ومؤرخي علم النفس احلديث لدور 
وجهود املسلمني يف هذا السياق، متاما كما هو احلال مع الدارسات 

لتحقيب التارخيي بالبدء يف تاريخ علم الفلسفية؛ ذلك من خالل ا
النفس باملرحلة اليونانية مرورا بالعصور الوسطى وصوال إىل النهضة 

سيكون هلذا  .الغربية دون االشارة إىل جهود للمسلمني والعرب
التجاوز واإلمهال أثرا سلبيا غائرا يف خميال األجيال املتأخرة من 

  .اجملحفة طوعا أو كرها املسلمني واليت لألسف تبنت هذه االفكار
وعليه يسعى أستاذنا البخاري محانة إىل حمو آثار هذا التضليل 
منهج بالتأصيل هلذا الفرع املعريف احلديث يف الرتاث االسالمي من 

 
                                                      امل
ُ
  

خالل التطرق ألعمال الغزايل، وهو يؤلف هلذا الغرض  كتابني يف 
  .، والعديد من املقاالت والدراسات )2(هذا اإلطار

  : لمرجعية النفسية للغزاليا-1
القرآن  :أواليذكر البخاري محانة يف مصادر الغزايل النفسية 

واحلديث ويستدل يف ذلك باآليات القرآنية و األحاديث النبوية اليت 
حتدثت عن النفس والروح وكيفية خلق االنسان وسلوكه وشعوره 

ورية  وغرائزه ودوافعه وانفعاالته، باإلضافة إىل اجلوانب الالشع
كاألحالم والرؤيا واألوهام واخلواجل واألفئدة، وقوى االنسان املدركة 
وحواسه كالسمع واألبصار، وكذلك املناقشات وتأمالت املفكرين 

واملفسرين وعلماء الكالم والفالسفة املسلمني هلذه اآليات 
  .واالحاديث 

الفلسفة اليونانية يف تفاعلها مع الرتاث اإلسالمي الذي  ثانياو 
على حفظها من الضياع وبعثوا -حسب البخاري  -مفكروه عمل

فيها روحا جديدة صارت بفضلها حلقة اتصال حضاري،  يتطرق 
إىل مسامهة الفلسفة اليونانية يف علم النفس من خالل آراء 

وطيماوس  )Phédon( فيدون دميوقريدس وحماورات أفالطون
)Timée ( رسطوكتاب النفس ألو (De Anima)ية ، والرواق

تبحث يف النفس من " واألفالطونية اجلديدة، وهذه كلها كانت 
ناحية جوهرها وعلتها ال من ناحية نشاطها ومظاهرها، وبالتايل  
كانت هذه البحوث يف النفس عند اليونان ن يف جمملها، اقرب إىل 

منها إىل علم ) Métapsychologie(ما وراء علم النفس 
الفلسفة اليونانية يف دراسته للنفس يظهر تأثر الغزايل بو . )3("النفس

  ".الرسالة اللدنية، واملشكاة، واإلحياء" يف كتبه 
فالسفة اإلسالم ومتكلموه ويذكر يف هذا االطار : ثالثاو

ذكرهم مثال (املتكلمني كاملعتزلة الذين كانوا روادا يف هذا اجملال، 
وتفرقتهم بني  )Seuil de la Sensation(لقانون عتبة اإلحساس 
من  )هـ 235-135(                َّ أبو الهذيل العال فاإلحساس واإلدراك، و

خالل تأكيده على استقاللية كل حاسة عن احلواس االخرى 
 ابو علي واختالفها عنها يف الوظيفة، وال ينسى إسهام كل من 

. )هـ221 ت( ابراهيم النظام المعتزليو  ،)235ت ( الجبائي
ابن سينا يف نظره مل و  وعلى العكس فالفالسفة كالكندي والفارايب

  .خيرجوا عن إطار التكرار، تكرار أراء الفالسفة اليونانيني
الصوفية ،التصوف يف جوهره مسو بالروح عن ملذات الدنيا رابعا 

وشهوات العارف، لذلك هو يف عالقة وطيدة مع علم النفس كما 
مهما يكن احلكم الذي : "يستشهد البخاري  محانة بقول الالند

على التصوف فإنه جيب االعرتاف بأنه حيتوي على  ميكن اصداره
تلك احلاالت اليت تتميز باهلبوط .... حاالت نفسية متميزة ومرتبطة

  ) 4("ومبا يشبه أحناء الرموز احلسية ومفاهيم الفكر اجملرد واالستقرائي
األسس املوضوعية  -االستاذ البخاري -     ُ        وهذا ي ربز حسب 

مة  لعالقة الغزايل بالتصوف والرد با لتايل على من رأى يف التصوف 
تلحق به، وهو الذي نشأ يف بيئة صوفية وتتلمذ على يد شيوخ كبار 

لقد وجد الغزايل يف التصوف مادة نفسية غزيرة وحية، . يف هذا اجملال
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مادة خصبة لدراسته النفسية اليت ظهرت أثارها واضحة يف أخذه "
اليب معاجلتها ويف ببعض مفاهيمها للنفس ويف تطبيقه احلريف ألس

تلك املقدرة العجيبة على حتليلها، كما يتضح ذلك يف مؤلفاته، علما 
بأنه ال جيب أن يفهم مما سبق أننا ننكر األثر احملدود لبعض املصادر 
األخرى على الغزايل مثل الديانة املسيحية والطقوس الفارسية 

  .)5("واهلندية
  :مفهوم الغزالي لعلم النفس-2

محانة إىل البحث عن مفهوم الغزايل للنفس  ذهب البخاري
وتبيان أوجه االختالف عن معاصرين واتفاقه مع علماء النفس يف 

تفريق العصر احلديث وكذلك سبقهم عليهم وذلك من خالل 
الغزالي وألول مرة في تاريخ علم النفس بين النفس كجوهر أو 

، اجلانب األول يعمل على ماهية وبين النفس كنشاط وسلوك
التذكر واحلفظ والتفكر والتمييز والرؤية بفعل التجريد، واجلانب الثاين 
. متعلق بأوصاف االنسان املختلفة باختالف االحوال، حال األنا

وجيد البخاري محانة يف تقسيم الغزايل للعلوم بني علوم املكاشفة أو 
العلوم النظرية اليت تبحث يف املاهيات، وعلوم  املعاملة  اليت تبحث 

هلذه النظرة اجلديدة للنفس، وذلك دون  أساسا أعمال اجلوارح ،يف
   ُ                                                       أن ي فهم منه أن الغزايل ينكر وحدة النفس، ألن مفهوم علم النفس 

دراسة نشاط النفس وأحواهلا سواء أكان هذا النشاط "عنده هو 
عقليا أم حسيا، دينيا أو دنيويا، وما يف ذلك النشاط من تغيري 

تعدد واملتغري واحد، ألنه صادر عن هذه واختالف جتعله وهو امل
النفس الواحدة واليت توصف يف الوقت نفسه بأوصاف خمتلفة 
ا تلك عن شخصية االنسان وما فيها،  ا تعرب يف حاال ومتعددة، أل
ا متثل على حد  تلك الشخصية اليت تظل بالرغم من ذلك واحدة أل

  .)6("وحداوحدة متعددة وتعددا م) H.Bergson(تعبري برغسون 
أما فيما خيص السلوك فيؤكد البخاري محانة أن الغزايل جتاوز 

 –البحث الفلسفي فيه ليغوص يف اجلانب النفسي منه و هذا راجع 
إىل عدة عوامل منها استعمال الغزايل للمنهج الباطين بفعل  -حسبه

ا، وكذلك اعتماده على  عزلته أثناء مرحلة الشك يف االزمة اليت مر 
ظة اخلارجية لتبع سلوك االنسان وحتليله، وأخريا اتباعه ملنهج املالح

التحليل والعالج، كعالج الكربياء والكراهية والغضب والوسواس 
بواعث ودوافع "فالسلوك عند الغزايل . الذي يذكره يف كتب االحياء

تتحول من الدوافع الالشعورية إىل دوافع شعورية فتصبح بواعث مث 
بدورها بعدما يتمثلها الذهن إىل خواطر ال تتحول هذه البواعث 

وهكذا يؤكد ... تلبث أن تدفع االنسان إىل القيام بسلوك ما،
أن السلوك متوقف على املعرفة ألن املانع من السلوك عدم : الغزايل

  .)7("اإلدارة، واملانع من اإلرادة عدم اإلميان 

الغزايل                                     ُ            ويف تناوله ملفهوم االدراك لدى الغزايل  ي شدد على أن 
خيالف سابقيه واملتأخرين عنه يف عدم اقتصاره على املعرفة اليت متدنا 
ا احلواس على رغم أمهيتها، فهي تبقي مرحلة ضرورية يف عملية 
اإلدراك، وهو يقسم اإلدراك إىل نوعني، إدراك حسي مصدره احلواس 
العامل اخلارجي وادراك عقلي قائم على الكليات جمردة من احلس، 

إدراك يتم عن طريق : دراك احلسي بدوره ينقسم إىل نوعنيواإل
احلواس اخلمسة املعروفة، وعن احلواس الباطنة كاحلس املشرتك واخليال 
والوهم والذاكرة  واملخيلة، وإدراك عقلي مييز اإلنسان عن احليوان، 
ويتم من خالل جتريد املعطيات احلسية من املادة عن طريق االستقراء 

تمثيل وهي وسائل خاصة بالعلماء والفالسفة، أو يتم والقياس وال
انطالقا من مصادر غري حسية كالوحي والكشف وهو خاص 

  . باألنبياء والصوفية 
 ٌ                                                  وي ربز هنا هذا االرتباط بني االحساس واالدراك والتفكري لدى 
الغزايل وهو ما يؤكد عليه علم النفس اليوم ويقر هذا التدرج يف 

ما، وهو ما ي فاإلحساس مبفهومه : "ؤكده القول التايلمستويا
احلديث ليس سوى االنطباع احلاصل إلحدى حواسنا نتيجة ملؤثر 
خارجي واالدراك هو عملية تفسري وتعرف على االنطباع، يف حني 
أن التفكري يف مفهوم ذلك االنطباع ويف نتائجه وآثاره حيوله إىل 

ما نطلق "وهو )8("ةمفاهيم ذهنية جمردة أو عمليات من الدرجة الثاني
أخذ "اإلدراك هو : أو كما يعرفه الغزايل )9("عليه اليوم التفكري اجملرد

  . )10("صورة املدرك وذلك على مراتب يف التدرج
                                                 ُ      ويذهب البخاري إىل أن الغزايل يؤكد على حقيقة ما بات ي عرفه  

، أي أن )Les Loi du Seuil(علم النفس احلديث بقانون العتبات 
و إحساس بالفرق، فهو التغري الطارئ على حالة العضو اإلحساس ه

فنحن ال ندرك إال ما هو أسخن "احلاس، وهذا بقول الغزايل نفسه 
أو أبرد فطاملا هناك تغري هناك إحساس إىل أن يتوقف ذلك التغري 
فينقطع اإلحساس، أي أن يستحيل احملسوس إىل شبه املدرك من 

إىل تفريق الغزايل مثلما يفعل علم  باإلضافة. )11("الربودة أو احلرارة
- Le Sensible(النفس احلديث بني اإلحساس واحملسوس 

Sentation( ،وهو هنا ال خيتلف عن كثري من مفكري اإلسالم ،
 Le(لكنه يضيف ما يسميه البخاري باإلحساس باألمل الفيزيائي 

sens algique( وهو ما أكده باحثون أملان مثل الفسيولوجي ،
 ).O.Forster( وفورسرت)  Von Frey(فونفري 

واألهم يف نظر البخاري محانة هو الدور الذي يعطيه الغزايل 
للعنصر الوجداين يف عملية اإلحساس، أو ما يسميه علم النفس 
بالشروط النفسية لإلحساس، أي أن اإلحساس غري منعزل عن 

هو احلاالت الشعورية للحاس واإلدراك ال يتم يف غياب هذا العنصر، 
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، يقول ) La Préperception(املسبق كما يسميه مريلوبونيت باال دار 
فلو خلق اهللا لك البصر حىت تدرك به الغذاء من بعد ومل : "الغزايل

خيلق لك ميل يف الطبع وشوق إليه يستحثك على احلركة لكان 
فعملية االحساس واالدراك ال تتم عند الغزالي ، )12("البصر معطال

  . وجداني أو النفسيبدون العنصر ال
ويتطرق أستاذنا  كذلك إىل ما يسميه علم النفس احلديث 
باخلداع البصري الذي قامت عليه السينما، فالغزايل رغم اهتمامه 
باحلواس فهو ال يعتمد عليها بإطالق كما فعل كوندياك 

)Condillac(  ا احلواس، بل مثال، الذي رفض كل خربة ال متدنا 
  :ختلو من نقائص" ال يرى أن حاسة البصر

 تبصر غريها وال تبصر نفسها  - أ

 ال تبصر ما بعد وال ما قرب   - ب

 ال تبصر ما وراء احلجاب    - ت

 ال تبصر من األشياء إال ظاهرها   - ث

 تبصر من املوجودات بعضها ال كلها   - ج

اية هلا   - ح  تبصر أشياء متناهية، ال أشياء ال 

تغلط يف أبصارها حيث ترى الكبري صغريا والبعيد قريبا   - خ
 .)13("والساكن متحركا ساكنا

وبذلك خيالف الغزايل املدرسة الشكلية واحلسية يف االعتماد 
املفرط على احلواس واعتبارها وسيلة للمعرفة الصحيحة دائما، فهاته 

أشياء ساكنة  " احلواس كثريا ما ختدعنا وجتعلنا نرى كما يقول الغزايل 
  .) 14("مما نظن وهي متحركة يف احلقيقة وأخرى صغرية وهي أكرب 

  ): La Gestalt Theorie( الغزالي و المدرسة الشكلية-3
تتوجيا ملا قام به الباحث من ابراز النقاط األصيلة يف مفهوم 
الغزايل للنفس الذي يقارن بالفتوحات اليت وصل إليها علم النفس 
احلديث يعقد يف األخري مقارنة لفهم لظاهرة اإلدراك بني الغزايل 

لشكلية واليت كانت رد فعل على املدرسة السلوكية والربطية  واملدرسة ا
  .من خالل رفضها للتحليل اجلزئي التعسفي للظواهر النفسية

ويتطرق البخاري ألهم النقاط التشابه  بينهما يف فهم ظاهرة 
  االدراك عامة واالدراك البصري بصفة خاصة 

 ُ                ي عترب الشكل كعنصر: الشكل كعنصر أساسي في االدراك- أ
أساسي يف عملية االدراك لدى املدرسة الشكلية ويفرض نفسه حىت 
: يف عمليات التذكر والتخيل، وهو األمر الذي يذكره الغزايل بقوله

األبصار يدرك األلوان واألشكال مث اخليال يتصرف يف احملسوسات "
فريكب من املرئيات أشكاال خمتلفة والرتكيب من جهته، فإنك تقدر 

ه رأس إنسان ولكن ال ميكن أن تتصور أحادا سوى أن تتخيل فرسا ل
 .)15("ما شاهدته البتة حىت لو أنك اردت ذلك مل تقدر عليه

اجملال هو العالقات : قانون التوتر أو ظاهرة المجال –ب 
الدينامكية اليت تربط االنسان مبحيطه كمؤثر يف سلوكه وميدان تأثري 

الشأن االنسان باعتباره  السلوك فيه، وترى املدرسة السلوكية يف هذا
مؤثرا ومتأثرا  يكون عرضة للتوتر املستمر األمر الذي حيثه على 
البحث عن امناط سلوكية جديدة يتكيف من خالهلا مع جماله أي 

 .حميطه، وهو ما يؤثر يف النهاية على ادراك االنسان وسلوكه 

: وهو األمر الذي يتحدث عنه الغزايل الشوق واإلدراك بقوله
   ُ                                                  ما أ دراك لكماله ال يشتاق إليه و ما مل يدرك أصال ال يشتاق  ألن"

إليه ولكن الشوق يتولد نتيجة الكتشاف االنسان أن هناك أمورا ما 
ا موجودة بالرغم من ذلك ويعلم أن  زالت غامضة لديه وهو يعلم أ
ما غاب عنه منها أكثر مما حضره فيما يزال متشوقا إىل أن حيصل له 

لومات اليت مل يعرفها أصال ال معرفة واضحة وال معرفة ما بقي من املع
 .  )16("غامضة

وهو ما تسميه املدرسة الشكلية اخلداع احلركي : إدراك الحركة-ج
والذي جنده جمسدا يف السينما واإلعالنات، ففي هذه األخرية نرى 
الضوء يتحرك فيها من مكان آلخر، لكن حقيقة ما جيري هو أن 

ينطفئ ليشتعل ضوء أخر قريب منه وهو ما  هناك ضوء يشتعل مث
يسبب وهم احلركة أو اخلداع احلركي، أما يف السينما فنرى مشهدا 
متحركا وهو يف احلقيقة اشكال خمتلفة لنفس الشيء ثابتة تتحرك 

لقد وجدت املدرسة . بسرعة فائقة، شيء تتغري أشكاله بسرعة
ا للحركة الشكلية يف ظاهرة اخلداع احلركي سندا مهما لتدعي م نظر

واالدراك القائمة على الطابع الكلي للحياة النفسية، فاحلركة مل تعد 
ا وندركها بصورة "جمرد مركب ألوضاع خمتلفة، بل هي  حقيقة نشعر 

مباشرة باعتبارها شكال كليا خيتلف عن عناصره أو أجزائه املكونة له 
")17 (  .  

كثريا يف فهمه هلذه ويرى البخاري محانة أن الغزايل ال يبتعد  
الظاهرة، من خالل االستشهاد بتحريك قبس من النار أفقيا أو دائريا 
فرتى النقطة املضيئة  صارت مستقيما أو دائرة، وهذا راجع إىل ما 
و .تولده تلك احلركة يف إدراكنا مثل تلك االحساسات أو الظواهر

ه يف إطار يذهب إىل سبق الغزايل يف التطرق إىل اخلداع احلركي بنوعي
تفتح الوردة وحركة (واحلركة البطيئة ) قبس النار(احلركة السريعة 

، وهذه الفكرة هي اليت قامت عليها أجهزة التلفزيون والسينما )الظل
واألجهزة العلمية الدقيقة واليت جتعلنا ندرك األشياء نتيجة لطريقة 

 .عرضها علينا

ثه األصيلة يف يستنتج البخاري محانة أن الغزايل ومن خالل حبو 
ا علم النفس  ميدان علم النفس قد توصل إىل حقائق سبق 
احلديث، وتوصل إىل أفكار تضاهي ما وصلت إليه مباحث هذا 
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العلم حديثا، وهو ما يدحض االجحاف الذي حلق بالرتاث العريب 
واالسالمي من طرف املؤرخني والباحثني يف هذا امليدان، ويشجع 

نطالق يف البحث يف هذا اجملال باالستناد إىل الباحثني العرب على اال
جهود أجدادهم واستيعاب ما توصل إليه املفكرين الغربيني يف 

ضة عربية وإسالمية    .الدراسات النفسية من أجل املسامهة يف 
لعلم النفس لدى  دراسته التأصيليةفالبخاري محانة ينطلق من 

ريب يتميز عن علم الغزايل من أجل الدعوة  إىل علم نفس إسالمي ع
النفس الغريب، ألن املفهوم اإلسالمي  للحياة والوجود ولإلنسان 
وملصريه خيتلف عن املفهوم الغريب، فاألول قائم على أن الوجود من 
صنع اهللا وهو احلافظ له واالنسان مكلف فيه باعتباره خليفة يف 
ا              ُ                                         االرض، والثاين م ستسلم للحياة املادية والقلق واليأس، وهو م

ينعكس على عالقة النفس باجلسد، وهي عالقة ال تقوم على 
التناقض والتنافر يف الرتاث االسالمي كما هو احلال مع الرتاث الغريب 
بدءا بالتفكري اليوناين وصوال إىل علم النفس احلديث، بل تأخذ بعني 

  .النظر متطلبات الروح دون التضحية بضرورات اجلسد
        ُ              ر جيب أن ي فرغ الدراسات علم نفس إسالمي عريب معاص 

النفسية الغربية من حمتواها االستعماري واملادي والتجزيئي، وتكييفها 
مع املبادئ االسالمية والواقع احلضاري والثقايف املميز للمسلمني، 

ذلك أن حاجة "وبالتايل االستجابة ملشاكل االنسان املسلم املعاصر 
منه واملعربة عنه ال تقل عن  العامل الثالث إىل األفكار األصيلة النابعة

، خاصة بعد أن بينت الدراسات الغربية )18("حاجته إىل اآلالت
املعاصرة فشل علم النفس بفروعه املتعددة يف حل مشاكل اإلنسان 

االنتحار، اإلدمان، الفصام، ارتفاع نسبة األمراض (الغريب 
" ديبضد أو " ، واالنتقادات اليت طالته ونذكر هنا كتاب...)العقلية

جليل دولوز واحمللل النفسي فليكس غيتاري اللذان اعتربا أن التحليل 
النفسي ليس إال حتالفا بني احمللل النفسي والرأمسالية من أجل تسخري 

  .االنسان خلدمه أهدافها
فالرتاث االسالمي مبا يتوفر عليه من دراسات وفتوحات تعلي 

تقصي من جماهلا من شأن مفاهيم اشكالية جعلت الدراسات الغربية 
مفاهيم حيوية وهامة يف حياة االنسان كالالشعور واحللم واالميان 
وتعتربها مصدرا للغرائز احليوانية املكبوتة والقلق واليأس، ولكنها هي 
عند املسلمني مصدرا للحكمة والتفريغ والراحة والتوازن النفسي 

ى العقليني ومنبعا لإلهلام، وال ننسى أساليب املسلمني يف عالج املرض
ومعاملتهم اليت ختتلف عن أسلوب الغرب املتسم بالعقاب والسجن، 

  ).التهميش(عدم التسامح واالقصاء والعزل 
فالرتاث االسالمي من قرآن وسنة وتصوف وما يتوفر عليه من 
دراسات وجتارب يف هذا احلقل النفسي، مؤهل  للتعاون مع علم 

 - املعاصر شريطة  النفس الغريب من أجل حبث مشاكل اإلنسان
  :أن تتوفر الوسائل والظروف املوضوعية التالية-حسب البخاري

القاء الضوء على اجلوانب االجيابية يف الرتاث العريب   - أ
االسالمي يف ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية بصفة عامة 

 .وعلم النفس بصورة خاصة

ترمجة  هذه النصوص والفتوحات املعرفية باللغات احلية   - ب
ا يف اجملالت النفسية العاملية املتخصصة ا لعاملية واملشاركة 

 .وامللتقيات والندوات الدولية

تشجيع البحوث النفسية نظريا وتطبيقيا وجعلها عنصرا مهما   - ت
كما هو احلال حاليا يف كثري من بلدان اخلليج (يف مسرية التنمية 

 .العريب 

طرف توحيد املصطلحات النفسية يف العامل العريب من   - ث
 .)19(املتخصصني يف هذا اجملال

هذه هي املتطلبات والشروط اليت يراها البخاري محانة كفيلة  
اثوي وجعله معاصرا                                           ُ                  بتحرير علم النفس اإلسالمي العريب من أسره الرت 
لنا، مواكبا هلموم ومشاكل االنسان املسلم املعاصر، بإعادة الثقة هلذا 

دت معرفته مبحيطه ومشاكله اإلنسان التائه، فكلما عرف نفسه ازدا
وإعادة التوازن . وتطلعاته، وبالتايل ينخرط يف مسرية التنمية والتقدم

  .للحضارة املعاصرة
  :الهوامش

دراسة نفسية مقارنة، خمرب االبعاد  .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة  .1
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  . 05، ص  2013،  2ط 
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سابق ، دراسة نفسية مقارنة، مرجع  .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة .3
  18-17:ص

4. A.Lanlande :Vocabulaire Technique.P.U.F.PP.662-664. 
دراسة نفسية مقارنة ،مرجع سابق،  .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة .5
  .21.ص
  .29-28:املرجع سابق، ص .6
دراسة نفسية مقارنة، مرجع سابق ،  .اإلدراك احلسي عند الغزايل :البخاري جمانة .7
  .33.ص 

8. Drever (J) : dictionary of psychology.P.206. 
دراسة نفسية مقارنة ،مرجع سابق،  .اإلدراك احلسي عند الغزايل  ذكره البخاري محانة ،

   37.ص
  .37.املرجع سابق، ص .9

، ص .1961مقاصد الفالسفة ، حتقيق سليمان دنيا، دار املعارف، :  الغزالي .10
  .38، مرجع سابق ، صالغزايلاإلدراك احلسي عند  :البخاري جمانة ، ذكره .289
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  الحقيقة البراغماتية بين االعتقاد والعمل
  )شارل سندرس بورس نموذجا(

                   سمية حيرش. د
  جامعة وهران ،العلوم السياسية والعالقات الدولية  سمق      

  
الفعل وحده جوهر إذا كان على البراغماتية أن تجعل من "

فإنها ستحكم بذلك . الكائن اإلنساني وهدفه األسمى
على نفسها باإلعدام، ألن ذلك سيعني أنه ال وجود ألي 

  )1().بورس.س.ش". (سلوك عقالني
اشتهرت الواليات املتحدة األمريكية، بالفلسفة الرباغماتية ، اليت 

" Charles Sanders Peirce" "شارل سندرس بورس"يعد 
ا بأول رائد هلا، فالرباغماتية توصف  )1914ت( فلسفة الدميقراطية "أ

ا  ،)2("األمريكية املتأثرة باملبادئ  العصر الذهيب ألمريكا،فلسفة وبأ
، احلياة )1770( )3(منذ االستقالل ، السبعة عشر الشهرية اليت حتكم

  .األمريكيةالسياسية والثقافية  واالقتصادية واالجتماعية  والدينية 
عن  املتولدين فلسفة النجاح واألثركما توصف هذه الفلسفة ب

حرية لل خاصة بالنسبة مالنه من مبادئمماحي. لتجربةعن االعقل و 
الفاعلية من هنا كان شعار هذه الفلسفة لعقيدة، لبادرة و للمعمل و للو 

     .عملكل قيقة ولكل حل ينواألثر كمعيار 
 االجتماعيعن الواقع معربة  لذلك جاءت الرباغماتية البريسوية

األجناس والعقائد، والثقافات واحلضارات،  ةاخلاص بأمريكا، املتعدد
  .العامل اجلديديت شكلت األسس األوىل ملا يسمى بال

إىل حد كبري ، عن و  ،الرباغماتية كفلسفة معربةهذه قد جاءت ل
أولئك املهاجرين وعن والثقايف والديين الذي بناه  الواقع االجتماعي

اإلنسانية منها، واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،  دهأبعا
  .املتميزةوالعقائدية والثقافية 

ي املواطن األمريك فلسفة إىلبذلك كانت الرباغماتية أقرب 
اجس التفوق والنجاح والقوة املادية خاصة   .املسكون 

إن هذه املكانة اليت حتتلها الرباغماتية يف الفكر ويف احلياة 
ة ال تزال فاعلة، بالرغم من انصراف حىت من الشباب األمريكي

  .األمريكي اليوم عنها
ا نظرية أمريكية جتريبية يف املعرفة، كما  تعرف الرباغماتية، بأ
ا الفلسفة األوىل والوحيدة، حىت اآلن، اليت يلعب فيها  تعرف أ

   .الفعل وآثاره العملية دورا سياسيا
، لكي منسك بفكرة ما أو من القول أنه" شارل بورس"ينطلق 

عن ...شيء ما، فإنه جيب أن حندد أي آثار عملية ميكن أن تتولد 

مثل تلك الفكرة أو عن ذلك الشيء أو الفعل الذي هو يف النهاية 
  . )5(ونتائجه  جمموع آثاره

أو يرى أن حقيقة أي شيء وليس فلسفة، فالرباغماتية، منهج  
هي جمموع آثاره،  املتولدة عنه  فكرة  امنا تتمثل يف اآلثار العملية

فاحلقيقة تتمثل يف النجاح، أو األثر، الفعلي، العملي، أو املعنوي، 
  . الذي تولده فكرة ما أو معرفة ما أو شيء ما، أو يقني ما

تعين الرباغماتية يف معناها األصلي واملشتقة من الكلمة اليونانية 
أو املعىن معنويا كان شيء أو فعل أو األثر  )6(،(Pragma)" براغما "

أو ماديا  الذي تولده أو ترتكه الفكرة  فور حتوهلا إىل عادة أو سلوك 
مبجرد حصوهلا على االعتقاد املفضية إىل ترسيخه، فكل ما يقدم أو 
يقال يف األخري بالنسبة هلذا املذهب الرباغمايت من حقائق، جيب أن 

فكرين عن " عينتقود إيل جتربة ذات نتائج عملية وإال فليس له م
  ".شيء هي فكريت عن آثاره احملسوسة

فهي ترى أن كل اعتقاد يهدف إىل احلقيقة، كما ترى الرباغماتية  
  .أن االعتقاد  بالتايل امنا هو العمل وفقا لتلك احلقيقة 

 ...بالفاعلية  ،حلقيقة املتولدة عن االعتقادا، بورس ربط بذلك
لسلوك جيعل من الفاعلية واألثر بالعملي الذي نولده من خالل ا

وحيول بالتايل هذه األخري إيل أداة ومفسرة  واألثر بدال للحقيقة
ألن احلقيقة لكي تكون مقبولة جيب أن تؤكد أوال ).. للفاعلية(

ا ال تكتسبها  عن  وعمليا مثل تلك الفاعلية واألثر  اللتني نعلم أ
ي تؤكده طريق احلدس أو العقل بل عن طريق املعين املوضوعي الذ

  . العملية اجتاه ذلك الواقع (L’expérience)التجربة 
فاالعتقاد يف الفلسفة األمريكية ال يعين الوفاء للحقيقة وااللتزام 
ا، وتوجيه احلياة كلها يف ضوء تلك احلقيقة،  بل إنه يعين اإلميان 
بقدرة العقل على التكيف العملي مع الواقع الذي نصنعه ونتكلم 

) J.Berkeley" (باركلي"عن " بورس"كذا سيأخذ ه. بدال عنه
، تلك احلقيقة اليت تقول، أن الواقع، ليس فقط، هو كل )1753ت(

ما نفكر ولكنه ذلك الذي ال يتأثر مبثل ذلك التفكري من طرفنا فيه، 
" السفسطائيني"بل هو أيضا كل ما ال نفكر فيه، كما سيأخذ عن 

)Les sophistes (اء تابعة لالعتقادات، وأنه قوهلم أن حقائق األشي
ال وجود ملقياس كلي للحقيقة، وال وجود حلقيقة موضوعية، ميكن 
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الرجوع إليها، فاحلقيقة مما رأوا مرتبطة بنا وال وجود هلا بالتايل 
   . كما سيؤكد ذلك بورس وغريه من رموز الرباغماتية . خارجنا

الوصول إىل من هنا الفرق بني ادعاء أو توهم االعتقاد واالقتناع و 
احلقيقة ومن االعتقاد احلقيقي الذي يظل الفعل اجملسد له املعيار 

              ألن كل معرفة ال خترج عن دائرة اآلراء.األول لصدقه ولصحته
ا، أو نستخلصها، انطالقا، من وعينا بذاتنا أوال،  واألفكار اليت نكو

من احلس  قع املتواجدين فيه بعد ذلك، وذلك عن طريق كلاوبالو 
)sens( واإلحساس)sensation(  واحلس املشرتك)commun 

sens( ا أوال وقبل كل شيء أفكار هادفة إيل التعامل العملي ، فإ
  .مع ذلك الواقع

لذلك كانت الرباغماتية البورسوية خاصة أساسا منهجا أساسه 
  )7(.األول املعين وليس فقط العمل  أو الفاعلية

ا قبل كل شيء ذلك يعين أن احلقيقة لي ست تأمل ونظر، بل إ
نشاط وعمل واهلادفة أساسا إىل تكييف سلوكنا باستمرار مع الواقع 
الذي نصنعه من خالل توليدنا لعادات ذهنية مالئمة له واعتقادات 
  .متجددة أثبتت التجربة فاعليتها إىل تكوين عادة واستعدادات للفعل

طيع أن حييا على ضروري لإلنسان، فإن أحدا ال يست االعتقاد
الشك أو اإلنكار التام بل البد يف حلظة من حلظات حياته أن يقلع 
عن الشك ، لكي يؤمن حبقيقة أو حقائق قام الربهان  عمليا على 

نقيض   صحتها يف نظره،   ليحل اإلميان أو االعتقاد حمل الشك،
    .اليقني الذي هو حال العقل املؤمن بامتالك احلقيقة املطابقة للواقع

هذا املوقف هو الذي جاء به اإلسالم بدوره وذلك من خالل ربطه 
  .بني االعتقاد وبني الفعل، بني اإلميان وبني العمل

لكل ذلك كانت احلقيقة موضوع االعتقاد عند الرباغماتية 
ربط احلقيقة بأثرها العملي  البريسوية هي الفعل والفاعلية، خاصة بعد

اية عقيدة ال تعرفها فاإل.... وامللموس يف الواقع  ميان حبقيقة 
الرباغماتية وأن مدلول الفكرة، أيا كان موضوعها، هو نتائجها الفعلية 

أما الشك فهو الرتدد والتشتت واليأس، أو هو . اليت تؤدي إليها
  .  الضعف الذي ينشأ عن فقدان الشعور الداخلي باحلقيقة 
قها وبني بذلك تقيم الرباغماتية حاجزا متجددا بني حقائ

الدوغمائية من جهة وبني ادعاء اليقني والدقة والكونية املطلقة وهي 
أنه يستحيل علي العقل ادعاء الوصول " بورس"الصفات اليت يعرتف 

والغموض ) الفيابيليزم ( فكل معارفنا تظل تسبح يف الالوثوقية . إليها
  )8( .نظرا المكانية نفيها مستقبال

قيقي واملوضوعي ال يكون يف وألن الشك كذلك فإن حله احل
البداية عن طريق االعتقاد، الذي يعين التسليم املبدئي باقتناع العقل 
بصحة األشياء كما يتصورها، بل عن طريق احلقيقة  املؤدية إىل كل 

اعتقاد، وذلك لسبب بسيط وهو أنه ليس صحيحا أن كل ما نعتقده 
فيما هو هو حقيقي، فقد نعتقد فيما هو خطأ كما قد نعتقد 

وذلك ما تؤكده بعض االعتقادات اخلاطئة، وألن النتيجة  صواب،
املوضوعية علي حد الذاتية و الطبيعية لالعتقاد، املتولد عن احلقيقة 

سواء هي اليقني، احلل الوحيد للشك والنعدام التوازن النفسي 
    )9(.والعقلي  املتولد عنه

ري هذه الفكرة وهذا االعتقاد اجلديد العملي والصحيح حول تفس
إيل السلوك  أو هذا الشيء املدرك، إمنا هو كذلك، ألنه يدفعين

العملي وفقه وصوال بالتايل إيل تأكيد صحة ذلك ألن الفكر هو 
  . السلوك ومهمته هي توليد هذا األخري

فمثال حينما أري، ألول مرة شيئا خشبيا ذو شكل معني، فإين 
 (L’abstraction)أعتقد بادئ ذي بدء، ومن خالل التجريد 

.. شيء يستعمل للجلوس عليه  بأنه  (L’inférence)واالستدالل
  .أي أنه كرسي

غري أن عدم التأكد التام من صحة مثل ذلك االعتقاد حول  ما 
أمسيه بالكرسي، ال يلبث أن يشري يف نوعا من القلق ومن عدم 
ي االرتياح النفسي لينتهي يب إيل فقدان لتوازين املعنوي  واجلسد

وغريه بالشك الرباغمايت، فإن مثال حينما " بورس"وذلك ما يسميه 
) الكرسي(رأيت مثل ذلك املدرك، الذي سبقت اإلشارة إليه، 

واعتقدت أنه كرسي، فإنين ال أستطيع أن أجزم بصحة اعتقادي هذا  
املتكرر  إال من خالل سلوكي العملي وفقه، أي من خالل اجللوس

   . فوق نفس الكرسي
ربة نتيجة أساسية للفكر، وال ميكن تصور  حياة أو فكر فالتج

ا،  ففكريت عن حقيقة شيء ما، هي فكريت عن اآلثار احلسية  بدو
 .معنوية كانت أو مادية اليت يولدها ذلك الشيء 

، هو ذلك الذي يدفع "بورس"فاالعتقاد الصحيح، فيما يري 
ال يلبث بصاحبه إيل سلوك عملي يتماشي وموضوع اعتقاده، سلوك 

أي إيل استعداد مستمر  ،أن يتحول بالتايل حبكم التكرار إيل عادة
لسلوكه العملي ويف ظروف معينة وفقا لالعتقاد الذي يعترب مثل تلك 

   .العادة مثرته األساسية
 هو الفاعلية و ليس جمرد الوضوح" بورس"فإن معيار احلقيقة عند 

ا تؤدي  إيل " بورس"لدي والتميز كما هو احلال عند ديكارت إ
املستخلصة من التجربة، معنوية   )sémiotique(،)10(فلسفة للمعين 

الذي يعد معيار كل  )Le sens(واملؤدية إيل املعىن  كانت أو مادية 
معرفة ودليل صدقها وحركيتها وهو املعين الذي علينا حتديده وليس 

عها، إضفاءه علي الواقع ومعطياته املتواجدة سلفا ليتحول تعامله م
   . ..ومع الواقع اجملسدة له إيل تعامل اجيايب وفعال
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وحني حناول أخريا الوقوف علي املفهوم البورسوي خاصة، 
عامة لكل من احلقيقة، ومن الشك واالعتقاد املرتبطني  والرباغمايت 

ا، فإننا سنري أن احلقيقة تعين بالنسبة هلذا املذهب الفلسفي، 
ا عمليا وجتريبيا عن األشياء وملختلف رواده ورموزه الفكر  ة اليت نكو

نظرا إيل أنه ال وجود ألي شيء بالنسبة هلذا املذهب، إال من خالل 
  .اإلنسان وبالنسبة إليه، كما سبق أن أكد ذلك بروتاغوراس

مبعىن أن  . رس وغريه من رموز الرباغماتية و كما سيؤكد ذلك ب
لكن هذا ال ينفي و  .كل فرد حمق يف أن جيعل نفسه مقياسا للحقيقة

" وأنا وحدية"أن الرباغماتية تظل فلسفة سوفسوطائية، 
)Solipsiste ...( حتصر احلقيقة ال يف املوضوعية، بل يف الذاتية ويف

ا . الرغبة الفردية اليت ال تشكل معيارا أو طريقا لكل الناس حنوها أ
أنه  ال تفصل بني النظر والعمل، بني الرغبة وبني احلقيقة، أو ما تري

  )11(.كذلك
ا ال تلتزم به كثريا  ا ال تنفي الدين، أو تضاده كما أ كما أ
وهذا طبيعي ألن الدين عند الرباغماتية قضية فردية بالنسبة لفرد حر 
ال حتد حريته سوي حرية اآلخر أو ضمريه بعد ذلك، إن حترك مثل 

   .هذا الضمري

بني العامل كذلك حني طابق بني الفكر و " بورس"وذلك ما فعله 
ا قوانني العامل أو الواقع،  متناسيا أن  وجعل قوانني الفكر هي ذا
الواقع ال يعرف كما قال ال يعرف إال باملعتقد من جهة، وقوله من 
جهة أخري، إن صحة معتقداتنا إمنا تتم من خالل مقارنتها بالواقع؟ 

ز أن فكيف نقارن صحة معتقداتنا بواقع حنن مل نعرفه بعد؟   فال جيو 
نتخذه بالتايل معيارا للمعرفة، وإن كنا نعرف ذلك الواقع سلفا، فما 

    .  الفائدة من التأكد من معتقداتنا حوله
وذلك انطالقا وكما ترى الرباغماتية أن فكرتنا عن شيء ما هي 
إال فكرتنا عن آثاره احملسوسة، فصفة املعرفة ليست اإلدراك أو مدى 

نشاط وعمل واحلقيقة ليست جمرد  مطابقة العقل للواقع، بل هي
فعل مثلما انعكاس جلوهر الشيء، وجتسيدا ملاهيته الداخلية، 

ربط، احلقيقة بظواهر  عندما) م1804ت ) (E.Kant"(كانط"
، واعتبارها أن (Noumènes)ال بكوامنها (Phénomènes)األشياء 

احلقيقة ليست معطي جاهزا، ال يف الواقع، وال يف الفكر، وإمنا هي 
ا  . تفاعل ديالكتيكي بني معطيات التجربة واملفاهيم العقلية وأل

ا ستظل ومهما بلغت درجة معرفتنا، نسبية ما دمنا جنهل  كذلك فإ
ا يف ذلك ) Noumènes(حقيقة النومني  ، أو الشيء يف ذاته، شأ

  ).اخل..الروح، الوجود( شأن كل القضايا امليتافيزيقية األخرى 
ا حزمة  من اإلحساسات اليت تبقى بل إن احلقيقة ال ت عدو كو

واقعا ذاتيا حمضا ال ميت بأية صلة إىل طبيعة األشياء الذاتية ، فالفرد 

ال يتعامل من خالل نشاطه وفاعليته إال مع إحساساته وتصوراته، إال 
فاحلقيقة من املنظور الرباغمايت ال خترج . مع حاجاته الضيقة واحملدودة

ا ذات طابع  أنا وحدية، ليست سوى اعتقاد " سوليبسيزمي"عن كو
  )12(".أن تعتقد هو أن تعمل وفقا العتقادك"فردي أو مجاعي 

االعتقاد الذي ال ميت بأية صلة إىل العلم واملعرفة، االعتقاد 
الذي ال ميتلك أي حمك أو معيار له سوى نفعيته، أي جناحه العملي 

مما يدفعنا إىل التمسك  ،)جناح النتائج اليت تنتج عن العمل مبوجبه( 
به وترسيخه بفعل  اإلميان و الوثوق به عن طريق العمل ، مبا يولده 

   ..مثل هذا االعتقاد أو الفكرة من أثر مادي أو معنوي على سلوكنا
 أساسية وجوهرية قاعدة وحده بذلك جيعل بورس من الفعل

ا عن الفكر  حموال بالتايل كل اعتقاداتنا وأحكامنا وتصوراتن لنشاط
هذا العامل إىل جمرد أدوات عملية للتكيف اإلجيايب والفعال مع هذا 
الواقع اليت تصنعه، فدور الفكر هو توليد عادات ذهنية هي 
  .اعتقادات عملية  تدفعنا  كل مرة للتعامل الفعال واالجيايب مع الواقع

، جيعل بالتايل من )نسبة إيل بورس( وألن الشك البورسوي
قيقة وملعرفة املتولدين عنه ظواهر غري ثابتة أو االعتقاد ومن احل

  .مطلقة، بل مؤقتة ونسبية
فقد أشار شارل بورس رائد الرباغماتية،  للدور  الذي لعبه الفكر 
الرباغمايت أو احلقيقة الرباغماتية منذ زمن، يف دعمهما للدميقراطية 

ا برفعهاألمريكية، وخاصة ملفهوم احلرية حىت ال يفرغ من مضمونه، 
لشعار الفاعلية واألثر كمعيار للحقيقة وللعمل خاصة، وباعتبار هذا 
الفكر الرباغمايت قد جنح أخريا، يف التوفيق واملزاوجة  بني الدين  وبني 

  .العمل
أبو "من هنا تلتقي الرباغماتية باإلسالم، ويف التعبري عنها عند 

رها فعل يف مفهومه للحقيقة باعتبا "بورس"الذي سبق " حامد الغزايل
  . وفاعلية

هذا املوقف هو الذي جاء به اإلسالم بدوره وذلك من خالل 
َ   ﴿ي ا أ يـ ه ا ربطه بني االعتقاد وبني الفعل، بني اإلميان وبني العمل،  ُّ  َ   َ  

َ ُ   َ ال ذ ين  آم ن وا مل   تـ ق ول ون  م ا ال تـ ف ع ل ون    ْ  َ      َ  َ   ُ  ُ  َ  َ ِ     ُ َ   َ   ِ ُ  ُ    َ   ك بـ ر  م ق ت ا ع ند  الل ه  أ ن تـ ق ول وا م ا    َّ  َ    َ  َِّ     َ  ِ   ً  ْ  َ  َ  ُ  َ
َ ُ   َ ال تـ ف ع ل ون    ْ  َ    ﴾. )13( 

كيف "و "تثبيت االعتقاد"يف مقاله " شارل بورس"كما أشار 
الذي  التجريبية املقاربات الصوفية إىل تلك" جنعل أفكارنا واضحة

طريقا لالعتقاد   ممن اختذوا  الشك" شارل بورس"فيها " الغزاىل"سبق 
 الدين، يف االعتقاد أن ومن خالل  الدين  ولإلميان وللعمل،  الديين 

اهللا من خالل تأثريه  إيل بصاحبه عمليا، يصل أن جيب ،كان أيا
  )14( .اإلجيايب يف سلوك الفرد
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أبو "فاملعرفة دون العمل ضرب من العبث واجلنون كما يقول "
اليت وهي مقولته "، والفعل دون املعرفة يبقى مستحيال "حامد الغزايل

ية  الفلسفة وألن الرباغماتالعمل،  إيل يدفع يف الدين االعتقاد بأن تعين
خاصة وبني ) الديين(الوحيدة اليت استطاعت أن توفق بني اإلميان 

الزهد  وإيل التصوف ليقول أن الدين إيل "بورس" حيث عاد العمل،
فال بد أن والعمل،  اإلميان ترسيخ وإيل االعتقاد إيل بنا يؤدي الذي هو

ذا ننتظر دائما قبل أن نعتقد حىت جند ما يربر حسيا وعمليا مثل ه
االعتقاد، وإذا مل يكن ملثل هذه األدلة من وجود، فال منتلك مربرا 

ليس لك . سوى العزوف عن  ما ميليه علينا هذا االعتقاد من سلوك 
عنه سلوكك   أن تعتقد يف شيء من غري أن يكون هلذا الشيء ما يعرب

  . عمليا
ا كامنة  فالرباغماتة ترى أن حقيقة أي شيء هي جمموع آثاره وأ

ا األثر اليت حتدثه الفكرة، فور حتوهلا إىل عادة التجربة اإلنسانية و  يف أ
ومبجرد حصوهلا على االعتقاد املفضية إىل ترسيخه، ألن احلقيقة 
تتمثل يف األثر والنجاح اليت تولده فكرة ما أو معرفة ما، ألن االعتقاد 
 هو ما يبدأ اإلنسان عنده بالفعل اجملسد أو االستعداد ملثل ذلك
الفعل، فالفرد ال يؤمن بفكرة وال يعتقد بصحتها إال بقدر استعداده 

   )15(.للنشاط وللعمل وفقها
 بالفاعلية االعتقاد وعن الشك عن املتولدة للحقيقة بريس ربط إن

 الفاعلية من جيعل السلوك خالل من نولده الذي واألثر بالعملي...

   .قيقةللح دليال ملقياس صدق وقوة اإلميان بدال واألثر
يرى   ، "الرباغماتية رواد من بورس وغريه" يري املنظور هذا ضمن

 ذات فكرة إيل به تتحول واإلميان اهللا مثل فكرة جمردة فكرة أن" بورس"

 اجيابية عملية نتائج إيل يؤديا  التمسك كان إذا عملي، معين

  ". سلوكي يف وجديدة
لعقلي إن مثل هذا املفهوم املزدوج، احلسي واحلدسي، وا

والروحي، الواقعي واملثايل، النظري والتجرييب لالعتقاد وللحقيقة 
إليهما بدوره مثلما وصل إليها " بورس"املتولدتني عنه الذي وصل 

الغزايل من قبل ومبثل هذا اإلستلهام للحدس عند الغزايل، عمل بورس 
وبالتايل مثلما فعل الغزايل على اخلروج باإلنسان وبوعيه من حالة 

ك والاليقني املفرغني من كل حمتوى وعلى الوصول به إىل الش
االعتقاد، الذي ال تصور ألي نشاط عملي لإلنسان يف حياته 

  .بدونه
 العقالنية االزدواجية، بتلك البورسوية الرباغماتية جاءت هكذا

 اليت االزدواجية وهي واملثالية، الواقعية والروحية، والصوفية، التجريبية

 إيل نتحول مل إن " :قال حني اضرور  من أكد أول "بورس" كان

كل  عن فضال واحد، لدي فرد االعتقاد، نرسخ فكيف ...زهاد
  )16( ".اجملتمع

 البورساوية والرباغماتية خاصة، الرباغماتية، كانت وبذلك أيضا

 والروحية والرتبوية والنفسية الفلسفية خالل امتدادها ومن عامة،

 يف جنحت اليت والوحيدة ألمريكية األويلا الفلسفة اخل، والسياسية
الرأمسالية  يف  ممثلة أساسا املادية، الرتعات بني املزاوجة يف أو التوفيق،
وللكون، الربوتستانتية، سليلة  للعامل  الديين التصور وبني من جهة
  . أخري جهة من الليربالية،

ايات القرن العشرين مقرونة لدى  هلذا ظلت الرباغماتية ومنذ 
العديد من األمريكيني ومن غري األمريكيني ومن بينهم العرب،  

هذا . بالنجاح املادي الذي حققته أمريكا يف خمتلف امليادين 
ا كانت الفلسفة الوحيدة املتفائلة باإلنسان واملعربة  باإلضافة إىل أ
عن النجاح اإلنساين الالحمدود جناح ال يلغي العقل من أجل العقيدة 

  . خرية من أجل العقل، بل يوازن بينهما باستمراروال هذه األ
بذلك تكون الرباغمانية، من الفلسفات األوائل اليت  ربطت 
اإلميان الفردي بالعمل، كما ربطت الدميقراطية األمريكية واحلقيقة 

باعتبار أن الرباغماتية هي  .بالفاعلية ورمبا أيضا القول بالعمل
ما زال يلعب فيها الفعل واألثر دورا الفلسفة الوحيدة اليت حىت اليوم 

ومحتها من سياسيا واقتصاديا وتقنيا، فالرباغماتية دعمت الدميقراطية  
ا  ،الفوضى ومن الكالم الفاقد ألي مصداقية أو مضمون قد كما أ

وفتحت من خالهلا كل  أسهمت يف توطيد الدميقراطية الفاعلة،
ل و العقيدة أو االعتقاد األبواب أمام  حرية التعبري والتفكري والعم

وهي احلرية اليت ال تقيم مثل صاحبها إال بأثرها  والقول والفعل
ا كانت من الفلسفات  العملي يف الواقع ، هذا باإلضافة إىل أ
  . املتفائلة باإلنسان

 Le(لعبته الربوتستانتية  الذينشري هنا إيل الدور 
protestantisme ( ثرية ممثلة خاصةيف الكالفينية واللو)Le 

Calvinisme, Luther ( من خالل إضفاء البعد الديين علي
  .الرباغماتية

نالحظ أن هذا املفهوم العقالين والفاعل للحقيقة، وللشك 
ا، هو الذي ساد يف العامل الغريب املتقدم، منذ العصور  املرتبط 

احلديثة، وهو الذي يسود، نأمل أن يسود من جديد يف العامل العريب 
مي ليتحول عمليا، مثلما هو يف البلدان املتقدمة، املدخل واإلسال

اإلجباري األول إيل احلقيقة أيا كانت طبيعة هذه احلقيقة دينية  
 .كانت، أو فلسفية، أو علمية، أو اجتماعية

إن تبين الواليات املتحدة األمريكية والغرب للرباغماتية كان وال 
واملادي الذي يعرفونه منذ يزال وراء العديد من أوجه التقدم الفكري 
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مثلما ميكن أن تكون وراء التقدم الذي ينشده العامل العريب قرون، 
واإلسالمي، وغريهم من الشعوب، لتمكني العرب، خاصة من 
ا وصوال إيل التكيف  فهمها ومن االستفادة احلقيقة من اجيابيا

ميكن فهل . األفضل مع الواقع العاملي اليت تصنعه الرباغماتية اليوم
زرع مثل هذا النموذج، بنفس النجاح، أو بنجاح مقارب، خارج 
الواليات املتحدة األمريكية؟ وصوال إيل فهم أفضل للتقدم األمريكي 
وإيل الوقوف علي ما أمكن من شروط لتوظيفها داخل وطننا 
العريب، مبا يتماشي وعقيدته وتراثه، من جهة والتحديات اليت ال 

مثل ذلك التقدم وذلك التطور املنشودين تزال جتهض طموحاته يف 
للخروج من ختلفه ولتحقيق تقدم يعتمد علي . من جهة أخري

الفاعلية والتقنية ولكنه ال ينسلخ يف نفس الوقت ومثلما فعلت 
  .أمريكا عن الدين، الذي ال حياة وكما يالحظ ابن خلدون بدونه

وهل . ذلك فما الدور الذي، لعبه الدين، واليزال  يلعبه، يف كل  
  .    ميكن تفعيل مثل هذه التجربة األمريكية؟ كيف؟ 

" كامربيدج"مبدينة 1839ولد سنة . هو املؤسس األول للمنهج الرباغمايت .1
تعلم الرياضيات  و غريها من العلوم األخرى، خاصة . بالواليات املتحدة األمريكية

و اجلامعية، خاصة يف  شغل بعد ذلك العديد من املناصب، اإلدارية . التجريبية منها
كتب . لنقد هذه األخرية" أسس النادي امليتافيزيقي".." هارفارد و هوبكينغ"جامعة 

كيف جنعل أفكارنا "منها . العديد من الكتب و املقاالت حول مذهبه أو منهجه هذا
و قد مجعت أهم أعماله . اخل"...جوهر الرباغماتية"، و"تثبيت االعتقاد"و" واضحة؟

" جمموعة األوراق"حتت عنوان  1960_1958يف مثانية أجزاء ما بني بعد وفاته 
)Collected papers .( 1914تويف سنة.  

2. _Deledalle Gérard : La Philosophie Américaine, édit. L’âge 

d’homme, Lausanne, 1983,P,16. 
االستقالل  لوثيقة الرئيسي املدخل 1776 سنة منذ شكلت اليت املبادئ وهي .3

 تاله الذي األمريكي الدستور ) The act of indépendance(يكي  األمر 

 والعمل  والفكر الرأي والعقيدة وحرية والدميقراطية واحلرية ...الفردية احرتام يف واملمثلة

 إال..الالحمدود اإلنساين النجاح وفلسفة إيديولوجيا اأ وبالتايل أكدت كذلك بذلك

 أجل من األخرية هذه أو العقيدة، أجل من العقل يلغي ال جناح اإلنسان، حبدود قدرة

 ولدوا الناس كل أن وللطبيعة، لإلنسان األمريكية باملقاربة تتعلق املبادئ العقل وهذه

م سواسية،  ميكن ال حقوقا خلقهم الذي اهللا طرف من ومنحوا امليالد منذ خلقوا وأ

  .  واحلرية احلياةإياها، ومن بني هذه احلقوق حق السعادة، و  يسلبهم أن ألحد
4. Cf. Morton (W) : La pensée sociale en Amérique, trad. M. 

Levi, PUF, Paris, sd.                     أنظر 
5. Cf. Ch.S.Peirce :Collected Papers, diverses éditions, vol.1-

8,Cambridge, (Mass), USA,1958. 
6. Cf. P. Foulquié : Dictionnaire de la langue philosophique, 

PUF, Paris, 1978. 
7. Gérard Delledale :Ecrit sur Le Signe , Editions  Le Seuil , 

Paris , 1968, P66 
الصادرة عن   جملة  لوغوس، الرباغماتية عند شارل سندرس بورس، حريش مسية،  .8

  .68_50 ، الصفحات2011 ، العدد األول،اجلزائر جامعة  كلية العلوم اإلنسانية،
9. (C.Tiercelin : Le doute en question. Parades 

pragmatistes au défi sceptique, édit  L’Éclat Paris, 
2005,p63.   

حريش مسية، شارل سندرس بورس بني العقل و التصوف، جملة احلداثة، . أنظر  .10
  .2011، 140_139بريوت، العدد 

اغماتية، جملة الطريق، حول مفهوم احلقيقة يف الفلسفة الرب :منري العاين.د: أنظر .11
  .1980بريوت،العدد السادس،

حول مفهوم احلقيقة يف الفلسفة الرباغماتية، جملة الطريق، :منري العاين.د: أنظر .12
  .1980بريوت،العدد السادس،

  .2سورة الصف، اآلية القرآن الكرمي،  .13
14. Hammana   Boukhari : La Pensée de Ch. S. Peirce dans 

le monde arabe d’aujourd’hui  communication donnée, le 
07 Septembre 1989 à l’université de Harvard, (USA), et 
publiée par  University of Texas,,  et par la Revue 
Algérienne de Philosophie, Institut de  philosophie, 
Université d’Oran, Algérie,1997,no,1    
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  اإلسالمي العربي الفكر في المواطنة تصورات

  دوقاني محمد األمين
    جامعة مستغانم

  
  : مقدمة

 لنسق  االجتماعية البنية تبلور يف األساسي املعلم املواطنة تشكل
 وهي املتكامل، اجملتمعي النسيج لتشكل الرئيسي واملبدأ  ما، جمتمعي

 السياسيني واملنظرين قينياحلقو  بال شغلت طاملا اليت القضايا أكثر من
 املواطن/للفرد اليومية احلياة يف وجتلياته أبعاده املفهوم، حدود حول
 حصوله وضمان حقوق من له ما مببدأ أساسا املرتبطة الدولة، يف

 تعتمد حيث أدائها، وإلزامية واجبات من عليه يرتتب وما  عليها،
 احلقوق من األدىن احلد املواطنني جلميع تضمن وقواعد أسس على

 التكامل من أساس على جمتمع بناء يضمن مبا األساسية، واحلريات
 جتلي من الرغم وعلى ومكوناته، فئاته مجيع بني واالندماج والتوافق
 وشامل ثابت حتديد دون يبقى أنه إال اليومية، احلياة يف املفهوم هذا
 اوبتتن اليت التارخيية للمحطات نظرا ومتلونة، ملتبسة ضبابية فكرة
 الفلسفية واالجتاهات املدارس عند ووقوفا األزمنة، عرب عليه

ا والسياسية  والبيئة السياسية باألنظمة وارتباطا حوله، املقدمة بتصورا
ا االجتماعية  ذلك ومن والثقافية، التارخيية،العقائدية خبصوصيا
 املواطنة مفهوم ظهور فيها أخذ اليت اإلسالمية العربية اجملتمعات

 مبفاهيم عضويا ارتباطا املواطنة فكر الرتباط املعامل، واضح غري حىمن
 الدميقراطية، الدولة، فكرة هي مواطنة لقيام شروطا تشكل أخرى
 لفكرة الغربية للجذور األصلي بالتصور املشرتك والعيش املدين اجملتمع
  .     املواطنة

  ؟ بالمواطنة المقصود ما
 للكلمة ترمجة هي العربية اللغة يف املواطنة لفظ :لغة  المواطنة
  املدينة مبعىن)  cité( كلمة من املشتقة ،)citoyenneté( الفرنسية
 املواطن مفهوم من املشتقة (citizenship) باالجنليزية يقابلها

(citizen) وقانوين، سياسي كيان أو دولة إىل ينتمي الذي الفرد أي 
  . خريناآل وبني بينه واملساواة وحقوقه حريته يؤكد
  ولفظ"  مفاعلة" وزن على املواطنة اشتقاق العربية اللغة يف وورد

 والذي الوطن، لكلمة كمشتق العشرين القرن بداية يف ظهر املواطنة
 الوالدة أو املنشأ ارض  إىل يشري أصبح مث اإلقامة، حمل يعين كان

 املنزل هو الوطن" منظور البن العرب لسان معجم حسب وهو ،)1(
 وأوطن باملكان ووطن... وحمله اإلنسان موطن وهو به، يمتق الذي
 في نصركم لقد( تعاىل قوله يف كما ،)2( وطنا، اختذه ،وأوطنه وأقام

 )   . 25 التوبة)  ( كثيرة مواطن

  
ا الربيطانية املعارف دائرة حسب املواطنة ُ    ت عرف : اصطالحا  بأ

 تلك تتضمنه ومبا الدولة تلك قانون حيددها ودولة فرد بني عالقة
 متضمنة الدولة، تلك يف - متبادلة - وحقوق واجبات من العالقة
 وهي مسؤوليات، من يصاحبها ما مع احلرية من مرتبة املواطنة هذه
 حق مثل سياسية  حقوقا املواطنة على تسبغ العموم وجه على

 يف توكفيل دي اليكسيس ويرى )3(.العامة املناصب وتويل االنتخاب
 هي الرغبة وهذه العام، الشأن إلدارة والواعي احلر الخنراطا"  املواطنة
 اجنازها عن الواحد الفرد يعجز قد واحدة، أهداف عن املشرتك التعبري
 تركز أن احلداثة فكر بفعل استطاعت قد احلديثة الدولة أن خاصة
   )4(" الدميقراطي الفعل يف أساسية قيمة باعتباره الفرد على

 أو ا ولد اليت والدولة الوطن إىل بانتماء إلنسانا شعور هي فاملواطنة
 له تضمن فيها كاملة لعضوية وخيضع هلا، والءه يعلن ا، يقطن
 والعيش والتوافق  املساواة إطار يف اجتاهها بواجبات وتلزمه حقوقه
  . املشرتك
  : اإلسالمي العربي الفكر في المفهوم إشكالية

 موضوع اإلسالمي العريب الفكر يف املواطنة موضوع أن شك ال
 تكاد فال واملؤلفات، الكتابات وتعددت وطالت احلديث فيه كثر
 اإلسالمي والفكر اإلسالمية بالقضايا معنية جريدة أو جملة اليوم ختلو
 يف عدمهما من ووجودمها واملواطنة الدميقراطية مسألة وطرحت إال

 وتطور نشأ املواطنة فمصطلح قدميا، اإلسالمي العريب الفكر أدبيات
 تارخيية وتراكمات وحتوالت لظروف نتيجة الغريب اجملتمع رحم يف

 واإلمرباطورية اليونانية باحلضارة اإلغريق عند  الدولة/املدينة"  أبرزها
 الذي  املواطنة ملفهوم  أوسع معىن أعطت اليت بعد فيما الرومانية
  أعطت أثينا فبعكس االرستقراطية الطبقة يف اليونان عند اقتصرت

 اجلغرافية احلدود داخل يعيش حر فرد لكل املواطن تسمية روما
ا اليت التحوالت وكذا ،)5(" الرومانية لإلمرباطورية  بعد أوروبا شهد

ا الكنيسة وتقويض الوسطى العصور فرتة  وبذلك سلطتها بنزع وكهنو
 عرف فيما والدينية واالجتماعية السياسية احلياة على قبضتها خفت
 أسس بناء يف  فالسفته ساهم فكرية كمحطة األنوار بعصر

 مبفاهيم والعاملي الغريب السياسي الفكر واغنوا الغربية اجملتمعات
 فالسفة وخصوصا املواطنة فيها مبا والسياسة احلكم أنظمة يف حديثة
 روسو جاك وجون مونتسكيو ،هوبز، لوك جون االجتماعي العقد
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ّ  أص ل الذي األخري هذا،  على يقوم جديدا بعدا وأعطاه اطنةاملو  مبدأ  
 عالقة يف مشارك" الفرد  يصبح حيث للمجتمع العامة الشؤون تدبري

 وعالقة املدنية احلقوق مبوجبها تتحدد اآلخرين مع عالقة مزدوجة،
 لن" روسو" يقول الصدد هذا ويف -الدولة – السيادية اهليئة مع

  الثورتني  أعطت اكم. )6("مواطنني أصبحنا إذا إال بشرا فعال نصبح
 الوطنية الدولة وظهور  اإلنسان حبقوق واالعرتاف والفرنسية األمريكية
 فكرية انساق عرب واملواطنة للمواطن جديد معىن  بعد فيما والقومية

 سياسي كنظام الالئيكية و املدنية الدولة ظهور و ثقافية ومنظومات
 يرى الصدد هذا ويف الدولة، تسيري يف"  اليعقوبية" و قانونية ومرجعية
 كتحالف ظهرت"  املوطنة فكرة أن غليون برهان السوري املفكر

 ومن واملكانة، والدور القيمة يف متساوين أحرار أناس بني وتضامن
 ملمارسة وأهليتهم مواطنتيهم درجة مستوى على بينهم التمييز رفض

م درجة عن النظر وبصرف حقوقهم  وكذا قياسها، ميكن ال اليت إميا
 الرغم فعلى )7(،" واجلماعية الفردية القرارات واختاذ التفكري ممارسة
 حبب تتغىن اليت الوجدانية باملشاعر اإلسالمي/العريب الرتاث غىن من

  األوطان حب يف الرومي  ابن قصيدة ذلك ومن إليه واحلنني الوطن
  : أبيات يف
 مالكا الدهر له غيري أرى وأال أبيعه أال آليت وطن ولي

          لذلكا فحنوا فيها الصبا عهود ذكرتهم أوطاهم ذكروا اإذ
ا دون من لكن   والسبب حمددا، حقوقيا و سياسيا معىن اكتسا
 بنصوص بدايته منذ حمكوما كان اإلسالمي اجملتمع أن يعود ذلك يف

 واملواطنة املواطن وليس والشورى، والرعية الراعي عن تتحدث دينية
 الذين رشد وابن الكندي من اإلسالم فالسفة وحىت بل والدميقراطية،

 مفهوم يذكروا مل العربية إىل اليوناين الرتاث ونقلوا  ترمجوا
 املواطنة مصطلح لغربة هذه النظر وجهة    ّ  تأس ـس )8(".املواطن/الفرد
 املوروث يف املفهوم هلذا أصول وجود وتنفي العربية اللغة عن

   أمريكي -األجنلو املستشرق مقاربة مع الرأي هذا يتوافق اإلسالمي،
 األوسط الشرق قضايا يف املتخصصني أبرز أحد برنارد لويس

 التحول بإشكالية املتعلقة القضايا من العديد يف واملستشار
 غربة سر عن يتساءل حيث واإلسالمي، العريب العاملني يف الدميقراطية
 اإلسالم، عن متاما غريب املواطنة مفهوم أن ويؤكد إسالميا، املصطلح

 العريب الفكر يف مميزة تارخيية حقيقة هو له بالنسبة الغياب هذا
 و باالجنليزية ) Citizen(  كلمة حيث غريب مفهوم فهو اإلسالمي

)Citoyen (  تعين بالفرنسية )الشؤون يف املشارك الفرد أو) مواطن 
 ةالفارسي أو الرتكية أو العربية اللغات يف هلا ملرادف وجود ال العامة

 كبرية بدرجة ختلو كلمة وهي ،)البلد ابن( هو هلا مصطلح اقرب    َ وإن  
 شأن ذلك يف شأنه الغريب، باملفهوم مواطن كلمة مضامني أي من

 من اإلسالمي، الرتاث يف واملساواة احلرية مفهومي بني العالقة"
 اإلسالميني، والتجربة النص يف املساواة مقولة مركزية تأكيد منظور
 ظل حيث فيهما احلديث الليربايل باملفهوم احلرية مفهوم وغياب
 نظريا مشكال طرح  الذي األمر القانونية الفقهية الداللة يف حمصورا
 تتبعه يف لويس ويركز العربية، الثقافية للساحة دخوله عند ومعرفيا
: هي عوائق ثالثة على األوسط الشرق يف الدميقراطي التحول لعوائق
 املواطنة مفهوم وغياب القومية، للشرعية ستندامل االستبدادي النموذج

 على األصولية اجملموعات وسيطرة اإلسالمي، الرتاثي النسق يف
 املفكرين بعض آراء يوافقها هذه النظر وجهة )9(. "اإلسالمي الشارع
 تكن مل القانونية املساواة ان يرى الذي أمني مسري غرار على العرب
 وكذلك )10(،" الشرقية أو العربية  التقليدية األنظمة مسات من مسة
 كلمة املواطنة"  أن يرى الذي مناع هليثم بالنسبة األمر  هو

 اليونانية Polieteia كلمة عن للتعبري املعربون استحدثها
 فاملعىن  االجنليزية  Citizenchipو الفرنسية Citoyennetéو

 نوم وطنا واختاذها  ارض واستيطان بالوطن  مرتبط حسبه اللغوي
 ترمجة مع العربية إىل أيضا دخل الذي الوطنية مفهوم بروز ذلك
 ال فوقيا مفهوما املواطنة  كلمة بقيت حيث احلديث الغريب الرتاث
   (11)للكلمة احلقيقي املعىن  العريب الوعي يف خيتزل

 االستقرار يشهد مل رحال بدوي العريب اإلنسان أن فحقيقة
 هذين على يرتكز املواطنة أومبد نسبيا، إال والسياسي احلضاري
 الكبري املفيت" أو لويس برنارد  لكن واحلضارة، االستقرار األساسني

 احد ميثل" أركون حممد" اجلزائري املفكر  بتعبري" الغرب يف
 والعامل العريب املشرق عن خيالية صورة أعطوا الذين املستشرقني
 لبىنل ومعمق علمي وحتليل دراسة على اعتماده دون اإلسالمي
  املنطقة لشعوب والسياسية الثقافية االجتماعية، التارخيية، واألنساق
 عنصرية، غربية رؤية على املقاربة هذه تستند واإلسالمية، العربية

 الفكر وحتتقر تستصغر حاقدة  -ديريدا جاك مبفهوم - تفكيكية
 .عقالنية رؤيا على تتأسس وال اإلسالمي العريب

ا البشري طارق املستشار يرى األطروحة هلذه خالفا  جمرد"  أ
 الدين على تستند اإلسالمي باملفهوم فاملواطنة ، حاصل تشويش
 مسلما يكون أن عليه املواطنة شروط بكامل الفرد يتمتع أن وألجل
 مكانة تعتمد بينما املواطنة، حلالة والكايف الضروري الشرط هو وهذا
 ال هذا ويف األصلية ةاجلماع مع التعاقدية صلتهم على األعضاء غري

 البنود عن العريب التصور يف املواطنة ملفاهيم الفكري اإلطار خيتلف
 فحقيقة )12(.1948 سنة اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يتبناها اليت
 والنصوص الكالسيكية األدبيات يف العبارة بصرحية املواطنة قيم ترد مل

 تضمنت لكنها هلا، رياتنظ جند أن ودون اإلسالمية/العربية الدينية
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 من ينطلق للمواطنة اإلسالمي فالتعريف القيم هلذه األساسية املبادئ

ّ    الر ؤية عليها تنبين اليت القواعد خالل  ومها    ّ    املو اطنة ملفهوم      ّ  اإلسالمي ة   

ّ     الش ريعة    ّ فإن   وبالتايل واملواطن، الوطن  هي    ّ    املو اطنة   ّ أن   ترى      ّ  اإلسالمي ة   

ّ   الص لة عن تعبري  فمفهوم   ّ   األم ة، وعناصر كفرد املسلم بني تربط اليت   
 فإسالم  اإلسالمي الفكر يف املواطن ملفهوم املقابل املعىن هو املسلم
 واالقتصادية االجتماعية الشؤون يف الكاملة العضوية يكسبه الفرد

 .  واحلقوق  املسؤولية مبوجبها تتحدد و والسياسية

  : سالمياإل الفكر في يقاربه ما أو المواطنة مفهوم  مسار
 وسلوك حياة يف هاما دورا والدين للعقيدة أن يف شك ال مما

 يف البشرية اجلماعات  وفقه تتشكل الذي األساس فهما الشعوب،
  القدمية اجملتمعات يف والسياسية الفكرية التصورات منشأ و النظم ظل

 أخالقي نظام هو بالضرورة اجملتمع أن" بارسونز يرى حيث واحلديثة،
 على أمريكا مثل الثقافات متعدد جمتمع حيصل  و الدين إىل مستند
 على املعتمدة املسيحية و اليهودية القيم أن حقيقة من متاسكه
 شخصيات يف ذاتيا وغرسها االجتماعية البىن يف تأسيسها مت الدين،
 ألي الفرد التزام اعتبار طبيعيا فيه أصبح الذي احلد إىل األفراد

 ميكن ال و للقيم، املؤسسة األمناط مع ةمتوافق الدينية اجملموعات
 على املعتمدة للقيم املشرتكة الرابطة هذه دون من يقوم أن للمجتمع
 وترسخ األديان، إطار يف املواطنة مفهوم نشأ وعليه  )13(".الدين
 تتبعه الذي الدين أو العقيدة خارج الشخص هو األجنيب أن تصور

 حبق اعرتف السماوية ألديانا من كغريه واإلسالم البشرية، اجلماعة
 بني واملساواة اإلخاء مبدأ وفق اجملتمع يف العيش إنسان لكل الكرامة

 التارخيية املراحل حسب املفهوم هذا تطور تقسيم وميكن البشر، بين
  : يلي فيما اإلسالمية/العربية  واحلضارة الدولة لصريورة
 :  اإلسالم فجر في المواطنة

 إىل اقرب وسلوكات مواقف سالماإل جميء قبل العرب عرف
 جتارب كانت التقليدية، العربية القبلية احلياة يف املواطنة مبادئ
 واختاذ العامة والشؤون السياسية احلياة يف املشاركة من قدرا تعكس
 الذي القبيلة أو العشرية كشيخ ألقاب واستخدام اجلماعية القرارات

 يعكس بالوراثة وليس ورالذك بني حر انتخاب عملية وفق اختياره يتم
ا وطبيعة آنذاك القبلية السلطة طبيعة النمط هذا  األطراف مع عالقا

 مكة، يف خصوصا التجارية املصاحل فرضته الذي واالستقرار  األخرى
"  الندوة دار"و" املأل" أبرزها مشاورات و حكم جمالس أهلها أقام اليت
 الرحالت، خالل ايتهاومح جتهيزها التجارية، القوافل أمور يف للنظر
 مكة يف الفضول حلف قيام اإلسالم بزوغ قبل التاريخ يشهد  كما
 زوارها، من أو مكة أهل من كان سواء املظلوم، لنصرة يتدخل الذي
 املتساوية املواطنة عن للدفاع للتضامن كدعوة قريش أقامته حلف وهو

 وسلم عليه اهللا صلى الرسول قال وقد انتهاكها عدم وضمان احلقوق
 فيه وقال  )14(،"ألجبت اإلسالم يف إليه دعيت لو" احللف هذا يف

   : املطلب عبد بن الزبري  الشاعر
  ظامل مكة ببطن يقر أال          وتعاقدوا حتالفوا الفضول إن

 سامل فيهم واملعتز فاجلار         وتوافقوا تعاهدوا عليه أمر

 من بد ال البداية  ففي اإلسالم بزوغ مع املواطنة مبادئ عن أما
 الدعوة بداية يف املواطنة عليها تتأسس  اللذين املفهومني إىل اإلشارة
 . احلرب ودار اإلسالم دار ، احملمدية

 احلكم سلطة حتت اليت اجلغرافية الرقعة أو الدول هي: اإلسالم دار
  .مسلمني غري  أم مسلمني فيها يعيش من كان سواء اإلسالمي
  . فيها لإلسالم حكم ال اليت البلدان ا يقصد: الحرب دار
 والفكر الدولة نشأة بداية يف املواطن صفه حيددان الذين اجملالني ومها

 املواطنة مفهوم من األوائل املسلمون قرب حيث األول، اإلسالمي
 والتوافق للوحدة تدعوا إنسانية قيم من اإلسالم حيمله ما بفضل

 من أول فاإلسالم والواجبات، وقاحلق يف واملساواة املشرتك  والتعايش
 احلر للفرد ما هلم كغريهم، بشر واعتبارهم العبيد بعتق نادي
 التمييز ورفض واجبات من عليه ما وعليهم  حقوق من العريب/املسلم

 كاللون للجسد اخلارجية الطبيعية الصفات يف البشر بني  اجلوهري
 صفات أو أنثى أو ذكر من اجلنسية والصفات اإلثين واألصل
 يسمون كما األشراف( واألسياد العبيد بني فرق فال طبقية اجتماعية

 فضل ال"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول ومنه ).العرب عند
      "بالتقوى إال اسود على ألبيض وال أعجمي على لعربي
 واإلنصاف والعدالة واملساواة اإلخاء مبدأ على اإلسالم أكد إذ
 النظرية صورها أمسى التاريخ عرب املواطنة رفتع مل حيث البشر بني

 نزول بعد مباشرة لإلسالم األول العهد يف عرفته مثلما والعملية
 خليطا فيها وجد اليت املنورة، املدينة إىل الكرمي الرسول وهجرة الوحي
 من وغريهم يهود من املسلمني وغري املسلمني واملهاجرين األنصار من
 متعنا فلو اإلسالمي، التاريخ يف يسمون ماك الذميون أو الكتاب أهل
 بتجسيد قام انه لوجدنا  وسلم عليه اهللا صلى الرسول به قام فيما
 هذه جتسدت ، األوىل اإلسالمية الدولة معامل بتأسيس املواطنة لفكرة

 توضح بندا 47 تضم وثيقة  وهي"  املدينة صحيفة"  يف األطروحات
 املسلمني وعالقة بينهم فيما سلمنيامل بني والعالقة والواجبات احلقوق
  عمليا منوذجا متثل  فهي"  املدينة" يف  اإلقامة يتشاركون ممن وغريهم،
 وقانونية مرجعية وقابلية للتطبيق قابل مقنن بشكل جاء للرسول
 يف الفاعلة األطراف كل عليه تتوافق اجتماعي عقد أو كدستور
 املواطنة ومبادئ الصحيفة هذه بنود تتوافق للمدينة، املدين اجملتمع
 اهلويات، متعدد اجملتمع أفراد بني العضوي التوافق على القائمة
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دف  التنوع حتفظ تعاقدية وصيغة رابطة إجياد إىل جوهرها يف و
 ا اتسمت خاصية فأبرز اجملتمع يف الفاعلة األطياف خمتلف وتشمل
.  واالثين ينالدي انتمائه عن النظر بغض لآلخر قبوهلا هي الوثيقة هذه
  واالخياء، املساواة وهي ومركزية مهمة  بنقطة الصحيفة وجاءت هذا

  األرض ميلكون األنصار كان  فيها صدرت اليت الظروف إىل فبالنظر
 جله وتركوا به جاءوا مما  القليل إال  املهاجرين ميلك ال  املقابل ويف
 وأخوية رابيةق  روابط وإنشاء املشاركة  الضرورة تقتضي إذ  مكة،  يف
 الذي الفيت اجملتمع داخل  التعايش و االندماج لضمان الطائفتني بني
 فصدور اجلديدة، الدولة لبناء العامة األطر تشكيل بصدد هو

  : يلي فيما تتمثل ملحة لضرورة جاء الصحيفة
 بني خليطا كان املدينة يف تشكل الذي اجلديد اجملتمع اعتبار -

" األوس" وخصوصا  بينها، فيما املتناحرة العربية القبائل
 "  .اخلزرج"و

 . عليه ما و للفرد ما حتدد قوانني وضع -

اء -  والعشرية للقبيلة الوالء على القائمة اهلوياتية العصبيات إ
 . الدم وقرابة

 . املشرتك العيش تفعيل -

 وغري مسلمني من الناس جلميع واحلقوق احلريات حفظ -
 ).الذميني( املسلمني

  العامل يشهد مل  إسالمية عربية  خبصوصية مرتبطة الذمية فمسألة
 اإلسالم بدار املقيمني األفراد  الذمة أهل  ميثل حيث  يقاربه، لنظام
 األغلب يف وهم  اإلسالم غري بديانات يدينون وغريهم عرب من

  بالبقاء ورغبوا فيه الدخول  أبوا الذين وثنية، وقلة ويهود مسيحيون
 دمائهم و دينهم يف هلم املسلمني حبماية لتمتعوا اإلسالمي اجملتمع يف

 راغبني أخرى، بالد من قدموا أو البلد أهل من كانوا سواء وأمواهلم
 وواجبات حقوقا عليه يرتتب ،"الذمة بعقد" يعرف عقد بناء ذلك يف
 على احد جيرب ال فاإلسالم كليهما، من ا الوفاء ينبغي الطرفني من

 وجل عز قوله ومنه فرد لكل االعتقاد ةحري ويعطي  ألمره االمتثال
 األسس هذه ظل يف مت حيث ،256 البقرة" الدين يف إكراه ال"

 الفوارق تذوب أن دون واحد جمتمع يف الطرفني بني رائع تعايش
 وثقافتهم، دينهم عن املسلمون يتنازل فلم )15(الدينية، واملعتقدات
" دين ويل نكمدي لكم"  مبدأ من انطالقا املسلمني، غري وكذالك
 بدفع املسلمني غري الذمة عقد يلزم ذلك مقابل يف لكن  6 الكافرون
 اليت احلرية ومقابل هلم املسلمون يضمنها اليت احلماية مقابل يف اجلزية
م أعرافهم وفق وتصرفهم لطقوسهم ممارستهم يف لديهم  يف ومعتقدا
 على رمحم هو مما غريها.. و واملشرب املأكل ونوع واجلزاء الزواج
 اإلسالم فيها يسود اليت األرض عن بالدفاع يلزمون كما املسلم،

ا باعتبار  املدينة صحيفة وصفت حيث املشرتكة، املصاحل من جزء أ
 باألمة" يثرب" املدينة يف نشئ الذي اجلديد السكاين التجمع
 ما هلم"  الصحيفة من الثاين البند يف األكرم الرسول ويقول الواحدة،

ذا" علينا ما ليهمع و لنا  للمسلمني الفكرية الوحدة كرست و
 شروط من فيها جاء ما و الوثيقة ذه قبل من فكل ،وبالتايل وغريهم
 خصوصية ذات تظل مواطنته ولكن  األمة يسمى ما  ضمن فهو

 بدخوله إال ترتفع ال الغنوشي راشد الشيخ نظر وجهة حسب
 يف حبياته تتعلق املسلم ا يتمتع ال حبرية متمتعا يظل أي اإلسالم،

 املواقع كتويل املسلم ا يتمتع حقوق من حمروما وزواجه، وشربه أكله
 مطلوبة واجبات من يعفى أخرى جهة من لكنه  الدولة، يف الرئيسية

 ختل ال حمدود استثناء وهي معينة، حمرمات عن كاالمتناع املسلم من
  )16(.اإلسالمية الدولة مقتضيات احد ميثل الذي املساواة مببدأ
 شرطني بتوفر تكتسب اإلسالم يف املواطنة أن الغنوشي يرى حيث

 لقطر االنتماء أو واإلقامة الدين ومها احدمها بغياب وتلغى أساسيني
 إقليم خارج املسلم اعتبار ميكن فال اإلسالم، لنفوذ اجلغرافية احلدود
 اليت ملعايريا بنفس مواطن اإلقليم داخل املسلم غري و مواطن السيادة
 متتعه و الواجبات بعض من إعفائه مقابل يف  املسلم على ا يقاس
 .  املسلم ميلكها ال حبقوق

 قربا أكثر احلديبية صحيفة عنه نتج الذي احلديبية صلح ميثل كما
 الدولة  الوطن يف كشركاء قريش و الرسول اتفق حيث املواطنة ملفهوم

ا خاصة األمة،/  بني دينية وليست دنيوية صبغةب اتفاقا جتسدت وأ
 بدون فيه املسامهني إرادة مبحض االتفاق مت وقد اجتماعية فئات
 مبرور تثبيته جرى اجتاها  االتفاق هذا أرسى حيث.  )17(وقتال إكراه
 مبدأ قبول خالل من أساسه على والعمل التعددية مبدأ لقبول الزمن

  . وغريهم املسلمني بني الوطن يف الشراكة
  :الخالفة عصر في طنةالموا
 ترسخ الذي اإلسالم، يف احلكم نظام هي اإلسالمية اخلالفة إن

  الرسول ووفاة الرسالة، واستكمال الوحي انقضاء تلت اليت الفرتة يف
 الشريعة وفق اهللا أمر مبا احلكم مسلم قائد وتويل وسلم عليه اهللا صلى
 اإلسالمية فةاخلال سقوط حىت بعدها وما اإلسالمية الفتوحات وبداية
 البعض أن ولو األندلس، يف إمارة أخر سقوط تاريخ ،م1492 سنة

 األوىل العاملية احلرب اية تاريخ م1918 سنة إىل اخلالفة زوال ينسب
  .العامل يف إسالمية خالفة كآخر العثمانية اخلالفة بزوال
  : مرحلتني إىل اخلالفة مرحلة تقسيم وميكن
  : األولى الخالفة مرحلة
 اإلسالمية اخلالفة زمن يف كبري بشكل املواطنة مفهوم ورتط
 تطور فقط لإلسالم الذهيب العصر الفرتة تلك تعترب حيث األوىل
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 أول املسلمون وعرف اجلغرافية حدودها واتسعت الدولة مفهوم
 اإلسالمي الشرع اعتماد" مت حيث والدولة، للحكم السياسية األسس

 يكون أن إما الدولة، دستور وهو احلكم يف كأساس)  الشريعة(
 احلكم بقياس يعتمد القانون مصادر من مصدر انه أو القانون مصدر

 للدولة اجلغرافية احلدود وباتساع  )18("اإلسالمية القيم وفق األمور يف
 بالد و غربا األمازيغ بالد إىل شرقا فارس بالد من آنذاك اإلسالمية

 مقابل يف كدين، ماإلسال أمم و شعوب  اعتنقت مشاال، الروم
 أو الذمة عقد يف ليدخل األصلية  وعقيدته بدينه البعض إحتفاظ
". الفتح مواطنة"ب يعرف فيما املسلمني ومحاية عهدة يف يكون
  واألديان والثقافات األصول متعدد جمتمع الفرتة هذه يف اجملتمع أصبح

 احلدود توسع الفرتة هذه عرفت حيث. واليهودية املسيحية وخصوصا
 ما ووإثنيات، شعوب عدة على آنذاك املسلمني لدولة اجلغرافية
 اجلديدة الشعوب بني والثقايف االجتماعي االندماج من نوعا تطلب
 عادات من الثقافية اخلصوصيات يعارضوا مل الذين املسلمون، والعرب
 تعديا يشكل ما عدا ما اإلسالم بدخوهلا حىت الشعوب هلذه وتقاليد
 الثقافات على قيودا جيعل مل فاإلسالم إلهلي،ا الشرع حدود على
 للمسلمني املعيشي النمط تبين أو فيه الدخول  يفرض ومل احمللية
 فتحها، مت اليت للبلدان الثقافية اخلصوصيات مبراعاة قام وإمنا بالقوة
 وإقامة األخر، تقبل هو اإلسالمية اخلالفة زمن يف املواطنة مسات فمن

 واحلكم املساواة جانب إىل والرمحة ملودةا أساس على معه عالقات
  . والقسط العدل أساس على
  :  الثانية الخالفة مرحلة

 القرآين النص تطبيق عن املسلمون فيها ابتعد اليت املرحلة وهي
 وعدم قانونية أطر إىل اإلسالمية واملبادئ القيم منظومة ترمجة وعدم
 إىل الشوري كماحل نظام يف وحتول األخر مع التعايش على القدرة
 والتحيز والالمساواة واالستبداد بالظلم متيز الذي الطبيعي امللك
 اليت  القبلية والنعرات العصبيات عادت حيث والنسب للقبيلة
 وبقوة، جمددا الظهور إىل  واجملتمع للدولة اإلسالمي الطرح جتاوزها
 عن بديال الزمن من طويلة حقب امتداد على القبيلة مثلت فلقد
 يفهم أن ميكن ال الذي البدوي، اجملتمع يف احلديث مبعناها ولةالد
 بعالقة مقارنتها خالل ومن بقبيلته العالقة حيث من إال وهويته الفرد

 من ممارسات إتباع مت الداخلي التماسك ضمان ولغرض ا، اآلخرين
 املسؤولية فكرة ولضمان واخلؤولة العمومة وأبناء املصاهرة قبل

 )19() الثأر(  العصبوي االنتقام مفهوم تعزيز وجرى معياجل واالنتماء
 خمتلف بني ما والوراثة املكانة ترسيخ إعادة يستهدف البدوي فاجملتمع
 نفسها، للقبيلة الداخلي التماسك تعزيز ا يقصد مثلما القبائل
 شوكته لتقوية حوله وقبيلته عمومته أبناء اخلليفة أو امللك مجع حيث

ة الدولة، على سلطانه وبسط   الناشئة العصبيات من أعدائه وجما
 القبائل على وهيمنتها حكمها دوام اجل من أسرته حلكم واملعادية
ا وشؤون العامة لألوضاع مراعاة دون األخرى،   .    حيا

 هو فيها واحد كل وازع جعلت اليت األوىل اخلالفة عكس فعلى 
 إىل أدى لوو  دنياهم أمور على يؤثرونه كانوا الذي الدين،
 ملك إىل حتولت فقد االسم، إىل اخلالفة من يبقى مل )20("هالكهم
 وظهور واألحزاب  القبائل بني اإلمارة على وتقاتل وراثي طبيعي
 الشيعة كقضية سياسية، عوامل على املؤسسة الدينية الطائفية

 منفرد مستبد إىل امللك حتول حيث األمويني، حلكم ومعارضتهم
 حقيقة يف الصدد هذا يف خلدون ابن العالمة يقول ،والسلطة باحلكم
.....  عليهم أمورهم يف القائم للرعية املالك انه"  آنذاك السلطان
 كونه وهو   َ   املل كة تسمى ما هي هلم إضافته حيث من هلا اليت والصفة
 بالعرب غالبا احلكم نظام يف  االحنراف هذا أدى )21(.ميلكهم

 والعجز واالقتصادي السياسي ورالتط منافذ سد إىل واملسلمني
 وحرية مساواة من للمواطنة املؤسسة القيم وتراجعت اجملتمعي
 النهضة بوادر وظهور للدولة، العامة الشؤون يف سياسية ومشاركة
 مبدأ اكتشاف بإعادة فيها السياسي الفكر اهتمام نتيجة األوربية
  سياسية نظم سولتأسي الدولة لبناء مرتكزا تدرجييا  واختاذه املواطنة
 السياسية واملشاركة الوطين االندماج من متزايدا قدرا حتقق فاعلة حية

 املتماسكة الدولة إقامة من جعل الذي األمر القانون، وحكم الفعالة
 الفكري التقبل بفضل حكامها، عن النظر بصرف  الزمن عرب

 يالدميقراط للمذهب الزاوية حجز شكل الذي املواطنة، ملبدأ والنفسي
  الفكر يف العقالنية – السياسي الفكر لظهور نتيجة الغربية أوروبا يف

  الديين  اإلصالح حركات من تبعها وما العلوم يف التجرييب  واملنهج
 من )22( السياسية، احلياة يف والتنوير النهضة حركات من تالها وما

 اجلديد الفكر هذا استفاد حيث االجتماعي، العقد فالسفة طرف
 الروماين القانوين والفكر اليوناين والسياسي الفلسفي فكرال من

 الفكر تأثر كما املسلمون، العرب استفاد مما أكثر عليه واحملافظة
 العربية احلضارة يف والقانون الشريعة تطبيق مببدأ األورويب القانوين

  .    القضاء أمام اجلميع مساواة حيث من األفراد مجيع على  اإلسالمية
 اليت واملعايري الشكل بنفس  تطرح مل املواطنة فكرة أن صحيح

 لكنها واألمريكية الفرنسية الثورتني بعد الغربية الكتابات يف طرحت
 الفكر يطرح إذ والعباد، الرعايا حقوق إطار يف مدرجة كانت

 وحده، اهللا  لغري عبودية ال مبدأ من انطالقا العبودية قضية اإلسالمي
 الرعايا استعباد يف احلق لديه احلاكم وال انالسلط وال اخلليفة فال

 واحلضارة الدولة كنف يف عاشوا الذين املسلمني وغري منهم املسلمني
 وتعايش مساواة من النسبية املواطنة بقيم يتمتعون اإلسالمية،
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 العصور يف أوروبا يف سائدا كان مبا املقارنة جازت إذا واندماج
 هلم الدولة حبماية ميونالذ متتع تارخيي إطار ففي الوسطى،

 الدولة هته عن كالدفاع ا يلزمون واجبات مقابل يف وملصاحلهم،
 منوذج تثبت اليت باألمثلة غين اإلسالمي والتاريخ اجلزية، ودفع

 مطالبة التاريخ يشهد حيث  اخلالفة زمن يف االستثنائي االندماج
 ألنه غضاضة بدون مصر حكم بتويل األلباين علي حملمد املصريني
 وحىت الدولة يف عالية مناصب أعطيت كما. )23(مسلم مواطن

 بن يوسف بن إمساعيل"  بالنسبة احلال هو كما احلساسة املناصب
 اليهودية األصول  ذوي  "يوسف بن حسداي الفضل أبو"و" النغريلة

   . األندلس دولة يف
 :  المعاصر و الحديث العربي الفكر في المواطنة

 ال احلديث اإلسالمي العريب الفكر يف املواطنة ملوضوع التطرق إن
  طالت اليت االستعمار للحقبة التارخيي السياق عن ينفصل

 االستقالل حنو  احلثيث والسعي  اإلسالمية، العربية اجملتمعات
 حيث العربية، الدول ملعظم الغربية واحلماية اهليمنة من والتحرر
 والشعور االنتماء مقي بتعزيز وثيقا ارتباطا املواطنة ارتبطت
 بوديو بيار بتعبري ) Le sens commun( املشرتك واحلس الوطين
 الثورة يف التحرر بأفكار املتأثر العريب للشباب السياسي الوعي بنمو

 بني التمفصلية الصلة هذه. "املاركسي االشرتاكي والفكر الفرنسية
 بقية لحتي حق، على للحصول كواجب والنضال تنويرية كأداة املعرفة

ً   ع م لة مكونات  الوعي تطور يف املتجسمة املواطنة ثقافة معمار بناء ً 
 املطالبة )24(اجلماهري سيكولوجية يف لتطور واملولد واجلماعي، الذايت
 بغية واالنكسار، االحنناء على بالتمرد والطاعة، اخلنوع أغالل بتهشيم
 من واطنةامل ثقافة ترسو حىت واالستعباد االستبداد ثقافة انساق هدم

 الوطن حب شعارات وبرزت )25(،"اجملتمعية ديناميكية منطلقات
 اجملتمع يطمح وواقع كفكرة احلرية أجل من النضال وأدرج والوطنية،
 األمة، لتوحد املشرتك الشعور وتعزيز بالتماسك  لتحقيقه، العريب
 شعور األمة إن" "ارنست رينان" الفرنسي الفيلسوف يقول كما
 روح هي... اجلماعة، يبين ومستقبل مشرتك ماضي كبامتال  موحد
 واالنتصارات والتضحيات اجلهود من عريق ماضي وخالصة ومبادئ
  جديد واقع خللق وهذا )26(احلاضر، يف موحدة وإرادة املشرتكة
 يف املشاركة و بنفسه نفسه الشعب وحكم والعدالة املساواة  تسوده
 الفكر  تبىن التطورات، هذه لركب حماولة ويف. العامة احلياة شؤون
 ضد للتحرر كوسيلة نشرها يف وساهم القيم هذه العريب القومي

 املدرج  يف مبجتمعهم االرتقاء يف رغبة والتبعية، واهليمنة االستعمار
 يف القومية فكرة تبنت اليت الغربية النهضة ملسار واقتفاء احلداثي
  . واملواطنة الوطنية لفكرة للتأسيس بدايتها

 حتولت ما سرعان العرب، القوميون ا اتسم اليت احلماسة هذه
  شعارات يف اختصرها أو عنها ختلى أو املواطنة  بقيمة مباالة ال إىل

 مبدأ وممارسة تطبيق ظل حيث حمددة مواقف يف واستعملها فارغة،
 ويعود متخلفا، اإلسالمي العريب الفكر من املرحلة هذه يف املواطنة
  :لسببني ذلك
  :ماأوله

 العريب العاملني يف املواطنة ملسألة جادة تنظريية  دراسات غياب 
 مل الشأن هذا يف احملاوالت أن  غليون برهان يرى حيث واإلسالمي،

ا تتعدى  املشاركة تفعيل بدل جماهلا، يف للناس وتعبئة عواطف كو
 حيث نوع،  أي من وصاية ودون استثناء دون شخص لكل الواعية
 الوعي تشكيل يف)  األملانية( والتاريخ واللغة الدم دور تنظريات غلبت
   )27(. الفرنسية الواجبات و احلقوق تنظريات حساب على القومي
  :ثانيهما

 أال املواطنة، مبادئ  تفعيل يف أساسي شرط تغييب أو غياب 
 مجيع بني القانونية املساواة جوهرها يف تعين اليت الدميقراطية، وهو

 إبداء وحرية االجتماعية واملسؤوليات والواجبات قوقاحل يف املواطنني
 العربية األنظمة أن غري السياسية، فيها مبا العامة الشؤون يف الرأي

 دكتاتورية، أنظمة اغلبها يف كانت التحررية املرحلة بعد اإلسالمية
 السياسي، اجملال يف آرائه إبداء من ومتنعه الفرد حرية تقمع تسلطية،
 تتميز اليت اجملتمعات لدى خصوصا املدنية الفردية حقوقه وانتهاك
 متييز من األقليات عانت حيث ،) وإثنية دينية( هوياتية بتعددية
 األكثرية أو األنظمة طرف من قسري نزوح و مجاعية إبادة و وظلم
 استيعاب على األخرية هذه تصر وقد"  األقليات، مع تعاملها يف

 من الرغم على احملددة،  ملقاييسا وفق لالندماج املقاومة اجلماعات
 تساعد هذه  االستيعاب سياسات مثل أن يعتقد ما غلبا"  انه

 مكانتهم لتحسني املتساوية حقوقهم لنيل املستهدفة اجلماعات
 على الكرامة وفقدان املعانات تلحق ما غالبا فانه االجتماعية،
 ية،عرق أسس على التمييز املهيمنة الدولة ختتار وقد األقليات،
 من الغالب يف هذا ويربر األكثرية من األقلية تقتلع أن هذا يستتبع
 ذلك وأمثلة  )28( ،"لألقلية املفرتضة الثقافية الدونية إىل الشارة خالل
 األكراد ومسالة وسوريا العراق يف  البعث حزب  من  ومتعددة كثرية

 لةمسأ القوميون هؤالء فهم ما فغالبا وغريها،  تركيا يف واألرمن
ا على األقليات ) القضاء( التغلب جيب وطنية قضية أو مشكلة أ
 باسم العربية القومية يف بالقوة بدجمهم أو وإبادة، بتطهري إما عليها
 يف اجلاهلية بصورته االنتماء و الوالء ميت مل حيث والوطنية، الوحدة
 تتخطى شعبوية، وحركات قبلية عصبيات يف برز بل العريب، التفكري
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 للحضارة الذهيب العصر يف رمسها اليت اإلسالمي الفكر معامل
  . اإلسالمية
 :خاتمة

 السياسي الفكر ابتكره ما، حد إىل نسبيا مفهوما املواطنة تعترب
 استقرارها ليخدم البشرية للتجمعات العامة الشؤون لتنظيم البشري

  الظروف على ارتكز تطوري مسار املفهوم هذا وميثل ومتاسكها،
 حبسب تطوره مراحل كل  يف السائد الفلسفي والفكر ةالسياسي
 قراءة ميكن ال إذ السائدة، واالجتماعية السياسية الفكرية، التيارات

 من ختتلف واليت به احمليطة التارخيية الظروف عن مبعزل  املفهوم هذا
  الغربية التيارات احد أن ولو ألخرى ثقافة ومن آلخر جمتمع

 على املواطنة فكرة اقتصار  لفكرة روجوني الغربيني واملستشرقني
 بعد األنوار فلسفة وظهور النهضة عصر من بداية  الغربية احلضارة
 الغربية األنا ملركزية التعصب املقاربة هذه تربز  أوربا يف الوسيط العصر
 برنار"  فكرة يف جتلى ما وهو العاملية احلداثة معامل إرساء يف ودورها
 ملفهوم صلة أي نفوا الذين العرب فكرينامل من ومؤيديه" لويس
 يروج خاطئا تصورا تعترب اليت اإلسالمي، العريب بالرتاث املواطنة

 حىت املتساوية  املواطنة أسس قيمها يف ما يوما محلت أمة الستصغار
  .        عرقية و دينية تعددية بوجود
 :   الهوامش  
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  –مقارنة لسانية –الملكة اللغوية بين ابن خلدون وشومسكي 
  راضية بن عريبة .د

  شلف، جامعة حسيبة بن بوعلي
   :    متهيد

حظيت اللغة بدور مهم باعتبارها إحدى امللكات البشرية، ومما 
ال شك فيه أن العالقة اإلنسان بلغته ذات طبيعة خاصة جدا إذا  

العلماء والباحثني حيث كان االجتاه كانت املوضوع الذي حري عقول 
السائد قدميا يؤكد أن اللغة وعاء للفكر وأن وظيفتها هي التعبري عن 
الفكر البشري، سواء أكان متعلقا بأمور عقلية حمضة أن بالعواطف 
وألحاسيس ولرغبات اإلنسانية يف حني أن االجتاه احلديث مهه  

باعتبار  -يف األداء منصب على مسؤولية متكلم اللغة إزاء األمانة
اللغة ملكة لتواصل بني بين البشر تصاحبها وسائل غري لغوية  
كاإلشارات  واإلمياءات سواء كانت على مستوى الوجه أو اجلسد 

  .من احلركات
ومع ذلك فالقول إن اللغة نظام و دالالت وباإلشارة إىل اللسان 

ا مييز اللغة بكونه أداه أو وسيلة جيلب بشكل مفيد جد االنتباه إىل م
عن كثري من األنظمة األخرى، فالوظيفة  األساسية هلذه األداة هي 
التبليغ، فالعربية مثال هي قبل كل شيء الوسيلة اليت متكن أهل 
اللسان العريب، و قد يتغري اللسان مبرور الزمن  وهذا األمر حيصل 
أساسا استجابة حلاجيات التبليغ يف اجملتمع الذي يستعمل اللسان 

ا وكذا الوظيفة  و  قد تستعمل اللغة لوظائف أخرى غري التفاهم 
ذا تعد اللغة مظهر من مظاهر السلوك اإلنساين، وقد  اجلمالية، و
تطرق إىل موضوع امللكة اللسانية الكثري من العلماء العرب منهم 

يف كتابه املقدمة، وكذا العلماء  عبد الرحمان ابن خلدونالعالمة 
يف نظريته التوليدية التحويلية  نوام تشو مسكيم الغربيني جند منه

ا غريت طبيعة التعامل مع اللغة مبا توصلت إليه من حقائق   أل
إلتباعها املنهج الرياضي اآليل يف البحوث العلمية، فال ميكن ألي 

 .شخص عادي أن يطلع على نظريته التسامها بالتغري والتجديد

  : للسانية عند بن خلدونمميزات الملكة اللسانية الملكة ا /1
ا   :تتميز امللكة اللسانية عند العالمة بن خلدون بأ

ويعود السبب يف ذلك :  الملكة اللسانية غير صناعة العربية
أن صناعة العربية إمنا هي معرفة قوانني هذه امللكة ومقاييسها،  إىل

امللكات، وإمنا مبثابة  فهو علم بكيفية ال نفس كيفية وليست نفس
ة من الصنائع، مثال أن يقول بصري باخلياطة غري حمكم مللكتها صناع

  )1(.يف التعبري عن بعض أنواعها
مث يغرزها يف لفق الثوب  اإلبرةاخلياطة هي أن ندخل اخليط يف خرت 

 حني  إىلخر مبقدار كذا، مث يردها جمتمعني، وخيرجها من اجلانب اآل

 
، األولنيبني الثقبني  مبطرح ما األول، وخيرجها قدام منفذها ابتدأت

آخر العمل، ويعطي صورة احلبك والتثبيت  إىلمث يتمادى على ذلك 
   )2(أعماهلاو التفتيح و سائر أنواع اخلياطة و 

 أنهو : وكذا لو سئل عامل بالنجارة عن تفصيل اخلشب فيقول 
 ممسكخر قبالتك آاخلشبة فتمسك بطرفه و  رأستضع ملنشار على 

املضرسة احملددة تقطع ما مرت  أطرافهبينكما، و  بطرفه اآلخر وتتعقبانه
آخر اخلشبة، وهو لو طولب  إىلأن ينتهي  إىلعليه ذاهبة و جائية، 

  )3( .ذا العمل أو شيء منه مل حيكمه
جند إلعراب مع هذه امللكة يف نفسها و وهكذا العلم بقوانني ا

ئل يف  املهرة يف صناعة العربية احمليطني علما بتلك القوانني، إذا س
أو قصد من  ظالمهشكوى  ، كتابة سطرين إىل أخيه أو ذي مودته

الكالم  تأليفقصوده أخطأ فيها الصواب وأكثر من اللحن، ومل جيد 
لذلك و العبارة عن املقصود فيه على أساليب اللسان العريب وكذا 

تلك امللكة هي غري  أنجند ممن حيسن هذه امللكة، فمن هنا يعلم 
   )4( .صناعة العربية

ا يف ذلك شأن امللكات  :صناعيةاللغة ملكة  إن " :ويقولشا
الصانع الذي حياول ملكة الكالم يف النظم والنثر إمنا حياوهلا يف 

  )5("األلفاظ
وجيب توفر املوهبة والوعي ولو أخذ ذلك يف اعتباره الهتم 

واملشاعر ويؤكد هذا الفهم بتجسيد املوضوع يف صورة حسية،  باملعاين
ا املاء فهي ذهب او فضة أو صف أو ) ة األواينصور (  اليت خيتلف 

زجاج أو خزف و املاء واحد لكن هذ التمثيل يف احلقيقة ال يشهد 
له، الن املاء قد يكون أجاجا وقد يكون عذبا وقد يكون كدرا، 

  )6( األلفاظختتلف كذلك كما خيتلف املاء، وكذا  األواين أنفكما 
أن ما يرشح ملكة  إىل فيشري« "باالكتساوفيما خيص عملية 

الصناعة يف نفس اإلنسان هو االستعداد جلبلي واملمارسة واالستعمال 
   )7("للجزيئات 

وتعترب ملكة اللسان هي مبنزلة صناعة وانظر من تقدم شيء من 
الذي سبقت له اللغة الفارسية ال يستويل على  فاألعجميالعجمى 

فيه ولو تعلمه وعلمه، وكذا  ملكة اللسان العريب، وال يزال قاصرا
هذه  أهلحىت إن طالب العلم من ... الرببري ولرومي واإلفرجني 

األلسن إذا طلبه بني أهل اللسان العريب ومن كتبهم جاء مقصرا يف 
من قبل اللسان، وقد تقدم  أويتمعارفه عن الغاية والتحصيل، وما 
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د تقم لك اللسان  اللغات شبيهة بالصنائع، و ق   لك من قبل أن 
يف صناعة  إجيادهأن الصنائع و ملكاته ال تزدحم و أن منة سبقت له 

وما   فقل أن جييد أخرى أو يستويل فيها على الغاية، واهللا خلقكم 
   )8("تعملون 

  :  اللغة ملكة فطرية -3
إن قبول امللكات وحصوهلا للطبائع اليت على الفرتة األوىل أي 

أخرى كانت منازعة هلا يف املدة وأيسر وإذا تقدمتها ملكة  أسهل
وتعذر التمام يف  املنافاةالقابلة، وعائق على سرعة لقبول، فوقعت 

   )9(امللكة
اجليدة اليت جيب أن  األشعاروقد ضرب لنا بن خلدون أمثلة من 

شعر الشريف الراضي وسهل بن هارون، ورسائل : مثل حنفظها 
وأمثلهم أفضل بكثري أشعار هؤالء  املقفع، وغريهم فهو ير أن  حفظ 

كالعماد : من حفظ أشعار اقل رتبة يف اجلودة كمثل شعر املتأخرين 
ه، إذا جودت احملفوظ  واملسموع تقابلها نتيجة  األصفهاين، ومن شا

ألن الطبع إمنا ينسج على منواهلا وتنموا : "وهي جودة امللكة احلاصلة
   )10("امللكة لتغذيتها  قوى 

ون أنه البد من حفظ كالم العرب نفهم من كالم إبن خلد
ومهمة الكتساب هذه امللكة،  وسيلةوأشعارهم والتمرن على حفظها 

كتاب سيبويه الذي ال خيلو من كالم العرب، الن هذا   إىلوهو يشري 
الكتاب يفيد ملن يروم حتصيل هذه امللكة ملا فيه من الشواهد، 

   )11(فسيبويه كثري ما يستعمل عبارات تدل على استشهاده
: معد فطريا ملعارف معينة فيقول إلنسانويرى الفرايب أن 

م على  " م حمدودة، وتكون أبدا مفتورون على صور وخلق يف أبدا
معدة ومسدة حنو  أنفسهموتكون  أمزجةحمدودة، و  أنسجةكيفية و 

   )12(."وختيالت مبقادير حمدودة  معارف وتصورات
، االستعمالجودة  وعلى مقدار جودة احملفوظ أو املسموع تكون

مث إجادة امللكة من بعدها فبارتقاء احملفوظ يف طبقته من الكالم 
  .)13(ترتقي امللكة الن الطبعة إمنا نسج على منواله

  :كما يقول إبن خلدون
أخربين صاحبنا الفاضل أبو القاسم إبن رضوان ، الكاتب "  

لعباس ابن ذكرت يوما صاحبا أبا ا: "العالمة يف الدولة املارينية قال
شعيب كاتب السلطان أبو احلسن وكان املقدم يف البصر باللسان 

   )14(."مطلع القصيدة وملا انسبها لفه وهو هذا فأنشدتهلعهده، 
  لم أدر حين وقفت باالطالل     ما الفرق بين جديدها و البالي

فقال يل على البديهة هذا شعر فقيه، فقلت له و من أين لك 
ما الفرق؟ إذ هي من عبارات الفقهاء وليست  :ذلك؟ فقال من قوله

   )15( .هللا أبوك إنه إبن النحوي: من أساليب كالم العرب فقلت له

وكما ذكرنا فإن امللكة حتصل مبمارسة كالم العرب فتكرره على 
م نشأ وريب يف : السمع ومثاله يف ذلك لو فرضنا صبيا ن صبيا

ب والبالغة فيها، حىت جيلهم، فغنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن اإلعرا
يستويل على غايتها وليس من العلم القانوين يف شيء، وإمنا هو 

   )16( .حبصول هذه امللكة يف لسانه و نطقه
من خالل  ) امللكة(ويتضح سبب اهتمام العالمة ابن خلدون 

العلم والتعليم طبيعي يف العمران ( أنانه يرى " املقدمة"كتابه 
عن مجيع احليوانات بالفكر لذي  ناإلنساوذلك بتميز ) البشري

يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه يف أبناء جنسه واالجتماع 
   )17( .املهيأ لذلك التعاون

بامللكة ) الطبع(تفسري  صراحة إىلقد أشار  نفقد كان ابن خلدو 
أي ) بالطبع(للعرب  أن اللغة وهذا ما تعنيه العامة من": بقوله

   )18() "بامللكة األوىل(
  .وكذلك حتليله لعالقة امللكة بالذوق 

وكما ذكرنا سابقا فاللغة عند ابن خلدون حتصل مبمارسة فعل 
الكالم واملعاودته حىت ترسخ منواال، يرتسم يف املخيال بعد طول 
معاشرة وحفظ لكالم العرب، فتصبح صفة  راسخة يف الفرد ينسج 

  )19(عليها  ويعيد إنتاجها من جديد
جيل، فيتعلمها مبا  يلباملمارسة والتواتر من جيل وتتجدد اللغة 

ايف ذلك العجم واألطفال، حىت  جبلة وليس ذلك، وهنا يقطع  أ
، فاللغة بالغة املشرتكإبن خلدون مع السائد يف الفكر ويف احلس 

وإعراب، ليس طبيعة وجبلة، مثلما هو مسلم على عهده، إذا كانت 
بالتثنية االجتماعية وضمن بل ملكة تكتسب " العرب تنطق بالطبع"

تصبح  .سريورة من التعلم والتكرار  ومىت استقرت يف الفرد ورسخت 
ا    )20(طبيعة فيه كأ

  )21(:يلي  إماومن بني أراء إبن خلدون يف الرتبية و التعليم نذكر 

  أولأن االستعداد بقبول العلم ينشأ تدرجييا، إذ يكون املتعلم يف 
 إىلملة، فالبد له من تقريب املعلومات األمر عاجزا عن الفهم باجل

  .احلسية باألمثلةذهنه 
  ا أن املتعلم إذا حصل على ملكة ما يف علم من العلوم، استعد

 .العلموحصل له نشاط يف طلبه املزيد من  العلم الذي يليه لتقبل

  إذا عجز الطالب عن فهم ما يلقى عليه يف أول أمر، حسب
ذهنه، وتكاسل عن العلم فيجب  ذلك من صعوبة العلم نفسه فكل

  .إذ أن يكون التعليم بالتشويق والرتغيب لكي ال ينفر الطالب

  أن امللكة حتصل بتتابع الفكر وتكرره فإذ أمهل الفعل باملمارسة
ضعفت امللكة الناشئة عنه وهذا ينطبق على العلوم و الفنون معا يف 

)22(إبن خلدون رأي
. 
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  نوام تشومسكي نموذج تطبيقي ل: المبحث الثاني
للساين نوام تشومسكي من املفكرين الذين اهتموا  يعد العامل

جتلت يف  األداءبامللكة اللغوية اللسانية وأفردوا احلديث عن الكفاءة و 
  . مناذج تطبيقية لتدعيم وتعزيز املعلومات

كي بالكفاءة اللغوية من حيث معرفة املتكلم سفاهتم تشوم
نه فرز على النحو التوليدي الذي تقوم للنظام النحوي املوجود يف ذه

عليه الكفاءة اللغوية الن نظريته تتأسس على معرفة كيف تنتج مجال 
ال حد هلا من جمموعة عناصر حمدودة، فيتمكن املتكلم التمييز بني 

جمموعة : " مجل مقبولة حنويا و غري مقبولة، فالنحو عند تشومسكي 
اجلمل الصحيحة وحدها قواعد اليت ميكن مبقتضاها إستحداث كل 

   )23(" يف لسان واحد
فالتوليد هو انبثاق تركيب أو جمموعة من الرتاكيب من اجلملة 

 générativeوتسمى اجلمل األصل باجلملة التوليدية  األصل

sentence  . زيد ( هي مجلة توليد، أما مجلة ) جاء زيد(فجملة
ا أقل عدد من الكلمات  ةفليست توليدي) جاء ليست توليدية فكو

، ومها من وجوه لتحويل، هذا إذا كنا مع من تأخريألن فيها تقدمي و 
ا، كذلك من قال تأخريفيها تقدمي و  أنقال  فهي ليست  امسية أ

مجلة : ا أقل عدد من الكلمات وهي مكونة من مجلتني توليدية أل
   )24( )جاء هو(املبتدأ واخلرب واجلملة الفعلية 

لتوليدي نج ما مييز اإلنسان عن احليوان هو ومن أركان النحو ا
حيوان  اإلنسان إنعلى أن يستعمل اللغة باعتبار اإلنسان قدرة 

القرود وبعض  تستطيع: البشرية مثال اللغةناطق، بني تواصل حيواين و 
ترتبط بغاية من الغايات  أصواتتصدر  أنالطيور من احليوانات 

، فالنحلة إذا اكتشفت وتؤدي وظيفة معينة ويكون هلا معىن معني
اخللية وقامت برقصات معينة  إىلمصدر من مصادر الطعام عادت 

عن اخللية  )25(الطعام، واملسافة اليت تفصلها حتدد مكان وجود
، و عند انتهائها من الرقصة تتجه جموعة من النحل وهي ال اجتاههاو 

إثره مكان الطعام، وتعود لتقوم بالرقصات نفسها، تتوجه  إىلترافقها 
جمموعة أخرى املكان نفسه، فالنحل يتمكن من إنتاج رسالة حقيقية 
حتتوي على معطيات وعلى فهمها، كما تستطيع تسجيل معلومات 

واملسافة، واحتفاظها بذلك يف الذاكرة  متعلقة مبصدر الطعام واالجتاه
بقية أفراد اخللية، وهي عالمات مشرتكة بني أفراد اخللية  إىلوإيصاهلا 

ومن القواعد الصياتية والصرفية اليت طبقناها " املثابرونفاز " )26(مجيعا
  : على هذه اجلملة 

يف صيغة الفعل للداللة ) ز.ف(أن وضع الوحدة املعجمية  -1
على ان الفعل حدث يف الزمن املاضي يتطلب أن حتذف الواو، 

ا وقعت بني الفتحتني مث توالت الفتحتان بدون فاصل ) ز.و.ف(وأل
  .، فكونتا األلفبينهما

يف صيغة فاعل للداللة ) ث ب ر ( وضع الوحدة املعجمية  أن -2
   )27(على من وقع منه الفعل مل يرتتب عليه إبدال صيايت

ترتب عليه إلصاق السابق ) بدال من تنكريه ( أن تعريف الفاعل  -3
دون وضعها يف أي مكان آخر، ) املثابرون( يف البداية كلمة ) ال(

هنا مشسية، وليست ) ال( الالم يف امليم اليت تليها،ـ ألن  وعدم ادغام
قمرية، ومن  القواعد الصرفية النحوية اليت طبقت لتوليد هذه اجلملة 

 .عدم إحلاق ضمري اجلماعة بالفعل فاز يف مثل هذا الرتكيب

للداللة على اجلمع، والفاعلية ) ون(وضرورة استخدام اللحقة 
  .ف إليهوإثبات النون لعدم وجود مضا

وبعد تطبيق هذه الطائفة من القواعد على هذا املعجم احملدود 
وصيغة الفعل ) ف و ز ( من لوحدات وهو جمموع الوحدة املعجمية 

وصيغة فاعل، ) ت ب ر (   ولوحدة املعجمية  )ال( و) فعل ( 
ولكي نتأكد من سالمة صنوع كل ) املثابرون( و) ون( واالحقة 
   )28(إئتالف

القاعدة الصياتية، والصرفية  إىل نعودئتالفات من هذه اال
النحو العريب ألننا نصف مجلة من  إىلوالنحوية وهي قواعد تنتمي 

مجل العربية، و مسي بالنحو لتوليدي لتحديد اجلمل األكثر قبوال من 
   )29(الناحية القواعدية

ومن بني النماذج اليت عرضها تشومسكي هلذه القواعد النحوية 
وهو يقوم على مبدأ أن اجلمل تولد عن طريق سلسلة من  "احملدودة 

اليمني وإن كل اختيار يأيت عقب  إىلتبدأ  من اليسار ... االختيارات
ذلك يرتبط بالعناصر اليت سبق اختيارها وبناء على ذلك جيري 

   )30(الرتكيب النحوي للجملة 

ومثل مجلة هذا الرجل اشرتى بعض اخلبز، فلو اخرتنا كلمة 
هذه الكلمة بصيغة اجلمع  إتباعكان جيب ) هذا(بدل ) ءهؤال(
وهكذا عملية بناء اجلملة ) اشرتوا(بـ ) الرجال(، وكذا تتبع )الرجال(

  .وتوليدها
ويتخذ النموذج  التوليدي اجلملة كوحدة أساسية يف التحليل، 
وتتخذ القاعدة التوليدية شكل قاعدة إعادة كتابة، مبعىن تعيد كتابة 

: مثلم،  طة رمز يشري اىل عنصر معني من عناصر الكالاجلملة بواس
   )31(:الركن الفعلي مكون من فعل وفاعل و مفعول به منثل له

  مركب فعلي   ←مركب امسي    ←اجلملة  )1
 إسم   ←أداة تعريف  ←املركب االمسي  )2

 املركب االمسي  ←الفعل   ←املركب الفعلي  )3

 أل  ←أداة التعريف  )4
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 ...) كرة . رجل (    ←اإلسم  )5

  )أخذ . ضرب (   ←الفعل  )6

  التلميذ يكتب الدرس: ومثال ذلك

تلميذه  يدرسهأما التحويل والذي نادى بدراسته هاريس، قبل أن 
تشومسكي وملخص التحويل عند تشومسكي أن أهل اللغة قادرون 

عدد كبري من اجلمل، فمثال إذا أخذنا  إىلالواحدة  اجلملةعلى حتويل 
وأجرينا عليها " قية حلن الرجوع األخريعزفت الفرقة املوسي"

  : التحويالت التالية 
  بالبناء إىل اجملهول( عزف املوسيقار حلن الرجوع األخري (  
  بالبناء إىل اجملهول( عزف حلن الرجوع األخري ( 

  حبذف كلمة موسيقية( عزفت الفرقة حلن الرجوع األخري ( 

  لتقدمي والتأخريبا( الفرقة املوسيقية عزفت حلن الرجوع األخري ( 

 بالتقدمي و التأخري واحلذف( الفرقة عزفت حلن الرجوع األخري ( 

استفهامية و تفتح أمام اجلملة  إىلوقد تتحول اجلملة اخلريية 
اخلربية أمناط االستفهام من استفهام تصديقي إىل مجيع األسئلة 
" التصور اليت تشمل الزمان واملكان، واهليئة والسبب والذات مثل ر

 : جلمل التالية  إىلفتتحول " إفتتحت الندوة أعماهلا 

  استفهام تصديقي( هل افتتحت الندوة أعماهلا ؟ (  
  الزمان -تصويري( مىت افتتحت الندوة أعماهلا ؟ ( 

  املكان  –تصويري ( الندوة أعماهلا ؟  افتتحتأين (  
  " اإلرجاف أو الكون " و يتم استنباط جلة 

  مجلة إمسية  -1
 ركن إمسي+ ركن إمسي  -2

 ركن امسي + اسم + تعريف  -3

 ركن إمسي + إسم + إسم + تعريف  -4

 إسم + تعريف + إسم + تعريف  إسم  -5

 إسم + تعريف + إسم + إسم + ال  -6

 إسم + تعريف + اسم  + ارجاف +  ال  -7

 اسم + تعريف + أول + ارجاف + ال  -8

 اسم + ال +  إرجاف+ ال  -9

 كون + ال + أول + إرجاف + ال  -10

واقعة إىل اليسار تشري إىل القواعد اليت جرى حيث الرموز ال
    )32(تطبيقها على املتابعة السابقة 

كما أن االستنباط يتضمن بنية اجلمل، إذا ما أسندنا إىل 
االستنباط مشجرا فيتفرغ وفقا للقاعدة املطبقة يف كل سطر من 

اإلرجاف أول الكون "سطور االستنباط، فاملشجر املساوقة الستنباط 
   )33(: هذا الشكل يأخذ" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

التحويل نادى بدراسته هاريس قبل أن يدرسه تلميذه 
تشومسكي  وملخص التحويل عند تشومسكي أن أهل اللغة قادرون 
على حتويل اجلملة الواحدة إىل عدد كبري من اجلمل، فمثال إذا أخذنا 

عليها  مجلة عزفت الفرقة املوسيقية حلن الرجوع األخري وأجرينا
بالبناء إىل ( عزفت املوسيقى جلن الرجوع األخري : التحويالت التالية 

  ) اجملهول 
  بالبناء إىل اجملهول و احلذف( عزف حلن الرجوع األخري (  

  وسيقيةمحبذف كلمة (عزفت الفرقة حلن الرجوع األخري ( 

 )بالتقدمي و التأخري(الفرقة املوسيقية عزفت حلن الرجوع األخري 

   )34( )بالتقدمي والتأخري واحلذف( عزفت حلن الرجوع األخري  الفرقة
وقد تتحول اجلملة اخلربية إىل استفهامية، وتتفتح أمام اجلملة اخلربية 

صوى قمجيع األسئلة ال إىلأمناط االستفهام من إستفهام تصديقي 
  :اليت تشمل الزمان و املكان و اهليئة و السبب والذات مثل مجلة 

  استفهام تصديقي ( ة أعماهلا؟ إفتتحت الندو (  

إمسيركن

 مجلة

 اسم

امسي ركن
 تعريف

 ركن إمسي

 إسمإسم

 تعريف

 أول إرجافال ال
 كون



33 

  الزمان  -تصوري(أين افتتحت الندوة أعماهلا ؟ (  
  ا هليئة –تصوري ( كيف افتتحت الندوة أعماهلا ؟ (  
  السبب  –تصوري ( ملاذا افتتحت الندوة أعاهلا ؟ (  
  الذات  –تصوري ( من افتتح أعمال الندوة ؟ (  

والتأكيد والبناء للمجهول وبالتايل يصبح التحويل بابا مفتوحا، لنفي 
  )35( .وغري ذلك من املوضوعات

حتويل اجلملة إىل مجلة " ومن بني القواعد اليت ميكن بواسطتها 
 -2 –تتشابه  معها يف املعىن وذلك عن طريق احلذف  "أخرى

إعادة  -6الزيادة،  -5االختصار،  -4التوسيع  -3 –التعويض 
ية تولد عدد كبري من اجلمل التقدمي، فالقواعد التحويل-7الرتتيب، 

وذلك عن  انطالقا من البينية العميقة حنو بنايات سطحية متعددة 
: القواعد طريق القواعد السالفة الذكر، وتتم عملية وقف منطني من

   )36( .قواعد وجوبية -2قواعد جوازية اختيارية،  -1
ا الذاتية على تفريغ  وتكمن أمهية القواعد التحويلية يف قدر

مل من خالل العالقة اليت تتبدى يف ضوء ما تقدمه القواعد من اجل
ا  إجراءات تفسريية من خالل تبيان العمليات التحويلية املسموح 
ضمن القواعد وحتديد عددها وترتيبها وتعداد القيود املتعلقة 

   .بتطبيقها
  :  القواعد الصوتية الصرفية

ا القواعد اليت حتول املوفريمات إىل سلسلة من  ونقصد 
ا، وتطبق لقواعد  الفومينات،  ومبعىن إعادة كتابة العناصر كما تنطق 

  : املورفومية بعد تطبيق القاعدة التحويلية مثال 
  فعل  ←حركة + فعل   ) أ

 كتب   ←فتح + كتب 

  ) يف شكله األخري( فعل  ←ملحقات  + فعل    ) ب
   )37(كتبوا  ←وا  + كتب 

نتقال من لفيظ بواسطة منهاج واملناهج التحويلية للساين هاريس اال
  مل يتكلم  ←يتكلم : يطبق على أصناف اللفظيات مثل 

  )38(مل يأيت   ←يأيت                   
  : نماذج تطبيقية عن البنية العميقة

لقد تبنت األلسنية التوليدية ملبادئ األساسية لنظرية جلاكبسون  
 ma lmbergغ بادئ ذي بدئ، ولذا فإن برتيل ماملرب  الفونولوجية، 

bertil   يرى بان لنظام الفونولوجي البسيط الذي يتضمن ويوجه
على سبيل املثال ميكن  فمثلت الصوائت(األنظمة األكثر تعقيدا 

، هو مثل منوذجي )اعتباره أساسا ونقطة انطالق لصوائت أكثر غىن
للبينة العميقة فكل متطور ليس سوى امتداد هلذه القعدة الفونولوجية 

الذي يطلق عليه اسم ( ع ماملربغ، إن هذا النظام الفونولوجي ويتاب

قد ساهم مسامهة فعالة يف مسالة يشرح التغريات  ) قانون جاكبسون
   )39(الفونولوجية احلديثة اليت طرأت على الفنولوجيا التقليدية 

  
  
  

فالبنية العميقة عن تشومسكي هي تطبيق يف جمال النحو 
بسن يف جمال الفونولوجي، ومثال على للمبادئ اليت أطلقها جاكو 

فهذه اجلملة تألف يف بنيتها " األوالد يتصرفون حبكمة" ذلك  مجلة 
 + الزمن احلاضر+فعل)+(مجع+تذكري+تعريف+إسم(العميقة من 

  )40(.)مفرد+نكرة+اسم ) + (حرف جر) +(مطابقة اإلسم + ضمري

  : افتراض بنية عميقة
اض بين عميقة الذي يفرتضون أن  درج النحاة التوليديون على افرت  

كل متكلمي اللغة يرثونه من آبائهم، ففي كل لغة ميكن افرتاض بنية 
تعرب عن فعل ما من فاعل ما على مفعول به، إذا ميكن للمتكلم 

أو ) مفعول به –فعل  –فاعل ( جتسيد هذه الفكرة ملنطقية يف صورة 
   )41()بهمفعول  –فاعل  –فعل (أو ) فعل –مفعول به  –فاعل (

غري أن هذه االحتماالت منطقية ليست وجودة كلها يف واقع 
اللغات، بل كل لغة تصنع قيود هذه االحتماالت، فالنحاة التوليديون 
ينطلقون من أن األصل يف تكوين االئتالفات للغوية اإلباحة فإذا 
حاولنا التعبري عن الفكرة السابقة فسنجد انه من املمكن أن 

   )42(نقول
  ضرب سعيد   ممكن خالد  )1(
 خالد سعيدا ضرب  غري ممكن  )2(

 ضرب خالد سعيدا ممكن  )3(

 ضرب سعيدا خالد  ممكن  )4(

 ضرب سعيد خالد ممكن  )5(

 سعيد ضرب خالد  ممكن  )6(

 سعيدا خالد ضرب  مكن  )7(

ونالحظ اختيار خالد يكون الفاعل املنطقي، وسعيد ليكون 
رك املفعول به أتاح أكرب احتماالت ممكنة، ومن املهم هنا أن ند

ا اللساين عند ممارسته  عملية التوليد، هي عملية رياضية دقيقة يقوم 
   )43(.النحو التوليدي

يكون للبنية العميقة حتقق مادي موجود يف االستعماالت اللغوية 
اجلارية، على ألسنية أبناء اللغة، كما هو احلال يف أقل عدد ممكن من 

تكون هذه اجلملة و " الطقس معدل" الكلمات يكون مجلة مثبة مثل 
(p) 44( .توليدية باعتبارها أساسا لكل ما يشتق منها(   
  : ويف احلالتني البد أن تتوفر فيها صفات أربع هي: بنية عميقة  -ب

i u

a
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غري مركبة فإذا كانت مركبة  simple= أن تكون مجلة بسيطة  -1
  : مثل 

 مل تكن بنية عميقة . الكتابة موضوعة مفيد

 ال بنية للمجهول active  أن تكون مبنية للمعلوم  -2

 ال منفية  affirmativeأن تكون مثبتة  -3

ال إنشائية، توصف البنية  déterminanteإن تكون تقديرية  -4
ا  و هو وصف مأخوذ من أربعة حروف،   (Saad)العميقة هذه بأ

كل واحد منها يشري إىل احلرف األول من الكلمات األربع املذكور 
  )45( .أعاله باإلجنليزية

املصنع : "ال يكون للبنية العميقة حتقق منطوق، مثل قولك وقد 
قريب، " وصف إخباري + تعريف+ مصنع : تعين ما يأيت" قريب

وهذا هو املعىن احلقيقي هلذا اجلملة ولكنك ال تنطق ذلك، بل حتققه 
  )46( .املصنع قريب: شيء آخر فتقول 

  :  الكفاءة و األداء عند نوام تشومسكي
 : )اية اللغويةالكف( الكفاءة   - أ

الكفاية اللغوية عند تشومسكي تعين اللغة العينة عند دي 
ا اللسان الذي يقول معرفا إياه بأنه رصيد : "سوسري الذي يقصد 

مستودع يف األشخاص الذين ينتمون إىل جمتمع واحد بفضل 
م للكالم، وهو نظام حنوي يوجد وجودا تقديريا  يف كل  مباشر

   )47(."دماغ
اوكما حن   املعرفة :" دد الكفاءة اللغوية عند تشومسكي بأ

  )48(."الضمنية بقواعد اللغة

فالكفاية اللغوية عند تشومسكي ما هي يف احلقيقة سوى كفاية 
القواعد  اليت ( تعىن مبعرفة   grammaticale compétenceحنوية 

ميكن مبقتضاها استحداث كل اجلمل الصحيحة وحدها يف لسان 
   )49( .واحد

وكما تعد الكفاءة اللغوية هي مبثابة خصيصة إنسانية فريدة 
فلكائنات األخرى مثال هلا أنظمة خاصة للتواصل فيما بينها، لكن 

   )50( .هذه األنظمة ختتلف عن اللغة اإلنسانية خبصائص خمتلفة متاما
فاللغة ليست سوى وسيلة للتواصل فقط فنحن نستعمل اللغة 

شري وإلنشاء العالقات الشخصية من غري مثال للتعبري عن الفكر الب
... االهتمام باالتصال، كما نستعملها يف أغراض أخرى مثل اللعب 

) الشامبانزي والغوريال( وقد حدثت بعض احملاوالت لتعليم القرود 
بعض من اللغة اإلنسانية غري أن هذه حملاوالت مل تنجح و هذا إذ 

طري للغة وال عالقة دل على شيء فإنه  يدل على أن هناك جانب ف
   )51(للحيوانات به

  

   :األداء -2
فاألداء هو أدق وصف له و هو وصف جيعل اللغة واقعا حيا يف 
املنطوق و املسموع حبيث يتحد األداء الصويت مع املضمون الداليل 

   )52(وبذلك يعترب هو الصورة الواعية اليت متثل الصورة املعقولة من اللغة
أو اإلجناز فهو التجسيد املادي   performanceوكما يعد األداء 

لنظام اللغة يف إحداث الكالم فهو خروج الكفاءة اللغوية من حيز 
القوة إىل حيز الفعل وهو عبارة عن اجلمل اليت ينجزها املتكلم يف 

  )53(.سياقات التواصل املتنوعة
  : لكفاءة واألداءاالتمييز بين 

ا قائمة   على تنظيم معني إنتباه لقد لفت حتديد اللغة على أ
اللسانيني إىل التميز بني معرفة اإلنسان التنظيم اللغوي وبني استعمال 
اللغة يف عملية التكلم، أي أن التمييز بني الكفاءة اللغوية واألداء 
الكالمي، وقد تعرض إىل هذا التمييز عاملان لغويان قبل تشو مسكي 

 paroleوبني الكالم  langueدي سوسري حني يفرق بني اللغة : مها 
والواقع الكالمي   patterوكذلك سابري حني يفرق أيضا بني األمنوذج 

reality ")54(   
ونالحظ الشيء نفسه عند تشومسكي  الذي مييز بني الكفاءة 
الغوية واألداء الكالمي باعتبار أن تدور حول إنسان متكلم مستمع 

فة جيدة وعندما مثايل ترعرع يف بيئة لغوية قوية ويعرف لغته معر 
يستعملها دون تشويش ويستعملها يف وضعيات عينة بكيفيات 

فالكفاءة معرفة املتكلم املستمع بلغته واألداء هو االستعمال " خمتلفة 
   )55(."اآلين للغة يف الظروف احملسوسة

    فالكفاءة هي املعرفة الضمنية بقواعد للغة املوجودة تقديرا يف كل
داء الكالمي هو االستعمال اآلين هلذه املعرفة األ" دماغ، يف حني أن 

   )56("التكلم   يف عملية
الكفاءة اللغوية حقيقة عقلية كامنة وراء األداء " وكما تعد 

الكالمي الذي ينحرف بعض الشيء عنها وذلك ألسباب عائدة إىل 
   )57( .ظروف التكلم

 ومن مث ميكن القول أن الكفاءة اللغوية هي اليت تقوم ونوجه
و ينجم عن هذا التمييز بني الكفاءة اللغوية أو " األداء الكالمي 

املعرفة الضمنية بقواعد اللغة و بني  األداء الكالمي أو االستعمال 
اآلين للغة، اعتبار األداء الكالمي مبثابة اإلنعكاس املباشر للكفاءة 

   )58(.اللغوية
إىل مفهوم جلدير بالذكر أن هذا التصور يستند يف هذا اإلطار او 

مثايل يلتزم به عادة ألغراض منهجية، وذلك ألن األداء الكالمي ال 
خيلو يف الواقع من بعض اإلحنرافات عن قوانني اللغة  فال يعكس، 
بالتايل مباشرة الكفاية اللغوية إال عرب إلتماس املثالية ملسايرة 
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فاإلنسان يستعمل حني يتكلم معرفته الضمنية " مقتضيات البحث 
  )59( .يم قواعد لغتهبتنظ

أن : ومن أبعاد التمييز بني الكفاية اللغوية و بني األداء الكالمي 
الكفاءة اللغوية هي املعرفة الضمنية بقواعد اللغة و هي من مث مبثابة 

، أي العملية اآلنية اليت "ملكة ال شعورية جتسد األداء الكالمي"
دف صياغة مجلة وذلك طبقا  لتنظيم القواعد يؤديها متكلم اللغة 

   )60( .الضمنية الذي يربط بني املعاين واألصوات اللغوية
كما أن مهمة النظرية اللغوية تتمثل يف وضع النموذج املثايل 
للملكة اللغوية، وال ميكن أن نضع منوذج التأديب إال بعد إثبات 

وهذا ال يعين أن تشو مسكي أمهل األداء اللغوي " منوذج امللكة 
اء اللغوي جيب أن يكون موضوعيا من املواضيع اهلامة فدراسة األد

اليت تعاجلها اللسانيات، ولكن املنهج حيتم أن تبدأ اللسانيات بدراسة 
وبتعبري آخر الكفاءة اللغوية  )61("الكفاءة فهي األصل واألداء الفرع 

تقود األداء الكالمي وكل إنسان ينسأ يف بيئته يستطيع التعبري بلغة 
وبإمكانه أيضا فهم عدد ال متناه من مجل اللغة  هذه البيئة،

   )62( .وصياغتها، حىت ولو مل يسبق له مساعها من قبل
  المقارنة بين ابن خلدون و تشومسكي : المبحث الثالث 

  : أوجه التشابه  -1
 : سكي مالملكة بين ابن خلدون و تشو   -  أ

يقصد ابن خلدون بامللكة اللسانية قدرة اللسان على التحكم يف 
  )63( .غة و التصرف فيهاالل

بينما تشومسكي يعترب امللكة القدرة الراسخة لدى املتكلم على 
أن حيدث ويشخص وحيدد ويعرف وحيقق سلسلة صوتية هلا بنية 

   )64( .تركيبية و معىن
فعند دي سوسري متثل اللغة الظاهرة االجتماعية، وشيئ إنسانية 

وية، وهي مبعناها األعم  عامة، هلا أشكال كثرية تنتج من امللكة اللغ
جمموع الكالم الفردي والقواعد العامة للغة اإلنسانية، وهي أيضا 
ا تضمن العوامل الفردية املنسوبة إىل  ليست واقعة إجتماعية أل

   )65( .املتكلمني األفراد
  : اللغة بين إبن خلدون وتشومسكي من حيث ملكة لسانية  - ب

ارف هي عبارة املتكلم عن قال ابن خلدون أعلم أن اللغة يف املتع
متقررة يف ) ملكة(مقصوده وتلك العبارة فعل لساين، فالبد أن تكون 

العضو الفاعل هلا وهو اللسان وهو يف كل لغة حبسب 
م   )66(.إصطالحا

ويرى تشومسكي أن اللغة هلا وجهاتـ احدمها ذهين خالص مساه 
واآلخر عملي منطوق مسموع األداء  compétence  الكفاية

performance    ا القدرة على بناء وتعرف تشومسكي  الكفاية بأ

منوذج لغوي ذهين مشرتك بني املرسل وملستقبل، أما األداء فهو ذالك 
الوصف الذي جيعل اللغة واقعا حيا يف املنطوق واملسموع، حبيث 

   )67( .يتحد األداء الصويت مع املضمون الداليل
  : عة اللغة التمييز بين الملكة و بين صنا -ج

ميز ابن خلدون بني امللكة وبني صناعة العربية حبيث أن صناعة 
   )68( .العربية هي علم بكيفية ال نفس كيفية

وكما ير أن متام امللكة حيصل حبفظ الكالم العرب اجلاري على 
أساليبهم  من القرآن والسنة واحلديث وكالم السلف وخماطبة فحول 

م  العرب إىل أسجاعهم و أشعارهم و كلمات املولدين يف سائر فنو
حىت  يتمكن من التعبري والتأليف على ما وعاه وحفظه من أساليبهم 

   )69( .وترتيب ألفاظهم ليكتسب امللكة بعد احلفظ واالستعمال
واألمر نفسه عندما مييز تشومسكي بني الكفاءة للغوية واألداء 

و سامع معني ما يبلغه متكلم أ(الكالمي ويقصد باألداء الكالمي 
واألداء هو اإلستعمال اآلين ضمن سياق معني ) مباشراته الفعلية للغة

ويف األداء الكالمي يعود املتكلم إىل القواعد الكامنة ضمن كفايته 
   )70( .اللغوية كلما استخدم اللغة يف خمتلف ظروف التكلم

دف من حيث الكفاءة اللغوية  فالنظرية التوليدية التحويلية 
ف القواعد الضمنية اليت تشمل البىن اللغوية الكامنة إلكتشا

ضمن الكالم العادي يف حني يهدف األداء الكالمي لدراسة   
  )71( .املبادئ اليت يستعملها املتكلم يف إنتاج هذا الكالم و فهمه

النظر إلى الملكة اللسانية على أنها صفة راسخة في نفس  -د
  :  اإلنسان

لكة  صفة راسخة يف اإلنسان، فإذا نظر ابن خلدون على أن  امل
حصلت امللكة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة ألن الفعل يقع أوال 
وتعود منه للذات صفة مث تتكرر فتكون حاال، واحلال يعين صفة غري 

  )72( .راسخة، مث يزيد احلال فتكون ملكة أي صفة راسخة
تعلم وميكن أن نضرب هلذا مثال شخص أمريكي دخل اإلسالم و 

العربية نالحظ يف كالمه شيئا من اإلجنليزية سواء من حيث املفردات 
أو األسلوب لكنه بتكرار واملمارسة واحملاورة واملناظرة تكون ملكة 

مل يفقد الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية، وإمنا  صفة راسخة، فهو بذلك
ى فقد الكفاءة يف األداء فقط أي فقد الفصاحة اللغوية فاللغة ال تنس

ا مستويات لكن تفقد    )73(.أمور لغوية  أين أ
إىل نظري ذلك يصر تشومسكي أن بنية التنظيم املعريف الذي 
يصلف بالطفل إىل إكتساب اللغة واليت هي بنية معطاة بصورة 

وبالتايل ال يتم اإلكتساب اللغوي كما يزعم  مسبقة إىل الطفل
ف بواسطة السلوكيون من خالل ال شيء أو من خالل دماغ فار 

االستقرار والتعميم و مبادئ اإلقرار ومن دون أية ضوابط بيولوجية 
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وتشومسكي بىن نظريته على أساس علمي يعتمد التفسري املنطقي 
   )74(والتعليل

ميتلك اجلنس ما نسميه  باحلالة األولية "حيث يقول تشومسكي 
فيما حالة ثابتة تتطور قليال  إىلمير الفرد بسلسلة حاالت ويصل ... 
   )75( ."بعد 
اإلقرار بوجود  حالة أساسية فطرية عند اإلنسان تنطلق منها  -هـ

  : عملية إكتساب الملكة اللسانية 
ولقد تسىن إلبن خلدون يف نظريته اللغوية أن ينفذ إىل طرائق 
اإلكتساب والتحصيل، منطلقا من فكرة امللكة ومالمستها 

  )76(.التجريبية

إذا استقرت ورسخت يف حملها فإن امللكات : "حيث يقول
ا طبيعية و جبلة لذلك احملل   )77( ." ظهرت كأ

بينما تشومسكي حدد اللغة باعتبارها ملكة فطرية تكتسب 
باحلدس معتربا أن السماع صيغتها األولية ليس إال جمرد قادح لشرارة 

  )78(."هذه امللكة 
ج هي فالطفل ميتلك بالضرورة مناذج تركيبية ذهنية وهذه النماذ 

اليت تشكل النحو الكلي عند البشر أو الكليات اللغوية املشرتكة بني 
اللغات وهاته الكليات هي املسؤولة عن تشكيل القواعد لرتكيبية 

  )79(.اخلاصة للغة الطفل يف جمتمع معني ومتثل كفاءة أولية
  : وميكن توضيح ذلك يف املخطط التايل

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  اكتساب الملكة اللسانية عند ابن خلدون و تشومسكيجدول 
  : بن خلدون و تشومسكي إأوجه االختالف بين  -2
لغوي على مستوى الكفاءة اللغوية حيث أن يظهر االختالف ال  - أ

ابن خلدون إعترب املتكلم من العرب بني كان يسمع كالم أهله 
ا يف ذاكرته مث خيرجها  وجبليه وأساليبهم يف املخاطبة، فيحفظها وخيز
ا و معانيها، وبالتايل جتدد أمساعهم يف كل  بعد أن يستوعب مفردا

  )80( .ل إال أن يصري ملكةحلطة ومن كل متكلم و يتكرر االستعما

يف حني الكفاءة اللغوية لدى تشومسكي هي معرفة املتكلم 
للنظام النحوي الوجود يف ذهنه، ومن مث فهو قد ركز على النحو 
التوليدي الذي تقوم عليه الكفاءة اللغوية فالكفاءة عدنه هي كفاءة 

ريته حنوية، حنوية تعتين مبعرفة القواعد التوليدية التحويلية، ذلك أن نظ
وهي عنده تأسيس على معرفة كيف تنتج اللغة مجال ال حد هلا من 
جمموعة عناصر حمدودة، وبالتايل يتمن املتكلم من التمييز بني اجلمل 

جمموعة القواعد : املقبولة حنويا وغري املقبولة، فالنحو عند تشومسكي 
اليت ميكن مبقتضاها استحداث كل اجلمل الصحيحة وحدها يف 

ويكون قابال بتوليد كل اجلمل النحوية يف اللغة وعليه " ن واحدلسا
   )81(."عرف بأنه توليدي حتويلي 

ا ترتسم منواال يف   - ب يف قدرة اكتساب امللكة يرى غنب خلدون أ
املخيال باملتعلم فهي فعل تربوي حتصل تدرجييا بكثرة احلفظ واملعاودة 

ا جبلة أو ا،  وممارسة كالم العرب، حىت تصبح وكأ طبع يف الناطق 
واحلال انه سريورة من التعلم وتكرار العقل حىت يرسخ منوال اللغة 

يعاد إنتاجها وينسج عليها مىت حتققت يف الفرد " بنية مبنية "فيصري 
   )82(."امللكة املستقرة يف العبارة عن املقاصد"

ووجه : "كما أوضح أبن خلدون ملن اتبع إكتساب امللكة فقال
هذه امللكة و يروم حتصيلها أن يأخذ نفسه حبفظ    ن يبتغيالتعليم مل
القدمي اجلاري على أساليبهم من القرآن واحلديث  -العرب–كالمهم 

وكالم السلف، وخماطبة فحول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم 
م، حىت يتنزل لكثرة حفظه  -أيضا- وكلمات املولدين يف سائر فنو

ة من نشأ بينهم، ولقن العابرة عن لكالمهم من املنظوم واملنثور منزل
املقاصد منهم، مث يتصرف بعد ذلك يف التعبري عما يف صميمهم 

م وتأليف م، وما وعاه وحفظه من  على حسب عبارا كلما
ذا احلفظ  أساليبهم، وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه امللكة، 

   )83( ...."واإلستعمال 

  مقارنة بين إبن خلدون و تشومسكي
 لتشابهأوجه ا

 ابن خلدون تشومسكي

 اللغة ملكة فطرية تكتسب باحلدس -
 امللكة صياغة النظام القواعدي املكتسب -

 امللكة قدرة راسخة فطرية لدى املتكلم  -

 تراكيب جديدة مل يسمعها من قبل  -

 إنتاج عدد غري منته من اجلمل  -

  اللغة حالة فطرية ومكتسبة  -
والتكرار واملمارسة وهي امللكة حفظ كالم العرب من خالل السماع   -

 ملكة صناعية 

 امللكة هي قدرة راسخة مكتسبة لدى املتكلم  -

 إلثبات جبمل جديدة تكون على املنوال ( النسيج على املنوال  -
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وجود قدرات  وبينما تشومسكي يف عملية االكتساب بفرض
فطرية عند الطفل تساعده على تقبل املعلومات اللغوية، وعلى تكوين 
بىن لغوية من خالهلا، فهناك إستعداد وراثي الكتساب اللغة، والطفل 
مستعد بكل الطرق الن يشكل قواعد لغته األم من خالل الكالم 
 الذي مسعه من احمليط اخلارجي، وأن ميتلك بطريقة ال شعورية القواعد

اليت توجد وراء املعلومات اللغوية اجلديدة اليت اكتسبها يف بيئته اليت 
  )84( .ترعرع فيها

والديه و جنسه لداللته على امتالك البىن الذهنية  مهما كان أصل
اليت متكنه من بناء اجلهاز اللغوي اخلاص باحمليط الذي يعيش 

   )85(.فيه

ليا علم املفردات كما اهتم ابن خلدون باملفردات وهو ما يشبه وا -3
إذ يهتم هذا العلم باأللفاظ،ـ حيث كشف عن لغة العرب من 

  : ناحيتني
  .ناحية األلفاظ و املعاين واألسلوب  - أ

ناحية فقدان اإلعراب واإلشعاظة عنه بقرائن الكالم،   - ب
جند اليوم الكثري من ألفاظ العرب مل تزل يف " :حيث يقول

ا األوىل والتعبري عن املقاصد وال فيه بتفاوت اإلبانة  تعاون موضوعا
موجودة يف كالمهم هلذا العهد وأساليب اللسان و فنونه من النظم 

  )86(" والنثر املوجودة يف خماطبتهم 

بينما تشومسكي أضاف االهتمام باملعىن يف املرحلة الثالثة من 
نظريته لنموذجية املوسعة فاهتم بالنحو أو ما أمساه النحو التوليدي 

د يف نظره جمموع القواعد و التعليمات، اليت بتطبيقها للغة الذي يع
اآليل ينتج ملفوظ قبول وآلية هذه القواعد النحوية وتوازنه، تضمن 

 .وضوح اللغة وفصاحتها ومشوليتها

الفهم عند إبن خلدون يكون أول مرحلة يف عملية التحصيل  -4
وهي حبق فكرة جديدة إكتشفها هو حبسه   ألنه يكون قبل احلفظ

إلجتماعي العميق، وألنه يعلم غربتها عن الفهم الدارج املألوف ا
فحاول تأكيد فهمها يف األذهان وإجيادها يف كل جانب من جوانبها 

   )87("يثبتها يف كل مناحيها 
بينما الفهم لدى تشومكسي يكون بعد امتالك اللغة واإلملام 

إنتاج عدد ال ، فيكون مبقدوره )الكفاءة اللغوية(جيد  بقواعدها إملاما 
ا أو مسعها من قبل،  متناهي من اجلمل مل يسبق له أن تكلم 
والقدرة كذلك على فهمها بواسطة قواعد حنوية حمدودة دون أن 
خيطئ، وهذا اإلنسان عند تشومسكي صاحب كفاءة لغوية، أي 
صاحب معرفة بنظام قواعد لغته وله معجم ذهين ثري يزوده مبا 

   )88(ديدةيناسب املقام من ألفاظ ج
  : ونلخص ذلك فيما يأتي 

  

  
بعد الدراسة اللغوية املقارنة بني إبن خلدون وتشومسكي إتضح 
لدينا أن هناك تقارب لغوي كما ان هناك إختالف لغوي، أين تعرفنا 

ا وحتصيله ا وأهم على صور امللكة عند كل منهما وطرق إكتسا
ا   مميزا
 :ةــــخاتم

ا فيما خيص موضوع مللكة  اليتبعد الدراسة اللغوية املقارنة  قمنا 
عبد الرمحان بن خلدون ونوام اللسانيني  اللسانية اللغوية عد العاملني 

برز لعوامل املؤثرة أاللسانية اللغوية و  ةا للملكمنشو مسكي يف تعريفه

ا  وكذا بعد إجراء دراسة  مقارنة حول العاملني الفذين حتصلنا يف نشأ
  :على مجلة من النتائج ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية 

وجود جانب  ناللغة عند ابن خلدون مكتسبة من البيئة م :أوال
ا وقد  وصل إىل مراحل اكتساب اللغة، تفطري يساعد على اكتسا

ت منه الفعل يقع أوال مث يصبح للذا ألن   ألفعالاوهي أوال تكرار 
وهو صفة غري راسخة     صفة، وثانيا تكرار هذه الصفة لتصبح حاال

  . ومع تكرار احلال تصبح صفة راسخة
تقرر ابن خلدون ا لسماع أبو امللكة اللسانية فيتم اكتساب : ثانيا

امللكة الصحيحة خالل السماع والنطق السليمني كما إن الصناعة 

 أوجه اإلختالف بني إبن خلدون و تشومسكي

 تشومسكي -2 ابن خلدون -1

 يعترب الكفاءة اللغوية ناجتة عن كالم العرب املسموع وبتكرار حتصل اللغة -
ا جبلة  - اإلكتساب حيصل بكثرة احلفظ وممارسة كالم العرب حىت تصبح وكأ

 .أو طبع

فردات من ناحية األلفاظ وفقدان اإلعراب بينما اهتمام إبن خلدون بامل -
 تشومسكي 

 الفهم يكون قبل احلفظ وهو أول مرحلة يف عملية التحصيل -

الكفاءة تكمن يف معرفة النظام النحوي من خالل القواعد  -
  املوجودة يف ذهنه

اإلكتساب يفرتض وجود قدرات فطرية عند الطفل تساعد  -
 على تقبل املعلومات اللغوية

 شومسكي إهتم باملعىن يف النحو التوليدي بينما ت -

 الفهم يكون بعد إمتالك اللغة واإلملام بقواعدها -
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ليس املعاين ومن مث عند ابن خلدون تكمن يف صناعة األلفاظ و 
   .إىل املوهبة والوعيألفى 
لكفاية اللغوية أو كما اانطلق تشومسكي يف تعريفه للغة من : ثالثا

وتفهمها وقد كشف عن  ةنتاج مجل اللغايسميه القدرة على 
حدمها خالص مساه الكفاية واآلخر عملي منطوقه أوجهان للغة 
 .مساه األداء

ا ابن خلدون الكفاءة اللغوية عند تش :رابعا ومكسي جاء 
ابن خلدون  اليحارب أفكار السلوكية  وبلومفيلد يف حني جاء 

  .لتحصيلها من العرب أو العجم
لزيادة يف لبحث العلمي من طرف العلماء اه هو لوما ميكن قو  

إلثراء املعجم   الذهين اللساين يف أبوابه  الواسعة،  وحبثنا هذا ما هو 
   .اوالتاحمل جمملإال حماولة من 

  :اهلوامس
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جينيالوجيا فلسفة االختالفنظرية التجلي و   
.في فكر األمير عبد القادر الجزائري  

  فرعون حمو   
  الجزائر ،جامعة تلمسان،باحث في األنتروبولوجية الدينية

    توطئـــةـــ  
حــىت وإن كانت نظرية التجلي الصوفية هلا خصوصيتها الغيبية 
وطابعها املاورائي الالهويت الالفت، إال أن نتائج هذه النظرية على 
ُ                الصعيد اإلجرائي العملي هي نتائج واعدة رائدة، ت لهث  البشرية اليوم    َ                                             

 نا ُ ر  ـــص َ ع                                                         َ حبثا عنها، لتأصيلها ولتحقيقها وجتسيدها على أرض الواقع، فـ  
كته الصراعات و املشكالت    ُ ته   َ ق    َ حر   َ أ   اإلديولوجيات، وحىت خذلته وأ

األديان أخرتقتها فريوسات اإلرهاب ونزاعات التسلط، ومبقدار ما 
عاد املقدس الديين إىل الظهور والتفاعل، زاد املدنس السياسي يف 

، وأضحى التعايش بني األديان والطوائف التوظيف واالستغالل
، واألحزا ٌ   ب بل وبني الثقافات واحلضارات صعـب  مستصعـب          ٌ                               

واألخطر من ذلك أن منسوب اليأس يف الفكر البشري وصل إىل 
  ).1(عتبة التنظري والتربير لفكرة صراع احلضارات وإحرتاب الثقافات

ُ  وحينما ت ذكر نظرية التجلي الصوفية ي قفز  إىل الواجهة اسم                  ُ    َ                          ُ       
لدين ابن عريب احلامتي ُ                                م علمها وأستاذها األكرب الشيخ حميي ا

ُ  ، الذي ع د ه  )م1240هـ 638 -م1165هـ 560(األندلسي  َّ  َ        
 Mirceaمرسيا إلياد املتخصص يف تاريخ األديان واملعتقدات 

Eliade " واحدا من العبقريات األكثر عمقا بني الصوفيني، وواحد
الباحث      َ  َّ ُ ، وع د ه  )2("بني الوجوه األكثر تفردا يف التصوف العاملي

كان   خامتة امليتافيزيقا اإلسالمية، مثلماري حممد شوقي الزين اجلزائ
من مؤسسي املرجعيات  اواحدو  ،هيغل هو خامتة امليتافيزيقا الغربية

                               ُ         يف تاريخ اإلسالم العقائدي، وحينما ي ذكر ابن  اإلسالمية الكربى
وناشر تراثه وطابع  أيضا إىل الذهن اسم شارحه ومرتمجه َ    ُ ي قفز  عريب 

  . علومه األمري عبد القادر احلسين اجلزائريكتبه ومسوق 
األمري اجلزائري الذي أفرد له اخلبري يف األنرتوبولوجيا الدينية برينو 

، صرح بعد دراساته )3(كتابا مستقال  Bruno Etienneاتيان 
يف عصر كان فيه هيغل " املستفيضة العميقة لتفاصيل حياته قائال 

Hegel  لنظرية الد ولة، وكانت األ م ت ان حياول أن يضع اخلطوط األوىل   َ َّ  ُ              ّ          
األملانية واإليطالية، تفتشان عن هويتهما عرب سري األبطال 

يف سهل ) يقصد األمري عبد القادر( واألوبريات، متكن سلطان صغري
من أن يؤسس دولة حديثة وهو مل يتجاوز ) اجلزائر -مبعسكر(غريس 

هذا الباحث  ، كما مل يتطرق الشك إىل عقل)4("الثالثني من عمره
أن الرجل املرسل للقرن " األكادميي الكبري برينو إتيان على اإلعتقاد

 هو األمري عبد القادر وتتضح املفارقة يف حياة هذا  )5(التاسع عشر

 
الرجل العظيم، الذي كان يف آن واحد قديسا وعاملا وشاعرا وبطال 

  .)6("فضال عن صفاته املشهورة عسكريا ورجل دولة 
األمري عبد القادر اجلزائري ال يزال رمـزا فاعال وازنا يف  ويبدو أن

، ومنوذجا قياديا منطيا يف والعاملي واإلسالمياملخيال الشعيب اجلزائري 
  .اجملال السياسي والعسكري

وجيب التنبه واإلشارة إىل أن األمري اجلزائري مل يكن فقط مؤسسا 
ه صاحب مشروع للدولة اجلزائرية احلديثة، إمنا كان وقبل ذلك كل

املواقف يف بعض "     ُ                       ومن ي طالع بعمق وتدقيق كتابه فكـري إنساين،
ُ                   ي درك أن مشروع األمري ، )7("إشارات القرآن إىل األسرار واملعارف

الفكري مل نرتكه خلفنا يف التاريخ، إمنا هو أفق اإلنسانية اليت يراود 
  . أحالمها وأحكامها وتسعى  جاهدة  إلدراكه وتطبيقه

ن األمري صاحب رؤية فكرية وصاحب منظومة قيمية لقد كا
أخالقية صوفية، رفعها كشعارات واستطاع إىل حد كبري حتريكها 

األمري عبد  أنتجعمليا وإجرائيا يف واقعه السياسي واالجتماعي، كما 
 امنجم، اعتربها بعض الباحثني حبق نصوصا شديدة اإلغراءالقادر 
 األسئلةألغلب  وافية كافية تفيها إجاباا، ضخم امعرفي اعرفاني

  . والعامل واإلنساناهللا بعلقة تالوجودية امل
ومشروع األمري عبد القادر النظري والتنظري يدور كله حول 
عقيدة التجليات، فهذه العقيدة هي اليت صنعت حياته كلها، وهي 
اليت أوجدت مجيع مواقفه السياسية والعسكرية واإلنسانية، ولو أحسنا 

ا قد دراسة وقرا  عاملية شكل أرضية معرفية علمية ُ ت  ءة هذه النظرية فإ
املغلقة الذي ايات تساعد على اخلروج من نفق مشكلة اهلو  تأسيسية
تؤسس لفلسفة يف االختالف ، و البشرية يف الوقت الراهن اتعيشه

التيارات واملذاهب و  تلإليديولوجياانفتاحية تساحمية عابرة 
  .الدياناتو 

                         ِ           مشريا إىل عقيدة التجليات احل بية اجلامعة ئري قال األمري اجلزا
 )8(وعالقتها بفلسفة االختالف عنده 

 أنا احلب واحملب واحلب مجلة

  انأ العاشق املعشوق سرا وإعالنا
 ففي أنا كل ما يؤمله الورى

  فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا
 ومن شاء توراة ومن شاء إجنيال
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  ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانا
 ء مسجدا يناجيه ربهومن شا

  ومن شاء بيعة ناقوسا وصلبانا
 ومن شاء كعبة يقبل ركنها

  ومن شاء أصناما ومن شاء أوثانا
ا خاليا  ومن شاء خلوة يكن 

  ومن شاء حانة يغزل غزالنا
 ففي أنا ما قد كان أو هو كائن

 لقد صح عندنا دليال وبرهانا

 )9(وقال

 أنا العابد املعبود يف كل صورة

  ربا وكنت أنا عبدافكنت أنا 
 فطورا تراين مسلما أي مسلم

  زهودا نسوكا خاضعا طالبا مدا
 وطورا تراين للكنائس مسرعا

  ويف وسطي الزنار أحكمته شدا
 أقول باسم االبن واألب قبله

  وبالروح روح القدس قصدا ال كيدا
 وطورا مبدارس اليهود مدرسا

  بدي هلم رشداأأقرر توراة و 
 ابدفما عبد العزير غريي ع

  أبداوال اظهر التثليث غريي وال 
 أنا عني كل شئ يف احلس واملعىن

 وال شئ عيين فاحذر العكس والطردا

 ـــ  معاني نظرية التجلي اتيمولوجيا وتيولوجيا وصوفيا

             ّ                      تكاد مصادر الل غة العربية، ومعامجها،  :التجلي اتيمولوجيا  أوال
مع على إعطاء معىن متقارب لكل )10(وقواميسها ، ففي      ّ    مة الت جليُ                            جت 

                                ّ                      لسان العرب البن منظور تأيت كلمة الت جلي واجلالء مبعىن اخلروج، 
ّ   الن في الط رد، الت فرق، الظ هور، احلقيقة، اخلرب، اليقني، نقيض اخلفي ،                                    ّ         ّ       ّ       ّ  
ّ     الوضوح، اإليضاح، اإلظهار، الص قل، العطاء، الن ظر، الص حو،         ّ               ّ                           

ّ    الض ياء والظهور        َ                              ، كما ي نسب ابن منظور االعتقاد بالتجلي )11(  
  .واإلبانة إىل مذهب أهل السنة واجلماعة

على اختالف " التجلي" ورد ذكرت لفظة  :تيولوجيا التجلى  ثانيا
ا   :، يفات  ّ مر   أربعيف القرآن الكرمي  مشتقا

َ  َّ فـ ل م ا جت  ل ى ر ب ه  ل ل ج ب ل  ج ع ل ه  د ك ا  و خ ر  " 143ـ سورة األعراف اآلية   َ   ً ّ  َ   ُ َ َ  َ   ِ  َ َ  ِْ   ُُّ َ    َّ َ    ّ  َ َ 
ِ   ً موسى ص ع قا    َ      ".  

أ ل ون ك  ع ن  الس اع ة  أ ي ان  م ر س اه ا، " 187األعراف اآلية  ـ يف سورة َ    ي س    َ  ْ  ُ  َ  َّ َ   ِ َ  َّ     ِ  َ   َ  َ  َُ  ْ  َ
ُ  َ ق ل  إ من  ا ع ل م ه ا ع ن د  ر يب  ال  جي  ل يه ا ل و ق ت ه ا إ ال  ه و    َّ  ِ   َ  ِْ  َ  ِ   َ  ِّ َ ُ  َ  ِّ  َ   َ  ِْ    َ  ُ  ْ ِ   ََّ  ِ  ْ  ُ."  

  ْ م   ُ ه    َ بـ   َّ ذ   َ ع   َ ل    َ ء   َ ال    َْ اجل     ُ م   ِ ه   ْ ي   َ ل   َ ع     ُ اهللا    َ ب   َ ت   َ ك     ْ ن   َ أ    َ ال   ْ و   َ ل   َ و  " 3 ـ يف سورة احلشر اآلية
  ."  ِ ار   َّ ن  لا   ُ اب   َ ذ   َ ع    ِ ة   َ ر   ِ خ    ْ اآل    ِ يف    ْ م   َُ هل    َ و   ،ا َ ي    ْ نـ     ُّ الد    ِ يف  
ّ         يف سورة الش مس اآلية ـ  ه ا " 3          َ  و النـ ه ار  إ ذ ا ج ال  َّ  َ   َ  ِ  ِ   َ َّ    َ ".  

َ َ َّ ار  إ ذ ا جت  ل ى َ    َّ َ و النـ ه   " 3            ّ        ـ يف سورة الل يل اآلية    َ  ِ  ِ   ".  
ل م ا جت  ل ى ر ب ه  ل ل ج ب ل  ج ع ل ه  د ك ا   "ففي اآلية األوىل يف قوله تعاىل  ◌ ً  ّ  َ   ُ َ َ  َ   ِ  َ َ  ِْ   ُُّ َ    َّ َ    ّ  َ َ

ِ   ً و خ ر  موسى ص ع قا    َ       َّ  َ  منطوق هذه اآلية ومفهومها وظاهرها يدل داللة ،"َ 

ّ           ّ                           واضحة ال لبس فيها، إن  اهللا تعاىل جتل ى للجبل، وهذه اآلية الكرمية                     
ويقول اإلمام بدأ لعقيدة التجلي الصوفية، تؤصل رأسا ومن حيث امل

  .)12( " هو الظهور، وإزالة املانع من الرؤية:      ِّ التجل ي "      ُّ النووي  احلافظ 
 باب قول اهللا تعاىل ،فقد جاء يف صحيح البخاري أما يف السنة

 عليه يب   ّ الن   أن هريرة أيب عن)  ٌ ة   َ ر    ِ اظ     َّ ا ن   َ ه    ِّ بـ    َ  ر   َ ىل   ِ إ    ُ ة   َ ر    ِ اض   َّ ن    ٍ ذ   ِ ئ   َ م   ْ و    َّ يـ     ٌ وه   ُ ج   ُ و  (
فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حىت "  قال الم   ّ الس  

، يت يعرفون             ّ اهللا يف صورته ال   نا عرفناه فيأتيهم                ّ نا فإذا جاءنا رب           ّ يأتينا رب  
حىت إذا  ى ّ ل  ـــيتجمث ... نا فيتبعونه                              ّ فيقول أنا ربكم فيقولون أنت رب  

من أهل  فرغ اهللا من القضاء بني العباد وأراد أن خيرج برمحته من أراد
ار من كان ال يشرك باهللا شيئا                           ّ أمر املالئكة أن خيرجوا من الن  ، النار

  .)13(" ممن أراد اهللا أن يرمحه ممن يشهد أن ال إله إال اهللا
  ّ         اجلن ة منزلة كتاب اإلميان، باب أدىن أهل  :يف صحيح مسلمو  ـ

ّ       فيها، عن جابر بن عبد اهللا أن الن يب عليه الس الم قال            ّ   مث يأتينا رب نا : "                              ّ          
                                         ّ               ّ     بعد ذلك فيقول من تنظرون ؟ فيقولون ننظر رب نا، فيقول أنا رب كم، 

  .)14("هلم يضحك فيتجـلىفيقولون حىت ننظر إليك، 
  :التجلي  صوفـيا  ثالثا

 االصطالحاتيف ، والتجلي ضح            ّ يء انكشف وات    َّ     ّ جتل ى الش  
ما ينكشف للقلوب " هو أو إشراق ذات اهللا وصفاته،ة هو وفي   ّ الص  

ببعده  اجلنيد البغدادي، وعرفه إمام الصوفية )15("الغيوب من أسرار
التجلي عند  و  ،)16(التهذيب للخواص بأنه األخالقي الرتبوي فقال
إقبال احلق ، و هو إشراق أنوار" وسي       ّ راج الط     ّ الس  كبري مؤرخي الصوفية 

هو رفع " بكر الكالباذي أيب وعند، )17("  لى قلوب املقبلني عليهع
" وعال، ن ذات احلق جل وعز عن ذلك         ّ ال أن تتلو   حجبة البشرية،

هو إشراق أنوار احلق على  التجلي" اإلمام القشريييقول عنه و .)18(
" فعنده  هروردي          ّ يخ عمر الس     ّ الش  ، أما العارف )19(" قلوب املريدين

ورؤية  ة إىل رتب احلظ من اليقني،التجلي هو إشار 
ات يف           ّ ي ظهور الذ    ّ جل     ّ الت  "يخ زكريا األنصاري   ّ الش  ويقول .)20("البصرية

 أمحد بن عجيبة ، ويقول الصويف)21("         ً فات تنـزال      ّ والص  ، حجب األمساء
وهذا قبل  ي عبارة عن كشف العبد بعظمة ربه،  ّ جل     ّ الت  "احلسين 
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العباس  يخ أيب   ّ الش  ، وعند )22(" سوخ فال غيبة له         ّ ا بعد الر         ّ سوخ وأم     ّ الر  
، أما )23(" ي عبارة عن ظهور احلق سبحانه وتعاىل  ّ جل     ّ الت  " التجاين

ووقت " التجلي عند حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل فهو الرؤية يقول
القيامة جمهول فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث 

، سبحانه وتعاىل ال يرهق وجهه غربة وال قرتة ألن فيه يتجلى احلق
فيتجلى له جتليا يكون انكشاف جتليه باإلضافة إىل ما علمه  
كانكشاف جتلى املرآة باإلضافة إىل ما ختيله وهذه املشاهدة والتجلى 

فإذن الرؤية حق بشرط أن ال يفهم من الرؤية  ،تسمى رؤية اليت هي
استكمال اخليال يف متخيل متصور خمصوص جبهة ومكان فإن ذلك 

عاىل عنه رب األرباب علوا كبريا بل كما عرفته يف الدنيا معرفة مما يت
حقيقية تامة من غري ختيل وتصور وتقدير شكل وصورة فرتاه يف 

  .)24(" اآلخرة كذلك
وعند الباحثني املتخصصني يف النص الصويف فان التجلي ليس هو 
إال التحول اإلهلي يف الصورة الوارد ذكره يف النصوص الدينية 

ي بتعريف   ّ جل     ّ الت  " كتورة سعاد احلكيم   ّ الد  تقول ، ة قرآنا وسنةالصحيح
 ، )25(."ى له، ينقله من حال إىل حال يف املتجل             ّ هو مبدأ التغري   عام

ي بدء اإلذن اإلهلي   ّ جل     ّ الت  "  الباحث حممد غازي عرايبيقول 
 ليكون من ذوي اخلطوة، اين للعبد،          ّ صطفاء الرب  وهو اإل ك،      ّ بالتحر  

  .)26(".ايت     ّ ي الذ    ّ جل             ّ حيث يقع الت   خول يف اخللوة    ّ والد  
  ــ  نظرية التجلي أنتروبولوجيا

من الصويف لنظرية التجلي أن يلقي هذا التصور  املدهشوالطريف 
 الكبري كلود ليفي سرتاوس األنرتوبولوجيبعض وجوهه مع تصور 
Claude Lévi-Strauss ليس عندي أي مانع أو" مرة  صرح الذي 

ما يشبه فكـرة منتشرة وموزعة ، ف اهللاعرتاض على تسمية أو تعري
وأنه يظهر بدرجات خمتلفة يف ، حبيث نتصوره متجلي يف الكون كله

  .)27( "احليوانات العليا أو الدنيا وحىت النباتات املتواضعة منها
مصطلح  Mircea Eliade ويقرتح مؤرخ األديان مرسيا إلياد

hiérophanie  املقدس " نإ بقولهويشرحه  التجليإليضاح مفهوم
وميكن القول أن تاريخ األديان ومن أكثرها  ،يظهر نفسه لنا) اهللا(

بدائية إىل أحسنها إعدادا إمنا هو مشكل برتاكم مقدسات ومبظاهر 
وقائع مقدسة ومن أكثر التجليات بدائية على سبيل املثال إظهار 

األعلى فهو  التجلياملقدس يف موضوع ما حجرة أو شجرة وحىت 
مسيحي جتسد اإلله يف جسد املسيح ومل يوجد حل بالنسبة لل

من   -ئ ما يإظهار لش: لالستمرارية فهو دوما التصرف الغامض ذاته
وحلقيقة ال تنتمي إىل عاملنا يف موضوعات تشكل جزءا ال  -كل أخر

ويظهر الغرب احلديث بعض عدم ، يتجزأ من عاملنا الطبيعي والدنيوي
قدس فمن الصعب عليه القبول االرتياح جتاه بعض أشكال مظاهر امل

انه بالنسبة لبعض الكائنات البشرية ميكن للمقدس أن يظهر نفسه 
يف حجارة أو أشجار وعليه وكما سنرى بعد قليل انه ال يتعلق األمر 

 ويضيف الياد، )28( "بتمجيد حجر وال شجرة وإمنا الكائن املطلق
Mircea Eliade " و الطبيعة كلها بالنسبة ملن لديهم جتربة دينية تبد

ا قابلة للتكشف بصفتها قداسة كونية فالكون كله يف كليته  برمتها إ
  .)29( "ميكن أن يصبح جتليا قدسيا

  عقيدة التجلي عند األمير الجزائري
ويف تصنيف وحتديد مواقف اخللق من مسألة التجلي اإلهلي يرى 

رقة أن الناس يف حتول احلق تعاىل يف الصور ثالث فرق، ف" األمري
تنكره يف الدنيا واآلخرة، وتؤول األحاديث الواردة يف التحول يف 
الصور إىل أمور تليق بعقوهلم وهم علماء الظاهر، وفرقة تنكره يف 
الدنيا وتقره يف اآلخرة، تفويضا على مراد رسول اهللا وعلى ما يليق 
جبالله تعاىل من غري تأويل وهم عامة السلف الصاحل، وفرقة تقره يف 

يا واآلخرة من غري حلول وال احتاد وال امتزاج، وال تولد مع اعتقاد الدن
ليس كمثله شئ وهم العارفون باهللا أهل التجلي والشهود يف 

ور        ّ ي يف الص    ّ جل     ّ الت   "                         ّ يعتقد األمري عبد القادر أن  ، كما )30("الدنيا
من علماء  اتي  ّ جل                 ّ رافضي عقيدة الت    ّ ن  أو  ،)31("ثبت شرعا وكشفا
يف         ٌ ور وارد         ّ ي يف الص    ّ جل     ّ الت   "برون ومغالطون ألناإلسالم هم مكا

واألمري يشري ، )32(" حاح صرحيا ال يقبل تأويال إال ملكابر مغالط   ّ الص  
ة             ّ كتب أهل السن                            ّ حيحة الواردة يف أوثق وأصح                    ّ هنا إىل األحاديث الص  

ذين ال يؤمنون بعقيدة         ّ اإلسالم ال   مراجع وفقهاء حىت كبار، و واجلماعة
أعين بالعامة املتكلمني يف  "األمري يف خانة العوامي يضعهم   ّ جل     ّ الت  

  ّ ن  أل، )33("ور                ّ ي احلق تعاىل يف الص              ّ ذين منعوا جتل    ّ ال  ، التوحيد العقلي
وما عداه ال يعترب ، ي  ّ جل            ّ هو علم الت  ، حيح احلقيقي الوحيد         ّ العلم الص  

ما                     ّ وال علم عند القوم إال   "وفية                 ّ قني من أمثاله الص              ّ علما عند احملق  
، فإذا كان العلم حاصال عن نظر يف دليل عقلي،  ّ ل  حصل عن جت

العلم املتعلق                   ّ وليس غرض القوم إال  "، )34( "ائفة                 ّ فليس بعلم عند الط  
 ال العلم احلاصل من طريق العقل يات اإلهلية،  ّ جل                  ّ باهللا احلاصل من الت  

ملا يطرأ عليه من ، ائفة العلية                    ّ ذلك ليس بعلم عند الط    ّ ن  إف ظر،    ّ والن  
ويقول ، )35("قيض              ّ حيح ال حيتمل الن           ّ العلم الص    ّ ن  إف، ككو        ّ به والش     ّ الش  

احلاصل من ، عين بالعلم علم القوم رضوان اهللا عليهمأو  "األمري
ظر                     ّ ا العلم احلاصل عن الن     ّ وأم  ، وحانية                 ّ انية واإلهلامات الر          ّ يات الرب    ّ جل     ّ الت  

ق     ّ لتطر  ، العقلي باألدلة الفكرية فمثل هذا ال يسمى عند القوم علما
بهة             ّ وقد تكون الش  ، ليل عنده شبهة          ّ فينقلب الد  ، صاحبه به على   ّ الش  

فالعلم احلقيقي باسم العلم ما ال يقبل ، ن وافق العلمإعنده دليال و 
علم األذواق                               ّ وال يطرأ عليه تغيري وليس ذلك إال  ، به         ّ صاحبه الش  

  .)36("احلاصل بالتجليات
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في فكر األمير عبد القادر  جينيالوجيا فلسفة االختالف
  .يالجزائر 

هي حماولة البحث عن  La généalogieإذا كانت اجلينيالوجيا 
على حد تعريف عبد السالم  -أو هي األصل والوقوف عند املصدر

حماولة استذكار لتاريخ الوجود من حيث هو اختالف  -بنعبد العايل
فإن األمري عبد ، )37(.منسي و من حيث هو نسيان لالختالف

التنوع وال بالتوزيع والتعدد و االختالف القادر اجلزائري مل يهتم بأسس 
اإليديولوجي واجلغرايف لألديان واحلضارات والثقافات بقدر ما حاول 
اكتشاف البنية اجلنيالوجية اجلوهرية األساسية اليت أوجدت 
االختالفات والتنوعات بني بين البشر واليت جتد كامل تفسريها يف 

وامللل والنحل واألديان  فان تعدد الطوائف، ."اإلهلي فكرة التجلي"
، يف عقيدة األمري عبد القادر يشكل مظاهر وجتليات ملعاين األلوهية

واالختالف الوجودي العقائدي هو انعكاس مباشر الختالف جتلى 
وملا تعددت ظهورات " أمساء اهللا احلسىن وتعددها ولذلك يقول األمري

ولعموم " يقولو ، )38("تعددت امللل والنحل) اهللا(املقصود بالعبادة 
عبد كثريون من نار ونور ومالئكة وحيوان وشجرة وكواكب  التجلي

  .)39(" فالتجلي اإلهلي عام يف مجيع املوجودات
ونظرية التجلى مبعناها الصويف األكربي خترتق كل البناء النظري 

كل   "ئ  ففي عقيدة األمري يلألمري عبد القادر فبها يفسر كل ش
  .)40("ن جتلياته تعاىلشيء من األشياء هو جتل م

والتجليات عند األمري تنقسم إىل قسمني اثنني جتليات وجودية 
وجودية تظهر يف األكوان واعتقاديه تظهر يف  ،وجتليات اعتقاديه
وعنده التجلي اإلهلي كل ما ذكر يف القرآن من .األذهان واألفكار

ُ  ْ النـزول كقوله و أ ن ز ل  إ ل ي ك م    َْ ِ   َ  ِ  صور التقييد،أي جتلى إليكم يف  ،)41(               َ ُْ 
إن أهل هذا  " والتحديد ويقول األمري عبد القادر اجلزائري والتشبيه،

ّ       إىل جتل  فعلي : اللسان الواقفني يف ميادين البيان قسموا التجليات     
ّ     وجتل  أمسائي وجتل  صفايت وجتل  ذايت          ّ           ّ فأما التجلي الفعلي .   

ايت فمعلوم،وكذا التجلي األمسائي والتجلي الصفايت وأما التجلي الذ
للعبد من حيث أنه ال يظهر  –تعاىل –فإمنا  يعنون به جتلي احلق

لذلك التجلي نسبة إىل اسم وال صفة وال نعت وال إضافة،وإمنا 
ومىت ظهر شيء مما ذكر نسب ذلك . يعرف أنه جتلي له فقط

فالتجلي الذايت عند الطائفة العلية هو جتلي  التجلي إىل ما ظهر،
فإنه  ية ال من حيث الذات األحدية،الذات من حيث الذات اإلهل

ً               وال يقول به أحد من الناقصني فضال  عن أهل الكمال حمل احملال،                              ،
إذ الذات األحدية هي الوجود املطلق عن اإلطالق والتقييد ال ظهور 
لشيء معها مما ينايف أحديتها هذا املراد بالتجلي عندهم وإن كان 

  .)42( "املراد                              ً     لفظ التجلي الذايت رمبا يوهم شيئا  خالف 

      َّ               ِّ                   ِّ    كما فر ق األمري بني التجل يات الوجودية والتجل يات 
هذا  –                   ُّ              ِّ      فالكون واملخلوقات كل ها مظاهر التجل ي اإلهلي:االعتقادية

من نظر بعينه املقيدة ال يرى  "     ِّ                            التجل ي املستمر واملتبدل بال انقطاع و
اء ومن نظر بعني روحه الباطنة رأى األشي...إال األشياء املقيدة 

، وكلها أكوان وحجب الباطنة من األرواح وعامل املثال املطلق واجلن،
رأى وجوه احلق تعاىل اليت له يف كل  –وهو سره  –ومن نظر بوجهه 

شيء ، فإنه ال يرى اهللا إال اهللا وال يعرف اهللا إال اهللا وهذه األعني 
ا وحني ، )43("الثالثة هي عني واحدة اختلفت باختالف مدركا

حيصل على الفناء  "عارف إىل مقام احملققني من الصوفيةيصل ال
فإنه رجع إىل اإلطالق بعد التقييد ومل يبق له اسم وال عني ، واحملق

فإنه ما غاب عن  ، ويف هذا الفناء حتصل الرؤية احلقيقية... وال رسم
العامل وعن نفسه إال برؤية احلق تعاىل ويف نفس األمر الرائي واملرئي 

  .)44(."د اعتباريواحد والتعد
عبد القادر أن نظرية التجلي عند األمري وخالصته، وصفوة القول 
فسر به كل  ُ ي  معريف وبراديغم عرفاين كبري  مفتاحاجلزائري هي 

م األنرتوبولوجية والعرقية والتارخيية اختالفات البشر ، اختالفا
إال  خرييف األواجلغرافية والدينية واحلضارية والثقافية، واليت ليست هي 

من جهة ووحدة الذات من  اإلهليةبتعدد وتنوع األمساء  نتيجة متصلة
  .جهة أعلى
  :الهوامش

  ينظر على سبيل املثال ال احلصر إىل كتاب  - )1( 
le Choc des  Samuel Phillips Huntington,-

Odile Jacob, 2007.édition  civilisations,  
ألفكار الدينية، ترمجة عبد اهلادي عباس، دار مرسيا الياد، تاريخ املعتقدات وا - )2(

  152ص3م،ج1986دمشق،الطبعة األوىل ،
)3 (- Bruno Etienne.abdelkader,hachette ,1994,librairie 

artheme fayard,pluriel,2010. 

دار الفارايب  إتيان،عبد القادر اجلزائري،ترمجة املهندس ميشيل خوري،برونو  - )4(
ANEP، 167، صم 2001ية، اجلزائر،الطبعة الثان. 

يبعث "يشري برينو اتيان إىل احلديث الشريف الصحيح الذي يقول فيه رسول اهللا أن -)5(
ابن تيمية، العقيدة .." اهللا هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها

 .48م،ص2002هـ، 1423دار ابن عفان، الواسطية، ،شرح حممد خليل اهلراس،

إتيان،عبد القادر اجلزائري،ترمجة املهندس ميشيل خوري،دار الفارايب رونو ب -)6(
ANEP،11، صم 2001،الطبعة الثانية، اجلزائر. 

،حتقيق املواقف يف بعض إشارات القران إىل األسرار واملعارفاألمري عبد القادر، - )7(
م، 2005ـ ،ه 1426 عبد الباقي مفتاح، دار اهلدى للطباعة والنشر، الطبعة األوىل،

وانظر إىل نسخة، املواقف الروحية والفيوضات السبوحية، حتقيق عاصم الكيالين، دار 
 .هـ1425م،2004الكتب العلمية،

حتقيق عاصم الكيالين،  األمري عبد القادر،املواقف الروحية والفيوضات السبوحية،-)8(
  .38هـ، ص 1425م،2004دار الكتب العلمية،

  . 36،ص 1نفسه ،ج  -)9(
                                  ّ                         ّ     ـ اخرتت هنا مصدرين مهمني من مصادر الل غة العربية لتوضيح معىن الت جلي ) 10(

ّ                   إيتيمولوجيا، أو ال، كتاب ابن منظور  ّ   أبو الفضل مجال الد ين(               ، لسان العرب،بريوت،دار )                
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ّ   جملد أ، 15م،1994صادر، الطبعة الثالثة، وثانيا، كتاب  .جملدات للفهارس 3مع   
ّ            العني،أليب عبد الر محن اخلليل اب ّ                    ن أمحد الفراهيدي،حتقيق الد كتور مهدي املخزومي،                                       

ّ    ّ              والد كتور إبراهيم الس امر ائي، دار اهلالل،                 ّ   .أجزاء 8   
 240، ص        ّ   اجمللد الت اسع. هـ1300ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، بريوت ـ ) 11(

ل و ا إ ذا خرجوا من بلد إ ىل بلد"  م جي  ل ون وأ ج  ْ َ  ْ  ِ                 ِ      ج ال القوم  عن أ وطا  َ     ُْ َ : وضويف حديث احل.َ       ُ     َ       
ل و ن عن احلوض، هكذا ر وي يف بعض الط رق أ ي يـ نـ ف و ن  ط من أ صحايب في ج  ْ   يرد علي  ر ه   َ  ْ ُ     َ    ّ             ُ                  ْ  َ ْ  ُ       َ      ْ َ  َّ       

ْ     وي ط ردون ل و ا أ ي أ خرجهم فخرجوا: ويقال... ُ  الهم الس لطان فأ ج  ْ َ  ْ  َ   َ             أ ج   َ       ّ        ْ َ   ُ واجل الء  .َ  اخلروجعن :   
ل و ا... البلد ْ َ  ْ ج ال القوم  عن املوضع، ومنه ج ل وا  وج الء  وأ ج   َ   ً  َ   ً   ْ َ ْ ُ    ط ر د ها : َ ْ         ِ ج ل وة النحل  و ...   َّ    تفر قوا،: َ       ُ                   َ

ْ َ     َ َّ وج ال األ مر  وج ال ه وج ل ى عنه كش فه وأ ظهره، وقد اجن  لى وجت ل ى...     ُّ   بالد خان             َ     َ        َّ  َ    َّ  َ    َ  َ     َ َ ِ  ٌّ وأ مر  ج ل ي  .    ٌ   َ  :
ل  يل هذا األ مر  أ ي أ وضحه:واضح، تقول َ  َ   َ     اج    َ          ُ  ْ ّ   َ  َ         واهللا تعاىل جي  ل ي الس اعة  أ ي يظهرها...      ِّ َ ُ قال .          

ْ  ِْ    ِ     ال جي  ل يها ل و ق ت ها إ ال هو: سبحانه  ِ    ِّ َ ُ ربين عن ج ل ي ة  األ مر أ ي حقيقته:  ُ    وي قال.   َ    َ         أ خ     َِّ ِ  َ        ْ :    َِ  ُّ واجل ل ي  ...َ 
ِ  ِّ   َ ِ َّ نقيض اخل ف ي واجل ل ي ة  َ ْ  ُ وج ل و ت أ ي أ وضحت وكش ف ت  ...اخلرب اليقني:        َ         َ   َ   ْ  َ َ َ  َّ      َ  َ    وج ل ى الشيء  أ ي  .   

ُ َ ِّ          َ             وهو جي  ل ي عن نفسه أ ي يعرب عنضمريه.كشفه َ َ َّ      ُ  َ      َّ وجت  ل ى الشيء  أ ي تكش ف.     ُ  وج ال الصيقل  ...          َ  
ِ  َ  الس يف  وامل رآة        َ   ّ الء  ص ق ل هما   ا ج ل وا  وج  َ َ    وحنو مه   َ   ً  ِ    ً  ْ َ    ُ  َ َ       جت ل ى ربه للجبأل ي ظهر : وقال الزجاج...             َّ َ 

َ      وبان ، قال َ         ُ    جتل ى ب د ا للجبل ن ور :          َ       ُّ                     وهذا قول أ هل الس نة واجلماعة، وقال احلسن:      َ  َّ  
ْ  الع ر ش ل يت الشيء  ...  َ  َ  َّ        َ وجت  ُ         ً وج ال ها زوج ها وصيفة  .      ِ   نظرت إ ليه:        َّ  َ َ        ِ           أ عطاها إ ياها يف ذلك :  

ل و   ِ ْ  َ الوقت، وج  ا ما أ عطاها         ّ    َ                      التجل ي يف الص قر أ ن يغمض عينه مث يفتحها : قال ابن محزة... ُ      َ              ِّ     
واء...       َ           ّ          ّ   ليكون أ بصر له، فالت جلي هو الن ظر ية مثل ج ه  ْ    والس ماء  ج ل واء  أ ي م ص ح   َ         ِ  ْ  ُ   َ  ُ   ْ َ   ُ   ّ وليلة .   

يئة: َ ْ    ُ ج ل واء   ية م ض  ِ    م ص ح   ُ    ِ  ْ ُ   َ  َ   ج ال فعل ماض، كأ نه مبعىن ج ال األ مور  أ ي : وقال سيبويه...ُ      َ        َ              َ
  ".، وكشفهاَ      أ وضحها

أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ،  - )12(
  .54ص13هـ ج1392دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،الطبعة الثانية،

/ هـ1414  :حممد بن امساعيل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري،سنة النشر - )13(
يف زاد   ابن القيمورواه  ،7727: ثرقم احلدي،ورواه اإلمام امحد يف مسنده م1993
رواه الطرباين يف املعجم األوسط، وأبو عاصم يف كتاب  ، 1/396املعاد، 
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  قراءة في فكر محمد أركونقراءة في فكر محمد أركون
ةةمحمد بن حليممحمد بن حليم. . دد   

، تخصص علم االجتماع الديني)أبو القاسم سعد اهللا (  2ائر ز أستاذ بجامعة الج  

::تمهيد تمهيد    
ٍ     إال ما كان من جاحد  أو _ ل مل يعد أحد ميلك أن جياد«                 

يف املكانة املعرفية املتميزة اليت احتلها الراحل الكبري حممد _ جاهل 
   ً        اما  األخرية، أركون يف الفكر العريب ويف الفكر اإلنساين يف اخلمسني ع

، فقد حاول من )2("وخاصة يف اجملال الدراسي الذي ختصص فيه 
خالل تناول العقل اإلسالمي أن يتناول أو يشمل بعد ذلك العقل 
          ً        ً                                        الديين عموما ، منطلقا  من النسق املعريف اإلبستيمولوجي لينتهي إىل 
                                   ً            خمتلف املواضيع، حيث ال يكتفي أركون أبدا  من خالل كل 

ا، ال يكتفي بالعرض والوصف، بل  الدراسات وا لبحوث اليت قام 
كذلك يقوم بالتحليل والنقد يف إطار احرتام حقائق األشياء كما 

  .هي
ويف هذه العجالة سوف حناول تقدمي فكر حممد أركون، أو القيام 
بقراءة بسيطة حناول من خالهلا تبسيط بعض املفاهيم اليت استعملها 

اإلجابة على العديد من التساؤالت، يف مشروعه الفكري، حماولني 
من خالل الكثري من العنوانني اليت ظهرت يف اآلونة األخرية يف 

ما : العديد من الندوات وامللتقيات، ولعل أهم هذه التساؤالت نذكر
هي أركان فكر الدكتور محمد أركون؟ ما هي الدعائم التي يقوم 

م عليها مشروع ما هي األفكار التي يقو  فكر أركون؟هذا العليها 
  .وغريها من األسئلة اليت ميكن طرحها يف ها السياق أركون الفكري؟

  ..المشروع الفكري ألركونالمشروع الفكري ألركون  ::أوالأوال
تقييم املشروع الفكري حملمد أركون، كغريه من املشاريع الفكرية، 

آفاقه، أي دراسة حىت يتطلب اإلملام بأبعاد هذا املشروع ومنطلقاته و 
، وبالتايل البحث يف نتائجه واآلفاق ختلفةامل تطبيقاته    ً  أساسا  وتقييم 

اليت توصل إليها من خالل الدراسات اليت أجراها والتطبيقات اليت 
ا يف كل اجملاالت، انطالقا   من أول عمل له، وحىت آخر كتاب                           ً قام 

على لقد حاولنا الرتكيز . هاشم صاحل: قام برتمجته زميله األستاذ
سالمي، مبا حيمل من تأويالت هاجس التجاوز، أي جتاوز الرتاث اإل

وتفاسري كالسيكية تقليدية ال تتطابق وواقع البحوث العلمية، إىل 
  .النظرة الكونية للدين أو الديانات

اليهودية، (فمحمد أركون حاول دراسة الديانات التوحيدية كاملة 
، وهو ما أوصلنا إىل حماولة قراءة أو دراسة نظرته )املسيحية واإلسالم

أول ) 1316 - 1232(األديان الذي يعترب رميون لول  إىل حوار
 .أو صاحب الفضل يف تأسيس أول أفكاره ،من دعا إليه

 

  ::ـــــ هاجس التجاوز عند أركونـــــ هاجس التجاوز عند أركون  11
اجس التجاوز عند حممد أركون، هو جتاوز الرؤية العامة  نقصد 
للمسلمني حول تراثهم من جهة، ومن جهة أخرى جتاوز موقف 

ينطلق أركون من فكرة أن كل ما «الرتاث، حيث  املستشرقني من هذا
      ً           أو كثريا  عن اخلطاب                                       ً قيل ويقال عن الرتاث اإلسالمي، يبتعد قليال  

العلمي أو ما يتسم به من خصائص، مبعىن أنه يندرج ضمن اخلطاب 
اإليديولوجي، ويتساوى يف ذلك اخلطاب التبجيلي الذي ينتجه 

اقي الذي إن مل يكن املسلمون عن تراثهم، مع اخلطاب االستشر 
    ً         ً                                          حتقرييا  ازدرائيا  فهو بارد حيادي، ال يويل أمهية لواقع املسلمني 
م اليومية، بدعوى املوضوعية واحلياد واالقتصار على دراسة  ومعانا

                            ً     وهو ما جعل الرتاث اإلسالمي بعيدا  عن . )3(»املاضي دون احلاضر
صة يف جمال الدراسات واالكتشافات العلمية اليت شهدها العامل، خا

علم االجتماع واإلنسان، حيث تكون املهمة املستحلية واملستعجلة 
االخنراط يف البحوث االستكشافية العلمية «:بالنسبة إىل أركون هي

عن الرتاث اإلسالمي، فهذا هو الطريق الوحيد حنو حترير الفكري 
  .)4(»املنتظر واملؤجل باستمرار

اب علمي حول الرتاث هذا التجاوز يتم بالسعي إىل تأسيس خط
اإلسالمي، أي بإعادة قراءته قراءة نقدية تضعه يف سياقه التارخيي 
              ً                                         واالجتماعي بعيدا  عن خمتلف األشكال التقليدية، سواء بالنسبة 
للمسلمني أنفسهم، الذين أضافوا هلذا الرتاث الكثري من األساطري 

سيكية وصلت حد اخلرافة واألدجلة، أو سواء بالنسبة للدراسات الكال
أو االستشراق، واليت استعملت أسلوب البرت واالنتقاء وصلت حىت 

فأركون مل يسقط يف فخ  .التدليس واالفرتاء على الرتاث اإلسالمي
املركزية الغربية املزدرية لكل ما هو غري غريب، بل إنه يفتخر مبا قدمه 

مسكويه وتوحيدي  :كبار املفكرين من املسلمني للعلم من أمثال
ريى أن هؤالء األفذاذ مل يقوموا بعملية نقل ف... رشد وغريهم وابن 

للعلوم والفلسفة واألفكار، بل يرى أنه مل يكن جمرد نقل ملفاهيم 
أجنبية وتطبيقها بشكل آيل أو أوتوماتيكي على فكر ال يزال سجني 

أي أن أركون حياول وضع هذا الفكر أو  ،اللغة القرآنية والدينية
الذي يستحقه، وجيعله يف سياقه التارخيي أو يف  اإلنتاج يف املوضع

حلظته التارخيية حىت يتمكن من إعادة قراءته قراءة تزامنية متكنه من 
استحضار اإلطار االجتماعي للمعرفة العلمية يف تلك اللحظة 

وهو الضامن احلقيقي للموضوعية العلمية اليت يتوخاها . الزمنية
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ا حتقيق الوثبة العلمية والدينية البحث أو الدراسة العلمية اليت بإ مكا
  .اليت حققتها أوروبا

هذا االستحضار الزمين، أي دراسة الظاهرة اإلسالمية ومقاربتها 
     ً       ً                                                  ماضيا  وحاضرا  مقاربة علمية، جعل منه يعمل على نقل مزايا الثورات 
دف  ا املنهجية وتطبيقها على الرتاث اإلسالمي  العلمية وفتوحا

. الرتاث قراءة تارخيية، سوسيولوجية وأنثروبولوجية إعادة قراءة هذا
وهذا مل يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد إتقان مناهج الرتاث 
األكادميي العايل، وبعد تدشني أركون لورشتني كبريتني للبحوث 

صص الورشة األوىل فخالعلمية عن اإلسالم وتراثه العريق، 
أجل نقد العقل ن مالورشة الثانية و لإلسالميات التطبيقية، 
علم : الورشة األوىل اختذت اسم«:اإلسالمي، حيث يقول

نقد : أما الورشة الثانية فقد اختذت اسم. اإلسالميات التطبيقية
. )5(»العقل اإلسالمي، وذلك عرب مساره التارخيي الطويل العريض

وهذا يعين تطبيق مناهج الثورة املعرفية على تراث اإلسالم، وبالتايل 
ويف هذا السياق . نهجية الفللوجية لالستشراق الكالسيكيجتاوز امل

ا «:يقول فارح مسرحي وهنا نالحظ جبالء إرادة التجاوز اليت يتسم 
اخلطاب األركوين، فبعد جتاوز الرؤية العامة للمسلمني حول تراثهم، 
يأيت الوجه الثاين إلرادة التجاوز هذه واملتمثل يف جتاوز موقف 

  .)6(»لرتاثاملستشرقني من هذا ا
  ::ـــــ النظرة الكونية لألخالقـــــ النظرة الكونية لألخالق  22

ا تعد أهم «تعترب األخالق أحد أصول الدين اإلسالمي،  بل إ
وأخطر أركان دين اهللا يف خمتلف الشرائع وعلى مر العصور، فالشرائع 
السماوية تتعاقب ويتم فيها النسخ والتبديل والتغيري حبيث جييء كل 

، أي أن )7(»ى يد رسول اهللا فيهشريعة مناسبة للعصر الذي نزلت عل
الديانات كلها، خاصة التوحيدية، جاءت لنشر مكارم األخالق، 
وهلا نظرة عاملية أو كونية كما يرى أركون يف حتليله، حيث خيصص 
ً                                                 فصال  كامال من أحد كتبه للمسألة األخالقية، خاصة يف الفكر    

رة منهجية                                         ً        اإلسالمي، يف ظل معطيات الراهن العاملي، ودائما  وفق نظ
اعتاد على إتباعها يف جممل دراساته املتنوعة، أي االنطالق من 
إشكالية حاضرة يف الوقت الراهن، مث الرجوع إىل جذورها وأصوهلا 

    ً                                              وأخريا  إجياد احللول اليت متكن الباحث من جتاوز أو اإلجابة  ،التارخيية
  .عن تساؤالت اإلشكالية املطروحة

شائكة سواء يف الفلسفة أو علم مسألة األخالق من املسائل ال
أن ما جاء به القرآن يف جمال األخالق ذو قيمة « االجتماع، غري

عظيمة، ال بالنسبة للحياة العلمية للمسلمني أنفسهم فحسب، بل 
ومعرفة القانون األخالقي كما جاء به .                         ً بالنسبة ألبناء البشر مجيعا  

           ً ويفتح آفاقا  القرآن يكمل النقص يف تاريخ املذاهب األخالقية، 

ا، ويف حل كثري من املسائل  جديدة يف دراسة املشكلة األخالقية ذا
تطور «                   ً     فاملفكرون يدركون جيدا  أن . )8(»والصعوبات اليت تثريها

األخالق مماثل لتطور املعرفة، وكالمها وجمموعة الظروف اليت حتيط 
به، فهي اليت تضيء له السبيل تساعد مساعدة فعالة على حتقيق 

، يف إطار كل اإلنسانية )9(»تقدم الذي يستطيع اإلنسان حتقيقهال
على اختالف املناهل، أي يف ظل نظرة كونية ال ختدم فئة أو عرق أو 

  .جهة دون غريها
                                       ً           فاألخالق اليت ترنوا إليها البشرية ليست حكرا  على أحد، 
وليست بيد أي من الديانات السماوية والوضعية، بل هي غاية 

ا تزود الفرد كما تزود احلكام  .هذه املعمورةاإلنسان على  فيكفي أ
بشىت أنواع املبـادئ والعقائد واملذاهب، اليت ميكن أن يستخدموها «

يف تنظيم العالقات بني الناس من أجل سعادة جمتمع سليم كرمي، 
ومجيع هذه األمور . ليحقق ذلك للجميع طاعة القانون واحلرية والرضا

ألفـراد واجلماعات، ويف الوقت نفسه حتـدد تشكل حاجات أخالقية ل
  .)10(»مسات الدولـة اليت تتمشى مع كرامة اإلنسان وعزة املواطنني

يتساءل حممد أركون عن الفكر األخالقي أو الثقافة األخالقية يف 
ظل السياقات اإلسالمية املعاصرة، لكنه سرعان ما جييب بأن العامل 

نعها منذ عهد مسكويه،                             ُ اإلسالمي غاب عن ساحة األحداث وص  
مل يعد أحد يهتم باألخالق كعلم  «:أي قبل ألف سنة، حيث يقول

كما حصل يف العصر الكالسيكي الذهيب من عمر احلضارة العربية 
اإلسالمية، ينبغي أن نعرتف بأن الشيء املوجود واملهيمن على 
جمتمعاتنا هو اخلطاب اإلسالمي الشعبوي املتزمت إلسالم تسيطر 

نظمة ذات احلزب الواحد واليت تعاين من نقص هائل يف عليه األ
املشروعية الدميقراطية، ولذلك فهي تتمسك بأهداب اإلسالم وتزعم 
ا ختدم اإلسالم وتبين اجلوامع، حىت من دون احلاجة إىل تلك  أ

  .)11(»اجلديدة، لكي تكسب بعض املشروعية يف أعني اجلماهري
سلمني، بل لألسف عرف غري أن هذا الوضع مل يستمر لدى امل

     ً     ً                                             تراجعا  كبريا  يرجعه أركون إىل ضيق األطر االجتماعية للمعرفة، 
وغياب التفاعل اجلديل بني العقل واإلميان نتيجة تقلص مساحة 
العقل مقابل الدين وانعدام العالقة اإلجيابية بينهما، فإذا وجدت 

عكس عالقة توترية جدلية صراعية خالقة بني العقل واإلميان، ان«
وهو . )12(»        ً                                ذلك إجيابا  على الفكر األخالقي وإال حصل العكس

العالقة بينهما إجيابية «واقع املسلمني بني األمس واليوم ، فقد كانت 
خصبة إبان العصر الكالسيكي من عمر احلضارة العربية اإلسالمية، 
                                     ً             ً          أي إبان العصر الذهيب، فالعقل كان موجودا ، ال بل مزدهرا  واإلميان  

    ً                                                وجودا ، والعالقات التفاعلية بينها كانت خصبة ومبدعة، مث كان م
فقد . تدهورت األمور بعدئذ إبان عصور االحنطاط والتكرار واالجرتار
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تراجعت مكانة العقل يف اإلسالم إبان هذه العصور املتأخرة ومل يبق 
  .)13(»                                               ً يف الساحة إال التدين املتكلس واملتحجر واملنغلق عموما  

ا مل تعط األجوبة وحىت بالنسبة لل علوم اإلنسانية واالجتماعية فإ
فكل . الكافية املتضامنة مع مهوم اإلنسان وقيم احلق والعدل واإلخاء

ما توصل له من تطور وتقدم معريف وتكنولوجي، وكل ما حصل من 
. تطور ثقايف ال معىن له بدون أخالق حىت ولو مت الوصول إىل الذروة

مبراجعة شاملة للموضوع على ضوء  لذلك وجب حسب أركون القيام
خمتلف التطورات اليت عرفها العامل، خاصة التطورات احلديثة املتسارعة 
ائيا                                                         ً اليت غريت الكثري من املفاهيم وأدخلت مفاهيم جديدة قضت 

اجلهاد واحلرب املقدسة أو الدولة األمة : على املفاهيم القدمية مثل
يات موضوعية جديدة وأدوات ، وينبغي أن يتم ذلك مبعط...وغريها 

فكرية جديدة قادرة على بلورة علم أخالق جديد يتجاوز كل 
الرتكيبات الالهوتية القدمية وكذلك اإليديولوجية املعاصرة حىت ال جيد 

يف املخيال الديين املشرتك «                          ً  الدارس أو الباحث نفسه غاطسا  
  .)14(»لالهوت القرون الوسطى لدى خمتلف أديان التوحيد

خالق الكونية عند أركون تبدأ بنقد الفكر اإلسالمي والفكر فاأل
وهذا يعين «:الغريب يف تعاطيهما مع املسألة األخالقية، لذلك يقول

أن تصوري لألخالق اليت أدافع عنها على مدار هذا املسار املعريف 
. التأملي أو هذه الدراسة املطولة، هو تصور نقدي بشكل راديكايل

صر نفسه بتعاليم دين حمدد يعترب نفسه أفضل أقصد بذلك أنه ال حي
من كل األديان األخرى، كما ال حيصر نفسه بذلك التصور 
الدوغمائي الضيق لألنوار، ذلك التصور املضاد بشكل فج لألديان 
التقليدية من دون أن يكلف نفسه عناء املرور مبرحلة النقد الذايت أو 

أن تصوري اجلديد كما . تطبيق املراجعة العقالنية على نفسه
لألخالق ال حيصر نفسه بنطاق العلوم االجتماعية اليت جترت منذ 
القرن التاسع عشر تلك الراديكالية املتطرفة للنقد االجتماعي احملصور 

  .)15(»باملسار التارخيي ملسار اجملتمعات األوروبية فقط
  ::ـــــ حوار األديان في فكر أركونـــــ حوار األديان في فكر أركون  33

ة عند الدكتور حممد أركون دون ال تكتمل هذه األخالق الكوني
احلديث عن األديان، خاصة األديان التوحيدية أو السماوية الثالث 

، وضرورة القيام حبوار شفاف يضع يف )اليهودية، املسيحية واإلسالم(
احلسبان التغريات اليت تطبع العامل اليوم، هذا احلوار ال جيب أن يكون 

اإلرادة احلقيقية من أجل على املستوى النظري، وإمنا جيب توافر 
تطبيق املشروع النظري على أرض الواقع، وهذه اإلرادة يشرتك فيها 

كما يشرتك فيها األفراد واجلماعات، ورجال الدين . اجلميع
ألن املسألة تتعلق بتغيري أمناط الفهم والتأويل لإلنسان «والسياسة، 

انية، ذا من جهة، ومن جهة ثه. )16(»وللتاريخ والدين واحلقيقة

فلكل شعب حضارته وثقافته وأسلوب حياته ومنط سلوكه وجوهر «
عقيدته وكل هذه اخلصوصيات جيب أن حترتم لكي تتفاعل مع 
احلضارات األخرى والثقافات األخرى من أجل الوصول إىل مبادئ 

  .)17(»هادية وأسس مشرتكة للعالقة بني الشعوب
ن منذ أكثر من ولتحقيق هذه املبادئ املشرتكة، قدم حممد أركو 

عقدين من الزمن برنامج عمل وخطة منهجية تسمح بالوصول إىل 
نظرة كونية لألخالق وذلك يف إطار حوار بني األديان، هدفه األمسى 
خدمة اإلنسانية مجعاء، دون النظرة إىل اجلانب العقائدي اخلاص 
باألفراد أو اجلماعات، حيث انطلق يف هذا املشروع من اجملتمع الذي 

مي إليه، وهو اجملتمع اإلسالمي، أين يتطلب من هذا اجملتمع تغيري ينت
وهو يدخل يف .                                          ّ  نظرته لدينه ولآلخرين من غري املشاركني له يف املل ة

إطار نقد العقل اإلسالمي الذي تطور بعد األحداث اليت عرفها 
العامل أواخر القرن املاضي وبداية هذا القرن من انتشار غري مفهوم 

ا يسمى باإلرهاب الدويل العابر للقارات، الذي تطور إىل للعنف أو م
  .نقد العقل الديين اخلاص بالديانات التوحيدية الثالثة

، مطالبة بتغيري )اليهودية، املسيحية واإلسالم(فالديانات الثالث 
أو تعديل مواقفها املختلفة، التقليدية واملوروثة، دون النظر إىل أي 

امها بالتقصري أو ام اجلميع  جهة وا جعلها هي السبب، بل جيب ا
بالنقص والتقصري واإلمهال، فالنقص أو املسؤولية ال تقع على 
اإلسالم أو العامل اإلسالمي فحسب، إمنا تقع على الغرب املسيحي 
املتحالف أو املتواطئ مع اليهودية خاصة يف القضية الفلسطينية، اليت 

راع بني الطرفني تشكل أحد األسباب العميقة للتصادم والص
ينبغي العلم «:ويف هذه القضية يقول أركون. اإلسالمي والغريب عموما
ا بشكل مكثف  _ أن احلرب اإلسرائيلية الفلسطينية جتسد يف ذا

مجيع اهليجانات اجلاحمة، والنبذ املتبادل، واألساطري التارخيية، 
واألحقاد القاتلة، واحلسابات اجليوبوليتيكية، واملنافسات 

  .)18(»ديثةاحل
لذلك فهو يدعو مجيع األطراف إىل ضرورة القيام بنقد ذايت 
راديكايل لكل جتارب املاضي وإعادة قراءة الرتاث الديين للديانات 

قد ال يهدف البتة إىل « الثالث على ضوء املستجدات الراهنة، وهو
أي شكل من أشكال التوفيق أو التلفيق فيما بني الديانات الثالث، 

دف منه هو تقدمي قاعدة إبستيمولوجية صلبة مشرتكة بغية إمنا اهل
الكشف عن كيفية حصول الصريورة االجتماعية التارخيية املشرتكة 

واملقصود باالعتقاد والال  .)19(»لتشكيل أنظمة االعتقاد والال اعتقاد
اعتقاد يف حتديد املفاهيم عند الدكتور، هو ذلك السياج الدوغمائي 

عليه املؤمنون واملعتنقون للديانات الثالث، فكل  الذي يعيش فيه أو
واحد منهم يؤمن مبجموعة من االعتقادات والعقائد، مث يعتربها هي 
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الصحيحة بصفة مطلقة، بديهية ال تناقش، وبنفس الطريقة 
ا الغي، فاسد أو غري صحيح                   ُّ                                   واألسلوب، ورمبا أشد  يعترب ما دو

املسلم، كما هو اعتقاد ودخله التحريف أو التزوير، وهو اعتقاد 
املسيحي واليهودي، حىت نصل حسب أركون إىل نظام من اإلميان 
والال إميان أدى إىل العديد من االحنرافات حنو التطرف والتعصب، 

ما تشهد على ذلك خمتلف احلروب املقدسة، التكفري املتبادل  :مثل
اوالعداوة املستمرة حىت اآلن بني أصحاب هذه الديانات واملؤمن   .ني 

أركون، بعد عملية النبش املستمر يف حلقات حممد لقد حاول 
ا األوىل، تقدمي  التاريخ، قصد الوصول إىل عمق الظواهر وأسبا

لالنتقال من ) الزحزحات(جمموعة من املقرتحات أو كما يسميها 
السياجات الدوغمائية املغلقة إىل الفضاءات املفتوحة اليت يتم فيها 

ذه األديان خيدم مصلحة البشرية مجعاء، ومن أهم حوار جاد بني ه
هذه املقرتحات جند نقد اخلطاب الديين، منح نظرة جديدة حلوار 

هذه النقاط الثالث اعتربها .            ً                   األديان وأخريا  عودة مفهوم األنسنة
أركون من خالل مشروعه الفكري هي األركان األساسية اليت جيب 

ففي نقد اخلطاب الديين،  .الوقوف عندها يف أي حوار فعال وبناء
ً                           ً       ً             يقدم عرضا  مطوال  عن الشخصيات البارزة فلسفيا  ودينيا ، واليت تعترب       ً        
مبثابة املرجعيات الفكرية يف األوساط الثقافية والدينية واالجتماعية، 
مثل الفيلسوف املسيحي اإلسباين رميون لول، الذي يعترب مؤسس 

طاء الثقافيون بني فكرة حوار األديان، وكذلك ما يسميهم بالوس
موسى بن ميمون عن  ،ابن رشد عن اإلسالم(اإلسالم والغرب، وهم 

  ).اليهودية وتوما اإلكويين عن املسيحية
م يف إزالة «فمؤلفات هؤالء  تشهد على عظمتهم الفكرية، وإراد

                                  ً                      اهلوة ونزع التعارض الذي اعتربوه سطحيا  فقط فيما بني الشريعة 
منهم كان يرغب يف التوفيق بني شريعته كل واحد        ً وطبعا  . واحلكمة

أما بالنسبة  .)20(»اخلاصة اليت يعتربها الدين احلق والطريق املستقيم
للصيغة اجلديدة حلوار األديان ، فأركون ينطلق من نقده للحوارات 
ا تتم دون التعرض  اليت متت، واليت شارك يف العديد منها، كو

ة وجارحة وأساسية، فهناك شبه للمسائل اجلوهرية واليت يعتربها حارق
اتفاق ضمين بني املتحاورين على عدم فتح هذه امللفات الكربى، 

التشكيك يف العقائد األرثوذكسية إىل _ حسبه _ فهو يؤدي 
الراسخة املوروثة عن األديان الثالثة منذ البداية، وهذا ما يفوت 

عن الفرصة على هذه احلوارات وينقص من فعاليتها وجيعلها حتيد 
ا، حيث يقبع كل طرف يف مواقعه الالهوتية اليت ينطلق منها  غايا
دون أي تغيري أو تعديل يف هذه املواقع، وبالتايل بدل التقريب بني 
األديان، تعمل هذه احلوارات على ترسيخ املواقع التقليدية، لذلك 

إرادته يف جتاوز الوضع والبحث عن صيغة جديدة أو عن يعلن أركون 
  .ايرة إلقامة حوار حقيقي فعال ومثمرطريقة مغ

فلماذا احلوار إذن؟ إما أن نتخلى عن املواقع «:أركونحممد يقول 
ا ،الالهوتية القدمية إن ما سأقوله اآلن ميثل . وإما أن نظل متشبثني 

ُ                                    جتاوزا  لكل ما قيل أو ك تب داخل إطار حوار األديان يف السنوات                  ً    
وهو  .         ً    ً         دو يل كالما  هشا  غري مقنعإنين أريد جتاوزه ألنه يب. املاضية

 ،                  ً                                      كالم ال تارخيي، وغالبا  تبجيلي ال يقدم وال يؤخر أو قل إنه يؤخر
ألن كل طرف يكتفي بتبجيل عقيدته عن طريق سرد املواقع التقليدية 

فهو يعتقد أنه ال . )21(»وبالتايل، فهو يشبه حوار الطرشان. املعروفة
، وعدم حتاشي الطابوهات بد من فتح امللفات الكربى واحلقيقية

مهما كانت، ألن ذلك هو السبيل األمثل لزحزحة املشاكل الالهوتية 
  .القائمة بني األطراف املتصارعة
اخلروج _  مسلمني ومسيحيني ويهود_ كما ينبغي على اجلميع 

م الدوغمائية املغلقة واملوروثة عن الفكر القروسطي، واليت  من سياجا
وعملية . قد يف دينه الطريق املستقيم الوحيدجتعل كل واحد منهم يعت

نقد العقل (اخلروج هذه تتم من خالل تعميم برنامج أركون 
على الديانات الثالث، فهي معنية وملزمة بالقيام بعودة ) اإلسالمي

نقدية على مسارها، تراثها وتارخيها، وأن تتوقف عن نزع املشروعية 
ة واملسيحية، والتالعب على ما يسمى احلرب املقدسة عند اليهودي

شروط ضرورية من «فهي . السياسي مبفهوم اجلهاد عند املسلمني
أجل تفكيك اجلهل املزدوج املرتاكم لدى كل تراث عن نفسه وعن 
تراث اآلخرين بدرجة أكرب، وهذا اجلهل هو السبب الرئيس يف 
إشعال فتيل التصادم والعنف، وتفكيك هذا اجلهل مث إحالل املعرفة 

وعية املنفتحة حمله من شأنه أن يزحزح األمور حنو فضاءات املوض
  .)22(»جديدة للمعقولية والفهم واحلوار املثمر

أما النقطة األخرية يف شروط حوار األديان، فهي العودة إىل أحد 
املفاهيم اجلوهرية أو احملورية يف فكر أركون، وهو مفهوم األنسنة، 

لف األطراف لبعضها حيث يركز يف هذه النقطة على نظرة خمت
البعض، نظرة املسلمني للغرب، وصورة اإلسالم لدى الغرب، إذ 
يالحظ أنه رغم أمهية املوضوع إال أنه مل حيظ بالدراسة والبحث 
ا متت يف دوائر  واالهتمام الالزم يف السياقات الفكرية املعاصرة، وأ

م إىل اجل ماهري ضيقة لدى املفكرين األكادمييني الذين ال تصل أصوا
                   ً                                        وال تؤثر مواقفهم كثريا  يف تغيري الصورة املشوهة املتبادلة بني خمتلف 

فال ميكن أن يستمر الغرب يف اإلعالن عن كونية قيمه من  .األطراف
دون إشراك املسلمني وأخذهم باحلسبان من منطلق إنساين، والكف 
عن اعتبارهم مصدر الشر املطلق، والكف بالدرجة األوىل عن إرادة 

  .                         َّ        يمنة والبطش والدوس عن قي م اآلخريناهل
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كما هو مطلوب بنفس القدر من املسلمني أن يكفوا عن شيطنة 
الغرب ككتلة واحدة، وأن يكفوا عن تغذية العنف من خالل 

، ويتحولوا إىل )اجلهاد(التالعب باملفهوم الالهويت ـ السياسي املدعو 
فقد أصبح . توعية اجلماهري وتعليمها وحتسني ظروف معيشتها

اإلنسان هو العدو األول لإلنسان، يف ظل الشيطنة املتبادلة بني 
اإلسالم والغرب، والنظرة العدائية املستمرة اليت حتركها مصاحل غري 
معلنة من الطرفني، خاصة الطرف الغريب املهيمن على مكامن العيش 

ومن مث ال بد من تدارك الوضع . الكرمي لإلنسان على هذه األرض
ياع اإلنسان، وإعادة االعتبار للموقف األنسين القائم على قبل ض

احرتام اإلنسان واألديان واملهموم بإرادة املعرفة ومقارعة احلق باحلق 
  .للحق كما يقول املتصوفة

  ..األنسنة والتأويل عند أركوناألنسنة والتأويل عند أركون: :      ً ثانيا  
تعترب مشاريع العقالنية النقدية، أو نقد العقل، من بني أهم 

دف هذه املشاريع الفكرية  والفلسفية يف العصر احلديث، حيث 
املشاريع إىل ختليص الفكر العريب من كبوته، فهي تسعى إىل إنقاذ 
اجملتمعات العربية واإلسالمية من ختلفها احلضاري، وتعمل من أجل 

ا تركز على نقد أسس «قيام النهضة املنشودة، إذ تتفق  مجيعها يف كو
ا مشاريع العقل املنتج للفكر والثقافة وا حلداثة، مبعىن آخر أ

إبستيمولوجية، هدفها هو الكشف عن الشروط واإلمكانيات 
، وبالطبع حممد )23(»التارخيية واملنطقية واللغوية اليت حتكم املعرفة

أركون يسبح يف هذا الفضاء وباقتدار، فهو صاحب مشروع أو 
ا برنامج نقدي شامل، يدرس شروط صالحية كل املعارف اليت أنتجه

  .العقل البشري
ومن بني املفاهيم األساسية اليت يرتكز عليها مشروع أركون جند 

ما  مسألتان تشقان فكره من البداية «األنسنة والتأويل، حيث أ
ارتبط به مفهوم األنسنة يف الفكر العريب منذ قد ، ف)24(»وحىت النهاية

ويه جيل مسك_  نزعة األنسنة يف الفكر العريب(أطروحة الدكتوراه 
، وواصل اهتمامه به حىت أصبح يعرف به أكثر من )_والتوحيدي 

فهدفه «أما التأويل فهو جوهر مشروعه ككل، . غريه يف عامل الفكر
األمسى هو تقدمي تأويل جديد للظاهرة الدينية بشكل عام وللفكر 

  .)25(»اإلسالمي بشكل خاص
  ::ـــــ مفهوم األنسنةـــــ مفهوم األنسنة  11

تأيت يف ... سنة، واإلنسانويةمصطلحات النزعة اإلنسانية، األن
اللغة العربية من ترمجات الكلمة أو املصطلح الفرنسي 

)Humanisme( والذي يشتق من الكلمة الالتينية ،
)Humanistas(تعهد اإلنسان لنفسه بالعلوم الليربالية «:، واليت تعين

ا يكون جالء حقيقته كإنسان متميز عن سائر  اليت 

عد ذلك من يتعاطى الدراسات األدبية، لتعين ب. )26(»احليوانات
إذ ارتبط . )27(موروث الفروع الليربالية عند قدامى الكتاب الالتينيني

ظهور األنسنة أو املذهب اإلنساين بعصر اإلصالح الديين، وعصر 
 ،النهضة يف أوروبا يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني

ومن  ،ومن اهللا إىل اإلنسان أين بدأ التحول من الدين إىل العلم،
فقد ركز اإلصالح الديين على . املاضي إىل احلاضر واملستقبل

االعرتاف بدور العقل ومكانته يف البحث احلر واملستقل عن كل 
املؤسسات واهليئات سواء أكانت سياسية أو دينية، أي زعزعة اهليمنة 

وسط بني اهللا العقائدية اليت مارستها الكنيسة، وبالتايل رفض فكرة الت
  .واإلنسان وجعل العالقة مباشرة دون وساطة

 فمفهوم األنسنة يف عصر النهضة أو يف الفكر الغريب، تعين
              َّ                                          الثقافة اليت مي زت إيطاليا يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر «

ا الفريدة بعد ذلك إىل كافة سرايا أوروبا، وهي  واليت نقلت إجنازا
                         ً       ً     إلغريقي والالتيين بوصفهما منطا  مثاليا  من تتمثل يف دراسة األدب ا

إن املوقف الفكري املركزي للنزعة اإلنسانية هو  .الرتبية واحلضارة
أي أن احلركة الفكرية اليت . )28(»الرجوع إىل أصالة النصوص القدمية

ظهرت يف إيطاليا مث انتشرت وتوسعت إىل كل أرجاء أوروبا يف عصر 
ية يف حد ذاته، وسعت إىل جعله النهضة، جعلت من اإلنسان غا

املثل األعلى يف كل اجملاالت، فأصبح بذلك اإلنسان هو مركز أو 
هذه النظرة مثرة جهود الكثري من املفكرين والفالسفة، ف .حمور الكون

       ً                  ، مرورا  بأمثال جون كالفن )M . LUTHER(      ً               انطالقا  من مارتن لوثر 
)J . CALVIN  ( جون هوس ،)Jean HUS (الند وأندري ال
)Andrée LALANDE ( وصوال  إىل جون بول سارتر                   ً    )J.P. 

SARTRE ( وبول ريكور)Paul RICOEUR .( وكلهم يلتقون يف
، )29(»االعرتاف بأن اإلنسان هو مصدر املعرفة«:أن األنسنة هي

مركزية إنسانية مرتوية، تنطلق من معرفة اإلنسان، وموضوعها «:وهي
ل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، تقومي اإلنسان وتقييمه واستبعاد ك

سواء بإخضاعه حلقائق ولقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويهه 
ً      ً                      من خالل استعماله استعماال  دونيا ، دون الطبيعة البشرية                       «)30(.  

وليدة الفكر التنويري أو الفلسفة   ،فاألنسنة يف الفكر الغريب
 نيالتنويرية، وهو ما يؤكده علي حرب يف هذا الشأن، ح

ا مثرة لعصر «:يقول وبالطبع هذا شأن األنسنة أو النزعة اإلنسانية، إ
التنوير ولالنقالب على الرؤية الالهوتية للعامل واإلنسان، أي هي مثرة 

ذا املعىن فإن األنسنة . رؤية دنيوية وحمصلة فلسفة علمانية ودهرية
ب وحس. ، بينما يف الفكر العريب)31(»هي الوجه اآلخر للعلمنة

متاثل من حيث )  Humanistas( أركون فإن ترمجة الكلمة الالتينية 
املعىن أو تطابق كلمة أدب باملعىن الكالسيكي للكلمة وليس باملعىن 
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وجود ثقافة كاملة أو : فهذه الكلمة تعين ما يلي«. الضيق احملدث
ا ثقافة حتتوي  ،أي تلم بكل شيء ،متكاملة ال يعرتيها النقص إ

وتتجسد يف شخصيات تتميز . ع املعارف والعلومعلى كل أنوا 
باألناقة األخالقية املرهفة، والزي احلسن، واللياقة املهذبة، والفهم 
ا تتميز مبراسم صارمة  العايل للعالقات االجتماعية، وباختصار فإ

دف إىل توفري اخلري لكل . ودقيقة يف العادات والسلوك وهي مراسم 
مكانيات اجلسدية واملعنوية والثقافية للفرد اجلماعة عن طريق تنمية اإل

ا على التفتح واالزدهار   .)32(»ومساعد
أركون قام بنحت هذا املفهوم للتفرقة بني النزعة حممد لكن 

اإلنسانية واألنسنة، وكذلك ليقوم بلفت االنتباه، وهو ما يصرح به 
 )كاألنسنة(                       ً      ً  وأنا عندما اعتمدت مصطلحا  غربيا  «:    ً        شخصيا  حني قال

فإين أردت لفت االنتباه إىل ضرورة إعادة التفكري يف النزعة الدينية 
تلك األبعاد الغائبة «، حيث يقود هذا االلتفات إىل )33(»اإلنسانية

بعد ازدهارها يف عهد األدب واألدباء، مث لكي أدعو بإحلاح إىل 
ضرورة إحياء املوقف الفلسفي يف الفكر العريب خاصة والفكر 

، وكنت أعتقد وال أزال بأنه ال سبيل إىل االعتناء اإلسالمي عامة
ً      ً                           مبصري اإلنسان اعتناء شامال  نقديا ، بدون التساؤل الفلسفي عن                       

  .)34(»آفاق املعىن اليت يقرتحها العقل ويدافع عنها
                        ً       ً                        ومن بني الذين ميثلون منوذجا  حقيقيا  يف األنسنة عند أركون، جند 

لى الكثري من املفكرين بال شك أبو حيان التوحيدي، إذ يفضله ع
والفالسفة من عصره، أبرزهم مسكويه واجلاحظ وابن رشد وغريهم 

، ويرجع ذلك كون التوحيدي رفض األنسنة الشكلية أو ...
، )العلم بالعمل والعمل بالعلم: (السطحية وأراد أن يطبق شعار

اإلنسان أشكل على (وتظهر قوة التوحيدي يف عبارته الشهرية 
                                        ّ هذه العبارة أو التساؤل حسب حممد أركون يبني   ، ألن)اإلنسان

. كيف ميكن أن نصاحل اإلنسان مع نفسه بطريقة علمية ملموسة«
                       ً                                أقصد بطريقة تتجسد سياسيا ، وتتجسد يف نظام أخالقي معاش على 

                            ً             كما تتجسد يف نظام اقتصادي أيضا  فيه شيء من . أرض الواقع
هي اإلنسية والنزعة هذه ... العدالة واملساواة يف الفرص واحلظوظ

اإلنسية احلقيقية والفلسفة القائمة على اإلنسان واحرتام اإلنسان 
حتديد اإلنسية «وهذا هو . )35(»                  َّ             واعتباره أغلى وأعز  شيء يف الوجود

اإلنسية هي املزج بني الثقافات واحلضارات وصهرها يف : بالذات
  .)36(»بوتقة ما، وبيئة ما

ة اإلنسانية يف الفكر العريب أركون بوجود النزعحممد يعتقد 
اليت تقوم على الفلسفة العقالنية وتتخذ من ، وهي واإلسالمي

          ً                                                اإلنسان حمورا  هلا، وهي من احلقائق التارخيية اليت اكتشفها من خالل 
دراسته وحبثه يف الرتاث الفكري للكثري من األدباء والفالسفة أمثال 

ى إعادة طرح اجلاحظ، التوحيدي ومسكويه، وذلك ما يشجعه عل
وللوصول . وتنشيط قضية األنسنة يف السياقات اإلسالمية املعاصرة

، ةإىل حتقيق هذا اهلدف، مييز بني عدة أنواع من النزعات اإلنساني
        ً      ً                                              وليس نوعا  واحدا ، فيحدد كنوع أول األنسنة الدينية، فسواء أكانت 

ا حتمل عد ة تعبريات خمت«مسيحية أم إسالمية، فهي بال شك  لفة            َّ           ذا
متتد من الورع اهلادئ واملرتاح للمؤمن املعتدل، إىل الزهد الصارم 
والقوي للمؤمن املتعبد أو الناسك، ولكن اإلنسية الدينية تنتظم يف 

فمصري . )37(»مجيع احلاالت بالتسليم الواثق هللا واالرتباط املستمر به
ألن اهللا اإلنسان يف األنسنة الدينية مرتبط بالتعاليم اإلهلية املنزلة، 

  .تعاىل هو الذي يرسم له حدود فاعليته املعرفية واألخالقية
ترتبط بأرستقراطية «بينما حيدد األنسنة األدبية كنوع ثاين، وهي 

الروح واملال والسلطة، ففي زمن جند أن الرجال املوهوبني ال تتفتح 
مواهبهم إال يف ساحات األمراء أو يف صالونات األغنياء الكبار، 

نمط من األنسنة سيسيطر على كل احلقب الالمعة لتاريخ وهذا ال
، فهي تنتعش يف فرتات التاريخ الثقايف املزدهر، كما )38(»الثقافات

وخيصص النوع الثالث  .حدث يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
ا تدمج بني عناصر األنسنة الدينية  لألنسنة الفلسفية، اليت يعتربها أ

ا حتمل واألنسنة األدبية، ا تتميز عنهما بكو نظرية فكرية « غري أ
أكثر صرامة، كما تتميز بالبحث القلق واألكثر منهجية، واألكثر 

، أي هذا النوع من )39(»     ً                              تضامنا  يف حبث حقيقة العامل واإلنسان واهللا
األنسنة يركز على اإلنسان، من حيث هو عقل مستقل ومسؤول 

  .خرىويف حالة تفاعل مع عقول إنسانية أ
  ::ـــــ مفهوم التأويلـــــ مفهوم التأويل  22

ترد مصطلحات التأويل واهلرمينوطيقا، والفهم، والشرح، «
                                                    ً   والتفسري، والرتمجة يف الرتاث الفلسفي التأويلي متداخلة حينا ، 
           ً                     ً                  متناقضة حينا  آخر، ومتطابقة أحيانا  أخرى، وذلك بسبب 
التضمينات الداللية اليت يأخذها كل مصطلح واالختالف بني 

التأويليني يف توظيف هذا املصطلح أو ذاك، وما يرتتب عن الفالسفة 
الرتمجة من لغة إىل أخرى من تشويش داليل أو غموض والتباس 

فهذا التشويش أو الغموض . )40(»يكتنف هذا املصطلح أو ذاك
يطرح من جديد إشكالية غياب تأصيل املفاهيم واملصطلحات يف 

في العريب بالتحديد، ولذلك الثقافة العربية املعاصرة، واخلطاب الفلس
جند العديد من الرتمجات للمفهوم الغريب الواحد، وهذا ما يؤدي إىل 
االختالف، وما يؤدي إىل الرؤية غامضة واملفهوم قلق وغري مستقر، 
وذلك بسبب غياب اإلملام باألطر املعرفية والتحوالت التارخيية اليت 

  .هحتكم نشأة املصطلح يف فضائه املعريف اخلاص ب
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كلمة هرمينوطيقا يف اشتقاقها اللغوي القدمي ال خترج عن       ً فمثال  
معىن الشرح والتفسري ملا هو غامض ومبهم، أي شرح ما جيد العقل 
اإلنساين صعوبة يف فهمه، سواء يف املالحم اليونانية القدمية، أو 
إعادة شرح النصوص الدينية مع بداية عصر النهضة واإلصالح الديين 

أي القيام بعملية قراءة الكتابات . سادس عشر امليالدييف القرن ال
املقدسة والنصوص الدينية، والقيام بعملية تأويل لتلك النصوص 
والكتابات، وهي أبرز مشكالت اهلرمينوطيقا املتعلقة بالنص الديين 
املسيحي املنطلق يف الظهور ونشأة التأويل، ألن هذا األخري ظهر أو 

فن تفسري النصوص املقدسة، «:نون وهيتشكل من اجتماع ثالثة ف
اليت هي فرع أساسي بالنسبة ألدبيات الكتاب اليت تستهدف 
                             َّ                                الكشف عن احلقيقة الربانية املغل فة يف النص، وفن التأويل التشريعي 
الـذي يرمي إىل تطبيق املعىن العام ملعيار مرن على حالة خاصة، 

ض نفسها بوصفها أول اليت تفر ) Philologieفقه اللغة (والفيللوجيا 
 .)41(»علوم اإلنسان املتحررة من تبعيتها اخلالصة لعلم الالهوت

فهدف اهلرمينوطيقا هو جتاوز أزمة املعىن اليت يعاين منها اإلنسان، 
وذلك بقامة تأويل على أسس صحيحة، يركز على تعدد القراءات 

 ال بدل القراءة الواحدة للوصول إىل املعاين العميقة واخلفية اليت
  .تظهرها القراءة السطحية

أما يف لسان العرب للعالمة ابن منظور يف مادة التأويل فقد جاء 
واملراد . ..  َّ            َّ            َّ       َّ       َّ      َّ  أو ل الكالم وتأو له، دبره وقد ره، وأو له وتأو له، فس ره«أن 

بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج إليه دليل 
ِ             لواله ما ت ر ك ظاهر اللفظ       َّ                           والتأو ل والتأويل تفسري الكالم الذي  ...        ُ 

ويرى نصر حامد . )42(»ختتلف معانيه وال يصح إال ببيان غري لفظه
عدين اثنني قد يبدوان متعارضني، لكنهما يف                     ُ أبو زيد أن للتأويل ب  

  ُ                                        الب عد األول يتمثل يف داللة صيغة الفعل الثالثي «احلقيقة متكاملني، 
ومن هذه الداللة نفهم أن ... رجوعومشتقاته وفيها العودة وال) آل(

التأويل هو إرجاع الشيء أو الظاهرة موضوع الدرس إىل عللها األوىل 
ا األصلية اكتشاف املعىن ... حيث كانت مهمة التأويل... وأسبا

   ُ                والب عد الداليل الثاين . _ املوضوع_  األول والداللة األصلية للحدث
_  اية الشيءغ_ لغاية معىن الوصول إىل ا هو ،للصيغة الثالثية

 .)43(»بالرعاية والسياسة واإلصالح

ويف نفس السياق كان موقف الدكتور حممد أركون، حيث يؤكد 
علم التأويل كفن للتساؤل أو طرح األسئلة والقيمة التثقيفية «أن 

_ لصراع التأويالت فيما بينها مل يدخال بعد إىل الساحة العربية 
ما مل يدخال س. اإلسالمية احة البحث العلمي أو التعليم اجلامعي إ

اللهم إال بعض االستثناءات القليلة واخلاصة ببعض الشخصيات 
ما . اجلريئة ولكن اجملربة على التزام احليطة واحلذر املستمر وبالطبع فإ

مل يدخال إىل ساحة التبادالت اليومية أو احلوارات اخلاضعة ملراقبة 
  .)44(»ةة املهيمناألرثوذكسية الدينية أو السياسي

  ::ـــــ عوائق األنسنةـــــ عوائق األنسنة  33
حيدد الدكتور حممد أركون أربعة عوائق رئيسية تقف أمام قيام 
األنسنة، وهي نفس العناصر اليت استخلصها األستاذ مصطفى كيحل 

فعرب كل الدراسات ). األنسنة والتأويل يف فكر حممد أركون(يف كتابه 
ا أركون، ومن خالل مشروعه ا لكبري كانت هذه العناصر اليت قام 

ً                                    األربع عائقا  ومشكال  مل ميكن العقل اإلسالمي من حتقيق الوثبة        ً          
النهضوية ومل يسمح بتحرير العقل من القيام بدوره املبدع الذي خلق 
من أجله، وهو ما سوف نتطرق إليه من خالل شرح نظرة أركون هلذه 

مي والفكر العوائق وكيفية تأخريها ووقوفها يف وجه العقل اإلسال
  .العريب اإلسالمي
  ::أ ــــ األرثوذكسيةأ ــــ األرثوذكسية

                                ً                    يف أغلب احلاالت يتم نقل الكلمة حرفيا  عن اللغة الفرنسية 
)ORTHODOXIE( مبعىن الرأي املستقيم أو الصحيح، وهناك من ،

كما فعل مجال شحيد يف ترمجته لكتاب ) الصراطية(إىل يرتمجها 
م تراث عصر األنوار يف ، العقل اإلسالمي أما)رون هاليرب(املستشرق 

، ويف كل احلاالت _اجلهود الفلسفية عند حممد أركون _ الغرب 
تعين األرثوذكسية مجلة القضايا واملقرتحات اليت تؤخذ كحقائق 
وتستخدم كمرجعية للتمييز بني اآلراء الصحيحة واملطابقة واآلراء 

يف حني يرى حممد أركون يف قراءته للرتاث اإلسالمي  .املنحرفة
                                ً       ً       ً           ولنصوصه املقدسة أن األرثوذكسية حمددا  أساسيا  وعائقا  جيب جتاوزه 
من خالل انتهاك مسلمات العقل األرثوذكسي، وتفكيك فرضياته 
ا تعارض كل حماوالت أنسنة الرتاث وفتحه على  وأشكلة بداهاته، أل

هذه فقد تأسست . املختلف واملتعدد وجعله يقبل أكثر من قراءة
 موعة من النصوص، منها حديث الرسول على جماألرثوذكسية 

املعروف يف الرتاث العريب واإلسالمي حبديث الفرقة الناجية، حيث 
ا هي الفرقة  تستند كل الفرق على هذا احلديث، وترى نفسها أ
الناجية، أي تعترب نفسها على صواب والفرق األخرى على خطأ، 

 على حق، وأن وبالتايل فإن هذه الفرقة الوحيدة، حسب أركون اليت
ا خاطئ وعلى  فهمها للدين اإلسالمي وممارسته به صحيحة وما دو

اجلماعة (ضالل، وهي ما يسميها الدكتور حممد أركون 
  ).األرثوذكسية

حيدد أركون جمموعة من الشروط املعنوية لألرثوذكسية، منها 
منسجم وثابت يتحرك فيه ) Sémantique(وجود حقل معنوي 
أو الرسالة (الناقلني واملستقبلني للوديعة األولية بدون أي خالف كل 

ا، وكذلك أحادية املعىن بالنسبة للنصوص ) األولية وكل توليدا
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املنقولة واملوضحة واملشروحة بشكل مطابق وصحيح من قبل التفاسري 
ً      ً      ً    ويفيد ذلك أن هناك حقال  دالليا  ثابتا  ال « .اليت وصلتنا عرب الرتاث                     
حلقل املعنوي يستطيع املؤمنون إعادة حتيينها يتغري، ودالالت هذا ا

ومتثلها عرب التاريخ، وهذه الدالالت هي واحدة، وهي نفسها املثبتة 
  .)45(»يف التفاسري اليت وصلتنا

                                  ِّ                 هذه األسس أو الشروط وغريها كثري، ال متك ن من أنسنة الرتاث 
ها، وتقدمي قراءة معاصرة يف النصوص املقدسة إذا مل تتم عملية انتهاك

ألنه بالنسبة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية احلديثة ال ميكن احلديث 
أحادية املعىن هي «عن أحادية املعىن، فحسب علي حرب إذا كانت 

خداع على املستوى املعريف، فإن مآهلا االستبداد السياسي 
واالضطهاد الديين واإلرهاب العقائدي والفكري كما يشهد على 

وكما يقرأ  ،                ً        ً اإليديولوجيات قدميا  وحديثا  ذلك تاريخ األديان و 
النصوص أهل العقائد واملذاهب والباحثون عن األصول، من النص 

فالكليانية هي ... الديين اإلجنيلي إىل القرآين حىت النص املاركسي
  .)46(»الوجه اآلخر ألحادية املعىن
  ::ب ــــ السياج الدوغمائي ب ــــ السياج الدوغمائي 

الدوغمائي أو العقلية  ال ميكن الفصل بني األرثوذكسية والسياج
ا جوهر األوىل، فكل أرثوذكسية هي باألساس  الدوغمائية، أل

فهذا املصطلح دخيل على اللغة العربية، ويقابله العقائدية . دوغمائية
والوثوقية، والدوغمائية ترتبط بالروح املغلقة بغض النظر عن املضامني 

... ة أو غريهاسواء أكانت إيديولوجية أو دينية أو طبقية أو عرقي
ترتكز على ثنائية ضدية حادة، فهي نظام من اإلميان والعقائد ونظام 
من الال إميان والال عقائد، حيث حيدد أركون هذا النظام بثالثة 

إنه عبارة عن تشكيلة معرفية مغلقة : حمددات أو خصائص، وهي
ً        ً                               قليال  أو كثريا  ومشكلة من العقائد والال عقائد   أو القناعات والال(   

مث إنه يتمحور حول لعبة مركزية من . اخلاصة بالواقع) قناعات
). أو اإلميانات اليقينية ذات اخلصوصية واألمهية املطلقة(القناعات، 

    ً                                                  وأخريا  إنه يولد سلسلة من أشكال التسامح والال تسامح اجتاه 
  .)47(اآلخر

ذا املعىن هو تلك املساحة اليت من « فالسياج الدوغمائي 
واليت ترتبط  واليقينيات املغلقة اليت ال ميكن اخلروج منهاالقناعات 

وتشكل معارضة . بأرثوذكسية دينية ومذهبية وإيديولوجية معينة
صرحية لكل حماوالت لالستكشاف والتحري وإعمال الروح النقدية، 
ويرى حممد أركون أن اجملتمعات العربية واإلسالمية راحت تنكفئ 

ا داخل السياج الدو  غمائي املنغلق وقد ازداد هذا السياج قوة على ذا
اهللا، السلطة السياسية :      ً                              وتوسعا  لعدة أسباب حيث حيددها أركون يف

  .)48(»واجلنس

  ::ج ــــ سيطرة المفكر فيهج ــــ سيطرة المفكر فيه
يوجد يف الوقت الراهن، أربعة أنواع من اخلطاب تسيطر على 
الفكر اإلسالمي، تتنافس فيما بينها حول متثيل اإلسالم، ويدعي كل 

اخلطاب اإلسالمي : احد أنه املمثل الشرعي للدين اإلسالمي، وهيو 
املعاصر، وهو خطاب سياسي متثله احلركات اإلسالمية السياسية، 
يعتمد على التجيش السياسي وحيظى بانتشار اجتماعي واسع، 
حيث ينغرس هذا اخلطاب ضمن البعد األسطوري للرتاث يف الذي 

مث أن . الدينية هلذا الرتاث بالذاتيعلمن على غري وعي منه املضامني 
اخلطاب اإلسالمي الكالسيكي الذي يهتم بتاريخ الرتاث، أي 

واخلطاب . مبراحل تشكله يف اجملموعات النصية الصحيحة
االستشراقي، الذي يهتم بالنقد الفيللوجي والتارخيي ملرحلة التشكيل 

أركون،  أما اخلطاب الرابع واألخري، والذي يتبناه حممد. والتأسيس
هو اخلطاب الذي تستخدمه علوم اإلنسان واجملتمع، وهو الذي ف
الثالثة السابقة من أجل  اتيهدف إىل إعادة النظر يف اخلطاب«

الكشف عن األسئلة املطموسة فيها واملرمية يف دائرة املستحيل 
               ً                وهذا ما جيعل ممكنا  بالتايل القيام . التفكري فيه ودائرة الال مفكر فيه

  .)49(»نقدية معاصرة ملشكلة الرتاث والرتاثات يف اإلسالم باستعادة
واهلدف األساس بالنسبة حملمد أركون من بلورة هذه املصطلحات 

، فريجع إىل حماولة )املفكر فيه، املستحيل التفكري فيه، الال مفكر فيه(
إغناء تاريخ الفكر عن طريق إضاءة الرهانات املعرفية والثقافية «

... لتواترات املوجودة بني خمتلف التيارات الفكريةواإليديولوجية ل
وإجياد حركية للفكر اإلسالمي املعاصر، وذلك برتكيز االهتمام على 

اليت ) أو احملرمات(املشاكل اليت كانت قد أقصيت والطابوهات 
. )50(»أقامها واحلدود اليت رمسها واآلفاق اليت توقف عن التطلع إليها

ة كبرية من الال مفكر فيه أن هناك مساح«وهذا يعين 
)L’impensé ( واملستحيل التفكري فيه بلغة حممد أركون، وهي

ألن اخلطاب اإلسالمي . املساحة اليت جيب الشروع غي تفكيكها
                                     ً     ً         الكالسيكي واخلطاب اإلسالمي املعاصر حيمل حجما  كبريا  من الال 

هذا الال مفكر فيه الذي يتعاظم باستمرار وذلك من . مفكر فيه
نه أن ينسف كل مشروع ألنسنة الرتاث، ألن من صفات املوقف شأ

_  اإلنساين أو األنسنة االعرتاف بالتعددية املذهبية والثقافية واللغوية
صفة من الصفات األساسية التأسيسية للموقف اإلنساين، _ وتلك 

وكانت هذه التعددية سائدة مقبولة، معرتف مبنافعها يف فجر اإلسالم 
 .)51(»هوضحا

  ::ــــ التضامن بين الدين والدولةــــ التضامن بين الدين والدولة  دد
أكرب ما يهدد األنسنة يف الثقافة العربية واإلسالمية حسب 
أركون، هو التضامن اإليديولوجي بني الدولة والدين املستقيم أو 
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األرثوذكسي، وطبقة علماء الدين احملتكرين إلدارة ذهنية التحرمي أو 
د هذا التضامن وبقدر ما يسو . التقديس على حد تعبري ماكس فيرب

اإليديولوجي ويقوى بقدر ما تضمحل النزعة اإلنسانية ويتهمش 
املوقف الفلسفي، وتغيب الثقافة النقدية أو تنعدم، وهي حباجة إىل 
حرية الفكر والتعبري والنشر وإنشاء اجلمعيات واملنتديات داخل 

  .اجملتمع املدين
وح بني هذه العناصر يقمع الر «ي هذا التضامن اإليديولوج

اإلنسانية وجيعلها ترتاجع ومتوت، فتسيطر عقلية التحرمي والتقديس 
وتغيب روح النقد واالنفتاح واالختالف، مما يكرس أجواء 

وهذا ما . األرثوذكسية الدينية املمزوجة باألرثوذكسية الثقافية الرمسية
توقف عنده أركون يف دراسته لرتاجع نزعة األنسنة يف العصر 

، وخاض معاركه الفكرية األوىل من أجل األنسنة الكالسيكي العريب
وهلذا السبب فإن «. )52(»ي   َّ                               احلي ة منذ اندالع حرب التحرير اجلزائر 

التضامن اإليديولوجي بني الدولة الوطنية احلديثة والثقافة املكتوبة 
والدين املستقيم األرثوذكسي يف جتربة اجلزائر احلديثة تعترب عند أركون 

فية واإلنسانية، أي أن توجه الدولة القائمة بعد ضرب للنزعة الفلس
وهذا ما تفعله الدول «، )53(»االستقالل يضاد النزعة اإلنسانية

الوطنية يف العامل العريب اإلسالمي اليت جاءت نتيجة إليديولوجيا 
الكفاح واليت ترفض االعرتاف بالتعددية واالختالفات املذهبية 

ف بالتعدد هو تكريس لألنسنة، اليت ألن االعرتا ،والثقافية واللغوية
وتستعمل الدولة الوطنية . )54(»تقوم على الفكر التساؤيل النقدي

لبقاء هذا الوضع واحلفاظ عليه خمتلف األدوات والوسائل اليت بيدها 
من سلطة سياسية إىل سلطة دينية، ومن شخصيات فاعلة إىل أئمة 

  .الدينوخطباء، وهو ما مسيناه بالتضامن بني الدولة و 
  ::ـــــ األبعاد الفلسفية لألنسنةـــــ األبعاد الفلسفية لألنسنة  44

ً        يعترب مشروع حممد أركون حول األنسنة مشروعا  متكامال ، حاول         ً                                     
من خالله أن ميس كل جوانب وأبعاد حياة اإلنسان املختلفة، 

أبعاد األنسنة الفلسفية هي األبعاد اليت ترتتب عن انبثاق مفهوم و «
االجتماعي الذي  جديد لإلنسان، جيعل من اإلنسان هو الفاعل

يقرر مصريه بنفسه، أي أن اإلنسان هو املركز وهو املرجع، وهو املنتج 
للحقيقة، أي أن األنسنة تقوم على حترير الذات اإلنسانية من كل 
ا، ويف عالقتها بأنباء  أشكال االستالب والتبعية وعالقتها بذا

القطع وذلك لن يتحقق إال ب. جنسها ويف عالقتها بالعامل بشكل عام
 .                                                ً       ً مع كل أشكال املقدس، أو إعادة تأويله مبا جيعله إنتاجا  بشريا  

فاألنسنة يف جوهرها هي االنتقال من عامل يسيطر عليه املقدس إىل 
عامل يسيطر فيه اإلنسان، واملقدس الذي تسعى األنسنة إىل إحداث 
                                        ً      ً            القطيعة معه وفك االرتباك به، قد يكون مقدسا  دينيا ، وقد يكون 

             ً       ً                 ً وقد يكون مقدسا  معرفيا ، وقد يكون مقدسا   ،      ً سياسيا        ً مقدسا  
  .                ً      ً                          ، وقد يكون مقدسا  اثنيا  يعرب عن ثقافة أو لغة معينة)55(»      ً تارخييا  

  :وهييرى أركون أن هناك أربعة أبعاد فلسفية لألنسنة، 
  فـأنسنة النص، اليت تعين تفسريه وفهمه فهما  عقليا  من خالل         ً      ً                                     

شفهي والنص املكتوب وبني بني النص التفرق معطيات العصر، 
وبني جمتمعات الكتاب  ،احلدث القرآين واحلدث اإلسالمي

املقدس وجمتمعات الكتاب العادي، أي يفرق ومييز بني كالم اهللا 
ائي، وهو الكالم الذي ليس مبقدور البشر إدراكه،  املطلق والال 

 .وبني الكالم املصاغ يف لغة بشرية هي اللغة العربية

  يخ، واليت تعين رد التاريخ إىل طبيعته، أي تارخييته أنسنة التار
وأحداثه، فالتاريخ هو مجلة التحوالت واألحداث اليت يعيشها 
اإلنسان ويكون هو سببها وفاعلها األساسي، فال توجد قوى 

 .خفية توجه هذا العامل وحترك حلقات التاريخ

 أنسنة السياسي، أي فك االرتباط بني البشري واملقدس، أو بني 
 .السلطة والسيادة العليا يف أشكال تنظيم أحوال البشر

  أنسنة العقل، أي رفض إهلي للعقل، وأن العقل البشري ال يستند
ألي حقيقة مطلقة متعالية، وال يعتمد على أي مرجعية مقدسة، 
فهو نتاج خمتلف الشروط واملعايري الثقافية والسياسية اليت يعيش 

سبية ومتغرية، وأنسنة العقل نعين فيها، أي العقل ظاهرة بشرية ن
القطيعة اإلبستيمولوجية مع املفهوم الالهويت، وهو ما فعله أركون 
عند دراسته للعقل اإلسالمي األصويل عند الشافعي، وكذلك عند 
دراسته للعقل الغريب، أين طالب بتجاوز العقل األصويل والعقل 

  .ثقالتنويري واستبداهلما بالعقل االستطالعي أو املنب
  ::الهوامش الهوامش 
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 آليات الفكر المعتزلي لقراءة النص الديني بين القديم والحديث

  خلوات حليمة 
  جامعة معسكر، طالبة دكتورالية سنة ثالثة

كل شيء   إن اإلنسان منذ وجوده األول يف الكون كان يرى
 تسري على نظام وقانون حمكم، حوله من أرض تقله ومساء تظله

وأصبح  فحريته متظهراته املتعددة ووقائعه املختلفة، فأشركته معها،
ا، فدخل عليها من  يسائلها وحياورها لعلها تتكلم، لتفصح عن ذا

باب احلس والعقل رغبة يف إشباع فضوله وهاجسه النفسي املسيطر 
اوال بناء صرح معريف مبثابة األوليات اليت يرتكز عليها حم على كيانه،

يف حياته، فصال وجال يف الكون بتأمالته الفلسفية واستدالالته 
فتنبه إىل أن هناك وحدة تشرتك فيها األشياء املوجودة يف  العقلية،
فدفعه ذلك إىل  وهي أساس النظام الذي تنعدم معه الصدفة، العامل،

إىل أن آمن بوجود قوة خفية ال  ء هذا النظام،السؤال عن العلة ورا
تدركها األبصار وال تطاهلا األذهان هي اليت حتكم هذه الظواهر 
    ِ                                                    وتسري  الوقائع، انطالقا من قناعته بقصور قدرته عن إحكام هذا 

فتذرع يف البداية بشرائع ومعتقدات من وضعه لتفسري هذه  النظام
ت الوجودية وذلك بتقديسه األلغاز الكونية واإلجابة عن التساؤال

فكانت له  لبعض عناصر الطبيعة أو تأليه وعبادة الظواهر الكونية،
                                 ُ َِ          ُ                  من هذه القوة اخلفية رسائل دينية تـ ث ب ت إميانه وت صحح معتقداته بعد 

والعطش اليقيين لتطمئن قلبه  رحلة طويلة أظناه فيها القلق املعريف،
  . ُ         وت ريح باله

كانت تستدعي فهما حمكما   إال أن هذه الرسائل السماوية
ا املتضمنة أسرارا وإشارات وتتطلب إعمال العقل والنظر يف  خلطابا
ا بغية اإلمساك حبقائقها والوقوف على مقاصدها، وكانت  مكنونا
احلضارة العربية من بني احلضارات اليت خصتها القوة اإلهلية برسالة 

ا، مساوية كانت موجهة إليها، ت هذه احلضارة فراح بل كانت عنوا
ا وتأويلها يف خمتلف مراحلها التارخيية منذ عهد  تعمل على قراء
كمة بأطر معرفية  ُ                 الصحابة إىل يومنا احلايل وفق رؤى خمتلفة حم                                      
ومنهجية خمتلفة أيضا، هذا إذا أخذنا بعني االعتبار أن بعض 
القراءات التأويلية اليوم مازالت تدين لكثري من القراءات القدمية 

انتهجت  اليتوهذا ما حدث مع فرقة املعتزلة  كثري من العرفان،بال
لنفسها خطوات يف التعامل مع النص الديين رأى فيها احملدثون حلظة 

إذا اإلشكالية اليت سنعاجلها يف هذه  ،تستحق اإلحياء والتجديد
  :املداخلة هي

م ودوهلم  إذا كانت ظروف املفكرين اجلدد ومشاكل شعو
وأحوال األمة اإلسالمية يف العصر العباسي، وإذا  ختتلف عن ظروف 

كانت أدوات البحث ومناهجه املعاصرة ختتلف عن تلك املطبقة 

قدميا، فما جدوى تطبيق آليات نزعة فكرية قدمية؟ أال يعترب ذلك 
  .وبأدوات حبث مل تعد مناسبة؟ العصرجمرد اجرتار ملعاجلة مشاكل 

  :نهجيةدواعي الخطاب المعتزلي وآلياته الم/1
تعد المعتزلة من أهم الفرق الكالمية، بل تعد أيضا مؤسسة  ″

أن لها نسقا مذهبيا متكامال في :علم الكالم اإلسالمي، بمعنى
علم الكالم، بل أصبحت مسائل علم الكالم تناقش في إطار 

واحلديث عن املعتزلة  . 1″الحدود التي وضعها رجال المعتزلة
اإلسالمي يستدعي أوال احلديث  كمدرسة فكرية يف الرتاث العريب

عن أهم العوامل و الظروف اليت سامهت يف بلورة فكرهم، واليت ميكن 
أن جنملها يف الظروف السياسية املتمثلة يف تسلط األمويني 
واستبدادهم باحلكم، وإعطائهم هلذا االستبداد شرعية فكرية ودينية 

ة لمجتمعها أشاعت الدولة األموية وأظهرت في الحياة الفكري″إذ 
عقيدتي الجبر واإلرجاء تبرر باألولى مظالمها وما أحدثته ومثلته 
من تحول بالسلطة السياسية نقلها من خالفة ثورية إلى ملك 

من  -عقيدة اإلرجاء–وراثي عضود، وتحاول أن تفلت بالثانية 
إدانة المعارضة وحكمها على إيمان هذه الدولة وعقيدة حكامها 

وكانت  2″المظالم وأحدثوا هذه التحوالت بعد أن ارتكبت تلك 
هاتني العقيدتني من أهم العقائد املسامهة يف تأسيس فكرهم، من 
خالل رفضهم القول باجلرب واإلرجاء مؤكدين من جهة حرية اإلنسان 
وقدرته على االختيار ومن جهة أخرى مسؤوليته على أفعاله، هذا 

 يف استمداد احلكم من املوقف الرافض أدى إىل تفنيد إدعاء األمويني
اهللا كخلفاء موكلني جربا على رعاية مصاحل األمة، كما فند رأيهم 
حول مشكلة اإلميان اليت شغلت األمة اإلسالمية يف بداية مراحلها، 
فأقروا بأن اإلميان مرتبط بالعمل الذي هو من مسؤوليات اإلنسان 

  .احلر
اهم يف بلورة إضافة إىل ظرف آخر ميكن أن نعتربه عامال مهما س

فكر املعتزلة وهو الدخول يف جدال مع اآلخر، وهذا ما يظهر فعال 
من خالل القضايا اليت طرحت يف القرن الثاين والثالث للهجرة عندما 
بدأ العامل اإلسالمي حيتك باآلخر من خالل الفتوحات اليت ساعدت 
على تسرب موروث ثقايف جديد لألمة اإلسالمية من حضارات 

مضمون إشكاليته  الجابرياملوروث الفارسي الذي خلص خمتلفة ك
مسائل المجوس  ″ :اليت تدو حوهلا مقالتهم مبختلف فرقهم قائال

كلها تدور على قاعدتين اثنين إحداهما بيان سب امتزاج النور 
بالظلمة والثانية بيان سبب خالص النور من الظلمة وجعلوا 
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عقائد الفارسية حتديا إذ شكلت ال 3″االمتزاج مبدأ والخالص معادا
القول -فكريا جديدا لإلسالم من خالل طرح مشكلة الشر والتثنية

يف ساحة اجلدال، وهي العقائد  -بوجود مبدأين أزليني حيكمان العامل
اليت هددت أصلي التوحيد والعدل اإلهلي يف اإلسالم ومحلت املعتزلة 

  . إىل الدفاع عنه و تنزيه الذات اإلهلية عن كل شر
أسهمت الصابئة يف إحياء بعض اجلداالت الفكرية حول  كما

قضايا عقائدية خاصة بالذات اإلهلية وعالقتها باإلنسان األمر الذي 
مكنهم من رفض وجود نبوات ومحلهم على االشرتاط يف مسألة 

ونحن ″: اإلميان وجود وسائط، وهذا ما يلخصه البريوين عنهم قائال
حدون اهللا وينزهونه عن القبائح يو   ال نعرف عنهم إال أنهم أناس

ويصفونه بالسلب ال باإليجاب كقولهم ال يرى وال يظلم وال 
يجوز ويسمونه باألسماء الحسنى مجازا، أي ليس عندهم  صفة 
للحقيقة وينسبون التدبير إلى الفلك وإجرامه ويقولون بحياتها 

وهذا املعتقد ال يقل 4″ونطقها وسمعها وبصرها ويعظمون األنوار
ورة عن املعتقدات اليت محلها املوروث اهلندي والبوذي إىل العامل خط

اإلسالمي، خاصة تلك العقائد املتعلقة بالتناسخ وإنكار النبوات 
  .واملوقف الالأدري من الذات اإلهلية

يف  -اليهودية واملسيحية–كما ال نستثين دور األديان التوحيدية 
لذات اإلهلية فجاء موقف إثراء اجلدل الكالمي حول مسائل متعلقة با

يفرض تصورا لإلسالم على أنه تعديل لديانتين سماويتين ″املعتزلة 
تعديل لليهودية في تشبيهها الخالق بالمخلوق، أو إضفاء : قبله

صفات إنسانية على اهللا ومن ثم التزمت المعتزلة بالتنزيه المطلق 
هللا تعديل للمسيحية في تشبيهها مخلوق بخالق، أو إضفاء 

فات األلوهية على اإلنسان ومن ثمة التزمت المعتزلة بوحدة ص
م حاولوا أن يقدموا تصورا  5″مطلقة بين الصفات والذات مبعىن أ

معتدال عن الذات اإلهلية اليت كانت حمور الدراسة، مغايرا للتصور 
املسيحي القائم على التجسيد، والتصور اليهودي القائم على 

ئقهم يف اجلدال وهذا ما أكده نيربج من التشبيه، مستفيدين من طرا
هؤالء المعتزلة المتكلمين قد قاموا بأشد ما احتاج إليه  ″أن 

اإلسالم في ذلك العصر أال وهو االستعانة  بما استعانت به 
األديان المحيطة بهم كلها من أسلوب متين وطريق فلسفي إلبراز 

عتزلة من ما كمن في الدين من القوى والفضائل، فكان البد للم
االستغراق في تلك األبحاث والدقائق حتى يظهر اإلسالم 

  .6″بمظهر التحدي ويفوز بما أراد فوزه
فاملعتزلة مل تكتف بدور الدفاع عن اإلسالم وإمنا استفادت من 

خاصة بعد  طرائق البحث واجلدل من خالل احتكاكها باآلخر
م الكث ا املنصور واملأمون أفاد ري من خالل حبثهم الرتمجة اليت قام 

يف كيفية احلجاج والدفاع عما يعتقدون به، فإفحام الغري ال يتوقف 
على إيراد ما جاء به السمع وإمنا يستدعي جمادلتهم بنفس أساليبهم 
احلجاجية، وللتاريخ ذاكرة حتفظ العديد من املواقف اليت جادل 

 ″دالرشي هارون″املعتزلة فيها خصومهم، كاحلادثة اليت وقعت زمن 
  .مع ملك السند

  :اآلليات المنهجية لقراءة النص الديني/2
ا على حماجة اآلخر من خالل  استطاعت املعتزلة بفضل قدر
ا أن تفلسف الكالم عن اإلسالم، وتعطي  استحداثها ملنهج خاص 

مسة الدين اإلسالمي الذي انبثق من  -علم الكالم-هلذا العلم اجلديد
به، فأصبحنا كما يقول الدكتور  صميمه ليصبح بذلك علما خاصا

نطالع بناء فكريا تدينت فيه الفلسفة وتفلسف فيه ″حممد عمارة 
ألن رفضهم ملا كان سائدا أو ما هو مغلوط على الدين  7″الدين

اإلسالمي سواء من قبل املؤمنني به أو املخالفني له مل يكن جمرد 
نهج عقلي رأي، وإمنا أسسوا لرفضهم فكرا مبنيا على أسس مدعمة مب

يستند إىل احلجة والدليل من النص الديين والواقع حىت قال عنهم 
قوة الحركة االعتزالية مردها جهود أولئك الذين ″الفريد جيوم  

حاولوا أقصى ما في طوقهم إقامة علم الكالم اإلسالمي على 
                        ِ                             أسس ثابتة من الفلسفة مصر ين في الوقت نفسه على أن تكون 

االنسجام بينها وبين الفلسفة التي يجب  تلك األسس منطقية ثم
  .8″أن تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية

م استحدثوا الكالم يف الدين مبنهجية قائمة على  مما يدل على أ
أسس منطقية منسجمة معه، حىت أصبح ينظر إىل هذا العلم اجلديد 

أساس أنه لواله هللكت العوام من مجيع األمم، فجعلوا )علم الكالم (
هذا العلم العقل الذي يربطونه بقضيتني أساسيتني مها املعرفة 
والتكليف ويظهر هذا الربط جليا من خالل تعريف القاضي عبد 

عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة  ″:اجلبار الذي يقول فيه هو
متى حصلت في المكلف صح منه النظر واالستدالل، والقيام 

ت مفهوم العقل انطالقا من وظيفته واملعتزلة حدد 9″ بأداء ما كلف
واحلكمة من وجوده ومادام التكليف هو أصل للوجود كما ورد يف 

 ﴾وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴿ 56اآلية الكرمية الذاريات 
فإن هذا التكليف ال يتم إال يف وجود العقل الذي هو أصل له، 

كلف به  ″ لذلك تتحدد أمهية العقل من خالل قدرته على معرفة ما
وصفاته والفصل بينه وبين غيره ليصح أن يقصد إلى إحداثه 

   10″وليصح أنه قد أدى ما كلف به
فحددوا وأوجبوا املعارف الضرورية قبل ورود السمع وهي معارف 

أصول المعرفة وشكر المنعم واجبة قبل ″: واجبة بالعقل فقالوا بأن
ستقل عن الوحي فهم يؤكدون له خاصية الوجود امل 11″ورود السمع
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الذي حيفظ له مكانته اليت تستوجبها قدراته املعرفية املمكنة من 
االستقالل باألحكام، وهذا ما تقتضيه طبيعة الدور اإلنساين كخليفة 

  . يف األرض، كما حيفظون له دوره الفعال حىت مع نزول النبوات
وتتضح هذه اخلاصية من خالل أول خطوة منهجية سعت 

ضعها وهي ترتيب املرجعيات فحددت ما للعقل وما املعتزلة إىل و 
فإذا كان العقل قادرا على معرفة احلسن والقبح و له القدرة . للنقل

أيضا على معرفة املعبود يف ظل غياب النقل، فإن النقل ال يستثىن من 
مهمة اإلخبار عن األحكام اإلهلية اليت ال تدخل ضمن دور العقل 

ها وبيانها تمثل مصداق مرجعية ألن مهمة تفصيل″من العبادات
ولكنها جعلت العقل أساس الشرع من حيث إضفاء  12″الشرع

ألنا إنما نعلم صحة الشرع إذا ″املصداقية عليه ومن حيث تأويله 
علمنا صدق األنبياء عليهم السالم، وإنما نعلم صدقهم 
بالمعجزات إذا علمنا أنه ال يجوز أن يظهرها اهللا على يد كذاب، 

يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها على الكذابين قبيح وأنه وإنما 
ال يفعل القبيح، وإنما نعلم أنه ال يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم 
بقبح القبيح، عالم باستغنائه عنه والعلم بذلك فرع على المعرفة 

  .13″به
                                          ُ                  فبعد حتديد مهام العقل األولية يف غياب النقل، ت سند إليه املعتزلة 

راءة وتأويل النص الديين من أجل الكشف عن أسراره، مهمة ق
فاحلاكمية اليت أعطتها املعتزلة للعقل مستلهمة من تصور لعالقة 

فالعقل يدرك الخير ″العقل بالنقل اليت تراها عالقة تعاضد وتكامل
والشر، والحسن من القبيح، وإن الشرع يأتي مؤيدا لما أقره 

ا ينايف العقل وقد نصبا من مصدر فالنص الديين ال يأيت مب 14″العقل
ليس في القرآن إال ما يوافق طريقة العقل ولو جعل ″ واحد إذ

ذلك داللة على أنه من عند اهللا، من حيث ال يوجد في أدلته إال 
ما يسلم على طريقة العقول، ويوافقها، إما على جهة الحقيقة أو 

  .15″على المجاز 
ض بينهما إال أن هذا ومع ذلك مل ينفوا احتمال وقوع التعار 

                              ُ                       التعارض ليس حقيقيا وإمنا ظاهري ي رفع من خالل حتكيم العقل 
والتأويل حسب ما يوافقه، انطالقا من التصور املنهجي الذي ترى 
فيه العقل أصال والسمع فرعا حيتاج يف إثباته إىل األصل على الرغم 

فالناصب ألدلة النبوة وما يترتب ″ من تأكيد وحدة مصدرمها
وعلى . 16″ها من شرع ناصب ألدلة العقل، وهو اهللا تعالىعلي

هذا األساس فإن العالقة بينهما متواشجة ختدم التكليف الذي ال 
يتم إال من خالل ترابطهما، فالعقل باعتباره نظاما رمزيا حييط بالنص 
ويسعى إىل كشف عقالنيته، والنص بدوره يكشف عن أبعاد معرفية 

اب القرآني متعلق األجزاء مترابطها الخط″عديدة مما يعين أن 

يدور حول محاور محددة، وإذا أوهمت بعض اآليات بالتعارض 
أو بالتقابل أو بالتناقض، فإن ما أوهمت به ليس بالتعارض وال 
بالتقابل وال بالتناقض، إذ يمكن ترجيح األدلة العامة على 
الخاصة أو أحد النقيضين على األخر، ولكن الجمع بين األدلة 

مبعىن  17″وهذا هو األليق في أي خطاب عقالني...هو المختار
أن العقل يسعى إىل خلق توافق بني جممل أجزاء النص ودالالته 
ذه الوظيفة يؤمن شكال آخر من  فيحقق نوعا من التصاحل بينها، و
التواصل مع النص على املستوى الفهم والتطبيق، ولكن هذا التعظيم 

النص ويف وجوده ال يعين عدم خضوعه له  للعقل اإلنساين مبعزل عن
وتفوقه عنه، بل أقرت املعتزلة بعجزه يف مواضع عديدة وأنه سيظل 

إذ شكل الوحي واألثر والنقل ″خاضعا ملعطيات النص الديين 
مجاال يتعدى العقل ويفوقه كما تمثل ذلك في النص، وكان على 

امرته العقل أن يستعيد نفسه من خالل هذا النص لذا كانت مغ
   18″ عبارة عن تأويل

فخضوع العقل للنص الديين هو خضوع املكلف لضرورة كشف 
حجبه وفك رموزه اليت ال تنفك عن احلركة الداعية إىل القراءة 

السير في الطريق الفكري الذي ″باستمرار، كما هو خضوع إىل 
 19″يفتحه النص، أي االتجاه نحو ما يضيئه النص ويشرق عليه

الفكرية واإلشراق املعريف املستوحى من النص يظهر  وهذه اإلضاءة
الوسيلة األوىل اليت  حدود العقل عن اإلملام بكل العلوم، ولكنه يبقى

فعندما ″عولت عليها املعتزلة يف البناء املنهجي اخلاص مبدرستها 
يخبو العقل يتحول النص إلى حروف ال حياة فيها وال يعود من 

لعقل أمهية توليه األولوية يف حاجة لذلك يكتسب ا 20″معنى للنقل
  .النص إليه

ومن خالل ما تقدم ذكره يتضح منهج املعتزلة يف التعامل مع 
النص القرآين الذي حتكمه مجلة من األسس والضوابط اليت ميكن 

  :إمجاهلا على النحو اآليت
ترتيب املرجعيات اليت تشكل اإلطار الفكري، واملعني الذي : أوال 

عتزيل أصول عقيدته، وهي العقل والكتاب والسنة يستنبط منه امل
  . واإلمجاع

حتديد العالقة بني العقل والنقل واختصاص كل منهما : ثانيا
  .مستبعدين التناقض والتصادم

أسبقية العقل على النقل يف االستدالل املعريف وهي أسبقية : ثالثا
  .تقتضيها طبيعة املنهج املعتزيل

دة، وتثبيت أصولها التي تمثل معيارية تحديد أبعاد العقي″: رابعا
يظهر ذلك يف و  21″على الفروع والتفصيالت ليتم المقايسة إليها

التوحيد، العدل، املنزلة بني املنزلتني، الوعد  -حتديد األصول اخلمسة
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اليت اعتمدوها كمعيار  -والوعيد، األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ويل ما خالفها، كما جعلوها لألخذ مبا وافقها من ظاهر النص وتأ
  .معيارا أيضا لالنتماء إىل الفكر املعتزيل

حتديد األصول األم لنص القرآين املتمثلة يف اآليات : خامسا
ات تدل على التشبيه واجلرب  احملكمات، وآيات أخرى متشا

ن آمع تفعيل منهج تفسير القر ″والتجسيم ترد إىل األصول احملكمة 
الستدالل بالقرآن إلى النظر العقلي ن بشرط إخضاع اآبالقر 

الحاكم، إذ إن هذا االستدالل بالسمع ال يصح إال بعد معرفة 
المتكلم به وصفاته من العدل والتوحيد وهي أمور من صميم 

  22″النظر العقلي
توظيف اجملال اللغوي يف الكشف عن معاين النص القرآين : سادسا

وقواعد اللغة والبالغة، من خالل التعرف على ضوابط اللسان العريب 
استخدامات  ″ألن داللة القصد تتبلور من خالل النظم اللسانية فــــــ

اللغة جميعا تكون محكومة أخالقيا ليس بمقاصد المؤلف وإنما 
فميزوا بني نوعني من .23″باألعراف السائدة في مجتمع اللسانيات

للتغري والثانية  داللة اللغة وداللة العقل، األوىل عرفية قابلة: الداللة
 .ثابتة ال تتغري

وهذا األساس له عالقة باللغة وهو خاص بتحديد شروط : سابعا
اجملاز يف العبارة، إذ ال ميكن التفريق بني احلقيقة واجملاز إال بعد 
اإلحاطة بالنسق اللغوي للمتكلم، مما يعين التعرف على اجملال 

لحقيقة إلى المجاز، ومادام االنتقال من ا″التداويل للغته اخلاصة، 
ومن المجاز إلى الحقيقة ممكنا بدون االضطرار إلى قلب 

فإن التأويل اجملازي مسموحا به مىت تعارض ظاهر النص  24″المعاني
  . مع األصول

ضبط أسس االستفادة من األخبار والروايات مادام اخلرب قابال : ثامنا
ب ألنه متى أمكن دخول الصدق أو الكذ″للتصديق والتكذيب

فيه كان خبرا، ومتى لم يكن ذلك فيه خرج عن أن يكون خبرا، 
 25″وبهذا االختصاص فارق الخبر ما ليس بخبر من الكالم 

فكانوا إذا مسعوا خربا عام ومل يكن يف العقل ما خيصصه تصفحوا 
القرآن واإلمجاع واألخبار  فإن مل جيدوا له ختصيصا قضي عليه، 

جب سكون النفس ومنها ما يوجب واألخبار على ضربني منها ما يو 
كخبر اهللا وخبر رسوله وخبر األمة ″ علم صحتها باالستدالل

وخبر  العدد الذي ال يتفق الكذب منهم في األمر الظاهر، فعلى 
هذين نقول في الديانات، فأما أخبار اآلحاد وما ال يعلم صحته 

مما يدل على أن بناء  26″فإنا ال نعول عليه في هذه األبواب
سائل العقائدية ال يتوقف على أخبار اآلحاد، وإمنا تستدعي هذه امل

ا أو ترد يف البناء املعريف   . األخبار فحصا دقيقا حىت يؤخذ 

فهذه اآلليات املنهجية كانت سالح املعتزلة الفعال يف تأجيج 
ثورة العقل يف العامل اإلسالمي، والوقوف ضد التيارات امللحدة 

لسائدة اليت عطلت النص عن أداء مهمته والكشف عن بنا الفكر ا
إذ ميكن أن نلخص . يف تفعيل حركة التغيري يف ضوء مناهج  فعالة

بعبارة مرادفة  ″موقف املعتزلة من النص الديين بأنه موقفا إنسانيا أو 
هو عقل النص بقوى بشرية صرف، ال فرق بين هذا المعنى وبين 

معنى األول والمباشر ما تعنيه كلمة رأي أو كلمة تأويل، وهو ال
ومثلما سامهت الظروف يف تأسيس وبلورة فكرهم . 27″لكلمة عقل

ياره خاصة بعد معاداة الدولة هلم بزعامة املتوكل،  سامهت أيضا يف ا
إال ما تناولته كتب  فشاءت األقدار أن تطوى أفكارهم طي الزمان،

 هل كان يف مصلحة املسلمني ولكن. اخلصوم بالزيادة والنقصان
كما قال أمحد أمني يف كتابه    ؟موت االعتزال وانتصار احملدثني

  .ضحى اإلسالم
  :المعتزلة الجدد/3

إن اإلجابة على هذا التساؤل حتيلنا أوال إىل احلديث عن صورة 
االحتكاك باآلخر اليت الزالت مستمرة، ولكن هذه الصورة اليت 

كرب يف أخذت أشكال عديدة يف حياة اإلنسان كان هلا الوقع األ
تغيري جمراها، فإذا كان احتكاك املعتزلة باآلخر يف املراحل األوىل 
للحضارة اإلسالمية ساهم إىل حد ما يف ازدهارها وبلورة أفكارهم، 
فإنه يف الفرتة احلديثة كان أكثر حدة خاصة عندما جاء يف صورة 
املستعمر املدمر القوي حضاريا، فكان على املسلم أمام هذه الصورة 

يعيد النظر يف واقعه وفق ما ميليه عليه حاضره، بل أصبحت أن 
األولوية حسب نصر حامد أبو زيد يف املرحلة اليت نعيشها اليوم هي 
محاية وجودنا نفسه، فتعددت الرؤى حول كيف نعيد بناء حاضرنا 
وننهض بأمتنا يف ظل ديننا؟ هل يف إطار نقل صورة التمدن 

حياء الرتاث؟ أو جتديد قراءة والتحضر عن اآلخر ؟أم من خالل إ
النص الديين مبا يتوافق مع متطلبات العصر ؟ مما يعين خلق صورة من 
صور االحتكاك املزدوج مع األنا املتمثل يف الرتاث واآلخر الذي 
أشاركه الوجود، وتلك هي رؤية املدرسة العقالنية احلديثة بزعامة ثلة 

مرورا  ″ وحممد عبده من املفكرين على رأسهم مجال الدين األفغاين
بعلي عبد الرازق وقاسم أمين ومحمد إقبال إلى الدكتور فتحي 
عثمان ومحمد أحمد خلف اهللا وأحمد أمين ومحمود أبو ريه 
 والدكتور محمد عمارة والدكتور حسن الترابي ومن نحا نحوهم

واملقصود بالتجديد هو الدعوة إىل فتح النص على آفاق الواقع   ″28
 ″: خالل فتح باب االجتهاد املعطل إذ يقول األفغاين املتجدد من

وهل يجب الجمود والوقوف عند أقوال أناس قد أطلقوا لعقولهم 
سراحها، فاستنبطوا وقالوا وأدلوا بدالئهم في ذلك البحر 
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المحيط من العلم، وأتوا بما ناسب زمانهم وتقارب مع عقول 
  .29″جيلهم، وتتبدل األحكام بتبدل الزمان

رى األفغاين ضرورة فتح باب االجتهاد مثلما اجتهد السلف إذ ي
م ينبغي أن جندد اجتهاداتنا لزماننا، مادام ينظر إىل أن تراجع  لزما
احلضارة اإلسالمية راجع إىل تضييق باب االجتهاد يف قضايا الدين، 
خاصة منذ القرن الثالث اهلجري عندما توقف النقاش حول إشكالية 

ا من من إشكاليات علم  الكالم املتمثلة يف خلق القرآن وما ارتبط 
خالف أودى باألمة اإلسالمية إىل حمنة اضطهدت فيها خمتلف 
األطراف، وانتهت جبعل القضية املناقضة هي العقيدة الرمسية 

وال شك أن هذا القرار  ″والصحيحة للدولة منذ زمن املتوكل 
إغالق باب السياسي الخطير يمثل نقطة البداية في ما يسمى 

االجتهاد ألنه كان بمثابة مصادرة تامة ألي نقاش في شؤون 
نظر إليه من باب                             ُ لكن إذا كان النهوض بالواقع ي   30″الدين والعقائد

ذا  التجديد الديين من خالل فتح باب االجتهاد فما عالقة املعتزلة 
  .التجديد؟

ا إذا أنن ″جتديد الفكر العريب″جييبنا زكي جنيب حممود يف كتابه 
كان لنا أن حنيي جزءا من تراثنا اإلسالمي فليكن الفكر االعتزايل 

يبدو لكاتب هذه الصفحات أن أهم جماعة  ″:ُ               م ظهرا ذلك بقوله
أعني أن يرثها في ...يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها

طريقتها ومنهاجها عند النظر إلى األمور هي جماعة المعتزلة التي 
ويؤكد هذا  31″األساسي كلما أشكل األمرجعلت العقل مبدأها 

نه لو أراد أبناء أفما زلت أرى ″ :الرأي يف صفحات أخرى قائال
عصرنا أن يجدوا عند األقدمين خيطا فكريا ليتمسكوا بطرفه 
فيكونوا على صلة موصولة بشيء من تراثهم، فذلك هو الوقفة 

ب وهذه الدعوة لزكي جني 32″المعتزلية من المشكالت القائمة
حممود هي دعوة  ليست من أجل قراءة الرتاث وجتديده فقط، وإمنا 
                                      ُ                  إحياء التواصل معه من خالل البحث عن سند ن سند به أنفسنا من 

إعمال العقل واحلرية الفردية على : تراثنا وليس من تراث الغري مثل
مستوى السلوك والفكر مع حتمل التبعية حىت يكون للفرد مشاركة 

سئولة، ومن هذا املنطلق ظهر يف الفرتة احلديثة اجتماعية فعالة م
اهتمام بالغ بفكر املعتزلة واإلشادة بآرائهم ومنهجهم العقلي، 
والتحسر على اندثار فكرهم وأفول جنمهم حىت اعتربهم الكثري من 
املفكرين فرصة العرب الضائعة، وهذا االهتمام جتسد مع املدرسة 

ض باملعتزلة اجلدد نسبة إىل العقالنية اليت أصبحت تسمى عند البع
تأثرهم بأفكار املعتزلة األوائل بشكل مباشر أو غري مباشر، إذ ميكن 

  :أن جنمل أهم مسات هذا التأثر يف قراءة النص الديين يف ما يلي

االهتمام بالعقل كأول خطوة منهجية لقراءة النص الديين ويتجلى -
القرآن حق إن الناظر في ″:ذلك يف قول عبد الرمحن الكواكيب

النظر يرى أنه ال يكلف اإلنسان قط باإلذعان لشيء فوق 
العقل، بل يحذره وينهاه عن اإليمان إتباعا لرأي الغير أو تقليدا 

فكما أن املعتزلة جمدوا العقل وجعلوه فيصل املعرفة،   33″لآلباء
كذلك احلداثيني تبع هلم يف هذا األمر، إال أن هذا االهتمام بالعقل 

على متجيده وفقط وإمنا تقدميه على النقل وإعطائه نوعا مل يقتصر 
من االستقاللية يف البحث عن القضايا املتعلقة حبياة األفراد 
واجملتمعات حىت ولو وردت فيها أدلة قطعية وهذا ما صرح به حممد 

هناك ميادين أخرى في  ″:عمارة يف كتابه اإلسالم واملستقبل قائال
صواب منع االجتهاد فيها، حتى لو  الفكر اإلسالمي ال نعتقد ب

كانت قد رويت في موضوعاتها نصوص قطعية الداللة قطعية 
وقد كان هلذا املفكر اهتمام بالغ بفكر املعتزلة من خالل  34″الثبوت

م، والقيام بالعديد من الدراسات  حتقيق العديد من الكتب اخلاصة 
الديين صفحة  حوهلم، إذ يعترب منهجهم العقلي يف التعامل مع النص

مشرقة يف التاريخ  اإلسالمي ومشرفة، بل إنه يرى أن هذا املوقف من 
العقل جاء كنتيجة حتمية آلخر شريعة مساوية ترى يف اإلنسانية بلوغ 

  . سن الرشد الداعي إىل استخدام العقل يف حضرة النقل
إذا  ″اللجوء إىل تأويل ما تعارض مع العقل من ظواهر النصوص فــــ-

ض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل وبقي في النقل تعار 
طريقان، طريق التسليم بصحة المنقول مع االعتراف بالعجز عن 
فهمه وتفويض األمر إلى اهللا في علمه، والطريق الثانية تأويل 
النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته 

  .35″العقل
ص الفروع فقط، وإمنا حىت األصول ختوفا من التجديد عندهم ال خي-

ا احلقيقية، حىت تعود إىل  الشوائب والبدع اليت قد تشوه صور
جوهرها األصيل وفاعليتها األوىل، ويتضح ذلك يف قول حممد 

لقد اتفق جمهور العلماء على أن التجديد ال يقف فقط  ″:عمرة
ا على أن وإنما اتفقوا أيض...عند الفقه الذي هو علم الفروع

هناك نوعا متميزا من التجديد تحتاج إليه األصول، ليس فقط 
أصول الفقه وإنما حتى أصول اإليمان، ذلك أن البدع 
والخرافات والزيادات والنواقص قد تعدو هذه األصول، فتطمس 

ومادام التجديد خيص الدين فلم  36 ″حقائقها، وتحجب فعاليتها
أن التجديد ال خيص فقط فقه يستثنوا األصول من الفروع، مبعىن 

  .الواقع املتطور يف جانبه العملي
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الدعوة إىل إعمال االجتهاد باستمرار وذم التقليد الذي اعتربوه من -
أهم األسباب املؤدية إىل التخلف، وبالتايل تفعيل التفكري 

القول بعدم كفاية  ″: واالستدالل مبا يتناسب مع العصر مثل
أحكام نوازل العصر المستجدة، النصوص الشرعية في تحديد 

ومن ثم تجاوز كتب المذاهب الفقهية القديمة إلى كتابات ورؤى 
فقهية وأصولية تجديدية تعالج مشاكل العصر وقضاياه 

مما يعين إعادة تأويل النص الديين وفق ما يتماشى مع  37″الملحة
العصر انطالقا من مبدأ املصلحة الذي كان مسلما به يف املمارسات 

اهللا لم ينزل سوى  ″تقليدية، فكان حممد عبده وأتباعه يرون أن ال
مبادئ عامة، تاركا للعقل أمر تطبيقها على قضايا المجتمع 
الخاصة، وبما أن هذه القضايا تتغير توجب تغيير تطبيق المبادئ 

وهذا التغيري يف التطبيق هو ما استدعاهم إىل املقارنة بني  38″ عليها
  . لقول بعدم كفايتهااملذاهب األربعة وا

تضييق نطاق االحتجاج بأحاديث اآلحاد خاصة يف جمال العقيدة -
ا ختالف  ا تتعارض مع ظاهر النص أو أ حبجة ضعفها، أو حبجة أ
العقل ومثل ذلك ما قاله حممد عبده عن حديث سحر لبيد بن 

وعلى أي حال فلنا بل ″:األعصم رسول صلى اهللا عليه وسلم 
األمر في الحديث وال نحكمه في عقيدتنا ونأخذ علينا أن نفوض 

  . 39″بنص الكتاب وبدليل العقل
إن التجديد الذي عول عليه أصحاب املدرسة العقالنية من 
خالل استلهام النموذج املعتزيل بشكل مباشر أو غري مباشر نتيجة 
الصدمة، جعلهم يتعاملون مع أهم ركيزة من ركائز املنهج املعتزيل 

ال وهو العقل فهم عندما جعلوا منه املفتاح بشكل سطحي أ
األساسي للقراءة كان املقصد من ورائه تعظيم القيمة اإلنسانية أمام 

ومل يرو فيه جمرد أداة منهجية للقراءة والتأويل، حىت  ،الكلمة اإلهلية
أفرغ من معناه العام املربوط بالتكليف من جهة واملعرفة من جهة 

نهضة للعقل هي رؤية أحادية محلته أخرى، فرؤية مفكري عصر ال
مسؤولية الفهم ورمت على عاتقه مشاكل الواقع، لذلك فإن العقل 
املعتزيل هو عقل يقوم مبهامه من باب التكليف الداعي إىل فهم 
النص و والواقع وليس القيام بوظائفه من باب الضغط املفروض عليه 

النص  ″: تنطلق منمن الواقع املتأزم، حىت قيل أن القراءات القدمية 
إلى الواقع أي تستضيء بالهدي القرآني لترشيد الحياة وصبغها 
بالصبغة اإلسالمية الحاكمة، بخالف القراءات المعاصرة تنطلق 
من الواقع إلى النص، أي تطوع الوحي إلكراهات واقعية وضغوط 
ذاتية حتى تصير حاكمة على الفهم، ومهيمنة على عناصر 

خر فإن العقالنية اخلاصة باملدرسة الفكرية ومن باب آ 40″المنهج
للمعتزلة ليست وليدة صورة االحتكاك باآلخر، وإن كانت هذه 

الصورة أسهمت بشكل من األشكال يف بلورة فكر املعتزلة لكنها 
تبقى إسالمية حمضة، بينما العقالنية اليت نسبت إيل مفكري النهضة 

االنبهار بفلسفاته  يف قراءة الدين جاءت كرد فعل على اآلخر بعد
إذا الظروف . فطلبوا هلم من أهل اإلسالم موافقا أو نظريا وعلومه،
بني إال أن االشرتاك ، والرؤية لآلليات خمتلفةواالنطالقة خمتلفة خمتلفة 

 الديين الذي يوحدنا كأمة واحدة، يبقى حول النصالقدماء واحملدثني 
  .الذي هو أعدل قسمة بني البشريةوالعقل 
  :مشالهوا
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  مقاربة فلسفية في مناهج المتكلمين.. اللغة واالعتقاد 
  بن يـمينة كريم محمد

  موالي الطاهر، سعيدة.قسم الفلسفة، جامعة د
من أنه األصل والفقه فرع  الكالمصناعة وال يغرنك ما يهول به من يعظم .. «

ا كلمة حق ولكنها غري نافعة يف هذا املقام، فإن األصل هو  الصحيح  االعتقادله فإ
  .»والتصديق اجلزم وذلك حاصل بالتقليد واحلاجة إىل الربهان ودقائق اجلدل نادرة

.17ص-االقتصاد يف االعتقاد-أبو حامد الغزالي  
 

اد باللغة يف مقاربة منهاجية لفك أنظمة يرتبط االعتق :استهالل
املتكلمني، واستثمار أدوات النحاة ] تراكمات[وأنساق ] تركيبات[

يف قراءة الرتاث  مناهج الكالموقواعدهم، بغية الوصول إىل 
.. واستخدامها من خالل تواتر النصوص املمكنة واهلوامش املتاحة 

اللغوية مرده تباينهم  فمدار االختالف بني الفرق الكالمية، واملدارس
يف األسس ] تفردهم[يف األصول املنهاجية، وتبيينهم ] انفرادهم[

والطرائق والضوابط اليت تقوم عليها كل مجاعة كالمية، رغم ما يشكله 
الكالم من مقاربات يف الفلسفة اإلسالمية، ودالالت األلفاظ 

ّ     ت عصب                                         ّ         ومدلوالت املعاين يف علوم اللغة والنحو، مما تول د عنه ال
والدوغمائية والغوغائية، وجعل الفلسفة اإلسالمية عرضة لكثري من 

الكالمية، ] النطحات[الكلمات، والشطحات ] مطامع[مطامح 
مبا حيمله من لغة ] احلكم[لسلطة النص ] احلكمة[فانقاد العقل 

ّ    مبا يتحم له ] النظر[وكالم وخطاب، وخضع النقل لسطان التفكري        
وتشفري، فأضحت إماطة الزيغ سلوكا باطال من فهم وتأويل وتفسري 

عند العذول من أهل التكديس والتدليس، مثلما أصبحت مسلكا 
فاضال عند العدول من آل التسييس والتأسيس، وأمام هذه 

جمموع "اللغة واالعتقاد"تستدعي مباحثة  المنهاجية المقاربات
كيف استفادت المذاهب الكالمية من : اإلشكاليات اآلتية

رس اللغوية في مناولة مستويات الحجاجية، ومسايرة مراتب المدا
النص [عن القول ] النص الواصف[الحوارية؟ والذود بالكالم 

بما تستدعيه مقتضيات الخطاب ومنظومات الفهم ] المتن
وسياسات اإلفهام؟ وهل تحررت مناهج المتكلمين في ترسيم 

اإلبالغ أنساق الكالم في أصول الدين، أم أنها التزمت حدود 
لحماية المعتقد وحبسه في منظومة التلقي، وصون المذهب عن 
اإلخالل بأصوله ومرتكزاته الدينية، والحفاظ على المنهج بما 

  يمليه من تفكير و إجراء؟
بين دراية العقل ورواية [المنهج في الفلسفة اإلسالمية: أوال 
  ]:النقل

] السالمة[حتقيق اإلتباع واستحضار التسليم " المنهج"يتطلب 
يف حجاجية داخل النصوص أو حوارية بني ) اخلوض(عند اخلطو 

ا تتعدد وفق  املتكلمني، ومثلما تتنوع املناهج بني أنساق املعرفة، فإ
احلياة، الكينونة، الصناعة، [موضوعات االعتقاد وقضايا الكالم 

من  المنهج الجدلي، ورغم كل ما حظي به ...]احلديث، الصمت 
فإن .. طاق يف قضايا علم الكالم ومسائل االعتقاد استباق واستن

               ّ                 على القضايا املسل مة واملشهورة لدى ..«ذلك له ما يربره لقيامه 
ّ         الطرفني، مث حصل تطو ر يف زمن  فخر الدين و نصير الدين الطوسي                

ّ                ، مت  على إثره حصول الرازي ٍ  بعد قرون   الفلسفة والكالمبني  التزاوج          
 عن أن الفلسفة نفسها قد خضعت أما اليوم ففضال. التخاصممن 

ً   فإن العلوم األخرى قد تعرضت هي األخرى أيض ا .. لتحوالت بنيوية                                       
نفسه عرضة للنقد والتحليل  المنهج            ّ           النقالبات منهجي ة، بل صار 

..             ّ             ً       ً                        أيضا، وهذا كل ه يستدعي موقف ا عملي ا من الكالم املعاصر اجتاهه 
ّ    وىل، والتحو الت بالدرجة األ العقل الكالميفاملسألة هي مسألة           

، فلم يعد )1(»املوجودة تستدعي تطوير هذا العقل بصورة أساسية
ً                 ً                        املنهج مسلك ا مستقال  بعلميته، ومنفرد ا بعملياته، وذلك بعد أن         ً          
تباينت مراتب الوضوح يف حتديد البنائية، وجتلت مستويات الظهور 
ني يف توحيد التأويلية، ليصعب إبطال االختالف، والسعي للمقاربة ب

يف تقصي احلقيقية،  البناءات اللغويةوبني  االجتاهات الفكريةخمتلف 
وإثبات البينة عند املدارس العقلية واملذاهب النقلية يف استصدار 
احلكم، وتصدير احلكمة عن طريق استخدام جمموع من املناهج يف 
املباحثة الواحدة، جتنبا لكل ميل قد يفسد أصول التفكري، أو يضر 

  .وترفعا عن كل تضليل قد يعطل التحليل.. عتقاد بأصول اال
الدالئل النقلية هل تفيد "خبصوص سؤال  اإليجييستطرد 

اليت تقتضي بال وعد، وتقتدر بال " ال"فتستوقفه مقولة الـ" اليقين؟
، يف ابستمولوجية            ً               ً بالعقل مركز ا وبالنقل مرتكز اميعاد، ضرورة االستعانة 

وذلك ..  التفكير المغلقابات رصينة تؤجل كل يقني، وتؤجج خلط
تؤول حنو  االستفهامية، فإذا كانت دالئلية الظنلقيام النقل على 

ا إىل مستويات من     ّ  الشكي ةمزيد من  ا ال تصل يف منحدرا ، فإ
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" ال"مؤجلة، حني متارس مقولة الـ عرفانيةاملستفيضة حنو  الشكوكية
تجليات المعنى و، ومزاوجة مع الظن يف الفهم إرادة اللغةقطيعة مع 

يف تقريظ النص ..] التطابق، التفاعل، التداخل، التحاذي، التباعد [
لتوقفه على «..] ..اإلبالغ، اإلعالن، االلتزام، االتصال، االستثارة [

العلم بالوضع واإلرادة، واألول إمنا يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف، 
، ظنيانوكالمها وأصوهلا تثبت برواية اآلحاد، وفروعها باألقيسة، 

والثاين يتوقف على عدم النقل واالشرتاك، واجملاز، واإلضمار، 
والتخصيص، والتقدمي والتأخري والكل جلوازه ال جيزم بانتفائه، بل 

، ويعلق بكثري من احلق بأن النص لوحده ال يؤول ) 2(»الظنغايته 
م توسيو  ترسيم األصولإىل حقيقة ما إال إذا استعان بدليل العقل يف 

قد تفيد اليقني بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل « فالنقليات، الضوابط
على انتفاء االحتماالت، فإنا نعلم استعمال لفظ األرض والسماء 

. يف معانيها اليت تراد منها اآلن --وحنومها يف زمن الرسول 
ا : ، نعمالتشكيك فيه سفسطةو  . نظر العقلياتيف  اليقينيف إفاد

أنه هل حيصل مبجردها اجلزم بعدم املعارض العقلي؟  ألنه مبين على
بأحد  الجزموهل للقرينة مدخل يف ذلك؟ ومها مما ال ميكن 

، مشكالت منهاجيةمن  األسئلة اإليمانية، فتقرتب هذه )3(»طرفيه
خمول له احلسم واجلزم والنفي يف قضايا اليقني، بينما  العقلمردها أن 

ا على صدق الن النقليتمثل  ً              شاهد  ظر وصحته، كما أنه ال حيصل    
ٌ                                                          وعي  بنص إال بوعاء العقل ومعيته، وعمارة النقل قاصرة عن املدارك    
ما مل تشارك فيه آليات املنهج وأدوات اللغة يف فك التباس املعىن، 

فليس غرض التزام املنهج بلوغ اليقني إمنا األصل فيه وتضايف املبىن، 
ونفي ، العدل والتعليلواقرتاح االحتمال مبا يفيد ، جماوزة الظن

  .اإلمكان الذي متليه مسلمات التشكيك وآليات التعطيل
سبيال ]املنقوالت[ُ   ِّ     َّ                        ت شك ل املس لمات املستمدة من املرويات 

، ومناسبة ]أصول علم الكالم[ مناهج المتكلمينللتفرقة بني 
م  م، ومعرفة  منطلقا ِ     ِ                ِ           لتحديد  وفقه  فلسفا م العقائدية      ، ومرجعيا

خبصوص هذه املالزمة مجلة  محمد ياسين عريبيفقد أورد  ،الكالمية
من املناهج اليت استمدت من القرآن الكرمي باعتباره مرجعا 

      ً  تطبيقي ا  فيلولوجيا، وأصال ]سليمة[لتسميات سليقة           ً جينيالوجي ا
ويتمثل اإلبداع يف مدارس علم .. «، ]متجددة[ألمساء جديدة 

نية إىل مذاهب فكرية الكالم اليت وصلت من خالل مسلمات قرآ
واملذهب ..  الواقعيواملذهب ..  اإلسميمتعددة مثل املذهب 

واملذاهب ..  المثاليواملذهب ) .. نظرية األحوال( الترنسندنتالي
وميثل املعتزلة واألشاعرة قمة مدارس علم . اخل..  الجدلية
وهذه املناهج مجيعا يرتد .. «: ، ويضيف يف مكان آخر)4(»الكالم
 المشكلة الخلقية، حيث أن العقل العمليإىل  لعقل النظريافيها 

وهذا ما جيعلنا . تعترب هي األساس يف نشأة املناهج والعلوم اإلسالمية
نؤكد على أن املناهج السابقة وما يرتتب عليها من علوم ترتد يف 

 اإليتيقي، فيفصل )5(»أساسها إىل مسلمات قرآنية وأحاديث نبوية
 املسلماتبني املناهج واالعتقادات، انطالقا من ] رنةاملقا[يف املقاربة 

نظامية ، و]العقيدة[ منظومة النقلبني .. املمارساتووصوال إىل 
     ً                              ، سواء  أكان هذا العمل عقليا تفكرييا ]العمل[ العقل

  ). البراكسيس(أو ممارسة إجرائية ) الميتودولوجيا(
 الفلسفة اإلسالمية بين مجاز اللغويين وحجاج: ثانيا 
  ]:القول مقابل الكالم[المتكلمين
جتاوز صريح ملفاهيم  -يف أحباث الفلسفة اإلسالمية-يظهر 

الفلسفة يف ] تعاريف=حمددات[علم الكالم ولتحديدات ] ماهيات[
لصاحل سياق الدين وسلطة ) .. التفكري الفلسفي(شقها النسقي 

 اسةالقدفارتباط الفلسفة بالدين أكسبها .. اللغة أو سلطان العقل 
وإذا كان .. مثلما أفقدها احلرية يف فهم وحتليل ونقد اإلشكاالت 

، فإن ]العقيدة[فيلسوف اإلسالم ينتسب إىل الدين بدوافع االعتقاد 
وليتحول .. ]العقدة[عامل الكالم ينتمي إىل الفرقة بضوابط االنغالق 

ٍ                      من عامل  بالكالم إىل متكلم  وعامل  بتوصيات صاحب املدرسة        ٍ                 ٍ      
ينتصر للمذهب دون أن يغادره إىل آفاق مغايرة أو معامل .. الكالمية 
كما تسعى بعض االجتهادات الفلسفية إىل التقليل .. جديدة 

من جهود الفرق الكالمية لفائدة الفالسفة املسلمني يف ] التقليص[
ّ        ّ                  عموم أو خصوص، حماولة للقفز برتص د أو تصي د للموروث الكالمي                              

األمر يف مسائل العلوم التطبيقية مثلما هو .. لعلماء اإلسالم 
وكأن .. والقضايا األمربيقية اليت ال جتد متسعا من اإلهتمام واإلملام 

الفلسفة اإلسالمية تسعى للتخلص من أعباء الكالم ومشكالت 
اليت تكررت يف .. االعتقاد، لفائدة اإلشكاليات الوجودية العامة 
ا من لوغوس .. وميتوس وإيروس الفلسفة اليونانية مبختلف توجها

حنو تصور أن مباحث الفلسفة اإلسالمية جاءت حلماية الدين 
رغم كل ما ميثله علم .. وصونه من أعداء احلقيقة وأدعياء احلق

الكالم من خصائص عقائدية وخصوصيات لغوية قد تربك أو تفسد 
أو تفيد املباحث الفلسفية الكربى اليت بدورها قد تؤثر يف املباحث 

نظرية مشاهدة، و) األنطولوجيا( الوجودفلسفة فيغدو الكربى لل
..      ً إجراء  ) اإلكسيولوجيا( القيم   ً    نظر ا، و) االبستمولوجيا( المعرفة

وغريها من املفارقات بني الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم يف كل 
ذه اإلشكاالت الفلسفية   .موضوع أو مسألة تتعلق 

يف كتابه  لكالمعلم اإىل  عبد الرحمن بن أحمد اإليجييشري 
علم يقتدر معه على إثبات العقائد «:   ّ  بأن ه" املواقف يف علم الكالم"

الدينية بإيراد احلجج ودفع الشبه، واملراد بالعقائد ما يقصد به نفس 
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صلى اهللا - االعتقاد دون العمل، وبالدينية املنسوبة إىل دين حممد 
فإن اخلصم وإن خطأناه ال خنرجه من علماء  -عليه وسلم

من جدل االعتقاد ] ُ       ي شاء له[، فاالختالف الذي ينشأ )6(»الكالم
وقد ال يدفع حجة، .. ينبغي أال يفسد يف الكالم مناظرة أو جمادلة 

إمنا يراد له أن يسهم يف تأسيس .. وال يؤخر حوارية.. وال يقدم رأيا
بدل تكديس مقوالت للصدام والصراع حول .. فلسفة للتنوع 

التجاوز حتت طائل التأويل املشبع مسائل قابلة للدحض و 
باإليديولودجيا، واهلريمنويطيقا املستأنسة حبفريات الكلمات 
وجينيالوجيا األمساء، الرتباط قضايا الكالم يف فلسفة االعتقاد مببادئ 

  .اإلميان يف فلسفة الدين بأخالقيات وأدبيات القول يف فقه اللغة
بطه بباقي العلوم إىل تأصيل علم الكالم ور عادل العوا يذهب 

ا الرمسية  ] الدينية[الشرعية باعتبار أن العلوم الشرعية تستمد مقوما
.. من الكالم يف االعتقاد، فال نعمل إال بعد أن نعتقد ومبا نعتقد 

تأسيس على املعتقد، " الشرعي"فلفظ .. وال فقه بال عقيدة 
نتهي إليه إن علم الكالم هو العلم األعلى إذ ت..«واستئناس بالعقيدة 

ا، فليست له  ا وحيثيا العلوم الشرعية كلها، وفيها تثبت موضوعا
إنه علم يستغين بنفسه . مبادئ تبني يف علم آخر، شرعيا أو غريه

ومن الكالم متنح سائر العلوم الشرعية، وهو ال يستمد . عما عداه
ً                                    من غريه أصال ، ألنه رئيس العلوم الشرعية على اإلطالق ، وحيوز )7(»         

يف تصدر بقية العلوم ] احلاكمية" [احلكامة"على هذه " لم الكالمع"
دون .. إذا متت االستعانة به على الوجه السليم والتوجه الصحيح 

أبو الحسن علي مثلما يشري .. توظيف جبهل أو استخدام بضالل 
                             ُ    يف ذمه للمنتسبني للفرق عن جهل وع مي  بن اسماعيل األشعري

تقديس األسس الكالمية، وسلكوا  الذين غالوا يف.. واستالب 
أن طائفة من الناس جعلوا .. « دروب التعليل بدل التحليل إذ 

اجلهل رأس ماهلم وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين ومالوا إىل 
التخفيف والتقليد وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إىل 

والعرض الضالل وزعموا أن الكالم يف احلركة والسكون واجلسم 
واأللوان واألكوان واجلزء والطفرة وصفات الباري عز وجل بدعة 

، ويرتبط هذا اجلهل حبرص هذه الطوائف على إتباع ما )8(»وضاللة
م أقرب إىل حاالت وعادات الناس .. يوافق أصول فرقهم  باعتبار أ

م حيظون بتأييد بقية اخللق ودعم العوام  معتربين أن الدين .. فإ
م ينتهي عند جهم خرج .. وينطلق منها .. معتقدا ومن خالف 

  .من امللة وعادى الفطرة
دفع "يف كتابه ) تقي الدين أبو بكر بن حممد(الحصني يذكر 

ضمن " شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحد
حرص العلماء  فضل علماء أصول الدين يف حراسة الدينمبحث  

قارنة بالعوام الذين أساءوا جبهل أو بقصد إىل على حفظ االعتقاد م
..  مناهج االعتقاد من خالل تعاملهم مع موضوعات علم الكالم 

ً  جزا اهللا علماء أصول الدين عن اإلسالم خريا، فإن هلم فضال  «فـ                                                
ً                                                       جسيم ا يف صيانة عقائد املسلمني بأدلة ناهضة مدى القرون أمام كل     

كل علم على أئمته دون من   فرقة رائفة، وإمنا يكون التعويل يف
                     ً            ً                         سواهم، ألن من يكون إمام ا يف علم كثري ا ما يكون مبنزلة العامي يف 
            ً                                            علم آخر، فإذ ا ال يعول يف العقائد إال على أئمة أصول الدين ال 

على دور  الحصني، كما أكد )9(»على الرواة البعيدين عن النظر
توجيه احلوار والنقاش ما يف ] افرتاق[العلماء الذين ال ينتمون إىل فرقة 

حنو دروب ومستويات من الوعي بدل اخلوض يف التجريح والتلفيق 
َ  َّ    من قبل العوام الذين ال ه م  هلم ] مؤسسي املذاهب[بني زعماء الفرق                        

بكل ما ] التفكري الكالمي الضيق والعام[إال نصرة الرأي اخلاص 
بتقدمي فتيا .. حيمله من إخالص للفرقة وخالص من اإلنصاف 

على ] الفرقة[اعتناق أصول املذهب و .. اجلماعة على احلق واحلقيقة
  .]األمة[حساب اعتقاد أصول الدين 

بني علم الكالم والفلسفة يف جدل احلقيقة مع  أبو ريانيفرق 
 علم الكالمخيتلف «إذ " حقيقة الكالم وكالم احلقيقية"الكالم بني 

ر حول أصول يف أن الكالم بدين معني فهو جدل يدو  الفلسفةعن 
دين بعينه، ولكن الفلسفة تبحث عن احلقيقة على وجه العموم، ومن 

جند أن الكالم يبدأ من مسلمات عقائدية يفرتض  المنهجحيث 
ا مث يتلمس الطرق  املتكلمصحتها أي أن  يبدأ من قاعدة معرتف 

فإنه يبدأ من  الفيلسوفاليت تؤدي إىل إثبات هذه القاعدة، أما 
من قواعد املنطق األساسية واملقدمات البديهية  درجة الصفر أي

، فتحافظ )10(»                                         ً      ويتدرج منها إىل النتائج مستخدما منهجا عقلي ا صرفا
على اعتقاد األصول واعتبار مقاصد الفرقة قاعدة  علم الكالمأحباث 

إىل اعتماد املنطلقات  الفلسفةلكل حجاجية، بينما متيل مباحث 
فبني ضيق املنهج هم وتقصي احلقيقة، العقلية واملآخذ اللغوية يف ف

.. عند الكالم، واتساع األفق أفق احلوار يف الفلسفة اإلسالمية 
املعرفية يف بناء الوعي العام ] األدوات[يتشكل وعي بوظيفة اآلليات 

  .بني اعتقاد الفرقة وبني فلسفة االعتقاد].. االعتقاد[
سومة بـ املو  الرازييف مقدمة رسالة  علي سامي النشارذكر 

بأن الفرق الكالمية تلتقي يف " اعتقادات فرق املسلمني واملشركني"
معتربا أن اختالف املتكلمني عن .. أصول وتفرتق يف أخرى 

والنقل ) النظر(الفالسفة وعن املتصوفة مرده إىل موقفهم من العقل 
يف تداخل تام بني آليات التفكري ) العاطفة(واملكاشفة ) النص(

رسالته بالرغم من  الرازيضمن ..«إذ .. االعتقاد مقارنة مببادئ
                                   ً                      حجمها الصغري أغلب الفرق اإلسالمية وكثري ا من فرق اجملوس واليهود 
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ً                والنصارى، وأفرد فصال  خاص ا ألحوال الفالسفة     ً وذكر فرق الصوفية، .                   
ألن الصوفية متتاز بشيء يف األصول ختتلف فيه عن بقية الفرق 

يرون أن الطريق ملعرفة اهللا وهو  ماعةفأهل السنة واجل. اإلسالمية
وبعض الفرق األخرى ترى أن ذلك الطرق هو  املعتزلة، وفرق السمع
التصفية والتجرد فرتى أن الطريق ملعرفة اهللا هو  الصوفية، أما العقل

، وجعل )11(»من العالئق البدنية للوصول إلى مرتبة الكشف
لطالبني للحق أربع أصناف ا" املنقذ من الضالل"يف كتابه  الغزالي
  . الصوفية، الفالسفة، الباطنية، المتكلمين: فرق

، )اخلصوم(ورغم تنوع هذه الطرق يف التعامل مع املخالفني 
، ودفع حججهم والوقوف على )الرافضني(واملناظرة مع املعطلني 

ذه املناهج حتقيق االنتصار يف االعتقاد  أدلتهم، إال أننا ال نضمن 
ّ                  بالربهان من يصر  على موقفه؟ وكيف ] اإلفهام[إذ كيف نفاهم ..               

بالتأويل مع من يرفض النص؟ وكيف نفاوض ] املغالبة[نغالب 
باملسألة أمام من ينكر مطالب احلل واحلسم؟ ومثلما ] التفاوض[

ا تلتقي " .. العقل"ختتلف هذه املناهج يف مستويات توصيف  فإ
  ً         ً       ً  امة  أو ركيزة ، إحالة     ً          ً     بدء ا أو انتهاء ، دع" .. النص"يف مدى توظيف 

النص لصاحل ] استفادة[وغريها من أساليب استغالل ..           ً أو استشهاد ا
دعوى االعتقاد، ولنا أن نتساءل أيضا عن إخضاع اللغة لفائدة 

وأدبيات .. وكذا أخالقيات املناقشة .. االعتقاد يف املناظرة واحملاورة 
املتكلم أن يناظر  ليتضح لنا وباعتبار أنه قد يتعذر على.. االستجابة

غري املسلم يف االعتقاد وال حيقق مبتغاه يف إمالة اخلصم أو تغيري 
أو اإلماطة بوضوح وباتضاح .. موقفه، أو حىت جمرد تليني خطابه 

ّ  أن   الغزاليلذا يرى .. عن مقوالته  منهج املتكلم بصفة عامة ال .. « 
البديهيات  يصلح يف إقناع غري املسلم أو اجلديل الذي ال يسلم بغري

) 12(»بينما يستند املتكلم إىل إميان كامل مسبق باألصول االعتقادية

ّ                       ، فمهما ارتقى اجلدل أو احتد  أو اشتد  بني األطراف، إال أنه قد          ّ                          
يتولد عنه عنف آخر، أو يؤوب حنو كراهية حاضرة يف البدء لينفض 

ُ  ْ ل ك م  «عند قاعدة ] ايتيقيا[النقاش  ُ  ْ د ين ك م   َ  ، فيصعب )13(»ِ   ِ د ين   َ ِ  َ و ل ي   ِ  ُ 
، إال يف حدود ]األثر[ومنافذ نقلية ] الرأي[إجياد معابر عقلية 

أصول "أو ما يصطلح عليه بـ .. األوىل ] املسلمات[املقدمات 
يف كل )       ً تأسيسي ا(                       ً        ً  مثلما يتخذ االعتقاد حضور ا تأصيلي ا ".. األصول

أهل القبلة  الدهلويمناظرة كالمية أو جدل حجاجي، بينما يقسم 
  :)14(إىل قسمني

قسم نطقت به اآليات، : ]النص=النقل[قسم األثر  /1
وصحت به السنة، وجرى عليه السلف من الصحابة والتابعني، فلما 
م السبل اختار قوم  ظهر إعجاب كل ذي رأي برأيه، وتشعبت 
ظاهر الكتاب والسنة، وعضوا بنواجذهم على عقائد السلف، ومل 

 خمالفتها هلا، فإن تكلموا مبعقول يبالوا مبوافقتها لألصول العقلية، وال
فإللزام اخلصوم والرد عليهم، أو لزيادة الطمأنينة، ال الستفادة العقائد 

  .]الحكم[المنهج الظاهري  منها وهم أهل السنة،
قسم مل ينطق به الكتاب، ومل : ]الفهم=العقل[قسم الرأي  /2

ة، تستفيض به السنة، ومل يتكلم فيه الصحابة فهو مطوي على غر 
واختلفوا وكان خوضهم فيه . فجاء الناس من أهل العلم، فتكلموا فيه

وإما لتوقف األصول املوافقة ...            ً                    إما استنباط ا من الدالئل النقلية 
  ].الحكمة[المنهج التأويلي للسنة عليه، وتعلقها به بزعمهم، 

منهج منهجان خمتلفان، ] التصنيف[يرتتب عن هذا التقسيم 
احلكم، ] استخراج[النص قصد استنباط يرتبط بظاهر  ظاهري

يتعلق بباطن النص يراد به بلوغ املقصد من فحوى  منهج تأويليو
غري أنه ال يتسىن للباحث يف باطن النص حىت يعرج أوال .. الكالم 

وجمموع .. على ظاهر النص، كي ال يكون املقصد خبالف احلكم 
ا التصنيفات واألسبار مهما تعددت أو تفاوتت أو تفارق ت إال أ

هذا مبثابة االقتصاد يف .. تلتقي يف صالح امللة ومصلحة األمة 
مما يتأكد استحالة الفصل بني مناهج العقل ومناهج .. األنواع 

النقل، إذ يستعني أهل النص بدالئل الفهم، مثلما يستدرج أهل 
م وأدلتهم،  فيتأسس النظر العقلي العقل النص واللغة خدمة ملناقشا

ومدى .. مع إدراك تام ملواصفات اللغة ..  ر النقليعلى األث
  . مطابقتها ملدلوالت االعتقاد

اإلبانة [أصول االعتقاد بين قواعد اللغة و أدلة الكالم: ثالثا 
  ]:عن الديانة

يرتد االستخدام اللغوي لالعتقاد بني التقعيد اللغوي والتعقيد 
 الربطو الغلقو الوصلو العهدإذ تشكل مدلوالت .. االعتقادي

 اإلرغامو القربو العمىو العسرو الغلظةو التوكيدو العصبو
َ                         أ ه م  اإلحاالت اليت يستند عليها  )15(] االلتزام[ اإللزامو اإلتباعو  َ  َ

ّ               ً      وتكو ن هذه املعاين نسق ا من " .. االعتقاد"الوضع اللغوي ملاهية     
 االعترافإىل ] التوحيد[املنظومات اليت حتتكم إىل مدلول موحد 

أبو  ُ     وي فرق .. إىل أبعد تقدير وأدق تعبري  اإلتباعوسالم االستو
ً         معترب ا العلم أصال  يف بناء .. بني االعتقاد والعلم  هالل العسكري           ً    

، ]بال ضرورة[أما االعتقاد فهو فرع فاصل .. التفكري وصوغ املعرفة 
ّ  أن  «   ّ فبني   هو اسم جلنس الفصل على أي وجه وقع اعتقاده  االعتقاد 

مشبه يعقد احلبل واخليط فالعامل بالشيء على ما هو  واألصل فيه أنه
بالشيء حفظا  العلمبه كالعاقد احملكم ملا عقده ومثل ذلك تسميتهم 

 االعتقادله وال يوجب ذلك أن يكون كل عامل معتقدا ألن اسم 
   ً                                         جماز ا وحقيقة العامل هو من يصح منه فعل ما عليه  العلمأجري على 

، فيتجلى من خالل هذا املسعى )16(»متيقنا إذا كان قادرا عليه
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                ً                                      السيميوطيقي ظاهر ا واالبستمولوجي يف جوهره ذلك التداخل بني 
ً              ً االعتقاد فهم ا والعلم تفسري ا ً                   ً        جاعال  من االعتقاد امتداد ا للعلم ..               

َ                 وأ ح د  لواحقه وملحقاته..     ً      وتابع ا له   َ ّ                    ألن  العلم يسبق االعتقاد..  َ    ..
حيضر بال اعتقاد، لكن ال اعتقاد  غري أنه ال يلزمه، إذ ميكن للعلم أن

  .إال بعلم
..   َّ                               حد  العلم إىل االعتقاد يف ضبط مفهومه  المعتزلةأسندت 

أنه اعتقاد .. «وتعيني شقه االصطالحي مبا يفيد التصديق على 
الشيء على ما هو به، وهو غري مانع لدخول التقليد فيه إذا طابق، 

الراجح، إال أن خيص فزيد عن ضرورة أو دليل، لكن بقي االعتقاد 
موقفا مغايرا لعالقة  اإليجي، ويتخذ »االعتقاد باجلازم اصطالحا

خروج العلم باملستحيل عنه فإنه ليس «إذ يرى أن .. العلم باالعتقاد 
شيئا انفاقا، ومن أنكر تعليق العلم باملستحيل فهو مكابر ومناقض، 

تحيل ألن هذا حكم فيستدعي العلم به، نعم قد يعتذر بأن املس
يسمى شيئا لغة، وكونه ليس بشيء مبعىن أنه غري ثابت يف نفسه ال 

اعتقاد الشيء على «:حقيقة العلم المعتزلة، وقالت )17(»مينع ذلك
ما هو به مع سكون النفس الواقع عن ضرورة أو نظر، وقصدوا 

ّ                           وهذا احل د باطل بالعلم بأن اهللا تعاىل . بذلك نفي العلم للبارئ تعاىل       
فإن هذه علوم وليست باعتقاد .  وال زوجة وال ولدليس له نظري

األشياء، ألن الشيء عندنا املوجود وعندهم املوجود واملعدوم الذي 
ّ              يصح  وجوده، وأما  . اعتقاد املعتقد على خالف ما هو به الجهل  

ّ       أن يرتج ح أحد      ّ الظن    ّ                             ترد د بني املعتقدين من غري ترجيح، و الشكو      
مع اجلهل  العلملما يتداخل ، فمث)18(»املعتقدين على اآلخر

 االعتقاديرتافق ] .. بالرتجيح[، والظن ]بالرتدد[، والشك ]باخلالف[
] .. بالتجاوز[، والظن ]بالتقاطع[، والشك ]باملنع[مع اجلهل 

فنحدس بوعي مدى الرتابط بني االعتقاد والعلم يف حتديد املفاهيم 
  .وضبط املاهيات

الفصل يف امللل "تابه يف مقدمة ك ابن حزم الظاهري   َّ  تطر ق 
ومدى التداخل .. أثر اللغة يف افرتاق املذاهب إىل " واألهواء والنحل

فكلما نقص الوعي ..  بني اللغوي واالعتقادي يف تفريق األمة
مبباحث الكالم ومقاصد اللغة زاد االعرتاض وقصر اإلدراك يف فهم 

يف فجاءت املؤلفات املهتمة بالفرق موغلة .. أسباب االختالف 
منهجها السرد واإلخبار واللوم والعتاب .. التعقيد واحتكار القول

ّ     ً                   فإن  كثري ا من الناس كتبوا يف ..«دون احتكام لعقل أو حتليل أو نقد    
م كتب ا كثرية جد ا، فبعض  أطال  م ومقاال ٌ       افرتاق الناس يف ديانا       ًّ         ً                                 
                َّ                                    وأسهب، وأكثر وهج ر، واستعمل األغاليط والشغب، فكان ذلك 

ً  شاغال   ّ      ّ   عن الفهم، وقاطع ا دون العلم، وبعض  حذف وقص ر، وقل ل             ٌ                  ً              
 املقاالتواختصر، وأضرب عن كثري من قوى معارضات أصحاب 

ٍ                    فكان يف ذلك غري منصف  لنفسه يف آن  ال يرضى هلا بالغنب يف             ٍ                  
، مل يوف ه حق اعرتاضه، وباخس ا حق  من  ً     َّ    اإلبانة وظاملا خلصمه يف آن                   ِّ        ٍ                      

ّ   ّ        إال  حتل ة القسم-وكلهم . ه                  ّ         قرأ كتابه، إذ مل يفن د به غري   ّ        عق د كالمه  - 
                                   ّ                يتعذر فهمه على كثري من أهل الفهم، وحل ق على املعاين من  تعقيدا

ُ         َّ                             بعد حىت صار ي نسى آخر  كالمه أو ل ه، وأكثر هذا منهم ستائر دون        ُ            
َ               فساد معانيهم، فكان هذا عمال  منهم غري  حممود يف عاجله          ً                          

الدين بالتدوين،  ، يتضح من هذا التقدمي ارتباط)19(»وآجله
يف تعقيد الكالم لصاحل .. والتفسري بالفهم .. واالعتقاد باملقال

يف مكان آخر ضمن تقدميه لكتابه  ابن حزماالعتقاد، ويضيف 
إيراد «: مبينا أن سبب التأليف هو" الفصل يف امللل واألهواء والنحل"

من قرب                                      ّ           ِّ الرباهني املنتجة عن املقدمات احلسية أو الر اجعة إىل احلس  
ّ          أو من ب عد على حسب قيام الرباهني اليت ال ختون أصال  خمر جة إىل ما     ً                                     ُ      
ّ            َّ                             أخرجت له، وأال  يصح منه إال  ما صححت الرباهني املذكورة فقط،              

، وانتهى إىل اقرتاح املنهج املناسب يف )20(»             َّ    إذ ليس احلق إال  ذلك
، )21(»د  َ   ْ َ                          وب الغ ن ا يف بيان اللفظ وترك التعقي.. «: مناقشة املتكلمني

، )التقعيد( منهج التعقيدخبالف ) التبسيط( منهج التقييدمعتمدا 
فبيان اللفظ أساس الفهم بعيدا عن اإلحاطة بتقصري أو اإلبانة 

فحني نستعني باللغة بقصد املبىن واقتصاد املعىن ال بتصيد .. بإطناب 
تتتجلى قضايا االستداللية واحلجاجية .. اهلفوات وتصعيد املفارقات 

أركيولوجيا "حنو .. ق اقتصاد االعتقاد ومنظومات الكلماتوف
  ".للمعنى

أن األصل يف " الفرق بني الفرق"يف كتابه  البغدادييؤكد 
االعتقاد اتفاق األمة على منهج واحد الرتباط الوجود بالتوحيد، 

غري أن هذا االتفاق مل يكن .. والحتادهم ببيئة ولغة وتاريخ ودين 
عند وفاة الرسول صلى - كان املسلمون «ذ مبعزل عن االختالف إ

ْ  على منهاج واحد يف أصول الدين وفروعه، غري م ن   -اهللا عليه وسلم  َ                                       
، فاجلهر باالختالف كان ميالدا لتفرق )22(»         ً            ً أظهر وفاق ا وأضمر نفاق ا

األمة، ومالذا ملمارسة حرية االعتقاد، لتتخذ الفرق من الدين 
وعيا، ومن املنطق أداة لدفع موضوعا كالميا، ومن اللغة كالما موض

مبا خيدم مناهجها الكالمية ويستجيب .. خالف وممارسة اختالف
لقراءات متفاوتة يف التعامل مع نصوص مشرتكة، أو هوامش خاصة، 

ا  ، ومفرقة بذلك بني أصوهلا الفرقة الناجيةمؤكدة يف كل فقرة أ
صول  ومقدمات بقية الفرق األخرى اليت ختتلف معها يف أ] أسسها[

ا معيارا لكل صدق  كما تتفق معها يف أصول أخرى، واضعة صوا
  .وتكذيب واحنراف

الفرق الكالمية إىل أربع طوائف باعتبارها  ابن رشدصنف 
، باألشعريةالطائفة اليت تسمى .. «: األشهر يف زمانه، وذكرها مفرقة
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م أهل السنة، واليت تسمى  وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أ
، والطائفة اليت تسمى بالباطنية، والطائفة اليت تسمى زلةباملعت

، ويتأيت هذا حسب قرب الفرق أو ابتعادها عن )23(»باحلشوية
اليت تضمنها حديث االفرتاق يف حتديد ] السنة[الشرعية التارخيية 

   ّ                                     وبني  أن مناهج علم الكالم حسب اعتقادات هذه .. الفرقة الناجية 
ّ  ، وأشار إىل أن  ]املباين[على فهم ] عاينامل[الفرق على ارتباط فقه              

كل هذه الطوائف قد اعتقدت يف اهللا اعتقادات خمتلفة، .. «
         ً                                                وصرفت كثري ا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إىل تأويالت نزلوها على 

ا الشريعة األوىل اليت قصد باحلمل عليها تلك االعتقادات ، وزعموا أ
وإذا . افر، وإما مبتدعمجيع الناس، وأن من زاغ عنها فهو إما ك

تؤملت مجيعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها أقاويل حمدثة 
وأنا أذكر من ذلك ما جيري جمرى العقائد الواجبة . وتأويالت مبتدعة

ا، وأحترى يف ذلك كله مقصد  يف الشرع اليت ال يتم اإلميان إال 
، دون ما جعل أصال يف الشرع -صلى اهللا عليه وسلم-الشارع 

، )24(»                     َِ                         عقيدة من عقائده، من ق ب ل التأويل الذي ليس بصحيحو 
فلكل مجاعة متكلمة اعتقادها الذي يناسب تفكريها وينسجم مع 

ا الدينية والسياسية، فهي ترى الشرع من زاويتها  املنعرج [توجها
ا ] االعتقادي ا وتأويال ] املنعطف اللغوي[اخلاصة وفق قراءا

رفع شعارات التكفري أو التزكية بني الفرق  القاصرة، وهذا ما أدى إىل
  .الكالمية اليت اختذت من اللغة سبيال لقدح املخالفني وذم املعارضني

بثقافات هي أقرب إىل  الهويات    ِّ يف مد   االعتقاداتُ     ت سهم 
فبني الفرق اليت حظيت بوفرة األتباع، والفرق ..  األقلياتمنطق 

ا األخرى اليت مل تنل الرواج واالمتداد مل ا وموضوعا وأفلت .. قوال
.. حتت مقتضيات العرض السياسي وضغوطات الطلب االجتماعي 

فتخضع طبيعة اإلنسان .. مبا خيدم هويات متاحة أو أجبديات ممكنة 
وهويته يف عموم وعمق اخلطاب االعتقادي، واللساين ] عامة[

الكالمي ] الضيق[الفكري، واجلزر ] االتساع[واللغوي إىل املد 
وال شك يف التأثري الذي ترتكه «.. عالقات اجلماعة بالفرد ل

األوىل واالبتدائية على فكر اإلنسان، والصبغة اليت  االعتقادات
ا ا قد خرج متام ا عن صبغة اآلثار احمليطة . تصبغه  ً            ً                       وقلما جند أحد             

وهوية اإلنسان هي انعكاس يف جزء كبري . والثقافية والعقائدية األوىل
كما أن هوية كل جمتمع، إمنا . جملتمع الذي ينتمي إليهمنها هلوية ا

، إذ يتوىل االعتقادي تزويد اللسان )25(»هي انعكاس هلويته الثقافية
بأصول يتم حتديد مرجعية التفكري باهلوية وفيها، فاإلنسان معادلة 

+ اللغة + االعتقاد = اهلوية [أنطولوجية من األفكار والكالم 
ليتم ترك الغلبة ) .. الوطن(املكان  ، وقد ينسحب وصف]الوطن

عنيف أو اختالل ) توافق(يف انسجام ] االعتقاد واللغة[لفكريت 
  .خطري) صراع(

] بنيوية[من خالل غائية بنائية  عالقة الديين بالنحويتتجلى 
] االشتهار[لفائدة االعتقادي، وقد ينال اللغة حظها من االنتشار 

هذه املناقشات النحوية يف كتب   َُِ  فرت  د  ] .. اإلشهاد[واالستعمال 
لصناعة املعىن مبا ] الشروح[التفسري والفقه واألصول والشروحات 

التمثل ) يصلح(يتفق مع قصد املنتسب وأصول فرقته، وقد يصح 
يف نصوص بينما ال يستقيم يف حاالت أخرى، ] الشاهد[النحوي 

ذي ال إىل القانون النحوي الشاذ ال) القاعدة(فيتبدل الرأي بتحويل 
يف انتفاضة الالهويت  جورج طرابيشي ُ    وي شري ].. التقدير[يقاس عليه 

البن مضاء " الرد على النحاة"على النحوي عند مباحثة مؤلف 
ا عند ابن مضاء منهجية «أن  القرطبي هذه الغائية الدينية، اليت تقار

نصية مطلقة ال تلتزم بغري ظاهر األلفاظ، هي اليت أملت أن يكون 
    ً                                   كتاب ا يستهدف ليس فقط جتريد علم النحو من " لى النحاةالرد ع"
بيط عمارة املنطق النحوي بالذات بقدر ما قامت، "زوائده" ، بل 

يف تاريخ النحو العريب، على أساس املسعى إىل جتاوز املعطى اللفظي 
ا الوظيفية ، )26(»اخلام للوصول إىل البنية التحتية للغة وشبكة عالقا

من التصديرات للمصادر النحوية أن سبب اإلقدام  بل جند يف كثري
على التأليف إمنا يتعلق حباجة املفسرين للنحو واللغة قصد فهم 
                                          ُ           النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية، لكن حني ت ؤدجل وتدجن 
جن الغراماطولوجيا لصاحل االعتقاد، تتحول املمارسة اللغوية إىل  و

لنصرة .. لميع والتنميط والتطويع عمليات من التطبيع والتمييع والت
ُ    االعتقادي على حساب اللغوي، ويؤ ول  َ   يؤ ول[                             النص إىل أدلوجات ]  

 َ                                            وت ركن املدرسة الكالمية إىل مجاعات حزبية تدافع عن .. مغلقة 
مغاالة، ليصدق /مكتسبات اعتقادية بإخالص متناه وخلوصية ملغاة

َ   َ  َّ م ن  ال ذ ين  فـ ر   «:فيهم قوله تعاىل    ِ َّ    َ ِ  ق وا د ي  ِ  يـ ع اُ     ً  نـ ه م  و ك ان وا ش   َ  ِ     ُ  َ َ   ْ  ُ ُ  ُّ ك ل    ۖ ◌    َ 
ز ب  ب م ا ل د ي ه م  ف ر   ْ  َ  ِ ح   ِ  ْ َ  َ   َ  ِ  ٍ  ْ ْ  َ فـ تـ ق ط ع وا أ م ر  «: ، وقوله تعاىل)27(»ُ   َ ح ون    ِ   َ    َُّ  َ ُ   ه م    َ  َ 

نـ ه م  ز بـ ر   ْ   ُ ُ  ً بـ يـ   ُ ي ه م  ف ر    ا   َ  ْ  َ  ز ب  ب م ا ل د  ْ  َ  ِ ك ل  ح   ِ  ْ َ  َ   َ  ِ  ٍ  ْ  ِ  الفرحة، وتشري )28(»ُ   َ ح ون    ُ  ُّ 
بينما ..  الحزنفهي مؤقتة وسطحية يقابلها .. إىل السرور والبهجة 

 الشقاءعلى دميومة الرضا واالطمئنان ويقابلها  السعادةقوم داللة ت
َ  ِ وبذلك حت  د د وتـ ع ني  ..   ُ     ِ َ ُ اللغة وبدقة أنواع وطبائع األنفس ] تعتم≠[      

  .مبا يتناغم مع أشكال وطبيعات االعتقاد
 سعود بن عبد اهللا الزدجاليتتيح لنا الدراسة اليت أجنزها 

مقاربة يف املفهوم -و واألصول الرتكيب الشرطي يف النح"املوسومة بـ 
فهم أمهية اللغة يف صناعة " والقضايا النحوية والداللية واألثر الفقهي

، ومثلما يعتقد أن ]سنة-قرآن[املعىن االعتقادي للنص املقدس 
ُ  َّ    أن تـ ر د  له ] حقه[من واجبها .. القرآن الكرمي جاء حلفظ اللغة   َ    
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وأن تنضوي  -العتقاديف نظر أنصار تطويع اللغة لقضايا ا–اجلميل 
اآلية واحلديث، لنصرة األصول الثابتة يف الدين، ] راية[حتت لواء 

اشتغل الفكر .. «على حساب القواعد التأصيلية يف اللغة، فيصرح 
                                                ّ                 ً  العريب بالدراسات اللغوية منذ اشتغاله بالقرآن والسن ة قراءة واستنباط ا 

م،  فيةاهتم النحاة باجلوانب اللفظية والوظيففي حني ..  يف دراسا
فحني جتتمع  ،)29(»..اهتم البالغيون باجلوانب الداللية واجلمالية

يتولد ] الداللة[، مبا يفيد إنتاج املعىن ]الوظيفة[مدلوالت اللفظ 
وال يعد اهتمام الباحثني باللغة باعتبارها .. األمن اللغوي يف فقه األثر

اللغة يف فهم النص  أداة يف كتابة ونقل القرآن الكرمي، إمنا ألمهية
فإن اللغة .. فمثلما خدم القرآن الكرمي اللغة .. والوقوف عند فوائده 

.. بدورها أفادت النص القرآين يف مواضيع الفهم والتفسري والتأويل 
.. فاستعانة الدارسني للقرآن الكرمي باللغة يزيد من حفظ املعىن 

ن    ِ َّ إ ن ا«فحفظ الذكر  ْ  ُ ن ح  ر    َ  َّ ْ َ نـ ز ل ن ا َ  ْ  َ الذ ك  ُ   َ ل ح اف ظ ون   َ  ُ ل ه   َ  ِ َّ و إ ن ا    ِّ  ِ  َ ، حبفظ )30(»َ 
ا وتيسري تبيينها  ا«اللغة وتسهيل بيا ذ  َ  و ه   َ   ٌ ل س ان   َ  َٰ ، )31(»ُ  ِ  ٌ م ب ين   َ  َِ  ٌّ ع ر ب ي   ِ 

فجمع القرن الكرمي بني حفظ اللفظ يف وحفظ املعىن يف دقة الفهم 
ْ  َ ال يـ و م  «ونعمة .. ويسر  م ل ت     ْ َ  َ ْ  ُ أ ك   ْ ُ  ْ ل ك م   َ  ُ  ْ د ين ك م   َ  ت   ِ  َ  ْ  ُ و أ ت م م   َ ُ  ْ ع ل ي ك م   َ  َْ   َْ  َ 

.. أصال ] الرواية[، مثلما ترتبط علوم الشريعة بالنص )32(»َ ِ  م ت يِ  ْ ن ع  
ا تتخذ من اللغة  إذ .. أساسا لكل فهم وتبصر واستنباط] الدراية[فإ

ال ميكن االشتغال على النص مبعزل عن اللغة، وكلما زاد وعي 
زاده ذلك يف فقه النص وتبني املقصد، ليتولد .. الباحث باللغة 
ارسة النصية معاينة إميانية تفيد يف ارتقاء اليقني اإلعتقاد يف املم
] إملام[فحفظ اللغة من صيانة النص الديين، وإمتام .. وتضافر التقوى 

االشرتاك، التواطؤ، الرتادف، [املعىن بتطابق اللفظ مع سياق الداللة 
  ..].التباين 

والتسيلم له، معتربا أن " االعتقاد"إىل تتبع  ابن خلدونيدعو 
وأن اإلنسان قاصر بطبعه .. ة أسلم وأضمن من العقل العقيد

ألن إدراكاتنا .. «عن اإلدراك التام ] بفطرته[، وبطبيعته ] َ   خب لقه[
خملوقة حمدثة وخلق اهللا أكرب من خلق الناس واحلصر جمهول والوجود 
م إدراكك ومدركاتك  أوسع نطاقا من ذلك واهللا من ورائهم حميط فا

وعلمك فهو أحرص  اعتقادكالشارع به يف  يف احلصر واتبع ما أمرك
على سعادتك واعلم مبا ينفعك ألنه من طور فوق إدراكك ومن 
نطاق أوسع من نطاق عقلك وليس بقادح يف العقل ومداركه بل 
العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية ال كذب فيها غري أنك ال تطمع 

الصفات  أن تزن به أمور التوحيد واآلخرة وحقيقة النبوة وحقائق
، وأن العقل )33(»اإلهلية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع يف حمال

.. ولن يكون سليما إال إذا وافق الشرع " .. االعتقاد"يف خدمة 

يف كل تفكري ] .. متحيزا[وهذا تسليم قد جيعل اإلنسان منقادا 
  .ويضيع بذلك دور العقل يف اإلبانة عن حقيقة الشرع.. العتقاده 

] اإلفهام[ اإلبانةيف أمثوليت "        َ االعتقاد  "يديولوجيا ُ        ت زاحم األ
، وتصوير ]البديع[، إذ تشتغل البالغة على صياغة ]اإلهلام[ اإلمتاعو
، يف مستويات بليغة من العاطفة واخليال ]البيان[، وتعبري ]املعاين[

بني اإلجياز واإلطناب، بني احلشو .. واألفكار والصياغة والعبارة 
فعند اجتماع اجلميل واجلليل .. املعىن مغالبة للنص  يتشكل.. والدقة 

.. يتشكل العجز عن إدراك جوهر املاهية .. يف اإلعجاز .. والدقيق 
وينتهي ... وتبدو سياسات االنتماء يف خوف تام أمام فائدة املعىن 

ومثلما انتهى .. أمر بالغة الكالم إىل كالم عن بالغة غري ممتعة 
عماد حسن " القرآن الكرمي عند املعتزلة لـحبث اإلعجاز البالغي يف

، ورأوا أن البالغة إبانة، وامتاعأن املعتزلة قد رأوا أن .. «إىل " مرزوق
البالغة قامت على هذين األساسني فبلغت مبلغا عجز الناس عن 

ومصادقة ] الداللة[، فاالعتقاد مبا حيمله من تصور )34(»إدراكه
 واجلمايل والتصديق البياين والبالغي يتالءم مع التصوير الفين] اللفظ[

كما يستقيم املعىن مع إرادة القول وسالمة .. ملختلف املصادر 
بعيدا عن طيفية التحيز وطوباوية اخلوف وانطولوجيا الشر .. الوعي 

إذ ال يرتقي الفهم واإلميان بتوافر سرديات املسكوت عنه واملمنوع .. 
من العوائق والعوالق  وغريها.. واملكبوت واحملرم واملقدس 

االبستمولوجية اليت حتول دون التحرر من عقدة االنغالق وسطوة 
ِ  َ  ِ ال ك ت اب   ِ  ف ي  َ  َّ ْ َ فـ ر ط ن ا َ  م ا«فالنص الديين .. العقيدة  ء   ِ  ْ م ن    ْ  ْ  ٍ ش ي   َ«)35( 

  .يؤسس ملطلق اإلمتاع يف مؤانسة اإلبانة
  :استنتاج

على ، وجتاوز املعىن القائم عمارة النصتغدو اللغة مناسبة لعقلنة 
، فحني -اخلاضع لنسقية الفرقة، ومنطية املذهب- اعتقاد المتكلمين

قضايا ومباحث املنظومة ] اللغة[تسبق أدوات وآليات الفهم 
                  ً         ً             ينصرف التفكري مكاشفة  واستقامة  لصاحل أنسنة ] .. االعتقاد[

إلزالة االلتباس الواهن والطاعن يف جذور اخلوف .. املوروث الديين 
للتحرر من قيود اإلنتماء التضليلي .. يس األمثولةوعشق اجلاهز وتقد
ليستقي الفكر منطقه احلجاجي من اللغة بكل .. واألحادية الضيقة 

ما حتمله من عالمات ودالالت، وبكل ما تتيحه من ألفاظ ومعان، 
وجتاوز مفارقات الفرق القائمة .. قصد ترشيد املناقشات الكالمية 

.. شتباه بتسويق املشتبهات على إثبات وإيراد احلجج ودفع اال
واإلصغاء بدل الصراع واإللغاء .. وخمالفة االبتداع بتشجيع السماع 

على أن تستفيد هذه املقوالت واملناقشات من الدالئل اللغوية مبا .. 
بعيدا عن تطويع النصوص .. خيدم إيتيقا املناقشة وأدبيات احلوارية

ح لنا املقاربات كما تتي] .. احلزب الكالمي[لصاحل املدرسة 
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ً        ً                        املناهجية فرص ا معرفية  إلنتاجية الكالم يف عمومه  وعامه ] الشمول[           
ّ            وما تنسيق الكالم يف مناهج الرتاث إال  دعوة جادة ].. املطلق[                                

                                                   ِ      لتجديد مفاهيم الفلسفة اإلسالمية وجتريدها من النزعات الف رقية 
ة وعادلة حنو تفاوقية تبشر مبيالد متابعات رصينة وناضج] .. الفوقية[

إىل املشرتك التفامهي ] .. الواحد[من املفهوم األحادي .. 
اخللف إىل /أن يتحول املتكلم من جدلية السلف].. املوحد[

أن يرتقي الفكر الكالمي إىل مستوى .. املتخلف /براغماتية املتحضر
للخروج من ممارسة .. واالعرتاف باالختالف .. الوعي باألخر 

تباع بعزهلم عن العامل املفتوح خشية تغيري ومغازلة األ.. الوصاية 
] .. العقل[واعتماد مبدأ اإلحراج واالحنراف عن احلق .. املسار

واخلوض .. جبهالة وبعصبية حنو أصول الفرقة ] االستالب[واالجنراف 
  .يف تربئة علمائها مقابل قدح وجتريح املخالفني

ً      ع ا، ال تنو ] العمارة[يف العبارة  -موضوعيا-ُ           ي عد االختالف 
ً  صراع ا كالمي ا وتنافس ا شرس ا      ً        ً       ً يفسد كل مناقشة ومناولة بني أطراف ..    

كما تتيح لنا السياسة اللغوية تنظيم العالقات اللسانية بني .. الكالم 
ومراعاة خصوصية كل اجتاه، وخاصية  .. الفرق واملذاهب واملدارس 

املعىن مبا ينسجم مع حركية ] جتديد[مع حتديث .. كل توجه
وأال يقتصر الفهم على املعطى اللغوي .. املبىن ] اميةدين[
وأن ينفتح اجلدل ] .. االستداليل[أو املقرتح البياين ] االستعمايل[

أن يكون التفاهم إمكانا لكل .. الكالمي على التنوع املكاين 
قصد القهر والتطويع .. وال يراد باإلفهام ممارسة سلطة ما.. احتمالية 

وأن يكون االنتساب للتفكري مبا ينسجم .. والتعنيفوالتلميع واإلكراه 
    ّ                         أن مني ز بني النظر داخل املنظومة .. مع تقاليد االعتقاد وأصول الدين 

فتجديد .. وبني نقاشات التنظيمات الكالمية املغلقة .. املفتوحة 
علم الكالم ينطلق من مقاصد اللغة يف تفسري النص وتأويل املعىن، 

، يفقد الكالم ]الفرقة[، ودجل املؤسسة ]للغةا[فبني جدل املنظومة 
أمانته والكالمية إيكولوجيتها، وحىت تقبل الفلسفة اإلسالمية على 

خبالف علم الكالم الذي .. مشاريع أكثر حرية واستقاللية ومسؤولية
ا أصول اعتقاد  ولكي تلتقي .. ال يزال حبيس أصول الفرق على أ

هلا أن ختتلف يف الفروع ] .. التام[ الفرق الكالمية يف االعتقاد العام
                    ُ                                      مبا ينسجم مع بيئتها وع رفها، وتستفيد الفرق الكالمية من مقاصد 

النحوية، [اللغة يف ترسيخ أدبيات التعاون املعريف مع املدارس اللغوية 
ومذاهب النظر الكالمي بأدواته النقلية وآلياته العقلية، ..] والصرفية 

فريافق .. اتساع الفلسفة اإلسالمية  مثلما يستفيد علم الكالم من
واخلطاب ] .. اللغة[الوظيفة الكالمية ] االعتقاد[النظام اإلدراكي 

يف مقاربة فلسفية متنح النص إمكانات من التمعن ] .. الفهم[املعريف 
بـ ] تسميته[أما اقرتاحنا ملشروع ما نصطلح على ومسه .. والتمتع 

.. ن صحة العالمة وأمن الداللة ملا حيمله م" .. إيكولوجيا المعنى"
جتاوز .. وصناعة كالمية .. استجابة ملنهاجية تأسيسية وتأصيلية 

أن يكون قصد .. الفهم القائم على اللغة واملنطق إىل الوعي باملعرفة 
وبني ] املقايل[واملوازنة بني املعىن اللفظي .. املعىن التعرف على العامل 

] .. النفس[حنو انسجامية اللغة ] .. املقامي[املعىن االحتمايل 
يتضح ] .. العقل[وسجالية التأويل ] .. النص[ومجالية االحتمال 

َ   ً                 ً الع امل ع المة  و الداللة إيقونة              ً                والبالغة حرية  مبعزل عن احنراف ..   َ    
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 - أنموذجا المدرسة –  بورديو بيار منظور من الثقافي      ُّ التسل ط أبجديات

   معطر بوعالم

     باتنة جامعة ،)فلسفة( ماجستير
   :مقدمة
 كائن  ّ  أن ه اإلنسان، على محلها ميكن  اليت املفاهيم بني نم

 عندما وهكذا جنسه، بين مع للعيش   ّ  مي ال فهو بطبعه اجتماعي
 من ألوان اكتساب يف يأخذ باجلماعة، اإلنساين الفرد يتصل

 ختتلف األخرية هذه بالثقافة،  ّ   يت صل  ّ  إن ه املختلفة؛      ُّ   التصر فات
م وجماالت ،الفكرية الباحثني اجتاهات باختالف  العلمية،   ُّ    ختص صا
 ومن. إليها ينتمون اليت االجتماعية الطبقة ُ  َّ س ل م يف متوقعهم ومدى
 يف الثقافة يضع الذي) 1917-1832( تايلور تعريف أشهرها
 املعرفة يشمل الذي    ّ  املرك ب الكل'' ذلك فهي الطبيعة، ُ     م قابل

 اليت داتوالعا القدرات وكل والقانون، واألخالق والفن واملعتقدات
 .1''اجملتمع يف عضوا بوصفه اإلنسان، يكتسبها

 فيها،  َِ  ّ ت ت م   اليت واحلاالت املتبادلة الثقافية العالقة إغفال   ّ أن   غري 
" املثاقفة" حول الدراسات ُ    ت عترب لذلك      ً  ملتبسا ، املوضوع جيعل

 املعين الثقافة منط على ُ  ِ    ت طل عنا إذ. الثقافة آليات لفهم وسيلة كأفضل
 الثقافية العالقة فاعتبار عليها، قامت اليت والعوامل ئهانشو  وكيفية
ا املتبادلة   . بالثقافة أدق معرفة إىل يفضى     ُ    وجتاذ با
 تكوينه الفرد فيها يتلقى اليت اهلامة احملطة هي املدرسة كانت وإذا
 عليه، املتعارف اهلدف هذا   ّ إن   جمتمعه، يف السائد والثقايف العلمي
في ّ  م ص ر ح غري أهدافا وراءه ُ   خي   َ   َِ  ق ب ل من ثقافة فرض حول تتمحور ا، ُ 
 طريق عن التلقني باستعمال عليها، ُ     م سيطر أخرى على مسيطرة طبقة
 اخلصوص، وجه على املدرسي الوسط ويف عموما، اللغة إن. اللغة

 لصناعة وسيلة ولكنها فحسب، وتواصل اتصال وسيلة ليست

 تتحرك املنطلق هذا من. املناسب الوعي تشكيل وبالتايل األفكار،

 ك ي فة فاللغة السيطرة، عقالنية
َ ّ   امل
ُ
 ميكن ال حمدودة جماالت للوعي ترسم   

 ال عقيمة التنميط بفعل اللغة تغدو حيث إطارها، يف   ّ إال   يتحرك أن له
 بورديو بيار وقف لذلك. به واملسموح املطلوب الثقايف الوعي إال تنتج
َ  ونـ ق د املعلومات قنيتل على القائم التعليمي النظام ضد الدوام على  َ   
 التعليم بتعليم الدولة تكتفي أن جيب إذ. ومناهجها املدارس    َّ بشد ة

َ  ب د ل. املعرفة حتصيل على الناس وتدريب  الثقافة تكريس على العمل َ 
  ).املسيطرة الطبقة ثقافة( املسيطرة

 عنها لإلجابة سأسعى اليت اإلشكالية    ّ فإن   سبق ما على وتأسيسا
ّ  التعس ف يتمظهر أين: ليي كما صياغتها ميكن  ؟ آلياته وما الثقايف،     
 املنظومة خالل من الثقافية السيطرة مداخل هي ما أخرى بعبارة
    ؟ الرتبوية

  الثقافي       ُّ والتعس ف الرمزي العنف - أوال
] م2002-مPierre Bourdieu] (1930( 2بورديو بيار يعترب

 من بدال ية،الثقاف السيطرة منظومة آليات كأهم الرمزي والعنف الرمز
 الصراعات رهان   ّ إن   ؛)ماركس كارل( عند املادي العنف أو الثورة
ّ  التعس ف   ّ أن   يعين وهذا للواقع، شرعي تعريف فرض يف    ّ  يتمث ل  الثقايف     
 أن    ّ البد   االجتماعية فالسيطرة شرعية، ثقافة إىل ُ َ َّ حت  و ل معينة لطبقة
َ  ي عتـ ر ف ا  ُ  َ  وت قب ل ا ُ   َ  ّ  كأ   مما رمزية طةسل إقامة يستلزم وهذا شرعية،   
ا أساس هي اليت القوة عالقات إخفاء إىل ُ    ي فضي  تقريب وميكن.  ُ  َّ  قـ و 
 وهو الفيزيائي، غري العنف أشكال كل بكونه الرمزي العنف مفهوم
. اإلنساين السلوك أشكال كل ويف الثقافية، احلياة يف مؤثرة فاعلية ذو

ّ  ويوس ع ْ  فـ ر ض تطال سلطة كل'' إىل جماله بورديو      طالوت دالالت  َ 
َ   فـ ر ض ها  ْ ا على  َ  ّ  أ   مقام منها هي اليت القوة عالقات تواري أن شرعية  
ا، األس ا لقو ّ  إمن  ا تلك، القوة عالقات إىل تزيد    أي ا، املختصة قو
ا حتديد   3''.الرمزية قو

 ضحاياه جيعل العنف، من      َّ واملهذ ب اللطيف النوع هذا   ّ إن  
 فاإلنسان مقاومة، ندو  إلكراهاته اخلضوع يف ينخرطون بل يتقبلونه

َ  ت فر ض االجتماعية احلياة إطار يف  الثقافية القيم من جمموعة عليه ُ  
َ  َّ    ك م س ل مات،  ُ  وكل التواصل، أشكال وكل والكالم اللغة عرب وذلك َ 

 الثقافية السيطرة ممارسة قصد وهذا والسرية، الصامتة اإلقناع أشكال
 تبدو أقوال" باستخدام أو وااللتباس التمويه باستخدام وإدامتها،

ا وهلة ألول ّ  كأ   عن تفصح أن إىل تنتهي    ّ   ولكن ها معينا،    ً معىن   تفيد   
 يكون اليت اجلمل يف خاصة بصفة يستعمل  ّ  إن ه. ُ    ك لية خمتلف معىن
 من يظهر. تعبريها بوضوح اإلخالل حد إىل متضاربا املنطقي بناؤها

 ها،  ّ  تؤل ف اليت للكلمات النوعي الرتتيب يف ملتبسة اجلملة جيعل ما مث
ا األوىل للوهلة تبدو حيث ّ  أ   الواقع يف تضمر بينما ما، عالقة تنشئ  
 يف ينظرون حينما باحلول املصابون يبدو مثلما متاما: أخرى عالقة
  4''.آخر مكان يف بالفعل ينظرون هم بينما ما، اجتاه

ُ     للم سيطر الثقايف      ُّ التعس ف   ّ أن   والواضح  من مشروعيته َ     ُّ ي ستمد     
 ازداد كلما يزداد الثقافية اهليمنة فمفعول ،ظهوره وعدم اختفائه
ا اجلهل ا فتستمد واخلفية، الرمزية بآليا ّ   قـ و    َ        وت واريها، اختفائها من  ُ 
 قدرة هي حيث من الرمزية السلطة   ّ إن  '' غائبة، حقيقتها َ   ت ظل  َّ مث   ومن
 قدرة هي حيث ومن اللفظية، العبارات طريق عن املعطى تكوين على
 العامل، يف التأثري حتويل على قدرة  ّ مث   ومن ع،واإلقنا  اإلبانة على

ك ن سحرية شبه قدرة ذاته، العامل حتويل وبالتايل ِ  ي عاد ل ما بلوغ من ُ  ِّ مت     ُ 



72 

ك ن ما ا بفضل االقتصادية أو الطبيعية القوة منه ُ  ِّ مت  . التعبئة على ُ     ق در
 ُ  َ  ي ؤب ه مل إذا أي ا،    ُِ اعرت  ف إذا إال عملها تعمل ال السلطة هذه   ّ إن  
ّ  كقو ة ا   5''اعتباطية   

ّ    الر مزي العنف مفهوم ويقرتب  ملالك لالستعمار القابلية فكرة من   
ار س الذي الطرف من معارضة وجود ُ    ي فرتض ال إذ نيب، بن َ  مي   عليه ُ  

ّ  جمر د حىت أو العنف، َ  املسيط ر يدخل بل فحسب، للمسيطر الرضوخ        
ّ    الر مزي العنف''   ّ أن   إذ. عليهم السيطرة لعبة يف عليهم  ةببساط هو   
ارس الذي العنف من الشكل ذلك ُ  ب تـ و اط ؤ االجتماعي العون على ُ    مي   َ  َ ِ  
 عارفون، أعوان هم االجتماعيني فاألعوان التحديد وجه وعلى منه،
عوا وإن وحىت ض  ِ    أ خ   ْ ُ  فـ ه م حتميات إىل ُ  ون  َ   إنتاج يف بدورهم ُ    ِ  ي سامه 
د دهم ما َ      ف عالية ّ    حي  م خاصة ُ  ّ  وأ  ّ    حيد دهم ما ويؤطرون يهيكلون       (...)
ارس عنف بوجود    ّ نقر   عندما جتاهال، أمسي   6''.عنف   ّ  بأن ه ونتجاهل ُ    مي 
         الثقافة وفرض تشكيل أداة المدرسة - ثالثا

 املدرسة يعترب) بورديو بيار(    ّ فإن   الرتبوي، اخلطاب لفعالية نظرا
 التدابري ينتج الذي الثقايف، التعسف فرض إلعادة املناسب املكان
 يستهدف الذي التنميط خالل من هذا كل الالمتكافئة، الثقافية
ْ  ََ  ش ر ع ن ة مثة ومن الطبقية، الفوارق على اإلبقاء  عملية   ّ إن  . الثقافة َ 
 ليس وهو'' ،7باهلابيتوس بورديو عليها يصطلح هذه الثقايف التنميط
 للنظام مطابقة وإدراك ترتيب أنظمة يصنع  ّ  إن ه بل فحسب، فعل مبدأ

 العقلية البنيات مبدأ يف ه  ّ إن   له، استبطانا إال ليست اليت االجتماعي
 ثانية، كطبيعة مؤثرا ولكونه. معطى حقل يف املهيمنة اإلدراكية أو

 جيعلها حبيث االجتماعية احلياة مالمح لنا    ِّ يسو غ اهلابيتوس    ّ فإن  
َ   أقـ ل م ها مث فعال، اجملتمع بناها  ُ   َّ   وم سل مات طبيعية، ذه: شرعية  َِ   ل ت صري   ْ َ   و
  8''.وهم عامل فهو الصفة

م ْ  و ل ف ه   َ ل  َِ  ِ  م داخ   -تلقني كآداة- املدرسة  َِ  ق ب ل من املفروضة الثقافة َ   
 تالزم لوجود الرمزية والسلطة الرمزية باملنظومات االحاطة يستلزم
 هي'' والتواصل، للمعرفة أدوات باعتبارها- املنظومات فهذه بينهما،
 املباشر فاملعىن: معريف نظام إلقامة تسعى وهي الواقع بناء سلطة
 وأعين؛ املنطقية احملافظة دوركامي يدعوه ما َ    ي فرتض اعي،االجتم للعامل
 الذي املفهوم ذلك والعلة، والعدد املكان عن ُ       م تجانسا مفهوما
 األساس هذا وعلى(...)  بينها فيما تتفاهم بأن للعقول يسمح

ّ     للر مزية االجتماعية فالوظيفة  على تقتصر ال سياسية وظيفة هي   
 ُ      م نازع، بال االجتماعي التضامن تأدوا هي فالرموز التواصل، وظيفة
و ل فهي  إنتاج إعادة يف أساسا ُ     ي ساهم الذي االمجاع ذلك االمجاع، ُ  ِّ خت 
  9''.االجتماعي النظام
 للعنف صورة غري يكون أن للمدرسة اخلفي املنهاج يعدو وال
 بامتياز؛ الرمزية وفعاليته دوره يؤدي إذ الرمزية، وللسلطة الرمزي

 بينها فيما مرتابطة الوظائف، متكاملة ظومةمن هو اخلفي فاملنهاج
 كانت وإذا. حمددة تربوية غايات حتقيق إىل تقود وعمليات بعالقات
ّ  تتحد ث الصرحية األهداف     ّ فإن   واملتكامل، احلر اإلنسان عن    
 السياسي النظام خدمة يف    ّ تصب   ما غالبا اخلفية الرتبوية األهداف

 الثقافية واهليمنة ياألخالق الضبط أي ؛)املسيطر( واالجتماعي
 جمملها يف اخلفية فاألهداف الطبقية، للقيم والرتويج واإليديولوجية،

يمن تسود اليت للطبقة خادمة ُ    و  ا بيداغوجي، فعل كل   ّ إن  ''   ّ  إمن   هو  
 سلطة بواسطة فرض،  ّ  أن ه اعتبار على رمزي عنف موضوعيا،
 بني ةالقو  عالقات   ّ أن   اعتبار وعلى(...)  ثقايف العتباط اعتباطية،

ّ   الز مر  السلطة من هي اجتماعية لتشكيلة     ِّ  املكو نة الطبقات أو   
ّ  ً أس ا   االعتباطية  تواصل عالقة إنشاء شرط هي تلك والسلطة.  
 اعتباطي منط وفق وتلقينه ثقايف اعتباط فرض شرط أي بيداغوجي،

  10'').الرتبية( والتلقني للفرض
 الطبقة أفراد قبل من    ُّ تكت ال    ّ  يتطل ب الثقافية، السيطرة إحكام   ّ إن  
 واملراتب الفروق بإقرار وذلك القائم، النظام تربير ُ    ب غية املسيطرة
 الثقافة تنتج حيث املشروع، التضليل بورديو ُ     ي سميه مبا وتربيرها
 وإخفائها التقسيم وظيفة بتغليف'' االيديولوجي مفعوهلا السائدة
ّ   املوح دة فالثقافة. التواصل وظيفة قناع حتت  هي )التواصل وسيلة(    
ا  بإرغامها الفوارق ُ  ِّ ت رب ر اليت)   ّ     الت مايز أداة( املقسمة الفاصلة الثقافة ذا

 ابتعادها مبدى     َّ تتحد د أن) دنيا ثقافات ُ  َ  ت عت رب اليت( الثقافات خمتلف
  11''.السائدة الثقافة عن

 ترتكز فهي جوفاء، هياكل ُ َ ّ   مت  ث لها ال السلطة فاعلية    ّ فإن   وهلذا
 اللغة أمهية مدى استشعرت وقد لية،والشمو  السيطرة مبادئ على

 يستوجب ما وهو التوجيه، على وقدرة سلطة من هلا وما وحيويتها،
 البعد فضاء حنو اإلنسان توجيه تناسب اليت بالكيفية اللغة توظيف
ّ  امتد ت السيطرة فذهنية. الواحد ّ  ل ت ح د د اللغة إىل      َ  يكون أن جيب ما  ُِ 
  ُ  ِّ فـ و ض ملن املوكولة السلطة إال الكالم سلطة فليست'' للتداول متاحا
 كلماته تكون ال والذي. معينة جهة بلسان والنطق التكلم أمر إليه

 تقدير، أكثر على) الوقت ذات يف   ّ   تكل مه وطريقة خطابه فحوى أي(
 ُ ّ  و ك ل الذي التفويض ضمان على أخرى، شهادات بني ِ  م ن شهادة إال

  12''.للمتكلم
 بني املطلق الفصل يف) سوسري( أطروحة بورديو ويرفض
 هو مبا تم اليت وتلك باطنها يف اللغة على تقتصر اليت اللسانيات

- للغة االجتماعية االستعماالت وعلم اللسان علم بني عنها، خارج
 البيداغوجي الفعل   ّ ألن   -الكلمات الستخدام االجتماعية الشروط
ّ  جمر د ليس  وتلقني فرض أداة هو بل واملتلقي، املعلم بني تواصل عالقة  

 البيداغوجي الفعل فاختزال لذلك. معينة ثقافية قوالب مترير وبالتايل
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 ِ ْ   ع ل ما اإلحاطة عن منتنع أن" معناه صرف تواصل عالقة جمرد إىل
ّ  جمر د: ا البيداغوجية املؤسسة لسلطان ُ    ي دين اليت النوعية     ِّ   بالس مات   
 تعريف عنه يلزم بيداغوجية، تواصل عالقة صلب رسالة إرسال

 وتشفريا، جهرا أكثر يكون ما بقدر تعريف( أيضا يفرضهو  اجتماعي،
َ   م أس سة أكثر العالقة تلك تكون   ِ     ول شفرة  ُ ّ   ي بل غ،   ْ ألن   أهل هو ِ   ل ما) َ  
 فرض حق هلم الذين وألولئك  ُ ّ   ت بل غ، أن الرسالة على     ّ يتعني   فيها

َ    م كر هون هم الذين وألولئك تلقيها،   13''.تلقيها على ُ  
ّ   م بك رة مرحلة منذ) ايفالثق وطبعا( الطبقي التقسيم ويبدو  من ُ  

ِ   املسيط رة الطبقة أبناء حيظى حيث اإلنسان، حياة  لغوي بإرث     
ّ  والتفو ق       ُّ بالتمي ز هلم يسمح وثقايف،  س ي ط ر الطبقة أبناء على      

َ  امل  ْ َ
ُ
 عليها،   

 انعكاسات له يكون ما وهذا الثقايف، ورأمساهلا درجتها واحدة فلكل
 فوقية ثقافة بني تواصل على القائم الوضع تكريس يف مستقبلية
 بإبراز حتديدا يسمح الثقايف الرأمسال مفهوم   ّ إن  '' ذلك دون وأخرى
 الطبقات خمتلف من املنحدرين لألطفال الدراسية اإلجنازات التكافؤ

 اليت النوعية املنافع أعين املدرسي، النجاح حتصيل يف االجتماعية
 رسياملد السوق يف عليها احلصول الطبقات خمتلف أبناء يستطيع

 هكذا. الطبقات وأجزاء الطبقات بني الثقايف الرأمسال توزيع عند
 14''.التالميذ بني الثقافية التباينات    ِّ يؤك د بل ال املدرسي، النظام  ُ   ي ثبت
 والثقايف الطبقي موقعه اكتسب قد الطفل يكون املرحلة هذه ويف

 وقعالتم هذا على بعد فيما اجملتمع من له تأشرية انتظار يف 15بالقوة،
َ   ََّ  وم و ثـ ق ة قانونية رمسية بصفة أي بالفعل؛  معظم يف أو- اجملتمع،  ّ ن  إ''  ُ 
ه ر الذي هو -الدولة األحيان ِ  ي ش   ْ  اليت هي فاملؤسسة االعرتاف، هذا ُ 
 بالوظيفة مستخدم قاضي، أستاذ، مدرس،: دائما الصفة تعطي

 دون يورث، وال ُ      ي كتسب، ال الثقايف الرأمسال   ّ إن  (...)  العمومية
 مستمرا طويال عمال  الفاعل طرف من يتطلب  ّ  إن ه خصية،ش جهود
ّ   ومعز زا  أن له، ِ    م لكا وجيعله  فيه يندمج أن دف والتثاقف      ُّ للتعل م    
  16''.هابيتوس أي ذاته، جيعله

 مستمرة، بصفة الثقايف التشكيل عمليات إىل اإلنسان وخيضع
 اكم القائم، احلياة منط يوافق الذي    ّ  الطي ع اإلنسان إعداد غرضها
ّ  يوج ه  على املسيطرة الطبقة حترص لذلك النظام، هذا تثبيت إىل   
 ويتم وجوده، أبعاد فتتحدد لإلنسان، الذهنية الطبيعة بناء إعادة

 خاصية وهي باللغة، حلق الذي التنميط مدى إىل بالنظر تنميطها،
 العقل كقدرة ُ    ِّ  م تعد دة ذهنية نشاطات مع تتداخل وظيفية، إنسانية
 الذايت، النقد بأبعاد النقدية الروح خالهلا من تحددت اليت النقدية،
 هو الغرض وألن املختلف، اآلخر نقد يف واملسامهة النقد وتقبل

 فالغرض النقدية، الروح امتصاص آليات على الرتكيز يتم السيطرة،
  ُ َ   ومم  نهج دائم حنو على  ُ  ِّ  ي بد هلم أفراد إنتاج'' هو البيداغوجي الفعل من

ّ   خيص هم  أي ،)هابيتوس( للنقل والقابل ذاته ائمالد بالتكوين  
 أفراد إنتاج   ّ أن   وبفعل ُ      م شرتكة؛ وفعل وتقدير وإدراك تفكري ترسيمات
دث يلزم ُ      ٍ م تماثل     ٍ حنو   على  ُ    وم ربجمني ُ       م تماثلني ُ   وحي   أعوان إنتاج تارخييا  

 املؤسسة   ّ أن   وبفعل(...)  متماثل   ٍ حنو   على ُ    م ربجمني أنفسهم هم برجمة
 وظيفتها مبوجب خاص، بشكل ُ  ِّ  ك ل يا ميتلك من هي املدرسية
 تأبيدها مهمة تودعهم الذين أولئك وتكوين اصطفاء سلطة اخلاصة،

ارس فعل عرب  مثة من ذلك بسبب نفسها فتلفي التعليم، فرتة طيلة ُ    مي 
 بعض تستخدم أن الذايت، تأبيدها قيم لفرض مالءمة املواقع أكثر يف

  17''.يسري عليها أمر لكوذ اخلارجية القيم تأويل إعادة على سلطتها
 اليت املعهودة التقليدية الصورة باستخدام األمر حيصل وال
 آليات توظف بل معينة، مؤسسات خالل من املباشر املنع تستعمل
 مبهارته األمر حقيقة يف ُ    ي دين املدرسي فالنسق'' ومتعددة، خفية

 توزيع إنتاج إعادة يف مسامهة من به ُ   ي ديل ما تنكري يف اخلصوصية
 جعل على اخلصوصية مهارته إىل الطبقات بني الثقايف املال رأس

 متثل  ُ   ي ثبت بأن بشرعيته االعرتاف على احلصول ويف مستقال، اشتغاله
  18''.حياديته

  : خاتمة
 داخل السائدة اهليمنة حقيقة عن النقاب رفع    ّ بأن   يتضح سبق مما
 واللينة فيةاخل أسسها وتعرية االعتباطي، بطابعها وعيا يفرتض اجملتمع،

ا عليهم املهيمن من جتعل اليت  من وبالتايل ورضى، باقتناع يتقبلو
 عليه، ويشجع اجلميع يرعاه الذي االخنداع نفضح أن الضروري
 للوجود ودعامة قداسة، القيم ألكثر أساسا جمتمع، كل يف فيشكل

 اليت الرمزي، الرتسيخ سلطة على القضاء   ّ أن   كما .بكامله االجتماعي
 احلقيقة عن الكشف يستلزم االعرتاف، وعدم التجاهل على تقوم

 الكامنة القوة باستهداف الراسخ، االعتقاد على والقضاء املوضوعية
  املسودة الطبقات عند اليت

ّ   الند ية استشعار الضروري فمن لذلك  مع الثقايف التواصل يف    
 يقوم والتلقي، والنظر البحث يف ملنهج التأسيس خالل من اآلخر،
 ال االنتقاد على املعرفة وبناء التداولية واخلصوصية الفكرية احلرية على

 ما اجتاه نقدية برؤية للتحلي املشاهد تنبيه بضرورة وهذا. االعتقاد
 بني التمييز حاول إذ بورديو، إليه سعى ما وهو. يسمعه وما ُ      ي شاهده

ط ط كما االجتماع علم  من دف واليت احلاكمة، اهليئات له ُ  ِّ خت 
ّ  التحك م إىل االجتماعية العلوم خالل  اخلاضعني على بفاعلية واهليمنة     
 فهم على     ّ ينصب   حيث هو؛ يتصوره كما االجتماع وعلم. هليمنتها
ّ  يتوص ل اليت للنتائج وتقدير  من يظهر ما وهذا. االجتماع علم إليها    
 من وجعلها الرتبوية املنظومة يف   ّ   الن ظر إعادة بضرورة مطالبته خالل
  .  الثقافة فرض آليات من ال ة،الثقاف أدوات
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:الجمال والحضارة  
)أنموذجا - مقاربة مالك بن نبي على الحضارة العربية اإلسالمية (   

عباس شارف . د  
.مستغانم- كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة عبدالحميد بن باديس  

 

  :مقدمة
حينما نبحث للقيمة اجلمالية، داخل سياق العالقات اإلجتماعية 

ا، فإننا  وأشكال التعايش احلضاري، عن دور تؤديه ووظيفة تقوم 
كأسلوب وكشكل حضاري نكون بإزاء احلديث عن القيمة اجلمالية 

يطبع حياة اجملتمع، وبالتايل تتم معاجلتها وفق  وكذوق عام، للتعايش
كحدث معزول جيسده   القيمة الجماليةمنهجية ختتلف عن معاجلة 

ذلك أننا نكون أمام حبث يتجاوز ..اعمل فين ما أو موقف مجايل م
أصولها الثقافية أثر ونتائج القيمة اجلمالية إىل البحث يف 

داخل سياق العالقات اإلجتماعية اليت ختص جمتمعا ما  والحضارية
ومنوذجه احلضاري التارخيي، األمر الذي يتم من خالله تربير 

يمها البناء يف إطار تلك العالقات اليت يق تمظهرات القيمة الجمالية
اليت تنجم  التعارضات والتناقضاتاإلجتماعي واحلضاري، وتربير 

من خالل التعارض  بأزمة الذوق الجماليعما ميكن تسميته 
الظاهري بني القيمة اجلمالية وخمتلف القيم اإلجتماعية األخرى اليت 

  .اجملتمع سلم قيمتشكل 
القيمة  أن البحث يف وال خيفى على دارس فلسفة الفن واجلمال

اجلمالية وعالقتها بالقيمة األخالقية من الناحية األكادميية يقوم على 
 يمنذ املرجع األساس الجميل والنافعالتمييز اإلستيطيقي بني 

من " نقد ملكة احلكم"ونعين به كتاب إميانويل كانط " الكانطي"
منطلق أن األخالق مرتبطة بالفضيلة وأن اجلمال مرتبط بالذوق، 

ليس "لكة احلكم اجلمالية تقوم على حكم الذوق الذي هوذلك أن م
حكما معرفيا، وبالتايل ليس منطقيا، بل حكم مجايل، وهو ما يعين 

كما أن ملكة ) 1(."أن أساسه احملدد ال ميكن أن يكون إال ذاتيا
  )2(".موضوعية وعقلية، وليست جمرد ذاتية مجالية"احلكم الغائية

وظيفة الفن داخل اجملتمع بدايات  ورمبا تعد كتابات أفالطون حول
" الضرورية"التفكري الفلسفي املمنهج يف وظيفة الفن وعالقته 

باألخالق واجملتمع، وهو الذي كان جيعل للفن وظيفة أخالقية حمددة 
ال تنس أن الشعر ال "يقول . تتمثل يف التهذيب والسمو باإلنسان

ويعد صراع  )3(."يباح يف الدولة إال يف تسبيح اهللا ومدح الصالح
الفلسفة مع الشعر، أو مسألة إبعاد الشعر من املدينة، اليت حتدث 

ألزمة الفن يف  المظهر الفكري" اجلمهورية"عنها أفالطون يف كتاب 

فال يكفي ان يكون الشعر سارا، وهو . عالقته باألخالق واجملتمع
  ) 4(.حكم الفن عامة، بل نافع

للقيمة  قاربة مالك بن نبيموستتناول دراستنا ضمن هذا اإلطار 
اجلمالية ودورها اإلجتماعي ووظيفتها احلضارية ضمن مشروعه 
احلضاري اخلاص بنهضة اجملتمع العريب اإلسالمي، متتبعني يف ذلك 

يف معاجلة هذه الظاهرة، حىت يتسىن  أدواته المنهجيةالكشف عن 
ضمن سياقها اإلجتماعي واحلضاري  الظاهرة الجماليةلنا فهم 

 .يطبع حضارة ما جاه جماليكإت

يتبني لنا من خالل تتبع منحى الظاهرة اجلمالية أو مضمون القيمة 
ا التارخيية يف خمتلف أطوارها داخل احلضارة، كما  اجلمالية وتعينا
ترصدها حتليالت مالك بن نيب، أن هذا املنحى أو هذا املضمون 

وهو  ليجما إتجاه - ذوق عام - قيمة: يتحدد وفقا للشكل التايل
المفهوم الحضاري الموسع "ما يشكل من وجهة مفهومية 

 .عند مالك بن نيب" للجمال

  :القيمة الجمالية و مفهوم الجمال -1
ً                     يف املقام األول تكون القيمة اجلمالية م عطى  ثقافيا إذ كما يقول     ُ                                 
مالك بن نيب إن اجملتمع ينتج، مهما تكن درجة تطوره، بذورا 

وطبيعي أنه بقدر . عرفه وعاداته وتقاليدهأخالقية ومجالية جندها يف 
ما تكون ثقافة اجملتمع متطورة، فإن البذور األخالقية واجلمالية تكون 
أقرب إىل الكمال، حىت تصبح، بالتايل، القوانني احملددة اليت خيضع 

إن الثقافة يف . هلا نشاط اجملتمع، والدستور الذي تقوم عليه حضارته
ا احلية، تشكل وحدة  متماسكة حتددها عبقرية الشعب الذي صور

  )5(. وضعها مطابقة ألخالقه وأذواقه وتارخيه

إن القيمة اجلمالية أو اجلمال قي سياق مفهوم مالك بن نيب ميثل 
جزئية من املفهوم وال ميثل املفهوم كله حبيث ميكننا أن ننعت مفهوم 

المفهوم الحضاري  "اجلمال يف مشروع مالك بن نيب احلضاري بـ
وعليه سندرك أن مفهوم اجلمال يف هذا اإلطار " الموسع للجمال

  )متعدد القيمة(=مضمونله  شكاليصبح 
 تعترب القيمة اجلمالية جزئية من جزئيات الثقافة وعنصرا من عناصرها

الوسط الذي تتكون فيه مجيع خصائص "على إعتبار أن الثقافة هي
اته، تبعا للغاية اليت اجملتمع املتحضر، وتتشكل فيه كل جزئية من جزئي

. )7("ومبا هي دستور  تتطلبه احلياة العامة )6(."رمسها اجملتمع لنفسه
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وال خيفى على أحد دور وتأثري اجلمال يف تشكيل حضارة جمتمع ما 
فعام ميس كل دقيقة من دقائق "فإن تأثريه، كما يقول مالك بن نيب،

حمتوياته متصل  اإلطار احلضاري بكل"أو كما يقول، فإن )8(." احلياة
بذوق اجلمال، بل إن اجلمال هو اإلطار الذي تتكون فيه أية 
حضارة، فينبغي ان نالحظه يف نفوسنا، وأن نتمثل يف شوارعنا، 
وبيوتنا، ومقاهينا، مسحة اجلمال نفسها اليت يرمسها خمرج رواية يف 

  ) 9(."منظر سينمائي أو مسرحي
َ     ت فاعلية إال إذا ر كبت والقيمة اجلمالية، ككل قيمة، ال تكون ذا                 

وذلك . نفسيا يف النفوس وصارت دستورا للذوق اجلمايل والسلوك
من خالل توجيهها بأن نضمنها يف طريقة تربيتنا يف نشر الذوق 

ضمن . الذي يطبع حياة جمتمعا ما الذوق العاماجلمايل حنو حتقيق 
تحدد عملية التوجيه اخلاصة بالثقافة وتركيب قيمها يف النفوس، كما ي

  :ذلك يف نظرية الثقافة عند مالك بن نيب
  التوجيه األخالقي لتكوين الصالت اإلجتماعية-1
  التوجيه اجلمايل لتكون الذوق العام-2
  التوجيه العملي لتحديد أشكال النشاط العام-3
  )10(التوجيه التطبيقي-4

ا                                                             ُ   وإنطالقا من مفهومه للرتبية كعملية تثقيفية تاخذ القيمة اجلمالية ب عد
فهي تسهم يف خلق منوذج إنشائي متميز يهب احلياة  نسقا "تربويا 

معينا، واجتاها ثابتا يف التاريخ بفضل ما وهب من أذواق وتناسب 
  ) 11(."مجايل

  :القيمة الجمالية والذوق العام-ب
إن اهلدف من توجيه القيمة اجلمالية وحتديد مقاييس للحكم اجلمايل 

افق مع مقاييس ثقافة اجملتمع هو بناء واإلستجابة اجلمالية مبا يتو 
الذوق العام الذي يسم حياة جمتمع ما فيتحول ذلك إىل سلوك 
مجايل عام من خالل خلق نوع من التماثل والتناسق يف السلوك 

جيب أن يثرينا أقل نشاز "اجلمايل واإلستجابة اجلمالية يكون مقياسها
ظر مسرحي سيء يف األصوات، والروائح، واأللوان، كما يثرينا من

فالبذوق اجلميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، جيد " )12(."األداء
اإلنسان يف نفسه نزوعا إىل اإلحسان يف العمل، وتوخيا للكرمي من 

  ) 13(."العادات
وعليه ميكن القول بأنه إذا كانت الثقافة يف شكلها الراقي اخلالية من  

فإنه، أيضا، الذوق كل أفكار وأمناط سلبية للسلوك، هي احلضارة، 
العام اخلايل من كل توجهات سلبية هي اجلمال الذي هو مظهر من 

إن اجلمال هو "فحينما يقول مالك بن نيب . مظاهر حضارة جمتمع
فإن أحد املظاهر اليت يتضمنها معىن قوله  )14("وجه الوطن يف العامل

) مالذوق العا(هو أن هذا اجملتمع من خالل حتقيقه للقيمة اجلمالية

يكون قد بلغ منطا حضاريا حيث أصبحت متثل القيمة اجلمالية 
أسلوبا حضاريا يتماشى مع خمتلف جزئيات أسلوب ومنط حياة ذلك 
اجملتمع، وأن الفاعلية اإلجتماعية يف تفعيل القيمة اجلمالية، داخل 
اجملتمع، هي يف أوج عطائها ومتظهرها، وأما إذا افتقر إىل حتقيق تلك 

، فحينها يكون مفتقرا للفاعلية اجلمالية )العام الذوق(القيمة
ا احلضارية املختلفة وللتوحد اجلمايل الذي هو مظهر  ولتمظهرا

األمر الذي يسمح لنا بالقول، إن ما . أساسي من مظاهر احلضارة
إنطالقا من ) مجايل=حضاري(         ُ                هو حضاري ي عد مجايل بالضرورة

  .ن نيبعند مالك بالمفهوم الحضاري الموسع للجمال 
  :اإلتجاه الجمالي-ج

ا إختذت  حينما تسلك حضارة معينة إجتاها مجاليا فيعين هذا أ
ا ومقاييسها  للقيمة اجلمالية تصنيفا ينسجم مع أهدافها وغايا

وحينما نلقي الضوء على اإلجتاه اجلمايل الذي سلكته . الذاتية
من احلضارة العربية اإلسالمية جند أن هذا اإلجتاه يتسم بلون 

اخلصوصية داخل املعادلة احلضارية من خالل املكانة اليت تتخذها 
القيمة اجلمالية داخل هذه املعادلة من خالل توجيه القيمة اجلمالية 
داخل ثقافة اجملتمع وبإيعاز منه، فكما يقول مالك بن نيب فإن توجيه 

ها وبعالقت. القيمة اجلمالية يتأثر برتتيبها يف سلم القيم داخل اجملتمع
  )15(.يف مركب احلضارة

إن الطابع الذي يأخذه اإلجتاه اجلمايل داخل احلضارة العربية 
                              ُ                           اإلسالمية ليس مجاليا حمضا بل يأخذ ب عدا أخالقيا إن مل نقل طابعا 
أخالقيا وهذا راجع كما يقول مالك بن نيب لتصنيف القيمة اجلمالية 

ات وقيم يف سلم قيم هذه احلضارة مبا يرتتب على ذلك من سلوك
ولطاملا إختلط البحث يف اجلمايل مبا هو . ومقاييس للذوق اجلمايل

أخالقي يف الثقافة العربية اإلسالمية وذلك إنطالقا من الوظيفة 
لكن ما تأصيالت هذا . األخالقية املناطة بالفن داخل هذه الثقافة

التداخل يف الثقافة العربية اإلسالمية حىت ال يبدو األمر وكأنه خطأ 
 بيستيمي يف البحث؟إ

وذوق  ييؤكد مالك بن نيب على أن هناك صلة بني املبدأ األخالق
إذ . اجلمال، تكون يف الواقع عالقة عضوية ذات أمهية إجتماعية كبرية

ا حتدد طابع الثقافة كله، وإجتاه احلضارة حينما تضع هذا الطابع  إ
فاحلياة . فيهاخلاص على أسلوب احلياة يف اجملتمع وعلى سلوك األفراد 

يف جمتمع معني تتخذ هلا إجتاها عاما ولونا شامال، جيعالن مجيع 
وبذوق اجلمال الشائعني يف هذا  يتفاصيلها مرتبطة باملبدأ األخالق

ونتيجة هذه العالقة تأيت أوال يف ترتيب خاص يقدم أو يؤخر . اجملتمع
 على ذوق اجلمال يف سلم القيم الثقافية، حىت ياملبدأ األخالق

  .يتمكن منوذج معني من اجملتمع وعليه تكون املعادلة التالية
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 )16(إجتاه حضارة = ذوق مجايل + مبدأ أخالقي 

ويرى مالك بن نيب أن هناك منوذجني من اجملتمع، منوذج يقوم فيه 
النشاط أساسا على الدوافع اجلمالية ومنوذج يقوم فيه النشاط على 

ف األساسي ليس إختالفا وهذا اإلختال )17(.ةالدوافع األخالقي
فالنموذجان . شكليا، إنه يؤدي إىل نتائج تارخيية ذات أمهية كبرية

اللذان خيتلفان بسبب هذا ال يتطوران يف إجتاه واحد، بل إنه يف 
بعض الظروف تنشأ بينهما متناقضات جذرية، حىت إن األمر الذي 

ب ال يريد أحدمها حتقيقه بسبب أخالقي، نرى اآلخر حيققه بسب
ويقدم لنا مالك بن نيب مثاال لنموذجني حضاريني مها . مجايل

  :النموذج احلضاري اإلسالمي والنموذج احلضاري الغريب
إن اجملتمع الغريب قد مارس، من بني فنونه، فن التصوير  -1

وتصوير املرأة العارية على اخلصوص بسبب الدافع اجلمايل بينما 
التصوير كذلك الذي ال نرى الفن اإلسالمي قد خلف آثارا يف 

نشاهده يف متاحف احلضارة الغربية ألن الرادع األخالقي، يف 
اجملتمع اإلسالمي ال يطلق العنان للفنان أن يعرب عن كل ألوان 

  .اجلمال وعلى اخلصوص املرأة العارية
إن تطور املالبس يف اجملتمع، قد حاول إبراز مجال املرأة يف  -2

ه بينما جند أن تطور الشارع بكل ما ميكن أن يوضح مظهر 
املالبس يف اجملتمع اإلسالمي قد إختذ إجتاها خمالفا فهو خيفي 

   )18(.مجال املرأة يف الشارع
وليس يعين هذا أن الثقافة اإلسالمية تفقد عنصر اجلمال، وإمنا تضعه 

فكل ثقافة تتضمن عنصر اجلمال . يف مكان آخر يف سلم القيم
مها جتعل حمورها اجلمال بينما وعنصر احلقيقة غري أن عبقرية أحد
غريبا وقد ال يبدو ذلك  )19(.األخرى تفضل أن يكون حمورها احلقيقة

فإن البحث يف قيام احلضارة واحنالهلا يؤكد جوهرها األخالقي مهما  
فالتقدم ."كان تأثري الذوق اجلمايل ودوره ووظيفته داخل احلضارة

تجسد يف سيطرة وهو ما ي )20(."األخالقي هو جوهر احلضارة حقا
تطور اإلنسان إىل "وهو ما يعين. العقل أو الروح على ما هو غريزي

   )21(."مرحلة من التنظيم األعلى وإىل مستوى أخالقي أمسى
وإن هذا اإلختالف بني الثقافتني اإلسالمية والغربية يعود إىل أصول 
بعيدة، فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق اجلمال من الرتاث اليوناين 

الروماين، أما الثقافة اإلسالمية فقد ورثت الشغف باحلقيقة من بني و 
فكان رواد الثقافة الغربية ومحلة لوائها زعماء . ميزات الفكر السامي

الفن من فيدياس إىل ميخائيل أجنلو بينما قادة الثقافة اإلسالمية 
وقد كان هلذا اإلختالف . أنبياء من إبراهيم إىل حممد عليهما السالم

األصول البعيدة للحضارتني أثر فيما ينتجه الفكر يف كل حضارة  يف
واألكثر من هذا يرى مالك بن نيب أن كل ثقافة سيطرة هي . منهما

يف أساسها ثقافة تنمو فيها القيم اجلمالية على حساب القيم 
وعليه ميكن القول إننا أمام إجتاهني، إجتاه الفن للفن . ةاألخالقي

اليت  ةإن هذا كما يقول مالك بن نيب، يبني األمهي. وإجتاه الفن امللتزم
الثقافة ليس فقط بالنسبة لقيمها الفردية يف  رينبغي أن نعريها لعناص

ا يف هذا املركب  ) 22(.مركب احلضارة، ولكن بالنسبة لعالقا

  :الفنون الجميلة
ومن هنا تأيت الفنون اجلميلة إستجابة لذلك املوقف وتعبريا عن ذلك 

ه وحتقيقا لغاياته املنشودة، حيث تربز أمهية الفن اجلميل يف أحد اإلجتا
فهو إما داع إىل الفضيلة، وإما داع إىل الرذيلة، فإذا ما : موقفني

حددت األخالق مثله، وغذى اجلمال وحيه، فينبغي عليه أن حيدد 
فإذا ما فهمنا الفن على . هو وسائله وصوره الفنية للتأثري يف األنفس

خالقية فإننا نستطيع أن نوسع نطاقه حىت يشمل طريقة الصورة األ
املشي يف الشارع، وكيفية شرب املاء، وكيفية التثاؤب يف اجملتمعات 

إننا نرى يف الفن اجلميل دخال حىت يف الصور اليت ختتار . العامة
   )23(.الصغار يف كتبهم املدرسية األطفالن

أن اجلمال هو  إن من مجلة معاين ما يتضمنه طرح مالك بن نيب
واألخالق . الشكل او اإلطار العام للسلوك احلضاري داخل اجملتمع

يلزم عن هذا أن  .هي مضمون ذلك السلوك احلضاري داخل اجملتمع
القيمة الجمالية هي قيمة حضارية وثقافية، وألنها كذلك فهي 

 .تتحدد باإلتجاه العام الذي تسلكه الحضارة في التاريخ

  :أزمة التأصيل في علم الجمالاإلتجاه الجمالي و 
هذا البحث يف اإلجتاه اجلمايل الذي سلكته احلضارة العربية 
اإلسالمية مل جيد تأصيالت يف البحوث الفلسفية  املعاصرة لعلم 
اجللمال يف الفكر العريب املعاصر، وتستوقفنا يف هذا الصدد دراسة 

كاد تعرب لسعيد توفيق بإعتباره أحد املتخصصني يف علم اجلمال وت
دراسته عن الرؤية اإلستطيقية الرمسية للبحث األكادميي فيما يتعلق 
بعلم اجلمال حيث تعكس دراسته غياب تلك التأصيالت اليت حتدثنا 

 .عنها خبصوص اإلجتاه اجلمايل داخل احلضارة العربية اإلسالمية

ينطلق سعيد توفيق يف حبثه من مسلمة أساسية يف علم اجلمال وهي 
، ةمة اجلمالية مستقلة ومتميزة ماهويا عن القيمة األخالقيأن القي

وذلك من خالل اجملهودات الشاقة إلستقالل اإلستطيقا كعلم 
افت مفهوم "ويشري سعيد توفيق يف دراسته بعنوان . فلسفي حديث

أن الكتابات املعاصرة حول مفهوم علم " علم اجلمال اإلسالمي
ملفهوم يف هذه الدراسة، لن جند اجلمال اإلسالمي، وإن يعرتض على ا

فيها شيئا من البحث املقارن، بني منطق كل من القيمة اجلمالية 
فلن جند سوى خلط بني . واألخالقية أو متييز بني حمتواها النوعي

" ما هو مجايل"، بل توحيد بني ةالظاهرة اجلمالية والظاهرة األخالقي
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ميل واألخالقي بصورة ساذجة يتم فيها فهم اجل" ما هو أخالقي"و
 )24(.بإعتبارمها يشريان إىل السلوك املستحب الذي حيث عليه الدين

وهذا الفصل الذي يقيمه سعيد توفيق هو عكس ما نالحظه لدى 
مالك بن نيب، هو فصل على مستوى النظرية اجلمالية قد ال يفيدنا  
كثريا يف البحث يف تأثري القيمتني يف سلوك الفرد وإن كانت تفيدنا 

واليت ال تفيد . تربير القيمة اجلمالية من منظور فلسفي حمض يف
ٌ         البحث يف القيمة اجلمالية إال يف نطاق ضيق هو نطاق اإل ستطيقا،                                                

برغم املادة الفكرية . أي البحث يف القيمة اجلمالية للعمل الفين
القيمة اليت رصدها يف كتابه لكثري من املفكرين الذين ربطوا بني 

والقيمة األخالقية إال أن رؤيته املنهجية اليت حتكمت القيمة اجلمالية 
يف البحث واملستمدة من املفهوم اجملرد لإلستطيقا جعلته يسفه كل 
تلك اآلراء اليت مل تكن ختلو من مضمون ذي قيمة سلوكية برغم من 
ا الفنية  إبتعادها املنهجي عن أصول ومبادئ اإلستطيقا وتقديرا

وحنن ميكن أن نرصد ذلك التهافت الذي . ةوالفلسفية للقيمة اجلمالي
أشار إليه سعيد توفيق، كالتايل، إن تلك اآلراء وقعت يف التهافت 
من حيث حماولة بناء مفهوم إسالمي لعلم اجلمال  بتجريده من 

أي حبث أبعد ما يكون عن البحث . أصوله الفلسفية والنظرية
ا جاء به أما من حيث احملتوى مل. التجريدي املتماسك يالفسلف

هذا املضمون مرتبط . هؤالء فهو متصل بالسلوك بالدرجة األوىل
يف حني أن . بأصول تراثية وثقافية خاصة بالثقافة العربية اإلسالمية

سعيد توفيق، إنطالقا من رفضه املطلق للجمع بني القيمتني اجلمالية 
 ، حاول معاجلة هذا التهافت وإبرازه من الناحية األوىلةواألخالقي

فحسب، األمر الذي آسر رؤيته املذهبية يف التهافت املنهجي وإن  
كنا نوافقه عليه إال أن إنصرافه عن تقييم حمتوى تلك اآلراء ال ميكننا 

 .أن نوافقه عليه

وينطلق يف حبثه من مجلة من اإلشكاليات، وكما نالحظ  يغلب 
س هل ميكن إلتما. عليها الطابع املنهجي املتصل بأصول علم اجلمال

علم للجمال يف تراث الفكر اإلسالمي؟ هل ميكن إستلهام علم 
 للجمال من اخلطاب الديين اإلسالمي؟

ويف دراسته حيدد سعيد توفيق ثالثة مستويات للخلط بني القيمة 
  :ةاجلمالية والقيمة األخالقي

  :واإلجتماعية ةاخللط بني القيمة اجلمالية والقيم األخالقي  - أ
  :ويتخذ هذا ثالثة مظاهر

  :ياخللط بني اجلميل واألخالق -1
وهنا يسجل كما تقدم خلط بني الظاهرة اجلمالية والظاهرة 

" ما هو أخالقي"و" ما هو مجايل"، بل توحيد بني ةاألخالقي

بصورة ساذجة يتم فيها فهم اجلميل واألخالقي بإعتبارمها يشريان 
  .إىل السلوك املستحب الذي حيث عليه الدين

  :      ُ             املتخذ ب عدا إجتماعيا يخالقاخللط بني اجلميل واأل -2
يف داللته  يوذلك من خالل ربط مفهوم اجلميل باملفهوم األخالق

األكثر إتساعا واليت تتعلق بالسلوك اإلجتماعي يف جوانبه 
فيما يأتيه الفرد من حماسن السلوك كالعفة والشرف  )25(املتعددة،
  .وغريمها

  :اخللط بني مفهوم اجلمال ومفهوم اللذة احلسية -3
تلط مفهوم اجلمال أحيانا لدى بعض الكتاب مبفهوم األخالقي خي

منظورا إليه من زاوية الغريزة احلسية وعلى وجه التحديد الغريزة 
اجلنسية، وهلذا فهم حيذرون من إقتصار مفهوم اجلمال على اللذة 

 .احلسية

ويف رأي سعيد توفيق ال مربر هلذا اخللط، أيضا، كون اإلختالف بني 
أمر مفروغ منه ألنه من املبادئ األولية لعلم اجلمال وهذا ال املفهومني 

يعين إال شيئا واحدا  هو غياب التمييز بني مفهوم اجلمال واللذة 
 ) 26(.احلسية

  :اخللط بني البحث اجلمايل والبحث يف الكونيات-ب
هذا اخللط يتحدد بربط مظهر اجلمال بالتناسق الكوين الذي يشيد 

الذي يتوق إليه اإلنسان يف تأمله والتوحيد بني به القرآن الكرمي، و 
ويف إعتقاد سعيد توفيق ال مربر . الشعور اجلمايل والتأمل الكوين

لذلك كون أن هناك إختالفا كبريا بني أن نتناول مفهوم اجلمال يف 
. سياق علم اجلمال، وأن نتناوله يف سياق البحث يف الكونيات

هو اجلمال الفين  لاجلما فاجلمال الذي يكون موضوعا لبحث علم
الذي ميكن أن نتناوله من حيث إختالفه عن اجلمال الطبيعي، ومن 

أما مفهوم اجلمال الذي يرد يف . حيث أسلوب إبداعه وتذوقه ونقده
سياق البحث يف الكونيات يعين النظر إىل آيات اجلمال يف الكون 

ا وهو فصل كم )27(.من حيث هي دليل على إعجاز اخلالق وقدرته
 .رأينا منهجي حمض

اخللط بني البحث يف علم اجلمال ومستوى البحث يف مجاليات  -ج
  :الفن اإلسالمي

يف إعتقاد سعيد توفيق أن هذا اخللط ال داعي له وال مربر له من 
زاوية أن مستوى البحث يف مجاليات الفن اإلسالمي أو فن خاص ما 

ا مستوى خاص بشعب أو حضارة ما، هو مستوى النقد الفين، أم
علم اجلمال فإنه يتجاوز مجاليات فن حضارة ما أو شعب ما على 
البحث يف مجاليات الفن بوجه عام أو مجاليات منط فين بإطالق، 
وهو ال يبحث يف مجاليات فن ما إىل على سبيل التوضيح 

ونرى الكاتب هنا ال يزال متشبثا بالتحديدات املنهجية ) 28(.والتمثيل
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فيلسوف الفن أو عامل " لك التشبث الصارم قولهاجملردة وما يؤكد ذ
اجلمال إذن قد يرجع إىل أمثلة من فنون احلضارات أو القوميات 
ليربهن على مبادئه العامة، أو ليبني لنا آساليب خمتلفة من التعبري عن 

والناقد بدوره قد يرجع إىل املبادئ العامة عند . هذه املبادئ العامة
. فن حضارة ما، وينظر إىل الفن يف ضوئها عامل اجلمال ليطبقها على

فعني عامل اجلمال أو فيلسوف الفن : ولكن املبحثني ال يستويان
تكون موجهة حنو ما هو عام من املبادئ العامة، أما عني الناقد 

فدراسة خصوصيات فن حضارة . فتكون موجهة حنو ما هو خاص
علما  ما هو أمر خيرج عن نطاق إهتمام علم اجلمال بإعتباره

أي كتابات يف جمال مجاليات الفن " ونقرأ له أيضا )29(."فلسفيا
ا ستظل خارج  اإلسالمي مهما بلغ حظها من اجلدية والعمق، فإ
حدود علم اجلمال، ألن علم اجلمال كعلم فلسفي ال يتعلق إال 
بالبحث فيما هو عام يف الفن أو مبا هو عام يف منط فين بإطالق، 

فإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العلم ويف ...قاعين يف الشعر بإطال
نطاق مباحثه شديدة التعميم، وهذا يعين أننا ينبغي أن نتجاوز 

  ) 30(."البحث يف مجاليات الفن اإلسالمي
  :اخللط بني علم القيمة والنظرة التقييمية للعلم -د

ويتحدث سعيد توفيق يف هذا الصدد عن تدخل النظرة التقييمية 
واليت تأتينا يف الغالب من النظرة الدينية، حيث نكون  لعلم اجلمال

أمام نظرة تقييمية لعلم اجلمال وليس أمام البحث يف قيمة 
 ) 31(.اجلمال

وينتهي الكاتب يف خامتة حبثه إىل انه ال جود لعلم اجلمال إذا قصدنا 
به أنه كان متحققا بالفعل يف الرتاث لفكري الذي أبدعه املسلمون، 

ود له إمكانا إذا قصدنا به أنه من املمكن أن يستمد أو وأنه ال وج
ولعله يدرك  )32(.يستلهم من النص أو اخلطاب الديين اإلسالمي

جيدا أن مفهوم الوعي اجلمايل خمتزل يف الوعي اإلستيطيقي قد لقي 
نقدا جذريا يف بيئته الفكرية والثقافية من أمثال هيدجر وغادامر 

  ... وماركيوز
  :خاتمة

مما سبق أن ربط الذوق اجلمايل أو الوعي اجلمايل بالبعد يتضح 
يف الثقافة العربية اإلسالمية، وهذا ما يقرره مالك بن نيب   ياألخالق

كإجتاه للوعي اجلمايل، ليس إرتباطا مربره أخالقي فحسب، بل 
مجايل وثقايف حضاري معا يرجع بأصوله إىل عمق الثقافة العربية 

ا ال ا وهويتها، اإلسالمية وتفاعال فكرية والثقافية يف سبيل حتقيق ذا
، أو العكس، أو يوأن املسألة ليست جمرد إختزال اجلمايل يف األخالق

للثاين، إمنا هو وعي مجايل مركب ينم عن تفاعل ثقايف  لمصادرة األو 
  .وحضاري يف مسرية وتعني تارخييني

إذا كان صحيحا ال وجود لعلم مجال إسالمي من وجهة نظر و 
إستيطيقية فإنه ال شك أن هناك إجتاه مجايل يطبع احلضارة العربية 
اإلسالمية يصنف القيمة اجلمالية تصنيفا خاصا وهو ما يطبع الذوق 

وهو ما يعين أننا . العام اجلمايل داخل احلضارة العربية اإلسالمية
لإلجتاه اجلمايل الذي " إستيطيقية فلسفية"مازلنا حباجة إىل تأصيالت 

احلضارة العربية اإلسالمية متحررة من النظرة اإلستيطيقية  سلكته
الصارمة اليت نشأت بتأثري من العقالنية الغربية، ومتحررة من 
إيديولوجيا إختزال ما هو أخاليف ملا هو مجايل من خالل تقدمي معابر 

  .ثقافية وحضارية  لذلك التالقح والتواصل
  :الهوامش
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  "إتيقا النقاش"الحوار الفلسفي بين يورغن هابرماس وكارل أوتو آبل حول تطبيق 
  محمد بوحجلة

 جامعة الشلف ،أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
وكارل أوتو  (*)يعد الفيلسوفان األملانيان املعاصران يورغن هابرماس

اين ملدرسة فرانكفورت املشهورة بـ من أبرز فالسفة اجليل الث(**) آبل
أو اجلدل الذي جرى بينهما قمة ، ويعد احلوار  »النظرية النقدية «

 التفكري الفلسفي الغريب املعاصر يف الربع األخري من القرن العشرين
، باعتباره جرى بني أبرز شخصيتني فلسفيتني يف هذه الفرتة التارخيية

ملدرسة واشرتاكهما يف صياغة فعلى الرغم من انتمائهما إىل نفس ا
أو أخالقيات  (***)وتطوير مشروع فلسفي جديد عرف بإتيقا النقاش

التواصل، فإننا نتحدث عن حوار وصراع فلسفي جرى بينهما ألن 
فهما  «احلديث عن اآلخر احلديث عن أحدمها جيرنا بالضرورة إىل 

ر وأجواء احلوا )1(»ليسا على مسافة تأسيسية عن بعضهما البعض
عمق العالقة بينهما وصعوبة فهم أحدمها دون  «بينهما تكشف عن 

  . )2(»املرور باآلخر 
ويف هذا اإلطار جند نصوصا نقدية متبادلة بني الطرفني، حيث  
كان كل طرف منهما يعرض مسلمات خصمه بكل أمانة علمية مث 
يستخلص منها نتائج غري منطقية، وإذا كان هابرماس مل خيصص 

نقد خصمه وزميله آبل، بل جند هذه االنتقادات موزعة عمال خاصا ل
يف خمتلف أعماله وهي تندرج من جهة يف إطار النقد ومن جهة 
أخرى يف إطار عرضه آلرائه والدفاع عنها، ومن أشهر هذه األعمال 

 L’éthique de la"و" De l’éthique de la discussion: "جند

discussion et la question de la vérité"  وMorale et   "
communication" وعلى العكس من ذلك جند أن آبل قد ،

 Penser"خصص أعماال نقدية خلصمه وزميله هابرماس من أشهرها 

avec Habermas contre Habermas"  "La philosophie de 

droit de Jürgen Habermas jugée du point de vue d’une 

pragmatique transcendantale" ، فما هو مدار اخلالف بني
هابرماس وآبل؟   وما هي أهم املالحظات النقدية اليت وجهها كل 
طرف منهما لآلخر؟ وهل يعترب هذا احلوار خروجا عن املسار الذي 
رمسه رواد اجليل األول للنظرية النقدية أو هو جمرد حوار داخلي 

علمية اهلدف منه إصالح هذا املسار وتعديله على ضوء املتغريات ال
والتقنية والسياسية واالجتماعية اليت شهدها العامل يف النصف الثاين 

  من القرن العشرين؟
مدار اخلالف الفلسفي بينهما يتمحور خاصة حول أسس 
وافرتاضات احملاججة، وقد أبرز جان مارك فريي هذا االختالف حني 

بة ففي الوقت الذي جند فيه أن آبل قد اخنرط يف إطار املقار  «: قال

الرتنسندنتالية اهلادفة إىل إبراز االفرتاضات النظرية النهائية للتأمثالت 
الضرورية للممارسة املفرتضة، جند أن هابرماس اخنرط يف طريق أقرب 
إىل الفينومينولوجيا، هدفه تعليم االفرتاضات املعيارية املصاحبة 

، وعلى هذا األساس أدرج جان مارك فريي )3(»ملمارسات الوفاق 
بينما  Fondatonnismeبل يف اخلط الفلسفي املعروف بالتأسيسوية آ

نزعة (أدرج هابرماس يف إطار اخلط الفلسفي املعروف بالتشييدوية 
: ، ويف هذا اجملال يقول فرييReconstructionnisme) إعادة البناء

إذا كان آبل ينشد تأسيسا معينا فإن هابرماس يباشر عملية إعادة  «
مها على الرغم من اتفاقهما حول ضرورة إتيقا النقاش ، و )4( »تأسيس 

ما اختلفا يف املنهج الذي يؤدي إىل تطبيق هذه اإلتيقا يف الفضاء  فإ
العمومي أو الواقع االجتماعي والسياسي، فإذا كان هابرماس قد 
اقرتح تداولية شاملة فإن آبل اقرتح تداولية ترنسندنتالية وجرى بينهما 

حيث الحظ كل طرف منهما وجود ثغرات  سجال فلسفي كبري،
  .وتناقضات يف فكر اآلخر

وسنتطرق يف هذا املوضوع إىل أهم نقاط االختالف بني 
هابرماس وآبل املتعلقة بإشكالية تطبيق إتيقا النقاش يف الشروط 
السياسية واالجتماعية الراهنة، وسنقدم أوال االعرتاضات األساسية 

بعدها سنقدم االنتقادات احلادة اليت صاغها هابرماس ضد آبل، و 
  .اليت وجهها آبل هلابرماس

  االعتراضات األساسية التي صاغها هابرماس ضد آبل : والأ
إن هابرماس ورغم اختالفه مع آبل ما فتئ يلح يف خمتلف أعماله 
ا األقرب إىل وجهة نظره  الفلسفية على اعتبار وجهة نظر آبل بأ

أؤكد أن صديقي   «: يف هذا اجملالواألكثر تأثريا فيها، حيث يقول 
كارل أوتو آبل كان له الدور األكرب يف توجيه عملي اخلاص أكثر من 
أي زميل آخر، ومع ذلك فهناك خالفات قائمة بيننا، منها فيما 

، وقد أوضح هابرماس هذا االختالف  )5(»خيص التأسيس النهائي 
جلأت يف  «: وخلصه يف نقطتني أساسيتني أوهلما عرب عنها بقوله

حماوليت إلرساء هذا النسق إىل تطبيق إسرتاتيجية أقل استنباطية من 
وجه اخلالف الثاين  «: ، وعرب عن ثانيهما بقوله )6(»إسرتاتيجية آبل 

، حيث الحظ هابرماس أن )7( »بيننا يتمحور حول مسألة التطبيق
احلل الذي قدمه آبل ملشكلة تطبيق إتيقا النقاش تواجهه عدة 

  .مرتبطة بالتأسيس النهائي صعوبات
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وتتعلق أهم االعرتاضات اليت صاغها هابرماس ضد آبل بإتيقا 
املسؤولية اليت طورها آبل باعتبارها حال ملشكلة التطبيق، وأيضا بإتيقا 
ا، كما كانت له انتقادات حادة ملسعى آبل  النقاش يف حد ذا

  . يف إطار إتيقا املسؤولية) أخالق املؤسسة(
ربماس فإن إتيقا النقاش حمدودة مبهام ابستمية فقط بالنسبة هل

كيف نعرف أن األحكام األخالقية : تتمثل يف اإلجابة عن السؤال
أن إتيقا النقاش ال تقدم سوى اإلجراءات احلجاجية : ممكنة؟، أي

  .اليت تسمح  باحلكم على صالحية معايري احلكم
الذي " ئيالتأسيس النها"ولكن آبل ذهب بعيدا يف إصراره على 

يدل ضمنيا على اإللزام األخالقي، والذي يسمح لنا يف النهاية على 
اإلجابة عن السؤال املتعلق بوجودية املعرفة اليت حتدد الفعل 

، أي أنه جعل من األخالق آفاقا ملشكلة وجودية، )8(األخالقي
املتعلقة مبعرفة شروط صالحية  *(*)إضافة إىل املشكلة الدينوتولوجية

  .املعايري
لقد أعطى آبل احملتوى املعياري الفرتاضات احملاججة قوة إلزام 
تفهم مبعىن دينوتولوجي، فافرتاضات احملاججة تقدم الطبيعة اإللزامية 

تطبيق مبادئ إتيقا النقاش حلل أزمات العامل واحلياة هي  «للفعل 
، أي أن آبل يعطي ملبادئ إتيقا النقاش بعدا  )9(»واجب أخالقي 

معها أن حل مجيع األزمات العاملية جيب أن يتم يف  كونيا يصبح
  .إطار النقاش احلجاجي

أما هابرماس فإنه يعرتض على أن يكون لالفرتاضات احلجاجية 
طابعا إلزاميا باعتبارها جمرد مثاليات يسعى املشاركون يف النقاش إىل 

ا، فهي ال متثل سوى ضرورة تداولية  ترنسندنتالية ال ميكنها-االلتزام 
أن تتحول مباشرة إىل حوار فعلي كما طمح إىل ذلك آبل، وبتعبري 

-ترمجة هذه الضرورة التداولية –حسب هابرماس  – آخر ال ميكن
- للواجب األخالقي هلا قوة دينوتولوجية إىل مفهوم الرتنسندنتالية

  . إلزامية 
فحسب هابرماس فإن آبل سعى إىل تأسيس معيار مثايل إلزامي 

ة األخالق، ولكن هابرماس يرفض هذا املعيار يعمل على مالحظ
إن املعيار املثايل اإللزامي الذي يعمل على أن تكون أفعالنا  «املثايل 

مطابقة للواجب، ال يستطيع التعبري عن أكثر مما هو متضمن يف 
وهلذا السبب فإننا  ]...[معىن صالحية األحكام األخالقية الفردية 

أنه حسب هابرماس فإن : ، أي)10(»لسنا حباجة إىل هذا التأسيس 
التأسيس النهائي الفرتاضات احملاججة ليست صاحلة لإللزام 
األخالقي، حيث جيب الفصل بني احلكم األخالقي والفعل 

املبدأ األخالقي يلعب دور املعيار احلجاجي ويعمل على  «األخالقي 
يف تأسيس األحكام األخالقية كما هي، وال ميكنه اإللزام باالخنراط 

، وعليه يعتقد هابرماس أن مشكلة إتيقا )11( »حماججة أخالقية
  .  النقاش هي مشكلة ابستيمية وليست مشكلة وجودية كما أراد آبل

اليت بلورها آبل ال معىن " إتيقا املسؤولية"كما يرى هابرماس أن 
هلا، ويف هذا اإلطار رد هابرماس حبدة على آبل الذي اعترب املبدأ 

مبدأ غري صاحل إلتيقا   (*) )U(رتحه هابرماس الذي صاغه واق
إن آبل اخنرط يف مسار  «: املسؤولية، ويف هذا يقول هابرماس

  . )B((**)«)12(واجلانب ) A(، حني ميز يف اإلتيقا بني اجلانبخاطئ
وعلى عكس آبل فإن هابرماس دافع يف إتيقا النقاش على املبدأ 

)U (تيقا اعتقاديه أو إميانية  الذي صاغه كمخرج حىت ال تتقلص إىل إ
إن التمسك بإتيقا للمسؤولية يصبح  «كما الحظ ذلك هابرماس 

  .)13(»مشكلة ألنه ال يراع أية مصلحة 
كما رأى هابرماس أن إتيقا آبل هي إتيقا ذات طابع ثيولوجي 

، وهذا ما ***(***)خاصة عند اقرتاحه للمبدأ التكميلي أو املنظم
الدينوتولوجي إلتيقا النقاش، ومن مظاهر أوقعه يف تناقض مع الطابع 

هذا التناقض حسب هابرماس أن للمبدأ التكميلي اخلاص هدف 
ذا ميثل اخلري األمسى الذي حوله آبل بعد ذلك إىل  أخالقي، وهو 
واجب ملزم، وحسب هابرماس فإن آبل افرتض الواجب الذي 

على  يهدف إىل تطوير األخالق وافرتض املبدأ التكميلي الذي ينص
الشروط اليت جتعل من املمكن حتقيقه يف التاريخ، ويف هذا الصدد 

إن املبدأ التكميلي حيمل فعال مفارقة يف بنيته  «:  يقول هابرماس
، وذلك ألن  )14(»وميكن وصفه كعقالنية ثيولوجية  ]...[نفسها، 

آبل أراد التوفيق بني املقاربة الدينوتولوجية واملقاربة الثيولوجية ضمن 
يبدو يل أنه من املستحيل تفنيد املبدأ  «فس املبدأ حني أكد بقوله ن

وهلذا فإنه ال ميكننا االستمرار يف الفصل بني إتيقا  ]...[التكميلي 
دينوتولوجية وإتيقا ثيولوجية، وال ميكننا على مستوى إتيقا املسؤولية 

،  )15(»أن نفصل بينهما، إن األمر يقتضي وساطة بني التوجهني 
معناه حسب هابرماس أن آبل قام بتدمري اإلطار املفاهيمي  وهذا

  . للنظرية األخالقية الدينوتولوجية
أما التناقض الثاين الذي وقع فيه آبل حسب هابرماس، هو 

من إتيقا النقاش مرتبط بالتأسيس النهائي ) A(تأكيد آبل أن اجلانب 
يولوجيا، الذي يفرتض مسبقا ويف آن واحد بعدا دينوتولوجيا وبعدا ث

وهذا األخري يتجسد يف الفكرة املنظمة لتكوين إمجاع وحتسني شروط 
املسامهني يف هذا اإلمجاع، أي أن آبل ينظر إىل النظرية األخالقية 
بنفس املستوى يف املبدأ األخالقي والذي يؤدي إىل تأسيس املبدأ 

ينبغي أن  «: التكميلي، وهنا الحظ هابرماس أن املبدأ التكميلي
على نفس مستوى املبدأ األخالقي، وجيب علينا أن نكون  يؤسس

قادرين على تقدمي أي معادل حملتوى االفرتاضات الكونية 
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، واألمر ليس كذلك حسب هابرماس ألن ما  )16(»للمحاججة
يتعلق بتأسيس املبدأ التكميلي يكشف عن وجود تناقض واضح يف 

  . حماججة آبل
فلسفة االجتماعية كما رفض هابرماس مسعى آبل إحلاق ال

إنين  «: والسياسية بالفلسفة األخالقية وعلق على ذلك ناقدا بقوله
ال أتصور كيف ميكن ألي حتويل للغائية السياسية إىل مبدأ أخالقي 
اإلسهام يف حل هذا املشكل، ذلك أن النظرية ذات البعد األخالقي 

قها، ال ميكن اليت تبني لنا كيف يتم تربير املعايري العامة ومن مثة تطبي
السماح بتأكيد أولوية معيارية معينة كائنا ما كان هدفها 

  .)17(»اخلاص
وخالصة القول أن هابرماس وقف موقفا نقديا متشددا اجتاه 
مشروع التأسيس النهائي واعتربه خطابا ال معىن له حيث وصفه 

إن مشروع التأسيس النهائي هو اسرتاتيجية خاوية وال معىن  «: قائال
  .)18(»هلا 
  انتقادات آبل لهابرماس: ثانيا

رغم االعرتاضات واملالحظات النقدية العديدة اليت وجهها 
هابرماس آلبل فإن هذا األخري استمر يف التفكري خارج إطار 

اليت حدد معاملها هابرماس، وأسس لنفسه إطارا " التداولية الشاملة"
ة التداولي"فلسفيا خاصا تعرف به فلسفته أطلق عليه اسم 

التفكري مع هابرماس ضد "، وقد حدد آبل يف عمله "الرتنسندنتالية
جمال النقاش مع هابرماس مبينا مواطن االتفاق واالختالف " هابرماس

بينهما، وهنا يعرتف آبل بتوافقه مع هابرماس حول بعض املسائل 
النشاط التواصلي هو ماهية  «الفلسفية وهو يقول يف هذا اجملال 

ينذواتية يف الوقت ذاته، وهو ينطبق حصرا على أنواع أساسية ذاتية وب
النشاط اليت كان قد حددها هابرماس كالنشاط املتعلق باستجالء 

، )19(»املعىن أو ذلك اخلاص بالبحث عن احلقيقة أو عن الصدق 
ومعىن ذلك أن آبل ال ينكر وجود نقاط تقاطع واتفاق أساسية يف 

حنن االثنني ورثة  «: وله أيضافلسفته مع هابرماس وهذا ما يؤكده بق
، ولكن )20(»التغري التداويل األلسين التأويلي يف الفلسفة املعاصرة 

بالرجوع إىل نصوص آبل جنده يقر من جهة أخرى بوجود خالفات  
يف إطار هذا اخلالف ينبغي «: كبرية بينهما، ويقول يف هذا الصدد

اصة مبقدار ما يعين أن أوضح هنا أنه ال يتعلق مبشاريعنا الفلسفية اخل
إسرتاتيجيتنا املفهومية واحلجاجية، كما ينبغي أن أؤكد أن هذا 
اخلالف يتعلق أساسا بفكر هابرماس الذي يهدد انسجامه بل يهدد 

  . )21(»حقيقة وجوده 
وقبل أن ينطلق آبل يف مناقشة األطروحات الفلسفية هلابرماس 

يعتقد هابرماس  «: حدد جمال خالفه معه، وهو يقول يف هذا الصدد

بشكل جلي، أنه بإمكانه القبول دومنا حاجة إىل إقامة أساس آخر 
، ومعىن هذا حسب آبل أن )22(»عدا التواصل يف العامل املعيش 

التأسيس األخالقي مستحيل بالنسبة هلابرماس، كما حدد آبل 
إن ما  «إشكالية النقاش اليت ترتب حول اإلجابة عنها هذا اخلالف 

جدل بيين وبني هابرماس هو اإلجابة اليت يستوجبها يبدو مثار 
هل يكفي لقيام مناقشة فلسفية الرجوع إىل نفس : السؤال التايل

  .  )23(»موارد التفاهم املتبادل املوجودة يف العامل املعيش 
ويف هذا اجملال صرح آبل برفضه التام ألطروحات هابرماس  

متامها بتأسيس ال ميكنين قبول ذلك إال بشرط إ «: حيث قال
ترنسندنتايل، وأنا جمرب باعتباري أحد بقايا الفلسفة اجملردة -تداويل

، كما عرب آبل بصراحة )24(»للتاريخ على رفض مطلب هابرماس 
عن رفضه للحجج واملسلمات اليت أسس عليها هابرماس مواقفه 

يبدو أن نظرية الفعل التواصلي «:   وإسرتاتيجيته التأسيسية قائال
ا من أمناط خمتلفة من عقالنية بنوا ا التداولية الشكلية وبتفريعا

ليست متضمنة " عامل معيش"و" نسق"الفعل، ومن مثة التفريق بني 
يف الفهم واحلكم امللموسني على أسباب الفعل اليت، ومبوجبها، تقوم 

، وذهب آبل إىل  )25(»بصياغة منطوقات تدعي الشمولية الشكلية 
باع سياسة جتاهل االنتقادات املوجهة إليه، حد وصف هابرماس بإت
إن هابرماس ينتمي إىل أولئك الذين  «: ويقول يف هذا الصدد

، ويتضح )26(»يرغبون عن قصد يف التملص من البديل الذي اقرتحه 
من ذلك أن حماور اخلالف األولية بينهما هي طبيعة مسلمات 

  .   النقاش الفلسفي والتأسيس الفلسفي النهائي 
تمحور االعرتاضات اليت قدمها آبل يف نقده هلابرماس خاصة وت

حول النظرية التداولية للحق والدميقراطية اليت طورها هابرماس، وحول 
املواصفات اليت منحها هابرماس ملبدأ النقاش، وكذلك حول التأسيس 

  .املتوازي لألخالق واحلق انطالقا من مبدأ النقاش األخالقي
سي الذي صاغه آبل ضد هابرماس حول يتعلق االعرتاض األسا

مواصفات مبدأ النقاش الذي صاغه يف نظريته التداولية للحق 
والدميقراطية، فهابرماس حسب آبل فصل بني إتيقا احلق وإتيقا 

وجه اجتماعي سياسي ووجه : النقاش لذلك كان لفلسفته وجهني
أخالقي، بينما يصر آبل على ضرورة إحلاق مشكلة احلق بإتيقا 

نقاش أو إتيقا املسؤولية، أي أنه جيعل من الفلسفة االجتماعية ال
  .والسياسية تابعة ومندرجة يف الفلسفة األخالقية 

فالبنسبة آلبل فإن احلق جيب أن يربر بواسطة إتيقا النقاش 
، وبتعبري آخر،  )27(باعتباره كعنصر مكمل وملحق باملبدأ األخالقي

ي الشرعية على السلطة واحلق فإن إتيقا النقاش جيب أن تربر وتضف
جيب أن يربر أخالقيا بواسطة إتيقا النقاش، واحلق يفرتض ضمنيا 
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ومسبقا األخالق، ومعىن هذا أن آبل مينح األولوية للمعيارية 
األخالقية على حساب احلق، أي أن احلق جيب أن يكون تابعا 

  . لألخالق خبالف هابرماس 
وحيدة القابلة للتطبيق من وإذا كان هابرماس يرى أن الوسيلة ال

أجل إصالح املسار من منظور األخالق هي العملية الدميقراطية اليت 
تسمح بتمدين السلطة السياسية مؤسسيا، فإن آبل يرى أنه بواسطة 
األخالق وليس بواسطة احلق ميكن متدين السلطة السياسية، ويقول 

يف معىن  جيب أن يكون النظام القانوين للتمدين «: يف هذا الصدد
  . )28(»العدالة خاضعا بشكل مثايل وفعلي لألخالق 

وجممل القول أن فلسفة هابرماس حسب آبل هي فلسفة تتضمن 
يبدو يل أن اإلسرتاتيجية  «: تناقضا فاضحا، وهذا ما عرب عنه بقوله

احلجاجية هلابرماس، على خلفية سعيها إىل االقتصاد يف التمييز 
املؤسس، هي بالبداهة غري منسجمة، أو  املنهجي بني الفلسفة والعلم

غري متماسكة، وأعتقد أن هابرماس، سيجد نفسه يوما جمربا على 
احلسم فيما إذا كان ميكنه االستمرار يف الال انسجام أو الال متاسك، 

  .)29( »أو أن يعيد للفلسفة وظيفتها التأسيسية
وهكذا يتضح أنه على الرغم من انتماء كل من هابرماس وآبل 
إىل الرتاث الفكري ملدرسة فرانكفورت ورغم اشرتاكهما معا يف 
مشروع التحول الفلسفي من فلسفة الوعي إىل فلسفة التواصل الذي 
حدث يف أملانيا يف الربع األخري من القرن العشرين، فإننا الحظنا 
حدوث صراع فكري حاد بينهما ووجود اختالفات كبرية بينهما 

  : ميكن تلخيصها يف ما يلي
سلم هابرماس بتأسيس مبدأ التداولية الشاملة على  -

افرتاضات احملاججة يف العامل املعيش، ورفض أن يعطى هلذا املبدأ 
قانون التأسيس النهائي، فبالنسبة له ال توجد ضرورة وال فعالية وال 
قوة تقتضي ذلك، بينما أثبت آبل التأسيس النهائي ورأى أن إتيقا 

اللساين الذي يعين ضمنا أن اللغة هي النقاش هي افرتاض للتحول 
 .أساس العالقة مع الغري 

اهليكل العام لفلسفة هابرماس هو التداولية الشاملة، بينما  -
 . اهليكل العام لفلسفة آبل هو التداولية الرتنسندنتالية 

فصل هابرماس بني فلسفة احلق وفلسفة األخالق، يف  -
 .الق حني جعل آبل فلسفة احلق تابعة لفلسفة األخ

تندرج فلسفة هابرماس يف إطار نزعة إعادة البناء، بينما  -
 .تندرج فلسفة آبل يف إطار النزعة التأسيسوية 

ولكن حسب بعض الباحثني يف إتيقا النقاش أمثال فريي 
وأكسيل هونيث وسيال بن حبيب وحسن مصدق وغريهم فإن هناك 

ك ألن أفضلية نسبية لنظرية هابرماس على حساب نظرية آبل، وذل
نظرية هابرماس مناسبة ومالئمة حلد ما للواقع السياسي واالجتماعي 
ا تقيم عالقة تكامل  الراهن يف اجملتمعات الليربالية الغربية املعاصرة أل
بني األخالق والسياسة، بينما نظرية آبل أسست عالقة إشكالية بني 

ك األخالق والسياسة من خالل جعله السياسة تابعة لألخالق، لذل
يعتربها معظم الباحثني نظرية مثالية غري قابلة للتطبيق يف الفضاء 
العمومي، أي يف الواقع االجتماعي والسياسي الغريب الراهن، وعلى 
العكس من ذلك فإن باحثني آخرين يف هذا اجملال ومن أبرزهم 
الفرنسي لوك ليجرينال فإنه يرى أن العالقة بني التداولية الشاملة 

تداولية الرتنسندنتالية آلبل ليست عالقة تعارض وتناقض هلابرماس وال
إن التداولية  «: بل هي عالقة تكامل، حيث يقول يف هذا اجملال

الشاملة هلابرماس تتقدم كمكملة للتداولية الرتنسندنتالية آلبل، ويف 
نفس الوقت كدفاع عن الدور الفائق األمهية للنشاط التواصلي، 

العملي، واستكماال للرجوع إىل كانط  باعتباره شكال أعلى للعقل
لتمنح " العقل العملي"بشكل كإعادة استثمار للمفهوم الكانطي 

ا دعوة مثالية جملتمع عقالين يتكلم  داللة خاصة للتواصل، كما أ
بواسطة الفاعلية التواصلية، كمجتمع يقوم على النشاط واحلوار بني 

ددها القيم واملعايري خمتلف املشرتكني يف وضعية مثالية للكالم حت
 .)30(»اإلتيقية بواسطة خطاب حر وحجاجي  

هذه إذن هي أهم نقاط احلوار الفلسفي بني هابرماس وآبل 
املتعلقة مبشكلة تطبيق إتيقا النقاش يف امليدان االجتماعي والسياسي 
الراهن، فهابرماس انتقد موقف آبل الذي دافع عن الطبيعة اإللزامية 

ضات احملاججة، واليت اشتقها انطالقا من الضرورة لألخالق يف افرتا
الرتنسندنتالية هلذه االفرتاضات، حيث الحظ هابرمس أن إتيقا 
النقاش اليت صاغها آبل يصعب جتسيدها يف الفضاء العمومي، ومن 
جهته فإن آبل سجل مالحظات وحتفظات عديدة على خصائص 

 .إتيقا النقاش اليت اقرتحها هابرماس 

     : الهوامش
، فيلسوف أملاين 1929من مواليد  Habermas Jürgenهابرماس يورغن  -*

ملدرسة فرانكفورت، ميثل ما يسمى بالتداولية الشاملة، من أهم  الثاين معاصر، رائد اجليل
ا : أعماله الفلسفية نظرية الفاعلية التواصلية، القول الفلسفي للحداثة، احلداثة وخطا

  . ل، إتيقا النقاش ومسألة احلقيقة وغريهاالسياسي، األخالق والتواص
، فيلسوف أملاين معاصر، 1922من مواليد  Apel Karl Ottoآبل كارل أوتو  -**

من رواد اجليل الثاين ملدرسة فرانكفورت، ميثل ما يسمى بالتداولية الرتنسندنتالية، من أهم 
تيقا والعصر الراهن للعلم التحول الفلسفي، إتيقا النقاش، النقاش واملسؤولية، اإل: أعماله
  .وغريها

إتيقا النقاش أو كما يعرب عنها أيضا بأخالقيات التواصل وأخالقيات احلوار  -***
وأخالقيات اخلطاب، هي مشروع فلسفي معاصر، يعود الفضل يف طرحه إىل فالسفة 
 اجليل الثاين ملدرسة فرانكفورت، وخاصة إىل يورغن هابرماس وكارل أوتو آبل، وقد كان
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  الظاهرة الدينية عند هابرماس
  عابد نورة

  02جامعة وهران  ،بر الفلسفة وتاريخها مخ
  

مهمة تلقي بظالهلا منذ زمن  ورقة البحثيةإشكاليةال هيف هذ أتناول
بعيد على الفكر الفلسفي خاصة املعاصر و هي اشكالية فلسفة 

نقصد الدين  فعندما نقول فلسفة نقصد العقل وعندما نقول الدين 
عقلي والديين ال زم ذلك اجلانب الروحي وهذا املوضوع ببعديه ال

الوجود اإلنساين يف خمتلف مراحل تطوره وكانت العالقة بينهما عالقة 
متوترة مليئة بالصراع تعرب عن حقيقة الطبيعة اإلنسانية وهي يف حد 
ا طبيعة متجاذبة بني قطبني خمتلفني يف جوهرمها وتوجههما وقد   ذا

م اجملتمعات كانت أسباب التوتر والصراع تدور  حول السلطة وتنظي
  .اإلنسانية حسب منظومات وثوابت بعينها

و يتجلى الصراع يف الفكر االورويب منذ عصر االنوار وبداية 
عصر النهضة وصوال اىل وقتنا احلاضر أين انتهى بانتصار العقل 
والعلم على السلطة الدينية و القضاء على السلطة الدينية والسلطة 

ت دينية منذ حكم روما اىل غاية السياسية و هي سلطة دنيوية و ليس
ا اال أن هذا الصراع  عصر النهضة وحىت بعد انتصار العلم و سيطر

  .الزال قائما حلد اآلن 
فقد قضت على سلطة ،إن العلمانية هي رمز احلداثة والدميقراطية 

الدين يف السيطرة على السياسة ومل يبقى طغيان الدين على العقل 
فما .  انفراجا جعل دائرة العقل أكثر فما وضعه العقل من قوانني

الذي  حققه هذا التنافر بني العقل و الدين ؟ وهل الدولة العلمانية 
لقانون استطاعت أن حتقق لإلنسان كل غاياته ومطلبه ؟ وهل ادولة 

ميكن أن توفر ملواطنيها سواء املؤمنون بدين أو غري املؤمنني كل 
م ؟   )1(تطلعا

كما  مي وال زال ضرورة ملحة لفهم الواقع،لقد كان التفكري العل
هو يف ذاته غري أنه ويف الكثري من نتائجه وجد نفسه متعارضا مع قيم 
اإلنسان الروحية واألخالقية،و أدى إىل إحداث ثورات وآالم اإلنسان 
وليس سعادته فبقدر ما حققته من سعادة ،فإنه يف الوقت نفسه أدى 

بحث  عن فكري الفالسفة إىل الإىل آالم و عذاب ،و من مث ذهب ت
، ولعل العودة إىل الدين كانت هي مصدر آخر لسعادة اإلنسان

الوسيلة املثلى  إذ الدين يعيد تنظيم العالقات االجتماعية ويوجه 
السلوك فتحدث عالقات تواصلية بني الذوات وبني حىت اإلنسان 

العالقات  بينه  واهللا ،فإميان اإلنسان بعالقته اهللا جتعله يغري رؤيته إىل
فالعالقة  الواقعية بني . وبني اآلخرين وبني اجملتمع بشكل عام 

  الذوات وبني اهللا هي اليت سوف جتد مشكلة السيطرة واهليمنة، 

. سيطرة العلم على اإلنسان وسيطرة القوي على الضعيف
فاالعرتاف بالبعد الروحي لإلنسان من السقوط يف نزعة أسطورية، 

فالعقالنية املعاصرة املستمدة من العلم .ل األدايت وحيرره من العق
والبناء احلضاري لإلنسان ال . احلديث تشكل أداة قمعية لإلنسان 

ميكن أن يتم مبا هو علمي فقط، بل البد من قاعدة أخالقية أساسها 
الدين كونه ال يرتبط بشعب أو بعرق دون آخر وإمنا هو مشويل يسعى 

 ضمن لإلنسانية خالصها من خطر احلرب،ي« اىل املنفعة اجلماعية و
ا الدائمة جتاه احلياة وأهدافها فإذا كان العلم  )2(وقلقها وحري

والتكنولوجيا يعربان عن حاجات اإلنسان املادية ،فإن الدين يعرب عن 
حاجات إنسانية  و ضرورية ألنه خيلق الطمأنينة و االستقرار النفسي 

،و لكن ما جنده من تطرف و  بدل اخلوف و القلق و الرعب الدائم
تزمت من طرف بعض املتدينني أال يشكل عائقا أمام هدف الدين 

  اجلوهري و هو الطمأنينة ؟
إن أساليب التكفري و بروز اجلماعات اإلرهابية باسم الدين 
أصبح أكثر خطرا من نتائج العلم السلبية ؟أمل يكن الدين يوما هو 

  حلرب و غريها ؟وسيلة النجاة من اجلهل و اخلوف و ا
إن الدين غري التفكري الديين ، هذا األخري يعرب عن إيديولوجيا 
وأهداف دنيوية مادية وليست أهداف إنسانية سامية أساسها 
الطمأنينة والسالم يف العامل وعلى هذا األساس اهتم الفالسفة 
بفلسفة الدين، هذا اجملال ال يبحث يف املسلمات الدينية كما هو 

جهد  )3(«لم الكالم حبيث يدفع شبهات اخلصم وإمنا هياحلال يف ع
عقلي يتم من خالل املقارنة والنقد إىل تأويل يشبع فضول العقل 
وحيل إشكاالت ملحة يف الواقع الراهن فهي حبث حيادي ال حيكم 

، فهي تفسري عقالين على أي معتقد ديين أنه صادق أو كاذب
يان والكشف عن طبيعة بنية الدين عرب الفحص احلر لألدلتكوين و 

و منظومة متماسكة الدين من حيث هو دين أي الدين من حيث ه
، وتستعني فلسفة مارسات املتعلقة بأمور مقدسةاملمن املعتقدات و 

جتماعية مثل علم النفس الديين الدين مبنجزات العلوم اإلنسانية واال
لعقالين تاريخ األديان ومقارنة األديان وتنتهج فلسفة الدين املنهج او 

 .النقدي

كيف تتحقق الصورة ما بعد احلداثة اليت تدمج وتتجاوز انفصال 
اجملتمعات الدينية ،و اجملتمعات العلمانية ؟ كيف ستكون صفة الدولة 
الدميقراطية بعالقتها بالدين كمؤسسة أو ممارسة طقسية وأخالقية 
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ثي إىل دور الدين داخل اجملتمع احلدا هابرماسوعقائدية ؟كيف ينظر 
  بعد احلداثي ؟ وما

إن املنطقة الفاصلة بني "  العلم واإلميان«يف كتابه  هابرماسيقول 
فقد حاول " الفلسفة و الدين هي بالطبع أرض مزروعة باأللغام

أن يظهر اإلشكال امللح واملعاصر لوضع الدين يف اجملتمعات هابرماس
ت املعاصرة وما الذي يستوجبه ذلك احلضور و الوضع من تأويال

مقابالته مع السياسة و الثقافة و احلالة االجتماعية و لذلك جعل من 
  . خطاب احلداثة إطارا يضمن كل من حمتوى الدين والعلم 

يستند اجملتمع املعاصر على  ضرورة االنتقال من الفكر 
القروسطي واألصويل والعنفي وجتاوز العنف املضاد من السياسة 

دف إىل اإلقصا ء و التهميش للفكر الديين إىل نظرية العلمانية اليت 
اجملتمع ما بعد احلداثي، فمشروع احلداثة موجه بوجهتني ، األوىل حنو 

حتجرية و تطرف العلمنة فاجملتمع  ما تقليل عقلنة الدين و الثاين حنو 
بعد العلماين يلتمس استمرارية اجلماعات الدينية يف حميط يستمر 

ي يؤديه التشارك و الفكر اجلمعي بعلمنة نفسه والدور احلضاري الذ
   )4(املوجه و التنور بالدميقراطية

ا حتيل  إن حالة ما بعد احلداثة بقدر ما هي حالة تارخيية إال أ
ا تتجاوز التطرف الديين  إىل وضع جديد ينفرد و يتجاوز تارخيه إ

ا ال تقر سلطة الديين والالديين ،يصفها  بقوله  هابرماسوالعلماين ، إ
طدم املواطنون ،سواء كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني ببعضهم يص«

البعض من خالل القناعات اليت كونوها عرب رؤيتهم للعامل ،و جيربون 
ماكهم بالتفاوت الناجم عن الصراع العام بالرأي ،تعددية  رغم ا

قد وعوا امكانية ا تعلموا التكيف مع هذا الواقع و النظرة إىل العامل ،فإذ
إذن وبدون كسر الرابط االجتماعي للجماعة  خطأ،الوقوع يف 

م سيميزون ما تعين األسس العلمانية للقرار كما هي  السياسية، فإ
اإلنسان املتدين  )5(«يف الدستور يف إطار جمتمع ما بعد علماين 

بإمكانه العيش يف اطار الدولة العلمانية ،و لكن ال ميكن أن تكون 
دين، فاملواطن املتدين البد أن يقبل الدولة العلمانية حتت اطار ال

الدستور العلماين ألن منفعته تكمن يف ذلك ،إذ ال ميكن هلذا املواطن 
  .أن يبقى يف مجاعة منغلقة دينيا ومنعزلة عن عضوية الدولة القانونية 

يبدو جليا أن هناك عالقة تناقض بني السياسة والدين، وللخروج 
 جيب التفكري يف سن معايري من هذه األزمة وأزمة التطرف الديين

مشرتكة وتشكيل حس مشرتك يوفر مناخا تساحميا من جهة وشرعيا 
فاحلس املشرتك وجد على أساس احلق العقالين و يف . من جهة ثانية

 ظل الدولة الدميقراطية والقانون العقالين القائم على املساواة له أصوله
ن تقاليد دينية فما فالسياسة والقانون تتخذ مشروعيتها م. الدينية 

نعتربه اليوم قانون عقالين هو يف األصل مستمد من الدين وحتول 

بشكل أخرإىل دولة علمانية أو دنيوية ،و هلذا فاحلس املشرتك يعمل 
يف ظل العقل الدميقراطي و يهدف إىل تنميته و بالتايل ال جيب 

أن العمل من اجل مجاعة إميانية معينة و واحدة إذ على العلمانية 
. تقبل التعدد الطائفي و الديين و تعمل على فكرة الفهم املشرتك

فاحملافظة على احلريات األخالقية نفسها تتطلب علمنة للسلطة 
  )6(.السياسية 

ال بد من إقامة حوار على املستوى العاملي يتمتع فيه املشاركون 
بنفس احلق يف التصويت وخلق عقالنية كونية جديدة تسمح 

لديين وجتاوز األصولية والواحدية وحتقيق التعددية باالختالف ا
والتسامح الديين فاملرحلة املعاصرة تقتضي التخلي عن فكرة الدين 

 اإلتباع األوحد الذي ميكنه أن ميسك بزمام األمور وانه هو األحقب
ألخذ بفكرة أننا نعيش يف مرحلة ما بعد احلداثة و ما بعد  إلىا

  .الدينية العلمانية و قبول التعددية 
اإلميان هو احملرك األساسي للتفاعل اإلنساين  أن هابرماسيعتقد 

بري عن الطريقة اليت نؤمن فيها وليس يف تعإالفكل موقف إمياين ما هو 
كل اجملتمعات احلديثة املتعددة املذاهب تتفق فيما بينها ما نؤمن به، و 

البشر يف اإلميان بعصمة البشر من العقاب، فاملبدأ اخلالص لعصمة 
من العقاب ميثل األرضية اليت يستند إليها هابرماس بقوة للدفاع عن 

يصف التسامح حجر املبدأ الراسخ للحصانة . فكرته عن التسامح 
  .)7(من العقاب الذي تتطلبه اجملتمعات احلديثة متعددة املذاهب

موقفه من الدين بالقول بفكرة التسامح  هابر ماسيؤسس 
ان اجلديد بقيم متعددة، والتعايش السلمي داخل باعتبارها احملرك لإلمي

إطار سياسي دميقراطي يكفل احلقوق للجميع وحيفظ املعتقدات 
  .وخصوصيتها دون أن تكون هذه املعتقدات مرجعا للتشريع

ا وإمنا العودة إىل املعتقدات الدينية و  فاألصولية ليست االرتباط 
يصفها هابر كتهديد، و   احلداثة ينظر إليها هي استجابة مرعبة اجتاه

الثقافة إضافةإىل ذلك فهناك ا شرخ أو اختالل بني اجملتمع و ماسبأ
عنف مشرع بأطر الدميقراطية و املركزية الغربية، إذ هو يقصي املختلف 

  .إيديولوجيا و دينيا 
 موضوع العالقة بني األصولية واإلرهاب هابرماسويناقش 

أمراض التخاطب  يتوسطها العنف، هذا األخري هو مرض من
ار  والتواصل البشري الذي لكي نقضي على هذا العنف ال بد و . ا

من إعادة بناء صلة أساسية من الثقة بني الناس  اليت ال ميكن ان تتم 
د بل جيب حتسني الظروف املادية يف ظل سيادة اخلوف و االضطها

أنفسهم متفاعلني مع  تنمية الثقافة السياسية حيث جيد األفرادو 
عضهم البعض ألنه يستحيل بغياب أي من هذين العاملني فهم ب

  )8(.األخر و التعرف عليه
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حلال الدين فليس عامل األشياء هو الوحيد  هابرماس يأسف
الذي مينح اإلنسان السعادة وأيضا عامل الكلمات اخلرية فالدين حيمل 

وكل األديان عليها أن تسعى إىل . قيما مهمة و ضرورية لإلنسان
ق انسجام بني اإليديولوجيات واملعتقدات املتنافسة بشكل تبقى حتقي

فالقيم . فيه دينية ال تتحول إىل تنافس على املستوى السياسي
املختلفة يف األديان ال تقصي بعضها بعضا مثل احلقائق املختلفة ، 
فاألديانتتجاور و تتسامح وجيب أن تفكر مجيعها يف قضية حياة 

وتقدمي حوافز جديدة لقراءة جديدة  )9(الناس على هذه األرض،
للنصوص القدمية، و للقراءة النقدية لقناعتنا الدينية و على الدولة 
الدميقراطية املعاصرة أن تفرض امتالك القدرة على التعلم، فالعنف 
الذي كان مقبوال باسم املقاومة أصبح منبوذا باسم حقوق اإلنسان 

اله و أنواعه و كلما التزمت وهذا ما أدىإىل جترمي العنف جبميع أشك
فاالعرتاف بالتعدد . الطوائف الدينية بالعقل كلما ختلت عن العنف

هو من نتائج اإلقرار بتعدد العقل "  هابر ماسالثقايف عند 
والعقالنيات، والتخلي عن اإلميان التقليدي بعقل احلداثة الواحد، 

ت وتنازعت لذلك تعددت الثقافات واختلف... وحدانية كلية ومشولية 
البد من البحث عن قاسم مشرتك، من رصيد عام يكون مدعوما 
بعقالنية راسخة و دميقراطية ممكنة و مواطنة متعددة يكون حمورها 

  .)10(اخل . . . احلوار و التشاور بني الثقافات املختلفة 
هذا و يلعب الطقس أو املمارسة الطقسية دورا فاعال يف عملية 

جلميع يتشارك بأسلوب تواصلي كتعبري عن التواصل ، فهي جتعل ا
إمجاع قانوين خيلق نوعا من النظام و التفاعل والتشارك يف املشاعر 

 .اجلماعية اليت تكون وحدة هذه اجملموعة الدينية 

  :الهوامش 
تعريب محيد لشهب ، جداول للنشر , جدلية العلمنة و الدين ,يورغن هابرماس  .1

   98،2013الطبعة األوىل  ،  صو الرتمجة و التوزيع ، الكويت ،
صالح فليفل اجلابري ،الدين و األسطورة و العلم مستويات خمتلفة للفهم   .2

والتأويل ،كتاب مجاعي ، جمموعة مؤلفني ،الفلسفة والدين، ابطة العربية 
  27ص  2012األكادمية للفلسفة ،الطبعة األوىل 

  حممد اخلشت ،مدخل إىل فلسفة الدين  .3
 .126حنو نسالة ليبريالية ، ص.. تقبل الطبيعة اإلنسانية هابرماس،يورغن ،مس .4

  127املرجع نفسه ، ص، .5
  343املرجع السابق ص . فلسفة الدين .6
  346فلسفة الدين ، ص  .7
االرهاب و ارث عصر التنوير، ترمجة زيد " : هابرماس و دريد"جيوفانابرودواي  .8

 http//www. Iraquatist .com/Iraquanitterالعامري الرفاعي، 

/Iraq/30v4.htm  
  .351املرجع السابق ،ص .9

علي عبود احملمداوي، هابرماس و املسالة الدينية، الوضع الديين يف اجملتمع ما بعد  .10
العلماين، ضمن كتاب جمموعة مؤلفني، فلسفة الدين ، منشورات الرابطة العربية 

 .358ص. االكادميية للفلسفة
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 ليبنيتز عند غوتفريد فلهلم الطبيعية اللغة سـؤال

   فالق شـبرة مولود
  مستغـانم ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،كلية العلوم اإلجتماعية   ،قسم الفلسفة 

  
  :          مقـــدمة 

 حتتل اللغة مكانة كبرية من حيث أمهيتها يف حياة اجملتمعات واألمم،
يقول الفيلسوف  ،لوجود اإلنساينخدمة ل تؤديهالذي  نظرا للدور

أينما توجد لغة مستقلة توجد أمة مستقلة لها  «: ''فيخته ''األملاين
متثل اهلوية يف  فهي .)1(» الحق في تسيير شؤونها وإدارة حكمها

األمة مبا حيمله  تلك اهلوية اليت ختتزل ماضي، االجتماعي جانبها
ساسية اليت تقوم عليها فاللغة إذن هي الركيزة األ، موروثها احلضاري

وهي  املاضي واحلاضر هوية األمة وهي تلك الصلة اليت جتمع بني
ارتباط اإلنسان مع هذه  هذا ما يتجلى يفو  .جوهر الثقافة اإلنسانية

  .األخرية بعالقة اندماجية بدأت مع بداية اخللق
ومهما بلغ االختالف حول طبيعة اللغة و وظيفتها، فإنه ال يتعدي 

ديث عن الوظيفتني التواصلية واملعرفية، وال ميكن أن خيفى حدود احل
ما هلذين البعدين من خطورة، فاللغة  قد تكون عامل إجيايب يف 
عملية التواصل والتبادل بني احلضارات والشعوب ويف نفس الوقت 
قد تكون عامل سليب يعيق هذا التواصل والتبادل، ونفس األمر 

إجيايب يف عملية ترمجة  عاملحيدث مع املعرفية فهي قد تكون 
إىل آخر ومن حضارة إىل أخرى  املعارف والعلوم ونقلها من جيل

ا حيصل تراكم معريف وثقايف يضمن نشوء احلضارات وتقدمها،  و

ا عمال سلبيا فال حيدث ذلك الرتاكم املعريف والثقايف ولن  ويكون غيا
 .ينتقل شيء من عصر إىل آخر

ياة اإلنسان، سيكون حبثنا هذا، الذي ونظرا ألمهية اللغة يف ح
سنتطرق من خالله لبعض النقاط و بعض الوقفا مع اللغة من خالل 
امهيتها و حضورها ن مث أهم سؤال تتعرض له اللغة وهو عجز اللغة 
ا على تأدية إحدى اهم وظائفها و هي التواصل،  العادية و قدم قدر

عويضها بلغة اخرى بل ستتهم اللغة بذلك وسيكون السعي إىل إىل 
  .   تارة وإصالحها تارة أخرى

 .اللغة و حضورها عبر التاريخ_ 1 

  ـــــ:تعريف اللغة _ أ
مل يكن مفهوم اللغة حيمل املعىن الذي نعرفه عنه اليوم يف وقتنا 
املعاصر، انطالقا من التعاقب والتطور البشري واللغوي ومثال ذلك 

 أفكارهم عن يعبرون «وا ما جنده عند العرب قدميا، فالعرب كان

 باللفظ المشتركة الكلمة تعد كونها ''اللسان'' هي أخرى بكلمة

   )2(» العربية اللغة شقيقات السامية اللغات معظم في والمعنى

تبارك  اقال ربن. اللغة مبعىن الكرمي القرآن يف لسان كلمة وردت وقد
 فيضل لهم ليبين قومه بلسان إال رسول من أرسلنا وما﴿ :وتعاىل

  )3(﴾ الحكيم العزيز وهو يشاء من ويهدي يشاء من اهللا
 الذي لسان بشر يعلمه إنما يقولون أنهم نعلم ولقد﴿ :وقال أيضا

   )4(﴾مبين عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون
: من قال في الجمعة (:وجاء يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  )5( )صه، فقد لغا، أي تكلم
ما يجري على لسان كل قوم، ألن اللسان هو على «وتطلق أيضا 

اآللة التي يتم بها النطق أو تطلق على الكالم المصطلح عليه أو 
   )6(»على معرفة أفراد الكلمة وأوضاعها

( اللغة الصوت مطلقا، واللغو  «أما يف املعجم العريب فمعىن 
وهي مشتقة من  ... بالشيء والنطق والهذيان والباطل) الولوع

، وابن جني يزنها على وزن فعله، ومن لغوت إذا كلمة لغو
  »لغى و لغات و لغون : تكلمت، وتجمع على

مفهوم اللغة من املفاهيم اليت تتسم بالصعوبة والتعقيد  أصبح لقد
 تشعبا اإلنسانية الظواهر شدأ من حينما نروم إعطائه تعريفا فاللغة 

إنطالقا من أن نستقر على تعريف شامل ودقيقا  يصعب لذا وتعقدا،
تعددها، لذلك يعرفها الكثري من العلماء من خالل استعماهلا 

 .ووظائفها

 خاللها من كونه.االجتماعية اإلنسان مميزات أهم «من اللغة وتعد

 ألفاظ إلى ومشاعره أفكاره ترجمة من يتمكن الذي الوحيد هو

  )8(» مجتمعه أبناء مع مفهومة وعبارات

كما أشار إىل –مميزة لإلنسان فقط وبالتايل فاللغة صفة أساسية 
   اإلنسانية املعرفة لنشأة الوحيدة الوسيلة وهي -ذلك ديكارت

 واألفكار املعاين اآلخرين إىل خالهلا املرء ينقل واليت وتطورها، وتكوينها

   مرتبة ملفوظة أصوات هي اليت رأسه يف تدور اليت
 .لرتتيبا ذلك تغري إذا الفهم وخيتل منها املراد السامع يفهم

 نتاج وأ نظام – اللغة أي – نهاأ «:سوسور دي فردينان ويرى
 التي الضرورية التقاليد من مجموعة وهي اللسان، لملكة اجتماعي

   )9(»الملكة هذه ممارسة على ليساعد ما مجتمع تبناها

 استعماله يتم صوتي جهاز « اللغة إىل اعتبار حسان متام ويذهب
 م، الكال عند يطابقها أن تكلمللم بد ال معينة، قواعد حسب
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 لقوانين تخضع الصيغ، من يتكون صرفي جهاز لها وكذلك

 يراعيها أن من المتكلم تلزم اللغوية، البيئة عليها درجت محددة،

  )10( »صولهاأو  وقوانينها لضوابطها ويخضع
وما ميكن قوله حول اللغة هو أنه رغم التعريفات الكثرية واملختلفة 

لكنه من الصعوبة انتقاء تعريف أو تعريفني دقيقني  اليت أعطيت للغة
ا تتعلق باجلانب االجتماعي لإلنسان، ذلك اجلانب الذي  للغة كو

ارتباط اإلنسان مع  هذا ما يتجلى يفو  يتميز بالتطور والتغري املستمر
فاللغة تصنع  هذه األخرية بعالقة اندماجية بدأت مع بداية اخللق،

نسانيته باللغة وهي يف نفس الوقت من اإلنسان أي أنه اكتسب إ
 .صنيعته

  ـــــ:الحضور اللغوي عبر التاريخ البشري _ ب
من أكثر املفاهيم اليت شغلت الفالسفة قدميا  يعترب مفهوم اللغة

تعود جبذورها إىل احلضارات الشرقية القدمية  ، فإشكالية اللغةوحديثا
وصوال إىل العصر  اليونانية مرورا بالعصور الوسطى العصورو بعدها 

موضوع الفلسفة األساسي يف القرن " اللغة" احلديث، لتصبح 
 . العشرين

ولقد اهتم باللغة إضافة إىل أهل اللغة، املناطقة وعلماء اإلجتماع 
وعلماء النفس والفالسفة وغريهم ممن لديهم اهتمام بالقضايا 

ا يرون أن اللغة هي مرآة أي جمتمع تتمثل فيه ماإلنسانية أل
  .حضارته و قيمه وموقعه بني اجملتمعات

وبالعودة إىل التاريخ البشري سنجد حضور اللغة مرافقا حلضور 
فقال اهللا تعاىل .اإلنسان منذ بداية اخللق أي خلق آدم عليه السالم

ومنه فاحلديث  )11(﴿ وعلم آدم األسماء كلها ﴾:يف سورة البقرة
  كان في ولكن   «عن اللغة يعود إىل عصور قدمية جدا 

شكل تأمالت فلسفية حول نشأة اللغة وأسبقية اللغة أو الفكر، 
أما الدراسات .إلخ...والعالقة بين الدال والمدلول وأقسام الكالم

اللغوية التي تبنت مناهج علمية، فقد ظهرت في العالم الغربي 
   )12(»في أواخر القرن التاسع عشر ميالدي 
للغوية منذ العصور القدمية اليت لقد كان اهتمام اإلنسان بالظاهرة ا

متحورت الدراسات اللغوية فيها حول نشأة اللغة وأصلها، واإلهتمام 
م من الضياع  بالنحو والصناعة املعجمية قصد احلفاظ على لغا
واملوت، وهذا ما جنده عند املصريني القدامى وعند احلضارة الصينية 

ديني والفينيقيني واحلضارة اهلندية وكذلك عند السومريني واألكا
  .وغريهم من الشعوب واألمم القدمية

وكذلك سنجد اهتمام لغوي كبري عند اإلغريق من خالل التصورات 
اليونانيون القدماء ال يدرسون اللغة ذاتها و إنما  «:اليت قدموها فـ

اهتموا بموضوعاتها فاعتقدوا أن بنية لغتهم تبرز الصور العامة 
   )13(»للنظام الكوني للتفكير اإلنساني أو ربما 

يف القرن اخلامس قبل امليالد '' بروتاغوراس''وهذا ما سنجده عند 
من خالل حماورة  ) م.ق 347 -م.ق 427(وبعده أفالطون

كما جند اهتمام . كراتيلوس، مث مع أرسطو من خالل أعماله اللغوية
آخر عند اإلغريق من خالل املدرسة الرواقية يف القرن الثالث قبل 

  .د وكذلك عند الرومانامليال
وإذا وجلنا العصور الوسطى سنجد حضورا لغويا آخر من خالل 
اإلهتمام الكبري مبسألة اللغة، فاهتموا باللغة الالتينية الكالسيكية 
ووضعوا الشروح واحلواشي للنصوص الالتينية متأثرين كثريا بالعبقرية 

ألف اإلسكندر دي فيالداي  1199ففي سنة  « .اليونانية
alexander de villa dei  كتابا مدرسيا في النحو الالتيني

في شكل مون شعرية بلغت  doctrinale puerorumبعنوان 
اإليطالي كتابا    Danteدانتي ألف 1301 وفي..بيت، 2645
تناول فيه اللهجات اإليطالية  De Vulgari eloquentia بعنوان

ذا الكتاب هذا وقد عرض في ه. آنذاك و العالقات القائمة بينها
اللغات المنطوقة التي بلغ عددها أربع عشرة و قارنها باللغة 

  )14(» الالتينية المكتوبة

  .وغريها من املؤلفات اللغوية الكثرية يف هذه الفرتة من التاريخ البشري
مث ما وجد عند العرب واملسلمني يف الشرق، فقد كان اإلهتمام 

رآن الكرمي انطالقا مما ميثله هذا باملسألة اللغوية مرتبطا أساسا بالق
األخري من قدسية، جعلت العناية به وحبروفه مسألة غاية يف األمهية 
يف سبيل حفظ وصون كالم اهللا عزوجل من التحريف والفهم اخلاطئ 

  .فظهرت علوم النحو والصرف والبالغة
ري تبعا للتغري غويف العصور احلديثة فإن توجه احلضور اللغوي سيت

وسيتغري التوجه اللغوي إىل عملية ث يف هذه الفرتة، الذي حد
البحث عن لغة جديدة انطالقا من الرتاجع والضعف الذي أصاب 

وهذا ما سنجده مع أهم فالسفة . اللغة الالتينية باعتبارها لغة عاملية
م إرهاصات وجذورا : العصر احلديث  الذين تعترب أعماهلم ودراسا

ومن بين المفكرين الذين  «املعاصر  للدراسات اللسانية يف الوقت
) Vico(وفيكو  )Leibniz(يمثلون هذه اإلرهاصات ليبنيتز 

ووليام جونز  )Humboldt(وهمبولت  )Herder(وهاردر
)William Jones( )15( دون نسيان ديكارت وبيكون و جون ،

  .لوك
وما ميكن قوله عموما حول الدراسات اللغوية اليت ميزت عصر 

ة العصر احلديث هو ذلك اإلختالف والتغيري يف النهضة وبداي
اإلهتمام اللغوي، سواء على مستوى املنهج أو على مستوى 
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يعد إهتمام نحاة هذه المرحلة متوقفا على كتابة  «املوضوع، فلم 
قواعد اللغات األوربية المتنامية، بل تعداه إلى دراسة بعض 

ية وتحليلها، ووصف األصوات اللغو . اللغات الشرقية واإلفريقية
وابتكار لغات عالمية وإصالح أنظمة الكتابة وتصنيف معاجم 

»متعددة اللغات وصل بعضها إلى احتواء أربعمائة لغة
)16(  

لقد . ويف التاريخ املعاصر سيزداد اإلهتمام باللغة والدراسات اللغوية
أصبحت اللغة ذلك العامل والفضاء الذي تتجلى فيه كل مظاهر 

د، وتظهر لنا تلك األمهية واإلهتمام باللغة  من خالل اإلنسان والوجو 
مت بالعقم –إستنجاد الفلسفة  باللغة من خالل التأويل  -حني ا

  ).الفلسفة التحليلة والتأويلية( أي العودة إىل اللغة 
  :اللغة وأهميتها في عملية التواصل_ 2
  .أهمية اللغة في حياة البشر- أ

ياز، واحلديث عنها إمنا هو من قبيل تعترب اللغة ميزة إنسانية بامت
 هذا ما يتجلى يفو  احلديث عن اإلنسان يف أبعاده ودالالته املختلفة،

منذ أن خلق هذا ارتباط اإلنسان مع هذه األخرية بعالقة اندماجية 
 « فاللغة تصنع اإلنسان وهي يف نفس الوقت من صنيعته ،اإلنسان

زايا البشرية، جون سيريل يموضعها في مقدمة الملدرجة أن 
والفلسفة في العالم  العقل واللغة والمجتمع (وذلك في كتابه 

بمعنى  )أهم مؤسسة إنسانية( حيث يميل إلى إعتبارها ) الواقعي
أن المؤسسات األخرى كالنقود والحكومة والملكية الخاصة 
والزواج واأللعاب، تتطلب وجود اللغة، أوعلى األقل تتطلب 

بينما اللغة ال تحتاج في وجودها  هة باللغة،أشكاال من الرمزية شبي
)17(إلى أي من المؤسسات األخرى

 «  
ا اإلنسان  وما من شك يف أن اللغة عبارة عن منظومة رمزية حيقق 
وقد عرف اإلنسان بأنه حيوان رمزي «   وعيه بذاته و وعيه باآلخر

Symbolic  أي لديه القدرة على استقبال الرمز اللغوي وإنتاجه
خدامه،كما عرف المناطقة اإلنسان بأنه حيوان ناطق، وهم واست

يقصدون بذلك أنه قادر على استعمال لغة صوتية ذات مقاطع، 
» وكلمات، وجمل للتفاهم مع غيره من بني جنسه

ا    )18( أي أ
الواحد  أهم وسائل التفاهم واالحتكاك بني أفراد اجملتمع تعترب

ميادين احلياة وبدون اللغة  يف مجيع خصوصا والوجود البشري عموما
 .النشاط املعريفيتعذر 

إن العالقة اليت جتمع بني اللغة واإلنسان تتجلى أكثر يف التأثري 
 )19(املتبادل بينهما، ذلك التأثري الذي يصل إىل درجة موت اللغة

ا أو العكس،فـ  ال يقتصر أمر الصلة بين المجتمع  «مبوت أصحا
بعية تفرضها ظروف الحضارة على و اللغة على ما نالحظه من ت

وإنما هناك آثار أكثر عمقا ما تزال جديرة بالتنبه ...ألفاظ اللغة 
»والبحث 

)20(  
أي أن اللغة خلقت ملسايرة وتسهيل التبادل الفكري واملادي بني 
اجملتمعات ومنه فهي تتطور باستمرار يف مقابل التطور املستمر هلذا 

جود فئات أو قبائل أو مناطق اجملتمع، وأفضل دليل على ذلك و 
م، كما اننا  تتفاهم فيما بينها انطالقا من هلجتهم او لغتهم اخلاصة 

ما دام  «سنجد إختالفات كثرية بني لغة كل عصر وعصر آخر 
التفكير اإلنساني نفسه في تطور مستمر، ينتقل من البسيط إلى 
، المركب، و يخطو دائما في درجات النمو واإلتساع والتعقيد

فإن اللغة التي هي آلته ال تستطيع كما قلنا أن تقف حيث هي و 
تبقى مع ذلك على قيد الحياة، بل يجب أن تتطور هي أيضا، 

)21( وفي عدة اتجاهات
، واإلختالف بني اللغات القدمية واللغات » 

احلديثة واضح و جلي يف كثري من اجلوانب لعل أمها ما خيص مسائل 
 .غة النحو والصرف و منت الل

  .اللغة و تحدي التواصل- ب    
. لقد أصبح مفهوم التواصل من املفاهيم املركزية يف الفلسفة املعاصرة

فلم يعد التواصل جمرد تبادل وتداول للمعلومات وكيفية تبليغها فقط، 
بل أصبح التواصل فكرا وفلسفة قائمة بذلتها كما عند هابرماس 

ها مستويات الفعل األفعال التي تكون في  «:أن مؤكدا على 
بالنسبة للـفاعلين المنتمين الى العملية التـواصلية غير مرتبطة 

»فـعال التفاهم أبحاجيات السياسة، بـل مرتبطة ب
)22(   

أي أن هابرماس يقول لنا بأن التفاهم إمنا يكون باللغة وال تفاهم 
وهذا ما يعرف عنده باملنعطف اللساين، وهواألمر الذي . بدون لغة

  .إىل إدخال اللغة يف الفعل التواصلي من أجل فهمهدفعه 
إن اللغة يف تكوينها األساسي تقوم على مبدأ التواصل وهي أساس 
عملية هذا التواصل البشري، بل أن هذه األخرية مل ختلق إال من 
أجل حتقيق و تأدية غاية التفاهم والتقارب وتبادل املعارف بني األمم 

ماضيهم ويف عملية نقله من جيل واحلضارات وتساعدهم يف حفظ 
ا اإلنسان عن غريه  ا ميزة إنسانية خيتلف  إىل جيل انطالقـا من كو

  .من بـاقي الكائنات األخرى
من تواصل «واللغة موجودة يف كل أشكال التواصل املمكنة  

تواصل لفظي أو كتابي أو (إجتماعي من حيث األسلوب 
مثل (لجهة المستفيدة أو تواصل إجتماعي من حيث ا ) إلكتروني

سواء كان هذا ) التواصل األسري والتواصل مع أهل المساجد
التواصل داخل المجتمع الواحد أو ما بين المجتمعات 

»المختلفة
)23(   
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فـ التواصل ضروري جدا انطالقا من كونه يرتد مباشرة إىل الفكر 
 البشري، و يغري يف طرائقه، باعتبار أن التواصل جزء مهم وكبري من

ويعطيها خصوصيتها   اجملال الذي يشيد القيم  واملشاعر واألفكار
ويصبغها بصبغته اخلاصة ، وهذا ما يعيدنا مرة أخرى إىل اللغة اليت 
 .ترتبط بفكر اإلنسان وعقله أكثر مما ترتبط بلسانه وعالقته باآلخرين

 .ليبنيتز و فكرة اللغة المثالية_3

 .عيوب اللغة الطبيعية  -  أ

الفرد واجملتمع وبكل جماالت احلياة البشرية، وانطالقا من اللغة ب ترتبط
هذه األمهية كان من الطبيعي أن تأخذ اللغة اهتماما كبريا ومكانة 
أكرب داخل التفكري البشري، فرغم حضورها منذ القدم وعرب كل 

  العصور التارخيية إال أن العصر احلديث ميكن 
والدراسات اللغوية فبداية إعتباره نقطة حتول ومنعطف يف مكانة اللغة 

نشاطات فكرية  كبيرة   «من عصر النهضة سيشهد العامل 
واشتدت العناية باللغة وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، منها 
إحياء اللهجات االوربية المتنامية واكتشاف لغات جديدة وتقنين 
القواعد واصالح أنظمة الكتابة والتهجئة واإلهتمام باآلداب 

»أشكالها  بمختلف
)24(  

وهذا يعود إىل ظهور احلركة اإلنسانية والقومية واحلكومات العلمانية 
اليت ميزت '' الطباعة''وانفتاح أوربا على بقية العامل، دون نسيان 

كما ميكننا احلديث عن احلريات واحلقوق اليت كان . عصر النهضة
ا املفكرون والعلماء يف هذ العصر، على العكس ما ك ان يتمتع 

سائدا يف القرون الوسطى، هذا ما جتلى يف كل احلركات التحررية من 
  .إخل...سلطة الكنيسة واللغة الالتينية

ولعل أهم شيء ميكن أن نشري إليه هو األفكار واحملاوالت اليت تدعوا 
إىل خلق لغة عاملية وهي اللغة اليت يتفاهم من خالهلا مجيع الناس 

م احمللية ب يف ظهور هذه األفكار هو تلك والسب.عوضا عن لغا
النقائص والعيوب اليت رآها الفالسفة يف استعماهلم للغة الطبيعية، 
وهذا ما جيعلها ال تقوم بوظائفها على أكمل وجه، بل أصبحت 

  .تعيق عملية التواصل بني األفراد واجملتمعات
ا تتميز  فهذا فرانسيس بيكون ينظر إىل اللغات الطبيعية على أ

والغموض والعيوب اليت جتعلها ال تؤدي وظيفتها التواصلية بالنقص 
عدم كفاية اللغات الطبيعية، وما تسببه من   «بني الشعوب، فـ

خلط وعدم اإلصابة في التعبير عن المعارف العلمية على 
» الخصوص

جيب جتاوزه من خالل حماولة ابتكار أو بناء لغة . )25(
  .مثالية حتل حمل اللغات الطبيعية

،فإضافة إىل العيوب والغموض  -نفس التوجه يذهب جون لوك  ويف
يرى أيضا أن استعمالنا للكلمات  -والنقائص اليت متيز اللغة الطبيعية

ام وذلك من خالل التفريط يف طريقة  له تأثري يف هذا الغموض واإل
 «استعمالنا هلذه الكلمات، وبالتايل فال تؤدي تأثريها يف املتلقي فـ

س عدة أخطاء ويقصرون في الطريقة التي يبلغون بها يرتكب النا
أفكارهم، وهم بذلك يجعلون داللة العالمات أقل وضوحا 

»وتمايزا مما يجب أن تكون عليه طبيعيا 
 )26( 

ا على  كما هاجم برتراند راسل اللغة الطبيعية بسبب عدم قدر
التعبري الدقيق عن النظريات العلمية، فهي مليئة باألخطاء 

إىل البحث عن  -رفقة لدفيج فتجنشتني –البسات، هذا ما دعاه وامل
  .لغة علمية دقيقة

، ربما متأثرا بديكارت، )Mersenne(اقترح مرسن  «ويف فرنسا 
ابتداع لغة أفضل من كل اللغات القائمة، يمكن عن طريقها أن 
يعبر عن أفكار الناس كلها بنفس الكلمات باختصار 

»ووضوح
)27(   

( حلديث عن نبذ للغات الطبيعية عند كثري من الفالسفةومنه ميكننا ا
رينيه ديكارت، جون لوكن، فرانسيس بيكون ، ليبنيتز، برتراند رسل، 

انطالقا من التناقض والغموض ) وغريهم...فتجنشتني، كارناب ،فرجية
واإلعتباطية اليت متيز اللغات الطبيعية إضافة إىل ظواهر مثل اجملاز 

  .لرتادف وغريهاواملشرتك اللفظي وا
  )28(  فكرة اللغة المثالية عند ليبنيتز -ب

 Gottfried( غوتفريد فلهلم ليبنيتزيعترب الفيلسوف األملاين 

Wilhelm Leibniz( )1646- 1716(  أحد أهم العلماء
والفالسفة يف العصر احلديث، كان جييد كثريا من العلوم وبرز أساسا 

  .يف الفلسفة والرياضيات وجمال اللغة
كان من األوائل الذين قاموا بتشجيع اللغات  «ففي جمال اللغة 

العامية على البروز واإلنتشار وحث المواطنين على التعامل بها 
» في جميع الميادين اإلجتماعية واألدبية والعلمية

)29( 

كما كانت له أعمال كثرية يف ميدان اللغة، فدرس العديد من اللغات 
سيوية من أجل استخراج أهم السمات األوربية واإلفريقية واآل

والصفات املشرتكة بينها، مستعمال منهجا يعتمد على التحليل 
كما ألف املعاجم و كتب القواعد النحوية . الدقيق هلذه اللغات

( ومن أهم أعماله اللغوية جند مشروع اللغة املثالية . لبعض اللغات
رمزية حتل حمل ، الذي أراد من خالله ابتكار لغة مصطنعة )الكونية

 .اللغة الطبيعية بسبب ما حتتويه هذه األخرية من نقائص وعيوب

إن الكثافة الرمزية التي تميز اللغات الطبيعية، والغموض  «
واإلطناب الذين يكتنفانها، هي بعض األسباب التي قد تعيق 

كل ذلك كان دافعا للبحث عن لغة .التواصل بين الشعوب
والنقائص وتقضي على تلك فلسفية تتجاوز تلك العيوب 
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العوائق، وهذا يعني أن ما كان يبدو مكمن قوة و كمال في 
أصبح بالنسبة للغة  - التي أعتبر بعضها مقدسا - اللغات الطبيعية

» الفلسفية نقصا وعيبا
)30(  
  باللغة املثالية ؟  -وغريه -ولكن ماذا يعين ليبنيتز

فإما أن تعين العودة  :هنا ميكننا احلديث عن ثالثة فرضيات هلذه اللغة
ا تعين لغة  إىل اللغة األصلية بإعتبارها لغة عاملية، أي لغة آدم، وإما أ
حنقق من خالل تواصال عامليا، وإما أن تعين لغة فلسفية أو لغة 

  .علمية أي خاصة بالعلماء يف العامل
هي اليت انطلق منها ليبنيتز قصد حتقيق ) األم( و فكرة اللغة األصل

للغوي، تلك اللغة اليت أختلف حول إمكانية إسرتجاعها أو مشروعه ا
  :  إعادة بناءها كثري من الفالسفة واملفكرين، وانقسم الرأي يف هذا إىل

فريق ذهب إىل القول أن مجيع اللغات املوجودة تعود يف أصلها إىل  
لغة واحدة انطالقا من وجود عامل واحد وإنسان واحد وبالتايل فالبد 

ومع مرور الزمن .ة واحدة وضعها اهللا يف هذا اإلنسانمن وجود لغ
  ).   لغة آدم( فقدت هذه اللغة 

وفريق آخر قال بأن اللغة تواضع بشري، وبالتايل اختالف األلسن 
وذهب فريق ثالث إىل إىل القول بوجود تلك اللغة .يعود إلرادة اهللا

ريق وإىل هذا الف. ولكن اندثرت وفقدت وبالتايل ال ميكن إجيادها
ومنه فليبنيتز ال يرفض وجود اللغة األصلية، بل مل . ينتمي ليبنيتز

  .يؤمن بإمكانية العثور عليها
  :كل هذا جعل عملية البحث عن اللغة املثالية تأخذ اجتاهني

لغة آدم '' فأحيانا كان التوجه إلى الماضي من أجل العثور على «
أخرى كان التوجه المفقودة، أي لغة اإلنسان األصلية، وأحيانا '' 

إلى المستقبل من أجل بناء لغة مثالية تتميز بكل الكمال الذي 
» تميزت به لغة آدم وفقدته فيما بعد

)31(   
  باللغة املثالية ؟  -وغريه -ولكن ماذا يعين ليبنيتز

فإما أن تعين العودة : هنا ميكننا احلديث عن ثالثة فرضيات هلذه اللغة
ا تعين لغة إىل اللغة األصلية بإعتباره ا لغة عاملية، أي لغة آدم، وإما أ

حنقق من خالل تواصال عامليا، وإما أن تعين لغة فلسفية أو لغة 
  .علمية أي خاصة بالعلماء يف العامل

تتجنب كل عيوب اللغة « :لقد سعى ليبنيتز إىل بناء لغة رمزية
العادية بحيث يكون كل اسم داال على مسمى معين أويكون 

عنى ومدلول، ونعني في هذه اللغة أيضا بدراسة لكل كلمة م
التركيب الصحيح لمفردا اللغة في جمل سليمة البناء ووضع 
قواعد هذا التركيب، كما نهتم بدراسة قواعد اإلستدالل من 
صورة من الجمل إلى ما يلزم عنها من صور أخرى ويسمى هذا 

» Calculus المشروع للغة أحيانا الحساب المنطقي 
)32(   

لعل هذا يعود لألمهية اليت يوليها ليبنيتز للمنطق والرياضيات اليت برز و 
أي أن هذه اللغة املثالية سوف تصبح . فيها كما ذكرنا من قبل

ا ودقتها وفقا للنموذج الرياضي فالنجاح . حسابا هلا رموزها ومعادال
الذي حققته الرياضيات جعل الكثري يعتمد عليها يف تفكريه وخاصة 

شبه إجماع على أن قضايا « لة اللغة املثالية فهناك يف مسأ
الرياضيات البحتة وقواعد المنطق ليست إحتمالية الصدق وإنما 

» هي صادقة دائـما ويقين ال مجال فيها للـشك
)33(  

لقد كان مشروع ليبنيتز اللغوي كبريا جدا، رأى البعض إستحالة 
ية يف حياة اإلنسان، حتقيقه يف الواقع انطالقا من أمهية اللغة العاد

فهي متثل حكاية بشرية و جانب إنساين ال ميكن حموه أو إنكاره 
وهذا ما سنجده ما بعد ليبنيتز خاصة مع برتراند رسل ولدفيج 
فتجنشتني، وكان قبلهما لوك قد دعا إىل اإلستعمال الدقيق للغة 

  .الطبيعية مؤكدا أن املشكل يف طريقة إستعمال الكلمات
  :خــاتمة 

 ال االجتماعي التواصل ويف اإلنسانية احلياة يف مهما دورا اللغة ديتؤ 
وانطالقا من . التواصل وسائل من أخرى وسيلة أية ذلك يف يدانيها

هذه األمهية كان اإلهتمام باللغة كبريا منذ القدم إىل الدرجة اليت 
ظهرت فكرة بناء أو خلق لغة جديدة حتل حمل اللغة العادية اليومية 

ستعملها اإلنسان، وكان السبب هم ما تتضمنه اللغة الطبيعية اليت ي
نصار اللغة املثالية أفي الوقت الذي حرص فيه فمن نقائص وعيوب، 

ن حل املشكالت الفلسفية ال أعلى بناء لغة جديدة العتقادهم 
نصار اللغة العادية على تبيان كيف أال من خالهلا حرص إيكون 

  .يسيء الفالسفة استعمال اللغة
ضافة وإ ومهما يكن فإن مشاريع حماولة بناء لغة مثالية تبقى حماوالت

وقتنا هتمام يف تاريخ الفلسفة خاصة يف متميزة وجديرة بالدراسة واإل
املعاصر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال ميكن إغفال ما للغة 

ا   .الطبيعة من أمهية و دور يف حياتنا مبختلف جماال
ا تبقى قادرة على ص اليت تشئورغم النقا وب اللغات الطبيعية إال أ

استيعاب التجربة اإلنسانية وهذا ما سنشده يف الفلسفة املعاصرة من 
خالل نظريات لغوية تدعوا إىل تصحيح إستعمالنا للغة الطبيعية، فما 

نقصا وعيبا يف اللغة العادية  -حسب الكثري من الفالسفة–كان 
  .اأصبح عندهم مصدر ثراء ومتيز فيه

ورغم أن ليبنيتز مل ينجح يف مشروعه اللغوي هذا، إال أن مشروعه 
اللغوي يبقى مسامهة حقيقة يف جمال اللغة يف العصر احلديث وبداية 
القرن الثامن عشر، ويبقى ذلك املشروع حاضرا بأثريه يف الفالسفة 

  .املعاصرين يف القرن العشرين خاصة مع فتجنشتني ورسل وغريها
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  مارتن هيدغر–اإلنسان تقنية و ال
  قدار سميرة 

  جامعة معسكر :المؤسسة
  :مقدمة

من بني املشكالت املعقدة واملطروحة يف اجملتمعات املعاصرة جند 
رجح بني القبول أي ظل يتلذا املفهوم اذه ،ما يسمى بالتقنية

وية الكائن  احنرافاتنظرا ملا حتمله من خماطر و  ،والرفض متس 
  .وأصالته
تزال متثل مند عصور النهضة األوروبية  المثلت التقنية و  وقد

الغربية على وجه التحديد خاصة وعلى اليوم أبرز إجنازات احلداثة 
تطورها املادي أداة و   la modernité occidentale األوروبية الغربية

ا لكل تقنية أخرى يف العامل المنه و    ....إىل ركن فيه امتدتي ذرياد
وروبيني الساسة األكل الفالسفة واملفكرين و   هتمامامن هنا كان 

ا إىل  ...ا إبتداءا من أفالطونذهو  ،الغربيني مبسألة التقنيةو  وصوال 
  ..ي يهمنا هنالذا اذهيدغر و ه

– Martin Heidgger 1889-1976 يعترب مارتن هيدغرو 
ين عرفهم ذمن بني الفالسفة الوجوديني ال - فيلسوف أملاين معاصر

إمنا قطبا من و ، فلم يكن فيلسوفا فقط ،فكر الغريب املعاصرتاريخ ال
املعارف العلوم و  أقطاب الفلسفة الوجودية ألنه كان جيمع بني خمتلف

ا ـــمو  ر ـــمأساة اإلنسان املعاصلتجربة و إىل جانب معايشته اإلنسانية و 
، ا الفيلسوف أنه جدد يف العديد من اإلشكالياتذيعرف عن ه

عالقتها فكر حول التقنية و  أنه أول فيلسوف لكذالدليل على و 
  ."مسألة التقنية"بالوجود من خالل مؤلفه 

هي فكرة جوهرية ترتبط فما ماهية التقنية عند هيدغر ؟ هل 
ا فكرة سلبية و مبعىن مكحضارته باإلنسان و  نقمة تسب إنساين أم أ

ة ملصريه؟ مث هل اكتساحها هو تعبري عن تطور عالقة اإلنسان بالطبيع
  أم تعبري عن إرادة القوة أو إرادة اإلرادة ؟

توضيحا هلذه املسألة علينا إذن شرحها وإعطاء مفاهيم خاصة و 
  ا، وسنتوقف هنا عند هذا املصطلح

  الداللة و المفهوم:أوال 
أصل "كلمة تقنية هي لفظة ذات: la téchnique  التقنية  - 1

ا " ،)1("يوناين معناها الفن واملهارة جمموعة "تدل على كما أ
يب تساعد األساله الطرق و هذو  )2("طرق ملهنة أو لفن ماأساليب و 

حتقيق أغراض تستطيع البشرية من خالهلا على بلوغ أهداف معينة و 
  ...التكيف مع احمليط 

ا مجلة  "هناك تعاريف أخرى أعطيت ملفهوم التقنية متثلت يفو  أ
  .)3("حتقيق غايةاملبادئ أو الوسائل اليت تعني على إجناز أو 

  
ا متثل تلك  ليس الطرق القائمة على معارف علمية، و "كما أ

فقط على معارف جتريبية اليت يقع توخيها من أجل احلصول على 
لك تطبيق العلم، وإن كانت التقنية وهي تعين كذ )4("نتيجة معينة

ا تسعى دوما إىل اإلنتاج ختتلف عن العلم   .، أل
هذه التعاريف فكرة واضحة تدل على وتبقى التقنية من خالل 

يستطيع اإلنسان  ART ET  HABILETEجتسيد املهارة أو الفن
مع  ، حتفظ بقاءه وتكيفهقق بفعل نشاطها بلوغ أهداف عمليةأن حي
  .البيئة
، كنموذج ر يف تناولنا هلذه املسألةعلينا أن نتوقف عند هيدغو 

لعالقتها قة بالتقنية و املتعل جيعلنا نلمس أكثر من غريه هلذه اإلشكالية
  ...بالوجود اإلنساين 

  :أبعادها الفكرية عند هيدغرتقنية و انطولوجيا ال: ثانيا 
 :عالقتها بالوجود التقنية و  -1

سس الفلسفية لقد فكرت الفلسفة األملانية بعمق كبري جدا يف األ
دورها الرئيسي يف إبراز منها والفكرية و  جذورها التارخييةملعىن التقنية و 

عالقتها بالوجود الفلسفية هلا ومشروعيتها و  عد أو باألحرى األبعادالب
  .اإلنساين

واحلقيقة أن السبل اليت يسلكها هيدغر يف أعماله وحبوثه 
الفلسفية قد جتعل املرء يف دائرة الفكرية و  املختلفة لوضع األسس

رات اإدراج أفـــــكاره يف مســــو ... رية و الغموضاحلــــتغمرها املتاهات و 
مشاكل التقنية العدوانية اليت شكلت هواجس عدة ومهوم التقدم و 

أدت إىل تدمري احلضارة اإلنسانية و خلق أزمات اجتماعية، نفسية، 
  اخل.. اقتصادية وسياسية 

الذي  Teknon  - -يرى هيدغر أن التقنية هذا املفهوم اليونــــاينو 
إلنتاج املادي منه خاصة قائم على ال و أمنـــــاط العمــــ"يعنـــــــي  بعـــــض 
ليست النظرية واملتطورة، و avoir  Le Faire – Sاملهارة العملية 

  )5("فحسب
  )*(أساسا تعبري عن االنكشاف"التقنية عند هيدغر هي و 

Aléthia, Dévoilement  إىل طبيعة مكتشفات نتبينه عندما ننظر
ا املادية اليت ليست التقنية هذه التقنية و  اأدوا  )6("ذا

ويضيف هيدغر أن هذا االنكشاف ليس بالتايل مثل االنكشاف 
عن طريق التأمل  La Métaphysiqueــا ــــــاليت حتققه امليتافيزقــ

Méditation   بنظرة تأملية وبصورة أكثر كما كان يف العهد القدمي و
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ا على العكس من ذلكن )7("متثل استفزازا"، زاهة، بل إ
    pro-

vocation-Herous-fordern  8("أقرب إىل العدمية"ماديا للطبيعة( 
Le Nihilisme هادف ال إىل تأملها ر و منه إىل أي شيء أخـــــــــ

ذا اإلتافيزيقا حقيقية و مثلما تفعل كل مي ، بل إىل سمجديرة 
 -Violence-Herous  )9("استخدام الطاقات املادية منها بالعنف"

Goforden   الفحم، احلديد (ــــيثلـــــــة فهذه الطاقة املتمو....( 
، Accumulationاملواد األخرى قابلة للرتاكم وخمتلف املعادن و 

عكس الطاقة املتولدة عن الطاحونة اهلوائية مثال اليت ال جمال لرتاكمها 
  ...أو ختزينها 

لذلك يؤكد هيدغر أن تلك الطاقات املادية املستخرجة تتحول 
عن عن ذاته وعن وجوده و  اإلنسان )*(اببالتايل إىل عامل إلغرت 

اآلخرين، فاإلنسان إمنا هو إنسان ببعده الوجودي وإال أصبح مثل 
األدهى من ذلك اغرتابه عن واقعه بل و ... أخر عدما مثال أي شيء
  ...بالتايل تدفعه إىل مهاوي مادية احلقيقي و  اإلنساين

 La Natureأية ذلك أن منجم الفحم ميثل استفزازا للطبيعة و 
ذلك ال يتم إال ل ذلك الفحم بالقوة منها ، و من أجل استخالص مث

هذا عكس و    LaMineعن طريق جرحها من خالل حفر املنجم "
احلفر السطحي الذي يقوم به الفالح هلا من خالل حرثه لنفس 

الذي ال يلبث أن حيميها حبواجز تاركا هلا  Bestellen )10("األرض
، كما يتم رعايتها له ومنائهافيها من بذور و ولبذورها محاية ما زرعه 

 .ذلك عند بذره للبذور فيها 

أن إنكشاف الطبيعة للتقنية ميثل خطرا "لكل ذلك يقول هيدغر
ا و  Arraisonementحمدقا عليها إحتجازا هلا  هدرا ملثل تلك ولطاقا

  )11("الطاقات
كما يضيف هيدغر أن التقنية هذه قد حولت األشياء املخفية 

رأس مال وإىل ملكية و  fondsطبيعة أي الطاقات تلك إىل رصيد لل
 Exclave   لإلنسان، الذين يلبثون أن حيولوه  بدورهم إىل عبد هلم

بوجوده إىل درجة احلضيض والعبودية و هاوين بذلك باإلنسان و 
ا بعد أن كان سيدا هلا حموال وجوده الذي كان ميثل رصيده   للتقنية ذا

ا بالرغم من بعض ذوه Néant-عدم–إىل ال وجود املثايل احلقيقي و 
  .املظاهر اليت حياول أن يؤكد فيها لنفسه عكس ذلك

مثل هذه املقاربة االستفزازية ملعىن الطبيعة من طرف التقنية احلديثة و  
دوما  للطاقة يف متناول اإلنسان-Stock-باعتبارها خمزونا–للطبيعة –
يف أي وقت واضعة  Exploitationقابل يف األخري لإلستغالل و 

 ces Besoins etنزواته وحاجاته و   بذلك الطبيعة يف صاحل اإلنسان

ses  Caprises 

فقد ال تزال تقد أفقدت و  –هنا يظهر أن التقنية احلديثة و  
الكينونة –كينونته وواقعه و ذاته ووجوده اإلنسان هويته ككيان موحد و 

– Lêtre-"نداء الوجود "بذلك  متجاهال )12("وم األكثر مشوليةاملفه
  ...األليمو  للخروج من هذا الواقع الوجودي املزري )13("املتكررامللح و 
دد الوجود اإلنساين كما و  تزامنا مع هذا، فان التقنية احلديثة 

باآلخرين من وبوجوده و  تفقده عالقته بذاتهو يرى يف ذلك هيدغر 
  ...أمثاله على حد سواء 

به التقنية هو بطبيعة احلال  فالطابع االنكشايف الذي تتميز
ة دالالت جديدتوصف مبعاين و "التقنية  فقد أصبحت..استغالل 

  .)14("االستغاللمتمثلة يف التحدي و 
ا تدخل هذه التقنية احلديثة اإلنسان يف عالقات عكسية  كما أ

ائيا يف العدمية مع اآلخرينعه و مع ذاته ووجوده وواق إن  ...وتغرقه 
كما يؤكد هيدغر يف ذلك األحداث العاملية و  ه العدمية تشكلهذ

بصورة خاصة احلرب العاملية األوىل والثانية ابرز لك و املعاصرة ممثلة بذ
وما نتج عنهما من . )15("صفة لتاريخ العامل املتشكل منها"مسة أو 
خراب شامل أدى يف النهاية إىل زعزعة اإلنسان ونزعته دمار و 

األنطولوجية اليت  ه الروحيه منها و لك قيماإلنسانية، واألدهى من ذ
ا قيما إنسانية خالدة  هذه القيم اليت إندثرت ..كانت تعترب دوما أ
     . وتالشت مع شظايا قنابل احلربني العامليتني

ا ال تعرب عن النهاية  مث إن هذه األحداث تتميز بالتايل على أ
ا ...املؤسفة اليت أوصلت التقنية احلديثة إنسان اليوم إليها  –كما أ

اية امليتافيزيقا احلقيقية  -أي األحداث  L’achevement deمتثل 

la Métaphysique 
صل الوجود فإذا كانت امليتافيزيقا قد سامهت يف معرفة أ

  .)16("إنطلقت شيئا فشيئا لتصبح ميتافيزيقا"حقيقته، فقد و 
ائيا ، هلاللميتافيزيقا وعزوفا كليا  فقد شهد عصرنا اليوم إكتماال 

طرح السؤال البحث يف الوجود وحقيقته و "اسا فهي تتضمن أس
يعي ذاته أنه كائن للموت  ككائن حيمل هم الوجود و   )17("عنه

ائيه له من هنا ضرورة القول أن إكتمال امليتافيزيقا كما . كحتمية 
اء مشروع الدازين  يؤكد يف ذلك هيدغر هو يف حقيقة األمر، إ

Dâsein إننا "جود ككائن موجود ولعالقته بالكينونة يف هذا الو  نفسه
  )18("يف نسيان الكينونة نسري داخل منطقة العدمية و 

ددها فالعدمية اليوم هي االسم اجلديد  لإلنسانية اليت  أضحت 
  ...حتاصرها كإرادة قوة التقنية بشكل كبري و 

ذلك هو اخلطر األكرب الذي يواجهه تلك هي الوضعية املزرية و 
ملعاصر مبختلف جوانبه وجوديا كان أو سيكولوجيا أو اإلنسان ا
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هي الوضعية اليت يتوهم أنه و ....أخالقيا أو اجتماعيا أو إنسانيا
  ..جتاوز وجود املوجود أو كينونة الكائن إمكانه جتاوزها و ب

ذا تبدو احلقيقة امليتافيزيقية اليوم مستعصية على مثل هذا 
خمرتعاته Vertigeدوامة دوار الغارق يف دراسة و  اإلنسان املتأزم

اجملاالت اليت أنسته أنه أصبح ال سيدا ويف مجيع امليادين و  ابتكاراتهو 
ا الرهيبة و هلا، بل عبد ا اإليديولوجية منها ا لسلطتها وإراد خلفيا
 ....والفلسفية

وحني تدخل التقنية احلديثة اإلنسان يف مثل هذا الواقع املادي 
ائ يا نداء الوجود امللح إليه من أجل اخلروج من املرتدي، فإنه ينسى 
  ...مثل هذا الواقع املزري
جنازات احلكم عليه من خالل اإلالراهن و  إن وصف الواقع

عرفتها اجملتمعات املتقدمة ميثل حتديا، حتديا العظيمة اليت حققتها و 
  ..تدهورها األخالقيو حمتجبا بأثواب احلضارة 

يات املعاصرة تصورات عديدة وبناءا على هذا، فقد محلت التقن
خلقها  جديدة له و رمست معاملو هندستــه ى العامل و يف تغيريهـــا ملعنـــ

وعجز اإلنسان يف  من القهر والعبودية والتهديد،ألشكال متنوعة 
األخري أمام هذا االقتحام ملواجهة أخطارها و عدوانيتها التـي غــــــــريت 

ليسا كائنني نني عدوين و جعلتهما كائة و الطبيعمعادلــــــــــة اإلنســـان مع 
  ...متكاملني

ا تقوم أساسا على فهم  إن الداللة الفلسفية الكربى للتقنية ذا
املتمثل يف حتمله و  هذه التقنية انطالقا من حذرها اإليديولوجي الذي

ا   ...مساره غريت منحى الفكر و  أ
هذا راجع و  ،فقد أضحى إنسان اليوم يدمر حياته ووجوده بنفسه

ا الت بشكل مستمر، يقول قنية و إىل تلك املمارسات الفعلية اليت قاد
أننا يف عصر العدمية، ال نصادف أبدا املاهية احلقيقية " هيدغر
أكثر من جمرد إنسان "فماهية اإلنسان تتمثل يف كونه  )19("لإلنسان

  .)20("من حيث أن هذا األخري متمثل بوصفه كائنا حيا عاقال
امليزة األساسية ملاهية اإلنسان احلقيقية هي ما سوف يكونه لعل و 

واكبة تطلعات يف م... مستقبال من خالل مصريه الذي يصنعه بيده
راضخا حتت رمحتها  مفاعيل العوملة تلك اليت أصبحالتقنيات احلديثة و 

ا السياسية و    ...اإليديولوجية ونتائجها وخلفيا
املوجود خلف التقنية  األساسير الفكري و ال شك أن اجلذو 

يد فلم تعد التقنية ب... حقيقتها هو جعل املوجود يظهر كبهيمةو 
و هنا .سلطته، بل حتول إىل معطى أداة هلا منفذا ألوامرهااإلنسان و 

ري ر الذي أدى إلـــى تدمـــهذا اخلط.. ــرباألكـيكمن اخلطر 
ية احلر  اختزال" إىلو ..ة وهالكهاـــاضمحالل حضـارته اإلنسانيو 
  )21("كبحهاو 

كما أن هذا االكتساح الذي بسطته التنقية يف هدا الوجود هو 
يزداد أكثر خفاءا و .. األجهزةو  ه يظهر كمســـتودع لآلالتــالــذي جعل

ا  ...احتجاباو  عالقته ميس هوية الكائن و  موقف أنطو لوجي"إ
  )22("بنفسه و بالكائنات األخرى

عميق  فية عند هيدغر تأملهكذا إذن، مثلت التقنية كقضية فلس
خصوبة يف معاجلته هلا كموقف وكموضوع  تصور أكثرجدا و 

  ...بوجوده و  لعالقتها باإلنسانو 
على ضوء ما سبق ميكننا تشخيص مارتن هيدغر لبعض و 

التارخيية تبقى و  حتديده لداللتها األنطولوجيةو متضهرات مسألة التقنية 
قائمة بني اإلنسان يف األخري دالالت معربة عن تلك اهلوة ال

عدم االستماع لندائه، وهذا ال يتم إال عن طريق اجتياح و .. ووجوده
فهمها  التقنية اليت شوهته باعتبارها قضية ملغزة يتعذر على اإلنسان

او  ا متثـــل خطــرا علــــى احليــاة البشريـــة ..استيعا الطبيعية و كما أ
  ...معا

مدلوهلا وفراغ حمتواها و  يديولوجيةوهنا تظهر لنا خماطر التقنية اإل
  ..إرادة القوة اليت حتكمهاو  االنطولوجي

وبتغيري صورته  فهدف التقنية يبقى مرتبط أساسا باإلنسان ذاته
يشغله لنتائج هذه ما خيشاه هيدغر و هذا ته وتدمريه، و تفتيوسحقه و 

وموقفه ضرورة التفكري يف أمرها لة وملثل هده القضايا الشائكة و املعض
  من التحوالت اليت طرأت على اجملتمعات ومصريهاـنها و م

الفعل، و  لقد أراد هيدغر أن تكون التقنية، تقنية جوانية األصل
اجملتمع لفرد و السالم وسعادة او  هدفها الوحيـــد هــــو حتقــــيق الطمأنينـــــة

إعادة بناء و رفض كل التشعبات والتعقيدات اليت حتكم العامل و معا، 
اإلنسانية  من جديد، هذه األخرية اليت حتاول التعبري و  نسانمعىن اإل

. وجودها يف هذا الواقع عن طريق الفكر أو اللوغوسو عن مركزيتها 
ا استدراك مشاريو  متتلك روح تأملها الفلسفي األصيلو  عها وحضار

  ....السيطرةوحتررها من كل قيود اهليمنة و 
  :مصير اإلنسانية خطر التقنية و : ثالثا
ن خصوصية موقف هيدغر من التقنية، هو أنه ال ينطلق من إ

ا فهو يرى أن التقنية .. التقنية ملهامجتها، بل انطالقا من امليتافيزيقا ذا
  ...وليدة امليتافيزيقا مثل أي إبداع أخر، لكنها حتولت إىل مضاد هلا

فماهية التقنية ال ميكن تفسريها من خالل عالقة اإلنسان 
أدوات، ألن هذه األخرية ـــائل و ا أجنزه اإلنسان من وسبالطبيعة أو مب

هي تعبري عن نتائجها تلك، بل أن معىن التقنية يشري إىل أبعد من 
ا اليت يرى و  ذلك نظرا لبعدها االنطولوجي لتاريخ امليتافيزيقا ذا

اية امليتافيزيقا يبقى يف األخري ا    )23("رمزا حلقيقة الوجود"هيدغر أ
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ا تاريخ  عن موجودية املوجود  " هذه احلقيقة ممثال يف تسائلها إ
  )24("يف حقيقتهاوتفكريها يف الكينونة و 

ه هيدغر بنسيان إن عالقة اإلنسان بالتقنية تكمن فيما مسا
فإذا غاب ...هي املسألة اليت بلغت أوجها يف العصر احلايل الوجود و 

هجر  يكون الوجود قد"الوجود غاب اإلنسان معه، فالقول بأن 
  )25("املوجود ذلك هو الظالل االنطولوجي

يف هذا العصر، عصر طغيان التقنيـــــــــة، أصبــــــح و  إن اإلنسان
الروحي، فلم يعد سيد التقنية األنطولوجـــي و فاقـــــــــدا حلقيقــــــة جوهـــــره 

  )26("موظفا لديها"املطلق، بل أضحى 
ـدق للتقنيــــة، ــــاخلطـــــــر احملذا فإن هيدغر كان دوما يستشعر و 

ا الالأخالقية اليت هوت ـها و من خــــالل تساؤلـه عن ماهيت إفرازا
ا الذي جعل حياة اإلنسان تتبع و  باإلنسانية يف العدم، من طغيا

وحتاول ... بطرق غري إراديةارا جديدا متمثال يف خضوعه هلا و مس
ا "ن حدود فهي دو العامل و  بسط نفوذها يف مجيع أوساط تتميز بكو

هو االمتداد الذي جعل معىن و ، )27("كل شيء  تريد أن متتد إىل
  )28("ملكة أو سلطة عهد التقنية"الوجود خمتفيا أمام 

املتحفظ من التقنية، عكس غر النقدي و من هنا نتبني موقف هيد
 volanté deموقف نيتشه املمجد هلا باعتبارها أداة أو إرادة قوة 

puissance على أن مثل هذا الرفض الحنرافات التقنية ليس رفضا ،
  ...مطلقا هلا

ال يرفضها رفضا فلسفيـة و  فهيدغر ال يدين التقنية كمسألة
كما أنه حياول تقومي ... حقيقتهاــــا و د معرفـــــــة جوهرهــإمنا يريو مطلقا، 

ا و ا ا الذعوجاجا  ة،وجوده إىل جمرد آلين حولوا اإلنسان و احنرافا
إىل خالصة ملثل تلك اإلعوجاجات أو االحنرافات، نتيجة لتحول و 

إنه ... Eric fromوجوده إىل متلك كما يالحظ يف ذلك إيريك فروم
حلقيقتها ة و ــــى التقنيــــا ملعنــدعوة إىل إعادة التفكيــــر الصحيح لنظرتن

، اإلنساناحملتجبة باعتبارها وسيلة من بني الوسائل األخرى حلياة 
منط كينونته تلك،  لكي ه احلياة وعن وجوده و ليس تعبريا عن هذو 

  ...يظل وجوده دوما وجودا مستقبليا
 :خاتمة

ر ليس التقنية والعلم بل أخريا نرى أن مصدر التقنية عند هيدغو 
وسائل ناجتة عن  اخليال، فهي ال تتحدد باعتبارها أدوات أوالفن و 

ه سيدا على جعل من نفسعن سيطرة املوجود اإلنساين ليالعلم و 
مالكا هلا، بل إن ماهية التقنية تكمن يف اعتبارها وجودا مل الطبيعة و 

ا و يعد اإلنسان يتحكم فيه  ا متتلك منطقا خاصا  مسارا جديدا أل
ا هدم إىل جانب هذو .. التحريضو  األخري االستفزازو  هدفها األول

  ...اليأسالفرد بالقلق و شعور القيم اإلنسانية و 

تلك القيم  أن هذه التقنية قد سامهت عامة يف استبعاد كما
  ...الروحية منها واألنطولوجية

هي ، و هي خصائص اإلنسان املعاصر...االغرتابإن التشيؤ و 
ستظل  و إىل اليوم، ر تاريخ اإلنسانية و أشكال ما تزال قائمة منذ فج

ا العلمية جراء تطبيقمهما بلغ أفق اهليمنة والسيطرة التقنية و  كذلك ا
ـــا أسئلــــــة املصري الذي آلت إليــه اإلنساني... الالأخالقية ـة من ــإ
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  مبدأ الكرامة االنسانية في البيوايتيقا
  مداسي مريم

  اهللا موسىد عبد .تحت إشراف ا
  سعيدة - موالي الطاهر .جامعة د" تطوير للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية " مخبر                            

ال شك أننا نعيش عصرا مليئا بالتقنيات ومن  أبرز مقومات 
التقدم العلمي هو بروزه وبشكل جلي يف اجملال البيولوجي أو تقدم 

اصة ودقيقة وذلك ليس من دواعي الصدفة علوم احلياة ، بصورة خ
بل يعترب أساس يف هذا العصر اجلديد ، وقد شهد هذا العصر العديد 
من اإلجنازات يف جل امليادين ، أبرزها اجملال البيولوجي وتقدم التقنية 
فيه بشكل كبريا جدا ، وهذا ما ميثل انتصار واضح لذكاء اإلنساين 

ربه اليت عممها على مجيع جماالت نتيجة ما توصل إليه من خالل جتا
احلياة ، وقد لفتت هذه التكنولوجيات انتباه العديد من اجلهات 
اخلاصة والعامة يف هذا احلقل العلمي ، وذلك نظرا للواقع الذي 
فرضته هذه اإلجنازات املتقدمة واليت حققتها يف علوم احلياة من تطور 

خاصة علم الوراثة تكنولوجي فائق ،يف جمال الطب وعلوم احلياة و 
ديدا حلياة  نظرا ملا متيز به من خصوصية ، وهذا ما أصبح يشكل 
األفراد زيادة إضافة إيل ذلك أصبح يهدد الكائن احلي عامة ، نظرا 
ا وهذا اعتبار ملا  لقدرة هذه التقنية للوصول ألعلي املراتب يف جتار

إقامة جلان حققته حلد الساعة، ولذلك اتفق العديد من األفراد علي 
أخالقية تضبط هذه األفعال وتقوم بدفاع عن حقوق األفراد وحتمي 
وحتفظ كرامتهم املنتهكة من خالل هذه التطبيقات ، فاقد تعددت 
اهتمامات هذه اللجان األخالقية واملواثيق الدولية اليت تنص على  
كرامة اإلنسان حيث أن مقصدها الوحيد هو ضمان استقرار األفراد 

طهم ، وهذا ما أصبح جيعل العديد من املختصني بالتنبوء داخل حمي
العلمي على النتائج الوخيمة اليت ميكن أن حتدث للكائن احلي  من 
جراء هذه اإلكتشافات  يف املستقبل القريب، نظرا ملا آل إليه الوضع 
دد مستقبل األفراد  احلايل ، فقد طرحت هذه التجاوزات اليت باتت 

احلق أن يتصرف يف هذا اجلسد ؟ و كيف ميكن وأجسادهم، فمن له 
هلذا اجلسد أن يعيش داخل كل هذه التقنيات مع أن حيافظ على  
كرامته  ؟ كيف ميكننا أن نربهن هذا االنفجار الفلسفي داخل هذا 
احلقل العلمي ؟ وما هو الدور الذي جيب أن تؤديه هذه اللجان 

  فراد ؟  األخالقية واملواثيق الدولية لتضمن كرامة األ
  :انفجار فلسفي داخل حقل علمي 

لقد تغري مفهوم  األخالق يف العصر الراهن نتيجة التقنية والتقدم   
العلمي ، وأصبح مرهونا بتلك التقنيات  العلمية يعين أنه  داخل 
ايطار واسع وشامل هو العلم نظرا ملا حيمله من تعددية ، وإن 

التوعية لألخالق كان مسامهات الفكر األخالقي اجلديد يف هذه 

 مبثابة حماولة من حتسني أفعال األشخاص داخل هذا اإلطار
، والذي يعترب مفتوح أمام العديد من املختصني يف مجيع البيومركزي

نواحي العلوم ،فقد أصبح فيلسوف األخالق مطالبا اليم أكثر من 
أي وقت مضي بأن يدلوا بدلوه يف جلان األخالق اليت شكلت يف 

  .  )1(لعامل العريبأحناء ا
وهذا ما يثبت لنا أن األخالق بعد ما كانت يف الفلسفات القدمية  

تبحث عما جيب أن يكون ، اليوم ومع بروز العديد من العلوم تغري 
حبثها حسب الظروف اليت أصبحت تعيشها ، وأصبح دورها كبري 
ومهم لكونه يبحث يف املستقبل أو ما ينبغي أن يكون ، وذلك من 

 وإرشاد لألفعال اإلنسانية داخل هذه اجملتمعات وأصبحت حتسني
تعطي هلا أولوية كبرية وذلك بغية إقحامها يف مجيع التخصصات 

  .املختلفة منها اجملال الطيب والتكنولوجي والتقين وغريها 
  من األخالق إيل البيوطيقا

هو مما ولدته لنا املمارسات الطبية احلديثة يف عصر العلم والتقنية ،   
العديد من التساؤالت املنطقية حول القيمة األخالقية للتقنيات 
الطبية، وهذا ما جعلهم حيكمون احلق يف مدافعتهم عن املسؤوليات 

اليت  االجتماعيةاليت وجدوها علي عاتقهم من جراء املشكالت 
تصدر عن هذه اإلجنازات الطبية اليت حتاول أن تقحم الفرد داخل 

 عن البحث حاولوا املراتب،ولذلك أعلي إيل هبه بؤرة جتارب تأخذ
 من العديد يف التطبيقية املمارسات هذه تضبط ةقواعد أخالقي

  .بكرامة  العيش يف اإلنسان حق يف القانون أمهها اجملاالت
راسيلو وأول من استعمل مصطلح البيوطيقا ألول مرة هو الطبيب    
حيث سي  ،  )2(1971جسر املستقبل سنة  يف كتابه البيولوجيا بوتو

األخالق الكالسيكية أو القدمية بثوب جديد وراهن ، لكونه أدخلها 
يف دائرة املعارف القانونية وأصبحت األخالق ترتبط مبجموعة تلك 
القيم اليت حتكم العقل يف وصوهلا لنتائج التقنوا علمية ، مزدوجة 

ا كانت دائم ا تساهم وبشكل فعال يف باألخالق العملية ، إال أ
تقنني هذه األخالقيات وضبط مسرية عملها داخل اطار حمدد ، بغية 

عن التجاوزات الغري قانونية واليت جتردها يف نفس الوقت من  أبعادها
  .ممارسة حقها 

أي فلسفة األخالق أو علم األخالق أو  ethics:مفهوم األخالق
ن األخالقيني ، وهي األخالقيات كما اعتمدها العديد من املنظري

تلك األخالقيات اليت تعتين باجلانب النظري ، ومن أجل املزيد من 
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السياق والتمييز بينها وبني اخللق العام  اقتضيالتحديد 
morality نقول إن األخالقياتethics  تنطوي حتت لواء سؤال أو

نظرية القيمة األكسيوجليا ، وتعد مبنزلة األصل يف الفلسفة العملية 
ا جانب تطبيقي شب هها العديد من الفالسفة بثمرة الفلسفة ، لكو

فعال وواقعا معاشا  وقد عال يف اآلونة األخرية اإلهتمام املتنامي مبا 
  .)3(يسمي بالفلسفة التطبيقية

إذن األخالقيون يهتمون بدراسة معايري السلوك وهي مجلة املبادئ    
ما هو خري له وإلنسانيته ، اليت يستطيع الفرد من خالهلا أن مييز بني 

 وبني ما هو شر ، ومجيع هذه املعايري 

ميكن أن تكون ثابتة وتلزم األفراد على إتباعها لتحقيق املساواة بني 
م ، إذن  األفراد مع احملافظة علي األفراد وعدم إحلاق أي ضرر كان  
هي تضبط سلوك األفراد وكان هذا ما آمل إليه العديد من الفالسفة 

مالقدمي  منذ الواسعة لتحقيق كل هذه الغايات وكان  باستعماال
ذا اجملال  ، وعلم األخالق بدوره  )4(لكل فيلسوف إسهامه اخلاص 

  .األمسىاليت تتوجه إلينا يعين اخلري  القصوىيبحث يف الغاية 
  تاريخ البيوايتيقا

، وهي مشتق من منذ سنوات الثمانينات ethiqueلقد استعمل لفظ 
 bioethiqueالذي يعين بسلوك واللفظ  ethos اإلغريقي اللفظ 

  .)5(1970مث استعمله  bioethicsنفسه باإلجنليزية 
وقد ظهرت هذه البيوايتيقا نتيجة العديد من التصرفات اليت قمعت 
م داخل اجملتمع إيل  م وحيا حرية األفراد وأصبحت تعيق مسؤوليا

عاوي لقضائية اليت أن ما زاد من تأزم ذلك الوضع هو تلك الد
، وتلك االنتهاكات  1945حاولت أن تبني جتاوزات النازيني عام 

، الذي nuremlergاليت حدثت يف حقهم ، فقد ورد قانون نورمبارغ
نص على محاية األفراد واحملافضة علي كرامتهم وسوف نعود الحقا 

  .إيل املواثيق العاملية اليت أقرت ذلك 
  : يل التصور العلمي ااجلسد من التصور الفلسفي 

يعد اجلسد من أهم املعطيات اليت تنطوي حتتها مفاهيم ذو 
خصوصية إنسانية لكونه معطي لوجود إنساين ، خيتص جبانب 

، فقد ) العقل والنفس أو الروح ( أساسي يف تكوين هذا اجلسد 
أصبح موضوع اجلسد  متشعبا بالنسبة  لدراسات اليت يتناوهلا سواء  

و طبية وحيت انرتبولوجية وغريها ، وقبل أن نستنطق كانت فلسفية أ
ن حندد هذا اجلسد ونبحث يف غاياته االيتيقية وما يصبوا إليه جيب أ

، فابن منظور يف لسان العرب يعرف اصطالحه الفلسفي واملعجمي
الجسد هو جسم االنسان ، وال يقال لغيره من األجسام " اجلسد 

إذا "   )6(جسد من خلق األرض المتغذية ، وال يقال لغير االنسان
فاجلسد له خاصية إنسانية ال ميكن أت جنمع يف ذلك بني 

ا حتوي أجساما ال أجسادا ، ألن اجلسم هو عبارة  املخلوقات أل
يشرتك فيها مجيع أنواع عن جمموعة من األبدان واألعضاء 

  .املخلوقات
اق ففي الوقت الراهن لقد أصبح هذا اجلسد يطرح العديد من األف

االبستيمية داخل قوالب إيتيقية بدعاوي علمية فلسفية ، وإذا أرجعنا 
التفكري الفلسفي إيل وقت سابق جند أن التفكري يف اجلسد كان 

يقول إن تاريخ الفكر " يأخذ جانب متعايل ومنا جند فيلسوف نيتشه 
البشري هو تاريخ إذالل للجسد وإماتة الرغبات والتضحية بالذات 

لرغم من احملاوالت العديدة اليت شهدها التفكري البشري ، وعلى ا)7("
بصفة عامة والفكر الفلسفي بصفة خاصة جند أن العقل االنساين 
ومبجرد خضوعه ملا يسمي اجلانب تكنولوجي يف شيت نواحي احلياة ، 

من أحد املرتكزات  أصبحجند أن هذا اجلسد سرعان ما 
فة الغربيني يعيدون صياغة البيوتكنولوجية ، وهذا  ما جعل من الفالس

ذا اجلسد    .املفاهيم اخلاصة 
اللغة ب  « GORPSوإذا رجعنا للقاموس األجنيب جند أن كلمة 

، وهو اسم مذكر مشتق من الكلمة الفرنسية تقابل كلمة اجلسد
وتعين اجلزء املادي للكائن احلي والسيما من  GORPUSالالتينية 

ثل هذا احليوان له جسد وجهة نظر التشريح والشكل اخلارجي م
طوالين كما تعين اجلزء املادي للشخص والسيما من وجهة نظر 

 ») يشتكي من آالم يف جسده ( الوظيفة الداخلية مثل 
)8( 

كما خيتلف مفهوم اجلسد من حيث املوضوع ، فموضوع اجلسد     
 اإلنسانيةخيتلف حبسب املواضع اليت يستعمل فيها ففي جمال العلوم 

ويف جمال علوم الطب واألحياء وغريها فكل جمال حيمل  له خصوصية
موضوع هلذا اجلسد حبسب طبيعته اليت تستدعي أن خيوض فيه، فهذا 
الوضع حييلنا إيل الوضع احلايل الذي يعيشه هذا اجلسد داخل املراكز 
التقنية والطبية ، فكلما تطور العلم وازدهر سوف يكون اجلسد 

ماشى معه، لكون هذه التقنية سوف البشري مصحوبا به ، يعين يت
التقنية عندما " تغري يف اجلسد سلبا أو اجيابا، كما يقول ماركيوز 

ا حتدد معامل ثقافة بأكملها وترسم  تغدو الشكل الكوين لإلنتاج ، فإ
ا ترسم مشروع عامل  هذا ما يدل على  )9(" مشروع كلية تارخيية إ
سد الذي أصبح عرضت أن التقنية هي اليت أصبحت تشكل هذا اجل

ا الطبية    .التكنولوجية  وحىتهلا يف تطبيقا
  : مبدأ إحترام الكرامة االنسانية 

 قرون طيلت األمم عليها نشأت اليت واالنسانية القيمية تعترب األسس
سابقة،أسس عاملية تتصف بالكونية ملا حتمله من معاين إنسانية فقد 

تقنيات اليت برزت أصبحت بعض هذه األسس تقلقنامن جراء ال
ددها على املستوي العاملي ، خاصة  األمر تعلق إذا واصبحت 
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 الفلسفات من جعل ما وهذا) اجلسد (البشري  بالعنصر باملساس
 والقيم باإلنسان، اخلاصة املفاهيم يف النظر تعيد أن املعاصرة

 يف عليه كانت عما خمتلف بشكل تطرح أصبحت فقد االنسانية،
 مفاهيم كلها واالحسان واالحرتام االنسانية الكرامة كمفهوم السابق
 العلمي حقله داخل البيوايتيقي اجملال تطرحها ايتيقية دالالت ذات

 هي اليت التقنيات بعض خالله من يطرح أن حياول الذي الفلسفي
 جتاه فعال بدور تقوم أن أو املفاهيم هذه ترسخ أن يف تأمل بدورها
 من وغريها... البشرية  األعضاء وزراعة الرحيم فاملوت االنسان، هذا

 البحث يف ايتيقي مشكل املعاصر لالنسان تطرح أصبحت التقنيات
 السياق هذا ويف واحرتامه، كرامته علىحفاظها  مدي وما حلول عن

 الكرامة احرتام ملبدأ تؤسس واليت الدولية املواثيق من العديد ظهرت
 الكرامة ملبدأ نؤسس أن ميكننا فكيف العامل أحناء يف االنسانية
خصوصيتها  وماهي املعاصرة؟ الطبية التقنيات ظل يف االنسانية

  هذه التقنيات؟ االيتيقية اليت تطرحها
  :  االنسانية مفهوم الكرامة

الكرامة اإلنسانية هي مفهوم ايتيقي يأخذ العديد من األشكال    
ميكننا أن الفلسفية يف مضامينه لكونه ال يأخذ طابع واحد ، يعين ال 

حنصر هذا املفهوم يف تعريف واحد ملا له من خصوصية وولوجه 
ذا  داخل العديد من احملاور الفلسفية وخاصة اننا حناول أن نأخذ 
املفهوم جملاله البيو ايتيقي وخاصة من الناحية العلمية التقنية اليت 

  .أصبحت مثل هذه املفاهيم مهددة داخل احلقل التجرييب العلمي
ا فيلسوف الكرامة كما يسميه العديد من الفالسفة اميانويل  فيعرفه

ا القيمة اليت تورث الشخص اإلنساين احلق يف " كانط  الكرامة إ
فما ) 10(" التمتع مبعاملة جتعل منه غاية بذاته ، ال جمرد وسيلة لغريه 

حاول أن يؤسس له كانط هو أن مبدأ االعرتاف بأن لكل شخص  
أن نساومها بأي مثن ألن ليس هلا قيمة حمددة  كرامة فريدة وال ميكن

، بل كرامة االنسان غري حمدودة ولذلك ال ميكن استبداهلا  بشئ 
آخر مساو هلا يف القيمة ، فمفهوم الكرامة االنسانية يتطلب عدم 
إضفاء الطابع املادي على الكائن البشري وجعله أداة ميكن تداوهلا ،   

كتابة سؤال سؤال العمل ، يقر أن كما جند أن طه عبد الرمحان يف  
احملدثني والعلمانيني مل يوجدوا  تعريف حمددا  للكرامة وهذا راجع 
لوجود بعض املفاهيم اليت تتضمن مبادئ مثل مفهوم احلق ومفهوم 
الواجب كلها مفاهيم إنسانية ذات صبغة قيمية لذلك مل حتدد 

  .حمدد  الفلسفات السابقة وال حيت التيارات الفلسفية تعريفا
  مبدأ احترام االنسان وصيانة كرامته 

ا   ة يف مضمو يوجد هناك اتفاق على وجود مفاهيم إنسانية متشا
ا تؤدي غرض الشرعية القيمية باألساس، فمفهوم الكرامة  لكو

اإلنسانية هو مفهوم معاصر بالنظر إيل جتلياته البوايتيقية داخل احلقل 
ب الطيب ألن سؤال املوت املعاصر  العلمي وخاصة عندما يتصل باجلان

كما هو موجود يف الفكر الغريب يطرح مسألة الكرامة خاصة وإن 
ارتبط باملوت الرحيم أو موت الشفقة كما تسميه بعض النصوص 
الغربية اليت حتاول ان جتعل منه ساس الحرتام حياة هذا املريض 

رتام الذي ، ولذلك جند أن مبدأ االح)11(وتقديس حلياته امليئوس منها
يتوافق مع احلفاظ على كرامة املريض هي مسؤولية طبية تقع على 
عاتق الطبيب حيث جيب عليه ان حيرتم مريضه باإلضافة إال أنه جيب 

  .عليه أن يقوم 
فهناك مشاكل أخالقية تطرح اليوم على الساحة الفكرية متأثرتا يف 

ألعضاء ذلك ببعض التقنيات البايلوجية كاملوت الرحيم وزراعة ا
البشرية وغريها من املواضيع اليت هلا صلة باجلسد االنساين ، فما 
وصل إليه العلم اليوم من تأخري للموت أو وإطالة عمر االنسان 
وتدخل اجليين يف اختيار جنني باملواصفات اليت يريدها الوالدين كلها 
دد حبياة ومستقبل الكائن البشري ألن الواقع العلمي  أصبحث 

عوا للبحث عن رجل املهمات اخلاصة هذا مانعين به أصبح يد
  ...أشخاص يصنعون لغرض ما فقط 
  :الكرامة االنسانية واملوت الرحيم 

حاليا إيل التدخل   EUTHANASIEحييل مصطلح املوت الرحيم 
الطيب الذي يسعي إيل وضع حد حلياة شخص مصاب ،وترجع 

 جيد، مبعين  EUجذور هذا املصطلح إيل اللغة االغريقية 
مبعين املوت وبذلك يصبح  معين الكلمة هو   THANATOSو

، فقد تغريت مفاهيم املوت يف )12(املوت اجليد أو املوت الرحيم 
الفكر الغريب وأصبح املوت اختيار حبسب احلالة املرضية اليت يعاين 
منها اجلسد العليل، وقد اعترب العديد من اهليئات ان قتل املريض هو 

أو حفاظا على كرامته وبالتايل يطالب هذا االجتاه مبثابة شفقة 
بتحوير التشريعات الوطنية حلماية اإلطارات الطبية واملمرضني من 
التتبعات اجلنائية اليت ميكن أن تنجر عنه ، فاذا دققنا النظر جند أن 
املستشفيات هي اليت كانت يف السابق تتويل أن حتيي وان تطيل من 

من أمراض عليلة  ، إال أن اإلصرار على أن  حياة املريض الذي يعاين
يكون املوت داخل املستشفي خيرجه من سياقه الطبيعي كالزمة 
للحياة وجيعل منه حادثة فجيئة تنتج عن عجز مؤقت للعلم أو خطأ 

فاملستشفي مل يكتفي بكونه ايطار للموت فقط ، بل أصبح . طيب 
ا ما أدي إيل تطور مفهوم املوت نفسه حمددا باألجهزة واملعدات وهذ

علوم اإلنعاش من موت القلب إيل موت الدماغ هو الذي يؤكد أن 
  .)13(هذا قد مات 

  : )14(القوانني واملواثيق الدولية اليت تقر مببدأ الكرامة االنسانية
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تكرس بعض الدساتري األوروبية والعربية مبدأ احرتام الكرامة االنسانية 
الذي يقر بالكرامة  1947ايل فأول الدساتري جند الدستور االيط

  .الفرد االجتماعية واملتساوية جلميع املواطنني 
يكرس عدم املساس بكرامة الكائن  1949أما الدستور األملاين 

البشري وتلتزم مجيع السلطات العامة على احرتامها ومحايتها من اي 
  .انتهاكات مهما كانت نوع االنتهاكات 

لكل  1994تعديل الذي طرأ عليه الدستور البلجيكي يقر مبوجب ال
  .شخص أن يعيش حياة مطابقة ومنسجمة مع الكرامة البشرية 

جيعل من حقوق الشخص وكرامته وأمنه  1991فالدستور البلغاري 
  مبدأ جوهري 

باإلضافة إيل اجلمعيات واملواثيق اليت جاءت مناهضة ملا حدث 
د ، فكلها لالنسان يف احلروب وبعض االنتهاكات السياسية لألفرا

جاءت مساندة لالنسان وكرامته االنسانية لغرض احلفاظ عليها  ،  
على الباحثني قبل  1975كمثل ذلك اإلعالن الذي ورد يف طوكيو 

اجراء التجارب على البشر ان حيددوا املشروع الذي ينوون إجنازه يف 
حمضر جترييب يعرض ، ألجل املراقبة والتوجيه على جلنة مستقلة ، هذا 

يدل على أن العديد من املواثيق الدولية وضعت على عاتقها ما 
وجوب أن جتعل من الكرامة االنسانية مبدأ أساسي من خالل 

  . احملافظة عليه والتنوية إال أنه واجب ومطلب أخالقي قبل كل شئ 
  : خالصة 

نستنتج أن مبدا احرتام الكرامة االنسانية داخل القالب البيوايتقي   
ا املواثيق الدوليةهومن أهم املباد وحيت األخالقي ، ئ اليت تقر 

، لتلك التقنيات على اجلسد البشري خاصة من الناحية التطبيقية
لذلك وجب أن نؤكد على خصوصية هذا اجلسد ما ينبغي أن يتطرق 

ما ما له بدون أن نغيبه ، ألن تغييب اجلسد يعين تغييب الفكر وهذا 
اخذ هذا املفهوم صدي واسع نظرا  ، وقدجيعل من االنسان جمرد آداة

  لكونه متأصل يف جمال األخالقيات التطبيقية ويف الكائن البشري  
  :الهوامش

، 2005، الدار املصرية ، القاهرة ،  الفلسفة التطبيقيةمصطفي النشار ، .1
   345ص

 1عادلعوا،عويداتللنشروالتوزيع،ط:،ترالفكراألخالقيالمعاصرجاكلينروس، .2
 110،ص2001،بريوت،

ميين طريف :عبد النور عبد املنعم ،مر:، تر أخالقيات العلميفيد برزنيك ، د .3
   9،ص2005خويل، عامل املعرفة ، يونيو،

  .11، مرجع سابق،ص المعاصر األخالقيالفكر  جاكلني روس، .4
5. gilberthottois et jean noel missa .nouvelle encyclopedie 

de bioethique p128    
  92رب ، اجلزءالرابع ، صابن منظور ، لسان الع .6
حسن قبيسي ، املؤسسة اجلامعية : نيتشه ، أصل األخالق وفصلها ، تر  .7

  115، ص1980، 1للدراسات نشر وتوزيع ، بريوت ، ط

8. GDEL RAND  dictionariesencyclopediquelarousse ; 
librarieslorousse ; paris ; 1982 ;volume3 ;p 2644  

فة اجلسد ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ص مسية بيدوح ، فلس: نقال عن  .9
12  ،20091  

10. emmanuel kant,fondements de la metaphysique des 
mœurs , paris , vrin ,1980 ,p 105  

11. guy durand , introduction generale a la bioethique 
,edition fides , canada , 2005 ,P397    

األخالقيات اجلديدة يف مواجهة جتاوزات البيوتكنولوجيا ( يقا عمر بوفتاس ، البوايت .12
   163، ص2005، افريقيا الشرق ،املغرب ، ) 

حممد مفتاح ،قضايا طبية معاصرة على ضوء أخالقيات مهنة الطب واألديان  .13
    121،ص2013والقوانني الوضعية ، مركز النشر اجلامعي،تونس 

كرامة االنسانية يف جمال األخالقيات احليوية فواز صاحل ، مقالة حول مبدأ احرتام ال .14
          254، ص  2011، العدد  ،  دمشق ،  27دراسة قانونية  مقارنة ، اجمللد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

103 

                        ّ                                 ميالد التحليل الفلسفي لل غة في الفلسفة اإلنجليزية المعاصرة
"جورج إدوارد مور"مع   

محمد رضا نقاز.أ  
2وهران  -جامعة محمد بن محمد   

 

ا القومي  إن الفلسفة اإلجنليزية ظلت ملتزمة التزاما حمكما بثرا
ا ظل ت تنفر من                                             ّ           املنعزل نسبيا عن أي تراث أجنيب، و املالحظ أ
                                 ّ                 تسرب أي عنصر خارجي حيدث انقالبا يغري  طبيعة هذا الرتاث 

          ً     مراحلها بدء  من  العتيق، وكانت التجريبية طابع هذه الفلسفة يف شىت
القرن السادس عشر حىت القرن التاسع عشر، أي من بيكون مرورا 

  . جبون لوك، دافيد هيوم إىل مل، وحىت يف القرن العشرين  مع راسل
وانطالقا من هذه املعطيات فإن الفلسفة يف العامل 
األجنلوساكسوين وحتديدا يف إجنلرتا ال حتب التنظريات العمومية 

يقة هيجل مثال، وال حتب تلك الشطحات الفلسفية، الكربى على طر 
إن أكثر شيء خيشونه فالسفة اإلجنليز هو التهومي يف متاهات 
التجريد وامليتافيزيقا، هلذا فهم يفضلون التفكري الوضعي الذي ال 
يبتعد كثريا عن التجربة احملسوسة وهلذا السبب دعيت فلسفتهم 

التحليليون ليسوا من بناة وعليه فالفالسفة . بالفلسفة التحليلية
األنساق الفلسفية الشمولية، بل من دعاة الدقة والوضوح يف الفكر 

  .                       واملعىن
لقد اجته فالسفة اإلجنليز املعاصرين بالبحث الفلسفي اجتاها 
خمالفا متاما عما كان سائدا لدى فالسفة العصر احلديث بدليل أن 

رين توجهت حنو اللغة، بل أصبحت فلسفة الفلسفة يف القرن العش
             ّ                                    لغوية، حبيث حو لت موضوع الفلسفة برمته إىل موضوع خاص 
   ّ                                                    بالل غة، لذلك جند االجتاه التحليلي قد طغى على هذا العصر حىت 

، باعتبار أن أغلب مشكالت "عصر التحليل"مسي هذا األخري 
  .   سفة                                ّ                      الفلسفة نابعة من عدم فهم منطق الل غة، فهي فلسفة عن الفل

منهج "من هذا املنطلق اختذت الفلسفة اإلجنليزية املعاصرة 
ور الذي حققته العلوم الرياضية املستمد خصوصا من التط" التحليل

هلذا فقد اتفق  . الطبيعية يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينو 
على البدء يف فهم املشكالت الفلسفية " راسل"و" مور"كل من 

ا  وحماولة حلها بإتباع منهج التحليل، ونظرا للمكانة اليت حظي 
هذين األستاذين يف جامعة كمربدج مسيت مدرستهما الفكرية 

وبالتايل تألفت " فتجنشتاين"وتبعها " مدرسة كمربدج يف التحليل"
اليت كانت " املدرسة التحليلية"من ثالثتهما مدرسة جديدة هي 

يقي والفلسفة اهليجلية على دف إىل القضاء على التفكري امليتافيز 
يف النسيج " براديل"وجه اخلصوص، وبالتايل تفنيد املثالية اليت أقحمها 

الفكري اإلجنليزي، واليت دامت حنو نصف قرن و ذلك يف النصف 
الثاين من القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين، حيث كانت 

نت مبثابة حدث تبدو نشازا بالنسبة إىل هذا الفكر يف عمومه، إذ كا
فثورة الفلسفة التحليلية بقيادة فالسفة . غري طبيعي للفلسفة اإلجنليزية

جاءت ضد انتشار مثل هذه " فتجنشتاين"،  و"راسل"، "مور"مثل 
األفكار املثالية، و بالتايل كان هدف هذه الثورة املعرفية هو إعادة 

لتجرييب، لكن الفلسفة اإلجنليزية إىل وضعها الطبيعي املعروف باحلقل ا
بصورة خمتلفة، باعتبار أن طبيعة الفكر الفلسفي االجنليزي مشهور 

   ˸بأنه فكر جترييب، ومن هنا نتساءل
ما األصول التارخيية حلركة التحليل املعاصرة ؟ وهل ميكن احلديث 

     ّ                                                                           عن احلي ز الذي شغلته اللغة يف الفلسفة اإلجنليزية املعاصرة ؟                           
قبل اخلوض يف األصول التارخيية حلركة التحليل املعاصرة، 
وإشكالية اللغة يف الفلسفة اإلجنليزية املعاصرة، جند أن البنية املنطقية، 
                          ّ                                والنظرة التأملية للموضوع متل ي علينا ضرورة التطرق إىل الداللة 

ور بالفلسفة التحليلية وأهم ، ومن مث املر "التحليل"املفاهيمية لكلمة 
  .خصائصها

بصفة عامة، فك كل ما هو  " Analysisالتحليل"تعين كلمة 
من " الكل"اليت تعين بناء " تركيب"مركب إىل أجزائه،  وتقابلها كلمة 
.                    1يف وحدة واحدة شاملة" الكل"األجزاء، أي ربط وجتميع عناصر 

والواقع أن معىن التحليل يف الفلسفة املعاصرة أصبح أشد ارتباطا 
بالتوضيح، فهو يوضح ما هو غامض انطالقا من إبراز عناصر 
              ّ                                         املوضوع الذي حنل له، سواء كان ذلك املوضوع  فكرة أو قضية أو 

                                              .            عبارة من عبارات اللغة
وجتدر اإلشارة هنا بأن الفالسفة التحليليني قد اختذوا من 
التحليل الذي يستلزم فك كل ما هو مركب إىل أجزائه منهجا 

و أصالة هذا املنهج ال تكمن يف . للتعامل مع اإلشكاليات الفلسفية
. ضع التساؤلتقدمي نظريات جديدة بل يف وضع كل فلسفة مو 

وفالسفة التحليل يعتربون حتليل اللغة هو العمل األساسي للفلسفة، 
ملوضوع   (Analytic philosophy)هلذا أعطت الفلسفة التحليلية

اللغة مكانة هامة باعتبار أن وظيفة الفلسفة مرتبطة أصال بتحليل 
ع ما دف"اللغة، فهذه األخرية تعترب حمور التفكري الفلسفي اإلجنليزي، 

ا مدرسة فلسفية  بعض الباحثني إىل تعريف الفلسفة التحليلية بأ
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، بدليل أن الفلسفة 2"معاصرة تتخذ من دراسة اللغة موضوعا هلا
انتقلت على أيدي التحليليني من البحث يف جمال املوضوعات 

هذا االجتاه الذي و  .واألشياء إىل جمال يبحث يف األلفاظ والعبارات
راسل، فتجشتاين وهم واضعي الطريقة، أو  سار عليه كل من مور،

الكشف عن طريقة للتفكري الفلسفي قد نظروا إىل التفكري الفلسفي 
  ˸على أنه تفكري ال معىن له لألسباب التالية

 .سيطرة امليتافيزيقا -1

تراكم املشكالت الفلسفية املتعددة و اليت حتتاج اىل حلول على  -2
 .حد تعبريهم

 .ياء جديدة ختص الطبيعةقصور الفلسفة عن اكتشاف أش -3

ابتعاد الفالسفة عن فكرة التحليل وانغماسهم يف مفاهيم  -4
. 3الوجود املتعددة، سواء عند هيجل أو عند أتباعه من اهليجليني

ذا فإنه إذا كانت الفلسفة التقليدية يف مجلتها تأمال، فإن الفلسفة  و
ة من بناء املعاصرة يف مجلتها حتليال حبيث تغريت فيها وظيفة الفلسف

ألنساق ميتافيزيقية تأملية إىل نشاط حتليلي، و من مث ظهرت حركة 
فالسفة "التحليل املعاصرة اليت أطلق أنصارها على أنفسهم اسم 

  ".التحليل
ورغم وجود تناقض ظاهري بني بعض الفالسفة التحليليني يف بعض 
املسائل الفرعية، إال أنه تناقض سطحي وليس جوهري بدليل أنه 

ن اجلزم بأن هناك قواسم مشرتكة بني كل تيارات الفلسفة ميك
ّ                        التحليلية، ولعل  أهم ما مييز هذه الفلسفة                :  

 .متجيدها للعلم و رفضها يف املقابل الشعرية وامليتافيزيقا والالهوت -

نزعتها االمسية اليت تعد كمظهر أساسي يف الفلسفة التحليلية،  -
 الكلمة سندا هلا ملعرفة                         ّ          تلك االمسية اليت تتخذ من الل غة و معاين

ذا كان التفكري يف الل غة نقطة انطالق فالسفة التحليل . الواقع                      ّ                             و 
 .من أجل توسيع أفق املنظور الفلسفي

نزعتها التجريبية، ألن الطابع املعريف للفلسفة التحليلية قد لزم عنه  -
 .4واقعيتها االبستمولوجية، واجتاهها املعني حنو املذهب التجرييب

ا املنطقي والذي تتخذه الفلسفة التحليلية كمذهب هلا توجهه -
وهذا ما يتجلى لنا على املستوى املنهجي حبيث يشكل االستنتاج 

 .      ّ                                                أداة فع الة ال ميكن االستغناء عنها يف معاجلة املعطيات املعرفية

وأخريا نزعتها النقدية، حبيث ينحصر هذا احلس النقدي عند  -
ا أفكارنا عن الفالسفة التحليليني على العبار  ات اليت نسجل 

ا وقائع ذات وجود موضوعي  .5الواقع، باعتبار هذه العبارات ذا

خصائص الفلسفة " سكوليموفسكي"ويف هذا اإلطار قدم لنا 
  : التحليلية املتمثلة فيما يلي

                      ّ                                اعرتافها بدور اللغة الفع ال يف الفلسفة أو بعبارة أخرى ما  -
ذا ف. 6املتزايد حنو اللغة ميكن أن نسميه اجتاهها الشعوري ن اللغة إو

ليست وسيلة بل هدف من أهداف البحث الفلسفي و يعد هذا 
  .األمر عنصرا جديدا مييز الفلسفة التحليلية

اجتاهها إىل تفتيت املشكالت الفلسفية إىل أجزاء صغرية  -
  .7ملعاجلتها جزءا جزءا

  .8خاصتها املعرفية -
لعملية التحليل ) البني الذاتية(ت املعاجلة املشرتكة بني الذوا -

أي ال بد للفظ التحليل أن يقتصر استخدامه على التحليالت 
اخلاصة باللغة املشرتكة بني الذوات، فالفلسفة التحليلية ال تقيم 

  .9حبثها على حتليالت خمتلفة
إذن هذه اخلصائص هي اليت متيز الفلسفة التحليلية عن غريها  

 . من الفلسفات

التطرق إىل حركة التحليل املعاصرة يف الفلسفة لكن قبل  
، جدير بنا أن نتطرق إىل "جورج ادوارد مور"اإلجنليزية مع رائدها 

أحوال الفكر الفلسفي اإلجنليزي قبل ظهور هذا الفيلسوف، بغية 
التعرف على األرضية اليت انطلق منها هذا األخري يف بناء موقفه من 

  .خالل منهجه التحليلي
 : اإلنجليزية قبل ظهور مورالعقلية 

حنن نعلم أن العقلية اإلجنليزية بطبيعتها ال تؤمن إال بالواقع 
ّ                   احلسي املادي و ال تعرتف بالتجريد و الفكر اجملر د إال بصورة نسبية،                                         
وهذا يدل داللة واضحة على مدى التزامها برتاثها القومي، لكن من 

يزي، مما يستلزم اخلروج جهة أخرى جند تغلغل املثالية يف الفكر اإلجنل
عن الرتاث الفلسفي القومي، إذن هذه املفارقة هي اليت تدعونا إىل 

  : طرح التساؤل التايل
  من أين أتت احلركة املثالية يف إجنلرتا؟

                         ّ                            ال شك بأن احلركة املثالية تول دت نتيجة تفاعالت و ردود فعل 
 داخلية يف صميم الفكر اإلجنليزي نفسه لذلك جند أن فلسفة

كانت يف مواجهة فكر العصر الذي كان يؤمن بوجود واقع " باركلي"
مطلق مستقل عن العقل املتناهي بل حىت عن العقل الالمتناهي، 
لذلك كان يهدف من وراء فلسفته إىل احملافظة على العقيدة 

يار بريطانيا " : املسيحية، فكتب رسالة بعنوان حماولة ملنع ا
  10"العظمى

أدت باملثالية إىل احتالل مركز الصدارة عند  ومن األسباب اليت
باركلي هو وجود نقاط تشابه و تقارب بني آرائها و آراء املسيحية، 
ا طبعت بطابع  ذا جند أن الشيء املالحظ يف فلسفة باركلي أ و
ديين لذلك كان حياول جاهدا إىل حماربة اجلوهر املادي الذي هو 
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يف وجه املادية مبعناها الشائع، فالالمادية تقف "سبب قوي لإلحلاد، 
ّ                                      أي اإلحلاد وهذا ما كر س له نفسه باركلي، حىت أمكن تسميته أبا                    

  11".املثالية

من هذا املنطلق جند أن مثالية باركلي مل تكن إال نتيجة ألرائه 
ومادام أن األرضية اليت انطلق منها كانت ترتكز  األخالقية والـديـنية،

للموقف املادي، فإن هذا الشيء هو  على املوقف املعنوي املضاد
الذي فرض عليه االجتاه املثايل الذي سارت عليه فلسفته يف جمال 

  .نظرية املعرفة و امليتافيزيقا 
 ˸إن السؤال الذي يفرض نفسه يف جمال نظرية املعرفة هو كالتايل

  هل يعد اإلدراك شرطا ضروريا ملعرفة الوجود؟
يعد كعنوان  Esse est percipi"12" "الوجود إدراك"إن مبدأ 

للمذهب الالمادي، إذ بواسطته قام باركلي بدحض أقوال الفالسفة 
م باجلوهر املادي أو بوجود عامل مستقل عن  املاديني نتيجة إميا
العقل، لكن سرعان ما أرجع باركلي املادة إىل حظرية الذات من 

نتهت إىل و على هذا األساس فإن المادية باركلي ا. خالل هذا املبدأ
املثالية الذاتية اليت ترهن الوجود بإدراك الذات له، فالشيء الرئيسي 
عند باركلي ينحصر يف إثبات بأن صفات املادة ما هي إال انطباعات 
حسية ذاتية، أي أن وجودها متوقف على وجود ذات مدركة هلا 
 وبالتايل فإن باركلي ال مييز بني األشياء وإدراكها ذلك أن األشياء هي

ا مدركة و من مثة فليس للمادة وجود . األفكار ووجودها قائم يف كو
فليس . 13"فوجود الشيء يكمن يف إدراكه"غري هذا الوجود الذهين 

هناك فرق بني وجود األفكار و وجود األشياء، ألن الفكرة هي 
الشيء احملسوس و حقيقة الفكرة ووجودها ال يقوم مبعزل عن 

أن نتصور وجود أجسام خارج دائرة اإلدراك،  اإلدراك، إذ يتعذر علينا
" توجد"أنا أقول بأن املنضدة اليت أكتب عليها " ˸هلذا يقول باركلي

ا، وحينما أكون خارج مكتيب ميكنين أن  مبعىن أنين أراها و أحس 
ا كانت موجودة، وأنا أقصد بذلك أنين لو كنت يف مكتيب  أقول بأ

بالفعل، وإذا قلت أن رائحة ما   ألدركتها أو أن روحا أخرى تدركها
ا قد مشت أو أن هناك صوتا قد مسع،  كانت موجودة، هذا يعين أ
أو أن هناك شكال أو لونا معينا، يعين أن أحدا ما قد أدركه ببصره أو 
ملسه بيده هذا كل ما نستطيع أن نفهمه من خالل هذه التعبريات 

  14"وغريها
ما مل نقرنه " يوجد"ل لفعيؤكد باركلي بأنه ال وجود ملعىن آخر 

األوىل يف  هذا يعين أن باركلي يربط بني حالتني، فاحلالة باإلدراك و 
ا مدركة أو قابلة كون الطاولة موجودة، و  احلالة الثانية يف كو

ا موجودة، فهذا يعين أن هناك شخص آخر . لإلدراك فإذا مل أقل بأ
أي شخص،  قد أدركها مبجرد دخوله للمكتب و يف حالة عدم وجود

فإن هناك ذات مدركة هلا و املتمثلة يف الذات اإلهلية، و هذا يعين أن 
الطاولة ال تزال موجودة سواء أدركتها أو مل أدركها ألن وجودها قائم 

  .يف العقل اإلهلي
و إذا كانت فلسفة باركلي الالمادية انطلقت يف بدايتها من مبدأ 

ياء املادية فإن هذا املبدأ الذي يهدف إىل إلغاء األش" الوجود إدراك"
ما هو إال مبدأ جزئي، حبيث كان يهدف باركلي الوصول إىل مبدأ 
عام الذي يشمل حىت العقول أو النفوس أو األرواح أو اجلواهر ليدل 

الوجود إما أن "به على معرفة الروح و الروحانيات و املتمثل يف أن 
 . 15"يكون مدركا أو أن يكون مدركا

جند تغلغل املثالية يف الفكر الفلسفي االجنليزي  و من جهة أخرى
من جديد مع املثالية اهليجلية  واملثالية اجلديدة اليت بدأت تظهر يف 

و املتمثلة يف فلسفة براديل و بوزنكيت   1870اجنلرتا منذ عام 
،حبيث أن أعمال براديل أعادت إىل  16اخل...وتوماس هل جرين

ة العقل على التنبؤ بالعامل األذهان أفكار هيجل حول إمكاني
اخلارجي دون حاجته إىل احلواس باعتبار أن الكون حقيقة واحدة 

  .مطلقة
                      ّ                                        إن استقراء التاريخ يبني  لنا بأن املثالية اهليجلية اليت سادت الفكر 
ا  االجنليزي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر قد بلغت ذرو

شرين على يد بعض أساتذة يف أواخر ذلك القرن و أوائل القرن الع
جامعة أكسفورد و خاصة براديل، و كان وجه اخلطورة يف هذه احلركة 

ا مل تأت   - كما كان احلال يف أوائل القرن التاسع عشر  -املثالية أ
 - " كولردج"من أمثال  -على يد نفر من الشعراء و الكتاب 

" كانط"ثلة يف أولئك الذين أعجبتهم املثالية األملانية املتم" كارالبل"و
ّ                ، بل جاءت على أيدي مناصرين أشد اء و املتمثلني يف "هيجل"و                               

  .17أساتذة اجلامعات
ّ                              كان هذا هو اجلو  الفكري الفلسفي الذي نشأ فيه  و هو " مور"             

الفكر الفلسفي الذي مارس تأثريه ليس فقط يف مور، بل يف الفكر 
طويال، إذ االجنليزي بشكل عام، إال أن هذا التأثري مل يدم وقتا 

  .سرعان ما ثار مور على املثالية
هذه األرضية اخلصبة اليت انطلق منها مور يف بناء فلسفته،      ّ ولعل  

واليت كان هلا صدى يف الفكر األروريب عامة ويف العامل 
األجنلوساكسوين خاصة، عندما حاول إعادة الفكر االجنليزي إىل 

  .جترييبمنحاه األصيل باعتباره تقليدا فلسفيا ذا طابع 
إىل  - فيما يرى تشارلزوورت  -وترجع بداية حركة التحليل 

والذي نشره  1903تفنيد املثالية عام " مور"ظهور املقال الذي كتبه 
  .18حيث ثار فيه على اهليجلية واملثالية اجلديدة  ،" Mind"يف جملة 
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ذا استطاعت فلسفة كمربدج الفطرية اليت اعتمدت على و 
رفع عن عقول فالسفة االجنليز شبح املثالية، احلس املشرتك أن ت

 فكيف ذلك؟

  : Refutation of Idealism  تفنيد المثالية

فقه (الفيلولوجيا ىل الفلسفة من باب الكالسيكيات و دخل مور إ
و بدا متأثرا بالنزعة املثالية اليت شاعت يف إجنلرتا على عهده و  ) اللغة

حب النزعة املثالية، الفيلسوف االجنليزي صا" ماكتجارت"كان 
أستاذ مور الذي أثر فيه أعمق التأثري، و لكنه مل يلبث أن ختلص من 

 19"تفنيد املثالية"هذا التأثري مبقالته الشهرية يف تاريخ الفكر االجنليزي 
لريادته حلركة التحليل احلقيقية لثورته على املثالية و  اليت متثل البدايةو 

ومي يف حماربته للمثالية و اليت ترتكز املعاصرة، حيث اختذ املوقف اهلج
رأى مور أن النتيجة العامة  و قد.أساسا على مسألة روحانية الكون

ا املثالية عن الكون تتمثل يف أن الكون روحاين،و أن  اليت خرجت 
هذا األخري يتمتع بصور الوعي العليا نفسها اليت يبدو أن األشخاص 

ا                                              .              20وحدهم يتمتعون 
اليون، وإمنا إن مور مل يناقش هذه النتيجة اليت انتهى إليها املث

األساس األول الذي قامت عليه،  كذبسيكتفي ببيان فساد وخطأ و 
م و      ّ           اليت سل م بصدقها او  اليت تتمثل يف ملثاليون على اختالف اجتاها

يقرر مور بأنه إذا استطاع أن و ". دراكالوجود إ"ركلي الشهرية قضية با
كذلك القضايا اليت تقوم عليها كلها، و    ّ                     يبني  كذب هذه القضية، فإن 

  .21النتيجة النهائية اليت ترتتب على مثل هذه القضية تكون كاذبة
  لكن هل الوجود هو ما يدرك ؟

إن اهتمام مور كله كان موجها حنو هدم األساس الذي قام عليه 
                                      ّ         ، فإذا تقوض هذا األساس كان البد للبناء كل ه من أن البناء املثايل

 -حسب مور -" أن ما يوجد هو ما يدرك"فقضية باركلي . ينهار
قضية حتتوي على عناصر غامضة ميكن حتديدها يف ثالث نقاط 

  :رئيسية
 Esseما يوجد  -1

 percipiما يدرك  -2

 percipi 22ما يدرك و  Esseو متثل الرابطة بني املوضوع  isهو  -3

كز مور حبثه حول مشكلة اإلدراك احلسي و حياول الكشف ير 
ا حجة زوال التمييز بني الذايت عن املغالطة اخلطرية اليت تبىن عليه

  .املوضوعيو 
أن هناك عنصرين  -وفقا لتحليله لإلحساس -يؤكد مور 

الوعي وموضوع الوعي، فالوعي هو ذلك  : متمايزين يف كل إحساس
اإلحساسات، أما موضوع الوعي  العنصر الذي تشرتك فيه سائر

فاألخضر  . خيتلف بالنسبة إليه كل إحساس عن إحساس آخر

. عن األزرق كموضوع آخر لإلحساسكموضوع لإلحساس خيتلف 
ملا كان الوعي موجودا يف سائر اإلحساسات املختلفة كان الوعي و 

فاإلحساس باألزرق يتشابه مع اإلحساس . 23متميزا عن املوضوع
لشعور و لكنه خيتلف عنه يف املوضوع، فاإلحساس باألخضر يف ا

  .يكون كليا بينما املوضوع يكون جزئيا
يف هذا التوحيد يكمن اخلطأ األساسي الذي ترتكز عليه نظرية و 

األزرق نفسه، ليس شيئا فاإلحساس باألزرق، و . لية بأسرهااملعرفة املثا
التايل بس مماثال لإلحساس باملوضوع، و فموضوع اإلحساس لي. واحدا

  .24فإن طريقة وجود أحدمها ليست مماثلة لطريقة وجود اآلخر
ذا فإنه إذا كانت النظريات املثالية تنطلق من صيغة باركلي أن و 

تعين أن ما يوجد جيب أن يكون جمربا " ما يوجد هو ما يدرك"
فإن مور يقرر عكس ذلك أي أن .شعوريا يف الشعور أو يف الفكر

ءا كان ماثال للفكر أو اإلحساس أو مل الشيء يكون موجودا سوا
ويرى مور أن هذه النقطة املشرتكة اليت جتمع بني هذين .  يكن

بذلك و  ) (consciousnessاإلحساسني املختلفني هي الشعور 
  : يكون لدينا يف كل إحساس عنصران مها

 .الشعور الذي يتشابه فيه كل إحساس -1

 .25موضوع اإلحساس -2

قد توصل إىل النتيجة التالية أن من خالل ما سبق فإن مور  
ملثالية "املادة أو املوضوعات املادية هي أساس اإلدراك احلسي خالفا 

باركلي الذاتية و اليت ميكن أن نسميها باملثالية الفردانية اليت حتتفظ 
  .26"باإلدراك متجاهلة املوضوع

ذا فإن خروج مور على مثالية باركلي دليل على جذرية التغيري و 
  .ي أحدثه يف الفكر الفلسفي االجنليزيالذ

ّ         فلسفة الذوق الفطري أو الحس  المشترك                          ˸ (common sense) 

الواقعية "التحليل عند مور يفرتض مقدما اعتناق الفلسفة 
.  ّ    فن دها للفلسفة املثالية اليت رفضها و اليت ارتضاها مور بديال" اجلديدة

الذوق "أو  "م املشرتكالفه"كما يعتمد هذا التحليل على فكرة 
،  وهذا "باملوقف الطبيعي"هو ما يسمى يف نظرية املعرفة ، و "الفطري

اية  العلم إىل اللغة              ّ                األمر حماولة لرد  لغة الفلسفة و التحليل يف 
عام " دفاع عن احلس املشرتك"وقد كتب مور مقاال بعنوان . 27اليومية

  . 28دافع فيه عن معتقدات احلس املشرتك 1925
ّ               من وج ه أنظار الفالسف يعترب مور أول ة إىل البحث يف اللغة     

ذلك ألنه استهدف حتليل القضايا الفلسفية اليت يتم التعبري العادية، و 
  .عنها باللغة العادية بغية حتديد ما تعنيه القضايا على وجه الدقة

 : هلذا مل تكن املشكلة عند مور هي ما نعرف، بل املشكلة هيو 
ذا الذي نقول إنماذا نع بعبارة أخرى فإن غاية الفلسفة نا نعرفه؟ و ين 
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ل هي توضيح عنده ليست اكتشافا حلقائق مل نكن نعرفها من قبل، ب
أهم وسيلة هلذا التوضيح هي حتليل اللغة و . ما سبق لنا معرفته

  .29العادية
ّ            عليه فإن حبث مور حول مسألة الدفاع عن احلس  املشرتك يعد و                                        

الة يف النهضة الفلسفية اليت                              ّ إحدى اإلضافات أو اإلسهامات الفع  
ّ       اليت عد لت من  عرفها القرن العشرون، أي بداية لفلسفة جديدة      

  .أثرت على عقوهلمتفكري الفالسفة و 
يضعها يف يبدأ مور بالدفاع عن اعتقادات احلس املشرتك و 

من األمثلة اليت قدمها مور هلذه املعتقدات درجة عالية من اليقني و 
سدي، ولد يف هناك جسد بشري هو ج " : الراسخة هي كالتايل

و منذ والدته كانت هناك ....موجود باستمرار وقت ما يف املاضي، و 
أشياء أخرى كثرية ذات شكل و حجم ثالثي األبعاد على صلة 
بأشياء أخرى، من بني هذه األشياء كانت هناك أجساد بشرية أخرى 

كثري منها مات قبل ميالد ...                       ّ يصدق عليها ما يصدق علي  
ت كثرية خمتلفة، كإدراكي أنا كائن حي عانيت خربا. سديج

ّ            كما لدي  توقعات ختص   والحظت وقائع،  جلسدي وألشياء أخرى،       
املستقبل واعتقادات صادقة و كاذبة وأفكار  وأحالم وإحساسات، 

  .30"                    ّ كذلك فإن لغريي ما لدي  و 
" املشرتك بالفهم"هكذا يؤكد مور على ذكر أشياء أدرك وجودها 

من مث يهاجم مور الفالسفة و مذاهبهم اليت و . ال حيمل شكاإدراكا 
تضم تلك القضايا اليت تتعارض مع احلس املشرتك، كزعم باركلي بأن 

  . 31املوضوعات الفيزيقية توجد فقط عندما يتم إدراكها
د عليه فإن مثالية باركلي مثالية ذاتية تذكر وجود الطبيعة، ووجو و 

بالتايل تؤدي إىل تقوقع الذات و األشخاص اآلخرين على السواء، 
على  (solipsism)على نفسها، و هذا ما يسمى بالسولبسيسزم 

                                 ّ                        خالف مور الذي يؤكد على الوجود الفعل ي للعامل اخلارجي مبا فيها 
  . من أشياء و أشخاص و هو ما يعتقد اإلنسان العادي يف وجوده

 إن مور مقتنع بأن الرجل العادي على صواب حينما يؤكد بأن
حىت " املعىن"وكل ما علينا فعله هو أن حندد "  املنضدة موجودة"

جمرد "ة هي نبطل أقوال الفالسفة املثاليني الذين يزعمون بأن املنضد
ّ                                   لعل  أن حتديد هذا املعىن يستلزم بالضرورة كزعم باركلي، و " فكرة   

  .           ّ            حتليل دقيق لل غة املستعملة
القضايا ات و                ّ          فإن مور عندما حيل ل التصور  على هذا األساسو 

بارات بالتحليل، وحيدد           ّ                            يلجأ إىل الل غة العادية  ويتناول بعض الع
يقارن هذا املعىن مبفاهيم الفالسفة حىت يدافع عن اعتقادات معناها و 

ا صادقة و على درجة عالية من اليقني   .احلس املشرتك، وليبني أ

" حق"يف هذا السياق يعتقد مور أن هناك فرقا كبريا بني كلمة  
Vrai معىن"و "Expression  لتحليل تتوجه إىل دراسة عملية ا، و

عدم االهتمام مبا هو حق، مبعىن أن الكلمة ال تأخذ معناها املعىن و 
ّ  إال إذا قمنا باستعماهلا يف الل غة العادية، أي الرجوع إىل احلس                               ّ                          

  .32املشرتك أو كما وصفه مور بالذوق الفطري
           ّ           عىن العادي لل غة، و اختذ ذا وقف مور موقف املدافع عن املو 

املوقف اهلجومي من الفالسفة املثاليني، من بينهم باركلي الذي ينكر 
وجود األشياء املادية، و بالتايل توصل إىل النتيجة التالية بأن القضايا 
اليت تقرر وجود األشياء املادية و أفعال الوعي قضايا صادقة، ومن مث 

لقد كان « : ضحه مور يف قولهفما تقرر وجوده موجود، و هذا ما و 
»القمر دائما وأبدا أقرب إىل األرض منه إىل الشمس

33.  
انطالقا من هذا الطرح كان مور يؤمن دائما بأن الرجل العادي  

عندما يصدر هذه األحكام الناجتة عن ذوقه الفطري ال ميكن أن 
يكون خمدوعا يف معتقداته، فاملعرفة إدراك ملا هو واقعي إدراكا 

وعيا كما هو موجود، فقد أراد مور بربهانه على وجود العامل موض
اخلارجي أن يكون تدعيما لدفاعه عن اعتقادات احلس املشرتك، 

  .           ّ             ّ                           متمسكا بالل غة العادية كل غة صاحلة حلل املشكالت الفلسفية
إن النقطة األساسية اليت انطلق منها مور يف دفاعه عن اعتقادات 

حث عن صدقها أو الربهان عليها، لباحلس املشرتك ال تكمن يف ا
إمنا تكمن يف البحث عن التحليل الصحيح للقضايا أو التصورات و 

ة عن القضايا فهو  ة عنها ملتزما باملعىن العادي للعبارات املعرب      ّ                                        ّ                 املعرب 
ا  و عليه ال يرى مور أن االهتمام بتحليل .الذي يبني صدقها أو كذ

ا، ل كنه وسيلة لتوضيح القضايا الكلمات و توضيحها غاية يف ذا
                                                  ّ          الفلسفية بلغة عادية، و لذلك كان يقول دائما إنه ال حيل ل عبارات 

ايا، و تتألف القضية من تصورات              ّ              لغوية و إمنا حيل ل تصورات و قض
  . 34تصاغ التصورات يف كلماتو 

من هذا املنطلق الحظ مور أن الفالسفة التأمليني قد درجوا و 
عبارات على حنو خيتلف عما جيري يف على استعمال األلفاظ و ال

و هلذا بات من واجب الفلسفة التحليلية . استعمال الناس العاديني
موضوعات تلك أن تقوم بتحليل املفاهيم و التصورات اليت متثل 

ذلك باالنتقال من التصور املركب الغامض إىل األلفاظ والعبارات و 
دف الفلسفة التحلو  35.التصورات البسيطة يلية إىل إضفاء ذا 

ا النابعة لوضوح و الدقة على لغة الفلسفة و ا الكشف عن مشكال
ا  من عدم فهم منطق اللغة ألن أقوال الفالسفة كثريا ما يكون 

ذا احنصر اجلانب األكرب من غموض حيتاج إىل توضيح و تشريح، و 
خطاء اليت مست األالفلسفي يف الكشف عن املغالطات و نشاط مور 
هذا ما عرب عنه هو نفسه يف سريته الذاتية فالسفة، و مذاهب ال
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أن  -فيما أحسب -ما كان للعامل أو العلوم " : حينما كتب يقول
ّ                   توحي إيل  بأية مشكالت فلسفية ّ       أما الذي أوحى إيل  ببعض و .                       

املشكالت الفلسفية فقد كان هو تلك األمور اليت سبق لفالسفة 
كانت املسائل اهلامة يف و  36"آخرين أن قالوها عن العامل  والعلوم 

  : فلسفته على نوعني
السعي إىل بلوغ درجة عالية من الوضوح فيما خيص لغة  -

 . الفالسفة

الكشف عن األسباب احلقيقية الكفيلة بإقناعها بأن ما قاله ذلك  -
 .الفيلسوف صحيح أو العكس

لقد بدأ مع مور عصر أو حركة تغريت فيها وظيفة الفلسفة من بناء 
يتافيزيقية تأملية إىل نشاط حتليلي، من وصف لطبيعة ألنساق م

الوجود إىل حتليل لقضايا الفلسفة و العلم، وهي حركة التحليل اليت 
من هنا عد مور . تابعه فيها كل من راسل  وفتجنشتاين مث آخرون

بدليل أنه أحدث ثورة معرفية . 37الرائد األول حلركة التحليل املعاصرة
باره بادئا لعصر جديد من التفلسف، ألنه به يف جمال الفلسفة باعت

بفيلسوف "انتهى عصر و بدأ عصر جديد، حبيث كان مور يلقب 
ألنه اهتم بتحليل املصطلحات اليت يستخدمها الفالسفة "الفالسفة 

ا ألن كثريا ما يقول الفالسفة أشياء  ليكشف عن صحتها أو بطال
ا واضحة، وماهي بواضحة حىت حتل  و تشرح ّ        يظنو ، مث ما أكثر ما                                

                             ّ                            ينتهي التحليل و الشرح حىت يتبني  بأن هؤالء الفالسفة إمنا قالوا 
 .    ً                    أشياء  خالية متاما من املعىن

إن أفضل ما يوصف به منهج مور يف التفكري هو أنه 
فمور ". تلسكويب"مقابل منهج اهليجليني ) جمهري" (ميكروسكويب"

  متعددةيدرس كل شيء بعدسة مكربة، حبيث تظهر تفصيالت 
هكذا فإن أمهية فلسفة مور تتوقف و . كانت ختتفي عن العني اجملردة

 .38على املنهج الذي ابتدعه و استخدمه بكل هذه الرباعة الفائقة

يف األخري فإن النتيجة اليت نصل إليها بأن مور كان يهدف من و 
قيقة ما نعتقده بذوقنا الفطري،                          ّ    وراء منهجه التحليلي إىل بي ان ح

  . 39مة ما نقوله يف اللغة املألوفةإثبات سالو 
فاملنهج التحليلي عند مور ال يقوم بعملية الرتمجة، فالتحليل عنده له 
ا الرتمجة اليت تستبدل كلمة بكلمة  وظيفة ثانية غري تلك اليت تقوم 
أخرى أو عبارة بعبارة أخرى تكون هلا نفس املعىن، فاملقصود من 

  40̣  أوضح من األوىلو نية أدق  التحليل هو أن تكون العبارة الثا

لكن هل اقتصر منهج مور التحليلي على نظرية املعرفة فقط، أم أنه 
  إمتد إىل جمال علم األخالق؟

  
  

  Analysis Ethica  : التحليل في مجال األخالق

مل يقتصر مور على تطبيق منهجه التحليلي على مذاهب 
ّ                        الفالسفة فقط، بل عم م هذا املنهج يف دراسته لب عض املفاهيم                  

  .األخالقية مثل مفهوم اخلري
قد رأى مور أن السؤال األساسي الذي يلخص علم األخالق و 

ا  41؟"ما اخلري"هو السؤال  لكن مور جييبنا إجابة خميبة لآلمال إذ أ
، و إذا سألنا كيف ميكن تعريفه؟ فإن "اخلري هو اخلري"ستكون 

  .42"ال ميكن تعريف اخلري"اإلجابة ستكون 
  ملاذا يتعذر علينا تقدمي تعريف ملفهوم اخلري حسب مور؟ لكن

كتصور أو مفهوم بسيط مثله يف " خري"يرى مور أن خاصية 
ال ميكن شرحه و بالتايل ال ميكن تقدمي " أصفر"ذلك مثل خاصية 

تعريف يصف الطبيعة احلقيقية للمفهوم إال إذا كان مفهوما أو تصورا 
يطة فهي جمرد شيء نفكر فيه أو أما موضوعات التفكري البس. مركبا

ملن مل يره من " أصفر"فمثلما ال ميكن شرح تصور . ندركه مباشرة
ما تصوران " خري"قبل، ال ميكننا تقدمي تعريف يشرح خاصية  أل

فكالمها خال من أي تعقيد أو تركيب ألن األشياء  43.بسيطان
ّ                                 املركبة هي اليت تعر ف، أما األشياء البسيطة تشري إىل موض وع ذهين                 

فاخلري مدرك بسيط ال يقبل التحليل مثله مثل . غري قابل للتعريف
  .                    ّ                       اللون األصفر، و إذا سل منا ببساطته فال حتليل له

ا  لقد وجه مور نقدا الذعا جلميع املذاهب األخالقية اليت تشو
ومن أمثلتها تلك النظريات اليت تعرف اخلري " مغالطة النزعة الطبيعية"

وعليه فمن .                               ّ   مرغوب، أو مرغوب فيه، أو مسبب لل ذةبأنه نافع، أو 
الواجب إجياد تفرقة دقيقة بني اخلري من حيث هو وسيلة،  واخلري يف 

فالسؤال عما يؤدي إىل أفضل النتائج، و السؤال عما هو . ذاته
أفضل يف ذاته، مها سؤاالن خمتلفان متاما، و من الواجب اإلبقاء على 

  .املطلوب من فيلسوف األخالق و هذا هو 44انفصاهلما كامال
خاصية ال ميكن تعريفها، فهي " اخلري"ذه الطريقة يرى مور أن 

،ألننا  45موضوع التفكري غري القابل للتحليل، و غري القابل للتعريف
مبا هو خلري مبا هو سار و قد نرتكب خطأ عندما نقرن مفهوم ا

 الزمان  مرغوب فيه، لكن املالحظ أن هاتني الصفتني موجودتان يف
ا داخلة يف نطاق الطبيعة يف حني أن اخلري ال . واملكان، و من مث فإ

صفة "قد أطلق عليها مور ضمن موضوعات العلوم الطبيعية، و  يندرج
بدليل أننا لو أطلقنا على هذا املفهوم مسميات أخرى " ال طبيعية

كزة يطلق مور اسم النظريات املرتو  .لوقعنا يف مغالطة النزعة الطبيعية
" اخلري"على املذهب الطبيعي، على تلك النظريات اليت تضع مكان 
  .46صفة لشيء طبيعي و بذلك يستبدل علم األخالق بعلم طبيعي
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أن يضع يده على " مبادئ األخالق"لقد حاول مور يف كتابه 
يف املذاهب األخالقية املختلفة، مثل " مغالطات النزعة الطبيعية"
ومذهب اللذة النفعي عند " سبنسر"ذهب اللذة التطوري عند م
قد وجه نقدا لكل أشكال األخالق اإلجنليزية التقليدية و ". مل"

أما املذاهب . معتمدا على معيار االستقالل الذايت للمبدأ األخالقي
رواقيني، األخالقية املرتكزة على مسلمات ميتافيزيقية مثل مذاهب ال

ا ال أتباعه، فإن مور حياو سبينوزا، كانط ، هيجل و  ل أن يثبت بأ
ما هو اخلري يف ذاته؟ فهي بدورها  : تستطيع تقدمي جواب عن السؤال

  .47جتعل لألخالق أساسا معتمدا على غريه
إذن النتيجة اليت نصل إليها مع مور بأنه مثلما رفض النزعة 

و  .الطبيعية يف جمال األخالق فإن األمر نفسه يصدق على امليتافيزيقا
ّ            اليت توصلنا إليها حىت اآلن سلبية تقر  بأن ماهية  إذا كانت النتيجة                                 

اخلري ينبغي أال تفهم عن طريق اللذة أو عن طريق أي مبدأ 
ما هو  ˸فإن هذا األمر يدعونا إىل طرح التساؤل التايل. ميتافيزيقي

  اخلري يف ذاته؟ و هل القيم األخالقية ذاتية أم موضوعية؟ 
ا ة، فهذه األخرية و ل مبشكلة القيمإن مور يربط هذا السؤا صفا

  . 48قبل كل شيء ليست ذاتية ومن مث فهي موضوعية
كما أن اإلنسان ال دخل له يف أن يكون الشيء أصفر، 
 فكذلك ال دخل له يف أن يكون الشيء خريا أو مجيال، فهذا يتلقى

ذا و  .49اجلمال من اخلارج كما يتلقى صفة اإلصفرارصفة اخلري و 
بريا من جهده لنقد النزعات الذاتية اليت جتعل فإن مور يكرس جانبا ك

". هذا يروق يل"أو " هذا يعجبين"مرادف لقويل " هذا خري"من قويل 
جمرد حكم ذايت يستند " هذا خري"الواقع أنه لو كان حكم الفرد بأن و 

إىل ميل نفساين ألصبح علم األخالق جمرد فرع من فروع علم 
أمر رد ضرب من اخليال و ذه النتيجة جمالنفس، لكن مور يعترب ه

  .50مستحيل
من خالل ما تقدم نستنتج أن املنهج التحليلي عند مور أضاف و 

ّ      شيئا إجيابيا إىل الدراسات الفلسفية املعاصرة، ولعل  هذه                                               
                          ً                         االنعكاسات اإلجيابية تتجلى بدء  يف العامل األجنلوساكسوين من 

كل من خالل انتهاج فالسفة اإلجنليز لطريقة التحليل بدليل أن  
  .و فتجنشتاين قد سلكا نفس الطريق الذي اتبعه مور" راسل"

ّ                            كما أن أمهية مور تتجلى من خالل متر ده على النزعة املثالية اليت                                 
كانت سائدة آنذاك يف اجملتمع اإلجنليزي من خالل حتطيمه للمعادلة 
املثالية اليت جعلت وجود الشيء مساويا إلدراكه، فهذه هي السمات 

       .فلسفة اإلجنليزية يف القرن العشريناملميزة لل
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  .األصول المعرفية لمساعي ليبنتز نحو ترميز العلوم
  دكتوراه  طالب ،رحموني نورالدين

     2ة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران د دراس شهرزاد، قسم الفلسف.أ
 

تأصيال حملاولة كشف األسس اإلبستمولوجية، اليت انبىن عليها 
؛ خاصة وأن بدايته كثريا  Mathematical logicقيام املنطق الرياضي
 G.W. Leibniz: 1 July 1646 - 14(ما تعزى إىل ليبنتز

November 1716   (ات األساسية، اليت إذ نود معاجلة بعض املقوم
خري يف جمملها ترسم املعامل الكربى لقيام املنطق الرياضي، هذا األ

وهي نقطة يلتقي فيها هذا النوع . الذي جند الرمزية من أبرز معامله
إذا جاز لنا اعتبار املنطق األرسطي منطق  –اجلديد من املنطق 

ما هي سائل تومنه ن. ويتماس مع مسعى ليبنتز لرتميز العلوم -آخر
املقومات املعرفية األساسية اليت يعود هلا الفضل يف توجيه فكر ليبنتز 

  حنو ترميز العلوم ؟
سعى ليبنتز إىل جتاوز األفق الضيق الذي ترمسه الكلمات 

Words  من خالل الرموز ،Symbols  اليت تتيح لنا جتاوز العوائق
ات إذن  اليت حالت بيننا وبني أحسن النتائج، فسوء استخدام الكلم

كان سببا يف عدم التوافق بني االفكار؛ هلذا اعترب ليبنتز أن واقع 
استطاع " الرياضيني مغاير هلذا الواقع الذي نعيشه وفيه يقول 

الرياضيون جتنب اجلزء األكرب من الصعوبة بأن صاغوا أفكارهم دون 
ا يف  االعتماد على األمساء وتعودا على متثل االفكار وليس أصوا

  .)1("ذهنهم
متكن الرياضيون باالستناد إىل الرموز حسب ليبنتز، من جتاوز 
الصعوبات اليت ترمسها الكلمات، ومنه فإننا لن نكتفي برتميز النتائج 
. يف العلوم، بل سيكون املنهج العلمي بذاته على منوذج الرياضيات

أرى أيضا بالنسبة للمنهج الذي نستخدمه يف أحباثنا "يقول ليبنتز 
فحص األفكار، كيف جيب أن يكون على منط الرياضيات عندما ن

الذي يصعد خبطوات صغرية وبتسلسل مستمر ابتداء من بديهيات 
هي ليست سوى البديهيات (فعلية واضحة جدا وسهلة جدا 

ليصل اىل االكتشافات والربهنة على احلقائق اليت تبدو، ) والتعريفات
ا تفوق طاقة االنسان حلصول على االدلة فمن ا. من أول وهلة أ

واملناهج املدهشة اليت اخرتعها لتوضيح وتنظيم االفكار املتوسطة هو 
ولكن معرفة أنه  –الذي أدى إىل االكتشافات املدهشة وغري املتوقعة 

وخاصة تلك اليت تتصل باالحجام، وهذا ما أريد حتديده، فإن 
فحص مبرور الزمن لن نستطيع إخرتاع منهج مشابه خيدم االفكار 
االخرى، هذه االفكار االخرى وفق مناهج الرياضيات العادية سيدفع 

  )2("أفكارنا إىل أبعد بكثري مما ميكن أن نتصور

ته الوقوف على بعض الثوابت العظيمة الشأن يف مسري ارتئيننا 
البالغ  هاأثر نفرتض واليت ، إن مل نقل حىت االجتماعية منها، العلمية

السعي اىل توحيد العلوم ، و Symbolizingيف ظهور فكرة الرتميز 
أساسية من لبنات  ةلبنأوال، مث فكرة انبثقت من خالهلا  عند ليبنتز

وحماولة الكشف عن هذه الثوابت  .املنطق الرياضي فيما بعد ثانيا
لن يكون إال من خالل العودة إىل اجلو العام  ،لدى ليبنتز حسبنا

لماء واملفكرون الذين وإىل الع ،وإىل تكوينه املعريف ،الذي ترىب فيه
م مث النصوص اليت ميكن أن نستشف من  ،أو راسلهم ،إحتك 
  .خالهلا هذا

، مولدهإن أول ما يشد املتتبع حلياة ليبنتز منذ البداية؛ هو 
مسيت بذلك ، اية فرتة حرب دامت ثالثني سنةالذي جاء يف 

هاته احلرب خربت . )1648 - 1618(سنة  )حرب الثالثني(
كان عمر ، حيث  )*(إىل عدد كبري من الدويالت ؛تز آنذاكنموطن ليب

وقد أدرك ليبنتز بعدها أن  .نتهت هذه احلرباليبنتز سنتني حينما 
وهو . من بني أسباب هذه احلرب هو اخلالف بني املذاهب املسيحية

ما يفسر مسعى ليبنتز لتوحيد الشعوب اجلرمانية فيما بينها، 
غري أن هذا املسعى التوفيقي، . احدوالكنائس املسيحية حتت لواء و 

الساعي اىل التوحيد، مل يتوقف على احلياة االجتماعية فحسب، بل 
  .سيتعداه مع ليبنتز ليشمل معه اجلانب املعريف كذلك

ُ      إذ ي ذ ك ر  أنه  النضج املبكر،بيف جو مسح له ليبنتز  ترىب  َ  ْ قضى    ُ 
 تنيأسر الداه اىل و  ىانتمفقد  ؛آكادميي شبه طفولته وشبابه يف جو

ورغم أن ليبنتز كان يرتاد  .ومهنة احلقوق ،على عالقة باجلامعة كانتا
كان يف صباه ذايت ، إال أنه  )مدرسة نيكوال احمللية(مدرسة نظامية 

التعليم إىل حد كبري، وساعده يف ذلك إنعكاس الطابع اآلكادميي 
َ  ح                          ُِ إذ يف سن الثامنة كان قد مس   . حلياة والديه على اجلو العام لألسرة

له بالولوج إىل مكتبة أبيه، وبدأ مقرر التعليم اخلاص باملبدعون 
متكن من خالل هذه املكتبة و . األوائل، آباء الكنيسة، وكذا املدرسيني

، ومها الشخصيتان  Aristotleوأرسطو   Plato من قراءة آفالطون
اللتان سيكون هلما حضور قوي يف فلسفته، سواء يف شقها 

قها املنطقي والرياضي، وإليهما يعود الفضل يف امليتافيزيقي او ش
لكن هذا ال  -فضال عن الفلسفة  -معرفته ببعض العلوم اليونانية 

جيعلنا نغفل إطالعه، وقراءته ألعالم وشخصيات عظيمة، يف تاريخ 
فعلى غرار اليونان أمثال سقراط . العلم والفلسفة والفكر اإلنساين
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جيليوس والفلسفة والالهوت ، قرأ فر ...أفالطون أرسطو إقليدس
  . املدرسي

إن معرفة ليبنتز بأفالطون وأرسطو واقليدس، مل تكن من خالل 
اطالعه الشخصي املباشر فحسب، وإمنا كانت كذلك من خالل 

ْ  إذ ورد أن  . االستماع إىل حماضرات آكادميية استمع ليبنتز حملاضرات "        
مصلح   Erhard Weigelيجل فالعالمة والواسع اخليال إرهارد 

 طابعجريت يف أدراساته . Euclid أفالطون، أرسطو، وإقليدس
 .)3("مدرسي قوي التقاليد جلامعة موطنه

وجدنا ليبنتز يف مراسلة له قد أفاد كيف أنه يف سن الرابعة 
عشرة حل اخلالف بني تعليم األوائل واملعاصرين، وأيهما خيتار 

عارف، والرؤى وهو صراع يعكس كثافة العلوم وامل. ليكمل طريقه
ا، ويعكس كذلك الرؤية االستشرافية  الفلسفية والفكرية اليت تشبع 
الثاقبة ملستقبل يأمل من خالله بالنجاح، جناح رأى أنه سيتحقق من 

كصيب ": ويف نص املراسلة يقول ليبنتز. خالل إتباع طريق الرياضيات
، وأنا لست يثبطونينرسطوطاليس، وحىت املدريسيني مل أدرست 

لكن كذلك أفالطون يف ذلك . منهم حىت اآلن )مغتاظ(ستاء م
تنويه ليس . ىبعض الرض اين، منحأيضا أفلوطنيمعه و الوقت، 
حرر من املدارس التكون   ،الذين راجعت مؤخراآخرين و بقدماء 
على املعاصرين، وتذكرت ذلك عند ذهايب للمشي مين وقع  التافهة

تدعى روزندال  يف غابة امس عشرسن اخلوأنا يف مع نفسي 
Rosendal  بالقرب من ليبزجوهي Leipzig، ني نثأقرر أي االكي ل

أخريا اآللية سادت و قادتين ألن . ساسيجيب أن أحتفظ بشكله األ
  .)4("أخصص نفسي للرياضيات

ا ليبنتز  ، هي يف مزاولة دراستهإن احلرية واالستقاللية اليت متتع 
. عمله العلمي فيما بعد من بني السمات اليت ستثريه وتلهمه يف

ا التينية كانت أو  وتبدوا مظاهر هذا األثر أوال؛ يف اللغة اليت كتب 
يونانية أو فرنسية، وثانيا؛ طريقته يف الكتابة واليت يف أبسط مثال عنها 
جندها تتخد من طريقة القدماء أمثال آفالطون وأرسطو واقليدس 

ً                                 منواال  هلا، ولنا أن نعود أن نصوصه لنستش ف ذلك، يف شذريتها     
  .ونسقيتها

تشبع ليبنتز بأفالطون، وزيادة على ما صرح به؛  أنه قرأ 
ألفالطون، جنده كذلك يف ميثافيزيقاه حيتذي بأفالطون، خاصة إذا 
ا البىن االساسية هلذا  ما حتدثنا على اجلواهر الروحية اليت اعتقد أ

على   َ ر   ِ ث          ُ هانوفر ع  كما أنه يف . العامل، أحسن العوامل املمكنة
نت عبارة عن حماورات، اك" حبوزة ليبنتز، خمطوطات أصلية ألفالطون

 .هي حماورة فيدون )5( ")ليبنتز(مرتمجة، ملخصة، مشروحة من طرفه 

ويبني التاريخ الذي أدرجه ليبنتز يف أعلى الصفحة أن الرتمجة حدثت 
  . )6(يف شهر مارس 1676عام 

لى تصرحيات ليبنتز إنه ليس من الضرورة مبكان أن نعتمد ع
أو ان يعثر على . العينية، اليت تنص على أنه قد قرأ ملفكر معني
بل لنا أن نستشف . خمطوطات ونصوص هلؤالء املفكرين يف مكتبته

ذلك من خالل نصوصه املتوفرة لدينا، واليت من طريقته يف معاجلته 
فكرين وحتليله هلا؛ تبدوا معرفته الواسعة وإطالعه املكثف على إنتاج م

وفالسفة أفذاذ امثال سقراط، أفالطون، أرسطو، أقليدس 
                      ّ                  هذا إن مل نقل أنه قد إط لع عليها يف نصوصها . إخل...وأرمشيدس

األصلية، خاصة وأنه فضال عن لغته األم قد أتقن أيضا اليونانية 
  .والالتينية والفرنسية

               ً                                        كان ليبنتز معجبا  مبنطق أرسطو، لدرجة أنه اعتقد أن القياس 
Syllogism وحسب ليبنتز . من بني أحسن ما أنتج العقل البشري

يتبقى لنا أن نعرف الطريقة الصحيح الستخدامه، وسيسعى ليبنتز 
الفصل إذ يف . فيما بعد اىل مزج هذا املنهج القياسي باملنهج الرياضي

شكال األحيلل  'أحباث جديدة يف الفهم البشري'الثاين من كتابه 
املوضع ذاته عندما يأيت على ذكر الشكل الرابع ، ويف ة للقياسعرباأل

 - م130ولد عام (  Galienينوه إىل أن العرب ينسبونه إىل جالينوس
تقصيه للموضوع غري أنه ال يعتد بذلك، وهذا بعد ). م200تويف عام 

ا، وال غريه يف أعماله اليت بقيت لن ئاال جند عنه شي نارغم ان" فقال 
تصريح جيعلنا نعود لنؤكد من خالله  )7(."من املؤلفني االغريق 

إطالعه الواسع على جالينوس أوال وعلى أرسطو وعلى ما كتب حول 
تز أن ليبن: أرسطو، حىت ميكننا أن نقولبها، يف ثوب نقول من خالله
وبالتايل . قد علم املنطق األرسطي، وميزه عن اإلضافات اليت حلقته

يكون ليبنتز معينا لنا يف حل اإلشكالية اليت مفادها؛ هل املنطق 
األرسطي ما وضع أرسطو أم كذلك يشمل اإلضافات اليت جاءت 

  بعد أرسطو ؟
يورد يف إذ  ؛عمال ليبنتزيف أ الصورياملنطقي جليا اجلانب يربز 

التحليالت 'أحباثه اجلديدة يف الفهم البشري كتاب الثاين من  الفصل
يورد أن املنطق أيضا ا النص يف هذأرسطو  ألرسطو وكيف أن 'األوىل
مث يشري بعدها إىل  .)Geometry )8 كاهلندسة  لالستدالالتقابل 

. كأول من توصل إىل أعماله)م.ق 287ولد يف عام ( أرمشيدس 
وإننا نبذل جهدا كبريا للتمييز بينهم : "واقليدس وبولون إذ يقول

عندما ال تكون أمساء املؤلفني مذكورة على رأس املقتطفات، متاما  
كما حدث عندما بذلنا جهدا كبريا للتميز بني ما قاله كل من 

م يف مواد تناوهلا كل  قرئنااقليدس وأرمشيدس وبولون عندما  استدالال
  .)9("واحد منهم
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يورد فيها أن أرمشيدس   Clarke كالرك بث ليبنتز يف مراسلة إىل
وقد سعى من خالله إىل ' مبدأ السبب الكايف'كذلك استعمل 

تأصيل موقفه ودعمه بالقوة واملكانة اليت حيملها شخص أرمخيدس يف 
ِ               فإذا ما علم املتلقي بأنه قد أستخد م من قبل أعظم . ذهن املتلقي                                

ا، ويكن هلا االح رتام؛ يكون من الشخصيات العلمية اليت يؤمن 
وقد أورد . السهولة أسره واقتياده إىل املبتغى واملأمول من طرح كهذا

وفيه ) On Equilibrumيف التعادل ("ليبنتز كتاب أرمشيدس 
أرمشيدس استخدم هذا املبدأ لالنتقال من الرياضيات إىل 

  .)10("الفيزياء
الباب الرابع من كتابه أحباث كما أنه يف الفصل األول من 

؛ من بينهم يورد ليبنتز رياضيني ومناطقةدة يف الفهم االنساين، جدي
 Philopatorور تأحد أكرب علماء اهلندسة يف العصر القدمي هو فيلوبا

باالضافة إىل  .وتاريخ وفاته غري معروف) 221 – 213(ولد ما بني 
ما فوهو ليس إقليدس امليغاري تلميذ سقراط،  Euclideإقليدس 

يف االسكندرية يف حكم بطليموس ابن الجوس يعرف عنه أنه عاش 
كما يورد يف هذا   ).املبادئ(م، ومن أهم اعماله .يف القرن الثالث ق

املعارض الكبري ألرسطو واملصلح املنطقي املشهور يف الباب الرابع 
عامل  Scheubeliusو، )Ramistes )1515 – 1572 16القرن 

قليدس يف اهلندسة والذي نشر ستة أعمال أل 16اهلندسة يف القرن 
  .)11(باالغريقية والالتينية

. قرر ليبنتز ختصيص نفسه للرياضيات، يف سن اخلامسة عشر
وقد وجه . وهوبز، وغاليليو، وديكارت ،وقرأ للمحدثني أمثال بيكون

وبعد الباكالوريا ذهب إىل . عناية كبرية للفلسفة اليت درسها يف ليبزغ
مث . 'Ehrard Weigelفيجل  ايرهارد'يينا ودرس الرياضيات على 

، 1672بعد انتقاله إىل فرنسا، يف مهمة كان معلنها سياسي عام 
متكن من لقاء والتعرف على أكرب علماء فرنسا ومفكريها؛ أمثال 

، واطلع على أحباث Huygens، واتصل بـ هويغنس Arnauldآرنولد 
وبعدما متكن ليبنتز من إتقان الرياضيات إكتشف حساب . باسكال

الذي إكتسب من خالله شهرة كبرية كرياضي . 1676لفوارق عام ا
 .)12(بارع

بدأ كان قد   1672عام بعد "يف باريس  أثناء تواجد ليبنتز
مع القليل من الرياضيات بعد وكذا ديكارت دراسته اجلادة هلوبز 

 واألحباثاقليدس، لكن مع ضالعة يف معرفة التقاليد الفلسفية 
 René(ن ليبنتز ملا حاول انتقاد ديكارت اويعتقد . )13("هليةاإل

Descartes 1596–1650(  أنه كان : لضالعته يف معرفة التقاليدفإنه
 Augustineبكتاب االعرتافات للقديس أوغسطني على علم 

قبس أنار كتابات  هالذين أعطيا ،وكتاب مقال يف املنهج لديكارت
  .)14(بهشبا

حساب 'اكتشافه لـ اىل االشتغال بالرياضيات و  حتول ليبنتز
ذا "تبعه ' الالمتناهيات حرص على االتصال بكل من له اهتمام 

اجملال ومن الطبيعي أن يكون اسبينوزا أحد الشخصيات اليت سعى 
ا خاصة وأنه قد أشي يف هذا الفرتة أن له حبثا عن اهللا  عإىل االتصال 

  .)15("والنفس واالنفعاالت استخدم فيه املنهج االستداليل
كن ليبنتز بعد مغادرته فرنسا حنو لندن من مالقاة الرياضي  مت
صديق نيوتن، هذا األخري الذي أجرى معه حوارات   colinsكولنز 

) B. Spinoza 1632 -1677(كما قرأ سبينوزا . كثرية عرب الرسائل
، Ethicsطوط اليد لألخالق قد عرض على ليبنتز خم" كان الذي  

بالرغم . وكان رجاء كالمها معا تبادل اآلراء الفلسفية طوال عدة آيام
ويبدوا من مرجح بأن هذه . من أنه ال مكتوب مسجل حلوارمها

  .)16("املناقشات كانت يف وسط أكثر تكافؤ يف تاريخ الفلسفة برمته
ي قراءة ليبنتز لسبينوزا وديكارت كانت يف جانبهما االهل

إال أن ما جتدر اإلشارة إليه؛ أن ليبنتز . والرياضي والفلسفي والعلمي
بل يف كثريا . مل تكن قراءته يرتتب عنها تسليمه مبا يورده ملن قرأ هلم

ا ضرورية  من األحيان، كان يوجه بعض االنتقادات اليت رأى أ
وهذا ما يبدوا جليا من خالل تصويباته اليت . إلكتمال البحث

 1704 -1632(قليدس، أرسطو، ديكارت، اسبينوزا، لوك وجهها ال
John Locke(أمر أجرب بوترو ... ، وغريهمBoutroux  على أن

حب االستطالع : األوىل"يقول عن ليبنتز أنه ميتاز مبيزتني أساسيتني 
والتعمق يف معرفة األشياء والعثور على ما هو جديد، والثانية حبثه يف 

ا يقبل النقد، بل على ما يستحق أن مؤلفات اآلخرين ال على م
يؤخذ بعني اإلعتبار، مما يدل على استعداد خلقي جيعله ينظر إىل 

  .)17("االشياء نظرة تفاؤلية
تعد السنوات الباريسية يف حياة ليبنتز جد مهمة بشكل خاص 

فقد صنع ليبنتز معرفة شخصية . يف تكوينه وعطائه املنطقي والرياضي
، حىت أننا لرمبا Malebrancheالربنش وم Arnauldمع آرلوند 

اعتربنامها من بني رواد الفلسفة الفرنسية آنذاك، إىل جانب ديكارت 
وبدأ الدراسة اجلادة . الذي درس ليبنتز فلسفته باليد االوىل

 Christiaan للرياضيات العالية حتت وصاية كريستيان هوجين 

Huygens . هذا التاريخ كانت إال أن حدود معرفة ليبنتز الرياضية يف
عندما "؛ 1673إذ يف زيارة للجمعية امللكية يف لندن يف  .مربكة

أعلن من طرف جون . ليبنتز عرض إكتشافه الرياضي الذي اوجد
الذي أعن أنه سبق من قبل الرياضي الفرنسي  John Pellبول 

رغم أن اجلمعية امللكية  )François Regnauld")18فرنسوا رونالد 
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أسبوع يف  1676قضى ليبنتز سنة كما   .ع عمل ليبنتزنشرت املهم م
، )Isaac Newton 1642 - 1727(لندن والتقى بكل من نيوتن

وبويل، كما قضى يف هولندا شهران متكن خالهلما من لقاء 
  .)19(أسبينوزا

مل مينع ليبنتز صغر سنه من أن حياور، ويتبادل األفكار مع 
ما يبديه حينما يراسل  وهو. مفكرين كبار، يفوقونه سنا ومعرفة

الذي مجع بني املمارسة  Hardyتيوفيل، إذ حيدثه عن هاردي 
وحسب ليبنتز فإن هاردي كان يشغل . السياسية والبحث العلمي

مستشار قصر باريس، وهو يف الوقت ذاته عامل هندسة ومستشرق 
حيث حيدث ليبنتز تيوفيل عن هاردي وعن . ومهتم باهلندسة القدمية

مارينوس (هو الذي نشر شروح "حظه قائال عن هارديعمله وما ال
Marinus ( على معطيات)Data ( أقليدس على اعتبار املقطع املائل

للمخروط الذي نسميه باالهليليجي خمتلف عن املقطع املاثل 
بدا له زائفا ومل استطع  Serenusوذلك ألن استدالل . األسطواين

قابلته كان يف عمر السيد التغلب عليه بتحذيرايت خاصة وأنه عندما 
وكنت مازلت شابا والفارق بيننا ال يسمح بأن ) Raberval(روبرفال 

  .)20("أكون مقنعا له رغم ما حاولته معه
كان ليبنتز خيطط إىل إنشاء آكادمييات علمية متعددة، وهو 
: عذر جعله يزور العديد من املدن والعواصم األوروبية األخرى كـ

يف  ساكسونياعاصمة والية (Dresden دن ، دريسBerlin برلني 
؛ وهي زيارات من ) النمساعاصمة ( Vienna، وفيينا )ياأملانشرق 

ا أن أعطته فرص للتواصل مع شخصيات بارزة والمعة، مثل   شأ
و ڤ، واألمري أوجني دي ساCzar Peter the Greatكزار بيرت العظيم 

كما كان على . ة لفلسفته مساها املونادولوجياالذي وضع له خالص
معرفة بالبارون دي بوانبورغ الذي تعرف عليه يف نورمربغ، إذ بدعم 

لكن مساعي ليبنتز يف . من هذا األخري دخل ليبنتز عامل السياسة
تأسس آكادمييات علمية مل تثمر سوى واحدة منها هي كلية العلوم 

بروسيا فريدريك األول  يف برلني اليت أسست مبساعدة من ملك
)1657-1713(.  

فكر بين عليها انسس اليت لزاما علينا وحنن حناول أن نستبني األ
إىل  كذلك  نعوديف دعوته إىل ترميز العلوم وبالتايل توحيدها، أن ليبنتز 
العميق كي نكشف ذاك األثر ،  بعدما عرجنا على تكوينه عصره

عودنا . حنو ترميز العلوم توجيه فكر ليبنتز الذي لعبه هذا الوسط يف
وإمنا حماولة إلبراز األثر والتأثر الذي  ،باب التأريخيكون من ن هذا ل

أما . دون سواها وهذا جانب جهة و نتج عنه ما لليبنتز ولفكره من 
اجلانب اآلخر فإنه ما نرجوها هو أن تكون خطوة خلف ليبنتز، 

ليبنتز  هذا وجد يفو . حملاولة الوصول إىل الفهم الصحيح ملا رمى إليه

للصعوبة اليت تكتنف من حياول فهمه على كان مدركا   قد نفسه
من يعرفين فقط من خالل كتابايت "أحسن وجه، فقال عن نفسه 

  .)21("املنشورة ال يعرفين
واكب ليبنتز عصره ومستجداته املنطقية والرياضية، من خالل 

طريق  االطالع على نصوص املناطقة والرياضيية مباشرة، أو عن
مراسلتهم، واستفتاحه معهم مواضيع منطقية ورياضية وغريها، ومن 

' دي مريي'ما يكتبونه يواكب  بني علماء الرياضة الذين كان
حينما يلفت اىل ضرورة  يشري إليهم(حيث ' هيوجينز'و ' باسكال'و

كانوا يدرسون  من بني منحسب ليبنتز هم هؤالء و  الصدفة واحلظ،
الصدفة اليت تفتح باب االحتمال . )22( )الصدفة يف االلعاب

Probability وقد  كان ليبنتز قد درسه من خالل فن االكتشاف ،
  .الذي يدرس وفقه كل احلاالت املمكنة

حنن نشري إىل اجلدل الذي قام بني نيوتن وليبنتز حول أسبقية 
يف هذا وأحقية اكتشاف حساب التفاضل والتكامل، لكننا ال نود 

وال حىت اجلدل الذي قام  ه،كتشافا ش أسبقية ليبنتز يف ناقأن ناملقام 
 ،واجهةاليف  ليبنتز منا نود أن نلفت اإلنتباه إىل تواجدإو  بعينه، بينهما

 لوال مقدرتهو . الرياضية العظيمة االكتشافاتمع من ينعت إليهم 
بلوغ مصاف املبدعني يف أي علم  أمكنهملا الفكري، ونبوغه  العلمية

ما يفتح باب احلديث عن إبداعات أخرى أو  من العلوم، وهو
خاصة إذا ما علمنا . التأسيس ألحباث مل يتمكن من إجنازها بنفسه

طاملا سعى إىل الوصول إىل لغة رمزية عاملية يدخل حتت لوائها  لأنه 
  .كل العلوم

عام  متكن يفحيث بالفعل مؤهل إلجناز عظيم؛ ليبنتز كان 
 Differential من نشر  اكتشف حساب التفاضل 1684

Calculus . ذا العمل . 1675الذي كان قد اكتشفه عام ونثر 
كما أصدر ليبنتز أحكام تقييمية . )23(بذور الصراع بينه وبني نيوتن

رغم التحفظ الذي نبديه حيال مثل  -لبعض األعمال الرياضية 
إال أننا نقول أنه من غري املتيسر ألي أحد أن  -هكذا أحكام 

كام، دون أن يكون على إطالع ودراية واسعة يصدر هكذا أح
ليبنتز يتحدث عن السيد  وجند . باجملال الذي يصدر فيه أحكامه

الطبيب احملرتف، املؤلف املمتاز "الذي قال عنه  Conringكوترنج 
يف مجع املوضوعات باستثناء الرياضيات، كتب خطاب لصديق يف 

الفيلسوف  Viottusهلمسناد كان مهتما باعادة طبع كتاب فيوتوس 
وقد أرفق الكتاب . املشائي، حاول فيه تفسري التحليالت ألرسطو

)*(باخلطاب الذي تعرض فيه كونرنج لقول بابوس
 Pappus ) أن

التحليل يفرتض اكتشاف اجملهول بان يفرتض ويصل بذلك إىل 
  .)24( )"'على حد قوله'حقائق معروفة، وهذا ال يتفق مع املنطق 
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كبري باملنطق يف نصه األرسطي وفيما كتب كان إهتمام ليبنتز  
فاطلع على نصوص . حوله وما أضيف له، ومهتم كذلك بالرياضيات

املبدعون األوائل وعمن كتبوا حوهلم وهو ما يتضح من خالل 
نصوصه، إذ يقول يف أحباثه اجلديدة يف الفهم االنساين عن بروكلس 

أقدم علماء أحد  Thales of Miletusأنه ذكر أن طاليس املالطي 
اهلندسة املعروفني، رغب يف إثبات القضايا اليت قرر إقليدس 
وضوحها، كما أن أبولونيوس أثبت مسلمات اخرى، وكذلك 

الذي   Robervalكما يقول ليبنتز عن املرحوم روبريفال. )25(بروكلس
) العناصر اجلديدة(من خالل شهادة ليبنتز تبني أنه حاول نشر 

أن آرنولد كذلك قد سعى لذلك بكتابه  ويضيف ليبنتز. للهندسة
  ). العناصر اجلديدة(

يقارن ليبنتز بني معاصريه، ويف مقارنته هذه يستحضر املبدعون 
عكس ما فعله السيد 'لقد فعل آرنولد "ويقول . األوائل أمثال اقليدس

أن ما نعتربه . بل أنه افرتض أكثر من اقليدس) Roberval(روبرفال 
قد يكون . سواء كانت واضحة أو غري واضحة أحيانا مبادئ أساسية

ولكن بالنسبة لتشييد . أفضل بالنسبة للمبتدئني الذين توقفهم احلرية
العلم، األمر خمتلف وهذا  ما نأخذه أحيانا يف األخالق ويف مناذج 
املناطقة ذات الرصيد الطيب وإن كان جزء منها مازال غامضا 

ن املهم أن نثبت كل لقد أعلنت منذ زمن طويل أن م. وخمتلطا
بديهياتنا الثانوية اليت نستعملها عادة وذلك بأن خنضعها لبديهيات 

أو مباشرة أو غري قابلة لإلثبات واليت أمسيها باملتطابقات . )26("     ّ                                                   أولية  
  .وهنا حياول التقليل من عدد البديهيات

ربطت ليبنتز ببعض الرياضيني مراسالت علمية يف مواضيع 
                            ِّ                ن كثريا ما يورد مالحظاته، ويذك ر بأنه قد أوردا رياضية معمقة، وكا

إذ يف مراسلة لـ تيوفيل يذكر أنه يتوجب علينا التقليل من . قبل ذلك
وجيد أن روبرفال يوافقه، فيدعم موقفه من . Axiomsالبديهيات 

وقد حكيت لك كيف أنقص السيد "خالله خماطبا تيوفيل قائال 
ليدس بأن أخضع بعضها عدد بديهيات أق) Robervalروبرفال (

   )27("لبعض
م كيستيان وولف  ،من بني الرياضيني الذين كان على صلة 

وفيها عزز النتيجة املتوصل إليها من  1713وكان قد راسله سنة 
  :خالل املعادلة التالية

) x	ل	بالنسبة	 1
)28(
 

 Foucher labbeاألب فوشيه كما ورد لدى ليبنتز اسم 
أي الشك  ؛د الفلسفة اآلكادمييةنساالذي   ،)1696 – 1644(

مقال يف البحث : فوشيه أهم مؤلفاتومن  .على طريقة شيشرون
عن احلقيقة، أو عن فلسفة األكادمييني، باريس، نقد البحث عن 

عن حكماء القدماء باريس . 1675باريس عام ) ملالربنش(احلقيقة 
  )29( .1682عام 

كانت هذه و  .)30("شيءغمر النور كل "البابا إسكندر يقول 
العبارة حسب جون غريبني إعالن وخري دليل على بزوغ عصر 
ا البابا عن حدث صدور كتاب إسحاق نيوتن  األنوار، حينما عرب 

 Philosophiae Naturalis Principia( 1687سنة 

Mathemaxica  املبادئ األساسية الرياضية للفلسفة الطبيعية .(
ه، هو الصعوبة اليت تكتنف حتديد تواريخ لكن ما ينبغي التنبيه إلي

اية آخر؛ نظرا لتداخل املعطيات اليت كانت  حمددة لبداية عصر و
تاريخ الفقد يتفق باحث يف . سببا حدوث هذه النقالت احلضارية

  .يف التاريخ عامة معه آخرقد خيتلف لكن علم مع جون غريبني، لل
يث لتأسيس وسعي حث ،إذا كان التنوير دفاع عن العقالنية

فان هلذه احلركة اليت طبعت عصر مسي بامسها  ؛خالق واملعرفةاأل
 .أثر على مفكرين وعلماء وفالسفة عايشوا هذا العصر ؛عصر لألنوار

 ،املذاهب املسيحية املختلفة لتوفيق بنيمن مساعي ليبنتز لوبالرغم 
من خالل جهوده العلمية ف .هذا العصرتأثري عن فإنه لن يكون مبنئى 

التنوير هو  وإذا كان. يتبني أنه مل يكن مبنئى عن ذاك األثر ،املعرفيةو 
حباث ليبنتز املنطقية فإن أسعي حنو تأسيس املعرفة على بىن عقلية، 

  .والفلسفية ال خترج عن هذا الباب
تتبع ليبنتز مستجدات عصره العلمية والفكرية، وكان على علم 

إذ يف . تستشرف املستقبلومنه جاءت أحباثه موافقة للراهن، و . ا
حماولته تطبيق اهلندسة واحلساب، على املنهج املتبع يف بلوغ املعرفة؛ 

 (*)دي ويتيقول ليبنتز أنه مسع أن . سعيا منه إىل الرمزية
witt 

(jean)  بتطبيق املتواليات اهلندسية أو العدية الرتكيبية "كان له اهتمام
  .)31("لنجاح املنهج

عصر هو لرياضيني و صر إبداع ومتيز لإن عصر ليبنتز كان ع
فالصورة العامة اليت حاولت البزوغ من خالل متياز، االفكر الرياضي ب

م ال وما ميكن أن يكون  ،قوي بالرمز والعددأحباثهم هي جتسيد إلميا
من بني البواعث اليت هو و . واعد معريفعلمي و هلما من مستقبل 

حىت ميكننا أن . ذا القرنحباث الرياضية غزيرة يف هنتائج األ تجعل
اليت شكلت و  ،عصر الرموز واالكتشافات الرياضية هأن ه؛نقول عن

  .املتأخرةقاعدة وأصول ترتكز عليها الرياضيات يف العصور 

يف حقل   Newtonاسهامات نيوتن تربز يف عصر ليبنتز؛ 
  Laplaceوالبالس physics mathematicalالفيزياء الرياضية 

، celestial mechanics  يف آالته االهلية) 1827- 1749(
 the  يف نظرية املوجة  Cauchyو كوتشي  Lagrangeالجغونج 

wave theory و بواسون ، Poisson فوريي ، Fourier وباسل ،
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Bessel  يف نظرية احلرارة the theory of heat . )32(  لكن تبقى
اليت كان هلا أثر على فكر  ،السابع عشرأهم اكتشافات هذا القرن 

 the analyticاهلندسة التحليلية هي  -بطريقة أو بأخرى  -ليبنتز 

geometry   من قبل ديكارتDescartes إسهامات يف نظرية ،
، يف Fermatمن قبل فريمات  theory of numbers  theاالعداد 

، يف اهلندسة ويف الفيزياء الرياضية من Harriotاجلرب من قبل هاريوت 
 the differentialقبل باسكال، واخرتاع حساب التفاضل 

calculus  كلها سامهت يف جعل القرن   .نفسه من قبل نيوتن وليبنتز
اإلضافة إىل ومنه فهذه االكتشافات جمتمعة ب. )33(السابع عشر بارز

تكوينه املنطقي والرياضي؛ هي ما كان يلعب دور املوجه اخلفي لفكر 
  .ليبنتز حنو البحث عن الرمزية يف املنهج واملعرفة وكذا اللغة

أن نعترب عصر ليبنتز ملهم وحافز على االبداع بالنسبة ميكننا 
لليبنتز نفسه، نظرا لتفرد هذا العصر بذاته عما سلفه، فقد اصطبغ 

ا سلطة العصر الوسيط، هذعن ط ومنو األزمة اليت نتجت بنشا
االخري الذي مشل سلطة احلكم والقانون والتعليم والدين وكل ما 

إذ عن االزمة اليت . ذو الغلبة يوجه الفرد حنو أغراض ال تعيق أهداف
الذي من خالله جتلت و تنامت إبانه نتج عصر مسي بعصر النهضة، 

والثقافات واألعراق حتث لواء العلم،  بعض الوحدة رغم تعدد اللغات
  .)34(إذ كان هذا االخري قوة ودافع  لوحدة سياسية وثقافية

واثبت عجزه يف ، بدت من داخل املأساةليبنتز رغم أن عصر 
صراع ، وهو مبعىن ما يعرب عن الخالقيال اجتماع الرأي واالنفالت اال

يار خالقي لطبيعة يف اجلانب االاملشكل ويكمن . والوشوك على اال
ن ليبنتز ذا إال أن هذه الظروف جعلت م. ويف حرية االنسان ،احلكم
رويب إىل البحث عن مبادئ و كونه سعى من أجل املستقبل األ،  أمهية

العلم، القانون، والدين تعتمد ، حىت أن حبوثه يف عقلية حلل املشكلة
  . ً ا  حكم     ً   واقعا  و  ةلعامليالواقع على ايف 

حض ما جاء يف كتاب االخالق لصاحبه بدليبنتز حينما يقوم 
وقد نقد القضايا العشرين االوىل من اجلزء األول مهتما مبا "اسبينوزا 

يصحح البعض : فيها من تعريفات وبديهيات وبديهيات واستدالالت
، 5: والقضايا 4، 3، 2)التعريفات(ويوضح ما فيها من غموض 

التعريفات (ها أو يثبت) 7، 2البديهيات (أو يبني عدم جدواها ) 8
: القضايا(ويضيف إليها املالحظات واالستدالالت املساعدة ) 8، 7
4 ،5 ،76"( )35(  

ا  مما خيتلف وينتقد فيه ليبنتز لوك هو صورية املنطق وفائد
اعتقاده أن صورية املنطق غري مفيدة وحياول "حيث يعارض لوك يف 

منا يف إعددة و ة املتيسة وخاصة االقيسيياثبات أن العيب ليس يف األق

حيث أن الصورنة تستلزم استعمال  )36("اننا مل حنسن استخدامها
  .املنهج الرياضي ورموز الرياضيات على املنطق

كتابه أحباث جديدة يف الفهم يف الفصل الثاين من  ليبنتز يورد 
ذا الكتاب فال لورانت االنسان  Valla Lauont  )1406 – 

إذ من أهم أعماله حوار  15عامل لغوي مشهور يف القرن ) 1457
، 1499ضد أرسطو عام  dialectica contra aristotelios عام ،

1518de libertate arbitrif   de voluptate et vero bono.  
وهو ما يربز إهتمامه بعلماء اللغة  )37(عن حرية االختيار 1519عام 

اليت سنجده فيما بعد يسعى إىل تأسيس لغة عاملية واسطة بني 
.لعلوما  

إن تكوين ليبنتز املنطقي والرياضي والغوي واملعريف، ومراسالته 
مع أبرز الفالسفة وعلماء الرياضة، وحىت الظروف السياسية 
واالجتماعية هلا أثر عميق على توجيه فكر ليبنتز، وهذا ما ميكن أن 

فبزوغ فكرة وحده العلوم حتت لواء اللغة الواحدة ، مث . نستخلصه
د املصطبغ بالرياضيات عند ليبنتز، تعتربان ركيزتان املنهج الواح

أساسيتان لظهور املنطق الرياضي، وقد وجدنا أن ليبنتز من خالل 
جهود الرتميزية؛ أنه حيمل صفة املبشر األول بظهور منطق على منوذج 
الرياضيات، وهذا من خالل إميانه بإمكانية تطبيق اهلندسة واحلساب 

إمكانية وجود لغة رمزية عاملية جتمع كل مث اميانه ب. على املنطق
هي افكار تتداخل وجتمعها الوحدة يف عمقها، ومع سعيه . العلوم

املضمر واملعلن أحيانا لتوحيد الشعوب واألديان حتت لواء واحد، 
ا وهو ما ميكن أن . تنتفى من خالله كل تفرق مهما كانت منطلقا

ة وعلم وسياسة نفسر من خالله تعدد جماالت اشتغاله من فلسف
  ...وصناعة وقانون
  "الهوامش
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  جون رولز والتصور اإلجرائي لنظرية العدالة
   سلطاني فاطيمة  

  " تطوير للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية "  مخبر
  سعيدة - موالي الطاهر .جامعة د

  " العدالة هي الفضيلة األولى بالنسبة للمؤسسات االجتماعية، مثل الحقيقة بالنسبة لألنساق الفكرية" 
John Rawls, Théorie  de la justice)( 

     
ا إحدى  الفضائل األربعة الكربى، عرفت العدالة منذ اليونان على أ

، حيث يعترب أفالطون "احلكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة" وهي
العدل على رأس هذه الفضائل وهذا األخرية فضيلة تظهر يف الفرد 

إن العدالة وهي موضوع حبثنا، وإن كانت :"والدولة، حيث يقول
ا توجد أيضا يف الدولة ، )1("توجد يف الفرد بوصفها فضيلة له، فإ

يبين أفالطون مفهوم حقيقي للعدالة انطالقا من طبيعة البشر، 
فالعدل ال يقوم على املساواة وإمنا يقوم على التوازن الطبقي، الذي 
ميثل منوذج النظام العادل عندما تؤدي كل طبقة مهامها ووظائفها 

  .اخلاصة حسب استعدادات البشر
عند األفراد، عندما يلتزم  وعليه؛ تتحقق العدالة يف املدينة وكذلك     

كل فرد حدود طبقته اليت ينتمي إليها وال حياول أن يتعدى نطاقها 
اخلاص، وإن هو حاول ذلك فمثله كمثل من حياول أن يعتدي على 
ملكية الغري أو يعمل على حرمانه منها وبالتزام هذه الفضيلة يتحقق 

  . العدل
على أن يسمي عادال ويعرف أرسطو العدل بأنه الفضيلة اليت حتمل   

اإلنسان الذي يتعاط العادل يف سلوكه باختيار عقلي حر والذي 
يعرف كذلك أن جيريه على نفسه بالنسبة للغري وأن جيريه بني 
أشخاص آخرين، والذي يعرف أن يعمل ال على الطريقة أن يعطي 
نفسه أكثر وجاره أقل إذا كان الشيء نافعا وعلى العكس إذا كان 

ذي يعرف أن ينصف غريه من إنصاف مساواة تناسبية  ضارا، بل ال
  )2(.كما لو كان لبعض يف خصومات األغيار

ومييز أرسطو بني العدل الكامل والعدل اجلزئي الذي يتألف من     
والعدل  commutativeالتعويضي أو التباديل   العدل: نوعني ومها
فراد ويسمى فيهتم األول باملبادالت بني األdistributive  التوزيعي 

بالعدل القانوين، بينما يهتم الثاين بتوزيع الثروة املشرتكة بني أفراد 
  .اجملتمع والدولة ويسمى الثاين بالعدل السياسي واالجتماعي

لقد اهتمت معظم النظريات يف الفلسفية األخالقية بالبحث يف      
 ماهية العدالة وسبل حتقيقها،  وتعد نظرية العدالة عند الفيلسوف

إحدى النظريات املعاصرة اليت كان هلا أثر "   جون رولز"األمريكي 
 فلقد طرحت بليغ يف تاريخ الفلسفة السياسية واألخالقية املعاصرة،

ت كبديل على األنظمة اليت أمهلت حرية اإلنسان وجردت العالقا
، ليتجاوز من خالل ذلك الفلسفة اإلنسانية من كل وعي أخالقي

نظريته  (*) )John Rawls(جون رولزلقد طرح األجنلوساكسونية، و 
يف  مهيمنة يف العدالة كرد فعل على الفلسفة النفعية، اليت كانت

فهذه األخرية اهتمت بالرفاهية العامة، وأمهلت يف مقابل  أمريكا،
ولذلك يصرح رولز بأن نظريته جاءت  .ذلك احلرية والسعادة الفردية

إن هديف هو إجياد نظرية " :بقوله كبديل للطرح النفعي الكالسيكي
يف العدالة متثل بديال عن الفكر النفعي عموما وبالتايل عن مجيع 

إن هدفه هو حتقيق عدالة  )3(".االشتقاقات املختلفة املتفرعة منها
اجتماعية قائمة على مبدأي احلرية واملساواة؛ حبيث جيب أن نضع 

ا، عكس للحرية قوانني من أجل احلفاظ على أكرب قدر ممكن منه
الطرح النفعي الذي يدعوا إىل التضحية باحلرية من أجل حتصيل أكرب 

 مادامت نظرية العدالةقدر من املنافع االجتماعية واالقتصادية و 
فأين يتجلى هذا البديل؟ فهل  طرحت كبديل للمذهب النفعي،

يتجلى من خالل تطبيق العدالة كإنصاف داخل املؤسسات 
  االجتماعية؟  

لعدالة كإنصاف باملؤسسات االجتماعية، مثلها مثل ارتبطت ا   
احلقيقة بالنسبة لألنساق املعرفية، حيث أصبحت هناك عالقة تالزم 
بني العدالة واملؤسسات االجتماعية، فدور املؤسسة هو توزيع اخلريات 

  . األساسية واألولية و الوظائف االجتماعية توزيعا عادال ومنصفا
رولز إعطاء تصور آخر للعدالة، تصورا وفق هذه املقاربة حياول  

ايتيقيا ال أخالقيا كما ألفناه يف الفلسفة األخالقية الكالسكية، 
يف شكل عقد اجتماعي  حل إجرائي للعدالة وذلك من خالل تقدمي

دف التفاهم والتشاور واالتفاق لصياغة  قائم على أسس عقالنية 
من أجل تطبيقها    les principes De La justice مبادئ العدالة

   .داخل املؤسسات االجتماعية وحىت السياسية

    :داخل المؤسسات االجتماعية مبادئ العدالةتطبيق  
يذكر جون رولز مبدآن للعدالة ويعتقد أنه ميكن اتفاق عليهما يف    

الوضع األصلي، ولكن صياغتهما األوىل مؤقتة وميكن مناقشة هذه 
  .املبادئ يف عدة صياغات
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  : )4(رأ البيان األول للمبدأين كالتايلونق   
                           ٍ                جيب أن حيصل كل شخص على حق متسا و يف املخطط أكثر  -1

اتساعا من احلريات األساسية املتساوية املتوافق مع خمطط مماثل 
 .من احلريات لآلخرين

جيب ترتيب حاالت الالمساواة االقتصادية واالجتماعية حبيث  -2
 :تكون

  .ا ملصلحة كل شخصمتوقعة بشكل معقول على أ -)أ( 
  .االلتحاق باملواقع واملناصب مفتوحا للجميع  -)ب(
يتفق األفراد يف الوضع األصلي وحتت حجاب من اجلهل على       

وبطبيعة احلال فإن  .ميكن أن يتفقوا على غريهمو ، هذان املبدآن
للمتفاوضني مطلق احلرية يف أن يستعرضوا سائر مبادئ العدل اليت 

السياسي، ليختاروا من بينها أو من خارجها ما يتناسب عرفها الفكر 
   )5( .مع الظروف و الضوابط اليت يتفاوضون يف ظلها

إجبار املتفاوضني على هذه  ليس هذا التعاقد رولز من هدف 
م ا   املبادئ، بل أ املتفاوضني  كنتيجة حتمية لعقالنيتهم ألنخيتارو

صياغة   إىل للوصول انيا املؤدمواطنني أحرار، فالعقالنية واحلرية مه هم
كاألساس إلجياد العدالة واحلفاظ ما يعد  التمسك .مبدأي العدالة

م والرتجيح  بينهما، يف حالة وجود التعارض  على حقوقهم وحريا
وللحصول على حصصهم يف اخلريات األولية الطبيعية منها 

صول واالجتماعية واالقتصادية، ولضمان حتقيق تساوي الفرص يف احل
  .على مواقع السياسية 

طبق هذه املبادئ بشكل رئيسي على البنية األساسية للمجتمع،  ُ ت      
وحتكم التخصيص حلقوق والواجبات وتنظيم التوزيع للمنافع 

  .)6(االجتماعية واالقتصادية
على ضمين  وبشكلاألفراد املشرتكني يف الوضع األصلي  يتفق     

اخلري واحلياة املطلوبة واملعقولة أنه جيب أن يرتبوا تصورهم حول 
م غري واعيني .االجتماعية، على مبدأ حفظ احلريات األساسية رغم أ

م الشخصية حول اخلري م وميوهلم وتصورا   .بأهدافهم وتعليقا
إن رولز عند حتديده للحريات األساسية يذكر املسائل التالية،     

مكان احلصول على احلريات السياسية، حق الرأي، حق التشريع و إ
مناصب االجتماعية والسياسية، وحرية إبداء الرأي وحرية الوعي، 

  )7( .وحرية التفكري، وحرية استمرار، وحفاظ امللكية الشخصية
أن و احلريات األساسية، يؤكد على  إن مضمون املبدأ األول     
 فتكون يف الوضع األصلي يسعون إىل توزيع اخلريات األولية فراد األ
واملبدأ ، يريدون توزيعها ريات األساسية ضمن تلك احلقوق اليتاحل

ا الفكر الليربايل  األول يركز على تلك احلريات اليت مل يعرتف 
  .   الكالسيكي

احلرية هي أعلى اخلريات والقيم يف اجملتمع، احلرية أمسى اخلريات،     
  . )8(داففهي وسيلتنا إىل حتقيق أهدافنا أيا ما كانت طبيعة هذه األه

 فالعدالة الكالسيكية ال جتيز وحتت أي تربير كالعدالة االجتماعية     
حقوق  األقل حظا يف اجملتمع، ولذلك  تساوي الفرص أو حفظ 

بني احلريات األساسية من مرتكزات نظرية رولز قائمة على التمييز 
  .جانب واحلريات السياسية واحلريات االقتصادية من جانب آخر

رولز ترتيب تسلسلي هلذه املبادئ؛ حبيث يسبق األول  يوجب     
الثاين، وهذا الرتتيب يعين؛ أنه ال ميكن  تربير انتهاكات احلريات 
األساسية املتساوية املصانة بواسطة املبدأ األول، أو تعويض عنها 

  . )9(خالل منافع اقتصادية واجتماعية
، ألنه املبدأ الثاينينفذ املبدأ األول كامال قبل أن يأيت  بداية جيب 

 تأمني وضمان احلريات األساسية، جيب أن يقوم اجملتمع  يف البداية ب
ختدم احلريات  مؤسسات االجتماعيةوذلك من خالل إنشاء 

يأيت دور املؤسسات األخرى واليت توزع وتضمن   األساسية  وبعدها،
  .اخلريات األولية األخرى

ثاين، نقول إن هذه األولوية ولشرح أولوية املبدأ األول على ال     
بني احلقوق  -املقايضة كما يقول االقتصاديني-تلغي املبادلة  

األساسية واحلريات اليت يعطيها املبدأ األول واملنافع االجتماعية 
واالقتصادية اليت ينظمها مبدأ الفرق، فعلى سبيل املثال ال ميكن 

أساس أن  جلماعات معينة من احلريات السياسية املتساوية على
حصوهلم على هذه احلريات قد ميكنهم من أن يعطلوا خططا 

ويعتقد جون . )10(حيتاجها النمو االقتصادي والكفاءة االقتصادية
رولز أن املبدأ األول يغطي مبادئ الدستور اجلوهرية أما الثاين 

   )11( .ضي مساواة منصفة للفرصتفيق
اخلريات ين، ألنه يعترب يقدم رولز املبدأ األول على املبدأ الثا     

اليت يريد األفراد يف الوضع وعلى رأسها اخلريات األولية  األساسية
 وهلذا فإن املبدأ األول لنظرية العدالة ،األصلي توزيعها بشكل عادل

كما يدعوه ،  العادل اجملتمع هذا ق جلميع أفراداحلضمان هذا ل يسعى
ي جيب أن الذ، société bien ordonnée مجتمع جيد التنظيم

تضمن واملبادئ اليت  األسسيضع ؤسسات األساسية، أو امل يشكل
  . وبعدها يضمن إجراء احلقوق -كالدستور  -هذا احلق أوال

وما أن يفرغ املتفاوضني من صياغة املبدأ األول املتعلق بتوزيع     
احلرية حىت  يشرعوا يف صياغة املبدأ الثاين؛ املتعلق بتوزيع اخلريات 

ألخرى، وهو أمر طبيعي تفرضه ندرة هذه اخلريات، فالعامل ال األولية ا
يتيح للبشر ما يكفي إلشباع حاجة كل إنسان،  ولو كان األمر  
كذلك ما ثارت مشكلة التوزيع إطالقا، لكن الواقع غري ذلك سواء 

. )12(يف جمال اخلريات املادية أو يف جمال الفرص واملزايا االجتماعية
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ف من قسمني كما أشرنا يف بداية مناقشتنا ملبادئ فاملبدأ الثاين يتأل
، والقسم الثاين هو "مبدأ تكافؤ الفرص"العدالة فالقسم األول هو 

  .)13("مبدأ االختالف"
إن مبدأ االختالف قائم على تفاوت املنافع وليس على املساواة       

إىل  بدورها تؤديبني املنافع األولية، وذلك لوجود فوارق اجتماعية 
احلريات األساسية، أو ميكن أن تؤدي إىل انتهاك يف  دم التساوي ع

بعض احلريات املمكنة، ميكن أن تكون بسبب حتسني الوضع 
االقتصادي والتوسع أكثر يف الرفاهية فلهذا نظرية العدالة ترفض هذا 

  .الطرح،  فهي ال جتيز هذا النوع من التفرقة وعدم التساوي
لة اإلجرائية الصرفة، هي أنه ال تبقى هناك إن امليزة العملية للعدا   

ائي للظروف والتغري النسيب ملواقع أشخاص  ضرورة لتعقب التنوع الال
فهذا التفاوت وعدم التساوي يف القدرات الطبيعية . )14(معينني

له ميكن  لبعض األفراد نتيجة احلظ ال ذي وقعومواقع االجتماعية، وال
فلهذا يعتربه وي للثروة واإلمكانيات أن يكون أساس التوزيع غري متسا

ألنه بعيد عن العقالنية واحلس ؛ توزيعا عادال ومنصفارولز ليس 
  .بالعدالة

وقد رأى رولز مهمته األساسية يف صياغة مبادئ العدالة وإحياء      
ا،  اإلميان يف إمكانية اإلرادة الواعية الختبار الناس األخالقي مبساعد

دالة مدعوة بالدرجة األوىل للقضاء على عدم وبرأيه فإن مبادئ الع
التكافؤ يف توزيع اخلريات املادية وبعد ذلك، تثقيف املواطنني 
ومتكينهم من الكشف عن قدرات واملواهب اليت وهبتها الطبيعة 

  .)15(هلم
إن مبدآ العدالة يشكالن احملور األساسي للعدالة يف اجملتمع،      

جملتمع تكون يف خدمة املبدأين، مبعىن أن مؤسسات وأنظمة ذلك ا
فبعض هذه املؤسسات تعمل على محاية احلقوق واحلريات األساسية 
و بعضها اآلخر، يشمل املؤسسات االقتصادية والسياسية يركز على 
املبدأ الثاين و يعمل على حفاظ على املساواة يف الفرص وضمان 

  .املساواة يف مناصب االجتماعية و السياسية 
مبادئ العدل والقواعد األولية يف فكر رولز تفرتض  إن صيغة  

ّ  فمن جهة تعد  : إمكانية تقسيم البناء االجتماعي إىل قسمني كبريين           
اليت حتدد وتضمن احلريات املتساوية  –مظاهر النظام االجتماعي 

مبثابة  -للمواطنة، واليت تدار وتوجه من طرف املبدأ األول للعدل
ّ                  املوج ه إىل االجتاه سياسي  ومن جهة أخرى فاملظاهر . بشكل واضح   

وهي تدار وتوجه من  -اليت تثبت ال مساواة اجتماعية واقتصادية
  . )16(ترتبط بالفكر االقتصادي -طرف املبدأ الثاين

أولية  هي توزيع خريات العدالة كإنصاف يف ة الرئيسيةفالنقط   
Biens premiers رص واملنافع االجتماعية و احلريات األساسية والف

يكون هذا  حبيث املساواة بني مجيع أفراد اجملتمع،و  ...والدخل والثروة
يزات أكثر وأحسن بالنسبة للطبقة األقل حظا له مم يالتوزيع متساو 
لتقييم احلاالت غري مبثابة املعيار املبدأ الثاين  ويعترب يف اجملتمع،

  .ساوية من ناحية العدالةتم
اقبة مثالية من أجل تطبيق وبذلك يتصور رولز أربع مراحل متع  

  : )17(مبادئ العدالة يف املؤسسات وهي
 .اختيار املبادئ -1

 .اختيار املؤسسات سياسية مطابقة للمبدأ األول -2

 .اختيار مؤسسات اقتصادية مطابقة للمبدأ الثاين -3

  .  تطبيق القواعد من طرف القضاة واإلداريني -4
بدأ األول وهو امل: وعليه فرتتيب املبادئ يكون على النحو التايل 

احلفاظ على احلريات األساسية يكون يف البداية، مث التساوي يف 
الفرص جلميع أفراد اجملتمع، مث توجيه عدم التساوي ملصلحة الطبقات 

  .أصحاب الدخل األقل
   :في صياغة المبادئ الوضع األصليدور  

 - كما ألفناه سابقا   االجتماعي رولز من التعاقد هدفمل يكن     
من أجل إعداد شكل معني من  -فالسفة العقد االجتماعيعند 

احلكومة وإمنا اهلدف من هذا االتفاق هو صياغة مبادئ للعدالة 
إن هديف هو أن أقدم مفهوما عاما :" وهذا صرح به يف قوله.جملتمع ما

لنظرية التعاقد للعدالة يعمم وحيمل إىل مستوى عايل من التجريد 
  .)18("خرين لوك، روسو، وكانط ، كما جندها عند آاالجتماعي

يف املوقف األصلي جيتمع جمموعة من األفراد يتسم كل واحد      
فيها باحلكمة العامة واجلهل اخلاص، وحيث يسعى كل واحد إىل 
حتقيق مصلحته لكنه يعجز كل العجز أن مييز ما بني مالحمه ومالمح 

  . )19(اآلخرين
 يف العدالة كإنصاف  La Position Originelleالوضع األصلي  

يقابل احلالة الطبيعية عند فالسفة العقد االجتماعي، يف هذه احلالة 
فراد العقالنيون األحرار باالتفاق، على التوزيع األ االفرتاضية يقوم

 وال ومنصف، العادل للحقوق والفرص املشرتكة بينهما بشكل معقول
يف وجودة الشروط امليساوي العدالة؛ بل يعين أن  اإلنصافب يقصد

العدالة  على ض أن يكون االتفاقرت تكون بشكل يفالوضع األصلي 
  .والتوزيع بشكل معقول وبالتايل منصفا

إن األطراف توصف وفقا للصورة اليت نريد أن نصوغها عن      
املمثلني العقالنيني للمواطنني األحرار واملتساويني، وباإلضافة إىل 

عقولة معينة، كما يف تناظر ذلك حنن نفرض على األطراف شروطا م
أي حجاب "مواقعهم واحدهم إزاء اآلخر ويف حمدودية معرفتهم 

  .  )20("اجلهل
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يستخدم رولز تعبريا رمزيا يثري الكثري من اجلدل والنقاش يف ذلك   
، Le voile d'ignorance الوقت، وهو ما يعرف حبجاب اجلهل 

ئق، كجهلهم  أنواعا من احلقا املتفاوضون األطراف جيهل فيها
  .لوضعيتهم اخلاصة أو مكانتهم االجتماعية

هناك شروط مفروضة على الوضع األصلي ومن بينها حجاب ف 
اجلهل، الذي يزيل الفروقات اليت تنجم عن االمتيازات يف عمليات 
املقايضة؛ حبيث تكون األطراف من هذه الناحية وغريها من النواحي 

  .  )21(متناظرة املواضع
رولز إضافة بعد اجلديد يف نظريته وهو حجاب اجلهل، إن هدف    

التام يف عملية  كل ما يعيق  ذلك االختيار وحيقق احليادلكي يبعد  
وذلك من خالل الوقوف   التفاوض واالتفاق على املبادئ العدالة،

على أرضية القرار حول التكوين األساسي للمجتمع، على افرتاض 
شكل اختياري  وحر تأسيس أن جمموعة من األفراد يريدون وب

مؤسسات الرئيسية للمجتمع،  فهؤالء األفراد جيب أن يكونوا عقالء 
ومستقلني، وجيب أن حيصلوا على تصور مشرتك حول اجملتمع 
ومبادئ العدالة فيها وجيب أن تكون الشروط احلاكمة فيها بشكل 

  .حيصل فيها هذا التوافق واإلمجاع
اجلهل، يكون األفراد املوجودين  باالعتماد رولز على فكرة حجاب  

م  يف هذا الوضع األصلي غري واعيني بأحواهلم الشخصية وغايا
م الفردية والنقطة اجلوهرية يف هذا االتفاق هو أن العدالة  ومعتقدا
ومنهج االتفاق يؤديان إىل  حمتوى العدالة، وأن كل ما يتفق عليه يف 

  . هذا الوضع ميثل العدالة
ب من اجلهل من شأنه حمو أثار نوع حمدد من إن فرض حجا    

املصادفات اليت جتعل الناس متنازعني وتشجعهم على استغالل 
يبدوا أن  كما  . )22(الظروف الطبيعية واالجتماعية يف صاحلهم

احلقوق املفرتضة والقبلية تشكل مضمون املبدأين للعدالة، وهلذا يؤكد 
يختارون هذين املبدأين، بأن هؤالء املتعاقدين يف الوضع األصلي س

،  ألن املبدأ هذا االتفاقيف لألفراد قيقية احلشاركة امل ما يثبتانأل
ال ميكن و األول يؤكد على املساواة يف احلريات واحلقوق األساسية، 

مل يكن أطرافه أحرار وهلم احلق  إذ حقيقيبأنه اعتبار أي عقد 
  .هذا املوضوع الكامل يف

اجلمع بني القواعد العقلية والقواعد الة من ت نظرية العدمتكن     
األخالقية، جعلها األساس لكي حتقق اإلرادة، واعتمد على العقل 

 )23(مرة أخرى حينما ألزم أن تكون املبادئ املتفق عليها معقولة
تعتمد على العقل فقط  وليست عقالنية، والفرق بينهما أن العقالنية

  .د العقلية البديهية أما املعقولة فهي تعتمد على القواع

لقد افرتضت دائما أن األشخاص يف الوضع األصلي عقالنيون،      
م ال يعرفون تصورهم للخري؛ هذا ال يعين أنه  لكنين افرتضت أيضا أ
بينما يعرفون أن لديهم بعض اخلطط العقالنية يف احلياة فهم ال 

حتسب يعرفون تفاصيل هذه اخلطة، الغايات واملصاحل اخلاصة اليت 
  . )24(لتعزيزها

عدم اقتصار نتائجها هو نظرية العدالة عقالنية  إن ما مييز   
 باملشاركني يف العقد بل امتدادها إىل غري املشاركني واألجيال

، وأن باب العضوية مفتوح ملن مل يكن حاضرا يف الوضع الالحقة
األصلي، وهذا يدل أن املبادئ ليست مبادئ إرادية بدون ضوابط 

قواعد عقلية ميكن تقييمها من قبل اآلخرين والدخول فيها  بل هي
م   .مبحض إراد

يعتمد رولز على هذا التصور اإلجرائي، من أجل صياغة مبدآن      
يطبقان على املؤسسات االجتماعية ومها مبدأ احلرية واملساواة وعدة 
ا مل تسلم   من  مبادئ لألفراد، و نظرا ألمهية هذه النظرية فإ

قادات مما ترك رولز يعيد تنقيح هذه النظرية عدة مرات وهذا االنت
العدالة  "و" الليربالية السياسية"يتجلى يف كتاباته املتأخرة مثل  

، حيث قام مبراجعة بعض أفكاره وتطويرها "كإنصاف إعادة صياغة
لكن جوهر نظريته فلم يتغري، فمن بني اعرتاضات اليت وجهت إىل 

ظريته حيث جعل نظريته صاحلة جلميع نظريته البعد الكوين لن
اجملتمعات وبالطبع مهما تنوعت ثقافتها وعصرها وتارخيها، لكنه أعاد 
تقدميها على حنو جيعلها صاحلة إال للدولة الدميقراطية الليربالية 
ا تتميز ثقافتها بالعمومية حيث تتأصل فيها قيم املساواة  احلديثة، أل

  . واحلرية الفردية
مطلب إنساين ، وقيام جمتمع عادل العدالة جتسيديبقى يف األخري  
تزايد  يف ظل اجملتمعات مع سعيها الدائم لتحقيق ذلك، نشده مجيعت

، ومع هذه احلروب واملآسي اليت تعيشها هذا يوميا إىل الظلم واملتكرر
  .الشعوب الضعيفة،  فيبقى سؤال العدالة سؤال دائم الطرح

  :الهوامش
فؤاد زكريا، دار الوفاء، : دراسة وترمجة اجلمهورية،: أفالطون .1

   .225،ص،2005االسكندرية،مصر،
، 2أمحد لطفي السيد،ج: علم األخالق إىل نيقوماخوس، ترمجة: أرسطوطاليس .2

 . 84،  ص1924مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،

 - فيلسوف أمريكي معاصر، أستاذ جبامعة هارفارد، )  2002-1921:(جون رولز
أصبح واحد من أملع أعالم الفلسفة   1975تابه نظرية يف العدالة  بعد صدور ك

يصنف عادة ضمن مثقفي . املعاصرة لدى مجاهري املثقفني يف معظم أحناء العامل
اليسار، يقول أنه يستلهم يف كتاباته من مؤلفات كانط املتأخرة، وخاصة من املبادئ 

، ولكنه يف احلقيقة يبدو "نسانية الكرامة اإل"و" حرية اإلنسان"الكانطية معروفة مثل 
مدافعا عن أفكار متعارضة مع ما هو معروف عن كانط خاصة يف جماالت 

  ".نظرية عاملية للعدالة" ،و"حقوق اإلنسان "، "جمتمع الشعوب"، "الدميقراطية"
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  مدرسة فرانكفورت في جيلها األول ومساءلتها لمشروع التنوير
  نورالدين بوزار

  جامعة وهران أ،أستاذ مساعد قسم 
 

ملعلوم أن املشهد الثقايف األملاين عشية احلرب العاملية الثانية كان من ا
مضطربا، قامتا ونقديا جدا، فقد انتهت تلك احلرب خملفة وراءها 
أملانيا مدمرة، كانت اجلراح ال تزال غضة، والكارثة قد أحاطت 
ا قد تركت إىل اجملهول بعد أن  بالروح األملانية اليت شعرت بأ

  .هويتها ومكانتها بل ورمبا تراثها الفلسفي العريق أضاعت كل شيء،
كارل " يتجلى هذا اإلحساس بالضياع يف موقف الفيلسوف األملاين 

: لقد فقدنا كل شيء تقريبا« : الذي  أعلن   حينها "  ياسبريس
وضعنا اإلقليمي وقوتنا االقتصادية وسالمتنا اجلسدية، واألسوأ من 

يت تقرب الكرامة األخالقية من املشاعر هذا كله املعايري امللزمة وال
، لقد اختفت حكوماتنا بدون أية كلمة، مل تعد [...]لتكوين شعب،

األمة األملانية موجودة، وصار علينا أن نلتمس اإلذن من أجل أدىن 
  . »تصرف 

هذا صوت الفلسفة اليت تبكي عجزها " ياسبريس"يتضح من قول 
وضع جتد نفسها بني خيارين عن منع تلك الكارثة، وهي أمام هذا ال

فإما أن تواجه واقعها ذاك دون القفز فوقه، ويف مثل هذه : اثنني
ا شيئا فشيئا أمام أسئلة ذات طابع  احلالة ختلي األسئلة النظرية مكا
ا منخرطة يف مهمة تغيري العامل على  عملي، حبيث جتد الفلسفة ذا

لى طريقة هيغل، وإما الطريقة املاركسية، بدال من االكتفاء بتأمله ع
أن تتمرد على واقعها السوداوي الذي وجدت نفسها فيه، وذلك 

  .    بلجوئها إىل النقد اجلذري
ومن أبرز املدارس اليت وجدت نفسها أمام هذا الوضع مدرسة 
فرانكفورت، واليت تعرف بالنظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت، و اليت 

باملعىن الواسع لكلمة نقد،  يعترب مشروعها الفكري مشروعا نقديا
حيث تستند إىل أصول أنواريه مع ديكارت، روسو، و كانط صاحب 
مشروع نقد العقل، كما تستند إىل نتائج القرن التاسع عشر سواء يف 
شقه الفكري مع كل من هيغل وماركس أو بعده العلمي مع ماكس 

كفورت ومن هذا يتبني أن النقد الفلسفي ملدرسة فران. فيرب وفرو يد
  .نتاجات العقل وخاصة كما جتلى يف األنوارإينصب على 

ا يف الثالثينات من القرن العشرين قامت «  فالنظرية النقدية منذ نشأ
رمز احلداثة الغربية، وهذا ما يظهر  وبنقد جذري ملشروع التنوير مبا ه

جدل التنوير الذي كتب بالتشارك بني ماكس كتاب بصورة جلية يف  
بإمجاع  –وزميله تيودور أدورنو، و يعترب هذا الكتاب هوركهامير 

أهم نص  –الباحثني املختصني يف النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت 

ويقدم   )1(». فلسفي ممثل هلذه املدرسة وخاصة جليلها األول
باعتبارمها ممثال اجليل األول ملدرسة فرانكفورت، هوركهامير وأدورنو 

يعترب التنوير، « : ما جدل التنوير بقوهلما مفهوما للتنوير يف كتا
وعلى مر الزمن، وباملعىن العريض تعبريا عن فكرة التقدم، وهدفه حترير 

كان برنامج التنوير برناجما (...) اإلنسان من اخلوف وجعله سيدا
لقد أراد التحرر من األساطري و أن . يهدف لفك السحر عن العامل 

   )2(». حيمل للمخيلة سند العلم 

 يعىنفمفهوم التنوير الذي كان أساس فكرة العلم احلديث كان 
تخليص اإلنسان من اخلوف، فالربنامج األساسي للحداثة الغربية ب

اليت بشرت بالعلم كان ختليص العامل من طابع الغموض الذي اكتنفه 
يف ظل التفكري الديين األسطوري القدمي، و ذلك بإحالل املعرفة 

ار اخليالية، وعليه ميكن القول أن فلسفة األنوار العلمية حمل األفك
جعلت من العقل أداة جوهرية ملمارسة النقد من أجل اخلروج 
باإلنسان األورويب من حالته السلبية والدفع  لكي ميارس حريته ويعرب 

   )3( .عن إرادته يف املعرفة وعلى اختاذ املبادرة 

ت مشروعها إن هذا النقد الذي أسست عليه مدرسة فرانكفور 
يف اجنلرتا « الفلسفي، قد ارتبط حبركة دينية و فلسفية شاملة ابتدأت  

و فرنسا بتكسري الشكل الساقط للمعرفة الفلسفية، أي شكل النسق 
وكذلك برفع شعار حماربة الالهوت و اخلرافات اليت » امليتافيزيقي 

تكبل تفكري اإلنسان األورويب وتقيد عقله، ونادت هذه الفلسفات 
بإعطاء احلرية للعقل، وبالقيام بنقد شامل لكل األشياء و الظواهر 
واملؤسسات و املفاهيم، وبإخضاع كل هذه املوضوعات حملك العقل، 
وبالتايل اخلروج  بأوروبا  من ظالم اجلمود و الظلم و األساطري إىل 

   )4(.أنوار العقل واحلرية و التقدم 
يا يف نقد التنوير يف الفلسفة يعد نصا تأسيس" جدلية التنوير" فكتاب 

املعاصرة، ولكن هل يعين نقد التنوير رفضا له ؟ يف احلقيقة إن 
األطروحة األساسية اليت تدافع عنها مدرسة فرانكفورت فيما يتعلق 

أن التنوير قد سقط : بالتنوير، وخاصة عند هوركهامير و أدورنو هي
، فما )5(يريف األسطورة، و أن األسطورة أصبحت جزءا من التنو 

  املقصود من ذلك ؟
ذلك يعين أن فلسفة األنوار قد أفرطت يف ثقتها بالعقل الذي راح 
خيرتق كل اجملاالت احلياتية للوجود اإلنساين وحيوله إىل قوانني 
ومعادالت رياضية، ألنه مل يكن خياطب يف الفرد إال العقل الذي 
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اطفه وميوله حىت أصبح الوحيد الذي ميثل املاهية اإلنسانية مقصيا عو 
أصبح منوذجا للسيطرة بل أضحى أسطورة من منط جديد، ويف هذا 

  : يقول هوركهامير
استقى التنوير جوهر مادته من األساطري مع أنه كان يريد القضاء « 

 )6(». أسري سحرها  قعاعليها، وحني مارس وظيفة احلكم ظل وا
ساطريه فالتنوير مل يتخل عن األساطري، وإمنا عمل على خلق أ

اخلاصة، وأكرب هذه األساطري هو التقدم العلمي، والسيطرة على 
الطبيعة وعلى اإلنسان، ومل يكتف التنوير بذلك، بل جعل من 

إن األسطورة تنجز التنوير، وأن التنوير يف كل . األسطورة حمركا للتنوير
  .  )7(خطوة يغرق أكثر فأكثر يف األسطورة
الذي حركته يف األصل الرغبة يف  يفهم من هذا أن العقل التنويري

. القضاء على األساطري واخلرافات، قد حتول هو نفسه إىل أسطورة
وهو ما حيدث طاملا أن منهجية علمية وضعية، قائمة على القياس 
الكمي والتالعب الرياضي باملعطيات، تظن نفسها الوسيلة الشرعية 

عل احلرية فالتنوير الذي قاد مش. )8(الوحيدة الكتساب املعرفة
االجتماعية انطالقا من حرية الفكر هو نفسه الذي حيمل بذور 
التدهور احلاصل اليوم، ويف هذه العالقة بني احلرية وبذور التدهور ما 

ويف أطروحته ) جدل التنوير( يشرح مفهوم اجلدلية يف عنوان الكتاب 
األساسية، مبعىن أن من رحم احلرية التنويرية ولدت بذور نقيضها، 

التوتاليتارية على املستويات  : اليت جيدها املؤلفان يف مظهريني رئيسينيو 
كافة، سياسية واجتماعية و اقتصادية، وحتويل العلم إىل أسطورة 
مؤسساتية تسعى إىل السيطرة على الطبيعة وتسخريها على حنو يبعد 

مارتن ( ولقد عرب عن هذا املعىن . )9(اإلنسان عنها وعن إنسانيته
Martin jayجاي 

لقد نتج عن فكرة السيطرة على «  : عندما قال)  
الطبيعة اليت تبلورت يف فلسفة األنوار تأثريا سلبيا للغاية على 

          )10(». العالقات بني البشر 
دف ) la Domination(ففكرة السيطرة  على الطبيعة اليت كانت 

ن بواسطة فلسفة األنوار إىل ترسيخها، من أجل حتقيق سعادة اإلنسا
دد  املعرفة العلمية خاصة، قد اختذت أبعادا و أشكاال أصبحت 

املعرفة، احلرية، ( الوجود اإلنساين ومل تعد  تعرب عن تلك القيم 
ا فالسفة التنوير...) التقدم ذا املعىن أصبح التنوير . اليت نادى   و

ن ميارس تدمريا ذاتيا، وهو ما جعل فالسفة مدرسة فرانكفورت يوجهو 
انتقادات لفلسفة األنوار، إال أن انتقادهم للتنوير ال ميكن اعتباره 
ا، وإمنا كانت موجهة يف  تنكرا له أو تنكرا للقيم اليت محلها وبشر 
األساس إىل ذلك االحنراف الذي عرفه مشروع التنوير عن مساره 

وهذا ما  ،احلقيقي، وعن القيم اليت محلها والشعارات اليت دافع عنها
من أفالطون إىل الوضعية « : قالده أحد الباحثني عندما يؤك

املعاصرة تستمر الفلسفة يف حتقيق تلك األهداف اليت أعلنت عنها 
العقالنية التنويرية، غري أنه عوض أن تسعى للبحث يف عامل الطبيعة، 

ا تعمل على ترسيخ قانون األقوى والسيطرة  فنقد التنوير  )11(». فإ
فرانكفورت هو نقد الحنرافه عن مساره، وهو نقد ال بالنسبة لفالسفة 

. يرمي إىل احلفاظ على املاضي، و إمنا إىل استعادة آمال ذلك املاضي
م معه، لكنه التنوير يف  م ليسوا ضد التنوير، بل إ وهذا يعين أ
تكوينه األساسي و تطلعاته األوىل من حيث هو مشروع عقالين 

" روح"مها مع ما ميكن أن يسمى  حترري وإنسانوي، وبتعبري آخر،
  .  )12(التنوير

فالنقد الذي وجهه فالسفة فرانكفورت  وعلى رأسهم هوركهامير 
اليت " الالعقالنية " للتنوير، ال يلغي التنوير، وإمنا ينوره، و ال ميجد 

الغربية، وإمنا ينقدها نقدا عقليا،و جيعل " العقالنية " انتهت إليها 
لسفة هي القيام بعملية مراجعة عقلية لتلك املهمة األساسية للف

  .)13(العقالنية
فالتنوير الذي جمد العقل و آمن به إميانا ال حد له، أصابته انتكاسة 

األول هو النزعة العلمية أو الوضعية اليت : ترجع إىل مصدرين 
حددت العلم بوقائع معينة واستبدلت الصيغ الرياضية باملفاهيم 

ظائف، ورفضت أي شيء ميكن اعتباره ومها وحولت الكيفيات إىل و 
أو خياال أو بال معىن، والثاين هو العقل األدايت غري النقدي للعلم 

ألن العلم يتعلق ) (...) النزعة الشكلية(الذي اعتمد على الشكالنية 
خاليا من " مشيئا " ولذلك ينتج فكرا ) أو السلطة املهيمنة( بالقوة 

اسة اليت أصابت التنوير، جعلت إن هذه االنتك. )14(املضمون 
فالسفة مدرسة فرانكفورت يركزون يف نقدهم لفلسفة التنوير هذه، 

أنه ال ميكن أن يعود إىل صوابه « على العقل، والذي يرى هوركهامير 
. إال عندما يعرتف بأنه ليس عقال مطلقا و إمنا هو نسيب و متغري

ملكة ذاتية فقط،  فمنذ العصور القدمية وحىت  ليبنتز مل يكن العقل
بل كان أيضا ملكة تتجه ملعرفة العامل املوضوعي، أي أن العقل الذايت 

» )15(. هو املسؤول عن معرفة طبيعة األشياء يف العامل املوضوعي 
وهذا يعين أن نظرة فلسفة األنوار إىل العقل على أنه عقل مطلق هي 

أداة  اليت جعلت التنوير ينحرف عن مساره الصحيح و يتحول من 
للسيطرة على الطبيعة إىل أداة للسيطرة على اإلنسان، ولذلك رأى 

( هوركهامير أن التنوير املضاد للدين و امليتافزيقا دمر انسجام العقل 
: مع العامل اخلارجي، ما ترتب عليه ظهور منطني للعقل) أو اإلنسان

خر أحدمها عقل تنويري غايته التحرر والعدالة و إلغاء التشيؤ، و اآل
. عقل أدايت غايته التسلط و السيطرة و يؤدي إىل املادية والعدمية

  . )16(وكال النمطني متعارض
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فاألول حترري يقوم على أفكار الثورة الفرنسية وقيمها ومثلها يف 
العدالة واحلرية واملساواة والسعادة و اإلخاء و السالم، أما الثاين فهو 

لكتاب ) [ هامير و أدورنوهورك(نقيض األول، و قد أخذ املؤلفان 
من الفيلسوف االجتماعي " بالعقل األدايت" تسميته ] جدل التنوير

ماكس فيرب، وزعما أنه يستغل لتحقيق أهداف السيطرة و التسلط 
الشمويل يف استبعاد الفرد و احتواء وعيه لصاحل السلطة احلاكمة 

أزمة فالتمييز بني هذين النمطني من أمناط العقل يكشف عن . )17(
أصابت العقل الغريب، واليت سبق للفيلسوف إدموند هوسرل اإلشارة 
إليها قبل فالسفة فرانكفورت عند حديثه عن أزمة العقالنية يف 
اجملتمعات األوروبية، واليت متحورت حول أزمة العلوم، وهو ما عرب 

أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا " عنه يف مؤلفه املعنون 
كفشل " األزمة " هكذا أمكن أن تتضح « :تالية فقالالرتنسندل

كما قلنا   -لكن سبب فشل ثقافة عقلية ال يكمن . ظاهري للعقالنية
ا، بل فقط يف اختاذها طابعا خارجيا  - يف ماهية العقالنية ذا

 »)18(".النزعة املوضوعية"و" بالنزعة الطبيعية"سطحيا، يف تعلقها 

تباط العقالنية بالنزعة الوضعية العقل هذه ترتبت عن ار   فأزمة
ا االختزايل الذي جعل من املعرفة أداة ملعرفة الطبيعة والتحكم  وخطا
فيها، واقرتح هوسرل حال جذريا هلذه األزمة، واملتمثل يف أن العلوم ال 
تصبح علوما حبق إال يف الوحدة املنظمة للفلسفة الفينومينولوجية 

إقامة علم كلي أي الفينومينولوجيا إن . باعتبارها علما دقيقا وكليا
ميكن أن يضمن اخلروج (...) تقوم على قاعدته كل املعارف والعلوم 
  . )19(من األزمة، ومن هيمنة النزعة الوضعية

ليس ألزمة الوجود األورويب سوى « : ويف هذا اإلطار يقول هوسرل 
ا وال: خمرجني ا عن املعىن العقلي حليا سقوط يف أفول أوروبا يف اغرتا

عداء الروح ويف الرببرية، أو انبعاث أوروبا انطالقا من روح الفلسفة 
ائيا   »  )20( .بفضل بطولية للعقل تتخطى النزعة الطبيعية 

ففالسفة مدرسة فرانكفورت وجدوا أنفسهم أمام أزمة العقالنية، 
فحاولوا تشخيص هذه األزمة ورصد أعراضها و حتليلها، واليت من 

فجوهر (..) ية التنوير و األسطورة أو العقل و الالعقل مظاهرها جدل
األزمة يتمثل يف تشويه عميق تعرضت له العقالنية، حبيث حادت 

 –بتأثري النزعة الوضعية  –عن مسارها واحنرفت عن غايتها األساسية 
فتحولت إىل أداة طيعة تستخدمها املؤسسات السياسية لتكريس 

  .)21(السيطرة واهليمنة

من املفرتض أن لكل أزمة مهما كان شكلها حال، فما هو ومادام 
  ؟ ) أزمة العقالنية( احلل الذي يقدمه هوركهامير هلذه األزمة 

يرى هوركهامير أن أداة حل هذه األزمة هو العقل نفسه، حبيث 
تصبح مهمة العقل هي نقد ما يسمى بالعقل، أي أن تواجه النظرية 

بأن يضع نفسه يف خدمة الكل  النقدية  العقل بالعقل نفسه، وذلك
ا. أو اجملموع االجتماعي القائم تعارض  –أي النظرية النقدية  -أ

يمن عليه أية سلطة خارجية، كما تعارض العقل الذي  العقل الذي 
على أن خيضع اآلخر  ،من أجل البقاءاآلخر يصر يف صراعه مع 

فهوم أو وينكر عليه حريته، وذلك حىت تستعيد النظرية النقدية امل
  .  )22(التصور املثايل الذي يهتم بإلغاء الظلم االجتماعي

ويف مقدمته تربز اإلشكالية األساسية اليت " جدل التنوير" ففي كتاب 
ملاذا : واليت ميكن صياغتها كاآليت  حلها، وأدورنو حاول هوركهامير

سقطت اإلنسانية يف بربرية جديدة، بدال من أن ترتقي إىل وضع 
   )23(صيل ؟إنساين أ

كيف أن اإلنسانية  اليت بدل : هذه اإلشكالية كاآليت   اولقد صاغ
أن تلتزم بشروط إنسانية حقة، سرعان ما راحت تغرق يف شكل 

  .)24(جديد من أشكال الرببرية
وميكن أن يفهم من هذا التساؤل أنه يتعلق مبشروع عصر التنوير 

كان بالنسبة   باعتباره حلظة تأسيسية للحداثة الغربية، والذي
للمجتمعات الغربية األوروبية اليت عاشت يف العصور الوسطى حتت 
سيطرة وهيمنة كثري من السلطات منها العلمية و الدينية، و بالتايل 
افتقدت الشعوب يف ظل هذه اهليمنة للكثري من القيم اإلنسانية 
السامية، وهي اليت صارت من بعد من أهم األسس واملبادئ اليت قام 

يها مشروع التنوير، كالعقل و احلرية و العدالة و احرتام كرامة عل
إال أنه يف خضم التطور . اإلنسان و حقوقه  وفكرة التقدم اإلنساين

التارخيي تبني أن هذا املشروع أصبح أبعد ما يكون عن حتقيق هذه 
املبادئ و القيم اإلنسانية اليت تأسس من أجل حتقيقها، واليت دافع 

 التنوير، من أمثال جون لوك و إميانويل كانط عنها فالسفة
ومونتسكيو و ديدرو وغريهم من فالسفة ومفكري أوروبا يف القرن 

  .)25(السابع عشر والقرن الثامن عشر

وهذا يعين أن مشروع التنوير قد أصابته انتكاسة أو تراجع، بل ميكن 
 القول أنه حتول من مشروع إنساين إىل مشروع غري إنساين، أي من

خملص منتظر لإلنسانية  من املظاهر السلبية إىل مدمر للقيم اإلنسانية 
مكرسا ألشكال جديدة من العبودية و اليت تتم لألسف باسم 

وهذا ما جيعل هذه العقالنية يف حالة أزمة، كما سبق أن . العقالنية
  .أشرنا إىل ذلك

وانطالقا من هذا، جند أن مدرسة فرانكفورت قد ركزت على أزمة 
أكثر من بلعقل هذه تركيزا كبريا، لذلك جندها قد خصت العقل ا

دراسة وكتاب، وقد ظهر هذا االهتمام يف أعمال مجاعية، كما هو 
احلال يف جدل التنوير الذي يعد نصا تأسيسيا يف نقد التنوير فـي 

اهلدم " الــــــفلسفة املعاصرة، والذي تضمن حتليال نقديا للتنوير باسم 



 

126 

الناتج عن التقدم  Auto destruction de la raison" الذايت للعقل
التقين و االحنطاط األخالقي و السياسي، كذلك ظهر هذا االهتمام 
بالعقل يف أعمال فردية كما هو احلال عند هوركهامير يف كتاب 

  .)26(خسوف العقل، وعند أدو رنو يف كتابه جدل السلب 
 مايف كتا و أدورنو كهاميرويف حماولة إجياد حل هلذه األزمة يقدم هور 

جدل التنوير نصوصا ميكن أن يستشف القاريء هلا حماوالت حلل 
أزمة العقالنية، بالرغم من صعوبة اإلملام الدقيق بكل املعاين واألفكار 
اليت تتضمنها صفحات هذا املؤلف، وهذا ما يشري إليه مرتجم 

نصا فقد حاولت قدر اإلمكان أن أقدم « الكتاب جورج كتورة 
أصيال عن النص األملاين الصعب، فالواقع أن كل األكادمييني األملان 

  » )27( .قد كتبوا، وهم يكتبون باستمرار، بلغة صعبة 

ويشري كل من علي عبود احملمداوي و إمساعيل مهنانة كذلك إىل 
ما مدرسة فرانكفورت النقدية   ،صعوبة كتاب جدل التنوير يف كتا

ليس عصي على القراءة فحسب، «    -يرجدل التنو  –إنه اعترب 
(...) وإمنا ذات أسلوب متورم غري قابل للفهم يف بعض األحيان 

ولعل هذه الصعوبة يف قراءته وفهمه تتجلى أكثر يف املنهج املتبع يف 
 »)28( .النص واملضمون كذلك

و احلل يف نظر هوركهامير ال يكمن يف اخلروج عن العقل، و الوقوع 
ة أو إزالة العقل، بل يف مزيد من العقالنية، أي يف أن يف الالعقالني

فااللتزام بالعقل كأداة ملمارسة التعقل ال يعين  .)29(يتعقل العقل ذاته
التسليم بكل إنتاجا ته، و من مث جعل أصحاب النظرية النقدية من 
نقد العقل الذي أفرز مؤسسات احلداثة يف االقتصاد و السياسة و 

م للفلسفة احلديثة و االجتماع والثقافة ، منطلقا جوهريا يف نظر
  . لتجليات العقالنية ومظاهر احلداثة

وبالتايل، فإن نقد التنوير هو نقد العقل نفسه، أي نقد األسس 
الفكرية و األنطولوجية و اإليديولوجية اليت يستند إليها الواقع 
املعاصر، الذي أصبح يتعارض مع الفرد ويهيمن عليه، وصدر إليه 
بنية التسلط و التدجني، حيث أصبح اإلنسان املعاصر أسري عبودية 
احلاجات اليومية و االستهالك، وهذا ما يدفعه إىل تقدمي صورة بربرية 
للحرب الشاملة، هذه اآللة الرهيبة اليت ينتظم إيقاعها على غريزة 
التدمري، و ال ميكن أن يكون مثل هذا اخلراب جمرد مصادفة غري 

  .)30(نتاج عقل يدفع جنوحه الطائش حنو حدود الالعقل متوقعة، إنه
إذا كنا نقول بأنه باألنوار و بالتقدم الثقايف نريد « : يقول هوركهامير 

حترير اإلنسان من االعتقاد اخلرايف يف قوى شريرة، ويف شياطني 
وحكايات خارقة، ويف القدر األعمى، أي بإجياز حتريره من كل 

نة ما مت اإلمجاع على تسميته بالعقل، خوف، فإن ذلك يقتضي إدا
  )31(» . وهذه أكرب خدمة ميكن للعقل أن يقدمها 

فإن حترير العقل من أواصر اتصاله مع « و انطالقا من هذا املنظور 
املرمز   يؤواقع يتجه مشوليا حنو التغرب و الذوبان يف أمناط من التش
بوعه يف كحقيقة فعلية، يتوجب مهامجة املرض األصيل للعقل و ق

فالطبقات األكثر . قلب حضارة تعزو به بفعل إيهامات تصاعدية 
عمقا يف هذه احلضارة تظهر أن نوم العقل املعاصر وعفويته املسرتسلة 
غري مسؤولني عن تناسل هذا املقدار من املسوخ والتشوهات 
الشاخصة داخل صريورة  اجملتمع تقدر املسؤولية اليت تقع على جدل 

  .يس الغفوة الصادرة عن هذا اجلدل العقل نفسه ول
فالعقل بقدر ما يكون عضوا لإلدراك والتمييز بني الطبيعة و احلقيقة 
لواقعنا و بني حتديد املبادئ املتحكمة، حبياتنا، ينحدر تدرجييا حنو 

فإذا كان العقل الغريب قد أوجد حضارة متقدمة  )32( .»االضمحالل
ذا العقل توظيفا خاطئا و قوامها التقدم العلمي، ولكن توظيف ه

انفصاله عن احلياة نفسها، و تصوره أنه النموذج األوحد جعله يثمر 
حضارة عقالنية غري إنسانية، أوقعته يف أزمات الالعقالنية بصور 

  . )33(وأشكال خمتلفة
ذا املعىن يف نظر هوركهامير و أدورنو، يعترب ظاهرة تسلطية  فالتنوير 

سيطرة على الطبيعة و حترير املوجودات مشولية، و الذي بدافع ال
اإلنسانية من األسطورة، ينتهي التنوير بإخضاع  املوجودات اإلنسانية 
ا، حلاكم جمهول غري شخصي من العالقات املادية، وهذا نوع  ذا

  .)34(جديد من االغرتاب مهد السبيل إليه العقل األدايت
ة هي نفس من هنا فإن األدوات اليت تستعمل يف خداع الطبيع

هنا . األدوات اليت تستعمل خلداع اإلنسان، و اليت ال مفر منها اآلن
يصبح البعد الذايت و املوضوعي أمر ال ميكن ختطيه حيث يتماثل مع 
الوضعية النسبية بني احلاكمني و احملكومني يف النظم الكلية احلديثة، 

ضهم و أن تشييء العامل هذا أنتج أثرا عميقا يف عالقات الناس بع
  .)35(مع البعض اآلخر

فالعقل األدايت الذي استفرد حبياتنا االجتماعية ذو طبيعة سلطوية ال  
ينظر إىل األشياء و األفراد إال من خالل الضبط والتحكم و التقنني، 
ومرجع ذلك عجز األخالق كما رمستها التقاليد والعادات عن أن 

املزيفة اليت فرضتها تشكل حاجزا مانعا أمام اخلواء الروحي واحلاجات 
(...) فقيم املاضي . النزعة االستهالكية و صناعة اللذة والتسلية

  .)36(أصبح دويها ووقعها يثريان أزمة أو متزقا حادا يف الوعي
فلقد رصد اجليل األول من فالسفة مدرسة فرانكفورت هذه األزمة 
وهذا التمزق الذي مس الوعي، وما ترتب عنه من أعراض مرضية 

م خمتل فة أصابت عصرنا كالتشيؤ و االغرتاب و الصنمية، مما حدا 
إىل أن يقيموا نقدا حادا ليتوبيا التقدم التقين و النظريات التبشريية 
بعامل األحالم املوعود، كما انتقدوا يف حينه النزعة العلموية اليت 
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تتصور املعرفة كطبيعة موضوعية جمردة من املصلحة، و هامجوا بشدة 
ر العلم مستقال عن القيم غري مرتبط بدوافع تربرها مصاحل من يتصو 

  )37( .اجتماعية و اقتصادية و سياسية
فاحلضارة الغربية يف نظر فالسفة مدرسة فرانكفورت اليت أنتجها 
العقل األدايت، و الذي ينزع إىل السيطرة على كل شيء، حضارة 

العقل  زالت تقوم على هذه السيطرة اليت أساسها هذا قامت و ال
الشمويل أو األدايت الذي انفلت من عقال القيم و الغايات اإلنسانية 

إن الدمار الذي عرفته اجملتمعات الغربية املعاصرة يف احلربني (...) 
العامليتني األوىل والثانية إمنا يعترب صورة بالغة ومعربة فعال عن عمق 

ذلك األزمة اليت أصبحت تتخبط فيها هذه اجملتمعات، أضف إىل 
األزمات االقتصادية واالجتماعية والتهديد املستمر بأسلحة الدمار 

  هذا وكان املثال . الشامل وشبح احلروب القائمة
ا فالسفة مدرسة  األكرب وحشية هلذه األزمات، واليت تأثر 
فرانكفورت من اجليل األول، أدورنو وهوركهامير  أشد التأثري هو 

  )38( .وحشية احلكم النازي
قد  1933قع أن صعود احلزب النازي إىل السلطة يف أملانيا عام والوا

شكل عائقا جسيما أمام معهد فرانكفورت، إذ كان من املتعذر 
األول يتعلق : استمرار نشاط املعهد يف ظل احلكم النازي لسببني 

بالطبيعة املاركسية لنشاطه الفكري، ويتمثل الثاين يف أن أغلبية أعضاء 
وقد أدرك هوركهامير مدى خطورة . كانوا من اليهود  املعهد الرئيسيني

وبعد فرتة وجيزة (...) املوقف الذي سيواجه املعهد يف حالة استمراره 
  .)39(قامت احلكومة النازية بإغالق املعهد ومصادرة مكتبته 

إن هذا التضييق الذي مارسه احلكم النازي على احلياة الفكرية يف 
فرانكفورت وروادها بشكل خاص،  أملانيا بشكل عام وعلى مدرسة

أدى إىل بروز حركة هجرة مجاعية لرواد املدرسة من أملانيا باجتاه 
جمتمعات أخرى وعلى رأسها اجملتمع األمريكي، ومل يعد هناك إال 
حل واحد هو نقل املعهد إىل الواليات املتحدة األمريكية، وبالفعل مت 

ملقر اجلديد وبدأ األعضاء يلتحقون با 1934ذلك خالل عام 
  )40( .للمعهد تباعا

ولقد كان ملرحلة املنفى أثرها القوي يف قولبة املشروع  الفكري ملدرسة 
م الفردية أو  فرانكفورت، والذي عربت عنه الكثري من مؤلفا

ا من خالل عملية املساءلة . التشاركية فجدلية التنوير حاول أصحا
تشيؤ التام الذي أجهز النقدية ملشروع التنوير إخراج العقل من ال

حيث أصبح مشروع العقلنة الذي رفعه العلم احلديث .(...) عليه
مندجما كليا ضمن غاية ) علوم الطبيعة وعلوم الروح على حد  سواء(

سياسية تتوخى اهليمنة على األشياء و األفراد معا، أي أن للعلم قوة 
ع إدماجية يف العصر احلديث، أحد آثارها ظهور منوذج اجملتم

اإلنتاجي و االستهالكي و املنافسة الوريث الشرعي لنموذج التطاحن 
  )41( .الضاري الذي كان سائدا يف جمتمع الغاب

االفرتاضات النقدية اليت قدمتها معطيات مدرسة فرانكفورت، ف
أباحت التفكري يف رسم نـهاية قريبة للرأمسالية، متأتية من فساد 

ّ         سلوكياتـها القاضية بأن  الدميقرا              ُ                    طية اجلماهريية ت فسد احلرب السياسية،                      
ّ          وأن  التقنية ت فسد الروح اإلنسانية، وأن  رأس املال ميز ق النسيج              ّ                        ُ          ّ   

بنقد واسع للثقافة  ينبئاالجتماعي والثقايف للمجتمع، كل ذلك 
ا تنتج باستمرار نوعا  إنسانيا  مصابا  بالع صاب، خمتل  ّ                    ً        ً      ً     ُ          البورجوازية، أل                

د النظرية النقدية الوصول إليها هي منح الوظائف، واخلالصة اليت تري
احلرية اإلنسانية، اليت تتطلب اإلطاحة بالكبت البورجوازي، والظلم 

ّ                            أن  احلضارة الغربية كانت مبنية  «الطبقي، وقد أعلنت النظرية النقدية   
سحق غرائز اإلنسان احليوية  إسرتاتيجيةمتفسخة،  إسرتاتيجيةحول 

ى الطبيعة وعلى الذات وعلى من خالل السيطرة العقالنية عل
ّ                      أن  الرأمسالية دمرت الفن  «، وذكرت أيضا » اآلخرين بتحويله إىل ..  

، كل هذا دفع )42(»             ُ                      ِ  سلعة ثقافية ت قدم إلشباع حاجات املستهل ك
الرأمسالية اليت  اورديفتهالنقد إىل توقع تفتيت الثقافة البورجوازية 

ارة طاقاتـها املتوهجة ستتعرض ـ حسب بريمان ـ إىل اإلذابة بفعل حر 
  . )43(باالستغالل والبؤس والقسوة

فاحلضارة املعاصرة يف نظر أدورنو تسري يف خط متواز مع القمع ومل 
ينته األمر بالسيطرة على الطبيعة، و إمنا انتهى األمر إىل التنافس 
واالنشقاق، و بالتايل وصل األمر إىل التشيؤ أكثر مما يصل إىل احلرية 

ده يف كافة أشكال التعبري االجتماعي و السياسي، حيث وهذا ما جن
نلتقي بالثنائية، و االنفصال بني اإلنسان والطبيعة، وساهم 
االستغالل الطبقي والقمع االستهالكي حلرية الفرد يف إقامة القمع 

وهلذا فإن الفلسفة املمثلة للحضارة الغربية قد صنعت (...) الشمويل 
خلصائص األساسية يف مبدأ التشيؤ وهذا مفهوما للعقل حيتوي على ا

  .)44(ما أدى به إىل نقد مفهوم العقل منذ عصر التنوير حىت اآلن
ما ميكن أن خنلص إليه يف أخر هذا املقال، هو أن مدرسة 
فرانكفورت ممثلة يف جيلها األول، تعترب أوسع مراجعة نقدية للحداثة 

عن إخفاق الوعي األوروبية، كما يعترب توجهها التشاؤمي تعبريا 
فهي . األورويب يف معاجلة أزمة حضارته وختطي إشكاالته العصيبة

متثل مقاربة شاملة لالجتماع األورويب، ولقد خلصت من هذه املقاربة 
ا كاآليت    :إىل مجلة من املالحظات ميكن بيا

  على املستوى الفلسفي، ركز رواد اجليل األول، هوركهامير وأدورنو
األنوار اليت شكلت أرقى ما بلغه الوعي احلداثي  على حتليل فلسفة

األورويب، فعمال معا على فضح هذا الوعي األنواري وإبراز انقالبه 
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على مبادئه ومثله، بتأسيسه جملتمع يلغي احلرية والنقد، وينمط الفكر 
 .والسلوك

  على مستوى الفكر العلمي، قامت مدرسة فرانكفورت بفضح
سة والفكر العلميني، وخلخلت مفهوم احليادية املزعومة للممار 

املوضوعية، والكشف عن املفاهيم املؤسسة للموقف العلمي، وأهم 
 .هذه املفاهيم، مفهوم التقنية كوسيلة للسيطرة على الطبيعة

  وعلى املستوى الفين، ركز أدورنو على نقد وضعية الفن داخل
العمل  اجملتمع احلداثي، مربزا التحوالت اليت جرفت الذوق، وحولت

الفين إىل جمرد سلعة، مؤكدا يف هذا اجملال على أن احلداثة مشروع 
  . يلتهم اإلنسان والقيم، وحيول كل شيء إىل أداة وسلعة لالستهالك
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 تجديد الخطاب االبستيمولوجي عند ميشال سير

  وهران   - أ–أستاذ مساعد  ،بوغالم جمال 
  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

  دراس شهرزاد.د.إشراف أتحت 
  المقدمة  

ً     ً                     شهد اخلطاب االبستمولوجي حتوال  كبري ا من النشأة إىل الفرتة                               
              ً        َّ                  َ                      الراهنة، تزامن ا مع الط فرة النوعية اليت عر فتها املوجة املعلوماتية 
                   َّ                                       والتكنولوجية، مما أد ى إىل تغيري اخلطاب التقليدي لالبستمولوجيا، 

ِ  ِ        وذلك باالنتقال  م ن البحث يف نظرية املعرفة وما رافقها من ثنائيات              
تقليدية، إىل تبىن خطاب جتديدي، ارتسمت معامله مع غري واحد 

واحد من أولئك الذين  (*)ميشال سري. من فالسفة العلم املعاصرين
فما هي مهام وأهداف . رمسوا حدودا جديدة لالبستمولوجيا املعاصرة
  .خصائصها التجديدية؟ االبستمولوجيا يف نظر ميشال سري؟ وما هي

تعد االبستمولوجيا املشهد الفلسفي الذي يعكس التحوالت   
وهي املقياس الذي يكشف عن انتماء البناء . العلمية يف البناء املعريف

إن النقد االبستمولوجي . الفلسفي إىل روح العصر من عدمه
يستهدف قضايا معرفية ومنهجية ترتبط بالتفكري العلمي بالدرجة 

فيتساءل عن موضوع العلم ومنهجه، ويبحث يف مبادئه، . ىلاألو 
ا ومن مث كانت .                                 ً            ومفاهيمه، كما يقارب تارخييته قاصدا  كشف آليا

العلوم احلقة من رياضيات وفيزياء وكيمياء وبيولوجيا اجملال املفضل 
  . لالشتغال االبستمولوجي

مدارسها ومتيزت االبستمولوجيا املعاصرة يف إطارها الفلسفي بتنوع  
ً                                       الفلسفية، فمثال ، كانت هناك مسامهة ابستمولوجية للوضعية               

: املنطقية، تبلورت مع موريس شيلك  يف مؤلفه املعنون بــــــــ 
وأحلقه . 1925الصادر سنة " االبستمولوجيا والفيزياء احلديثة"

واستندت ". النظرية العامة للمعرفة: " بكتاب أخر عنوانه 
املنطقية إىل معيار املعىن الذي يعود يف أصوله ابستمولوجيا الوضعية 

إىل الكتابات املبكرة للفيلسوف التحليلي لودفيغ فيتجنشتاين يف  
  .فلسفية –كتابه رسالة منطقية 

املوجة التجديدية الثانية نرصدها مع الفيلسوف واالبستمولوجي 
الفرنسي غاستون باشالر الذي أعلن عن ميالد روح علمية جديدة 

ا املفاهيمية، من عقالنية تطبيقية وقطيعة  ساهم يف رسم عد
ولعل ما كان يرمي . ابستيمولوجية وفلسفة الرفض ومبدأ االحتمال

إليه صاحبها هو حماولة إقامة نظرة فلسفية جديدة، أو لنقل فلسفة 
واشتغل على تأسيس . مفتوحة تتجاوز املفاهيم الفلسفية التقليدية

والتشريع للفلسفة،  ليس لتحقيق خطاب ابستيمولوجي حول العلم 
أغراضها وبناء أنساقها، وإمنا بتوظيف املناهج والنتائج العلمية 

وجعل نتائج العلم حقال . للتساؤل عن شروط إمكان املعرفة العلمية
للتفلسف، والسعي لتدارك النقائص والثغرات اليت تعاين منها 

ة لفلسفة تلك هي أبرز الوظائف األساسي.  الفلسفات التقليدية
وتوجت حماولته بنتائج تؤسس . العلم من منظور فيلسوف القطيعة

خلطاب فلسفي نقدي للعلوم يرصد الصعوبات ويرسم خطوط التباين 
واستخلص الدرس العلمي املعاصر . والتمايز بني العلمي والالعلمي

يف نتيجة مفادها أن القطيعة االبستمولوجية اليت حدثت يف العلم 
  .يف الفلسفة كذلك، ألن لكل علم فلسفة يفرزها ينبغي أن حتدث

وتندرج حماولة ميشال سري، كأحد الفالسفة الفرنسيني املعاصرين، 
لكن . ضمن سياق الدعوة إىل جتديد اخلطاب االبستمولوجي املعاصر

مشروعه التجديدي ليس نسخا للدعوات السالفة، حىت وإن كانت 
سس لعالقة متجددة بني غايتها واحدة، وهي قيام  ابستمولوجيا تؤ 

فباشالر مثال يف نظر ميشيل سري كان متأخرا عن . الفلسفة والعلم
حيث . (**)علوم القرن الواحد والعشرين ونظرياته اجلديدة واملتجددة

أصبح احلديث عن العلم ومن مث االبستمولوجيا، يف الفلسفة 
نه املعاصرة، ضرورة، ليس باعتبار الفلسفة متطفلة وناقلة، ولكن أل

يربز ارتباط الفيلسوف بالعلم كممثل للسلطة املعرفية يف العصر 
وميكن القول إن االبستمولوجيا السريية هي حماولة جتديدية .  احلاضر

ا الباشالرية وجعلها متماشية  لالبستمولوجيا التقليدية، وجتاوزا لنظري
  فكيف ذلك؟ . مع العلوم املعاصرة

                         عالقة الفلسفة بالعلم      /  1
                                                   حلديث عن االبستمولوجيا من وجهة نظر سري مير عرب احلـديث عـن  ا  

                                                         عالقــة الفلســفة بــالعلم، فهــو حيكــم بوجــوب العالقــة بينهمــا، لكــن مــع 
                                                   ضـــرورة الفصـــل واالســـتقاللية بـــني موضـــوع كـــل منهمـــا، فـــال جيـــب أن 
ــا بــذلك تشــوش علــى العلــم، فلــيس                                                           تكــون الفلســفة ناقلــة ومتطفلــة أل

                             الفلســـفة تفكـــر مـــع العلـــوم، ولكـــن   «                             هنـــاك فلســـفة داخـــل العلـــم بـــل
                                                             خارجهــا، إن الفلســفة تفكــر فيمــا مل تفكــر فيــه العلــوم أو فيمــا نســيته 
                                                             العلوم  أو فيمـا مل تقـدر علـى التفكـري فيـه، أو مهشـته، أو فيمـا منعـت 
                                                            التفكـــري فيـــه  أو فيمـــا مل تفكـــر فيـــه العلـــوم بعـــد، و أخـــريا فيمـــا غطتـــه 

ــــا   .   ) 1 ( »             وأخفتــــه العلــــوم                     مــــدعوة ألن تســــاهم جبانــــب   -        الفلســــفة   -   إ
              يف كتابــه األصــل،   .                                         العلــم لكــن مــع احملافظــة علــى هويتهــا وخصوصــيتها

                                               إن الفلســفة لــيس هلــا الواجــب ألن تفكــر فيمــا تفكــر فيــه   «    :       يقــول 
ـا أن تفعـل ذلـك                                                                العلوم  وبالطريقة نفسـها الـيت تفكـر فيهـا، إن بإمكا
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ا بذلك عبد وت              قليـد، متطفلـة                                                 باختيار ولكن عليها أن تعلم بوضوح أ
           إن الفلسـفة     ...                                            وناقلة، هناك من يفضل هذا وهناك مـن يـرفض ذلـك 

                                                       لــــيس مــــن واجبهــــا االمتيــــازي أن تفــــرتق عــــن العلــــم ميكنهــــا أن تكــــون  
ــــا إذن،                                                    كـــذلك حســــب اختيارهــــا، ولكــــن جيــــب أن تعلــــم بوضــــوح أ
ا اخلاصــة، هنــاك مــن يفضــل هــذه                                                        جاهلــة مؤرخــة، منغلقــة يف مؤسســا

                    إن املوقـف الســريي يــرفض   .  ) 2 ( »               نــاك مـن حيــزن  هلــا                  املهمـة التارخييــة وه
                                                        احلــديث عــن الفلســفة العلميــة، أو أن تصــري الفلســفة علمــا ويف ذلــك 
                                                      رفـــض صـــريح للفلســـفات العلمويـــة، كالوضـــعية املنطقيـــة الـــيت اختـــذت 
ا، يف مقابل تيار املثالية الذي ظـل                                                                منطق العلم سبيال يف بناء أطروحا

  .                                  رائية اليت تلخص أصـل الوجـود يف الفكـر                          حمافظا على تعايل نزعته املاو 
                                                          ورمبــا كــان للتطــورات العلميــة واالكتشــافات املتالحقــة يف مجيــع ميــادين 
                                                           العلم وتعزيز مكانته من خالل اهليمنة على مجيع املعارف األخـرى أثـر 

  -           بـاملعىن الضـيق  –                                          بالغ أدى إىل تعميق االختالفات بني أنصار العلم 
                              ة، وانعكـــس هـــذا التبـــاين واالخـــتالف                           وأنصـــار العلـــوم األخـــرى املختلفـــ

                                                       علــى عالقــة  الفلســفة بــالعلم والــيت شــهدت أشــكاال للصــراع الــذي مت 
    تلــك   .                                                 فيــه احلســم االبســتمي باالنفصــال بينهمــا يف كثــري مــن األحيــان

                                                            هي الصورة اليت رمسها سري لعالقة الفلسـفة بـالعلم فمـاذا عـن املمارسـة 
               االبستمولوجية؟

ة فيما سبق متثل دراسة متهيدية لنظرية كانت الدراسة االبستمولوجي
املعرفة داخل جمال الفلسفة، وترتب عنها اجتاهات كربى ما جيمعها 

مع ميشل سري البد هلا أن تتم خارج .  هو اختالفها وتناقضها
ا، وذلك بفضل تشكل نوع جديد من  الفلسفة ومن دو

  . ةاالبستمولوجيا احملايثة للعلم يسميها االبستمولوجيا املوجب
  :االبستمولوجيا الداخلية أو الموجبة/ 2

هي االبستمولوجيا الناشئة من داخل العلم نفسه، تتصف بصفاته 
من لغة وصرامة ودقة ووضوح، ويصفها  باملوجبة يف مقابل السالبة، 
ا تساعد على انفتاح العلم وتطوره، مبا تفيده من حلحلة  أل

ما من االبستمولوجيا على النقيض متا. ملشكالته، وتفكيك ألزماته
السالبة، اخلارجية أو الكالسيكية اليت تتحدث عن العلم من خارج 

 –الرتمجة من األوىل، إىل الثانية « العلم وبلغة ليست علمية وتكون  
كما أن هذا اخلطاب عندما يكون يف صدد . خيانة –اللغة املشرتكة 

ومن . ركيزةاحلديث عن القاعدة واألساس يتبىن اللغويات الفلسفية ك
ا اخلاص خليطا من أربعة لغات،  مث حتمل االبستمولوجيا يف خطا
منطقية ورياضية وفلسفية وعامية، وتعميم هذه النتيجة جيعلنا حنكم 

ا خارجية  إن االبستمولوجيا   )3(»على االبستمولوجيا التقليدية بأ
ا ال تساعد على تقدمه أو  إذا مل تكن خطابا من داخل العلم فإ

إن آثارها تتعارض . اوز مشكالته، وإمنا تتسبب يف تعثره ومجودهجت
  .وديناميكية العلم، وتلك هي مفارقات االبستمولوجيا التقليدية

جتديد اخلطاب االبستمولوجي حيتم علينا أن جنعل من كل حقل 
. معريف وعلمي فلسفة تنعكس على جهويتها اخلاصة وعلمها اخلاص

لسريورة املعرفة العلمية من املختصني حيث تتم املمارسة النقدية 
م « أنفسهم ألن  العلماء أنفسهم يفكرون أفضل حول موضوعا

أفضل من كل االبستمولوجيني يف العامل، هم أكثر إبداع على 
م أقدر  )4(»األقل ذه املهمة أل فمن اليسري على العلماء القيام 

م العلمية وحدودها لم املعاصر مث يستورد الع.  على فهم ختصصا
إشكاليات االبستمولوجيا الكالسيكية، لكن مع تفريغها من سياقها 
الكالسيكي وختليصها من صفتها االنعكاسية، لتصبح آداة تقنية 

إن املشكالت بقيت هي نفسها لكنها « خالصة، ومصورنة 
إن خطأ  )5(»أصبحت تقنية ومصورنة ومطهرة من نسمة انعكاسيتها

هو جتاوزها وظيفة  -حسب سري  –ية االبستمولوجيا الكالسيك
الوصف إىل فعل احلكم واملعيارية، وهذا ما جعلها تشيخ وتصبح 
تقليدية، إن الفيلسوف يبقى دائما متأخرا بالنظر إىل العلوم املعاصرة 

على اخلطاب  -حبسب سري  دائما -إذ يتعني (*)املعاصرة -
لعلم لكن االبستمولوجي التقليدي االحتفاظ مبهمته كخطاب حول ا

مع ضرورة جتديد موضوعه والتجديد هنا يكون مبطابقة 
االبستمولوجيا ملوضوعها الذي أصبح جديدا وتلك مهمة يتصدر هلا 

فالتخصص العلمي يفرتض ختصصا ابستمولوجيا . العلماء املختصون
فإن , وكما أن البحث العلمي يقتضى االختصاص كضرورة لتقدمه"

املعرفة الذي يدرس املعرفة العلمية  االبستمولوجيا من حيث هي فرع
  " يف حاجة إىل التخصص لكي تكون حتليالته موضوعية وفعالة

 )6(   
ويتخذ ميشيل سري من الرياضيات منوذجا لتوضيح أبعاد هذا 
املشروع، حيث يتساءل عن إمكانية امتداد االبستمولوجيا التقليدية 

من األحوال أنه وال يعين هذا بأي حال . إىل الرياضيات املعاصرة
يعزز مكانة الرياضيات دون العلوم األخرى فالعلوم كلها تتفاعل 

بل إن االمتداد كفعل ينطبق متاما على . داخل املوسوعة نقال وحتويال
  .فعل االسترياد كمفهوم أساسي يف فلسفة سري التواصلية

إن الرياضيات املعاصرة تستورد مشكالت االبستمولوجيا التقليدية  
ا األصلية اليت تتمحور وهذه ا ألخرية تفرغ من حمتواها ومن إشكاليا

حول الذات العارفة اليت شكلت أزمة العقالنية العلمية املعاصرة، 
ويتحول النقاش داخل العلم الرياضي بني الرياضيني أنفسهم، وهو 

يف حني تبقى االبستمولوجيا خارج . حوار بني القدامى واجلدد 
إذن ليس هناك تطور فعلي، « ها التقليدية  احلوار حتافظ على بنيت

واكتشاف حقيقي غري هذه املشاجرات املتواصلة بني قدماء 
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ومعاصرين، واليت تنفي بعمق إتصالية الرتاكمات الصغرية ملتوالية 
جزئية من النتائج املستنبطة، هكذا فإننا نقلب النظام ونعيد رسم 

بنا يستحسن أن نضع وجه ما، إننا نتكلم لغة جديدة، ففيما يتعلق 
. )7(»قاموسا مقارنا مييز بني اللهجة الكالسيكية واللغة املعاصرة 

وتقتضي هذه املمارسة االبستمولوجية  وجود قاموس علمي، والذي 
يقرتحه سري، كأداة للمقارنة والتمييز بني العدة املفاهيمة للعلم 

طور الكالسيكي ومفاهيم العلم املعاصر، ألن املعرفة يف نظره تت
وكلما كان هناك تقدم يف العلم كانت احلاجة . وتتقدم حنو األحسن

إىل استظهار هذا القاموس املقارن، فإذا كانت الرياضيات 
تتعامل مع مواضيع حمددة كالعدد مثال، يف حني أن « الكالسيكية   

الرياضيات املعاصرة تسعى حنو تعميمات عرضانية وارتدادية مع 
ضوعية، وجملاالت مل تعد حمددة بعناصرها إقصائها لتحديدات املو 

مبعىن أنه مت االنتقال من  )8(»املوضوعية ولكنها حمددة بقوانني خاصة
مستوى أدىن إىل مستوى أعلى من التجريد وهذا يرتافق مع تقدم 
آخر ىف التعميم وتتحول الثوابت إىل متغريات، ويتمكن الفكر من 

ق واضحا بني املنهجية ويتجلى الفر . معاجلة قضاياه بدقة ووضوح
ففي كل حلظة .  الرياضية الكالسيكية واملنهجية األكسيومية املعاصرة

إعادة بناء النسق يتحول الرياضيون وجوبا إىل ابستمولوجيني ملعرفتهم 
  .اخلاصة  وهنا تربز حمايثة االبستمولوجيا للعلم املعاصر هلا

ون فيه إن الرياضيات املعاصرة أفرزت خطابا حول نفسها، تك 
ا اخلاص، بطريقة  صارمة وتعميمية ولذلك تتأسس   موضوعا خلطا

  :كابستمولوجيا موجبة تتفرد خبصائص أمهها
متولدة عن طبيعة ) interieure(هي ابستمولوجيا داخلية : أوال

املوضوع الذي تتحدث عنه، فهي تنبجس من داخل العلم ذاته، ال 
زها ومفاهيها، أو لنقل من خارجه، لغتها تستعمل لغته نفسها، برمو 

ا علم العلم    فإن علم العلم  يعين نسخا هلذا على نفسه، ألنه « إ
شبه انعكاسي، وليس افرتاق خطاب عن موضوعه إنه إعالء داخلي 

فالرياضي دون سواه ينعكس خبطابه  على  )9(»وانعكاسية جهوية 
 فهو. علمه واصفا، ناقدا، ومؤسسا، ملناهجه ومواضيعه وشروطهما

ويعرب ميشيل . الذي يتحكم يف خطابه ويعمل على تقدمه وترقيته
سري عن تلك اخلاصية بالتشكل التقدمي لالبستمولوجيا داخل 

  .العلم
، فهي تستمد دقتها وصرامتها من )rigoureuse(صارمة : ثانيا 

ا  إن هذا النسخ أو االنعكاس للرياضيات على « الرياضيات ذا
ت التجريد والسذاجة وحتليلها وجعلها نفسها يسمح بإكثار مستويا

ا  تتحدث عن  )10(»مفاهيما نسبية، وإن كانت تبدو ثابتة  إ
لذلك تتجه الرياضيات املعاصرة،  حنو درجة . نفسها بصرامة متناهية

فاملفهوم الرياضي، ال ينطبق على شيء . أعلى من التجريد والتعميم
. معها خاصية مشرتكةواحد بعينه، بل على أشياء كثرية ومتنوعة  جت

وتقوم النظرية اجملردة باستخالص نتائج من هذه اخلاصية، ميكن 
ُ                ويرافق  ميل الرياضيات . تطبيقها على أي من تلك األشياء املتنوعة      

املعاصرة حنو قدر أكرب من  العمومية، وهي املتطلبات الالزمة لتحقيق 
  . الدقة والسالمة املنطقية

مبعىن أن هذه ). généralisé(وهي تعميمية أو معممة 
أي البحث يف . االبستمولوجيا متتد لتشمل املوضوع واملنهج معا

منهج العلم ، وفرضياته ومفاهيمه ، موضوعه وحدوده، والوسائل اليت 
  .يستخدمها 

يتبني لنا أن ابستمولوجيا الرياضيات هي رياضيات الرياضيات 
(méta-mathématique)إن  « ، حيث ينعكس العلم على نفسه

املهمة الوصفية التقليدية لالبستمولوجيا الكالسيكية قد امتصها هذا 
فبعد أن تعمم هذه االبستمولوجيا يف  )11(»الوصف الصارم 

إن .الرياضيات تسند إليها مجيع مهام االبستمولوجيا التقليدية 
الرياضيات املعاصرة تنغلق على نفسها، وتتبىن خطابا من جنس 

ا فتصبح عندئذ مم ا تساعد على . ثلة البستمولوجيا داخليةخطا وأل
انفتاح العلم بإعادة بنائه وحل مشكالته وجتاوز أزماته يصفها سري 

ا ابستمولوجيا موجبة وننوه بأن التحليل السريي وإن تناول . بأ
الرياضيات كنموذج للتحليل فإنه يشمل مجيع العلوم من دون 

  .لفيزياء منوذجا وهكذااستثناء، إذ جنده يف مواضع أخرى يتخذ ا
ا اجلديد قد ختلت   وميكن القول مع سري إن االبستمولوجيا يف ثو

وبال رجعة عن املهمة املعيارية والنقدية اليت ميزت اخلطاب 
والذي متثل أساسا يف املشكل . االبستمولوجي التقليدي اجتاه العلوم

كان املعرفة الفلسفي للحقيقة وبناء نظرية يف املعرفة،  وغدت أسئلة إم
من عدمها وهل تتم بواسطة العقل أم بالتجربة، أسئلة تقليدية ال جتد 

إن مهام . هلا مكانا ضمن النطاق االبستمولوجي املعاصر
وهكذا فإنه « االبستمولوجيا املوجبة ال تعدو أن تكون مهمة وصفية 

من اجلوهري أن تصبح فلسفة العلوم، فلسفة تاريخ العلوم، أو تأرخيها 
لوم، أو أيضا تاريخ فلسفة العلوم، إن من اجلوهري أن تصب يف للع

فهي إما وصف تارخيي أو تطوري وإما وصف آين  )12(»التارخيانية
  .تزامين

إنين أتبىن  « أما عن موضوع االبستمولوجيا املوجبة يقول سري 
كأطروحة أن موضوع االبستمولوجيا هو جمهول العلم رمبا أكثر من 

نت على األقل ترفض أن تبقى نسخة خالصة العلم نفسه إذا كا
ميارسها كل علم منذ  –كما سنرى   –لالبستمولوجيا اجلهوية، اليت 

كما يتصورها سري تتضمن (*)إن موسوعة املعرفة )13(»اآلن على نفسه
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يف مجيع قممها على جمهول ما تغطيه املعرفة، فداخل املعرفة توجد ال 
ولوجيا البحث يف جمهول معرفة، وبذلك نقول إن موضوع االبستم
 –وتفرض هذه األخرية . العلم باعتباره علما داخل االنسيكلوبيديا

على االبستمولوجي أن يعرب ويتحرك وسط  –االنسيكلوبيديا 
هناك ويف   –املعارف، ويصبح  يف وضع ال متمركز وغري ثابت، هنا 

وباإلضافة إىل . كل مكان وهو وضع تفرضه طبيعة العلوم املعاصرة
عكاس كل علم على نفسه، فإنه ينفتح على العلوم األخرى عرب ان

  . عمليات النقل والتحويل والتفاعل
إن االبستمولوجيا ال تبقى يف نطاق جهويتها الضيقة  ألن املشروع 
السريي يريد  تأسيس حقيقة علمية ضمن نطاق املوسوعية اليت 
تتجاوز النزوع التخصصي يف العلم عرب فعل التواصل بني 

هناك بالطبع ابستمولوجيا جهوية، ولكن « لتخصصات العلمية ا
االبستمولوجيا النسبية وحدها ختلص إىل إطالقية احلقيقة العلمية 

إن العلم  )14(»مرجعية يف كل موضع  –بشكل عام، حقيقة مابني 
يريد توليفا بني حقيقتني، حقيقة جهوية، مرجعيتها جهويتها ونسقها 

مستقلة عن كل مرجعية خارج الداخلي، وحقيقة شاملة 
فالبد على كل عامل أن يساءل نفسه عن التخصص . األنسيكلوبيديا

  .الذي خيتص فيه، ووظيفته وعالقته بالتخصصات األخرى
وجدير بالذكر أن ميشل سري واحد من فالسفة التعدد واالختالف، 
وهو التيار  الذي يدعو إىل فكر ال ميكنه إال أن يكون خمتلفا وخمالفا 

لكن هل . وليس واحديا، لذلك يقر بتعددية اجلهويات العلمية
بتعددها يتعدد اخلطاب االبستمولوجي ؟ وهل نتحدث عن 
ابستمولوجيات متفرقة وال وجود خليط ناظم هلا؟  من املؤكد أن كل 
جهوية علمية هي إبستمولوجيا منعكسة على جماهلا اخلاص، لكن 

القها على غريها من اجلهويات انغالقها على نفسها ال يرتتب عنه انغ
ا منغلقة من جهة ومنفتحة من جهة أخري، فهي  العلمية، مبعىن أ
منغلقة داخل جماهلا اخلاص، على اعتبار كل علم يشتغل على قضاياه 
اخلاصة، ومنفتحة على باقي العلوم، واالنفتاح يكون تواصال أو 

ا إذن ابستمولوج« تفاعال عرب فعل النقل والتصدير  يا جهوية إ
لنفسها حسب النسخ واالنغالق، وللعلم على العموم انطالقا : مرتني

 )15(»من نفسها وداخل لغتها اخلاصة حسب الرتابط واالنفتاح 
فلكل علم جماله اخلاص وحقيقته املستقلة وبالتايل ميتلك خطابا 
يعكس عالقاته الداخلية ويف الوقت نفسه ينفتح على باقي اجلهويات 

  .كل علم هو علم العلومف. العلمية
إن من مهام االبستمولوجيا املعاصرة هو البحث يف اجلهويات 
العلمية، يف تداخلها وتأمل تفاعلها، حيث تتمكن من قياس هذه 
اجلهويات ووضع احلدود، ووصف عمليات التبادل داخل املوسوعة 

علما أن االبستمولوجيا هنا تتصف خبصائص العلم من دقة وصرامة 
   .وتعميم 

إن احلديث عن التواصل بني العلوم والنظريات، والذي يأخذ معان 
متعدد عند سري، التفاعل  الرتمجة، النقل، االسترياد التبادل، يقودنا 
إىل احلديث عن اجلهويات العلمية وما يتأسس بينها من عالقات 
وتفاعالت، ليس فقط بني حقل علمي وآخر بل حىت داخل احلقل 

منذ وجود علوم تتوزع « والرياضيات والفيزياء   الواحد كالبيولوجيا
جيدا وتنفصل بعناية، كيف تريدون أن نتخيل العالقة بني التاريخ 
العام وتاريخ التخصصات إنه ال يوجد عالقة بني احلقول اخلاصة 

إن التواصل والتفاعل بني التخصصات حقيقة ال ميكن  )16(»للمعرفة 
ويقصد .  وتارخيية جادة للعلمإغفاهلا يف كل دراسة ابستمولوجية 

باجلهويات العلمية تلك الفروع العلمية اجلزئية القدمية  والناشئة اليت 
تلغي املفهوم العام للعلم، أي فكرة العلم بألف التعريف مثلما كان 

لكن إذا كان سري يؤمن بالتواصل بني اجلهويات العلمية . يرى العلماء
  فكيف يتم هذا التواصل ؟

                                               ل بــني اجلهويــات العلميــة أو تفاعــل التخصصــات العلميــة         إن االتصــا  
ـــتم انطالقـــا  مـــن فعـــل النقـــل أي نقـــل املفـــاهيم  واملنـــاهج مـــن جمـــال                                                          ت
                                                  معــــريف إىل جمــــال معــــريف آخــــر إن فعــــل النقــــل هــــو تلخــــيص لعمليــــيت 

                                                            التصــدير واالســترياد الــيت تــتم بــني اجلهويــات فيمــا بينهــا، فبــني الفــروع  
ــــة عالقــــات م ــــة  تؤســــس لفعــــل                          والتخصصــــات العلمي                           نهجيــــة ومفهومي

                     فال يوجد علم متفرد من   «                                    النقل والرتمجة  واالتصال كما يصفها سري 
                                                             دون عالقات مع بـاقي العلـوم  سـواء عـرب عمليـة النقـل أو التبـادل، أو 
                                                       عرب االزدواج واالجتماع بعلوم أخرى، مما يسمح باحلـديث عـن وحـدة 

   إن    )  17 ( »   ســري  . م                                              علميــة  أو انســيكلوبيديا  كمــا يفضــل أن يســميها  
                                                       املفـــاهيم الـــيت الـــيت حتـــدد عالقـــات العلـــوم هـــي اســـترياد وتصـــدير  نقـــل 

               ســري هـذه العالقــات  .       ويسـمي م    .                                 وحتويـل وتبـادل للمفــاهيم  واملنـاهج
     مبجـــــال     (TRANSCENDANTAL)                      وخواصـــــها باملكـــــان املتعـــــايل 

         مهمـا يكـن   «                                             العلم، ليصبح كـل جمـال علمـي جهويـة مـن هـذا املكـان 
       اسـترياد   :                                           ية، فإن التبادل هو قاعدة، وإن مل تكـن شـاملة            يف هذه الغائ

ايــة عصــر املتخصصــني، إن اجملتمــع العلمــي                                                       وتصــدير تعلــن يف نظــري 
                                                           هو منذ اآلن متعدد اللغات، فكلما اجتهنا حنو البيداغوجي واإلبـالغ، 

                                    اإلطــار السوسيوسياســي، املكــان اإليكولــوجي   :                ســرنا حنــو االختصــاص
        فــال وجــود      )  18 ( »                           اع إلتقينــا بالتبــادل والرتمجــة                     وكلمــا اجتهنــا حنــو االخــرت 

ـــ                                                بــألف التعريــف مــثال، بــل هنــاك علــوم بيولوجيــة قطاعيــة   "           البيولوجيــا "  ل
ـــــا الداخليـــــة، حيـــــث إن نظـــــام املعـــــارف                                                        تتواصـــــل معرفيـــــا بـــــني جهويا
                                                           ووضعها ليس نظاما أو وضعا هرميا من األعلى إىل األدىن كما تصوره  

                         حســب تشــبيه ميشــيل ســري  أشــبه                              كونــت يف تصــنيفه للعلــوم، بــل هــو
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             متموجــــــا يف عــــــدة   "            ســــــيالن املعــــــارف "                      بشــــــبكة طرقيــــــة يصــــــبح فيهــــــا 
                                               إن تــاريخ العلــوم لــيس أحاديــا، ولــيس خطيــا يف توجهــات    .        اجتاهــات

                                       شـــبكة تتـــدفق منهـــا عـــدة طـــرق متعـــددة ومعقـــدة،  «  :             معارفـــه بـــل هـــو
                                                      وتتشــابك فيهــا عــدة تبــادالت، وتتقــاطع فيهــا عــدة متفصــالت، كقمــم 

ـا تشـعب لطـريقني أو أكثـر         ومنعطفـات                 فاملسـتقبل العلمـي   .    )  19 ( »                          ، إ
                                                           يتجــــه حنــــو الفــــروع العلميــــة املتداخلــــة باعتبارهــــا أحــــد مصــــادر املعرفــــة 
ـــــدا حبـــــدود فـــــروع  ـــــدة، بـــــل إن التقـــــدم التكنولـــــوجي مل يعـــــد مقي                                                       اجلدي

                 وراهينيــــة التســــاؤل   .                                   التخصصــــات بقــــدر مــــا يــــأيت مــــن حقــــول خمتلفــــة
                          تيــب الصــارم احلــايل لالختصاصــات                 إذا كــان هــذا الرت   «            تتمحــور حــول 

                                                        ميكن أن يسـتمر ملـدة طويلـة، مـع ازدهـار املهمـات  الـيت كانـت تغـذي 
                                                      التوجــه حنــو تكامــل الفــروع، بــدأت تتهــدم احلــدود بــني االختصاصــات 

ـم، أي االختصاصـيون، خيسـرون تـدرجييا أمهيـتهم السـابقة   .        املختلفة                                                 إ
           فهناك تطلـع      )  20 ( »   وم                                              إزاء هبوط الستارة اخللفية للنظام التقليدي للعل

    وقـد   .                                                  إىل ضـروب مـن التوحيـد ملواجهـة التشـظي التخصصـي يف العلـوم
                                        مســلكا يهــدف إىل جتميــع الفــروع الرياضــية ضــمن     (*)               ســلك البوربــاكيون

ــم التحليــل إىل                                                             كيــان ال يتعــدد إال يف بنيــات رئيســية مهيمنــة وانتهــى 
     ألخــرى                                                التوصـل إىل ثــالث بنيـات مســتقلة ال ميكـن رد إحــداها إىل ا  « 

                                                        وبــإجراء عــدة متييــزات داخــل كــل واحــدة مــن هــذه البنيــات، أو بضــم 
                وهلـذا السـبب أطلـق   .                                          بنيتني أو أكثر، أمكن تعمـيم البنيـات األخريـات

   . )  21 ( »                                    على هذه البنيات إسم البنيات األصلية  
  :االبستمولوجيا التواصلية/ 3

فة إن االبستمولوجيا املوجبة أو املتخصصة ال تلغي دور وأمهية فلس
ا تتحول إىل ابستمولوجيا عامة أو ما ميكن تسميته  العلوم بل إ
باالبستمولوجيا التواصلية، واليت تضطلع مبهام جديدة تنظر يف 

ا تبحث يف . العالقات املمكنة بني االبستمولوجيات الفرعية مبعىن أ
فإذ كانت . جسور التواصل املمكنة والتقاطعات القائمة فيما بينها

ّ                تمولوجيا املوجبة أو العلمية كما نظ ر هلا سري، علمية مهام االبس                                 
صارمة تتم من داخل العلم وبلغة العلم فإن االبستمولوجيا يف 

عليها أن تكون إبستمولوجيا عامة لالبستمولوجيات « مستوى آخر 
  )22(»املوجبة اجلهوية، هذه هي مهمة الفلسفة املعاصرة للعلوم

ق إبستمولوجيا عامة وشاملة، فلسفة العلوم إذن تشتغل ضمن نطا
ومهامها األساسية تأمل نتائج االبستمولوجيات املوجبة والتجول 
عربها لرصد انتقال املشكالت من علم آلخر انطالقا مما تستمده 
وحتصله منها، فإذا كانت االبستمولوجيا املوجبة خطابا دقيقا وصارما 
حول العلم فإن فلسفة العلوم هي خطاب حول خطاب 

ستمولوجيا وليس خطابا مباشرا حول العلم  فوظيفة فلسفة العلوم االب
. ال تسمح هلا أن تتحدث عن العلم مباشرة من داخله أو يف كليته

ذا املعىن تصبح فلسفة العلوم مبثابة ابستمولوجيا خارجية، تتحدث  و
عن العلم من خارجه، ويتوسط بينها وبني العلم خطاب ابستمولوجي 

ونقف هنا على جتديد جوهري متيز به ميشال . مداخلي علمي وصار 
سري عن سابقيه وباألخص باشالر الذي جعل من االبستمولوجيا 
خطابا جهويا بالضرورة فهي خاصة بكل علم حيث تنطبع الدراسة 
 -االبستمولوجية باجلهوية أو اإلقليمية، لكن ما ذهل عنه باشالر

دل املفاهيم أن ختوم العلوم ليست منعزلة بل تتبا -حسب سري
اليوجد « و . واملصطلحات، فهناك نقل وتبادل، تصدير واسترياد

العلم اجلهوي مستقال، بل يف عالقات متعددة ومتنوعة مع باقي 
العلوم، ألن كل علم حييل على عدد آخر من العلوم، وهو بالتايل 
مرجعية بالنسبة إىل هذه العلوم يف اآلن ذاته، وذلك بطريقة جتعل 

َ  للم رج ع"ر يف هذه اللعبة املعقدة فهمها ينحص   ُ رجع"و"   
 
   امل
َ
، واليت "  

إن العلم يعيش عصر   )23(»ليست يف احلقيقة سوى لعبة التفاعل 
  .    سيالن اجملاالت العلمية والتفاعالت املتواصلة

إن التجديد االبستمولوجي عند ميشال سري حيمل يف طياته فلسفة  
لسفة للتواصل والتفاعل، املتعدد واملختلف، ويف الوقت نفسه هو ف

 nouveau nouvel) (لذلك يعتربه مبثابة فكر علمي جديد متجدد 

esprit scientifique  حياول البحث عن مفاصل التقارب بني
خمتلف التخصصات و حقول املعرفة العلمية يف فضاء معريف يتسم 

ا املوسوعة العلمية حيث   يرافق الرتاكم« بالال نظام والال تراتبية إ
إن  )24(»مولد املوسوعة اجلديدة، وسعادة العلوم هي الال نظام 

الفضاء املوسوعي نتيجة حتمية للنقل والتبادل بني العلوم، تفرض 
نفسها كلوحة تلخيصية تعكس حصيلة للعلوم لكن بدون مرجعية 

   .ثابتة
وصفوة القول إن التوجه االبستمولوجي التجديدي عند ميشال سري 

االبستمولوجيات السابقة عنها، تنطلق من  هو حماولة لتجاوز
التأسيس البستمولوجيا علمية، تتم داخل العلم ومتحررة من أصوهلا 
الفلسفية، وأخرى فلسفية خارجية قوامها البحث يف العالقات 
القائمة واملمكنة بني االبستمولوجيات العلمية، حيث تتوسط هذه 

ا ليست قوال أي أ. األخرية بني خطاب العلم وخطاب الفلسفة
مباشرا حول العلم، وإمنا هي خطاب حول خطاب االبستمولوجيات 

ذه الصورة تكون للفلسفة كينونة داخل عصرها العلمي . العلمية و
  .بدون أن تكون مشوشة أو متطفلة

  اهلوامش
منشغل بالتواصل منذ ) 1930(ميشال سري فيلسوف ومؤرخ علوم فرنسي، معاصر *

سلسلة هرمس يف : له انتاج فلسفي غزير، من أشهر أعماله. يبدايات مشروعه الفلسف
 petite (مخسة أجزاء، العقد الطبيعي، وآخر ماصدر له األصبع الصغرية 

poussette ( والذي يعلن فيه تفاؤله بالفلسفة والعلم والتكنولوجيا  2012سنة.  
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  فلسفة أخالقيات الحوار عند هابرماس 
  شريقي أنيسة

  حتت إشراف األستاذ الدكتور عبداهللا موسىباحثة وعضو يف خمرب تطوير سعيدة اجلزائر 
   

  المقدمة

ا وهي  (**)نعترب  فكرة احلوار األخالقي منهج رافق البشرية يف مسري
إىل أطوار الرقي والتحضر، وهو يعين حتكيم  تنتقل من طور التخلف

العقل يف املشكالت اليت تنشأ بني اجملموعات اإلنسانية، كما يعرتف 
بوجود اآلخر وال يهدف إىل إقصائه، ألن احلوار يف أصله ال يتأسس 

وما عرف عن احلوار أنه كان منهج . إال بني شخصني أو أكثر
قالنية يف الغرب أن تطرح وحاولت احلركة الع. الفالسفة منذ القدم

 يورغنمسألة احلوار وحتاول أن تبحث فيه وهذا ما جنده حاضرا عند 
، حيث جند أن للحوار دورا أساسيا يف فكره وهو يرتبط هابرماس

جبل أحباثة مثل ربطها بالنظرية الدميقراطية والقانونية وإصراره على 
   .أولوية احلوار األخالقي 

من نظرية الفعل التواصلي أن يصوغ  يف عرضههابرماس  قد حاول
 نظريته لألخالق وحاول عرض وعيه األخالقي والفلسفة األخالقية

وكان هذا هو غرضه األساسي يف مسألة الفعل التواصلي هو حترير 
الفكر وربط الفعل باألخالق وأصبحت األخالق التواصلية من 

إقامة إطار احملاور األساسية يف فلسفته ويف هذه احملاولة يهدف إىل 
نظري نقدي لتكوين اإلرادة احلرة العاقلة يف هذا الفعل األخالقي 

  . )1(التواصلي
نظريته األخالقية يف العديد من األعمال  بوضعهابرماس  قام

األخالق " "نظرية الفعل التواصلي"واملؤلفات اهلامة ومنها 
أن يؤكد أن  هابرماسحيث أراد " أخالق المناقشة"، "والتواصل

رد لديه القدرة على املناقشة وبطريقة كلية ومباشرة، وهذا النقاش أي ف
يتبع معايري أخالقية معينة يضعها ويؤسسها الوعي األخالقي أو 

     . باألحرى األخالق النظرية 
إقامة إطار نظري نقدي  إىلهابرماس  ويف هاته احملاولة يهدف      

خالقي التواصلي هناك لتكوين اإلرادة احلرة العاقلة يف هذا الفعل األ
 االجتماعيةوالتواصل عرب اللغة يف احلياة  للغةدور مهم جدا 

من إعادة بناء نظرية أخالقية  هابرماسوالسياسية، ويف هذا متكن 
الله يتفاهم اجملتمع خالتواصل عرب اللغة، فاللغة هي الوسط الذي من 

 قاإلنفاوهدفهم هو التواصل فقد أكد على أن اللغة حتيل إىل 
  . )2(املستنري جلملة أفراد يتحاورون واإلختياروالقبول والتواصل 

  :تأسيس األخالق وفق النقاط التالية  هابرماسحاول 

إننا نتوصل إىل صيغة ضعيفة للتأسيس التداويل الرتانسدنتايل  ـ 01
مبجرد إمساكنا بالشروط الضرورية  )3(للمبادئ األساسية لألخالق

 .عيش ومن مثة اإلمساك بالشروط لألخالق لكل تواصل يف العامل امل

ائيا ملبادئ األخالق يتجاوز الصيغة األوىل  ـ 02  إن تأسيسا 
ويعمل على التثبت فكريا من افرتاضات القول الربهاين بوصفه شكال 
اية  تفكرييا للتواصل يف العامل املعيش، صار مستحيال وغري جمد يف 

وهي تنتمي إىل  هابرماسا األمر تلك هي احملطة اليت خيلص إليه
 .مبادئ أخالقية 

إن التأسيس النهائي لألخالق ينبغي أن يستبدل باللجوء إىل  ـ 03
اليت كانت دائما منغرسة يف بنية النشاط التواصلي اليت  اتاألخالقي

ا سيختزل الفرد إىل جمرد تدمري ذايت     . )4(بدو

 : عند هابرماس من بينها سمات الحوار األخالقي

التقييم " و" اختيار الغايات " ـ انه غائي من منطلق أنه معين بـ  01
 ) التربير والتطبيق " ( العقالين  لألهداف 

"  ما يناسبين"ـ يقيم احلوار األخالقي الغايات عن طريق تقدير  02
ففكرة هذا احلوار األخالقي يف املعادلة ترتبط بكل " ما يناسبنا " أو

للشخص واحلياة اجلمعية للمجتمع ويطلق  من تاريخ احلياة الفردية
 " أخالقية وجودية "على اخلطابات املتعلقة حبياة الفرد  هابرماس

ا إشباع رغباتنا  03 ـ هو احرتازي فهو يتعلق بالسبل اليت ننظم 
وغاياتنا مع النظر للسعادة ليس يف الوقت احلاضر فحسب بل ويف 

 . )5(ء املستقبل أيضا ولسعادتنا مع اعتبار كل شي

ـ يربز احلوار األخالقي القيم املرتبطة بتاريخ الفرد وبالتقليد  04
إن  لهابرماسوباجلماعة الثقافية اليت ينتمي إليها هذا الفرد وبالنسبة 

مفهوم القيمة هو مكون رمزي أساسي للثقافة أو احلياة االجتماعية  
مكونات وبالتايل عند القول إن القيم أساسية فيستحيل حتليلها إىل 

 .أبسط 

ملفهومي اخلري والقيمة يستند إىل مسة منطقية  هابرماسـ إن فهم  06
للحوار األخالقي أن النصائح واألحكام وترتيبات األفضليات اليت 

 .تنشأ يف سيقها احلوار األخالقي يتمتع بصحة نسبية أو شرطية 

ا وسواء  07 ـ احلوار األخالقي يعىن بفهم الفرد أو اجلماعة لذا
أكانت املسائل األخالقية ختص الفرد أو اجلماعة فهي تعترب مسائل 

دف إىل إيضاح الذات واستكشافها   .تأويلية بصفة عامة إذ 
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والوصول  )6(هنا يكمن مبدأ األخالق ومن التفاهم والتواصل       
إىل اإلمجاع حول خمتلف القضايا وجند أن اجملتمع يف حاجة إىل 

ق شروط معيارية حول احلقيقة اليت هي يف أخالق تواصلية ألجل خل
حالة حتول دائم، وهذا حبد ذاته يشكل أساسا للمناقشة العامة اليت 

يف مسألة الفعل  هابرماستشكل الفعل التواصلي، ومنه جند هدف 
التواصلي وحترير الفكر وربط هذا الفعل باألخالق، ولذلك أصبحت 

  .فلسفته  األخالق التواصلية من احملاور األساسية يف
يف  )7(يف هذا الفعل األخالقي التواصلي دور مهم تلعبه اللغة        

التواصل فحاول إعادة بناء الفعل التواصلي عن طريق اللغة، فاللغة 
هي الوسط الذي من خالله يتفاهم الذين يرغبون يف التواصل، واعترب 

الق أن هلا ارتباطا بالفعل وهي الوسيلة األساسية ملا مساه باألخ
، واألخالق التواصلية عنده ختلق من خالل التداول إطارا )8(التواصلية

عقالنيا للتفاهم بني خمتلف جماالت املعرفة، وللتفاوض بني املصاحل 
ا تستند أساسا على املعايري  املتعددة وال حتتاج إىل أي مبدأ مسبق أل

حرك األساسية للخطاب العقالين الذي يتعني افرتاضه طاملا أننا نت
  داخل سياق للمناقشة وللتواصل 

عن أخالقيات التواصل فهو يرى أن  هابرماسعندما يتكلم         
الصالحية من  تواإلدعاءاللتواصل معايري أخالقية تبادل األفكار 

خالل املناقشة، فكل ما هو عقلي عنده قابل للمناقشة، ألن كل 
ضية داللة مقرتحة من طرف شخص ما تشكل قضية معىن وكل ق

  .معىن ميكن مناقشتها يف إطار مقولة الصالحية
إذا كان يتعني علينا أن نربهن على كل صالحية انطالقا من         

كل احلجج املمكنة، فإن الدالالت والتحوالت نوع من اخلطاب 
تصوغ فيه األطراف املعينة إدعاءات للصالحية تكون موضع خالف 

هان يتضمن حجج مرتبطة وحتاول قبوهلا بواسطة الرباهني وكل بر 
بإدعاءات الصالحية بتعبريات اإلشكالية فإن قوة الربهان تقاس 
بصحة احلجج وهذه الصحة تظهر من بني ما تظهر فيه من قدرة 

  . )9(وتعبري معني على إقناع املشاركني يف احلوار واملناقشة
، )صدق القضايا(الصدق: وقد وضع شروطا للنقاش وهي       

حقيقة أو صحة املعايري (، احلقيقة )ؤولية املتكلممس(املسؤولية 
، فهذه الشروط هي مبثابة فرضيات وضع مثايل جلماعة )املقرتحة

، وعليه جند تأكيد )10(تواصل غري حمدودة تعتمد املناقشة العقالنية
على ضرورة إدخال األخالق يف التواصل بني الناس، ذلك  هابرماس

تداوليات الصورية يساعد على ألن النشاط التواصلي من زاوية ال
ذا املعىن  إدراك الظواهر األخالقية داخل العامل املعيش، واحلوار 
ضمن الشروط السابقة الذكر يعد ضروريا لكونه مفيدا للحياة 

ا املختلفة يف البيت واألسرة و العمل وتفاعله مع  اإلنسانية يف جماال
  .اآلخرين 

ذا املعىن ضروري ل       ه مع اآلخرين كما مع نفسه، حيث واحلوار 
تتحسن وتنتمي هذه احلدسية التواصلية املوجودة والكامنة ضمنيا 
وأصيال يف كل إنسان بانتمائه اللغوي والثقايف، لكن جيب إخضاعها 

  .)11(للعقالنية النقدية
تأسيس أطر أخالقية وهذا لتواصل سليم وواضح ،  هابرماسحاول 

للحوار البينذايت  وشرط الزم هلا   وأن مرحلة املناقشة هي سابقة
أن جيمع بني األخالق النظرية ومبدأ التواصل  هابرماسوحاول 

  الشفاف ، فالعقل 
التواصلي بوصفه قدرة بني األشخاص عامة حبسب قواعد شافة 
وحيادية ، هو الذي يسود مقاربة هابرماس وهي ترجع إىل معايري 

قل األخالق التعميم الكلي للخطاب والذي يتيح بلوغ ح
  .)12(النظرية

نشاط تباديل وعالئقي، فإنه يتم بصور شىت  "ومبا أن التواصل ميثل 
كاألصوات واإلشارات والصور، لكن يبقى التواصل اللغوي أرقى 
أنواع التواصل، ومن هنا تطرح الطبيعة االتيقية للتواصل أو لنقل من 

تواصل مادامت رسائل ال لهنا نصل إىل بعث اتيقا معينة للتواص
وباملقدار نفسه أداة ... املتبادلة بني املرسل واملتلقي، رسائل غري بريئة 

  )13( .للصراع واخلصام 
إن احلوار ال ينبغي أن يكون ترفا زائدا خمصصا للمنتديات        

م فقط   واملؤمترات، فعليه أن يتحول إىل حاجة أساسية ال 
  تشمل اجملتمعاتبني احلضارات والشعوب والدول بل   العالقات

من داخلها، فمن العبث التفكري يف حوار الثقافات إذا مل يكن هناك 
من املهم يف احلياة ، حوار داخل الثقافات والديانات واجملتمعات

ومساءلتها من جهة وفتح احلوار بني أفراد   اليومية حماورة الذات
ذا ي. من جهة أخرى  اجملتمع ومكوناته الثقافية والسياسية تحول و

احلوار إىل سلوك يومي يقي اجملتمعات من التعصب وحيول دون 
 و ينطلق هابرماس   .اللجوء إىل العنف لتسوية االختالفات

بقدر ما اهتم بإشكالية احلقيقة داخل تصوره  هابرماسويعرف       
العام ملسألة اللغة والتواصل بقدر ما حاول االقرتاب من ضوابط 

يف إطار اهتمامه األساسي مبسألة الكالم  احلوار وأخالقياته وذلك
واللغة العادية واملناقشة ومن أجل  الكشف عن مستويات امتالك 
احلقيقة من خالل النقاش وأخالقياته وتقييم خمتلف النظريات اليت 

 من بعض اللسانيني هابرماسحاولت معاجلتها وحتديدها، قد انطلق 
وجون   .ustinJOHN Aاوستين  جونوفالسفة اللغة والسيما 

Paul Griseكارسكي و  J Searle سيرل
)14(

و يعىن هذا امليدان  
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يف أساسه بدراسة اللغة لدى منتجيها واسرتاتيجيات تأويلها من 
طرف املتلقي عرب عمليات استداللية ومنطقية  ختضع للخلفيات 

  . االجتماعية واملعرفية والثقافية للمستعملني
ند هابرماس شكال من أشكال التحرر ع (*)ومتثل أخالقيات املناقشة

دف إىل حتديد االفرتاضات " من التشويه والوقاية منه وهي 
التداولية لللغة ، واىل إبانة  شكل التأسيس البينذايت، أو العقلي 

  .)15("للمعايري األخالقية املختلفة
وتضمن أخالقيات احلوار أيضا الوصول إىل فهم مشرتك وبقدر     

تقوم بشرح املضمون "ا النقاش ذلك البعد القبلي فهي  ما متثل ايتيق
اإلدراكي  ملنطوقاتنا األخالقية ، دون الرجوع إىل انتظام  –املعريف 

أخالقي بديهي ومعروف   مشكل من وقائع أخالقية ميكنها أن 
  .تكون يف متناول الوصف 

ما  لذا فإنه ال ينبغي اخللط بني املنطوقات األخالقية اليت تبني       
ينبغي علينا فعله ، وبني املنطوقات الوصفية اليت حتصر مهمتها بتبيان 
ا  الطريقة اليت نرى مبوجبها األشياء كما تبدو يف عالقا

فقد ميز بني األخالق  هابرماسوهذا ما جنده مع . )16(املتشابكة
االختيارات القيمية  هابرماسواليت تعين يف لغة  ETHICSالنظرية 

ة املشخصة ، تقابل املقومات الوجودية بأكثر من الذاتية للحيا
واليت تعتمد على   MORALاملنظورات الكلية واألخالق عملية 

 .قواعد منطلقة من الواقع 

على هذا األساس تعد معايري اتيقا النقاشية منفصلة عن       
فال يؤثر اجملال الواسع " اجلانب املادي وهي تشكل شرعية إلزامية ، 

قايف والتارخيي للسلطات اخلطابية ، املتوفرة يف لغات فردية ، للتنوع الث
على حقيقة حصول املشاركني يف نشاط ذو مستوى متميز من 

على " ال "أو " نعم "التواصل اللغوي ، على حرية اإلجابة ب 
  . مطالب مشروعة 

إن عملية الوصول إىل الفهم هي عملية حتصيل : "  هابرماسيقول 
ا  االتفاق على أساس قبلي يتمثل بادعاءات الصالحية واليت تعرتف 

األطراف املشاركة وذلك بدءا من أرضيات مشرتكة لتفسريات مسلم 
ا من املشاركني يف احلوار، ومبجرد إثارة الشك خبصوص هذه 

احلقيقة والصحة والصدق ( املشرتكات أو ادعاءات الصالحية األربعة 
لتواصلي ال ميكن له أن فإن الفعل ا) اللغوية  –واملصداقية 

  . )17(يستمر
ومنه تشكل األطر السابقة للتجربة التواصلية معيار شرعية         

اخلطاب من عدمه ، وبالتايل هي تشري إىل نوع من العقد الذي 
للتأكيد على املشاركني يف التلفظ ، جيب عليهم أن :" يستخدم 

ل التخاطب يقبلوا بشكل ضمين عددا حمددا من املبادئ اليت جتع

ممكنا وعددا من القواعد اليت تسريه ، األمر الذي يستلزم أن يعرف  
كل واحد حقوقه وواجباته وكذا حقوق وواجبات اآلخر، إن مفهوم 
العقد يفرتض مسبقا أن األفراد املنتمني لنفس السلك من املمارسات 
االجتماعية قادرون على االتفاق حول التصورات اللغوية هلذه 

  . )18(الدراسات 
مستويات النقاش تتجلى يف مستويني :  مستويات اتيقا النقاش 

  : حمددين مها 
   مستوى افتراضات انطولوجية: المستوى األول 

ويقصد به أنين إذا الحظت واقعة ما، فإنين افرتض وجود عامل 
موضوعي، وعندما أفصح عن شعور معني فإنين افرتض وجود عامل 

معيارا ما فإنين بالتأكيد افرتض وجود  ذايت خاص يب، وإذا ما راعيت
ذه املعايري    .عامل اجتماعي، جيب مراعاته 

  : )القيمية( مستوى االفتراضات االكسيولوجية : المستوى الثاني 
اليت ) القيميه ( وهو أكثر مشوال، مستوى االفرتاضات االكسيولوجية 

ضات التناق" ميكن للتأمل أن  يبلغها من خالل ممارسته لتجربة 
التداولية أو األدائية، إذ توجد بعض األشياء ال ميكنين تأكيدها وال 
ا ، وال  نفيها يف مستوى منطوقايت دون أن أناقض هذه املنطوقات ذا
داعي ألذكر باملفارقة القائمة من الصدق املعاكس للكذب واحلقيقة 
املعاكسة للريبية  أو الشكية ، والصحة ومعاكستها للخطأ وتلك 

جيب أن يؤسس هلا حسب آفاقها اخلاصة بنوع من القبلية   القيم
ويتحقق معىن . )19(مبعية االفرتاضات االنطولوجية يف املستوى األول

التناقض األدائي من خالل عدم قيام الشخص املشارك يف احلديث 
الصدق ، احلقيقة ، ( بإجناز عمل يناقض بني أركان ايتيقا النقاش 

  .فعل الكالمي  املنعكسة على ال) الصحة 
من (*)من هذا جنده يؤكد على أمهية األخالق يف العامل املعيش       

ا أن تشوه  أجل تطهريه من كل اهلزات واألزمات اليت من شأ
ال ميكن عالج انعزالية احلياة اليومية ، وما  عمليات التواصل وبالتايل

يرتتب على ذلك من فقر ثقايف و حضاري إال عن طريق األخالق 
  .اليت هي مقياس حتضر الشعوب

وبالتايل جند أخالقيات احلوار ليست مذهبا وال نظرية أخالقية بقدر 
ما هي عبارة عن منهج وجمموعة من الشروط اليت مىت توفرت ومت 
احرتامها تؤدي إىل حتقيق االتفاق ضمن اجملموعة اليت جيري فيها 

ميكن اجلمع بني  من املبادئ الكونية للنقاش اليت من خالهلا .النقاش 
املواطنني العامليني املتجاورين ألجل خدمة اإلنسانية بصفة عامة ، 

، ")20(انه قلب املسار الدميقراطي" وليس ألجل حتقيق أهداف فردية 
  )21("انه منط اإلجراء الذي حتدده سياسة النقاش " 
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منبثقة عن دمج  وتعترب هذه االفرتاضات: افتراضات منظومة النقاش
  :ني السابقني املستوي

و تعترب   Intelligibilitéالمعقولية ـ أول هذه االفرتاضات  01 
املعقولية أهم شرط للتواصل واليت تعتمد على اجناز مجلة مركبة تركيبا 

قواعد اللغة فهي مرتبطة باجلانب اللغوي وسالمة  اصحيحا باحرتامه
مة لطاملا اللغة املستعملة يف إطار التواصل وتظل سارية املفعول وقائ

ا النقاش ، وهذا االفرتاض ال  ا تستويف قواعد اللغة اليت جيري  أ
ا أحد  هابرماسيتعلق بأي ادعاء سابق للصالحية  ويعتقد  أ

الشروط الدائمة لفعل التواصل وهي ال تنحصر يف قول يدعي 
 .صالحية ما أو تتضمن إمكانية للتربير  

الشرط  وهذا:   Vérité الحقيقةـ ثاين هذه االفرتاضات،   02  
هو الثاين وهو األساسي يف أخالقيات النقاش وهي املتضمنة يف 
القول  وهنا جيب أن يشري القول إىل واقعة موجودة فهي تعكس 
واقعة موجودة فعال وغري مستوحاة من اخليال  وبالتايل هذا االفرتاض 

جود يقتضي تطابق القول مع الواقع أي تقرير ما هو مو  هابرماسعند 
بالفعل، وال ينبغي أن يكون القول جمرد صورة من اخليال ال أساس له 
من الصحة وال تربطه أية عالقة مع الواقع ألنه لو حدث ذلك حيدث 
اإلضراب يف النقاش  وينتج عن هذا االضطراب تواصال مشوها 

 .مرفوضا يف أساسه 

خضوع "وهو :  Justesse  الصحةـ االفرتاض الثالث هو  03 
فظ البينذايت إىل معايري منتجة من قبل اجملتمع بإمجاع سابق ، التل

واملصداقية هي عبارة عن شرط آخر من غريه  )22("معرتف به وشرعي
ال يستقيم املوقف اخلطايب املثايل، خاصة أنه يتعلق باجلانب اللفظي 

القويل الذي مبوجبه ميكن إقامة عالقة مستقيمة بني األشخاص  
ء مبوضوع تطابق الفعل اللغوي مع مقتضيات ويتكفل هذا اإلدعا

خمطط معياري سابق معرتف به من طرف اجملتمع وميتاز بشرعية 
 .معايريه 

وهذا االفرتاض :  Sincéritéالصدق ـ والرابع هو االفرتاض  04
بنوايا املتحدث اليت يفرتض أن تكون سليمة وحسنة  أو هي  طيرتب

وبطريقة صادقة وبعيدة عن ما يسمح به للتعبري عن نوايا املتكلم 
وبالتايل يقتضي عدم الشك  )23(التضليل والكذب من دون سفسطة

يف إخالص الذوات املهتمة مبوضوع املناقشة واهلدف جيب أن يكون 
 .صادق ونبيل وليس التمويه وحترف املناقشة عن مسارها احلقيقي 

أن هذه االدعاءات هي مالزمة لفعلنا  هابرماسيعتقد        
فهي ادعاءات حتضر " طايب ، كلما تلفظنا داخل عملية تواصلية اخل

نطرح يف كل تواصل " فنحن " بصورة ضمنية يف تفاعلنا اليومي 
أوهلا أن ما نقوله : لغوي أربعة ادعاءات شرعية إما مفردة أو جمتمعة 

ميكن فهمه ، وثانيها أن ما نقوله حقيقي ، وثالثها أن ما نقوله 
. )24("عها هو تعبري صادق عن مشاعرنا صائب أو صحيح  وراب

وهذه الشروط األربعة اليت سبق ذكرها متثل حالة مثالية ال ميكن أن 
ا أن تغري  تؤثر فيها عوامل أو عقبات داخلية أو خارجية من شأ

  . مسار التواصل
إن هذه االفرتاضات لصالحية احلوار عرب ممارسة تواصل        

ض جمتمعا مثاليا كما قلنا من قبل صحيح وسليم غري مشوه ، تفرت 
وتستطيع أن تنسق الفاعلية التواصلية فيه بصورة خالية من التشويه 

أن يقدمه فهو  هابرماسوالتحريف وما جنده أن احلوار الذي أراد 
يأخذ صورة مثالية حنو إجياد ذلك البعد النظري األخالقي الذي 

يطلق على هذه يستطيع أن حيكم التواصل يف احلياة االجتماعية و 
االفرتاضات احلالة املثالية للكالم أو هي مبثابة الشروط الصافية 

للنقاش وهي صورة اجملتمع الذي يتواصل فيه أعضاؤه بطريقة سليمة  
ا التواصل    .وميكن إمجاال اعتبارها شروطا ال يستقيم من دو

وبصفة عامة ميكن إمجاال قبول هذه االفرتاضات مادام التواصل       
يف الفعل التواصلي،  ةجيري بدون تصادم متبادل بني األطراف املشارك

إذ يصبح معيار صحتها قرينا باالفرتاض املتبادل وحتاكي هذه "
) الصدق  –الصحة  –احلقيقة  –املعقولية ( االفرتاضات األربعة 

حالة مثالية يف الكالم ال يعرتض فيها التواصل  هابرماسبالنسبة إىل 
  . )25("أو عقبات داخلية متس بتنظيم التواصل   تدخالت خارجية

إن احلوار املثايل هو جمال البينذايت خالص ، وحينما ال توجد        
قيود أو حدود تعرقل التواصل احلاصل من احلوار املثايل ، فإن 

إن هذا اإلتفاق يشكل "االتفاق اجلماعي العقالين احلر يتحقق، 
جيب قياسها وهو ما أصبح  قاعدة ضد كل ادعاءات الصدق اليت

حجر األساس الذي به ميكن أن حنكم على املواقف وادعاءات 
أطراف احلجاج  وما إن حيصل نوع من القهر أو اهليمنة على هذا 

  .   )26("االتفاق فان التواصل السليم ينتفي
ا         يتجه الفعل التواصلي حسب إتباع املعايري اجلاري العمل 

: وترتبط هذه املعايري بتوقعات تكاملية للسلوك بينذاتيا خاصة ، 
ن املقتضيات "يفرتض الفعل التواصلي الكالم كقاعدة للصالحية ، إ

اليت ) احلقيقة   الصحة والصدق ، املعقولية ( الشمولية للصالحية 
ا املنخرطون يف فعل تواصلي ضمنيا على األقل ، ويعرتفون  يطالب 

فق الذي يعتمد عليه الفعل اجلماعي ا بصورة متبادلة جتعل التوا
 . )27("ممكنا

ميكن قراءة الفعل التواصلي على أنه الكيفية اليت تتم فيها معاجلة 
احلقيقة عندما ال ميكن أن تباح هذه األخرية أبدا من قبل سلطة 

خيضع حتما لسياقات  énoncéعليا، وعندما نعلم كل ملفوظ 
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أو   validitéعلق بصالحية حمددة، يتطلب ذلك املرور إىل نظرية تت
  .مقبولية امللفوظات 

لذلك تقرتح النظرية الفاعلية التواصلية ، تناول احلقيقة كسريورة         
لتبادل احلجج  تتم حسب افرتاض يتعلق باتفاق اجتماعي وهو 

. )28(افرتاض موجود يف بنية اللغة نفسها ، تلك هي أخالق املناقشة
اخلطايب املوجه حنو اآلخرين للفهم فإن  واملهم هو األداء أو الفعل

األشخاص الذين يشاركون يف التفاعل التواصلي ينسقون مشاريعهم 
  . باالتفاق فيما بينهم 

إىل تبين فرضيات علم التداول  هابرماساألمر الذي دفع         
كخزان   ةاللغوي لتثبيت أهلية فعل التواصل على الفعل األدايت ، فاللغ

ا أن تكون مثال نقيس به األشياء جململ جتارب م ن سبقونا بإمكا
إن فكرة التواصل تنبع من اللغة، أي لغة تقدم الربهان ، "واملهم هنا 

ا  عند  ةفاللغ. )29("والقناعات ال تقبل إال مبقدار ما تقدم برها
هلا دورا أساسيا باعتبارها أساس للتواصل بني الذوات فهو  هابرماس

ياق التداوليات الكلية، من زاوية اعتبارها نسقا ال يهتم باللغة يف س
من الرموز له تركيبه النحوي و معجمه وصوتياته أو له خصائصه 

  .الداللية و متظهراته اللغوية املختلفة فقط 
لذلك فهي القسمة العادلة بني البشر، كأداة لإلتصال         

ظهور ما باآلخرين ومنشأ لعملية التفاهم بينهم، فاللغة تؤدي إىل 
أي عن . باملصلحة العملية من التفاعل البشري  هابرماسيدعوه 

طريق تأويل أفعالنا جتاه بعضنا البعض وفهمنا هلا، والسبل اليت 
ا يف إطار التنظيمات االجتماعية،  وهذه املصلحة تنمو "تتفاعل 

وسط تفاعل يهدف إىل الكشف عن عمليات التشويه واالضطراب 
، حيث اعترب أن اللغة تلعب )30("إىل سوء الفهم والبلبلة اليت تؤدي

  . دورا أساسيا يف الفعل التواصلي باعتبارها أداة تواصل بني الذوات 
ذا         إن اللغة هي وسيط التواصل بامتياز، فهي ليست 

الوصف جمرد قواعد حنوية حتكم املفردات وآليات اجلمل ، وإمنا تكفل 
لوصول إىل حقائق متفاهم عليها بني التواصل عرب احلوارية وتسهل ا

ا حاملة ألخبار أو ناقلة ألفكار فالتواصل فيها  الناس، وخترج عن كو
حيتوي اإلتصال، أي أن كل األطراف احملاورة جتين يف حوارها تبادل 
ا يف األخري حتقق  الرمز وتستعرض احلياة على حنو متفاعل أي أ

.  )31(عتماد شروط الربهانآليات اإلندماج والتواصل يف اجملتمع با
واحلوار هنا يف سياقه االجتماعي هو عبارة عن أداة لفك اجملتمع من 
االنعزال ويعترب كذلك عنصرا لتحقيق االندماج االجتماعي بني 
أعضائه دون عنف وال تطرف ويكمن دور احلوار يف اجملتمع بفتح 

  .تازها باب املشاركة بني أعضائه يف حتليل مظاهر األزمات اليت جي

هو عبارة عن اإلتفاق الذي  هابرماسوبالتايل التفاهم عند        
حيدث بني املشاركني يف الفعل التواصلي أي أن التفاهم  حييل إىل 
اتفاق مربر عقليا بني الذوات القادرة على الكالم والفعل للوصول إىل 
إمجاع ولتحقيق هذا فإنه يكون على ثالث مستويات اليت يكون على  

  .مشارك يف التفاعل أن حيرتمها لتحقيق غرض الفهم  كل
هلذا فإن املستمع يفهم التعبري أوال، أي يدرك داللة ما يقال،        

مث يتخذ هذا املستمع موقفا باإلجياب أو بالسلب  بالقياس إىل ادعاء 
معلن مع فعل الكالم ثانيا، أي أنه يقبل أو يرفض العرض الذي 

نتيجة اتفاق ما يوجه املستمع فعله حسب يقرتحه فعل الكالم ، و 
  .)32(املتطلبات القائمة بشكل توافقي ثالثا

من هذا جند أن الفهم لن يتحقق إال بوجود املستويات الثالث       
الوعي أن يفهم املستمع الكالم فهما جيدا مما جيعله يدرك داللته  

ويف )  إجيابا أو سلبا( وأن يتخذ موقفا إما أن يقبله  أو يرفضه 
. األخري يقوم املستمع بإجناز الفعل بشكل يتوافق مع فعل الكالم 

فاهلدف من التفاهم هو الوصول إىل نوع من االتفاق  بني الذوات 
إن التفاهم هو " يؤدي إىل تقارب وجهات النظر واآلراء فريى 

العملية اليت من خالهلا يتحقق اتفاق معني على أساس املفرتض 
ا باتفاق مشرتك الدعاءات الصالحي    )33(" ة املعرتف 

تشكل نسقا من  القواعد  هابرماسوما نصل إليه أن اللغة عند 
تساعد على توليد تعبريات لدرجة أن كل تعبري يكون صحيح ويعرب 
                       ً                              عنه بشكل واضح يعترب عنصر ا من عناصر اللغة ، ومن مثة فإن 

ملية احلوار الذوات القادرة على استعمال هذه التعبريات تشارك يف ع
  .    وبذلك نؤسس التواصل 

  :  شروط الحوار عند هابرماس 
  ال يتم الفعل التواصلي إال من خالل التفاعل الذات مع الذوات

األخرى أي احلوار يكون بني تفاعل شخصني أو أكثر داخل العامل 
املعيش وبالتايل من حق كل فرد له القدرة على الكالم والفعل أن 

 .تفاعل على أن يكون يتحلى بالصدق املتفق عليه يشارك يف هذا ال

  أن تتفق عملية التواصل من خالل اللغة اليت من خالهلا سوف
جيري احلوار وتبىن العالقة بواسطتها يف بناء تفاعل الفعل التواصلي 
أي بني العامل اخلارجي وبني الذوات األخرى من خالل اللغة  اليت 

ا الفعل التواصلي ومن خالله يتم هي الشرط األساسي اليت يقوم عليه
 .الوصول إىل نوع من التفاهم 

  مصداقية مقاصد املعرب عنه أو إخالصها فإذا شكك أحد
املشاركني يف التواصل والدقة املعيارية لتعبري ما فإن مزاعم الصدق 
نفسها تصبح موضوع سؤال ورمبا خيتل التواصل وبالتايل البد 

مراجعة لتصحيح هذه  األخطاء   للمشاركني يف التواصل من إعادة
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تسمى هذه العملية إن العملية التواصلية ختضع ملا يسمى بدميقراطية 
 . احلوار 

  أن يتحرر احلوار من كل إشكال الضغط والقهر اليت ميكن أن
متارس عليه من اخلارج ، أي أن يكون حوارا حرا جيري بني أفراد 

كافئة يف املكان املشاركني يف احلوار ويف نفس الوقت تكون مت
 .واملستوى لضمان موقف مثايل للحديث 

  املشروعية املعيارية للقول أو التعبري أي أنه جيب أن تتاح لكل
شخص مشارك يف احلوار فرصة للحوار وأن يتمتع كل املشاركني حبق 
التأكيد أو الدفاع أو التساؤل حول ما يراه من قبول أو رفض ملزاعم 

ا الصدق وفق املعايري املع  .رتف 

أن هذه الشروط ال غىن عنها  لإلخنراط يف  هابرماسيعترب        
الفعل التواصلي بغية حتقيق التفاهم بني األطراف أو الذوات املشرتكة 

، غري أن هذا األمر نادر يف معظم األحوال فالكثري من )34(فيه
 هابرماسالتعبريات فيها الكثري من األكاذيب واملغالطات إذ يعتقد 

ن اإلحنراف عنها يفرتض وجودها وهي الشروط األساسية للحوار أ
  . واملناقشة اليت تضمن حتقيق تواصل غري مشوه 

أن يبني أن على األشخاص املشاركني يف احلوار  هابرماسفهدف 
البينذايت وبقبوهلم بإتيقا املناقشة أن جيعلوا املمارسة التواصلية يف إنتاج 

خذ أحدهم دور اآلخر كمستمع ومتكلم املعايري، تتسم بالكلية، فيأ
ومالحظ وغائب حيتمل قوله يف رفض أو تأييد موضوع النقاش 
وأخالقيات النقاش هذه هي الوحيدة اليت تستطيع ضمان كلية 

  .ومشولية املعايري من جهة واستقالل الذوات الفاعلة من جهة أخرى 
على  وذلك من خالل اإلمكانية اليت متنحها هذه االتيقا للربهنة

ا تدعي الصحة اليت وافق  صحة الدعاوى اليت تقدمها املعايري أل
عليها اجلميع وذلك ألن النتيجة ستكون تكوين نظري إلرادة عامة 
منبثقة عن النقاش اخلاضع هلذه االتيقا واألخالق التواصلية هنا شاملة 
ضع لكل اجلزئيات هلا وكذلك هي وحدها اليت تؤمن  ا خت  ُ                                           أل     

 .  )35(لذايت باالستقالل ا

  : خصائص اتيقا النقاش 
: وضع خصائص اتيقا النقاش فنجده يقول هابرماسجند أن        

حاولت يف أطر نظرية الفعل التواصلي إرساء معقولية سلوكية ، "
مفادها أن شخصا معينا ومهما يكن حميطه اإلجتماعي ولغته وشكل 

خل املمارسات حياته الثقافية فانه ليس مبقدوره عدم اإلخنراط دا
التواصلية ومن مثة مل يكن يف مقدوره كمحصلة أن ال يبدي اهتماما 

ا ذات منحى عام   )36("ببعض االفرتاضات التداولية ، اليت نعتقد بأ
  : وهذه ميزة اتيقا النقاش وهي 

ا عامة وليست خاصة ومتعالية وقسرية ألي نوع من أنواع احلوار  -1  .إ

 .يقة يف العامل املوضوعي هي الزمة آلليات كشف احلق  -2

ا وال ميكن هلذه   -3 وهي الزمة االفرتاض، إذ ال تواصل سليم بدو
ا   .اإلفرتاضات فهي متعلقة بنشاط الفعل التواصلي واليت ال ميكن جماوز

 .كما تشكل ضرورة لعمليات التعبري، والتزام الصدق الذايت للمتكلم  -4

 .حص، الشامل واملتكرر تعترب ضرورية لصنع املعايري، وإخضاعها للف  -5

تقوم على البعد اللغوي كأداة، ومادة موضوعية، لذلك فهي  -6
،  )37(تبحث يف ما ميكن أن تنتجه اللغة من فعل حسب ضوابطها

فاللغة هي فحوى التواصل فهي تؤدي وساطة لتفاعل اجتماعي 
فالتواصل يأخذ مكانا داخل جمال اللغة وال نستغين عن دورها 

 .مبثابة األساس لعملية الفعل التواصلي التواصلي فهي 

يفرتض   هابرماس،فأخالقيات احلوار هي الربنامج احملوري لفلسفة 
نظرية الفعل التواصلي وجود أخالقيات التواصل بينما يسلم " كتاب 

ا وال يوجد أي عمل كبري عن أخالقيات احلوار اليت تتناول النظرية 
قيات احلوار هي األساس االجتماعية والسياسية ومع ذلك فأخال

وهي اليت تطور األفكار املميزة للعالنية  هابرماساملعياري لفلسفة 
والشمولية واملساواة والتضامن والعدالة  واعترب احلوار األخالقي أنه 

  . )38(يهتم بالسعادة الفردية وصاحل اجلماعات  وعلى تفسري للقيم 
  : الخاتمة 

يتبني لنا مدى أمهيته  هابرماس رغنيو بعد أن عرفنا غاية احلوار عند  
يف الفضاء العمومي الذي أصبح فيه العامل قرية صغرية وهذا نتيجة 

  :وسائل اإلعالم احلديثة واملتطورة وصلت إىل مجلة من النتائج 
دف إىل حتقيق  أخالقيات احلوارأن ـ  01         ً                        متثل أخالقا  عامة كلية 

 يف واألساسي الرئيسي ميثل الفعل احلواروفعل . التفاهم بني البشر
  .فعل التواصل يفبني املشاركني  حقيقيحتقيق اتفاق وإمجاع 

ـ فلسفة احلوار هي ظاهرة إنسانية ال ختلو منها جمتمع من  02
 .اجملتمعات بل عاملية

ـ احلوار الصحيح يكون قصد تبين اآلخر واحرتامه وعدم إقصائه، 03 
 .نف بل وسط تفاهم فاحلوار يؤدي إىل ضرورة احرتام الغري دون ع

الصحة العامة وهى الصدق مشروعة وهي  طللحوار ضواب -04
فعل للكالم  أي يفوالصحة واإلخالص واملفهومية ركائز أساسية 

تباعها لتحقيق فعل كالم ناجح، ا     ً                   وشروطا  أساسية ومبادئ جيب 
 األخالقيبوضوح البعد  ويتجلى. حتقيق تواصل مثمر وبالتايل

عوة إىل قيم وفضائل الصدق والصراحة والثقة والقيمى من خالل الد
  .جمتمع أيبناء  يفواألمانة، ألن هذه القيم هامة 

  :الهوامش
ّ       أصــله مــن احلــور، وهــو الّرجــوع عــن الّشــيء إىل   **           ّ ّ   الّشــيء                     ْ  احلَــْور   :"               يقــول ابــن منظــور .    َ    هــو   :  

       مراجعــة    :           ّ        ّ              اجملاوبـة، والّتحــاور الّتجـاوب، واحملـاورة  :        واحملـاورة   ..                         الرجـوع عـن الشـيء إىل الشــيء
                                                 ، و احلوار اصطالحا هو املراجعة يف الكالم ومنـه التحـاور     "                         املنطق، والكالم يف املخاطبة 
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  الطقوس النسائية والفضاء االجتماعي
  )الحمام الشعبي نمودجا(

    يرةخ  بن زيان
 مستغانماالجتماع ،جامعة بقسم علم  استاذة مساعدة أ،

  :مقدمة 
يئة بالطقوسات إن احلمام الشعيب يشغل خميلة خصبة، مل

واملمارسات واخلطابات والعادات اليت بلورها األفراد حول هذا 
الفضاء الذي يعد مكان للمتعة والتطهر، فأول اخلدمات اليت يقدمها 
اخلدمات بدون شك هي إمكانية إجراء ممارسات التطهري والتنظيف 
اجلسد كامال، هذه املمارسات اليت غالبا ما تكون طويلة ومعقدة، 

أداؤها حني اإلحساس باملتعة واالسرتخاء نتيجة عتمة املكان  يسهل
  .وحرارته 

فضال عن تلبية حاجة اجلسم عن النظافة واالسرتخاء فمازال 
احلمام متارس فيه العديد من الطقوس اليت مل ختتف حيث ظل مرفق 
مهم يف احلياة االجتماعية والدينية للمرأة وهذا ما أكسبه أن حيظى 

يف يومية النساء، هلذا ارتبط فضاء احلمام عند املرأة بأمهية كبرية 
بطقوس وعادات تتنوع وختتلف يف أشكاهلا وداللتها باختالف 
املناسبات الدينية والرتاثية واالجتماعية ، حيث أضحت تقريبا كل 

  .مناسبة متميزة بطقوس تناسبها وتنسجم معها
ت ، وهي عبارة تعين عادا Ritusكلمة التنية“فالطقس هي 

وتقاليد جمتمع معني كما تعين كل أنواع االحتفاالت اليت تستدعي 
معتقدات تكون خارج اإلطار التجرييب، فهو إعادة خلق وتبني 
ملاضي غامض لكن يأخذ معناه عند الذين يستخدمونه على أنه فعل 

  )1(.“ديين
وختتلف الطقوس من جمتمع إىل آخر باختالف الثقافات 

ة تعطي شرعية لطقوسها وتتبىن سلوكيات والذهنيات، إذ كانت ثقاف
للتعامل مع هذه الطقوس وممارستها، فحضور احلمام يف الطقوس 
والعادات املرتبطة مبناسبات اجملتمع اجلزائري خصوصا على مستوى 
االرتباط الوثيق احلاصل بني املرأة واحلمام مبختلف فضاءاته، سوف 

عيةاملرتسخة يف نقف عند بعض هذه الطقوس التطهريية  واالجتما
  .جمتمعنا

  : الطقوس التطهيرية في الحمام 
  :ـ الطهارة والنجاسة  1

التعليمات اإلسالمية العديدة بالطهر كانت على دوام ملفت 
للنظر، فجوهر فعل التطهر هو فن التسامي باجلسد، فتحضرنا هنا 
 إشكالية الطهارة وعالقتها باجلسد، فاجلسد هو أداة اإلنسان للتقرب

 لذا وجب ... اهللا فبواسطته يتعبد، يركع ويسجد ويصوم إىل 

 
إخضاعه لشروط أوهلا وأمهها الطهارة، فقبل كل طقس ديين وجبت 
طهارة هذا اجلسد باالغتسال والقضاء على قذراته  ووضعه يف خدمة 
ائيا يف اإلسالم، ومن شأن تقنية  النفس والروح، فالنجاسة ليس أمرا 

التطهر قدمية "إىل طهارته األصلية، فكلمة التطهر أن تعيد اإلنسان
قدم اإلنسان وهي ما تزال تعيش معه، ممارسة دنية طقوسية تلتزم 
ظاهريا بآداب فردية واجتماعية والطهارة اسم يقوم مقام التطهر 
باملاء، االستنجاء، الوضوء والغسل، القصد منها التقرب إىل 

جلسدية بل هي حبث دائم وليس الطهارة تقنية يف النظافة ا. )2("اإلله
يف الروحانية وتطهري الباطن، فالغزايل يرفض كل تطهر ذا طبيعة آلية 
فكل مبالغة يف تنفيذه، ويكون هدف التطهر الوحيد والنهائي يف 

لذا ورد يف مدخلها ما  )3("سكينة النفس والسيطرة على اجلسد"نظره 
واهللا حيب فيه رجال حيبون أن يتطهروا "ورد فقد قال اهللا تعاىل 

 )5("إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين"ويف قوله  )4("املتطهرين
، فهذه اآليات تؤكد أن )6("ال ميسه إال املطهرون"وكذلك قوله 

" التطهر الظاهر من األعضاء بل تطهري الباطن، حيث يرى الغزايل 
أن جوهر املسألة يكمن يف تطهري غرائب النفس، فالقلب والروح 

ذا املعىن والنفس  هي كلها ما ينبغي أن يتطهر أوال وليس اجلسد و
، مسألة الطاهر والغري )7("نصف اإلميان"فإن الطهارة تشكل يف نظره 

ا كل الديانات والثقافات، لقد أوضح دوركامي  أن "الطاهر جاء 
التعارض بني الطاهر وغري الطاهر، هو تعارض بني عاملني غري 

احلياة الدينية تركز على هذين احملورين  متجانسني بشكل جذري، وأن
املتضاربني، والفرق بني الطاهر وغري الطاهر هو الفرق بني املقدس 
واملدنس اإلله والشيطان، ولكن يف نفس الوقت الذي يتناقص فيه 
هذا املطهران يوجد بينهما عالقة وثيقة، تتمثل يف إمكانية املرور من 

ة إىل طبيعة اآلخر معىن يف حد أحدمها إىل اآلخر، فيتحول من طبيع
ذاته، فيمكن القول أن الطاهر والدنس مصطلحات متكامالن ليس 
ألحدمها معىن يف حد ذاته ولكن معىن كل منهما يتحدد بالنسبة إىل 
اآلخر ومها يشكالن إطارا أساسيا ومبدئيا للتفكري، ومع ذلك فإن مل 

حيل أن حتدد يف تتميز هاتان الكلمتان فيما بينهما سيصبح من املست
جمتمع معني التفرقة بني املقدس وغري املقدس والطاهر وغري 

فاحلدود الفاصلة بني النجس والطاهر تتمثل يف الطهارة  )8("الطاهر
  .ويستوجب دخول واحد منهما ضرورة اخلروج من اآلخر 
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فاجلسد معرض للدنس والنجس وهو يؤدي وظائفه البيولوجية 
و ريح، يف هذه احلاالت هو املقبل على اليومية، غائط أو البول أ

الصالة جيب أن يتوضأ كي يصبح أهال للمثول أمام اهللا، فجسد املرأة 
هو األكثر خضوعا ملسألة الطهارة، مقارنة بالرجل فتكوينها 

، يدعوها للتطهر كي تصبح )9(البيولوجي جيعلها يف حاالت تدنيس
  .جديرة مبمارسة طقوسها الدينية

إسالمية حبتة، له دور يف الطقوس التطهريية  فاحلمام كمؤسسة
واملرأة جتده كمكان لالغتسال والتنظيف والتطهر فهو ضروري 
ا املفقودة ،نتيجة الوظائف احليوية اجلنابة أو احليض  السرتجاع طهار
. أو النفاس فالطهارة الطقوسية استعاد لشيء مفقود وحلالة القداسة

ضح جليا احتواء الغسل على ومن هنا يتحدد دور الطهارة، ويت"
معىن ميتافيزيقي، فهو بالتحديد أسلوب للتغلب على القلق 
واالضطرابات حبيث يقوم بامتصاص القوى الغامضة املواكبة للجماع 
واحليض والوالدة، وميكن لإلنسان بالتايل معاودة وسيطرة عليه، وتأيت 

ضة عملية الذهاب للحمام للطهارة ملعاودة إخضاع القوى الغام
أن الذهاب "كما يرى بوحديبة   )10("للسيطرة والتفنني واإلدماج

للحمام، تعين يف كثري من البلدان العربية ممارسة احلب ،ذلك أن 
احلمام مبا ينطوي عليه من عناية هو حتضري أيضا للفعل احلسي فهو 
خالصة للعملية اجلنسية وممهد له، والسلوك احلمامي سلوك مسبق 

نسية، وهكذا يرتابط التطهر مع اجلنسانية، ويتبني ويلي العملية اجل
احلمام مبثابة الوسيط الضروري بني املتعة اجلنسية حيث يتجنس 
املسلم ويفقد طهارته، ويستعيد طمأنينة اليت توفرها له الطهارة 

  )11(".املستعادة 
أنا زوجي ديما "فمن بني احلاالت املدروسة هناك من تقول 

سية بعد الحمام على خطرش نكون شابة يحب يدير العالقة الجن
ونقية وحمرة من خدودي، ونكون البسة كسوة جديدة  لهذا بعد 

  ).سنة، متزوجة 28احلالة الثالثة، " (الحمام يقوم بالعالقة الجنسية
فحياة املرأة عبارة عن حاالت الطهارة املكتسبة واملفقودة، 

ائي، كما والنجاسة املزالة مث املستعادة، فليست املرأة طاه رة بشكل 
ا ليست أبدا حمكومة بالنجاسة، الطهارة حالة ميكن بلوغها  أ

  .والتطهر فن ميكن اكتسابه
فاحلمام كوسيط يستوجب الدخول يف الواحد منها ضرورة 

  .اخلروج من اآلخر فتتمثل احلدود، بني الناجس والطاهر يف الطهارة
  : ـ الطهارة من الجنابة 2

وعلى هذا األساس  )12("ن كنتم جنبا فتطهرواإ: "يقول اهللا تعاىل
والدناسة جيب التطهر منها قبل أداء  ةفإن اجلنابة مصدر النجاس

فرائض الدين ومسألة الطهارة من اجلنابة اكتسبت صبغة دينية من 

ناحية، ومن ناحية أخرى هي قدمية، قدم اإلنسان وهي مازالت 
أثر على قواعد حياة فاحرتام اليهود للطقوس التطهريية "تعيش معه 

املسلمني الذين أثروا بدورهم على تقاليد البحر األبيض املتوسط منذ 
)13(القرن السابع للميالد

فيحمل لفظ اجلنابة حسب تفسري ‘ 
فاجلنابة، املين واجلنس الذي جيب عليه "صاحب اللسان عدة معان 
، فقد حث اإلسالم على التطهري )14("الغسل باجلماع وخروج املين

ن اجلنابة، وجاء األمر بالغسل، فالطهارة هلا بعد رمزي أكثر مما هي م
ألن يف غياب املاء، بإمكان  hygieneجمرد مسألة تنظيف مادي 

املسلم التيمم باستعمال احلجر والرتاب وهي ممارسة ال تنظف، بقدر 
حاهلا بعد رمزي وطقس ديين خيضع له اجلسد، فطهارة اجلسد ليست 

ة فقط، بل هلا أبعاد أخرى، أما يف حالة ممارسة مسألة جناسة مادي
  اجلنس، يتحتم اإلقبال على اغتسال احلاصل يف الوضوء 

دئه للحدة النفسية والبدنية  فالطهارة من اجلنابة يف جوهرها 
ا  اليت يسببها الفعل اجلنسي، فتضع الطهارة بكل ما تعنيه الكلمة 

لقول أن املرأة على فيمكننا ا"ألخطر حاالت االغرتاب لإلنسان 
وال يتسىن هلا اخلروج من غربتها ) أي غريبة(جنابة تصبح جنبا 

والعودة إىل القدسي إال عن طريق الطهارة باالغتسال فالطهارة هي 
  )15("أساس العودة إىل احلالة اإلجيابية

جتد املرأة احلمام أفضل مكان لالغتسال لوفرة املاء فيه لتسرت 
ا املفقودة عن ط ريق اجلنابة، وهذا ما صرحت به معظم طهار

أنا نحب نغسل املبحوثات حني سألتهن عن املكان املفضل للتطهر 
من الجنابة في الحمام على خطرش ما عنديش دوش في بيتي  

  )سنة، متزوجة 33احلالة الثانية (
واحدة كي تكون على جنابة ما كانش كي الحمام "وأخرى 

كون في مكان نقي وماء باش تطهر فيه على خطرش الطهارة ت
  )سنة، متزوجة 28 -احلالة الثالثة(" بزاف

ن يربطن الطهارة اجلسدية بالطهارة الطقوسية  فحسب تصورا
ا ال تكون طاهرة من اجلنابة بدون أن تنظف جسدها من  أي أ
األدران معىن ذلك طهارة الروح من طهارة اجلسد، لكن سرعان ما 

لحمام عرب املواسم واملناسبات فنجد يف يتغري هذا املفهوم والرموزية ل
فصل الصيف بإمكان املرأة االغتسال يف البيت وهذا ما يؤكد دور 
املناخ يف سلوك املرأة اجتاه احلمام، وهذا ما عربت عنه إحدى 

نقدر نغسل من اجلنابة يف الدار كي نكون " املبحوثات يف احلمام 
" حني اجلنابة  نقية من الوسخ على خاطر املاء قليل يكفي باش

  )سنة، متزوجة 32احلالة السادسة، (
فيبدو أن جسد املرأة هو األكثر خضوعا ملسألة الطهارة، فهذه 
التصورات لوسائل الطهارة وعالقته الوطيدة بعامل النجاسة جعلت من 
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املرأة كائنا دونيا دينا ومقصيا من الطهارة الصافية اجلسدية والروحية 
القداسة، فمسألة الطهارة ليست حكرا على اليت حيتمها ولوج عامل 

العرب واملسلمني بل بينت بعض الدراسات األنرتوبولوجية، أن فكرة 
الطهارة من اجلنابة اعتقاد موجود لدى عدة جمموعات يف مناطق 

  . خمتلفة يف العامل
  : الطهارة من الحيض

رغم اختالف النصوص الدينية السماوية وصرامة أحكامها يف 
ا اتفقت على جعل تفسريها و  ا، فإ طرحها ملسألة حيض املرأة وأسبا

املرأة احلائض غري طاهرة ومبعدة من حقل املمارسة الدينية، أو أن 
فرتة احليض يظل احليض رغم أنه خارج عن إرادة املرأة ، عائقا أمام 

ا الدائمة اليت ال متكنها من ممارسة طقوسها الدينية    .طهار
اه تركت الصالة أيام حيضها واستحيضت فتحيضت املرأة معن" 

ا الدم بعد أيامها ، وإمنا خص الست والسبع  املرأة أي استمر 
ما الغالب على أيام احليض فالطهر هو نقيض احليض، وطهرت  أل

وال "ويقول اهللا عز وجل  )16()اغتسلت من احمليض(أو طهرت املرأة 
ن حىت يطهرن، فإذا طهرت فأتوهن من حيث أم  )17("ركم اهللاتقر

فدم احليض هو دم مدنس ومتسخ وفاسد لفظه اجلسد، ومما يزيد من 
دناسته أنه خيرج من العضو التناسلي اجلنسي للمرأة ، فقداسة املرأة 
ذا املعطى املرتبط بنجاستها، فاملرأة واجب الطهارة بعد  حمكومة 
ها  احليض، إذا أرادت أن تقبل على الطقوس الدينية اليت توقفت علي

كالصالة والصوم ودخول املسجد وملس القرآن وحىت قراءته فهو يعين 
ا طيلة هذه الفرتة كانت غري مستعدة للمثول أمام اخلالق إال بعد  أ

فاحلمام قبل كل شيء "الطهارة الكاملة، وهي اليت تتحقق باالغتسال 
يعمل على تغيري نظام املؤمنني، تغري نظام اجلسد الذي مير طقوسيا 

  )18("الة جناسة حالة القداسة واالندماجمن ح
فالطهارة متكنك لتحقيق اآلمان ، كما يؤكد مالك شبال يف قوله 

أنه يفرض على املرأة برنامج طهارة دقيق، ألن سيالن الدم حسب " 
الفقهاء جيعلها كيانا متسما بالطهارة الظرفية ويعترب املعادون للمرأة أن 

حليض غري قادرة على القيام بواجبها هذه الطهارة مزمنة كما جيعلها ا
فاالعتقاد بالدم احليض يف ثقافتنا العربية وتراثنا الشعيب  )19("الزوجي

بدم الفاسد والعزلة اليت تعيشها املرأة خالل فرتة احليض يؤثر على 
حالتها النفسية ويبعث على اخلوف والرهبة والتقزز، على املرأة أن 

مة العار والدنس وخوف اآلخر، تعمل على إخفائه وسرته ألنه عال
وال تفوتنا اإلشارة إىل ما ذهبت إليه دوغالس يف تفسريها لدم احليض 

ا من اعتقادات  فقد اعتربت فرتة احليض حالة انتقالية "وما حييط 
وإن كل حالة انتقالية تشمل حالة غموض واضطراب وفوضى وخروج 

ن هو نفسه عن النظام، وأي شخص ينتقل من حالة إىل أخرى يكو 

أما الباحثة جاكلني شافر  )20("يف خطر كما ميثل خطرا على اآلخرين
دم احلياة دم اجلنس ودم املوت، ولقد كان موضوع عدة "ترى أن 

أساطري وتأويالت رمزية وسحرية حول العالقة بني الزمن الدوري 
  .)21("واملوت والطهارة 

ا فتجد املرأة احلمام كأفضل مكان االغتسال تسرتجع  فيه تواز
فاحلمام "اجلسدي والنفسي أو مكان العبور النجاسة إىل الطهارة 

ينظف كل أعضاء اجلسد اخلارجية والباطنية لتحضر املرأة بعدها حلياة 
كما تقضي يف احلمام على كل آثار احليض وجتعل ،  )22("جديدة 

جسدها طيبا لزوجها لتحضر لعالقة جنسية، وهذا ما عربت عنه كل 
ات حني طلبت منهن املكان املفصل للتطهري من احليض املبحوث

فكل النسوة كانت تفضلن التطهر من احليض يف احلمام ،كما 
انا كي نكون حائض قاع ’’صرحت احدى املبحوتات بدلك

السيمانة نكون كارهة من روحي، وفي هده السمانة ما نقدرش 
الحالة ( نحمم، بصح كي نتنقى نروح للحمام خير من الدوش

نحاجة باينة ماكنش كي ’‘واالخرى تقول ، )سنة، عزباء 24-ولىاال
الحمام باش نغسل من الحيض على خاطرش قاع االاسبوع 
مانكوش عندي رغبة في حاجة، بصح كي نحمم نولي نقية وشابة 

-اجلالة التالثة عشر( ’’وتكون عنجي الرغبة بالقيام بعالقة جنسية

سبة للمرأة، سلوك طقوسي يتضح ان سلوك احلمام بالن. )متزوجة 36
 .تطهريي تفضله الستجاع الطهارة املفقودة 

  لتطهر من النفاس  
ومدة " )22("النفاس هو والدة املرأة، فإذا وضعت فهي نفساء"

وبعد هذه املدة يستوجب على املرأة  )23("النفاس هي أربعون يوما
 االغتسال فدم النفاس هو نوع من التدنيس ظاهرة كونية بغض النظر

عن اجملتمعات واختالف املعتقدات الدينية السائدة فيها، واعتبار 
املرأة كائنا غري طاهر ليس حمددا بدم النفاس يف فرتة منحها احلياة، 
بل حىت جينس املولود كما هو احلالة يف الديانة اليهودية حيث مل 
يتوقف باب التحرمي على املرأة مبنعها من دخول أماكن العبادة 

لما ملست، بل تعداه إىل وضع شروط ختتلف مدة وتدنيسها ك
  .النجاسة فيها حسب جنس املولود ذكرا أو أنثى

فاملرأة مدنسة مؤقتة نظرا للدم الذي يسيل منها، دم احليض ودم 
النفاس وهذه كلها خمصوصة باملرأة، فالدم بني املنظور الديين مادة 

كر ابن باجي مدنسة فهو رجس لزوما اللجوء إىل الوضوء األكرب، ويذ 
كما .أن النوافس كن يغتسلن من النفاس وكان ذلك يوم األربعني 

، نفس االعتقاد واملمارسة عند نفساء )24(وجدنا عند دوغالس
مسيحيات القرون الوسطى، فمن خالل امليدان وجدنا النفساء تقوم 
بعدة طقوس تطهريية ويف نفس الوقت عالجية، ويسمى محام النافس 
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حيث تأيت النفساء إىل احلمام برفقة أحد ’‘النافسة  قفيل"بالعامية 
ا وتكون لديها خربة يف تدليك وعالج النافس، وحسب  قريبا

هي ) قفيل النافس(أن هذه العملية " تصرحيات إحدى املبحوثات 
، )سنة 33سيدة متزوجة، ( استرجاع األعضاء التناسلية لمكانها

 42حلالة السابعة عشر، ا(و) سنة 36الثالثة عشر، (فكل من احلالة 
أي مجهود  لي تقوم به المرأة مور الزيادة تخلي الرحم ) " سنة

يتغير من مكانه ما كنش كي الحمام حامي وسخون باش المرأة 
تحس بالراحة وكل األعضاء تاعها ترجع في مكانها من الرأس 

  ) حتى الكرعين
مكان فاحلمام بفضل خصائصه ومميزاته اهلندسية واملعمارية أفضل 

 .للقيام بتلك العملية

 :دور الحمام في الطقوس االجتماعية

  :طقوس العروس - 
تعترب زيارة احلمام طقس من طقوس العرس، واألفراح ال تكتمل 
إال بدخول احلمام، حيث تقوم العروس بتخصيص يوم قبل العرس 
ا، فقبل العرس البد من  ا أو صديقا للذهاب إىل احلمام مع قريبا

ام ليشكل بالتايل فاصال بني احلياة العزوبية واحلياة دخول احلم
ا  الزوجية، أو انتقال العروس من وضعية اجتماعية إىل أخرى يف حيا

-Arnold van" (فون غيناب"االجتماعية وهذا ما مساه 

Gennep()25 ( بطقوس العبور، فمن بني الوظائف املتعددة اليت يتميز
اعة اجتماعية ما عرب متاسكها جند ضمان استمرارية مج" ا الطقس 

  )26("وتآزرها حول مثالية اجتماعية حمددة

ا  فيوم محام العروس هو يوم فرحة للنساء هلا طقوسها واحتياجا
ومن بني ... وإطارها اخلاص كإضاءة الشموع والزغاريد واحللويات

وهي امرأة تالزم  (*)املرافقات اللوايت يصحنب العروس توجد املاشطة
ا ابتداء من األسبوع الذي يلي حفلة العروس  خلدمتها واالعتناء 

العرس، إذ تتكفل بتجميلها بالطرق التقليدية ،فتضع هلا األقنعة 
ا،  ا ونوعيتها لتليني بشر واملرطبات الضرورية حسب طبيعة بشر
ا بنصائح  مس يف أذ وتدلك جسمها، ومن بني فرتة وأخرى 

ة، كذلك خيصص يوم بعد الزفاف وتوجيهات تتعلق باحلياة الزوجي
ا للحمام، تلف جسمها  مباشرة لتحمم العروس، فعند ذها

وال يظهر منها سوى عينيها بعد أن غطي وجهها " باحلايك"
وذلك حىت ختفي مجاهلا، وتأيت مع وفد من النساء سواء " بالعجار"

ا أو أقارب الزوج حاملني معهم املشروبات  " ليموناضة"أقار
بشىت أنواعها، فهذا االحتفال يعرف اجلميع حبمام  واحللويات

العروس، فمجرد أن تصل العروس إىل املكان تتعاىل الزغاريد معلنة 
جميئها، مث خيصص مكان مناسب هلا لتجلس عليها، وتشعل الشموع 

فوق رأسها، وهذا احلمام هو مناسبة هلا لتستعرض ما لديها من 
يدية حملية مطروزة من اخليط جموهرات، وثياب فاخرة اليت تكون تقل

" أو بلوزة " قسنطينية"أو بلوزة " كراكو"سواء كانت " اجملبود"
  " وهرانية

فهذا النوع من األلبسة هي اليت حتدد الطبقة االجتماعية للمرأة 
ومن خالهلا تنتقل من مكانة اجتماعية إىل أخرى، أو خروجها من 

  .فضاء آلخر
اجملتمع املدروس فكلما كما حتدد هذه األلبسة نوع ثقافة 

اختلفت الثقافة، كلما كان هناك متيز من ناحية السلوك الثيايب 
مراقبة : فالسلوك الثيايب الذي ميكن أن حيلل ثالث جوانب"

، تنظيم االنطباعات املستقرة عند )للهيئات(اجتماعية للمظاهر 
يوضح ) 1986( فيشرفالسوسيولوجي  ،اآلخرين، العالقة مع الذات

يعترب رمزيا عن مشركة اجلسد ) اجلسم الثاين(ياب مثل البشرة أن الث
”.اإلنساين، من خالل خضوعه لبعض الرموز االجتماعية

)27(  

إن ارتداء املرأة احلمامية يف اجملتمع احمللي ألحد أصناف املالبس 
يبقى رهن بعض العوامل الثقافية واالجتماعية، ال ختتارها بل تفرض 

امليدان الحظنا أن الوضعية األسرية للمرأة عليها فرضا، فمن خالل 
له تأثري على نوع اللباس الذي ترتديه، فلباس املتزوجة حديثا  غري 
لباس املسنة، ولباس العزباء غري لباس املتزوجة، ولباس الغنية غري لباس 
الفقرية، فكل منهن نوع خاص للثياب، حيث يعطي اللباس هيئة 

املالبس تضبط مثل حلمية "تربة مميزة للجسد ودالالت مجالية مع
قابلة إلخفاء أو متايز اجلسد وبالتايل حمرض الشهوات، إنه متاما الفن 

وهنا نرجع إىل املدلول  )28("التشكيلي الذي ينتج من تغريات الفصول
الثقايف للباس ودوره يف إظهار الذهنيات واملخيال االجتماعي، 

واملاكياج، الفوطة فالعروس يف احلمام جتلب معها أروع العطور 
الذي " السطل"واملنشفات والطاسات النحاسية املنقوشة، والدلو 

، "مشبوا"املشط بأنواعها، الغاسول (تضع فيه كل لوازم االستحمام 
فعند انتهاء احلمامات املرافقات ...) اخل...الصابون، الليفة، احلبل 

بلغ للعروس من االستحمام، تأيت أحدهن إىل قاعدة االستقبال لت
ا  بأن الوقت حان إلدخاهلا البيت ) أي العروس(املرأة املكلفة 

ا بلطف، مث تلف  ا وجموهرا السخون، فتقوم املاشطة ينزع ثيا
جسدها بالفوطة اليت تكون على طراز رائع، مث تنتعل القبعات 
فتدخل البيت إىل البيت السخون مع الزغاريد فتجد النساء ينظرن 

ا مث يتغامزن ويتهامزن مع بعضهن   إليها بتعمن ويراقنب كل خطوا
البعض، مث تقوم املاشطة بتدليكها وغسلها قبل أن تنهض يف اآلخر 
لتجفيف جسمها مبنشفتني كبريتني ذات ألوان زاهية، وتضع على 

 (*)" البنيقة"رأسها 
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وأثناء ذلك تنطلق الزغاريد الفال احلسن العالية، مرافقة العروس 
حيث تقوم املاشطة بتجفيفها ولبسها وتزيينها ويف  إىل غرفة االسرتاحة

  .األخري يتم توزيع املشروبات واحللويات على احلاضرات
    : مكان الخطبة  -2

ألن اجملتمع تغري، تغريت أيضا عادات النساء اللوايت صار احلمام 
بالنسبة لبعضهن مكانا الستعراض ما ميكن من ذهب، فرتاهن يلبسن 

استحمامهن إلثارة غرية األخريات بطبيعة  ما غال من حلي أثناء
احلال، فيما ترى بعضهن يتغامزن وبعض األخريات منشغالت 
باالستحمام، يف حني يرتبصن بعض العجائز بالفتيات فتالحظن 
وهن جينب بأبصارهن ذات اليمني وذات الشمال الختيار عرائس 

  .ألبنائهن 
شاف مجال فظروف االستحمام مجاعيا كانت تسمح للمرأة باكت

ن بغية االستحمام فاألم قد تصادف  الفتيات اللوايت يأتني مع أمها
ضالتها بني الفتيات اللوايت، فتتأمل األم الفتيات الواحدة تلو 
األخرى، ويف قوامها وتناسق جسمها وحركتها العفوية ومشيتها، حىت 
إن صادفت ضالتها املنشودة تعرفت عليها، وحصلت على عنوان 

  .أو الكياسة " موالت احلمام"طرف املشرفة على احلمام  منزهلا من
فرغم أن هذه الظاهرة أصبحت قليلة يف جمتمعاتنا إال أن بعض 
األمهات يعتربن احلمام أفضل وسيلة الختيار عرائس ألوالدهن كما 

أنه يف املاضي كانت أم اخلطيب تأخذ " سوسجسمية نعمان تذكر 
ا عن كثب وتالحظ حماسنها معها كنتها املستقبلية لتفحص جسده

اليت قد تكون خمفية، خصوصا وأن وقتها كان من معايري حسن املرأة 
وهذا ما أكدته يل بعض  )29("أن تكون ثخينة وكثرية الشحم واللحم

املبحوثات املداومات على احلمام عندما طلبت منهن معرفة إذا كان 
إذا كان ، و )مكان اخلطبة(احلمام مازال حيافظ على هذه الصيغة 

بعض األمهات قد اخرتن ألبنائهن زوجات من احلمام، فقالت يل 
شحال من وحدة اتخطبت في الحمام، مرة كنت "إحداهن 

نحمم، جمعت حدايا مرة كبيرة، عجبتها وحد البنت سقست 
عليها موالت الحمام وعلى أهلها، وعطتها كل التفاصيل عليها، 

 3وجة وأم ل سنة متز  33( "ودات عنوانها وراحت خطبتها
  ).أطفال

كاين ألي يحبو يختارو ألوالدهم من "واألخرى قالت 
الحمام، على خطرش في الحمام تكون عريانة، المرأة ألي تحب 
تزوج ولدها تشوف هاديك البنت على زينها الحقيقي بال مكياج 

أرملة، " (وبال قش باش تشوف ألي كاملة، ما فيها شي حتى عيب
  ) أطفال 5سنة أم ل 56

ذا يوضح أن احلمام يوفر للفتيات بعض الفرص للخطوبة يف  ه
كثري من األحيان، مث الزواج ألن بعض األمهات يقصدن احلمام 
لغرض البحث عن األنثى اليت تالءم أبنائها على مستوى اجلسد مث 
يقع التعرف يف وقت الحق على الطباع واألخالق والسلوك، 

من أجل جلب انتباه  فالفتيات يقمن ببعض التصرفات والسلوكات
النساء إليهن من أجل خطبتهن وخاصة إذا علمن أن تلك املرأة تريد 
تزويج ابنها، وهذا ما يؤكد عن جور املرأة واألم يف اجملتمعات العربية 

حني اكتشف ثغرة يف ”نور الدين طولبياإلسالمية حيث يفسر 
ن حتقيقاته، بسبب استحالة القيام باالستقصاءات مع النساء، فه

اللوايت حيييني االحتفاالت الطقسية املعروفة يف املدينة وحيافظن عليها، 
إذ أن هناك حفل ال يتمكن من سرب غوره وال ميكن التطرق إليه إال 
من قبل املرأة اجلزائرية، إذ حىت يف اجلزائر التقليدية جيب أن تلعب 

ا مع األسرة، استقرار احلياة وأمن ها داخل أمهية األم، الزوجة، عالقا
املنزل، ولقد قام الكثري من احملللني النفسانيني بانتقاد مفهوم فرويد 

  )30("حول دور األب يف اجملتمع وجتاهله الظاهر لدور األم 
فنجد فرحة احلمام بالنسبة للعازبة ترتبط باألمل، فقط يكون 
عليها أن تستعرض نظافتها بشكل غري مثري لالنتباه، أن متر أمام 

العائلة أو أهل احلي وهي منحية الرأس إن صادف مرورها الذكور من 
تواجدهم، فاحلمام كذلك بالنسبة للعازبة فرصة لتتخلص من أثار 
الغبار والشمس على وجهها ليسرتجع نضارته، أمال يف زواج قريب،  

 .كما أشارت يل ذلك بعض تعليقات النساء

  طقوس مولود جديد  -3
ر داخل احلمام أرصد سلوكات بينما أنا جالسة يف قاعة االنتظا

وحركات النسوة داخل احلمام، فإذا بصوت زغاريد تتعاىل يف املكان 
فتبادر إىل ذهين يف البداية وصول عروس، فإذا بامرأتني واحدة منهما 
حتمل رضيع حديث الوالدة، واألخرى حتمل حلويات فلما سألت 

ادة أن هذه الع": احلارزة عن هذا الفعل أو الطقس فقالت يل
مازالت مترسخة لدى النساء وتتكرر دائما إلى دخول مولود 
جديد أول مرة إلى الحمام فتحضر األم أو الجدة بعض العجائن 

في البيت وتحضر معها الحلوى لتقسيمها على ) مسمن(
  .”المستحمات حسب قدرتها

فعند إدخال املولود إىل غرفة االستحمام تتعاىل الزغاريد وتشعل 
ا عادية تباع الشموع فهذه  الشموع ختتلف عن مشوع العروس، أل

عند الدكاكني وبعد االنتهاء من طقوس الغسل يدثر مبنشفات 
ويلبس ثياب جديدة أيضا ألنه مبثابة يوم عيد لدى " luxe"جديدة 

املولود، كما فسرت ذلك بعض املبحوثات، وخيرج أيضا بالزغاريد، 
احلاضرات باحلمام، وهذا  وتبدأ مراسيم توزيع الفواكه واحللوى على
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ذا املولود يف الفضاء  االحتفال يعترب مبثابة فرح وسرور وترحيب 
اجلديد الذي هو فضاء احلمام كمؤسسة التنشئة االجتماعية اجلديدة 

وله تفسري قداسي يعتمد على أن املولود اجلديد هو " مجاعة احلمام"
حيظى برتحيب  زار احلمام ألول مرة هلذا جيب أن" مالئكة"مبثابة 

  .واهتمام من طرف اجلميع
  : الخاتمة 

يعد احلمام مؤسسة اجتماعية متعددة املهام، ال يقتصر دوره 
على نظافة اجلسم وتطهريه فحسب، بل فضاء نسوي خالص يعقد 
فيه مراسيم العبور، كممارسة طقوس العروس، طقوس املولود اجلديد 

سلة اجتماعية خمتلفة اليت ترافقها سل اىل جانب أنه مكان للخطبة،
من الطقوس التطهريية، إذ يعترب بالنسبة للمرأة أفضل مكان للعبور 
ا نتيجة الوظائف  ا اليت فقد من النجاسة إىل الطهارة، لتسرتد طهار
احليوية للجسم اليت جتعلها يف النجاسة  نتيجة اجلنابة واحليض 

ربى اليت والنفاس، هذه اإلفرازات اجلسدية تسبب للمرأة جناسة ك
تتطلب التطهر األكرب، فاحلاالت املدروسة جتد احلمام مكان مناسب 
ّ  هلذا التطهر واالستعداد للعبادة، فذهاب املرأة للحمام ينبع من هم                                                             
التخلص من النجاسة، ولكنه مبا حيتوي من عناية باجلسد هو حتضري 
للفعل اجلنسي، فهو يف نفس الوقت مقدمة وخامتة األعمال اجلنسية، 

  .هناك ترابط بني التطهري واجلنسانية ف
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  ولنيالية وسؤال الهوية في منطقة القبائلفرنسا الك

 حمدي عيسى

 جامعة مستغامن-قسم العلوم االجتماعية  

 
إن مطارحة موضوع عالقة فرنسا بسؤال اهلوية يف منطقة القبائل 

خالفية غالبا ما يطبعها التعصب  ياايسوقنا حتما إىل إثارة قض
ن اإليديولوجي والقفز على احلقائق السوسيلوجية، فنجد أ

َ  ُّ           االصطفاف حول هذه القضية قد أفضى إىل ت ش ك ل معسكرين،   َ                                  
بوجود سياسة  والذي  يعتقد  "القومي العروبي"األول وهو املعسكر 

    َّ                        ، فض لت  ساكنة منطقة القبائل إبان االستعمار )قبائلية( فرنسية بربرية
آنذاك وعاملتهم بنوع من التمييز ووظفتهم " األهالي"عن باقي 

يعتقد املعسكر الثاين وهم بينما . على البالد إلحكام السيطرة
 بربرية فرنسية سياسة مل تكن هنالك أيةنه أ" البربريةالحركة  نشطاء"

قد عمدت إىل  ن فرنسا بالعكس من ذلك، أ، بل إبان االستعمار
ُ   وإضعاف هويتهم بتكسري بـ ن اه م  "القبائل" "األمازيغ"تشتيت   َ ُ                      

امهم على اهلجرة واالغرتاب االجتماعية واقتالعهم من أرضهم وإرغ
من هنا سنحاول مناولة هذا املوضوع .        ُّ                  وما ينجر  عنه من سلخ هلويتهم

مبحاولة مساءلة التاريخ واستقراء الوقائع السوسيلوجية وإعادة بناء 
املشهد االجتماعي حماولة منا لفهم حيثياته، وستتمحور إشكالية 

  :دراستنا حول األسئلة التالية
ي لعبته فرنسا يف إبراز أو تأجيج املسألة اهلوياتية ما هو الدور الذ

ُ         يف منطقة القبائل  إن و جدت أصال  ؟ هل حقا كانت لفرنسا                     
ا كانت تندرج ضمن أبعاد االيديلوجيا " سياسة قبائلية" مميزة أم أ

ا على اجلزائر  ا إلحكام سيطر                           َّ                            الكولونيالية العامة اليت سط ر
صاديا؟ وهل حقا أن فرنسا االستعمارية وابتالعها عسكريا وثقافيا واقت

ا ؟ ا بالعكس قد أضر ت                                                  َّ      قد خدمت القضية القبائلية  أم أ
  :منطقة القبائل قبل الغزو الفرنسي

جيمع علماء االجتماع و اإلناسة  أن أهم ما جاءت به احلداثة 
وذلك  اليت تقوم على مبدأ التوحيد والتأحيد، الغربية هو مفهوم الدولة

اجلهود واملساعي لبناء الدولة بتأحيد النظم الفكرية، القانونية، بتوحيد 
  . الثقافية، االجتماعية والسياسية وحىت الدينية

ت بنية اجملتمعات التقليدية الغربية من                   َّ                                    هذه الدولة اليت غري 
جمتمعات زراعية وإقطاعية جملتمعات صناعية ليربالية قامت على 

ى لنفسه احلق يف التصرف يف الذي أعط الغربي، اإلنسان مركزية
مهمة "يف نظره بدعوى " الوحشية"مصري اجملتمعات غري الغربية و

فكانت اجلزائر من أوىل  ،« Mission Civilisatrice »" التمدين
ْ                          هذه الدول اليت تعر ض ت  لصدمة االستعمار االستيطاين   َ َّ                 .  

ستعم ر 
 
ِ   وأمام هذا الوضع اجلديد، وجد امل    
ُ
ستدم ر بتعبري(                             

 
   ِ        أو امل
ُ
      

الغريب املتفوق ثقافيا وحضاريا، نفسه أمام جمتمعات ) مولود قاسم
َ  َّ                         جمهولة املعامل، مما يستدعي دراسة م ع م قة وشاملة لبناه الفكرية،   ُ                             

ومنه . االجتماعية، السياسية والدينية، بغرض إحكام السيطرة عليه
                            َّ                       جند أن االستعمار الفرنسي قد شك ل جلانا لالستكشاف العلمي 

ولكن قبل ذلك وجدنا أن أوىل الدراسات أو . اكنتهاللجزائر ولس
                     ُ                                  باألحرى التقارير اليت أ قيمت حول اجلزائر وباخلصوص حول منطقة 
ا الرح الة الفرنسيون خالل القرن الثامن عشر                            َّ                                   القبائل هي اليت قام 

  .وذلك الستكشاف البالد والعباد
 725 جوان 19  َّ     قد مه يف   "Peysonnel "              َّ     ففي تقرير للرح الة  

َ  َّ   ي س م ون " عرب"مررنا عبر ثالث قرى عصرية يسكنها :" يقول  ُ
وال قائد عسكري، كل واحد ... ، ليس لها  ال زعيم )قبايل(

ُ  ٌّ                                  منهم سي د وح ر  في اختياراته، وهم في غالب األحيان  " لصوص"       ِّ   
تسكن تلك )  bêtes féroces( أو باألحرى حيوانات ضارية 

  ، أو هذا الصنف)بايلق(والزواوة ليسوا إال ... الجبال 

(espèce) وهم رجال ال ي رو ضون المتوحش   َّ   ُ           " 

(A.BERBRUGGER, 1839: 65) ،ويضيف بعيدا يف تقريره :
يسكنون في ) وهو يقصد القبايل(  هذه البالد" عرب"كل "

  .(A.BERBRUGGER,1839: 75)"  أكواخ
فيصف أحوال جبال جرجرة  (Desfontaines)        َّ    أما الرح الة 

 1785 سبتمبر 18من اليت تسود فيها  يف تقرير بعثه يف وحالة الالأ
لكي ال نعرض أحدا من قافلتنا للسرقة من طرف قبايل :" بقوله

َ  َّ    جرجرة الذين ال يـ ر و ضون  هنا ) وهو يقصد القبايل(وللعرب ...                ُ 
وهم يقاتلون بشجاعة وال يدفعون شيئا ....عدد كبير من القرى

  ". لألتراك ويسلبون القوافل
(A.BERBRUGGER,1839:76).  

من خالل هذين التقريرين املعروضني على سبيل املثال ال احلصر، 
نستخلص أن نظرة الفرنسيني للمجتمع اجلزائري قبل احتالل اجلزائر  
كانت مشولية وجتهل املكونات السوسيوثقافية للشعب اجلزائري، إذ  
 كانت  تنطلق من عقدة املوروث التارخيي الغريب الذي يضع العرب

املسلمني برسالتهم احلضارية الغالبة آنذاك، يف وجه الغرب الصلييب 
 حضاريةاملغلوب، فكان الغرب ينظر إىل العامل اإلسالمي  كوحدة 
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َ  َّ                             ُ م و ح دة دينيا ولغويا وسياسيا وال يـ   َ  ِّ                             ف ر ق بني خمتلف العناصر اإلثنية اليت ُ 
  .اندجمت لتشكل فسيفساء األمة اإلسالمية

م  ا الضيم، وأقل ما " ئلللقبا"كما أن نظر باخلصوص يشو
ا أحكام قيمية تعميمية تفتقر إىل أدوات املنهج  ميكن قوله هو كو

وخاصة  "     ُّ التوح ش"-العلمي، إذ كيف ميكن تعميم صفة 
     ِ ُ     ِ   كانت ل ل صوصية   :" "آجرون"اليت يقول عنها "    ُّ     الل صوصية"
على   - , Ageron (ch)) (885: 2010 "شهرة كبيرة " القبائل"
دون القيام بدراسات مسحية تشمل كافة سكان " القبائل"فة كا

ُ  َّ                      هذه البطون، وذلك ع لم ا أن الكثافة الس ك انية كانت عالية يف هذه                  ً   ِ                  
                                                  َ   ُّ        املناطق ما يعطي عددا كبريا من القرى واملداشر، وثانيا ت وز عها على 
مساحات جبلية وعرة وشاسعة تتطلب إمكانات مادية وإطارا زمنيا 

  .  كبريا
 –الحكم اإلمبراطوري ( ة القبائل في الفترة األولى من الغزومنطق

  ):العسكري
لقد أفرز الغزو الفرنسي للجزائر حالة من التشنج واالضطراب 

َ               لدى ساكنة اجلزائر، اليت انتفضت غري  ما مرة يف وجه  "  الرومي"                              
ولقد كانت إسرتاتيجية  .الذي شرع يف ابتالع البالد شيئا فشيئا

الذي  "نابليون الثالث"سي تندرج ضمن مشروع االحتالل الفرن
يقضي بإنشاء اململكة العربية يف اجلزائر، ويظهر هذا جليا يف العديد 
من كتاباته وخطاباته جلنراالته، نذكر على سبيل املثال ال احلصر، 

إن : "يقول فيه" ماكماهون"خطابه الذي أرسله ألحد  جنراالته وهو 
ويف "ة أوروبية ومعسكر فرنسي الجزائر مملكة عربية، مستعمر 

" سياسة فرنسا باجلزائر"رسالة أخرى موجهة لنفس اجلنرال بعنوان 
                               ِّ   نظام اململكة العربية وهذا ما يؤك ده  "نابليون"َ  َّ       ز ك ى فيها 

"Tournier" إن الفكرة االستعمارية الوحيدة المطبقة ": بقوله
طورية العربية في اإلمبرا             َّ                   ميدانيا، تمث لت في تأسيس المملكة

      الفرنسية
       (le royaume arabe dans l’empire Français ) ،

لقد تركنا في نفس األرض التي نحيا فيها فريقا من المستوطنين 
أغلبهم فرنسيون دون اندماج من جهة ، ومن جهة أخرى فريقا 
من العرب بأخالقهم وعاداتهم وإسالمهم وأفكارهم المسبقة 

  .(Tournier (ch) , 1925 :428)          ."عنا
                      َّ                        ويف هذه املرحلة اليت امتد ت من الغزو إىل غاية سقوط 
اإلمرباطورية، توىل العسكر تسيري شؤون  اجلزائر، وأمام رغبتهم يف 
َ َ َّ  إحكام السيطرة على كافة الرتاب اجلزائري وترويض شعبه، حت  ت م                                                    

تمع               ُ                                      عليهم دراسة الب ىن الفكرية، االجتماعية والسياسية هلذا اجمل

مما استدعى استنفار الباحثني األكادمييني منهم " األهلي"
والوقوف " المتوحش"والعسكريني لكشف اللثام عن هذا اجملتمع 

على نقاط ضعفه الستغالهلا وتضخيمها، وعلى نقاط قوته إلطفائها 
  .       ِّ             أو للحد  من فاعليتها 

فتوالت الدراسات حول الشعب اجلزائري عامة ومنطقة القبائل 
م هذه املنطقة ملا خاص َ                  ة، إذ جند العديد من الباحثني قد ا ست هو    َ  ِ                              

حتمله من خصوصيات ثقافية واجتماعية، ومن أهم الدراسات اليت 
  :جند كال من منطقة القبائلُ          أ جريت على 

1. Daumas: la grande Kabylie étude historique 1847 
2. Carette:étude sur la Kabylie proprement dite 

1848. 
3. Deyaux: les Kbails du Djurdjura 1859 
4. Warnier: l’Algérie devant l’empereur 1865 
5. Duval: la politique de Napoléon  en Algérie 1866 

6. Chatelin: en Algérie ,en Kabylie et les oasis 1886 

7. Charveriat : huit jours en Kabylie 1889 
8. Hanoteau et letourneux : la Kabylie et les 

coutumes kabyles 1893 
ا  روني"، "ماسكوري" ،هذا باإلضافة إىل الدراسات اليت قام 

وهي دراسات قامت  .فيما بعد وآخرون "غابريال غامبس"و "باسي
منطقة على اإلثنلوجيا واالثنوغرافيا لسكان اجلزائر عامة وساكنة 

 .  خاصة القبائل

ولقد تأخر غزو هذه املنطقة لعدة أسباب اسرتاتيجية، لعل أمهها 
اريس الوعرة، الكثافة السكانية الكبرية يف هذه املناطق هو التض

ِ         الطابع العدائي لساكنة هذه المناطق للغرباء الم ق ر ون  بالكره "و   ُ  ْ  َ                                             
الديني الذي يكنونه للمسيحيين الذين يجهلون لغتهم، قوانينهم 

  . (Tocqueville A ,1837 :5)     "وعاداتهم 
د ي ا باحتالهلا ففي  ِ  ِّ ً              ومنه بدأ التفكري ج   هذا الشأن يقول                

Liorel":  منطقة القبائللم نحتل فعليا  1857لغاية  1830من :
وبقي القبائل في استقاللية مقلقة، هذه االستقاللية هي التي 

 1898 (526:"حطيمها إن كنا نريد الغزو الكلي للجزائرتيجب 
(Liorel (jules),.  

إذ  ولقد تقاربت الرؤى والتقارير حول مسات ساكنة هذه املنطقة
أمجعت أغلب الدراسات على وصف القبائلي بسمات خاصة فيقول 

الملفوف في برنوسه والقابع " العربي"ِ    ع وض "": الدي هربرت"
على باب مقهى أو على مدخل خيمته والخامل دائما، وجدنا 

، صبور، مثابر، يمارس )يقصد القبائل(أنفسنا عند جنس   عامل 
يحب منزله، متعود على الزراعة، قنوع، يكره حياة البداوة، 

ال تثبط ...                ُ                                 األعمال الشاقة وي ظهر إتقانا مذهال للفنون الصناعية،
عزيمته العراقيل التي يواجهها، يحب جباله بشغف، مضياف 
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وحريص على الغرباء، ولكنه ال يقبل بمن يشتمه أو يسيء 
وهو عادة ال يتزوج إال بامرأة واحدة ويحب أوالده  ... معاملته

وهو شديد الغيرة على ... نة  المرأة عنده  متدنيةكثيرا، ومكا
واستقبال ...                       َّ                    زوجته والويل لها إن كل مت رجال أو نظرت إليه 

غريب بين أفراد العائلة في البيت يمثل عالمة صداقة وثقة 
والقبائلي يبدي احتراما كبيرا ... يقدمها رب العائلة للضيف

 , lady Herbert) ".للقانون وللسلطة وخاصة القانون العرفي

1881:178-184) .  
  َّ        رح اال، فإن " العربي"إذا كان :" ويف وصف آخر لباحث آخر

َ      ً  ويبني مساكن  ثابتة  ) مستقر(على العكس، مقيم " القبائلي"           
ً                                          تجتمع في قر ى على قمم الجبال كأنها أعشاش النسور وذلك            

  .  (Pomel.A ,1871 :51)            "لالحتماء بها ضد األعداء
ل هذه الدراسات وغريها، حاول هؤالء البحاثة أن من خال

ليه الضرورة  ُ             يتحر وا الصدق يف تقاريرهم قدر اإلمكان وذلك نظرا ملا مت                                              َّ    
 "العدو"العسكرية اليت تقتضي وصف أدق التفاصيل عن هذا اجملتمع 

  .الذي جيب ترويضه البتالعه ثقافيا وحضاريا
ة والصفات         َّ                              ولقد تعم قت الدراسات لتشمل األصول العرقي

 "القبائلي"ويف هذا الشأن عادة ما يوصف . الفيزيولوجية للقبائل
لون بشرته فاتحا يميل إلى األحمر أو  األشقر أو "بكون 

بينما ...األصهب، له أطراف قوية وهو في ذلك يشبه األوروبيين
  "فال مجال للشك" العربي"المقارنة مع 

(Pomel.A ,1871 :48). 

من حيث  األوربيينو القبائلكبري بني مبعىن أنه يوجد شبه  
  . فال يوجد أي شبه بنظره العرب  ِ             اخل لقة بينما مع 

                                           َّ       من خالل هذه الدراسات، نالحظ أن التقارير قد رك زت على 
ا منطقة القبائل مقارنة باملناطق  اخلصائص الثقافية اليت تتميز 
األخرى، وذلك من حيث اللغة والعادات والتنظيم السياسي 

ماعي ولعل أهم ما ميكن استخالصه هو عقدهم الدائم واالجت
  « sédentaire »املستقر يف األرض  "القبائلي"للمقارنة بني 

وذلك دون التفريق عند  « nomade »    َّ   الرح ال  البدوي "العربي"و
وهذا ما يثري بعض التساؤالت  "بدوهم"و" حضرهم"بني   "العرب"

  .ا جسيما                             ً       حول هذه الدراسات وما يعترب خطأ  منهجي
فكان عرب " القبائل"أما من حيث تعامل اإلدارة العسكرية مع 

ُ ِّ  ما مس  ي    ومل يكن « bureaux arabes » "العربية بالمكاتب"   
خيتلف يف شيء عن تعاملها مع بقية الشعب اجلزائري، إذ مارست 
معه خمتلف أساليب القمع والتقتيل والتجويع و الرتويع و سلب 

ان واضطرارهم إىل النزوح من قراهم لطلب األراضي وإفقار السك
لقمة العيش أو اهلجرة إىل فرنسا أو النفي إىل مستعمرات فرنسا 

اليت قادها شيخ  الطريقة الرمحانية  1871النائية وخاصة بعد انتفاضة 
  ". المقراني" 

                                          َّ          إذن يف هذه املرحلة من االحتالل الفرنسي واليت متي زت مبحاولة 
الكولنيايل وبسط سيطرته على كافة مناطق إرساء دعائم النظام 

                                                     َّ       البالد، نالحظ أن الدراسات االثنولوجية واالثنوغرافية قد رك زت على 
 "قبائل"و  "عرب"التمايز  الذي يطبع املشهد الثقايف اجلزائري بني 

من حيث الواقع و املعاش السوسيولوجي دون أن يكون ذلك حافزا 
إذ  ، "القبائل"ياسة خاصة إزاء لإلدارة العسكرية آنذاك النتهاج س

" األهالي المسلمين" كانت يد القمع والتقتيل ال تستثين أحدا من 
كما تسميهم أدبيات اإلدارة العسكرية آنذاك، رغم تلك احملاوالت 

ا  "القبائل"بإقامة مدارس الستقطاب أطفال  ، واليت مل تنجح لكو
 "قياد"ية من كانت موجهة ألبناء من كان مواليا لإلدارة الفرنس

                              َّ            السواد األعظم من الشعب فلم يتحم سوا  لتدريس  أما" باشاغات"و
العربية ما زالت   لكون"   َّ  أو ال   أبنائهم يف تلك املدارس وذلك نظرا

                       ِ                              تفرض نفسها لدى القبائل ل شرف المنزلة التي تحتلها كلغة 
                    َ   ُّ                                 للوحي، ونظرا لكون الت كل م بها يرفع من االعتبار لدى القوم، 

ما يفسر  دوام واستمرار وجود المدارس القرآنية شبه  وهذا
في منطقة " مرابطية"السرية في العائالت والقرى المسماة 

  ، ch , 2010 :884)  (Ageron   "                     القبائل
ٍ      ٍ  ثانيا خم  اف ة  التعرض للمسخ اهلويايت، و ثالثا حلاجتهم لكل يد  عاملة                                               َ َ َ َ       

لها يف البنية الكلية  خللية النحل   تساهم بقسطها يف أداء عم
  ).     العائلة املمتدة(

 –الحكم المدني (منطقة القبائل في الفترة الثانية من الغزو
  ):التبشيري

وسقوط النظام  1870الفرنسية  -مباشرة عقب احلرب الربوسية
وبدأت االنتقادات تتواىل  .اإلمرباطوري، توىل املدنيون مقاليد احلكم

" قاتلةة العسكرية السابقة وما اقرتفته من أخطاء جسيمة وعلى اإلدار 
يف تسيريها لشؤون املستعمرة وخباصة يف منطقة القبائل، اليت انتفضت 

َ  ِّ              يف وجه االستعمار عدة مرات وكادت أن تـ ق و ض أركانه  سنة   ُ                                  1871.  
وهو من عشاق منطقة  (Liorel jules )ويف هذا الشأن يقول 

إن الخطأ يرجع في المقام األول إلى  :"(kabylophile)القبائل 
" القبائل"التي لم تميز في تعاملها بين ) يقصد العسكر( اإلدارة 

َ ِْ             وخي  ت م حتامله على  ...: p526) 1898( Liorel (j) ,"العرب"و  
َ                        العسكر بنصيحة وج ه ها لإلدارة املدنية اجلديدة يجب أال نخلط ":                  َّ
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            "لهم بنفس الطريقة ، ويجب أال نعام”القبائلي“و ”العربي“بين 
536) :1898 ( Liorel (jules) , .  

، بالقول 1871ويذهب أبعد من ذلك، ثالثني عاما بعد انتفاضة 
َ ْ    القبائلي ذلك القنوع، النزيه، المثابر، المقتصد، والذي ع ب ر  "أن                                                       

كل األزمنة عرف كيف ينتج فوق هذه الصخور، وسط هذه 
ح يحة، سيصبح األدغال واألشواك، محاصيل ان ِ  ِّ           تزعها لطبيعة ش               

العنصر  ”القبائل“وسيصبح  ...العنصر األمثل لالستيطان
 ينبغي استغالله لنجعل من الجزائر االستيطاني بامتياز، والذي

  .  : Liorel (jules) , 1898) (543-530.  "حقيقية فرنسا
نالحظ أن منظري اإلدارة املدنية قد وضعوا إسرتاتيجية  هنا ومن 
املدى إلحكام السيطرة على اجلزائر بالرتكيز على العنصر  بعيدة

الذي ميثل يف نظرهم العنصر األمثل للنهوض بالزراعة  "القبائلي"
                                                        ِّ    والصناعة اليت حتتاج إىل اليد العاملة اخلبرية اليت يفتقدها املعم رون 

« les colons »  ،فلقد "وحىت املزارع واملصانع يف فرنسا الوطن األم
 1899منذ " آيت مهدي"البعثة المالية القبائلية  أوصى رئيس

فنجد أن المئات من "... القبائل"          َّ             بهجرة العم ال المزارعين 
وذلك لكسر  1907- 1906القبائل قد وصلوا إلى فرنسا بين 

          َّ                                            إضراب العم ال اإليطاليين الذين يشتغلون في معاصر الزيتون 
، وهذا (Ageron ch ,2010 :856)" ومعامل التكرير في مرسيليا

                                 ُ                     استنادا إىل عدة دراسات آنثربلوجية أ جريت على سكان منطقة 
القبائلي ال يخشى الذهاب خارج مواطنه "القبائل واليت  ترى أن 

  .(Pomel.A , 1871 :56) "طلبا للعمل لسد حاجيات عائلته
         ُ   ِّ                                  وهو بذلك ي قد م العنصر األمثل الستيطان هذه األراضي 

الذين ال يتقنون فن " العرب"بدل الشاسعة باملزارعني األكفاء 
الذين  اليهودأو  اللبنانيين المارونيينأو  اآلسيويينالزراعة، وبدل 

م إىل                                   َّ                    تعرضوا للمضايقات يف روسيا والذين مت  اقرتاحهم الستجال
                                َّ                                 اجلزائر لتوفري اليد العاملة ولكن مت  االستغناء عنهم خمافة إثارة القالقل 

                                                                                                                                            .      مع السكان األصليني
من هنا بدأت تطفو على السطح مالمح إسرتاتيجية جديدة 

اه  ُ    ذات وجهني جت  وذلك ألغراض اقتصادية حبتة، ورغبة يف " القبائل"          
والتعليم  بالمثاقفةقيق إدماجهم يف النسيج احلضاري الفرنسي حت

َ  ِّ         والتعامل التجاري واالقتصادي، الذي مع الوقت سي خ ف ف من حدة   ُ                                           
ا للفرنسيني وللمسيحيني ولقد شرعت اإلدارة .              ُ  ِ ُّ                      العدائية اليت ي ك ن و

َ  ِّ                                       االستعمارية يف س ن  ترسانة من القوانني لنزع امللكية ومصادرة               
، هذا باإلضافة إىل حماولة 1871ة بعد انتفاضة األراضي، خاص

بفرض سجل احلالة املدنية على كافة  تفكيك العائالت الممتدة

اجلزائريني، وذلك نظرا لكون النظام االجتماعي يرتكز أساسا على 
لتسهيل نقل الملكية من القبيلة إلى العائلة ثم إلى العائلة، مث 

ة وذلك بغرض اقتالع لتسهيل عملية البيع أو املصادر  الفرد
ا "القبائلي"   . من أرضه وقطع كل اجلذور اليت تربطه 

ويف هذه املرحلة، متكنت الكنيسة من افتكاك الرتخيص  
ّ                                                  بالنشاط احلر  يف اجلزائر عامة و يف منطقة القبائل خاصة بعد أن كان            

             ً      وهنا نسجل حتالف ا بني . نشاطها حكرا على بعض األعمال اخلريية
 « André Servier »نيسة واإلعالم، فيقول الصحفي اإلدارة والك

                                    ِّ  جيب علينا يف كل مرة نستطيع ذلك، أن نقس م : "وهو من املاسونيني
ٍ  أن نـ ف ك ك ها وأن ن عز ل كل  عنصر  ،  bloc indigèneكتلة األهلية ال      َ     ِ   َ        َ ِّ  َ  ُ    

د ى، علينا أن نقوم باإلدماج الفردي بانتزاع أحسن العناصر  َ                                                      على ح   ِ     
                  ُ   َّ    واملدرسة الالئكية مل ت وف ق يف ) ... القبائليقصد (من الكتلة الرببرية 

َ   ذلك، فلن د ع  َ     يـ تـ و ل و ن  ذلك"اآلباء البيض "       َ   ْ َّ َ  َ َ  "  
(Ageron ch , 2010 :887) .  

َ                         وبذلك أ طل ق  العنان للمبشرين للتنظري  وحماولة  لمنطقة القبائل      ُ  ِ 
ويف هذا الشأن . بناء صورة منطية عنها خلدمة مشروعهم التنصريي

ّ  يقول القس           « Baunard » ا منطقة : "يف وصف منطقة القبائل إ
ف ة  900                 ُّ           رباعية األضالع، متتد  على مساحة  ِ  َّ  ألف هكتار يف الض                

 ”بجاية“حىت " Dellys َ  َّ د ل س"قبل "  Isserِ  َّ ي س ر" اليمىن لوادي 
 الغزالن سور“                           ِّ      على امتداد ساحل البحر املتوس ط، إىل 

” Aumale إن ه ع ر ق  م  ....جنوبا ”سطيف“و ُ   ٌ  ْ  ِ دهش له امسه، تارخيه   َّ  
ٌ                           ع ر ق  خمتلف متام االختالف عن العرق . قرنا 15مل يتغري منذ . ومميزاته  ْ  ِ

. العريب اإلسالمي من حيث اللغة، العادات احلياة املدنية والدينية
، كرههولكنها مل تنقطع عن  العربيهذه الفئة أعرضت عن مقاتلة 

ً   إنه عرق كان س ل ف ا   َ َ نا لعقيدته هذه اجلبال حص جعل من مسيحيا            
            "مبعثا للكنيسة اإلفريقية  "الفيجري"واليت يرى فيها 

 .(Baunard M, 1898 : 399-400)  .  
ومن اجلدير بالذكر أن فرنسا املسيحية أرادت بعث أسطورة 
                                            ِّ                    القبائل املسيحية وإبراز هذه املنطقة ككيان متمي ز عن املناطق العربية 

ساكنة منطقة "يرى يف  "الفيجري"فنجد أن الكاردينال . باجلزائر
ٍ  و يتمسك بعادات         ً مسيحية      ِ  أصول ه                      َ َ  ُّ      القبائل جمتمعا قابال للتـ ن ص ر كون               

َ                 َّ                         وتقاليد  مسيحية بارزة كر ستها الدراسات اآلنثربلوجية                     "
(Baunard M , 1898 :553) .   

يوجد يف اجلزائر شعبان، :" ويضيف يف موضع آخر قائال
        َّ   وهم السك ان  القبائلأو  البربرن جهة هناك باألحرى عرقان، م

فمنذ . وهم الشعب الغازي العرباألصليون، ومن جهة أخرى 
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الذين سيطروا  العربيكرهون  القبائلحلولنا باجلزائر الحظنا أن 
عليهم القرآن وتعاليمه ، وهم يف  العربولقد فرض . عليهم بالقوة

 يكن مستحيال وحىت إن مل. قدامى مسيحيونو التينيوناحلقيقة 
م كانوا  م ، فإننا نؤكد أ إجياد بعض اآلثار املسيحية يف ثنايا عادا

  "أوغسطين"     ً          َّ           أبناء ا للذين در سهم القديس 

"Renard Edmond,1926:129-130) ( . 

لفكرة الكيان القبائلي املنفصل عن                     ِّ  وهو بذلك حياول أن يؤس س 
تقدين للنظام العسكري باقي املناطق اجلزائرية،  لقد كان من أشد املن

َ  ِّ     الذي بنظره مل  يـ ف ر ق بني  : حيث يقول" العرب"و"  القبائل"               ُ 
َ       وع و ض ذلك " َ             ويقصد ع و ض  نشر املسيحية( ِ   َ  ِ يز بني )       ُ       ، فإننا مل من            
، وضربنا اإلثنني معا، وبالتايل )يقصد القبائل" (البربر"و" العرب"

جليا يف    َّ                     ٍّ                        وح دنا صفوفهم ملواجهة عدو  واحد هو حنن، وهذا ما متثل
وهو يقصد ثورة املقراين "  1871ثورة اإلخوان الرمحانيني سنة 
(Lavigerie ch ,1884 :404).  

                          ُ   َّ                    ولقد حاول هؤالء املبشرون أن ي رو جوا جملموعة من األوصاف 
م  بالقبائلاخلاصة  وذلك حماولة منهم تعميق اهلوة بينهم وبني إخوا

ولة تقريبهم من بوصفهم غزاة ومعتدين وحما" العرب"يف الوطن 
فلقد . اجلنس األورويب املتحضر انطالقا من املركزية اإلثنية الغربية

                                 ُّ          بالتسامح الديين، وحب العمل، والتفت ح الفكري،  القبائلوصفوا 
 « Daumasوهم بذلك أقرب إىل الفرنسيني ويف ذلك يقول اجلنرال 

مية كلما حفرنا هذا اجلذع القدمي، وجدنا حتت القشرة اإلسال: " »  
               ً  القدمي كان مسيحي ا  القبائليوعند ذلك ندرك أن . األصول املسيحية

ُ  ِّ ً               ومل يتحو ل ك ل ية  إىل دينه اجلديد  . مبعىن الدين اإلسالمي"        َّ  

        G, 1925 :268) (Goyau. 

الستنهاض الروح املسيحية لدى  حاولوا توظيف التاريخلقد و 
ولقد ". العرب"باعتبارهم كانوا مسيحيني قبل جميء " القبائل"

ا إىل احلظرية     َّ                                                    تكث فت اإلرساليات التبشريية إىل هذه املنطقة إلعاد
نادوا "من الذين  « Warnier »فنجد مثال الدكتور . املسيحية
ومن املشجعني خللق كيان قبائلي مستقل، حبيث " القبائل"بتنصري 

م ) القبائل(اعترب الرببر  هم السكان األصليون للبالد، ورغم كو
م يبدون استعدادا كبريا للرجوع إىل ت   َّ                                                       قب لوا الدين اإلسالمي، إال أ

  . (Ageron ch , 1968 :270)" .                        املسيحية 
م الرتكيز على العامل العرقي، بالتأكيد  كما حاولوا يف كل كتابا

لكنهم اختلفوا فيما خيص ". البربري«و "العربي"على متايز اجلنسني 
و هو إداري  « George Elie »   جلنس الرببري، فنجد مثالأصل ا

ينحدرون من الشعوب الشمالية  "البربر"سابق يرى أن 
« Nordiques » م زرقاء وهم ال . لكون الكثري منهم شقر وعيو

                                                     َّ  خيتلفون بذلك عن القرويني الفرنسيني من حيث حب العمل والدق ة 
م ملفهوم االقتصا . د والصراحة والذكاءفيه وحب األرض واكتسا

وهو (خذوا أية مجاعة بربرية :" ويذهب أبعد من ذلك حني يقول 
وانزعوا من أعضائها الربانس وألبسوهم اللباس ) القبائليقصد 

                                            َّ            األوروبية فإنكم ستجدون أمامكم جملسا بلديا يتكو ن من فرنسيني 
."(Elie G , 1923 :22).    

ّ  صر ح "الفيجري" يف حني أن الكاردينال  " القبائل"أن   
وعلي "(والفرنسيني ينحدرون من ساللة واحدة و هي ساللة الرومان 

م و رؤاهم حول  ).58: 1997م، وهنا نالحظ تضاربا يف دراسا
  . "القبائل"أصل 
فريى أن  « Charveriat »أما أستاذ احلقوق جبامعة اجلزائر 

هذه . القبائل خليط من أجناس اندثرت حتت وابل األحداث
              ِّ                               اس امتزجت لتشك ل مزجيا يف غاية التماسك مثل صخور األجن

وهذا اخلليط يف نظره ،  (Charveriat F ,1889 :130)"الغرانيت  
ويف نفس . ومصريني) نرويج(إجنليز وباسك ونورمانديني       ِّ    متكو ن من

 ) القبائلوهو يقصد ( ولكن وجوههم": "ماسكوري" السياق يقول
فاجلرماين يصطدم  ،كانوا آباءهم  نمبن                         ُّ خمتلفة إىل درجة يصعب التكه  

      (jules,1898 : 2 ""   بالروماين والكنعاين باهلندي  العريب
(Liorel.  يف نظر " القبائل"إنطالقا من هذه التوصيفات نستنتج أن

هؤالء الفرنسي، جنس هجني و ليس جنسا صافيا  هنا نلمس هذا  
هم أكثر " بائلالق" التناقض الصارخ مع دراسات سابقة ترى أن 

ا مل تتعرض  القبائل الرببرية اليت حافظت على نقائها العرقي نظرا لكو
إذ بالرغم " ألي غزو عسكري مباشر منذ الرومان حىت الفتح العريب 

م بقوا أحرا ،  حافظوا على بناهم الفكري،  م مسلمني إال أ من كو
ثل عالمة االجتماعية  السياسية خباصة على لغتهم األصلية اليت مت

   .    ُّ               لتمي زهم  استقالليتهم
  :االستنتاجات و الخالصات

إن أوىل املالحظات اليت ميكن استخالصها هي إن تعامل  -1
ر ج عرب ثالث مراحل، مرحلة  َ  َّ                      فرنسا مع منطقة القبائل قد ت د   َ                          

مرحلة ( ، مرحلة االكتشاف )مرحلة ما قبل العزو( االستكشاف 
وث العلمية لتحقيق مث مرحلة تسخري البح) احلكم العسكري

 ).مرحلة احلكم املدين(اإلسرتاتيجية الكولونيالية  

 لتكريس العسكري بالغزو الفرنسي االستعمار يكتف مل -2

شىت  اسرتاتيجيات وظف بل ، اجلزائر على  هيمنته فرض و تواجده
ومنها اسرتاتيجية توظيف الصراع الدائم بني خمتلف القبائل املكونة 

لتفتيتها وتفكيك بنيتها االجتماعية اليت تعترب  ملنطقة القبائل وذلك 
    (Tocquecville,1837 :11 )" أكثر املؤسسات البشرية صالبة " 
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                                               ِّ  داخل بنية القبيلة أو العرش حاول االستعمار أن يوظ ف  -3
الذين  "الصف السفلي"و "الصف العلوي"الصراع الدائم بني 

 َّ مت  بائل وكثريا ما ُ   ِّ                                       ي كو نان البنية التقليدية جلميع قرى منطقة الق
االستثمار يف استقطاب قادة القبائل املوالني لفرنسا الستغالل 
وضعهم للتأثري على القبائل اليت مل ختضع بعد لالحتالل 

 . الفرنسي

ّ        داخل القرى القبائلية حاول االستعمار أن يوظ ف كذلك  -4                                         
وباقي ساكنة " املرابطني"الرتكيبة البشرية املتكونة غالبا من طائفة 

غالبية " إذ أن " املرابطني"منطقة القبائل وذلك بتوظيف فئة 
  1895و 1840القيادات اليت مت تعيينها يف الفرتة املمتدة ما بني 

، رمبا االستثناءات الوحيدة كانت تفرض "المرابطية"كانوا من فئة 
نفسها بقوة السالح، وهذا ما دفع جنراالت اجليش إىل توخي 

ضات واملرونة يف التعامل مع األوضاع احلذر من اندالع االنتفا
وغالبا ما ينتظرون املوت الطبيعي لقيادات العائالت الكبرية ... 

 Ageron)""  مرابطية"ليتم استبداهلا بشخصيات " الالئكية"

(ch), 1980 :39) . ويف هذه النقطة بالتحديد الحظنا أن  وصف     َّ                               
بني فئة ناتج عن هذا التقسيم املنهجي " بالالئكيين"القبائل 

دون أن يكون " املرابطية"وباقي العائالت القبائلية غري " املرابطية"
هلذه التسمية أية عالقة مبفهوم الالئكية املتداول يف احلضارة 

  .الغربية
ُ ِّ  نشاء ما مس  ي  -5 انتهج ضباطها واليت " بالمكاتب العربية"        

" املرابطية"وذلك باالعتماد على طائفة " القبائل والعروش"سياسة 
ليت تعرف املنطقة حق املعرفة ووضعهم يف وجه العائالت القبائلية ا

ُ             واليت و صفت بالالئكية" املرابطية"الكربى غري  ونظرا لكون هذه .      
                                           ُ   ِّ        َّ       الطائفة تتقن العربية قراءة وكتابة، فهذا ما ي فس ر ملاذا مت  تعريب 
معظم أمساء العائالت والقرى واألماكن والوديان واجلبال والبىن 

ا هذه املنطقةاالجتم آث . (اعية وحىت أمساء القيم اليت تفتخر 
أصبح بين، أذرار أصبح جبل، إغزر أو ثاسيفث أصبح وادي، قيم 

ّ                            وهذا ما عز ز السلطة املعنوية هلذه الفئة ) النيف واحلرمة  إخل          
ومسح هلا باستعادة "بامتالكها وتدوينها لتاريخ املنطقة والعائالت 

                                            .(Tocqueville, 1837 :6)"   تهوجودها السياسي الذي فقد
لقد سامهت املكاتب العربية بقوة يف املهمة الكارثية، "و        

للقرى القبائلية ) débérbérisation(املتمثلة يف السلخ اهلويايت 
ُ     لقد كان على رأسها ضباط فرنسيون حافظوا على حت ك مهم .....   ّ                                           

 م نهج وإثارة االنتفاضات احمل
َ                      كم بواسطة التأسيس لنظام السطو امل
ُ
                                

    َّ                                                       املدب رة وذلك لتربير مصادرة األراضي والقتل واجلباية لدى القبائل 
التعريب " أن وباملقابل جند    (Violard e,1926 :10)"املنتفضة

خطوات جبارة وذلك ) منطقة القبائل( قد خطى يف هذه املنطقة 
         « administration à l’arabe »  بالعربيةبإقحام نظام إدارة 

  (Liorel jules,1898 :223  كان ضباط" إذ )هذه املكاتب (
               َّ      ُّ                                يعتربون أنه يتعني  التحد ث  بالعربية دون متييز يف كامل مشال 
إفريقيا، حىت أن بعض العقول اليت تشربت باملقاربة االستشراقية 

  َّ                 أو لية حلملة التمدين  القدمية،يتحدثون عن التعريب كمرحلة
وال جيب تعليم ... والتحضري املتبناة حيال الشعوب البدائية 

   "إال بعد مرحلة تعريبهم) القبائل(الفرنسية هلذه اجلماعات الرببرية 

 (le glay ,1921 :11) . 

تقوم على ) السياسة القبائلية(لقد مت التأسيس لسياسة  -6
، وذلك بتفويض السلطة االحتفاظ باألشكال اجلمهورية للقبيلة

َ   ألمناء القبائل واالستغالل احملكم ل م ع ط ى   ْ  ُ يف كل قبيلة "    َّ الص ف"                             ِ 
َ  َّ  علما أن  يف كل قرية جند ص ف ني  صف "و" صف علوي "                      

، وكذا استغالل نفوذ العائالت الكبرية، واحرتام القوانني "سفلي
ا ال تتعار  ض العرفية القدمية للمنطقة واليت باعتقاد الفرنسيني، أ

م العام  3ففي أمرية   .يف أي حال من األحوال مع روح قانو
باحلفاظ على القوانني " راندون" أمر املاريشال  1859ديسمرب 

العرفية القبائلية مع تنقيتها من بعض البنود الرببرية يف إشارة إىل 
أحكام الشريعة،  و لكن باملقابل هنالك من كان يرى أحكام 

إنسانية من هذه القوانني العرفية منهم  الشريعة اإلسالمية أكثر
وهو من املستعربني الذي  « Luciani»مدير الشؤون األهلية "

ِ  ُّ                                أنه ال ي ك ن  لعادات القبائل املليئة باخلرافات  1916يعرتف سنة   ُ      
ذه العادات، فإن اإلسالم  والرببرية سوى االحتقار وأنه مقارنة 

 Ageron,1980 :879) "      ميثل مرحلة أرقى من التحضر

قامت اإلدارة االستعمارية بتقسيم املنطقة إداريا وذلك  لقد -7
لتسهل عملية التحكم يف األهايل ولتفتيت منطقة القبائل وزرع 
الفرقة بني هذه الكيانات اإلدارية ويف هذا يقول حسني آيت 

" القبائل الكربى"و" القبائل الصغرى"نعلم يقينا أن تسمية ": أمحد
ات جزافية وضعتها اإلدارة االستعمارية سعيا منها ما هي إال تسمي

، هذا "الشمالية واجلنوبية" لتقسيم سكان واجهيت جبال جرجرة 
 Ait)"التقسيم قد أحلق منطقة الصومام مبقاطعة قسنطينة

Ahmed h,1983 :71) "  وذلك ما يؤكده « Morizot »  يف
ماعيا إن جبال جرجرة تشق منطقة القبائل املتجانسة اجت: قوله

ولغويا وتقسمها إىل منطقتني يف غالبية األحيان متعاديتني، األوىل 
        َّ         وحنن من مس ينا األوىل . تصد واجهتها للجزائر والثانية لقسنطينة

، ونظرا لكون هذه "القبائل الصغرى" والثانية" القبائل الكربى"
القبائل " البالد معروفة جبباهلا املتشابكة اضطررنا للتمييز يف 
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القبائل "ويف " القبائل السفلى"و" القبائل العليا"بني " ىالكرب 
 morizot j)" ڤرڤور"وقطاع " الصومام" بني  قطاع " الصغرى

ولقد زرعت الفتنة بني املنطقتني بغرس فكرة أن  (34-35: 1962,
 .القبائل الصغرى أكثر تدينا وتعربا 

             َّ         َّ                        لقد أوغل البح اثة والكت اب، يف الوصف األسطوري هلذه   -8
املنطقة مبحاولة التأسيس لعالقة تضاد بني اجلنس القبائلي املقيم 
. يف اجلبال، وبني اجلنس العريب املنتشر عرب السهول واهلضاب

م قد وجدوا أو اكتشفوا يف الشعب القبائلي الذي  وادعوا أ
ِ                   يعتربونه من أصل جرماين، آثار ت ش ر ب  هذا اجملتمع بالقيم  ُّ  َ  َ                           

يسه، وتقدير املرأة، والشغف املسيحية، كحب العمل وتقد
شغف باملساواة وهذا ال.....باملساواة واألخوة والتضامن اآليل اخل

                                                           َّ   مينعهم من القبول بفكرة الزعيم أو القائد املطلق، وهذا ما استغل ته 
ونظرا لكون إدارة القرى . اإلدارة االستعمارية بدهاء وحنكة

لى نفس منط القبائلية دميقراطية، فاحلكمة تقتضي احملافظة ع
                ُّ                                  اإلدارة وذلك لتجن ب إثارة القالقل والثورات ضد اإلدارة 
االستعمارية وثانيا لكون هذا النمط أثبت جناعته يف احلفاظ على 
                                                  ِّ   األمن والسلم االجتماعيني يف هذه املناطق رمبا أكثر مما توف ره 

ا إذن فالنظام القبائلي يستجيب . القوانني الوضعية الفرنسية ذا
 واقعية براغماتية وليس لسياسة عاطفية قبائلية لسياسة 

politique Kabylophile » « ولقد مسحت بتفتيت البىن ،
 .القبلية والقضاء على القيادات الروحية لكل قبيلة

       َّ                                        من املسل مات أن مباشرة أية عملية استعمارية تقتضي  إنه -9
السؤال  .وضع سياسة ممنهجة ختص الشعب الذي يراد استعماره

         ُ                                       ينبغي أن ي طرح، هل ميكن القول أن منطقة القبائل قد الذي 
ا بالعكس كانت شوكة يف  تواطأت مع االحتالل الفرنسي أم أ

هل عرفت هذه املنطقة نوعا من االمتيازات على  وجه خمططاته؟
الصعيد االجتماعي، االقتصادي، الثقايف واللغوي من طرف هذه 

ا مت ارس هذه السياسة القبائلية                        ُ         االدارة االستعمارية اليت يف رتض أ
ً                         أم العكس؟هل كانت هذه املنطقة مبنئ  عن آلة التقتيل واإلبادة                                
اجلماعية للعائالت وتدمري القرى واملداشر وحرق احملاصيل 

ا؟ بالعكس لقد عرفت املنطقة مصادرة  والغابات ومصادر
وتعرضت .              َّ                            األراضي اليت أد ت إىل انتشار اجملاعات وهالك اآلالف

قات اجلبائية املمنهجة والتعسفية من قبل املكاتب العربية للمضاي
وذلك لدفع ساكنتها لالنتفاض لتربير عمليات القمع والتقتيل أو 

وسامهت يف تكريس  .النفي مث مصادرة أراضي القبائل املنتفضة
] مسيحية -فرنسية[و] إسالم-عربية[التضاد بني الثنائيتني 

ا رغم الدراسات اليت أقيمت هنا  وأمهلت كلية األمازيغية ومكونا
  .وهناك 

 :املراجع بالعربية 
، دراسة ]1904-1830[، التعليم التبشريي يف اجلزائر1997وعلي م،  -1

 تارخيية حتليلية، منشورات دحلب، اجلزائر
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1- A Berbrugger,voyage au camp d’abdelkader, 

bibliotheque royale, Paris,1839  
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veuve dagorn, Rue trobriand 28,1871 
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  إدارة التنوع الثقافي في الشركات متعددة الجنسيات
 غرياني عبد الحميد

  بسكرة ،جامعة حممد خيضرية ،ماعقسم  العلوم االجت،كلية  العلوم االنسانية واالجتماعية 
 

برزت ظاهرة التنوع يف القوى العاملة وعدم التجانس أو تمهيد 
التماثل يف الشركات متعددة اجلنسيات بشكل واسع النطاق من 
خالل التباين يف اجلنس، اللغة، السن، الثقافات وغريها، حيث 

لعوملة، إذ وما ساهم يف ذلك ا )التنوع الثقايف(                       ً أصبح اليوم أكثر بروزا  
ال حتتوي على عناصر خمتلفة من األجناس  شركة            ً     قلما جند جمتمعا  أو 

واألقليات البشرية، والثقافات املختلفة، لذا فإن مدراء وقيادات اليوم 
مدعوين أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع هذه اإلختالفات 
               ً                                         بصورة أكثر وضوحا  وشفافية، فاملالحظ أن عمل املرأة أصبح أكثر 

ً                                          ً          ا ، كما أن الرجال من كبار السن أكثر إستخداما  ولساعات شيوع
طويلة من العمل دون الرغبة يف التقاعد، كما أن األجناس البشرية 
من األلوان املختلفة أصبحت ذات دور كبري يف العمل يف املنظمات 

التنوع الثقايف يف  –املعاصرة من ذي قبل، ولذلك تعد هذه الظاهرة 
 .اليت تواجه املنظمات املعاصرة بشكل كبري من التحديات -العمل 

 :تعريف التنوع الثقافي -1

ما العوملة  يعرفه كل من أنايب ملوين وبيتسي إيفانر يف كتا
على أنه مزيج من الثقافات واألصول العرقية : "واملفاهيم األساسية

                                        ً            داخل مكان معني أو دولة معينة، كما يشري أيضا  إىل سياسات 
ما يتعلق باهلجرة، وعلى إفرتاض أن األشخاص احلكومة اخلاصة يف 

                     ً                                 أكثر حركية اآلن، وغالبا  ما يشري التنوع الثقايف إىل سياسات 
واملمارسات اليت تتعلق بكيفية تعريف األقليات والتعامل مع ثقافة 
األغلبية ويف هذا الصدد يشري التنوع الثقايف إىل سياسيات التكاملية 

افات واألصول العرقية كإجتاه مضاد اليت تسعى إىل تكيف خمتلف الثق
لسياسات احملاكاة اليت تؤكد أنه ينبغي أن تلتزم األقليات بثقافة 

  .)1( "األغلبية
إىل املوقف الذي يتفاعل يف إطاره : "يشري مفهوم التنوع الثقايفو 

فردان هلما خلفيات ثقافية خمتلفة، ويف معظم الوقت يتفاعل أفراد مع 
لى مدى فرتات زمنية خمتلفة ومبزيج من أفراد ثقافات خمتلفة ع

الفعالية، ومن أمثلة ذلك وجود صاحب معمل أمريكي يف حالة 
 .  )2(" تفاوض مع بائع ياباين أو مورد أملاين 

قابلية املنظمة على إحتضان : "كما عرف التنوع الثقايف على أنه  
نفسها  التعدد وإحرتام التنوع يف العمل فاملنظمة اليت حترتم التنوع جتد

قد طورت ماميكن أن يسمى املنظمة دات الثقافات املتعددة، حيث 
  متتزج فيها األعراق واخلصائص السكانية األخرى والثقافات واألفكار 

  
لتعطي نتائج متميزة يف األداء كما أن هذا التعدد يف الثقافات ميكن 

 . )3(أن ينعكس بالعديد من املزايا إجيابية

الفروقات املدركة بني املوظفني  أنه على Dobbosكما يعرفه 
من حيث العمر، التخصص يف العمل، املهنة، اجلنس، بلد األصل، 
منط احلياة، خربة الوظيفية باملنظمة واملركز الوظيفي، وتتضمن إدارة 
التنوع الثقايف اإلعرتاف بوجود تلك العوامل ألجل تشجيع وتطوير 

فيز لبذل جهود أكرب مبا قوة العمل املتنوعة على األداء األفضل وحت
 .)4(يفضي إىل إستخدام األمثل لطاقتها

 :عناصر التنوع الثقافي في العمل -2

 : التنوع اللغوي 2-1

اللغة هي وسيلة إتصال يف اجملتمع الواحد الذي يشتمل على 
خصائص إجتماعية ثقافية حمددة، وتعكس اللغة لنا طبيعة بيئة نظام 

ان أو أكثر يف جمتمع واحد، إذ جند              ً                أي جمتمع، علما  أنه قد توجد لغت
يف سبيل املثال توجد يف بعض الدول العربية لغتان، مثل العراق حيث 
                                                 ً              توجد اللغة العربية والكردية، كما هو احلال عليه أيضا  يف دول العامل 
ً                               األخرى، حيث جند مثال  أن شعب الواحد يتحدث اإلجنليزية                  

  . )5(والفرنسية واألملانية واإليطالية
 إىل بعض البحوث يف جمال التنوع اللغوي  ا أشارت نتائجوقد

ولكن  ،          ً       ً                                 وجود إتفاق ا ملحوظا  عرب الثقافات على إستخدام الكلمات
يف جمال  راءاملعاين، إال أن املد ذهبالرغم من وجود عناصر مشرتكة هل

اإلعمال الدولية أشاروا إىل أنه، ال يوجد بديل على اإلطالق من 
ا منظمات األعمال، فالفهم  معرفة اللغة احمللية للدولة الىت توجد 

ً                               الواضح بني الثقافات املتبادلة مثال  بني أمريكا واليابان يعد من بني                                
األمور احلرجة واهلامة، لتحسني العالقات والعمل على مستوى 
ً                                          الدولتني، فمثال  لكي ينجح رجال األعمال اليابانيون للعمل يف              

                        ً           ة اإلجنليزية، وأقاموا سنينا  فيها لكي الواليات املتحدة، تعلموا اللغ
يتعلموا العادات واللوائح اخلاصة بالعمل، وطريقة احلياة بأمريكا، 
وهذا عكس األمريكان الذين ال يتكلمون إال اإلجنليزية، مما يصعب 

  .)6( عملهم يف اليابان
بصفة عامة ميكن القول أن التوصل بني البشر يتم بصورة أفضل 

ملتواصلون يستخدمون نفس اللغة أو يتقامسون نفس     ً           نسبيا  إذا كان ا
ً                   القيم الثقافية، ويعد تعميم هذه املقولة مقبوال  هنا على الرغم من                                            
إمكانية ظهور بعض اإلختالفات البسيطة يف مصطلحات اللغة 
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الواحدة وحول املسمى الواحد، وغري أن هذه التباينات اليت تصل إىل 
ً          املدير األمريكي مثال  يف منظمة احلد الذي حتول فيه بني أن يعمل                  

بريطانية رغم وجود لغة إجنليزية أمريكية ولغة إجنليزية بريطانية،إن جاز 
  .)7(التعبري

يريان أنه حىت يف  Johns and Saxsومع التسليم بذلك إال أن 
حالة إشرتاك املتصلني يف لغة واحدة فأن هذا قد ال مينع من حدوث 

لتباين الثقايف نفسه قد تعيق تكوين مشاكل يف التواصل ناجتة عن ا
ائية لعملية التواصل ،فعلى سبيل املثال أشار  الفهم املشرتك كغاية 

Hellriege   إىل أن املدير الياباين من النادر أن يصرح بالرفض، أو
باللغة اليابانية أو بغريها من اللغات، وعادة ما " ال " ينطق بكلمة 

َ         يقول بدال  من ذلك  يتبع هذه اإلجابة احلامسة بسيل من مث " نعم "        
التفاصيل والتساؤالت تقود باملستمع يف النهاية إىل إدراك الرفض 

 27أن لدى اليابانيني حوايل  Ramsey and Birkالكامل، ويذكر 
طريقة للتعبري عن الرفض املهذب، بصفة عامة، ميكن القول أن 

للتواصل وإن حتدث املتصلني لغة واحدة ال يضمن الفعالية الكاملة 
  .  )8(زاد من مستوى حتققها

  :يالدينالتنوع  2-2
قد تنفرد بعض اجملتمعات بدين واحد أو تتعدد فيها األديان 
والدين هو األساس الذي يشكل القيم واالجتاهات واملعتقدات 
واملعايري األخالقية للمجتمعات القائمة، ويشكل الدين االسالمي 

لعربية اإلسالمية، وحيدد توجهات احلالة العامة يف عموم الدول ا
ا املادية واملعنوية، ومن األديان اليت تسود  اجملتمعات فيها وسلوكيا

اإلسالم، املسيحية، اهلندوسية، البوذية، : اليوم يف خمتلف أحناء العامل
  . )9(إىل جانب أديان ومعتقدات أخرى

ل، تؤثر املعتقدات واملذاهب الدينية على القيم املرتبطة بالعم
وبالرغم من عدم وصل األحباث إىل نتائج قاطعة بشأن تأثري 
إختالف املذاهب الدينية على قيم العمل، إال أن املدير ينبغي عليه 

  .)10(أن يعرتف داخله بوجود هذا التأثري
وللدين أثر واضح يف نسق القيم؛ إذ تفسر القيم مبا هلا من قوة 

جملتمع، فمشاركة اإلعتقاد يف توجيه أفعال الفرد حنو غايات ومصاحل ا
والشعائر تتضمن أن عالقة اجلماعة باملقدس بطريقة ما يتعلق بالقيم 
األخالقية للجماعة، وهذه العالقة الضمنية تظهر بوضوح يف مالحظة 
منع مجاعة معينة من نوع معني من الطعام أو احليوانات، فعدم أكل 

       ً            نود مجيعا  ، فالبقرة حلم البقر عند اهلنود هو قيمة دينية يتمسك به اهل
هي شئ مقدس عند اهلنود، وإمتناعهم عن أكل حلمها مييزهم عن 

  .    )11(الذين  يأكلون حلم البقر أو الذين ال يأكلون حلم اخلنزير

العادات ظاهرة إحتماعية، وهي قاعدة أو :العادات تنوع  2-3
ل وتشري األمناط السلوكية املشرتكة، وأفعا معيار للسلوك اجلماعي

الناس اليت تعودوا عليها يف مجاعة أو جمتمع معني، وسلوكهم على حنو 
شبه آيل بفضل التكرار املستمر والتعلم والتدريب وإىل هذا الطابع 
الشبه آيل يعزى الشعور بعدم اإلرتياح الذي حنس به عندما نسلك 

  .)12(     ً                    سلوكا  خارج عن تلك العادات
األمة غري املكتوب والعادات جزء هام أو فصل هام من دستور 

ا مدونة يف صدور األفراد، وراسخة يف تكوينهم، وتتمثل  بيد أ
العادات يف اللغة واألمناط الرمزية األخرى اليت تعترب عن أفكار الفرد 
ومعتقداته وأنواع السلوك كآداب املائدة، األزياء، أسلوب احلديث، 

التدخني ،  طرق التحية، اإلستقبال، التوديع، التهنئة، ومثل عادات
  . )13(تناول القهوة والشاي

  :القيم و اإلتجاهاتتنوع  2-4
                          ً       ً                       تعكس اجملتمعات املختلفة تباينا  ملحوظا  يف نظام القيم، والقيم 
ا  هي معايري يقاس قي ضوئها السلوك وتسود املفاهيم اليت يؤمن 
الفرد، وهذه القيم تساعد يف تشكيل اإلجتاه، وبالتايل ميكن القول أن 

ل يف ضوء ما حيمله الفرد من معتقدات اليت هي األخرى تستند تتشك
اىل قيم الفرد، وهنا يقع املدير الدويل أن يتوىل تشخيص القيم اليت 
تسود يف الدولة األخرى اليت ينوي ممارسة النشاط فيها، حىت يتمكن 
وجبدارة من فتح قنوات اإلتصال وتبادل املعلومات مع اآلخرين، 

    :)14(األمثلة عن القيم السائدة           ً    وإليكم بعضا  من 
ختتلف النظرة إىل العمل من بلد   :النظرة الى العملتنوع  1- 2-4

إىل آخر، كذلك ختتلف النظرة اىل اإلجازة ووقت الفراغ وكيفية متضية 
هذا الوقت، وتؤثر النظرة إىل العمل على األسلوب اإلداري املتبع، 

عاته، ومن مث تؤثر على الطلب وعلى عدد أيام العمل األسبوعية وسا
على السلع ودرجة التنمية االقتصادية، كضرورة إلثبات الذات 

 .)15(والنجاح، بينما ينظر آخرون للعمل على أنه شر ال بد منه

يف العديد من اجملتمعات : اإلتجاهات حول الوظيفة 2- 2-4
ا املكانة والتعويض  والدول جند أن بعض الوظائف حتمل يف طيا

               ً                                       يل املناسب، وعموما  فإن احلصول على وظيفة مرموقة مسألة ذات املا
ة،                                                     ً         تنافسية عالية إذا ما قيست باحلصول على وظيفة أقل وقارا   وأ
فاحلصول على وظيفة يف احلقل اجلامعي هي ليست أفضل من 
احلصول على وظيفة مهنية يف مكان آخر، ويف بعض الدول تعترب 

ة ومكانة، يف حني جند أن وظيفة األستاذ اجلامعي أكثر ا لوظائف أ
 .   )16(وظيفة الطبيب يف الدول أخرى هي األهم

خيتلف إدراك الوقت بإختالف : اإلدراك الثقافي للوقت  3- 2-4
ً                                                الثقافات فمثال ، يف الواليات املتحدة األمريكية، الوقت كاملال ينفق،              
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وقت                         ً                           يضيع هباء، أو يستثمر أيضا ، فأن الفرد األمريكي حيرتم ال
ً                 إحرتاما  كبريا ، فيذهب قبل موعده بعشرة دقائق مثال ، لذا فأنه يصاب                                   ً    ً      
بصدمة ثقافية إذا ما تعمل مع ثقافة أخرى، مثل ثقافات شعوب 
الشرق األوسط وأمريكا الالتينية، حيث يكون الوقت مرن وممتد مما 

ً              دقيقة مثال  عن موعد احملدد 40يضطره إىل االنتظار          )17(.  
الوقت ميكن التفرقة بني نوعيني من الوقت ومها ويف هذا اجملال 
أي تفضيل عمل شئ  Monochromic timeالموحد الممتد 

واحد يف نفس الوقت ألن الوقت احملدد، موزع بدقة وجمدول بينما 
وهنا يفضل القيام ، polychomicوهو الوقت المتعدد النوع الثاين 
 اد متعددةشئ يف نفس الوقت ألن الوقت مرن وذو أبع بأكثر من

)18(. 

يف الوقت الذي إهتمت الدراسات االنثربولوجية والدراسات 
مابني الثقافات، بشكل مكثف بالزمن املتعدد والزمن املوحد جند 
الدراسات التنظيمية، مل متنح هلذا اجلانب نفس اإلهتمام، للتذكري، 

أن درجة التعددية الزمنية ذات إرتباط   BLUEDORNفقد بني 
داللة بتصور األفراد للمنظمة، كما إتضح من حتليل  إجيايب وذات

BLUEDORN  أن التوجه حنو الزمن املتعدد يرتبط بالثقافات
املتمركزة حنو اخلارج، بينما يرتبط التوجه حنو الزمن املوحد بالثقافات 
املتمركزة حنو الداخل، باإلضافة إىل ذلك فقد بينت هذه الدراسة 

، وبطأ وترية العمل، وعدم التشدد يف    ً                      أيضا  أن إمتداد األفق الزمين
  .) 19(املواظبة، هي األخرى كلها عوامل ترتبط حنو الزمن املتعدد

بني الزمن األحادي والزمن ) HALL )1984ومييز هال 
املتعدد، إذ ينظم منط الزمن األحادي النشاطات وفق خمططات 

لنمط حمددة بصفة دقيقة، فالتنظيم وإحرتام القواعد مها جوهر هذا ا
الزمين، كما يقاس فيه النجاح أو الفشل على أساس القدرة على 

أن منط الزمن األحادي مييز   HALLإجناز هذه املخططات ويؤكد 
أملانيا، أوربا الغربية، والبلدان (أكثر جمتمعات البلدان املصنعة 

، يف املقابل جند أن الزمن املتعدد يعتمد على إجناز )األجنلوسكسونية
يف وقت واحد، حيث ال يعري أمهية كبرية لضغوط الزمنية، عدة مهام 

بل يسعى إىل تأسيس عالقات شخصية قوية، بإعتبار أن العالقات 
الشخصية هي عنصر أساسي يف هذا النوع من التنظيم، فاملؤسسة 
يكلية تنظيمية بسيطة نسبيا  وتستجيب                                                  ً          ذات الزمن املتعدد تتميز 

كما مييز الزمن املتعدد أكثر الثقافات   ببطء للظواهر اجلديدة املختلفة،
  .  )20(املتوسطية وثقافات أمريكا الالتينية والشرق األوسط واألقصى

تعرب عن جمموعة من : اإلتجاهات حول اإلنجاز والثروة 4- 2-4
القيم ذات العالقة باإلجناز، أو التملك املادي لألشياء، أو الثروة 

ل الرتويج للنمو اإلقتصادي الشخصية، ومن  العناصر احلرجة يف جما

يف دولة ما، ففي بعض األديان ينظر إىل املكافأة، أو التعويض الذي 
حيصل عليه الفرد جراء قيامه بعمل تكتنفه الصعوبة، رمحة من اهللا، 
   ً                                                          أيضا ، فأن النظرة يف بعض اجملتمعات التقليدية إجتاه املكافأة املادية 

كافأة املعنوية املتعلقة بتحقيق واملالية ليست أفضل من النظرة إجتاه امل
  . )21( اإلجناز

يرتبط اإلجتاه حنو الصالحية : اإلتجاهات نحو الصالحية 5- 2-4
واإلجتاه حنو أمنوذج الشخص فيما يتعلق بإختاذ القرار، يرتبطان 
ببعضهما بدرجة عالية، فقد تعكس الصالحية احلالة األوتوقراطية يف 

الدميقراطية من جانب آخر، ففي  بيئة العمل، وقد تكون يف احلالة
األوتوقراطية  تكون قوة القرار بيد صاحب الصالحية، بينما جند يف 
                                      ً                     النظم الدميقراطية أن القرارات تؤخذ مجاعيا ،  ويتباين اإلجتاه حنو 
الصالحية بني دولة وأخرى، إذ جند يف بعض الدول أن على العاملني 

ً  إطاعة مدرائهم متاما ، يف حني أن دوال   أخرى تتيح للعاملني إبداء                  ً             
  .)22( الرأي بوضوح، ومتنحهم حق املشاركة يف عملية إختاذ القرار

ال نستغرب إذا ما علمنا  :الرأي بشأن التغيير والتجديد 6- 2-4
                               ً                        ً أن بعض اجملتمعات تظهر مقاومة ورفضا ، جتاه منتج جديد، أفكارا  

جمتمعات حديثة ،أو يف قبوهلا التطوير والتجديد يف حني جند أن 
                                                 ً          أخرى تتقبل وتتطلع ملا هو جديد، كما أننا قد جند أناسا  يف اجملتمع 
الواحد يقبلون و آخرون ال يقبلون ويعارضون التغيري، ويتوزع الناس 
يف قبوهلم ومقاومتهم للتغيري بنسب معينة، وقد أبلغتنا الدراسات أن 
 هناك فئات يف كل جمتمع موزعة على حسب درجة ميوهلا للتجديد،

اجملددون، املتكيفون، الغالبية املرتددة واملقاومون (وهذه الفئات هي 
وإن نسبة كل فئة من هذه الفئات يف اجملتمع الواحد تعتمد )     ً متاما  

                                              ً        على درجة ميل ووعي جتاه تقبل اجلديد، وباملقابل أيضا  جند أن 
بعض اجملتمعات هناك نسبة عالية من مقاومي التغيري والتجديد مما 

ى دخول أي جديد هلذا اجملتمع، ويقع املدير الدويل عبء أن يؤثر عل
       ً                                              جيري مسحا  هلذا التوجه يف اجملتمع الذي ترغب الشركة الدولية 

  . )23(دخوله
  : القصص والروايات 2-5

فالقصص اليت حتكى خالل املنظمة، تساعد يف نقل الثقافة 
ة للموظفني وتواصلهم معها، فهم يكتشفون من خالهلا قيم املنظم

والسلوكيات املقبولة منها، وتتعلق هذه احلكايات بالسنوات األوىل 
وهي تعكس  –أي بدء خلق الثقافة  –لنشاط املنظمة وبدء عملها 

بصفة عامة القيم اليت كان يؤمن به مؤسسو العمل، وقد ختضع هذه 
القصص لبعض التعديالت إليضاح اهلدف املرجو منها بشكل أكرب، 

                                  ُ     من الزمن على حدوثها، وبذلك ميكن أن ت علم خاصة عند مرور فرتة 
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أفراد املؤسسة كيف يتوافقون معها، ويصبحون جزاء من جمتمعها 
  .)24( الصغري

  :إدارة التنوع الثقافي -3

املؤسسات أن مهارات التواصل الثقايف الشامل هو مفتاح  تعرتف
النجاح يف األسواق الدولية، واملشاريع املشرتكة، واملبيعات، فتقرير 

حول اإلستعداد العاملي واملصادر البشرية  حيدد  RAND (RR)راند
بأن املهارات التواصل القوية بني الثقافات أمر جوهري للنجاح يف 
األسواق الدولية، كما بني خرباء املوارد البشرية الذين شاركوا يف 
الدراسة راند أن الكفاءة الثقافية الشاملة هي املنظور العاملي للمدير، 

اته على التفاعل بسالسة مع أعضاء الثقافات األخرى  من هنا  ومقدر 
 .)25(كانت احلاجة املاسة إىل دراسة التنوع الثقايف يف أماكن العمل

  :مراحل إدارة التنوع  3-1
إن إهتمام منظمة األعمال العاملية والشركات متعددة اجلنسيات 

، بدأت بقضايا إدارة تنوع قوة العمل يندرج وفق مستويات متعددة 
يف فرتات معينة حباالت من الرفض بقبول التنوع الكبري بل على 
العكس كان هناك توجهات جلعل املنظمات دات ثقلفة موحدة ال 
تقبل اإلختالف أو ثقافات تفرعية، أما يف عامل األعمال اليوم فإن 
ا التنافسية  التنوع حالة إجيابية تستطيع اإلدارة من خالهلا تعزيز قدر

أصبح هناك وعي عاملي بإجياد أساليب وطرق خمتلفة لغرض وبذلك 
  .)26(تكامل ثقافات متعددة تنتهب مدجمة بثقافة موحدة للمنظمة 

وميكن أن نلخص مراحل تطور الوعي بالتنوع كما يف الشكل 
  :  )27(التايل

  :شكل يوضح مراحل تطور الوعي بالتنوع
 ستوى للوعي بالتنوعأعلى م                                    

 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  

 أدىن  مستوى للوعي بالتنوع

  .43، ص 2010، دار الياروزي، األردن، )مدخل إستراتجي(نظرية المنظمة  :طاهر حمسن منصور، نعمة عباس اخلفاجي :المصدر
  
  :إستراتجية تطوير الوعي بالتنوع  3-2

كن أن تنطلق إن عملية تطوير الوعي بالتنوع  والتكيف معه مي
من االعتماد على عنصرين الرئيسني ومها املنظمة واألفراد، ففي إطار 
اإلسرتاجتيات الفردية فإن قبول التنوع والتعدد الثقايف يتم وفق أربعة 

  :)28(سلوكيات متسلسلة وهي كما يلي

إجتاه التنوع والتعدد الثقايف  يعترب سلوك أويل:  الفهم 1- 3-2
سة املدراء ملدى تكافؤ الفرص وعدم التطرف ويندرج يف إطاره ممار 

والتحيز، وهي أمور وهي أمور ينص عليها القانون ولكن جيب أن 
ا عند هؤالء املدراء، ومن مث ترمجتها يف مكان العمل  تتولد القناعة 
عن طريق اإلحياء للعاملني بفهم هذه األمور ومغاالة اآلخرين بإحرتام 

  .وإعرتاف باإلختالفات الثقافية

  :التكامل 
يث تقوم الشركة جبعل التنوع واإلختالفات تتكامل سلوك متعددة الثقافات حب

  .       ً        ً                              إدراكيا  وسلوكيا  و التعامل معها كحقيقة واقعية 

:تقليل اإلختالفات   
 .ألختالفات الثقافية إخفاء أو تقليل من أمهية ا - 

 .الرتكيز على التشابه بني مجيع الناس  - 

:الدفاع  
 .الشعور بالتهديد للرؤى املختلفة - 

 .إستخدام احلكم السليب املقولب على األخر - 
 .إفرتاض تفوق ثقافة معينة  - 

: الرفض والنكران  
 .نظرة ضعيفة وحمدودة للعامل  - 

 .عدم وعي باإلختالفات الثقافية  - 
 .قة يكون هناك إدعاء بعدم إنسانية الثقافات األخرىيف حاالت متطر  - 

:القبول   
 .تقبل اإلختالفات يف السلوك وإحرتام اإلختالفات القيمية  - 

  اإلعرتاف بصحة الطرثق اإلحرى للتفكري ورئية العامل - 
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حتمل اآلخرين من األقليات والنساء  :الصبر والمطاولة 2- 3-2
وإشعارهم بأمهيتهم يف فرق العمل والتأكد من مشاعرهم على املدى 
البعيد ومدى تقبلهم لوظيفتهم ودورهم يف موقعهم الوظيفي وعدم رد 

م    .الفعل السريع والسليب جتاه أخطاءهم أو تصرفا
سامح يف أدبيات العلوم يعرب مصطلح الت :التسامح 3- 3-2

السياسية والنظريات الدميقراطية عن إحرتام مبادئ معينة، أما يف 
أدبيات العالقات بني اجلماعات فيستخدم املصطلح على حنو خمتلف 

عدم التعصب للجماعة، واالستعداد للحكم على " :لكي يدل على
  .)29( األفراد كأفراد

ذا املعىن يشري التسامح إىل حسن الني ة، وعدم حتميل األمور و
او تصرفات اآلخرين أكثر مما حتمل، وكذلك الثقة املتبادلة هي أمر 
مهم وحيوي مرتبط بالتنوع والتعدد الثقايف، فالتسامح جيعل العمل 
أكثر سالسة وكذلك يساعد العاملني على تقدمي أفضل ما لديهم مع 

  .تطوير قابليتهم اإلبداعية 
عدم التحرج من مناقشة التنوع العرقي  :الرغبة في التواصل والحوار

والديين وغريه مع اآلخرين ألن هذا بساعد على املزيد من الفهم 
املتبادل وحيل الكثري من اإلشكاليات ويزيل العديد من األحكام 

                                                                                                                                    .املسبقة والظنون السيئة  وسوء الفهم
يقصد هنا :  إستراتجية التدريب على التنوع الثقافي 3-3

بالتدريب على التنوع الثقايف والتعدد، هو تلك الربامج التدريبية 
ء املنظمة أكثر تقبل للعمل يف بيئة متعددة املوجهة جلعل أعضا

ً  الثقافات ومتنوعة وميكن أن يأخذ هذا النمط من التدريب أشكاال                                                          
  :)31(، ومن أبرز هذه األشكال )30(خمتلفة 

 .التفاهم الثقافي المشترك   

 اإلتصال الثقافي  

 مهارات التساهل  

  .المرونة والتكيف 
يم اإلتصال والتفاعل هذا الربنامج له أهداف طويلة األجل لتدع

بني األفراد واجلماعات املتنوعة ولتشجيع اإلنتاج ولكي يركز الناس 
على القدرات البناءة وبالتايل تقدم املركز اإلقتصادي للمنظمة يف 
السوق ويذلك تستطيع الشركات تقليل التكاليف، والتفوق على 

اظ املنافسني وذلك حتقق أرباح لتفوقهم يف جذب املوهوبني واحلف
ا الطريقة  عليهم ، فإدارة التنوع تعد من أهم اإلدارات ليس فقط أل

ا من أساسيات العمل اجليد   . )32( الصحيحة ولكن أل
ولكن وبالرغم النتائج املرضية إلدارة التنوع إال أننا نواجه مشاكل 
نابعة من حدوث عكس النتائج املرجوة بكثرة الرتكيز على 

ً          اإلختالفات بدال  من إدار  ا ألن إدارة التنوع تتطلب تقبل            

اإلختالفات، إذن املفتاح الرئيسي لفعالية إدارة التنوع هو الدعم 
الكامل لإلدارة ليزداد انتباهها لذلك يف كل األنشطة التنظيمية، 
ا برامج ناجحة للتدريب على  فالشركات املتعددة اجلنسيات اليت 

ا مدربني، إدارة التنوع تتطلب هي األخرى أن يكون كل ا ألفراد 
ويعرفون التنوع على نطاق واسع وكذلك مكافئة املديرين جلهودهم 

  .)33( اخلاصة بزيادة التنوع
  :تدريب الحساسية

يطلق تعبري احلساسية اإلجتماعية على قدرة الفرد يف فهم غريه 
من الناس، أي دقة إحساسه مبشاعر األخر وأفكاره ودوافعه، وهي ال 

اطفية مثل املشاركة الوجدانية، وأن لب احلساسية تتضمن إستجابة تع
اإلجتماعية هو دقة إدراك األشخاص بعضهم لبعض، وجوهر هذا 
اإلدراك هو املوضوعية، مبا يتسم بالتعاطف أو املشاركة الوجدانية 
الذاتية، احلساسية اإلجتماعية إذن، مرادف لإلدارك االجتماعي، وملا  

شخصيات اآلخرين، أي املعرفة  كانت الدقة واملوضوعية يف إدارك
بدوافعم ومقاصدهم، ومن أهم عوامل التوافق اإلجتماعي وحسن 

اإلدراك "التصرف يف املواقف اإلجتماعية، فإنه يطلق على 
  .)34("الذكاء اإلجتماعي "      ً أحيانا  "اإلجتماعي

              ً     ً                                   وحنن نستنفد قدرا  كبريا  يف حياتينا من حياتنا يف حماوالت لفهم 
ب يف أن يفهمنا اآلخرون بدرجة أفضل مما يفعلون اآلخرين، كما نرغ

يف الواقع، وأن جمهودنا الرئيسي ينصب على صرب أغوار النفس 
لإلستحواذ التام على الدوافع ومقاصد الشخص اآلخر، فتكون هذه 
اخليوط اليت ترشدنا إىل حياته، إال أن هذا العمل ليس بالعمل 

 جناحنا أو إخفاقنا  اليسري، فهناك عدد ضخم من العوامل يؤثر يف
  .   )35(                         ً                        كما أن الناس خيتلفون كثريا  يف مدى ما حيققونه من حتصيل

ويشكل تدريب احلساسية أحد الطرق اليت تعىن بإدارة التنوع  
                                                 ً    الثقايف حيث يتم وضع  جمموعة من األفراد املختلفني ثقافيا  يف 

م وإنعكاستها على اآلخرين ويذلك ت ربز موقف يتيح هلم روية عيو
أمهية وضرورة التغيري، وبالرغم من أن الفرد الزال هو الطرف الذي 
يقرر لنفسه إذا كان جيب عليه أن يتغيري أم ال، وعادة ما يتم إختيار 

، ويوجه  تدريب )36( أفراد الربنامج من أفراد خمتلفني يف املنظمة
  :)37(احلساسية إىل

  ة يف املنظمة املساعدين املهنيني الذين يقومون بدور اإلستشار. 

  رجال اإلدارة العليا والوسطى. 

  مجيع أعضاء املنظمة 

  األفراد الذين ينتمون اىل منظمة ذات جمموعات متناقضة. 

  أفراد ذي ثقافات خمتلفة. 

  :)38(                         ً                       ويهدف تدريب احلساسية غالبا  إىل حتقيق األهداف التالية
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لم زيادة مقدرة األفراد املشرتكني يف التدريب على إدارك وتع .1
نتائج أعماهلم وأعمال اآلخرين من خالل اإلهتمام بشعورهم 

 .وبشعور اآلخرين 

حتريك تطوير القيم الشخصية لألفراد لتسهم يف القرارات  .2
 .اجلماعية والشخصية يف املنظمة 

 .حتسني اإلتصاالت والثقة بني جمموعات العمل .3

 .)39(دف إىل حماولة تغيري إجتاهات األفراد  .4

  :لثقافي في العملثار التنوع اآ -4
عند حماولة إدارة التنوع جيب أن يتفهم القائمون  :السلبية 4-1

                                    ً                      على الشركة طبيعة احلواجز اليت تقف عائقا  أمام املنظمة من حتقيق 
أقصى مستوى من املنفعة الكامنة للعمالة املتنوعة لديها ، وهذه 

  :احلواجز تتمثل فيما يلي 
شخص للنظر إىل أفراد وهو ميل ال: التعصب العرقي  1- 4-1

ا حمور هذا الكون وأن غريها من اجلماعات  عرقه أو جمموعته بأ
ً              فالبيض، مثال ، عادة يصفون  واألعراق تقع يف املستويات األدىن،           

ا أدىن وينسبون ذلك لعدم القدرة وعدم  إجناز العمالة السمراء بأ
 من بذل اجلهد املطلوب ،فيما ينظرون ينظرون إىل إجناز العاملني

ا األفضل بسبب القدرة والكفاءة واجلهد املبذول   .)40(البيض بأ
توجد تفرقة عنصرية يف إدارة املوارد : التفرقة العنصرية 2- 4-1

البشرية بسب اجلنس والدين واللون والعقيدة واإلجتاه السياسي 
وغريها ،كما توجد تفرقة عنصرية بسب اجلنسية داخل وخارج 

ذلك يف االختيار والتعيني والرتقية وإختيار الدولة الواحدة ويظهر 
الوظيفة واملزايا العينية املضافة لألجر مثل السكن والنقل والتأمني 
الصحي وغريه،ولعل أكرب مثال لتفرقة والتمييز العنصري ما حيدث 
يف التوظيف اآلن يف أمريكا وأوروبا، حيث تدعوا دول أوربا اآلن إىل 

م عام يف 20بعد بقائهم فيها ما يزيد عن  إعادة املغاربة إىل بلدا
وظائف خمتلفة ، كما يتم حتديد األجور يف بعض الدول العربية 
وغريها على أساس اجلنسيات، مع إضعاف العملة احمللية وتعظيم 

   .)41(قيمة العمالت األجنبية
 :ويأخذ هذا األخري عدة أشكال: التحامل  3- 4-1

  :بدنية التحامل المبني على أساس الحالة ال  - أ
فقد جند أن كل فرد منا له هيئة بدنية متنعه من أداء عمل معني، 

ويعتقد ) الشلل –التشوه  –فقد البصر (وقد جند أفراد معوقني 
م مما يعين جوانب سلبية هلوية الفرد، وقد  ا وصمة عار  البعض أ
ظهر قانون احلاالت اخلاص من أجل محاية حقوق األفراد ذوى 

ة والعقلية، والذي أدى إلستجابة الكثري من اإلعاقات البدني

                                              ً وأصبح وسلة فعالة لتقليل التعصب ضد املوظفني بناءا  ) الشركات
 . )42(على احلالة البدنية

  : التحامل المبني على أساس الجنس والعرق  - ب
ا حمور  وهو ميل الشخص للنظر إىل أفراد عرقه أو جمموعته بأ

تقع يف املستويات ) عراقاأل(هذا الكون أن غريها من اجلماعات 
ً                             األدىن، فاملديرين البيض، مثال  عادة ما يصفون إجناز العمالة                          
ا األدىن وينسبون ذلك لعدم القدرة وعدم بدل اجلهد  السوداء بأ
املطلوب، فيما ينظرون إىل إجناز العاملني البيض بأنه األفضل بسب 

  . )43(القدرة والكفاءة واجلهد
ال قائم حيث أن أعضاء اجلماعات السلوك التحاملي ال يز   

م ضحايا بل يأخذون  املتعددة لألقليات ال يعتقدون فقط أ
، )44(                                           ً      موقف، وقد يلجأون لرفع قضايا التعصب اليت غالبا  تربح

على غرامة  EEOC، حصلت شركة 2000ومثال ذلك يف سنة 
دوالر من خدمات من حمكمة  أرزونا، وذلك   000700,قدرها 

عاملني السود يف شركة تسويق اهلاتف وعدم ترقيتهم لتخفيفها من ال
أو ترفيعهم، وعدم حصوهلم على نفس األجور مثل نظرائهم 

       ً                                         ، وبعيدا  عن قضايا فالشركات ختسر الكفاءة اإلنتاجية )45(البيض
عند تطبيقها التعصب، ومن أجل املساعدة يف تقليل املشكلة 

ملساعدة إختذت بعض الشركات خطوات جرباة إلجياد وسائل ا
ً                       موظفيها يف احلصول على ترقيات مثال ، ويف املساعدة على تعلم                               

  .)46(ثقافة الشركة واملهارات الالزمة للنجاح
  :وظهور مصطلح السقف الزجاجي التحامل ضد المرأة -ج

طلق مصطلح األسقف الزجاجية على احتكار املناصب أ
إما حبسب                                            ً        اإلدارية املرموقة على فئة معينة من الناس وقفا  لتمييز

ألن األشخاص " أسقف"ومسيت , اجلنس أو اللون أو غري ذلك
الذين ال ينتمون إىل الفئة املسيطرة وضعت هلم حدود واضحة ملدى 
التقدم املسموح هلم بالوصول إليه ضمن رتب املنشأة ووصف 
السقف بالزجاجي ألنه سقف شفاف رمبا ال يالحظ وجوده وألن 

وختتلف األسقف , من أول وهلةصفة احملدودية فيه ال تكتشف 
الزجاجية عن العوائق املنطقية اليت حتد من الوصول إىل املراكز 

وتظهر األسقف , املرموقة مثل مستوى التعليم واخلربة العملية
الزجاجية عادة يف حال وجود مقومات للتفرقة والتمييز بني 
املوظفني، وكان من أوائل من استخدموا هذا املصطلح مها كارول 

يف دورية وال سرتيت،  1986 هيموتز  تيموثي سكلهردت عام
رغم و  1984وسبقهما جاي بريانت يف مقال يف جملة أد ويك عام 

إنتشار املرأة املتزايد والواضح يف جماالت العمل إال أن متثيل املرأة يف 
                               ً                  ً              املناصب اإلدارية العليا نادر نسبيا ، فاملراة حترز تطورا  يف جمال العمل 
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إنتصار بطيئ حيث يعتقد البعض أن مهام اليت تالئمها  إال أنه
مثل خطأ التنميط بني املرأة وبني ( حمدودة، وقد حالت أراء الشائعة 

معظم احلاالت  العديد من املناصب الرئاسية اهلامة حيث أنه يف
تفضل املرأة يف اللجان والوظائف السطحية مثل الشؤون العمة أي 

تزال حية وحتمية حممية من القوة أن هذه األراء الشائعة ال 
  .)47(اإلدارية

 : إنخفاض اإلنتاجية الفردية والتنظيمية 4- 4-1

يزداد إخنفاض اإلنتاجية الفردية والتنظيمية عندما يتوقع النساء 
واألقليات عدم قبوهلم يف املنظمة ووقع أضرار وعزلة هلم من جانب 

م غري مرغوب فيهم وال  م يشعرون أ يتوقعون التقدم يف اآلخرين، أ
الوظائف ويشعرون بأن اآلخرين ينظرون إليهم على أساس طاقات 
م أقل إبتكار                             ً                               منخفضة وإنتاجيهم منخفضة أيضا  يف املنظمة، كما أ
      ً          ً      ً                                    وحتديدا  وأقل وضوحا  ومتسكا  بأفكارهم وأقل قدرة يف القيادة وسوف 
ال يسمع ألهم أو يتفق معهم ، لذا فهم يف حاجة إىل قبوهلم 

  . )48(إحرتامهم ودجمهم يف العمل مع اآلخرينو 
  :اإليجابية   4-2

أن التنوع الثقايف له تأثري إجيايب يف معظم األحيان وذلك من 
خالل إثراء املنظمة بكم واسع من التنوع والثراء القيمي والسلوكي 
وهي تعمل كروافد النهر الكبري تغذيه بالكثري تشمل إجيابيات التنوع 

  :الثقايف
ر األفراد العاملني واملنظمة وهذا يعين إرتفاع الروح تطوي -

املعنوية حيث يشعر األفراد بقيمتهم يف املنظمة اليت يعملون فيها، 
هذا يؤدي إىل عالقات أفضل حيث يكسب األفراد مهارات جديدة 
ويفهمون ويقبلون الثقافات األخرى، وتصبح قضية تطوير مهارات 

ألساسية يف اخلطوط التنفيذية يف العاملني وقيمة التنوع القضية ا
ا للنساء واألقليات  قاعدة التنظيم، وإذا مل تغري املنظمة يف نظر
ا لن حتصل على املهارات البشرية الالزمة  وتتحيز جتاه البيض ، فإ
إلجناز وحتقيق األهداف وكما يقول أحد املمارسني للعمل التنظيمي 

ال تكون قادرة على  إن املنظمات األمريكية سوف:" يف أمريكا 
وكل ما " البقاء إذ مل تكن قادرة على سرعة النمو وتنويع قوة العمل 

  . )49( سبق حيقق املقدرة التنافسية
ن املنظمات تتوقع تعزيز التكيف واإلبداع وذلك من تنوع قوة إ

العمل، والبحوث أوضحت أن تنوع اجلماعات يتجه لكي يكون 
ية األحادية، حيث أن األفراد يف           ً                  أكثر إبداعا  من اجلماعات العرق

التنوع تتوفر هلم خلفية من مناظري خمتلفة حلل املشكالت، والثقافة 
احلالية وتنوع النوع يف اجلماعة خيفض من خماطر اجلماعات املختلفة 
عندما يساهم ويشرتك األفراد يف املناقشات احلرة، وأوضحت 

ونة أكرب مما يؤدي           ً                                 البحوث أيضا  أن النساء واألقليات يتجهن إىل مر 
إىل حتقيق أشكال املرونة يف التفكري والتفكري املرن، كما أن تعلم 
الثقافات األخرى يساعد املنظمات يف فحص وتقييم تفكريها عن 
العامل ومبجرد أن تزداد مرونة املوظفني حىت يف الفكر الثقايف يصبح 

  .   )50(من السهل نقل هذه املرونة
إلجتاه حنو العوملة دالالت قوية بالنسبة إلدارة يفرض ا: النتيجة العامة
، فما أفرزته العوملة أظهر العديد من املتنوعة الثقافات املوارد البشرية

املتطلبات واألعباء واملسؤوليات على عاتق مديري إدارة املوارد 
ً                                            البشرية، فمثال  جيب على إدارة املوارد البشرية أن تضمن املزيج              

من حيث املعرفة واملهارات والتكيف الثقايف املناسب من العاملني 
  .حىت تكون هلم القدرة على مواجهة التغريات العاملية 

ولكي حتقق املوارد البشرية هذا اهلدف عليها بتدريب األفراد 
وتوفري وسائل إكتساب املهارات والقدرات املعرفية بلغة الدولة اليت 

ا وذلك لتجنب املشاكل املتعلقة باإل تصال، وكذلك سيعملون 
اجلانب الثقايف، فمن املعروف أن مجيع الدول متتلك عادات وتقاليد 
وقيم وتشريعات خمتلفة، لذا فمن الضروري تعريف العاملني بكافة 
القضايا ذات العالقة بالثقافة وكيفية التصرف يف املواقف املختلفة قبل 

إلدارة وكل هذا ال يتأتى إال من خالل برنامج كفئ إلتحاقهم بالعمل
  .التنوع الثقايف يف العمل 

على كما أن من مهام إدارة املوارد البشرية هي تنمية آلية تساعد
توافق وإنسجام وفعالية  يف                                ً األفراد متعددي اجلنسيات للعمل معا   دمج

،فالتنوع يف اخللفيات من حيث اللغة والعادات والتقاليد والسن يؤدي 
بذل كافة اجلهود لبناء فرق  يهاعللتزايد الصراع بني األفراد، لذا وجب 

عمل واحلد من نواحي التعارض، لتحقيق التوافق واإلنسجام، وهذا 
        ً                                                 يلزم أيضا  تدريب املديرين على املرونة يف املمارسة اإلدارية عند 

 . التعامل مع ذوي الثقافات املختلفة
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  )من خالل النصوص الخلدونيةدراسة (سياسية  وـــالعصبية رابطة سوسي
  كرابية أمينة

  تغانمأستاذة مساعدة بقسم علم االجتماع، جامعة عبد الحميد ابن باديس بمس   
   تمهيد

يف حبوثه،على مالحظاته للظواهر االجتماع،  ابن خلدونإعتمد      
ا واحلياة بني أهلها، فتعقب هذه  يف الشعوب اليت أتيح له االحتكاك 

و قام بدراستها،عن الظواهر عرب التاريخ، يف العصور السابقة لعصره،
ي قصد إليه الحظة، ومجع املواد األولية،ليصل إىل الغرض الذاملطريق 

. واالجتماع اإلنساين هذا العلم اجلديد، وهو علم العمران البشري،
وباعتبارنا باحثني يف علم االجتماع، فإن النظرية السياسية، تبدوا 

الذي مشل امللك والدولة ،وأسباب  شديدة الربوز يف الفكر اخللدوين،
مية نشوءها وتطورها، مث اضمحالهلا وسقوطها خاصة يف الدول اإلسال

اليت عايشها ليستنتج أن أسباب قيام هذه الدولة وسقوطها يعود إىل 
وعند دراسيت هلذه الظاهرة السوسيو  ظاهرة أساسية تسمى بالعصبية

ا عبارة عن   سياسية من خالل النصوص اخللدونية يف املقدمة وجد
ا ظاهرة  عالقات وروابط اجتماعية دموية  قرابية، هذا ما أكد على أ

رابطة أي أن ظاهرة العصبية تعترب  ية وسياسية يف نفس الوقتاجتماع
 أن هلذه الرابطة،صاحب المقدمة، ويرى  اجتماعية ورابطة سياسية

دورا كبريا يف نشوء الدولة وتأسيس امللك، يف مرحلة من مراحلها 
التطورية، العتبارها ظاهرة ديناميكية تطورية، متر مبراحل من النشأة يف 

ور يف ظل اجملتمع البدوي، إىل مرحلة ارتدادية، يف اجملتمع القبيلة،والتط
فالرابطة العصبية احلضري، وهذا ما نريد توضيحه يف دراستنا هذه، 

احملور األساسي، يف نظريته االجتماعية،  ابن خلدونكما قلنا يعتربها 
فهي مبثابة احملرك الطبيعي الذي يؤدي إىل تطور اجملتمع،و تغريه فهي 

والتحام أفرادها، ذوي النسب الواحد، كما اهتم ابن  تقوى بقوة
خلدون بالعصبية كقوة سياسية،تؤسس امللك، والبد قبل أن ندرس 
فاعليتها السياسة، أن نتطرق إليها كظاهرة اجتماعية، نتعرض لظروف 

ا ودورها يف احلياة القبلية    .نشأ
  كرابطة اجتماعيةمفهوم العصبية  : أوال 

  الجتماعيةتعريف الرابطة ا-1
ا     يعترب موضوع الرابطة االجتماعية، من أهم املواضيع اليت يهتم 

ا قدمية النشأة، ظهر هذا املصطلح يف  علم االجتماع احلديث إال أ
على يد جمموعة من علماء االجتماع، ورمبا كل علماء  19القرن 

االجتماع، تطرقوا هلذا املفهوم ولكن ليس بنفس اإلسم، إال أن 
 مون واحد، وهناك من تعرض له من خالل العصبية والعالقات املض

 
 

 
 

ماكس  والعالقات االجتماعية أو اإلنسانية مثل كابن خلدونلقبلية 
، ومنهم من حتدث عنه، من خالل تقسيم العمل والتضامن فيبر

واإلرادة االجتماعية واجملتمع احمللي والعام،  دوركايم االجتماعي، مثل 
 ماركسمن خالل الطبقات االجتماعية عند  وكذلكتونيز لدى 

، وكذا علماء األنرتوبولوجيا هوبز ولوكوالعقد االجتماعي عند 
وغريهم، عندما درسوا اجملتمعات  ميرودوكاإلجتماعية من مثل 

وتعرف الرابطة االجتماعية يف  .البدائية، والعالقات القرابية واألسرة
ا جمموعة من العالق ات بني األفراد املنتمني إىل علم االجتماع على أ

ا جمموعة من القواعد االجتماعية بني األفراد أو  فئة اجتماعية أو أ
، فإنه يفضل علم النفس االجتماعيأما يف  اجلماعات االجتماعية،

االتصال   le lien interpersonnelاستخدام مصطلح أو مفهوم 
. ويقصد به االتصال الذي يبين العالقة بني االشخاص بين األفراد

العقد يف كتابه  جان جاك روسود كما جند الرابطة االجتماعية عن
الذي تضمن فصل بعنوان فكرة خاطئة للرباط  االجتماعي

التضامن "، مبصطلح دوركهايم االجتماعي، وجنده عند
"االجتماعي

إذا جلأنا إىل معجم علم اإلجتماع جند أن الرابطة  أما  )1(
                                          ُ           االجتماعية هي العالقة اليت تربط أفراد اجملتمع وت شكل منطقه 

من جمتمع آلخر وقد كانت هذه طبيعتها ته كما ختتلف وفلسف
العالقة حمل اختالف الفالسفة واملدارس الفكرية واألنساق 
األيديولوجية من حيث تكييفها يف الواقع وتصورها كما ختتلف من 
جمتمع آلخر حسب رسالة كل أمة ومنهج كل كتاب وطبيعة القوم 

عجم الالتيين الشيء ، كما تعين أيضا يف امل)2(وحميطهم احلضاري
الذي يبحث على الربط أي يربط وجيمع، والروابط االجتماعية هي 
تلك االشكال للعالقات اليت تربط الفرد باجلماعات االجتماعية 
واجملتمع، واليت تسمح له بالتنشئة واالندماج داخل اجملتمع؛ وأخذ منه 

عية ورغم هذامل تعرف الروابط االجتما) 3(هويته -مقومات–عناصر 
واستعماهلا كمصطلح، إال يف أوائل القرن التاسع عشر،  وجودها،

 Ordreوالنظام االجتماعي  أصبحت كصبغة للعالقات االجتماعية،

social  أو السالم االجتماعي ،Pais social أي ال يؤذي ،
للروابط شخص غريه داخل النظام االجتماعي، فظهر أبسط مفهوم 

يف القرن التاسع عشر، على أن  كجورج بونا، على يد االجتماعية
شكل الرابطة االجتماعية هو عبارة عن جتمع أويل لعناصر خمتلفة 
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فاألفراد مييلون منذ أن ظهروا على وجه األرض إىل  )4(.ولعالقة فردية
، عن هذا بقوله اإلنسان كائن أرسطوالتجمع بأفراد نوعهم وقد عرب 

كم هذا امليل عند اإلنسان مدين طبعه وحبابن خلدون اجتماعي، و
اإلنسان، جنده ال يعيش يف العادة مبفرده، وإمنا مع غريه من بين 
جنسه، وقد كان حيدث هذا يف أول األمر بطريقة تلقائية، وبدون أي 
وعي أو قصد، فظهرت بذلك أبسط أشكال التجمع والروابط 
االجتماعية، وهي تلك اليت تتميز مبجرد وجود الناس قريبني من 

ي زهم أي شيء سوى هذا  بعضهم، يف ُ ّ                    مساحة معينة، دون أن مي                      
القرب من بعضهم، حيث مل يكن هذا األخري يرتبط بأي نوع من 

بدأت تظهر . التنظيم أو التأثري املتبادل، أو أية عالقة من نوع آخر
ُ     س ميت فالتجمعات واحلشود وأوىل الروابط االجتماعية، يف األسرة 

يت بالروابط الطبيعية، مث ظهرت عالقا ُ    ت بني األسر فيما بينهم، ومس                         
ُ        بالروابط األسرية أو الرتابط األسري، حب كم عامل واملصاهرة  القرابة                                  

فبدأ التفاعل بني األفراد يف اجملتمع، والشعور بوحدة الرتكيبة ووحدة 
كما جند  )5(.       ُ                       هذا ما ي سمي بالروابط االجتماعية املصاحل  والنشاط،

     ُ     ، حىت ي دمج لرابطة االجتماعيةا                      ُ     من علماء االجتماع من ال ي عرف 
 جنزبرجمفهوم اجملتمع إىل مصطلح الرباط االجتماعي، ومنهم  

تعبري عن كل صلة اإلنسان باإلنسان، « الذي يرى أن اجملتمع هو
سواء كانت هذه الصلة مباشرة أم غري مباشرة، منظمة أم غري 
منظمة، عن وعي أو بدون وعي، تتميز بالتعاون أم متيز 

ا  ،)6(».بالعداء جمموعة من الناس، بينهم «  ُ                    وي عرف اجلماعة على أ
قاصدا  )7(».منظم، وهلم تركيب معلوم ارتباط اجتماعياتصال و

بذلك أن الرباط االجتماعي يتشكل تلقائيا بني األفراد نظرا للحاجة 
أيضا  جورج بوناككما يعرف . االجتماعية اليت يفرضها اجملتمع

جمموعة من الناس عاشوا، وعملوا معا،  أنه عبارة عن«اجملتمع على 
فرتة من الزمن بلغت من الطول ما مكنهم من تنظيم أنفسهم، 

من خالل  )8(.»هلا حدودها املعروفة وحدة اجتماعيةواعتبار أنفسهم 
هذه التعاريف، يتضح لنا، أن األفراد ميتازون داخل اجملتمع باالتصال 

للمجتمع،  جنزبرج فوالتفاعل والرتابط فيما بينهم، فبعد تعري
ا  جمموعة من الناس «يستنتج تعريفا للرابطة االجتماعية على أ

           ُ                                               حيتلون بقعة م عينة من األرض، ويربطهم معا نظام من القواعد اليت 
م والرابطة االجتماعية قد توجد داخل  دد صال م، وحت  ُ                                         ت نظم حيا             ُ 

ه، يف اجملتمع الكلي، أو اجملتمع احمللي وقد تكون هي اجملتمع نفس
بعض األحيان إذا شعر فيه أفراده بالرتابط والتماسك، ألن الرابطة 

  .)9(»االجتماعية يتحد فيها الناس ألداء وظيفة ما أو عدة وظائف

، جند أن كلمة اإلثنولوجيا واألنتروبولوجياوإذا ذهبنا إىل معجم    
الرابطة، مت اشتقاقها يف القرن التاسع عشر، من الكلمة االجنليزية 

Band،  اليت تعين الرباط أو الشريط أي الشيء الذي يربط األشياء
فأوىل الروابط البشرية تبدأ بعالقة األم وأبناءها، وتسمى  ،)10(يبعضها

ا فطرية يف  برابطة األمومة، وهي أقوى الروابط البشرية والطبيعية، أل
وتظهر الروابط  اإلنسان، مث خيرج الفرد إىل اجملتمع بعد األسرة،

جتماعية، وهي اليت تشري إىل العناصر اهليكلية املتواجدة يف اال
اجملتمع، كالنشاط االقتصادي واالحتادات والنقابات، واليت من 
وظيفتها الربط بني وحدات اجملتمع، كالزواج الذي ميثل أصل الروابط 

ألنه جيمع بني أفراد اجملتمع ،من أجل  االجتماعية مبختلف أشكاهلا،
ليت تعد النواة األساسية يف اجملتمع، واليت تظهر فيها تكوين األسرة ا

 .روابط األخوة واألمومة وروابط القرابة، وكلها تسمى روابط اجتماعية
في كتابه ، عامل اجتماعي وأنثروبولوجي، لووي هذا ما يؤكده تعريف
الرابطة االجتماعية، هي مجاعة داخل « 1920المجتمع البدائي 

تقوم على القرابة فقط، وال ختضع للرقابة  اجملتمع الكلي، فهي ال
ا حتدث تلقائيا بني أفراد اجلماعة، كروابط الصداقة،  االجتماعية، أل
فهم ليسوا بالضرورة أقارب، ولكن ميكن أن نعترب أن أساس الروابط 

وبعدها تأيت الروابط بني األفراد الغري  القرابةاالجتماعية، هي 
حياة الجماعة يف كتابه  1907 لوج بي، وهذا ما ذكره )11(»أقارب

أن الصداقة ميكن أن نعتربها أساس لنزوع البشر حنو الرتابط،  «
ولكن القرابة هي أصل الرتابط االجتماعي، فأشكال الرتابط منتمية 
ي ش العالقات  ُ ّ           إىل أشكال النزوع، إىل العيش االجتماعي، فهي جت                                          

ة أو االجتماعية باجتاه نشاط اجتماعي، حمدد اهلدف بصور 
وهنا نالحظ أن أهم الروابط االجتماعية هي رابطة  )12(»بأخرى

كما .القرابة وهذا ما جنده يف النصوص اخللدونية حول رابطة العصبية
يف مورينو، تؤكد بعض املدارس السوسيولوجية املعاصرة كمدرسة 

احلديث عن الفئات االجتماعية، داخل شبكة العالقات االجتماعية، 
يف علم االجتماع الذرة االجتماعية، (ت االجتماعية، على مبدأ الذرا

أي أن األفراد ليسوا هم عناصر  )هي الفرد، يف عالقته مع اآلخرين
لكن هذه العناصر عندما  التحليل، الذي يعتمده علم االجتماع،

تشكل  عالقات االجتماعية، بني األفراد أو بني اجلماعات، فوجود 
ن تكون مجاعة، كما أن كومة من ال يكفي أل جمموعة من األفراد،

احلجارة ال تشكل بيتا  فاجلماعة كواقعة اجتماعية ال تظهر إال حيث 
بذلك هو أن  مورينوويقصد  .)13(يرتبط الناس، بعالقات متبادلة

 مجاعة األفراد ال تشكل جمتمعا باملعىن السوسيولوجي وليس اللغوي،
لنسيج االجتماعي، إال إذا كانت هناك عالقة بني األفراد ليتشكل ا
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جدارا إال إذا كانت بني مثلها مثل كومة احلجارة اليت ال تشكل لنا 
األخرى إمسنت يشدها واالمسنت هنا هو العالقة االجتماعية احلجرة و 

بني األفراد أو الرباط االجتماعي الذي يربطهم املتمثل يف رباط القرابة 
ويرى  .عية األخرىأو الدين أو املواطنة وغريها من الروابط االجتما

الروابط االجتماعية من خالل  Pierre Bourdieuبيار بورديو 
إدماجها مبفهوم رأس املال االجتماعي، حيث يعرفه بأنه جمموع املوارد 
احلالية أو الكامنة املتعلقة حبيازة شبكة مستدمية من العالقات مؤسسة 

اعلني إىل حد ما، وبعبارة أخرى هو االنتماء إىل جمموعة من الف
املتحدين بروابط مستمرة ومفيدة قائمة على تبادالت مادية ورمزية، 
وأن الفائدة املنشودة من االنتماء إىل مجاعة هي أساس التضامن،  

) 14(.كما تعد األسرة هي الشكل البدائي لرأس املال االجتماعي

ويقصد من هذا التعريف هو أن الغاية من الروابط االجتماعية حتقيق 
االجتماعي، وأن رأس املال االجتماعي هو تلك الشبكة التضامن 

الرابطة زيادة على هذا  فإن . من العالقات االجتماعية بني األفراد
اليت تربط األفراد، لتشكل  العالقاتجملموع  ،ترمزاالجتماعية 

أحزاب من نفس اجلماعة، واليت تنشأ قواعد اجتماعية بني األفراد أو 
ختلفة، ولفهم الروابط االجتماعية أكثر، اجلماعات االجتماعية امل

جيب أن نكشف عن طبيعة العناصر املكونة هلذه الروابط، وعلى أي 
شيء يتوقف تطورها أو ختلفها يف التجمع البشري ككل، وتتمثل 
كونة للروابط االجتماعية يف االتصال املكاين، أوال 

 
                                           هذه العناصر امل
ُ
              

اجلوار وما يستتبعها من  ألنه يساعد على الرتابط، فمن خالل عالقة
رؤية متبادلة بني األفراد، يتعاونون عند احلاجة، مث االتصال النفسي، 
ويساعد على إنشاء عالقات وطيدة بني الناس خاصة، وأن بعض 
العالقات ال ميكن أن تستمر بدون هذا االتصال، كعالقات الصداقة 

ل وبعد هذان االتصاالن اللذان ميهدان لنشوء االتصا. مثال
االجتماعي يتحول االتصال النفسي، إىل اتصال اجتماعي، ألنه إذا 

وبدآ يؤثران يف بعضهما البعض، حىت يتوصال إىل ) ب(و) أ(التقيا 
وهلذا  )15(.تبادل، فاالتصال االجتماعي هو تفاعل بني هؤالء األفراد

االجتماعي دور كبري يف تشكل الروابط االجتماعية  للتفاعلجند 
دث أي ترابط وأي عالقة اجتماعية فهو اذن شرط وبدونه ال حي

  .أساسي لوجود الرابطة االجتماعية بكل أنواعها
تنشأ بني  نستنتج إذن من هذا املفهوم أن الرابطة االجتماعية،

األفراد داخل اجملتمع، من خالل عناصر مكونة هلا، واملتمثلة يف 
البعض، اتصال مكاين واتصال نفسي، أي جتاوب األفراد مع بعضهم 

                                    ُ                    مما يؤدي أو يساعد على اتصال اجتماعي، ي كون رابطة اجتماعية 
تنشأ أوال بني األقارب، أي تتولد من األسرة لتتوسع حنو األقارب 

البعيدين إىل األصدقاء واجلريان، الغري أقارب وكل هذا حيدث داخل 
  .ما يسمى باجملتمع 

  تعريف الرابطة العصبية -2
ابن ذهب تفكرينا مباشرة إىل عندما نقول كلمة عصبية، ي

       ُ                                   ، الذي ي عترب أول من أعطى هذا املصطلح، داللته خلدون
السوسيولوجية ودوره السياسي، فهو يعترب فكرة العصبية، مبثابة احملور 
ا  الذي تدور حوله معظم البحوث االجتماعية والسياسية، رغم أ

ص شائعة بني العرب، قبل جميء اإلسالم  فكانت تعين، تبين شخ
لقضية ذويه، أي مساندة الفرد العمياء جلماعته، دون أن يأبه للعدالة 

قيمة تفسريية، وال  ابن خلدونغري أنه مل تكن هلا قط قبل . وموقفها
  .داللة سياسية واجتماعية

فلم تكن الذهنية البدوية لعرب اجلاهلية، لتتصور الكائن 
يف القبيلة، فال اإلنساين، إال داخل فئة مجاعية قطعية، ويذوب الفرد 

                                             ُ            وجود لشخصية خاصة متفردة، إذ الوحدة القبلية ال ت عرف بروابط 
التضامن، وال بروابط الود خارج الوحدة اليت تتألف من أفراد نفس 

ّ             كما ت عر ف العصبية يف ) 16(.العصبية ا مشتقة « لسان العرب    ُ   على أ
ّ               من لفظ عصب الذي يعين حرفيا ربط، جتمع، شد  أحاط، اجتمع،                                       

ّ         بية الرجل، بنوه وقرابته وكل شيء استدار به، نقول عص ب الرأس فعص                                                  
مبعىن ربطه، وهي تدل على رابطة دموية وتالحم األرحام، منذ القدمي 

وبعد اإلسالم اندثرت العصبية بعنف  .)17(»أي قبل جميء اإلسالم 
وذهبت أثارها السيئة، فدعا املسلمون ليتخلصوا من أثارها القبلية 

اقرتب من مفهوم العصبية، ألجل منطق  ابن خلدون أن املتخلفة، إال
، وجنده يستعمل مفهوم )18(نظرياته ومعقوليتها، من وجهة نظر أخرى

يف أن العصبية إمنا « :العصبية مع مصطلح االلتحام والنسب، فيقول
ويقصد مبا يف  ، )19(»تكون من االلتحام بالنسب أو ما يف معناه

ُ                  معناه أي  كل مصطلح يرادف م عىن االلتحام، كالتماسك والرتابط         
كما أعطى معظم الباحثني الذين اهتموا بالفكر . والتعاضد وغريها

اخللدوين، والدراسات اخللدونية للعصبية، مفهوم التماسك والرتابط، 
ا عبارة عن رابطة اجتماعية، متتاز بالتماسك بني أفراد  فهم يرون أ

بصورة واضحة، ) تمع البدوياجمل( النسب الواحد، وتظهر يف القبيلة
     ُ                الذي ي عرف العصبية يف   محمد عابد الجابري،وأبرز هؤالء الدارسني 

ا  »العصبية والدولة«كتابه  رابطة اجتماعية سيكولوجية، «على أ
شعورية وال شعورية، تربط أفراد مجاعة قائمة على القرابة املادية 

طر، يهدد أولئك واملعنوية، ربطا مستمرا يربز، عند ما يكون هناك خ
تدل « الحصري ساطعويعرفها . )20(»األفراد كأفراد أو كجماعة

على تفكري فاحص ونافذ، تفكري معمق يف درس احلوادث 
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االجتماعية، ويف حتليل الوقائع التارخيية، وهي قادرة على إظهار أوثق 
أنواع الروابط االجتماعية وتعيني أهم أشكال الرتابط 

باحث اجتماعي – عبد الرزاق المكيرفها كما يع  )21(.»الجتماعي
العصبية كلمة تتأسس اجتماعيا، بصلة «–مصري يف الفكر اخللدوين 

االشتقاق إىل كلمة العصب، مبعىن الشد والربط واألصل يف معناها 
ا الرابطة املعنوية، اليت تربط بني ذوي القرىب والرحم، فالعصبية  أ

الصغير بن ويرى  .)22(»يةمرتبطة باجلماعة، إذن هي رابطة اجتماع
أن صاحب « »الفكر العلمي عند ابن خلدون«يف كتابه  عمار

املقدمة، مل يستعمل هذه الكلمة مبعناها اللغوي الظاهر، وال باملعىن 
العرقي، بل استعملها مبعىن أوسع من ذلك بكثري، إنه أدخل يف 
نطاق مفهوم العصبية الروابط االجتماعية والظواهر التكاتفية 

 Conceptالتناصرية، وبذلك أصبحت العصبية مفهوما اجتماعيا، و 

sociologique أما إذا ذهبنا إىل  .)23(»تدخل يف اجملتمعات وسريها
ّ           ي عر ف العصبية  معجم علم االجتماع المعاصر، ا جمموعة «ُ   على أ

أو جمتمع حملي، نشأ على أساس ترابط عائالت، وهي تلتقي مع 
مبعىن الربط « Bandباالجنليزية، يف كلمة  مفهوم الرابطة االجتماعية

هذا ما يوضح لنا أن العصبية هلا عالقة كبرية بالرابطة  ،)24(»والشد
االجتماعية أو بعبارة أدق، العصبية رابطة اجتماعية تقوم على 

، أن العصبية يف محمد عزيز لحبابيكما يرى . النسب والقرابة
هدافا ومشاعر مشرتكة، عند  النسق اخللدوين هي، العالقة اليت تربط أ

كل من جتمعهم حلمة الدم أو الوالء، فهي كما توجد يف البوادي 
ا تستجيب مليل طبيعي حيمل الناس  توجد كذلك، داخل املدن، أل
على أن يلتحموا بعضهم البعض، وأن يتكتلوا يف فئات وإن مل ينتموا 

روابط إىل نفس األسرة، على أن هذا االلتحام يظل أقل متانة من 
الدم، وبالتايل فالعصبية املتولدة عن هذا امليل ليست سوى جزء مما 

وهلذا يبدو واضحا أن العصبية جتمع   )25(.يتولد عن القرابة املباشرة
وذلك مليل طبيعي يف البشر إىل  كل من لديهم حلمة الدم والقرابة،

، ابن خلدونأن العصبية عند  إيف الكوستويرى . االجتماع
من أشكال التعاضد فحسب، بل هي نوع من أنواع ليست شكال 

كما ميكننا أن  )26(العالقات االجتماعية ،أو الروابط االجتماعية،
ُ     نضيف بعض مرادفات العصبية، اليت قدمها ش راح  ، ومن ابن خلدون                                    

الذي دوسالن بني هذه التفسريات يف اللغات األجنبية، جند البارون 
، الذي يعين روح  Esprit de corpsترجم كلمة عصبية بتعبري 

التضامن، يظهر بني األشخاص املنتسبني إىل املهنة الواحدة، واقرتح 
ابن استبدال التعبري السابق نظرا لقصوره، عن مقاصد غوتيه 
الذي يدل على روح   Esprit de clan، بتعبري آخر هو خلدون

التضامن داخل العشرية أو القبيلة، الذي يظهر بني أفراد القبيلة 
الواحدة أو الطائفة الواحدة، ومن االستعماالت األخرى ملعىن 

و  Group loyalوالوالء للجماعة  Cohésionالعصبية، التماسك 
Group feelingالشعور اجلمعي 

وتعكس هذه املرادفات معان  )27(
مثل الوفاء للجماعة  التماسك الداخلي للجماعة فكل املرادفات 

أما التعاريف  .، التماسك اجلماعيجاءت تدل عن التضامن، الرتابط
فأغلبها تشرح لنا العصبية من اجلانب االجتماعي، ماعدا تعريف 

الذي يربط بني اجلانبني االجتماعي  محمد عابد الجابري
والسياسي، هلذا نود استعمال مصطلح الرابطة العصبية للداللة رمبا 

تأملنا إذا ف .على املعىن احلقيقي للعصبية كمصطلح خلدوين معاصر
النصوص اخللدونية اليت تتحدث عن العصبية سوف جند موضوع 

فال ميكن . القرابة من أهم املواضيع اليت ترتبط بالعصبية، ارتباطا كبريا
أن تعترب جمموعة ما عصبية، إال إذا كان أفرادها ينتمون لنفس 

هلا وربطها بصلة الرحم  ابن خلدوناألصل، وذلك حسب تعريف 
د أنفسنتا أمام العصبية كظاهرة إجتماعية الرتباطها وهنا جن والنسب،

  .برباط القرابة
  العصبية رابطة اجتماعية أو العصبية قوة اجتماعية : ثانيا
  العصبية والرابطة القرابية -1

يعترب موضوع القرابة من أهم املواضيع اليت ترتبط بالعصبية، 
والنسب وصلة  ارتباطا كبريا ألنه كما قلنا قوام العصبية هو القرابة

فال ميكن أن تعترب جمموعة ما عصبية، إال إذا كان أفرادها . الرحم
ينتمون لنفس األصل، وذلك حسب تعريف علماء االجتماع 

وإذا . ابن خلدونواالنرتوبولوجيا هلا، وربطها بالعصبية كما فعل 
إىل جمموع  جند مفهوم القرابة يرمز،معجم علم االجتماع  ذهبنا إىل
) بنات أبناء،(األشقاء  ،)األبناء األبوة،(                 ُ    ملرتبطني بروابط الب نوة األفراد ا

يشكل جمموع يسري على ) زوج وزوجة(وروابط الزواج و املصاهرة 
قواعد متغرية طبقا لثقافات، هذا التشكل األويل للتنظيم احلياة 

االنتروبولوجي ويف معجم  .)28(»اجلماعية يتقوى باألسرة
بة ميدانا متميزا، من ميادين التطور النظري تشكل القراواالثنولوجي 

لألنثروبولوجيا، ويف الواقع فإن فهم ظواهر قرابة العصب والنسب، 
عام مورغان تبعا لعدد من املبادئ األساسية، أي املنهج الذي أطلقه 

، قد استتبع حرصا على دقة العرض، يعترب بالنسبة للعديدين، 1871
إن كل  مي، لالنرتوبولوجيا،الربهان األساسي على الفهم العل

اجملتمعات باعرتافها بالقرابة الثنائية، القائمة على األفراد وحتقيق 
، إال أن العصب والنسبالرتابط الشرعي فيما بينهم، تقر بقرابة 

بعض هذه اجملتمعات فقط، تدرج البنوة أو املصاهرة أي وجود 
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عة جمموعات أو فئات من أقرباء العصب، املنحدرين من جممو 
ومن جهة أخرى،   أشخاص، هم من ساللة جد واحد، من جهة

وجود صلة قرابة تربط جمموعات أو فئات من األهل برابطة 
« مفهوم نظام القرابة يف كتابه مورغان وأدخل . )29( »املصاهرة

ابتكر  »1871أنظمة قرابة العصب والنسب في العائلة البشرية 
يان يتضمن تعابري القرابة فيه طريقة للتحليل، تقوم على وضع استب

على  مورغاننسخة وارتكز  139الواردة على شكل نظام، ووزع منه 
،فقرابة الدم قرابة الدم االجتماعيةو ،قرابة الدم العضويةمصطلح 

العضوية هم األفراد الذين ينتمون إىل جد واحد، وقرابة الدم 
ونني إذن األفراد املك .)30(االجتماعية تكون باملصاهرة والزواج

للعصبية ينحدرون من نفس النسب واملصاهرة وينتمون إىل أسرة أو 
هذا ما يسميه علماء االجتماع واألنرتوبولوجيا . عائلة واحدة

بالعالقات القرابية الدموية، أما العالقات القرابية االجتماعية، وهي 
ابن كما شرح ذلك  اليت تتكون بالنسب البعيد واحللف والوالء،

يته، وتبدوا للقرابة عالقة كبرية بالعصبية، ذلك العتبار يف نظر  خلدون
صاحب املقدمة، أن العصبية مصدرا لتأسيس السلطة، وهذا املصدر 

ُ                                          يرتكز يف تشك له وتكوينه بالعالقات القرابية وروابط الدم، أو            
العالقات الدينامية، وبالتايل فإن هلذه العالقات دورا يف تأسيس 

                     ُ          الواقع االجتماعي، اليت أ جريت فيه  السلطة، هذا ما كان يفرضه
البحوث األنرتوبولوجية، حول السلطة والقرابة، فهذه اجملتمعات جتعل 
القرابة مصدرا لكل سلطة مبا فيها السلطة السياسية، وترتك مفهوم 
الوطن، مكانه ملفهوم النسب،حيث يدين الفرد لقبيلته اليت هي 

   )31(ية فوق كل عالقةحصيلة النسب، وحيث تعلوا العالقات القراب
  العصبية والرابطة القبلية-2

أن العصبية رابطة اجتماعية يربطها  ابن خلدونولكي يوضح 
فظاهرة العصبية هذه اجلماعة القرابية حسبه ال تولد إال يف .بالقبيلة 

يف أن سكىن البدو ال يكون إال « :القبيلة ويف اجملتمع البدوي،لقوله
هي ايضا ظاهرة اجتماعية، فالقبيلة  )32(»أهل العصبية للقبائل

ضاربة يف أعماق التاريخ العريب يف املغرب واملشرق على حد سواء،  
ا  ابن خلدونكما اعتربها  بة اخلصبة، اليت تنمو فيها العصبية، وأ    ُ                                      الرت 

األصل يف اجملتمع البدوي وهنا يظهر االرتباط أو العالقة بن العصبية 
معجم علم تعرف القبيلة يف  .عامة والقبيلة واجملتمع البدوي بصفة

ا عددا من الناس ينتمون إىل أصل م شرتك، كما « علىاالجتماع                                  ُ          أ
 صالت القرابةيشرتكون يف ملكية منطقة من األرض، وتقوم بينهم 

ويتكلمون لغة واحدة وهلجة واحدة، وتنقسم القبيلة يف العادة إىل 
جلماعات كل عدد من العشائر كما تنقسم العشرية إىل عدد من ا

ويعرفها . )33( »مجاعة منها عبارة عن عائلة أو عائلتني أو ثالث
هي الشكل االنقسامي للتنظيم االجتماعي يتكون من « بيشلر

ثل كل منها أسرة ممتدة، يف عمق ثالثة أو أربعة  ُ                                           أقسام قاعدية، مي                
أجيال، وكل قسم قاعدي يلتحم تلقائيا مع قسم آخر كلما شعر 

شيئا فشيئا ميكن أن تتحدد القبيلة بأسرها أو بتهديد أو خطر و 
متثل . )34(»جمموعة قبائل يف جمموعة مؤقتة، ملواجهة عدو خارجي

ا يف  القبيلة مكان نشأة العصبية، وهي كبنية تقليدية اجتماعية شأ
، هو ابن خلدونذلك شأن العصبية، وما حيدد مفهوم القبيلة عن 

وهو الشرط التأسيسي لقيام  ،االجتماع على أساس العالقات الدموية
اجلماعة، وإذا ما توفرت القرابة بني أفراد اجلماعة، مل تأسس 

ال ينتمون إىل قرابة ال نسميهم قبيلة،  القبيلة،ألنه إذا وجدت مجاعة،
                              ُ                            لك لعدم توفر شرط القرابة، وقد ي ضاف إىل العالقات القرابية، يف ذو 

ة هي اخللية األساسية القبيلة بعض الو الءات واملوايل لكن العائل
فيها، يتزعمها قائد طبيعي وعادة ما يكون كبري السن لكسب طرق 

وتظم القبيلة ثالث أصناف من األفراد . وخربة سري القبيلة ونظامها
يتقدمها صرحاء النسب، وهم أساس  أشراف القبيلة وارستقراطيتها، 
م يف احلسب، مث صنف املوايل  يتفاوتون يف الشرف بتفاوت بيو

هم الذين التحقوا بالقبيلة، بواسطة اللجوء أو )   ُ     الل صقاء(واملصطنعون 
احللف من العدو أو ضده، أما صنف العبيد، وهم عادة ما يكونون 
أسرى احلروب، والغزوات اليت ترجع أيضا إىل العالقات االقتصادية، 
وأنواع الصراع الذي يقوم على الرغبة يف احلصول على مستوى عيش 

ذا نستنتج أن القبيلة عبارة عن، تنظيم اجتماعي، وهل. أفضل
للمجتمعات البدوية وترتكز سلطتها على العصبية، أي ترأسها أسرة 
حاكمة، على رأسها شيخ القبيلة وسلطته وراثية، فكل فرد يف القبيلة 
له دور يؤديه، تضافرا مع األفراد اآلخرين، وبالعصبية تتمتع القبيلة أو 

اه، اللذان جيعالن من أفرادها مجعا مرتاص األسرة من القوة واجل
، االتصال برابطة النسب ابن خلدونالبنيان وقوام العصبية يف نظر 

والقرابة وما إليها من الرابطة املماثلة، حيث يفقد الفرد يف هذا 
التجمع فرديته، ويتقمص شخصية القبيلة أو األسرة، اليت ينتمي إليها 

     ُ                       الذي ي هدد كيان العصبية سواء  وخاصة يف حالة اخلطر اخلارجي،
وهنا ميكننا أن نقول أن العصبية قوة اجتماعية من  .املادي أو املعنوي

  .خالل عامل القرابة داخل جو القبيلة
قوة سياسية ظاهرة سياسية أو العصبية  العصبية  :ثالثا   

  العصبية والوازع -1
يف  بعد أن تتكون الرابطة العصبية يف العمران البدوي، وتولد

، من خالل التضامن قوة اجتماعية                        ُ     األسرة القرابية والقبيلة ت صبح 
األسري يف احلياة العادية واليومية، بالعمل وكسب الرزق الضروري 
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للعيش، ويف حلظة من اللحظات قد تتحول هذه الرابطة االجتماعية 
                                 ُ         ، كأن تصبح وازعا ضد العدوان، وأن ت دافع أو قوة سياسيةإىل 

السلطة، والوصول الرئاسة واحلكم بتأسيس ُ             ت طالب من أجل 
أن الوازع عامل أساسي يف حتول العصبية إىل  ابن خلدونيرى .الدولة

قوة سياسية، فماذا يقصد بالوازع وما دوره يف السلطة؟  نشري يف 
على احلاجة املاسة للعصبية، من أجل  ،ابن خلدونالوازع إىل تأكيد 

اعة معينة أو يف اجملتمع  إقامة السلطة السياسية، سواء داخل مج
ككل، وهذا انطالقا من نظرته إىل دور العصبية،كأصلح أداة ميكن 

ُ                            م دافعة، حيث تكون فاعليتها يف  قوة سياسيةاالعتماد عليها لفرض 
أوضح صورها،كلما اقرتبت من مركز اجلماعة أي من األسرة كناية 

ساين عن هؤالء املنحدرين من أب واحد حيث يقتضي االجتماع اإلن
ضرورة وجود مهيمن ومهيمن عليه، ليضمن هذه العالقة نزعة الثاين 

يف السلطة ونزعة األول إىل  إىل حتقيق انقالب حيتل به موقعا مرموقا،
ا  تدعيم اهليمنة وضمان التغلب، ولعل هذه الثنائية هي اليت أدى 

وهي  يف عالقة عضوية مع السلطة، لتكون العصبية، ابن خلدون،
مما جعل اجملتمع حيتاج ) 35(.لوازع والتغلب واملدافعة واملطالبةثنائية ا

كضرورة من ضرورات لوازع إىل توازن القوى،من خالل فكرة ا
واجتماعي بطبعه  االجتماع، والتعاون ألن اإلنسان عدواين بطبعه،

وختتلف حبسب                ُ                       هو السلطة اليت ت وفق بني األفراد يف اجملتمع،الوازع و
بسلطة شيوخ القبائل ،لتنتهي بسلطة الدولة القاهرة، األزمان، إذ تبدأ 

ا سلطة معنوية،يف البداية بشيخ القبيلة، « الجابرييعرب عنها  بأ
ذات منزلة دينية وخربة ،يف احلياة مث يف مرحلة الحقة، سلطة مادية 

الوازع                                             ُ     تظهر يف جهاز الدولة ،بوسائل قمعية حديثة، كما ي عرف 
 ُ            وت عطل غريزته  مجاع الفرد، على أنه السلطة اليت تكبح

فاحتاجوا « هو احلاكم لقوله ابن خلدونوالوازع عند  .)36(»العدوانية
إىل الوازع وهو احلاكم عليهم وهو مبقتضى الطبيعة  من أجل ذلك،

هلذا حتتاج الرابطة العصبية، إىل  )37(.»امللك القاهر املتحكم البشرية،
ُ           ا تعترب  هي األخرى وازع حيكم أو يرأس هذه اجلماعة، رغم أ أي (     

أن شرط الجابري وازعا ضد العدوان اخلارجي ،حيث يرى  ،)العصبية
الذي  الوازعاالجتماع اإلنساين، بل شروط بقاءه واستمراره،هو 

اليت حتد من نزعة الفرد  إذن هو السلطة،. يكون واحد من بين البشر
نساين، فالوازع إىل العدوان، وإثارة النزاع والصراع وبالتايل الفساد اإل

حيد من النزعة العدوانية لدى الفرد، وجيعل األفراد يتنازلون عن بعض 
أخالق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض «طبائعهم العدوانية، فمن 

على بعض، فمن امتدت عينه إىل متاع أخيه، امتدت يده إىل أخذه 
كما   مث إن هذا االجتماع ،إذا حصل للبشر« ، )38(»إال أن يرده وازع

م، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن  قررناه، ُ                                            ومت ع مران العامل     
، وهنا يرى )39(»ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان والظلم بعض،

الوازع إلزاما ضروريا،إلقامة االجتماع وحتقيق العالقة  ابن خلدون
 لك والرئاسة، فلواله ملا و جدت الرئاسة 

ُ             السياسية فهو عصب امل                       
ُ
                   

لك 
 
   وامل
ُ
يف الدولة، كما خيتلف الوازع من البدو إىل احلضر أي من    

دن واألمصار فعدوان بعضهم « القبيلة إىل املدينة أو الدولة،
 
                        فأم ا امل
ُ
     ّ  

ُ                                        على بعض، تدفعه احل كام و الدولة مبا قبضوا على أيدي من حتتهم                  
م  من الكافة، أن ميتد بعضهم على بعض أو يعدوا عليه  فإ

ُ  لسلطان عن التظامل  مكبوحون حبكمة القهر وا وأما العدوان من ....                
الذي خارج املدنية، فيدفعه سياج األسوار، أو يدفعه ذياد احلامية من 
أعوان الدولة وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشاخيهم 
                  ُ                                           وكرباؤهم مبا وقر يف نف وس الكافة هلم من الوقار والتجلة وأما حللهم 

م املعروفني  فإمنا يذود عنها من خارج حامية احلي من اجنادهم وفتيا
ّ                 بالشجاعة فيهم، وال يصدق دفاعهم وذيادهم إال  إذا كانوا عصبه                                         

يربط ابن خلدون الوازع بالعصبية عند  )40(.»وأهل نسب واحد
أحياء البدو ألن الوازع اخلارجي لديهم، يتم من خالل حامية احلي 

كانوا عصبية واحدة، والفتيان الشجعان، وال يستطيعون الغلب إال إذا  
م العدو   هو عصب السلطة،أي الرئاسة  الوازعلذلك فإن .               ُ حىت يها

حيث  أعىن اهتمامه بالرتكيز، يف دراسته على  ابن خلدون،لدى 
عالقة الدولة مبن يهامجها من اخلارج من جهة وبالعصبية من حيث 

ا رابطة طبيعية، دهم عند دفاعهم، اتشد أفراد حامية احلي وأجن أ
ول الرابطة العصبية، ُ                    وهنا حي  ا رابطة اجتماعية تنظم        من حيث أ

إىل رابطة سياسية دورها  عالقات األفراد مع بعضهم داخل القبيلة،
يف الدفاع عن اجلماعة، كوازع يقهر العدو، فهي تقوم بنفس الدور 
الذي تقوم به األسوار واحلامية يف املدن  إذن العصبية تلعب دورا 

واملتمثل يف اعتبارها وازعا سياسيا، وذلك  ة السياسية،هاما يف احليا
 ابن خلدونوهنا جند تصنيف  .من خالل الدفاع اخلارجي عن القبيلة

واملتمثل يف عدوان األفراد، مع بعضهم البعض (للعدوان داخلي 
أي العدوان على القبيلة،أو (وعدوان خارجي  ،)داخل أحياء البدو
وازعني، وازع داخلي ووازع خارجي،  يؤدي إىل) املدينة من اخلارج 

فالداخلي يتمثل يف شيوخ القبيلة، وأما خارجها فهي نفسها الرابطة 
                        ُ                                      العصبية ،اليت تعترب وازعا ي دافع خارج القبيلة ضد قبائل أخرى، أما 
عند احلضر، فوازعهم اخلارجي يتمثل يف اجلند واألسوار واحلامية وهنا 

  .ها وازعا دفاعياالعتبار  قوة سياسيةتصبح العصبية 
بعد دراستها لنصوص املقدمة، إتضح  العصبية مصدر للرئاسة -2

يضع ثالث مؤهالت أو شروط، البد منها يف رئيس  ابن خلدونأن 
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القبيلة، وهي النسب الصريح، الشرف أو احلسب والغلبة، إذا توفرت 
هذا يعين أن منصب . هذه الشروط، ميكن للفرد أن يكون رئيسا

بفائز به إال من كان ذا قرابة دموية قوية، ألنه حىت  الرئاسة ليس
يكون النسب الصريح متوافرا البد من هذه القرابة أن تكون ممتدة 
خالل أجيال يف الزمان، مما ال يدع شكا لدى أفراد القبيلة ،يف أن 

يرى  :النسب الصريحاملؤهل للرئاسة مرتبط بالقبيلة أبا عن جد وهو 
تكون يف النسب الصريح، أي نسب أن الرئاسة  ابن خلدون

إن الرئاسة على أهل العصبية ال تكون يف غري « العصبية، لقوله
ألن العصبية قد تضم أفرادا خارجني عن نسبها، ال  )41(.»نسبهم 

ا قرابة الدم وينتمون إىل هذه العصبية عن طريق احللف،  تربطهم 
ذين تربطهم روابط والوالء واجلوار، أما أفراد العصبية الصرحيني هم ال

هؤالء من الدرجة األوىل، أما الغري صرحيي النسب فهم يف  دموية،
الدرجة الثانية، صراحة النسب تعين أن الشخص مؤهل للرئاسة ألن 

ُ                   كل حي أو بطن من القبائل، وإن كانوا ع صابة واحدة لنسبهم ... «                                    
هي أشد  ففيهم أيضا عصبيات أخرى ألنساب خاصة، العام،

النسب العام هلم، مثل عشرية واحدة أو أهل بيت واحد  التحاما من
أو إخوة بين أب واحد،ال مثل بين العم األقربني أو األبعدين فهؤالء 
أقعد بنسبهم املخصوص ويشاركون ،من العصائب يف النسب 

والرئاسة فيهم إمنا تكون يف نصاب واحد منهم، وال تكون .... العام
اليت اتصفت  ،األسرةهو فالنصاب املخصوص  )42(.»يف الكل

باخلالل احلميدة والشرف والتجلة من طرف أفراد القبيلة ذات النسب 
اخلاص، فاألشخاص اللصيقني بالعصبية بطول املعاشرة وغريها، ال 

م ليسوا أفراد النسب الصريح أما . ميكن أن تتوفر فيهم الرئاسة،أل
هو فيجب أن يتوفر يف صاحب الرئاسة و  :الشرف أو الحسبعن 

ابن     ُ                                                    أن يع د الرجل يف أبائه أشرافا مذكورين ينتسب إليهم، ويسميه 
أن يعد الرجل يف أبائه أشرافا مذكورين تكون «بالبيت وهو  خلدون

م إياه واالنتساب إليهم جتلة يف أهل جلدته، ملا وقر يف  له بوالد
فالرئاسة جمد  ،)43(»...نفوسهم من جتلة سلفه وشرفهم خبالهلم

                           ُ                     العصبية، والعشرة فرع يتمه وي كمل وجوده وهو اخلالل، وأصل اجملد 
فال يكفي وحده للرئاسة، بل  فالنسب حىت ولو كان صرحيا حقيقيا،

البد من احلسب والشرف، وهو متوارث أبا عن جد واحلسب 
معناه التمتع باخلالل احلميدة، اليت ختدم الصاحل العام  الشريف،
ا قرابة دموية قوية، بأفرادها ال يتوفر عليه إال من كان ذ للقبيلة،

فالدفاع عن مصلحة األقارب يسبق الدفاع عن أية مصلحة أخرى، 
هم  بإيعاز من التقاليد القبلية واألحكام الدينية وهؤالء األقارب،

. الذين يدفعون املرشح للرئاسة إىل السلطة، ويتحقق له اجلاه والرفاهة
عة والكرم وعامة مثل الشجا واخلالل هي ما خيص مصلحة القبيلة،

التضحية بالنفس واملال وخدمة الصاحل العام للعصبية، وتكون الرئاسة 
أن الرئاسة هي ابن خلدون معنوية أكثر منها سلطة قاهرة يقول 

سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر يف أحكامه، فالرئيس 
ويف استطاعة كل مرؤوس من  إذن حيضى بتقدير اجلميع واحرتامهم،

اد، أن ينتقد رئاسته مبقدار ما يتقبل الرئيس ذلك ،بقلب رحب األفر 
ُ                         مبقدار ما تعظم مكانته يف نفوس أفراد ع صبته، إنه معهم وفوقهم يف                                    
مكان واحد، ألنه حيضى باحرتامهم بسبب شرف بيته وهذا ما مييزه 

إضافة إىل شرطا الرئاسة والنسب الصريح واحلسب  )44(»عنهم
فالنسب الصريح  :الغلب أو القوة ووالشرف هناك شرط ثالث وه

ا رئاسة و واحلسب عنصران يهمان يف الرئاسة اخلاصة،  اليت تعين 
م أما بالنسبة للرئاسة العامة،   شيوخ القوم على ذويهم و عشري
فيجب أن تكون القوة أو الغلب، حىت ختضع القبائل األخرى لسلطة 

إمنا تكون  ئاسة،وملا كانت الر « ابن خلدون: العصبية القوية لقول
بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر 

ا وتتم الرئاسة ألهلها  البد يف « ، )45( »...العصائب، ليقع الغلب 
م واحدة  الرئاسة على القوم، أن تكون من عصبية غالبة لعصبيا
واحدة، ألن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس هلم، 

هذا وقع منطقي استقاه صاحب  .)46(»عان واإلتباعأقروا باإلذ
من مالحظاته وقراءاته التارخيية ومن الطبيعي أن تضل ، املقدمة

الرئاسة، يف هذا النصاب طاملا كانت الغلبة هلم ،إذ لو ابتغاها من هم 
ا ال تتم،فإذا ما ذهبت الغلبة ووهنت املنعة،انتقلت  أقل منهم قوة فإ

ا وحتققت عندهم الرياسة إىل غريهم مم ن توفرت لديهم أسبا
ا ، يشرتط استعمال الغلب ابن خلدوننالحظ  أن  )47(.مقوما
إلخضاع القبائل اليت تعودت على الرحيل والفوضى وكسب  والقوة،

 طاعتها، ألن السلطة السياسية تنبين على القوة كمنبع لوجودها،
بالطبيعة إن اآلدميني « وكمصدر للتنظيم والتمركز واالستمرار،

اإلنسانية، حيتاجون يف كل اجتماع، إىل وازع وحاكم، يزع  بعضهم 
 )48(.»عليهم بتلك العصبية متغلبايكون  عن بعض، فال بد أن

وتنتقل الرئاسة إىل النصاب القوي دائما،فهي متوارثة من جيل إىل 
جيب أن يكون قويا، وملا   والنصاب الذي تتوفر فيه الرئاسة، جيل،

ة إمنا تكون بالغلب، وجب أن تكون عصبية ذلك كانت الرئاس
ا وتتم الرئاسة  النصاب أقوى، من سائر العصائب، ليقع الغلب 

ألهلها، فإذا وجب ذلك تعني أن الرئاسة عليهم ال تزال يف ذلك 
النصاب املخصوص، بأهل الغلب عليهم، إذ لو خرجت عنهم 

م يف ال غلب، ملا صارت يف العصائب األخرى النازلة، عن عصبا
متت هلم الرئاسة فال تزال يف ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إىل 

ّ           ملا قلناه من سر  الغلب ألن . من فروعه األقوىفرع، وال تنتقل إال إىل               
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تكون،
 
     االجتماع والعصبية مبثابة املزاج يف امل
ُ
تكون ال                                   

 
       واملزاج يف امل
ُ
           

وإال مل يتم  فال بد من غلبة أحدمها،   ُ                      يصل ح إذا تكافأت العناصر،
ومنه تعني  فهذا هو سر اشرتاط الغلب يف العصبية، )49(.»التكوين

ا كما قررناه، ويبني لنا  ابن استمرار الرئاسة يف النصاب املخصوص 
ال يصلح إال إذا تكافأت العناصر فال  أن املزاج يف املتكون، خلدون

ّ              بد من غلبة احدمها، وإال  مل يتم التكون خول إذن فالقوة تدخل د .                    
ُ   يف التكوين االجتماعي، ألن لوالها ما مت التكو ن  العنصر اهلام،                                       

ا ت ساهم يف التكوين، -أ:ومعها تظهر مفاجئات عديدة وهي - ب     ُ                أ
أن الشرعية هي تابعة للقوة فهذا، هو  -ج .أن القوي يرتأس القبيلة

 .سر الغلب يف العصبية، القوة هي عنصر من عناصر العصبية الغالبة
ن لألتباع واألنصار دور، يف الرئاسة أيضا، ألن بروز كما أ) 50(

ُ                     ال يتم ص دفة وإمنا يأيت بواسطة  شخص معني يف الوسط االجتماعي،       
عصبية من أهله وأصدقائه وحلفائه، إضافة إىل قوة شخصيته ومهاراته 
ذا ميكنه  وخالله اليت جتعله يعظم ،يف أعينهم ويرضون به زعيما، و

  .أن يبلغ هدفه
  الحركة التطورية للعصبية  : رابعا

للمجتمع نظرة تطورية وحركية، هذا ما جعله  ابن خلدونينظر 
ا مثله مثل اإلنسان، كما يرى  يعطي هلذا األخري أعمارا ومراحل مير 
أن للعصبية مراحل هي األخرى تطورية أو ما نسميها حبركة العصبية، 

ا متر حبركة تطورية تبدأ بتشكلها من خالل الروابط  وذلك أل
الدموية، أي من صلة الرحم والعائلة فتصبح عصبية خاصة حدودها 
القبيلة، مث تتسع إىل عصبية عامة من خالل احللف والوالء واإلجارة 

من  وما جعل اهللا يف قلوب عباده،« ابن خلدونأو احلماية، لقول 
          ُ                                               الشفقة والن عرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة يف الطبائع 

ا يكون التعاضد والتناصر البشرية، هذا يعين أن القرابة  )51(»و
ا جتعل أفراد القبيلة  الدموية تلعب دورا عظيما يف احلياة اإلنسانية،أل
الواحدة يدافعون عن بعضهم ويتبادلون الشفقة والرمحة، كاملناسبات 
واألعياد وعند الضراء يف حالة خطر خارجي، أو عدوان ضد القبيلة، 

املدافعة واملناصرة :لرابطة العصبية دورا مهما يتمثل يفوهنا يكون ل
ضد العدو أو اخلطر املشرتك، التعاون والتكافل لتحقيق املصاحل سواء 

وثالثا دفع الثأر وطلبه وفقا لألعراف والتقاليد  اخلاصة أو العامة
يف  البدوية، حيث يكون لكل واحد منهم مطالب ومطلوب للثأر،

ألن  مدى متاسك اجلماعة داخل القبيلة، وهنا نالحظ نفس الوقت،
ويعين ذلك أن أفراد القبيلة تربطهم رابطة  العصبية تكون خاصة
ابن كما يسميها األنثروبولوجيون ويسميها   القرابة الدموية األولية

بالنسب القريب أي أبناء األب الواحد،تكون العصبية هنا  خلدون

 العصبية العامةأما  .اربجد قوية لقوة الرابطة االجتماعية بني األق
تقوم على النسب البعيد، الن كل عصبية تتألف من عدة  فهي

وال  وهلذا فهي،تقوم على الكثرة داخل الوحدة، عصبيات خاصة،
ُ                                                     ت صبح العصبية قوة سياسية إال إذا التحمت العصبيات اخلاصة 

فالعصبية العامة تربط  )52(.املتنافسة،يف إطار عصبية عامة واحدة
من العصائب ممن يلتقي معه يف النسب العام والنعرة أو  بسواه،البطن 

ُ                        تصله بشعب من القبائل، والعصبيات تض م عن طريق الدخالة، وقد                                   
تكون بتعبري أدق عصبية مصلحة، حيث جند قبيلتان أو أكثر أن من 
مصلحتها أن تتحدا معا ملواجهة موقف طارئ،ال قبل ألحدمها أن 

هد القبيلتان وفق ميثاق خاص،أن تناصر  تواجه مبفردها ،لذلك تتعا
وأن تقف معها صفا واحدا ضد العدو املشرتك،  كل منهما األخرى،

فالتحالف أو التحزب،يؤدي نفس الوظائف اليت تؤديها عصبية 
يف غالبية األحوال، كمسائل رد العدوان والثأر وما إليها وقد  القبيلة،

حبيث ال ميكن  أجيال،يستمر التحالف لفرتات طويلة، قد متتد لعدة 
ولتتوسع الرابطة العصبية وتصبح  )53(.فضه إال بناءا على أسباب قوية

 ،القهر والغلب، الحلف والوالءعصبية عامة يكون ذلك عن طريق،
بضم  هذا يعين أن الرابطة العصبية متتد وتنمو، .الدعوة الدينيةمث 

ُ             عصبيات أخرى أقل منها قوة وماال وجاها تض مها إما عن ط ريق                                      
، فالعصبية بالحلف والوالءالقوة بالقهر والغلبة، أو عن طريق السلم 

وغايتها امللك ولتحقيق  ليست حالة ثابتة، فهي تظهر عند اخلطر،
وضمها إليها، فتزداد قوة  ذلك تسعى كل عصبية للقضاء على غريها،

ُ                                     ُ    على قوة ،مث تبسط س لطتها وتستمر هذه السلطة مدة زمنية لت أسس                  
أوىل مراحل توسع الرابطة العصبية كقوة  بدو يف عامل الغلبة،ت. الدولة

فالبد يف الرئاسة على القوم أن «  ابن خلدونسياسية ،حيث يقول 
م واحدة واحدة، ألن كل عصبية  تكون من عصبية غالبة ،لعصبيا
أقروا باإلذعان  منهم إذا أحست بغلب عصبية لرئيس هلم،

 احد، وإن كانت فيه بيوتات متفرقة،مث إن القبيل الو «) 54(».واإلتباع
        ُ                                                وعصبيات م تعددة  فالبد من عصبية تكون أقوى من مجيعها تغلبها 

ا عصبية واحدة   وتستتبعها، وتلتحم مجيع العصبيات فيها،تصري وكأ
 فالعصبية القوية هي اليت تتطور لتصل إىل الغاية العامة .)55(»كربى

لك والرتف(
 
        التحضر وامل
ُ
ي وظيفة مزدوجة يؤسس فالغلب إذن يؤد ).          

لك،
 
   امل
ُ
ألن صاحب الرئاسة بعد أن يتغلب على  ويقوي العصبية،   

عصبيات أخرى، يصبح رئيسا على العصبيات اليت التفت حول 
عصبيته، تظهر الرابطة العصبية كقوة مسيطرة قادرة على 

وتستمر العصبية بالتغلب على غريها حىت تصل إىل  ،)56(.التغلب
ُ   ا إما أن تقضي واحدة على األخرى، أو تض م وهن عصبية تكافؤها،                                    

ا قوة الدولة وأدركت الدولة يف  الواحدة األخرى، وإذا وصلت بقو
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ا، فيقول  اهلرم، إذا حصل «  :ابن خلدونال جتد مانعا لإلطاحة 
التغلب بتلك العصبية على قومها، طلبت بطبعها التغلب على أهل 

ا أو  مانعتها كانوا أقتاال وأنظارا، عصبية أخرى بعيدة عنها، فإن كافأ
ا وقومها، شأن القبائل واألمم  ولكل واحدة منهما التغلب على حوز
ا قو ة  ا أيضا، وزاد ّ   املتفرقة يف العامل وإن غلبتها واستتبعتها التحمت                                                                
ا وطلبت غاية من التغلب والتحكم وأعلى من  يف التغلب إىل قو

ا قوة الدولة، فإن وأبعد وهكذا دائما ح الغاية األوىل، ىت تكافئ بقو
انع من أولياء الدولة أهل  أدركت الدولة يف هرمها، ُ                          ومل يكن هلا مم            

لك أمجع 
 
       العصبيات، استولت عليها وانتزعت األمر من يدها وصار امل
ُ
                                                   

يعين هذا أن القهر والغلب يكون بالقوة، لضم عصبيات ) 57(.»هلا
سواء  ألخرى إليها،أخرى مبعىن العصبية القوية تضم العصبيات ا

الجابري بالتوسع اآللي للعصبية  وهذا ما يسميه قبلت أو رفضت،
القريبة هلا أوال مث  ، اليت تقوم بامتصاص عصبيات أخرى،الغالبة
أن يدخل شخص أو مجاعة ما  أما احللف أو الوالء معناه، .البعيدة

وهنا يصبح من دخل يف  أو مجاعة أخرى، يف معية شخص آخر،
. لغريها موالي                ٌ كما تصبح اجلماعة   له،مولى  ،والية غريهمعية أو 

وحيدث ذلك بشروط وهي،أن تصبح اجلماعة املتوالة جزءا من الفرد 
بكل ماهلا من حقوق، وما عليها من واجبات   أو اجلماعة املتولية،

كما لو كان الفرد أو اجلماعة أحد األعضاء األصليني، للجماعة 
ة،لدرجة أن املوىل ووليه كان كل منهما اجلديدة، أو العصبية اجلديد

ُ                     يرث صاحبه، مبقدار الس دس يف البداوة العربية فالوالء أو  )58(.                   
وإمنا يتم برغبة اجلماعة   ال يكون بالقوة مثل القهر والغلب، احللف،
يف والية عصبية أخرى، برضا وقبوهلا   مبعىن أن تدخل عصبية، وقبوهلا،

 ء واحللف هناك اإلجارة واحلماية،كل من الطرفني، إضافة إىل الوال
وهي أن تطلب عصبية ما، أن تكون يف محاية عصبية أخرى تدفع 

وهنا تتوسع الرابطة العصبية بضمها روابط  عنها ظلما أو عدوانا،
والعصبيات اليت تدخل يف احللف والوالء تصبح  )59(.عصبية أخرى

ا جزء من العصبية ،اليت انتمت إليها، وذلك باأل   ابن  نفة، لقول                                               ُ وكأ
        ُ             وحلفه لأل نفة اليت تلحق  إذ نعرة كل أحد على أهل والئه،« خلدون

النفس من اهتضام جارها أو قريبها ،أو نسيبها بوجه من وجوه 
وكأنه ينتسب     ُ                          أي ي صبح املنتمي للعصبية باحللف، ،)60(»...النسب

ُ    الل حمة احلاصلة من الوالء مثل حل مة ....«ابن خلدونإليها، لقول                           ُ  
كعامل ثالث   الدعوة الدينيةمث تأيت  )61(»سب أو قريبا منهاالن

أمهية كبرية يف  للدين، ابن خلدونحيث يعطي  لتوسع العصبية،
تشكل العصبية واحتاد أفرادها، لذلك خصص يف الفصل الرابع من 

لك، «الباب الثالث عنصرا يف
 
    أن الدولة العامة االستيالء العظيمة امل
ُ
                                   

وذلك أن «:فيقول )62(.»وة أو دعوة حقإما من نب أصلها الدين،
لك، إمنا حيصل بالتغلب والتغلب، إمنا يكون مبعونة من اهللا يف إقامة 

 
                                                          امل
ُ
  

لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني « :قال تعاىل دينه،
م وسره أن القلوب إذا تداعت إىل أهواء الباطل وامليل يف  )63(».قلو

ف وإذا انصرفت إىل احلق ورفضت الدنيا حصل التنافس، وفشا اخلال
ُ                        الدنيا والباطل، وأقبلت على اهللا احتدت و جهتها فذهب التنافس وقل                                     

ُ                    اخلالف، وحس ن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك          
 ،من خالل هذا النص وبلغة ابن خلدون )64(.»عظمت الدولة

 تنتشر على العصبية إمنا تكون مبعونة من اهللا يف إقامة دينه، فالدولة ال
 إال إذا كان إىل جانبها عامل الدين، إقليم واسع وال يطول حكمها،
وااللتحام عنده هو اتفاق األهواء  .والذي يعني تالحم العصبية

واألهداف، وهذا ال حيصل إال بالدين، وعليه فالدعوة إىل احلق أو 
    ُ       ُ                                             الن بوة هي ب عد ديين من األبعاد اليت تتداخل يف تأليف العصبية،

 يؤدي إىل استئصال التنافس ابن خلدونالن الدين يف نظر  تركيبها،و 
إن الصبغة الدينية ،تذهب بالتنافس ولتحاسد  الذي يف أهل «

فإذا حصل هلم االستبصار يف  العصبية، وتفرد الوجهة إىل احلق،
ألن الوجهة واحدة واملطلوب متساو  مل يقف هلم شيء، أمرهم،

أهل الدولة اليت هم طالبوها وإن كانوا            ُ                عندهم، وهم م ستمتون عليه، و 
أضعافهم، فأعراضهم متباينة بالباطل وختاذهلم لتقية املوت حاصل، 
م وإن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم ويعاجلهم  فال يقاومو

ومن هنا جند صاحب  ،)65(.»الفناء مبا فيهم من الرتف والذل
سية بقوة إضافية، يزود السلطة السيا املقدمة يوضح على أن الدين،

وأن االجتماع  أشد بأسا إىل جانب القوة اليت تولدها العصبية،
 ُ                                                ي ضاعف قوة العصبية ويعمل للقضاء على عوامل الصراع، الديين،

ومثال على ذلك يف اجلهاد من أجل الدولة، يعترب واجبا دينيا فهو 
يؤدي أما امليل إىل الدين  يرى أن امليل إىل الدنيا يؤدي إىل التنافس،

ُ          وااللتحام لطلب احلق واهللا، هكذا تعظ م الدولة  إىل عدم التنافس،                               
وتقوى العصبية، اليت ال تتوسع يف حركتها من خاصة إىل عامة إال 
ُ                                                     مب ساعدة عامل الدين أو الدعوة الدينية ،كما يسميها صاحب 

فالرابطة العصبية عند البدو العرب ال ميكنها أن تتطور إىل  املقدمة،
من غري  فالدعوة الدينية،« .إال بالعامل الديين ة جامعة،عصبية عام

أن النيب جيب أن يكون له ابن خلدون هلذا يؤكد  )66(»عصبية ال تتم
قوم، يصرفون عنه األذى، وإال لن يكون نبيا ألن األنبياء ال 

م،  وهم مزعومون فيمكن أن ينصر اهللا أنبياءه، يستطيعون تبليغ دعو
وجيعل االنتصار بعد  ري بالعادي عند البشر،ولكنه جيعل األمور جت

النشغال  رجل عاش يف األندلس،ابن القسي : مثل . تعب
مل  العصبيات املدافعة عنه، عندما استوىل املوحدون على املغرب،



 
 

173 

يستطع مقاومتهم ألنه ال تعد لديه عصبية تدافع عنه، ويؤكد أمهية 
 عليه وسلم  النبي صلى اهللاوالعصبية يف حديث  الدعوة الدينية،

ّ                 ما بعث اهللا نبيا إال  في منعة من قومه«  جورج البيكاكما  يرى  ،»                
أن صاحب املقدمة  ،السياسة والدين عند ابن خلدونيف كتابه 

يؤكد على دور العصبية والدين، إىل حد أنه يربطهما فبلوغ الدعوة 
حجته يف ذلك تكرار شرحه للحديث «و.الدينية، خيضع للعصبية

الذي  من قومه هي، من عالمات الرئيس، فمنعة ابق،النبوي الس
 ابن خلدون،هذا ،على أن  لبيكاتتجلى فيه العصبية كما يفسر 

حاول التخلص من مأزق العصبية بالتميز بني عصبية اجلاهلية اليت 
ا اإلسالم والعصبية اإلسالمية اليت جتمع الناس على احلق وتوحد  أدا

ابن كما أعطى  )67(.»فرطةصفوفهم وتذهب عنهم األنانية امل
الذي اشتهر المهدي ابن تومرت،مثاال يف التاريخ عن  خلدون

بالعلم والدين مما ساعده على تسلم زمام الرئاسة، وتأسيس دولة 
املوحدين، واستمال قبائل املصامدة يف دعوته، رغم أنه كان من أهل 

 ،وفيكو ماكيافيليوإذا تصفحنا مؤلفات . املنابت املتوسطة فيهم
ة توضح عالقة الدين  نعثر على عبارات متماثلة، وأفكار متشا

ختالف ، أن املسيحية احلقةماكيافيلي يقول  .بالسياسة ونشأة الدولة
اعية تردع ما آلت إليه تأويالت البابوات ويرى يف الدين،قوة اجتم

ذب النزوات البشرية  إن القارئ الفطن،« :بني األفراد،فيقول ،و
يخ روما، على أن الدين نافع لقيادة اجليوش ومساواة، يستدل من تار 

وهنا نستخلص من  )68(».الشعب وتشجيع األخيار وردع املفسدين
أن هذه املسرية تستمر ،حىت تنجح أقوى  حركة الرابطة العصبية،

عصبية يف إدماج غالبية هذه القوى إليها يف قوة واحدة حيث تقوم 
اسب، بدور هام سواء يف تدعيم هذه العصبية القوية يف الوقت املن

نظام احلكم املتمثل يف الرئاسة أو يف االستالء على السلطة،و مع 
هذا تبقى العصبية تلعب دورا كرابطة اجتماعية سياسية يف نفس 
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  الشابات إقتحام و الشباب استحواذ بين:  الجزائري المجتمع في السرية هجرةال ثقافة
  صبيحة كيم.د

  .مستغامن ، باديس ابن احلميد عبد جامعة  اإلجتماعية، ومالعل كلية ، اإلجتماع علم بقسم ،" ب" حماضرة أستاذة
  مقدمة
 رغبتهم ومدى والشابات الشباب فئة على الضوء تسليط أردنا

 بـ الشعيب باملطلح واملعروفة السرية اهلجرة بظاهرة اخنراطهم يف
 يتقامسها اليت الظاهرة هلذه بالنسبة ومضة أول تعترب حيث )1("احلرقة"

م يف تظهر واليت اجلزائري الشباب أغلبية  اخلطابات، عـرب اليومية حـيا
م وحىت) كالراي( واألغاين والكلمات احلوارات  من يستهلكون ال أ
  . اهلجرة لغاية إال وطاقتهم وقتهم

 الشباب طرف من املشكل السرية اهلجرة مشروع أصبح
 البلد يف حياة مشروع لبناء جديدة إنطالقة عن عبارة والشابات

 ظاهرة مسات تظهر حيث خاص إطار يف نضعها هلذا تقبلاملس
  .اجلزائري باجملتمع اخلاصة السرية اهلجرة
 علينا تفرض اجلزائري اجملتمع يف السرية اهلجرة ظاهرة طبيعة إن
 على وتساعدنا كثرية مبعلومات متدنا اليت اجلوانب جبميع اإلملام

ا، إىل الوصول  اهلجرة حول راستناد مراحل تقدمي إرتأينا هلذا خلفيا
  .اجلزائري اجملتمع يف السرية

 مدينة ميناء من احلرقة على لإلقبال ظاهرة تناولنا األوىل مرحلة
 الذكور جنس ومن احلرقة على مقبل 25 عينة مشلت واليت )2(وهران
 تناولنا الثانية املرحلة.سنة 40 إىل 20 مابني سنهم يرتاوح و فقط

 عن سوسيولوجية دراسة ائري،اجلز  الشباب عند اهلجرة مشروع
 حاالت 10 مشلت واليت )3(باجلزائر واملقبالت بإسبانيا احلراقات
 بأليكانت كان الدراسة حاالت من األول ،اجلزء)حرقات( دراسة

 خمتلفة مبناطق كان الثاين واجلزء) فرنسا( بروفانس أكس و) إسبانيا(
) متوشنت عني تلمسان، وهران، والية( للجزائر الغربية اجلهة من

  . سنة 42 إىل 22 بني ما يرتاوح وسنهن
 الظواهر من الشكل هلذا املناسب الكيفي باملنهج استعنا ولقد
ا، عن وكشف فهم حماولني  املقابلة فكانت التقنيات أما أسبا

ا نرى اليت واملالحظة،  اإلجتماعية الوضعية فهم إىل توصلنا أ
 هي إذ وممارسات، سلوكات خمتلف وحتديد والفاعالت للفاعلني
  .والشابات الشباب عند السرية اهلجرة جتربة إطار لتحديد ضرورية

  : الجزائري المجتمع في السرية الهجرة ثقافة -1
 يف الشباب رغبة عرب اجلزائر اجملتمع يف احلرقة ثقافة تظهر
 املركز أجراها دراسة يف الحظناه ما خالل من أوروبا إىل الذهاب
  قد ،2008 سنة يف والتطور الدميوغرايف ليلوالتح للدراسات الوطين

 

 
 فتصرحيهم  شاب، 200 من تتكون عينة على دراسة هذه مشلت
 يؤكدون %25,5 ونصفهم%  59,5 بـ تقدر اهلجرة يف رغبتهم عن

  .  )4( احلرقة يف يفكرون% 33,5 أما السرية للهجرة استعدادهم
ا أخرى )5(دراسة توصلت السنة نفس يف  ،)6(حلريةا جريدة  أجر
 من مبحوث 1364 يف يتمثل الذي الدراسة جمتمع ا صرح اليت

 بأن سنة، 34 إىل 15 بني ما سنهم يرتاوح و فقط الذكور جنس
 50 بـ كانت الظـروف مسـحت اذا احلرقة او السـرية اهلجـرة يف الرغبة
 يف الظاهرة هذه قوة مدى قياس نستطيع.  الشباب حسب% 

 حميطهم يف أنه% 81 بتأكيد احلرقة انتشار ومدى اجلزائري اجملتمع
 دفع على القدرة ولديهم املغامرة خوض على مستعدون اشخاص

  .ذلك لتحقيق عندهم ما أغلى
 يضعون فيها السباقون أي السرية اهلجرة يف األوائل هؤالء
 اليت األخبار خالل من عليها املقبلني من ألمثاهلم اجلذابة األمثلة
 الـراغـبــون الشـبـان هـــؤالء يسـكـنها اليت حياءاأل يف بسـرعة تنتـشر

 )7(اجريناها دراسة وحسب. طريقة بأي السرية اهلجرة عن والباحثون
 اهلجرة رغبة عليه تطغى الشاب فإن السرية اهلجرة ظاهرة حول
" نعيش باغي" الفردية احلرية لتحقيق ميله عن للتعبري كوسيلة السرية
 معرفية، خمتلفة إمكانيات من لديه مبا و بالواقع ذلك يربط أن بدون

 الطريق شـقوا الذين اآلخرين من الغرية ضغط وحتت إقتصادية
  .الصدفة على تعتمد اليت و عشوائية بطريقة وجنحوا
 يف السرية للهجرة دراستها حبكم )8(ليدي فرجيين الباحثة تقدم
 لخال من الذاتية اإلستقاللية أن تستنتج فهي اجلزائري، اجملتمع
 األكثر الشباب وطموحات األحالم من هي والرفاهية اخلاص املسكن
  . البحر إجتياز أو الذهاب حلم أمام وإثارة خيالية
 وال يراقبون ال فالشباب مستقبلية وطموحات آمال غياب يف

 فقط، الساعات لبعض أوروبا عنه تبعد والذي البحر سوى يشاهدون
 من هلم بالنسبة حتقيقا األكثر املشاريع من تصبح السرية اهلجرة هلذا
  .والطموحات األحالم تلك حتقيق أجل

 يف الرغبة ثقافة وهو أساسي عامل يف احلرقة ثقافة حصر نستطيع
 السياسية والصراعات الصعبة اإلقتصادية الظروف أن إذ. الذهاب
 تواجد لفهم تسمح ال الدوافع هذه كل اإلجتماعي، احمليط وتأزم
 نفس تعيش واليت أخرى مناطق غرار على طقاملنا بعض يف اهلجرة

 فاإلجابة. األغلبية وبقاء األفراد بعض ذهاب تفسر ال وايضا الظروف
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 مناطق" إطار يف تندمج املناطق هذه أن  الحضنا األسئلة هذه على
ا حيث الساحلية املناطق نذكر كمثال ،)9("للهجرة حمضة  أهم من أ
 اليت والعالقات اهلجرة تقاليد وعراقة قوة فيها وتربز اهلجرة مناطق
 .بفرنسا تربطها

م عرب ذهنيا يهاجرون الشباب أن نستنتج  يهاجروا أن قبل تأمال
 إليه أشارت الذي الثقايف العامل أمهية على يؤكد فهذا جسديا،
 هلا اليتو  الفردية الرغبة فيه يمن حيث ،)10(ويندان ويدلو كاترين
  .السرية اهلجرة ظاهرة اسباب يف مكانتها

  : ريئالجزا الشباب على الحراق مكانة تأثير -2
 تتحول حيث اجلزائري اجملتمع يف املهيمن النموذج يعد احلراق

 رواد من فيصبح الفرد، جناح عند بطويل عمل إىل السرية اهلجرة
 الشباب، لبعض والبطولة للرجولة حي ومثال الناجحة التجارب
 قام مبا وإفتخاره النعمة ارآث وعليه وطنه إىل رجوعه عند هذا ويظهر
 بسيط عمل بأنه السامعني يغري جذاب شكل يف جتربته وسرد به،

  .السرية اهلجرة يف تطبيقه وحماولة فيه التفكري ميكن وسهل،
 اجملتمع يف للهجرة دراستها خالل من تشري )11(تيتو تراز ماري
 هو جناحا األكثر النموذج انه يعتقد الذكر أن إىل اجلزائري

 وهو الرمسية الغري التجارة جمال يف يعمل الذي الفاعل هو ،"بزناسيال"
 وهذا األخرى الدول و أوروبا يف خاصة اخرى اىل منطقة من يسافر
 مكانة خالهلا من يشكلون اليت كثرية امواال يرحبهم رمسي الغري العمل
 ال اليت املكانة عن يبحثون فالشباب االخرى الفئات من احسن
مجم هلم متنحها   .األصلية تمعا

م يتظاهرون الشباب  آفة من اهلروب أجل من يهاجرون بأ
 ممارستهم من املردود ضعف من يتذمرون الواقع يف هم بينما البطالة

 والبزنسة ومريح سريع ربح إىل يطمحون فهم الرمسية غري لألعمال
ا، و باهلجرة عالقة له كنموذج  صور أهم من يعد فهو شبكا
 بل معرفة أو تعليمي مستوى اىل حتتاج ال واليت تمعاجمل يف النجاح
 تراز ماري تبينه كما والتنقل احلراك. وقفوزية شطارة اىل حتتاج
 خالل من جناحه وحتقيق الفرد حياة بناء اجل من هو )12(تيتو

 القادر بالفرد اجملتمع واعرتاف واملال اإلقامة الوثائق على احلصول
  . حياته يف والنجاح شيء كل ختطي على

 الفرد، جناح عند بطويل عمل إىل تتحول الســرية اهلجرة فظاهرة
 والبطولة للرجولة حي ومثال الناجحة التجارب رواد من فيصبح
 النعمة آثار وعليه وطنه إىل رجوعه عند هذا ويظهر الشباب، لبعض

 السامعني يغري جذاب شكل يف جتربته وسرد به، قام مبا وإفتخاره
 اهلجرة يف تطبيقه وحماولة فيه التفكري ميكن وسهل، بسيط عمل بأنه

 بأنه احلراق ملفهوم بتحديده )13(إمساعيل لعشر يشري وهلذا. السرية

 يواجه والذي احلديث العصر هذا يف" اجلديد البطل" دور يتقمص
  .الدولية احلدود فيها

 قصة يف جتلى مثلما البطولية، للقصص اإلعالم عرض وأيضا
 الصحف خمتلف تناولتها اليت )14(التيتانيك القادر دعب املدعو الشاب

 املختلقة األحياء يف وانتشارها أسـبوع مدى على وهـران مدينة يف
 السلطات إختذته الذي القضائي لإلجراء اجلرائد وإتباع للمدينة
  . األجنبية الباخرة فريق ضد اجلزائرية

 خالل من السرية اهلجرة تشجيع يف دور اهلجرة لشبكات
 للبـلـد اجلـالية زيارات وهو اإلغـراء، يف املتمثلة اإليضاحية لتأثرياتا

ا واإلفتخار أمــواهلا وتـرويج األصـل  شبكات إىل ينظر. وجناحها جر
 عبارة هي ما بقدر اإلجتماعي، الرأمسال أشكال من كشكل اهلجرة
 مغزى هلا أخرى سلع إىل الوصول تتيح اليت إجتماعية عالقات عن
 قدم من وأول. ارتفاعا األكثر واألجور التوظيف مثل ادي،اقتص
 نظرية من هلا مستلهما )15(ماسيه دوجالس هو هذه النظر وجهة

 وبيري كوملان جيمس مثل بارزة بأمساء املرتبطة اإلجتماعي الرأمسال
  .  بوردييه

 يف مهما دورا اهلجرة شبكات تلعب سابقا ذكر ما إىل وإضافة
 عن األسرية العالقات تثمني أو السرية اهلجرة ىعل املقبلني مساعدة
 كنقل أخرى جماالت إىل إتسعت بل املصاهرة أو الزواج طريق

) البزنسة( الشـنطة تــجارة نـشاط دعم مما خمتلفة، أشكال يف البضائع
 البلد يف أسرهم إىل اجلالية ترسلها اليت املالية املساعدات وأيضا
 التبادل( الرمسي الغري لةالعم سوق كبري بشكل نشطت األصل
  ).النقدي

  : الحرقة لظاهرة الشباب إستحواذ -3
 السرية اهلجرة لظــاهرة الذكورية اخلاصية توضح )16(نورية بوخبزة
 سري مهاجر فنقول املهاجرين وصف اجل من املصطلح واستعمال

 حراقة ابدا نستعمل وال  clandestins) الشعيب املصطلح( حراق أو
 احلدود جيتاز الذي كأنه فاحلقيقة clandestines يةالسر  املهاجرة –

 .فقط رجال سوى هم باإلقامة تصريح بدون

 على ثقافيا حىت و اجتماعيا استحوذوا قد الشباب ان نالحظ
 بذكوريتهم افتخارهم خالل من يظهر وهذا السرية اهلجرة ظاهرة

م وبروز اجملازفة هذه يف لنجاحهم  عددلت...) والفكرية اجلسدية( قو
 اجملتمع يف الظاهرة هذه رواد أنفسهم يعتربون فهم االسرتاتيجيات

 نقول مجاعة حالة يف و حراق، احلرقة، نقول إننا وحىت اجلزائري
  .حراقة

 ظاهرة هي السرية اهلجرة ظاهرة أن فيل لوي جون تقرير حسب
 منه النساء ونصيب اإلعالم يتداوله ملا وفقا األساس يف ذكورية
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 غري أمرا يعترب باملخاطر، حمفوفة طرق خالل من فرالس إذ. ضعيف
 عدم بإقناعهن يقومون وذويهن اهلهن ان السيما النساء بني شائع
 بتأشرية عموما يهاجرن فالنساء. مشروعة غري طرق خالل من السفر
 مبجرد قانوين غري وضع يف يصبحن مث األجنبية البالد لدخول قانونية
  .)17(اإلقامة مدة انتهاء
 ملا التجربة هذه خوض على لإلقبال الذكور جنس قتصارإ إن
 فئة غالبا يتحملها وخماطر مشاق وحتمل عضلي جهد من تتطلب
 من كالزواج أخرى إسرتاتيجية فتفضل اإلناث فئة أما فقط الذكور
 واجملازفة اخلطر إحتمال نسبة فيها تكون إذ باخلارج يقطن شخص

 يف السرية اهلجرة اىل منهن البعض تلتجأ هذا فرغم. وأهون أقل
  .اجلزائري اجملتمع

  :الحرقة لظاهرة الشابات اقتحام -4
 املتقدمة الدول حنو اهلجرات تنوع هو اليوم، يدهش الذي
 أن يعتقد الذي املسار يف الشابات وهن جدد، فاعلني واقتحام
 من تتطلب اليت اهلجرة من النوع هذا يف األساسي العنصر هو الرجل
  .املصاعب لتحمل كبرية وطاقة بدنية رةقد عليها املقبلني

 جنسي مزيج  تواجد على )18(مربوك مهدي الباحث يشري
 تبقى السرية اهلجرة هذا رغم ، األخرية السنوات خالل مسجل
 خالل مرافقة تكون ان املرأة على تفرض فاحلرقة. ذكورية عموما
ا  راطهاإلخن طويلة لفرتة أعاق قد التقليدية والثقافة وسفرها، مغامر

 عرفها اليت السوسيوثقافية التغريات بفضل لكن اهلجرة، تيار يف
 املرأة أما. لوحدها فأكثر أكثر اجر خاصة فاملرأة التونسي، اجملتمع
 اىل وينتمني موصومات هن السرية بالطريقة الذهاب تريد اليت

 منت قد القصص خالل من نقلها مت اليت فالتجارب فاسدة، عائالت
  . السرية اهلجرة على املقبلة اجتاه السلبية طيةالنم الصور

 الشابات اقتحام مينع مل هذا الوصم إىل احلراقات تعرض رغم
 جمازفتهن يف الشجاعة من قويا جانبا ويظهرن السرية اهلجرة لظاهرة
 عن للبحث أوروبا إىل للوصول املصاعب هذه وختطيهن هذه،
 فأصبحن صلي،األ البلد توفريه يستطيع ال والذي أحسن ظروف
  . أوروبا حنو فردية هلجرة فاعالت فأكثر أكثر

)19(  جريدة أعلنت الصدد هذا يف
Le soir d’Algérie عن 

 طريق عن السري اإلحبار على أقدمن قد شابة 13 عشرة ثالثة
 وهذا) إيطاليا( سردينيا إىل عنابة منطقة سواحل عرب تقليدي قارب
 جنس على مقتصرة تليس السرية اهلجرة ظاهرة أن يثبت ما

 اجلزائرية للشابة وبارزة أولية مسامهة تعترب آخر إحصاء يف. الذكور
 El جريدة إليه أشارت وكما السرية اهلجرة ظاهرة إطار يف

Watan
 قد سنة 18و 19 سنهما يرتاوح حراقتني شابتني أن )20(

 صباحا السادسة الساعة على) وهران والية( بطيوة منطقة من أحبرتا
 السرية اهلجرة ظاهرة لنمو بالنسبة احلدث خطورة زيرب  وما

  ).احلراق( الذكور صنف يستعملها اليت الوسائل نفس واستخدام
 الشابة مشاركة اإلعالم ابراز رغم أن تؤكد )21(نورية بوخبزة
 يف ا معرتف غري تبقى فهي. واالجتماعية العمرية الفئات مبختلف
 حمض، ذكوري جملال مقتحمة ىباألحر  أو كـمشاركة بوجودها اجملتمع
ا يضعون والباحثني واملالحظني الصحفـيني أن وتضـيف  الغري هجر
 اجلنس يف يعملن إما فهن الدعارة او االجرام شبكات اطار يف شرعية

 .النساء يف للمتاجرة ضحية أو

 رغم الشابات فئة إخنراط عن مقاهلا يف )22(صافية دجازية تأكد
 بعض خالل من متواجدة فهي راسة،الد هذه يف إدراجها عدم

 20 حوايل عنابة بوالية 2008 أوت شهر يف حيث اإلحصائيات
 فاعلة هي الشابة أن تعترب إذ. عليهم القبض مت حراق 103 من فتاة

 يف احلق وهلا الطرق وبكل الثمن كان مهما الذهاب يف ترغب
 الفاعالت هلؤالء حمرك يصبح هذا كل أفضل، حياة على احلصول

ن اجملازفة أجل من   .احلدود حرق خالل من حبيا
 النسوي العنصر اخفاء احلدود شرطة مراكز تتعمد املقابل، يف

 رغم احلراقات، ختص ارقام اي تقدمي بعدم السرية اهلجرة ظاهرة يف
 باإلحصائيات تصرح فهي البحر يف وترصدهن حماولتهن ايقاف
 ظاهرة يف كفاعلة هاتعترب  ال األنثى أما فقط، الذكر باحلراق اخلاصة
م باعتبارهم السرية اهلجرة  ميس حساسا موضوعا يواجهون ا
  . اجملتمع
 الفكرة هذه حيملون السرية اهلجرة ظاهرة مع يتعاملون الذين إن
 مع وحتاورنا تلمسان، والية أمن ملركز زيارتنا فعند املهاجرة، عن

 اهلجري رالتيا يف املرأة تواجد عن يتحدث مل اهلجرة، مبكتب موظف
 أكد الصحفية، املقاالت بعض بذكر تواجدها على إصراري وعند
ا بفكرة لكن املعلومة تلك   السرية اهلجرة أن ومعتبارا مهمة ليست أ
  غري ال الصدفة من هي املرأة مشاركة وأن حمظة ذكورية احلرقة أي
ا   .اجملتمع مبواصفات إمرأة ليست أل

 حترق يل اجملتمع و ال،أص إمرأة شي ما حترق يل املراة" 
 من ماحشمت نستغرب راين فيه، والو بقا ما املرأة يف

 "باينني راهوم نساء هذا عارفة وراكي واحد، من وال عايلتها

 األصل البلد يف األفراد أذهان يف الراسخة التمثالت هذه أمام
 يغري ال فهذا البلد، أو املكان غرينا فمهما املهجر، بل يف وحىت
 اجلندري، التمييز على تبين اليت الذكورية الثقافة موقي تعاليم

 ما كل وجترمي وإدانة املشرفة املرأة وهو وحيد بالنمودج واإلعرتاف
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 وذات وحراك وفكر وسلوك مظهر من املعايري هذه يتعدى
 .وشخصية

  : السرية الهجرة في الحراقة مع الشابة تفاوض -5
 طبيعي، بشكل كان اهلجرة تيار يف الفاعلة تواجد أن إعتقدنا

 اآلخرين، احلراقة طرف من قبوهلا يف صعوبات واجهت الواقع يف لكن
ا يف تشكيكا ولقيت  الظاهرة، هذه إلقتحامها واملعنوية اجلسدية قدر
  .القارب يف احلراقة جلماعة إلنضمامها إسرتاتيجية وضع عليها فكان

 قاحلرا واعتبار احلرقة جمال يف الشاب مع الشابة مفاوضة فكرة
 فهي  اجملتمع، يف الشاب يفعل كما يرفضها وال مثله حقيقية كفاعلة
 يركبون الذين واحلراقة املمرر حىت أو واألخ كالزوج الذكر مع تتفاوض
  .القارب يف معها

 مقبوالت غري هن النساء أغلبية أن )23(إسكوفيي الباحثة وتشري
ا حبكم وذلك القوارب، منت على  السفر، هذا ملثل ضعيفة أ

ا يأخذ أن ويفضلون  الذي هو الرجل ألن عنها، بدال رجال مكا
  .للعائلة اإلقتصادي باجلانب يتكفل

 والعمل به خاصة جماالت يف إحتكاره الرجل يواصل أنه نالحظ
 مل هذا لكن السرية، اهلجرة ظاهرة عن اإلمكان بقدر املرأة إبعاد على
  .املرافق ةإسرتاتيجي وضعت بل كفاعلة املرأة عزمية من يثبط

 بالنسبة أما هلا، بالنسبة فرديا قرارا يكون احلرقة، يف األنثى تواجد
 يف الذكر تشارك فهي مبفردها يكون فال السرية، اهلجرة مشروع لتنفيذ

 من يكون تعرفه فهي هلا حامي مرافق دور ويتخذ احلراقة اجلماعة
  .ثاتاملبحو  تصرحيات حسب احلومة ولد أو األخ أو كالزوج املقربني

 عليا يدورو وحدي نروح خناف: " 29 السن فتيحة،
 معايا يقعد جوارينا لود قولت البابور، نركب ماخلونيش و
 "عليا الدار موصيينه راهم بلي قول و

 أنا ، معاهم تفاهم هو راجلي: " 42 السن فطيمة،
 قاللهم و يعرفهم كان  بصح معاهم، وركبت رحت غي
 تصرا كو قالوله ، غاوشماب ملول مريت، معايا جايا راه

 قاللهم بصح ردوين، تقولننا وتقد تصرب مغاديش حاجة
  "ندير شراين عارف راين ماختافش، راهي

 متكونة مصغرة مجاعة لتشكل الشابات جتتمع أخرى حاالت يف
 على للحصول تتفاوض فهي الذكور، وسط يف أكثر أو حراقتني من

 هذه خوض على اقدر  من الباقني بإقناع وهذا القارب يف مكان
 حالة يف إرتباكها أو قرارها عن دقيقة آخر يف الرجوع وعدم املشقة
 احلرقة خوضها من ومتأكدة عازمة هي إذ. عاصفة أو عطل حدوث
  .ذلك على نيتها حلسن كضامن الذكر فتستعمل

 يف ورحنا صحبيت، مع تفامهت: "  38 السن هوارية،
 دايرة كنت معاها كنت كي وحدي، نروح ما خري رحبا،
  " نفشل باالكش روحي بصح خفتش، وما كوراج،

 الوضعية العائلة، ربة ومسرية املطرودة سامية من كل حالة يف أما
 كمشاركات الفاعالت فتقبل األخريات، احلراقات عن متاما إختلفت
 بالنسبة جديد سلوك هلن بالنسبة كان احلرقة، ظاهرة يف حقيقيات
 املنحطة الصورة وهو الذكورية، الثقافةو  العقليات، تغري وهو للذكر،
 الذكور احلراقة اجملتمع نفس ويف اإلجتماعي، احمليط طرف من للحراقة
 السائدة األفكار حمطما األنثى، مشاركة يقبل و الصورة هذه يتقبلون

  . التغيري بداية يف املرأة مع ويساهم اجملتمع يف
 يديرو مادابيهم باسور يل حىت: "24 السن أمينة،

 يالميونا وحدها، ماتكونش خاطرش عال  بعض مع نسا
 يعرف واحد مادابيهم وحىت وحدخرين، رجال مع بابور يف

  "املشاكل ومايصروش متفامهني، يكونو باش الخر
 السرية، اهلجرة لعملية اخنراطها يف الفاعلة إطمئنان عدم إن
 من حلظناه ما وهذا ذكر، شخصية تقمص اإلمكان بقدر حتاول
 تلفزيونية حصة خالل من  الصحفي به قام الذي روبورتاجال خالل

Envoyé Spécial الثانية الفـرنسية القــناة يف France2 عـرض مت 
 la عنوان حتت اسبـــانيــا نــحو املـغـرب من عـبـورا سريني ملهاجرين رحلة

traversée clandestine، 24(صحـــفي قـام(
 Grégoire Deniau 

  .2004 سنة يف األفارقة من جمموعة مع سريةال اهلجرة بتجربة
 جمموعة يف فتاة على عثوره عند الصحفي فعل ردت أدهشتنا

 أنثويتها، من التأكد من حنن حىت نتمكن مل وهلة أول يف احلراقة،
ا، وحىت شعرها وقصر جسمها حنافة بسبب  هي تصرح مل إن حركا
 اجلزائريات للحراقات بالنسبة التقمص هذا يكن مل. هذا لوحدها
 يف املوجودة الفيديوهات بعض من مجعناها اليت فالصور الدرجة ذه

 يف كشابة تظهر ال أن على اإلمكان بقدر حماولتهن تبني األنرتنيت
 وشعرها مالحمها لتخفي والقبعة الفضفاض الرياضي بلباسها القارب
  .الطويل

 يف الفئات، خمتلف من األنثى تواجد إمكانية رغم أن نستنتج
 مقارنة أكثر والسرية واحليطة التخفي شكل يأخذ فهذا احلراقة قارب
 يف حقها على تفاوض وبعد وإعتزاز فخر بكل خيوضها الذي بالذكر

 احلاالت بعض ويف الذكر مثل مثلها السرية اهلجرة هذه يف تواجدها
ا  التصورات كل حيطم الذكر أن هذا، من أبعد إىل تسري توقعا
 نفس يف يضعها و املرأة، يتقبل و اجملتمع يف عليها نشأ اليت الذكورية
  .احلرقة خالل من مثله املستوى
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   خـاتـمة 
 ألن نفسه، يفرض اجلزائري اجملتمع يف السرية اهلجرة واقع إن
 شـبـكات خالل من إستمرارية على يساعدهم من وجدوا احلراقة
 و بالقوانني بأتع  مل و فيه، تستثمر و اهلجـرة هـذه ترتصد اليت املمررين

 ثقافة إىل حتولت بل واإلستقبال، األصل بلد يف املتشددة اإلجراءات
 لتحقيقه يسعى حلما أصبحت و الشباين الوسط أذهان يف راسخة
 يف إخنراطه ذا و الظروف له مسحت إذا وجزائرية، جرائري كل

  .السرية اهلجرة
 ائرياجلز  اجملتمع نظرة أن دراستنا خالل من توصلنا هذا رغم
 التشجيع بني تتمحور حيث والشابات، الشباب عند ختتلف للحرقة
 وبكل الثمن كان مهما الذهاب يف الرغبة ثقافة تأثري وحتت واملنع
 هاجس تصبح حيث أوروبا يف أفضل حياة على للحصول الطرق
م اجملازفة حىت وشابات شباب كل ألجله يعيش  يلتقي وهنا حبيا

ا على احلرقة إعتبار يف الشباب  من للخالص الوحيدة الوسيلة أ
  .املعاناة
 يف لكن اجلزائري اجملتمع يف اإلجيابية الصور من احلراق جناح إن
 والشابة الشاب فمكانة بالفشل اجملازفة هذه اصطدمت اذا املقابل
 رمز هو الطرد أن )25(تيتو تراز مري تصف حيث مباشر بشكل تز

 بدون العودة )26(لعشر وإمساعني االجتماعي املوت يعين الذي الفشل
 حقيقية خسارة عن عبارة هي العودة ربح، بدون العودة شيء، أي
ا على الفاعل طرف من تعاش واليت  تأثري ذات اجتماعية إهانة أ
 مكانة اعتبار واعادة الضمري تأنيب بالعار، االحساس( القوي رمزي
  ...).  االجتماعي احمليط يف االسرة

 اجتياز يف جناحه عدم نتيجة أمل خيبة هو نالوط إىل الرجوع
 يصران والشابة الشاب فإنه ذلك من وبالرغم اعرتضته اليت احلواجز
 ومن وكأنثى كذكر القوية شخصيتهما عن والدفاع احملاولة إعادة على
 .اجملتمع ويف العائلية يف مرموقة مكانة إلسرتجاع أخرى ناحية

 السرية اهلجرة على الشباب إقبال عند رمسيةال الوثائق حرق هي معناها يف احلرقة  .1
 .أوروبا إىل الوصول حماولة من متنعهم اليت واحلدود السفر قوانني خرق وأيضا
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2006. 
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  ).    ّ  عالئقي ة             ّ  ات ودالالت نظري ةمفاهيم واستراتيجي.  (  ّ       ّ      ّ االت صال الت سويقي  
  مغتات العجال

  ، جامعة وهرانعلم اجتماع االتصال: تخصص 
 

   تمهيد
يشكل االتصال اجلزء املهم من نشاط أي مؤسسة يف تفاعلها 
الداخلي واخلارجي، كما ميثل االتصال التسويقي بدوره اجلزء األكرب 

مع البيئة  من هذا االتصال، وحتديدا يف التفاعل اخلارجي للمؤسسة
ا فهو يسعى لتحقيق أهداف املنظمة اإلسرتاتيجية املتمثلة . احمليطة 

يف بلوغ مستوى املبيعات واحلصة السوقية املقررة، إىل جانب حتقيق 
وحتسني صورة املؤسسة . األرباح من خالل رفع مستواها وحتسينها
ا   .وتعزيز مكانتها يف إطار البيئة احمليطة 

تصال التسويقي يعترب أكثر مشولية واستجابة وميكن القول أن اال
لتلك التغريات احلاصلة يف السوق واملؤسسة، وهو األداة الفعالة يف 
التواصل واالستمرار معها كما متتد آثاره وانعكاساته إىل ما هو داخل 
املؤسسة وخارجها، وهذا ما أعطاه حالة التكامل فيه وأعطاه البعد 

  .التنفيذاالسرتاتيجي يف التخطيط و 
  ــ تعريف االتصال التسويقي 1

: االتصال التسويقي مصطلح ومفهوم مركب من كلمتني ومها
  .والتسويق االتصال

، يف القواميس العربية، كلمة مشتقة من مصدر لغوياأما االتصال 
ْ  وص ل" ُ   أنظ ر (الذي يعين أساسا الصلة وبلوغ الغاية "   القاموس احمليط "  

أما قاموس أكسفورد فيعرف "). وصل"، كلمة "لسان العرب"أو 
بالكالم (نقل وتوصيل أو تبادل األفكار واملعلومات "االتصال بأنه 

 )1( ).17، 1993: أبو عرقوب، إبراهيم(، )أو الكتابة أو اإلشارات

ّ                        وي عر ف االتصال لغة كذلك بأنه  الوصل بني شيئني، أي وجود " ُ  
أما يف كل  .)2()46 الفريوز أبادي، د س، " (عالقة شيء بشيء آخر

من اللغتني االجنليزية والفرنسية فيقابلها مصطلح 
)Communication ( مع اختالف يف النطق طبعا، املشتق بدوره
، اليت تعين الشيء )Communis(أصال من الكلمة الالتينية "

حممد سيد (أي يذيع أو يشيع  )Communicare(املشرتك وفعلها 
عىن مشرتك، ما يعين مب) Commun(، أي )3( )"23، 1982: حممد

املعلومة املرسلة، : وتعين  الكلمة. "إقامة عالقة مشرتكة بني طرفني
الرسالة الشفوية أو الكتابية، شبكة الطرق وشبكة االتصاالت، كما 

  .)4( "تعين األفكار واملعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أو الرموز
 
 
 

 Rickard(" ريكارد اندي"، فيعين حسب فنياأما االتصال 

Indy " ( عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها، إثارة استجابة نوعية
، أي أنه )18، 1982: مصطفى حجازي" (لدى مستقبل نوعي

  )5( .عملية مقصودة، هادفة وذات عناصر حمددة
تبادل : فاالتصال حسب قاموس املورد هو: أما اصطالحا

بة أو اإلشارة األفكار واملعلومات واآلراء عن طريق الكالم والكتا
سواء يف شكل إمياءات أو ذبذبات مسعية او مسعية بصرية سلكية  

  )6(). 08، 2003دليو فضيل، . (كانت أو السلكية

فريى بأن )  Charles Colyتشارلز كويل، (أما عامل االجتماع 
ذلك امليكانزم الذي من خالله توجد العالقات "االتصال يعين 

العقلية بواسطة وسائل نشر هذه  اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز
: حممود عودة" (الرموز عرب املكان واستمرارها عرب الزمان

1988،7.()7(  

تشارلز كويل مع جون ديوي باعتبارمها من علماء (كما يشرتك 
عملية اجتماعية " االجتماع األوائل بأن مفهوم االتصال ما هو إال

ا األفكار واملعلومات بني الناس   )8( ".تنتقل 
، فهو )Ch. R. Wrightرايت، . تشارلز ر( أما عامل االجتماع

" االتصال هو عملية نقل املعىن  أو املغزى بني األفراد"يرى بأن 
  )9().21، 1985اجلردي، نبيل عارف، (

فريى يف مصطلح )  George Lindberghجورج لندبرج، (أما 
قد تكون  نوع من التفاعل حيدث بواسطة الرموز اليت"بأنه " االتصال 

 ..."حركات أو صور  أو لغة أو أي شيء آخر يعمل كمنبه للسلوك

   )10( .)29، 1986: حممد سيد حممد(
بأن مصطلح االتصال حني " فريى ) تشارلز موريس،(أما 

نستخدمه بشكل واسع النطاق فإننا نتناول األفراد يف أمر 
  )11(".معني

راء والرتويج لفكرة وعليه فاالتصال حيقق املشاركة يف الوقائع واآل
أو موضوع أو منتج عن طريق انتقال املعلومات واألفكار واالجتاهات 
من شخص أو مجاعة إىل أشخاص أو مجاعات أخرى، وميكن 

، ويتم استخدام رموز )مؤسسة(للشخص أن يكون طبيعيا أو معنويا 
ذات معىن مشرتك موحد، ويكون مفهوما لدى طريف العملية 

  .االتصالية
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تدفق : تصال يتم بني املؤسسة ومجهورها فهو عبارة عنوكون اال
وانسياب املعلومات من املؤسسة إىل اجلمهور ومن اجلمهور إىل 

 .املؤسسة يف عالقة تبادلية مستمرة

ّ   إمساعيل الس يد(ويعرف  ا عملية تنمية )           االتصاالت التسويقية بأ
لكني، وتنفيذ جمموعة من برامج االتصاالت املقنعة اخلاصة باملسته

  )12(. وذلك عرب فرتات زمنية حمددة
، )AMA(أما مفهوم التسويق  حسب مجعية التسويق األمريكية 

 صمم ة لتخطيط وتسعري "هو 
َ                نظام كلي متكامل ألنشطة األعمال امل   
ُ
                               

وترويج وتوزيع السلع واخلدمات القادرة على إشباع رغبات 
 )13( ".املستهلكني احلاليني واملتوقعني

اتباع املؤسسة ألنشطة تسمح بتسهيل وصول  ويشري هذا إىل
م، ومن بني  م وحاجا املنتجات إىل املستهلكني إلشباع رغبا

  .توفري املنتجات وتوزيعها: األنشطة املتبعة
فيعرف التسويق بأنه ( Philip Kotler) أما فيليب كوتلر 

جمموعة من املفاهيم األساسية اليت ترتبط مضامينها باحلاجات "
اإلنسانية والسلع واخلدمات املتاحة، إضافة إىل ما تتطلبه  والرغبات

  )14( ".من عمليات مبادلة وتعامل و أسواق
ُ   َ ي عىن  "فريى بأن التسويق ) حممد سعيد عبد الفتاح(أما الدكتور 

                                ِ           ِ                 بتوجيه تدفق السلع واخلدمات من املنت ج إىل املستهل ك النهائي أو إىل 
ط الذي بواسطته تتصل السلع مستعمل السلعة أو اخلدمة، وهو النشا

  )15( ".املنتجة باألسواق اليت حتتاجها
حتقيق املؤسسة ألهدافها من :  أما دافيد جوبر فيعرفه على أنه

خالل مقابلة احتياجات وتوقعات املستهلك بطريقة أفضل يف ظل 
  ).15، 2001أمني عبد العزيز حسين، . (املنافسة

  :ل التعاريف السابق وهيوميكن استنتاج العناصر اآلتية من خال
ــ التسويق جمموعة جهود تتسم بالتكامل واالستمرارية ملقابلة 

  .احتياجات املستهلكني
منتج، تسعري، توزيع، اتصال (ــ وجود عناصر متكاملة للتسويق 

  ).تسويقي
ــ عملية االتصال أمر ضروري يف عملية التسويق إذ يكون مصاحبا 

  )16(.جلميع العناصر
صال من أبرز العوامل اليت أنشأت عالقات اجتماعية يعترب االت

بني األفراد، وأن احلاجة إليه جعلته مير بعدة مراحل حنو التطور 
املستمر مكنت هؤالء األفراد من تنظيم وتنسيق األعمال والنشاطات 
فيم بينهم من خالل تبادل معلومات وأفكار واليت تكون أوال وأخريا 

  .مضمون االتصال

طار ومن أجل التأثري على عادات وسلوك خمتلف ويف هذا اإل
الشرائح املستهدفة  تلجأ املؤسسة إىل اعتماد هذا التفاعل وتبادل 
املعلومات واألفكار مع هؤالء باستعمال وسائل حمددة لغرض حتقيق 

  .  أهدافها املسطرة وفقا لطبيعة كل شرحية
مات كما أن رجل التسويق يستخدم هذه الطرق يف توصيل املعلو 

ا إىل القطاعات السوقية  التسويقية اخلاصة بالشركة ومنتجا
املستهدفة، حيث أن مهمة االتصال التسويقي هي إخبار وإقناع 
وتذكري املستهلكني عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة حىت يقوموا 
باالستجابة للمنتجات من سلع وخدمات اليت تقوم الشركة بتقدميها 

لوبة من قبل املستهلكني ميكن أنت تأخذ عدة هلم، واالستجابة املط
أشكال أو صور ابتداء من املعرفة باملنتج وانتهاء بعملية القيام 

  .بشرائها
أحد فروع االتصال اإلداري، لذلك  االتصال التسويقييعترب 

ينبغي الوقوف على مفهوم االتصال اإلداري قبل التعرف على معىن 
  .االتصال التسويقي

العملية اليت "دارة االتصال اإلداري، على أنه يعرف علماء اإل
دف إىل تدفق البيانات واملعلومات الالزمة الستمرار العملية 

اهلابطة، (اإلدارية عن طريق جتميعها ونقلها يف خمتلف االجتاهات 
داخل اهليكل التنظيمي وخارجه، حبيث تتيسر ) الصاعدة، األفقية

  )17(. تعاملنيعملية التواصل املطلوب بني خمتلف امل
تدفق وانسياب املعلومات "أما االتصال التسويقي فهو عبارة عن 

من املنظمة إىل اجلمهور ومن اجلمهور إىل املنظمة عن طريق خمتلف 
  )18(".الوسائل االتصالية التسويقية

االتصاالت التسويقية هي "كما يعرفها إمساعيل السيد بأن 
االتصاالت املقنعة اخلاصة عملية تنمية وتنفيذ جمموعة من برامج 
  )19( ".باملستهلكني وذلك عرب فرتات زمنية حمددة

 Philip Kotler Et Bernard(أما فيليب كوتلر وبرنار ديبوا  

Dubois ( ما يتفقان على تعريف  االتصال التسويقي على أنه "فإ
ّ       جمموعة  من اإلرساالت املرسلة من طرف املؤسسة واملوج هة إىل                                             

اه متعامليها  ّ    دف إيصال معلومات قابلة لتغيري سلوكهم يف االجت                                          
  )20(".املرجو

فيعرف االتصال بأنه ) Claude Demeure(أما كلود دومور 
جمموعة معلومات، رسائل وإشارات من طرف املؤسسة حنو زبائنها "

وموزعيها وأصحاب الرأي وإىل مجيع الفئات املستهدفة بغية حتقيق 
  )21(".هدف جتاري
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جمموعة "كن أن نستنتج بأن االتصال هو عبارة عن مما سبق مي
ا وذلك  ا املؤسسة للتعريف بنفسها أو منتجا األعمال اليت تقوم 

ا من طرف املستهلكني   )22(".خللق ظروف جيدة لشراء منتجا
عن طريق وسائل اإلعالم األداة الرئيسية  الرتويجويعترب 

ثري من الكتاب فريون لالتصاالت التسويقية داخل املنظمة، أما الك
أن االتصاالت التسويقية تتكون من كافة عناصر املزيج التسويقي، 

        َ         فمثال املنت ج يتضمن . ألن كل عنصر منه يؤدي مهمة اتصالية معينة
عناصر اتصالية تتمثل يف املعلومات اليت يتضمنها الغالف، 

اخل، واليت من خالهلا متكن املستهلك من التعرف على ...العالمة
  .نتج ومكوناته، وهكذا مع السعر وحىت التوزيع كذلكامل

وغريمها من   kotler , Brochand) (كما يرى كوتلر وبروشان 
الباحثني العرب أمثال عبيدات حممد إبراهيم أن للرتويج معىن اتصايل 
أقوى من باقي عناصر املزيج التسويقي، وأنه األداة األساسية اليت 

بيعة نشاطها، استخدامها يف حتقيق جيب على املنظمات أيا كانت ط
  . عملية االتصال مع البيئة اخلارجية

ذلك العنصر "ويعرف عبيدات حممد إبراهيم الرتويج على أنه 
املتعدد األشكال واملتفاعل مع غريه من عناصر املزيج التسويقي 
واهلادف إىل حتقيق عملية االتصال النامجة بني ما تقدمه املنظمات 

ت أو أفكار، تعمل على إشباع حاجات ورغبات من سلع أو خدما
 ".املستهلكني من أفراد ومنظمات

)23(
     

ويبدو من هذا التعريف أن الرتويج هو أحد عناصر املزيج 
التسويقي اهلادفة إىل إقناع املستهلكني املستهدفني بأن ما يتم الرتويج 
م وأذواقهم، كما يهدف إىل م ورغبا  إليه يعمل على إشباع حاجا
حتقيق عملية االتصال بني ما تقدمه املنظمة من سلع وخدمات، 

  .وبني املستهلكني يف األسواق املستهدفة
التعريف، اإلقناع، : ومنه فإن األهداف الرئيسية للرتويج هي

التذكري، وحتفيز املستهلك باملنتج، وذلك باعتبار أن الرتويج هو 
  .نشاط االتصال التسويقي
دوات اليت تعتمد عليها املنظمة يف خلق ومن بني العناصر واأل

اإلعالن، البيع الشخصي، : االتصال بينها وبني املستهلك جند
   .تنشيط املبيعات، والنشر الذي يعترب األداة الرئيسية للعالقات العامة

  ــ خصائص االتصاالت التسويقية 2
ــ متثل اتصاال ذو اجتاهني، حيث أن املعلومات تتدفق من املنظمة 

  ).املعلومات مرتدة(اجلمهور ومن اجلمهور إىل املنظمة  إىل
ــ يتم من خالله حتقيق أهداف كل من املنظمة واملستهلكني، حيث 
تسعى املنظمة إىل التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني 

ا، ويهدف املستهلك إىل إجياد  املستهدفني لصاحل منتجا
  .املنتجات اليت تشبع حاجاته ورغباته

ّ     يتأثر االتصال التسويقي بعوامل الش وشرة                                *  )Bruit ( اليت تؤدي
  :إىل حتريف معىن الرسالة، ومن هذه العوامل جند ما يلي

ــ احلالة النفسية للمرسل إليه أو مستقبل الرسالة من مرض أو إرهاق 
  .أو مزاج متعكر

ــ املؤثرات املختلفة اليت تتنافس على جذب انتباه مستقبل الرسالة، 
  .ل اإلعالنات املنافسة ومؤثرات البيئة اخلاصة مبستقبل الرسالةمث

ــ عدم اختيار الوسيلة املناسبة، أو حدوث خلل يف البث أو 
  )24(.النشر

  ــ نموذج االتصال التسويقي 3
عملية االتصال التسويقي عملية معقدة العتمادها على عدة 

ا توج ه للعديد من األفراد وذوي الثقافا ّ                                وسائل وكو ت والدوافع               
أن "وهذا يوضحه ثامر البكري عندما يؤكد   .واالجتاهات املختلفة

االتصاالت التسويقية يف جوهرها اتصاالت هادفة ومصممة مسبقا، 
وليست حالة عرضية أو اجتهادية من قبل القائمني عليها أو املنفذين 
ا أساسا تقوم على خلق تأثري وإقناع وتذكري مبضمون وحمتوى  هلا، أل
الرسالة املستهدفة للجمهور والعمل على تعزيز العالقة ما بني 

  )25( ".الطرفني
فنموذج االتصال التسويقي يتكون من العناصر اليت تؤدي إىل 

كون االتصال  الفعال يهدف إىل . تفاهم بني األطراف املتصلة
تبادل احلقائق واألفكار واآلراء واملشاعر من خالل تقدمي أو تلقي 

   .املعلومات
ويتكون منوذج عملية االتصال من أربعة عناصر رئيسية تنظم 
وظيفيا لتؤدي الدور املتمثل يف إيصال املعلومة أو الرسالة إىل 
املستهدف من طرف املؤسسة، واضحة ودقيقة املعلومة وهذه العناصر 

  ).ـاملستقبل4، )قناة الرسالة(ـالوسيلة  3ـ الرسالة،  2ـاملرسل، 1: (هي
  . يظهر مراحل تدفق الرسالة وهذا الرتتيب

ل، 1ـ  3 ِ    ــ المرس     ):المصدر(       
من يقوم بإرسال املعلومات إىل املرسل إليه، وحياول التأثري " وهو 

  )26(".عليه خالل اختباره للرسالة والوسيلة املالئمة
كما يعترب املرسل نقطة انطالق العملية االتصالية، حيث يقوم 

املستقبل، وقد يكون يف هذه احلالة إىل ) املعلومات(بإرسال الرسالة 
منظمة صناعية أو جتارية أو خدمية، وللمرسل األثر الكبري يف جناح 

الثقة فيه، خربته العالية، (عملية االتصال من حيث مصداقية املرسل 
قبول (، ودرجة قبوله )مستواه التعليمي اجليد، التأثري على املستقبل

، وقدرته )بول وحمبوب ومألوفاملستقبل لرسالة املرسل كلما كان مق
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استخدام األسلوب املالئم االنتقاء، اإلملام مبهاريت التحدث والكتابة (
  ).واختيار الوسائل املناسبةـ للتأثري على املستقبل

كما يعرف  املرسل على أنه املصدر الذي تصدر عنه الرسالة 
ا املختلفة، وهو عبارة عن فرد أو منظمة لد يه فكرة االتصالية مبحتويا

أما يف االتصال التسويقي . أو معلومات يريد مشاركتها مع اآلخرين
فإن املرسل قد يكون املؤسسة أو أحد رجال البيع لديها، أو أحد 

، تستعني ...)مثل شخصيات مرموقة، رياضية، فنية(األفراد احملايدين 
  ).املستقبل(م املؤسسة لتقدمي أفكارها للقطاع السوقي املستهدف 

ضمن مصادر االتصال مصدرين أساسني إحدامها رمسي وتت
كاألصدقاء والعائلة (، وثانيهما غري رمسي )كرجال البيع ممثل الشركة(

إخل، إىل جانب قادة الرأي الذين حيظون باهتمام رجال ...واجلريان
             ُ                                     التسويق، حبيث ي ستخدمون يف الرتويج اإلعالين من أجل تعميق 

  ).لك حنو العالمة السلعية أو اخلدميةاملدرك احلسي اإلجيايب للمسته
  :ــ الرسالة 2ـ  3

تعترب جوهر عملية االتصال فهي متثل مضمون وحمتوى عملية 
االتصال التسويقي، ويقصد بالرسالة جمموعة التغريات اللفظية وغري 
اللفظية تنتقل من املرسل إىل املستقبل، وغالبا ما حتتوي الرسالة على  

عمرو خري الدين، . (حركات وموسيقىكلمات وصور وإمياءات و 
  ). 389، ص 1995

هي جوهر "بأن الرسالة ) الدكتور ثامر البكري(كما يعرفها 
ا متثل املضمون أو احملتوى لعملية االتصال  عملية االتصال أل
التسويقي وهي تتكامل مع قناة االتصال وتتوافق معها، وميكن أن 

على شكل كالم، إشارات، تكون الرسالة املوجهة إىل الطرف اآلخر 
  )27( ...".سلوك، كتابة،

هي جمموعة الكلمات  أو الرموز أو الصورة أو األرقام أو "و
اإلشارات اليت تعرب عن األفكار اليت يريد رجل التسويق أن يقدمها 
إىل مجهوره وتعترب الرسالة أكثر مكونات العملية االتصالية تأثريا على 

مكن من جذب انتباه املستهلكني اجلماهري املستهدفة، وحىت تت
بطريقة فعالة، البد للمرسل أو املسوق أن يبدأ أو ينهي رسالته 
االتصالية بشكل يثري االنتباه واالهتمام، كالرتكيز على الصورة 

  . اجلذابة والشعار الراسخ
فاملسوقون يولون أمهية بالغة حلجم الرسالة اليت ستنتقل عرب 

ها، حيث يعملون على صياغة وسائل االتصال مهما كان نوع
واختيار وضبط كل من حجم العنوان باعتباره ملفت لالنتباه وحترير 
ا اليت  النص يف عباراته بدقة واإلملام بتفاصيل الصورة و ضبط ألوا
تتناسق وتتبع الرسالة اليت تنشر يف اجلرائد والصحف أو خمتلف 

ىل اختيار الفرصة اجملالت وغريها من هذه الوسائل االتصالية، إضافة إ

املناسبة لعرض الرسالة يف وقت مناسب ويف شىت خمتلف وسائل 
  . االتصال األخرى

  ):قناة الرسالة(ــ الوسيلة  3ـ  3
وهي الوسيلة اليت من خالهلا تتم عملية االتصال، فبعد حتديد 
اجلمهور املستهدف يتم حتديد واختيار وسائل االتصال املالئمة واليت 

  :      ة التأثري إىل نوعني رئيسيني مهاتنقسم حسب درج
 :أ ـ الوسائل الشخصية

كافة الوسائل اليت تسمح باالتصال الشخصي واملباشر   وتتضمن
مع اجلمهور املستهدف من خالل املقابلة وجها لوجه واالتصال 
باهلاتف والرسائل الربيدية، ومن بني االشخاص املسامهني يف امتام 

الشخصي جند رجال البيع والعالقات  وحتقيق االتصال التسويقي
  .العامة ممثلي املنظمة و قادة الرأي
  :ب ـ الوسائل غير الشخصية

وهي مجيع الوسائل اليت تقوم بنقل الرسالة بدون اتصال شخصي 
مع املرسل إليه، منها الصحف واجملالت، الراديو، التلفاز، االنرتنت 

وغري الشخصية على  ويتم االختيار بني الوسائل الشخصية. والسينما
أساس أهداف االتصال وخصائص اجلمهور املستهدف وطبيعة 
وغرض الرسالة املراد نقلها ومدى الوقت املتاح، مع اعتبار أن هناك 

  . عالقة تكامل بني الوسيلتني
َ       المرس ل إليه(ــ المستقبل  4ـ  3     :(  

وهو اجلمهور املستهدف أو مستقبل الرسالة، وحيظى املرسل إليه 
ة بالغة لدى رجال التسويق، باعتباره ميثل األساس يف حتديد بأمهي

  .موضوع الرسالة وطريقة وتوقيت ومكان عرضها
جمموعة من األشخاص "كما يعرف اجلمهور املستهدف على أنه 

م  دف التأثري على مواقفهم وسلوكا املستهدفني باجلهود االتصالية 
  )28(". الشرائية

ف ينبغي الرتكيز على خصائصه وعند دراسة اجلمهور املستهد
ا ومنتجات املنافسني كذلك،  وصورته الذهنية عن املنظمة ومنتجا
بغية تصميم رسالة تالئم خصائص املرسل إليه، وتغري أو تدعم 

  .الصورة الذهنية العالقة يف ذهن اجلمهور عن املنظمة
إضافة إىل العناصر األربعة السابقة، هناك عناصر ال تقل أمهية 

  :ألخرى وهيهي ا
، االستجابة، التغذية الراجعة، زترميز الرسالة، حل الرمو (

    ).الضجيج ـ التشويش ـ
وعليه "، )ثامر البكري(فبالنسبة للرتميز ميكن القول ما قاله 

يعترب الفهم اجليد لرموز الرسالة من طرف املستقبل كدليل على حسن 
 لبلوغ صياغة الرسالة من خالل إعطاء الرموز املقصودة معىن
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املطلوب، وعليه تعد الرموز املستخدمة يف عملية االتصال أساسية 
ومهمة يف حتقيق االتصال الفعال ونقطة البدء الصحيحة يف نقل 
" األفكار املراد إيصاهلا إىل املستقبل وبشكلها ومعناها الصحيحني

  ). 69، ص 2001ثامر البكري، (
فهي حمصلة العملية ) املرتدة(أما التغذية العكسية أو الراجعة 

االتصالية  ويف االتصال التسويقي تعد كمؤشر ملعرفة مستوى التفاعل 
                         ِ                                والفهم احملقق من طرف املستقبل ني، كما متثل مقياسا لنجاح االتصال 

حجم املبيعات احملققة، مدى : التسويقي، وميكن قياسها من حيث
  )29().اهتمام اجلمهور بالفكرة املطروحة، مكانة املنتج يف السوق

كما تعترب أداة رقابية على عملية االتصال التسويقي من أي 
ا  احنراف سالب عن مستوى حتقيق األهداف املخطط هلا، مبعىن أ
تشري إىل أن هناك خطأ ما أو قصور من طرف املرسل، وعليه تتخذ 

  )30(.اإلجراءات التصحيحية

  )التقليدية و الحديثة(ــ وسائل االتصال التسويقي  4
ف وسائل االتصال التسويقي اليت ميكن للمؤسسة استعماهلا تصن

  )31(".ومها التصنيف التقليدي واحلديث"إىل صنفني 
لوسائل االتصال بدوره ينقسم إىل  التصنيف التقليديأما  ــ 1ـ  4

  .قسمني و مها اتصال إعالمي وآخر اتصال غري إعالمي
  :سائل اآلتيةويتم االعتماد فيه على الو : االتصال اإلعالميأ ـ 
  ).الصحف، التلفزيون، املعلقات، اإلذاعة، السينما(

يعتمد على الوسائل املتبقية املتمثلة : االتصال غير اإلعالميب ـ 
  :يف

الذي يتم عن طريق اهلاتف، أو استعمال خط : (ـ التسويق املباشر
  ..).أخضر

الرتويج عن طريق السعر، املنتج، أو عن طريق : (ـ ترويج املبيعات
  ...).األلعاب مثل املسابقات، اإلشهار يف أماكن البيع

رعاية : (واليت متارسها املؤسسات مثل) Sponsoring: (ـ الرعاية
  ...).مباراة، أو مسلسل
و ذلك بتنظيم أيام مفتوحة، زيارات للمؤسسة : (ـ العالقات العامة

من طرف الزبائن، عالقات مع الصحف واحمليط املهين، تقدمي 
  ...).بائن مثل الرحالت والتكوينخدمات للز 
  ...).صاالت العرض: (ـ املعرض

لوسائل االتصال، ميكن ترتيبها   التصنيف الحديثأما ــ  2ـ  4  
  :كاآليت

  :وسائل االتصال مبعىن الكلمة ـ ـ أ
ـ اإلعالن باستعمال وسائل 1: (ــ اإلعالن و ينقسم إىل قسمني

  ).ن يف أماكن البيعـ اإلعال 2اإلعالم أو باستعمال األنرتنت، 

العالقات مع : (ويتمثل يف األنواع اآلتية:  ــ االتصال غري اإلعالين
ـ العالقات العامة، ـ االتصال يف  ،(Relation presse)الصحف 
ّ    ، ـ اخلدمات املقد مة ...)صاالت العرض، املعارض: (املناسبات               

  ).للمستهلكني،  ـ مواقع األنرتنت
: ـ املنتج 1: (مة يف االتصال التسويقيالوسائل األخرى امله ـ ـ ب

، شكل املنتج، )Packaging(اسم العالمة ورمزها، تقنيات التغليف (
، )Merchandising(قوة البيع، تقنيات البضاعة : (ـ أدوات البيع 2

  ).الرتويج، التسويق املباشر
            َّ            ـ اتصال املوظ فني مع اجملتمع  1: (اتصال املؤسسة مع موظفيها ـ ـ ج
ـ املظاهر  3ـ اتصال مسريي املؤسسة فيما بينهم،  2جي، اخلار 

تعترب شكل من أشكال ...) حمالت، عقارات: (اخلارجية للمؤسسة
).                                                                             املؤسسة
ل ـ الشخصيات املرموقة مث 1: (املصادر اخلارجية للمؤسسة ـ د ـ

ـ الصحف،  3ـ املوزعني،  2الشخصيات الرياضية والسياسية، 
  )32(). ـ من الفم إىل األذن 4األنرتنت، 

  ــ أهداف االتصال التسويقي 5
  :يهدف االتصال التسويقي إىل

  .ــ ترسيخ صورة حسنة عن املؤسسة يف ذهن املستهلك
  .ــ حتقيق زيادة مستمرة يف املبيعات

  .خلدمات بالنسبة للمستهلكــ تأكيد أمهية السلع و ا
  .ــ تشجيع الطلب على السلع واخلدمات

ا للمستهلك   .ــ نشر املعلومات والبيانات عن السعة والتعريف 
  .ــ التأثري على السلوك وتوجيهه حنو أهداف املؤسسة

وهو بيع أكرب (جتاري : وكخالصة لالتصال التسويقي هدفان
هي الرسالة اليت ( ، واتصايل)قدر من املنتجات، سلع وخدمات

تبعث على شكل إشهار واليت تعمل على حتفيز عملية الشراء ويف 
  )33(). بعض األحيان جيمع بني اهلدفني معا التجاري واالتصايل

  ــ عالقة االتصال بعناصر المزيج التسويقي 6
إن عالقة عناصر املزيج التسويقي فيما بينها هي عالقة تكاملية 

ّ              حيث يكم ل كل عنصر منه و ترتتب . ا العنصر اآلخر يف هذا املزيج      
  :هذه العالقات كاآليت

ُ  َ  عالقة االتصال بالم نت ج ـ1ـ  6                  :  
يعمل االتصال على وضع صورة ذهنية حسنة للمنتج وتصحيح 
املفاهيم اخلاطئة عنه وتقدمي كافة املعلومات الالزمة من خصائص، 

  .مزايا، منافع
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ّ   عالقة االتصال بالس عر ـ2ـ  6                :  
اخلرباء بتكثيف االتصاالت لتحسني املبيعات من خالل ينصح 

استخدام القوى البيعية إلقناع املوزعني بالتعامل معها، واللجوء إىل 
محالت إعالنية، وخاصة مع ارتفاع السعر يبقى االتصال هو املؤثر 

  .عليه
  : عالقة االتصال بالتوزيع ـ3ـ  6

ة تباع مباشرة يتم الرتكيز على القوى البيعية إذا كانت السلع
للمستهلك النهائي، أما يف حالة مرور عملية البيع مبراحل وبقنوات 
توزيع  يف هذه احلالة يتم الرتكيز على اإلشهار، وهذا يبني مدى 

  .اختالف االتصال يف حالة توزيع السلع
     ــ استراتيجية االتصال التسويقي 7

ا  االسرتاتيجيةتعرف  ليت يتم خطط وأنشطة املؤسسة ا"على أ
وضعها بطريقة تضمن خلق درجة عالية من التطابق بني رسالة 
املؤسسة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة احمليطة لتحقيق أداء 

  ".املؤسسة بفعالية وكفاءة عالية
تتعلق بالتخطيط لكيفية التعامل ) "Stratégies(فاالسرتاتيجيات 

، وماهية مع أسلوب وشكل الشراء املتحقق لدى املستهلك
االسرتاتيجيات واإلجراءات املمكن اعتمادها يف عملية االتصال 

  )34(". م
، وهذه الترويجوتتمثل اسرتاتيجية االتصال التسويقي يف 

االسرتاتيجية هي إحدى مكونات االسرتاتيجية العامة للمنظمة، 
كما تعترب أداة أساسية . وبالتايل تتماشى مع أهداف اجلزء مع الكل

ا تركز على للربنام ج التسويقي للمؤسسة، أظف إىل ذلك أ
جتار جتزئة، / منتفع خبدمة / مستخدم سلعة (مستهلك املنتج بأنواعه 

  ).مجلة
وتعتمد املؤسسة يف حتقيق غايتها ورسالتها ضمن اجملتمع من 

  :خالل بناء اسرتاتيجيتها على ما يلي
املتغريات ( ـ خلق التطابق ما بني أهداف املنظمة والبيئة احمليطة

دون إغفال اجلانب الداخلي ) االقتصادية واالجتماعية والسياسية
  ).املوارد البشرية واهليكل التنظيمي(للمؤسسة 

  :كما تراعي االسرتاتيجية ما يلي
  .ـ مراعاة البيئة اخلارجية و الداخلية 
  ).لتحقيقها(ـ حتديد األهداف  
  )35().خطيطميزة تنافسية مبنية على الت(ـعامل املنافسة  

  ــ أنواع استراتيجيات االتصال التسويقي 8
إن االتصال التسويقي نشاط اسرتاتيجي يف عمل أي مؤسسة، 
وذلك من خالل دوره الفاعل على الصعيدين الداخلي واخلارجي 

للمؤسسة هذا األخري الذي يكون احملور األساسي الذي ترتكز عليه 
رية املختلفة يف تفاعلها مع بقية األنشطة والوظائف التسويقية واإلدا

ا   ).37ص، 2002/ 2001إمساعيل السيد، . (البيئة اخلارجية احمليطة 
  :وتصنف اسرتاتيجية االتصال التسويقي إىل صنفني ومها

  :              َّ  استراتيجية الد فع ـ 1ـ  8 
ا تعادل دفع املنتوج  حمل الرتويج  يطلق عليها هذا االسم أل

حىت تصل إىل املستهلك خالل قنوات التوزيع املستخدمة 
وتقوم هذه ). 37، 2002/  2001إمساعيل السيد، .(النهائي

منتج، تاجر مجلة، تاجر جتزئة، (االسرتاتيجية على حماولة كل طرف 
،  يف قنوات التوزيع من )أو وكالء بيع ـ وسطاء، أو مندوب مبيعات

تشجيع الطرف املوايل يف حلقة ترويج املنتوج، وهكذا إىل أن تصل 
ويركز هذا ). املستهلك النهائي(ىل العضو األخري يف قناة التوزيع إ

النوع من االسرتاتيجيات على البيع الشخصي وكذلك التسويق 
  ).15، 2000حممد فتحي عبد الصبور، (املباشر 

  ):الجذب(              َّ   استراتيجية الس حب  ـ 2ـ  8
نت ج الذي ميثل 

 
 ِ            تقوم هذه االسرتاتيجية يف جوهرها على اتصال امل
ُ
                                         

بالطرف األخري منها ) املرسل(حللقة األوىل يف عملية االتصال ا
واهلدف منها استثارة الطلب على املنتوج . وهو املستهلك) املستقبل(

من خالل قيام املستهلك بالسؤال عنه ـ املنتوج ـ يف متاجر لتجزئة 
نت ج

 
 ِ  واليت تقوم بدورها بطلبه من تاجر اجلملة أو امل
ُ
أنسب الوسائل "و.                                           

نشطة املساعدة على حتقق أهداف هذه  االسرتاتيجية هو أو األ
اإلعالن  وتنشيط املبيعات، وحتصر هذه االسرتاتيجية يف املنتجات 
ذات اهلامش الرحبي القليل للوحدة الواحدة، والسلع سهلة املنال، 

  ).108، 2006ثامر البكري، (وسلع التسوق واخلدمات 
  )36(:ومها استراتيجيتين أخريينوميكن ذكر 

  : االستراتيجية العنيفة في البيعاـ 
الضغط على املستهلك بتكرار الرتويج باستمرار يف مجيع وسائل 

 .االعالم إلقناعه عن العدول على فكرة رفض املنتج

  :االستراتيجية اللينة في البيعب ـ 
ا ضمين  تركز على املنافع من جراء اقتناء املنتج املروج له، فأسلو

ا ال تشري إىل   . عملية الشراء بصورة مباشرةكو
  )37(ــ أنواع و عوائق االتصال التسويقي  9

تتنوع أنواع االتصال التسويقي أو أشكاله حسب األهداف 
  .املخطط هلا،  الوسائل املستعملة

 :هي األنواعهذه       
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  : ـ االتصال التسويقي بحسب األهداف 1ـ  9
  :يقسم هذا النوع بدوره إىل نوعني و مها

  :االتصال التجاريـ ا 
ّ            َ                                    يعر ف خبصائص املنت ج تدعيم صورة العالمة،  يستهدف املشرتي    
احلايل  احملتمل، يستعمل التغليف وتعبئة املنتج  متييزه، إىل جانب 

  .اإلعالن  تنشيط املبيعات
  : االتصال المؤسساتيب ـ 

ّ                                                    يعر ف باملنظمة وبأهدافها وسياستها ومشاريعها ويسعى لتحسني    
ا، وي ستهدف اجلمهور الداخلي واخلارجي، أما وسائله فهي صور

  .اإلعالن والعالقات العامة
  : االتصال التسويقي بحسب درجة االعتماد على الوسائل ـ 2ـ  9

 :وينقسم بدوره إىل نوعني ومها

يعتمد : ا ـ االتصال القائم على استعمال وسائل االتصال اجلماهريي
  .لراديو، امللصقات والسينماعلى اإلعالن يف الصحافة، التلفاز وا

: ب ـ االتصال القائم على عدم استعمال وسائل االتصال اجلماهريي
يغتمد على أساليب اتصالية منها تنشيط املبيعات، التسويق املباشر، 

  )38(.الرعاية، األعمال اخلريية، البيع باألحداث واملعارض
  )39(ــ عوائق االتصال التسويقي 10

  :مكن حصرها يف ما يليفي العوائقأما عن  
  :و تتمثل يف: عوائق خاصة بالمتلقي ـ1ـ  10

خصائص املتلقي، انطباعات املستهلك، اإلدراك االنتقائي، مدى (
  ).التعرض لالتصال، تشوش اإلدراك

  :وتتمثل يف: عوائق خاصة بالمنظمة ـ2ـ  10
عدم استعمال الوسيلة املؤثرة، فقدان املصدر للمصداقية، صعوبة (

  ).حمتوى الرسالة، طبيعة الرسالة من حيث الصعوبة و التعقد ايصال
االعالم املضاد الناتج من : (مثل عوائق أخرىوهناك  ـ 3ـ  10

  ).املنظمات املنافسة بالدعاية لضرب منظمة أخرى
   :خالصة

 يف رقي اجملتمعات مكانة هامة وبالغة تصال التسويقيحيتل اال
 صغرةم بعض اجملتمعات املمن خالل اهتمامن كل اجلوانب، وهذا 

يئة األرضية كاملؤسسة يف صلتها باجلمهور  به  ، حيث تعمل على 
رضاء املستهلكني من خالل العمل على تدفق املساعدة على ا

املنتجات إليهم  سلعا كانت أو خدمات أو حىت أفكار وإيصاهلا 
على احملافظة على زبائنها يف القطاع  العمل جانبإليهم، إىل 

طط هلا من ، و السوقي ُ          هذا ال يتأتى إال عن طريق اسرتاتيجيات خم                                    
ّ            طرف املختصني يف جمال التسويق كاسرتاتيجييت  الد فع أو اجلذب     َ                                   

ّ   الس حب( وهذا ما .    َ             املنت ج أو املستهلك علىمن خالل الرتكيز )   
يعكس الدور األساسي للمؤسسة على مستوى الصعيد الداخلي 

  . واخلارجي هلا
االتصال التسويقي يرتكز على  أن كما جيب اإلشارة إىل

دعامتني هامتني حبسب األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها وهاتان 
ّ               الدعامتان مها كل من االتصال التجاري الذي يعر ف بسمات املنتج                                           
ومزاياه ومنافعة كي يقبل عليه املستهلك النهائي مرورا بالوسطاء 

ايت أو ما يسمى والعمالء خالل عملية التوزيع، أما االتصال املؤسس
 املؤسساتأو االتصال يف ) 40(يف بعض املراجع باالتصال التنظيمي

يسعى هو األخر للتعريف باملؤسسة أو املنظمة وبأهدافها وكل 
ا الداخلية واخلارجية املعتمدة على كل من البيئة  مشاريعها وسياسا

  .الداخلية واخلارجية للتسويق

أنه يبقى ا وإقليميا ودوليا بتكمن أمهية االتصال التسويقي حمليو 
ملؤسسة يف اتصاهلا مبستهلكيها األوفياء هو املؤشر على جناح ا

واملتوقعني يف ظل املنافسة السوقية من جهة، وحماولة الرقي باملنتجات 
والعمل على تطويرها يف الشكل واحملتوى وهذا ما يؤدي إىل احلفاظ 

وبالتايل   .ة أخرىعلى الشرحية االستهالكية هلذه املنتجات من جه
كان االتصال كسلوك اجتماعي قد أثبت أمهيته عرب العصور والزال 
حيدث املفاجأة من خالل خوضه جملاالت عدة كاالقتصاد  وغريها 

  .من التخصصات األخرى
  :الهوامش

 التوزيع، و للنشر الفجر دار ،وسائله ـ نظرياته ـ مفاهيمه االتصال،: دليو فضيل ـ )1( 
  .15 ص  األوىل، الطبعة ،2003 ،مصر القاهرة،

 المؤسسة في التسويقي االتصال: أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ )2(
 اجلزائر، قسنطينة، جامعة ،)منشورة غري( ماجستري رسالة الجزائرية، االقتصادية

  .28 ص  ،)2009 ـ 2008(
  .28 ص ،)السابقة الرسالة نفس: (أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ )3(
 دار ،العامة والعالقات االتصال :الطوباسي حممود عدنان عليان، مصطفى رحبي ـ) 4(

  .27 ص ،1 ط ،2005األردن، عمان، التوزيع، و للنشر صفاء
  .15 ص ،)سابق مرجع: (دليو فضيل ـ )5(
   .28 ص  ،)سابقة ماجستري رسالة: (أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور  ـ )6(
  .15 ص ،)سابق مرجع: (دليو فضيل ـ )7(
 األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، العربية، النهضة دار ،االتصال نظريات اهللا، العبد مي ـ )8(

  .24 ص ،2006
  16 ص ،)سابق مرجع: (دليو فضيل ـ) 9(
  .16 ص ،)السابق املرجع نفس: (دليو فضيل ـ )10(
 عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،االتصال نظريات املشاقبة، الرمحن عبد بسام ـ )11(

  .24 ص ،2011 األوىل، الطبعة األردن،
ّ   الس يد إمساعيل ـ )12(   ص ،1999 مصر، احلديث، اجلامعي املكتب ،التسويق مبادئ:   

375.  
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 عمان، والتوزيع، للنشر صفا دار ،المعاصر التسويق أسس: عليان مصطفى رحبي ـ )13( 
  .24 ص ،2009 األوىل، الطبعة األردن،

  .24 ص ،)السابق املرجع نفس( عليان، مصطفى رحبي ـ )14( 
 بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،التسويق: الفتاح عبد سعيد حممد ـ )15( 

  .15 ص ،)طبعة دون( ،1983 لبنان،
  .29 ص ،)سابقة ماجستري رسالة: (أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ )16( 
 والتوزيع، للنشر أسامة دار ،التسويقي واإلعالم االتصال: عواد حسني فاطمة  ـ )17( 

  .63 ص ،2011 األوىل، الطبعة عمان، األردن،
 القاهرة، املفتوح، للتعليم القاهرة مركز والترويج، اإلعالن: احلميد عبد هناء سعيد  ـ )18( 

  .18 ص ،2003 مصر،
 مصر، اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب ،يقالتسو  مبادئ: السيد إمساعيل ـ )19( 

  .375 ص ،1999
)20( - Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing 

management, 9eme édition, paris, 1992, p 559 .  
)21( - Claude Demeure, Marketing, 2eme édition, Dalloz, 

paris, 1992, p 165. 
   .64 ص ،)سابق مرجع: (عواد حسني فاطمة ـ )22( 
 عمان، والتوزيع، للنشر املستقبل دار ،التسويق مبادئ: إبراهيم حممد عبيدات ـ)23( 

 .377 ص  ،1999 الثالثة، الطبعة األردن،
ّ     ـ الش وشرة )*(   ).Bruit(الضجيج :     
 .66 ص ،)سابق مرجع: (عواد حسني فاطمة ـ  )24( 
  .66 ص ،)السابق املرجع نفس: (عواد حسني فاطمة ـ  )25( 
 سنة دون( مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،اإلعالن: فريد حممد الصحن ــ  )26( 

  .72 ص  ،)النشر
 والتوزيع، للنشر احلامد دار ،الترويج و التسويقية االتصاالت: البكري ثامر ـ  )27( 

 .72 ص  ،2009 الثانية، الطبعة األردن، عمان،
 (28) -  Bouguetta Fouad : La revue de la société de 
l’information, les organisations et le plan de 

communication, opu, Constantine, Algérie, 2005, p (46).   
 .51 ص ،)سابقة ماجستري رسالة( : أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ (29) 
  .51 ص ،)السابقة لرسالةا نفس: (أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ (30) 

31 - Jaques landrevie et Denis lindon, Mercator, Dalloz, 6 
eme, édition, 2000, p ( 423).  

  ).74 ـ73( ص ص ،)سابق مرجع( :عواد حسني فاطمة ـ (32) 
  .74 ص ،)السابق املرجع نفس( :عواد حسني فاطمة ـ (33) 
  .98 ص ،)سابق مرجع: (البكري ثامر ـ (34) 

 ص ص ،)سابقة ماجستري رسالة(:  أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور  ـ )35( 
   ).60 ـ 59(
  .62 ص ،)السابقة الرسالة نفس(:  أجغيم الطاهر. د إشراف مبين، الدين نور ـ )36( 
  ). 84 ـ 83( ص ،)سابق مرجع(: عواد حسني فاطمة ـ)37( 
  .84 ص ،)ابقالس املرجع نفس(: عواد حسني فاطمة ـ )38( 
  .84 ص ،)السابق املرجع نفس(: عواد حسني فاطمة ـ )39( 
 .17 ص ،)سابق مرجع: (دليو فضيل ـ )40( 
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  تحديات أيأي معنى و : الزاوية االنبعاثية 
  )بالغـرب الجزائري(  القادرية بعين تموشنت دراسة ميدانية انثروبولوجية لحالة الزاوية

                  اجحيخلف ال  
 بــــاحـــث بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم اإلنسان والتاريخ

I. تقديـــم عــــام: 

  :مقدمـــة .1
تعاجل الدراسة منوذج ملؤسسة تقليدية وهي الزاوية، من خالل 

واملتمثلة يف . ا االنثروبولوجية املعتمدة يف التأسيسحتليل أسسه
وحددت . واألساس اخلطايب مث األساس املمارسايت األساس التصوري

وأول مؤشر هو املشروعيات التأسيسية  ،هذه األسس كمؤشرات
وهذه األسس هي اليت تغذي شرعيتها الروحية يف الوسط  ،الرمزية
طايب و الذي يعين اخلطاب واملؤشر الثاين هو األساس اخل. احمللي

الذي تنتجه الزاوية وتقدمه ملريديها من خالل البحث والكشف عن 
أما األساس الثالث فهو األساس املمارسايت، وهو . رموزه الصوفية

  .ترمجة للخطاب الذي تنتجه الزاوية لنفسها
دينية معقدة تظهر قدرة ذاتية على  - تعترب الزاوية بنية سوسيو

إذ . حسب جنيب مهتدي خمتلف ظروف احلياة العامة مع )1(التأقلم،
لعبت الزاوية أدوارا سياسية عرب حمطات تارخيية خمتلفة، إما موالية أو 
متمردة لسلطة سياسية على حساب أخرى،  وكان هدا الدور قبل 

و بعد االستقالل ظلت الزاوية حمافظة . ظهور وتطور احلركات الوطنية
السياسي اجلديد إما مدعمة ملواقف على وجودها ومسايرة للمعطى 

هذه األحزاب أو معارضة هلا، مثل حتالف الزوايا مع حزب فيدرالية 
أو يف الصراع  )2(املنتخبني الذي أسسه الدكتور بن جلول

اإليديولوجي بني مجعية العلماء املسلمني والزوايا، حيث أظهرت 
. الحيالزوايا يف هذا الصراع قدرة على تأقلمها مع الفكر اإلص

فاعترب، أن اندماج أعضاء مع ) 9198( )3(وحسب أطروحة قورصو
دف  الطريقة القادرية أو الدرقاوية يف وسط مجعية العلماء كان 
م الديين من خالل االبتعاد عن اجلدل القائم  احملافظة على كيا
بينهم، وهذا ما يسمح هلم بالعمل حبرية اكرب يف إعادة إنشاء زوايا،  

وهكذا . بعض اإلصالحات أو زوايا ضد اإلصالحات تدخل عليها
تكون الزوايا قد ضمنت عدم اندثارها من الساحة السياسية الكلية، 

  .  وتظهر هذه النقطة مدى تأقلم الزوايا من اجلانب السياسي
فالزاوية مؤسسة اجتماعية دينية تقليدية النشأة، نتاج حلركية 

ربية واجلزائر باخلصوص منذ ثقافية واجتماعية ميزت اجملتمعات املغا
وأطرت جماالت واسعة من احلياة . )4(القرن الثالث عشر ميالدي

ا، كالرتبية الروحية   االجتماعية من خالل األدوار والوظائف املنوطة 

 

 

 
املشبعة بقيم الدين اإلسالمي من خالل تعليم للقرآن والسنة النبوية 

  .  يم اجلهادواحرتام اآلخر مهما كانت صفاته و تعليم ق
مرت هذه املؤسسة مبراحل تارخيية عصيبة كان هلا األثر العميق 
على ماضيها ووجودها، ولعل اكرب التحديات اليت واجهتها الزوايا يف 
تارخيها املعاصر هو االحتالل الفرنسي، الذي كلف قادته العسكريني 

ة بدراسات ميدانية شاملة للحياة االجتماعية من اجل معرفة نقاط قو 
فأدرك املستعمر منذ . اجملتمع لتدمريها ونقاط ضعفه لالستثمار فيها

الوهلة األوىل ماهية هذه املؤسسة يف الوسط االجتماعي عندما 
ا، فسعى بكل زاده للقضاء عليها وهكذا اعترب تدمري  اصطدم 

ولعبت . الزوايا عامل رئيس يف استئصال جذور هوية الشخصية احمللية
ا يف احملافظة على االنتماءات للهوية يف شقيها الزاوية دورا كبري 

اإلسالمي والعريب، ففي ظل غياب املدرسة مبناهجها التعليمية كانت 
الزوايا تسهر على تدريس اللغة العربية وحتفيظ القرآن وتلقني الطريقة 
ذا كانت القائم األول على حمافظتها للهوية  لألجيال املتعاقبة، و

  .  الوطنية
املقاومات الرافضة لوجود هذا الوفد اجلديد وغري  ولدت أول

املرغوب فيه من رحم هذه املؤسسات، وسجل التاريخ مقاومة األمري 
، والشيخ احلداد واملقراين واللة فاطمة )5(عبد القادر القادري الطريقة

نسومر من الطريقة الرمحانية بالقبائل، والشيخ بوعمامة من الطريقة 
   )6( .هراينالشيخية باجلنوب الو 

عرف اجملتمع يف ثالثينيات القرن املاضي موجة ثقافية دينية 
جديدة حاملة يف مدها أفكار واجتاهات وصفت باإلصالحية من 

اية سنة تأسست مجعية العلماء  1931أتباع الشيخ عبده، ويف 
بقيادة الشيخ عبد احلميد بن باديس املتخرج من صلب  )7(املسلمني،

، وميزة هذا التيار دخوله يف مواجهة السلطة )8(مؤسسة الزاوية
  .)9(القدسية ألولياء الزوايا

ينحدر معظم الفاعلني األوائل للحركة الوطنية من صلب الزوايا، 
. )10(مصايل احلاج الذي ينتسب للطريقة الدرقاوية هو وعائلته: مثل

وعند اندالع الثورة التحريرية كانت الزوايا مبثابة اخلزان الذي غذى 
الثورة باجملاهدين، وهذا ما دفع باإلدارة االستعمارية لالنتقام من هذه 

، مثل ما جرى مع زاوية الصباغني )11(املؤسسات بقصفها وتدمريها
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بالعاصمة اليت هدمت، وزاوية شختوت اليت حولت لثكنة 
.عسكرية

)12(   
وبقيام الدولة الوطنية بعد االستقالل أصبح مصري مؤسسة الزاوية 

سب موقف السلطة السياسية احلاكمة منها، فالزوايا يف يتحدد ح
سنوات الستينات والسبعينات أو الثمانينات ال تتشابه يف ظروفها 
العامة مع زوايا بداية القرن الواحد والعشرين، إذ يتحدد موقف كل 
سلطة سياسية من الزوايا حسب أولويات هذه السلطة السياسية، 

ف السياسية واالجتماعية السائدة وتظهر هذه األولوية حسب الظرو 
  . والغالبة

ظلت الزوايا يف ظل هذه الظروف وملدة زمنية معتربة، إما غائبة 
فبادرت السلطة . أو مغيبة عن املشهد العام للحياة االجتماعية

دف إعادة صياغة  السياسية خاصة، إلعادة تفعيل دور الزوايا 
من جديد، يكون فيه النظام تركيبة احلقل الديين اإلسالمي يف اجلزائر 

لصد األفكار الدينية . التقليدي الطرقي هو العنصر الفاعل واحملرك
املستوردة من جهة ومن جهة أخرى خلق انسجام بني هذه الزوايا 
على الرغم من تنوع طرقها، فالرابط املشرتك بينهما هو التصوف 

  .كما يسمية جاك بريك   )13(الشعيب
  :اإلشكالية .2

ة البحث مؤسسة الزاوية، كبنية من الداخل وحتليل تدرس إشكالي
ويتناول أول عنصر، الواقع التأسيسي للزاوية . عناصرها املكونة هلا

واملشروعيات اليت تبنتها واعتمدت عليها كمرجعية تأسيسية يف 
وثاين عنصر من بني العناصر املكونة لداخل الزاوية . وسطها احمللي

الزاوية للتعبري عن هويتها التصوفية  يربز عنصر اخلطاب، الذي توظفه
وثالث عنصر . من جهة والستقطاب مجوع املريدين من جهة أخرى

مكون  لداخل الزاوية هو الفعل املمارسايت أي النشاطات الدينية 
ا الزاوية، واليت تؤدي وظيفة  تروجيية للزاوية  واالجتماعية اليت تقوم 

 . ولطريقتها

دراسة طرح التساؤل على النحو وعلى هذا األساس ارتأت ال
هي االعتبارات االنثروبولوجية الفعلية لتأسيس زاوية يف  التايل ما

  .الوسط احمللي ؟
ا، الزاوية القادرية مبدينة عني متوشنت واليت  حدد جمال الدراسة وميدا

  .  استمرت الدراسة على مستوى هذه الزاوية مثانية عشرة شهرا
  :الفرضيـــات .3
 مشروعية : يات الرجل الصاحل إىل ثالثة مستوياتتستند مشروع

النسب الشريف ومشروعية العلم بالكتاب والسنة ومشروعية 
)14(املعجزات

فهل الزالت الزوايا حاليا، تقوم على مثل هذه  .
  . املستويات من املشروعية أم طرأ عليها تغيري؟

 تقوم للزاوية بوظائف اجتماعية متنوعة يشارك فيها عدد كبري من 
أعضائها، و تقدم خطابا قدسيا جذابا ملريديها، فما هي رموز هذا 

  .اخلطاب و ما هي وظائفها؟
 صنف جنيب مهتدي يف كتاب"pouvoir et religion au 

Maroc  
املكانة اليت حتتلها الزاوية يف احلقل السياسي إىل  )15(

تعين  زاوية متحولة وزاوية متوقفة، فالزاوية املتوقفة هي بنية ال: قسمني
ا جامدة بل شهدت تغريات داخلية دون املساس بقالبها اخلارجي  إ

وهي تكرب وتتطور يف حدود مسارها املخطط له من قبل (...) 
، ومن مظاهر التغيري الداخلي، أن تدخل بعض التغريات على (...)
وهى على هذه الوضعية، إىل غاية بداية تفكري هذه  (...)الورد 

عها اجتاه الزوايا األخرى وباجتاه السلطة السياسية الزاوية بإعادة متوق
. ومع هذا التحول تصبح الزاوية متحولة )16(.وتنتج وعيا جديدا هلا

أما الزاوية املتحولة فهي ال تعين القطيعة بل حتافظ على شكلها 
األويل لكنها حتاول التأقلم مع ظروف وحاالت حمددة أو تعتاد على 

، وال خيرج نطاق (...)حيان خارجية اجتاهات جديدة ويف بعض األ
  )17( .وجمال فعلها عن دائرة اهتمام السلطة السياسية

وملا أرادت الدراسة تصنيف الزاوية املدروسة ضمن طرح جنيب 
مهتدي، افرز ميدان البحث هلذه الدراسة تصنيف آخر، اصطلحت 

  . بالزاوية االنبعاثية: عليه الدراسة
  :مفهوم الزاوية .4

ا بنية جتمع يف فضائها األعضاء املنتسبني عرفت الزاو  ية على أ
إليها، أين ميكن هلم ممارسة شعائرهم وطقوسهم يف كنفها، باإلضافة 

 .لقيامها مبختلف األدوار االجتماعية لفائدة اجملتمع احمللي

فان أول ظهور هلا هو ببالد  )18(حسب املعجم التارخيي لإلسالم
م الزاوية يدل يف بداية استعماله م، وكان مفهو 14املغرب يف القرن

على مقام بداخله مكان خمصص لذلك، أو ركن منعزل يأوي إليه 
،  فالزاوية ككل جامعة للدين ومكان (...)املتعبد مع بعض أتباعه 

أصل الزاوية باجلزائر بعدما  )19(وارجع كمال فياليل. جماين للمبيت
وايا حتت لواء تأسست أوائل القبائل املرابطية، حيث اجتمعت الز 

م، وبعد انقضاء امللكية حتول 17الرباط بغرض اجلهاد منذ القرن 
الرباط إىل زاوية ضمنت ووحدت الروابط املشرتكة هلذا الرباط، والزوايا 

الزاوية األصلية املرتبطة بالشيخ مؤسس الطريقة، والزاوية : نوعان
ألغنياء، أو الفرعية التابعة وقد يؤسسها شيخ الطريقة أو احد أتباعه ا

مبسامهة مجاعة من املنتسبني القاطنني جبوار الزاوية و يشرف عليها 
 )20( .مقدم

 

  



 
 

190 

II. األسـاس التصـوري لمشروعيـات تأسيـس زاويـة : 

تعتمد املؤسسات الدينية التقليدية على مشروعيات تكون مبثابة   
سند وحصانة هلا، السيما اجلانب الروحي الذي يستلهم مبادئه من 

اإلسالمي، فما هي آليات املشروعية الروحية واالنثروبولوجية  الدين
  . اليت تستند إليها مؤسسة مثل الزاوية ؟

  :       مشروعيـة النسـب الشريـف )1
ظهرت يف القرن السادس عشر امليالدي طائفة جديدة من     

األولياء وهم الشرفة القادمني من الساقية احلمراء، وهم من نشروا 
يقصد بالنسب الشريف االنتماء  )21( .ألواسط الريفيةالصوفية يف ا

، ويعترب جنيب مهتدي، أن للشرفة حممد صلى اهللا عليه و سلملساللة الرسول 
مكانة اجتماعية مرموقة نظرا لالحرتام الذي حيظون به و القداسة اليت 
م، إذا ألتهم هذه الوضعية أن يكونوا موضعا  ا عائال تتمتع 

وسلطتهم ليست اقتصادية فحسب بل دينية وثقافية  للسيطرة التامة،
، ميلك حممد صلى اهللا عليه وسلموأي شخص يكون نسبه للرسول . وسياسية

شرعية اكرب يف إنشاء زاوية، وله سلطة يف طاعة الناس له عكس 
  . )22(الذي ال ينتسب لنسب الرسول فعليه بالربهان

الدراسة، ورجعنا إىل وإذا عكسنا هذا العامل على الزاوية موضوع    
يف القرن الثامن عشر فهي ال  ملقدمأصل الزاوية اليت أسسها جد 

صلى اهللا عليه خترج عن هذه القاعدة، أي االنتماء لساللة النيب حممد 

، وهذا ما يؤهلها أن تنال رمزية شرف تأسيس زاوية مقارنة مع وسلم
  . من ليس شريف النسب

  : مشروعيـة البرهــان )2
آلية الرؤى يف املنام من اآلليات االنثروبولوجية والروحية تعترب     

القدمية، اليت تستند إليها مجوع املتصوفة فهي تكرس السلطة الروحية 
فثقافتنا الشعبية اإلسالمية تنظر إىل بعض الرؤى، . للشيخ على أتباعه

ا إما اطالع للغيب وإما رسالة ربانية، خاصة إذا تزامنت هذه  أ
فيصور . لثلت األخري من الليل أي مع موعد صالة الصبحالرؤية مع ا

للشخص الذي يتصادف مع هذه الرؤية، أن رويته صادقة وال جمال 
للتشكيك يف مشروعيتها وهو يف درجة إميانية عالية أي يف مرتبة 
الصاحلني، وهذا ما يعطي هلذه الرؤى جانبا قدسيا ال جمال يف 

اإلجراء ذا قيمة اسرتاتيجية وهكذا يكون هذا . التشكيك يف صحتها
فعالة، تستخدمها الصوفية خصوصا من اجل تكريس سلطتهم 

 وحالة الزاوية املدروسة ال تستثين هذه القاعدة، .الروحية على أتباعهم

رأى يف املنام الشيخ عبد القادر اجليالين يأمره   ملقدمباعتبار أن 
الفرتة بإعادة فتح الزاوية اليت كانت قد أغلقت و هدمت يف 

   .االستعمارية

  

  :    مشروعيـة التــوارث )3
بني من يرى يف : ينقسم رأي الدارسني هلذا املوضوع إىل قسمني   

: الوراثة عامال حامسا يف تثبيت املشروعية مثل ما يعتربه ابن خلدون
، ال يساويه احد يف مقامه يف (...)القطب ومعناه راش العارفني "

 )23(.يورث مقامه آلخر من أهل العرفان املعرفة حىت يقبضه اهللا مث
درمنغهام أن الوراثة تلعب دورا مساعدا يف تثبيت مشروعية . ا: ويقول
ونفس األمر عند  اندرزيان، اليت اعتربت بدورها أن  )24(".الويل

   )25( .القداسة وراثية
ا فعل مكتسب وال عالقة له بالوراثة     ويرى القسم الثاين القداسة أ

األولياء : "ث، وعلى هذا الرأي تقف حليمة فرحات قائلةوالتوري
األولون هم مؤمنون متحمسون، استحوذوا على الفضل الرباين 

   )26(".، مل يرثوا الكارزمية وال تورث(...)بالعمل والتقوى 
واملالحظة يف الزاوية موضوع الدراسة حضور عامل الوراثة يف عملية   

عادة إحياء الزاوية كان معه دون التأسيس، ويعترب ملقدم إن أمر إ
إخوته اآلخرين، أو أبناء العم بصفتهم األقرب إىل التقدمي أكثر من 

  . أبناء اخلال أو اخلالة، فهو اختيار من القدر وعناية االهية لشخصه
  : مشروعيـة العلـــم )4
يشكل التكون الروحي الظاهري إجراء مهم يف عملية البناء الرمزي   

، واعتربه رحال بوبريك، أنه ثاين عامل يف تكوين والروحي للزاوية
املعرفة "ويقصد بالتكوين الروحي الظاهري، . القداسة بعد الشرفة

فاعتربت إن "أما كولونا  )27(،"الفقهية للدين أي اإلملام بعلم الفقه
وملا أرادت الدراسة " )28( .العلم نافع هو شرعية ملن يريد القداسة

ذا العامل على مستوى الزاوية موضوع التأكد من مدى مطابقة ه
الذي يوليه يف ترتيل الورد  للمقدمالدراسة، الحظت االهتمام الكبري 

األساسي للطريقة، بعد أداء كل فريضة صالة من كل يوم إما فرديا 
ويتألف الراتب من سورة . أو مجاعيا وترتيل راتب أذكار القرآن والسنة

  . ا حال املتصوفة عموماقرآنية، وأذكار املسلم اليومية وهذ
  :  مشروعيـة البركـــة )5

يقصد بالربكة تلك الكرامات اليت خيصها اهللا لعباده األتقياء،      
فالكرامة ترتبط باملعتقدات الدينية فتعيد وتثبت ما جرى من "

معجزات األنبياء وما حصل عند نشوء االحتفاالت والطقوس 
رغبات مكبوثة عند اإلنسان ، تظهر تعبريا رمزيا عن (...)والعبادات 

تتجلى رمزية " )29(".يسعى لتملك مثل عليا بواسطة جتربة التحقق
الربكة الربانية يف العامل والوجود، يف شكل عطاء خيص به بعض 

   )30(".األفراد
ا عامل حمدد ومقرر ملشروعية الشيخ،      ينظر ملشروعية الربكة أ

ا قوة نفسية قابل: "وعرفها درمنغهام وربطت    )31("ة للتوارث،إ
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الربكة حبضور العلم وهذا ما يؤهل املرابط أن يكون شخصية  "كولونا 
ا الكرامات، : "و يرى ر، بوبريك يف بركة الشيخ"  )32( .كارزمية إ

ا الشيخ، وعموم الناس يبحثون عن  وهي أمر خارق للعادة يتمتع 
   )33(".هذا اجلانب اخلارق ليتحول إىل قاعدة زبونية واسعة

الزاوية انه ميلك اخلوارق و املعجزات، فربكته تتمثل  مقدمال يدعي   
 .يف امتالكه ملفاتيح التسريح لكل من يأتيه مؤمنا و مسلما له

  : مشروعيـة الرابطة الطرقيــة
ذه املشروعية هو اعتبار الزاوية كمؤسسة تقليدية تعتمد     القصد 

 اهللا، وجتنيد رأس ماهلا على املنهج التصويف الطرقي للتقرب إىل
. االجتماعي خدمة لكل من يأتيها لطلب حاجة دينية أو دنيوية

وانطالقا من هذا التعريف، فأي زاوية ربانية ال بد أن تتبع طريقة 
صوفية لكي تستكمل البناء الرمزي الروحي هلا، من خالل اكتساب 

   هوية إسالمية صوفية، فما هي طريقة الزاوية موضوع الدراسة؟
لإلجابة على هذا التساؤل فقد قسمت الدراسة اإلجابة إىل جزئيني   

  :ميثل كل جزء مرحلة و مها
  فترة الهوس الطرقي  : المرحلـة األولــى. 1)6

متتد فرتة اهلوس الطرقي واالنقباض منذ إعادة تأسيس الزاوية     
 م إىل غاية، فرتة االحتفال باملولد النبوي الشريف من1989: بتاريخ
وفرتة االنقباض هي املدة . م أي واحد وعشرون سنة2010سنة 

اليت قضتها الزاوية من دون طريقة من أصل الطرق القادرية، و ميزة 
من فرتة إىل  ملقدمهذه الفرتة هو حالة القبض اليت كانت تالزم 

يف اخللوة  ملقدموحالة القبض هي حالة نفسية يدخل فيها . أخرى
ارا، وقد تستغرق ساعات أو أياما واالعتزال والتفرغ إىل  الذكر ليال و

  . معدودة وقد تطول إىل سنوات
  فترة التحرر الطرقي    : المرحلة الثانية. 2)6

تشهد فرتة التحرر الطرقي ديناميكية يف الرتويج للطريقة ومجع     
وترتيل الورد األساسي بعد كل فريضة صالة،  ءاملزيد من الفقرا

ذكار القرآن والسنة، من كل يوم مجعة، ومجع وكذلك ترتيل راتب أ
الطلبة لتحفيظهم القرآن، فهي مرحلة يسودها النشاط الصويف 
الروحي، إضافة لنشاطها االجتماعي الذي يبقى اإلجراء املشرتك بني 

والزاوية األم للزاوية املدروسة، هي الطريقة القادرية باحلرمني . املرحلتني
كما سعت هذه الفرتة يف تعزيز عملية . ةالشريفني يف املدينة املنور 

البناء املؤسسايت، من خالل االخنراط يف الشبكة اإلقليمية والدولية 
  . للزاوية املدروسة يف الطريقة القادرية

مما الشك فيه أن مرحلة التأسيس والتكوين هي مرحلة حرجة،    
ها وينعكس هذا احلرج يف الكم املعترب من الشرعيات اليت استند علي

 -يف عملية البناء الرمزي، بغرض تثبيت الزاوية كمؤسسة دينية ملقدم
  .اجتماعية

III. األساس الخطابي للزاوية:  
تعترب هذه املرحلة مبثابة فرتة اإلنتاج بشكله الرمزي، الذي يتمثل      

ا  يف اخلطاب الذي تنتجه الزاوية الستقطاب املرديني و توسيع قاعد
  .فما هي رموز اخلطاب الديين للزاوية ؟. يالزبونية باملفهوم الفيبري 

  :رموز الخطاب الديني  .1
طرق القداسة متعددة لكن يف كل احلاالت، : "يقول ندير معروف   

الولية أو الصاحلني هم وسطاء بني اهللا والناس، حيث يعرتف الناس 
  )34( ."بالربكة اليت يوزعها أو يورثها املرابطني

اخلطاب رباين تظهر أوىل معامله يف  يتضح على هذا األساس، أن     
وقد . متوضع الزاوية كوسيط بني الديين و الدنيوي، بني اهللا وعباده

يتخذ التوسط شكال دنيويا حمضا باعتبار أن ثقافة التوسط أو 
التدخل لدى فرد أو هيئة لقضاء حاجة ما، من األمور الشائعة 

ر عن ماهية فتشكل لدى األفراد تصو . واملعقدة يف حياة األفراد
وفعالية اجلهة اليت تؤمن هلم حوائجهم، فأي شخص يريد قضاء 
حاجة لدى هيئة ما، إال وجتده يبحث عن أي طريقة أو مجاعة 

  .  تسهل له قضاء حاجته خاصة إذا كانت شخصية دينية
يتمثل يف  ملقدموثاين معامل رمزية اخلطاب الديين الذي ينتجه    

 ملقدمت السر الرباين، اليت أسسها جد قدسية املكان وهو الزاوية ذا
مث اندثرت بفعل عوامل االستعمار الفرنسي، الذي سعى لطمس 

وبعد ما يقارب . خصائص اهلوية املتشبعة بتعاليم الدين اإلسالمي
قرن من الزمن أو أكثر من اندثار هذه الزاوية ومسحها من املخيلة 

حيمل يف ثناياه أمر الشعبية للمجتمع احمللي كلية، برز حفيد املؤسس 
إعادة إحياء زاوية جده وهذا ما حصل مع احلفيد الذي أعاد تأسيس 

وهذا ما يعتربه ملقدم يف حد ذاته سرا ربانيا ال يزول مادام . زاوية اجلد
ا ملا كتب اهللا  الدهر باقيا، فلوال بذور اخلري اليت حتملها الزاوية يف طيا

  . هلا مبعاودة نشاطها
هو الذي  للمقدمرتكز على رمزية اخلطاب الديين وثالث آلية ت  

للمشروعية االنثروبولوجية يف تأسيس  ملقدمتتجلى معامله يف تصور 
قبل  ملقدم الزاوية، وباخلصوص آلية الرؤى واملنامات اليت كانت تراود

وتربز معامل اخلطاب الرمزي . أن حيمل على عاتقة أمر التأسيس
التسريح لكل من لديه مشكل دنيوي أيضا، يف امتالك ملقدم مفاتيح 

  . بنية حسنة إال وتيسر له أمره ملقدمو يأيت 
على ( )35(يعكس اجلانب الرمزي يف اخلطاب الديين وجها زبونيا

وبني ) املريدين(بني القاصد لطلب حاجة ) حسب التعبري الفيبريي
أوىل : "، وهذا ما أكده  بوبرك قائال)ملقدم(املسهل لتلبية احلاجة 
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فمستوى حجم تلبية ."بائن هم املريدون من القاعدة الزبونيةالز 
احلاجات للسائلني هو القاعدة التسويقية لكرامات الشيخ يف 
األوساط الباحثة عنها، وهذا ما سينعكس على القيمة الروحية للزاوية 

  . بشكل عام واحلالة االقتصادية بشكل خاص
اد اإلسالمية  واليت تعكس رمزية اخلطاب للزاوية املدروسة، األبع  

تأخذ شكال تصوفيا طرقيا، مبين على ضرورة احرتام السلطة الروحية 
  . ألولياء اهللا

IV.  األساس الممارساتي للزاوية: 

فهي مأوى : "حيدد جنيب مهتدي املهام االجتماعية للزاوية بقوله   
للطلبة واملسافرين ومكان هروب للمعارضني، ومكان لفض النزاعات 

فيحصر وظائف : أما كمال فياليل )36( ."واجلماعات بني األفراد
الزاوية بداية من القرن السادس عشر ميالدي إىل ثالث وظائف 

الوساطة يف النزاعات اليومية لالنفراد، وتقسيم األراضي : "وهي
واملاء، التحكيم يف النزاعات القبلية والرتابط باملصاهرة عن طريق 

    )37(".الزواج

  االجتماعية    نشاطات الزاوية  .1
تستقبل الزاوية كل وافد إليها من اجلنسني من داخل الوطن أو    

وسر جعل . خارجه، فالزاوية تستقبل النساء والرجال من دون متييز
الزاوية فضاء خمتلط يستقبل اجلنسني، يرجع إىل تصور ملقدم الذي ال 

واسية خيرج عن القاعدة العامة للدين اإلسالمي، واليت تعترب الناس س
دون متييز، وال جيب احلكم على األفراد حسب مظهرهم الن أولياء 
م  اهللا ال يعرفون من مظهرهم، لكن الكرامات اليت خيصها اهللا 

فمن مبدأ السالمة والتسليم ألولياء . باطنية وال يفقهها عامة الناس
مبدأه يف استقبال كافة الناس  ملقدماهللا غري املعروفني ظاهريا، حيدد 

عرفة حوائجهم، فقد يكون احد الزائرين رجال كان أم امرأة من وم
 .أولياء اهللا

  : النشاطات الدينية للزاوية .2
ما مييز الزوايا عن باقي مؤسسات اجملتمع املدين هو بعدها الديين      

ا وعن . الصويف، لذا وجب عليها مراعاة اجلانب الديين من نشاطا
ا الدينية فيتم قراءة الور  د األساسي بعد كل فريضة صالة إما نشاطا

فرديا أو مجاعة، باإلضافة إىل قراءة راتب الطريقة كل يوم مجعة بعد 
وهذه القراءة للورد و . ءصالة اجلمعة وباحلضور اإلجباري لكل الفقرا

الراتب هي للزاوية القادرية باحلرمني الشريفني، بعد اإلجازة اليت 
  .  احلرمني الشريفنيمن شيخ الطريقة ب ملقدمحتصل عليها 

والفرق اجلوهري بني راتب هذه األذكار والذكر الذي كان يتلى يف   
القرن التاسع عشر، هو اختفاء لفظ تعظيم الشيخ اجليالين حيث  
كان يلقب يف أذكار القرن التاسع عشر بشيء ألجل اهللا، ويرتل مئة 

 .، وهذا ما ورد يف كتاب لويس رين)121(وواحد وعشرون مرة  
غري أن املالحظ يف أذكار القران الواحد والعشرين هو زوال  )38(

جه ويرجع  لقب الشيخ اجليالين من أذكار الطريقة املنزوية حتت 
هذا، للتغيري الذي شهده التصور الطرقي  املتأثر باملنهج اإلصالحي 

كما أن الطريقة اليت اتبعتها الزاوية املدروسة مقر . للعصر احلديث
جاز اليت يسيطر عليها الفكر السلفي الوهايب، الذي خالفتها باحل

يعتقد يف إتباع شيوخ الطرق الصوفية من املبتدعني يف الدين وال جيوز 
فمالت الطريقة القادرية باحلجاز إىل . تقديس املخلوق على اخلالق

ا للمعطى اجلديد أي التيار السلفي الوهايب، عن طريق تغيري  مساير
الطريقة، ويظهر هذا جليا يف عنوان الراتب  داخلي والذي مس ورد

نفسه راتب يف أذكار القران والسنة، حىت يبني لعامة الناس خلو 
. الذكر من أي شكل مشبوه أو خارج احلدود اإلصالحية اإلسالمية

وهذا ما يظهر مرة أخرى قدرة الزاوية على التأقلم مبختلف ظروف 
بقاء هويتها الدينية احلياة العامة، حمافظة بذلك على وجودها و 

  . ودميومتها
تعترب املمارسات التصوفية الداعية إىل إطعام الطعام وإكرام    

القاصدين إىل الزاوية بغض النظر عن ظواهر األمور، الن السر 
التصويف يسعى للنظر والكشف وتلبية املاورائي الباطين من اآلليات 

ا إىل    .   اليوماألساسية واليت الزالت الزاوية متمسكة 
V.الزاوية االنبعاثية  :  

 Pouvoir et religion au"يف كتابه  " جنيب مهتدي"صنف 

Maroc" ،   املكانة السياسة للزاوية إىل قسمني زاوية متحولة وزاوية
  . متوقفة

ا جامدة بل شهدت تغريات "    فالزاوية املتوقفة هي بنية ال تعين أ
، وهي تكرب وتتطور يف ..)(.داخلية دون املساس بقالبها اخلارجي 

ومن مظاهر التغيري (...). حدود مسارها املخطط له من قبل 
، وهي على هذه (...)الداخلي أن تدخل بعض التغريات على الورد 

الوضعية إىل غاية بداية تفكري هذه الزاوية بإعادة متوقعها اجتاه الزوايا 
ومع  )39( ."األخرى وباجتاه السلطة السياسة وتنتج وعيا جديدا هلا

  . هذا التحول، تصبح الزاوية متحولة
الزاوية املتحولة فهي ال تعين القطيعة بل حتافظ على شكلها "أما    

األويل لكنها حتاول التأقلم مع ظروف وحاالت حمددة أو تعتاد على 
، و ال خيرج نطاق (...)اجتاهات جديدة ويف بعض األحيان خارجية 

كما رأيناه   )40("م السلطة السياسيةوجمال فعلها عن دائرة اهتما
  . سابقا
فأين حمل الزاوية املدروسة من هذين التصنيفني، أم هلا ظروف     

ا تصنفها يف خانة الزاوية االنبعاثية، وهذا التصنيف الثالث  خاصة 
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هو الذي صاغته الدراسة وستعتمده كمصطلح مييز الزاوية املراد 
  . دراستها

ابق والذي حاول أن يظهر اجلوانب املرئية من خالل العرض الس    
ا خصوصية  واملخفية للزاوية موضوع الدراسة، واليت حتمل يف طيا
تتمثل يف إعادة بعث نشاطها من جديد بعدما اختفت كلية من 
الساحة االجتماعية احمللية، وهذا ما مييزها عن باقي الزوايا املتواجدة 

انة ما اصطلحت عليه وتصنفها هذه اخلصوصية يف خ. باملنطقة
  الدراسة بالزاوية االنبعاثية، فما هو هذا النوع؟ 

مفهوم الزاوية االنبعاثية هي اليت أعادت صياغة آليات جديدة    
ا ملتطلبات الوقت  ا من جديد، يف ظل مساير إلعادة بعث كيا

فظهرت للوجود بعد . الراهن أي الظروف السياسية العامة املشجعة
بسبب ظروف تارخيية خارجية، وأنتجت لنفسها ماضي  اندثارها كليا

تصويف مبين على الشفوية، بسبب الغياب الكلي ملصادر مادية 
مكتوبة حتدد هويتها التصوفية الداخلية، كالطريقة املتبعة أو الورد 

ا وبعد ما ذابت عناصرها يف عمق نسيان املخيلة الشعبية . اخلاص 
ت تركيب عناصرها واخنرط عنصرها احمللية عرب الزمن الغابر، أعاد

الروحي حتت لواء مناهج تصويف يعطيها املشروعية التصوفية ليتقبلها 
. اجملتمع احمللي يف صورة املؤسسة التصوفية الطرقية ويف الزمن الراهن

وبعد مرحلة البناء الرمزي وتقوية هياكلها داخليا تأيت عالقتها 
  . اخلارجية كإجراء يعزز بناءها الروحي

وجاءت هذه اخلالصة كنتيجة للتجربة الفريدة اليت عاشتها الدراسة    
أثناء مراحل اإلشراف على البحث يف امليدان، وهي ال تعكس بصفة 

 . دقيقة احلقيقة املعقدة للزاوية موضوع الدراسة

VI. النتــائـــج:  
تسجل احملاولة البحثية ملوضوع الدراسة ضمن نسق جاء لفهم     

، يف إعادة اإلنتاج الفعلي لآلليات )الزاوية(رة الثقافية ديناميكية الظاه
والدوافع احملركة إلعادة بعث احلياة للزاوية كمؤسسة دينية اجتماعية، 
أي البحث يف ماهية املشروعيات االنثروبولوجية املتمثلة يف اجلانب 

  . الروحي واملادي وما حتمله هذه املشروعيات من رموز ودالالت
راءات االنثروبولوجية يف عملية تأسيس زاوية إىل تستند اإلج    

جمموعة من اآلليات الروحية الرمزية تكون مبثابة الدعائم البنائية هلا، 
وجند مشروعية النسب الشريف، مشروعية الربهان، مشروعية 
التوارث، مشروعية العلم، مشروعية الربكة ومشروعية الطرقية أو النهج 

ا الزاوية لصياغة فمجموع هذه اإلجر . التصويف اءات هي اليت اعتمد
جوهرها التصويف، وجمموع هذه اآلليات هي تكريس للمشروعية 
ذه الشرعية حتدد وتصنف الزاوية كمؤسسة  اإلسالمية التصوفية و

حدد كوبالين وديبون مستويات مشروعيات الرجل  .دينية االنتماء

ا تستند إىل ثالثة مستويات، مشروعية الن سب الشريف الصاحل أ
ومشروعية العلم بالكتاب والسنة ومشروعية املعجزات كما ذكر 
سابقا، وحال الزاوية املدروسة يظهر تعدد وتعقد مرجعيات املشروعية 
التأسيسية، وهذا ما يؤشر للمستوى التغيريي الذي عرفه اجلانب 

وخاصية هذه اآلليات هو اعتمادها على . التأسيسي يف الزاوية احلالية
ية كمصدر تستلهم منه الزاوية ماضيها، فهو يف حد ذاته آلية الشفو 

دفاعية ألنه يقوم باستخراج مرجعية املاضي الستهالكها يف احلاضر 
ومن دون دليل، وبالتايل هو عملية انتقاء هلذه الذكريات اليت حتتمل 

  . الصواب واخلطأ عكس الكتايب اجلامد
عين اخلطاب الذي تنتجه واملؤشر الثاين فهو األساس اخلطايب وي    

الزاوية وتقدمه ملريديها من خالل البحث والكشف عن رموز 
الصوفية، ويعتمد األساس اخلطايب للزاوية على املبدأ الرباين املتمثل 
يف استخدام أجبديات اخلطاب اإلسالمي السيما اخلطاب الصويف 

ا هذه املؤس . سةاملعتمد على آليات الربكة واملعجزات اليت تتمتع 
ا كثواب  وتتجلى مدى ربانية الزاوية يف الكرامات اليت خيصها اهللا 
ا ذكورا   من عنده، وتنعكس هذه الكرامات يف مدى إقبال املؤمنني 
ذه الكرامات يكون حسب درجة  كانوا أم إناثا، ومدى انتفاعهم 

  ). التسليم( إميان هؤالء املريدين على الزاوية بنية خالصة
شر الثالث فهو األساس املمارس وهو ترمجة لألساس أما املؤ      

اخلطايب الذي تنتجه الزاوية لنفسها وهذا حىت ال تتناقص أقواهلا مع 
أفعاهلا، وإذا حدث هذا التناقص فسيرتتب عنه انعكاسات سلبية 

دد املستقبل الوجودي للزاوية بأكمله و إذا حدث العكس . وخيمة 
اس املمارس، فهو انعكاس فعلي أي تطابق األساس اخلطايب باألس

ا  اجيايب على املستقبل الوجودي للزاوية من خالل توسع قاعد
الزبونية اليت تعترب مصدرا لرقي القيمة الرمزية للزاوية، وعامال اقتصاديا 
يساهم بطريقة مباشرة يف حتسني الوضعية املالية للزاوية حىت تستطيع 

ا و حاجات القاصدين إليها   . للمبيت واإلطعام تلبية حاجا
تعي الزاوية حجم هذه التحديات، ويظهر وعيها يف سلوكيات     

شخصية ملقدم الذي وظف خمتلف اآلليات، كإسرتاتيجية تتبعها 
ا كمؤسسة دينية تتبع طريق تصويف  الزاوية من اجل إعادة بعث كيا

وإعادة بعث الكيان، ما هو إال عملية بناء رمزي يدخل يف  .حمض
  . دعائمه جمموع اإلجراءات أو اآلليات الروحية الرمزيةتقوية 
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  نظرية دراسة: اإلنساني األمن
  )والمخاطر األبعاد المفهوم، الجذور،(

  أزروال يوسف
 تبسة - التبسي العربي جامعة أ، مساعد ذأستا

  :مقـدمـة
 السياسية، والكيانات األفراد حياة يف أساسية قيمة األمن ميثل
 األساليب مبختلف وسالمتها أمنها حتقيق إىل الدول تسعى فكما
 جند ،)اخل...املتبادل االعتماد الذاتية، املساعدة القوة،(والطرق
 بالغري، وعالقاته وختومه، حياته، أمننة إىل جدي بشكل ينزع اإلنسان
 الثنائية من انطالقا. يشغلها اليت بيئته أمننة إىل اجلاد ميله عن فضال

 األمن وهل أمن؟ بأي مرتبطة استفهامية عالقة تتبلور لألمن، اهلوياتية
 أنه باألمن يقصد وهل باألفراد؟ أم السياسية؟ الوحدات بأمن يتعلق
 األمن االقتصادي، األمن(  اللني مناأل أو) العسكري(الصلب األمن

  ؟)البيئي األمن الثقايف، األمن االجتماعي، األمن السياسي،
 حياة يف جوهرانية قيمة باعتباره األمن أمهية من الرغم على
 الفكري واجلدل االختالف ينف مل فإنه والدول، األفراد

 العكس على بل الدولية، العالقات نظرية حقل يف واالبستمولوجي
 بني واملثمر الطيب العلمي للنقاش خصبة بيئة شكل فقد ذلك، نم

 نظريات يف التباينات هذه تبلورت حيث الدولية، السياسة علماء
 النظرية األسس وضع يف معريف منوذج كل أسهم حيث متعددة،
 تناولت اليت النظريات أبرز ولعل. معينة نظر زاوية من األمن ملفهوم
 االجتماعية، النقدية النظرية الليربالية، النظرية الواقعية، النظرية األمن
  .البنائية والنظرية كوبنهاجن، نظرية

  :التالية العناصر على اعتمدت الذكر، السالفة األسئلة على ولإلجابة
  ونظري مفاهيمي تأصيل: الدولية العالقات نظرية يف األمن -أوال
  النظام يةوفوضو  الدولة حمورية: األمن ومفهوم الواقعية النظرية  - أ

 واجلميع األنا ثنائية: واألمن اللربالية النظرية  - ب

 واالنعتاق الفرد مرجعية: االجتماعية النقدية النظرية  - ت

 الشامل األمن ضوء يف املرجع إشكالية: كوبنهاجن نظرية  - ث

 اجتماعي كبناء واألمن التذاتانية: البنائية النظرية  - ج

  اإلنساين األمن امتولوجيا يف -ثانيا
 واملختصني كادميينياأل تعريفات  - أ

 اإلنساين لألمن دوليتان رؤيتان   - ب

 واإلقليمية الدولية املنظمات حسب اإلنساين األمن   - ت

 اإلنساين األمن أبعاد   - ث

 املفاهيم ببعض وصلته اإلنساين لألمن املعرفية احلدود  - ج

 .اإلنساين األمن دد خماطر  - ح

  
  يونظر  مفاهيمي تأصيل: الدولية العالقات نظرية في األمن - أوال
 وفوضوية الدولة محورية: األمن ومفهوم الواقعية النظرية - أ

 النظام
 الدولة صالحيات من األمن موضوع الواقعية النظرية تعترب
 يف انطلقت ،1648 وستفاليا مبعاهدة أساسا واملرتبطة القومية،
 يف وحيد يكن مل إن مركزي، فاعل الدولة أن من لذلك تصورها
 متخذة خارجي، عسكري ديد أي هوج يف تقف الدولية السياسة

 .)1(األمن حتقيق يف األساسية األداة العسكرية القوة من

ا الدولة استعمال بكيفية الواقعية النظرية يف األمن ارتبط وقد  لقو
ا وتعصف تتهددها، اليت األخطار إلدارة  واستقالهلا، الرتابية بوحد

 فبهذه. ألخرىا الدول مواجهة يف ذلك كل السياسي، واستقرارها
 هلا، مرادفا ويكون الوطنية املصلحة مبفهوم األمن يصطبغ الصفة

  .)2(العسكري شقها يف القوة على باالعتماد تعزيزها سبل يف والبحث
 مقارنة القومي لألمن األولوية منح على الواقعية النظرية وتؤكد
 غريه على لألمن العسكري البعد وتقدم لألمن، املتعددة باملستويات

 األمنية القضايا أن الواقعية منظرو يعتقد حيث األبعاد، من
 القضايا من عداها وما العليا، السياسة أولويات هي والعسكرية
 ذلك، على وبناء. الدنيا السياسة اهتمامات هي والثقافية االجتماعية

 رأس حيتل اخلارجي العسكري )*(التهديد بأن االعتقاد، هذا جيسد
 الدولة أمن هو فاألمن. الدول ألمن الرئيسية ةاإلسرتاتيجي أولويات
 إىل النهائية حمصلته يف يهدف الذي واجلماعة، الفرد أمن يتضمن
 االجتماعي والتماسك السياسي واالستقرار التكامل عمليات
 من البد األخالق أو الدويل القانون حيمله شيء أي وأن الداخلي،

  .)3( القوة أشكال من متخفيا شكال يكون أن
 مسلمة اعتبار إىل الواقعية النظرية تذهب مقابلة، جهة من
ا، أحد الدويل النظام فوضوية  القومية املصلحة مفهوم وارتباط مرتكزا
 كانت تقليدية عسكرية، توازنات ببناء اتصاهلا عرب القومي، باألمن

 وصف وقد )4(.التهديد مصدر على القضاء يضمن ما هذا نووية، أم
 ال عندما آمنة تكون الدولة"بأنه األمن ليبمان لتروا السياق هذا يف

 حالة يف قادرة وتكون...احلرب لتجنب مصاحلها بشرعية تضحي
 فوضوية فإن وبالتايل،. )5("باحلرب املصاحل هذه إبقاء على املواجهة



 
 

196 

 ،)6(األمن مفهوم على أساسية شروط ثالث تفرض الدويل النظام
ا األمن، وضوعمل األساسية الوحدة هي الدولة ،أولها  إطار هي أل
 املوضوع هي الدولة ،ثانيها. احلاكمة للسلطة األعلى واملصدر النظام
 ومتبادلة سببية عالقة القومي األمن دينامية يقيم إذ لألمن، املرجعي
 إال يكون لن املن فإن الفوضوية، ظل يف ،ثالثها. الدول بني االعتماد
 الفوضوية الطبيعة يف تغري حصل فإن لذلك مطلقا، أبدا نسبيا،
  .األمن إشكالية إطار جممل يف النظر إعادة توجب الدويل، للنظام
 والشك بالريبة أصلها يف تتميز الدويل النظام يف الفوضوية إن
 وبقاءها أمنها على للحفاظ الدول سعي فأثناء اليقني، وعدم

 إلمكانات تقدير وسوء اليقني، عدم على وبناء وجودها، واستمرار
 ذلك فإن املصلحي التضارب بسبب األخرى، الدولية فواعلال

 وبالتايل واالفرتاضية، الفعلية اخلصم لقوة تقدير سوء إىل سيؤدي
 مضمر عدواين بشكل البعض بعضها إزاء التصرفات إىل الدول يدفع
 املعضلة"بـ عليه اصطلح إطار يف كلها أخرى، مرات وصريح مرة

"  يف عنها يعرب مفهوما له اغص الذي هرز جون طرف من" األمنية
ا ا على السهر الدول حماوالت فيه تقود بنيوي مفهوم أ  متطلبا

 هذه مقاصد عن النظر بصرف الذات، على االعتماد بدافع األمنية
 طرف كل أن حيث للخطر، أخرى دول تعرض زيادة إىل احملاوالت
ا على ا يقوم اليت اإلجراءات يفسر  يفسرو  دفاعية، إجراءات أ

ا على اآلخرون ا يقوم اليت اإلجراءات . )7("حمتمال خطرا تشكل أ
 تنشأ األمنية املعضلة بأن ويلرو بوث كين من كل يرى جهته، من
 االطمئنان بعدم شعورا ما لدولة العسكرية االستعدادات حتدث" حني
 كانت إذا فيما احلرية، إزاء أخرى، دولة تفكري من انتزاعه ميكن ال

 عامل يف أمنها لدعم أي الغري، دفاعية ألغراض ستعداداتاال تلك
 الوضع لتغيري أي هجومية، ألغراض كانت أم مستقر، وغري متغري
  .)8( "ملصلحتها الراهن
 أكثر تزال ال الواقعية، النظرية يف األمن مفهوم عرض اية ويف
 الدولية، السياسة حقل يف الدولة سلوك تفسري على قدرة النظريات

 مصاحلها عن والدفاع الدولة وبقاء األمن قيم على يزهابرتك
 واملختصني واألكادمييني النقاد أما حائال يقف مل هذا أن القومية،غري

 حصره خالل من األمن، إطار لتضييقها نظرا األمنية، الدراسات يف
 متغري ودراسة فقط، املادي والتهديد العسكرية القوة يف فقط

ا وعدم فقط، اخلارجية التهديدات  الدويل السلوك تفسري على قدر
 خمتلف مواجهة عن عجزها عن فضال الرمسيني، غري الدوليني للفاعلني

 الفقر، الدويل، اإلرهاب مثل الالنظامية واملخاطر التهديدات
 أكثر بدورها أصبحت اليت الدميغرايف، واالنفجار البيئي والتدهور
 .الدول ألمن ديدا

  والجميع األنا ثنائية: واألمن اللبرالية النظرية -ب
 الواقعية، النظرية يف عنه اللربالية النظرية لدى األمن مفهوم خيتلف

 فقط، العسكري باجلانب ارتباطه مبعىن اجلانب، أحادي األمن فليس
 - واملؤسسات األفراد عرب وذلك الدولة، قدرات تطوير إىل يذهب بل
 انتشار توسيع خالل من ،-اللربالية منظرو اليه دعا ما هذا

 مشاكل حللحلة احلكومية غري واملنظمات الدميقراطية املؤسسات
 املصلحني االنسجام على باالعتماد أمنه، وحتقيق العاملي النظام
 جيسد مما الذايت، األمن لنظام بديال اجلماعي األمن مبدأ من واالختاذ
 كله ذلك وقوام. الفرد سبيل يف واجلميع اجلميع سبيل يف الفرد فكرة
 بني التواصل وحرية املتبادل، واالعتماد التجارية احلرية إىل الدعوة
 التوتر دوافع انصهار يف يساهم أن شأنه من الذي األمر الدول،
 يف األمن مفهوم اللربالية عاجلت وقد. )9(والالأمن االستقرار وعدم
 كانط، المانويل الدميقراطي السالم بفكرة تؤمن البنيوي، بعدها
 الدول غالبية تتكتل حيث العامل، دول تضم فدرالية إنشاء هباقرتاح
 الدول أن يعين مما أخرى، دولة على تعتدي دولة أي ملعاقبة األعضاء
 ضد البعض بعضها مع ستتعاون اجلماعي األمن منظومة يف األعضاء

 ثانية جهة ومن. جهة من هذا ضيقة، مصاحل لتحقيق تسعى دولة أية
 بني املؤسسايت التعاون بأن لألمن املؤسسايت ابعده يف اللربالية ترى

 وأن القادمة، السنوات يف للدول فرص أمام اجملال يفتح الدول
 حتقيق على املساعدة يف به يستهان ال دورا تؤدي الدولية املؤسسات
 األمن جتسيد يف دورها من تنبع فأمهيتها لذلك واالستقرار، التعاون
 ما وهذا احلرب، إىل اللجوء تاحتماال فرص من والتقليل الدويل،
 املعلومات توفري من أساسية؛ نقاط مخس يف مارتنو كيوهان أكده
 أكثر االلتزامات وجعل ثانيا، العمليات تكاليف وخفض أوال،

 وخامسا رابعا، عمقا وأكثر امتدادا أكثر تنسيق وإقامة ثالثا، موثوقية
  .)10(باملثل املعاملة إجراءات تسهيل

 مشولية أكثر بشكل األمن مفهوم تناولت اللربالية النظرية إذن،
 دوالتية، غري فاعلني إقحامها عرب الواقعية، بالنظرية مقارنة واتساعا
 التحليل يف أساسية كوحدة الدولة أمن محاية من األمن مفهوم لينتقل
 غري الفواعل وخماطر ديدات تناول إىل للدولة، ديدات أي ضد

 املؤسسات متغري تأثري مبعىن الدولية، ةالرتاتبي ضمن الدوالتية
 يف العسكرية القوة متغري من أكثر الدميقراطية والقيم االقتصادية
 عن يتخلوا مل اللربالية النظرية أنصار إن غري. والسالم لألمن التأسيس
 ا الفواعل باقي واقرتان الدولية، السياسة يف مركزي كفاعل الدولة
 .حملها إحالل ندو  والتعاون التنافس ظل يف
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  واالنعتاق الفرد مرجعية: )*(االجتماعية النقدية النظرية-ت
ا الدولية العالقات إىل االجتماعية النقدية النظرية تنظر  ال بأ

 البىن بأن وتعتقد أيضا، باألفكار بل فقط، القوة بسياسة تتأثر
 مادية، وليست اجتماعية بىن هي الراهنة الدولية للسياسة األساسية
 يف وحيد كفاعل الدول الدويل، النظام فوضوية منها، السيما
  .)11(والصراعات احلروب وخمتلف األمن ومعضلة الدولية، السياسة

 باعتباره الفرد مركزية من االجتماعية النقدية النظرية وتتخذ
 األمن من االنتقال مبعىن الدولة، من بدال لألمن مرجعي موضوع
 بقاء حول أساسا يتمحور مفهوم إىل الدول بقاء على يركز كمفهوم
 اليت التهديدات طبيعة من التحول سياق يف وذلك. والشعوب األفراد
 على يقتصر يعد مل التهديد أن إذ والشعوب، األفراد أمن تواجه
 التهديد إىل جتاوزه فقد فحسب، العسكرية والتهديدات الدولة

 عرب اجلرمية هاب،واإلر  العرقية، والصراعات املوارد وندرة االقتصادي
  .)12(االيكولوجي الالتوازن ديدات وخمتلف الدولية،
 دون الدولة أمن يتحقق أن ميكن التهديدات، هذه خضم يف
 أمن لتهديد مصدرا الدولة تشكل وبذلك اإلنسان، أمن أو الفرد امن

 فحسب والتحرر، االنعتاق إىل األخري هذا ينزع وعليه اإلنسان،
 القيم تكريس إىل االجتماعية النقدية ظريةالن دف هوركهامير،
 اعتبار إىل ويذهب الدولية، العالقات حقل يف والعدالة األخالقية
 يتواجد أين استعباد، أو استغالل دون اجتماعية حالة بأنه االنعتاق

ا بنفسها الواعية اإلنسانية هي الفرد، من أوسع رعية فيه   .)13(وذا
 االجتماعية النقدية يةالنظر  حسب األمن مفهوم وحمصلة
 لتحقيق أداة إال هي ما فالدولة وبالتايل الفرد، األساسي موضوعه

 واجملموعات اإلنسان محاية على فالعمل ،"اإلنساين األمن" الفرد أمن
 لصيانة وسيلة إىل الدولة حتولت وبذلك النهائي، اهلدف هو البشرية
ذا ،)14(األفراد أمن وحتقيق  قد االجتماعية ديةالنق النظرية تكون و
 تساؤهلا خالل من األمن، ملصطلح مفهومية نقلة إحداث يف جنحت
 التهديدات ظل يف تأمينه؟ جيب ومن ملن؟ األمن األمن؟ ملاذا: حول

  .اإلنسان حياة متس اليت اجلديدة
  الشامل األمن ضوء في المرجع إشكالية: كوبنهاجن نظرية -ث

 برزت األمنية، تالدراسا عرفتها اليت التحوالت خضم يف
 نظرية أبرزها لعل الشامل، مبعناه  األمن مفهوم يف حبثية جماالت

 إىل األمنية الدراسات يف البحث جمال توسيع إىل الداعية كوبنهاجن
 وإدخال ،)وسياسية بيئية، اقتصادية،( جديدة وقطاعات جماالت

 عن اإلجابة أجل من أخرى، حتليل ووحدات مرجعية موضوعات
 باري الربيطاين السياسة عامل الشأن هذا يف وقدم ماذا؟، أمن سؤال
 موسعة رؤية تتضمن" واخلوف الدول الشعب،" بعنوان دراسة بوزان

 مهزة بوزان باري  وشكل ،)15(األمنية الدراسات حول وعميقة
 تبىن حيث النقدية، األمنية والدراسات التقليدية الدراسات وصلبني

 والتز، كينيث طريقة على مستويات ثالث األمن ملفهوم حتليله يف
 الدويل والنظام الفرد أمن أن غري الدويل، والنظام والدول األفراد
 لألمن، األساسي املرجعي املوضوع باعتبارها الدولة بأمن مرتبطان
 وقد. )16(األمنية التصرفات تفسري يف الوحيد الفاعل ليست لكنها
 عدة بني املوسعة نيةاألم الدراسات حول كتابه خالل من بوزان ميز

 القطاعات وتتمثل املوسع، مبفهومه األمن جتمعها يف تغطي قطاعات
 العسكرية املقدرات يتضمن الذي العسكري القطاع يف؛ األساسية
 السياسي القطاع. األخرى الدول لنوايا إدراكها ومستوى للدول
 القطاع للدول، واملؤسسايت التنظيمي االستقرار إىل النازع

 القطاع واألسواق، املالية املوارد على احلفاظ إىل اهلادف دياالقتصا
 عليه تتوقف كأساس واحمليط البيئية على باحلفاظ يعىن الذي البيئي
 بقدرة يتعلق والذي المجتمعي القطاع اإلنسانية، األنشطة كل

 يف والثقافة اللغة يف خصوصيتها أمناط إنتاج أعادة على اجملتمعات
 حتقيق إىل واهلادف االقتصادي القطاع تطورها،ل مقبولة شروط إطار
 لقطاعات حتديده يف بوزان وانطلق. )17(للدولة االقتصادي التوازن
 التهديد يف حصرها واليت احملتملة، التهديدات خمتلف من األمن

 االقتصادي والتهديد اجملتمعي والتهديد السياسي والتهديد العسكري
  .)18(البيئي والتهديد

 أحدثته ما أبرز من وديلون ويفر إسهامات تعد خرأ جهة من   
 ويفر يرى آذ االجتماعي، األمن مفهوم تطوير يف كوبنهاجن مدرسة
 بفعل الدولة أمن من أكثر  للتهديد معرض  االجتماعي األمن بأن

 والتمازج القيمي االنصهار منها سيما ال العوملية، الظواهر جمموعة
 ألن الدول، لكيانات توتر ملعا أصبحت اليت واهلجرة الثقايف،

 خمتلف يف سلبا ويؤثرون والثقافية، الوطنية اهلوية يهددون املهاجرون
 توترات يفرز الذي األمر هلا، املهاجر للدول الدميغرافية البىن

 لتحقيق ينزع ويفر حسب االجتماعي األمن. اجتماعية واضطرابات
 نظري مفهوم فهو ،"النحن"و" هم" بني التمييز أي اهلويايت، البقاء

 قومي األول فالشق شقني؛ يف ويفر خلصه ومتماسك، متكامل
 وبقاء باهلوية يتعلق الثاني والشق النظام، وبقاء بسيادة يتعلق
  .)19(اجملتمع
  اجتماعي كبناء واألمن التذاتانية: )*(البنائية النظرية -ج

 يةاهلو  ثنائية من األمن ملفهوم تصورها يف البنائية النظرية تنطلق
 فهوية التحليل، يف مركزي مفهوم منهما كل تشكل حيث واملصلحة،

 والثقافات والقيم للمعايري االجتماعي التشكل عن ناجتة الدولة
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 تتمتع األخرية الدولة، فيها تتفاعل اليت االجتماعية بالبيئة املتعلقة
 واالستقرار املادي كاألمن الرئيسية أهدافها تولد مؤسساتية وية

 عربها حتقق اليت الطريقة وتعتمد اآلخرين، جانب من افواالعرت 
 إىل الدول تنظر كيف أي االجتماعية، هويتها على أهدافها الدول
  .)20(الدويل اجملتمع يف األخرى بالدول مقابلة نفسها

 حتديد يف واملعايري واإلدراك األفكار متغري جيانب اهلوية فمتغري
 ينتهجونه الذي واالجتاه جهة، من الفواعل مصاحل تشكيل طريقة
م ضمن . التعاون أو التنافس طريق عن سواء الدولية، سلوكيا

 حنن قمنا أشياء واملصاحل اهلويات اعتبار إىل وندت الكسندر ويذهب
 إجيادها باستطاعتنا فإنه أوجدناها، حنن نكون أن وبعد بإجيادها،
 على مجيعا عملنا ألننا الصعب، من ذلك ويكون خمتلف، بشكل
 من بدال العامل، ا يوجد اليت الطريقة على الذاتية الصفة إضفاء
 يرى كما الدولية السياسة يف تنتج القائمة املعطيات من اعتبارها

  .)21(العقالنيون
 الداخلية التفاعالت شرح يف وأثره اهلوية متغري دور ولفهم   

 البنائية النظرية حسب جيب الدول، لسلوك الداخلية التفاعالت
 مشرتكة مصاحل تشكيل نستطيع حىت الداخلية الفواعل وية هتماماال
 تصور إىل الوطين التصور نتجاوز جتعلنا مجاعية، هويات عن تعرب

 فاهلويات الدول، بني املشرتكة العامة القواعد ضمان على قائم مجاعي
 أن بدل التفاعل عمليات يف تتشكل املشرتكة واملصاحل اجلماعية
 بني تلقائية أمنية ملعضلة وجود ال وبالتايل التفاعل، قبل مشكلة تكون
  .الدول

 والنظرية البنيوية الواقعية بني مشرتكا قامسا الفوضوية تعد باملقابل   
 مزجيا تكون أن من أقرب الفوضى يعتربون البنائيني أن غري البنائية
 إدراكها و االجتماعية فالبنية وبالتايل الفاعلني، سلوكيات عن ناجتا
 نتائج وحتليل وتفسري إدراك على فقط القادرة هي جلماعيا

 رفض الدويل، النظام فوضوية ظل ويف الدويل، النظام وانعكاسات
 حتدد اليت هي اجلماعية املعاين أن واعترب الواقعي، املسعى وندت

 مصاحلهم حيصلون فالفواعل الدول، ألعمال املنظمة الرتاكيب
م  تصبح وبذلك اجلماعية، يناملعا يف مشاركتهم عرب وهويا

 املساعدة أما واملصاحل، اهلويات من نسبيا مستمرة جمموعة املؤسسات
  .)22(املؤسسات هذه إحدى يف الذاتية
  اإلنساني األمن إتمولوجيا في: ثانيا

 ما بفرتة األمنية الدراسات يف اإلنساين األمن مفهوم بزوغ ارتبط  
 مستوى على املعرفية التحوالت كتلة حيث الباردة، احلرب بعد

 ديد مصادر خطورة مدى تعرية الباحثني على فرضت األمين التنظري
 غري العسكري الطابع ذات التهديد مصادر منها السيما األفراد، أمن

 أجل من لألمن، التقليدي املنظور مواءمة عدم تفنيد وكذلك العنيف،
 هذا ات،التهديد أمناط خمتلف خالهلا من نواجه مالئمة خارطة وضع
 املاضيني، العقدين إبان والصراعات للحروب كان كما. جهة من
 وطرح ،)الالتينية أمريكا أفريقيا، آسيا،( العامل من متفرقة أحناء ويف

 األمن مفهوم والدة يف البني األثر اإلنساين الدويل التدخل مشروعات
  .اإلنساين
 سالمال لدراسات جديدة آمال برزت الباردة، احلرب اية ومع

 والعنف، واألمن كالسالم حديثة ومفاهيم مواضيع مع التعايش يف
 االجيايب السالم إىل النازعة لألفكار اجملال فسحت بدورها واليت
 بولدينغ وكينيث Johne Galtung غالتونج جون من املقرتح

Keneth Boulding فاألمن املستقر، بالسالم اخلاص مبفهومه 
 املباشر، العنف غياب على يقتصر أال جيب هؤالء حسب احلقيقي

 األقل على أو القضاء، ذلك إىل إضافة يتضمن أن يستوجب بل
 صورة يف البنيوي العنف ويعين املباشر، غري العنف حدة تقليص
. )23(الدولية املؤسسات عرب الشمال لدول اجلنوب دول تبعية تكريس
 مفهوم يف النظر إعادة إىل الداعية مفهوم يف النظر وجهة وتستند
 بـاألمن املعنون - Egon Barبار ايقون تقرير يف ورد كما-األمن

 من عالية مبستويات يتميز عامل يف القوة على الرتكيز  أن إىل املشرتك،
 الدول فسعي مؤسس، غري املتبادل االعتماد حركية وتضبطه التسلح،
 الدول أمن املطاف اية يف يقلص سوف أمنها لتعزيز منفردة
 التعامل يف العسكرية املخاطر على الرتكيز ذلك، إىل ضف. األخرى

 من أخرى أشكال توجد إذ واقعي، غري األمنية املعضالت مع
 وحىت بيئية اقتصادية، طبيعة ذات وهي الدول تتهدد اليت املخاطر
 كشبكات الدولة غري آخرين فاعلني وراءها يكون وقد كما ثقافية،
  .)24(اإلرهابية واملنظمات املافيا
 ديد ومصادر بقضايا لالهتمام للباحثني دافعا شكل هذا لك
 يف خاصة وغريها، الالجئني وقضايا بيئية مشاكل من األفراد، أمن
 خالل من األمن حتقيق الفرتاض الرافضة األمنية االجتاهات بروز ظل
 القيود من األفراد حترر يستوجب األمن حتقيق بل القوة، تراكم

 النخبة من النابعة والقيود السياسي، النظام يعةطب من النابعة اهليكلية
  .السياسية
 املتجددة، وصفتها الدولية السياسة متغريات تعدد خضم يف
 اهتمام نطاق توسيع إىل األمر أدى اإلنسانية، املشاكل فضاء واتساع
 مستوى على ذلك أثر امتد وبالتايل السياسة، وعلماء األمن خرباء
 مقاربة وفق تصور شهد حيث اإلنساين، األمن مفهوم اهتمام نطاق
 ومقاربة اإلنساين، األمن يف حمددة جوانب على ركزت أين ضيقة،
 األمن يف متعددة جوانب على ركزت اإلنساين لألمن شاملة
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 وسنوضح معرفيا، منه القريبة باملفاهيم وعالقته أبعاده منها اإلنساين،
  :يلي ما خالل من هذا كل
  :اإلنساني لألمن والمختصين األكاديميين تعريفات - أ

 على يركز اإلنساين األمن"  اإلنساين األمن هينبيكر بول يعرف
 أمن أن فكرة على يقوم أنه كما الدول، من بدال واجملتمعات األفراد
 اإلنساين واألمن البشر، بقاء لتحقيق كافيا ليس لكنه ضروري الدول
 أمن يعد إذ العسكرية، وغري العسكرية التهديد مصادر على يركز
 حيل وال يكمل كما العاملي، األمن لتحقيق مكمل جزء األفراد وبقاء
 األمن باجباي كانطي يربط جهته من. )25("القومي األمن حمل

 أن إىل فيشري أنواعها، اختالف على املتاحة باملقدرات اإلنساين
 وذلك واجلماعات األفراد وحرية حياة ديد مصادر" اإلنساين األمن
 التهديد، مصادر من األمناط تلك ملواجهة املتاحة باملقدرات ةمقارن
 ال النقطة هذه وعند والنطاق، الوقت يف التهديد مصادر تتنوع إذ

 األوقات ويف اجلماعات لكل صاحل حمدد تعريف وضع ميكن
  ". )26(كافة

 مشول" أوغاتا صاداكو حسب اإلنساين األمن ويتطلب
 ممكنة جمموعة أكرب لدى كافية ثقة وجود على يركز فهو املستبعدين،

ا يف كافية ثقة مستقبلها، يف األفراد من  يف تفكر أن فعال تستطيع أ
 محاية فإن مث، ومن. التالية والسنة التايل، واألسبوع املوايل، اليوم
 لكي لألفراد حقيقية بإمكانات تتعلق مسألة هي ومتكينهم األفراد
 هذه من إليه نظر إذا اإلنساين األمن ويعزز وكرامة، سلم يف يعيشوا
 أن احلق حمبوب ويرى".  )27(حمله حيل ال لكن الدولة أمن الزاوية
 وأمن األرض، أمن من بدال اإلنسان أمن" يعين اإلنساين األمن
 خالل من وليس التنمية خالل من واألمن األمم، من بدال األفراد

 ويف منازهلم يف مكان كل يف األفراد أمن وهو األسلحة،
  .)28("وظائفهم
 اإلنساين األمن حول املقدمة التعريفات على املالحظ الشيء إن

ا واملختصني، الفقهاء قبل من  حتديدها يف      ً تعددي ا طابعا أخذت أ
 معني جانب تناول تعريف كل أن مبعىن اإلنساين، األمن ملفهوم
 األمن يسعى اليت األهداف على تركز تارة اإلنساين، لألمن وحمدد
 جتسيد تواجه اليت األخطار على أخرى وتارة لتحقيقها، سايناإلن

 وسائل يف التخمني جيب وبالتايل اإلنساين، األمن مفهوم
 األمن أمام عائق تشكل اليت التهديدات مواجهة واسرتاتيجيات

  .اإلنساين
 اإلنساين باألمن يتعلق فيما :اإلنساني لألمن دوليتان رؤيتان -ب

 جمال يف برزتا مهمتان خمصوصتان دوليتان رؤيتان األقل على توجد

 جيري كان مما مهما قطاعا مثلتا املاضي، القرن أوار اإلنساين األمن
  .آنذاك العمل به
 اإلنساين األمن تعريف يقوم ):اليابانية المبادرة(اليابانية الرؤية -

 والتحرر احلاجة من التحرر من   ٍّ كل   حتقيق على اليابانية الرؤية حسب
 ميكن اإلنساين األمن أن على اليابانية الرؤية تقوم إذ ،اخلوف من

 فيها متحررين حياة األفراد يعيش عندما وهى واحدة حالة يف حتقيقه
 لألمن اليابان مفهوم يشمل وبذلك واخلوف، احلاجة من   ٍّ كل   من

 اليومية األفراد وحياة البشرى البقاء دد اليت كافة العناصر اإلنساين
 اإلنسان حقوق وانتهاكات البيئية، التهديدات ومنها وكرامتهم
 وانتشار املخدرات وانتشار روالفق الالجئني وقضايا املنظمة واجلرمية
  .)29( كاإليدز املعدية األمراض

 األمم برنامج ا جاء اليت األصلية الصيغة على تركز اليابانية فالرؤية  
 حيث العوز، من التحرر يف تلخيصا ميكن واليت اإلمنائي، املتحدة
 اإلنساين حاجات تأمني يف  تقريبا يتمثل اإلنساين األمن كان

 ما وهو. وبيئية واجتماعية وغذائية، وصحية اقتصادية، من الضرورية
 2003لسنة البشري األمن جلنة تقرير مباشر حنو على عكسه

  .)30(اإلنساين لألمن الياباين الصندوق موهلا اليت واألنشطة
 يف الكندية الرؤية ركزت قد ):الكندية المبادرة(الكندية الرؤية - 

 فبالنسبة اخلوف، من التحرر كرةف على اإلنساين األمن ملفهوم تناوهلا
 أو والتهديد والعنف القوة إزالة يف أساسا يتمثل اإلنساين األمن هلا،

 مجلة الصدد هذا يف وتضمنت اليومية، الناس حياة يف ما التهديد
  :)31(أمهها املبادرات، من
  لألفراد؛ املضادة األرضية األلغام خماطر على القضاء -
 لربامج الفعلي والتنفيذ اجلنود فالاألط استخدام عن الكف -

  اجملتمع؛ يف إدماجهم وإعادة تسرحيهم
 حتت الوقوع من البعض مينع الذي التقليدي احلصانة مبدأ إلغاء -

  القانون؛ طائلة
  استعماهلا؛ وسوء واخلفيفة الصغرية األسلحة انتشار مكافحة -
  .األمين القطاع داخل باحلاكمية النهوض -

 األمن ملفهوم والكندية اليابانية يتني،الرؤ  عرض خالل من
ا تتميز اليابانية الرؤية أن يبدو اإلنساين،  من االتساع شديدة بأ

 والسياسي، واالجتماعي االقتصادي األفراد امن يشمل أن أجل
 الرؤية ذهبت متاما، ذلك عكس لكن. التنموي البعد من انطالقا
 يف كأساس سايناإلن لألمن السياسي البعد اختاذ إىل الكندية
 املسلحة النزاعات أثناء األفراد محاية على الرتكيز من انطالقا تصورها،
 .اإلنساين الدويل والتدخل
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  :واإلقليمية الدولية المنظمات حسب اإلنساني األمن -ت
 األمم منظمة إن :المتحدة األمم منظمة نظر في اإلنساني األمن- 

 مفهوم عن اإلعالن يف السبق هلا اليت املنظمات من تعد املتحدة
 جتسد حيث الباردة، احلرب بعد ما فرتة يف السيما اإلنساين، األمن
 وجوب عربها أكدت واليت األممية، التقارير من العديد تقدمي يف ذلك
 األمراض، خصوصا خماطر، عدة من األفراد أمن ضمان انتقال

  . واملخدرات الفقر اإلرهاب،
 1994 لسنة البشري التنمية تقرير التقارير هذه أبرز ولعل  
 التقرير هذا اقرتح حيث اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج عن الصادر
 األفراد أمن احتل أين اإلنساين، األمن وهو لألمن جديدا مفهوما
 من بتوليفة التقرير جاء وقد. للدول األمنية األجندات أولويات رأس

 األمين قرتابلال خمالف اقرتاب تقدمي أجل من طرحها املسوغات
  : )32(يأيت فيما تتمثل التقليدي،

 يف لألفراد مهم يعترب إذ كوين، اهتمام اإلنساين األمن حتقيق -
 من األفراد يواجه ملا نظرا سواء، حد على والغين الفقري العاملني
 املخدرات، الفقر، مثل، عاملي، إنساين طابع ذات مشرتكة أخطار
  .والتلوث املنظمة، اجلرمية

 سلسلة بينها فيما تشكل إذ األمن، مفهوم أبعاد وتداخل دتعق -
 ألي األفراد أمن تعرض فعند اآلخر، على منها كل يتوقف متكاملة،
 احلدود خارج إىل أثره يتعدى أن احملتمل فمن أرض، أي يف ديد

  .للدولة اجلغرافية
 الوقائي احلل طريق عن اإلنساين األمن حتقيق تعجيل إمكانية -

  .البعدي العالجي التدخل من بدال القبلي،
 ا يعيش اليت الطريقة فيعين اإلنساين، األمن مفهوم حمور هو الفرد -

م ممارستهم يف احلرية ومستوى كان، جمتمع أي يف الفرد  خليارا
  .اليومية

 هذا بلورة أجل ومن  :األوربي االتحاد نظر في اإلنساني األمن - 
 اإلنساين، األمن مفهوم تبين مت وريب،األ لالحتاد اجلديد األمين الدور
 عامل خلق يف املسامهة عن تارخيية مسؤولية عن األوريب االحتاد بإعالن
 يف. العامل أحناء خمتلف يف األفراد أمن حتقيق على والعمل أمنا، أكثر
 طبيعة لدراسة االحتاد دول خرباء من جلنة تشكيل د اإلطار هذا
 هلا  تقريرا وضعت حيث به، ميقو  أن لالحتاد ميكن الذي الدور
 حدد كما ،"اإلنساين األمن لتحقيق أوربية إسرتاتيجية"بـ موسوم
 فيما متثلت اإلنساين، األمن مفهوم تبين إىل دفعته اليت املربرات التقرير
  :)33(يلي
 أحناء كافة يف البشر جتاه األوريب االحتاد مسؤولية: األخالقي املربر -

 حاالت من تعاين اليت املناطق يف االحتاد تقوا نشر  خالل من العامل

 محاية يف املساعدة بغية وذلك األفراد، حلقوق شديدة انتهاكات
  .املدنيني

 التزام عليه إقليمية كمنظمة األوريب االحتاد إن: القانوين املربر -
  .كافة العامل أحناء يف اإلنساين األمن حتقيق على بالعمل قانوين

 املواطن أمن حتقيق ميكن ال أنه يف باألساس ليتمث: الذايت املربر -
 يف خاصة، العامل أحناء كافة يف األفراد أمن حتقيق عن أمبعزل األوريب
  . )34(اإلنساين األمن ديد ملصادر املعقدة الطبيعة ظل

 على قائم اإلنساين األمن مفهوم تناول يف األوريب االقرتاب إذن، 
 باستخدام املادي والتدمري جلرمية،وا القتل منع إىل دف إسرتاتيجية
 قانونية أخالقية، مربرات على مبين ذلك كل العسكرية، الوسائل
  .وعاملي إقليمي إطار يف البشري العنصر محاية غايته وذاتية،

 :اإلنساني األمن لمفهوم آسيا شرق جنوب دول منظمة رؤية - 
 على ،2020 رؤية إطار يف اإلنساين األمن مفهوم إىل اآلسيان تنظر
  :يلي ما حتقيق سياق يف األفراد، وأمن مبصلحة يتعلق أنه
 مشاركة يتطلب الذي األمر الرشيد، واحلكم الدميقراطية حتقيق -

  احلكم؛ عملية يف األفراد
 لتحسني كمدخل الشاملة بأبعادها التنمية حتقيق على العمل -

 مشاكل مواجهة يف جهود من يتطلبه وما باملنطقة، الشعوب أوضاع
 احلريات احرتام وكذلك املخدرات؛ يف واالجتار التغذية، وسوء الفقر
 املتساوية بالفرص التمتع لألفراد ميكن حبيث املنطقة، لشعوب الفردية
  .)35(متييز دومنا

 حول أساسا متركزت اإلنساين، األمن ملفهوم اآلسيوية فالرؤية إذن، 
ا اإلنسان حقوق قضايا  األمن تجسيدل الرئيسة احملاور أحد لكو

 مفهوم يف اقتصادي- السوسيو للبعد إدماجها إىل باإلضافة اإلنساين،
  .اإلنساين األمن

 الرؤية انطلقت: اإلنساني لألمن العربية الدول جامعة رؤية - 
 برنامج وضعها اليت العريضة اخلطوط من اإلنساين األمن ملفهوم العربية
 حترر"بأنه سايناإلن األمن عرفت حيث اإلمنائي، املتحدة األمم

 وواسعة زمنيا واملمتدة واملنتشرة الشديدة، التهديدات من اإلنسان
 تكون التعريف هلذا فوفقا". وحريته حياته هلا تتعرض اليت النطاق
ا إذ للفرد، احملورية القيمة هي احلرية  تتعرض العريب، السياق يف أ

 كما .وأجنبية حملية قوى جانب من واخلارج، الداخل من للتهديد
 فرص تضم فهي اإلنسانية، اهلموم من جمموعة التعريف هذا يتضمن
 والرعاية والغذاء األساسية، احلاجات لتلبية املناسب والدخل العمل

 املختلفة، اهلويات ذات السلمية اجلماعات بني والعالقات الصحية،
 العدوان من مواطنيها محاية يف اجلوهري لواجبها الدولة وتأدية

  .)36(الشخصية التهديدات من الفرد وسالمة خلارجي،وا الداخلي
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 بأن نرى اإلنساين، األمن مفهوم حول عرضه سبق ملا وكنتيجة    
 احلياة أيضا وإمنا فقط حياته علي احلفاظ يعين ال اإلنساين، األمن
 ويعين البشر قدرات وتنمية الفرص يف وتكافؤ ومساواة وحرية بكرامة
 واألوضاع التهديدات من الناس ايةومح األساسية احلريات محاية

 واملمتدة واملنتشرة الشديدة التهديدات من اإلنسان وحترير القاسية
 وبالتايل وكرامته وحريته حياته هلا تتعرض اليت النطاق وواسعة زمنيا
  .اجملتمعات باختالف خيتلف جامدا، وليس ديناميا مفهوما فانه
 أن بوزان باري يرى ،املعىن هذا يف  :اإلنساني األمن أبعاد -ث

 اجلماعات يشمل أن جيب وإمنا الدولة، على فقط يقتصر ال األمن
 واجملتمعات األفراد ألن فحسب، العسكرية القوة ميس وال اإلنسانية،

 االقتصاد، منها، السيما األخرى، األمنية القطاعات مبختلف تتأثر
 يقتصر مل باملقابل. االجتماعي والقطاع السياسة، الثقافة، البيئة،
 1994 سنة املتحدة األمم منظمة عن الصادر البشرية التنمية تقرير
 بل بوزان، باري وضعها كما اإلنساين لألمن مكونات مخسة على
 لألمن آخرين عنصرين وأضاف ذلك، من أكثر إىل التقرير ذهب

 مكونات سبع على يقوم اإلنساين األمن أصبح حيث اإلنساين،
 جتسيد يف متينة حلقة وترابطها تكاملها يف تشكل متجانسة، أساسية
 االقتصادي، األمن يف؛ التقرير حددها وقد اإلنسان، وحرية كرامة
 الشخصي، األمن البيئي، األمن الصحي، األمن الغذائي، األمن
  .)37(السياسي واألمن االجتماعي، األمن

 احلاجة من التحرر حنو ينزع االقتصادي األمن: االقتصادي األمن -
 االقتصادي النمو معدل واخنفاض الفقر مؤشر فارتفاع لفقر،وا

 تؤدي وبالتايل عام، بشكل االقتصادي الوضع تدهور على تدلالن
  .االقتصادي األمن انعدام إىل
 املوسوم  2010 لسنة البشرية التنمية تقرير عرج: الغذائي األمن -
 من الغذائي، األمن مفهوم على" متعددة برؤوس وحش: اجلوع"بـ

 شرط التغذية أن واعترب والصحة، التغذية ثنائية على الرتكيز خالل
 صحة عناصر من عنصر اجليدة فالتغذية اإلنسان، حياة يف جوهري
  .)38(مهم دور الدخل فيها حيتل األفراد،

 من اإلنسان متكني إىل ينزع الصحي األمن إن: الصحي األمن -
 من والوقاية الستشفاءا يف احلق تضمن األمراض، من آمنة بيئة العيش
 التهديدات خمتلف من األفراد محاية منهج على فيقوم عدوى، أي

 الصحي واألمن. حياته وبالتايل اإلنسان صحة تواجه اليت الصحية
 كفاية عدم وكذلك التغذية، سوء غرار على املتغريات، مبختلف يتأثر
  .)39( البيئي والتلوث الفقر ونوعا، كما الغذاء

 من مجلة أو جمموعة عن البيئي األمن يعرب: ئيالبي األمن -
 يف سلبية تأثريات حدوث إىل تؤدي ال اليت اإلجيابية، السلوكيات

 بعض ختريب أو تدهورها أو تلوثها، تسبب أن ميكن البيئة،
ا،  أو احمللي البيئي النظام يف اختالل إىل بالنتيجة يؤدي مما مكونا
 هذه كل أو أحد يف البيئي األمن ددي وبالتايل العاملي، أو اإلقليمي
  .)40(عليها السليب انعكاسه أو األماكن،

 تأمني منهج على يقوم الشخصي األمن إن: الشخصي األمن -
 اجلرمية معدل وتطور املسلحة، بالنزاعات يتسم عامل يف األفراد حياة

 يشكل مما والبشر، باملخدرات واالجتار املنظمة، وغري املنظمة بنوعيها
 املسلحة النزاعات عن فضال. األفراد حياة أمن على خطريا دادي
 وحياة البشر أمن على جدا سلبية ونتائج أخطار من ختلفه وما

  .)41(اإلنسان
 تتحمل الذي النظام" هو االجتماعي األمن: االجتماعي األمن -
 أعضائها من عضو كل محاية مسؤولية املنظمة الدولية اجلماعة فيه

  .)42("االعتداء من هأمن على والسهر
 من خاصة حالة عن يعرب السياسي األمن إن: السياسي األمن -

 للطبيعة الدولة احرتام عظم كلما تتحقق االجتماعية، الطمأنينة
 إىل املؤدية الظروف يئة حنو بإخالص وسعت لإلنسان، السياسية
 احلالة تلك لتأمني يلزم ما وأهم. الطبيعة تلك ملتطلبات االستجابة
 تنبع مناسبة وسائل وفق السياسية املواطنني مشاركة وتنمية تشجيع

 سلطة أساس متثل املواطنني فإرادة. األصلية وثقافتهم قيمهم من
 بأنه السياسي األمن تعريف ميكن ذلك على وتأسيسا. احلكومة

 بالعزلة الدولة يف املواطنني من صنف أو العادي املواطن شعور انعدام"
  .)43("السياسية

  الصلة ذات ومفاهيم اإلنساني األمن بين المعرفية الحدود -ج
 من جمموعة توجد الواقع يف: اإلنسان وحقوق اإلنساني األمن - 

 أساسا يرتكز اإلنسان حقوق كان فإذا. املفهومني بني التمايزات
 واالقتصادية السياسية احلقوق من كبرية جمموعة حتديد على

 األمن مفهوم جند املقابل يف فإننا فرادـ،لأل توافرها الالزم واالجتماعية
 لتلك أولويات وضع أو ترتيب خلق يف يسهم أن ميكن اإلنساين
 من إعالئه خالل من اإلنسانية، احلقوق من النطاق واسعة اجملموعة
 من التحرر على اخلوف من التحرر كأسبقية احلقوق، بعض شأن

  .والعكس احلاجة
 إصالح كيفية على يرتكز بأنه ايناإلنس األمن ملفهوم النظر ميكن -

 مؤسسات وإنشاء األفراد أمن بتحقيق واملعنية القائمة املؤسسات
 اإلنسان، حبقوق اخلاصة النظرة غري األمر، ذا كفيلة جديدة
 توافر ضرورة يف متمثلة القانونية املطالبات على فقط واملقتصرة
 بعينها، وقحق جتاه حمددة التزامات بوضع كفيلة قانونية تشريعات
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 االتفاقيات من وغريها والالجئني، واملرأة الطفل حقوق كاتفاقيات
  .الدويل أو اإلقليمي الطابع ذات القانونية

 اإلنساين، لألمن القانوين اإلطار يوفر اإلنسان حقوق مفهوم إن -
 مفهوم مهمة تصبح حبيث األخري، هذا إليه يستند أن ميكن والذي
 استناد املطلوبة الفعلية اخلطوات حتديد صددال هذا يف اإلنساين األمن
  .)44(القانوين اإلطار إىل
 األمن مفهوم كان إذا :اإلنسانية والتنمية اإلنساني األمن - 

ا اإلنسانية، التنمية أدبيات خالل من تراكم اإلنساين  يف ومؤشرا
 الفقر كان فإذا بالشمولية، يتسم البشرية التنمية مفهوم أن إال العامل،
 اإلنسانية التنمية من لكل األساسية االهتمامات ألحد ثالكم

 اإلنسانية التنمية مفهوم أن إال مرتبطني، جيعلهما مما اإلنساين واألمن
 التنمية كانت فإذا. اإلنساين األمن من وأوسع فضفاض مفهوم

 أن يعين اإلنساين األمن فإن الناس خيارات توسيع تعين اإلنسانية
م الناس  يكونوا وأن وسالمة، حبرية اخليارات هذه رسةمما بإمكا
  )45(.غدا يفقدوها لن هلم متنح اليت الفرص أن من واثقني

 اإلنساين األمن بني االختالف نقاط بعض إنكار ميكن ال باملقابل،
  :يلي فيما تتمثل واليت البشرية، والتنمية

 اليت العقبات مجيع إزالة حماولة على اإلنسانية التنمية مفهوم يقوم -
 األمن مفهوم أن حني يف ازدهارها، متنع أو البشرية احلياة تعوق

 فحسب، البشرية احلياة محاية على العمل على يقتصر ال اإلنساين
  .املخاطر تقليل عليه يطلق ما حنو االهتمام من مزيدا يدفع إمنا
 األولويات، يف اإلنساين األمن عن اإلنسانية التنمية مفهوم خيتلف -
 حتقيق حنو األساس والرتكيز األولوية البشرية التنمية مفهوم يعطي إذ

 أساسية بصورة يركز اإلنساين األمن أن حني يف املساواة، مع النمو
 مواجهة من ميكننا مبا مالئمة، أمنية بيئة إجياد ميكننا كيف على

 بأمن ذاته الوقت يف األضرار من وغريها كالعوملة اإلقليمية التحوالت
  .األفراد

 يف اإلنساين األمن عن اإلنسانية التنمية مفهوم خيتلف -
 األمن يركز حيث املنشودة، األهداف لبلوغ املتبعة اإلسرتاتيجية
 الكرامة وصون احلفاظ تكفل املؤسسي اإلصالح على اإلنساين
 بتوفري البشرية التنمية مفهوم يعىن حني يف األفراد، لكافة البشرية

  .)46(مالئم معيشي مستوى هلم يوفر امب لألفراد األساسية احلاجات
 إىل النظر ميكن  :اإلنساني الدولي والتدخل اإلنساني األمن - 

 من اإلنساين الدويل والتدخل اإلنساين األمن مفهوم بني العالقة
 اإلنساين، األمن مفهوم إىل النظر ميكن أنه يف األوىل تتمثل زاويتني؛

 أصبحت واليت لغربية،ا املفاهيم منظومة من جزء كونه سياق يف
 األمر أما. النامية الدول على والسيطرة للتفاوض كأدوات تستخدم

 التدخل طرح يف فيتمثل الصدد، هذا يف إليه اإلشارة ميكن الثاين،
 تبنت إذ اإلنساين، األمن حتقيق أدوات كإحدى اإلنساين الدويل
 حتقيق أدوات كإحدى اإلنساين الدويل التدخل مفهوم  الدول بعض
 ما وهو وصراعات، أزمات تعاين اليت املناطق يف اإلنساين األمن
  .)47(الدول تلك دوافع ضوء يف األمر هلذا تفسريا يتطلب

  :اإلنساني األمن تهدد مخاطر -ح
 املتحدة األمم برنامج عن الصادرة البشرية التنمية تقارير خمتلف إن  

 العوامل خمتلف على ركزت أساسا، البشرية بالتنمية واملتعلقة اإلمنائي
 بوضوح، حددها الذي التقرير لكن عام، بشكل اإلنسان دد اليت

 وفرت العوملة أن إىل التقرير أشار حيث ،1999 سنة الصادر التقرير
 انتقال لسرعة نظرا اجملاالت، كافة يف البشري للتقدم هائلة فرص

 باملقابل، انه غري واخلدمات، السلع انتقال وحرية واملعرفة، التكنولوجيا
 اإلنساين األمن قيدت والتهديدات، املخاطر من جمموعة فرضت
 والفقرية الغنية الدول تصيب والتهديدات املخاطر وهذه عليه، وأثرت
 التنمية التقرير حسب تندرج العناوين، هذه حتت. )48(سواء حد على

 :وهي اإلنسان أمن على خماطر سبعة البشرية

 والتدفق العوملة عصر يف أنه على التقرير دأك: املايل االستقرار عدم -
 يتوقع مماثلة مالية أزمات فإن املال، ورأس واخلدمات للسلع السريع

  .املستقبل يف حتدث أن هلا
 سياسة دفعت: الدخل استقرار وعد الوظيفي األمان غياب -

 وظيفية سياسات إتباع إىل واملوظفني، باحلكومات العاملية املنافسة
 ما وهو وظيفية، ضمانات أو عقود أي بغياب تتسم مرونة، أكثر
  .الوظيفي االستقرار غياب عليه يرتتب

 األمراض وانتشار انتقال سهولة إن: الصحي األمان غياب -
 البشرية التنمية تقرير فيشري واحلركة، التنقل حبرية تأثر االيدز كمرض
 حوايل العامل أحناء خنتلف يف بااليدز املصابني عدد بلغ 1998 لسنة
  .نفسه العام يف العدوى هلم انتقلت ماليني ستة منهم فرد، مليون33
 امتزاج على تقوم فسلفتها يف العوملة إن: الثقايف األمان غياب -

 والشبكة اإلعالم وسائل عرب واملعرفة األفكار وانتقال الثقافات
 واألفكار املعلومات انتقال أن على التقرير أكد وقد العنكبوتية،

 إىل الغنية الدول من تنتقل حيث متكافئة، غري بطريقة يتم فاتوالثقا
 إليها الوافدة والثقافات األفكار تفرض ما غالبا واليت الفقرية، الدول
  .)49(احمللية القيم على ديدا
  :خاتمة

ا اليت التغريات توليفة بأن، نستنتج الورقة اية يف      ما مرحلة أفرز
 األمنية، الدراسات حقل يف جلي بشكل أثرت الباردة، احلرب بعد

 مفهوماتية، نقلة عرف والذي التقليدي، مبعناه األمن مفهوم السيما
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 األمنية السياسات يف الدولة وحمورية مرجعية على يركز كان أين
 ملختلف األمنية األجندات رأس اإلنسان أو الفرد ليحتل املختلفة،
 ذلك، أن غري. األمن جمال يف األساسي املرجع هو ويصبح الفواعل،

 الفرد أمن أن أي الفرد، وأمن الدولة أمن بني تناقضية مفارقة يعين ال
 على قائمة تشاركية مقاربة خلق يستوجب بل الدولة، ألمن نقيض
  .سواء حد على والدولة الفرد بني التعاون مفهوم

 :الهوامش 
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  –دراسة تحليلية  –األمن الفكري ودور المدرسة في تعزيزه 
  بن خليفة فاطيمة. د

  المركز الجامعي غليزان ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  ،قسم علم النفس 
  :مقدمة

رعة وكثافة وسائل االتصال  تعترب التطورات التكنولوجية املتسا
عها وتشعب ادوارها من أهم  املسببات املؤثرة على منظومة القيم وتنو 

السائدة لدى أي جمتمع كان من اجملتمعات حيث متلك تأثريا بالغا 
خاصة على املستوى الفكري لألفراد مبا يتم بثه والتقاطه على مدار 
الساعة من خمتلف الوسائل والطرق حيث اصبح العامل قرية صغرية 

صول اىل اي مصدر للمعلومات واالفكار مهما  ميكن وبسهولة الو 
  .كانت

يعد األمن الفكري من املفاهيم احلديثة اليت أخذت حيزا متتابعا 
من البحث والتمحيص نظرا ألمهيته القصوى على مستوى الفرد 

و ميثل االمن الفكري مصدر السالمة من  . واالسرة و اجملتمع ككل
ثر سلبا على مستوى تفكري كل العوامل اخلارجية اليت ميكنها أن تؤ 

وال خيفى مسامهة املؤسسات االجتماعية عامة . الفرد معتقداته وثوابته
والرتبوية خاصة يف احلفاظ على اهلوية الوطنية واالخالقية والعقائدية 
من خالل املسامهة الدائمة واجلدية يف صيانة ومحاية االمن الفكري 

  .لدى الناشئ
رتكيز على دور املدرسة يف صيانة لذلك يتضح  انه من املهم  ال

وتعزيز االمن الفكري داخل اجملتمع مبا تقدمه من برامج ونشاطات 
  .تعليمية ختدم هذا اهلدف

  :األمن الفكري : أوال
مل يعد األمن يقتصر على جمرد محاية حدود الدولة من الغزوات 
اخلارجية ومل يعد مقتصرا على األمن الغذائي الذي يضمن البقاء على 
قيد احلياة و ال األمن  النفسي الذي توفره االسرة ألفرادها محاية هلم 
من االضطرابات العاطفية أو النفسية احملتملة، لكن مفهوم األمن 
أصبح شامال لكل ما سبق اضافة ملفهوم حديث نسبيا هو مفهوم 
االمن الفكري الذي يتماشى مع باقي انواع االمن االخرى و يؤثر 

ا وال  ميكن بأي حال احلديث عن اي  استقرار من أي نوع  ويتأثر 
  .كان دون ضمان احلد االدىن من االمن الفكري  لألفراد واجملتمعات

  :تعريف األمن الفكري -1
  :لقد وردت عدة تعريفات حول مفهوم األمن الفكري منها

النشاط و التدابري املشرتكة بني الدولة واجملتمع :" يعرفه نصري بأنه
راد واجلماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون لتجنيب األف

سببا يف احنراف السلوك و األفكار واألخالق عن جادة الصواب أو 
  )1( أملهالكيف  لإليقاعسببا 

  
وجود قيم وتصورات تعزز ضوابط سلوكية، :" عرفه خريف بأنه

ا أن تشع األمن يف النفوس، وجتايف اجلنوح يف العنف،  من شأ
  )2(".يف مع اجملتمعوضمن التك

سالمة فكر االنسان و عقله و فهمه من االحنراف : "ويعرف بأنه
واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية 

  )3(" .وتصوره للكون
من خالل ما سبق ومن عدة تعاريف أخرى ميكن الوصول اىل 

  : تعريف شامل لألمن الفكري وهو 
ات واالساليب املعنوية واملادية اليت جيدر جمموعة من االجراء

باملؤسسات االجتماعية اختاذها من خالل البناء العقلي املعنوي 
لإلنسان وذلك بغرس املعتقدات الصحيحة وقيم اجملتمع  اليت تقوم 
بتوجيه السلوك وفق ما حيقق أمن اجملتمع يف مجيع اجلوانب، كما أنه 

الفرد  لتمكينه من القدرة  حتصني للعقل  من خالل تفعيل مدركات
على التمييز بني خمتلف ما يسمعه ويراه ويقرؤه مث قبوله أو رفضه بعد 

  .ذلك اذا كان فيه مساس بأمن اجملتمع يف خمتلف جوانب احلياة
ويركز الباحثون يف تعريفهم لألمن الفكري ودراستهم له على 

  :ثالث اجتاهات أساسية
مبا يعنيه ذلك من :  رسة السياسيةاألمن الفكري يف عالقته باملما -أ

ضرورة توفر درجة مقبولة من احلرية والدميقراطية  كشرط أساسي 
  .إلطالق الفكر البناء واملبدع  باجملتمع

حيث أن احلوار بني : األمن الفكري يف بعده الديين وأحلضاري -ب
الثقافات واالديان واحلضارات وتكريس مفاهيم التسامح والتفاهم بني  

الدول والشعوب هو مؤشر وداللة مستقبل االمن واالستقرار كافة 
  .والتنمية يف العامل

وهذا : االمن الفكري والتنمية االقتصادية والرفاهية للمواطنني -ج
يعين ان توفر اسباب التنمية والرقي االقتصادي على خمتلف األصعدة 
والذي ميس خمتلف الشرائح باجملتمع تسمح ببلورة أسس االمن 

ذا اجملتمعالفك   )4(.ري 
  :أهمية األمن الفكري -2

ال ميكن االكتفاء باألمن النفسي أو االمن املادي فاألمن 
الفكري ال يقل امهية ورمبا اكثر كون االنسان ال ميكنه  التعايش مع 
ذاته ومع غريه اذا افتقد ركيزة فكرية مستقرة يسري مبوجبها ويسلك 

جز محاية  لألفراد واجملتمعات لذلك يعترب االمن الفكري حا. وفقها
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ضد الوقوع يف الفوضى الفكرية  غري املضبوطة  مببادئ العلم 
من جهة أخرى فان . واحلكمة وغري املستندة اىل عقيدة دينية سليمة

األمن الفكري حيقق األمن االخالقي فكلما كان الفكر سليما كلما  
ترب كان ذلك مدعاة للتصرف خبلق عايل والتخلي عن كل ما يع

مفسدة أو جتاوزا على االخالق السامية حيث يعي الفرد حقوق 
  .اآلخر وواجب احرتامها و عدم التعدي عليها

ويف هذا الصدد يوضح ابن محيد أن أمهية األمن الفكري تنبع من 
أمهية العقل، فالعقل هو الذي يقوم بتوجيه سلوك االنسان  ومن 

رات يف هذه احلياة سواء  خالله يستطيع اختاذ ما يراه مناسبا من قرا
  )5(. كان ذلك سلبا او اجيابا

  :مفهوم االمن الفكري باختالف الثقافات  -3
  :مفهوم األمن الفكري في الدول الشيوعية - 3/1

يشمل األمن الفكري يف هذه الدول مجيع النظم السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتم العمل على توسعها 

ا وعقيدة حىت لو أدى ذلك اىل استخدام القوة خاصة وانتشارها فكر 
  .ضد الدول اخلاضعة للفكر الشيوعي 

  :مفهوم االمن الفكري في المنظور الرأسمالي - 3/2
يف الرأمسالية ينحصر مفهوم األمن الفكري يف الفكر السياسي 
والفكر االقتصادي وال يشمل الفكر االجتماعي والعقائدي  حيث 

مسالية من أساسيات احلرية الفردية اخلالصة اليت تتيح تعتربه الدول الرأ
  .له استخدامها دون تدخل اهليئات النظامية أو اجملتمع

  :مفهوم األمن الفكري في الدين االسالمي - 3/3
تعترب الشريعة االسالمية  رسالة حياة و بالتايل فمن الطبيعي ان 

ذه الرسالة يتم احلرص يف اجملتمعات االسالمية على تأكيد مناحي ه
ويعترب االميان هو املصدر األساسي لألمن  .ومحاية عقيدة التوحيد

  )6(.الفكري باجملتمعات اإلسالمية
  :النظريات المرتبطة باألمن الفكري -4
  :نظرية النسق االجتماعي لوالتر بكللي - 4/1

أنه ال يوجد استقالل للفرد عن جمتمعه، بل كل " بكللي"يرى  
خالل جمموعة من االنساق  يف عملية  منهما يكمل اآلخر من

تفاعل وتبادل مستمر فيما بينها، ووفقا لذلك فإن األمن الفكري 
ميثل النسق االجتماعي الذي يكتسب الفاعلية والتغيري من احمليط 

  .االجتماعي، والذي ميثله احلراك املعريف بكل أبعاده
  :نظرية المعرفة االجتماعية لروبرت مرتون - 4/2

قواعد واقعية لإلنتاج العقلي يف الوجود االجتماعي  " ونمرت"حيدد 
يف حمورين هامني مها القواعد االجتماعية والقواعد الثقافية، حيث  

تتمثل القواعد االجتماعية يف املوقع االجتماعي للفرد وطبقته، وجيل 
األفراد، ودوره املهين، واملؤسسات الرمسية، واالنتماء العرقي، واحلراك 

بينما متثل القواعد الثقافية جمموع القيم واالخالق . اخل...ي االجتماع
  .والثقافة واملناخ الفكري

وعليه ميكن  ربط املنتجات الفكرية  بكل ما تشمله من 
بالوجود ) اخل..معتقدات معنوية، عقائد، افكار، معايري اجتماعية(

في  االجتماعي من خالل العالقات الوظيفية املتمثلة يف التكافل الوظي
والعالقات الرمزية  املعربة عن االنسجام والتماسك  واليت تدل على 

  )7(.اهلوية البنائية للمجتمع
  :المؤثرات الفكرية واألمراض التي تواجه األمن الفكري -5
واليت تدعو اىل فصل الدين عن السياسة وباقي  :العلمانية - أ

شخصي مظاهر احلياة الفكرية األخرى لتصبح بذلك جمرد التزام 
وفقط يرتك لألفراد احلرية املطلقة يف التصرف وحتديد ما يلتزمون 

  .به من عدمه
أو ما يسمى احيانا بالتطرف الديين   :سوء الفهم الديني -ب

ويقابله باملوازاة  التساهل املفرط يف تقبل التقاليد والعادات الوافدة 
  .املناقضة للدين ولقيم اجملتمع عامة

حيث هناك توجه لتكوين انسان عاملي  :العولمة الثقافية -ج
ينتمي اىل ثقافة جديدة ال يتشبث فيها بثقافته وهويته الوطنية  
حبيث يعيش حياة استسالم شبه كلي لثقافة االعالم العاملي وثقافة 

   )8(أالستهالك
  :أسباب ضعف األمن الفكري -6

توجد اسباب عدة تعمل على تقويض األمن الفكري للمجتمع 
  :مهها االسباب التاليةنذكر من أ

ضعف الوعي الديين والتقصري يف جوانب العقيدة واالخالق  -أ
ا مراكز للتوجيه واالرشاد والرتبية    .وتراجع دور املساجد عن كو

تأثري وسائل االعالم خاصة منها العاملية وظهور شبكة االنرتنت  -ب
مما جعل مصادر  فيها من اجيابيات ال ميكن حصرها برغم ما

علومات غري متوقفة على االسرة واملدرسة واملسجد بل توسعت امل
بشكل مذهل مع التدفق التكنولوجي واملعلومايت وتعددت مصادر 

، ومن اجلوانب كل امليادينالرتبية و علومات يف جمال الفكر واألدب و امل
رافات السلوكية و االخالقية  السلبية ملثل هذا التدفق هو تسويق االحن

الحنراف عن فئات اجملتمع خاصة الشباب حنو ا يؤثر على مما
كالمها ق حنو التطرف أو التفريط الكلي و االنسيااالعتدال والوسطية و 

  .احنراف فكري خطري ينبئ بزعزعة ثوابت األمة
ما وجود خلل يف التواصل و التفكك وضعف الضبط االسري و  -ج

راعاة االهتمام واالمهال وعدم متالشي املتابعة و  ينتج عن ذلك من
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حاجات الشباب، وكذا تأثر الناشئة باألقران واملصادر اخلارجية دون 
رادع أو توجيه سليم من الكيان االسري، حيث يصبح الفرد عرضة 
للزلل يف أي تيار مهما كان نوعه بسبب عدم توفر الوعي والتجربة 
والقاعدة الرتبوية واالخالقية الصلبة الضرورية لعملية  االنتقاء 

  .ر يف املواقف املتعدد باحلياةواالختيا
الفراغ وعدم وجود مساحات للرتفيه والنشاط املفيد حيث ينخرط  -د

الشاب يف أي منظمة  متأل عليه الفراغ ولكنها قد تكون خطرية 
  . حبيث توجهه حنو افكار منحرفة وخطرية من جهة اخرى

  البطالة وما ترتكه يف الفرد من مشاعر االحباط والقهر واليأس -ه
وما قد ختلقه من اضطرابات نفسية خاصة اذا طالت فرتة البطالة مما 
م اىل سلوك االحنراف  يعمق احلاجة املادية للشباب وهذا قد يدفع 

  )9(.بأشكاله املختلفة

  :وسائل حماية االمن الفكري -7
اتفقت خمتلف الدراسات والبحوث أنه ميكن محاية االمن 

  : أمهها  الفكري من خالل مجلة من الوسائل
  .التشبث بالدين االسالمي من خالل كتاب اهللا وسنة رسوله -أ

توازنه من خالل املؤسسات وسطية واعتدال االسالم و  اظهار -ب
ذا الشأن محاية للفرد من تيارات االحنراف باجتاه الغلو  املعنية 

  .والتطرف أو التفريط
احد اتاحة الفرصة للحوار احلر الرشيد داخل اجملتمع الو  -ج

واستخدام اسلوب احلجة واالقناع يف التعامل مع الطرف اآلخر وهذا 
كل املؤسسات خاصة منها االسرة   يف به االسلوب جيب العمل

او    .املؤسسات التعليمية  مبختلف مستويا
التفاعل والتزود من احلضارات والثقافات اخلارجية واالستفادة  -د

  .وطنية واجملتمعية السائدةمنها مع احملافظة على الثوابت والقيم ال
التنشئة االسرية السليمة، فاالستقرار النفسي والعاطفي  واملادي  -هـ

هم بشكل جوهري يف بث الطمأنينة الذي متنحه االسرة ألفرادها يسا
السرة دور ترسيخ القيم الدينية واالخالقية الثقة مما يسهل على او 

ا أن العكس يؤدي اىل  ، يف حنيواالجتماعية بني افرادها والتشبث 
  .نشأة شخصيات غري سوية قابلة لالحنراف بشكل سريع

االستفادة من وسائل االعالم  وتوظيفها يف صنع املعرفة و إنارة  -و
  .احلقائق و اشاعة القيم النبيلة وتنشيط احلوار العقالين البناء

تفعيل مؤسسات الرتبية والتعليم يف اجتاه محاية االمن الفكري   -ز
تمع، حيث تلعب املناهج والقائمني بالتعليم وكذا إدارات للمج

املؤسسات الرتبوية خاصة منها املدارس واجلامعات دورا مهما يف هذا 
الشأن حيث تقع املسئولية على كل فرد يف معاجلة أي احنراف يف 

حينه والعمل على توجيه افكار االطفال والشباب الوجهة الصحيحة 
  )10(.ات اخلارجيةوعدم تركهم عرضة للتأثري 

  المدرسة: ثانيا
ذات تعترب املدرسة مؤسسة للرتبية والتعليم والتنشئة االجتماعية  

سة ان تتجاوب ، لذلك وجب على املدر تأثري جوهري يف بناء اجملتمع
حول السريع على الصعيد ما متليه ظرفيات التمع متغريات العصر و 

 تكريس قيم و معايري األكرب يف هي بذلك مؤهلة لتبين الدورالعاملي و 
  .غايات اجملتمعو 
  :تعريف المدرسة -1

 احلضارة أمر تتوىل يقول الرشدان أن هناك مخس مؤسسات

 وهذه التقدمي ومؤمنة مستقبلها حاضرها وصائنة مباضيها حمتفظة

 ومؤسسة العمل ومؤسسة والدولة واملدرسة البيت هي املؤسسات

  )11(.الدين
او  لك املؤسسة الرتبوية املقصودة والعامة ت: "يعرفها رابح تركي بأ

  )12(".لتنفيذ أهداف النظام الرتبوي يف اجملتمع

او  مؤسسة اجتماعية أنشأها اجملتمع عن قصد : "يعرفها ناصر بأ
لتتوىل تنشئة االجيال اجلديدة مبا جيعلهم أعضاء صاحلني يف اجملتمع 
ية الذي تعدهم له، كما تعمل على تنمية شخصيات االفراد تنم

  )13(".متكاملة ليصبحوا أعضاء اجيابيني يف اجملتمع

تمع  القول ان املدرسة مؤسسة اجتماعية انشأها اجمل وعليه ميكن
عقليا وتزويده باملهارات الضرورية يف دف تنشئة الفرد جسميا و 

  .احلياة ونقل ثوابت اجملتمع ومقوماته وقيمه وتوجيه مستقبله
  :خصائص المدرسة وأهدافها -2

ا تتصف مبجموعة من مب ا ان املدرسة وحدة اجتماعية متميزة فإ
  :اخلصائص تتمثل أمهها فيما يلي

املدرسة بيئة تربوية ال تكتفي مبجرد نقل املعلومات ودور التلقني  -أ
بل جتاوزت ذلك اىل تزويد الفرد برتبية جسمية، عقلية، روحية 

  .ووجدانية شاملة  لبناء شخصية متزنة
فضاءا مالئما الكتشاف  ميول ئة للتعلم حيث تعترب املدرسة بي -ب
استعدادات الفرد ومواهبه وتنميتها اىل احلدود القصوى املمكنة  نظرا  و 

  .المتالكها املؤهالت املادية والبشرية الالزمة لذلك
يئ الفرد ليقوم بواجبات اجيابية  -ج املدرسة بيئة اجتماعية قيمية 

  .على مقومات االنتماء واهلوية الوطنية فاعلة يف اجملتمع حمافظا بذلك
تعترب املدرسة مكانا مناسبا لبناء العالقات بني كل اطراف  -د

...)  متعلمني، معلمني، ادارة، عمال،( العملية الرتبوية والتعليمية
  . وتنمية  املهارات االجتماعية وروح التعاطف بني اعضائها
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 ميكن األهداف من مجلة حتقيق إىل املدرسة تسعى من جهة ثانية 

 :إىل تقسيمها

ا وقاية  اليت األهداف وهي :وقائية أهداف  1-  من النشء يقصد 

 .ونفسيا وروحيا وعقليا جسميا االسباب املعيقة للنمو السليم  كل

 باخلربات النشء تزود اليت األهداف وهي :إنشائية أهداف  2-

 واملهنية الضرورية  ةواالجتماعي واحلركية والوجدانية  املهارات اللفظيةو 

 . املستقبلية يف احلياة بفاعلية وكفاءة  بأدواره للقيام يئه اليت

 وتقومي تصحيح على تعمل اليت األهداف وهي :عالجية أهداف  3-

االختالالت اليت ميكن ان يكون قد اكتسبها املتعلم قبل التحاقه 
 االجتماعية باملدرسة أو اثناء تفاعله واحتكاكه باألوساط

  )14(.األخرى
  :وظائف المدرسة -3

ا مل ت عد حمصورة على تلقني نظرا لتطور أدوار املدرسة فإ
جتديدية بل اصبحت تقوم بوظائف متعددة و  املعارفاملعلومات و 
ميكن تلخيص أهم هذه الوظائف و  أجملتمع، االفراد و  ختدم مصلحة

  :فيما يلي
  :وظيفة التنشئة االجتماعية - أ

 للقيام األسرة، بعد الثانية، االجتماعية سةاملؤس املدرسة تعد

 بإعداد تقوم حيث، والناشئة لألطفال االجتماعية التنشئة بوظيفة

 ومهنيا،       ً وأخالقي ا      ً وبدني ا       ً وسلوكي ا       ً ومعرفي ا             ً املتالحقة روحي ا األجيال

 يف واملسامهة االنتساب للجماعة لألفراد حتقق أن أجل من وذلك
ا تقوم مبهام ختلفة و امل االجتماعية احلياة نشاطات لتحقيق ذلك فإ

  . تربوية متعددة يف هذا الشأن
  :الوظيفة السياسية -ب

 عميقة جدلية عالقات السياسة واملؤسسة املدرسة بني تقوم

ا الرتبية أهداف بتحديد معنية السياسية فاملؤسسة .وجوهرية  وغايا

 حقيقلت ومناهجه املالئمة  املدرسي العمل اسرتاتيجيات وبتحديد

 ما وغالبا ، على املدى القريب أو البعيد اجتماعية سياسية أغراض
 الغايات لتحقيق والدولة، العائلة بني وسيطة حلقة تكون املدرسة
  .لنفسه اجملتمع حددها اليت االجتماعية
 :هي املدرسة تلعبها اليت السياسية األدوار أهم ومن

 .للمجتمع القومية الوحدة على التأكيد 1-

 .السياسية الوحدة مانض 2 -

 .السائدة اإليديولوجيا تكريس 3-

 .الطبقية اجملتمع بنية على احملافظة 4 -

 .والفكرية الثقافية الوحدة حتقيق 5 -

  :الوظيفة الثقافية -ج
 إطار يف الثقافيني والتجانس التواصل حتقيق إىل املدرسة تسعى

 وملحة متزايدة أمهية الثقافية املدرسة وظيفة وتأخذ. الواسع اجملتمع

 الثقافات بني واالجتماعية الثقافية ازداد التنوع والتناقضات كلما
 أالجتماعية، كالتناقضات :الواحد اجملتمع إطار يف القائمة الفرعية

 وحدة حتقيق يعيق كبح عامل تشكل أن ميكن والعرقية، وجلغرافية واليت

ومن جهة . ادياالقتص وتفاعله الثقايف تواصله السياسية ومدى اجملتمع
أخرى العمل على التوعية واالنتقاء فيما يتعلق بالثقافات الوافدة من 

  )15(.خارج اجملتمع 

  :الوظيفة التأهيلية -د
 األساسية احلاجيات بتلبية التأهيل، جمال يف املدرسة تقوم

 والكفاءات املعارف بتلقينهم وذلك للتالميذ،

   :من متكنهم اليت األساسية
  .وتوظيفها املكتسبة واملهارات املعارف راستثما إعادة -
م يتماشى شغل مبنصب أو مهين أو عال بتكوين االلتحاق  -  وقدرا

م   .وطموحا
 التغريات مع وكذا واملهن، احلرف تطور مع باستمرار التكيف  -

 .والتكنولوجية والعلمية االقتصادية

  .املبادرات واختاذ االبتكار -

 من خترجهم بعد جديد، تكوين يف روعالش أو دراستهم استئناف -

 بكل ، احلياة مدى التعلم يف االستمرار وكذا املدرسي، النظام

  )16(.استقاللية
 بعملها القيام على تقتصر ال املدرسة وظيفة أن هو بالذكر واجلدير

 تلجأ فقد فيها، جيري وما البيئة اخلارجية ألمر تم وإمنا أسوارها، داخل

 أمناط بعض تغيري التالميذ طريق عن فتحاول دية،التصاع الرتبية إىل

  )17(. تغيريه الواجب األسري السلوك
  :مقومات المدرسة -4

ا، ترتكز املدرسة على جمموعة من  دف حتقيق املهام املنوطة 
   :املقومات االساسية تتمثل فيما يلي

  :المعلم - أ

 حيث من رسة،عنصرا حموريا يف العملية التعليمية باملد املعلم يعترب

 وخمتلف االطراف االخرى املشاركة، املدرسية واإلدارة بالتالميذ ارتباطه

 :أنه مهامه ومن

للمتعلمني  املعلومات املناسب للمتعلم ويلقن اجلو بتهيئة يقوم -
 . بشكل سليم 

 .املختلفة التعليمية املواقف يف وإرشادهم املتعلمني توجيه مبهمة يقوم -
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 .التعليمي املوقف أثناء املتعلمني خصائص فهم على رالقاد املؤهل أنه -
نظرا ملا يتميز به من التخصص يف جمال معرفة خصائص املراحل 

م  .النمائية للمتعلمني وحاجا

 مرغوب ومهارات واجتاهات عادات تكوين على املتعلمني يساعد -

 .وتتناسب مع مبادئ اجملتمع .فيها

 الدراسية معلوماته املتعلم منه يستمد أساسيا مصدرا املعلم يعترب -

  )18(. الثقافية وخرباته

ونظرا ملا يتميز به العصر احلديث من جتدد املعارف وتراكمها 
جتديد معارفه  وتزايد منوها بشكل مستمر فإنه يتعني على املعلم 

  .ملواكبة التغريات
   :المتعلم -ب

 تعترب والتعليم حيث أنه ينتقل من االسرة واليت الرتبية موضوع هو
اخللية االوىل اليت تلقى فيها مكتسباته وخرباته االجتماعية املختلفة 

ليلتحق مبؤسسة املدرسة واليت تضم متغريات اخرى خمتلفة واضافية  
 هنا ومن واليت تتفاعل فيما بينها لتشكل شخصية و فكر هذا املتعلم،

 أو مستقلة ةكوحد تتناوله ال بالرتبية املدرسة تتناوله عندما التلميذ فإن

بيئته بل جيب أن تأخذ باالعتبار تأثر هذا  عن منفصال كيانا باعتباره
  .املتعلم باملؤسسات االخرى خارج املدرسة

 :المدرسية المناهج -ج

دف حتقيق املناهج  للوظائف اليت بنيت ألجلها جيب أن   
رغبات املتعلمني من جهة تنمو وتتغري للتوافق مع قدرات وميول و 

تياجات واهداف اجملتمع من جهة ثانية وكلما وجد هذا مع احو 
االنسجام كلما حقق التعليم وظائفه، لذلك جيب ان تراعي املناهج 

 : الرتبوية اجلوانب االساسية التالية 

 الشاملة التنمية باحتياجات التعليمية املناهج ترتبط جيب أن  - 

 اجملتمع، يف واالجتماعية االقتصادية

  .االحتياجات تطور هذهومنو و 
 يتطلب مما اجملتمع يف اجلارية باألحداث التعليمية املناهج ترتبط أن -

 .اجملتمعية واملتطلبات التغريات ملواجهة عليها القائمني وقدرة مرونتها

يتم تقوميها بشكل دوري إلحداث التغيريات ان تتنوع هذه املناهج و  -
  .العاملية املتجددةلية و قع اجملتمع والتغريات احملالالزمة حبيث تساير وا

 :المدرسية اإلمكانيات -د

حىت يتسىن للمدرسة كمؤسسة اجتماعية أداء ادوارها جيب ان 
يات الضرورية لذلك مثل احلجرات واملكتبات تتوفر هلا االمكان

  .غريها فة و اهلوايات املختلخابر واماكن ملمارسة النشاطات و املو 
  
  

  :كريدور المدرسة في تحقيق االمن الف -5
تعترب املدرسة كمؤسسة تعليمية من أهم املؤسسات اليت تقوم 

رعاية النشء يف خمتلف لتوافق  و الى تنشئة العقول وحتقيق التكيف و ع
اجلسمية والنفسية والرتبوية واالنفعالية واالخالقية واالجتماعية  جوانبه

  .غريها و 
دف ا: "جرادات وآخرون أن الرتبيةيوضح  ىل تلك العملية اليت 

مساعدة الفرد على اكتساب امناط السلوك املتوقع منه ممارستها يف 
لتكيف حبيث يصبح قادرا على حتقيق ا ،املواقف احلياتية املختلفة

الطبيعية االجيايب املثمر مع نفسه ومع بيئته االجتماعية والثقافية و 
  )19(."تكيفا يعود عليه وعلى جمتمعه بالسعادة والفائدة

ملدرسة عبارة عن مؤسسة اجتماعية هادفة ويذكر طالب أن ا
تقوم بوظيفة التعليم االساسية وجبانب القيام مبهمة التعليم تقوم ايضا 
بتعليم السلوك املقبول اجتماعيا واالخالق السوية  وبذلك تساهم 

 .بشكل فعال يف التنشئة االجتماعية و بناء  هوية افراد اجملتمع

تتحمل مسؤولية محاية   ويشري محدان وعبد اهللا أن املدرسة
وحتصني الطالب ووقايتهم من أي نوع من االحنرافات  من خالل 

استخدام اسلوب احلوار معهم وفتح جمال املناقشة اهلادفة واملثمرة  
والتعبري عن اآلراء مبختلف الوسائل املمكنة ويف خمتلف االنشطة 

  )20( .التعليمية و تعزيز ثقافة التسامح لديهم 

ف بأنه على املدرسة حتمل دورها يف تقليص االرادة يقول اليوس
االجرامية واالحنراف لدى افراد اجملتمع  منبها اىل االرتباط الوثيق بني 
األمن والرتبية والتعليم، حيث أنه كلما ارتفع معىن القيم االخالقية يف 

  )21(. نفوس االفراد  كلما ساد اجملتمع األمن واالستقرار واالطمئنان

قرين يف دراسته حول الدور األمين للمؤسسات الرتبوية أن يقول ال
  :للمدرسة دورين اساسيني مها

املدرسة تضم متعلمني من خمتلف فئات اجملتمع ومن خمتلف  -أ
االعمار بدءا باملستوى االبتدائي فاملتوسط فالثانوي، ويف املراحل 
 االوىل من التعليم خصوصا يسهل صياغة وتكوين التالميذ وبالتايل

فان هذا التلميذ اذا تلقى التوجيه السليم فان هذا يسمح للمجتمع 
  .باحلصول على افراد اسوياء ذوي توجهات اجيابية 

القائمني على املؤسسات التعليمية مؤهلون التأهيل الضروري  -ب
واملناسب الذي جيعلهم يدركون أمهية األمن واألمن الفكري وبالتايل 

  )22(. االمر الشعور مبسؤوليتهم جتاه هذا

  :اساليب  المدرسة في تحقيق االمن الفكري - 5/1
وميكن للمدرسة املسامهة يف حتقيق االمن الفكري من خالل عدة 

  :اساليب أمهها
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  :االساليب التربوية - أ
ال ميكن للعالقة بني املعلم واملتعلم ان تكون عالقة مهنية وفقط 

انسانيا قائما  بل جيب ان يكون التفاعل االجتماعي بني الطرفني
على االحرتام املتبادل وعلى مشاعر التقبل والتعاون بعيدا عن 

  .اساليب التهديد او االحتقار او السلطة غري العادلة
ويف هذا الصدد ينبغي للمرشد املدرسي ان يلعب دورا فاعال من 
خالل مالحظة االضطرابات النفسية اليت ميكنها ان تكون سببا 

  )23(. الصحيحة يف أذهان املتعلمنيلوجود بعض االفكار غري

  :االساليب االجتماعية -ب
من ضمن أهم ادوار املدرسة متكني التالميذ من شغل اوقات 
الفراغ مبا هو مفيد من االنشطة املختلفة امهها العمل االجتماعي 
والتعاوين لتعزيز االنتماء للجماعة والوصول اىل مستوى مقبول من 

يسمح بدوره التكيف مع اآلخرين  وحتمل االتزان االنفعايل الذي 
  .املسؤولية يف اطار اجلماعة

  :االساليب الفكرية -ج
يعترب املعلمون أحد اهم حماور العملية الرتبوية والتعليمية  ويلعبون 
دورا هاما يف التطبيع االجتماعي، فمن خالهلم يتم تشجيع 
 االستجابات السلوكية املرغوبة واضعاف أو حذف االستجابات
السلبية، لذلك فمن املهم جدا ان يكون املعلمون على قدر عال من 
الوعي يف استيعاب التغريات احلضارية املتالحقة واملتسارعة وعكسها 

  )24(.يف املناهج الدراسية
كما أن ما تضعه املدرسة من أطر تنظيمية  توجب التلميذ 

ضرورية باحرتامها  تعلم التلميذ أمهية النظام وكذا امناط سلوكية 
  .حلمايته من التأثريات اخلارجية غري املرغوبة

  :أهم أدوار المدرسة في تعزيز االمن الفكري - 5/2
ا   أمجع الباحثون على جمموعة ادوار ميكن للمدرسة املسامهة 

  :لتعزيز االمن الفكري وتتمثل أبرز هذه االدوار فيما يلي
رها يف التأثري انفتاح املدرسة على اجملتمع احمللي وتفعيل دو   -أ

االجتماعي وعدم االقتصار على  النشاط داخل اهلياكل املدرسية 
  .فقط
تفعيل التعلم املبين على احلوار والتفكري االبداعي مما يسمح  -ب

للتلميذ موازنة القضايا وحبث احلقائق بشفافية ومن خمتلف الزوايا مما  
  .يبعده عن الوقوع يف فخ االفكار غري السليمة

ة انتقاء أعضاء هيئة التدريس حبيث ميتلكون املؤهالت عملي -ج
العلمية واالخالقية وقدرات التواصل الكافية لتقدمي املعلومات 
الصحيحة للتالميذ، اضافة لتميزهم بقوة الشخصية الثابتة والقادرة 

  .على استيعاب التغريات احلضارية دون االخالل بثوابت اجملتمع

لدى املتعلمني بشكل مباشر او غري تصحيح املفاهيم املغلوطة  -د
ا حبيث  مباشر وتوظيف املناهج يف هذا الشأن من خالل االرتقاء 

  .تتقرب وعقول املتعلمني 
دف   -هـ ربط املادة العلمية املتعلمة بواقع احلياة املعاش باجملتمع  

  .توجيه السلوك الوجهة الصحيحة
ايشتها باستخدام معتعلمني بالتحديات واملستجدات و تبصري امل -و

التفكري العلمي والتفكري الناقد  الذي ميكنهم من متييز وانتقاء ما 
  .يتماشى وثوابت اجملتمع ورفض ما يتناقض معها

  )25(.تنمية قيم املواطنة وغرس حب الوطن واالعتزاز باالنتماء له  -ز
يف هذا الشأن يقول  احد الباحثني أن التعليم الذي يكون جل 

تاج املعرفة دون علم يدرب العقل على التفكري أو ينمي اهدافه هو ان
الشعور باملواطنة أو باحلقوق والواجبات فهو تعليم متخلف لن يأيت 

  )26(.بأي جديد

  :خاتمة
ويف اخلتام يتضح مفهوم األمن الفكري وأمهيته يف احلفاظ على 

ت اجملتمع ضد هيمنة الثقافات الوافدة مبا حتمله من أفكار تتناىف وثواب
اجملتمع ومبا حتمله من بذور االحنراف الفكري اذا ما وجد الفرصة 
املناسبة لزعزعة أمن واستقرار االفراد ومن مث اجملتمع، كما يتبني دور 
املؤسسات التعليمية يف حتمل مسؤولية البناء الفكري السليم للناشئة  
باعتباره أحد اهم ركائز تكوين الشخصية السوية، لذلك فمن واجب 

درسة  القيام بوظيفة احلماية وكذا بلورة وتعزيز الفكر املبين على امل
احلوار ونبذ العنف والتعصب بانتهاج اساليب متعددة وبتضمني 
املنهاج والربامج حمتويات تعزز قيم املواطنة وثوابت اجملتمع لدى أجيال 

  .املستقبل حفاظا على اهلوية الوطنية
 :الهوامش 

مقرر  –دور المناهج التعليمية في ارساء االمن الفكري : ركايف الطيب أبو بك  - )1(
بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن  -التوحيد في المرحلة الثانوية نموذجا

 12،  ص )ت -د( ، جامعة امللك سعود، "المفاهيم و التحديات" الفكري 

يز األمن درجة اسهام االدارة المدرسية في تعز : الوهييب سليمان بن براهيم -) 2(
الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف من 

، رسالة ماجستري يف االدارة الرتبوية و  وجهة نظر المعلمين و المشرفين التربويين
 24،ص 2015. التخطيط ، اململكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى 

، 187،جملة االمن و احلياة،عدد فكري االسالمياالمن ال: الوادعي سعيد مسفر  -)3(
  50، ص  1997اكادميية نايف للعلوم االمنية ، الرياض، 

  14كايف الطيب أبو بكر، مرجع سابق ، ص   -)4(
فاعلية المرشد الطالبي في تعزيز االمن :اخلرجي عبد الواحد بن عبد العزيز  -)5(

ستري يف العلوم االجتماعية، جامعة ،  رسالة ماجالفكري لدى طالب المرحلة الثانوية
 37، ص  2010نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، 

، جامعة أثر الحراك المعرفي على األمن الفكري:الشهراين معلوي بن عبد اهللا   -)6(
  158ص  1، ط2011نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  
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  . 262 -260نفس املرجع السابق ،ص -)7(
 169-168فس املرجع السابق ،ص ن  -)8(

اسهام االعالم التربوي في تحقيق االمن الفكري : احلارثي زيد بن زايد أمحد -) 9(
، رسالة ماجستري يف االدارة الرتبوية و لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

  .2008.التخطيط، جامعة ام القرى ، اململكة العربية السعودية،
  39-38عبد الواحد بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص  اخلرجي ) 10(
األردن،  والتوزيع،عمان للنشر الشروق ،دار التربية اجتماع علم:اهللا  الرشدان عبد) 11(

  124 ،ص 1،ط1999
، 1990، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، أصول التربية و التعليم: تركي رابح) 12(
  .187ص  2ط
 5، ط 2000، دار عمار للنشر و التوزيع ، عمان،  لتربيةأسس ا: ناصر ابراهيم) 13(

  171ص 
 خمتار، باجي النشر،جامعة ،مديريةاإلجتماعية التنشئة مؤسسات: زعيمي مراد) 14(

   143 -2002،  142عنابة، 
،بنيوية علم االجتماع المدرسي: وطفة علي أسعد ، والشهاب علي جاسم) 15(

، 2003ؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر، الكويت، الظاهرة و وظيفتها االجتماعية، امل
  . 38 -34،ص 1ط
 للتربية التوجيهي القانون والمتضمن 04 – 08رقم  قانون:الرمسية اجلريدة )16(

  06،املادة  2008 جانفي 23 ل ،املوافق 1429 حمرم15 يف املؤرخ ،الوطنية

 للنشر العلوم ،دارالتربوي االجتماع علم:الدين  شروخ صالح ) 17(

  . 79، ص2004 والتوزيع،احلجار،عنابة،
 للنشر الغرب ،دار1 ،جالتربية إجتماع علم في محاضرات:نوار  بوحلبال مربوحة) 18(

 .236، ص 2005 والتوزيع،عنابة،

جرادات عزت، و عبيدات ذوقان، و عبد اللطيف خريي ، و أبو غزالة ) 19(
 17ص 1، ط2008مان، االردن ،  ، دار صفاء للنشر و التوزيع،عأسس التربية:هيفاء

 . 40اخلرجي عبد الواحد بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص ) 20(
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  صورة المرأة في الخطاب الصوفي
  - ابن عربي نموذجا - 

  حمدـأرزازي م.أ 
 الجزائر- تلمسان- العلوم والتقنياتفي لم االجتماع بالمدرسة التحضيرية عأستاذ 

  :ةــمقدم
شكل اخلطاب الصويف حضورا متميزا داخل الفضاء الثقايف 

وبالد األندلس، خاصة يف  واحلضاري للمجتمعات العربية واإلسالمية
القرنني السادس والسابع اهلجريني، نظرا لربوز بعض األعالم 

ين سامهوا يف بلورة وتأصيل الفكر الصويف كي يتجاوب واألقطاب الذ
مع البيئة العربية واإلسالمية، ومن بينهم الشيخ األكرب حمي الدين ابن 
 عريب الذي اعترب أكرب متصوفة العامل العريب اإلسالمي مشرقا ومغربا،

حيث ساهم مبؤلفاته املتنوعة واملتميزة يف إغناء الرتاث الصويف و رسم 
دة للفكر الصويف والتجربة الصوفية، تتلمذ ابن عريب على مالمح جدي

شيوخ الطريق الصويف ومنهم رجال ونساء، بل أن حلضور النساء يف 
حياته دورا يف توجهه حنو التصوف، فكان لزوجته مرمي بنت حممد بن 
عبدون البجائي األثر يف اخنراطه يف هذا الطريق، وكذلك األمر 

مة بنت ابن املثىن القرطيب، وقد صاغ الشيخ بالنسبة للمرأة احملبة فاط
األكرب منظومة فكرية تبىن على معرفة ذوقية وقلبية ال تقتصر على 
العقل ومبادئه املنطقية التجريدية وال تقف عند حدود معرفة الظاهر، 
بل تؤكد أن احلب منبع وسبيل للمعرفة وللوجود، فاحلب يف الفكر 

ذات باآلخر، عالقة يرتمجها األكربي يقوم بفضل تعدد عالقة ال
حضور الذكورة واألنوثة باعتباره حضورا شرطيا وضروريا لكل موجود 
أكان جمردا أو حسيا، وتشكل األنوثة بالنسبة إىل ابن عريب أحد 
األركان احملورية يف فكره، بل اعترب أن خطابه يف عمقه ومشوليته 

اتساعه يعكس األنوثة وهي قضية يشهد عليها النص األكربي يف 
  .وتشعبه

  :إشكالية البحث
يشغل اخلطاب الصويف حيزا هاما ضمن املساحة الواسعة للرتاث 

فقد انتشرت تصوراته يف خمتلف بقاع ، الفكري العريب واإلسالمي
كما استطاعت أفكاره أن تتجذر  العامل العريب واإلسالمي،

واملناصرين وأن تثري غضب  املريدينوتستقطب شرائح واسعة من 
ونظرا إىل أصالة اخلطاب الصويف . عريضة من اخلصوم واملناوئني تفئا

اإلشكاالت والقضايا اليت  وما محله من جدة يف معاجلة العديد من
ا اجملتمعات اإلسالمية، فقد ارتأينا ختصيص هذه احملاولة  تعج 

لالنفتاح على هذا اخلطاب والتعرف على جتربته السيما يف  ،البحثية
وبشكل عام ينطوي كل أسلوب فكري على تصور  .عالقته باملرأة

ذا . لإلنسان يؤسس لنظرة معينة إىل املرأة تتناسب مع بنيته العامة و

ا ابن عريب يف عصره وهي إقراره بغياب  الصدد تربز قضية متيز 
لذلك سنسعى إىل  االختالف بني املرأة والرجل على املستوى الرمزي،

 ة اليت ينسجها الصويف مع املرأةتسليط الضوء على طبيعة العالق
وكيفية حضورها يف األدبيات الصوفية وخصوصا لدى أحد رواد 

   :الفكر الصويف من خالل اإلجابة عن السؤالني التاليني
  كيف حتضر املرأة يف اخلطاب الصويف لدى ابن عريب ؟ -
هل كان احلضور األنثوي يف جتربة ابن عريب الصوفية، حضورا لذاته  -

  كان جمرد جسر للعبور حنو عوامل أخرى وفضاءات مغايرة ؟   أو أنه
  :الفرضيات

العاشق  تعرب عن جتربة روحية عميقة توجه لمرأةة لالصوفي النظرةإن  -
الفناء يف الذات  يف مساره التعبدي الذي يضع كغاية له الصويف
  .جتربة ابن عريب مع املرأة ما ميزوهذا  ،اإلهلية

 لمرأةتؤسس نظرة جديدة ل ستطاعت أنإن التجربة الصوفية ا -
وأن ، بل على كينونتها طابعا إجيابياإىل حد ما  وأن تضفي واألنوثة

  .تعتربها رمزا من رموز املقدس
  :منهجية الدراسة

الذاتية واملوضوعية، فإن  هإذا كانت للبحث السوسيولوجي دوافع
اختيار الباحث ملنهج معني وفق اخلطوات احملددة، يتأسس على 

ناعات يتدخل فيها التكوين الثقايف املعريف للباحث، قراءاته حول ق
ومبا أن املنهج يرتبط بطبيعة املوضوع . املوضوع وكذا حسه العلمي

املدروس، فإن موضوع املرأة واخلطاب الصويف ميكن مقاربته من زاوية 
سوسيولوجيا األدب الصويف، ويفرتض بالتايل إجراءات منهجية 

  .ث العلمي وأدبياتهتؤطرها شروط البح
ومت اختيار تقنية حتليل  التحليلي،من هذا املنطلق مت تبين املنهج  

لذلك فمنهج الدراسة كيفي والتقنية .للدراسةاحملتوى كأساس منهجي 
  .املستعملة نوعية تناسب املوضوع وختدم إشكالية البحث وفرضياته

 Mauriceإن تقنية حتليل احملتوى حسب موريس أجنرس 

Angers  " ،تقنية غري مباشرة تستعمل يف منتجات مكتوبة أو مسعية
بصرية، صادرة من أفراد أو جمموعة أو عنهم واليت يظهر حمتواها يف 

  (1).شكل مرقم
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أما عن عينة البحث فقد مت االعتماد على نوع العينة القصدية، 
عبارة عن عدد حمدود من : "وهي كما عرفها حممد عبد احلميد

وحتديدا  مت  االعتماد  (2)"سوف يتعامل معها منهجيا املفردات اليت
يف : الباب الرابع والعشرون وثالمثائة( (3)على كتاب الفتوحات املكية

مجيع النساء والرجال يف بعض املواطن اإلهلية وهو من  ةمعرفة منزل
، وتتمثل العينة يف كتاب 134.127من صفحة ) احلضرة العاصمية
، 152إىل  143من صفحة ) حملمديالفص ا(  (4)فصوص احلكم 

وأخذنا العينة القصدية من كتاب األنوثة يف فكر ابن عريب لنزهة 
الذي أخذنا منه أبيات شعرية البن عريب، يتحدث فيها  (5) براضة

  21جإىل 1عن املرأة وذلك من صفحة 
  نبذة تاريخية : التجربة الصوفية في الثقافة اإلسالمية 

ية إىل الثقافة العربية اإلسالمية ضمن انتقل التصوف كتجربة فكر 
إىل جانب الكيمياء (املوروث اليوناين، وكان من مجلة العناصر األوىل 

اليت انتقلت من هذا املوروث، كان املتصوفة األوائل الذين ) والتنجيم
ميارسون ) هـ245متويف (ينسبون إىل هذا املوروث كذي النون املصري 

أول من "كأفراد، فكان ذو النون " قيواألخال"التصوف العرفاين منه 
  . (6)"تكلم باإلشارات

كما تأثرت التجربة الصوفية باملوروث الصويف الفارسي الذي 
استوطن الكوفة والبصرة اللتني كانتا عاصمتني ثقافيتني قبل بناء 

  .بغداد
إال أن الفكر الصويف سينضج يف البالد اإلسالمية وسيقوى عوده 

صلية بعد اخنراط املتصوفني يف قضايا وسيحصل على صورته األ
فلقد "اجملتمع ومنافستهم للفقهاء حول مشروعية وسلطة اخلطاب، 

مثل املتصوف يف اإلسالم بوضوح طرفا جديدا متميزا، دخل مبكرا 
إىل مسرح احلياة الفكرية واجملتمعية وصار خالفا لرجل السياسة 

تمعية وصار خالفا متميزا، دخل مبكرا إىل مسرح احلياة الفكرية واجمل
لرجل السياسة يزاحم الفقيه يف داره، ويشاركه بل ينازعه جوهر 

  (7)" سلطته املعرفية"
" لذلك فأصالة اخلطاب تعود إىل ظهوره كسلطة معرفية قوية، 

وحده الذي متكن من " إن التصوف على حد قول جوزيف شاخت
يعة على الوصول إىل درجة من القول، مكنته من منافسة سلطان الشر 

  (8)" عقول املسلمني
إن مصدر قوة اخلطاب الصويف يعود إىل ارتكازه على النص 
الديين إلضفاء الشرعية على خطواته، فعجز الفقيه عن حماصرة 
انتشار الفكر الصويف واحلد من نفوذه وسلطته اجلديدة ترجع إىل 
اجتاه هذا األخري منذ البداية وبعكس ما فعله الفالسفة،إىل أصل 

يستنطقه ويؤوله ويوظفه كما ) القرآن والسنة(سلطة يف اإلسالم ال

انطلقت . يرجع ذلك إىل قدرته على التكيف مع البيئة اإلسالمية
التجربة الصوفية من قراءة للواقع العريب اإلسالمي، وانتبه املفكر 

الفروق وما ميكن أن جتره عليه من فشل يف التكيف "الصويف إىل أزمة 
وهو الشيء الذي دفع بكبار أقطاب الفكر ... يرتهمع الواقع ومسا

بني الواقع واملثال، بني " اجلمع"الصويف إىل التأكيد على أمهية مقام 
األخالقي والواقع اجملتمعي، فصفة الكمال تكمن  –النموذج الفكري 

  .يف الوصول إىل مقام اجلمع بني النموذج األخالقي والظروف الواقعية
ا يف ارتكزت التجربة الصوف ية يف بناء معمارها الفكري وتأصيل فراد

إطار املشهد الفكري العام، على لغة متميزة ختتلف اختالفا جذريا 
عن اللغة الفلسفية العقالنية وعن اللغة الفقهية املباشرة، فقد اعتمد 
الصويف على تفجري القوالب الفقهية وتأسيس خطاب يتمرد على 

لقول، فالتعامل مع اللغة الطبيعية اللغة الطبيعية ويؤسس لنمط من ا
من طرف الصويف الباحث عن الشرعية بل والطامع أيضا يف نوع من 
السلطة، قد أحدث خلال اصطالحيا باللغة املشرتكة اليت صارت 

وليس من الصعوبة أن نتصور . القالب الرمسي الذي حيمله الفقيه
الفقيه أسلوب اإلشارة وكأنه يقصد فعال التحرر من هيمنة سلطة 

وعمله الظاهر، وجتاوز قضاياه ومصطلحاته ومناسبة لإلثبات تفوقه 
وتتأسس أفضلية التصوف ومكانته السامية باملقارنة مع األنظمة  
املعرفية األخرى، على نظره يف الذات اإلهلية، فإذا كان موضوع النحو 
مثال هو اللغة أو الكالم، وموضوع الفقه هو معامالت الناس 

ألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإن موضوع واستنباط ا
التصوف هو الذات اإلهلية ومن مث فإن التصوف البد أن يتمتع يف 
اجملتمع اإلسالمي ويف الثقافة اإلسالمية بالسلطة العليا اعتبارا لطبيعة 

وتقديرا لقيمة واضع ذلك ) اهللا(موضوعه الذي يتجه إليه مباشرة 
  ).الرسول(
        :ية بين الكشف والسترلتجربة الصوفا

متثل التجربة الصوفية يف جوهرها حماولة لتجاوز حدود التجربة 
الدينية العادية، تلك اليت تقنع بالعادي واملألوف من مظاهر التصديق 
واإلميان، وتقتصر على جمرد الوفاء بالتكاليف الشرعية واالمتناع عن 

ات الشريعة والوقوف عند احملرمات الدينية، أو ما يسمى الوفاء مبتطلب
للدخول " اإلميان"يطمح الصويف إىل جتاوز حدود . حدودها ورسومها

حيث ظهر ) ص(للنيب " "جربيل"الذي شرحه " اإلحسان"يف ختوم 
له يف صورة أعرايب وأجاب على أسئلة له يف حضور بعض الصحابة، 

، أن تؤمن باهللا ومالئكته ورسله: "فأجاب" اإلميان"سأله النيب عن 
وحني سأله عن ". وأن تؤمن باليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره

املتمثل يف صورة إنسانية بشرية هي  -أجاب جربيل" اإلحسان"
أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فهو " -صورة أعرايب
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" احلق"يسعى الصويف إىل التواصل تواصال مباشرا مع ، (9)"يراك
اليت أشار إليها جربيل، من هنا " عاينةامل"سبحانه، ويطمح إىل عبادة 

اليت ترى يف العبادة " رابعة العدوية"نفهم أقوال شهيدة العشق اإلهلي 
يف الثواب سلوكا مياثل "  الطمع"من العقاب و" اخلوف"اليت مبناها 

ا  سلوك عبد السوء الذي إذا خاف أطاع وإذا أمن عصى، أما عباد
الوصول إىل رضا احملبوب حىت  الذي غايته" احلب"هي فمبناها على 

يكشف للمحب احلجب اليت حتول دونه ودون رؤية وجه احملبوب، 
 فإذا انكشف احلجب حتققت الرؤية، 

  وحبا ألنك أهل لذاكا  حب اهلوى: أحبك جبني
  فشغلي بذكرك عمن سواك  فأما الذي هو حب اهلوى
  فكشفك يل احلجب حىت أراكا  وأما الذي أنت أهل له

احلسني بن منصور "ملثل أن نفهم ما ورد على لسان وميكن لنا با
من شحطات، أساء فهمها وتأويلها فقهاء ) م920/هـ309" (احلالج

السلطة فأهدروا دمه، وهي أقوال مبناها العشق الذي تغىن فيه آنية 
  :العاشق يف ذات احملبوب، فال تبقى إال ذات واحدة

  ناحنن روحان حللنا بد  أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
وقد " أبو بكر ابن طفيل"اليت قصها " حي بن يقظان"وجتربة 

أدى التعارض بني التجربة الصوفية والتجربة الدينية العادية إىل مآس 
ومن قتل لـ " احلالج"دامية متثلت فيما حدث من صلب لـ 

على ) م1191/ هـ587"(السهروردي شهاب الدين حيي بن حبش "
قهاء على املتصوفة، إىل حد سبيل املثال ومل يتوقف هجوم الف

وصمهم بالردة والكفر، حىت عصرنا هذا، إذ يذهب بعض الباحثني 
حمي الدين "املعاصرين إىل إخراج الفكر الصويف بصفة عامة، وفكر 

من حظرية اإلسالم بسبب هذا التعارض –بصفة خاصة " ابن عريب
" لعنفا"يف الفهم والتأويل بني التجربتني الدينيتني من جهة، وبسبب 

املادي واللغوي الذي مارسته التجربة الدينية العادية، والفقهية بصفة 
من جهة أخرى، كان على املتصوفة أن ينتجوا لغتهم اخلاصة  -خاصة

م واليت ميكن أن حتميهم من بعض هذا العنف، من هنا منشأ 
اهتمام املتصوفة باللغة فاستعاضوا عن اللغة العادية بلغة الرمز 

م عن  واإلشارة، سواء يف تفسريهم للقرآن الكرمي أو يف تعبريا
م م يف أحواهلم ومقاما م الصوفية ومكاشفا   (10). مواجدهم وجتار

  :ابن عربي والتجربة الصوفية 
يقودنا إىل األمهية اليت بلغها يف احلقل  عريباحلديث عن ابن 

كرمي الصويف واليت تظهر جليا من خالل قراءات املتصوفة له كعبد ال
اجليلي وابن الفارض وغريمها، لكن باعتبار هذا القطب قد أثرى 
احلقل السوسيو ثقايف للمجتمع فمن األكيد أن أمهيته جتلت يف 
الزخم املعريف ومل يأت ذلك ومل حيدث لوال إملامه الواسع وعمله الوافر 

وباصطالحات الفالسفة اإلسالميني وغري  الفلسفيةباملذاهب 
ا  اإلسالميني ومدى قدرته على فهمه واستغالله هلا، وتغذية مذهبه 

  . دليل على حكمته وتفننه يف إتقان فن علم معارف الصوفية
ميثل ابن عريب يف احلقل الصويف اجلوهر بال منازع، خصوصا يف 
اجلانب الفلسفي للتصوف اإلسالمي يف فهمه ألبعاده املختلفة، 

عرفية أبعادها بعيدا والوقوف على هذه الشخصية يكمن يف حماولة م
عن الظروف البيئية التارخيية، ضمن حميط ثقايف متميز تكون فيه وقد 
ال ختتلف بأن البيئة االجتماعية تساهم يف نضج العبقريات البشرية 
والشخصية املنتجة لألفكار متر مبرحلة التنميط االجتماعية، أضف 

ا العوامل احمل يطة يف جعل إىل ذلك األدوار املختلفة اليت تقوم 
الشخصية قوية متينة رزينة تواقة إىل اإلبداع، ومن اإلنصاف والعدل 
أن نعطي نظرة وجيزة عن  حياة ابن عريب ونفسه فهو شاهد قرنه من 
طراز خاص، أحد عظماء التصوف اإلسالمي، شخصية ليست  
كباقي الشخصيات من القلة النوادر ذو علم وتقوى وورع وزهد، 

عبريا عن مرتبته ومكانته الصوفية العلمية املرموقة ولقد تعدد ألقابه ت
الفذة من نوعها وتتمثل هذه األلقاب يف حمي الدين، الشيخ األكرب، 
احلاكم اإلهلي، برزخ الربازخ، الكربيت األمحر، القطب، أفالطون، 
خامت الوالية احملمدية، هذا كما جاء قي الفتوحات املكية، كان يدعى 

، وقد لقب بكل هذه التسميات بسبب إملامه يف األندلس ابن سراقة
  .الواسع بشىت املعارف العلمية مما مييزه عن باقي املشايخ الصوفية

ولد الشيخ األكرب مبدينة مرسية جنوب شرق  اسبانيا ليلة االثنني 
إىل عائلة  متتد  ينتمي  م1165جويلية  28/ هـ560رمضان  17

بية أصيلة إضافة إىل امليزة جذورها إىل حامت الطائي وهو من ساللة عر 
ا يف األندلس، التقوى والزهد، وقد كان له خاالن سلكا  اليت عرفت 
طريق الزهد أحدمها حيي بن يفان ختلى عن عرشه يف تلمسان والزم 

وكان بعض أخوايل منهم كان قد ملك "خدمة أحد األولياء بقوله
بو مسلم أما خاله الثاين أ" مدينة تلمسان يقال له حيي بن يفان

كان : "اخلوالين الذي كان ميضي ليله يف الذكر والتسبيح حيث قال
خالنا أبو مسلم اخلوالين رمحه اهللا من أكابرهم، كان يقوم الليل فإذا 
أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه أنتما 

ترك الدنيا بالتفرغ إىل الزهد من طرف " أحق بالضرب من دابيت
ن قد أثر على تكوين شخصية ابن عريب اليت الزالت فانية، كما  اخلاال

كان له عم امسه عبد اهللا حممد العريب الطائي، وقد كانت له بعض 
ملكات مواهب الصوفية ويشري ابن عريب أنه تعلم منه تقاليد النبوة، 
مما جيعل البدايات الروحية البن عريب من هذا العم، ضمن هذا 

يب وقضى معظم طفولته ويف السن الثامنة انتقل الفضاء ترعرع ابن عر 
مع أهله متوجها إىل اشبيلية اليت كانت أكرب مراكز التصوف يف 
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األندلس، كما أنه التقى بابن رشد بعدما بلغ أمر مسامع الفيلسوف 
املشهور املذكور حبيث طلب من والده أن حيضره له من أجل دراسة 

  .هذه احلالة النفسية الفريدة
دخلت يوما قرطبة، على قاضيها أبو الوليد بن : "عريب قال ابن

رشد وكان يرغب يف لقائي ملا مسع وبلغ ما فتح اهللا به علي يف 
فلما دخلت عليه قام من مكانه حمبة ... فبعثين والدي إليه....خلويت

فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي ... وإعظاما، فعانقين 
 زمان رأي فيه من دخل خلوته جاهال فشكر اهللا تعاىل الذي كان يف

وخرج مثل هذا اخلروج من غري درس وال حبث وال مطالعة وال قراءة 
هذه حالة أثبتناها وما رأيناها أربابا فاحلمد هللا الذي أتاين زمان : وقال

ا واحلمد هللا الذي خصين  ا الفاحتني، مغلق أبوا فيه واحد من أربا
يظهر أن ابن عريب التقى ابن رشد  من خالل هذا النص (11)"برؤيته

الذي تشوق إىل رؤيته وفرح ملا مسع منه واعرتف له مبنزلته، كما شكر 
اهللا ومحده على اجتماعه مع هذا الفىت الغريب، كما أن ابن عريب 
تلقى تربية عربية ودينية كاملة، كان يعيش حياة عادية بسيطة مولعا 

كاتب يف حكومة اشبيلية باآلداب والصيد، تزوج بعد أن نال منصب  
من امرأة صاحلة تنتمي إىل أسرة طيبة هي مرمي بنت حممد بن عبدون 
ا وجنى منها  بن عبد الرمحن ، أما يف ما خيص األزمة املرضية اليت مر 
بفضل دعوات أبيه الذي كان يسهر عند رأسه ويقرأ عليه سورة يس 

... ىأين كنت يف املوت مرضت فخشى علي يف مرضي حبيث:"قال
  (12)."فأفقت وإذا بأيب رمحه اهللا عند رأسي يبكي وهو يقرأ سورة يس

فقد كان هلذه األزمة حتول يف حياته حبيث سيدخل عامل 
التصوف وسيتحدث عن بعض الكرامات اليت صاحبت وفاة أبيه يف  
كتابه الفتوحات املكية، هذا املوت الذي تنبأ به أباه قد ساهم يف 

 15حية حبيث كانت نبوءة أبيه قبل وفاته بـ حل أزمة ابن عريب الرو 
يوم وملا كان موعد ذلك دخل يف النزع األخري حبيث ملئ جسمه نورا 
ذه الكرامة مودعا  أبيضا انعكس على الغرفة كلها فتأثر ابن عريب 

    .(13)أباه قاصدا املسجد منتظرا خرب وفاته
ا  أما والدته فكانت تبارك اهتماماته الروحية من البدء  حىت أ

يأ لزيارة فاطمة القرطبية األم الروحية األوىل اليت  كانت ترافقه كلما 
بني التأثري  .(14)كان هلا هي األخرى على الفىت حمي الدين تأثريا

والتأثر الذي عايشه ابن عريب كانت حياته كلها تأليف ، فمن خالل  
أنه كان  كتابه الفتوحات املكية نستقرأ معامل حضارية كربى، كما جند

رحالة حبيث أفىن عمره يف الكتابة واألشعار واللقاءات أما ثقافته 
فتوزعت بني التعليم على مشايخ الصوفية وبني اإلطالع على كتب 
احلكمة، تعلم القرآن بقراءاته السبع على يد أيب بكر بن خلف الذي 
درسه كتاب أيب احلسن شريح الرؤيايت تلقى السنة النبوية من علماء 

منهم، عبد احلق األزدي االشبيلي، كما أطلع على كتب ابن  عدة
م نشاط وحركية غري معهودة إذ 586حزم األندلسي وغريه شهد بعد 

أصبح شديد الرتحال لوجهات وحمطات متعددة وخمتلفة كانت له 
أين أطلع على أهم أولياء  هـ591أول حمطة باملغرب األقصى سنة 
ا إىل جباية للوقوف على مناقب فاس وبعدها مباشرة اجلزائر متوجه

القطب أيب مدين الغوث، مث إىل تونس اليت كانت حمطة هامة يف 
حياته، حيث اطلع على كتاب احلروف لالبن مسرة الذي اعتمد 

  (15)عليه يف بعض مؤلفاته مثل كتاب امليم والواو والنون 
اقتحم ابن عريب عامل التصوف وعمره ال يتجاوز العشرين، كما 

ريقة الشيخ أيب العباس العريايب يف الذكر اليت تتم باهللا اهللا وقد تبىن ط
تأثر بالشيخ األمي أيب يعزي الصنهاجي الرببري الفاسي يف سنة 

ائيا حنو مكة املكرمة، يف طريقه 598 هـ غادر الغرب اإلسالمي 
وقد متيزت هذه ) ص(صلى يف املسجد األقصى مث زار قرب النيب 

وع وشيوع مناقبه وكرامته كما شهد عدة لقاءات مع احملطة املركزية بذي
أهم أعالم املشرق اإلسالمي، منهم شهاب الدين السين، ضمن هذا 
الفضاء قضى ابن عريب حياته وهذا ما أهله أن يكون قمة العرفانية يف 
اإلسالم، إن الكثري من مشايخ ابن عريب كان هلم توجها صوفيا من 

مد ابن قاسم القامسي، املقرئ أبو بينهم ابن جاهد أيب القهري، حم
بكر بن خالف، هذا الذي علمه القراءات السبع للقرآن مما جعله 
يتفقه يف الدين عارفا للمعاين السامية للرسالة احملمدية ضف إىل ذلك 
اجتهاده يف معرفة علوم الدين واحلديث، هذا يبني مدى التكوين 

ا بتعاليم الفقهاء العميق الذي حضي به ابن عريب وأنه بقي حمتفظ
على أقل تقدير ومتفهما وفامها هلم، كما أنه كان متفتحا على 
املذاهب األربعة خصوصا على املذهب الشافعي واحلنبلي وذلك ما 

فهو " تذكرة اخلواص وعقيدة أهل االختصاص"يظهر جليا يف كتابه 
   يكن كل االحرتام للحنبلي والشافعي وما مييزه تصوفه املعتدل

وء ما جاء عن الشيخ األكرب انقسم الناس يف شأنه وعلى ض 
وشأن معارفه فمنهم من صنفه يف مقام الصديقني واألولياء الصاحلني 

   . ومنهم من كفره وأنزل به إىل مقام الزنادقة وامللحدين
وبالرغم من تصوفه الباطين الصريح إال أنه يقول باألخذ بالظاهر 

ابن عريب كان بيانيا يف يف مستوى الشريعة ومما ذكر يظهر أن 
باطنيته ولعل هذه امليزة جعلت تأثريه يف الدائرة البيانية أكثر من أية 

  (16) .شخصية باطنية أخرى
ونظرا لكون جتربة ابن عريب الصوفية جتربة متميزة باعتبار أن 
شخصيته تبدو متناقضة وغامضة ملن ال يفهما بل معقدة متعددة 

تقدير ومهما حبثنا نبقى بعيدين كل النواحي واالجتاهات على أقل 
  . البعد عن واقعيتها وباطنها
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  :التجربة الصوفية ومراقي المعرفة
استعمل اخلطاب الصويف لغة إشارية، رمزية كثيفة االستعارات، 
مما خلخل قنوات التواصل بني املتصوف والدوائر الفقهية وجعل 

ديوان ابن عريب شروط اإلدراك مستحيلة بينه وبني العوام، فلقد أثار 
حفيظة الفقهاء من أهل الظاهر، وكان ذلك " ترمجان األشواق"

لكشف "يف مقدمة الديوان " البيان التوضيحي"باعثا له على كتابة 
الغطاء عن الرقائق واللطائف املعرب عنها بألفاظ تلتصق باحلسيات 
واملاديات وما على القارئ إال أن حيس بشاعرها، وأن يصرف اخلاطر 

ا عن ظ ترمجان لألشواق واملواجيد "اهرها، فحسب األلفاظ احلسية أ
وأطلب الباطن حىت  (18) فأصرف اخلاطر عن ظاهرها (17)"الروحية
ولعل األداة السامية الكفيلة بتحقيق املعرفة هي القلب،  تعلما

فالقلب أساسا هو األداة اليت متكن العارف الصويف من التقلب مع 
، وتقبل تنوعها، وذلك ما يعجز عنه العقل تقلب التجليات اإلهلية

ألنه مقيد، وحىت يتحقق القلب باحلياة ويتهيأ لقبول العلم من اهللا 
  . (19)يلزم صاحبه التخلي عن كل من قيد النظر والكسب

ويف هذا اإلطار يتم التمييز بني علم حيصل بالعقل وهو العلم 
و اللدين الذي الكسيب وبني علم حيصل بالقلب وهو العلم الو هيب أ

، يتجاوز القلب إذن، كأداة ملعرفة الدوائر (20)خيلعه اهللا على العبد
  .املقيدة للعقل يف شكليه الفقهي الدوغمائي والفلسفي الصارم

ويستعمل القلب يف سبيل حصوله على املعرفة أسلوب املكاشفة 
الذي خيتلف عن الفهم والتأويل احلاصل بالفكر  كما ) الكشف(

ليس للفقهاء، وال ملن " اء وأهل النظر، يقول  ابن عريب عند الفقه
نصيب والحظ فيه، فإن الناقل على (...) نقل احلديث على املعىن 

  املعىن إمنا نقل إلينا فهمه يف ذلك احلديث النبوي ومن نقل إلينا فهمه
  . (21)"فإمنا هو رسول لنفسه

 نستشف من هذا املقطع تفصيال للكشف كأداة املعرفة على
الفهم العقلي، ونقد الذع للفقهاء الذين مل يستطيعوا جتاوز مستوى 

  .الفهم الظاهري ملعاين النص
إن التجربة الفكرية للمتصوف ليست باهلينة وال باليسرية، إذ 
تستلزم قبل الوصول إىل أعلى املقامات تسلق جمموعة من املراقي، 

وال واملقامات فتلقي املعرفة يكون حبسب الرتقي وهو التنقل يف األح
وهو أول مبادئ التجليات " ذوقا"واملعارف ولذلك يكون التلقي 

" ريا"وهو أبسط التجليات، وقد يكون   " شربا"اإلهلية، وقد يكون 
  .(22)وهو غاية التجليات يف كل مقام

  
  

بين اإلنساني والروحي في الحضور األنثوي داخل التجربة 
   :الصوفية

لصوفية املستضيفة للمرأة تعرف سريانا إذا كانت األبيات الشعرية ا
لقشعريرة التجربة العذرية اليت أحالت املرأة إىل معبد مشخص يكتفي 

العابد، مبجرد النظر أو حىت الطيف يف بعض التجارب / منه العاشق 
املتسامية، فإن هذا التسامي مل مينع من احلضور املكثف للجسد 

، وإن باختالف يف الرؤيتني، وتقاطيعه يف التجربتني الصوفية والعذرية
وتباين يف التجربتني، إذ كان اجلسد يف التجربة العذرية رمز للحرمان 
والالتواصل، بينما حضوره يف التجربة الصوفية بالدور اجلديد الذي 

املرأة جملى من جمايل اجلمال، ومقامها من / أسند إليه، إذ اختذ اجلسد
عدت اهتمامه، يقول ابن مقاماته اليت شدت انتباه الصويف واستب

يف تصوير ) 309ت (عطاء، أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل 
بارع قلما مسحت به رقابة التجربة الروحية، وسلطتها الصوفية 
املعادية، على األقل من منظور التياران السين والشيعي حلب 

   .(23)الشهوات من النساء، ومكنوز الذهب والفضة
  أجلك أن تومي إليك األصابع      أنين  أجلك أن أشكو اهلوى منك

  على أنه بالرغم حنوك راجع          وأصرف طريف حنو غريك صامدا 
هذا الصراع املستعر بني إرادة صرف النظر املستوردة وبني الرغبة 
يف إطالق سرب النظر حنو األنثى، يرتجم الصراع الروحي الضيق 

مدنس واملقدس، واختار الذي اضطرم يف جوانح الصويف، إذ جتاذبه لل
بني الفيزيائي والروحي، بني احملدد يف الزمان واملكان وبني املطلق، 
ولعل هذا الصراع هوا لذي ميز احلضور األنثوي يف التجربة الشعرية 
ا العذرية، فإذا ما حتكمت يف العذري  الصوفية بالقياس إىل نظري

بته تلك قد ظل رغبة يف التسامي والعلو حببه وحمبوبه، فإنه يف رغ
ملتصقا باألراضي، مل يفارقه أبدا، كما أن احلرمان واهلجر قد شكال 
مرجعيات رغبته التأسيسية أما بالنسبة للرؤيا الصوفية فقد آمنت أوال 
ا للمرأة بني وجهي  بكل درجات احلب وأنواعه، مث ألقت يف نظر
عمله األنثوي وضايقت بينهما، وهذا التأليف بني وجهي عمله 

ألنثوي هو الذي جعل اجلسد يتوهج يف الشعر الصويف، وهو الذي ا
شكل صورة املرأة يف هذا الشعر مباء الفتنة والرواء، يقول الشاعر 

  (24).مستسلما لإلصابة قائلة من سهم ريشه الكحل والسحر
ا وحتي من تريد          هلا يف طريف حلظات سحر    متيت 

  ان العاملني هلا عبيد ـك        ا ـوتسيب العاملني مبقليته
إن العني كقوة سحرية، كقوة للتحرر من غبش العامل اجلواين 
واالنفتاح على العامل اخلارجي بكل محوالته ودالالته، تشكل يف 
خطاب العشق الصويف صاري سفينة الروح اليت تنجذب بفعل قوة 
سحرية حنو خلجات فريوزية حتكمها كائنات ظاهرها سحر وباطنها 
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وغين عن التذكري منا أن تيمة العني منا ذات مرجعية أزلية فهي قتنة، 
ا باملاء رمزا من رموز  تعود لطفولة اجلنس البشري الذي رأى يف اقرتا
اخلصب واحلياة، أمل جيعل ابن عريب موضع أنثاه من العني السواء 

يلح الشاعر الصويف على النظرة األوىل اليت  (25)ومن القلب الفؤاد 
ر كينونته، فأعادت خلقه كائنا جديدا يتنفس حبا وعشقا مزقت ستا

ورغبة وال شك أن النظرة عرب أوليتيها، حتيل على قضية االفتضاض 
ا يف التجربة الصوفية، يقول ابن عريب مفتخرا  اليت كان هلا مكا

فاحلمد هللا الذي جعل فتح هذا املغرب " بافتضاض أبكار األسرار
أبكار األسرار إال عندنا، مث تطلع فتح أسرار وغريه، فال تفتض 

ن فنكحتموهن بأفق املشرق  عليكم يف مشرقكم ثيبات قد فرض عد
        .(26)"فتساوي، يف لذة النكاح وفزنا بلذة االفتضاض

إذن سرمن من أسرار احلب الصويف ومقام من  –فالنظرة األوىل 
ري مقامات العشق الروحي، اليت تستحق أكثر من وقفة تأهل، إذ كث

ما كانت النظرة األوىل يف قاموس الصوفية مفتاحا ملغالق السر 
  . األنثوي اخلالد، بقول الشاعر متدرجا مستدرجا

  وأنت قريب إن ذا العجيب   بأي فؤاد أمحل البعد واهلوى 
  كما صاد عذريا أغن ربيب   ملكت فؤادي عند أول نظرة 

، إن احلقول اللغوية املستوردة من ديوان الشعر العذري
واملستخدمة بذكاء للتعبري عن جتربة روحية ذوقية، قد مكنت التجربة 
الشعرية الصوفية، وحدها ودون غريها، من استضافة عمله األنثوي 
ا استطيقا اجلسد،  بوجهها الروحي والفيزيائي، فتوهجت يف أحضا

  .وتأنقت يف جوانبها مجالية الروح
  :  رمزية الحضور األنثوي في الشعر الصوفي

النسبة للرؤيا الصوفية فقد آمنت أوال بكل درجات احلب ب
ا للمرأة بني وجهي عمله األنثوي وضايقت  وأنواعه، مث ألغت يف نظر
بينهما، وهذا التأليف بني وجهي عمله األنثوي هو الذي جعل 
اجلسد يتوهج يف الشعر الصويف، وهو الذي شكل صورة املرأة يف هذا 

   .الشعر مباء الفتنة والرواء
ويف إطار دائرة نفوذها من رؤية والتفاتة وإثارة وغريها، يلح 
الشاعر الصويف على النظرة األوىل اليت مزقت ستار كينونته، فأعادت 

  .خلقه كائنا جديدا يتنفس عشقا ورغبة
احلقيقة أن العالقة بني املتصوف واملرأة تبدو أكرب وأمشل وأعمق، 

ا ابتدأت بداية اخللق ذاته، وتش كلت حمبة وشوقا وحنينا، يقول إذ أ
وعمر اهللا املوضع من آدم الذي خرجت منه حواء باللهو " ابن عريب

إليها ألال يبقى يف الوجود خالء، فلما عمره باهلواء حن إليها حنينه 
  (27)" إىل نفسه

فاحلنني إذن هو امليثاق الذي يربط الرجل باملرأة يف العرض 
اعتبارها ذات لكن باعتبارها اجلزء الصويف، وهو حنني ينزع إليها ال ب

املفتقد من اإلنسان الكامل وبالتايل تنكشف األنثى يف التجربة 
الصوفية بوصفها جسدا للحب اإلهلي الذي حييل إىل جتلي العلو يف 
الصورة الفيزيائية احملسة، وهلذا كان الشعر الصويف يف دروب مجاهلا 

ليت تدعو دعوة ملحة املقيد، عتبة لالنطالق حنو عوامل املطلق ا
 .لالقرتاب أكثر منها 

  :مراتب الحب في الخطاب الصوفي
لكي تنكشف رمزية املرأة يف اخلطاب الصويف البد لنا أن نتعرض 
ملقولة جوهرية هي مقولة احلب، تتأسس جتربة احلب وتسمو عرب 
اجتيازها لثالث اختبارات يف مسار تصاعدي، وتتضح هذه التجربة 

فاعلم أن احلب "يب بني ثالثة أنواع من هذا احلب يف متييز ابن عر 
حب طبيعي وحب العوام وغايته االحتاد يف الروح : على ثالث مراتب

احليواين، فتكون روح كل واحد منهما روحا لصاحبه بطريق االلتذاذ 
ايته من الفعل النكاح  وحب روحاين نفسي  (...)وإثارة الشهوة و

ام حبق احملبوب ومعرفة قدره، وحب وغايته الشبه باحملبوب مع القي
 .(28) .."إهلي وهو حب اهللا للعبد  وحب العبد ربه

ينتهي تصنيف الصويف للحب إىل تصويره توحيد بني الروحي 
والطبيعي، بني اإلهلي واإلنساين، ويف هذا التوحيد يتم جتاوز ثنائية 
اجلسم والروح يف أفق تركيب يبدو فيه الروحي والفيزيائي وجهني 

قيقة واحدة، وهذا التوافق بني الفيزيائي والروحي هو ما عرب عنه  حل
كوربان بأنه ديالكتيك احلب، ويالحظ ابن عريب يف هذا السياق أن 
م يف آن  أكمل احملبني من الصوفية هم الذين حيبون اهللا لذاته ولذوا

  . (29)واحد
فحب املرأة حمطة هامة حنو احلب اإلهلي، ويلح ابن عريب على 

هو اخلربة األوىل اليت البد أن يتأسس " احلب اإلنساين"رة أن فك
يعد من صفات الكمال " حب النساء"وأن " احلب اإلهلي"عليها 

اإلنساين، ويذهب الباحث هشام علوي يف االجتاه نفسه معتربا أن 
املرأة عند املتصوف معرب للتسامي، والتواصل مع جسد املرأة عرب 

  .جتربة الفناء يف الذات اإلهلية النكاح اختبار للوصول إىل
نستنتج يف هذا السياق أن حب الصويف للمرأة جتربة ضرورية 
وامتحان عسري البد من خوض غماره قبل ولوج جتربة احلب اإلهلي 

فحب املرأة أداة للوصول إىل احلب . والفناء يف حضرة اهللا تعاىل
ب اإلهلي، إن احلب اإلنساين حبسب ابن عريب شرط لتذوق احل

اإلهلي، لذلك فالوعي بعملية اتصال الذكر باألنثى من شأنه أن يثري 
  .وعي اإلنسان بعملية اخللق األوىل
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ويستلهم ابن عريب فكرته عن هيمنة الذكورة على األنوثة من 
عملية اخللق األوىل وخلق حواء من آدم، فالتوالد يف النسق الفلسفي 

مد على هيمنة عنصر الفكري البن عريب يف جانبه األنطولوجي يعت
ال على تفاعل حقيقي بني الذكر واألنثى، وهو بقدر ما مينح " الذكر"

من النموذج األويل لعملية اخللق األوىل وخلق حواء من آدم مينح من 
  .منوذج اللغة بنسق الوعي الذي حدد طبيعتها

الذي حيدد املتلقي يف جمرد التلقي " الوحي"كما مينح من منوذج 
  (30) ...نقل الرسالة من املرسل إىل املخاطبني واإلبالغ، أي

لقد جعل الصويف من اجلسد األنثوي قبسا من اجلماليات اإلهلية 
وبالتايل أمجل وأعظم مظهر من مظاهر األلوهية املبدعة، يقول ابن 

إذا ال يشاهد احلق جمردا عن (...) فشهوده للحق يف املرأة "عريب 
  املواد أبدا، فإن اهللا بالذات

ومل تكن الشهادة إال يف مادة، فشهود (...)  عن العاملني غين
  . (31)"احلق يف النساء أعظم الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة النكاح

إن الفعل اجلنسي ليس مبدأ من مبادئ السيطرة الذكورية على 
: األنثى، بل إنه يسمو باجلسد األنثوي إىل أعلى مرتبة يف الوجود

من عرف قدر : "لذلك يقول ابن عريبمرتبة الكمال الوجودي، و 
النساء وسرهن مل يزهد يف حبهن، بل من كمال العارف حبهن فإنه 

  (32) ...."مرياث نبوي وحب إهلي
صورة المرأة بين الكتابات الفقهية والجنسية الشبقية والخطاب 

  :الصوفي
ميكن اجلزم بأن اخلطابني الفقهي والشبقي اجلنسي مييزان بني 

ا الوجودية، الذكورة واألن وثة كماهيتني منفصلتني لكل ماهية خاصيا
فأهم خاصيات الذكورة هي العقل والوضوح والفطرة السليمة واالتزان 

  ...واإلرادة اخلرية اخل
ويف املقابل، جند اخلاصيات األنثوية مضادة متاما وذات داللة 
ا كائن شيطاين، وجس د أخالقية سلبية، فاملرأة صورة للشر املطلق، إ

ا أخرجت الرجل من جنة اخللد، وكانت سببا  للخطيئة والدنس أل
يف شقائه ومعاناته، ولذلك تتحمل وحدها مسؤولية اخلطيئة األصلية 
يف هذا السياق يورد الفقيه ابن اجلوزي نصيحة يوجدها الشيطان 

ال ختلون بامرأة ال حتلو لك فإنه ما خلى رجل بامرأة ال حتل "ملوسى 
ا(...) حبه له إال كنت صا    .(33)"حىت أفتنه 

يشكل هذا املنظور صورة سلبية للمرأة باعتبارها وسيلة الرجل 
ا مطية الشيطان للغواية واإلمث واخلطيئة،  للمتعة واإلشباع كما أ

الروض العاطر، رجوع (وتتفق الكتابات الشبقية اجلنسية الشعبية 
واألهداف  مع الطرح الفقهي من حيث النتائج) الشيخ إىل صباه

فأهم خاصية متيز هذه الكتابات هي اختزاهلا للمرأة إىل عناصر 

اخل فتغفل بذلك ...بيولوجية حمددة، كالفرح والنهدين والشعر الفاتن
األبعاد النفسية واالجتماعية للمرأة، فتغدو جمرد موضوع جنسي 

  .خاضع ملنطقي االستمتاع واللذة
قي اجلنسي هو النظرة  يبدو أن ما مييز التصورين الفقهي والشب

األخالقية املشحونة بالقيم واملعايري اليت تسحب على املاهية األنثوية 
كل الصفات السلبية لذلك فإن النظرة األخالقية غري قادرة على 
اكتشاف ذلك العمق السري للتجربة اإلنسانية يف بعديها األنثوي 

للعامل على  والذكوري، والتحول بالتايل إىل نظرة استطيقية ال تنظر
أساليب النظرة املعيارية ولكن على أساس النظرة اجلمالية اليت تقصد 
اكتشاف ما هو سري، داخل الواقع اإلنساين العتباره معطى رديئا 

 . (34)ومدنسا

ا  ا للمرأة، فاملرأة صور وهذا ما حققته التجربة الصوفية يف نظر
ن خيضع الوجودية هي جتسيد للجمال الكوين وليست جمرد حس

وليس يف العامل : "ملنطق الرغبة واملتعة اجلنسية، يقول ابن عريب
املخلوق أعظم قوة من املرأة لسر ال يعرفه إال من عرف فيم وجد 

  (35)". العامل وبأي حركة أوجده احلق تعاىل
لذلك فإن النظرة الصوفية للمرأة تعرب عن جتربة روحية عميقة 

ويقارن عبد الصمد الدياملي . عبديتوجه العاشق الصويف يف مساره الت
بني األصولية والصوفية خبصوص موقفهما من املرأة واجلسد واجلنس، 
فيعترب أن األصولية ال تتجاوز اجلسد الشرعي وتعيش فوبيا التطهري 
العصايب من الدنس، يف مقابل اليت تدعو إىل جتاوز الطقسنة اخلارجية 

يب مع األديان األخرى،  للجسد مما يسمح بإمكانية فتح حوار إجيا
كما أن الصوفية برتسيخها للتعفف اجلنسي كقيمة عليا، قادرة على 

اجلنس، التسلية، فهي بذلك : صياغة إيديولوجية معارضة اإللزامية
آلية دفاعية ضد اجتياح العقل املادي املتعي للحياة املعاصرة، والذي 

 .(36)يطرح اجلسد كموضوع مفضل لالستهالك

ى الصوفية يتعلق بإعادة النظر يف عالقة اإلنسان إن األمر لد
مبسألة األنوثة كمسألة دينية، ثقافية أكثر  مما هي مسألة اجتماعية، 
فأغلب النصوص الصوفية اليت تعرض للمرأة خاضعة ملسحة دينية 
ا من جهة أخرى حاولت أن  وليس بإمكاننا التخلص منها غري أ

النفعي من ناحية، ومن الصورة  خترج بصورة املرأة من الطرح الفقهي
السلبية اليت جندها لدى  شعراء الغزل الذي يتغنون باملرأة كوسيلة 
للمتعة وإشباع الرغبة اجلنسية ال غري، ومن مث ميكن القول أن املرأة يف 
النصوص الصوفية أصبحت هي املظهر األعلى للحياة بل هي مبدأ 

ا ال وجودية تكثيف للجمال الكوين احلياة اإلنسانية، إن املرأة يف صور
  .(37)وليست جمرد جسد خيضع ملنطق الرغبة واملتعة اجلنسية
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  :تحليل المحتوى في خطاب ابن عربي حول المرأة
I - تصنيف وتحديد فئات المحتوى  

دف عملية وضع الفئات إىل تقسيم احملتوى إىل منظومة من 
  :األفكار هلا عالقة مباشرة بإشكالية وأهداف الدراسة

  :               فئة موضوع االتصال -1
خطاب ابن عريب ال يكف عن االحتفال باألنوثة حبضوره 
ائه الالمع، حبشمته املضيئة وعتمته الواعدة، ويقوم التصور  الباذخ و
العرفاين البن عريب على اعرتافه حبضور األنوثة والذكورة عرب كل فعل 

ما فاعل ومنفعل   .من منطلق كو
  :ت فرعيةموضوعا - 
املرأة صورة النفس والرجل صورة الروح، وإن النفس جزء من الروح، * 

  .فاملرأة يف احلقيقة جزء من الرجل، فاملرأة دليل على الرجل
يقر ابن عريب أن الذكورة واألنوثة ليست من خصائص النوع * 

اإلنساين، فهاتني السمتني عرضان ليستا من حقائق اإلنسانية ملشاركة 
  .كله يف ذلكاحليوان  

خيضع كل موجود، أكان ماديا أو معقوال أو خياليا أو لغويا حلكم * 
  .األنوثة والذكورة حبكم تكون هذا األخري من وجهتني

املرأة ليست حمل ضعف واستكانة بل هي قوة خالصة غري معلن * 
  .عنها

يرى املنظور األكربي أن املرأة توقظ يف الرجل االجنذاب إليها وتثري * 
  .الرغبة واحلبفيه 
التصور األكربي يفسح اجملال للنظر إىل آدم على أنه اإلنسان * 

  .الكلي الذي بطنت األنوثة فيه وظهرت ذكوريته
كثريا ما يطلق على هذه الفئة، فئة املستويات أو : فئة المعايير -2

ا تعين حتديد األسس اليت يتم مبقتضاها تصنيف احملتوى  األسس، أل
  .(38)تبعا لطبيعة البحثيف فئات متعددة 

 معيار خلقي
  معيار ديين
  معيار احلب

  معيار اجتماعي
  معيار نفسي
  معيار اخلداع

  معيار اجتماعي
  معيار اجتماعي
  معيار أخالقي
  معيار احلب

 رجاال يكشف صادق متواتر
م ما بني ناه وآمر   وإ

  رأيت ذكورا يف إناث سواحر
  خرس القوم وقالوا ربنا أنت موالنا

  كلها يف مقام األنوثة ملن عقلالنفوس  
  فكانت خمالفته هي اهللا من حترك تلك النسمة

  الناس أوالد حواء
  إن النساء شقائق الذكران يف عامل األرواح واألبدان

  تكاملت أخالقها وتقدست، وختلقت جبوامع األمساء
أدين بدين احلب أىن توجهت ركائبه فاحلب ديين 

  وإمياين
  

ة تصلح يف تصنيف املعتقدات واألعراف هذه الفئ: فئة القيم -3
والتقاليد يف حياة اجلماعات واألشخاص واليت ميكن أن تؤثر يف 

  (39) .سلوكهم وأفكارهم
  

  وكن إناث قد محلن حقائقا قيمة احلق
  رأيت ذكورا يف إناث سواحر قيمة السحر
  رؤية احلق يف القدم أعيانا أحواهلم العدم قيمة احلق
  تعاىل لألشياء اليت يريد إجيادها يف حال عدمهافيتجلى قيمة دينية
فيقول عند هذا االستعداد كن فيكون يف حينه من غري  قيمة القوة

  .تثبيط
  خرس القوم قيمة اخلوف

  كلما فيه نكاح وازدواج   .قيمة اجتماعية
  عجبا إين صورته، ولذا أصبح أمري مهما قيمة إنسانية

  لكن من وحيد عن اثنني قيمة إهلية

  فلواله مل أوجد ولوالي مل يكن قيمة التكامل

  حقيقة ذايت قيمة نفسية

  والبد يل يف كون ذايت من اثنني قيمة نفسية

  حواء عني آدم  قيمة القدرة على اإلجناب

  حواء عني آدم قيمة املماثلة

ا عني ضلعه، فما كان إال أب   قيمة القدرة اإلهلية كانت حواء عني آدم أل
  تني خمتلفتنيواحد يف صور 

  انفصال اليمني عن الشمال  قيمة صدور حواء من آدم

  صدور املرأة عن الضلع  قيمة امليل واالحنناء

فما حترك من آدم ملخالفة النهي إال لنفسه اجملبولة على  قيمة الرغبة
  .املخالفة

  فإذا أنتجين أنتجته، فرتانا يف نكاح ونتاج  قيمة التكون

  رب عنه باإلنسانوهو املع قيمة إنسانية

  إن النساء شقائق الذكران يف عامل األرواح واألبدان  قيمة التكافؤ ماديا وروحيا

  الطيب واملرأة احلسنا قد اشرتكا  قيمة احلب بني الرجل واملرأة

  
  : فئة األهداف -4
  إبراز أمهية التأنيث املعول عليه ملنزلته يف الوجود - 
  لصويف البن عريبإبراز حضور املرأة يف اخلطاب ا - 
  .إبراز مراتب احلب عند ابن عريب وعالقته باألنوثة  - 

  : فئة السمات -5
معرفة ابن عريب الصوفية مجعت بني حتصيل املعرفة  :سمة صوفية- 

، )يف املشرق واملغرب(وجتربة اخللوة والرؤية والتنقل بني شيوخ املتصوفة 
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لفة واجلامعة حلقول وضع املؤلفات الغزيرة اليت تشمل املواضيع املخت
  .التصوف

إن حلضور النساء يف حياته دورا يف توجهه حنو  :سمة األنوثة- 
التصوف، كما حتضر األنوثة كركن من األركان املؤسسة لفكر ابن 
عريب، فإن قيام فكره على ثالثة حماور تتمثل باحلقيقة احملمدية 

مفهومه  وإن هذا احملور األخري من خالل.واإلنسان الكامل واألنوثة
فتح اجلسور حنو فهم قضايا أخرى يف الفكر األكربي، من ضمنها 
مفهوم اإلنسان، وإن حضور األنوثة يف اخلطاب األكربي خيرتق 
تصور الشيخ للوجود والكون واإلنسان واللغة والعرفان والسلوك 

  .واخليال، ويتقاطع عربها النسائي باإلنساين بالوجودي
ابن عريب يف تصوره لقطبية الوجود إىل يستند  :سمة الكالم اإللهي- 

الكالم اإلهلي واألحاديث النبوية، فال ختلو صفحة من صفحات كتبه 
من آية أو باألحرى من اآليات القرآنية والشهادات النبوية وهذه 
األخرية انسجمت مع نصوص صاحب الفتوحات ومتتزج بطريقة 

والنصوص  تفكريه وتعبريه إىل حد يصعب الفصل بني كالم الشيخ 
  .الشرعية

حيث أقر ابن عريب ) طريف اإلنسانية(املرأة والرجل  :فئة الفاعل -6
  .على مبدأ التكافؤ والتماثل بينهما

  :فئة المصدر -7
ابن عريب، الفتوحات املكية، دار صادر، أربعة أجزاء، أمتها  -

  . هـ645بدمشق سنة 
بنان، ابن عريب، فصوص احلكم، دار الكتاب العريب، بريوت ل -

  .هـ627أمتها بدمشق سنة 
نزهة براضة، األنوثة يف فكر ابن عريب، دار الساقي، الطبعة األوىل،  -

2009.  
إن فكر ابن عريب صويف نضج يف البالد  :فئة منشأ الحدث -8

اإلسالمية، ولقد تأثرت التجربة الصوفية باملوروث الصويف األكربي 
عاصمتني ثقافيتني وقد الذي استوطن األندلس ومكة ،اللتني كانتا 

حصل فكر ابن عريب على صورته األصلية بعد اخنراطه يف قضايا 
  .اجملتمع عامة وقضايا املرأة خاصة

موجه هذا االتصال إىل تيارات فكرية تدرجت  :فئة المخاطبين -9
الفقهاء وعلماء الكالم والفالسفة، فإن : ضمن التفكري األحادي

ية للذكورة، مما جعل التعارض بني هذه التيارات متجد وحتيل األفضل
التفكري األحادي واألكربي، والتصوف عامة تعارضا جوهريا وحتول 
هذا التعارض إىل مواجهة قوية وهجوما شنه الفقهاء والفالسفة على 

  .    الفكر األكربي بذريعة خمالفته للشرع وإنكاره العقل واملنطق

يث كانت كتابات وأبيات شعرية حب:فئة شكل االتصال - 10
األوىل حاضرة بامتياز يف التجربة الشعرية الصوفية، فإن حضورها 
يكتسي مذاقا خاصا ونكهة متميزة يف كتابات ابن عريب عامة ويف 

  .أشعاره الوجدانية خاصة
إن هذه الكتابات واألشعار الوجدانية  :فئة إطار االتصال - 11

التصورات عملت على فتح آفاق إلعادة تأسيس املفاهيم واملبادئ و 
مل يلق  على أساسا نظرة متميزة لألنوثة، ولكن مفهوم األنوثة

االهتمام املناسب بعد ابن عريب وذلك يبدو أن طريقة التكتم املعريف 
تتعمق أكثر مىت تعلق األمر باألنوثة واملرأة وسط بنية اجتماعية 

  .ومعرفية حتكمها السلطة الذكورية
كربي حيتوي على كلمات إن اخلطاب األ :فئة شدة التعبير - 12

ومعاين رمزية وقد كان هناك تكتم معريف عندما تعلق األمر باألنوثة 
وسط بنية اجتماعية وسياسية وثقافية ترتأسها السلطة الذكورية، مما 
دفع هذا إىل إخفاء املعىن وراء رمزية اخلطاب وبالتايل يعطي هذا 

  .اإلخفاء تفاعل سليب
II - وحدة التحليل النهائي:  
  :ةـالكلم -1
هم اإلناث وهم نفسي وهم = املرأة، منفعل، حسناء، لؤلؤة حواء -

  أملي
اإلنسان الكامل، اإلنسان اخلليفة، آدم، الكلمة اجلامعة، العامل  -

ولذا أصبح أمري  -عجبا إين صورته= الصغري، الشجرة اإلنسانية 
  .مبهما

 فرع،/ مركب، أصل/ مؤثر فيه، بسيط/ منفعل، مؤثر/ فاعل  -
  .فركبنا نطلب األصل الذي جعل السر لدينا علينا= فرق، /مجع

فلنحمد اهللا = الدرة البيضاء، العقل األول، أول املوجودين، الطيب -
  .ما يف الكون من رجل

إنا إناث ملا فينا = التلقي، القبول، الزمردة اخلضراء، النفس الكلية -
  .يولده

راد حتليلها على لقد تضمنت كتابات ابن عريب امل :الموضوع -2
عدة مواضيع كلها تصب يف معىن واحد متثل يف حضور األنثى الباذخ 

  .عند ابن عريب
  .رمزية األنوثة والذكورة -
 تصور ابن عريب امليتافيزيقي لألنوثة والذكورة: الكنز اخلفي -

  الفعل بني الفاعل واملنفعل -
  .الذكورة واألنوثة مقامان روحيان -
نوثة يف بعدمها الرمزي، يضفي عليهما التجريد تصور الذكورة واأل -

  .والشمولية
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يعد ابن عريب من كبار املتصوفة يف التصوف  :الشخصية -3
اإلسالمي الفلسفي وبالتايل تتميز صفاته باالنزواء واالبتعاد عن الناس 
واخللوة يف املقابر ويف اجلبال وشخصيته تتميز بغموض وهذا ما انطبق 

وصعوبة يف فهم خطابه، ومن جهة أخرى  على كتاباته من غموض
تأثرت شخصيته حبضور األنثى يف حياته بدرجة كبرية، فحضور 
النساء يف حياته كان له دور يف توجهه حنو التصوف وقد أحب املرأة 

  .وتكلم كثريا عن احلب ليربز أن حب املرأة يلتقي مع احلب املطلق
األبيات  جاء االتصال عبارة عن كتابات ولكن :المفردة -4

الشعرية أخذت احليز األكرب وذلك ألن ابن عريب شاعر متألق تغىن 
  .يف أبياته هذه باملرأة كثريا

  :اجــاستنت
انطالقا مما سبق يتضح أن  تأثري البيئة األندلسية اليت ترىب فيها 
ابن عريب مع ما ميزها من تعايش األديان والثقافات، إضافة إىل تنقله 

أورثه غىن فكريا جعل معاين النص  بني شرق وغرب كل ذلك
األكربي ال تنضب وال ميكن أيضا إغفال تأثري القضية احملورية اليت 
شيد عليها ابن عريب كل تفكريه واملتمثلة يف كون احلب أساس 
ا يبينان أن الوجود  للوجود، إذ أن فحص هذه القضية وتتبع متفصال

نوثة فعدة مقوالت، الكلي واجلزئي ال يقوم إال حبضور الذكورة واأل
ومن ضمنها الذكورة واألنوثة، قد تبلورت عرب أزمنة طويلة، يف سياق 
اجملتمعات العربية، فتأثرت بالقيم السائدة حيث شكلت نعوت 
الشدة والعظمة والبطش والسيادة والكربياء جزء من عامل الرجال 
ورسخت قيم السوق مبدأ التفاضل وأضفت احلروب وقيم السوق 

وة العضلية الرجولية والفروسية والبطولة طابع السيادة على على الق
املستوى السلوكي، وأقصى الفكر السائد النساء واألنوثة عن الفعل 
النظري واختلس فعل الوالدة من النساء حينما أضفى عليه التجريد 

متمثال بالتأمل واخللق من عدم، فعاد العامل " احلقيقي"ليصري اإلجياد 
ة إىل الرجال، هو عامل البيت واملرأة واحلب واللطف اآلخر، بالنسب

والوالدة واكتسى بالنسبة إليهم صفات الضعف واخلضوع والقبول، 
  .وصنفوه ضمن خانة االنفعال والوهم والفساد

واستخدم ابن عريب املفاهيم الرائجة يف عصره وقلب معايريها 
تعاطف وألبسها حلال ال تقبل الصدام بل االجنذاب والتواصل وال

وجعل األنوثة والذكورة وجهني يسريان يف العوامل والكائنات ويظهران 
  .حني يلتقي الوجهان عرب احلب والنكاح

وتركيز ابن عريب على احلب، كمصدر للوجود وسبيل 
للمعرفة، مسح له ببناء نظرة متميزة، لإلنسان تقوم على إرجاع حقيقته 

فعل اجملاهدة، كوالدة ويستطيع اإلنسان ب. إىل األنوثة واالنفعال
وهذا يعين أن .جديدة، بلوغ حقيقته والتخلق بشمائل األنوثة

االختالف بني األنوثة والذكورة ال يتعلق بطبيعة بشرية ثابتة بل 
  .مبقامات معرفية وبلغة العصر يتعلق بعقليات وسلوكات ثقافية

هذه النظرة الروحية احملروسة بلغة ثيولوجية حدت من تداوهلا، ال 
تعارض مع املقاربات العلمية، فقد بلور العلم املعاصر أطروحات ت

تسري يف سياق توجهات الفكر األكربي وأبرز علم الوراثة أن مجيع 
، XYأو  XXالثدييات، مبا فيها اإلنسان حتمل الكروموزومات 

تظهر فيه األنوثة أما عندما  XXوحينما ميلك كائن الكروموزومات 
تظهر فيه الذكورة، ويظل الكروموزوم  XY يتوافر له الكروموزومات

X  حاضرا يف األنثى والذكر، مما يسمح بالقول أن األنوثة عنصر
  .مكون جلميع الثدييات مبا فيها البشر

اقرتان األنوثة باحلب، يف الفكر األكربي، يكشف عن سبيل إن  
ركب الصفاء لبلوغ األصل، ويتسع استخدام مفهوم األصل يف 

ليشمل العامل األنطولوجي والكون واإلنسان واألشياء،  عالقته بالفرع،
من خالل مفهومي األصل والفرع تتدخل األزواج املفاهيمية األخرى، 
ومنها الفاعل واملنفعل، املؤثر واملؤثر فيه، احلامل واحملمول، البسيط 
واملركب، ، الباطن والظاهر، األول واآلخر، وكلها حتيل على الذكورة 

  .واألنوثة
كل حضور االختالف اعرتافا يف عالقتها باآلخر، وتناوال ويش

ما وحدة تنطوي على  للصلة بني الذكورة واألنوثة على أساس أ
االختالف والتعدد، وحلل العالقة بني الوحدة والتعدد أدرج ابن عريب 
مقولة املرأة، وال ميكن فصل االختالف واملرأة ال عن األنوثة وال عن 

  .احلب
كتم املعريف تتعمق أكثر مىت تعلق األمر باألنوثة إن طريقة الت

واملرأة وسط بنية اجتماعية ومعرفية حتكمها السلطة الذكورية، مما دفع 
  .أكثر إىل إخفاء املعىن وراء رمزية اخلطاب

  ة ــمـخات
رأينا من خالل ما سبق كيف أن التجربة الصوفية استطاعت أن 

ضفي إىل حد ما على  تؤسس نظرة جديدة للمرأة واألنوثة وأن ت
كينونتها طابعا إجيابيا، بل وأن تعتربها رمزا من رموز املقدس ومعربا 
ضروريا حنو املتعايل، فلقد استطاعت هذه التجربة أن خترتق السياج 
الدوغمائي الذي أقامته األرثوذكسية الفقهية حول صورة املرأة وأن 

ا يف البع د البيولوجي وبذلك تتجاوز الكتابات الشبقية املختزلة لكيا
متكنت من خلخلة التمثالت االجتماعية حول املرأة ككيان تسكنه 
قوى شيطانية واليت رسختها املؤسسة الفقهية واملصنفات الشبقية، 
ذا  ا االفتتان  فاستطاعت بذلك رسم صورة إجيابية للمرأة مضمو

يل إال أن نفوذ العقل الفقهي املوا. املخلوق الشاهد على عظمة اهللا
للسلطة السياسية على امتداد التاريخ اإلسالمي جنح يف إقبار هذه 
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التجربة الفريدة وحرمنا من االطالع على مكون أساسي من مكونات 
مورثونا الثقايف والديين إضافة إىل احنسار املغامرة اإلبداعية الصوفية 
ا طابعا طرقيا يتغذى من سلطة التقليد وخيضع هليمنة  غداة اكتسا

جس السياسي، فابتعدت بذلك عن روح اإلبداع والتفكري اهلا
والتجديد الذي طبع جتربة رائد الصوفية الشيخ ابن عريب، كما أن 
بعض األحكام اجلاهزة اليت سربتها  بعض القراءات االستشراقية واليت 
سكنت العديد من األحباث يف جمال العلوم اإلنسانية، سامهت يف 

عه قسرا خلطابات قبلية حتكمت فيها تقزمي اخلطاب الصويف وإخضا
  .  هواجس إيديولوجية أكثر منها مطالب علمية ابستمولوجية

  : الهوامش
1 - Angers Maurice , Initiation à la Méthodologie des 
Sciences Humaines, Editions Casbah, Alger, 1997, P157. 

مية، عامل الكتب، القاهرة، حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعال -2
2000  

  ).بدون تاريخ(، دار صادر، بريوت، 3ج-2الفتوحات املكية، ج ،ابن عريب  -3
، دار صادر ،بريوت ، 1نواف اجلراح ، ط: فصوص احلكم، حتقيق  ،ابن عريب -4

2005.  
   2009،  بريوت دار الساقي، ،1طنزهة براضة، األنوثة يف فكر ابن عريب،  -5
، 2001، دار النشر املغربية، 1طابد اجلابري، العقل األخالقي العريب، حممد ع -6
  430ص
، الطبعة 1، ج19-18عبد احلميد الصغري، إشكالية الفكر الصويف يف القرنني  -7

   11، ص1994الثانية،  دار اآلفاق اجلديدة، 
   .11نفس املرجع ص   -8
يف  37رقم " اإلميان"ب هما، باياحلديث رواه كل من البخاري ومسلم يف صحيح -9

عبد احلميد الصغري، مرجع  -10يف صحيح مسلم  57رقم " اإلميان"البخاري وباب 
  30سابق، ص

، دار 1حياته ،مذهبه وزهده، ط: فاروق عبد املعطي، حمي الدين ابن العريب -11
  .        21، ص 1994الكتب العلمية،بريوت، 

   22، ص نفس املرجع-12
جلمالية يف الكشف الصويف، حمي الدين بن عريب منوذجا، مذكرة ا ،محادي محيدات -13

، قسم الفلسفة ، جامعة السانيا ، وهران ، السنة غري منشورة لنيل شهادة املاجستري
   .41،ص 93/94اجلامعية  

  41نفس املرجع، ص -14
  .43، صنفس املرجع -15
الوحدة العربية ،  ، مركز دراسات3بنية العقل العريب، ط  ،حممد عابد اجلابري -16
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  الدوافع الكامنة وراء الهجرة السرية
 بلخير حفيظة/أ

 جامعة مستغانمبكلية العلوم االجتماعية ،أستاذة 

ر األرض، وتلعب دورا مهما اهلجرة ظاهرة تارخيية سامهت يف إعما   
 اتيف تالقي جمموعات بشرية متنوعة الثقافات، ويف بناء حضار 

ألوضاع السيئة يف مناطق كثرية من ل إال أنه نظرا. إنسانية مشرتكة
الكثري من األفراد  جعلالدول النامية، والنعدام التوازن يف العامل 

م وبكل ما لديهم، حاملني بتحقيق مستو خياطرون  ي معيشي حبيا
  .أفضل

قد تفاقمت مشكلة اهلجرة غري الشرعية يف العقد األخري من القرن   
بوابة اجلنوب الذي ينظر إليه ك الشمال اإلفريقي، خاصةالعشرين، 
أوروبا غري الراغبة يف استقبال املزيد من املهاجرين، بعد أن   الفقري، إىل

دة إعمارها كانت يف حاجة ملحة إيل األيدي العاملة املهاجرة إلعا
بل أصبحت هاجسا يؤرق بلدان االحتاد . )1(بعد احلرب العاملية الثانية

ا الكثري من اجلدل ملا تطرحه من مشاكل من  األورويب، ويثري 
ونتيجة لذلك، أصبحت قضايا اهلجرة تصنف يف . خمتلف األنواع

أغلب دول اجملموعة األوروبية من أهم القضايا األمنية، خاصة بالنظر 
العالقة احملتملة بني اإلرهاب واملهاجرين، حيث أصبح من  إيل

االحتماالت الواردة وجود أعضاء مجاعات إرهابية بني املهاجرين، 
  .وحتوم الشبهات حول املسلمني من إفريقيا

ونظرا للنواحي واالعتبارات السابقة، بدأ اهتمام حكومات دول    
يف حماولة لوضع حلول  االحتاد األورويب مبشكلة اهلجرة غري الشرعية،

هلا، وذلك بالتعاون وباالشرتاك مع احلكومات احمللية لدول جنوب 
غري أن هذا االهتمام من قبلها قد ركز بشكل أساسي علي . املتوسط

ضرورة وقف اهلجرة غري الشرعية إيل شواطئ أوروبا، بآليات أقل ما 
ا أمنية  ا أ  . )2(توصف 

ماهي الدوافع : نا بطرح التساؤل التايلقم هذه الظاهرة اخلطريةلفهم و 
  الكامنة وراء  اهلجرة غري الشرعية ؟ 

  :تعريف الهجرة غير الشرعية)1
تعين  بصفة عامة انتقال الشخص من مكان إىل أخر مع  :لغويا

او طلبا للرزق أو .وجود نية البقاء يف ذلك املكان ملدة أطول
رانا، نقول هجر واهلجرة من فعل هجر يهجر هجرا وهج. )3(.العلم

املكان آي تركه، واهلجرة هي اخلروج من أرض إىل أخرى ومفارقة 
  )4(.البلد
ومصطلح غري الشرعية يرتادف مع مصطلحات أخرى كاهلجرة     

غري القانونية، أو غري الرمسية ومع مصطلح احلرقة الذي يعين يف 

 مدلوله حرق كل الروابط اليت تربط الفرد جبذوره وهويته وحرق كل
  .القوانني واحلدود من اجل الوصول إىل أوروبا

فمن الصعب إجياد تعريف دويل دقيق للهجرة غري  :أما اصطالحا 
الشرعية، بسب تعدد املفاهيم املقدمة من طرف الدول لتعدد 
ا  الغايات من اهلجرة، على العموم ميكن أن ينظر إىل اهلجرة على أ

أو مجاعي من مكان  عبارة عن انتقال األفراد سواء بشكل فردي
ألخر ألسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وميكن 
التفريق  بني اهلجرة الشرعية أو غري الشرعية، على أساس كون األوىل 
حتكمها قوانني وتنظمها تأشريات دخول وبطاقات إقامة متنحها 

تتم  السلطات املختصة باهلجرة واجلوازات، بينما اهلجرة غري الشرعية
بشكل غري قانوين دون احلصول على تأشريات دخول أو بطاقة 

  )5.(إقامة
على أنه كل من "  املهاجر"قارليز لويس"وقد عرف األستاذ      

يغادر بلده لإلقامة يف دولة أجنبية إقامة دائمة أو ملدة طويلة لقضاء 
  )6(".حاجات يراها ضرورية

أنه  " جر غري الشرعي علىأما املكتب الدويل للعمل فيعرف املها     
كل شخص يدخل أو يقيم أو يعمل خارج وطنه دون حيازة 
الرتخيصات القانونية الالزمة، لذلك يعترب مهاجرا غري شرعي أو 

  ".سري أو بدون وثائق  أو يف وضعية غري قانونية
ويعرفها املكتب الدويل فتعترب اهلجرة السرية، هي اليت يكون مبوجبها 

 للشروط اليت حتددها االتفاقيات الدولية و القوانني املهاجرون خمالفني
 )7(.الوطنية

وتعرف اهلجرة غري الشرعية يف القانون اجلزائري حسب األمر رقم 
ا  1966جويلية  21املؤرخ يف  66/12 دخول شخص "بأ

أجنيب إىل الرتاب الوطين بطريقة سرية أو بوثائق مزورة، بنية االستقرار 
  ".أو العمل

  :عوامل المؤدية  إلى هذه الظاهرة أهم ال)2
 تناولت دراسات عديدة أسباب اهلجرة منها حماولة 
 EVERTT.lee  ا  بتحديد أربعة عوامل حتفز للهجرة وتؤثر يف تيارا

عوامل مرتبطة   – عوامل مرتبطة باملنطقة األصلية للمهاجرين :وهي 
العوامل   – تنيالعوائق املتداخلة بني املنطق – مبنطقة استقبال املهاجرين

  ).8( الشخصية
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ا   Mangalem واهتم      بتتبع عملية التغري االجتماعي وانعكاسا
م، فدرس البناء  م وتوقعا م وطموحا على قيم الناس وحاجا

النسق : االجتماعي وركز يف دراسته على ثالث مستويات هي
نسق الشخصية، وتوصل إىل أن   – نسق الثقافة  – االجتماعي

  :اهلجرة
تربز يف خضم هذه العملية كفاعل أساسي يف حفظ التوازن  .1

  .الديناميكي للنظام االجتماعي ككل
تعترب ميكانيزما تعويضيا بالنسبة لألفراد الذين يواجهون مشكالت  .2

  األصلية  يف ثقافتهم
تعترب من القيم اخلاصة املضادة النعكاسات التغري    .3

  ). 9(االجتماعي

أخرى، أن التغريات الدميوغرافية أثرت  وصلت نتائج دراساتو       
  :يف اهلجرة الدولية من حيث 

ارتفاع معدالت النمو السكاين يف الدول النامية ، مع غياب برامج  -
تدين مستويات أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة و تنموية ناجحة، مما 

األجور ، األمر الذي دفع ببعض سكان هذه الدول إىل البحث عن 
  .دول أخرى  فرص عمل يف

ن الدول الصناعية متر مند أكثر من نصف قرن، بآخر مراحل ا
كبري يف معدالت النمو التحول الدميوغرايف اليت تتميز باخنفاض  

ارتفاع نسبة كبار السن نتيجة لالخنفاض الشديد يف السكاين، و 
  ).10( معدالت الوفيات

سكان متس عددا كبريا من ال ليتا كما أن مشكلة البطالة        
تدفعهم اىل   وخاصة منهم الشباب واحلاصلني على مؤهالت جامعية

و تقدر نسبة البطالة يف املغرب على سبيل املثال  حماولة اهلجرة،
يف اجملال احلضري، ويف اجلزائر تصل هذه % 21وتبلغ  12%حبوايل 

حسب اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي % 23.7النسبة إىل 
النزوح إىل "الضغط على سوق العمل يغذي  هذا. يف تونس% 15و

  .خاصة يف شكلها غري القانوين" اهلجرة
ومن أجل احلد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة       

ومستدامة قادرة على خلق حوايل مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة 
 رألف فرصة عمل، اجلزائ 400(املغرب : لدول املغرب العريب الثالث

 ).ألف فرصة عمل 100ألف فرصة عمل وتونس  500

يلخص العامل الدميغرايف الفرنسي ألفريد صويف إشكالية اهلجرة بقوله 
إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث "

 "توجد الثروات

ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر وقد بلغت        
يشون حتت خط الفقر يف املغرب مثال ما نسبة السكان الذين يع

وهذه النسبة كانت ستزداد كثريا لوال التحويالت % 14يقرب من 
ا املغاربة املقيمون يف اخلارج   . واالستثمارات اليت يقوم 

ويشكل التباين يف األجور كذلك عامال للتحفيز على اهلجرة        
ستوى املوجود يف مرات امل 5إىل  3حيث احلد األدىن لألجور يفوق بـ

دول املغرب العريب، على أن هذا احلد ال حيرتم أحيانا من طرف 
 .أرباب العمل

ولكن إذا كانت الظروف االقتصادية تشكل عوامل أساسية         
يف التحفيز على اهلجرة، إال أن ذلك ال يشرح كيف أن البعض مير 

اهلجرة تدفع  إىل مرحلة التطبيق دون البعض اآلخر، هذا يعين أن قرار
صورة النجاح ك. إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية و نفسية

الذي يظهره املهاجر عند عودته إىل بلده لقضاء العطلة،  االجتماعي
سيارة، هدايا، استثمار يف العقار : حيث يتفاىن يف إبراز مظاهر الغىن

 .وكلها مظاهر تغذيها وسائل اإلعالم املرئية.... اخل

فالثورة اإلعالمية اليت يعرفها العامل جعلت : الم املرئيآثار اإلع
السكان حىت الفقراء منهم يستطيعون اقتناء اهلوائيات اليت متكنهم من 
العيش عرب مئات القنوات يف عامل سحري يزرع فيهم الرغبة يف 

  .اهلجرة
ن حلم اهلجرة هو نتاج املمنوع، وهو رد فعل أمام غلق كما أ        

م اهلجرة الشرعية والسياسة اليت تبنتها أوروبا يف هذا اجملال األبواب أما
واليت كانت هلا آثار عكسية حيث أججت من وترية اهلجرة السرية 

  .وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة
وهكذا أصبحت اهلجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة      

ن بيع لألرض مصادر للتمويل من أجل حتقيقه من ديون وم
إخل هذا ما يفسر كيفية إقبال املهاجر غري الشرعي ... واملمتلكات

على أي عمل مهما كان مذال وصعبا ألنه يف كل احلاالت ال يقبل 
 .أن يرجع خاوي الوفاض

وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود طلب نوعي على العمل يف دول      
تشغيل العامل االستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا ملعايري كلفة 

ومرونته يف قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا 
هذا الطلب يصدر . ما تكون هذه األعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا

يوفر املهاجرون   و.أساسا عن قطاعات كالفالحة والبناء واخلدمات
كذلك ما حيتاجه القطاع غري املهيكل من يد عاملة حيث ميثل هذا 

من الناتج احمللي اإلمجايل يف دول % 25و 20بني  القطاع ما
  .القوس الالتيين

ا اإلجرامية بعد  وتصنف  اهلجرة السرية يف املرتبة الثالثة تبعا خلطور
يف فرتة ما  هذه الظاهرة قد تفاقمتاملتاجرة باملخدرات واألسلحة، و 

ن التطور التكنولوجي يف ميدا  لعدة أسباب أبرزها بعد احلرب الباردة 
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 - النزاعات العرقية -املراقبة اهلشة للحدود -االتصال ووسائل النقل
  )11(.النزوح القسري

هذه املظاهر اجلديدة دفعت الناس إىل البحث عن حياة أفضل يف 
بلدان أجنبية، وحفزت أنواعا خمتلفة من اهلجرة، فظهرت تنظيمات 

  .وعصابات إجرامية خمتصة تعرف بشبكات اهلجرة السرية
مهيكلة لعصابة أشرار، عادة  مجاعة   شبكة اهلجرة السرية هيإن     

ما تكون متدرجة وأحيانا مقطوعة فيما بينها، تقوم بتنظيم وتسهيل 
استدراج وتوجيه مهاجرا أو عدة مهاجرين سريني من بلد إىل 

مقابل قيم   غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالية، وأحيانا،آخر
  ).12(أخرى
ئفتني من األشخاص املتورطني يف جرائم اهلجرة وميكن حتديد طا      
ريب األفراد و املخدرات،: السرية أما  أوالمها من يرتكبون جرائم 

  الطائفة الثانية فتضم املشاركني يف اجلرمية عن طريق 
التحريض أو االتفاق أو املساعدة، و البيان النموذجي التايل ، يوضح 

التايل ، يوضح البناء  السرية البناء اهلرمي لشبكة خمتصة يف اهلجرة
  .اهلرمي لشبكة خمتصة يف اهلجرة السرية

اجلزائر تواجه بصفة مباشرة و بشكل متزايد خطر ظاهرة و       
ا بلد عبور  حتولت معظم دول أوروبا الغربية ، و إىل اهلجرة السرية، كو

مؤخرا إىل بلد اجتاه و منبع، فتكونت عدة شبكات خمتصة فاهلجرة 
ول متدفقة من الرعايا األفارقة واألسيويني السرية تعمل على جلب سي

آخرين إىل اجلزائر،كما تعمل أيضا على حث شباب جزائريني على و 
ْ    الحر اقة  "دعمهم للهجرة غري الشرعية حنو أوروبا     ")13.(  

قد ظهر يف الفرتة األخرية مسلك حبري جديد استعمل فيه و       
مرت عرضا، مت رصدها  2,5و    أمتار 5  إىل 4قوارب طوهلا من 

على مشارف املدن الساحلية للغرب اجلزائري من قبل الفرق اجلهوية 
يالحظ أن املهاجرين السريني حري حول اهلجرة الغري الشرعية، و للت

شخص،يشرتكون يف  12إىل  10يكونون أفواجا ، كل نوع يضم 
يرتاوح  حصانا بثمن 60و  40شراء قارب جمهز مبحرك قوته بني 

دج ، أو يقومون بسرقة قارب من  500 000إىل  100 000بني 
  .بإسبانيا " أملرييا" أحد املوانئ غري احملروسة، مث يبحرون باجتاه 

إن هذه القوارب غري الشرعية حتمل على متنها صهاريج البنزين 
ساعات، و هي جمهزة بنظام  8و  7لضمان العبور الذي يدوم بني 

، و يستعمل املهاجرون )G.P.S(ر الصناعية السري عرب األقما
السريون بوصلة متكنهم من حتديد املسار انطالقا من شواطئ 

  :االستجمام و موانئ الصيد غري احملروسة و ختص على العموم 
  ).كاب بلون، كاب فالكون، بوسفر: (ساحل وهران      -

، ساسل، )بين صاف (بوجزار، مداغ : ساحل عني متوشنت     -
  .قةتار 
  .آقلة ، املخلد : ساحل تلمسان      -

جيباس " وعادة ما يفضل هؤالء املهاجرين السريني العبور على جزر 
التابعة لإلقليم اجلزائري نظرا ملوقعها اجلغرايف و اإلسرتاتيجي حيث " 

" أملرييا " كلم من ميناء   130ميل أي  72تقع على مسافة 
  )اهلجرة السريةالديوان املركزي ملكافحة ( .بإسبانيا

وملعرفة الدوافع األساسية حنو اهلجرة السرية مت  إجراء مقابلة  مع  
  :حالتني  كانت هلم جتربة   يف ذلك و كان ملخص املقابالت كاأليت

سنة أعزب 20كانت مع شاب يبلغ من العمر ..المقابلة األولى
يعيش مع أسرته املكونة من ستة أفراد اليت تتسم باهلدوء، وتشجعه 
على الدراسة، لكن سرعان ما تراجعت نتائجه الدراسية وهو 
باملتوسط لدرجة طرده من املدرسة، األمر الذي أزعج والديه 
خصوصا األب الذي طلب منه جتمل مسؤوليته والبحث عن عمل، 
وفعال حاول العثور على عمل وهو يف هذه السن خاصة مع قساوة 

نزل على سبيل املثل كان األب الذي كان يثري غضبه مبجرد دخوله  امل
حوس على الطريق اللي خترجك أنا ماحنتاجكش، قاعد (يقول له

، فكان يشعر بالضيق وعدم الثقة بالنفس )للماكلة والتفراج كالنسا
إىل يوم ما مسع الشاب وجود فرصا للحرقة فسال عنها، أين أصبح 

ا  وبالفعل حصل على عمل ..يبحث جبد عن عمل لدفع مستحقا
ومتكن من مجع مبلغ مايل .... د املقاولني مبدينة ارزيو عند اح

  طبعا دون علم العائلة.. ألف دينار جزائري 16قدره
أالف دينار جزائري لشخص ميلك قوارب لنقل  10ودفع منه 

احلراقة، الذي تعرف عليه بواسطة  أحد الصيادين، وبدأت الرحلة يف 
ى منت القارب وكان عل..ساعة اإلفطار  2007أوائل شهر رمضان 

إال انه ف عند وصوهلم عرض .  ستة أفراد آخرين وبدأت املغامرة
  املياه اإلقليمية ولسوء احلظ تعطل احملرك

وفشل صاحب القارب من إصالحه،  وعند طلوع النهار عثر على 
، أين أحست  احلالة حراقة آخرين تطفوا على سطح البحرجثث 

وبعد حوايل ) عاهمكي شفت املوتى ختيلت روحي م( برعب وقال
ساعة من تضارب األفكار إلجياد حل إلصالح املركب اضطر أحد 
احلراقة إىل االتصال بأخيه طلبا للنجدة، لكن بعد أربع ساعات 
م وبعدها مت تسليمهم إىل  قدمت باخرة صيد اسبانية وقاموا مبساعد
القوات البحرية االسبانية، أين مت سجنهم  ملدة أربعة شهور، وكان 

ساعات   8ب نظام السجون يف اسبانيا منح إجازة ملد حس
واستغلت احلالة هذه املدة يف حماولة اهلروب إىل فرنسا لكنه وقع بني 

  .أيدي الشرطة الفرنسية اليت سلمته بدورها إىل اجلزائر
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ويعيش منعزل وال يدخل منزله إال يف ’ احلالة يعمل أالن صياد   
  .الكالم ساعات متأخرة من الليل، وهو قليل

سنة، يعيش مع  35املقابلة الثانية كانت مع شاب يبلغ من العمر 
زوجته وابنيه وإخوته، والد احلالة هاجر وهو مل يبلغ التسع سنوات 

سنة تزوج احلالة، بعدها هاجرت  22أين تكفل به خاله،  وبعد بلوغه
اما عن عمله فكان يعمل باألرض اليت .  والدته وإخوته إىل فرنسا

لكن كانت ..والذي كان يدعمه لالعتنا ء باالرض. له والده تركها
الزوجة غري راضية مبهنة زوجها ومكوثها بالقرية رغم حبه هو 

  .للفالحة
فكان يعيش حتت ضغط من الوالدين اللذان طلب منه االعتناء 

وكان هلا ذلك . باالرض والزوجة اليت تريد تغيري منط املعيشة ككل
ا حيث ابتعد عن األرض وتر  األمر الذي أزعج الوالد ..ك العمل 

  .وقطع عنه الدعم املادي، وحىت االتصال به
فراودته فكرة اهلجرة لكن دون جدوى،  أصبح يبحث عن عمل أخر

السرية  بعدما مسع جناح العديد من األشخاص  يف اهلجرة وفعال  
فب العبور  اتصل بأحد األفراد  ملساعدته على العبور  وفعال جنح

مدة سنة ونصف بصورة غري شرعية باسبانيا، وبظهور األزمة مكث و 
  .، وقلت فرص العمل، رجع ألرض الوطن 2009املالية العاملية عام 

نالحظ أن احمليط له تأثري كبري يف جعل الشباب يفكر أو        
يتمىن اهلجرة غري الشرعية، خاصة الظروف األسرية، وبعض 

الشباب حيث ال جيدون من الضغوطات النفسية اليت يتعرض هلا 
يتفهم مشاكلهم، وخباصة يف فرتة املراهقة أين يكون للفرد طموحات  
كثرية وال يعرف حتقيقها ويندمج ضمن مجاعات معينة  اليت تستطيع 

  التأثري على سلوكه وتفكريه وحتبب إليه فرصة املغامرة واملخاطرة                  
 ..فكار اخلاطئةلالجنراف يف براثني التصورات و األ

فاإلنسان املعاصر وقع يف قبضته املادة، و أضحت جممل عالقاته ال 
إن التغري الذي ... خترج عن إطار ثالثية املال و املنصب و املصلحة

يف الطبائع االجتماعية  حدث بفعل تأثري العوملة أدى إىل اضطرابات
ر، مما أصبحت العادات القدمية غري مناسبة للمجتمع املعاصللناس، و 

  .زاد من شعور اإلنسان باالغرتاب و اليأس و اخلوف من املستقبل
التحول املفاجئ يف عادات الناس هذا "ألفن توفلر" ناقش و 

يش ظروفا حياتية تنوعت أبرز أن اإلنسان املعاصر يعوعقائدهم و 
أصبح التغري السريع وسائلها وتعقدت أساليب العيش فيها، و 

ات العصر، إن مل تكن أبرز مالحمه على املتالحق مسة أساسية من مس
  اإلنسان يف الوقتو     اإلطالق،

االتغري السريع، الذي يكون له فعل  يعيش يف دوامة هذ احلاضر
م على عقائدهالكهربائية على عادات املاليني و الصدمة 

  )14(.تصورهمو 
اإلنسان املعاصر عاجز  أن: هذا الرأي بقوله " إريك فروم"يؤكد و  

الواقع  إنه يف..إصدار القراراتاستخدام العقل و ن ععن احلب و 
من مث فهو مستعبد، بل مييل إىل حتطيم كل عاجز عن تقدير احلياة، و 

  )15(.شيء 
  :خالصة الدراسة

عاجلت هذه الدراسة ظاهرة اجتماعية معقدة تشغل الرأي العام     
إذ ميكن القول أن ظاهر االجتماعي والسياسي يف العامل بأسره، 

دد استقرار عائلتنا، الزالت موجودة لتعدد اهلج رة السرية اليت باتت 
ا  مبا يف ذلك العوامل النفسية والسياسية واالقتصادية  أسبا

يار قيم حيث يشعر شباب اليوم  .واالجتماعية واهلوية  االنتماءبا
فشل األنساق  -األسرةداخل تدهور مكانة األب : بسبب

تفكك  –دور احلضاري يف هذا العصراالجتماعية يف االضطالع بال
  ....العالقات االجتماعية

أصبح شعار : الشعور بعدم العدالة االجتماعية يف توزيع الثروة   ·
احلقوق الشخصية تنفد  -القوي يأكل الضعيف هو املعيار السائد

املال هو كل شيء  -عن طريق الوساطة والعالقة الشخصية والرشوة
فقدان الثقة    و  لصاحب الثروة األخالقيةيف هذه احلياة، ال مكانة 

بالنفس وبالغري وغياب التلقائية واالبتكارية وال وجود للصديق 
  .املخلص إخالصا حقيقيا يف هذا العصر 

الفشل يف مقاومة أسلوب احلياة الرتيبة ويف استخدام العقل    ·
ير عاجز عن تقد  والواقع أن املهاجر السري... واختيار القرار احلكيم

عامل   ...املستقبل يف هذا العامل املتفجر املتحري الذي حنن جزء منه
 .أصبح يلوح يف فضاءه نوع جديد من التهميش

  :الهوامش
 األورويب يف اجملال األمين، مدونات مكتوب،  -جواد الفرخ، التعاون الثنائي املغريب  .1
 4ص -12010

وأحالم الشباب العريب، شبكة قوارب املوت . نعمان عبد الغين، اهلجرة غري الشرعية .2
  .  2008 النبأ املعلوماتية،

، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، 3معجم الكايف، ط الكايف .3
  105،ص1994بريوت،

دار .بريوت .القاموس احمليط. الفريوز ابادي، جمد الدين حممد بن يعقوب .4
  157س،ص.د.الفكر

-1919كة الوطنية بني احلربنيزوزو عبد احلميد، دور املهاجريني اجلزائريني يف احلر  .5
  11،ص1984اجلزائر،.الشركة اجلزائرية للنشر والتوزيع1939

قزو حممد  اكلي،الوضع القانوين للمهاجريني اجلزائريني بفرنسا، رسالة ماجستري،كلية  .6
 22ص1986اجلزائر،.جامعة تيزي وزو. احلقوق
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7. -Une Approche equitable pour les travailleures ml 

Bureau international Dun travail, une Approche équitable 
pour les travailleurs migrantes dans une économie 
mondialisée Conférence internationale du BIT 92em session . 

1121 -Rapport n° 6 . Genéve . 2004 . pp 15 
و النامية و املتطورة، الطبعة عبد اهللا عطوي؛ اإلنسان و البيئة يف اجملتمعات البدائية  .8

  151،ص1993األوىل، بريوت، 
، االسكندرية، األوىلعبد اهللا عبد الغاين غامن، هجرة األيدي العاملة، الطبعة  .9

  32،ص1982 .املكتب اجلامعي احلديث
عثمان احلسن حممد نور، ياسر عوض الكرمي املبارك، اهلجرة غري املشروعة و اجلرمية،  .10

 7،ص2008.الرياض

مراجعة  -اآلثار االجتماعية للعوملة-عمران أبو حجلة ؛ حاالت فوضى انعمر  .11
  92-91،صص1997.هشام عبد اهللا، الطبعة األوىل، بريوت

  دراسات اجتماعية،اهلجرة السرية يف اجملتمع اجلزائري،للدكتور حممدرمضان،من املوقع .12
https://sites.google.com/.../alhjrte-alsryte-fy-almjtm-al.  

  ذكره ت اجتماعية، مرجع سبقدراسا .13
ألفن توفلر ؛ صدمة املستقبل، ترمجة حممد علي ناصف، مصر، دار النهضة  .14
  1992،8.العربية
ريك فروم،اجملتمع السليم، ترمجة حممود حممود، سلسلة الفكر إ .15

 1960،244،املصرية،االجنلو،املعاصر
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  في الجزائر 1989دور النظام االنتخابي في تحقيق التمثيلية منذ 
  بلغيث عبد اهللا.د                                                            

  مستغانم  ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،أستاذ محاضر                                                                   
 

  :مـــــــــــقدمة
درجات املشاركة االنتخابية مرتبط ارتباطا وثيقا بعدة   ارتفاع إن

 أن إالحمددات سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية، 
ويف هذا السياق . للعوامل السياسية والقانونية التأثري الكبري يف ذلك
برز أ إحدىاملعتمدة تعترب درجة التمثيلية الناجتة عن النظم االنتخابية 

الدراسات  أكدتلقد . حمددات درجات املشاركة االنتخابية
السياسية والقانونية والتجارب االنتخابية يف الدميقراطيات الراسخة 

 إىلما جعل معظم النظم السياسية املفتوحة تسعى  ،هذه الفرضية
ما ينعكس  ،تطوير نظمها االنتخابية لتحقيق اكرب درجة من التمثيلية

املمارسة السياسية  وآلياتاجيابيا على مستويات املشاركة االنتخابية 
ومل تشكل اجلزائر استثناءا عن . السياسية وخارجها األحزابداخل 

هذه القاعدة، فلقد عرفت جتربتها االنتخابية يف مرحلتها التعددية بعد 
عملية  إىلمن نظام انتخايب بغية الوصول  أكثراالعتماد على  1989
ابية توافقية تستجيب للظروف السياسية والسياقات االجتماعية انتخ

ما جعل هذه الورقة البحثية تعاجل هذا   .واالقتصادية يف كل مرحلة
ما مدى : على التساؤل اجلوهري التايل اإلجابةوضوع من خالل امل

مساهمة التشريعات الخاصة بالنظم االنتخابية التي تم االعتماد 
في تحقيق نسب عالية من  1989د عليها في الجزائر بع

  التمثيلية؟
  :تستدعي معاجلة ودراسة هذا املوضوع تناول احملاور التالية

 –النظام االنتخايب : اطار مفاهيمي للمصطلحات الرئيسية - 1
ا  .التمثيلية ومستويا

 انعكاسات النظام االنتخايب على مستويات التمثيلية يف اجلزائر - 2

  .االستنتاجات والتوصيات - 3
 –النظام االنتخابي : مفاهيمي للمصطلحات الرئيسية اطار -1

  :التمثيلية ومستوياتها
    :مفهوم النظام االنتخابي 1.1

سنحاول يف هذا اجلزء من الدراسة اإلحاطة مبجمل التعريفات 
املهمة للنظام االنتخايب يف الدراسات املختلفة، والبأس أن نشري 

م االنتخابية قد بداية أن الدراسات اليت تناولت موضوع النظ
تتمثل املقاربة األوىل يف  .انقسمت العتمادها على مقاربتني خمتلفتني

ا السياسية    دراسة النظم االنتخابية باعتبارها مرتبطة بشدة بسياقا
  

ذا احملتوى أما املقاربة . واالقتصادية واالجتماعية، حيث تؤثر وتتأثر 
نتخايب، حيث تتناوله  الثانية فركزت على اجلانب التقين للنظام اال

ا الفاعلون السياسيون للظفر بنتائج  كاسرتاتيجيات تقنية يستعني 
، ووفق هاتني املقاربتني املختلفتني، تنوعت التعريفات )1(االنتخابات

ا   .اخلاصة بالنظم االنتخابية وتصنيفا
يعترب البعض أن حدود النظام االنتخايب تتعدى القضايا التقنية        
نونية، إنه العب أساسي ذو حمتوى اجتماعي وسياسي يف والقا

العملية السياسية، وهذا ما يذهب إليه بعض الباحثني وعلى رأسهم 
Pascal Delwit"،""Jean Micheal ،"Pipa Norris  ""Daniel 

Lwis Siller")2( . فيما اعتربPolle Martin" "أن " بول ماغتان
ابات، فهو الرسم أو الصورة النظام االنتخايب هو خمطط عام لالنتخ

 .احملددة لالنتخابات سواء يف شقها التقين أو القانوين أو السياسي
وعموما اتفقت معظم الدراسات على تعريف النظام االنتخايب على 

ا يف انتخاب عام  األصواتاألداة اليت متكن من حتويل :" أنه املدىل 
ريات األساسية اليت إىل مقاعد خمصصة لألحزاب واملرشحني؛ أما املتغ

  :يتضمنها فهي
مثال، هل حنن بصدد نظام (الصيغة االنتخابية املطبقة  -

هي القاعدة الرياضية  أغلبية أو متثيل نسيب أو خمتلط؟ وما
  )املستخدمة حلساب توزيع املقاعد ؟

حصة الدائرة من املقاعد، وما هو املعيار ( وزن الدائرة  -
 )3().لسكانلتقسيم الدوائر؟ هل هو معيار عدد ا

لقد ادى االعتماد على هذه املقاربة التقنية لتعريف النظم 
االنتخابية اىل استخالص ثالث عائالت منها، فهناك نظام االغلبية 
ونظام التمثيل النسيب والنظام املختلط، حبيث تتضمن كل عائلة عدد 

  . حمدد من انواع النظم االنتخابية
النظام االنتخايب  هناك من حاول التفصيل أكثر يف تعريف

اذ " آن سلفي بارك"و" اندري بول فاغقوين" وتوسيعه من أمثال 
إن النظام االنتخايب هو جمموع القواعد القانونية املنظمة :" يقول

، واعترب أنه جمموع األجوبة على األسئلة )4("لالنتخابات يف الدولة
 :التالية

  .يف كليهماتعريف الناخب واملرشح والشروط الواجب توفرها  -  
  .مدة الوالية االنتخابية -  
  .حجم الدائرة االنتخابية وعدد املقاعد يف كل دائرة -  
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طريقة حساب االصوات إلعالن الفائزين أو ما يسمى بالصيغة  -  
  )5(.االنتخابية

هذا  أنملوضوع النظم االنتخابية  الدارسنييعترب الكثري من 
وخاص بالقوانني االنتخابية التعريف للنظام االنتخايب موسعا جدا 

  .للدولة، أما النظام االنتخايب فهو جزء فقط من هذه القوانني
ا ذات تأثريات واضحة على  تتميز النظم االنتخابية بكو
مكونات وتفاصيل العملية السياسية كلها، سواء ما تعلق باألحزاب 

ا إىل السياسية أو اجملالس املنتخبة الوطنية واحمللية، كما متتد انعك اسا
مواضيع االستقرار السياسي واالندماج الوطين خاصة يف اجملتمعات 
. املنقسمة اجتماعيا، أو اليت تكون يف مراحل ما بعد األزمات

فلألنظمة االنتخابية تأثريات واضحة يف احلياة السياسية عموما، وهي 
واضحة بشكل أكرب حني يتعلق األمر بعدالة التمثيل يف املؤسسة 

عية باعتبارها املكان األساسي الذي حيول فيه األصوات إىل التشري
  .مقاعد برملانية

  :مفهوم التمثيلية ومستوياتها 1.2
يقصد بتمثيلية  اجمللس املنتخبة يف  الدراسات االنتخابية، متكني 

املكونة  واجلنسية والعمرية اجملموعات السياسية واالجتماعية واملهنية
املقبول يف اجملالس املنتخبة عن طريق  للمجتمع  الكلي من التمثيل

عن عدالة " ليبهارت"ويف هذا السياق تكلم  .ممثليهم املنتخبون
التمثيل عند دراسته لتأثري النظم االنتخابية على مسألة التمثيل يف 

إمكانية متثيل : اجملتمعات املنقسمة، ويقصد يف ذلك بعدالة التمثيل
ملهنية يف اجملالس املنتخبة، مجيع الفئات االجتماعية والسياسة وا

وبالشكل الذي يعكس التناسب املطلوب بني حجم كل فئة يف 
  )6(.اجملتمع األصلي ونسبة متثيلها يف اجملالس املنتخبة

تشري الدراسات االنتخابية إىل أربعة أنواع من التمثيل، أوهلا 
التمثيل اجلغرايف،  والذي يقصد به متثيل مجيع املناطق واألقاليم 

غرافية يف الدولة عن طريق تقسيم الدوائر االنتخابية، خاصة يف اجل
حالة االعتماد على نظام التمثيل النسيب، ويراعي يف ذلك مبدأ 
تكافؤ الفرص  عند توزيع املقاعد بني الدوائر االنتخابية  من خالل 
االعتماد على معيار الكثافة السكانية وليس على معيار املساحة 

ري، أيأما ا ،اجلغرافية ْ       لنوع الثاين من التمثيل فيتعلق بالتمثيل الع م   ُ                                         :
التناسب يف التمثيل بني الواقع الدميغرايف ، والتوزيع العمري للمجالس 
املنتخبة، حبيث تسعى العديد من الدول حنو تبين تشريعات تتعلق 
باألحزاب السياسية واالنتخابات بالشكل الذي ينتج توافقا بني 

مجتمع األصلي والتوزيع العمري للمجالس املكونات العمرية لل
املنتخبة؛ أما النوع الثالث من أنواع التمثيل، فهو التمثيل الفئوي، 

هي متثيل النوع : والذي تقسمه الدراسات االنتخابية إىل ثالثة أقسام

، ومتثيل األقليات )نسبة متثيل املرأة ومتثيل الرجل يف اجملالس املنتخبة(
، والتمثيل )أو الدينية املشكلة للمجتمع األصلياجملموعات اإلثنية ( 

 -الصيد البحري-الفالحة(املهين، ويتعلق مبدى متثيل الفئات املهنية
 - الصناعات التقليدية -اخلدمات الربيدية-التعليم -الصحة
 النوع الرابع من أنواع التمثيل أما .يف اجملالس املنتخبة...) السياحة
مسامهة النظام االنتخايب يف إجياد  دىمب يتعلق طابع سياسي فهو ذو

تناسب ومتاثل بني اخلارطة السياسية يف الواقع، وحجم وتأثري 
  )7(.التشكيالت السياسية داخل اجملالس املنتخبة

وعموما ما تشري الدراسات السياسية والقانونية، أن نظام التمثيل 
 النسيب يساعد كثريا على إجياد ذلك االنعكاس األقرب إىل الواقع

حبيث ميكن األحزاب السياسية من احلصول على مقاعد يف  ،املعيش
اجملالس املنتخبة تتناسب إىل حد كبري مع عدد األصوات اليت 

كما ميكن من إجياد توافق كبري بني مكونات ومميزات   حتصلت عليها،
اجملتمع االصلي من جهة ومميزات اجملالس املنتخبة من جهة أخرى 

وهذا مقارنة بنظام  الفئوية الدميغرافية واملهنية،فيما يتعلق باملعطيات 
لقد خلصت مجيع الدراسات يف هذا اإلطار إىل أن اجملالس . األغلبية

املنتخبة التمثيلية هي اليت تعرف األنواع األربعة من التمثيل السابقة 
  .وهو ما سنحاول دراسته فيما يتعلق باحلالة اجلزائرية )8(الذكر،

نتخابي على مستويات التمثيلية في انعكاسات النظام اال -2
  :الجزائر

يتعلق املستوى األول من التمثيل بالتمثيل اجلغرايف، ويف هذا 
الصدد ميكننا حتديد مرحلتني رئيسيتني من تطور التشريعات اخلاصة 

، تتمثل املرحلة األوىل يف 1989بالتقطيع االنتخايب يف اجلزائر منذ 
ألوىل بعد تبين التعددية احلزبية يف االنتخابات احمللية والتشريعية ا

اجلزائر، وفيها اعتمدت  النخبة احلاكمة أنا ذاك  على املعيار اجلغرايف 
يف تقسيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخصصة هلا، سواء فيما تعلق 

أفريل  03لـاملوافق  1411رمضان  18املؤرخ يف  07-91بالقانون رقم 
ربيع  07املؤرخ يف  18-91القانون رقم  ، أو التعديل الوارد يف1991
، وهذا متاشيا مع النظام 1991أكتوبر  15لـاملوافق  1412الثاين 

االنتخايب املعتمد آنذاك، والذي يتطلب دوائر انتخابية صغرية 
يتناسب حجمها مع مقعد واحد، مما جعل عدد الدوائر االنتخابية 

مقعد  542ل إىل وبالتايل عدد املقاعد يف الربملان يتضاعف ليص
ودائرة (مقعدا  430و 07-91بالنسبة للقانون ) ودائرة انتخابية(

من جهة أخرى . 18-91بالنسبة للتعديل الوارد يف القانون ) انتخابية
مت االعتماد على هذا التقطيع االنتخايب ليتماشى ومصلحة حزب 
جبهة التحرير الوطين، ذلك أنه مت االعتماد على عدد كبري من 

ئر االنتخابية يف املناطق الريفية وشبه احلضرية، أين كان يتمتع الدوا
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جبهة التحرير الوطين باحلضور القوي، مقابل االعتماد على عدد أقل 
من الدوائر االنتخابية يف املدن الكربى رغم كثافتها السكانية وهي 
اجملال اجلغرايف الذي تتمتع فيه اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باحلضور 

  )9(.القوي
سنة العودة إىل (1997أما املرحلة الثانية فهي املمتدة من سنة 
اية املرحلة االنتقالية ، وهي 2012إىل غاية ) املؤسسات املنتخبة و

املرحلة اليت مت فيها االعتماد على معيار الكثافة السكانية بدال من 
، املعيار اجلغرايف يف حتديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية

 1417شوال  27املؤرخ يف  08-97سواء ما تعلق بالقانون رقم 
الذي حيدد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد  1997مارس  06لـاملوافق 

أو القانون رقم  1997املطلوب شغلها يف انتخابات الربملانية لسنة 
، أو 2002واخلاص باالنتخابات التشريعية لسنة  2002أفريل  16

فرباير  13لـاملوافق  1433ربيع األول  20املؤرخ يف  01-12األمر رقم 
، واليت مت فيها 2012اخلاص باالنتخابات التشريعية لسنة  2012

 462مقعد إىل  389زيادة عدد مقاعد اجمللس الشعيب الوطين من 
مقعد توافقا مع الزيادة السكانية اليت  حددها اإلحصاء السكاين 

ذلك إىل زيادة يف املقاعد عند مما أدى ك( 2008،10احلكومي لسنة 
  ).مجيع اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية

يعترب االعتماد على معيار الكثافة السكانية كمقياس لتوزيع 
املقاعد على الدوائر االنتخابية، جتسيدا ملبدأ تكافئ الفرص واملساواة 
أ يف املستوى األول من التمثيل وهو التمثيل اجلغرايف، وهو نفس املبد

الذي اعتمد عند حتديد عدد املقاعد املخصصة لكل والية من 
حيث خصص  -جملس األمة -واليات اجلزائر يف الغرفة الثانية للربملان

 48ويعني رئيس اجلمهورية  11مقعد، 96مقعدين لكل والية أي 
عضوا آخر من الشخصيات الوطنية والتارخيية واخلرباء؛ أما فيما يتعلق 

احمللية الوالئية أو البلدية، فال يوجد أي تشريع باجملالس الشعبية 
يضمن التمثيل اجلغرايف جلميع البلديات يف اجمللس الشعيب الوالئي أو 
ّ     جلميع األحياء واملناطق الريفية يف اجمللس الشعيب البلدي، إال  أن                                                    
املمارسة السياسية ملعظم األحزاب السياسية أثناء املواعيد االنتخابية، 

عتماد على مرتشحني من مجيع  املناطق املشكلة للوالية، تتجه حنو اال
أو البلدية بغية اكتساب عدد أكرب من األصوات، مما ينعكس اجيابيا 
على مسألة املساواة يف التمثيل اجلغرايف يف اجملالس الشعبية املنتخبة 

  .حمليا
من التمثيل بالتمثيل العمري، حيث اعتمد  الثاين يتعلق املستوى

ا منذ املشرع  ا  1997جلزائري يف مجيع القوانني االنتخابية وتعديال
على شروط خاصة بالسن املطلوبة للرتشح تتوافق إىل حد كبري مع 
اخلارطة الدميغرافية للمجتمع اجلزائري، والذي يعرف نسبا مهمة جدا 

سنة وهذا ما  40سنة إىل  30وسنة  30سنة إىل  18من الشباب من 
  :يبينه اجلدول التايل

  نسبة الشباب من العدد اإلجمالي للسكان: 01رقمالجدول 
 نسبة الشباب من العدد اإلمجايل للسكانالسنوات

2002 %72.85 
2007 %73.21 
2012 %73.86 

     
سنة للرتشح لالنتخابات  25ما جعل املشرع يعتمد على سن    

 40وسنة للرتشح لالنتخابات اجمللس الشعيب الوطين، 28احمللية، و
املتضمن قانون  07-97سنة للرتشح جمللس األمة يف القانون رقم 

االنتخابات، مث تعديل هذه الشروط مبناسبة القانون االنتخابات 
، والذي اعتمد فيه املشرع على  2012سنة  01-12اجلديد رقم 
سنة بالنسبة  25وسنة بالنسبة لالنتخابات احمللية،  23شرط سن 

سنة بالنسبة النتخابات 38وطين، والنتخابات اجمللس الشعيب ال
لقد انعكست هذه القوانني بشكل اجيايب على سن . جملس األمة

الفئة (املرتشحني للمجالس املنتخبة حبيث تزايدت نسبة الشباب 
يف القوائم املرتشحة لالنتخابات ) سنة40سنة إىل  23العمرية من 

  :وهذا ما يبينه اجلدول أسفله 1997التشريعية منذ 
النسبة المئوية للشباب المترشحين في المواعيد : 02رقمل الجدو 

  االنتخابية
 النسبة املئوية للشباب املرتشحني املواعيد االنتخابية

2002 55.27% 

2007 44.31% 

2012 50.27% 

  
هذا إضافة إىل اخلطاب السياسي الرمسي املشجع يف السنوات 

لفعل احلزيب األخرية حنو اإلدماج السياسي لفئة الشباب، يف ا
ّ                                               إال أن  املمارسات احلزبية أثناء املواعيد االنتخابية، قد   12العام؛     

انعكست سلبا على متكني فئة الشباب من التواجد بالشكل 
املطلوب يف اجملالس املنتخبة الوطنية أو احمللية، حيث يتم إدماجهم 
ضمن القوائم املرتشحة لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات 

ل يف مواقع ليست متقدمة ضمن ترتيب املرتشحني، ما عدا لك
واليت شكلت االستثناء عن  2012االنتخابات التشريعية واحمللية لسنة 

هذه القاعدة باعتبارها جرت يف سياقات دولية وإقليمية وحملية 
سنة إىل  18(خاصة، انعكست اجيابيا على متثيلية فئة الشباب

األحزاب السياسية أو العضوية يف  سواء يف قوائم ترشيحات) سنة40
  )13(.اجملالس املنتخبة
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يتعلق املستوى الثالث من مسألة التمثيلية بالتمثيل الفئوي،  أو 
التمثيلية الوصفية والذي كما أشرنا سابقا، ينقسم إىل ثالثة أقسام 

، ومتثيل الفئات املهنية )أي متثيل املرأة والرجل: اجلندر(متثيل النوع 
قليات؛ هذا ومتثل املرأة نسبة عالية جدا من نسبة السكان، ومتثيل  األ

حيث وحسب اإلحصاء السكاين احلكومي بلغت نسبة النساء من 
، كما شهدت عدة قطاعات %49.39إمجايل عدد سكان اجلزائر 

يف السنوات األخرية ولوج املرأة بشكل مكثف، واعتالئها  مناصب 
واخلدمات أو التعليم أو  عالية ومسؤوليات مهمة سواء يف اإلدارة

القضاء وغريها من اجملاالت، مما جعلها تتواجد يف احلياة العامة 
ولقد حفزها يف ذلك إضافة إىل ظاهرة  التمدن يف . بالشكل العام
مصادقة اجلزائر على املواثيق الدولية خاصة اتفاقية ي و اجملتمع اجلزائر 

واليت  1979القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 
 52-96انضمت إليها اجلزائر بتحفظ مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

واالتفاقية املتعلقة باحلقوق السياسية  1996جانفي  22املؤرخ يف 
- 04للمرأة اليت صادقت عليها اجلزائر مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

مما يتطلب مشاركة أوسع للمرأة  )14(،2004 أفريل19املؤرخ يف  126
احلياة السياسية، وهو ما مل يتجسد على املستوى امليداين، حيث  يف

بقيت الساحة السياسية تشهد تراجعا رهيبا لتواجد املرأة سواء يف 
األحزاب السياسية أو الرتشح يف االنتخابات أو ضمن اجملالس 
املنتخبة الوطنية أو احمللية، ويبني اجلدول أسفله على سبيل املثال 

  )15( :2007إىل  1964الربملان اجلزائري من سنة  تواجد املرأة يف
تواجد المرأة في البرلمان الجزائري من سنة : 03رقمالجدول 

  2007إلى  1964
العدد اإلمجايل الفرتة التشريعية

 للمقاعد

عدد
النساء يف 
 الربملان

 10 196 1964اجمللس التأسيسي لسنة 

 02 138 1964اجمللس الوطين لسنة 

 10 273 )1982-1977(يب الوطين اجمللس الشع

 05 285 )1987-1982(اجمللس الشعيب الوطين 

 07 296 )1992-1987(اجمللس الشعيب الوطين 

 06 6 )1994-1992(اجمللس االستشاري الوطين 

 12 192 )1997-1994(اجمللس الوطين االنتقايل 

 15 389 )2002-1997(اجمللس الشعيب الوطين 

 26 389 )2007-2002(طين اجمللس الشعيب الو 

 31 389 )2012-2007(اجمللس الشعيب الوطين 

  

استدعت هذه املكانة املتدهورة للمرأة يف احلياة السياسية عامة 
واجملالس املنتخبة خاصة إىل التوجه حنو التمييز االجيايب، وهي آلية 
ا العديد من الدول عرب العامل لتمكني املرأة من  قانونية اعتمد

وية يف اجملالس املنتخبة بالشكل الذي يتناسب وحجمها العض
الدميغرايف احلقيقي، وهذا من خالل تبين جمموعة من التعديالت 

) قانون األحزاب السياسية ونظام االنتخابات(الدستورية والقانونية 
متنح مبوجبها مكانة خاصة ومتميزة للمرأة، ما يعد جتاوزا ملبدأ املساواة 

الذي جعل  األمرة يف النظم الدستورية الدميقراطية؛ بني الرجل واملرأ
وهي اآللية اليت  16جل الكتابات تنعته بالتمييز االجيايب لصاحل املرأة،

ا اجلزائر منذ  من خالل جمموعة من التعديالت على  2008اعتمد
املستوى الدستوري، وعلى مستوى القوانني العضوية املتعلقة 

االنتخايب، حيث ورد يف التعديل باألحزاب السياسية والنظام 
تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة، : "الدستوري ما يلي

بتوسيع خطوط متثيلها يف اجملالس املنتخبة، حيدد قانون عضوي  
وعليه مت يف إطار اإلصالحات  17؛"كيفيات تطبيق هذه املادة

بات التشريعية قبيل االنتخا النخبة احلاكمةا السياسية اليت اعتمد
جانفي  12املؤرخ يف  03-12، تبين القانون العضوي رقم 2012لسنة 
احملدد لكيفيات توسيع خطوط متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة،  2012

املتعلق باألحزاب  04- 12ويف نفس السياق، مت إصدار القانون رقم 
، والذي أكد على )قانون اجلديد لألحزاب السياسية(السياسية 

جوب متثيل املرأة يف مجيع املراحل التأسيسية للحزب السياسي، و 
فيما يتعلق مبرحلة التصريح بتأسيس احلزب السياسي،  17ومنها املادة 

 41اخلاصة مبرحلة املؤمتر التأسيسي للحزب، أو املادة  24أو املادة 
  18.بالنسبة للهيئات القيادية للحزب اجلديد

بيا على مستوى متثيل املرأة  اجيا اإلجراءاتك للقد انعكست ت
يف اجملالس املنتخبة الوطنية منها واحمللية بعد االنتخابات التشريعية اليت 

نوفمرب  29، أو االنتخابات احمللية يف 2012ماي  10جرت يف 
، حيث بلغ عدد النساء يف اجمللس الشعيب الوطين املنتخب 2012

موع مقاعد من جم% 32ما نسبته :، أي462امرأة من جمموع  146
عامليا يف التصنيف العاملي  25الربملان، مما جعل اجلزائر حتتل املرتبة 

 .122لتمثيل النساء يف الربملانات الوطنية بعدما  كانت حتتل املرتبة 
كما ارتفع عدد النساء املنتخبات يف اجملالس املنتخبة احمللية على   19

  .جملس شعيب والئي 48وبلدية  1541مستوى 
لقسم الثاين من هذا املستوى من التمثيلية، بتمثيل املصاحل يتعلق ا

والفئات املهنية، وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن نظام 
وجبميع تعديالته، مل  1997االنتخابات املعتمد يف اجلزائر منذ سنة 

يف توزيع املقاعد يف اجمللس الشعيب الوطين " الكوتا"يعتمد على آلية 
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ب يف جملس األمة خمصصة للفئات املصلحية أو أو اجلزء املنتخ
قد أشار إىل أن رئيس  101يف مادته  1996املهنية، إال أن دستور 

اجلمهورية يعني الثلث اآلخر من أعضاء جملس األمة من بني أعضاء 
جملس األمة، من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية يف اجملاالت 

ة واالجتماعية؛ إال أن دستور العلمية والثقافية واملهنية واالقتصادي
يع القوانني، مما حيرم ر مل مينح جملس األمة صالحية اقرتاح مشا 1996

فئات مهنية ومصلحية عديدة من التمثيل احلقيقي والفعال يف الربملان 
على عكس العديد من الربملانات الوطنية يف الدول  20اجلزائري،

االنتخابات األولوية بغية وفق " الكوتا"املختلفة اليت تعتمد على آلية 
متثيل تلك الفئات يف اجملالس املنتخبة الوطنية؛ أما القسم الثالث من 
أقسام التمثيل الفئوي أو التمثيلية الوصفية، فيتعلق بتمثيل األقليات 

أو  1996واجملموعات اخلاصة، ويف هذا  اإلطار مل حيدد دستور 
ملقاعد خاصة بأقلية من ا" كوتا: "، أي1997قانون االنتخابات منذ 

معينة على اعتبار أن التمثيل السياسي واحلزيب يف اجلزائر له أبعاد 
وطنية قانونيا وسياسيا، فبالرغم  من وجود بعض اخلصوصيات 
ا السياسية ال تتم  االجتماعية يف مناطق جغرافية معينة؛ إال أن تعبريا

املتضمن  01-12إال ضمن األطر احلزبية الرمسية إال أن القانون رقم  
فرباير  13املؤرخ يف  01- 12نظام االنتخابات وكذلك األمر رقم 

احملدد للدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف  2012
مقاعد يف  08خاصة تتكون من " كوتا"انتخابات الربملان، قد حددا 

 اجمللس الشعيب الوطين خمصصة للجالية اجلزائرية يف اخلارج، ما يعترب
تطورا اجيابيا لصاحل هذه الفئة اليت تتمتع يف غالبيتها باجلنسية 

  .ريةاجلزائ
يتمثل املستوى الرابع واألخري من مستويات التمثيلية، يف التمثيل 

يتعلق القسم األول . السياسي، والذي يتضمن قسمني رئيسيني
بتمثيل األصوات حبيث أثبتت الدراسات النظرية يف موضوع النظم 

ية وكذلك التجارب االنتخابية املختلفة، أن نظام التمثيل االنتخاب
ال يعمل على إقصاء ) خاصة وفق قاعدة الباقي األقوى(النسيب 

األصوات الصحيحة من عملية التمثيل يف اجملالس املنتخبة، ذلك أن 
القاعدة العامة هلذا النوع من النظم االنتخابية، هي أنه يعمل على 

ارك يف االنتخابات حجم من املقاعد منح احلزب السياسي املش
يتناسب وحجم األصوات الصحيحة اليت حتصل عليها، وهذا على 
عكس نظام األغلبية الذي يعمل على إقصاء عددا كبريا من 
األصوات اليت كانت لصاحل احلزب السياسي الذي مل يتحصل على 

ل يف الدائرة االنتخابية، لذلك تعم) أو البسيطة/املطلقة(األغلبية 
الدول على إجياد أنظمة انتخابية معينة تتكفل بتمثيل أكرب عدد من 

أما القسم الثاين من هذا  املستوى  )21(األصوات يف اجملالس املنتخبة؛

يف التمثيلية، فيتعلق بتمثيل األحزاب السياسية داخل اجملالس املنتخبة 
ي مبعىن، هل متكن النظام االنتخايب املعتمد من إجياد متثيل سياس

ا وانتشارها يف  لألحزاب السياسية يف اجملالس املنتخبة يعكس قو
  الساحة السياسية؟

عن أزمة يف  1989تكشف التجربة االنتخابية يف اجلزائر منذ 
حيث أدى االعتماد على  22يف مجيع مراحلها،) خلل متثيلي(التمثيل

ت نظام االقرتاع على االسم الواحد باألغلبية املعتمد يف االنتخابا
إىل تشوه كبري يف مسألة التمثيل  1991التشريعية لسنة 

، حيث مكن هذا )سواء ما تعلق باألصوات أو األحزاب(السياسي
النظام االنتخايب، اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ من احلصول على األغلبية 

  %08املطلقة يف الدور األول، وحتصلت جبهة التحرير الوطين على 
من حصوهلا على نصف عدد األصوات اليت فقط من املقاعد بالرغم 

حتصلت عليها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وأدى كذلك إىل حصول 
واليت كانت قد ) املرتبة الثانية(مقعد  25جبهة القوى االشرتاكية على 

حتصلت على نصف عدد األصوات اليت حتصلت عليها جبهة 
   :التحرير الوطين وهو ما يبينه اجلدول أسفله

  والمقاعد المتحصل عليها األصواتمقارنة : 04رقمالجدول 
عدد  األحزاب السياسية

 األصوات

النسبة 
 المئوية

عدد 
 المقاعد

 24.59 3260222 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
% 

188 

 03.85 51661 جبهة القوى االشرتاكية
% 

25 

 12.17 1612947 جبهة التحرير الوطين
% 

16 

  
، 1997لدستورية واالنتخابية لسنة يف سياق اهلندسة السياسية، ا

مت االعتماد على نظام انتخايب جديد هو نظام التمثيل النسيب على 
أساس قاعدة الباقي األقوى، وهو النظام االنتخايب الذي وافقت عليه 
أغلب التشكيالت السياسية الرئيسية آنذاك على اعتبار أنه يضمن 

االنتخابات واملتحصلة  متثيال جلميع األحزاب السياسية املشاركة يف
كما يساعد األحزاب    )23(على عدد معترب من األصوات الصحيحة،

الصغرية واجلديدة على دخول الربملان مما حيفزها أكثر على العمل 
لقد أدى االعتماد على هذا النظام االنتخايب . السياسي املشروع

حتديد اجلديد، إضافة إىل االعتماد على معيار الكثافة السكانية يف 
احملددة جغرافيا حبدود الوالية يف (عدد املقاعد يف كل دائرة انتخابية 

إىل ) االنتخابات التشريعية، وحدود البلدية يف االنتخابات احمللية
متثيل أغلبية األصوات الصحيحة يف اجملالس املنتخبة، مما يعرب عن 
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ابية تطور اجيايب يف العملية االنتخابية، كما مكنت اهلندسة االنتخ
من متثيل العديد من األحزاب السياسية املتواجدة  1997اجلديدة منذ 

يف الساحة السياسية وحىت اجلديدة منها، وهذا  ما يبينه اجلدول 
  :التايل

عدد األحزاب الممثلة في المجلس الشعبي : 05الجدول رقم
  الوطني في مختلف الفترات التشريعية

ة في المجلس عدد األحزاب الممثلالفترة التشريعية
 الشعبي الوطني

 عضوا حرا11/أحزاب 10 1997-2002
 عضوا حرا 30/ حزب 30 2002-2007
 عضوا حرا 33/ حزب 24 2007-2012
 عضوا حرا 24/  حزبا  26 2012-2017

  
بالرغم من متثيل عدد كبري من األحزاب السياسية يف الربملان 

، إال أن أزمة 1997التشريعية منذ اجلزائري بغرفتيه يف مجيع الفرتات 
التمثيل أخذت صورة أخرى متثلت يف حصول األحزاب املوالية 

على األغلبية املرحية يف ) األحزاب اإلدارية املشكلة للحكومة(للسلطة 
مجيع الفرتات التشريعية، حيث حتصل حزب التجمع الوطين 

ي األحزاب وه(الدميقراطي وجبهة التحرير الوطين وحركة جمتمع السلم 
مقعد  من  288على ) املشكلة للحكومة واالئتالف احلكومي

مقعد يف اجمللس الشعيب الوطين، يف الوقت الذي مت فيه  380جمموع 
ا أصبحت ممثلة غري مؤثرة . متثيل أحزاب  املعارضة يف الربملان، إال أ

ا الفرتات التشريعية الالحقة حيث  وهي  الظاهرة نفسها اليت شاهد
من أصل  284ت أحزاب التحالف الرئاسي من احلصول على متكن
 249، وعلى 2007-2002مقعد يف الربملان يف الفرتة التشريعية  389

، 2012-2007مقعد يف الفرتة التشريعية  389مقعد من إمجايل 
وحتصل حزيب جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين الدميقراطي يف 

مقعد  462مقعد من جمموع  276على  2012االنتخابات التشريعية 
  24.يف اجمللس الشعيب الوطين

  :استنتاجات
يشري مسار التشريعات اخلاصة بتنظيم االنتخابات يف اجلزائر وبالرغم 
ا مل تتمكن من منظومة انتخابية متكاملة  من أمهيتها إىل أ
ومنسجمة مع السياقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للواقع 

لقد . ا مل يساهم يف تنمية معدالت املشاركة االنتخابيةاجلزائري، مم
أدى الفشل يف الوصول إىل درجات عالية من النزاهة والشفافية يف 
االنتخابات من جهة وتراجع دور األحزاب السياسية والتنظيمات  
الوسيطة األخرى إىل االرتقاء بالفعل االنتخايب العام إىل املستوى 

ية الرتسيخ الدميقراطي الذي يعد مطلبا املطلوب الذي تتطلبه عمل
ويكاد موضوع . سياسيا وحضاريا للسلطة واملعارضة على حد سواء

التمثيلية يشكل استثناءا حقيقيا، حيث أدت التشريعات املتعاقبة منذ 
املتعلقة باالنتخابات  2012خاصة القوانني األخرية لسنة  1989

ثيلية السياسية والفئوية يف واألحزاب السياسية إىل الرفع من درجة التم
  .اجملالس املنتخبة، مما شجع نسبيا املشاركة االنتخابية

ميكننا يف هذا السياق، تقدمي أهم االقرتاحات والتوصيات اليت     
ميكن اعتبارها ضرورية من أجل تطوير آلية االنتخابات لتمكينها من 

من جهة  أداء وظائفها املعهودة يف النظم السياسية  الدميقراطية
  :، وهذا على النحو التايلأخرى

يتطلب تطوير املنظومة االنتخابية يف اجلزائر، توفر هندسة  .1
سياسية ودستورية جديدة تتضمن أساسا رد االعتبار ملكانة 
املؤسسات املنتخبة التمثيلية، وتعيني احلكومة من اجلهة السياسية 

نظام شبه رئاسي الفائزة يف االنتخابات التشريعية، مع االعتماد على 
 .حقيقي، على اعتبار أن رئيس اجلمهورية منتخب مباشرة شعبيا

تعديل القوانني العضوية املنظمة لعمل اجملالس الشعبية البلدية  .2
والوالئية، مبا يضمن صالحيات كبرية ملمثلي الشعب مقارنة 
ية باألطراف املعينة إداريا، مع تعزيز آليات الرقابة البعدية اإلدارية واملال

وخاصة القضائية واليت ينبغي استحداثها من خالل غرف قضائية 
إن شعور املواطن بعدم فعالية اجملالس  املنتخبة الوطنية . خاصة دائمة

 .واحمللية، جعله أكثر اقتناعا بعدم املشاركة يف االنتخابات

ضرورة تعزيز صالحيات اجلهاز القضائي واجمللس الدستوري  .3
ته وطريقة عمله، مبا يضمن عدم تبعيته وإعادة  النظر يف تشكيل

للسلطة التنفيذية، ومتكني هذه األجهزة وطنيا وحمليا من اإلشراف 
على العملية االنتخابية يف مجيع مراحلها دون االعتماد على وزارة 
الداخلية واجلماعات احمللية، واالعتماد على اإلجراءات القضائية 

باملخالفات االنتخابية اليت جيب  فيما يتعلق) احملاكم اإلدارية(العادية
التنصيص عليها يف قانون العقوبات خاصة ما تعلق باستخدام املال 

 .يف شراء األصوات

اعتماد جمموعة من التعديالت القانونية يف القانون العضوي  .4
لالنتخابات؛ مما يضمن تطويرا حقيقيا للفعل االنتخايب العام يف 

بات وتعزيز ثقة املواطن يف املنظومة اجلزائر، والرفع من نزاهة االنتخا
 .االنتخابية

 :ويف هذا السياق ميكننا تقدمي االقرتاحات التالية

االعتماد على نظام التمثيل النسيب بقاعدة الباقي األقوى وفق  -
القوائم املغلقة، تضم كل قائمة مرتشحة عددا إمجاليا يتناسب مع 

وطنية، حدودها هي كل عدد مقاعد الربملان يف دائرة انتخابية واحدة 
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على خالف ما هو معتمد حاليا بدوائر انتخابية (حدود اجلزائر
، يف االنتخابات التشريعية، سيمكننا )حدودها هي حدود الوالية

ذلك من تقليل حاالت التزوير وشراء األصوات والتجوال السياسي،  
كما ميكننا من تطوير الفعل احلزيب العام والرتكيز على األحزاب 

ياسية الكبرية واملنتشرة جغرافيا واليت ستعمل على القيام الس
باالنتخابات األولية حمليا قبل اعتماد قائمتها املرتشحة؛ مما يعزز 
االنضباط احلزيب واالعتماد على تراتبيته اإلدارية، كما سيمكننا ذلك 
من حترير النائب من دائرة االنتخابية واعتماده أكثر على القضايا 

لى اعتبار أن هناك منتخبني حمليني يعملون على تدبري الوطنية، ع
  .الشؤون احمللية للمواطن

االعتماد على نظام األغلبية املطلقة يف دورتني يف االنتخابات  -
من األصوات % 10احمللية، مع رفع درجة العتبة االنتخابية إىل 

 الصحيحة املعرب عنها، واالعتماد على القوائم االنتخابية املغلقة اليت
حيدد فيها الرتتيب النهائي للمرتشحني  ورؤساء اجملالس الشعبية 
البلدية وأعضاء اهليئة التنفيذية ورؤساء اللجان الدائمة عند تقدمي 
القائمة املرتشحة قبل إجراء االنتخابات، مما سيمكننا من إجياد 
جمالس منتخبة حملية متجانسة سياسية تغيب فيها حاالت االنسداد 

 .السياسي

م االعتماد على التوظيف اخلارجي املؤقت للعمل يف مراكز عد -
ومكاتب التصويت يوم االقرتاع، حيث ساهم ذلك كثريا يف تشويه 
العملية االنتخابية بسبب استغالل املؤطرين والعاملني يف مكاتب 
التصويت يف عمليات تزوير وحماباة لصاحل بعض املرتشحني؛ إذ ينبغي 

ني من سلك القضاء غري املقيمني يف االعتماد على موظفني دائم
 .البلديات والواليات اليت توجد فيها أماكن عملهم يوم االقرتاع

إلغاء مجيع مكاتب التصويت املتنقلة املعتمدة يف الواليات  -
الداخلية وواليات اجلنوب، وتعويضها بتمديد مرحلة التصويت أليام 

مبكاتب عدة حىت يتسىن للناخبني يف هذه املناطق االلتحاق 
 .التصويت القارة

االعتماد على البطاقية الوطنية املوحدة للقائمة االنتخابية،  -
وحتويل عملية تطهريها من األجهزة اإلدارية للبلدية إىل جهاز 
القضاء، الذي ينبغي له  تسخري اإلمكانيات املادية والبشرية لذلك، 

واطنني ونشر القائمة االنتخابية ليتسىن االطالع عليها من طرف امل
وجترمي التسجيل . واألحزاب السياسية وتنظيمات اجملتمع املدين

 .املزدوج لكل مواطن وتنصيص عليه يف قانون العقوبات

نقل مكاتب جتميع األصوات وصناديق االقرتاع وحساب النتائج  -
النهائية للدوائر االنتخابية من مراكز البلديات إىل املراكز التابعة 

يمه بأنظمة اإلعالم اآليل املخصصة حلساب للجهاز القضائي، وتدع
 .النتائج

ينبغي إجراء تعديالت عميقة على مستوى األنظمة القانونية  -7
املنظمة لألحزاب السياسية واإلعالم، مبا يضمن مناخا دميقراطيا 
حقيقيا يسمح للمؤسسات املشاركة من أن تؤدي دورها احلقيقي يف 

النتخابية يف جو من االتفاق اقرتاح النخب والسياسات والربامج ا
  .الدائم حول قواعد املنافسة السياسية
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  السلفية في السياق المحلي بمدينة غليزان
  بن جبار بلعيد

   ، وهرانCRASCالوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  باحث دائم بالمركز 
  المقدمة

ُ ّ         مستقبل ألية عقيدة جديدة وهي تعارض في آن الس ن ة وما بع ال"، "الزمن هو منبع كل المفارقات" ُ ّ  د الس ن ة                                              ")1(.  
نبدأ التقدمي ملوضوع الدراسة مبقولتني لعبد اهللا العروي، الذي 
 ّ                                                     أل ف منذ سنوات كتابا رائعا يف الدقة والنقد والتحليل حول 
ُ ّ                                      ميكانزمات عمل الس ن ة، اليت أصبحت مبثابة بناء عقائدي مكتمل                  
وجاهز قبليا، أي منذ اجليل األول لإلسالم، ما خلق تفاوتا يف 

  .والقراءة التفسري
ُ ّ   أراد العروي اخلروج من الس ن ة ذات النسق العقدي إىل الس ن ة                           ّ ُ                        
التارخيانية، اليت ختضع لقوانني ومنطق التاريخ الذي يعقله 

ُ ّ                          ، يف كتابه عرب  عن أن الس ن ة صنعت هلا عرب التاريخ عقال )2(اإلنسان          ّ            
قائما على منطق اإلصالح، واالرتكاز على مبدأ سرمدي هو النزاع 

ُ ّ                                        دم بني البدعة والس ن ة، ما يضمن هلا البقاء والدميومة، وهذا ما احملت                 
  .تقوم به السلفية اليوم
ّ         ي عر ف العروي ُ ّ                                     الس ن ة بعدة تعريفات، فهي رفض وإقصاء، طمس  ُ     

واختزال، تقليد ورفض للمروق، جدل ونفي، رفض عنيد للحدث 
ُ ّ         إخل، باختصار الس ن ة إلصاق ...والعمل على تكييفه يف نفس الوقت                

جلديد، احلديث، احلدث بالقدمي باملفهوم، أو إدخال احلدث اجلديد ا
الذي مل حيدث مثله يف مقولة قدمية، وفعال هذا هو عمل السلفية 
ُ ّ                      اليوم، فعندما يتحول الدين والتدين إىل س ن ة، معناه أن يتجمد كل                                       
مرة يف نظام مغلق مناهض لكل البدائل، سواء جاءت باسم 

  .االجتهاد أو التحديث
د احلركات اإلسالمية ضالتها وسندها ومرجعتيها يف مواقف جت

رؤوس وزعماء االجتاه احلنبلي، الذين طاملا شقوا عصى الطاعة 
للسلطة السياسية احلاكمة، ويضع حممد أركون اليد على هذه احلقيقة 

يقصد اخلطاب (ومن املعروف أن هذا اخلطاب "عندما يقول 
يخ بعيدا إىل الوراء أي إىل زمن ابن ، يعود يف التار )اإلسالمي املعاصر

حنبل والصراعات احلنبلية ضد ما اعتربته باالحنرافات الدنيوية 
العلمانية للخالفة، إن احلركات اإلسالمية االحتجاجية الراهنة ليست 
ا  ّ       بنت الساعة، وإمنا هي وليدة زخم تارخيي طويل، ومن هنا سر  قو                                                    

ا على التعبئة والتجييش، إن طاب عها االستمراري املتصل شيء وقدر
    . )3("يدعو للدهشة حقا

وهذا يعين صراحة أن احلركات اإلسالمية املعاصرة ذات جذور 
ومشروعية تارخيية ال ميكن القفز عليها جبرة قلم، فهي متثل مهزة وصل 
مع اخلط احلنبلي الذي يشكل مرجعيتها، واملالك لقواعد شعبية 

ذلك أن زعماء "عظم بدون منازع، عريضة، واملسيطر على السواد األ
احلنابلة متوضعوا يف جهة اجلماهري الشعبية أكثر مما متوضعوا يف جهة 

، فاإلمام أمحد بن حنبل الذي سارت الركبان مبحنته يف  )4("السلطة
طول األرض وعرضها، هو الذي وضع حجر األساس للحركات 

فالسلفيون  اإلسالمية السالكة مسلك الرفض واملعارضة، وبناء عليه
  .هلم عمق تارخيي مذهل

ا و لدت يف                                                 ُ      فاملدرسة احلنبلية متيزت بتبين لغة عامة الشعب، أل
بغداد يف فرتة من فرتات األزمات السياسية والغليان االجتماعي، وقد 
حافظت احلنبلية على اخلصائص اليت رافقت نشوؤها على مدار 

ة قريبة من التاريخ اإلسالمي، فقد بقيت حركة متشددة وقتالي
ّ                 الطبقات الشعبية يف املدن واألسواق، وقد شك لت املتخيل الديين                                       
هلذه الطبقات البسيطة ورسخته، فمن املعروف أن فقهاء احلنابلة  
كانوا يتقنون لغة الشعب األمي البسيط، وكانوا يتجنبون لغة 
املتكلمني ذات املفاهيم التجريدية الصعبة، كانوا يتقيدون بأداء 

لدينية، واحرتام التقاليد والطقوس القريبة من عقلية املؤمنني الفرائض ا
م مندجمون فيها بشكل  البسطاء، واليت يرى املؤمنون أنفسهم فيها أل
                         ّ                            كلي، ويف أوقات الضعف اليت حل ت باخللفاء واألمراء والسالطني، 
م حافظوا دائما على حس اجلماعة واألمة واحرتام القانون اإلهلي  فإ

ه، وقد حافظوا على استمرارية عقائدية مدهشة بدءا من ابن والتقيد ب
تويف عام (حنبل، مؤسس املذهب، وانتهاء مبحمد بن عبد الوهاب 

، مرورا بابن اجلوزي وابن تيمية وابن القيم كلهم )م1792/ ه 1202
، إذن ميكن القول أن احلركة السلفية هي "حقوق اهللا"دافعوا عن 

  .)5( سالمية قاطبة وليس بلدا بعينهمشروع واحد يقصد األمة اإل
ا املدرسة اليت تؤمن  ّ                                                      ت عر ف السلفية التقليدية العلمية، على أ   ُ
بنشر الدين من خالل االهتمام باجلانب العلمي، والرتكيز على الرتبية 
والتصفية بتجريد التوحيد وحماربة البدع، وهذه السلفية ال تتصارع 

رعية النظام احلاكم ومواالة على السلطة، بل شرعيتها مستمدة من ش
  .)6(ويل األمر

وقد تبلورت السلفية تارخييا بشكل عام مع بروز مدرسة أهل 
احلديث، اليت ظهرت يف مواجهة أهل الرأي، الذين توسلوا مبناهج 
عقلية يف قراءة النص وتأويله، األمر الذي اعتربه أهل احلديث احنرافا 

ُ ّ                    خطريا عن الس ن ة، يهدد صفاء اإلسالم  يار األمة            ونقاءه، ويؤذن با
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وسقوطها يف حمدثات األمور، فالسلفية مبثابة عودة إىل األصول 
ُ ّ                 القرآن الكرمي والس ن ة النبوية املطهرة( ، ومنهج علمي وعملي محله )                

الصحابة ومتيزوا به، وهي أيضا حركة جتديد من خالل العودة إىل 
ُ ّ                                الكتاب والس ن ة، ال تؤمن بالعمل اجلماعي، ويقتصر نشاطها على            

اجلانب الدعوي الرتبوي، وتنبذ احلزبية احلركية وتعتربها ضربا من 
دف إىل استئناف احلياة اإلسالمية وتطبيق الشريعة، مبعىن  االبتداع، 
ا ال تصطدم مع األنظمة، وال تنكر شرعية احلاكم الدينية  أ
والسياسية على اعتبار أنه ويل األمر، وهي بذلك ال تسعى للتدخل 
يف السياسة بشكل مباشر، حيث رفعت شعارا على لسان الشيخ 

، تستخدم وسائل دعوية سلمية )من السياسية ترك السياسة(األلباين 
  .لنشر مبادئها، وتتبع مفهومي التصفية والرتبية

تنطلق رؤية السلفية العلمية التقليدية من االعتقاد بأن هناك 
ادي، مبعىن أنه مبجرد خلال يف اجملتمع، ناتج عن احنراف عقدي عب

تصحيح ما طرأ على هذا الدين من احنراف يف جمال العقائد  
كالشركيات، أو يف جمال العبادات كالبدعيات، فإن وضع اجملتمع 
   ُ                                             سيصل ح آليا دون احلاجة إىل الدخول يف العمل السياسي، 

)7(االجتماعي أو االقتصادي
. 

ان تستقي تنظريها      ُ                                   وهنا ن شري إىل أن السلفية احمللية مبدينة غليز 
ا من تيارين أساسيني، مها السلفية األلبانية العلمية القائمة  وممارسا
على أساس منهج التصفية والرتبية، مبعىن تصفية الرتاث اإلسالمي مما 
شابه من شركيات وفلسفات وإسرائيليات وأحاديث موضوعة وأراء 

ذا الرتاث إخل، وتربية النشأ على ه...فقهية شاده خمالفة للنصوص 
ذا يعين  صفى، حىت يكون لديه اطالع على الس ن ة، و

 
ُ ّ             اإلسالمي امل                              
ُ
         

اإلصالح عند األلباين هو إصالح األمة واجملتمع قبل إصالح الدولة، 
  .ألن هذه هي مهمة األنبياء والرسل

                           ُ                              أما املدرسة الثانية فهي اليت ي طلق عليها اجلامية أو فيما بعد 
يخ الراحل حممد أمان اجلامي املدرس املدخلية، وهذا نسبة إىل الش

، وقد خلفه يف قيادة )حبشي(باملسجد النبوي، وهو من أصل إثيويب 
هذا االجتاه السعودي الشيخ ربيع بن هادي املدخلي، الذي كان يف 
ّ         األصل مسؤوال عن مجاعة اإلخوان يف املدينة النبوية، مث  حتول إىل                                              

        ُ         ا االجتاه ي شدد على ، وهذ)8(االجتاه اجلامي مع الصعود الصحوي
ر م الدخول يف غمار السياسة  ّ                         مسائل طاعة والة األمور باملعروف، وحي   ُ                                
والتحزب واخلروج إىل املظاهرات، ويعتربها من بقايا الشيوعية 
واالشرتاكية الباطلة، وتصدى هذا التيار وسخر نفسه ملسائل اجلرح 

لساحة والتعديل يف الدعاة واألفكار والتوجهات اليت تظهر على ا
الدعوية يف العامل اإلسالمي عامة، ومل يعد مركزيا بنسبة كبرية، ولكنه 

ّ                                                         أه ل وزكى جمموعة من الدعاة يف كل جمتمع وبلد حىت يتكلموا بلسانه   
  .  ويقضوا مبنطقه حفاظا على اخلصوصية واحمللية

وبعد العمل االستطالعي، سواء قراءة يف أدبيات املوضوع، أو 
جتربة ميدانية مستمدة من املخالطة ألفراد هذا مقابالت استطالعية و 

التيار على مستويني، األول على مستوى الفضاء احمللي مبدينة 
مبدينة وهران،  ETOغليزان، والثاين على مستوى احلي اجلامعي إيطو

حاولنا وضع إطار حمدد لإلشكالية من خالل بعض األسئلة الدقيقة 
اقع التيار السلفي في ماهو و حول هذا الفكر، فحاولنا معرفة 

مدينة غليزان ؟ وكيف يتجلى هذا الفكر في السياق المحلي؟ 
وماهي الميكانزمات التي يتخذها للتغلغل في المجتمع المحلي؟ 
وهل يعبر حقيقة عن نموذج تدين جديد ينفي النماذج األخرى ؟ 

  أم يتعايش معها ويعيش عليها؟
مية كتيار وحركة هناك فرضيات كثرية حول تواجد السلفية العل

اجتماعية يف احلقل الديين ضد التدين املوصوف بأنه تقليدي، لكن 
ا تكون حركة، ألن أمر احلركة يروم التغيري العنيف،  املسألة تتعدى أ
وهذا ال ينطبق على السلفية العلمية أو التقليدية أو الدعوية، فالقضية 

ُ ّ  الس ن ة(مرتبطة باسترياد تراث  الواقع، دون مراعاة  وحماولة قراءة به)   
ُ ّ         ألي سياق تارخيي، اجتماعي أو سياسي، باعتبار أن الس ن ة تتعدى                                                
                                ُ                       وتسمو وتتعاىل فوق أي شبهة تارخيية ت فضي إىل النقد، وحنن هنا 
أمام نوع معني وحمدد من املعرفة الدينية اليت تتعدى الشكل 
والطقوس، بل تؤسس حلقائق وممارسات جديدة على السياق 

بعدما كان  ،)communautaire(خاصة اجملتمعي  االجتماعي،
التدين بيد اجلماعة، أصبح هناك نوع من الفردانية يف فهم واختيار 
ذا فنحن أقرب إىل فرضية ضعف العالقات  نوع وأسلوب التدين، و

  .احمللية) rapports communautaires(اجلماعاتية 
ة مع بداي(فالسلفية متثل نسق معريف ديين جديد نسبيا 

على املستوى احمللي، ينطلق من مسلمة طبيعية هي أن  ) التسعينات
كل العامل الطبيعي املرئي يسري وفق قوانني إهلية منسجمة، فإذا كان 
الكون منظم ومنسجم ألنه حمكوم بالقانون اإلهلي، فهذا يدعو 
اجملتمع للخضوع إىل القانون اإلهلي حىت يتسىن له االنتظام 

  . )9(واالنسجام
كون سلفيا يف مدينة غليزان هي أنك ال تصافح النساء، ال أن ت

ُ                                                      ت سلم عليهن، ال تقبلهن إال احملارم، ال تستمع للموسيقى وال حىت 
  .DJاألناشيد، ال حتضر األعراس اليت فيها 

أن تكون سلفيا يف غليزان هي أن تنتهج منهج التصفية، تقول 
نطق جيوز أو هذا حرام، هذا ضالل، هذه بدعة وهذا شرك، وتسري مب
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َ  مج  اع ت(ال جيوز، هلذا يقول العامة من الناس هل صحيح أن مجاعة   َ ْ (
  .أصحاب اللحى) هادوك(السلفية يقولون هذا حرام، أولئك 

لقد كان الرهان قائما أمام هؤالء الشباب احلديث التدين يف 
                                             ُ          غليزان، هو حماولة حمو أو تغيري صورة اإلرهايب اليت أ لصقت مبظهر 

لقميص، والعمل على تصفية أذهان العوام من هذا التصور اللحية وا
ملثل هذا النوع من التدين، وهنا نستطيع القول أن السلفيني أتوا يف 

، وهذا ما )10(مرحلة حتصيل االعرتاف باهلوية الفردية واجلماعية
أرغمهم على دخول الفضاء العام احمللي، والنزول إىل املعرتك 

صراع واإلنكار ورفض املمارسات االجتماعي بصفتني، صفة ال
املوجودة واملوروثة، وكذا االندماج وتقدمي بدائل وحلول وكسب ود 
العوام، هلذا دخلت السلفية أو الشباب السلفي الغليزاين إىل الفضاء 
العام والنشاط االجتماعي والدعوي من نافدة عدة مؤسسات  
ّ                               كاجلمعية مثال، مث  وصول بعض السلفيني إىل مناصب خاص ة               

كالتعليم، وختصيص بعض األوقات بعد الدرس يف بسط بعض 
املواضيع املتعلقة باحلجاب، العقيدة والصالة وصفتها، وكذلك 
استغالل تواجدهم يف فضاء السوق والتعامل مع اآلخرين، وكذا 
فضاء املستشفى والتأثري على املرضى، خاصة الذين يكونون يف حالة 

م مرض ومتوجهني إلجراء عمليات جرا م باهللا، ويدعو حية، يذكرو
للتوبة وتصحيح العقيدة، وحسن الظن باهللا وتصحيح املمارسات 

  .التعبدية
ألن السلفية يف اجلزائر بصفة عامة ومدينة غليزان بصفة خاصة 
لديها إيديولوجية واضحة تتلخص يف عقيدة التوحيد، هذه العقيدة 

األفكار واجلماعات، اليت أعطت ملعتنقيها اجلرأة النتقاد األشخاص و 
وتريد حصر التدين يف سياق حمدد بدقة يف إطار النص املقدس أي 

  .الدليل، وهذا هو التدين الصحيح بالنسبة للسلفيني
كما نلمس اسرتاتيجيات دخول الفضاء احمللي لدى العناصر 
السلفية، يف املشاركة يف نشاطات املسجد باإلحسان واملشاركة املالية 

املساجد، وهذه التصرفات كانت تؤثر على بعض  يف أجهزة وعتاد
األئمة، حبيث كان يقوم السلفيني املعروفني باليسر املادي باإلنفاق 
على طلبة القرآن وحىت اإلمام يف حد ذاته، وأيضا دعوته إىل الوالئم  

، هذا ما جعل بعض األئمة )تقدميه(كاألعراس واخلتان والعقيقة و
الكلمة والرهان هنا رهان اجتماعي  يتعاطفون مع هذا املنهج، ألن

لكسب ود أصحاب املال وما يتبع ذلك من امتيازات، وأصبح بعض 
األئمة يلقون دروسا وحلقات من كتب ابن القيم وابن تيمية وغريهم 

على " كان السلف"من مشايخ السلفية، وأصبحنا نسمع بكلمة 
الء األئمة املنابر، واستثمر السلفيون يف هذا بإهداء بعض الكتب هلؤ 

  .حول منهجهم

كما كان للسلفيني عمل كبري ومهم جدا على املستوى األسري، 
األبوين، اإلخوة، األخوات واجلدين، حبيث جرت نقاشات ساخنة 
حول طريقة التدين وتأدية الطقوس التعبدية، فحاول الشباب املتدين 

تدين باملنهج السلفي تغيري ذهنيات التدين الطرقي أو ما أطلقوا عليه 
األولياء الصاحلني، القائم على العاطفة دون أي سند شرعي، وهكذا 
أصبح السلفي مبثابة املراقب للممارسات التعبدية داخل الفضاء 
احمللي، يشنع ويعطي البديل، وهذه قمة التصفية والرتبية، اليت هي 

  .منهج نبوي حسب األلباين
، )ْ  ْ ع م     ّ الط  (أما فيما خيص اعرتاضهم على طقوس الوعدة أو 

م إىل  خاصة وعدة سيدي احممد بن عودة، مل يصلوا من خالل دعو
ايقافه، لكن وصلوا إىل رد بعض الناس خاصة يف الوسط احلضري 
ا  عن الذهاب وحضور هذه الطقوس، ألن الوعدة معروف عليها أ
جتمع عروش وقبائل على كامل تراب املدينة وقد يتجاوزه، معروفة 

الفضاء الريفي، كما نشرت السلفية فكرة الشرك ، مبعىن بقبائل فليته
للتشنيع على طقوس هذه الوعدة، واالختالط والبدع، وبدأت 
  .أفكارهم تلقى قبول وصدى لدى العامة خاصة لدى جيل الشباب

وهذه املمارسات والتواجد املكثف يف الفضاء احمللي بالزي 
واملفيت واملمارسة، جعل من السلفي يصبح مبثابة املرجع الديين 

األسري، ومفيت احلي يف حالة عدم وجود إمام، وأصبحت فتاويه رمبا 
تنافس فتاوى اإلمام ذاته، وهذا خاصة إذا كان السلفي معروفا 
مبستواه العلمي، كأن يكون حامال لشهادة ليسانس مثال، فيصبح 

  .مكمن ثقة عند بعض العوام يف بعض القضايا الدينية اليومية
  :دل المفاهيمالصدمة األولى وتب

                                    ُ           معظم أدعياء السلفية من الشباب الذين أ جريت معهم 
املقابالت، ينحدرون من أوساط حضرية جبذور ريفية، كانت هلم 
جتارب خمتلفة أوصلتهم يف آخر املطاف إىل اعتناق وتبين املنهج 
السلفي، الذي يعترب مبثابة حركة تدين جديدة حتاول إجياد مكان هلا 

                        ُ             ، لقد كانوا أناسا عاديني ي صلون بالسدل )11(ليداخل اجملتمع احمل
 ُ                                                   وي صلون مع الناس وال ميلكون أية مالحظات عليهم، مث تأثروا 
واحتكوا باألفكار الدينية عامة، فقد كان هناك احتكاك وتأثر 
بالوالدين منذ الصغر الذين ترك فيهم الفيس طينة التدين، مث حصل 

أي كان هناك تنقل بني احتكاك باإلخوان والتبليغ والقطبيني، 
الحمد هللا احتككت بجماعات كثيرة، احتككت "اجلماعات 

، وكان بعضهم ال يعرف حىت )12("باإلخوان منذ أن كنت صغيرا
ّ                                   التفريق بني اجلماعات، ومت  ذلك على مستوى مسجد املدينة العتيق                       
وهو مسجد ابن جادور، كان البعض منهم حيضر احللقات اليت كان 

ّ         ي در س فيها ف قه السيد سابق، وهذه كانت البذور األوىل اليت علمت ُ  



 
 

239 

الشباب اخلروج عن املذهب املالكي يف الفقه، وهنا ظهر مصطلح 
ُ ّ  الس ن ة، أي الدين ي أخذ بالس ن ة        ُ              ّ ُ   .  

ويف الفرتة اليت كانت فيها األوضاع األمنية مبدينة غليزان متوترة 
كانت غليزان ملتهبة مثل الرصاصة في موضع "جدا 
، كان معظم الشباب )1994/1995(، أي سنوات )13("اإلطالق

، )سنة 18إىل  16(السلفي اليوم يبلغ من العمر أنداك ما بني حوايل 
وغالبيتهم كان لديهم يف أسرهم من صعد إىل اجلبل يف صف اجلبهة 

، هناك من كان أخوه، ابن عمه أو عمه، FISاإلسالمية لإلنقاذ
لسجون، وهذا ما أعطى والبعض اآلخر كان لديهم أقارب داخل ا

إحساس بامليل إىل اجلهة األخرى، أي الفيس أو كما يسمونه اجلبهة 
على حساب النظام، حيث كانوا حيملون نوعا من الكراهية واحلقد 
على النظام، وكان هذا وليد اإلحساس بالظلم، كما اعرتفوا أنه كانت 

كموا هناك صحوة بدأت جديدة يف اجملتمع اجلزائري بكامله، لكن ح
ا كانت صحوة إخوانية، وليست صحوة دعوة جادة، مبعىن  عليها أ
صحوة مبنية على مصلحة، والدين ميثل اللباس أو الغطاء للوصول 
إىل هذه املآرب، وكانت صحوة خالية من التصفية والرتبية، أي 
دخلت حتت لواءها العديد من التيارات واألفكار املختلفة، أو مبعىن 

وكانت اإليديولوجيا السائدة يف تلك الفرتة، هي  أصح كانت خليطا،
فكرة التحريض واخلروج على احلكام، فمعظم املبحوثني كان يسمع 
أشرطة عبد احلميد كشك، وحيفظ عن ظهر قلب كتب السيد 
قطب، حممد قطب، القرضاوي، الغزايل، املودودي وحسن البنا، وهذا 

الشباب جتاه الفكر كان يشتغل، ويستغل احلماس املوجود لدى 
                                          ّ               اإلسالم وحلم إقامة الدولة اإلسالمية املنشود، وكف ر األنظمة وقال 
باجلاهلية املوجودة يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة يف تلك الفرتة، 
إذن شباب تأثر مبا هو موجود أمامه من بضاعة إيديولوجية، وأكثر 

ن كنت كل مرة مرة انسحب م" التنقل بني التيارات واجلماعات 
 هذا التيار وأذهب لذاك، وكنت متأثر بأصحاب الفيس

FIS")14(.  
لتأيت فرتة اخلروج من الفضاء احمللي، والصدام بفضاء أكثر 
حضرية واتساعا على املستوى اجلغرايف والفكري، وحىت من جانب 
احلرية وارتفاع الضغوط، فكانت الفرصة بالنسبة لبعض الشباب 

، )1996/1997(بكالوريا يف سنوات املتمدرس، الذين حتصلوا على ال
مبعىن أصبحوا جامعيني، وهذا الذهاب واإلياب بني املدن 

)15(الكربى
métropoles ) وهران، اجلزائر العاصمة، قسنطينة

ومدينة غليزان، بدأت النواة األوىل للفكر السلفي العلمي ) ومستغامن
اء بالتغلغل، ويف هذه الفرتة حصلت االحتكاكات األوىل بني أبن

مدينة غليزان الذين ال يزالون متعاطفني مع اجلبهة، وباقي األفكار 

أنا " األخرى املوجودة داخل األحياء اجلامعية ومدرجات اجلامعة 
حيث   أول واحد احتككت به هو س كانت تربطني به عالقة،

كان أخوه صعد للجبل وأنا أبي كان في السجن، وكذلك من 
كنا نحمل نفس المشاعر   c’est à direعائلتي من صعد للجبل 

  .)16("نحو القضية والموقف تجاه الحكومة
ودارت عدة لقاءات بني الطلبة اجلامعيني الشباب وبني زمالءهم 
اآلخرين الذين مل يسعفهم احلظ يف الذهاب إىل اجلامعة، وكان 
ا  شغلهم الشاغل هو احلديث عن التحركات والعمليات اليت يقوم 

وا؟ هناك عملية؟ ماذا فعل أخوك؟ أين هو مباذا قام FISالفيس 
  أخوك؟

فنجد أنه كان هناك جتاوبا كليا وكامال بني الشباب يف املسائل 
الراهنة أنداك، خاصة حول اخلروج على احلكومة، لكن بعد مرور 
ستة أشهر األوىل يف اجلامعة، بدأت حتدث الصدمات والصدامات، 

وفتاوى نشرها علماء  ألن الشباب اجلامعي اصطدم حبقائق وكتابات
ودعاة التيار السلفي العلمي، فحواها أن احلرب املعلنة يف اجلزائر 
ذه الرؤية  ليست جهادا بل هي ثورة خوارج، وبدأوا يقتنعون 
م كان لديهم أتباع من أصدقائهم يف مدينة  السلفية، مع العلم أ
م تابعني هلم على مستوى الفكر والرؤي ة غليزان، كانوا يعتربو

م كانوا حيفظون الكتب اليت يستقون منها  واملنهج، وهذا حبكم أ
ا على اآلخرين، واستمر معهم هذا بعد  األفكار اليت يسيطرون 
تعرفهم على املنهج السلفي، وبدأ ذلك التجاوب وتلك احلرارة 
والعاطفة اجلياشة جتاه قضية الفيس يهفت وينخفض وينقص، ومل 

كما كانت من قبل، ألن احملل الذي تصبح الكلمات تشحذ اهلمم  
إن (هو القلب والعقل تزعزع وأخذ صدمة، وبدأ اخلطاب أالتكايل 

والغري واثق واملتحمس حول قضايا ويل األمر يظهر على ) شاء اهللا
الشباب الذي يبدو أنه تأثر بالفكر السلفي العلمي، وبدأت 

م مع العائلة واألصدقاء تأخذ جمرى النقاش وتغيري  املفاهيم عالقا
ذ  موقف من اجلبهة وموضوع األزمة الدموية يف  ْ                                       وتوضيح الصورة، وأ خ   ْ  َ                

وفي يوم من األيام صارحني وقال لي أريد أن نتناقش أنا "اجلزائر 
وأنت حول موضوع والمهم إذا لم تقتنع بالموضوع سنبقى 

  .)17("إخوة
ام الفيس باجملازر والدماء اليت ت   راق،                                                      ُ واملوضوع املقصود هنا هو ا

امات ت صوب إىل الفكر الذي أوصل البلد واملدينة إىل                ُ                                         وبدأت اال
م كانوا شبابا واغرتوا بأناس وكتب  هذه احلال، فبدأ خطاب أ
م كانوا رؤوس الفتنة، وأن   ومؤلفني ليسوا حىت بعلماء، واعتربوهم أ
كتبهم هي اليت كانت متدهم باحلماس وتأسرهم باإلعجاب، الناجم 
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سن وقلة العلم ونقص اخلربة يف الواقع، واعتربوها هي عن حداثة ال
م إىل  م والكثري من أفراد عائال م وجريا الكتب اليت أوصلت إخوا
ما هم عليه اليوم، أي صعدوا إىل اجلبال، ألن الكلمات كانت 
مشحونة بالثورة، مشحونة باالنقالب، مشحونة بالتغيري، مشحونة 

                  ّ                  دون أن تتكلم عن الل ب والواقع، وتقول باالنتفاضة وبتغيري الواقع، ب
غريوا أنفسكم من الداخل تتغري أحوالكم من اخلارج، وهي كلمة أو 
مقولة مشهورة عن األلباين ساقها عن احلسن البنا، وأصبح حاهلم  
كما عربوا عنه كاجلمرة عندما تدخلها يف املاء، مبعىن كل أحاسيس 

دأ حيل حملها أفكار التضامن وامليل إىل جانب الفيس تبخرت، وب
ُ         التجريح والتعديل للشيوخ واملفكرين والك تاب، الذين أ عترب وا رؤوس     ُ            ُ                                     
الفتنة، منهم سيد قطب، سفر احلوايل وفهد العودة، وبدأ اخلطاب 

   .            ُ                 الديين اجلديد ي صفي أذهان الشباب
  :خطوة على الطريق السلفي وبداية المضايقات
الء الشباب باملنهج بودنا أن نطرح تساؤال حول كيف التزم هؤ 

  السلفي؟
هناك عدة مسارات منفردة وخمتلفة للسلفيني أوصلتهم إىل فكر 
وطريق واحد، لكن رمبا خيتلف على مستوى التصور والفهم وحىت 
الغرض، فهناك شباب قدم إىل مدينة وهران من أجل العمل، وكان له 

ندهم                                                ُ      أصدقاء متكنوا من الذهاب إىل اجلامعة فيصبح يزورهم وي قيم ع
باحلي اجلامعي، وتأثر بتوجههم السلفي، وأصبح حيضر احللقات 
معهم، وهكذا رويدا رويدا يتعرف على املنهج السلفي، وبدأ يعيش 

  .من العامية إىل السلفية rites de passageما نسميه طقوس العبور 
والبعض اآلخر تعرف على السلفية من خالل دخوله حلفظ 

آنية مثال، بالرويبة بالعاصمة، حيث كان القرآن الكرمي يف مدرسة قر 
صاحبها أو مالكها سلفيا له سلطة النفوذ واملال، فوظف معلمني 
وأئمة سلفيني على نفقته لتعليم وحتفيظ القرآن والفقه واحلديث 

  .والنحو على الطريقة واملنهج السلفي
ومنهم من كان يف البدايات األوىل لالستقامة والتدين فوجد 

أو مجاعة اإلخوان ونشاطهم، فحضر حلقهم، لكنه أمامه تيار 
سرعان ما ذهب للحي اجلامعي والحظ موضة التدين اجلديد، القائم 
ُ    على طقوس مظهرية وتعبدية وحىت اعتقادية مغايرة، ومنهم من ط رد                                                        
من بيت أبيه لسنوات طويلة وصلت إىل مخس حىت ست سنوات، 

اخلالة، هناك من   وعاش معظم هذه الفرتة بني احلي اجلامعي وبيت
كان مخارا وسارقا وشابا يتعاط املخدرات وميارس االعتداء يف 

، واالنتماء إىل مجاعات األشرار، مبعىن أنه كان Agressionالطرقات 
لديه ماض غري مشرف يف طريق االحنراف واجلرمية، لكنهم استقاموا 

م كانت تراودهم فكرة أن  ومتسكوا بشدة بالتدين السلفي، أل
  .فران يأيت بشدة التدين وكثرة التعبد والدعوةالغ

وبعد ما استقاموا حافظوا على مكانتهم ورهبتهم وسط 
م أحد، وهم دوما على استعداد  اجلماعات املنحرفة، مبعىن ال يقر
م ملتحني وسلفيني، وكانوا ي عتربون                                                    ُ       ملمارسة العنف ضد هؤالء رغم أ

يف بعض املناطق اخلطرة  مرجعا ومالذا لبعض السلفيني الذين يكونون
السوق، سطال، الزرقاوي، مشرييك، الطوب والقرابة (من املدينة 

، يعين يأيت سلفي ويشتكي أمام بعض اإلخوة السلفيني )إخل...
ِ      ُ  ُ            املعروفني باالحنراف قبل االستقامة بأنه س ر ق أو أ عت دي عليه من   ُ                                   
طرف مجاعة ما، فيكفي أن حيدد له يف أي منطقة حصلت له هذه 
احلادثة، وهو من قبل كان لديه خريطة الشبكة اإلجرامية وحدود كل 

، ويقول له فيما بعد سنأتيك بأمورك، réseau)(مجاعة إجرامية مبعىن 
ا،  سواء مال أو أشياء هاتف نقال، ساعة أو غريها وفعال يأتيه 

ا  شيمي، (وبقي بعض السلفيني حمافظا على لغة اجلرمية ومصطلحا
، شوخان، قيصر سرايا، كليخ،  ْ               ف قل ت  ، وهي مصطلحات )اخل...َ  َ 

تستعمل عند بيع أو شراء املخدرات، لكن مع املعروفني باالحنراف 
م يعتربون لغة احلوار والتخاطب مع اجملرمني أساسية  واجلرمية، أل
ا،  للحفاظ على الصورة واملكانة اليت بنوها أيام اجلاهلية كما يسمو

م وحضورهم، وال أي قبل االلتزام السلفي، وب م ال يزالون على قو أ
مازال على (يوجد أي شخص ينقص من مكانتهم أو يأخذها 

  .)ديدانو وحتى واحد ما يطيحلودراعو
وهناك من كان أبوه مخارا وعاش حياة متوترة داخل األسرة، 
فحاول أن يتخذ مسارا آخر ويعوض ذلك القلق بالتدين، وهناك من 

العسكرية، من خالل من ذهب من  عرف السلفية داخل الثكنة
السلفيني إىل تأدية مهام اخلدمة الوطنية، وقيل يل حىت أن مسجد 
              ً                                               الثكنة كان مملوء  بكتب ورسائل ابن باز والعثيمني واأللباين، وتساهل 
بعض القادة مع هذا الفكر وأحيانا تضامنهم وتعاطفهم مع أفراد 

وال يثريون املشاكل                     ُ                   اجليش السلفيني الذين ي ظهرون والء واحرتاما،
، حبيث يشغلون )مهندس/ليسانس(باإلضافة إىل تكوينهم العايل 

مناصب ضباط، وهناك من السلفيني من أشرف على أمور املسجد 
  .بالثكنة، كصالة األوقات والرتاويح يف رمضان

وبدأت فرتة طلب العلم واالجتهاد يف مساع األشرطة، وقراءة 
َّ                شباب السلفي مه  ة عالية يف الطلب الكتب والرسائل، وكانت لدى ال ِ             

واليت كانت موجودة عند قراءة ومساع املعلومات واألفكار الدينية 
اشتريت شريطا لشيخ اسمه علي حسن "السابقة لألفكار السلفية، 

، هنا )18( )صفة الغرباء(الحلبي، أول شريط اقتنيته لهذا الشيخ 
ته غربة هوياتية، ومن خالل هذا التصريح جند أننا أمام شباب أصاب
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أو لنقل غربة مشروع جمتمع ذهب حتت وطأ العشرية السوداء، اليت 
 ُ                                                    ظ لمت فيها أجيال من حق العيش العادي واآلمن، لذا أصبحوا 
يبحثون عن غربة دينية، وأصبح الشباب السلفي الغليزاين حيس 
بالفرق الكبري حسب تعابريهم، ما بني األشرطة الوعظية اليت كانت 

بد احلميد كشك وسفر احلوايل وفهد العودة وغريهم، وما ُ       ت سمع لع
"                       ُ                                  بني األشرطة املنهجية اليت ت ريب اإلنسان يف املنهج وتعلمه العقيدة 

أحسست بأن هناك فرق كبري وشاسع،أنا كنت أمسع الشريط يف تلك 
الفرتة فأحفظه، وأخزنه يف رأسي، ولكنه كان كالما عشوائيا 

رطة الشيخ عبد احلميد كشك مثلي،  ومتفرعا،فال يوجد من مسع أش
شريطا، جتد العنوان يف واد واحملاضرة يف  70أو  60كان لدي قرابة 

واد، فاملهم أين أحسست بأنه هناك فرق كبري، حبيث أنه يستدل 
 .)19("منقح بأحاديث وختريج األحاديث، علم

وبدأ الشكل يتغري بتغري الفكر واإليديولوجية، فبدأ ظهور اللحية 
يص بعد أن غابت لفرتة معينة يف الوسط احمللي، وكذا والقم

املمارسات والطقوس التعبدية اجلديدة بالنسبة للعوام، صالة حتية 
إخل، ...املسجد يف أوقات النهي، رفع اليدين عند كل تكبرية انتقال 

وبدأت الصعوبات واملشاكل تتهاطل على هؤالء الشباب، فمن كان 
وم على منصبه، ومن كان تاجرا يتعرض                       ُ   موظفا عند الدولة أصبح ي سا

للمضايقات عند كل حاجز أمين، ألنه حسبهم كانوا ينظرون إليهم 
م ميثلون اجلهة األخرى أي الفيس  أو حيملون فكرهم أو ) FIS(أ

متعاطفني معهم على األقل، فقبل أن يقوم رجل األمن بتفتيش 
" والفواتري  السلعة أو السيارة والوضعية القانونية للسجل التجاري
، le registreكنت أعمل تاجرا مع الوالد وال نملك سجال تجاريا

        ُ                                         وقبل أن أ عفي لحيتي لم يكن رجال األمن يوقفونني عند 
الحواجز األمنية، ألن الوضعية األمنية هي التي كانت تهم الدولة 

يطلب بطاقة  )20("ولم تكن تهتم بالتجارة، طرابندو ما طرابندو
يسأل من أنت؟ ومن أين؟ وماذا تعمل؟ وماذا حتمل؟  اهلوية الوطنية،

وكانت هذه احلالة تتكرر يوميا، ألن بعض صغار التجار كان يتسوق 
يوميا إىل األسواق األسبوعية املوزعة على بلديات وقرى املدينة، فمثال 
يوم السبت يكون السوق يف مدينة منداس، واألحد يف يلل واالثنني 

أو بوقادير ) مستغامن(، الثالثاء بوقرياط )تيارت(بني زمورة أو الرحوية 
، واألربعاء يلل كذلك، واخلميس سوق مدينة غليزان )الشلف(
)centre( واجلمعة سوق ماسرى ،)وهكذا كل أيام )مستغامن ،

األسبوع، ومن بني املشاكل اليت لقيها هؤالء السلفيني اجلدد، 
راج أية وثيقة مشاكل من الناحية اإلدارية أي لدى الذهاب الستخ

شخصية أو متعلقة بالعمل فيتعرضون إىل وابل من التفتيش ما 
امات ونظرة دونية يف الفضاء العام، اي كما  جيعلهم عرضة لال

مواطن من الدرجة الثانية ولن تدخل مثل شخص " مساها أحدهم 
  .)avec costume"()21(يكون يرتدي بذلة رسمية، مكستم 

ُ َ                     م ل سنات كثرية بني الشباب كما كانت حتدث احتكاكات و 
م  موهم بأ السلفي حامل منوذج التدين اجلديد وبني العوام، الذين ا
أتوا بدين جديد، وملاذا ال يتبعون الناس يف تدينهم؟ كانوا يردون وإذا  
كان الناس كلهم خمطئني هل نتبعهم يف اخلطأ؟ فالكثرة ال تعين احلق، 

ألمن ووصلت حىت ألولياء ووصلت األمور إىل إيداع شكاوى لدى ا
م يريدون إحداث الفوضى والفتنة  موهم بأ أمور هؤالء الشباب، وا
بني الناس وداخل املساجد، إذن فالظاهر كان هو املعارضة هلؤالء 
الشباب فقد وصلت األمور إىل حد السب والشتم وكما قال أحدهم 

ا ، وكان بعضهم أحين)22("يقيمون حولنا التجمعات والحلقات" 
يتعرض للسحب من داخل الصالة، أي وهو يصلي ينهض بعض 
عوام الناس وأغلبهم كانوا شيوخا فيسحبون هذا السلفي وخيرجونه من 
الصالة، خاصة صالة حتية املسجد قبل أذان املغرب، وهذه الظاهرة  

سنة،  14إىل  13كان يتعرض هلا صغار السلفية أي لديهم حوايل 
 يتعرضوا هلذا النوع من املضايقة، سنة مل 20إىل  18لكن الشباب 

م تعرضوا حىت للبصق من طرف اإلمام   .وقال بعضهم أ
فأئمة املساجد الذين دخل عليهم رهان خطاب جديد ، ال 
يتقنون قواعده وال أساليبه، إذن رهان منافسة على مستوى اخلطاب 
وآلياته وعلى مستوى الفتوى، وحىت مكانة اإلمام داخل اجملتمع 

أصبحت حمل رهان، ألن حسب السلفيني كانت هناك  احمللي
وليكن في علمك أن " تعليمات صارمة ملناهضة املنهج السلفي 

ُ               المساجد كانت مراقبة مراقبة شديدة، و ضعت عليها عين                                    
م من )23("النسر ، كما عاىن هؤالء الشباب حسب تصرحيا

              ُ                                       التصنيفات اليت أ طلقت عليهم من طرف الناس وسكان املدينة، 
م وهابيني، وهذا رمبا خاص ببعض الفرق  فالبعض ينظر إليهم على أ
والتيارات واجلماعات األخرى املنافسة علي الساحة الدعوية، ألنه 
تصنيف قائم على وعي وعلم بواقع الدعوة، والبعض األخر ينظر 
م   م من أصحاب اجلبل أي إرهابيني، واألخر على أ إليهم على أ

النظرة اليت كان ميتلكها املتضررين من األحداث، كانوا يقتلون، وهذه 
                                     ُ                    مبعىن من كان هلم أوالد ماتوا أو مبعىن أصح ق تلوا يف تلك الفرتة من 
طرف اجلماعات اإلرهابية، والبعض األخر من مات أبناءهم يف 
م حىت  م ورطوا أوالدهم وغرروا  اجلبال كانوا يتهمون السلفيني بأ

ن يتمتعون هنا، كان هناك اصطدام أصعدوهم إىل اجلبال وهم األ
موا السلفيني بالعمالة  أيضا مع حاملي الفكر التكفريي، الذين ا
للنظام وأرجعوا ذلك إىل هامش احلرية الذي لقيه اخلطاب السلفي 
العلمي ومعتنقيه من طرف الدولة، عكس اجلماعات األخرى، 



 
 

242 

م املعاكس    َّ  أث ر  )أي خطاب السلفية العلمية(واعتربوا أن خطا
  .عليهم أكثر مما أثرت عليهم الدولة

وكانت هناك متابعات من عناصر األمن، وكل مرة يتعرض هؤالء 
الشباب الذي دخل مدينة غليزان بعد الغياب القصري الذي دام سنة 
أو سنة ونصف، ودخل هؤالء املدينة باللحية والقميص والطاقية 

هم ميول إىل احلزب ، على أساس أن لدي)القبعة البيضاء فوق الرأس(
تلك الفترة تلقينا مضايقات من طرف األمن كانوا يأتوننا " احملظور

لمسجد دالس، المخابرات عندما سألونا أين نقيم قلنالهم في 
ُ                       ُ                     حي دالس، و لدنا في والية غليزان وكب رنا في والية غليزان،          
أخذوا عنا بعض المعلومات، وقالوا لنا في هذا األسبوع إن شاء 

  .)24("               ِ                          كونون قد حلقتم ل حاكم وتبتعدون عن هذا األمراهللا ت
ألنه حسب تقديرهم املنهج السلفي مل يكن معروفا يف مدينة 
غليزان، كما كان يف العاصمة أو وهران أو املدن الكربى، اليت كان 
اية الثمانينات وبداية التسعينات ويف زمن اجملازر كان  موجودا فيها 

يف مدينة غليزان مل يكن موجودا حسب  الناس يعرفون املنهج، لكن
بعض التصرحيات ألقدم العناصر السلفية، ألنه أول ما ظهر على يد 
             َّ                                       سبعة أشخاص عد دهم يل باألمساء، منهم التجار الصغار وطلبة 
اجلامعة وحفظة القرآن، وأعجبتين مناقشة تنم حول شرعية التواجد 

ن مدينة وهران داخل الفضاء احمللي، دارت بني شاب سلفي عائد م
حبي الطوب  02وعون أمن من الشرطة يف مقر األمن احلضري رقم 

ربيعا فقط، ونصها ما  19ابن  2000وهو يف تلك الفرتة أي سنة 
ألن اللحية في تلك الفترة لم نعفيها النتهاج فكر حزب " يلي 

ُ  َّ  سياسي معين أو ما شابه، أو من أجل مصلحة، أعفيناها س ن ة                                                   
همناهم أن هذا المنهج ليس منهج ثورة، هو وتكلمنا معهم وأف

منهج كما كان عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي 
اهللا عنهم، وذكرنا لهم بأنه كان أبائنا وأجدادنا، هذه من عادات 
المسلمين والعرب إعفاء اللحية وإطالتها، والجزائر بلد عربي 

نه كان أبائنا وأنتم تقولون بلد عربي وبلد مسلم، قلنا لهم أ
وأجدادنا يطيلون لحاهم ويلبسون فوق الكعب، وهذه صورة 
رأيتها أنا عندما كانت معلقة في البلدية القديمة، متصورين 
بالسراويل القديمة التقليدية فوق الكعب، كانت البرانيس قصيرة 
وعباءات قصيرة وملتحين، واألمير عبد القادر رحمه اهللا ملتحي، 

بن باديس وجمعية العلماء المسلمين وبوعمامة ملتحي وا
واإلبراهيمي والشيخ العقبي كلهم ملتحين، فليست اللحية هي 
المشكل، أعطيك مثال أن هناك أناس نفذت عمليات إرهابية 

  .)25(هنا في غليزان حالقي اللحى

فهنا نلمس ذكاء االنتقال من االستدالل بالنص على حكم 
احمللي وأصول املنطقة الريفية،  إعفاء اللحية إىل االستدالل بالواقع

مرورا باستدالل متمثل يف سلطة التاريخ ورموز الدولة وعلى أن 
مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة كان ملتحيا، وعلى أن من قاوم 
م كان  م يتهمون هؤالء بأ االستعمار كان ملتحيا، مع العلم أ

اء املسلمني لديهم فكرا صوفيا طرقيا، وصوال إىل رموز مجعية العلم
                ُ                                            اجلزائريني، الذين ي عتربون من أحيا وأصلح أحوال اجلزائريني الدينية 
واهلوياتية أثناء الفرتة االستعمارية، وهذا ينم على ذكاء وإسرتاتيجية 
هؤالء السلفيني من أجل اإلقناع مبنطق التواجد داخل فضاء حملي، 
ة فهناك إذن حلية سلفية وحلية حزب حمضور كما يقولون حلي

  .1990التسعينات 
ّ                                  ويف تلك الفرتة كان هم  هؤالء الشباب هو الثبات على املنهج                    
اجلديد واالستقامة عليه، وعدم إعطاء الفرصة لألمن من أجل تتبع 
األخطاء واهلفوات اليت يقعون فيها، لتصل املضايقات إىل األسرة، 

شاكل حبيث كان يعترب أولياء هؤالء الشباب أن أبناءهم جيلبون هلم امل
من خالل هذا النمط من التدين، فكان هناك صراع دائم وحمتدم 
بينهم وصل إىل حد طلب حلق اللحية أو عدم دخول البيت، 
م،  وحقيقة هناك من التقيناهم أمضوا سنوات وليس أشهرا خارج بيو
لكن هناك أفراد آخرين حبكم األصول الريفية احملافظة مل يتلقوا هذا 

  .النوع من الصعوبات
م فيه أهل الشرك يف جمال  كما أقر البعض أن تدينهم حار
م يف  م أقار م أهل البدع يف جمال الدعوة، وحار التوحيد، وحار
جمال املسائل األمنية، لكنهم أقروا أن هذا من البالء، وحىت األنبياء 
        ً                                                  تلقوا بالء  وهم كانوا يؤدون يف رسالة نبوية، ووظيفتهم هم كانت 

وهذا ما أعطاهم صربا وجلدا على كل هذه مهمة األنبياء 
ا محاس وتعنت الشباب وتصلبه ملواقفه  االبتالءات، لكن حنن نراها أ
م  خاصة القائمة على النص ورفض تدين اآلباء واألجداد، و
وتعطش شباب يبحث عن هوية دينية ليس هلا يد يف األزمة اجلزائرية 

من رايات دعوية آنذاك، والبحث عن موقف من كل ما هو موجود 
  .يف الفضاء العام احمللي

  :خاتمة
ستكون هذه اخلامتة عبارة عن بعض النقاط والنتائج املستمدة 
من ميدان الدراسة، نبدأها ببعض النتائج العامة لنخلص إىل نتائج 

  :أكثر دقة مرتبطة بالفضاء احمللي الذي هو مدينة غليزان، فنقول
يف التفسري بني  décalageجيب االعرتاف أن هناك فارق 

  .األجيال، خاصة على املستويات احمللية أين تكثر الروح اجلماعاتية
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جيب عدم البحث عن تدين قائم على روح االنتصار والغلبة، بل 
التدين على أساس النقاش والتفاوض، ألنين لو قمت اليوم بتكسري 
وحتطيم اآلخر فسأحطم نفسي بيدي، ألنه يستحيل التفكري يف 

  .كامل وأبدي يف التاريخ اإلنساينانتصار  
كانت هناك رسكلة دينية للشباب يف اإلطار احمللي منذ فرتة ما 
قبل السلفية، ما مسح بتجهيز شباب املنطقة الستقبال أي فكر أو 
                                                            ً  إيديولوجية دينية أخرى، كالسلفية مثال، إذن السياق احمللي كان مهيأ  

ظهر حقيقة يف املشهد الستقبال العامل الديين اخلارجي، وهذا ما ي
  .العام للحقل الديين احمللي

السلفية العلمية مبدينة غليزان كانت وليدة موقف سياسي، رافض 
لدخول املعرتك السياسي باسم الدين والتدين، ليصبح فيما بعد 

  .خطاب معاكس ضد اجلماعات اإلرهابية
ُ                                                   ت طالب السلفية اليوم يف غليزان باالعرتاف من طرف السلطة 

تمع، نظري ما قدمته من خدمات على املستوى الفكري واجمل
واملنهجي، الذي عمل على إيقاف فكر التكفري واخلروج وفكر 

  .احلركات اإلسالمية ذات الطابع السياسي
ّ                 متثل السلفية عن رغبة جيل من الشباب حص ل نوع من املستوى                                     
الدراسي والوعي الديين، أراد نوع من الفردانية عن طريق تطبيق 

عاته وتدينه اخلاص، الرافض للخضوع ملنطق تدين اجلماعة، مبعىن قنا
تعبري عن جيل ثائر وخارج عن أعراف اجلماعاتية، يريد إقامة تدين 

  .                                  ً             على أساس قناعاته الفردية وليس إرضاء  ملنطق اجلماعة
كان للممارسات والتواجد املكثف يف الفضاء احمللي، بالزي 

ي يصبح مبثابة املرجع الديين، والطقوس أثر كبري بأن جعل السلف
واملفيت األسري، ومفيت احلي يف حالة عدم وجود اإلمام ويف بعض 
احلاالت بوجوده، إذا خالفت فتواه املنطق السلفي القائم على الدليل 

  .وخمالفة مشاخيهم
  :الهوامش
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ّ  َّ                                        وال حاجة، أو من أجل مصلحة، ربيناها س ن ة وهدرنا معاهم وفهمناهم أن هذا املنهج ما                                    
لصحابة هوش منهج تاع ثورة، هو منهج كيما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وا

وجدودنا، هذه من عادات املسلمني ) أباءنا(                                  ُ      رضي اهللا عنهم، وذكرنا هلم بلي كانوا ب ياتنا 
والعرب كانوا يربو اللحية، اجلزائر بلد عريب وأنتم تقولون بلد عريب وبلد مسلم، قلنا هلم  
ت        ُ                                                                       كانوا ب ياتنا وجدودنا يربو اللحية ويلبسو فوق الكعب، وهذه مصورة شفتها أنا مني كان

يف البلدية القدمية مصورين السراويل القدم فوق الكعب، كانوا الربانيس قصار وعبايات 
قصار وملتحني، واألمري عبد القادر رمحه اهللا ملتحي، وبوعمامة ملتحي وابن باديس 
ومجعية العلماء املسلمني واالبراهيمي والشيخ العقيب كلهم ملتحني، ماشي اللحية هي 

ن هناك ناس نفذت عمليات إرهابية هنا يف غليزان حالقني املشكل، نعطيك مثال أ
  ".اللحى
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  إجراءات و  واقع :في الجزائر المرأةالعنف ضد 
 بوعالق كمال

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية قسم علم االجتماع جامعة معسكر

إىل ظاهرة شديدة اخلطورة ، تربك اجملتمع العنف في الجزائر حتول 
ظل فشل احلل األمين ، ولذا فمن الضروري  بكامله وخاصة يف

التفكري وجبدية من قبل املسؤولني والباحثني يف ميدان العلوم 
املمارس   األسرياالجتماعية، ويشكل مدى انتشار ظاهرة العنف 

املختصني على اعتبار أ،ه من الصعوبة  معظم اهتمامضد املرأة حمل 
عنف ضد املرأة الن دقيقة حول حاالت ال إحصائياتحتديد  إمكانية

أو  5هذه القضية حساسة ، واليت بدأ احلديث عنها يف اجلزائر منذ 
سنوات فقط ، ترتبط بالكثري من الطابوهات حسب ما أدىل به  6

الربوفيسور مصطفى خياطي ، هذا ما جيعلنا ندق ناقوس اخلطر 
هرة هذه الظا يرتنب، ملا قد  واألخالقيةوالدينية  اإلنسانيةلرتاجع القيم 

   )1(.واجملتمع  األسرةمن تبعات سلبية على 
قائم يف اجملتمع اجلزائري ، غري أنه أخذ بالتناقص  األسريالعنف وان 

نتيجة تغري أمناط السلوك والتعليم وجهود احلركة النسائية وصرامة 
موضوعا من احملظور تناوله  األسريالعنف  وال يزالجهاز القضاء ، 

، ومع ذلك فقد  األخرىلكثري يف اجملتمعات يف اجلزائر ، مثلما هو ا
، الندوات اجلامعية ، واألحباثشكل موضوعا لعدد من املشاريع 

مساعدة قانونية  األسريوتتلقى النساء الاليت كن ضحايا العنف 
ورعاية طبية ، وخاصة فحص طيب جيريه الطبيب،  ويف حاالت عنف 

   )2(.نساءجنسي حتصل على فحص طيب يقوم به أخصائي طبيب ال
، سواء يف املنزل أو مسألة العنف ضد النساء في الجزائر إن

خارجه، تستدعي بدورها استنفار السلطات العمومية اليت عالوة على 
التثقيف نشر  إىلواملرأة ، تسعى  األسرةإقامتها جملسا يعين بقضايا 

وكذلك يف أوساط خمتلف شرائح اجملتمع من  ،بني التالميذ يف املدرسة
 إىل، وذلك بتجرمي التحرش اجلنسي مثال، ومن جهة أخرى  جهة
مراكز الشرطة ، (هيئات توجيهية لدى اخلدمات العمومية  إنشاء

لدعم الضحايا الذين يوفر هلم التعديل ). اخل......مراكز العالج 
التشريعي قيد حبث احلماية يف املستقبل  من سوء املعاملة وغريه من 

  )3(.أشكال العنف

بسبب العنف احلاصل يف  األسرةاحثون اجتماعيون باجلزائر ومحل ب
 األسرةاجملتمع اجلزائري ، معتربين الظاهرة انعكاس ملا حيدث داخل 

من عنف مبختلف املظاهر قبل أن يأيت الشارع مث اختالط عدد من 
 األسرة، ويرون أن انتشار العنف داخل  األخرىالقيم يف املراتب 
ا سواء كان  بني  جسديا أو معنويا بني الزوجني ، أو أو لفضيذا

انتشار العنف يف  إىلاملؤدية  األسباب، يعد من بني أهم  اإلخوة

 األبناءاجملتمع خاصة اذا كان الزوجان يتخاصمان على مرأى ومسمع 
كان مكان اخلالف واخلصام ضيق املساحة ، حيث يعترب   إذا وأيضا،

العنف مهما  إىلقد ينتهي بيئة مناسبة حلدوث التوتر الداخلي الذي 
وجتد املرأة صعوبة يف تقدمي شكوى ضد . )4(أشكاله وألوانه اختلفت

ا بسبب القيود االجتماعية ،  امن يعنفها من أفراد أسر ال  أل
 وال تستطيعتستطيع مواجهة زوجها أو أبيها  أو أخيها  يف احملكمة ،
احلركة النسوية  مواجهة اجملتمع وكذلك نقص التوعية للمرأة ، وتراجع

يف الدفاع عن املرأة ، وكذلك عدم اهتمام السلطات بدراسة العنف 
من  طرف املعهد الوطين  إال. 2005ضد املرأة منذ االستقالل حىت 

للصحة العمومية حسب تصريح مصطفى بوشاشي  ، رئيس الرابطة 
 .)5(اإلنساناجلزائرية حلقوق 

ء شابات يرتاوح سنهن والنساء املعتدي عليهن هن يف الغالب نسا
يتعرضن هلذا العنف  العازياتسنة ، وأن  34 إىلسنة  18من

 األكثراجلسدي بدرجة أقل عن النساء املتزوجات ، وأن السبب 
شيوعا للعنف يرجع ملناوشات مع والدة الزوج أو أخته ومن بني 
النساء اللوايت تعرضن للعنف ،والعنف ضد املرأة يف احلياة اخلاصة 

ن كان مسترتا على نطاق واسع ، ويعد الزج بالبنات والنساء منتشر وا
يف الشارع شكال فضيعا للغاية  من أشكال هذا العنف ، أما 
التحرش واالعتداء اجلنسي  يف املؤسسات العامة فتلك قضية بارزة ، 

تلفة  على وقوانينها على املرأة  متنوعة ، وتطبق الشرطة معايري خم
حقة رغم أن القانون اجلزائري ينص على مال، قضايا بالعنف املنزيل

كانت  الضحية  إذا، بصرف النظر عما مجيع أشكال اجلرمية العنيفة
،  وقد حاولت السلطات اجلزائرية حتسني قد قدمت شكوى أم ال
شرطة يف مجيع مراكز الشرطة  وضابطاتذلك بتوظيف أعوان 

رأة للحصول ، وعندما تسعى امليل اجلرائم اليت ترتكب ضد املرأةلتسج
، فان من املرجح أن ة الدولة يف حاالت العنف املنزيلعلى مساعد

، وهذا من الطبية بدال من السلطات القضائيةالسلطات  إىلتتوجه 
، مما يتيح للمرأة ة طبية تثبت االعتداءأجل احلصول على شهاد

  .)6(على الطالق والنفقة أوفر للحصولحظوظا 
 من حاالت العنف املرتكبة ضد قسط صغري إالالسلطات  وال تبلغ
فقد كشفت معدالت االنتشار يف املسح الوطين العام  األسرةاملرأة يف 
، أن حوايل نصف مليون امرأة يف اجلزائر تتعرض لالعتداء  2006

البدين بانتظام بل حىت يوميا ، ويتناىف هذا الرقم بشكل صارخ مع 
طات القضائية ، نسبيا للحاالت املسجلة لدى السل العدد املتدين
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حالة  18373فحسب املعلومات اليت وردت من احلكومة وصلت 
 . )7( 2006علم السلطات يف  إىلاعتداء بدين على النساء 

من احملرمات العرفية ، وقد تضاعفت  العنف المنزليومل يعد 
النساء الضحايا ،  إىلاملعلومات املتصلة به وشبكات االستماع 

قانون العقوبات املنقح وأصبحت تتوافر وأدرج التحرش اجلنسي يف 
أن احلكومة  ل إىلالضحايا وسيلة للمطالبة حبقوقهن ، كما أشار املمث

املقررة  اخلاصة املعنية بالعنف ضد  إىلاجلزائرية قررت  توجيه الدعوة 
ا العامة  ، حتث اللجنة الدولية الطرف  19املرأة وعلى ضوء توصيا

لصوغ واعتماد تشريع ملكافحة العنف  القصوى األولويةعلى أن تويل 
ضد املرأة ، مبا فيه  العنف املنزيل الذي يعد شكال من أشكال 

وتوصي ...الواجبة هلا  اإلنسانالتمييز ضد املرأة وانتهاكا حلقوق 
منع كافة أشكال  إىلاللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابري الرامية 

ف املنزيل عن طريق تثقيف ، مما فيه العنرأةالعنف املرتكب ضد امل
وموظفي  ،تنفيذ القوانني واجلهاز القضائي وتوعية املسؤولني عن

، كما وعامة اجلمهور ،واملساعدين االجتماعيني ،الرعاية الصحية
تدابري لتوفري املساعدة الطبية والنفسية والقانونية  بإحداثتوصي 

  . )8(لضحايا العنف
ة القليلة جدا اليت تويل اهتماما من بني الدول العربي الجزائروتعترب 

ملسألة العنف ضد املرأة واليت تعترب ظاهرة عاملية ، وال تقتصر على 
بلد دون أخر ، حيث ال تعرف بالدنا ظاهرة ختان البنات  وال 

 إىلجرائم الشرف املوجودة يف العديد من الدول العربية ، اظافة 
اواة بني اجلنسني ، تكريس الدستور  والقوانني املختلفة ملبدأ املس

ومحاية املرأة من أي شكل من أشكال التمييز، أما على مستوى 
القانونية  األحكامالنظر يف كثري من  إعادةالقوانني الداخلية فقد متت 

وفقا للتحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت طرأت على اجملتمع 
احلمائية  اءاتاإلجر اجلزائري ، ومتاشيا مع املتغريات الدولية ، أما  عن 

مركزيني وطنيني الستقبال الفتيات والنساء ضحايا  إنشاءفقد مت 
ومراكز " ديار الرمحة " إىلالعنف ومن هن يف وضع صعب اظافة 

 .)9(تابعة جلمعيات وطنية مهتمة مبوضوع العنف ضد املرأة  أخرى

 10لقد تضاعفت الدراسات حول املسائل املتعلقة بالنساء منذ 
التحاليل حول البيئة االجتماعية واالقتصادية   سنوات ،وباتت

ا املقاربة على أساس النوع االجتماعي  والثقافية تدمج تدرجييا يف طيا
وقضايا املرأة عرب براجمها   باألسرة، وتتوىل الوزارة املنتدبة املكلفة 

لعائلة  املتنوعة اليت متس امليادين املرتبطة با األهدافمهمة حتقيق 
ا وتع، خواملرأة زيز مشاركتها  يف خمتلف اصة شؤون  املرأة وتنمية قدرا
، خاصة التقرير الوطين للتنمية البشرية للمجلس الوطين امليادين

والدراسة اخلاصة بالنساء .  cnes2006االقتصادي واالجتماعي 

الصادرة عن وزارة املنتدبة املكلفة ) وقائع ومعطيات (اجلزائريات 
)  unifem-Unicef-un(مشروع  إطارة يف وقضايا املرأ باألسرة

، وكذلك  2006مكافحة العنف ضد املرأة  ديسمرب  إىلاهلادف .
أكتوبر  جرد املعطيات املنتجة حول العنف ضد املرأة يف اجلزائر ،

2006 )10( ..  
استئصال ظاهرة العنف اليت  إىلجهودها الرامية  وتواصل الجزائر

خاصة العنف املنزيل سواء   األوساطمازالت تعاين منه املرأة يف بعض 
كان جسديا أو نفسيا رغم التشديد الذي يتضمنه الدستور وقانون 

 املرأة منفالتكفل مبسألة محاية  العقوبات يف هذا اجملال ، وهكذا
- 33-32أحكام الدستور خاصة املواد  إطارالعنف مكرس يف 

لعنف ، وكذا هناك أحكام خاصة تتعلق مبعاقبة مرتكيب أعمال ا34
وترتاوح العقوبات بالسجن من .  272-269اجتاه القصر يف املواد 

  .ذلك  إىلاليت أدت  األسبابسنة حسب  20 إىلسنوات  3
فيعطي للمرأة املتزوجة احلق يف طلب التطليق يف األسرة أما قانون 
املرأة من أشكال العنف  حلماية،وسعيا )  53املادة (حالة الضرر

يف اجملتمع مت  النامجة عن حتول العالقات اجلديدة ومن التجاوزات
 إىلمراجعة قانون العقوبات ، اظافة إطار خمالفات جديدة يف  إدراج

مراكز خاصة الستقبال ضحايا العنف من النساء ، إنشاء هذا مت 
ومن هن يف وضع  خطري ،وتستفيد النساء ضحايا العنف  من تكفل 

حص عند طبيب طيب شرعي يتضمن لقاء مع خمتص نفسي ،وكذا ف
فحوص تكميلية ختص  إىلالنساء يف حالة العنف اجلنسي ، اظافة 

بصفة فعالة يف هذا  واألمنالسيدا ، وتتدخل مصاحل العدالة –احلمل 
 .)11(اجلانب ملعاقبة الفاعلني ومساعدة الضحايا دون متييز

 1996سنة  cedawولقد صادقت اجلزائر على اتفاقية سيداو 
باختاذ كافة  األطرافاملتعلقة بالتزام الدول  02وحتفظت على املادة 

مجيع القضاء على  إىلالوسائل املناسبة ملتابعة السياسات اهلادفة 
 09على الفقرة الثانية  من املادة  حتفظتالتمييز ، كما  أشكال

 املتعلقة حبق التنقل 15،املتعلقة باجلنسية ، والفقرة الرابعة من املادة 
 األسريةاملتعلقة بالزواج والعالقات   16ادة ، واملواختيار املسكن

بشأن التحكيم يف حمكمة العدل الدولية بني  29، واملادة الناجتة منه
عن الفقرة  التحفظات، رفعن األطرافاثنني أو أكثر  من الدول 

، متاشيا مع صدور قانون اجلنسية  2008سنة  09الثانية من املادة 
وقضايا  باألسرةوزارة املنتدبة املكلفة ، ويف اجلزائر تعترب ال2005لسنة

املرأة هي املؤسسة الرئيسية  املعنية بشؤون املرأة ، وقد أنشأ  اجمللس 
كهيئة استشارية مسؤولة عن املسامهة   2006واملرأة  لألسرةالوطين 

  . )12(واملرأة األسرةوالدراسات حول   واألحباثيف تطوير الربامج 
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مشروعا وقضايا المرأة  باألسرةالوزارة المنتدبة ولقد سطرت 
املتحدة  األمماملتحدة لتنمية املرأة كصندوق  األممبالتعاون مع برامج 

دف مساندة اجلهود املبذولة ، وتطوير طرق وأدوات  للسكان ،
ونظم مرجعية متكن من تقدمي خدمات أفضل ورعاية أكرب للنساء 

النوع  من ضحايا العنف ملقاومة العنف املبين على واألطفال
 )13(، وتعزيز احلقوقخالل الرتكيز على تغري العقليات االجتماعي من

من كل أشكال العنف  واألسرةعلى محاية املرأة  وتعمل الجزائر
املمارس ضدها ،لذلك صادقت الدولة على خمتلف املواثيق العاملية 
واملعاهدات الدولية املتوفرة اليوم ، حبيث تتعامل اهليأت الرمسية 

يات النسوية غري احلكومية كثريا مع املنظمات الدولية من أجل واجلمع
وقضايا  األسرةالقضاء على العنف املوجه ضد املرأة ، ومتلك وزارة 

  :املرأة برنامج عمل يتمثل يف 
  .وتقوية مبدأ االحرتام بني أعضائها  باألسرةاالعتناء -
، واحرتام نةاملواط ،ة الطفل يف اجتاه أساسه املساواةاالعتناء برتبي-

  . ألالحرتامتفاديا للوقوع يف حاالت  األخر
بالعنف  األمرتوعية أفراد اجملتمع خبطورة ظاهرة العنف سواء تعلق -

  .النفسي أو اجلسدي 
القانونية الالزمة اليت تضع حدا  اإلجراءاتباختاذ  وزارة العدلوتقوم 

ة ماد إدخالملمارسة العنف ضد املرأة ، ومن مجلة ما قامت به 
يعاقب عليه  إجرامقانونية جديدة صارمة تعترب التحرش اجلنسي 

  .القانون 
 األمنمع اجلمعيات ومصاحل وقضايا المرأة  األسرةوزارة وتتعاون 

حبثا عن احللول الالزمة والفعالة يف هذا الشأن  األخرىوالوزارات 
،وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية ، وأخر لقاء كان يوم 

ث بادرت الوزارة تنظيم يوم دراسي مبناسبة  حبي.  25/11/2004
اليوم العاملي للقضاء على العنف ، شارك يف هذا اللقاء وزارة الصحة، 
وزارة الشؤون الدينية ، املعهد الوطين للصحة العمومية ،باحثني 

يف جمال حقوق املرأة  مناضلنيجامعيني ،ممثلي اجلمعيات النسوية ، 
 .)14(.والطفل

الذين يهملون  باألزواجالعقوبات ملواد خاصة  وقد مت سن قانون
م وأبنائهم ، حيث تنص املادة    :على ما يلي  330زوجا

 إىل 25000سنة وبغرامة من  إىليعاقب باحلبس من شهرين 
أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته تتجاوز شهرين   دح 100000

على السلطة  أو املادية املرتتبة األدبية، ويتخلى عن كافة التزاماته 
  .أو الوصاية القانونية وذلك بغري سبب جدي  األبوية

الزوج الذي يتخلى عمدا وملدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه 
ا حامل وذلك لغري سبب جدي    .بأ

أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحدا أو أكثر منهم أو 
أو يكون  معاملتهم يسيءيعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن 

مثال سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل 
 .)15(الضروري عليهم باإلشرافرعايتهم أو اليقوم 

 اإلسرتاتيجيةوتويل اجلهات ذات املصلحة اهتماما خاصا لتنفيذ 
تم وسائل  مبا فيها  اإلعالمالوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ، و

ذه اإلعالم املوضوع للنقاش مع  بإثارة، وذلك  اإلسرتاتيجية اجلوارية 
املؤسسات الشريكة ، املنظمات غري احلكومية والضحايا ، وبتغطية 

 اليت تقام األنشطةاليت تقام يف هذا الصدد على غرار تلك  األنشطة
نوفمرب  من كل سنة ،مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة العنف  25يف 

  .ضد املرأة 
للتكفل الطيب والنفسي  آليةول ضحايا العنف وقد وضع يف متنا

واستحداث نظام الكرتوين للمعلومات بشأن العنف ضد النساء 
قاعدة بيانات بغية موائمة  وتنسيق اجلهود الرامية  إجياد إىليهدف 

حتسني التكفل بالنساء ضحايا العنف واستحداث سجل  إىل
م اهليئات للجهات العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد النساء يض

  .لالستقبال أو االستماع  اليت تتوفر على مراكز
مكافحة العنف ضد املرأة ،  إىلالوقائي اهلادف  باألمنوفيما يتعلق 

قنوات اتصال  إنشاءمنها  إجراءاتاضطلعت الشرطة اجلزائرية بعدة 
احلضري ، وهي اخلطوة اليت  األمنواستماع على املستوى مراكز 

دف مبادرة  إطارتندرج يف  حتسني العالقة  إىلالشرطة اجلوارية اليت 
حالتها  إىلعناية خاصة بالنظر  إىلحتتاج  والضحية اليتبني الشرطة 

 .16( النفسية

  :الهوامش
سهيل املقدم ،من أجل إسرتاتيجية فعالة يف مواجهة العنف االجتماعي ، جملة العلوم -1

  .378،ص2012،جوان08اإلنسانية واالجتماعية،العدد
،رد على االستبيان املوجه للحكومات 2000،اجلمعية العامة 23لدورة االستثنائية ا-2

  .10،ص1995بشأن تنفيذ منهاج بيجني 
،نيويورك 412،حمضر موجز للجلسة 20التقرير األول للجزائر ، الدورة -3

من  17،النظر يف التقارير املقدمة  من الدول األطراف مبوجب املادة2000،جانفي
  .02صاالتفاقية ،

صربينة بودالية،العنف يف األسرة هو الذي ولد العنف يف اجملتمع ، جريدة أخبار اليوم -4
 .www.socioalgerie.org.05،ص02/2012ل

بسمة كراشة ، العنف ضد اجلزائرية واجملتمع شريك يف السكوت  عنه ، موقع راية -5
  .www.rawafid.com.03،ص07/10/2010للمرأة العراقية ،

يف وأغيل أحريز وعبد الرزاق محادي ،معرفة حقوق النساء واألطفال يف إميان حا-6
سنة وأكثر ، مركز اإلعالم والتوثيق حلقوق الطفل  18اجلزائر ، استقصاء اجتاه البالغني 

  ciddef.39،اجلزائر ،ص2008واملرأة ،جوان
ائر ، أسبابه السيدة ياكني ايرتورك ، املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة يف اجلز -7

  .13/02/2008وعواقبه ، الدورة السابعة ،جملس حقوق اإلنسان ل
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،التعليقات اخلتامية -8
  .2005،جانفي32،الدورة

تقرير عن الوزارة  املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة ، املرأة اجلزائرية ، واقع -9
  .،ن للتقريرومعطيات ، ب،س

تقرير حول الوضع الوطين الراهن للحقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة على أساس -10
، 2011اىل2008اجلنس والنوع االجتماعي ، برنامج ممول من طرف أرومادمن

  .38،ص2010جويلية
،ونتائج 1995رد على االستبيان املوجه للحكومات بشأن تنفيذ منهاج بيجني -11

  .2000للجمعية العامة لألمم املتحدة ،23ية الدورة االستثنائ
الوضع الراهن ملسألة العنف املرتكب على أساس النوع االجتماعي يف بلدان جنوب -12

) الربنامج األرومتوسطي للمساواة بني الرجل واملرأة(املتوسط،إعداد جمموعة من اخلرباء 
  .22،ص2011،أفريل2008/2011

هن ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر واملغرب بثينة قريع،استقراء الوضع الرا-13
وض املرأة  وتونس، إصدار معهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل 

  .23،ص2009،مجهورية الدومينيك،
بلقاسم بن روان،واقع األنشطة االتصالية املوجهة للمرأة يف اجلزائر ، منظمة املرأة -14

تطبيق اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة  العربية ، برنامج
  cedaw.19،ص
أحسن بوسقيعة ،قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية ، منشورات برييت -15

  .150،ص1،2007،اجلزائر،ط
ردود  اجلزائر على قائمة القضايا املقرر تناوهلا أثناء النظر يف تقريريها اجلامع للتقريرين -16
-03،ص2012،األمم املتحدة ،فيفري ومارس51يني الثالث والرابع ،الدورةالدور 
04cedaw/c/dz.  
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   ؟ المدينة مع قطيعة أم إستمرارية العين، برأس" جاربو أرض" حي
    بوهران الحضري الواقع تحليل في مساهمة

   علي إبراهيم طيب
  ،مستغانم باديس إبن الحميد عبد ،جامعة واإلنسانية اإلجتماعية العلوم أ،كلية قسم مساعد أستاذ

  
 من هلا لساكنة املميزة احليـاة بطريقة" املدينة" تسمية إقرتنت لطاملا
 فرتسم مييزها، ما الغري مع العالقة وأشكال السلوك أمناط القيم،
 الوقوف ميكن ما اوهذ  للريف صورة مقابل يف للمدينة صورة بذلك
) ريف /مدينة( النموذجني بني مقارنة بأبسط القيام عند عليه

 مبا التذكري من هنا مفر وال. النظرية الناحية من بوضوح املتعارضني
 مقدمته يف واحلضارة البداوة بني التباين حول خلدون إبن إليه أشار

 عن داوةالب متييز على قدرته ليس عنده امللفت أن يبقى ،لكن الشهرية
 بل الفضاءات، من لنوعني يؤسسان إجتماعيني كشكلني احلضارة
 من اإلنتقال إمكانية خالل من للحضارة كمقدمة البداوة إعتباره
 تغيري على قادر سياسي إجتماعي حراك شكل يف ألخرى حالة

 نصادف أن حيصل خلدون إبن يراه ملا وتبعا لذا كامل، حياة أسلوب
 الطرح وهذا  .)1(للمدينة األوىل املراحل ونيعيش حتوهلم أثناء بدوا
 بينهما التداخل ينفي أن بدون الريفية و احلضرية احلياة بني مييز الذي
 بشكل إال تصدق ال قد_حتمي طابع ذات فاصلة حدودا يضع وال

  .احلضرية بالظاهرة حتيط اليت التعقيدات إىل نظرنا يلفت ،_نظري
) إنسان/فضاء( العالقة نستحضر جيعلنا املدينة عن احلديث إن
 أن عموما ميكننا حبيث ،)إنسان/ إنسان( أي هلا املالزمة والعالقة
 دعامة الفضاء جيعل الذي بالشكل العالقتني بني  املدينة وجود حنصر
 بعضهم يف يؤثرون احلضريني وجيعل احلضرية، اإلجتماعية للحياة
 فيه رونويؤث به يتأثرون الوقت نفس ويف الفضاء ذلك داخل البعض
 كوسط" باملدينة شيكاقو مدرسة عليه تطلق ما األخري يف لينتج

  الواقع يطابق التصور هذا مدى أي إىل لكن ،)2("ايكولوجي
 امليدانية املعطيات لنا تسمح حد أي وإىل اجلزائري؟، احلضري
 وواضح قطعي بشكل حيتضن كفضاء اجلزائرية املدينة عن باحلديث

ا عن متميزة إجتماعية حياة  املدينة فعال وهل ؟، الريفية نظري
 ملعىن ويف موحد حضري حياة لنموذج تكريس هي اجلزائرية
  .التحضر؟

 حقيقة على الضوء لتسليط  تدفعنا سبق ما عن اإلجابة حماولة 
 /مدينة( ثنائية حول يقال ما عن بعيدا اجلزائرية املدينة داخل جيري ما

 الذي األمر ، بينهما هلوالس الواضح الفصل إمكانية وحول) ريف
 بني أحيانا وتداخل تعقيد من الفعلي الواقع عليه هو ملا تبسيطا يعد

 أغريبة: عندئذ لنقول أخرى، أحيانا بينهما مربك وتشابه النموذجني

 أنسب هي وما فهمه؟، أو تقبله ميكننا ال بشكل ثرية أم مدننا هي
 يف أخذنا ما إذا ت،اخلصوصيا بتلك اجلزائرية املدينة ملقاربة الزوايا

 اجلغرافية األصول  ومسألة للمدينة البشري املكون طبيعة احلسبان
  .املدينة؟ داخل قصرها أو األفراد إقامة فرتة وطول  الريفي املنشأ ذات

 اجلزائرية، املدن كل على تعميمها ميكن اليت اإلجابة منلك ال قد
 مستوى على :أي مصغر حضري لواقع صورة نقدم أن ميكننا لكن
 تصنيف حيث من نسبيا واملهمة املعروفة اجلزائرية املدن من مدينة
  ". وهران مدينة" هنا ونعين اجلزائرية، املدن

 التحضر حبالة إمسها إرتبط اليت اجلزائرية املدن إحدى وهران تعترب
 لإلنتباه ملفتا حضريا واقعا ورثت فوهران ، بعيد زمن مند  واملدنية
 للميالد، 903-902 يف األندلسيني التجار طرف من تأسيسها مند
 احلفصيني فالزيانيني، املوحدين ،مث فاملرابطني بالفاطميني مرورا

 الثانية و األوىل الربتغايل اإلستعمار مرحلة إىل وصوال ، فاملرينيني
 يزيد ما لوهران اإلسباين اإلستعمار دور ليحني ،) 1415-1471(

 أن إىل ،) 1792-1732، 1708- 1509( الزمن من القرنني عن
 عسكرية قاعدة و الغرب لبايلك عاصمة منها متخذين األتراك حيررها

 دور حيني مث ،)3(املتوسطية البحرية املالحة يف للتحكم إسرتاتيجية
 الواقع يف بالتدقيق ولكن  ،1831 يف لوهران الفرنسي اإلستعمار
ا من عددا أن جند املدينة هلذه الراهن احلضري  ختضع ال فضاءا
 باإلقصاء يوحي فمظهرها ، عليه تكون أن جيب ملا وال املدينة ملنطق

 الوصف عن خترج ال  املعيشية ووضعيتهم ساكنتها وحالة والتهميش،
 أنك بداخلها وأنت إليك خييل فقد ذلك من وأبعد ،بل الذكر سابق

 فيه النظر إلمعان حتتاج ال  ،مكان غريها مبكان لتحل املدينة غادرت
 ومن".مدينة" مسيناه وأن سبق ما مع فارقا يشكل أنه تستنتج حىت
 مبنطقة" جاربو أرض" حي عن احلديث ميكننا الفضاءات تلك بني
 . بوهران الشهرية العني رأس

 منطق ضمن يندرج أن ريف – مدينة الثنائية حول النقاش شأن من
 قيلح ما وكل والساكنة الفضاءات من منوذجني بني العادية املقارنة
 إعتبارها ميكن النموذج نفس داخل الثنائية نفس مناقشة لكن ، ما

 أن حني يف ، الفهم عدم وحىت اخللط أو للتناقض صرحية  مدعاة
 ثنائية وجود يتحمل ،ألنه متاما ذلك غري لوهران احلضري الواقع
  ".جاربو أرض" حلي بالنسبة احلال وهو  واحد آن يف ريف – املدينة
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  "جاربو أرض" حي
 اإلستعمارية الفرتة إىل ترجع" جاربو أرض" حي تسمية أصل
 وقصد_ حتديدا العسكرية_ آنذاك الفرنسية السلطات أن ،حبيث
 قاعدة ضمن العني رأس مبنطقة املتواجدة امللكيات من جمموعة إدراج
ا  يتبعها Terrain" أرض" بكلمة تبدأ تسميات وظفت ، بيانا
 عن فنتج اإلسبان، املعمرين من بهموأغل األرضي ملالك العائلي اإلسم
 ،"قزال أرض" ،"مرياندا أرض" ،"جاربو أرض:("مثل تسميات ذلك
 لغاية تستخدمها و الفرنسية اإلدارة إستخدمتها)  إخل...لوبون أرض
  . اجلزائرية والساكنة اإلدارة اليوم

 ملا مغايرة صورة تقدم اليت األحياء عن عينة ميثل  احلي هذا إن
 عدة ومن معها حقيقية قطيعة يشكل ألنه املدينة رانوه عليه هي

 اجلغرافية، املكانية الناحية من هلا  إستمرارية كونه من بالرغم نواحي
 ،"وهران بلدية" إداريا يعترب ما نطاق ضمن يقع  أنه احلي لذا واملميز
 األحياء من كثري عكس على للمدينة الضيق احليز ضمن يقع أنه أي

ة  أو له املخطط غري العمراين للتوسع نتيجة تعترب يت،وال له املشا
 هي عنها تغيب واليت ،)4(تسميته البعض يفضل كما العشوائي
 جزء هو جاربو أرض فحي السياق نفس ويف ،املدينة مظاهر األخرى

  النشأة حيث من اإلستعمارية للفرتة ترجع اليت العني رأس منطقة من
 املراحل مع متاشيا للساكنة كزامتر  عرفت املنطقة هذه ألن والتطور،
 والذي املاء بوجود إرتبطت طاملا اليت  وهران مدينة تطور من املتقدمة
 إستقرار يف وسببا باملنطقة، للبساتني الواسع اإلنتشار يف سببا كان
  الضواحي سكان إلحصاء تبعا قدرت  واليت الساكنة من مهم جزء
 فاحلي سبق، ام كل خالل ومن. )5(نسمة 1079بــ 1936 سنة

 ميكن ال حبيث به، الشبيهة باألحياء مقارنة إضافية ميزة له املذكور
 مبدينة إلتصقت عشوائية سكنية منطقة جمرد أو النشأة حديث إعتباره
 املائي اجملرى:"... قولهب ليسباس يؤكده ما وهذا الزمن مرور مع وهران
 حيتضن وأنه ينةللمد األوىل احلضرية النواة تكون وراء كان العني لرأس
 العسكرية احلضرية التهيئة حركة أن إىل إضافة ،)6("القدمية املدينة

ا العني رأس منطقة  من أجزاء مست وهران ملدينة )7(الفرنسية  كو
 السلطات ومبنطق بوهران املسلمة الساكنة متركز أماكن أحد

ا اإلستعمارية  يضاأ احلي هذا مميزات بني من. للمخربني بؤرا متثل فإ
 لألراضي القانونية للوضعية دقيقة خارطة حتديد نستطيع ال أننا

 غري عقود طريق عن امللكيات إنتقال بسبب به املتواجدة والسكنات
 للفرتة يعود بعضها فإن أخرى جهة ومن جهة، من إداريا مسجلة

 ال باحلي املتواجدة والسكنات األراضي غالبية حني يف اإلستعمارية،
 باإلعرتاف نصفه أن ميكن ما بإستثناء قانونية، يةوضع ألي تستجيب
 مت ما يف واملتمثل وهران ملدينة الرمسية اجلهات طرف من ا الضمين

 قامت الذي اهلشة بالسكنات اخلاص اإلحصاء سجالت يف تدوينه
2007 سنة يف السلطات به

 اليت والسكنات األسر قائمة  مث  ،)8( 
 إطار يف الصباح حي حنو ياحل سكان من جزء ترحيل بغرض أجنزت

 هناك باملقابل لكن" . الفوضوية السكنات" على بالقضاء  يعرف ما
 عن الصادر التقرير يف ورد ما مثل حوله" الرمسية" املعطيات بعض
 اليت التاسعة املنطقة إىل يشري والذي  )URSA( الدراسات مكتب
  واضحا التفصي لنا يقدم التقرير وهذا )9(جاربو أرض حي ا يتواجد
 عن و الطرقات توفر عدم عن يتحدث عندما باحلي املادية للوضعية
 خطر إىل يشري كما ، املدينة من املنطقة هذه إىل الولوج صعوبة
ا من لكثري احملتمل اإلنزالق ا مساحا   طينية طبيعة ذات كو
 اهلشة املباين تواجد و للموقع الشديد اإلحندار هذا كل إىل ويضاف
 اليت العني رأس  منطقة أجله من صنفت الذي األمر ، ئيما مبجرى
 نتسائل أن لنا عندئذ. )10(  3رقم األولوية فئة ضمن احلي ا يقع
 خصوصيات كذا حي تواجد ا أمكن اليت الكيفية عن جديد من

 على املديين الفضاء عن تكون ما أبعد هي واليت إجتماعية، و مادية
 نفسها املدينة لتكون األوىل للمراحل يينتم احلي هذا أن من الرغم
 اليت الطبيعة و احلي هذا ماهية حول نتساءل أن ميكننا كما ؟،

  . ا يتواجد
 نستعني عندما به حنس الذي اإلرباك هو لإلنتباه امللفت
 حي العني، رأس منطقة حتديد حول املختلفة اإلدارات مبعلومات

 مرتبطة كلها سألةامل وأن خاصة ، الصنوبر حي و اهلواري سيد
 منطقتني بني التفرقة ظهرت لذا  العني رأس واد مرور  بأماكن
 خالهلا من يشار األوىل العني رأس واد جمرى يف تشرتكان سكنيتني
 تضم املساحة حيث من إتساعا أكثر والثانية ، اهلواري سيد ملنطقة
 لدى  واضح تصور يوجد ال أنه ،كما العني ورأس الصنوبر حي

 الكميل حي و خالد األمري حي بني الفصل يسهل العامة السلطات
 غياب وهو بسيط لسبب  العني رأس منطقة مع حبدودمها يتعلق فيما
 عرب توزعهم أو السكان عدد حول املعطيات من دقيقة قاعدة أي

 ككل الذكر سالفة فاملنطقة ذلك من أبعد بل العني، رأس منطقة
 أساس على واضحة اصيلتف بدون وهران بلدية خريطة ضمن تدرج
ا  هو لإلنتباه وامللفت ،"شرعية غري"و" حضريا مهيئة غري" منطقة أ

 وببداهة املدينة على للقائمني الرمسي اخلطاب يف التسمية هذه تتكرر
 رأس منطقة  إجتاه املمارس اإلقصاء مبدى للشك جماال تدع ال شديدة
  .  )11(منها كجزء جاربو أرض وحي عموما العني
   بالحي هيزاتالتج

ا التجهيزات إعتبار ميكن  وجود يتطلبها اليت الضروريات تلك بأ
 أن كما ،  عادية حياة ممارسة من ساكنوه يتمكن كي سكاين جتمع
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 الذي الكايف بالقدر الساكنة حياة تسهيل يف تساهم التجهيزات
 للحصول الكثري يسعى إمتيازا باملدينة السكن وجيعل جعل لطاملا
 من للكلمة ما بكل احلي عن غائبة املعىن ذا والتجهيزات ،)12(عليه
 مبجرد التحتية بنيته هشاشة إكتشاف ميكننا تام وبوضوح ألنه معىن،
 منطقة داخل بالتواجد يوحي العام فاملنظر  عليه، بسيطة نظرة إلقاء
 وال طرقات على تتوفر وال مسبق لتخطيط ختضع مل معزولة ريفية

 حقيقية متاهة لتشكل جتتمع الضيقة ملمراتا من شبكة بل أرصفة،
  نتيجة وهذا ،)13(أنفسهم احلي سكان سوى عادة تفاصيلها يدرك ال

 أو)   الطرقات(  أن ،والواقع مسبقة يئة ألي احلي خضوع لعدم
 بعد األراضي  من املتبقية املساحات سوى ليست أدق بتعبري املمرات

 أن كثريا يهم فال لذلك ص،األشخا حبركة السماح قصد املنازل بناء
 على سيكون ذلك ألن ملرتاديها، ومرحية مستقيمة فسيحة تكون

 السكان على يفرض شيء وال للبناء املخصصة املساحات حساب
م مساحة من جزء عن التخلي  ألنه املمرات تلك لتستقيم سكنا
 األجهزة لسلطة خاضع الفضاء فيها يكون ال اليت احلالة ويف ببساطة
 حرية بكل يتملكونه األفراد فإن الدولة، سلطة متثل اليت ريةاإلدا

م وحيققون   بوشانني جند لذلك خالله، من رغبا
F.N,BOUCHANINE)( للقوانني احلقيقية املكانة حول تتسائل 

 عندما احلضري الفضاء تسيري على للقائمني الفعلية والسلطة
 ملا خالفا وهذا ، )14(املدينة داخل الفضائي التملك مسألة تستعرض

 جتزئة تتم األخرية هذه يف ألنه املدن، أحياء عليه تكون أن جيب
 من جملموعة كافية مساحات ختصيص مراعاة مع السكنية املناطق

 املستقيمة الطرقات ، املتقاطعة الشوارع ذلك عن ،فينتج الضروريات
 إن مث املدينة، مالمح خالله من نستشعر كاف بعدد القائمة والزوايا
 سابقتها من بأفضل ليست والكهرباء الغاز، املاء، من كل حالة
 احلي ساكين بقية يضطر بينما فقط املنازل من لعدد متوفر فاملاء

 القناة شق طريق عن شخصي جمهود خالل من عليه للحصول
 باملنازل التمديدات وصل مت ومن احلي أعلى متر اليت الرئيسية
 من للكثري جماين وبشكل بل أسهل املاء على احلصول ،فيصبح
 املمرات خترتق اليت املائية القنوات مظهر ذلك عن وينتج السكان
 ومنه العطب سريعة جيعلها مما األرض فوق واملوضوعة باحلي

 نفسه واملنطق الدائم، األوحال ومظهر باحلي املستمرة التسربات
 كةاملتشاب الكهربائية التوصيالت تعكسه ما وهو الكهرباء على ينطبق
 وجب ألنه اإلجتاهات، كل حنو الرئيسية اإلنارة أعمدة من واملتدلية
 الصفيح وأحياء اهلشة السكنية املناطق بني مشرتك مبدأ على التأكيد

) والكهرباء املاء(  جمانية وهو العامل دول من الكثري  ويف اجلزائر يف
 حد يف إمتيازا مماثلة سكنية مبناطق اإلقامة تصبح لدرجة كبرية، بنسبة

 األخري ويف ،)15(ا اإلستقرار سهولة من توفره ما خالل من ذاته
 باملرافق يتعلق فيما أما ، الغاز توفر عدم يف احلي سكان كل يشرتك
 أي ، منها نوعني إىل اإلشارة فيكفي اخلدمات تقدم اليت العامة

  . متاما غائبة وهي والتعليمية الصحية
 يف احلق معىن ناقضمت بشكل نستحضر جيعلنا سبق ما كل
 وهو البشر خدمة يف املدينة جيعل والذي لوفيرب به ينادي الذي املدينة

 كان لوفيرب أن مع وتفصيال، مجلة جاربو أرض حي على الينطبق ما
 توفري جمرد من وأرقى أبعد إىل املدينة يف احلق خالل من يدعو

 لىأع مستويات ينشد كان فهو حمرتمة، حلياة الالزمة الضروريات
 تسيري وحىت إنتاج يف املدن ساكنة إشراك إىل تصل بكثري بذلك
م يتفادون حبيث واقعهم  أصحاب هليمنة خاضعة كيانات جمرد كو
    .)16(إنسانية أكثر املدينة جعل آخر وبتعبري املدن، يف السلطة
  وحييهم السكان
 ما إطار ويف عموما، احلضري اإلجتماع علم نظر وجهة من
 املادي الفضاء ،يقدم املدينة حول أفكار من يكاقوش مدرسة طورته
 من كثري ويف ،)17(داخله تنشأ اليت اإلجتماعية للحياة كسند
 تأثريية قدرة ذو ليصبح اجلماد معىن الفضاء ذلك يتعدى األحيان
 بالقدر هلا وموجها بل حيتضنها اليت اإلجتماعية احلياة تلك على
 املدينة فضاء يشجع حبيث فسه،ن املادي للواقع مرآة فيه تصبح الذي
 اإلجتماعية، العالقات أشكال وميلي بل معني بشكل التجمع على
 حماولتنا فإن هلذا. حياة كنمط احلضرية الظاهرة عن نتحدث عندئذ
 بني العالقة لفهم حماولتنا عرب متر جاربو أرض حي طبيعة  تفسري
  .ساكنته طبيعة و املادية طبيعته
 يف لإلنتباه ملفتني وإقباال حركة جاربو أرض حي شهد لقد

 حيث السكن، أزمة بداية تعكس أوالمها مرحلتني على التسعينيات
 أصبحت احلاسي، ،)B( دوار البيضاء، عني جاربو، أرض مثل أحياء
 أو  والضعيف، املتوسط الدخل لذوي بالنسبة السكن ملشكلة حال

 عن بعيداو  التكاليف بأقل وهران مبدينة اإلستقرار يف الراغبني
 السكن على للحصول الرمسية الطرق تتطلبها اليت البريوقراطية
 جاربو أرض مثل أحياء وفرت وهنا وجد، إذا ما حالة يف اإلجتماعي
 أما.خانقة سكن أزمة ظل يف لإلستقرار الالزمة السكنية الفضاءات

 هروبا املدن حنو الكبرية الداخلية اهلجرة حبركة فرتتبط الثانية املرحلة
 واضح بشكل أترث اليت  املستقرة غري األمنية األوضاع خطر نم

 األمنية التغطية نقص بسبب الداخلية واملدن األرياف يف احلياة على
 من عددا يستقبل احلي جعل ما أخرى، أحيانا واإلنعزال أحيانا
 حيث إخل،... تيارت كغليزان، خمتلفة غربية واليات من العوائل
  مزايا من يوفره ملا النازحني من لكثري مفضلة قبلة أصبح
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 ،دون األخرى املدينة بأحياء مقارنة به اإلستقرار تسهل وخصوصيات
  .)18(القرة العالقات منطق على إستند النازحني متركز أن ننسى أن

 أن ذكرها سبق اليت باخلصوصيات  لفضاء الطبيعي من
 سبق واليت ريفي منشأ ذات الساكنة من خاصة نوعية يستقطب

ا، مبختلف املدينة حنو اهلجرة مبسالة يتعلق فيما  إليها شارةاإل  مسببا
 ما لكن جاربو، حي سكان عدد تضاعف عنه نتج الذي األمر
 ؟ومنه احلي هذا قدم نتذكر عندما املبسط التفسري هذا واقعية مدى
 اليت أو مباشرة اإلستقالل تلت اليت سواء املدينة حنو اهلجرة فإن

 به الساكنة تواجد سبب تفسر ال مبرحلتيها تسعينياتال بفرتة إرتبطت
 من بد ال سبق ما عن اإلجابة أجل ومن .املذكورة الفرتات قبل

 السكنية املناطق فيها نشأت اليت الفرتة أي املاضي، إىل الرجوع
 اإلستعمار طرف من املفروض القوة ملنطق كإستجابة بوهران القدمية
 مت كما) املسلمني  أو اآلهايل( ليةاحمل الساكنة أجربت حيث الفرنسي
 وحرمت وهران من معينة مناطق يف التجمع على )19(آنداك تسميتهم
 أشرنا ما وهذا بالقوة أنشأت اليت" األوروبية املدينة" أي غريها عليهم
 مسحت واليت لوهران اإلستعمارية التهيئة فرتة مسمى حتت سابقا إليه

 ،فأصبحت األمين للمنطق يبيستج املدينة هلذه معني شكل بإعطاء
 مواجهة يف املسلمني أو باألهايل اخلاصة السكنية األحياء تضم وهران
  األوروبيني غري منها أقصي واليت خصائصها بكل األوروبية املدينة
 أولئك شغلها اليت بوهران احلضري التهميش فضاءات برزت حبيث

 كثافة إىل أدى مما  وهران مدينة من وثقافيا إجتماعيا املقصون
 ،)20(الصفيح أحياء مساحة وإتساع املسلمة باألحياء كبرية سكانية
 حىت به البقاء فضلوا احلي أهل من كثريا أن جند الواقع إىل وبالرجوع

 هم ملا مالئمة املنطقة بكون موقفهم ويربرون املستعمر مغادرة بعد
 يثحب  تالئمهم وال عنهم غريبة األخرى املدينة فضاءات وبأن عليه

 أن كما اخلضروات من جمموعة غرس أو الدواجن تربية أمكنهم
 نفس مشاركتها عند  باألمان  والشعور  املوسعة العائلة من القرب
 عنها التخلي يف احلي سكان قدماء يرغب مل أمور ،كلها الفضاء
 بالنسبة )21(" املدن داخل قرى" عبارة واقعية مدى تظهر ،وهنا
 باإلمكان يصبح ،عندئذ اإلستعمارية لفرتةا أثناء املسلمني ألحياء
 بني تأرجحه وهو خاصا شيئا لنا يقدم احلي هذا أن على التأكيد
 ويف ساكنيه ألغلبية الريفية األصول طبيعة بسبب) ريف/املدينة( ثنائية
 احلضري الواقع عايشوا هؤالء من به بأس ال جزء  الوقت نفس

 الضوء تسليط املهم من يصبح لذلك اإلستعمارية، الفرتة مند الوهراين
 ما على للوقوف احلي لفضاءات املختلفة املمارسات أشكال على
  . تقدم

  

  الذكوري الفضاء ذلك الطريق
) الطرقات( وحتديدا جتهيزات من ذكره سبق ما إىل بالرجوع

 فإن ، املادية الناحية من عليه هي ما عن وبعيدا باحلي  املمرات
 على احملافظة وهي مهمة وظيفة تؤدي إلتفافها وكثرة ضيقها خاصية
 يف  بينهم  اللقاءات ألن احلي، سكان بني الدائم و املباشر اإلتصال

 بالقرب للمرور تدفعهم ضيق من عليه هي ما على و املمرات تلك
 معه يستحيل الذي التواجه عليهم يفرض بشكل البعض بعضهم من

) طريقا( ناكه أن علمنا ما إذا ،خاصة  بساطة بكل اآلخر جتاهل
 من يزيد مما احلي إىل و من ا املرور إىل السكان كل يضطر واحدة
 وحىت بل  التحية إلقاء تستدعي ما كثريا اليت اليومية التقائهم فرص
 يف معا بالتواجد الشعور تعزيز ومنه الشخصية األحوال عن السؤال
 إجتماعية عالقات يقوى أن شأنه من وهذا تقامسه و  الفضاء نفس
 شكل أن جند وهنا ، السكان بني أصال املوجود بالقرب تتميز

 مقارنة )22(تواضع و إختالف من عليه هو ما على باحلي) الطريق(
 اإلجتماعية العالقات أشكال من شكل على حيافظ  املدينة بأحياء
 املديين الفضاء به يقوم ما بذلك مناقضا ويعززها وبل السكان بني
) الطرقات( تلك أن كما. خصائص نم إليه ينسب ما أو عادة

 الذكوري العامل على مرتاديها حيث من تنحصر تكاد  املمرات
 وهنا بإمتياز الذكوري الفضاء تسمية عليها به تصدق الذي بالشكل
 الرجايل الفضاء" اخلارج" بني الفرق تفسري بورديو حماولة نستحضر

 يف،الن( مبنظومة ذلك عالقة يف النسوي، الفضاء" الداخل"و
 املاكثات احلي نساء من كبري فجزء )23( )احلرام احلرمة، الشرف،
 أمورهن تتطلبه الذي وبالقدر يستعملنها قلما غالبيتهن يف بالبيت
 من املرافقة سلوك يصبح عندئذ ، واملربرة شخصية واألكثر املهمة
 تعتمده الذي) سنه صغر ولو  األخ اإلبن  الزوج األب( طرف
 كفضاء املمر أو الطريق بأن التذكري املهم من ، مامفهو  باحلي النسوة
 ملكا جيعله الساكنة أفراد أغلب بني ضمين إلتفاق خيضع باحلي عام

 ما كل على ممنوع يكون يكاد وباملقابل ذكوري، هو ما لكل شرعيا
 بإستثناء الفتيات أو الشابات عن يقال نفسه واألمر نسوي، هو

  تواجدهن يصبح أين ستحدثام يعترب ما وهو بالتمدرس عالقتهن
 بالطريق وقوفهن ،ألن معني نطاق ضمن لكن  مقبوال احلي بطرقات
 عرضة جيعلهن املشي عند تباطئهن حىت أو واضح سبب دومنا

 من جلبها تستدعي اليت اليومية احلياة متطلبات أن كما لإلنتقاد،
 اإلخوة الزوج ، األب( الذكور  عادة بإحضارها يتكفل املنزل خارج
 لنموذج إستجابة يف عليه املتفق األدوار لتقسيم تبعا وذلك) الذكور
 يدعمه كما جاربو أرض حي حيتضنه الذي   اإلجتماعية التنشئة

" أشكال من شكل بذلك فيتولد ساكنته من عدد بني التجانس
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 ألن  األخرى املدينة أحياء وتدعمه توفره الذي عن خمتلف" البيتوس
 واملمارسات للتمثالت املنظم دور لعبه يف تتجلى" لبيتوس" قيمة
 إليه يستند الذي الثقايف السجل عن يقال نفسه واألمر ، )24(معا
  .  األنثوي للعنصر بالنسبة احملظور و باملباح يتعلق فيما

 جيانب الطرح هذا بأن يقول أن لقائل سبق ما كل وبعد اآلن
 طبيعة حول تجةاملن و املسبقة القيمية األحكام عليه وتطغى  احلقيقة
 وما العني رأس منطقة أو جاربو أرض كحي  بوهران األحياء بعض
 بالثقافة عالقتها يف ا شبيهة سكنية مناطق من عموما يلحقها
 أعقد واقع على نظرية إسقاطات جمرد كونه يعدو ال قد والذي الريفية
 هتأكيد مت ما بأن املقام هذا يف التذكري من بد ال لكن لنا، يبدو مما

 داخل بالتواجد مرتبط الطرقات من األنثوي العنصر غياب شبه حول
  الساكنة من جزء  جهة فمن ساكنته من معينة وبنوعية ، فقط احلي
م الذكر سابق للوصف تستجيب ال  مسمى حتت يندرجون  كو
 بلغة_ لإلستحياء يضطرهم هلم أصل ال الذين_" اجلدد الوافدين"

  الشابات أو احلي نساء من كثري نفإ  أخرى جهة ومن احلي سكان
 يف إزدواجية تربز وهنا املدينة من  أخرى بأحياء تصرفهن يتغري

 اإلشارة سبق وقد غريه دون بفضاء التواجد يفسره ما وهو السلوك
 أكدناه ما ألن  ويوجهه بل السلوك يف يؤثر املادي الفضاء أن إىل

 املائة يف مائة عليه بقينط و باحلي املمرات) طرقات(بــ بالتواجد يرتبط
 احلي مغادرة عند لكن املتبادل، التعارف جمموعة تفرضه  مبا ومرتبط
  دريس نسيمة  رأي نشارك جيعلنا ما وهذا  تتغري، أن لألمور ميكن
 الفضاء بكون املتعلقة جزئيته يف العمومي الفضاء طبيعة حول

  دريس نسيمة تسميه ما ضمن بالتواجد يسمح العمومي
)lafoule()25(، يفرضها اليت القيود من باإلنعتاق لنا تسمح اليت 

 الذي بالشكل احلشود وسط نذوب حبيث جاربو أرض مثل حي
 مصلحتهن من ليس اليت النسوة نفس تتوجه ،فقد أحرار فيه نصبح
 مناطق إىل عليها ترددهن كثرة حىت أو احلي مبمرات طويلة ملدة البقاء
 حيلوا كما يقفن و ويتجولن  طويلة لفرتات ا ليبقني بوهران أخرى
 قصد اجلديدة املدينة حبي التواجد ذلك على مثال ،وأفضل هلن

  . األسبوع يف يوم من وألكثر طوال لساعات التبضع
 حد إىل واحملظور باحلي املمرات) الطرقات( متثله الذي الفضاء إن

 أخرى بفضاءات تعويضه يتم األنثوية العناصر من كثري على ما
 النور مع مباشرة صلة يف بالتواجد تسمح  املسكن داخل  حةمفتو 
 الفناء عن احلديث بصدد حنن ،وهنا األخريات مع وحىت واهلواء

 العربية فالعمارة اخلارجي العامل عن كبديلني املسكن داخل  والسطح
   )26( .املرأة حجب حنو عموما تتجه

  

   المدينة داخل متميزة جوار قاتعال": الحومة"

 كان إذا إال متينة جرية لعالقات وجود ال أنه إعتبار لبديهيا من
 واملقصود البعض، بعضهم إختيار يف املتجاورين حرية يعكس اجلوار
 تعين  اجلار إختيار على القدرة ألن بينهم التجانس حصول هنا

 ما وهو جتمعهم مشرتكة قواسم عن بالبحث للمتجاورين السماح
م يعكس سوف  لكن ، إخل... والثقايف إلقتصاديوا اإلجتماعي قر
 يتجاور اليت املدينة كانت إذا عما التساؤل هو ذلك من األهم

 لساكنتها ،تسمح اإلحصائية اجلداول داخل بالضرورة ساكنيها
  . ؟ اجلوار من النوع هذا بتجسيد

 األقرب  تكون ما كثريا السابق السؤال عن بالنفي اإلجابة إن 
 متاشيا عموما باملدن اجلرية عالقات ليهع ما شأن هو وذلك للواقع،

ا  تركيبة حيث من والالجتانس حرية فردانية، من وخصوصيا
 اخللفية نتذكر عندما خاصة وهران مدينة حال وهو ،)27(الساكنة
 الواسع اإلنتشار إن مث ومدته، التحضر مع وهران لعالقة التارخيية
 بريبتع علينا يعرض املختلفة بأنواعه العمودي للسكن

CHAMBOREDON اإلجتماعي البعد و الفضائي القرب أشكال 
 يقال ما أقل جاربو أرض حبي اجلوار فإن املقابل ويف ،)28(املختلفة

 القرب يفرضه ما ضمن منه جزء يندرج خاص نوع من جوار أنه عنه
 كعنوان احلومة معامل لنا لترتاءى  اإلجتماعي للقرب املالزم الفضائي

 اليت اجلرية عالقات حال هو وهذا واإلجتماعي، املكاين للقرب كبري
 أسر احلي داخل تتوزع حيث واحد نسب يف املشرتكة األسر تربط
 وتتبادل البعض بعضها مع تتجاور قوية دموية  قرابة عالقات تربطها
 باملعىن ميكانيكي بشكل بينها فيما وتتضامن متينة جرية عالقات
 لرتسم هؤالء بني والتكافل لتعاونا مشاهد تتكرر ما وكثريا الدوركاميي

 إن. مسبقة منفعية احلسابات على كلي بشكل يعتمد ال جوارا لنا
 معه ننسجم الذي اجلار إختيار على القدرة يعكس هنا اجلوار

 ما كثريا جاربو أرض حبي الساكنة متركز أن إسرتجعنا ما إذا ،خاصة
 أو حليبا مكان على احلصول قصد األسرية العالقات من إستفاد
م يشجعون األفراد جعل مما به اإلقامة تسهيل م، على أقار  جماور
 فيما املتجاورين هؤالء تصرف طريقة صريح بشكل عنه تعرب ما وهذا
 بيت أي معرفة  أحيانا يصعب أين واجلنائز الوالئم باألفراح، يرتبط
 ألن ، به املباشرون املعنيون هم األشخاص وأي حدث، أي حيتضن
 جمموعة بني أشخاص جملموع ظاهرها يف عشوائية حركة هو احلاصل
ا املساكن إىل فيها الناظر يشعر لدرجة وإيابا ذاهبا  مساكن  كأ
 أحياء يف الشدة وبنفس تكراره  ميكن ال اجلوار وهذا واحد، مسكن
 ومع ، جدا النادرة اإلستثناءات بعض عدى ما األخرى وهران مدينة
 وهو القرابة إطار خارج جبوار  يسمح جاربو أرض حي فإن ذلك
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 اإلجتماعي بالقرب جمتمعا الفضائي القرب من ثاين مستوى ميثل
 نفس يف يشرتكون ما كثريا والذين القدمى اجلريان حالة يف خاصة
 للتجاور نتيجة م خاصة قرب عالقات طوروا أو اجلغرايف األصل
 ضمن هل تفسريا جيد قد قوي جامع شعور لديهم فتولد طويلة ملدة
 من كثريا األسرة من تستعري إجتماعية كوحدة" احلومة" منطق

 جنده  درجاته إختالف على اجلوار من النوع وهذا ، خصائصها
 ذه ليست األمور  لكن ، املدينة عليه تكون أن جيب ما يناقض
  ما حال وهو سبق ملا مغايرا جوارا علينا يعرض احلي فنفس  البساطة
 وحىت ، الواحد النسب أو الواحدة األسرة غري من املتجاورين جيمع
 أرض سكان بلغة عنوانه و  املشرتك اجلغرايف األصل غري من

 ألنه" حيرتموك كي الناس إحرتم" مبعىن يقادروك الناس قادر"جاربو
 فاملصلحة خمتلف، سياق ضمن لكن  املصلحة إطار ضمن يتحرك
 اإلجتماعية القاتالع تسيري يف املادية العقالنية تلك تعكس ال هنا

 حجم من نابع معهم نتعامل ملن إختيارنا فيها يصبح اليت بالكيفية
 العالقات حول له يروج ما وهو تبادهلا املمكن املادية املنفعة

 عن البحث هو هنا باملصلحة املقصود لكن ، املدينية اإلجتماعية
 وأحرتمه، حيرتمين حبيث الغريب اآلخر ذلك مع للتواجد طريقة أنسب

 احلرمة، مثل قيما يتضمن العالقة هذه يف منه املستفاد فالسجل
 مادية منافع تبادل ينتظر وال إخل،... الرجولة اإلحرتام، الشرف،
 املالئم بالشكل  التعايش على القدرة  هنا املسألة ،و األوىل بالدرجة

 جاربو أرض سكان ،ألن السكان بني املشرتكة القيم ملنظومة تبعا
 إحندارهم أن إال والتصرف التفكري أساليب حيث من إختلفوا وإن
 بعضهم من ينتظرون ما مسألة حول يوحدهم قد الريفية البيئة من

 ومن ، معا التواجد عليهم يسهل مبا جتاوزه عدم أو إحرتامه البعض
  خالص مديين  وال خالص ريفي هو ال هنا فاجلوار هذا كل أجل
  املدينية اخلصوصيات عن ديبتع األكرب جزئه و العام طابعه لكن

 منا وحيتاج عليه يبدو قد مما أعقد فاألمر به، ألفناها الذي بالشكل
 لنا سبق اليت  والصيغ  النماذج من باإلنعتاق  ألفكارنا السماح
ا  أنتج مبا إهتمامنا أو املديين للواقع معايشتنا خالل من سواء إستبطا

  .     عليه حنن ملا مغايرة ةإجتماعي بيئات يف وغالبا  نظري بشكل حوله
   المسكن
 وهي التسمية نفس يف تشرتك جاربو أرض حبي املساكن إن

 وأحجام أشكال  خالل من الواقع يف تتجلى لكنها" احلوش"
 املادي املستوى يف واضح إختالف إىل يرجع وهذا متعددة،

ا،  يف حلاجته إستجابة مسكنه يبين هنا الكل وبإختصار ألصحا
 اليت األرض تتيحه ما إىل إضافة إمكانياته، به تسمح وما السكن
 الرتتيب ،وهذا الذوق فحسب أمكن وإن )29(فوقها مسكنه ينشىء

 اجلمايل اجلانب يؤخر حبيث  املختلفة  اإلكراهات لطبيعة يستجيب
 وهنا  السكان، من الكثري لدى اجلوانب من غريه عن للمسكن
 شيء أي قبل كأولوية أوىم بتوفري يتعلق األمر بأن التذكري وجب
 للتواجد مأوى إىل احلاجة بأن ربوبورت يرى السياق هذا ،ويف آخر
 أوىل هي اإلستقرار وقصد املناخية الظروف و األخطار عن بعيدا به

 ا باحلي املساكن أغلبية فإن لدى ،)30(املسكن شكل حمددات
 بعض تسقف أين احلاالت بعض يف مزدوجة أو قصديرية أسقف
 ال حني ،يف اإلمكانيات حسب  ثقيلة أو  بسيطة خبرسانة الغرف
. )31(" الردمي" نوع من أسقف ا باحلي القدمية املساكن بعض تزال
 يف واملتوسط، الرديء بني يرتاوح للمساكن اخلارجي املظهر أن كما
 دون احلجم متوسطة مساكن تكونه للحي العام الطابع أن حني
ا مع  علوية طوابق  وحدة تشكل ما بقدر معمارية وحدة لتشك ال أ
 ملساكن الرمادي اآلجر لون هو املتكرر واللون إليها، النظر عند لونية

 متييز يستطيع أن قبل إليها الناظر بصر يتيه ببعضها متصلة مرتاصة
 الداخلية األشكال  يف إختالفا جند وقد.  بينها الفاصلة احلدود

 يف تتشارك لكنها لذكر،ا سابقة اإلكراهات لنفس تبعا للمساكن
ا  منه املشتقة الثقايف النموذج وحدة موحدا سكنيا تصورا تعكس كو
 املسكن داخل مثال الفناء فوجود جتسيده، طرق يف بإختالف لكن
 ألن بذلك املسكن مساحة هلم تسمح من كل لدى يتكرر أمر

 بكل بالتصرف للمرأة يسمح الذي بإمتياز النسوي الفضاء هو الفناء
 لنظرات نفسها تعرض أن بدون والنور اهلواء عنصري بوجود ةحري

 جيعل مما  احلرمة مسمى حتت منه محايتها يف جيتهد الذي اآلخر
 احلرمة حصول يضمن الذي الكايف بالقدر اخلارج حنو منغلقا املسكن

 مسألة ومراعاة ، )32("مجالية بوظيفة فقط تقوم ال اخلارجية فاجلدران"
 عنها يستغين ال ضرورة بعضها عن ضاءاتالف عزل يف احلرمة

 مساكن داخل الغرف وعدد التأثيث،  وطريقة األلوان فإن أحد،هلذا
 تصميم يف  املتبناة النماذج يف إختالف على تدل ال  جاربو حي
 اإلختالف على القدرة على تدل ما بقدر املسكن من الداخلي اجلزء
 مفر ال وهنا لفة،خمت مادية بقدرات النموذج نفس عن التعبري يف

 اإلجتماعي الفضاء بني التفرقة من دولو شومبار يقصده مبا بالتذكري
 القالئل بني بالفرق التذكري من أيضا مفر ال كما والذايت املوضوعي

 وبني به يعيشون الذي الفضاء وتغري حتويل على القدرة ميلكون الذين
 بد ال الاجمل نفس ويف.الفضاء عليهم ميليه ملا للخضوع يضطرون من
 أو بساتني داخل تقع املساكن تلك من مهما عددا أن إىل التنبيه من

ا، تقع أو مباشرة ا تتصل  عن عبارة املنطقة أصل ألن مبحاذا
 مث املاء عنصر توفر من مستفيدة الزراعي النشاط احتضنت بساتني
 من يغري مل كما املنطقة طبيعة مع تأقلم سكين جتمع إىل حتولت
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 وحيقق حيرمها مادي فضاء مع إنسجمت الساكنة ألن الكثري هويتها
ا حتقيق هلا يضمن فهو املتطلبات من الكثري واحد آن يف هلا  أسلو
ا لليت أقرب مادية بيئة توفري طريق عن احلياة يف  عندما) الريف( فقد

 من مهم جزء تشبث يفسر ما وهذا ، األصلية إقامتها أماكن غادرت
 بعد ملغادرته الفرصة هلا أتيحت عندما ىتح احلي ذا ساكنة

 فضاءات لتغيري جيتهد ما كثريا املدينة داخل  اإلنسان إن. اإلستقالل
ا توصف وبطرق مسبقا مصممة ا علمية بأ  إبداع من كو

ا التقنيني خلربة خضعت أن هلا وسبق  واملصممني املهندسني  جزء وأ
 أي إىل" وهو األهم أن ىيبق لكن ، إخل... معينة عمرانية سياسة من

ا الذين الفضاءات تلك تالئم  مدى م، وحترتم سيستعملو  رغبا
م،  حجيج يطرحه سؤال" عليه؟ هم ما بساطة وبكل تطلعا

 اجلزائر، يف احلضري بالشأن يهتمون ممن كثريون ويطرحه )33(اجلنيد
 همعامل من لتغري كثريا جتتهد مل احلي هذا ساكنة أن جند املقابل ويف

 احلي هذا ،ألن عليه هي ملا مطابقة تصبح كي صقلها حىت أو املادية
 التضاريس طبيعة( املادية اإلكرهات من كثري على حيتوي الذي
 قيود بأقل بالتواجد لساكنته يسمح) التجهيزات قلة األرض، ،نوعية
 على القدرة إن ممكن، جهد بأقل عليه هي ما على تكون وبأن ممكنة
 أو مساحته تكن أين الواقع أرض على ملسكن معني تصميم جتسيد
 عن بالرضى بالشعور يؤدي الذي اإلجناز قمة هي بناءه، مواد قيمة
 حباجة اإلنسان ألن هشاشة األكثر املسكن ذلك كان ولو الذات
 إذا خاصة السكن، إىل احلاجة مادي بشكل جيسد ألن أخري و أوال
 ومصاريف أعباء يأ يفرض ،وال نسبيا مكلف غري األخري هذا كان
 املدينة أحياء بقية إىل التنقل ويسهل للسلطات، تأديتها وجب
 لثنائية يؤسس ما وهذا إخل،... التعليم التجارة، العمل، قصد األخرى

 ما بقدر منها يتذمرون ال فهم أحياء هكذا ساكنة لدى اخلطاب يف
  . السكن إىل للحاجة عمليا يوميا حال فيها جيدون

 داخل ريفي نشاط أم ريفي بنشاط مديني ءفضا"جاربو أرض"
  مديني؟ فضاء

 بإعتماد والريف املدينة بني التفرقة اليوم البديهي من أصبح لقد
 النشاط يف منها األكرب اجلزء أو األرياف ساكنة ختصص معيار
 الريف لساكنة الدائم شبه للتواجد مكانا احلقل يصبح حبيث الزراعي
 من كل لطبيعة ومؤسس سيأسا كنشاط الزراعة ممارسة قصد

 مسة احلقول فيه تصبح الذي بالشكل الريفية والتمثالت القيم الثقافة،
ا حني يف الريفي للفضاء مميزة  بعض ويف املدن داخل ختتفي أ

 أحد داخل احلقول تنتشر عندما لكن منها، بالقرب تنتشر احلاالت
 أرض يح حال وهو مربكا األمر يصبح باملدينة املتواجدة األحياء
 املاضية بالسنوات مقارنة به احلقول مساحات تراجعت وإن جاربو

34(ليسباس وصف أن كما السكاين، للتوسع نتيجة
 للبساتني) 

 مهم جزء على حيافظ الزال اإلستعمارية الفرتة منذ باملنطقة واحلقول
  عن لنتحدث والغموض اإلرباك مستوى نتعدى فسوف واقعيته من

 يف عليه هو وما باملدينة احلي عليه يكون نأ جيب ما بني التناقض
 كأهم البساتني أو احلقول أن سببه التناقض ذلك منشأ إن.  الواقع
 أقدم أحد داخل لإلنتباه ملفت بشكل تتكرر الريفي للفضاء مكون
 فضاء احلي هذا من جيعل الواقع هذا هل لكن ، وهران مدينة أحياء
 شيء أم ؟ ريفية خبصوصيات مدينيا فضاء أو ؟ املدينة داخل ريفيا
 نذكر أن وجب.؟ معا الضدين جيمع كونه وصفا له منلك ال آخر
 يف الساكنة ختصص أي املدينة عن الريف مييز مبا أخرى مرة  هنا

 وتفرقته  خلدون إبن زمن منذ بديهيا يعترب ما وهو الرعي و الزراعة
 بوجار  أرض حلي بالنسبة اخلصوصية لكن ،)35(احلضر و البدو بني
 فقط الساكنة من صغري فجزء وجودها تكرر وإن البساتني أن هي

 ككل العني رأس منطقة أن حني يف فعليا زراعيا نشاطا ا ميارس
 الذين املغاربة املهاجرين إقامة أثناء وخاصة ببساتينها تشتهر كانت
 أصحاب أما ،1975 سنة ترحيلهم قبل ا الزراعي النشاط إحرتفوا
م إنتشار لكن أقل فعددهم زاملاع و املواشي  وبالقرب باحلي حيوانا

 و األحصنة أصحاب أما مألوف، منظر حتديدا النفايات مكبات من
ا ال  فهم األمحرة م يف يستعملو ا ما بقدر اليومية تنقال  يف يستغلو
 بأسواق والفواكه اخلضر كبيع جتارية أنشطة ممارستهم أثناء التنقل
 جاربو أرض حلي واملعقد املركب الواقع يتضح ذعندئ. باملدينة خمتلفة
  وال عليه، هو ما بسبب املدينة ألحياء مماثل هو فال أخرى، مرة

 بني تقع خاصة حالة لكنه ساكنته، نشاط حيث من للريف
 سكان أغلب لكن احلي عرب وتتكرر موجودة فالبساتني منوذجني،

 يدل أثر ال لكن وجودة واملاشية الزراعة، غري نشاطات يزاولون احلي
 فهي واألمحرة األحصنة وأما بوضوح الرعي لنشاط واسع إنتشار على

 أم احلي حضرية حول اجلزم بدل هلذا. للتجارة بل التنقل لغري تستغل
 اخلاصة اإلجتماعية الفضائية تركيبته على التأكيد نفضل عدمها
  . واملعقدة

 وهو بعنفو  بشدة اجلزائري احلضري الواقع ينتقد أن العادة جرت
 خصوصا  والتفسري التحليل حماولة أمام الباب لنفتح تفاديه حاولنا ما

 على لدينا ينتقد مما حبذر يقرتب حضري واقع وجود نستحضر عندما
 الواليات مدن أشهر إحدى ديرتويت إىل  هنا ونشري احمللي، املستوى
 نةهيم من حتولت اليت  امليكانيكية الصناعة ومهد األمريكية املتحدة
 اإلقتصادية األزمة بعد وذلك بالزراعة اإلهتمام إىل الصناعي النشاط

 أغلقت واليت األمريكية السيارات شركات كربيات مست اليت
 بقطاع وظائفها املرتبطة الساكنة من مهم جزء جعل مما مصانعاها،
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 كل عن فنتج ، كبري بشكل ديرتويت تغادر امليكانيكية الصناعة
  مت  شاغرة صناعية حتتية بنية بقايا و ساكنةال عدد يف تراجع ذلك

 وهو ، الساكنة طرف من احمللي لإلستهالك اخلضر لزراعة  إستغالهلا
 الزراعة مصطلح معها ظهر قاعدة شبه إىل إستثناء من حتول ما

ا عنها يقال ما أقل ساكنة متارسه  نشاط عن للتعبري احلضرية  أ
 ،أمريكا كربيطانيا الدول من جمموعة ماضي إىل وبالرجوع ، حضرية

 إختالف على الزراعي النشاط ممارسة أن نكتشف فرنسا ، كندا ،
 األمر وإرتبط بل ،19 القرن أواخر ظهر واقع هو املدينة داخل  هيئاته
 يكون يكاد بشكل الزراعي للنشاط املدينة ساكين من جزء بإمتهان
 واسع أو دحمدو  بشكل الزراعة نشاط ممارسة كانت لرمبا .)36(دائم
 مضى زمن يف هويته  تأكدت وأن سبق الذي املديين الفضاء داخل

 احلاالت يف خاصة ، احلضري الطابع ساكنته عن وال عنه تنفي ال
 أن ألحد ميكن فال  احلكم ذلك وأشكاله مكوناته فيها تدعم اليت

 أنشطة ا متارس اليت تلك وحىت مدينية ديرتويت أحياء أن يف يشك
 البنايات،  شكل املصانع، بقايا فالطرقات،  واضح بشكل زراعية

 أن حني يف باملدينة، يوحي ذلك كل تصميمها و اخلضراء املساحات
 يف بالتواجد يوحي ال جاربو أرض حبي املادي الفضاء يعكسه ما

 الوقت ويف الساكنة، طبيعة حول قوله ميكن ما عن بعيدا املدينة
 ماضيه إىل إستندنا ما إذا ناملد ترييف عنوان عليه يصدق ال نفسه
 بنفس تقريبا موجودا زال وال كان فهو معامله كل ختتفي مل الذي

 البساتني مساحة حساب على  السكاين التوسع عدى ما املواصفات
  . به موجودة كانت اليت

 خاتمة

 يغذي بشكل تطرح أصبحت هذه أيامنا يف املدينة مسألة إن
 بسبب دقيقة كمسميات) يفر / املدينة( بني أصال القائم اجلدل
  بالتواجد الشعور علينا تسهل ال اليت اليوم مدن معامل وضوح عدم
 كانت إذا ما حول التساؤل أصبح أين ، املدينة  خارج أو داخل
 وجودا تعكس ال و احلقيقي ملعناها وفية غري اليوم"  املدينة" تسمية
 L’urbain  مسمى عليها يصدق حالة تعكس ما بقدر أصيال

  .)37(كفىو 
 يتصف وهران مدينة داخل حي أمام أنفسنا جند األخري يف

 ختطيط وال تقريبا جتهيزات بدون والبشري، املادي بشقيها باهلشاشة
 ثقافتها عن باإلغرتاب الشعور ساكنته جينب وباملقابل لكنه مسبق،
 األحياء من غريه تفرضه ما عكس_ الريفي املنشأ ذات_  األصلية
 بعد أجنزت اليت أو اإلستعمارية للفرتة تنتمي اليت سواء بوهران

 يطرحها كما اإلجتثاث فكرة يقاوم احلي هذا ألن اإلستقالل،
 وحافظت اإلستعمارية التعمري آلة فيه تسببت والذي )38(بورديو

ا  فأصبح اإلستقالل، بعد إستمراره على ما حد إىل الوطنية نظري
 أو باحلضري وصفه ميكن ال حياة أسلوب حيتضن جاربو أرض حي

 ويدفعنا للقاعدة، اإلستثناء بكونه لإلعرتاف يدفعنا بل ببساطة الريفي
 الواقع وهذا مستوى من أكثر على والتداخل التعقيد عن للحديث

 سياسات نتيجة  جزائريني ومدينة حي من أكثر يف نفسه يكرر
 من والتلقائية واإلرجتال  الرمسية اجلهات طرف من والتهميش اإلقصاء
 املدينة داخل التواجد حلم و للسكن احلاجة حتقيق يف الساكنة طرف
 تستمر أو أحياء لتنشأ ، املختلفة اإلكراهات به تسمح ما حدود يف

  ". جاربو أرض حي"  عليه هو الذي بالشكل أخرى
  :الهوامش

 عني للنشر، اهلدى دار ،"املقدمة" ، الرمحن عبد  خلدون إبن  (1)
 .149،ص2009مليلة،

(2) FIJALKOW,Y., Sociologie des villes, 3 eme éd , La 
découverte , Paris ,3eme édition ,2007,p47.  
(3) ROUINA , M. , Géographie humaine d’une ville a la veille 
de la guerre de libération : le cas d’Oran, in LALAOUI A et 
autres  , ORAN AU PLURIEL ,2eme édition, 2007, Edition 
El-Rached ,p80. 

 سكنية مناطق توصف بأن اجلزائرية، املدينة حول الرمسي اخلطاب يف العادة جرت (4)
 أو كالعشوائيات أخرى مسميات هلا جند قد كما ، الرمسية غري أو باهلشة بكاملها وأحياء
 .التسمية وراء تقف اليت اجلهة بإختالف الصفيح أحياء

(5) LESPES ,R . ,ORAN, Etude géographique et d’histoire 
urbaines ,Edition Bel horizon,2003,p113. 
(6) Idem, p 18. 
(7) COTE , M., L’Algérie ou l’espace retourné 
,Flammarion,1998, paris ,p 112- 113. 

 خاص إحصاء بإجناز الوايل من بتكليف البدر احلضري القطاع قام 2007 سنة يف (8)
 من تعد وهي إداريا له اجلري،تابعة كوشة العني، رأس مثل مناطق أن كون اهلش بالسكن

 بوهران باهلشاشة توصف اليت املناطق أهم بني
(9) Source :(PDAU) Plan directeur d’aménagement et 
d’urbanisme du groupement d’Oran, première phase 
,Novembre 1995, l’URSA. 
(10) Ibid., p80. 

 كوننا للواقع معاينة عن ناجتة  مباشرة مالحظات لميث  الفقرة هذه يف ذكره مت ما (11)
 يف 2008 لسنة السكن و للسكان العام لإلحصاء التحضريية املرحلة إجناز يف شاركنا
 .ذكرناه ما كل على وقفنا أين البدر احلضري بالقطاع املتعلق جزئها
 .151،ص ذكره سبق مرجع ، خلدون إبن (12)
 تتسع واحدة طريق منها تستىن ولكن  القاعدة هو باحلي الطرقات وضعية وصف (13)
ا السيارات ملرور  العني رأس بأحياء وتربطه احلي مبحاذاة متر الطريق وهذه التزفيت، بقايا و

ا كما) اهلواري سيد حي( بإجتاه السفلى  صعودا اجلري كوشة( بأحياء املقابل يف تربطه أ
 ). خالد األمري حي حنو

(14) Navez–Bochanine ,F., Habiter la ville marocaine 
,l’Harmattan , Casablanca,1997,p149. 
(15) BENKIRANE , R., Bidonville et recasement, modes de 
vie à Karyan Ben M’sik (Casablanca), 
www.archipress.org/reda/ ?page_id=295, 15/09/2015. 
(16) COSTE, L., Henri Lefebvre le droit à la ville, vers la 
sociologie de l’urbain ,Ellipses ,Paris, 2009, p 47 .   
(17) HANNERZ , U., Explorer la ville ,traduit et présenté par 
ISAAC, Joseph , Les éditions de minuit ,Paris,1983,Paris, 
p49. 
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  املديين اإلستقرار عملية لتسهيل األقارب من اإلستفادة تتم كثرياما اجلزائر يف (18)
 األجيال بني مشرتكة ميزة يعترب الذي األمر وهو الريف من اجلدد للقادمني بالنسبة
 يف بوتفنوشت مصطفى عنه يعرب ما وهو اإلستعمارية الفرتة مند للمهاجرين املختلفة
 ،اإلجتماعي التغري و اإلجتماعي النسق: كتابه يف  ضحوا بشكل العائلة حول كتاباته
 ).الفرنسية باللغة(. 38 ص اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان

(19) SOUIAH , S-A., Les marginalités socio-spatiales dans les 
villes Algériennes In SOUIAH et Autres Villes arabes en 
mouvement, cahier n 18, L’harmattan ,Paris,2005, p53.  
(20) Ibid. p 54. 
(21) Safar –Zitoun Madani, Stratégie patrimoniale et 
urbanisation, ALGER 1962-1992,L’harmattan ,Paris 
,1996,p69. 

 داخل الشوارع و الطرق حال بأن اإلعرتاف السياق هذا يف و علينا الواجب من (22)
 نتجت منها كبري جزء لكن ، التجهيز مستوى على به تدىحي مثال ليست وهران مدينة
 حد إىل ا اإلهتمام يتم ،كما تقنية ومعايري لشروط تستجيب رمسية يئة خمططات عن
 أن جيب ما كل عن والبعد للتلقائية تستجيب جاربو أرض حبي)  الطرقات( بينما ،  ما

 .باملدينة الطرقات أو الشوارع عليه تكون
(23) BOURDIEU ,P., Esquisse  d’une théorie de la pratique 
,précédé de trois études d’ethnologie Kabyle ,Editions du 
seuil ,Paris, 2000, p52. 
(24) BOURDIEU, P. ,le sens pratique, Editions de minuit 
,Paris,1980, p87. 
(25)  DRISS ,N. , Les espaces publics à Alger, mise en scène 
des formes opposées des usages, In BOUMAZA, N..  ,Villes 
réelles ,villes projetées, villes maghrébines en fabrication, 
Maisonneuve et Larousse, Paris, 2005,p201. 

 العامل يف األخالقية و اإلجتماعية املعايري و البناء يف الذكورية العمارة شاكر، لعييب (26)
 30. ،ص 2007النشر،بريوت و للكتب الريس ،رياض العريب
 احلرية و الفردانية حول جديد من التفكري اليوم الضروري من أصبح أنه نعتقد (27)

 احلياة من متعددة أشكال وجود ظل يف حتمي بشكل باملدينة لصيقة كعناوين والعقالنية
 .الواحد اجملتمع نفس داخل ضريةاحل

(28) CHAMBOREDON, J-C. ; LEMAIRE ,M ., Proximité 
spatiale et distance sociale .les grands ensembles et leur 
peuplement, Revue française de sociologie ,n XI, Paris 1970. 

ا وتضاريسها املنطقة بةصعو  إىل وأشرنا سبق (29)  هذه كل،و  مائي جمرى مبحاذاة وكو
 . املسكن تصميم عند تأثريها هلا  األمور

(30) RAPOPORT,  A,. pour une anthropologie de la maison , 
traduit par MEISTERSHEIM A.M et SCHLUMBERGER M 
, DUNOD, Paris,1972 ,p27. 

 القصب خبلط إجنازه يتم سقف ا واملقصود ، احلي سكان يتداوهلا كلمة الردمي (31)
 .احلي داخل حىت اإلستعمال وقليلة قدمية تقنية وهي ، والطني

 94ذكره،ص سبق مرجع لعييب، (32)
(33) Cf HADJIJ, E- D. , Urbanification et appropriation de 
l’espace, le cas de la ville d’Oran, Thèse pour l’obtention du 
doctorat d’état de sociologie ,Université d’Oran ,Algérie, p 
243.  
(34) Opcit ,lespes,p90. 

 148.،ص ذكره سبق ،مرجع خلدون إبن أنظر (35)
(36) BOULIANNE, M .,L’agriculture urbaine au sein des 
jardins collectifs Quebeqcois :Empowerment des femmes ou 
“Domestication de l’espace public”, Anthroplogie et societe 
,n 1, Canda,2001,p65. 
(37) WIEROKA, M.,  la ville n’est pas l’urbain ,in ….La ville, 
Sciences humaines ,Auxerre ,2011,p5  
(38) Cf BOURDIEU, P. ; SAYAD, A-E. , Le déracinement, la 
crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie,  Les éditions 
de minuit, Paris,1964 . 
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  إجراءات الحفظ الوقائي في الحفرية األثرية لموقع آشير األثري
قاضي محمد          

، قسم االثار،جامعة تلمساندكتوراهطالب باحث   

                      
       ً ملحوظا                                               ً تطورت تقنيات حفظ ومحاية املكتشفات األثرية تطورا  

يم، حيث األخرية، وهذا ما أدى إىل تغري التصورات واملفاه اآلونةيف 
احلفظ الوقائي واليت جعلت من احلفرية األثرية  ةإسرتاتيجيظهرت 

،                               ً القدمية أو الكنوز كما كان شائعا   اآلثارليست جمرد عملية حبث عن 
وإمنا تغري مدلوهلا وأصبحت تعرف اليوم بذلك املشروع األثري الذي 

واستخراج الشواهد املادية املدفونة حتت سطح  ،يهدف إىل البحث
وكذلك استغالهلا يف العرض  ،منها يف املعرفة االستفادةض بغرض األر 

واملتمثل يف املشاركة يف احلركة  االقتصاديةاملتحفي ذو األبعاد 
واليت تتلخص يف احلفاظ على تاريخ  االجتماعية،واألبعاد  االقتصادية

  .األمم باحلفاظ على شواهدهم املادية اليت تربط املاضي باحلاضر
املشروع األثري إىل متابعة املوقع األثري  يعاسم باإلضافة إىل

اية العمل امليداين حبفظه وتسيريه بالطريقة اليت تؤمن  ،حىت بعد 
سالمته من كل عوامل التلف وسالمة املعلومات اليت حيويها واملتمثلة 

فاق والتحديات مت برجمة مشروع ويف ظل هذه اآل، يف الطبقات األثرية
 االستكشافه املنطقة اليت مل تلقى حظها من هذ ،أثري مبوقع أشري

ما جعل الكثري  هذا ،واملعرفة رغم الدور التارخيي الكبري الذي لعبته
ومن هنا جاءت حفرية  ،من املؤرخني يكتبون عليها ويصفون معاملها

، وعلى هذا املنوال مت صياغة أشري لتجيب على مجلة من التساؤالت
  : إشكالية املقال على الشكل التايل

 هل و  ما هي اإلجراءات املتخذة يف احلفرية األثرية مبوقع أشري؟
   ها؟جسدت تدابري احلفظ الوقائي في

 :أهمية أشير التاريخية .1

ا   ،تعد مدينة أشري من املدن املهمة خالل العصور الوسطى كو
 ،أول عاصمة للزيريني بقيادة مؤسسها زيري بن مناد الصنهاجي

حدى القبائل املنضوية حتت راية قبيلة لتلكاتة إ               ً الذي كان قائدا  
خاصة بعد  ،صنهاجة اليت كانت آنذاك حتتل معظم املغرب األوسط

  .)1(إسقاطهم لدولة األغالبة برقادة
ا كان له من مليعود فضل تأسيس مدينة أشري إىل زيري بن محاد 

عرضة للهجومات  االذين كانو  ،دور كبري يف توفري احلماية للفاطميني
الزيانية فاستعان به اخلليفة الفاطمي القائم بأمر  واالعتداءات املتتالية

وهذا ما مسح لزيري بن محاد  ،اهللا لردع العدو الزياين والتخلص منه
وجعله يشرف  ،م936- م935/ ه324-ه323من تأسيس مدينته 

  . )2(              ً إىل املسيلة شرقا    ً ا  على إقليم ميتد من تاهرت غرب

 ،)3(ومواد للبناء وحرفيني      ً ماريا  مع                          ً كما أرسل له اخلليفة مهندسا  
َ                                               عل  من األسباب اليت جعلت من أشري تصبح من أهم املدن يف لو   

               ً والذي كان معربا   ،العصور الوسطى هو موقعها اإلسرتاتيجي املميز
لطرق التجارية اليت تربط ل هتوسطليف بالد املغرب اإلسالمي      ً هاما  

رغم الدور  ، على)4(اجلنوب الصحراوي بالبحر األبيض املتوسط
الكبري الذي لعبته أشري يف تأمني الطرق التجارية يف املغرب 

عن ما أصبحت                                     ً إال أن أسباب بناء املدينة اختلفت متاما   ،اإلسالمي
حيث يذكر ابن األثري حول موضوع أسباب  ،عليه املدينة فيما بعد
أن زيري بن مناد وأهله سار إىل مغيلة فضاقت  ":بناء مدينة أشري إىل

م إىل موضع  م ه  دت لنا بلدا غري هذا، فاجت  َ              أرضها فقيل له لو إخت                         َ                   
مدينة أشري فرأى ما فيه من عيون فاستحسنه وبىن فيه مدينة أشري 

أما فيما خيص الظروف اليت جعلت من   ،)5("وسكنها هو وأصحابه
أن املكان   ،زيري بن محاد خيتار املوقع احلايل الذي توجد فيه املدينة

وهي املياه واألخشاب واملوقع  ،فيه شروط العمارة كانت تتوفر
وكانت املدينة حماطة بثالثة مدن وهي  ،)6(اإلسرتاتيجي يف سفح جبل

مدينة مزغنة واجلزائر ومليانة، حيث أمر محاد إبنه بولوغني بإعادة 
يف تأمني  ترميمها ملا توفره هذه املدن من أمن ألشري ولدورها الكبري

  .الطرق التجارية
ينما بدأت أشري تفرض نفسها يف تلك املنطقة وقع حدث وب 

مهم كان له الدور الكبري يف فتح الباب على مصراعيه لزيري بن محاد 
وكان هذا  ،لكي يهيمن على مناطق كثرية يف صورة إفريقية واملغرب

-م953املعز اهللا رابع خليفة فاطمي حكم ما بني  انتقالاحلدث هو 
  َ        عني  محاد بن  ، حيثم972/ه361مصرإىل املشرق بعد فتح  م975

  َ                ً مس اه أبوه يوسف بدال  و  ،بولوغني على رأس إفريقية واملغرب ابنهزيري 
ذ ، )7(بأبو الفتوح ولقبه بسيف الدولة              َ  من بولوغني وكن اه َ  واخت  بولوغني    

َ   أما أخاه أبا البه ار ،من القريوان مركزا له وسكنها َ             فوال ه على تاهرت                     
  .)8(وأشري

إضافة إىل قبيلة زيري بن مناد و كان أشري أما فيما خيص س
عمد هذا األخري إىل إعمار املدينة بفضل اهلجرة اليت  ،)تلكاتة(

              ً البويرة حاليا   (*) منها سوق محزة ،)9(فرضها زيري على املدن القدمية
ا ودم رت عن أخرها) **(ومدينة هاز كما    ،                     َ            اليت أخليت من سكا

منها الطبقات  ليأخذواملسيلة توجه زيري بن مناد إىل مدينة طبنة 
 م973/ه362ويف سنة  ،)10(الفاعلة من السكان إىل عاصمته اجلديدة
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َ                  قام زيري بن محاد من حماصرة مدينة تلمسان وحو ل البعض من أهلها                                          
قام بولوغني بتوسيع مدينته  م979/ه369ويف سنة ، إىل أشري
املنصور  ابنهوبعد وفاته خلفه  ،)11(على فاس وسلجماسة باالستيالء

حالة من األمن  كما عرفت هذه املرحلة  ،شريآحيث بويع يف 
 اوما ميكن استخالصه مما سبق أن الزيريني الذين تولو  واالستقرار،

على  واالفاطميني إىل مصر حافظ انتقالحكم املغرب اإلسالمي بعد 
أما بعد هالك  ،)12(هلمالعاصمة الثانية  وهاعترب وا ،مكانة أشري

باديس وحتول حكم املدينة إىل  ابنهخلفه  م996/ه386املنصور سنة 
للغاية بفعل                          ً أن حكم هذا األخري كان عسريا     َ إال   ،محاد بن بولوغني

                                     َ   الذي عاشته املدينة بسبب العدوان الذي شن ه  االضطرابحالة 
الزناتيون على مدينة أشري والثورات العديدة اليت قامت ضد هذه 

  .)13(املدينة
شري سلطتها كعاصمة لكنها آبين محاد أفقد مدينة كما أن بناء قلعة 

 ،وأصبحت من املدن التابعة للدولة احلمادية ، )14(بقيت مشهورة
اتعرضت يف نفس الفرتة للهجوم من قبل الزناتيني  كما من  أل

فسقطت يف يد املنتصر بن خزرون  ،القواعد األمامية للدولة احلمادية
بعة حلكمه حىت سنة وبقيت تا ،م1075/ه468الزنايت سنة 

عليها  استوىلم أين سقطت يف أيدي املرابطني أين 1101/ه495
 .)15(تاشفني بن ياغمراسن

 :الموقع الجغرافي لموقع أشير األثري .2

كلم جنوب شرق العاصمة،   160تقع مدينة ألشري على بعد 
35.5مابني خطي طول 

3.15وخطي عرض  0
  10   ً            شرقا ، وعلى بعد  0

، وحيدها من الشمال )16(يف بوالية املديةكلم مشال شرق عني بوس
وحيدها من  م1467الشرقي جبل كاف خلضر والذي يبلغ ارتفاعه 

اجلنوب الشرقي كاف تيسمسيلت، أما من اجلنوب الغريب فيوجد  
كاف معسكر ويكاد يلتقي كل من كاف خلضر وكاف تيسمسيلت 

ي والذي ينته م100بيف اجلهة الشرقية، حيث يتخللهما ممر صغري 
، أما حول اإلطار الفيزيائي ملوقع )17(مبمر مغلوق جببل رأس جريد

أشري فاملوقع يوجد ضمن كتل التيطري باألطلس التلي وتنحصر هذه 
املنطقة يف الركائز اجلنوبية التابعة للسالسل األطلسية، وحتد من 
الناحية الشمالية السهول العليا وما مييز موقع أشري هو كثرة 

يف حني أن املواقع األثرية املوجودة يف أشري هي ثالثة ، )18(الينابيع
 ....موقع بنية، وموقع منزه بنت السلطان، وموقع: مواقع

 :أهم األبحاث واألعمال الميدانية حول موقع أشير .3

 بآثار اهتمأول باحث  Berbruggerروجر ببري  الباحث    َ يعد  
قصبة الوصادف أثار  م1852-1850حيث زارها  ،مدينة أشري

ا أشري األوىلقمنزه بنت السلطان و  باسموفة معر  ، )19(د استنتج أ

 ريروجر أتى دور الباحث الفرنسي شابسيببعد بري  ومن
Chabassiére اهتمواخر من أوائل الباحثني الذين والذي هو اآل 

  .)20(ذا املوقع

 م1908ويف سنة   بوضع خريطة مفصلة للموقع،ريوقد قام شابسي
ا ثالثة  متبزيارة موقع أشري و   Rodetقام النقيب رودي  اكتشف 

أشري كاف  ،منزه بنت السلطان :وهي على التوايل ،مواقع رئيسية
قام بتسجيل أهم كما قام بتحديد مواقعها بدقة  إذ  ،وبنية ،خلضر

 م1912أما يف سنة  ،)21(يف املوقع اآلثار أماكناملالحظات حول 
لومات املتوفرة عن املع G.Marçais أكد الباحث جورج مارسييه

املوقع بقيامه بدراسة نقدية لكل املؤلفات والكتب اليت تكلمت عن 
ه سفنواعتمد يف هذه الدراسة على مالحظات ميدانية أخدها ب ،أشري

  .)22(من املوقع
قام األستاذ املساعد باملعهد اجلغرايف اجلزائري  م1954يف سنة و 
والذي هو  ،ريجببل تيط أحباثهأثناء  باكتشاف TABOTOتابوتو

 عبارة عن خراب مبكان يعرف ببنية املرحوم والذي يقع شرق أشري،
 نيفتوجه هذا األخري رفقة ڤولف G.Marçais فأبلغ جورج مارسييه

GOLVEN  من املعاينة امليدانية  االنتهاءوبعد  ،لفحص املوقع
اإلسالمية  اآلثارأستاذ يف   GOLVEN نيللموقع تقرر أن يقوم ڤولف

وإىل غاية  م1954من سنة  تثرية يف هذا املوقع واليت امتدحبفرية أ
  .)23(م1956سنة 

بعض  استثنينا وإنهذا  ً  ا ،رهيب  ً ا  ونسيان               ً عرف املوقع إمهاال   ومن مث
وبقي األمر ، )24(احملاوالت غري الناجحة اليت كانت يف الثمانينات

م أين برجمت أول عملية جدية حتت 1999على حاله إىل غاية سنة 
ية أشري أن نتائجها ر وما مييز حف ،"دراسة وتقييم منطقة أشري"ع مشرو 

سوف تكون مثرة شراكة بني ثالث مؤسسات وطنية متخصصة يف 
ومحاية املعامل والنصب  لآلثارالوطنية  ةالوكال :يتهذا اجملال وهي كاآل

 لآلثارواملركز الوطين للدراسات التارخيية واملتحف الوطين  ،التارخيية
  . القدمية

  :أهداف حفرية أشير .4

تعد حفرية أشري من احلفريات األثرية اليت كان لعامل الزمن دور كبري 
ا حفرية أثرية  ،يف تنظيمها ومن اآلليات اجلديدة  ،منظمةو  مربجمة كو

اليت أصبح األثريون يركزون عليها قبل االنطالق يف أي مشروع حفرية 
ضافة للدراسات اليت  األثرية هو القيام مبجموعة من الدراسات، باإل

                ً                                      كنا نعرفها سابقا  واليت تتلخص يف خصوصيات املسح األثري، حيث 
أصبح هدف الدراسات هو توفري كل الظروف املناسبة إلجناح العمل 

احلفرية ن عن و املسؤولارتأى   حيث          َ             َ     األثري يف شقي ه العلمي والت قين، 
ة منها اليت  معاينة أهم الدراسات واألحباث خاصة امليدانيإىل األثرية 
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وذلك بغية فهم التغريات اليت من املمكن أن  ،كانت على موقع أشري
  .تكون جرت بفعلها

م بتصورات وأفكار جديدة 1991جاء مشروع حفرية أشري لسنة 
العمل خالل من  ، وذلكجتسدت يف األهداف الكثرية واملتنوعة

ذا املشروع بأن يكون  بأبعاد هن عن و األثري حيث خطط املسؤول
ا أن تعطي حركة وفكرة جديدة عن  ،لمية واقتصاديةع واليت من شأ

ا أن تواكب التطور الذي تعيشه الدول الغربية  األثريالعمل  وبإمكا
يف      ً فعاال                                   ً ومبا أن اجلزائر كانت وال تزال شريكا   ،يف هذا اجملال

الدولية الرامية للعمل املتواصل للنهوض باحلفريات األثرية  االتفاقيات
ا تتجاوز ذلك    َ وإمن   اآلثاروجعلها ال تكتفي باستخراج  ،يمهاوتنظ

 ،وتسيري هذا الرتاث األثري هابالكشف عن اللقى األثرية وحفظ
وبصفة عامة متحورت أهداف مشروع حفرية أشري يف ثالثة حماور 

البحث العلمي وإقامة حفرية بشراكة متخصصني  :أساسية أال وهي
تصور ووضع خطة لتثمني واستغالل يف عدة جماالت وأخريا  جزائريني

  . وتسيري املوقع األثري ملدينة أشري
  :اإلشكالية العامة للبحث األثري في أشير .5

ويكمن  ، كل أطوار البحث األثري                              َ للحفرية األثرية مفتاح رئيسي يسري  
واليت غالبا ما تسلط  ،هذا املفتاح يف اإلشكالية العامة للعمل امليداين

حيث  ،ي املرجو من املشروع األثريالضوء على اهلدف العلم
م حول فرضيات قام على 1991متحورت حفرية أشري لسنة 

ومبا أن موقع أشري يبقى مشروع جديد مل  ،أنقاضها البحث األثري
بقي اإلشكال العام املراد اإلجابة عنه يف  لذايتعرض لدراسة وافية، 

   :هذا املشروع
 تكلم عنها  أمل يكن موقع أشري موجود قبل الفرتة اليت

  .هل هناك عالقة بني املواقع األثرية  ملدينة أشري؟؟، و املؤرخون العرب
باملسؤولية امللقاة على عاتق القائمني على حفرية أشري ركز       ً إميانا  

اهلدف منها إجناح  ،علمية إسرتاتيجيةاملسؤولون على وجوب إتباع 
العديد من وعلى غرار  ،وبالتايل جناح البحث األثري احلفرية األثرية

القائمون على هذه احلفرية إسرتاتيجية احلفظ  اتبعاحلفريات العاملية 
واليت تقوم على جمموعة من  ،ساسيةاألبادئ املمن وهي الوقائي 

احملاور وأول ما يوصي به يف احلفريات األثرية هو وجوب املعرفة 
وهذا لتفادي السقوط  وتشخيصه، الكاملة خبصوصيات املوقع األثري

كما تفيد هذه   تلف،خطاء قد تعرض املوقع واللقى األثرية لليف أ
وهلذا جيب القيام  ،املعرفة يف حسن التعامل مع املكتشفات األثرية

واليت جيب أن تكون قبل  ،)25(مبجموعة من الدراسات األولية
  .احلفرية انطالق

  

 :دراسات البعثة األثرية للموقع األثري .6

َ                         إن  املسؤولية املكتشفات األثري ة الكبرية على عاتق املختصني، ألن  
من األمور الواجبة على القائمني باحلفريات األثرية أخذها بعني 
االعتبار تأمني سالمة املكتشفات األثرية املستخرجة من مواقع احلفر، 
ويستوجب على األخصائيني توفري الظروف املالئمة حلفظها، ولن 

َ               يتسىن حتقيق هذا اهلدف إال  بالدراسة واملع ة ظواهر،                       َ           رفة املسبقة لعد               
كمعرفة احلقبة الزمنية للموقع املراد حفره والذي سيساعد األخصائيني 
يف رصد أهم املتاحف اليت ميكن التعامل معها لعرض املكتشفات 

، وبالتايل توفري محاية دائمة هلا، وتوفري خمازن مبعايري )26(األثرية
دف  تفادي كل عوامل              َ                         مدروسة حلفظ الل قى األثرية املكتشفة، و

   َ                                                الت لف اليت من املمكن أن تتعرض هلا املكتشفات ساعة الكشف 
عنها، يؤكد املختصون على ضرورة االعتماد على دراسات حول 
املوقع من مجيع النواحي، وتتبع اإلجراءات الوقائية يف احلفريات 

   . )27(األثرية
توصل  من خالل الدراسة التقييمية ملناخ أشري :دراسة المناخ. 1.6

أن منطقة أشري تعيش فصل ، املسؤولون عن احلفرية األثرية إىل النتائج
وأخرى ، حار وجاف طيلة الفرتة املمتدة من ماي إىل غاية شهر أوت

كما   ،باردة وممطرة من الفرتة املمتدة من سبتمرب إىل غاية شهر أفريل
وفصل صيف حار  صيتميز مناخ موقع أشري بشتاء بارد وقار 

حسب املختصني إىل موقع املدينة              ً ود ذلك أساسا  ويع ،وجاف
وهذا ما جيعل من  ،القريب من السالسل اجلبلية من الشمال واجلنوب

درجات عالية سواء كانت من الرطوبة يف فصل الشتاء أو درجة 
  .)28(احلرارة يف فصل الصيف

  :هي املتحكمة يف نوع املناخ اآلتيةتعد العوامل  
 وهذا  ،رطوبة مرتفعة عرف مدينة أشريت :النسبية نسبة الرطوبة

بسبب طبيعة املوقع األثري وموقعه وقد قام املختصون باختبار تغريات 
 %73: يتالرطوبة يف اليوم الواحد وجاءت النتائج على الشكل اآل

،     ً ظهرا   13:00على الساعة  %44 ،     ً صباحا   7:00على الساعة 
تزيد يف  من العوامل اليت، )29(     ً مساءا  18:00على الساعة  51%

   .عمد املختصون لدراستهاحيث مستوى الرطوبة هي األمطار 
 عرض املوقع األثري إىل ظروف مناخية جد صعبة يت :األمطار
تتميز بفصل قاري ممطر مصحوب بربد شديد من شهر إذ  ،مؤثرةو 

ا كميات األمطار فهي متساوية                           َ نوفمرب إىل غاية شهر مارس، أم  
يوم من فصل الشتاء، أما  50ملم تسقط يف حوايل 100مبقدار 

   .)30(األمطار يف فصل الصيف فهي نادرة جدا
 14.9°وقع أشري مب تساوي متوسط درجة حرارة :درجة الحرارة، 

أما يف فصل الصيف  ،9.06°حيث تصل يف فصل الشتاء إىل حدود
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أقل درجة ميكن مصادفتها يف املنطقة هي و  ،22.3°فتصل إىل 
 41.3°ميكن أن تصل إىل حدود يف حني أن أعلى درجة  ،°8.15

  .)31(وذلك يف شهر جويلية
 بوب رياح حارة وجافة تأيت من  :الرياح متتاز منطقة أشري 

ب خاصة يف فصل الصيف ،املناطق اجلافة وهذا ما يؤدي إىل  ،و
  .)32(التحكم يف رطوبة األرضية واستحالةجفاف األرضية بسرعة 

على ية أشري حفر  نالقائمون ع مداعت :دراسة األرضية .2.6
واعتربوها من املعرفة املسبقة بنوع األرضية اليت سوف يتعاملون معها 

وذلك  ،ذ قاموا بإطالق مجلة من الدراسات األوليةإ ات،ولوياأل
 ،دف تشكيل صورة حقيقية عن املوقع األثري املراد احلفر فيه

تقوم على معطيات  إسرتاتيجيةفكرة من خالل وضع  حماولة تشكيلو 
وذلك من  ،ية تصب كلها يف مصلحة األثر واملوقع يف أن واحدميدان

حفظ خاصة لخالل حسن التعامل معهما بتوفري الظروف املالئمة ل
واليت تتشكل أساسا من الظروف املناخية ونظرا  ،من عوامل التلف

على  توجبلكثرة العوامل الطبيعية املؤثرة يف األرضيات بصفة عامة 
 :اسة إىل عدة أقسام تقسيم هذه الدر نياملختص

اخلصائص  إن :دراسة طبقات أرضية الموقع جيولوجيا. 1.2.6
واملتمثل يف  ،أشري والناجتة عن موقعها الطبيعي الطبيعية الصعبة ملنطقة

ضرورة اإلملام بكل ب ختصنياملحتم على متركزها يف سالسل جبلية 
ة والركام فاحلفرية األثرية هي ليست جمرد عملية رفع األتربت، املعلوما

حبثا عن املباين وأسسها أو الكنوز املدفونة، بل هي أكثر من ذلك  
ا حتقق أهداف بالنسبة للموقع األثري يف حد ذاته، وهذه  كو
األهداف تكمن يف مفهوم احلفرية، والذي هو امتداد منطقي 
لالستكشاف يأمل منه اإلجابة عن مجلة من التساؤالت 

س حيرص األخصائيون على احلفاظ ، وعلى هذا األسا)33(املطروحة
                                         َ                 على  الطبقات السرتاتيغرافية باملوقع، قصد الت عرف على التسلسل 

  . )34(الطبقي للموقع وقتما أراد املهتمون العودة إىل املوقع
ترتكز هذه الدراسة على حتصيل جمموعة من املعلومات املتعلقة 

صول إىل إىل غاية الو  ابالطبقات املكونة لألرض وذلك منذ نشأ
ت اجاءت هذه الدراسة كنتيجة حتمية ألحد فرضي ،الفرتات احلديثة

والذين أكدوا  ،قبل التاريخ االيت أثريت من طرف خمتصني يف فرتة م
 اتعلى إمكانية وجود أثار لتعمري بشري يف هذه املنطقة منذ فرت 

كان من نتائج هذه ،  )35(قبل التاريخ قدمية قد تصل إىل فرتة ما
كتشاف طبقات جيولوجية خمتلفة واليت جاءت على الشكل الدراسة ا 

  :يتاآل
 تتألف من طمي دقيق وحصى والذي  :الطمي احلديث طبقة

  .يشكل أسطح الوادي

 خر يتكون من طمي دقيق وحصى هو اآل :طبقة الطمي القدمي
 م20وهو يشغل جزءا يرتاوح ما بني  ،بلون مغاير نوعا ما عن األول

 .حلايل للوادم حتت املستوى ا 40إىل 

 يظهر  نالبوليسياهي عبارة عن طبقات صغرية من : الطبقة الثالثة
عليه مدينة أشري  رسوالذي تو  ،جليا يف اجلهة اجلنوبية الغربية للجرف

وهي على  ،جريةاحلرتفعات املم على 900إىل  م800على ارتفاع 
شكل حصى ذو حجم معترب ويبدو يف مظهره كالشوائب 

  .)36(املعدنية
علومات حول املوقع خاصة من ناحية امل بقدر كبري منملام ولإل

توسيع جمال هذه الدراسة األولية بقامت فرقة البحث   ،التعمري األول
حيث  ،أكد من تكوين األرض ومقارنته بالنصوص القدمية   َ الت  ب
نتائج إجيابية على خلفية ما ورد يف على هذه الدراسة  سفرتأ

إىل املالحظة امليدانية اليت       ً تنادا  واس ،النصوص القدمية من إشارات
طبقة طباشريية حاوية للسجيل والغبار تؤكد  اكتشافأفرزت على 

ج                             َ ة مستمرة وقد برزت على شكل متو  يوجود مظاهر أو شواهد معيش
  .)37(يف الطبقات

جاءت دراسات الطبقات األرضية  :دراسة المياه الباطنية. 2.2.6
واهر اليت من املمكن حيث أن كل الظ ،مكملة لبعضها البعض

مصادفتها ميكن تفسريها أو إسقاطها على الطبقات اجليولوجية اليت 
ومن األمور اليت ركز عليها املختصون هو حتديد  ،مت معاينتها من قبل

جنب تسرب املياه اجلوفية لت ،تواجدها مكانو  مستوى املياه الباطنية
يارعلومات من خالل املوضياع  ،للموقع وغرق مربع احلفر  ع     َ التوض   ا

عرقلة عملية البحث وتضييع كل اجلهد املبذول، و  ،)38(الطبقي
 الوحدات السرتاتيغرافيةوبالتايل إمكانية ضياع معلومات هامة بضياع 

فضال عن بعض املعلومات املتوفرة لدى املصاحل املختصة  ،للموقع
جاءت نتائج هذه الدراسة جد مشجعة  بفضل  ،حول املنطقة
حيث أن املنابع املوجودة يف مشال  ،بع املياهامعرفة منالتوصل إىل 

ا ماء وهي متواجدة يف  )39(منطقة عني بوسيف مصدرها طبقات 
ويف بعض األحيان كلسية على فرش يرتاوح مسكه من  ،حثي طبقة

ذكره يف الطبقات  اآلنفم متصل بطبقة من السجيل 2م إىل 1
جود األليغوسني على بو وقع كما تتميز بنية طبقات هذا امل  ،اجليولوجية

  .)40(شكل طبقة من اخلشب مانعة ملرور املياه
من أهم   َ                  تع د دراسة وسط الدفن :دراسة وسط الدفن .3.6

الدراسات اليت تسبق العمل امليداين أي قبل مباشرة عمليات احلفر، 
وذلك بدراسة خصوصيات أرضية املوقع األثري، حيث أن احلفظ 

واملوقع مرتبط باملعرفة املسبقة بطبيعة الصحيح لآلثار املكتشفة 
، ومن اإلشكاالت املمكن جتاوزها من خالل دراسة )41(األرضية
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أرضية املوقع هي أن هذه الدراسة تعطي لألثري نظرة عن املعدات 
                                َ                   اليت سوف تساعده خالل احلفرية، حيث أن ه كلما تغريت طبيعة 

  .الرتبة تغريت املعدات املناسبة للعمل األثري
أن دراسة وسط الدفن يسهل على املختصني معرفة املناخ  كما

مرحلة البحث  انطالقوهذا قبل ، املناسب حلفظ عائدات احلفرية
جمموعة من املختصني بدراسة  حيث قام ،امليداين يف حفرية أشري

شاملة خلصوصيات وسط الدفن يف املناطق املزمع إجراء عليها 
املرتبطة منها خاصة علومات وتكوين أكرب قدر من امل ،حفريات أثرية

ومعرفة مكونات تربة املوقع ونوعها  ،برطوبة أرضية املوقع أو جفافها
  . ومدى متاسكها إضافة إىل معلومات أخرى

 ،مل تتوقف الدراسات األولية عند دراسة املناخ ودراسة األرضيةحيث 
يتطرق  ،ا اجتهدت فرقة البحث يف وضع بنك معلومات متنوع   َ وإمن  

الظروف احمليطة بو  ،إىل كل الظروف املتعلقة باحلفرية األثرية مباشرة
ومن هذا املنطلق كانت الدراسة املتعلقة مبحيط  ،باملوقع األثري

  .احلفرية أمر ضروري
من املبادئ األساسية للحفظ الوقائي هو : دراسة المحيط .4.6

من البحث الدائم عن إمتام املشاريع األثرية بأكرب قدر ممكن 
وهذا ما حاول القائمون على حفرية أشري  ،إجراءات األمن والسالمة

ت البنايات اجملاورة ملواقع        َ واليت مس   ،بلوغه من خالل هذه الدراسة
  .األسبارمن خالل عمليات احلفريات األثرية 

إذ أن استقرار هذه البنايات ميكن أن يكون عرضة للخطر بفعل 
 انس أو فقد         َ ر يف حال م  وما ينجر عنها من خط ،أشغال احلفر

خالل إىل اإل     ً حتما   يؤديوهذا ما  ،ند الطبيعي هلذه األساسات   َ الس  
 ألإلرادي،يف توازن واستقرار البنايات املعرضة هلذا النوع من التدخل 

يارخطر فإن لإلشارة  ا                                     َ بالنسبة هلذه البنايات ال تكون أنية وإمن   اال
د احلفرية أو وضع حيز وبفضل هذه الدراسة ميكن حتدي ،مبرور الوقت

  .عن أساسات البنايات اجملاورة                      ً احلفر والذي يكون بعيدا  
الدراسات يف جمملها من أهم احملطات اليت تساعد يف إجناح     َ تعد  

ا تبقى ناقصة كون حفرية أشري هي مشروع      َ إال أ   ،العمل األثري
ن من ألوجب التفكري فيما بعد احلفرية   ذال ،أثري بأهداف كثرية

وإدخاله أو ضمه  ،يئة موقع أشرييف ف املشروع هو الطموح أهدا
ا ولبلوغ  ،مدينة املدية ضمن خريطة املعامل واملواقع األثرية اليت تزخر 

اهلدف املنشود وجب على بعثة احلفر القيام بدراسة شاملة حول 
   .ثارآعوامل التلف اليت يعاين منها املوقع مبا فيه من 

بعد املعاينة : مهددة للموقع األثرياألخطار الدراسة . 5.6
ا املختصون ملوقع أشري األثري، مت وضع تقرير  امليدانية اليت قام 

دد سالمة املوقع األثري وقد مت  ،مفصل عن أهم األخطار اليت 
  :أشكال من األخطارأربعة تقسيم هذه األخطار إىل 

لعوامل املناخ من بني ا أنرغم : المناخ العام لوسط الدفن. 1.5.6
ه يف غالب   َ أن                            َ قى األثرية على حد سواء، إال                      َ املؤثرة يف املواقع والل  

د من خطورة هذا العامل                                      ً احلفريات األثرية يتم وضع ميكانيزمات للح  
 همتقرير يف  ختصونامل ذكرعلى املواد األثرية، ومن هذا املنطلق 

م املمكن حدوثها بفعل املناخ، ومن أه ةبالتفصيل يف النتائج السلبي
  :العوامل نذكر

 عن  املسئولنيمن التحديات الكبرية اليت يتوجب على  :الحرارة
ا هي  العمل على محاية املواقع األثرية ورفعها مبحاولة احلد من خطور

ة مظاهر التلف وينتج                                 َ ن هذا العامل الطبيعي ينتج عنه عد  إ، احلرارة
 .)42(عنها عدة أطراز خاصة امليكانيكية

 من عوامل التلف اخلطرية اليت من املمكن أن هو اآلخر  :الصقيع
متس املواقع األثرية، وينتج عنه اختالل يف توازن حمتوى املاء بالنسبة 
للمواد األثرية، وهذا ما يعرض اللقى األثرية إىل خطر ميكانيكي، 
ة ظواهر تلف كالتشقق  َ                     وبفعل تناوب احلرارة والصقيع تنتج عد                                   

 .)43(واالنتفاخ والتكسر

 إن املوقع الذي حتتله أشري منطقة معرضة لسقوط أمطار  :األمطار
فيضانية خاصة يف فصل الشتاء، وحبكم أن املنطقة جبلية هذا ما 
يؤدي حتما إىل ظهور ترسبات يف املواقع األثرية، والناجتة عن سيالن 
وجرف املياه لألتربة وترسبها فوق املكتشفات األثرية، مما يؤدي إىل 

راب يف درجة احلرارة بالنسبة لآلثار اليت تلف امليكانيكي واضط
 .)44(ترتسب عليها الرتبة

 فالرياح من العوامل اخلارجية ذات تأثري كبري على اآلثار  :الرياح
املعروضة يف اهلواء الطلق، وتتلخص األخطار النامجة عنها خاصة يف 
التلف امليكانيكي والناتج عن حبيبات الرمل واليت حتملها الرياح 

ا التغلغل داخل مسامات املواد األثرية معها، ه ذه األخرية بإمكا
خاصة املسامية منها، وبفعل الرطوبة واحلرارة وتأثريها غري املنسجم مع 
املادة األثرية بإمكان احلبيبات أن ختدش وتكسر األثر، كما أن 
هبوب الرياح املباشر على األثر قد يؤدي إىل حث الواجهة اخلارجية 

ا، كما تعمل الرياح على جلب خمتلف الغازات وهذا لألثر وتشويهه
التلوث الكيميائي  –ما ينجر عنه التلوث مبختلف أنواعه 

 .)45(والبيولوجي

 تتعرض املواقع األثرية املوجودة يف العراء ومنها  :أشعة الشمس
موقع أشري األثري إىل ساعات طويلة ألشعة الشمس، وهذا ما 

ينتج عن التعرض املباشر ألشعة جيعلها عرضة ألخطار دائمة حيث 
الشمس اكتساب طاقة حرارية كبرية، وهذا ما يضعف بنية املادة 



 
 

262 

األثرية خاصة إذا تعرضت املكتشفات األثرية ألشعة الشمس يف 
الصباح وتليها مباشرة ندى الليل وبالتايل تفاعل املادة األثرية، وتنجم 

هذا األخري ألشعة  عن هذه العملية وتكرارها تلف األثر، كما أن تأثر
 .الشمس له أضرار منها الكيميائي

 باإلمكان حصر حركة املياه يف ظاهرة الفيضانات  :حركة المياه
الناجتة عن السيالن اجلارف للمياه من أعلى اجلبال، إن قوة سيالن 
                   ً       ً                                      املاء أو الفيضان دورا  جوهريا  يف تدمري املواقع األثرية، أما اآلثار اليت 

ا تتعرض إىل خطر اإلخالل يف حمتوى املاءتنجو من اهلدم ف  .)46(إ

 إن املوقع الذي تشغله مدينة أشري يف : حركة الطبقات األرض
منطقة سلسلة جبال التيطري والذي يصنف يف الدرجة الثانية، 
وتتميز هذه الفئة خبطر وقوع الزالزل وتكون درجتها من ضعيفة إىل 

بنايات وتصدعات يف متوسطة، وقد ينجر عنه هدم جزئي أو كلي ل
َ                                              األرض، ض ف إىل ذلك املساحة الشاسعة اليت يغطيها الزلزال يف        

  .)47(حال وقوعه
أما الشكل الثاين من أنواع األخطار واليت تضمنها تقرير الفريق 

  :املكلف بإجراء هذه الدراسة كان
يتمثل اخلطر الناجم عن الوسط : الوسط الحضري. 2.5.6

ا احلضري يف جمموعة النشاطات ، واألدوات واآلالت اليت يستعني 
اإلنسان لقضاء حوائجه، حيث أن املواقع األثرية القريبة من الوسط 
احلضري على غرار بعض مواقع أشري هي أكثر املواقع تعرضا للدمار 
                                 ً     ً                       والتلف، إذ تلعب حركة السيارات دورا  كبريا  يف إتالف املواقع األثرية 

ما ينتج عنه من تلوث كبري سواء بفعل الدخان الصادر عنها، و 
َ                   واهتزازات املباين األثرية الناتج عن حركة الس ري، والذي يؤدي  إىل                                          

ا   .)48(فقدان املباين األثرية تواز
إضافة إىل أن املواقع األثرية املتواجدة يف الوسط احلضري تعاين من 
مشاكل أخرى خاصة منها املتعلقة بالبنايات اجملاورة، واليت تفقدها 

الرؤية هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب املواقع األثرية  جمال
املتواجدة يف الوسط احلضري تتعرض للنهب والتخريب، حيث أن 
ا باستغالل حجارة  أغلب املباين اجملاورة للمعامل األثرية يقوم أصحا
املوقع للبناء، ويف الغالب ال يكتفي املعتدون على املواقع األثرية 

امية هنا وهناك، وإمنا يعمدون لتدمري بعض العناصر باحلجارة املرت 
املعمارية كبقايا اجلدران للحصول على حجارة مناسبة ألغراضهم 
الشخصية، وبالتايل كلما كثرت احلركة يف املواقع األثرية زادت عملية 

  .)49(النهب والسرقة
يتجلى يف بعض املظاهر واليت تظهر يف : الوسط الداخلي. 3.5.6
األثرية منها طبعا موقع أشري، واليت ال ميكن القضاء عليها املواقع 

ا عامل دائم  وهلذا جيب مراقبتها وحماولة التقليل من أضرارها كو
  : الوجود ونذكر منها

 يعترب املوقع األثري أشري من األماكن املفضلة  :الحيوانات
للحيوانات، حيث غالبا ما تكون وكر ألعشاش العصافري واحلمام، 

ما يشكل خطر كبري ملا متثله هذه احليوانات من مصدر تلف  وهذا 
َ                                            كبري، ض ف إىل ذلك تعمد بعض األشخاص والذين يسكنون قرب       
املواقع األثرية من استغالل هذه  املنطقة للرعي ملا حتويه املواقع من 

  .أماكن لالحتماء من العوامل اجلوية املختلفة
 يعرف موقع األثري أشري إمهاال  كب :الزوار    ً   ً                 ريا  من طرف السلطات،                        

              ً                                      وهذا راجع أساسا  لالوعي الذي ينقص املسؤولني اجتاه املواقع 
األثرية، ولعل هذا اإلمهال يسمح للزوار سواء منهم املهتمني باجملال 
الثقايف أو الفضوليني إىل القيام بزيارات فردية وغري مراقبة للموقع 

موقع األثري سواء األثري، وغالبا ما ينتج عن هذه الزيارات ختريب لل
، فضال عن األضرار اجلانبية )50(هذا الفعل عمدي أو غري قصدي

اليت تنجم عن هذه الزيارات كالتلوث البيولوجي الناتج عن رمي 
  .الفضالت إىل غري ذلك من أوجه التلف

م ليخرج 1991جاء مشروع حفرية سنة : أعمال الحفر ونتائجه .7
حت إشكاليتني أساسيتني قبل                      َ              هذا املوقع من قوقعة الن سيان، وقد طر 

ً            هل فعال  مدينة أشري : يف الشروع يف احلفرية األثرية، متحورت أوهلما      
هي تلك اليت ذكرها املؤرخون؟ أما اإلشكالية الثانية أمل يكن موقع 

 .)51(أشري موجود قبل فرتة زيري بن محاد؟

تساعد الدراسات اليت تسبق العمل امليداين يف وضع خطة شاملة 
ة األثرية بتفادي األخطار اليت من املمكن أن تنتج عن بعض للحفري

العوامل احمليطة باألثر كاملناخ واألرض، كما توفر جمموعة من 
معلومات تسهل العمل امليداين، كون األثريني يصبحون على علم  
بنوع املشاكل اليت ستعرتضهم، وتبقى هذه الدراسات متثل إال املرحلة 

الذي يكون قبل العمل امليداين، وإلجناح  األوىل للحفظ الوقائي،
احلفريات األثرية حرص القائمون على احلفظ الوقائي على وضع 
قواعد وأسس عند التعامل املباشر مع املكتشفات األثرية من ساعة 

ا وعرضها   .الكشف عنها، وإىل غاية نقلها إىل مكان خز
بعمليات  بعد عمليات مجع املعلومات املوثقة انطلقت فرقة البحث

املسح األثري، والبحث للتأكد من صحة املعلومات املتوفرة، ومبا أن 
إشكاليات البحث العلمي حلفرية أشري هو معرفة عمر التعمري 
احلقيقي للموقع والفرتة اليت يعود إليها الفرتة اإلسالمية أو قبل ذلك،  
َ                                                   كما ضم ت فرقة البحث خمتصني يف فرتة ما قبل التاريخ هذا ما جعل       
                  ً       ً                         املسح األثري أكثر دقة  وتوسعا ، حيث أسفرت عمليات املسح 
َ                               األثري على نتائج مشجعة أك دت وجود صناعات حجرية يف املوقع،                         
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وهذا ما يؤكد الفرضيات اليت كانت مطروحة عند دراسة الطبقات 
األثرية، كما مت اكتشاف العديد من الشقف الفخارية واخلزفية، وحىت 

يدية اليت جاءت كلها على شكل مسامري، املعدنية خاصة منها احلد
                                  ً                      وفضية من خالل نصف درهم فاطمي، وبناءا  على املعطيات املتوفرة 
َ                    لدى فرق البحث انطلقت حفرية أشري، وخص ت العديد من املناطق                                    
َ                                 األثرية من نفس املوقع، واليت أد ت إىل العديد من االكتشافات كبقايا                             

ة واخلزفية وبعض مباين أثرية، والعديد من الشقف الفخاري
  .)52(املعادن

م أين توقفت 1993تواصلت األعمال يف املوقع إىل غاية سنة 
أعمال احلفر، أما النتائج اليت أسفرت عنها هذه احلفريات كانت 

                         ً      م لكن بأبعاد خمتلفة، وبناءا  على 1991تقريبا نفسها حلفرية أشري 
ائية يف ترتكز على تقييم وتتبع اإلجراءات الوق اهذا فإن دراستن

احلفريات األثرية والتقنيات املتبعة يف التعامل مع املواقع األثرية سوف 
 .لن نتطرق إلحصاء عائدات احلفرية

  :دراسة تقييمية لحفرية أشير .8
َ                       بالرجوع إىل املبادئ األساسية اليت حث  عليها احلفظ الوقائي يف                                 

م يف التعامل يف احلفريات األثرية، نالحظ أن مشروع حفرية أشري التز 
ذه املبادئ، حيث أن حفرية أشري انطلقت بعد  العديد من احملطات 
القيام بالعديد من الدراسات األولية كدراسة املناخ، ودراسة األرضية 
وتشخيص عوامل التلف، وطرق التعامل معها وسبل احلماية من 

من اختاذ إجراءات   الوقائي احلفظ مبادئأضرارها، والعمل وفق 
ة يف هذه احملطة بالذات،  اهتم القائمون على حفرية األمن والسالم

ا وفرت كل الظروف املالئمة حلفظ  ذه اإلجراءات حيث أ أشري 
َ                                            العمال والس هر على سالمتهم، من خالل دراسة مسبقة حول موقع            
َ      أشري ومعرفة كل الطرق املؤدية إىل أقرب بلدية من املوقع، ض ف إىل                                                     

أثرية مرتبط بطلب املساعدة من  ذلك أن التصريح بالقيام حبفرية
أعوان األمن واحلماية، باإلضافة إىل العنصر الذي حيرص عليه 
املسؤولون يصب يف صاحل محاية العمال ومحاية املكتشفات األثرية 
على حد سواء، هو طبيعة العمال يف حفرية أشري والذي هو طاقم 

بحث حمرتف ومتخصص وبإمكانه أن يوفر احلماية ألعضاء فرقة ال
  .   َ           والل قى املكتشفة

الكبرية فإن عوامل التعرض  تإن حفرية أشري مل تعتمد على املاكينا
ا  للخطر كانت قليلة، ومن اإلجراءات األمن تلك اليت طالب 
املكلفون بإعداد تقرير حول خطة املنتهجة للقيام باملشروع األثري، 

أشري  ومبا أن من أهداف املشروع األثري ألشري هو إستكشاف موقع
يئته من خالل مرافقته يف احلفظ والتسيري، حيث قام  وحتليله و

ذه الدراسة اقرتاح جمموعة من التدابري الوقائية وهي على  املكلفون 
  : التوايل

 إمكانية تأمني زيارة اجلمهور للموقع احملفور .  
  اقرتاح وضع مسار مدروس ومؤمن لسري اجلمهور يوفر من جهة

ومن جهة ثانية يسمح هلم باإلطالع على  أمن وسالمة الزوار،
  .تفاصيل احلفرية األثرية

كما حرص القائمون على حفرية أشري بااللتزام بإجراءات األمن   
اية العمل امليداين، إذ قاموا بدراسة  والسالمة، ومل يهملو املوقع بعد 
مفصلة تعتمد على طرق علمية ودقيقة كالتسجيل والتصوير، الرفع 

دف محاية املوقع من كل أنواع عوامل األثري للم كتشفات األثرية، 
التلف خاصة تلك اليت أحصاها األخصائيون، ووضع إسرتاتيجية 
حتمي املوقع وجعل املشروع خيضع لدراسة تتحكم فيه جمموعة من 

 . األهداف

َ                                                           إال  أن عند بداية العمل امليداين نالحظ أن من خالل التقارير األثرية   
ا املنشورة، مل يه                                        َ      تم فرقة البحث ببعض اإلجراءات الواجب التقي د 

ساعة الكشف عن األثر من طرق استخراج للمكتشفات األثرية، 
والتغليف والنقل، فلم يرد يف التقرير أي نوع من التدابري الوقائية اليت 
دف إىل محاية  اختذها األثريون عند الكشف عن اآلثار، واليت 

يف املناخ بني وسط الدفن والوسط اجلديد،   َ                      الل قى األثرية من التغريات 
فقد كانت عمليات االقتالع مباشرة ومل تستعمل أي تقنية علمية 
ا محاية املكتشفات األثرية من هذا التغري، رغم أن  حديثة بإمكا
هذه العملية تعترب من أخطر عوامل التلف النامجة عن احلفريات 

َ                            األثرية، ض ف إىل ذلك نالحظ أن التقرير جا ء يف طياته العديد من         
الصور للمكتشفات األثرية يف وضعيات خمتلفة، وهذا ما يؤكد تعرض 
املكتشفات األثرية حديثة االستخراج إىل عوامل التلف كبرية ناجتة 

  .عن التغري املفاجئ يف املناخ
 َ                                                 أم ا من حيث أسس البحث العلمي فنالحظ أن إجراءات إجناح 

ل التسجيل، سواء بالصور البحث العلمي كانت متوفرة من خال
الفوتوغرافية والرفع األثري، وهذا ما يسهل العمل املخربي يف معرفة 
ا أو عرضها يف املتاحف،   نوع التحفة املتعامل معها، وحىت عند خز
كون الرفع األثري للطبقات األرض يعرفنا عن بيئة الدفن، أما 

منها اليت تعود  األعمال املخربية فقد ورد يف التقرير أن املواد خاصة
دف تأرخيها،  إىل فرتة ما قبل التاريخ قد مت عرضها على املخرب 

  .وبالتايل حتديد عمر املوقع
                    َ      َ                        تبقى حفرية أشري مشروعا  طموحا  يستحق التشجيع كونه من 
                     َ                                  احلفريات القالئل اليت تقي د فيها القائمون عليها بأسس علمية 

وضعتها إسرتاتيجية صحيحة، من خالل التدابري واإلجراءات اليت 
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احلفظ الوقائي، ومن األهداف املرجوة من هذه احلفرية ميكن القول 
دف  أن احلفرية األثرية ذات أبعاد علمية، واقتصادية واجتماعية، 
إىل استكشاف وحفظ، وتسيري تأهيل موقع أشري األثري يف حميطه 

  .   األصلي
     :الخاتمة

حلفر والكشف ستفيدنا إن النتائج اليت أسفرت عنها عمليات ا
ة دراسات، سواء على املادة األثرية املكتشفة مثل التأريخ  َ                                                     بطرح عد        
واستقراء بعض الظواهر قد توصل إىل فهم حركة تطور املوقع يف 
مرحلة ما، أو حىت معرفة أسباب زوال حضارة ما، وبالتايل التعرف 

تارخيية، على املظاهر احلضارية ملوقع معني واإلملام جبميع جوانبه ال
وهذا ما يسهل للمؤرخني يف تأكيد أو تفنيد معلومات سابقة 
ً                                بشواهد مادية ال ترتك جماال  للشك، وأن تكون احللقة اليت تصحح                       
                                           َ             مسارهم يف الوصول إىل حقائق علمية جديدة، وللكت اب نصيب وافر 
ا األثريون من احلفريات األثرية، واليت  من املعرفة اليت خيرج 

َ             ر مقاالت وكتب، وهذا ما يص ب هو اآلخر يف تساعدهم يف نش                        
  .          َ                  ترغيب السي اح لقصد تلك املناطق

 َ                                                أم ا اجملال االقتصادي والسياحي فهما متكامالن ببعضهما، 
فعائدات مشاريع احلفريات األثرية من التحف الفنية تستغل يف إثراء 
املتاحف، وخلق متاحف جديدة على مقربة من املواقع األثرية، هذه 

                                         َ          تساهم يف تدعيم اقتصاديات الدول بتحفيز السي اح بزيارة  األخرية
هذه املواقع، واليت تكون شاهدة على أحداث وحضارات مل يبقى 

  .منها إال شواهدها املادية تروي مآثرها
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  هجرة الموارد البشرية منظمات العمل
  -المسببات و الحلول  - 

 –غليزان  –انة أحمد زب –المركز الجامعي    معروف هواري                                                                 

  :المقدمة -1
تعترب ظاهرة هجرة املوارد البشرية منظمات العمل أو ما يعرف 
برتك العمل من املشكالت التنظيمية اليت تستدعي البحث و الدراسة 
من طرف األخصائيني و الباحثني يف جمال العمل و التنظيم، حبيث 

ة إىل ارتفاع تشري التقارير ملختلف اهليئات املنظمات الوطنية و الدولي
معدالت انتشار الظاهرة وسط أكرب املنظمات و يف كل القطاعات 
وكل الدول و هذا مرتبط أساسا مبجموعة من األسباب، داخلية 
متعلقة باملنظمة و العامل، و خارجية متمثلة يف حالة سوق العمل و 
املنافسة بني املنظمات يف إطار جلب الكفاءات و املورد البشري 

أمام هذا الوضع فإن املنظمات اجلزائرية ليست بعيدة عن املؤهل، و 
 40000هذا الواقع،  حيث تشري اإلحصائيات يف هذا اجملال مغادرة 

من األطباء،  %50: جزائري إىل اخلارج مقسمون على النسب التالية
من العلماء، قد غادروا اجلزائر إىل  %15من املهندسني،  23%

لغ األجر الذي يتقاضاه الباحث يف البلدان األوروبية بسبب أن مب
أورو،  6000أورو يف حني يتجاوز يف مثل هذه البلدان  500اجلزائر 

حممد (هذا يوضح لنا غياب سياسة حتفيزية يف املؤسسات اجلزائرية 
، وللتحليل أكثر فإن العامل ينتمي )189،188:2013بلعسل،

دف إشباع جمموعة من احلاجات اإلنسانية وحتق يق أهدافه للمنظمة 
الشخصية و على املنظمة حتقيق ذلك، يف إطار جهده املبذول يف 
العمل مقابل ما تقدمه املنظمة يف شكل العوائد املادية وخمتلف 
احلوافز، لكن املشكلة تبدأ يف التفاوت و االختالالت بني ما ينبغي 

وهذا ما ) ما تقدمه املنظمة(و بني ما هو كائن ) توقعاته(أن يكون 
إليه العديد من النظريات يف جمال علم النفس العمل والتنظيم  تطرقت

مثل نظرية التوقع، كما ينتج عن ذلك التفاوت جمموعة من املؤشرات 
السلوكية اليت تنبؤ حبدوث ظاهرة اهلجرة وسط العمال، وعليه فإن أي 
سلوك فردي أو تنظيمي ال ينبع من فراغ بل حمصلة التفاعل بني 

ابطة من األشياء أو األشخاص أو غريها من جمموعة معقدة ومرت 
معرفة السلوك التنظيمي الفردي  املكونات البيئية ومن مث فإن

اجلماعي وتفسريه والتنبؤ والسيطرة عليه يستلزم معرفة طبيعة الظروف و 
، وهلذا فإن دور إدارة )498:2009أمين العمري و آخرون،(احمليطة به 

كية العمال داخل املنظمة وخارجها  املوارد البشرية يستلزم متابعة حر 
باستخدام خمتلف وسائل املتابعة والرقابة يف إطار نظم التسيري 
احلديثة، و يف حبثنا سنحاول التطرق لظاهرة هجرة املنظمات من 

  :خالل اإلجابة على خمتلف التساؤالت التالية

  
  .ما هي أمهية دراسة ظاهرة هجرة املوارد البشرية منظمات العمل؟ -
ا على مستوى املنظمة والعامل؟ -   ما هي سلبيات الظاهرة و اجيابيا
  .ما هي مسببات ظاهرة هجرة منظمات العمل؟ -
ما هي احللول املقرتحة للحد من الظاهرة على مستوى منظمات  -

  .العمل؟
  .ما هو واقع الظاهرة هجرة املنظمات وسط املؤسسات اجلزائرية؟ -
: موارد البشرية منظمات العملأهمية دراسة ظاهرة هجرة ال -2

  :تتمثل األمهية فيما يلي
حتديد املسببات الرئيسية و املهمة وراء استفحال الظاهرة وسط  -

القطاع الصحي، قطاع احملروقات و الطاقة، قطاع : خمتلف القطاعات
  .التعليم العايل و غريه

حتديد و الكشف عن اآلثار سلبية للظاهرة على مستوى املنظمة  -
الناحية املالية و األدائية بالدرجة األوىل، و على سلوك العاملني من 

ا، مثال اخنفاض الروح املعنوية، تأثر معدالت األداء و  الباقني 
  . اإلنتاجية

إعادة النظر يف خمتلف سياسات املنظمة مبا فيها سياسات تسيري  -
تبط املوارد البشرية ألن معظم الباحثني يؤكدون أن حدوث الظاهرة مر 

  .بفشل ممارسات إدارة املوارد البشرية 
وضع خطط و تبين اسرتاتيجيات للحد و التحكم يف تفاقم ظاهرة  -

ترك العمل وسط العاملني،  من خالل استغالل اإلحصائيات 
والنسب املستقاة من واقع املنظمة سنويا حول تطور و ارتفاع 

  . معدالت الظاهرة
نظمة و اليت ترغب فعليا يف حتديد الكفاءات على املستوى امل -

هجرة املنظمة من أجل التفاوض معها و إقناعها باالستمرار و البقاء 
ا يعترب خسارة مالية و فكرية و مهارية هلا،  باملنظمة، ألن فقدا

أن االحتفاظ بالعامل يعد أحد ) 93:201،(ويشري حممود سامل 
احلركة اإلنتاجية  منومرارية و عنصر هام الستو الركائز اهلامة ألي منظمة 

  .وخفض تكلفة تتحملها املنظمة كنوع من األعباء
تتمثل يف الوجه اليت يفضلها : أنواع هجرة منظمات العمل - 3  

  :املورد البشري فيما يلي
و تشري إىل ترك العامل املنظمة اليت يشتغل فيها : هجرة الداخلية - أ

ة أو خاصة وااللتحاق مبنظمات أخرى أجنبية كانت أو وطنية عمومي
أن اهلجرة Thompson و  Hirst داخل الوطن، و يشري كال من 
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الشركات متعددة  ذلك من خالل ميكن أن تتم دون مغادرة األرض و 
اجلنسيات و القادرة بطبيعتها على جذب عاملني و كفاءات يدينون 

هؤالء ء على حساب البيئة االجتماعية والسياسية للبلدان، و هلا بالوال
ويف بعض ) 288:2006سنان املوسوي،(م وبيئتهمتقل روابطه

تتم هجرة املنظمات إىل العمل يف إطار شخصي أو إنشاء   احلاالت
    العيادات خاصة أو مكاتب استشارية مثل األطباء أو املهندسني،  

و تتمثل يف هجرة العامل املنظمة و االلتحاق : هجرة الخارجية -ب
تلك املنظمات إىل مبنظمات أخرى خارج الوطن، حيث تسعى 

استقطاب الكفاءات املكونة و ذات اخلربة لالستفادة منها يف تطوير 
إىل وجود عوامل  )2007(و تسيري املنظمة، و يشري حممد خشاين

خارجية ذات طبيعة مهنية حتفز على تنفيذ الفكرة الدفينة للهجرة 
يتعلق األمر مبحيط جذاب يف الدول املتقدمة و اليت تتميز بتوفر 

  :روط عمل و عيش مغريةش
  .البحث عن التميز يف مناخ مالئم إلبراز القدرات -
  .مرونة التنظيم، روح التباري و املنافسة  -
  .أفق الرتقي يف العمل و االستفادة من الفرص -
       .اجلذب القطاعي املرتبط باملهن اجلديدة للتكنولوجيا اجلديدة -
  :منظمات العمل سلبيات ظاهرة هجرة الموارد البشرية -4
  :على مستوى منظمة العمل - أ

تتأثر املنظمة من نتائج هجرة العاملني بدرجة كبرية، حيث        
أصبحت الظاهرة تؤرق كل املنظمات باختالف القطاع الذي تنتمي 
إليه أو النشاط الذي متارسه، و عليه فإن دور إدارة املوارد البشرية 

ل الظاهرة وسط العاملني و بالتايل يزداد تعقيدا و أمهية أمام استفحا
إىل املنظمة باستخدام لوحات ة العاملني من و عليها متابعة حركي

غريها من الوسائل، مقابالت مع الراغبني يف اهلجرة و القيادة أو إجراء 
ني املنظمات الستقطاب الكفاءات بالنظر إىل اشتداد الصراع ب

لف احلوافز و املغريات اخلربات من املنظمات املنافسة باستخدام خمتو 
  :و املزايا، و من بني السلبيات نذكر منها

تسعى منظمة العمل جاهدة لتكوين  : فقدان عوائد التكوين *
مواردها البشرية ألجل استثمارها و استغالهلا لزيادة تنافسية املنظمة 
بالنظر إىل التطورات التكنولوجية و التقنية و التنظيمية و هذا بوضع 

ويين يستجيب لتطلعات املنظمة و العاملني  بتوفري ميزانية برنامج تك
خمصصة لذلك، لكن املشكلة تكمن يف هجرة العاملني املتكونني 
املنظمة خاصة األكفاء و ذوي اخلربة و األداء املتميز و الذين 
يعتربون مفتاح التطوير و اإلبداع للمنظمة، و هذه احلاالت تشكل 

م من طرف منظمات خسارة كبرية هلا خاصة إذا مت  استقطا

منافسة، معىن ذلك انتقال أسرار و طرق عمل و خربات، و لتدارك 
يد مسببات الظاهرة ألجل الوضع تسعى املنظمة إىل معرفة و حتد

نظمة بتقدمي احملفزات و غريها، إقناع العامل عن ترك املالتدخل و 
 إىل أن الفرد املتكون تكوينا) 73:2005(تشري راوية عباس و 

متخصصا يكون لديه دافع البقاء للعمل باملنظمة ألنه ال يستطيع أن 
جيد منظمة أخرى بسهولة تستخدم مهاراته املتخصصة املكتسبة و لو 
وجد مثل هذه املنظمة فهو ال يرتك عمله إال إذا كانت املنظمة 
األخرى ستدفع له أجرا أعلى من أجره احلايل و توفر ظروف عمل 

  . أخرى
يتأثر العاملني الباقني : روح المعنوية للعاملين الباقينانخفاض ال *

على خلفية مغادرة زمالء هلم املنظمة، خاصة إذا كانت تسود بينهم 
عالقات اجيابية على شكل الثقة املتبادلة، التعاون، العمل اجلماعي، 
املشاركة االجتماعية، و يتجلى ذلك يف اخنفاض و تدين املعنويات مما 

لى مستويات األداء و اإلنتاج، و يذكر كال من منري ينعكس سلبيا ع
أن استمرار و استقرار العاملني ) 210:2003(احلريب و حنان رزق 

يف عملهم يعترب مظهرا اجيابيا ملستوى الروح املعنوية و متاسك 
اجلماعة بينما يعترب كثرة انتقال العاملني أو تركهم العمل مظهرا سلبيا 

  .وح املعنوية بينهمو دليال على اخنفاض الر 
و ترتبط بكل تكاليف ترك : ارتفاع النفقات المالية للمنظمة* 

م من خالل إجراءات  العمل و تكاليف  إحالل أفراد جدد مكا
يوضح ذلك، و أضف إىل  1التوظيف و االنتقاء و الشكل رقم 

من بني ت املتولدة عن العامل اجلديد، و ذلك تبعات و نفقا
   :التكاليف نذكر منها

  .نفقات تكوين العامل اجلديد -
جرة العامل املنظمة و تأثر معدالت  - خاصة إذا كان حلقة اإلنتاج 

  .املهمة و األساسية يف عملية اإلنتاج أو اختاذ القرارات اإلدارية
تكاليف املرتبطة بتفاوت بني قيمة الدخل الذي يتقاضاه العامل  -

يكون عادة أقل من  املبتدئ و بني معدل اإلنتاج الفعلي و الذي
  .    األجر
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 - يوضح تكاليف اإلحالل الفردي في المؤسسة ) 01(رقم الشكل  - 

)164:2010(معين أحمد السيد: المصدر  
  :على مستوى الفرد الذي ترك المنظمة: ب
فقدان سنوات األقدمية، فقدان زمالء العمل الذين اشتغل معهم  -

  .نواتلعدة س
  .فقدان املكانة املهنية اليت كان ميتلكها -
  .احتمال عدم التكيف مع وظيفة يف املنظمة اجلديدة -
: ايجابيات ظاهرة هجرة الموارد البشرية منظمات العمل -5

  : تتمثل اجيابيات الظاهرة عند كال الطرفني
استغالل الوظائف الشاغرة لتوظيف عاملني ذوي خربة و كفاءة  -

  .السابقنيأكثر من 
دمج الوظائف الشاغرة يف وظيفة واحدة يف إطار التغيري التنظيمي  -

  .أو االستغناء النهائي عن الوظيفة
إعادة النظر يف خمتلف السياسات مبا فيها ممارسات إدارة املوارد  -

  ..التوظيف، نظام احلوافز: البشرية مثل
  .زيادة العوائد املادية بالنسبة للعامل -
  .للتطور املهين، و حتقيق االعرتاف املهينتوفر فرص  -
إشباع خمتلف احلاجات اليت عجز عن إشباعها يف املنظمة السابقة  -

  .و حتقيق أهدافه الشخصية
  :أسباب هجرة الموارد البشرية منظمات العمل -6

يف أحد البحوث اليت أجريت بالواليات املتحدة األمريكية يف  -      
ي، أن حوايل نصف أسباب ترك العامل لعمله  األربعينيات القرن املاض

كانت تتصل بظروف العمل و النصف األخر كان ألسباب شخصية 
، و لقد تعددت أسباب ترك املنظمات، )174:2007طارق كمال،(

منها ما هو مرتبط مبكونات التنظيمية للمنظمة أو مكونات الوظيفية 
ا، و هذا كله له عالقة  مبدركات العامل  و توقعاته من يف حد ذا

الوظيفة و املنظمة على حد السواء، و من بني األسباب نذكر ما 
  : يلي
أن العائد  تشري عدة دراسات و أحباث: ضعف العوائد المادية*  

املادي من الوظيفة له عالقة مباشرة مع هجرة املوارد البشرية منظمات 
  : العمل بسبب ما يتوقعه العامل من الوظيفة بسبب

عامل ملقارنات بني ما يتقاضاه من العوائد املادية يف إجراء ال -
منظمته و بني ما تقدمه منظمات أخرى لعامليها، إما من نفس 

  .مستواه العلمي أو من نفس وظيفته
وجود تفاوت بني قيمة العائد املادي و جهد العامل املبذول يف  -

  .أداء املهام و األعمال
  .ف و االحتياجات العائليةعدم تغطية العوائد املادية  لتكالي -
  .عدم ضمان العوائد املادية  حلياة حمرتمة بعد التقاعد -

أن الوقوف عند أسباب ) 93:2012(و يؤكد حممود سامل         
رغبة العامل يف ترك العمل مع مالحظة أن معظم الذين يرتكون 
وظائفهم، يكون الدافع املادة، فهو يتطلع إىل راتب أعلى يتناسب 

هوده و قدراته، هذا الراتب مل حيصل عليه يف املنظمة و بالتايل مع جم

 تكاليف المؤسسة

 دخول موظف جديد

  تكاليف االستقطاب -
  .تكاليف االختيار -
  .تكاليف التعيين -
 تكاليف اإلدماج -

 خروج الموظف

تكاليف االنفصال و ترك  -
  .العمل

 تكاليف الفرص الضائعة -
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يسعى للحصول على راتب أعلى يف منظمة أخرى تقيمه ماديا 
بصورة جدية و مرضية، و هذا ما يعاين منه عمال مؤسسة سوناطراك 

أن ) 198:2013(مقارنة مبؤسسات أخرى، حيث يشري حممد بلعسل
اك خاصة الفرع الذي يشهد أكرب األجور اليت متنحها مؤسسة سوناطر 

 60و  50نسبة للهجرة و املتمثلة يف التنقيب، يدفع راتبا يرتاوح بني 
ماليني سنتيم شهريا للتقين يف التنقيب الذي يشتغل يف الصحراء، 

مليون سنتيم يتلقاها نظرائهم األجانب الذين يشتغلون  60مقابل 
  .لصاحل الشركات األجنبية يف نفس الظروف

يعد متغري الرضا الوظيفي من  :فاض مستويات الرضا الوظيفيانخ* 
بني املتغريات اليت حتظى باهتمام و الدراسة من طرف خمتلف العلماء 
و الباحثني يف جمال السلوك التنظيمي ملا له من تأثري مباشر على 
سلوك العاملني باملنظمات، و يتجلى ذلك يف مستوى رضا أو عدم 

عة من العوامل و اليت تؤثر يف رغبته يف هجرة رضا العامل اجتاه جممو 
  : املنظمة، تتمثل أساسا يف

مبا فيها  نذكر منها خمتلف سياسات املنظمة: العوامل التنظيمية -1
اللوائح التنظيمية، دارة املوارد البشرية، إجراءات و ممارسات إ

قيادة و اإلشراف، نظام احلوافر املسؤوليات و الصالحيات، منط ال
  .ية و غريهاالرتقو 
نذكر شمل كل ماله عالقة مبنصب العمل و ت : العوامل الوظيفية -2

منها العوائد املادية، تصميم الوظيفة و حمتواها، الظروف املادية للعمل 
  .و غريها

تتمثل العالقة بني الرضا الوظيفي و هجرة املنظمات يف اجلدول  -
  :التايل

  - الوظيفي و هجرة منظمات العمل يوضح العالقة بين الرضا ) 01(الجدول رقم 
  قرار العامل  الرغبة في هجرة المنظمة  مستوى الرضا الوظيفي

  البقاء و االستمرارية باملنظمة منخفض مرتفع
  اهلجرة و انتظار الفرصة و العرض املناسبني مرتفع منخفض

  من اجتهاد الباحث: المصدر
دية، تتمثل يف أنه  من اجلدول نستنتج أن العالقة بني املتغريين طر  - 

كلما كانت مستويات الرضا الوظيفي اجتاه أحد أبعاد املتغريات 
لوظيفية مرتفعة كلما قلت حاالت ومعدالت هجرة التنظيمية أو ا

كلما كانت مستويات الرضا الوظيفي ضعيفة انعكس املنظمات، و 
ذلك على ارتفاع حاالت تاركي العمل، ومن النتائج اليت توصلت 

كال  من أسعد و أرسالن حول الرضا الوظيفي للقوى   إليها دراسة
البشرية العاملة يف اململكة العربية السعودية، اخنفاض مستويات الرضا 

دارة يف التعامل مع الوظيفي حنو الراتب، الوظيفة نفسها، أسلوب اإل
ترك وره يؤدي بالعاملني إىل التغيب و هذا األخري بدالعاملني، و 

  )22،21:2010عادل هاشم،.(العمل
تؤثر الظروف املادية للعمل على  :تدهور الظروف المادية للعمل* 

لقد و بالتايل على الرضا عن العمل و  درجة تقبل الفرد لبيئة العمل
اإلضاءة واحلرارة والتهوية : شغلت متغريات ظروف العمل مثل

أمراض وضع الفرد أثناء تأديته للعمل و النظافة و لضوضاء والرطوبة و او 
عبده فليه، (العلماء دائه للعمل الكثري من الباحثني و املتصلة بأاملهنة 

هذا بسبب أثار تدهور ظروف ، و )264:2005حممد عبد اجمليد،
هذا ما أكدته نظرية فاض معدالت األداء واإلنتاجية و العمل على اخن

حتسينات يف املصنع حمل العالقات اإلنسانية من خالل إدخال بعض 
ى مستوى ارتفاع معدالت اإلنتاج حتققت عل النتائج اليتالدراسة و 

رى أثار ذلك على من جهة أخورضا العاملني هذا من جهة، و 
 65 ،66(يشري مفتاح عبد العزيزالصحة النفسية واجلسمية للعامل و 

ل عامال مؤثرا سلبيا على العمل إىل أن الضوضاء متث) 2010:
الصناعي  اإلنتاج، كما أشارت بعض الدراسات املسحية يف اجملالو 

الصداع، الغثيان، عدم : توضح ارتباط الضوضاء بأعراض مهنية مثل
تلك التأثريات السلبية يف ظل رار، القلق، والتقلب املزاجي، و االستق

غياب عامل حتسني ظروف العمل فإن العامل أمام قرار للوظيفة و 
حث عن البديل خارج منظمة العمل والذي يضمن له السالمة الب

  .اجلسيمةى صحته النفسية و واحملافظة عل
ا سوق العمل من :  انتعاش سوق العمل*  إن احلركية اليت يتميز 

 خالل توفر الوظائف خارج املنظمة وفقا ملبدأ العرض و الطلب
تنافس املنظمات األخرى على استقطاب املورد البشري الذي و 

العامل يف هجرة وترك املنظمة  حتتاجه، يف ظل وجود رغبة لدى
ث عن البديل، مع توقعاته اليت حيملها من خالل التحاقه البحو 

مباشر يف تسريع باملنظمة اجلديدة،  كلها عوامل تساهم بشكل كبري و 
أن من بني  Lounbury   وSteel   يشري كل منقرار اهلجرة، و 

ا العوامل الرئيسية املتعلقة بدوران العمل هو حالة سوق العمل، و هذ
تأثري ذلك على نيته يف هجرة للسوق و له عالقة بتصور العامل 
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العمل، حبيث إذا توفرت احتمالية وجود العمل بسهولة فإن درجات 
  ).Laurent Giraud,…. :05(الرغبة يف هجرة املنظمة ترتفع 

 Beckو   Aronsonيشري : ارتفاع معدالت االحتراق النفسي*  
وإمنا فقط، س بضغط فقط مرتفع الشدة و إىل أن االحرتاق النفسي لي

تكرار لضغط مزمن يف إطار مهين بالنسبة إىل الذين يعملون مبصاحل 
ا كمية اخلدمات اإلنسانية اليت تستوجب من العاملني يف  قطاعا

طاييب (املرونة و تكرار هذه التدخالت بصفة يومية هائلة من الطاقة و 
لضاغطة اليت متارس فيها ، بالنظر إىل الظروف ا)38:2013نعيمة،
من بني الفئات اليت تعاين من حاالت االحرتاق النفسي نذكر املهام و 

ملهندسني، و أخريا فئة األطباء منها األساتذة اجلامعيني، املعلمني، ا
املمرضات خاصة العاملني يف مراكز العناية املركزة أو وحدة و 

نوع ية بسبب ضغط عدد املرضى من جهة و االستعجاالت الطب
عي التدخل والعالج من جهة أخرى، واإلصابات اليت تستداحلاالت 

املؤشرات الثالثة اليت يستدل ) 506:2008(يذكر شيلي تايلورو 
منها على ظاهرة االحرتاق النفسي،  هي اإلجهاد االنفعايل، التقليل 
من شان العمالء، اإلحساس بتدين مستوى اإلنتاجية يف العمل أما 

فهو يرتبط األثر الذي يرتكه االحرتاق النفسي متعدد اجلوانب 
  .   بالتغيب عن العمل و بتغيري العمل باستمرار

إن التصور الذي يضعه العامل حول : التنظيمية العدالة ضعف* 
العدالة له تأثري مباشر على رغبته يف هجرة و ترك منظمة العمل، 
ومن بني مظاهر ذلك عدم معاملة الرئيس ملرؤوسيه بعدالة حيث 

ية و التمييز، عدم توزيع املنح و اجلهو تسود العالقات مبدأ احملسوبية 
املكافآت وفقا ملعايري موضوعية عادلة تفرق بني األداء اجليد و 

والضعيف، حيث أشارت دراسات إىل مسامهة كل من مكونات 
وأبعاد العدالة التنظيمية يف حدوث ظاهرة هجرة املنظمات، حيث 

ة يعترب من أن بعد العدالة اإلجرائي  Masterson  و  Al توصل كل
 assaad el akremi et(احملدد القوي يف إرادة العامل ترك املنظمة

ses collaborateurs,2006 :71.(  
 %75تشري إحدى الدراسات أن حوايل  :األسباب الشخصية* 

من الرجال الذين يرتكون عملهم ألسباب مهنية حبثة يف حني أن 
 امن النساء يرتكن عملهن ألسباب شخصية أساس %75حوايل 

تتمثل معظم األسباب لكال ،  و )175:2007طارق كمال،(
بعد مكان العمل عن املنزل، ساعات العمل الطويلة، : اجلنسني يف

م املسؤولية االجتماعية للعائلة، عدعدم التوفيق بني متطلبات العمل و 
احلوافز اليت تقدمها املنظمة، عدم التوافق بني احلاجات الفردية و 

 يشغلها، كما يعترب ة يف إطار الوظيفة اليتحتقيق األهداف الشخصي
مدة اخلدمة، عامالن أساسيان مرتبطان باهلجرة أو سن العامل و 

السن واخلربة الرغبة يف ذلك،  حيث تشري الدراسات إىل العالقة بني 
ى، فكلما كان العامل صغري ترك العمل من جهة أخر من جهة و 

رتباطا مبجتمع حديث االلتحاق بالعمل فإنه يكون أقل االسن و 
العمل مما يشجعه على ترك العمل، و يف املقابل فإن العامل الكبري 

و ربط عالقات طيبة مع  يف السن تكون مدة خدمة طويلة باملؤسسة
نظمة الزمالء حبيث يكون من الصعب عليه أن يرتك تلك املالرؤساء و 

 حممد ربيع،(أظهر فيها قدراته اليت أبان فيها اجنازاته و 
261،262:2005 .(  

تتمثل باقي األسباب اليت تؤدي فعليا إىل هجرة املورد البشري و 
  :املنظمة نذكر منها

منط التطور الوظيفي،  ضعف نظام احلوافز، ضعف فرص الرتقية و  - 
اختاذ القرارات، كثرة اإلشراف املرتكز على املركزية يف القيادة و 

لعامل باالغرتاب املناوشات بني الزمالء يف العمل، شعور االصراعات و 
م الوظيفي، عدم وجود االعرتاف املهين لألداء املميز، ضعف نظا

الذي يسمح مبرونة وصول املعلومة و ) القنوات والوسائل(االتصال 
تظلمات من املرؤوسني كل اقرتاحات وأفكار أو شكاوي و على ش

 .  إىل الرئيس

الحلول المقترحة للحد من الظاهرة على مستوى منظمات  -7
  :ملالع
إن ملصلحة تسيري املوارد البشرية دور حموري يف متابعة ظاهرة ترك      

ا، و قياسها مع أخذ بعني االعتبار اختالف  املنظمات و حتليل أسبا
 Chloé )الظاهرة من قطاع النشاط ألخر و من فئة عمالية ألخرى 

Guillot-soulez, 2013 :232) و من بني احللول املقرتحة على ،
  :ملنظمة للحفاظ املورد البشري من اهلجرة نذكر ما يليمستوى ا

  .العمل على خلق و تبين سياسة تثمني املوارد البشرية -
  . وضع نظام لألجور يستجيب الحتياجات العمال -
  .بناء نظام للحوافز املادية واملعنوية يتالئم و معايري موضوعية -
  .العمالزيادة مستويات الوالء وااللتزام التنظيمي لدى  -
إعادة النظر يف سياسات تسري املوارد البشرية ألن احلفاظ على  -

حممود .(العمال هو مؤشر جيد على قوة وجناح إدارة املوارد البشرية
  .)96:2012سامل،

تفعيل عملية االتصال بني العامل و مسؤويل اإلدارة العليا  ملناقشة  -
  .و البقاءقرار اهلجرة و ترك املنظمة و العمل على تغيريه 

  .حتسني ظروف العمل -
جتسيد مفهوم املنافع واخلدمات والذي يشري إىل جمموعة الوسائل  -

العملية والفنية املتخذة من قبل املنظمة لرفع املستوى املادي والصحي 
واملعنوي للعمال وإجياد التكيف املالئم بني العامل ونفسه، وبينه وبني 
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من أمهية على مستوى تقليل معدالت  البيئة اليت يتعامل معها، ملا هلا
زاهر عبد (دوران العمل وحتقيق استقرار يف قوة العمل 

  ). 200،199:2011الرحيم،
  :واقع ظاهرة هجرة المنظمات وسط المؤسسات الجزائرية -8
النزيف "دق خرباء جزائريون ناقوس اخلطر بشأن ما وصفوه        

، اصم األوروبية واخلليجيةللخربات اجلزائرية باجتاه العو " املتواصل
تسيري األخطار يف املؤسسات "وكشف اخلرباء يف أشغال ملتقى حول 

دد مستقبل " اجلزائرية عقد بالعاصمة اجلزائر مؤخرا عن أرقام مهولة 
اجلزائر وقد جتربها يف القريب على استرياد الكفاءات من اخلارج يف 

أرقام اخلرباء وذهبت  ،ختصصات تسجل نزيفا غري مسبوق لكوادرها
ا كليا يف  أشارتأبعد من ذلك عندما  أن اجلزائر قد تفقد إطارا

سنة يف حال مل تراجع السلطات املختصة ظروف عمل  30حدود 
اخلربات والباحثني وخرجيي اجلامعات وتوفر هلم شروط احلياة 

، حيث جند تفشي )2011:فتيحة بوروينة( االجتماعية الكرمية
سات العمومية و كل فئات العمالية خاصة ذوي الظاهرة يف كل املؤس

الكفاءات واخلربات اليت حتتاجها املنظمات األخرى لزيادة تنافسيتها 
  :ورحبها، ومن بني  القطاعات اليت تشكو من الظاهرة جند

حيتل  القطاع املرتبة األوىل من حيث تفشي  :القطاع الصحي -1
مريض، و يذكر الظاهرة وسط األطباء واملمرضني و مساعدي الت

أن ظاهرة ترك العمل أو ما يسمى ) 189:2010(صالح ذياب 
جرة الكوادر الطبية و التمريضية أصبحت ظاهرة عاملية،  تتباين من 

تشري األرقام اليت تناولت دولة ألخرى و من قطاع ألخر،  حيث  
طبيبا متخصصا غادر  227 أن ما يزيد على  إىلالقطاع الصحي 

السعودية على وجه التحديد  مستشفيات باريس واجلزائر باجتاه 
آالف طبيب جزائري  7يضافون إىل قرابة  ،أشهر األخرية 5 خالل 

 هاجرا البالد خالل األعوام األخرية للعمل يف املستشفيات األوروبية
، من خالل قراءة هذه األرقام جند )2011:فتيحة بوروينة(

خاصة املتوجهة إىل املستشفيات تعاين من نزيف حقيقي ملواردها 
اخلارج يف غياب إحصائيات دقيقة عن األطباء الذين يرتكون العمل 
م  يف املستشفيات وميارسون مهنة الطب يف إطار شخصي حلسا
اخلاص، وتشري أيضا إحصائيات عمادة األطباء الفرنسيني بوجود 

طبيب أجنيب يعملون يف املستشفيات الفرنسية،  568ألف و 22
ألف  12أي ما يعادل  % 55زائر القائمة ب حيث تتصدر اجل

طبيب حىت سنة  7000طبيب، مع العلم أن نسبتهم  181و
  ، )2016:خالد بودية( 2011

أشارت السيدة بلكحلة خالل : قطاع الطاقة و المحروقات -2
افتتاح األيام العلمية و التقنية السابعة لسوناطراك بوهران يف إطار 

إطارا وتقنيا متخصصني  78إىل أن  رجلزائاألسبوع الثالث للطاقة يف ا
يف جمال التنقيب غادروا عددا من فروع سوناطراك منذ بداية سنة 

 2000، كما أشارت إحصائيات أخرى إىل أن أكثر من 2006
إطار وتقين جزائري غادروا سوناطراك حنو الشركات البرتولية والغازية 

اءة األولوية ، من خالل القر )189:2013حممد بلعسل،(العاملية 
لإلحصائيات نالحظ أن األرقام تشري إىل ارتفاع الظاهرة وسط عمال 
القطاع،  بسبب اسرتاتيجيات املستخدمة من طرف املنظمات العاملية 
الستقطاب عمال مؤسسة سوناطراك، هذا راجع جلاهزية  عماهلا 
ا يف جمال القطاع، من خالل  والقدرات واملهارات اليت يتمتعون 

ة التكوينية اليت تنتهجها مؤسسة سوناطراك لتكوين عماهلا السياس
على أحدث التقنيات والوسائل يف استخراج احملروقات، كما مست 
الظاهرة عمال سائقي البواخر نقل احملروقات والغاز الطبيعي، و لقد 
اعرتف اخلبري سارج ديبوا أن املوارد البشرية اجلزائرية ال ختتلف عن 

ا يف جمموع  الدول األخرى كاليابان وغريها بل تتمتع بكفاءة  نظري
عالية جدا وصلت إىل حد منافسة كل تلك املوجودة يف الشركات 

  ).2011: مجال أوكلي(العاملية 
وال يزال مسلسل نزيف هجرة إطارات سوناطراك متوصال حنو     

اخلارج أو باجتاه الشركات االستثمارية األجنبية املتواجدة باجلزائر أو 
و دول اخلليج، إذ تشري اإلحصائيات املقدمة من قبل أحد حن

إطار خالل  2000املسؤولني على مستوى وحدة أفال هجرة قرابة 
 %2العشرية املاضية وال يزال النزيف متواصال إذ ازدادت النسبة إىل 

  )02:2009حممد،(.خالل السنتني األخريتني
ي يعتمد إىل حد  إن جناح أي تعليم جامع: قطاع التعليم العالي -3

كبري على ما يتوافر له من عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس 
حيث يعترب عضو هيئة التدريس يف اجلامعة الطاقة احملركة ملؤسسة 

حممد العمايرة، سهام السرايب، (اجلامعة وحمور رسالتها 
هلذا فإن ترك هيئة أعضاء التدريس اجلامعات ، )297:2008

جنبية أو عربية، ما هو إال  نتيجة لرتاكم وااللتحاق جبامعات أ
لعضو هيئة التدريس من ممارسة   جمموعة من العوامل اليت ال تسمح

مهنة التعليم و اإلنتاج املعريف و تعيق عملية البحث العلمي، إضافة 
إىل نقص االعرتاف و التقدير ملكانة عضو هيئة التدريس  يف بعض 

ائد املادية و احلوافز مقارنة مع اجملتمعات، إىل جانب ضعف قيمة العو 
بأن دوال غري ) 542:2010(بعض دول اجلوار، ويشري بوحنية قوي

 2800برتولية مثل املغرب تدفع لألستاذ اجلامعي راتبا ال يقل عن 
أورو شهريا يف الوقت الذي ال يتجاوز فيه راتب األستاذ اجلزائري 

أورو  200 أورو شهريا بكل احلوافز و العالوات واحلقيقة 800
كراتب قاعدي، وأمام هذا الوضع فإن اجلامعات األخرى تستغل 



 
 

272 

ذلك مبنح اإلغراءات هلؤالء األساتذة من السكن الوظيفي اجملهز، 
األجر العايل و غريها من احلوافز، حيث تشري األرقام  إىل التحاق 

بالبلد  من مدرسي معهد الرياضيات جبامعة اجلزائر التحقوا% 70
تلقوا فيه تكوينهم، و يقدر منتدى رؤساء املقاوالت و  األجنيب الذي

مجعية االقتصاديني اجلزائريني عدد الباحثني اجلزائريني الذين غادروا 
حممد . (باحث 40000بأكثر من  1990اجلزائر منذ سنوات 

  ).23:2007خشاين
  : الخالصة

 إن على مسريي املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية و خاصة       
العمومية وضع اسرتاتيجيات للحد و التحكم يف ظاهرة هجرة املوارد 
البشرية منظمات العمل بسبب األرقام و اإلحصائيات اليت تشري إىل 
ارتفاع معدالت الظاهرة و استفحاهلا وسط كل القطاعات، ورفع 
التحدي أمام اشتداد التنافس بني املنظمات العاملية وحىت احمللية 

البشري املؤهل و الكفء و ذوي اخلربة و األداء  الستقطاب املورد
املتميز لالستفادة منه و استغالل مكتسباته املعرفية و املهارية األدائية 
الستثمارها لصاحل املنظمة املستقبلة حبيث تستخدم كل وسائل 
اجلذب و االستقطاب من جهة و استغالل عوامل النفور من 

على مصلحة املوارد البشرية  املنظمات األصلية من جهة أخرى، هلذا
ليس فقط االكتفاء بالوظائف التقليدية للمصلحة، بل جيب إعادة 
النظر يف املمارسات و تكييفها مع نتائج البحوث و الدراسات يف 
جمال اإلدارة و التسيري، و العمل على تشخيص الواقع التنظيمي و 

و عليه  التسيريي و البشري للمنظمة بتحديد نقاط القوة و الضعف،
بناء سياسة تسيري املوارد البشرية ضمن سياسات و أهداف العامة 
للمنظمة، هدفها استقرار قوة العمل خاصة العمال الذين يعتربون 

  . مفاتيح املنافسة و األداء املتميز
  :المراجع المعتمدة

، مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ، سامر خصاونة، عبد اهللا أبو تينةأمين العمري -1
دراسة مقارنة، : يف اجلامعات األردنيةعن املناخ اجلامعي األكادميي و التطبيقي و املهين 

  .2009، سنة 4+3، العدد 25جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية، اجمللد 
، تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة و جمتمع املعلومات، مركز )2010(بوحنية قوي -2

  .الكتاب األكادميي، األردن
خيار قوي لتنمية : ، ال بديل عن تثمني املوارد البشرية)2011(مجال اوكلي  -3

، 15425االقتصاد، من مركز الشعب للدراسات االسرتاتيجية، جريدة الشعب، العدد 
  2ص 

نقال ،  نزيف هجرة األدمغة مستمر: ألف طبيب جزائري بفرنسا 12خالد بودية،  -3
  :عن
    www.djazairess.com/elkhabar/575055  27/01/2016يوم  
، مدخل اسرتاتيجي لتخطيط و تنمية املوارد البشرية، دار )2005(راوية عباس  -4

  النشر الثقافة الدار اجلامعية، مصر

الراية  ، مفاهيم جديدة يف إدارة املوارد البشرية، دار)2011(زاهر عبد الرحيم  -5
  .للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، األردن

14-   
، إدارة املوارد البشرية و تأثرياته العوملة عليها، دار اجملدالوي )2006(سنان املوسوي -6

  .األردنللنشر و التوزيع، 
، علم النفس )2008(وسام درويش بريك، فوزي شاكر داود : ترمجة، شيلي تايلور -7

  .للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، األردنالصحي، ، دار احلامد 
صالح حممود ذياب، أسباب و دوافع هجرة الكوادر الطبية و التمريضية من وزارة  -8

، 01، العدد 37دراسة حتليلية، جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد : الصحة األردنية
 :نقال عن. ، األردن2010السنة 
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  -نموذجا - الزاوية المامشاوية بتلمسان- السماع الصوفي
  حسنيةأمتير ال

    جامعة تلمسان، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةب دكتوراه طالبة 
  : مدخل

من أهم الطقوسات الصوفية ال زال السماع ميثل ظاهرة مثرية 
لإلعجاب من جهة و للجدل من جهة أخرى ألنه األكثر ظهورا يف 

تمني التصوف و األكثر غموضا بالنسبة للدارسني و الباحثني غري املن
  .للتيار الصويف السين يف اإلسالم

وحىت نلقي الضوء عليه ارتكزنا يف هذه املقـالة على بعض 
ملنتمني ااملؤلفات من مصادر ومراجــع واعتمدنا أيضا على شهادات 

إىل الزاوية املامشاوية الكائنة يف مدينة تلمسان و ذلك لرفع اللبس 
ا الفن اإلنشادي عن ركن على األقل من احلجاب املضروب على هذ

  .الديين والشعيب يف آن واحد
لغة " السماع"وسوف نتطرق يف هذه املقالة إىل ضبط مصطلح 

مث ننتقل إىل نشأة هذه الظاهرة مث نقدم نظرة وجيزة عن . واصطالحا
ومبا أننا يف ميدان األخالق سوف . وظيفة السماع كطقس صويف

اع لنصل أخريا إىل نويل اهتماما بالغا اآلثار اليت تنجم عن السم
عالقة هذا األخري ودوره الرتبوي لدى الشيخ املريب يف الزاوية 

  .املامشاوية
  :)1("السماع " مفهوم مصطلح/ 1 
  :لــغـــة / أ

حس األذن، و : جاء يف قاموس احمليط للفريوز بادي أن السمع
األذن و ما وقر فيها من شيء تسمعه، و الذكر املسموع، كالسماع، 

    )2("... أمساع و أسامع : لواحد و اجلمعو يكون ل
  : اصطالحا / ب

السماع عند أهل التصوف هو ذلك اإلنشاد املتداول بني أهل 
التصوف و خيص القصائد الشعرية اليت ألفها مشايخ التصوف تؤدى 

  .   بأحلان خاصة
جتد املفكرة آن ماري شيمل السماع أشهر تعبري عن احلياة 

  )3(...الصوفية يف اإلسالم 
ذكر :" وأعطى لنا مسمع الزاوية املامشاوية مفهوما للسماع بأنه  

  )4(" املدائح النبوية مجـاعة يف الزاوية 
ومنهم من يرى بأنه  أنا شيد يستعملها املريد ليسلك بعض 

والسماع هو قراءة . )5(الواردات اليت تطرأ عليه من حني إىل آخر
و إنشاد القصائد وه )6(....أشعار على صيغة أو حلن غنائي

  .)7(الصوفية

وقيل السماع غداء األرواح ألهل املعرفة، ألنه وصف يدق عن 
سائر األعمال، و يدرك برقة الطبع لرقته، و بصفاء السر لصفائه عند 

  .  )8("أهله 
إن الصوفية القدماء مل يعطوا تعريفا للسماع وإمنا قـدموا مفهوما 

ـم و أذواقهــم و موا   .  جدهمخاصا حسب جتار
األسرار إىل  )9(سئل الروذباري عن السماع فقال مكاشفة

  .  )11("احملبوب )10(مشاهدة 
. والسماع أسلوب يعمد إليه بعض الصوفيني ليحصل هلم الوجد"

  نشأ عن تطور جمــالس الذكر وملخصه أن جيتمع 
الصوفيون وحدهم وهم يف حالة زهد وينصرف اجملتمعون إىل 

هم مغين أو قوال يرتمن بأحلان دينية شجية يصحب التـــأمل ويكون بين
  .       )12(". ذلك إنشاد شعر روحي

فاملالحظ أن جل التعريفات املقدمة تدل على أن السماع شعر 
   )13( صويف مغىن يراعي فيه امليزان

تعريفه  أصوله، : لقد اهتم القدماء بفن السماع اهتماما بالغا 
  )14(يخ نشأته؟آدابه وآثاره ولكن ماذا عن تار 

  :نشــأته / 2
للتصوف كسلوك واعتقاد ومنط عيش  الدارسونلقد اتفق العلماء 

وأخالق أنه يشكل فنا و قوانني اتضحت معاملها يف العامل اإلسالمي 
و أن السماع الصويف له قواعد ظهر  اهلجريمنذ أواخر القرن الثاين 

اية القرن الثالث اهلجري   .مكتمال مع 
ّ   بينما حد د  و الكالباذي نشأة السماع يف بداية القرن  هلجويريا       
  .الرابع اهلجري

اليت ظهر فيها السماع الصويف إىل الوجود  الفرتةويف شأن حتديد 
فقد اختلف املؤرخون و يعتقد أهل التصوف أن ما حيدث يف جمالس 

  . السماع وثيق العالقة بالسنة النبوية الشريفة
حافال بالدراسات القدمية اليت ويعد  القرن اخلامس اهلجري قرنا 

نوهت  اىل تاريخ نشأته، غري أن  الدراسات اإلسالمية مل تتناول 
يف التصوف تستحق إسالة احلرب،  كظاهرةموضوع السماع الصويف  

حيث أن معظم الدارسني اهتموا  باجلانب  الفقهي له و إيقاع 
  .الصوت اجلميل

نظر احلقيقي ومن مشايخ التصوف من يعترب الشيخ اجلنيد امل
للسماع ومنهم الشيخ أمحد الرفاعي و الشيخ جالل الدين الرومي 
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املتوازن لسور القرآن الكرمي يف  الرتتيلالذي يرجع أصل السماع إىل 
ا السماع بانتظام   "املدرسة الصوفية يف بغداد حيث استعمل أصحا

إذا  : " وأكد هذا من قبل اإلمام اجلنيد رضي اهللا عنه قائال 
ا  كانت األرواح حتس بنشوة عند مساعها للموسيقى ، ذلك أل

  ".عرفتها النشأة 
إن النغم املوسيقي ميتزج مع نغم النشأة حبيث أصل األوىل يذكر  

عليك :" بأصل األخرى باملساواة ويرتمجها جالل الدين الرومي بقوله
  .)15(" أن ترقص على قلبك 

َ                 املفك ر آسني بالثيوس  أن ويرى ملصري كان من ذو النون ا"    
التاسع ( أوائل الذين  نشروا السماع يف مستهل القرن الثالث اهلجري 

  .و يوافقه الرأي لوي ماسينيون ) 16() " امليالدي
الشيء الذي أكدته الدراسات احلديثة هو أن البدايات األوىل 
لظاهرة السماع الصويف كانت مع حلول القرن الثالث اهلجري 

نتشـار والتبلور بعد ذلك، وبعد انتشار واستمرت يف النمـو واال
السماع أخدت احلضرة  و املمارسات الصوفية  مبختلف  أنواعها،

   ) 17(. الصويف مكانا بينهم 
روى أنس بن . كما يبدو أن السماع الصويف نشأ من احلداء 

سلم كان حيدى ه و إن النبـــــــــــي صلى اهللا عليـــــــــــ:" مالك رضي اهللا عنه
  .      )18(" له 

كان  لصيب عند البكاء، فيصغي إليه ، و يسكت ا  احلداءإن 
:" لطوال إال به، يقول الغزايل اجلمل ال يتحمل قطع املسافات  ا

اجلمل مع بالدة  طبعه يتأثر باحلداء تأثرا يستخف معه األمحال و 
  الثقيلة ، و يستقصر  لقوة نشاطه يف مساعه 

  )19" (املسافات الطويلة 
هم من يرى أن  السماع يعود اىل نفخ الروح يف  نشأة و من

جلسم الكثيف اإلنسان و أن الروح اللطيفة مل تقبل  الدخول يف ا
يا إىل النيب داود يف هذا الصدد يشري أهل الزواحىت مسعت املوسيقى و 

عزفه على املزمار حىت كانت الطري  تتأثر  بشدى عليه السالم و 
ا تسقط ميتة عندماو أحلانه عندما تقف على رأسه  . يكثر طر

  .حيكى أن اجلن واحليوان كانت تتأثر أيضا باالستماع إليهو 
خلوق لديـه حـس، فإذا حـزن بكى وتقلصت اإلنسـان كمو 

عضالت وجهه  إذا فرح أو سر تنبسطعضالت وجهه واشتدت و 
 .  )20(اهتز و رقص أو ولــه ورمبا غىن أو طرب و 

  . ويف نشأ مع نشأة  اإلنسان و ميكن القول أن السماع الص
أن مريدي الزاوية جيدون يف الكتاب أو السنة والسرية  املالحظو 

م   .النبوية دالئل أو يرتكزون عليها لتربير ممارسته يف جلسا
  : )21(حممد بن يلس   الشيخيقول 

ر ين     ر  احل ـ اض  ف ـي ص ـد  ـو ان يا           ي ش  ِ  ِ  ْ و مس  ــاع  إ خ   َ ْ    َ  ْ  َ    ِ  ْ  َ          َّ  ِ  َ  ْ  ِ  ْ    َ َ  َ  
ْ   َ س ي ظ هـ     ــو ان  و  احل  ض ــور  َ َ  َ    ُْ ُ    ْ ر  ف يهـ ا نـ ور           ل إل  خ    ِ  َ   ْ ِْ  ِ           ْ  ُ   َ   ِ   ْ  
ل ــوق ني     ْ  ش هـ ود ه ـم  ل ل م ذ ك ور          يف  ع مــ وم   ال م خ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ    ِ  ُ   ُ   ِ           ْ  ُ  ْ  َ  ِْ   ْ  ُ  ُ  ُ  ُ)22(  

  :أنواع السماع حسب الوسيلة المستعملة/  3
يعتمد السماع الصويف على الصوت اإلنساين فقط أو يكون 

أو يعتمد على اآللة املوسيقية  مصحوبا باآللة إضافة إىل الصوت
  : فقط

   :وما يهمنا يف هذا البحث هو النوع األول
السماع  المعتمد على الصوت البشري المعتمد في الزاوية / 1

  :المامشاوية 
موسيقى الغناء " األستاذ عبد احلميد مشعل يف كتابه  قدم 

عربية يف دراسة حول تأثري نزول القرآن الكرمي يف املوسيقى ال" العريب 
  ):23(اإلسالم
لقد لبست املوسيقى العربية يف اإلسالم ثوبا دينيـا ناصعـا يوم " 

نزل القرآن الكرمي و سرت تالوته بالصوت اجلميل يف النفوس سريان 
ومن إعجاز القرآن الكرمي نظمه . السقيم اجلسمالطهر و العافية يف 

ا غري لو كانو وسيقي رائع بسيط على املستمعني و على إيقاع م
  .مسلمني

أن قوانني املوسيقى قد لوحظت يف القرآن  األجالءحىت قال 
،  كذلك الشأن يف بعض الشعائر الدينية األخرى. الكرمي تامة كاملة

صالة العيد يف مة وكاآلذان للصالة و             ّ األذكـار املنغ  كالـمدح النبـوي و 
  )24(" أحلان موسيقية ترقق حاشية الروح 

، الصوت إلنشاد أشعارهم شريطة أن اختذ الصوفية يف طقوسهمو 
  .يكون حسنا طيبا و مجيال حىت يتمكن من التأثري يف السامعني

احرتامه ظهرا براعته يف اإليقاع الصويت و باإلنشاد م املسمعيقوم و 
إبطائه يف يف سرعته و  اليت نظمها صاحبها عليها مراعاة )25(لوزنل

يف النغمات املتعلقة  اإليقاع للوقت املالئم وقوانني اإلنشاد كالوقف
  .  بالقصائد

أنواع من الوقف الغريبة و اختذ  لدراسةلقد تعرض ابن رشيق 
  أمثلة كثرية و متنوعة حول

  :املنشد و القصيدة املنشدة
إنشاد لقصيدة مطلقة القافية مقيدة من غري اعتقاد  -1

  )تقييد عفوي ( تقييد
 اخلفيفة لكي يشعر" إن " أن ينهي املنشد كل قافية ب   -2

اية    املستمع بانقضاء أو 
اء القافية بنقل احلركة من حرف إىل حرف -3  إ

اء القافية بتسكني املتحرك و حتريك الساكن -4  إ
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و كل هذا  التفنت يف اإلنشاد حىت ال يتشابه  املنشدون يف 
طريقة أدائهم لكن إشعار املستمع بانتهاء  البيت عن طريق الوقف 

  .القدمي املعتمد على وحدة البيتالعمدي ال يوافق الشعر العريب 
و ما هو مهم يقول الناقد يف الدراسة هو مجال القافية     

املوسيقية و أمجل قافية يف  الشعر املنشد هي القافية  املوصولة من 
القافية  املقيدة عند اإلنشاد  ناحية اإليقاع و هي  مفضلة على 

عن مجاليات أي العناصر اليت تعتمد عليها اللغة العربية ختتلف و 
 هي أصوات املد العناصرو هذه . تشكيل صويت يف أية  لغة أخرى

األلف و الــواو و الياء و هذا ما جيعل بعض الباحثني " اللني و 
ال توجد يف اللغة العربية إال  يف هذه " النرب" يفرتضون بأن خاصة 

  . األصوات الثالثة
ا بإشاراتو    : رمز للعناصر اليت أتى 

 نغمات الثالث ترميز ال: 

  

ّ  للمسم ع ا          ّ                                                 احلري ة الكاملة يف تصور أو اختيار الطريقة اليت يتنغم 
فنجد . فيصبغه صبغة خاصة فيكون له إيقاعا خاصا به. شعره

َ                                     يت حلنها الشيخ قد ور بن عاشور لقصائده الكثرية خمتلفة عن األحلان ال               
  .بعضها البعض كليا

تبني لنا " بعد االستماع املتكرر لبعض النماذج من هذه األحلان 
ا ال ختتلف كثريا  عن الطبوع شعبية املنتشرة يف املغرب العريب و  أ
ا أقرب من الفن  احلوزي إال أن االختالف ناتج عن تقدم  أحلا

  .استخدام اآلالت املوسيقية فتضاف نغمات لتفادي هذا النقص
فيما خيص الفقرات الصوتية املوظفة يف حلن   ندرسو حاولنا أن 

للشيخ " ملا  رفع الستور " األبيات و طبقناها على مقطع من قصيدة 
َ               قد ور بـن عاشـور  تؤدي هذه القصيدة حسب حلن صويت فقط :  

  :قة باجلوق األندلسيخيتلف نسبيا على آدائها مرفو 
 
  
نـا  الال هــ وت  / 1  ا   ر ف ــع  الس تــ ور                      و  شـا هـ د 

ْ    َ    َّ  ُ   ْ مل  َ  َ    َ                       ْ  ُ  ُّ     َ   ِ ُ   َّ 
َ
   

  
س تو       م  ر ف ع  س  ُ   ُ ل م   ْ   َ  ُِ   َ  ْ ن  ل ال  هـ   ـــ  ت    -ْ ْ                 َ ر                  و   ---َ  ْ   ش ه د         ُ    َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  

  
ْ    َ  ْ فـا ض ت  ع ل ي نـا  بـ حو ر                   مـ ن  عـ يـ  / 2  ِ                    ْ ُ   ُ  َ   ْ َ  َ   ْ  َ ُ   ْ ن  اجل  بـــ ر وت    َ   َ   َ ْ    ِ  
  

َ  َ ْ  َ  ُ  ُ ف ض ت  ع ل ي نا  حب ـ         ْ  َ ِ   ْ   َ ن  ع ني   لـ  جـ   -ْ               ِ ر             مـ   ---َ  ْ  َ ْ   ر  ــ ت    -  َ بـ   -ْ        ُ  
  
ت م ـع  نـ ور  ب ن ور                    تـ ال ش ــــت  النـ عـ وت  / 3 ِ      ُّ ُ   ْ ف ـآج      َ  َ  َ                     ْ  ُِ   ٌ  ُ   َ  َ  َ ْ   َ   
  

ت م ع  نو ر ن  ب نـ        ْ   ِ   ُ ف ج   ُ ُ    َ  َ  َ ْ ِ    ْ ل ش ت  نـ   -ْ             َ ر           تـ   ---َ   َ ْ     ن عـ  ـــــــ ت     َ           ُ   ُ  
 
 
  
  
 
  
  
 
 

  ترميز النغمات الثالث  الرقم
  النغمة اهلابطة               01
  النغمة الصاعدة            02
  النغمة األفقية    03



 
 

277 

  :و بعدها تنشد الزمة 
َ     ْ ال  إ ال ه   إ ال   اهللا               ال   إ ال ه   إ ال   اهللا                     ال   إ ال ه   إ ال   اهللا    ِ   َ َ  ِ   َ                      ْ     َ  ِ   َ َ  ِ   َ                ْ     َ  ِ   َ َ  ِ  َ  

  
ْ           َ  ِ  َ ه  إ  ال  ل ل ـ ــ ه         لـ  إ لـ   -  َ  ِ  َ لـ  إ لـ        َ ْ   َ ْ            ه  إ  ال  ل لـ  ــ ه             -َ  ِ       َ  ْ   َ ال  ل ل ـ  -  َ  ِ  َ لـ  إ لـ     َ  ِ   َ   ْ َ  ه  إ     ْ  ه   --َ   ِ 
       

ْ   ح بـ يـب  اهللا  حم  م ـد     َّ َ ُ   ْ    َ   ِ   َ  
         

ْ    حـ  ـــ بـ  ب   ل لـ  ه  م ـ ــ مح  مـ  ــ د         َ  ْ َ      ُ   ْ  َ  ْ    َ  ِ       َ    
  
ْ    َ  ِ    َ ح بـ يـب  اهللا  نـ بـ يـنا       َ   ِ   َ  
  
ْ          َ  حـ  ــــ بـ  ب   ل لـ   ه        نـ        َ  ْ    َ    َ             نـ  ــــــــا    -  ِ بـ    -  َ        ِ 

4
)26(لمامشاويةالسماع الصوفي في الزاوية ا - 

  :  
ال بد للمسمع أن ميلك الصوت اجلميل  القوي  الذي يستطيع 
من خالله  أن  يصل السماع إىل كل مستمـع حـاضر و يؤثر  فيه 

  .وجيب أن يكون له  طول النفس
مثة حقيقة ، ال و : " الدكتور صالح يوسف عبد القادر يقول

صوت من اإلنشاد الشعري هي تباين طبقة ال ميكن إخفائها يف
منشــد إىل آخر، فمن منشد دقيق قوي ، إىل آخر  يتميز بصوت 

، يتميز بصوت هـادئ ،و غريه يتميز بصوت جهوري  ثالثأجش إىل
، هو العالقة بني االعتباريبدو أن مثة ما ينبغي أن يأخذ بعني و 

يت موضوع النص الشعري و طبيعة صوت املنشد فاألغراض الشعرية ال
الصوت اهلادئ أو الصوت األجش   تتناسب و تتسم بطابع القوة ال

ا ال تنسجم و الصوت اجلهوري أو  كذلك األغراض الذاتية فإ
  )27(" الصوت الدقيق القوي 

إن املقياس األساسي هو اإلذن يف ممارسة :"املريدين بعضيضيف 
  ".فن السماع فاملسمع املأذون يقبل من طرف املريدين 

  :وظيفـة السمــاع - 5      
  : دورا هاما يف عدة جماالت منها السماع يلعب

  .التخفيف عن النفس من أشغال الدنيا: دور ترفيهي/1
ملا تتضمنه القصائد الشعرية من معلومات عن خبايا : دور تربوي/2

  . النفس و ضرورة حماربتها و آفات الدنيا و كيف جتنبها
 الصور البالغية   /3

َ  َّ َ أ ما  تـ ن ظ ر  الط يـ ر  ال م ق ف ص  (  ُ  ْ   َ  ْ َّ     ُ  ُ َ  يا  ف ىت   إ ذا  ذ ك ر  آأل و طا ن  ح ن  إ ىل   َ   َ   َْ   ِ َّ  َ   َ  َ  ْ  َ    َ  َ  َ  َ   ِ     َ َ  
ْ  َ ال م غ ىن    َ  ْ ()28(  

يعيد السامع إىل اهللا و إىل القرآن وإىل الرسول و السرية النبوية /4
- الطاهرة و إىل احلديث النبوي الشريف ويساهم يف تقوية اإلميان

  .األخالق الفاضلة-الصرب-القناعة من الدنيا
االنسجـام بني صوت -نغاماأل-قاعاإلي: تطور الشعور الفين/5

ب الذي يثري املشاعر حنو اللحن املناساملسمع وحمتــوى الشعر و 
مع النغمات باالهتزاز واحلركة   ّ                      يؤد ي بالسامع إىل التفاعل السمو و 

  .هلذا مسي وجداو 
ة لألرواح ، و يؤثر فاحلداء حسب اإلمام الغزايل نغمات موزون

الفرح أو النوم أو  الطرب  فيصل ، إما حبزن أو شعور بتأثريا عجيبا
املتأثر إىل درجة حتريك أعضاءه على حسب الوزن باليد والرجل 

، العـــود وأوتارهلربيع وأزهـــاره، و من مل حيركه ا:" والرأس لقول أحدهم
    )29(" ، ليس له عالج فهو  فاسد املزاج

يؤثر السماع بصفة مذهلة يف املتلقني فيهتزون أو يضطربون 
  ".الوجد"ما يسمونه يف الطريق الصويف وهذا.
  :الوجـد - أ 

  :مفهومه اصطالحا
كذا يف احلزن، لكن يكسر يف احلب فقط، و : وجد به وجدا" 

  )30(" ماضيه 
كل ما يوجد عقيب السماع و : " دالغزايل يف  الوجـ اإلمــاميقول 

ة و االقشعرار واخلشية بسبب السماع يف النفس فهو وجـد، فالطمأنينـ
   )31(" ، كل ذلك وجد القلب ولني
  :أصله من الكتاب الحكيم   -   

ّ      قال جل  و عال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا :"      
  .)32("متصدعا من خشية اهللا 
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عوا  ما  ا ن ز ل  إ ىل  الر س ول  :" وجاء يف ذكر اهللا احلكيم       ِ  وإ ذا  مس    ُ  َ     َ  ِ  َ  ِ  ُْ   َ   ُ   َ   َ  ِ 
ْ  ِ ت رى  أ ع ينـ ه م  ت في ض  م ن  الد م ع    َ     َ  ِ  ُ  ِ  َ  ْ  ُ  ُ   ْ  َ  َ ا  ع ر فوا  م ن  احل ق   َ   ِ  مم   ْ    َ  ِ  ُ   َ  َ  َ  ِ")33(.  

م للرمحان وترق، فتنهمر  فيتأثرون بكالم اهللا  اجلليل ختشع قلو
  .الدموع من  العني

ْ  تـ ق ش ع ر  م ن ه  ج ل ود  ال ذ ين   خي  ش و ن  ر بـ ه م  :" يقول سبحانه وتعاىل   ُ َّ  َ   َ  ْ  َ ْ َ    َ   ِ َّ    ُ  ُ ُ   ُ ْ ِ ُّ  ِ  َ  ْ  َ 
ر  اهللا   ِ  مث   ت ل ني  ج لو د ه م  و  ق لو بـ ه م  إ ىل  ذ ك     ِ  ْ  ِ   َ  ِ  ْ  ُ  ُ ُ  ُ   َ   ْ  ُ  ُ ُ   ُ   ُ  َِ  َّ ُ  ")34(.  

  :أصلــه مـن السنــة - 
بأنه كان يصلي ولصدره ) ص(روى الصحابة الكرام عن الرسول 

  )35(أزيز كأزيز املرجل 
يف )  ص(وجد  الرسول  ذكر اإلمام الغزايل يف اإلحياء عن و 
. استبشرالسالم إذا مر بآية رمحة دعا و وكان عليه الصالة و . "القرآن

  )36(" االستبشار وجدو 
ما رواه . لغري القرآن الكرمي) ص(وجد الرسول وجاء يف 

وقد روي عن كعب بن زهري أنه  دخل :"   السهروردي يف عوارفه
:  على الرسول صلى اهللا عليه و سلم املسجد و أنشده أبياته اليت أوهلا

ُ   با ن ت  س عا د  فـ ق ل يب  ال يـ و م  م ت بو ل     ُ  ْ  َ  َ ْ  َ ْ   ِ  ْ َ  َ   ُ  َ  ُ   ْ  ََ  ................  
  :نتهى اىل قوله فيهاا حىت

لو ل   ِ إ   ت ضا ء  ب ه        م ه ن د  م ن  س ي وف  اهللا  م س  ُ  ُ ن  الر سو ل  ل س ي ف  ي س    ْ  َ  ِ    ِ   ُ ُ   ْ  ِ  ٌ َّ  َ  ُ        ِ ِ  ُ  َ  َ ْ  ُ  ٌ  ْ َ  َ  َ  ُ  َّ    َّ   
: من أنت؟ فقال : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أنا . أشهــد أن ال إاله إال اهللا و أشهد أن  حممدا رسول اهللا
ردة   فرمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب) 37(كعب بن زهري 

  .  و كان كعب بن زهري مهدور دمه..."كانت عليه
القرآن الكثري و كذا التابعني، و نقل من وجد الصحابة عند 

  )38(" منهم من مات يف غشيته و 
و من ذلك أن عمر بن اخلطاب :" يذكر أمثلة عن ذلك فيقولو 

ْ   َ ِ  ٍ إ ن  ع ذا ب  ر ب ك  ل و اق ع  ما ل ه  م ن  د اف ع  " مسع رجال يقرأ ) ض(  ِ  ُ ََ    ٌ  ِ َ  َ  َ ِّ َ   َ  َ  َ   َ  ِ  ")39(  
خر مغشيا عليه، فحمل اىل بيته فلم يزل  مريضا فصاح صيحة و 

  )40(" يف بيته شهرا
مسعت أباحامت السجستاين  :" القشريي يف رسالته  اإلمامفذكر 

:" يقول مسعت أبانصر يقول مسعت  عبد الواحد بن  علوان يقول 
كان شاب يصحب اجلنيد  فكان إذا  مسع شيئا من الذكر يزعق 

له اجلنيد يوما  أن  فعلت ذلك مرة أخرى مل تصحبين فكان إذا فقال 
كان  يقطر كل شعرة من    حىتمسع شيئا  يتغري  و يضبط  نفسه 

  )41(".بدنه فيوما من األيام صاح تلفت نفسه 
السماع فيه نصيب لكل عضو فما يقع إىل العني تبكي : " وقيل

الثياب وتلطم  وما يقع إىل اللسان يصيح و ما يقع على اليد متزق
  )42(..." وما يقع إىل الرجل ترقص

قام السهروردي  رمحه اهللا  بشرح كيفية وقوع الوجد بطريقة   
يتصوب أثره اىل فوق حنو تارة  يعظم وقعه و :" ة حبتة قال علمي

فتتدفق منه  العني الدماغ كاملخرب للعقل فيعظم وقع املتجدد احلادث 
روح فتموج منه الروح موجا يكاد تارة يتسرب إثره اىل البالدمع، و 

ون من ذلك  الصباح واالضطراب  تضيق عنه نطاق القالب فيك
ا من أصحاب  احلال، و هذه كلها أحوال جيو  قد حيكيها دها أربا

  ) 43(" بدالئل هوى  النفس  أرباب اجملال

  )44(: يف الوجد ) ض(الغوث  بومدينيقول الشيخ 
ت ئ آيب   د ي و  اك  ْ  َِ   ِ س ه اد ي و و ج     َ    ِ  ْ  َ َ    ِ   َ َ  ِ      و  ل و ع يت      ُ   ْ  َ  َ   

ِ  و  ش و ق ي و  س ق م ي و آص ف ر ار ي و  أ د م ع ي       ُ  ْ  َ  َ    ِ  َ  ِ  ْ   َ    ِ  ْ  ُ   َ    ِ ْ  َ   َ  
َ  و  م ن  ع ج ب  َ   ْ ـن  إ ل ي ه ــم            َ  ِ  ُ          أ ين  أ ح    ِ  َْ ِ  ُّ  ِ  َ  ٍ  َ 

ـأ ل  ش ــو قا    ْ   و  أ س    َ   ُ ِ  ع نـ ه م  و  ه م  م ع ي ˝َ  َ  ْ َ   َ  ُ  ُ   َ   ُ  ُ  ْ َ   
ِ   َ   و  تـ ب ك يـه م  ع ي ين  و  ه م  يف  سـ وا د ها      َ  َ   ِ   ْ  ُ   َ   ِ  َْ   ُ  ُ   ِ  َْ    َ 

ك و النـ و ى قـ ل          َ    َ  ْ و  ي ش  َّ       ُ  ْ ِ  يب  و  ه م  بـ ني   أ ض ل ع يَ  َ   ُ ْ  َ َ ْ  َ   ْ  ُ   َ  ِ   
  :)45(و يرد على من نكر على الصوفية أحواهلم 

َ  و  س ل  نا  ̫ َ   ح  ا  ص  ـو اق نا  ر مب  ْ   َ م  ل نا  ف يما  آد ع ي نا  أل  ن نا           إ ذا  غ ل ب ـت  أ ش   ِ  َ َّ  ُ  َ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ  َ  َ   ِ          َ  َّ َ ِ  َ  ْ َ َّ   َ   ِ  َ  َ   ِ  
تـ ز  ع ن د  آال  س ت ما ع  قـ ل وب نا         إ ذا  مل   جن  د  ك ت م  آ  َ   و  تـ ه   ْ َ   ْ َِ  َْ  َ   ِ        َ  ُ   ُ ُ   ِ  َ  ِ ْ ِْ    َ  ِْ  ُّ  َ  ْ نا  َ   َ  يـد  ص ر ح  ْ   َ مل ـ و اج  َّ  َ   ِ    ِ  َ  َْ   

  ". الوجد الصادق " فالوجد الصحيح يطلق عليه أيضا 
نفساين و الوجد روحاين و يرفض األول حبجة  فهوأما التواجد 

  .أن للنفس حظ فيه إذا نتج عن تكلف
يعرفه فيه ،فهناك من يسميه التواجد، و  إن الوجد املتكلف

د وذلك ف بإنشـــــــــــــــاء الوجـــــــأما التواجد فيعين التكل: "اهلجويري قائال
ل وجوده وصفاته سبحانه عزو جل دالئباستحضار نعم اهللا و 

. عن سلـوك األوليـاء  الصاحلني والتفكري  إىل الوحدة والبحث
رجية تقليدهم باحلركات اخلاشكلية و  بطريقةالبعض ميارسون التواجد و 

    ) 46(" فوض التواجد مثل هذا مر والرقص ومجال احلركات  و 
  ):ض(يقول الشيخ العالوي      

ع يه م    د  ف يه م  د اع ي ي د  ِ  ْ ف ا لو ج   ِ  ْ  َ   ِ  َ   ْ  ِ  ِ   ُ  ْ  َ ر  اهللا            َ ْ  ِ    ْ ي ط ر ا ع ل ي ه م  يف  ذ ك   ْ  ِ   ِ   ْ  ِ  َْ  َ   َ  ْ  َ  
ْ   و م ن  مل   جي  ـد  فـ ل ي ت ـو اج د               ق ص دا  َ               ْ  َ  َ  َ َ ْ  َ   ْ  ِ َ  َْ   ْ ْ   يـ تـ ع ر ض  ل ف ض ل  اهللا    ˝َ َ     ِ  ْ  َ  ِ  ْ َّ  َ  ْ َ  )47(  

و لذلك  )48(ت ظاهرة يكون التواجد مبا يتكلفه العبد من حركاو 
أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم  من مل حيضره البكاء يف قراءة 

  .   )49(القرآن أن يتباكى و يتحازن 
املسمع تعرب  عن حاالت  إن املقامات و الطبوع اليت يتبعها    
حال السرور اخلفيف أو حال  أساسا  ترتجم حاال باطنيا ،خمتلفة و 
، فجودة أداء أو  تأشرية إىل  سفر باطين  وةهي تعد حبق دعاحلزن، و 
ملا يقع توافق بينهما مرتبطة جبودة السامع واستماعه و املسمع 

  .تضطرب أعضاء السامع فيقوم لريقص
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ّ                      آثار الس ماع في نفسية المريدين/  ب         :  
باستعمــال أسلوب    ّ                       تبني  من خالل البحث امليداين و  لقد

بلتنا لفقـراء و مقادمي حلقات املالحظة باملشاركة مع الفقريات أو مبقا
لقات يف توفري الراحة النفسية دور هـذه اخل' العمـارة 'احلضـرة أو 

امل                  َ                  أثناءها حياول التمل ص للحظات من العــ. االطمئنان للفردو 
ي                     َ                َ    من كل الشواغل الدنيوي ة باالحتشــاد الن فسـادي و املــالكثيف و 
       . سلمى اهللا عليه و وله صل              َ           ، عن طريق التعل ق باهللا ورسـوالعصيب

ذا تعمل على جالء و  ا، فهي  حماولة الذوبان يف معانيها وصفا
  ّ                     تؤك د الدكتورة منال عبد و                  َ                     القلوب و تصفية الن فـوس مـن األكـــدار، 

َ                      َ   فمنهج الذ كــر يف احلضرة وسيلة هام ة : " املنعم هذا من خالل قوهلا          
ّ       ف ة اهلموم و الش واغـل           َ                     َ        لتزكية الن ـفس وتطهري القلب بالتخل ص من كا              ّ

ّ      ّ                          َ           ً             الد نيويـ ة  ومجيـع األغيـار ونقائص الن فس وبه أيضا  ميتلئ القلب    
  .   )50( "باألنــــــــــــــــوار و اإلشراقات اإلالهية 

ّ        ً          َ إن اإلنشاد الشعري الصويف يبعث يف الر وح نشاطا ، و قد عرب                                     
َ                                         بعض الص وفية عن أمهية اإلنشاد يف حلقات احلضرة فقالو  إذا :" ا      

ّ   اعتربنا الذ كر روح التصو ف، فاإلنشاد روح الذ كر                   َ             َ           ")51(  
فى  الص د ور  ب ه   ُ  ُ  ِ  ِ ه ذا  الس ما ع  ال ذ ي ت ش  ُّ     َ   ْ  ُ   ِ َّ    ُ  َ َّ    َ   َ  
را   ْ   َ ه ذا   احل  ب يـب   ال ذ ي  ح يـ ر  ال ف ك   ِ  ْ   َ َّ   َ     ِ َّ     ُ   ِ َ ْ    َ   َ  
ُ  ُ ُ  ْ ص وف ي ة  ع ن د ما  ضـا ق ت  ص د ور ه م    ُ   ْ  ََ    َ   َ  ِْ   ٌَّ ِ   ُ  

َ     َّ أ زا ل  ع نـ ه م  مج  يع  الش ك  َِ   ْ  ُ  ْ َ   َ را    ̫ َ  َ  َ   َ و  ال ك د   َ  ْ   َ)52(  
  :تمةخا

تعرفنا من خالل هذه املقالة على ظاهرة السماع الصويف السين 
يف الزاوية املامشاوية املنتمية إىل الطريقة الشاذلية الدرقاوية و بعد 
حتديد مفهوم املصطلح حيث اتفقنا على أنه فن إنشاد يعتمد على 
الشعر الصويف و يؤدى بطبوع تعود إىل الفن األندلسي األصيل و إىل 

قمنا بدراسة الوظيفة األساسية يف . وافده و هو فن احلوزيإحدى ر 
هذا الفن وأدواره املختلفة يف الرتبية الدينية الروحية للمريدين وتوصلنا 
إىل الثمرة احلاصلة لدى املتلقني وهي الوجــد و بعد تعريف هذا 
املصطلــــــــــح و أصوله من القرآن والسنة وآثاره يف نفوس املريدين 

إذا كان السماع الصويف ': حبثنا املتواضع بسؤال نراه مهما وهو ختمنا
ذه الدرجة من الفائدة ملاذا ال يتم استغالله يف العالج النفسي 

  'والعقلي يف إطار الصحة العمومية؟
  :الهوامش

  )L’Oratorio Spirituel(يعرف السماع يف الدين املسيحي ب )1(
  . 638قاموس احمليط، ص "الفريوز بادي ، )2(
    251آنا ماري شيمل ، ص" األبعاد الصوفية يف اإلسالم و تاريخ التصوف)"3(
  .              فقري و مسمع الزاوية املامشاوية إىل يومنا هذا -تصريح السيد غويت بن قلفاط) 4(

تصريح  السيد قدور سبيع مقدم الزاوية املامشاوية و صهر الشيخ املرحوم قدور بن ) 5(
  .هوينعاشور الزر 

  ).فقري بالزاوية املامشاوية بتلمسان(تصريح السيد احلاج خبيت )6(
  . -رئيس مجعية الزوايا باجلزائر-تصريح السيد حكمت صاري علي) 7(
   333،ص"الرسالة القشريية"أبو القاسم القشريي،،) 8(
  ). 167، أنور فؤاد أيب خزام ، ص "معجم مصطلحات الصوفية)" 9(
رؤية احلق يبصر القلب من غري شبهة كأنه رآه :" املشاهدة يقول التهانوي يف) 10(

  ). 163املرجع نفسه ،ص (بالعني 
  .335،ص " الرسالة القشريية " أبو القاسم القشريي ، ) 11(
، ص "دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية و آثار رجاهلا " عبده الشمايل ) 12(

461.  
امليزان . غفور من مدينة ندرومةور أخ احلاج حممد تصريح السيد عبد الكرمي غف) 13(
  ).يقصد به اإليقاع أو الوزن(
  .خصص القشريي بابا كامال يف املوضوع يف رسالته)14(

 (15) «  Le Soufisme et la dance », Michel Random, p174  
(16 )Michel RANDOM OP-Cit , p 170  
اراحلضرة يف منطقة أوال"قيداري قويدر ، ) 17(   .  78، ص " -دراسة تارخيية فنية-د 
  .   147، ص ' -2ج–إحياء علوم الدين 'أبو حامد الغزايل ، ) 18(
      147، ص " املصدر السابق"أبو حامد الغزايل ، )19(
من  الوله ،  إفراط الوجد : و له (   128أنور فؤاد أيب خزام، املرجع نفسه ، ص ) 20(

دمشق، امللقب بصاحب الزاويتني، األوىل م ب 1927ت /م 1885و )(21)./(
يعترب أحد شيخي الشيخ بن عودة بن . الصمادية'و الثانية بدمشق ' رمحة اهللا'بتلمسان 

  )مامشا رمحه اهللا صاحب الزاوية املامشاوية
  .21، مصطفى العشعاشي، ص "ديوان الشيخ حممد بن يلس) "22(
  16مشعل، ص  ، عبد احلميد"موسيقى الغناء العريب) "24(و) 23(
  "الريـح  " اإليقاع و يسميه أهل الزوايا بـ  ) 25(
تقع الزاوية املامشاوية بوسط مدينة تلمسان يف درب أوالد اإلمام و شيخها احلايل ) 26(

  .سيد أمحد بن مامشا
  .178،  ص " يف العروض و اإليقاع الشعري " صالح يوسف عبد القادر، ) 27( 
املنت الربانية الوهبية يف ' ديوان الشيخ أيب مدين الغوث"ار،العريب بن مصطفى الشو )  28(

  .59،ص'املآثر الغوثية الشعيبية
     147أبو حامد الغزايل ، املصدر السابق ، ص ) 29(
  .476الفريوزبادي، قاموس احمليط ، ص ) 30(
  .185، ص ) أنظر باب السماع و الوجد ( ،أبو حامد الغزايل،املصدر السابق) 31(
  .21احلشر، آية  ـورةس) 32(
  .23سورة الزمر آية ) 34/(83سـورة املـائدة ، آية  )33(
حديث رواه أبو داوود والنسائي و الرتميذي يف الشمائل من حديث عبد اهللا بن ) 35(

  ).186أليب حامد الغزايل ، ص  2-عن إحياء علوم الدين ج(الشخري  
  .186أبو حامد الغزايل ، املصدر السابق ، ص )  36(
  198، ص ' عوارف املعارف'السهروردي ، ) 37(
  .205-204السهروردي ، ااملصدر السابق ، ص ص ) 38(
  ،7سورة الطور ، آية ) 39(
  أبو حامد الغزايل ، املصدر السابق ، الصفحة نفسها) 40(
  . 337القشريي، ااملصدر السابق ، ص ) 41(
  . 340السهروردي ، املصدر السابق ، ص  ) 42(
  173سهروردي ،املصدر السابق، ص  ال) 43(
  .،املطبعة العالوية 93دواوين آيات احملبني يف مقامات العارفني ، ص )   44(
)45( HUDJWIRI , SOMME SPIRITUELLE, P 473.  
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  .60العريب بن مصطفى الشوار  ، املرجع نفسه ، ص )47(و ) 46(
                       152، ص ' لصاحلونهكذا تكلم اولياء اهللا ا'أمحد حسني كعكو ،  )  49(و )48(
  .238، ص " التصوف يف مصر و املغرب"منال عبد املنعم ، )51(و ) 50(
 .11، ص " روض الرياحني يف حكايات الصاحلني " اليافعي ، )52(
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  التعليم ودوره الفعال في تحقيق احتياجات التنمية الوطنية  
 دغمان زوبيـر

   3 جامعة الجزائر،أستـــــاذ محاضـــــر  

  
 :مقدمــــــــــة 

ما كان للحكومات واألفراد أن يزيدوا من إنفاقهم على التعليم     
النظر عن                           ُ                   لوال العائدات املادية اليت ست جين من التعليم، بغض

العائدات غري املادية اليت تفوق املادية قيمة، كما تأكد ذلك من 
حبوث عائدات التعليم اليت بصرت املربني والسياسيني واالقتصاديني 
مبربرات اإلنفاق علال التعليم بالنظر إىل العائدات من التعليم اليت 

صادية م يف التنمية االقتيجينيها املتخرج واجملتمع، ومبسامهة التعل
واالجتماعية ومكنت املسؤولني على نظام التعليم من التعامل الرشيد 
مع موارد التعليم البشرية واملادية، وسبل استغالهلا األمثل يف ظل 
العمليات واألساليب االقتصادية واستخدام معايري الكفاية واإلنتاجية 
ا لتصحيح االختالالت القائمة، ورفع فعالية األداء، واحلكم على م

، تلك النتائج اليت دعمت اإلحساس املتزايد بان التعليم  أجنز وحتقق
ككل يف أزمة وان أزمة التعليم يف اجلزائر هي جزء من األزمة الوطنية 
نفسها ولكن تعاظمها يف اجلزائر يرجع إىل االلتزامات والتضحيات 
اليت قدمتها الدولة خالل السنوات املاضية وذلك من اجل التصدي 

حيث ان األزمة اليت يتعرض هلا التعليم اليوم يف اجلزائر  لإلخطار
تستدعي تدعيم النظرة االقتصادية واالجتماعية له على انه استثمار 
حقيقي له عائد اجتماعي شانه يف ذلك شان القطاعات اإلنتاجية 

 األخرى 

  : هــــدف الدراســــــــــــــــة 
أمهية التعليم حماولة إبراز هو هذا املقال كان من ضمن أهدافنا يف    

اجلامعي بالنسبة لالقتصاد الوطين نظرا ملا له من دور  يف زيادة 
معدالت النمو والتنمية االقتصادية ذلك انه  أصبح شكال من 

أشكال االستثمار يف البشر والذي حيقق عوائد اقتصادية واجتماعية  
زانية الدولة وملا يشكله اإلنفاق  العام على التعليم من ضغط على مي

وحساب العائد االقتصادي سواء على الفرد أو على مستوى اجملتمع 
وبالتايل يكون اإلنفاق على التعليم اجلامعي من األمور اليت هلا ما 

دف حتقيق أكثر كفاءة يربرها نظرا ملسامهته يف النمو االقتصادي  
ي يعد من أو فاعلية اليت حيتاج إليها النظام التعليمي يف اجلزائر الذ

أولويات الدولة يف حماولة للرفع من خمزون الرأمسال التعليمي يف اجملتمع 
  .باستخدام جل التدابري األساسية للسياسات العامة 

  
  

  : فــــرضيـــــــــة الدراســــــــــة 
من اجل اإلجابة عن هذه التساؤالت يتم االنطالق من فرضية    

ترشيد استخدام د على ضرورة وحتميــــــــة مفـــــــــــادها التأكي ةأساسي
متطلبات دعم التعليم من قبل الدولة  اجلزائرية الذي يعد من أهم 

اليت ترمي إىل حتقيق التنمية  العوامل االجتماعية واالقتصادية
االقتصادية حيث  ان الدولة حباجة إىل نظام اقتصادي كفء 

جيابية، راقية  تتماشى يتماشى وفق ملتطلبات بيئة  تعليمية جامعية ا
مع ضرورات التحول االجتماعي واالقتصادي من خالل إعادة  
ومراجعة سياستها بالنسبة للمصروفات اجلامعية والرواتب واملنح 
  .  الدراسية فضال عن توجيه مواردها إىل االستثمارات املرحبة اجتماعيا

   :مشكلـــــة الدراســـــــــــة 
كيف : حـــه هنا يف هذا املضمـــار هــــو السؤال الذي جيب طر     

ميكن  تفعيل دور التعليم حىت يكون مكون استثماري موضحا 
اجلدوى من دراسة عوائد التعليم حىت تنفع يف حتقيق املطلوب 
مستقبال ؟ مبعىن أدق إىل أي مدى تتوقف درجة جناح ومصداقية 

ــة دون التسبب يف التعليم يف اجلزائر ؟ وما قيمــــته االقتصاديــــــ
فاملشكلة أصبحت تتطلب نقاش  ؟اختالالت توازن طويلة األمد 

وتفكري على الصعيد النظري والتطبيقي نظرا حلجم أمهيتها يف كيفية 
مبعىن نظام  تعليمي قادر على توفري مجيع العناصر الالزمة  تطبيقها  

تغريات اليت تقود  إىل الرفاهية االقتصاديـة و االجتماعية يف ظل م
ا تطرح   العامل و يف ضوء متغريات حملية من جهة ومن زاوية أخرى كو

يف ظل  األمثل للموارد البشرية ستغاللاالسبل تساؤل حول 
استخدام معايري الكفاية مع العمليات واألساليب االقتصادية 

 األداء يفواإلنتاجية لتصحيح االختالالت القائمة، ورفع فعالية 
أنواع تكاليفه ياس العائد االقتصادي للتعليم وأهم قالتعليم من خالل 
فتكون إجابتنا األولية من خالل مراعاة أربعة حماور  وأثـــاره املبـــاشرة، 

رئيسيـــــة مقرتحــة وهي اليت سيتم تناوهلا بشكل جوهري يف هذا املقال 
ام توضح العالقة القومية بني النظومناقشتها ضمن أربعة أبعـــــاد خمتلفة 
كل واحد منها يف حمور مستقل التعليمي يف اجملتمع واالقتصاد القومي  

ز قيمة ـــحيث يتناول البعد األول احملور األول مسألة تثمني وتــعزي
التعليم االقتصادية من خالل  تقوية العامل البشري ومتكينه من أداء 
املهام الالزمة اليت متكنه من حتقيق تنمية اقتصادية  فضال عن 

، احملور الثاين  شخيص القيمة  احلقيقية للتعليم ويتناول البعد الثاينت
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ليم كمكون أساسي فعال استثماري مسألة  مفهومية دور التع
استهالكي الذي تدعو احلاجة إليه يف جمال التنمية االقتصادية إذا و 

االجتماعية ذلك انه االقتصادية و أريد ضمان حتقيق األهداف 
ميع هذه املتطلبات األساسية على حنو فعال الميكن االضطالع جب
التكاليف ب االقتصادية اليت ختص العوائد و بدون التعرض للجوان

لذلك فان البعد األخيـــر يكون متناول للمحور الثالث متمثال يف 
  . حتديد العائد االقتصادي من االستثمار للتعليم وجدواه  

ة ــــــــــــة االقتصاديـــز القيمــــن وتــعـزيــــثميـــــتـ: المحور األول
  واالجتماعيــة للتـعليم  

    القيمــــــــة االقتصاديـــــــــة للتعليـــــــم: أوال 
مثة إمجاع اآلن على االعرتاف مبا للتعليم  والتدريب من مسامهة ال    

تقدر بثمن يف حتسني نوعية البشر و زيادة العدالة االجتماعية 
تسريع النمو فالتعليم يفتح الباب أمام املساواة واالقتصادية و 

االجتماعية والفرصة  االقتصادية حيث تعترب املوارد البشرية من أهم 
عناصر التنمية االقتصادية، ولقد أصبحت النظرة إىل تلك املوارد يف 
ا استثمار له عائد مرتفع طويل األجل،  العقود القليلة املاضية أ

الل احلياة اإلنتاجية للفرد، ولقد اعتربت حيث ميتد ذلك العائد خ
تلك املوارد وتنميتها من أهم عوامل جناح أي عملية تنمية اقتصادية، 
وكشرط ضروري لنجاح العوامل األخرى مثل رأس املال واملوارد 
الطبيعة فشرط كفاءة هذه العوامل وجود أو توافر القوى البشرية 

هذه العوامل بصورة فعالة  املالئمة واملناسبة واملؤهلة الستخدام 
وتتعدد العوامل املؤثرة يف تلك املوارد البشرية، حيث يعترب التعليم من 
أهم هذه العوامل ويؤثر التعليم يف تنمية و تطوير املوارد البشرية من 
ا وإنتاجيتها وبذلك يسهم يف عملية التنمية بصورة  خالل رفع كفاء

ا فعالة، ولقد اعتمدت العديد من الدول  الكربى يف بداية خطوا
للنمو على التعليم وتطويره كركيزة أوىل للتنمية االقتصادية وقد 
استطاعت فعال بفضل املستوى التعليمي املرتفع ألفراد القوى العاملة 
ا إىل الدخول يف  حتقيق معدالت تنمية سريعة ومتالحقة مما أدى 

ة العديد من مصاف الدول الكربى، ومن أهم األمثلة على ذلك جترب
الدول األسيوية واألوروبية  واليت اختذت من التعليم ركيزة أساسية 

  )1( .لتحقيق تنميتها االقتصادية 
كما ينجح كذلك تأثري االقتصاد على النظام التقليدين من خالل ما 
خيصصه له من موارد مالية حتكم، مما يؤدي هلذا النظام على أداء 

ود سياسة تعليمية مناسبة لذلك عمله بكفاءة وجناح وذلك يف وج
يئتها يف التأثري على املوارد البشرية فانه من خالل دور التعليم ، و

للعمل و اإلنتاج تتضح العالقة القومية بني النظام التعليمي يف اجملتمع 
  :واالقتصاد القومي و الشكل التـــــايل يوضح ماهية هذه العالقـــــــــــة 

  .لنظام التعليمي يف اجملتمع باالقتصاد عالقة ا:  01شكل رقم 
                                                                                        

 
    

  
  
  
  
  

  
 
  

Source : O . E . C. D Methods and Statistical Needs for 
Education Planning,Paris , 1967 ,P60 .  

هذا الشكل نوعني من التدفقات و هي التدفقات يف  ويضم
صورة موارد بشرية واألخرى تأخذ صورة تدفقات تأثريية فيتضح من 
هذا الشكل وجود عالقة تأثريية  متبادلة بني االقتصاد والنظام 
التعليمي من خالل التأثري املتبادل بني النظام التعليمي والقوى العاملة 

دفقات من مواليد للنظام التعليمي هي يف اجملتمع  حيث هذه الت
األخرى تؤثر يف كفاءة و قدرة النظام التعليمي يف استيعابه مبا حيقق 

  )2( .االستفادة املثلى من املـــــــوارد البشريـــــــة 

  : أهم التغيرات الرئيسيــة لــقيمـة التـــعليـــم: ثانيـــا  
هني وهي التغري االقتصادي تتخذ التغريات الرئيسية للتعليم اجتا    

والتغري االجتماعي، ويرجع كل تفسري من هذه التفسريات قيمة 
التعليم إىل أثره على أحد االجتاهات سواء االقتصادية أو 
االجتماعية، السيكولوجية مركزا على أثر التعليم يف هذا االجتاه مع 

  .اعتبـــــاره أهم اآلثار على اإلطالق 
هذا التفسري يساهم املزيد من  ىمبقتض: ديالتفسري االقتصا  -1

التعليم مباشرة يف النهوض باإلنتاجية ويستند تفسري ذلك إىل ان 
، ةالتعليم يكسب االفراد مهارات ومعارف دافعة لإلنتاجية ونادر 

فاألفراد األكثر تعليما يتميزون عـــــــن قرنائهم األقل تعليما يف سوق 
نتيجة الرتفاع إنتاجيتهم يف العمل العمل، حيث يرتفع الطلب عليهم 

ويقل املعروض منهم نتيجة الرتفاع تكاليف تعليمهم، وبذلك يؤكد 
ذلك التفسري على ان فروق الكسب بني االفراد املختلفني يف مستوى 
التعليم يعود إىل فروق اإلنتاجية بينهم، حيث يعاب على هذا 

ود إىل التفسري تأكيده على أن فروق الكسب بني االفراد تع
االختالفات يف مستوى إنتاجيتهم فقط، إذ غالبا ما ختتلف تلك 
األجور عاكسة عوامل أخرى غري اإلنتاجية مثل قلة آو زيادة 

 المواليد

 النظام التعليمي 

ى العاملة القو   

 الساسة التعليمية 

 الموارد المالية 

 االقتصاد القومي 

 تدفقات أشخاص

 تدفقات تأثريية
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املعروض من نوع معني من العمالة أو تزايد الوزن النسيب للصناعة اليت 
ينتمون إليها أو زيادة الطلب على مهنة معينة إىل غري ذلك من 

يكون فرض اختالف األجور كنتيجة الختالف العوامل ولكي 
اإلنتاجية جيب توافر املنافسة الكاملة يف سوق العمل واليت متثل 
الضمان الوحيد إلرجاع فروق الكسب إىل اختالف اإلنتاجية 

  .)3(فقط
يقوم هذا التفسري على ان التعليم يعمل :  التفسير االجتماعي -2

فراد إىل االنضمام إىل على نشر قيم اجتماعية معينة، تؤهل اال
الصفوة احلاكمة يف اجملتمع فالتعليم يؤهل االفراد من خمتلف الفئات 
الطبقية للقيام مبختلف األدوار االقتصادية تبعا للطبقات االجتماعية 
اليت ينتمون إليها وبالتايل يتحصل دوره يف تعزيز اهليكل الطبقي 

تفسري على أن اجلزء للمهارات السائدة يف اجملتمع، حيث يؤكد هذا ال
األكرب من االختالفات يف األجور يعود إىل مركز اآلباء والطبقة 
االجتماعية اليت ينتمون إليه واليت حتدد مستويات التعليم لألبناء 
وكذلك مستويات الكسب، وبذلك فهو يرجع اجلزء األكرب 
لالختالف إىل العوامل االجتماعية مع عدم إغفال العالقة بني 

  )4(.واإلنتاجية من ناحية وارتفاع الكسب من ناحية أخرىالتعليم 
  األهميـــــة االقتصاديـــة للتـــعليم :  ثالثا

ميكن تلخيص أهم الفوائد االقتصادية للتعليم نظرا ملا هلا من 
   :أمهية  فيمـــــــايـــــلي

القوى  بيزيد التعليم من إنتاجية العمال وذلك من خالل اكتسا -
رات واملعارف ويعمل أيضا على ثقل مواهب األفراد العاملة املها

م على استيعاب التكنولوجيا والفنون اإلنتاجية  م وقدر وزيادة كفاء
  .املتطورة

يساعد التعليم على تراكم رأس املال فهو ميكن ان يكون مكمال  -
لرأس املال املادي، ويعين ذلك ان تراكم رأس املال يف النمو 

ائدة كبرية إىل ذلك احلد الذي يتوفر فيه رأس االقتصادي يكون ذا ف
املال البشري بدرجة كافية ليكمل التحسينات يف رأس املال املادي، 
فرأس املال املادي جيب ان يتوفر له العقلية البشرية بالعدد الالزم 
الستخدامه يف تطوير العملية اإلنتاجية وكذلك جيب ان تتوافر القوى 

اسبة واليت تستطيع استخدام اآلالت احلديثة العاملة ذات املهارة املن
  )5(.املتطورة اليت تتبع زيادة رأس املال املادي

ان التعليم يؤدي إىل االستخدام الكفء للمدخالت اجلديدة كما  -
الذي يساعد على النمو  يان التعليم يعد حافزا للتغري السلوك

فء جلميع الك ماالقتصادي، فاألفراد املتعلمون أكثر ميال لالستخدا
عناصر اإلنتاج وتطويرها املستمر حىت تكون دائما ذات كفاءة عالية 

  .وحتقق إنتاجية قصوى 

يساعد التعليم يف صقل القدرات اإلبداعية لإلنسان وزيادة معارفه  -
مما يؤدي إىل حتسني عملية اإلنتاج والتمكني من استخدام املعلومات 

  .رية يف املستقبلواملهارات وتطويرها لواجهة الظروف املتغ
يساعد التعليم على التقدم الفين، وذلك من خالل البحث العلمي  -

وتطوير املناهج واملقررات اليت تدرس وتطوير التعليم وتطوير أنظمته 
باستمرار يؤدي إىل زيادة مقدرة االفراد على القيام بالبحوث العلمية 

م بدورها والفنية وبذلك تزيد قيمة رأس املال البشري واليت تقو 
باالخرتاعات الفنية واالبتكارات، ويساعد التعليم أيضا يف تطبيق 
مبدأ التخصص وتقسيم العمل والذي ينتج عنه ختصصات دقيقة 
ومهارات حمددة مما جيعل استخدام اآلالت واملعدات احلديثة أمرا 

  .ميســـــــــورا
ته يف يؤدي التعليم إىل كرب أحجام املشاريع وذلك عن طريق مسامه -

زيادة التقدم الفين وزيادة رأس املال املادي، وكذلك توفري املوارد 
  .البشرية اليت تعمل على تطبيق ذلك التقدم 

ميد التعليم متخذي القرارات الفنية واالقتصادية باملعلومات ونظرة  -
 .أكثر مشوال حبيث يستطيعون جتنب وقوع أخطاء كبرية يف املستقبل

  آلثـــــار المباشرة للتعليم في النمو االقتصادي  دراســـــة ا:  رابعا
 على االقتصادي والنمو التعليم بني التبادلية العالقة دراسة تعترب    

 اآلخر، على منهما كل أثر ملعرفة كوسيلة األمهية من كبري جانب

 مستواه على يعتمد فهو بالدخل،    ً  وثيق ا       ً ارتباط ا التعليم يرتبط حيث

 املختلفة املراحل يف التوسع خالل من التعليم نشر ان إذ منوه، ودرجة

 ،مصدرها الدخل ويعترب )التكاليف( األموال وفريــــت ضرورة يعين للتعليم
 ارتفاع خالل من إال يتحقق ال مستقرة بصورة الدخل منو نأ كما

 بأمهية لالعتقاد سببني هناك أن، حيث وخمرجاته التعليم مستوى

 وخاصة التعليم على كبري مجاهريي طلب يوجد هأن األول التعليم،

 السواء، على والنامية املتقدمة العامل دول كافة يف وذلك العام التعليم

 املستوى على الدخل و  التعليم بني والقوية الواضحة للعالقة والثاين

 من االقتصادي النمو يف للتعليم املباشر األثر ويتحقق  والقومي الفردي

 ظهر وقد العاملة، للقوى اإلنتاجية القدراتو  املهارات حتسني خالل

 الدراسات من وغريها عديدة   دراسات نتائج يف ذلك عن احلديث
 يف للتعليم مباشر دور وجود عن االقتصاديني بني خالف يوجد وال

  )6( . االقتصادي النمو
 االقتصادية والتنمية النمو يف البشرية القوى تعليم دور لقياس ملا     ً ونظر ا 

 املختلفة، القطاعات بني وتوزيعها املالية املوارد ختصيص يف يةأمه من

 التعليم، حنو االجتاه يف االقتصادي والنمو الدخل مستوى لعالقة وملا

 يف االقتصادي والنمو التعليم بني العالقة يف للبحث حاجة هناك فإن
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حيث يتحدد النمو  اآلخر على منهما كل أثر وحتديد اجلزائر
  )7( :ع حمددات رئيسيــــــة كالتـــــايل االقتصادي بأرب

النمو يف القوى العاملة وميكن ان يكون بسبب الزيادة يف عدد   -
 .السكان 

النمو يف رأس املال البشري ويكون عن طريق زيادة املهارات اليت   -
 .متتلكها القوى العاملة أو مقدار التعليم أو    التدريب واخلبـــرة

ادي ويعين توفر اآلالت احلديثة واملصانع النمو يف رأس املال امل  -
 .ووسائل النقل وسهولة االتصاالت اليت تزيد من عملية االستثمار

التقدم التكنولوجي الذي يوفر طرق حديثة خمتلفة لإلنتـــاج   -
 .وأشكــــال جديدة ملنظمـــــات ومؤسســــات األعمــــــال 

االقتصادي يف  ولقد اهتمت مناذج النمو االقتصادي يف النمو
السنوات املاضية بإدخال املسامهة اليت تقطع عملية تنمية املوارد 
البشرية ضمن مدخالت هذا النمو، لتحليل إسهام التعليم يف النمو 
االقتصادي حيث قام االقتصاديون بإثبات ان التعليم له مسامهة 
مباشرة يف زيادة الدخل الوطين وذلك عن طريق رفع كفاءة وإنتاجية 

ليد العاملة ذلك ان ربط التعليم بالنمو االقتصاد مبدأ هام أخذ به ا
عديدة و لكن جيب التأكيد على  االقتصاديون من خالل دراسات

أن التعليم ليس هو الشكل الوحيد على االستثمار البشري، إذ ان 
هناك اإلنفاق على مشاريع أخرى اليت تعترب مسلكا هاما آخر من 

 .ي مسالك االستثمار البشر 

التنعليم ودوره في تحـــريك عجلـــة التنمية  : المحور الثاني
  كمساهم ومكـــــون فعال استثماري واستهالكي 

هناك وجهيت نظر إىل التعليم األوىل تعترب التعليم سلعا استهالكية     
تدر عائدا مباشرا عند االستخدام وهو اإلشباع الذي حيصل االفراد 

س وكذلك الشعور بالرضا نتيجة لزيادة نتيجة التحاقهم باملدار 
أما وجهة النظر  الثانية فهي تعترب التعليم يف البشر يؤدي . املعارف

إىل عائد يستثمر لفرتة طويلة وهلذا فان التعليم يعترب من أهم 
مقومات التنمية االقتصادية وان التعليم كأي استثمار أخر جيب ان 

فة معايري االستثمار وميثل يتم دراسته ودراسة عائده وان خيضع لكا
أنصار هذه النظرية أصحاب مدرسة االستثمار يف رأس املال البشري 
و الذين يعتربون ان االستثمار يف البشر هو من أفضل االستثمارات 
عائدا أو خيدم التنمية االقتصادية فاالستثمار البشري واملوارد البشرية 

نتاج وبالتايل حتقيق املدربة املاهرة ضرورة من ضروريات عملية اإل
عملية التنمية االقتصادية وان االستثمار يف رأس املال البشري يدر 

  .عائد يفوق الكثري من املشروعات االستثمارية األخرى 
هناك من يعترب التعليم من االستثمار القومي  حيث أكدوا على    

 ضرورة اهتمام رجال االقتصاد بدور التعليم يف التنمية االقتصادية

وضرورة مسامهة الدولة يف حتمل نفقات التعليم وذلك يقولون ان 
قيمة ما ينفق على التعليم سواء بواسطة االفراد جيب أال يقاس 
بالعائد املباشر من هذا االستثمار بل قد حتصل الدولة على عائد  
كبري من إعطاء أفراد الشعب فرصا أكثر الكتشاف مواهبهم 

م وقد يعطي اكتشاف هذ ه املواهب والقدرات تكاليف ما وقدرا
  )8(.ينفق على التعليم ملدينة بأسرها

  ي و اســــتهالك ياستثمــــــــــار  مكون التعليم: أوال 
ميثل التعليم يف احلقيقة مكونا استثماريا واستهالكيا يف وقت واحد    

وميثل أمهية خاصة يف عملية التنمية االقتصادية فالتعليم ميكن ان 
يد من األهداف كلها ذات أمهية عالية من وجهة نظر خيدم العد

التنمية العامة، حيث انه ميكن ان ينظر إليه كاستثمار يف وسيلة 
ويوجد أيضا مفهوم استهالكي   producteur agentإنتاجية 

للتعليم، فهو يسهم بصورة مباشرة يف مستوى املعيشة وينشئ أصوال 
األثر اإلنتاجي للتعليم ميكن استهالكية باقية ان األثر االستهالكي و 

النظر إليهما كمتممني من وجهة نظر التقييم االجتماعية وذلك 
  . باملفهوم الواسع للنمو 

أما التعليم باملدارس فهو أكثر من جمرد نشاط استهالكي، مبعىن    
انه مل يتم االلتزام به اجملرد احلصول على الشعور بالرضا واملنفعة من 

ملدارس بل على العكس من ذلك، فالنفقات خالل  االلتحاق با
العامة واخلاصة تدفع للتعليم املدرسي عن عمد من اجل احلصول 
على خمزون إنتاجي يضم كائنات بشرية، ويوفر اخلدمات يف املستقبل 
واليت تشمل على جماالت اكتساب الرزق يف املستقبل والقدرة الذاتية 

والشعور بالرضا على العمل يف املستقبل والنشاط املنزيل 
للمستهلكني، ويضيف التعليم كنوع من االستثمار إىل مدخرات 
الدول املنخفضة الدخول بدرجة معتربة لكنه يهمل يف احلسابات 
االقتصادية القومية التقليدية، الن املدخرات املدرجة يف هذه 
احلسابات تقتصر فقط على تكوين رأس املال املادي، وعلى ذلك 

لتعليم كنوع من االستثمار الذي جيب ان خيضع جيب النظر إىل ا
ملعايري االستثمار وذلك إىل أقصى كفاءة ممكنة منه  وعــلى هذا فــــــان 

وجانب " التـــعليم كـــــاستهالك"جانب استــــهالكي : للتعليم جـــــانبني
حيث ميكن  النظر إىل التعليم  " التــــعليم كاستثمـــار"استثمــــــاري 

  )9(: تهالك من زاويتني كاس
شانه يف ذلك شأن الغذاء حيث : التعليم كاستهالك جاري   -1

حيقق إشباعا فوريا حلاجة غري مشبعة لدى الفرد أو اإلنسان ممثلة يف 
الرغبة يف العلم أو املعرفة الثقافية فضال عن إشباع رغبات إنسانية 

  .اجتماعية وسياسية حيتاجها اجملتمع بشكل عام 
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يتمثل يف أنه ال يثين مرة : عليم كاستهالك دائم أو مستمرالت -2
واحدة أو دفعة واحدة وإمنا هو لصيق بصاحبه طوال حياته وأيضا 
يدر عائدا بعد وفاته، كما يزيد من رفاهية الفرد واجملتمع فضال عن 
متيز التعليم عن بقية أنواع اخلدمات االستهالكية األخرى بقدرته على 

الت سلوك املستهلكني يف جمال رغبتهم لتحقيق التأثري على تفضي
أقصى إشباع ممكن يف حدود مواردها ، فاألفراد يستطيعون تنمية 
مواردهم و ميوهلم عن طريق معارفهم وكذلك يستطيعون ان يكونوا 
قادرين على االختيار ما بني البدائل املختلفة واليت تعطي درجات 

فالتعليم استهالك دائم  خمتلفة من اإلشباع أما بالنسبة للمجتمع
حيث أنه ميثل عامال هاما وضروريا للتنمية االقتصادية، وميثل أيضا 
عامل استقرار سياسي وذلك عن طريق اإلسهام وحتسني العالقات 

  .ويف التقدم االجتماعي ويف إدراك االفراد ملتطلبات التنمية
  صادية التعليـــم كاستثمــار محفز في عملية التنمية االقت: ثانيا 

أما عن التعليم كاستثمار فهو يزيد من الطاقة اإلنتاجية ويرفع من     
كفاءة اإلنتاج من خالل تنمية املوارد البشرية ويؤدي أيضا إىل 
إمكانية تطبيق التقدم التقين يف اجملاالت العلمية وتطبيق التكنولوجيا 
 احلديثة يف جماالت اإلنتاج، وكذلك يفيد يف خلق وفورات خارجية

تنتج من إمكانية توسيع حجم املنشآت عن طريق التقدم التقين 
وعدم توافر املوارد البشرية اليت تستطيع القيام بكل ذلك، وبذلك 
تستطيع املسامهة بشكل فعال كعامل من أهم عوامل التنمية 

وهكذا نرى ان التعليم سواء من الناحية االستهالكية أو . االقتصادية
التنمية االقتصادية بصورة فعالة مما أدى االستثمارية يساهم يف 

بالكثري من االقتصاديني إىل اعتباره حمفزا ألهم املوارد االقتصادية على 
اإلطالق وهي رأس املال البشري والذي اعتربوه أساس العملية 

  )10( .اإلنتاجية

تحديد مع  الجدوى من دراسة عوائد التعليم: المحــــــور الثـــــــــالث
  االقتصــــــــادي  هائدـــــــــــع
ان التحدي الذي يواجه اجملتمعات املتقدمة والنامية يتمثل يف      

ا املتاحة بشكل أفضل لتحقيق  كيفية استخدام مواردها وإمكانا
اكرب عائد اجتماعي وشخصي ولعل التحدي الذي يواجه الدول 

ا من مشكالت خطرية وصعو  بات النامية اكرب  ملا تعرتض جمتمعا
ا وملل مل  عديدة بسبب ضعف مواردها املادية والبشرية وقلة إمكانيا
تعد عملية حساب تكلفة املشاريع تكتفي الختاذ القرارات الصحيحة 
أو الرشيدة يف شان ختصيص املوارد واالختيار بني البدائل االقتصادية 
املختلفة كان البد من دراسة العوائد أو الفوائد اليت سنحصل عليها 
من هذه املشاريع ومن اجل ذلك استخدمت طرق ومناذج اقتصادية 
أثبتت جناحها يف جمال دراسة جدوى املشاريع والتعرف إىل كفايتها 

االقتصادية ومع ظهور نظرية رأس املال البشري وعلم اقتصاديات 
التعليم بدا عدد من االقتصاديني باستخدام األدوات االقتصادية 

مة يف أي مشروع استثماري آخر ملعرفة والوسائل نفسها املستخد
إسهام التعليم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى 
الفردي والقومي وقد استخدمت أساليب ومداخل متعددة من اجل 
حساب عوائد التعليم وحتليل مداخالته و خمرجاته  اليت سوف 

  )11(.نعرضها الحقا

التعليـــــم  )مردود(تحديد  عــــــوائد : أوال   
إن اعتبار التعليم عملية استثمارية يعين توظيف التعليم األمثل    

ملوارده البشرية واملادية من أجل حتقيق منافع مادية حمددة خالل فرتة 
فالعائد . زمنية معينة، بيد أن العربة يف حتديد عائدات التعليم وقياسها

وغري النقدي حسب املضمون االقتصادي هو مقدار الدخل النقدي 
الذي ينتج عن االستثمار طوال عمره اإلنتاجي، أو مبعين آخر هو 
ا من أجل احلصول على دخل أعلى يف              ُ                                    التكلفة اليت ي ضحي 

حيث هناك العديد من الدراسات والبحوث يف هذا  املستقبل
                                                         ً املوضوع لبعض دول العامل وهي يف مجلتها تؤكد حقيقة نسبية واجتاها  

ة عالقة اجيابية ذات داللة بني التعليم مبختلف    ً            عاما  مؤداه أن مث
مراحله وأنواعه وبني النماء والتقدم االقتصادي واالجتماعي كما 

 :التعليم إىل ) مردود(حاولت بعض الدراسات تصنيف عائد 

عوائد استهالكية وقتية وعوائد رأمسالية طويلة املدى وذات تأثري يف   -
ال  زيادة القــــدرة اإلنتاجية لدى حياة الفرد ومستقبله على سبيل املث

الفرد واكتسابه مهارة أو عادة القراءة البصرية واإلطالع املفيد كذلك 
عوائد فردية أو شخصية كزيادة دخل الفرد، أو استمتاعه بوقت 

 . فراغه

عوائد اجتماعية على سبيل املثال زيادة اإلنتاج القومي، زيادة   -
ة الذاتية العلمية والتكنولوجية الضرائب على الدخول، زيادة القدر 

 )12( .للدولة

عوائد مالية كزيادة قدرة اإلنسان على االدخار، أو حسن اإلنفاق   -
والعوائد الغري مالية مثل زيادة قدرة اإلنسان على فهم نفسه، وعلى 

 .االبتكار

أهــــم األساليب والمداخل لحساب عوائد التعليم : ثانيا
  االقتصادية  

يهتم هذا املدخل : لب االجتماعي على التعليم مدخل الط - 1
بتخطيط التعليم حسب احلاجات الثقافية واالجتماعية للسكان 

وذلك بعد تشجيع احلكومات واالفراد على التعليم ) الطلب الشعيب(
ويتميز هذا املدخل بأنه يعكس صوت اجلماهري إال انه خيضع 

  .ات فلسفية العتبارات سياسية وضغوط شعبية وناتج عن اقتناع
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يهتم هذا املدخل بكيفية  :مدخل ختطيط القوى العاملة   - 2
حتديد حجم النظام التعليمي وإعادة املتعلمني فيه واملتخرجني منه 
وربط ذلك مبتطلبات اإلنتاج والتنمية من اجل القضاء على فائض 
املعلمني والبطالة املهنية وسد حاجات البلد من الكفاءات البشرية 

إال ان هذين املدخلني مل يستطيعا حتقيق اهلدف . ة املاهرة والعمال
منهما وخاصة األخري إذ مل يستطيع ان يقدم حال ملشكلة ختصيص 
املوارد املتعلقة بالتعليم ولقد كان أسلوبه غري منطقي لذلك فشل يف 
حل املشكالت اليت ارتبطت بالتعليم ونتجت عنه زيادة عدد اخلرجني 

وأزمة متويل التعليم يف العامل عموما ويف الدول العاطلني عن العمل 
النامية خصوصا مما مهد الطريق أمام ظهور املدخل الثالث وهو 

  .مدخل التكلفة و العائد 
اخذ هذا املدخل تسميات عديدة :  العائد / مدخل التكلفة   - 3

مثل حتليل معدل العائد حتليل سعر املنفعة حتليل فوائد أو منافع 
التعليم ويفرتض هذا املدخل الذي اظهر  ةاب مرد وديالتعليم حس

مرونة اكرب من مدخل التنبؤ أو ختطيط القوى العاملة ومدخل الطلب 
االجتماعي على التعليم معرفة وحساب كافة التكاليف املرتبطة 

لكن استخدام أسلوب العائد باملرحلة التعليمية املطلوب عائدها و 
م أثار عددا من االعرتاضات كما هو والتكلفة يف حتليل عوائد التعلي

احلال يف تكلفة الفرصة الضائعة حبجة عدم مناسبة هذا  األسلوب 
على ) فوائد خارجية ( لقياس التعليم الن له أهداف غي اقتصادية 

مستوى  الفرد واجملتمع وفيما يلي أهم االعرتاضات على النظرة 
  )13( :االستثمارية للتعليم 

بسبب العليم فقط بني هي تتأثر بعوامل ان الدخول املكتسبة  -
متعددة إضافة للرتبية كاجلنس إذ ان هناك فروق بني أجور الذكور 
واإلناث االجتماعية لألفراد املتعلمني مثل املعرفة الشخصية 
والعالقات واملناصب والوساطة ومدة الوالء للسلطة احلاكمة 

عوامل  فة واىلواملهارات الشخصية واملواهب النظرية واملمارسة إضا
العنصري متييز بني الريف واملدينة وبالتايل فقد  زأخرى مثل التميي

أي ثلث الدخل يعود إىل   %66ينخفض اثر التعليم أو الرتبية إىل 
 .أثار التعليم 

هناك صعوبات منهجية وعملية يف قياس العائد من التعليم مثل   -
قياس اثر  صعوبة القياس الكمي ألشياء غري مادية وكذلك صعوبة

التعليم وحده على إنتاجية العمل وعدم دقة استخدام اآلجر كمؤشر 
أو دليل على الكفاية والتأخر ظهور العائد االقتصادي لإلنفاق على 

، وإمهال اآلثار الثقافية واإليديولوجية للتعليم إضافة لتجاهل التعليم
 )14( .دور العلم و البحث العلمي

بب التعليم بل أيضا بسبب ان فروق الكسب ليست فقط بس  -
 .الذكاء والقابليات األصلية والكفاءة الشخصية والطبقة االجتماعية

الفرصة الضائعة حتسب حبسب من مياثلهم، ولكن قد ال جيدون  -
عمال كما ان حذف أو إدخال التكلفة الضائعة يف الدخل القومي 

 .يثري مشكالت كثرية 

ل مثل عدم مرونة يعتمد معدل العائد على ما مييز سوق العم -
عنصر العمل وصعوبة انتقاله، تأثري النقابات واالحتادات املهنية 

ا على املساومة واالحتكار والقيود املفروضة على املهن   .وقدر

إمهال اندثار واهتالك رأس املال البشري مع الزمن ، بسبب التقادم  -
  .فرطالطبيعي أو االهتالك السريع الناجم عن االستخدام الكثيف وامل

ونعتقد ان االعرتاضات على عملية قياس العائد باألدوات 
االقتصادية، ال تعدو ان تكون حتفظات أكثر منها اعرتاضات على 
منهج القياس بعد ظهور املشكالت العديدة اليت رافقت التوسع 
بالتعليم مع غياب األحباث والدراسات اليت توجه االستثمار يف 

ات العائد األكرب، ويتفق الباحثون مجيعا التعليم حنو االستثمارات ذ
العائد فهي طريقة اقتصادية لتقومي / على ميزات طريقة حتليل التكلفة 

ا  غري متحيزة ومتكن من املقارنة بني االستثمارات كافة : التعليم إذ أ
واملفاضلة بني البدائل املختلفة وتكشف اخللل يف االستثمارات 

ي والكلي وتقدير معدالت العائد إضافة إىل قياس الطلب الفرد
  . الفردي واالجتماعي

 )15(هدف قيــــاس عـــــائد التعليـــــم : ثــــالثا 

  .بيان مدى إسهام التعليم يف التنمية االقتصادية   -
ميد املخطط الرتبوي مبعلومات أساسية مفيدة عن الروابط اليت  -

 .تربط التعليم بسوق العمل 

 مبراحلة املختلفة، وتوازن العرض والطلب، يزودنا بتكلفة التعليم  -

يساعد للقيام بإحداث مقارنات خمتلفة بني العائد االقتصادي    -
 .من التعليم واملشروعات االستثمارية األخرى

حيدد املرحلة التعليمة، والربامج التعليمية األجدى لالستثمار    -
 .فيهــــــــــا 

العايل وسوق العمل،  يوجه العالقة بني اإلنفاق على التعليم   -
 .وسياسة األجور يف الدولة

يفيد املخطط يف  توزيع االستثمار يف اجملال ذو العائد املرتفع    -
        ً                                               يقرتح طرقا  لزيادة كفاءة التعليم بزيادة العائد أو بتخفيض  ثحي

التكلفة أو فحص تكلفة التعليم ومقارنتها بالزيادة يف دخول 
 ...)  القوي العاملة املتعلمة
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  : لخاتمـــــــةا
إن املشكلة اليت تواجهها اجلزائر اشد صعوبة أيضا من املشكلة  -

اليت تواجهها البلدان العربية الن املوارد املتاحة أكثر ندرة  حيث 
ا االقتصادي الكلي واخلارجي  تقتضي إزالة حاالت االختالل يف تواز
 بينما يقتضي حتقيق مقاصد الشريعة فيها عكس ذلك حيث التحدي

الذي تواجهه اجلزائر هو مسالة كيفية حل هذا الصراع فهي ال ميكن 
أن نستجيب هلذا التحدي استجابة ناجحة باعتماد اسرتاتيجيات قد 

  .فشلت فاإلسرتاتيجية الفاشلة ال ميكن أن تؤدي إال إىل الفشل 
إن ما حتتاج إليه اجلزائر هو أن تطور إسرتاتيجيتها اخلاصة   -

ا أن تساعدها على ختصيص املوارد النادرة لإلسرتاتيجية من شأ
بشكل فعال وعادل طبقا ملقتضيات احلياة التعليمية وهذا سيساعدها 
أيضا على الوفاء بالتزامها األخالقي بان تكون قدوة حسنة للبلدان 
األخرى وقدوة ميكن هلذه البلدان حتذو حذوها حلل مشاكلها 

و بالطبع إن انسجام  االجتماعية  واالقتصادية يف جمال التعليم
األهداف مع النظرة العاملية ال يكفي بل البد من وجود إسرتاجتية  
فتطوير التعليم تكون هي أيضا نتيجة منطقية للفلسفة الكامنة وإذا 
ما طبقت على حنو جاد فان بوسعها متكني اجملتمع اجلزائري من 

أن   حتقيق أهدافه التعليمية  فمن األمهية مبكان أن نبني  اآلن
التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم  ال يطرح أية صيغة أو آلية أو 
اسرتاتتجية سحرية جلعل التخصيص وتوزيع املوارد كفيئا وعادال حيث 
أن االدعاءات املتعلقة باخلصائص السحرية آلية آلية تدل على عدم 
إدراك تعقيدات اجملتمع البشري يف التعليم  والصعوبات اليت ينطوي 

حتقيق االنسجام بني املصاحل الفردية واملصاحل االجتماعية عليها 
  .وحتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية 

مثة إمجاع اآلن على االعرتاف مبا للتعليم والتدريب من مسامهة ال  -
تقدر بثمن يف حتسني نوعية البشر وزيادة العدالة االجتماعية 

اب أمام املساواة واالقتصادية وتسريع النمو فالتعليم يفتح الب
االجتماعية والفرصة  االقتصادية وقد اعترب حبق العامل العظيم الذي 
يسوي بني الناس من حيث الظروف البشرية والدوالب الذي حيفظ 
التوازن يف اآللة االجتماعية ومع ذلك فان احلكومات اإلسالمية 
رد مقصرة تقصريا شديدا إلمهاهلا هذا القطاع اهلام عند ختصيص املوا

وحىت القراءة و الكتابة مها اخلطوة األوىل على طريق التعليم مل ينتشرا 
انتشار شامال يف معظم البلدان اإلسالمية ومثة خطورة خاصة يف 
. إمهال تعليم اإلناث اللوايت تتوقف عليهن أخالق وصحة ومقدرة

حيث ال تكتفي العدالة االجتماعية واالقتصادية والوعي األخالقي 
الجتماعية املناسبة يف حتقيق الكفاءة والعدالة حيث قد والبيئة ا

ما خيتلفان يف القدرة على  يتساوى شخصني من حيث احلوافز إال أ

املسامهة يف حتقيق مقاصد الشريعة و يكمن الفرق يف املقدرة وهي 
ا أيضا من خالل التعليم  ليست متأصلة فحسب بل ميكن اكتسا

 .ول إىل التمويل من جهة أخرىوالتدريب من جهة ومن خالل الوص

إن املهمة اليت تنطوي على اكرب قدر ممكن من التحدي لتحقيق  -
ا حىت يف بيئة  وتنمية وتطوير املوارد البشرية من خالل رفع كفاء
سياسية مالئمة هي حفز العامل البشري للقيام بكل ما يلزم ملا فيه 

م من على الرغمصلحة استثمار له عائد مرتفع طويل األجل و 
االجنازات اهلائلة اليت حققها التعليم يف اجلزائر خالل عمره القصري 
وما أفضى إليه من مثرات طيبة يف حياة اجملتمع اجلزائري، فما تزال 
هناك جهود أخرى مطلوبة لتطوير ذلك التعليم ليكون قادرا على 

  .استيعاب املتغريات اجملتمعية 
التفاؤل يف وقت بدأت النظر للمستقبل برؤية ملؤها األمل و  -

اجملتمعات بسلسلة من التحديث والتجديد واإلصالح التعليمي الذي 
  .مشل مجيع مراحل التعليم ومستوياته 

التعليم يف الدول النامية اليت من بينها اجلزائر ال يزال يف مرحلة  -
التأسيس والتخطيط وان القضايا اليت سبقت اإلشارة إليها إمنا متثل 

  للتفاعل بني حاجات اجملتمع االجتماعية والتنموية  نتاجا طبيعيا
استشراف املستقبل علما له أصوله وقواعده فهو ليس ختمينا بل  -

هو علم يعتمد على حتليل املاضي وتقدير التنبؤ العلمي يف فهم صورة 
  .املستقبل واحتماالته 

  :  الهوامش
الدار السورية  -وعائداته  تكلفة التعليم -سهيل احلمدان ، اقتصاديات التعليم   -1

  145، ص 2002اجلديدة ، دمشق ، سوريا ، الطبعة االوىل ، 
2- O . E . C. D Methods and Statistical Needs for Education 

Planning,Paris , 1967 ,P60 .  
عابدين عباس حممود ، علم اقتصاديات التعليم احلديث ، الدار املصرية اللبنانية ،  - 3

  . 67، ص  2005ة ، القاهر 
عبد الغين النوري ، اجتاهات جديدة يف اقتصاديات التعليم ، دار الثقافة ، قطر ،  -  4

  . 90، ص 1989
البان غادة عبد القادر قضيب ، قياس العائد االقتصادي من اإلنفاق على التعليم مع  -5

رة الثقافة السورية ، التطبيق على اجلمهورية العربية السورية ، رسالة دكتوراه ، مطابع وزا
 .  97، ص   1986

بوطيبة فيصل ، العائد من التعليم يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم   -6
  . 33، ص  2010االقتصادية، التسيري و العلوم التجارية ، جامعة تلمسان ، اجلزائر ، 

صرية اللبنانية ، حممود عباس عابدين ، علم اقتصاديات التعليم احلديث ، الدار امل -7
  . 45، ص 2000القاهرة ، مصر ، 

، 2005عبد االله زاهي الراشدان، اقتصاديات التعليم، دار وائل للنشر، عمان،  -8
  67ص
علي عبد القادر علي ، أسس العالقة بني التعليم وسوق العمل و قياس عوائد  -  9

  122ص  2001االستثمار البشري ، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، 

غياب بوثلجة ، الرتبية و التعليم يف اجلزائر ، الطبعة الثانية ، دار الغرب للنشر    -10
   177، ص2006والتوزيع ، وهران ، اجلزائر ،
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  89، ص 2003فاروق عبده فلية ، اقتصاديات التعليم ، دار املسرية ، عمان ،  -11

ملعرفة املتقدمة يف البلدان العربية، فرجاين نادر ، التنمية اإلنسانية و اكتساب ا  -  12
  33، ص1999مركز املشكاة للبحث ، 

، 1996حممد نبيل نوفل ، التعليم و التنمية االقتصادية ، مكتبة االجنلو املصرية،   -13
   207ص
، 2003حممد سيف الدين فهمي، التخطيط التعليمي ، الدار املصرية، القاهرة،  -  14
  . 65ص
عيل ، اقتصاديات التعليم مع دراسة خاصة عن التعليم املفتوح ، حممد حمروس امسا - 15

   133، ص 1993دار اجلامعات املصرية ، القاهرة ، 
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  مصير المهاجر المتقاعد الجزائري بين ضروريات و حتميات وواقع معاش
  

شوايل شايلة شهرزاد     

        2 وهرانجامعة 
ظاهرة هجرة  اجلزائريني حنو أوروبا بصفة عامة و باجتاه  تنامت 

فرنسا بصفة خاصة بعد النصف الثاين من القرن العشرين وبالتحديد 
إذ أصبحت دول أوروبا بعدما عرفت . بعد احلرب العاملية الثانية 

ا العمرانية و اإلقتصادية من  دميا لنسيجها الصناعي وختريبا  ملنشآ
ملية األوىل  تسعى  إىل جلب اليد العاملة بأقل جراء احلرب العا

األمثان  من البلدان املتخلفة إقتصاديا  وهذا من خالل اإلغراءات 
اليت استعملتها لتحفيز هذا املهاجر ألخذ القرار باهلجرة ، خاصة وأنه  
َ                    كان يعيش يف جمتمعه األصلي املستعم ر  أوضاعا إقتصادية                              

  .               ً  وإجتماعية متدنية  
د من األحباث والدراسات  تناولت موضوع اهلجرة ظهرت العدي

من قوانني - حنو فرنسا وحقائقها ومشاكلها السياسية واإلجتماعية 
لكن ما يثري االنتباه أن الكثري حياول معرفة  -وترتيبات وأعداد اخل 

األسباب املؤثرة يف تنامي هذه الظاهرة بشىت أشكاهلا ولكن مل يتم 
ن خملفات  أو عواقب  اليت ترتبت عن الرتكيز على دراسة نتائج م

وأقصد .  هذا القرار باهلجرة الذي اختذه هذا املهاجر يف سن معني 
هنا تلك اهلجرة اليت كانت ابتداء من فرتة الستينات اليت أقدم عليها 
اآلالف من اجلزائريني وكذلك املغربيني عامة حيث قاموا خالهلا 

ارسون األعمال الكادحة بالنهوض بالنسيج العمراين والصناعي مي
وشاقة يف خدمة الصناعة  والبناءات و االقتصاد الفرنسي سواء أكان 

بعد صدور -هذا العامل مصحوبا بأسرته اليت جلبها إىل فرنسا  
أو مقيما يف مكان منفرد لوحده كما سنراه ،  -قانون خيول له ذلك 

ه كله حيث قضى فرتة نشاط. وهذه الوضعية هي اليت سنتناوهلا هنا 
وهو يبذل جمهوداته إلجناز ما ينتظر منه ومرت السنون إىل أن بلغ 
هذا املهاجر سن التقاعد وأصبح منفصال عن جو العمل والنشاط 
الذي كان منشغال به طيلة حياته اليومية  فهذه الوضعية اجلديدة أي 
التقاعد جعلت املهاجر يدخل يف حياة خمتلفة منفصلة وبعيدة كل 

ّ           ياة العملية النشطة اليت تعو د عليها إذ حتو ل من عامل البعد عن احل              ّ                          
نشيط إىل شيخ متقاعد و سنتابع االوضاع اليت يعيشها هذا االخري 

يف مراكز اإليواء اليت كانت مأواه كعامل وأصبح اآلن مسكنه الوحيد 
  . الذي  يلجأ اليه طول الوقت 

  :وصف مراكز إيواء العمال األجانب
 FTM )Foyers deفعلي هلذه املراكز إذا أردنا إعطاء وصف

travailleurs Migrants ( هي أماكن للعيش أين الغرفة إن مل تكن
مرت مربع 7,5مجاعية هي غرف فردية صغرية مساحتها تقدر حاليا بـ

مرت مربع وتعترب املكان الوحيد 4,5وقدميا كانت مساحتها تقدر بـ
اكز أخرى أين ال الذي يتمتع فيه املهاجر املسن خبصوصية ويوجد مر 

ميكن للمهاجر أن خيلو بنفسه بالتايل ال يتمتع بأي خصوصية حىت 
                                       ً     ً         ولو لدقائق إذ ال ميكنه أن يتخذ لنفسه مكانا  خمصصا  له ألنه 

فهي قاعة مجاعية كبرية . يتشارك مع عدد من املهاجرين هذا الفضاء
سريرا أو أكثر ويتشاركون ) 12(إىل اثين عشرة ) 06(فيها من ستة 

يف هذه . إخل...املراحيض واحلمامات واملطبخ: ضاءات أخرى مثل ف
احلاالت جند املهاجر يف بعض األحيان يلصق بالدبابيس بعض 
الصور اخلاصة به وبأسرته بالقرب من سريره فأشياؤه وأمتعته إما 

هذه الوضعيات احلياتية والظروف . مرتبة خبزانة أو باقية يف حقيبته
راكز هلا صلة وثيقة بسياسة التسيري األوىل هلذه الصعبة واملزرية يف امل

املراكز أو باألحرى نتيجة لتلك السياسة فهي مستوحاة من قواعد 
عسكرية أو رهبانية فأوائل املسريين هلذه املراكز إما عسكريون 
ٌ                                             سابقون أو رهبان  سابقون فرضوا على املهاجر أن يعيش وحيدا إذجند                

اجليل "ألوضاع املزرية بعبارة يف عدة كتابات يعربون عن هذه ا
ّ     املضح ى به    ."  

جدير بالذكر أن مراكز اإليواء ليست الوحيدة اليت تعرف 
أوضاع سكنية غري مرحية و هشة فأشكال اإلسكان األخرى يف 
احلظرية أيضا تتشابه معها يف ذلك وهو ما توضحه املعطيات التعداد 

ني رفاهية الذي يقارن ب) 1(يف اجلدول  1999أو اإلحصاء لعام 
املسكن للمهاجر الذي يعيش لوحده يف خمتلف أشكال اإلسكان 

  :يف احلظرية السكنية لفرنسا وهو كاآليت
Femmes immigrées 

vivant seules
Hommes vivant seuls en 

France
Hommes immigrés isolés 

LogementsTousParc classiqueParc diffuse
18%21%29%68% Logement d’une seule pièce
8%6%7%29% W.C à l’extérieur 
5%5%5%19% Ni baignoire, ni douche 

 :Source: Insee EHF et RGP 1999, exploitation Gov cham : homes immigré isolés. (Remi Galou, 2005      [جدول 1

114). 
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رض الواقع هذا اجلدول يعرب فعال عن مالحظايت امليدانية على أ
                                                        ً  خالل زيارايت للمهاجرين بفرنسا فاملهاجر الذي يعيش لوحده سواء ا 
                                                      ً يف مراكز  اإليواء أو يف احلظرية السكنية بأشكاهلا يعيش أوضاعا  

ة من حيث مساحة الغرفة وهو ما تعرب عنه نسبة   من %  68متشا
املهاجرين الساكنني بغرفة واحدة و مراحيض مشرتكة بينهم أي خارج 

رف و انعدام احلمامات وهي صورة معربة عن الوضعية الغري مرحية الغ
اليت يعيشها املهاجر الذي جيد صعوبة حىت لقضاء حاجاته الطبيعية 
،ويرجع هذا بالدرجة االوىل اىل سياسة اإلسكان اليت اعتمدت منذ 
البداية فكانت اهلدف منها إسكان املهاجر بصفة مؤقتة و مل يتم 

  .حىت بعد مرور فرتة ال تقل عن أربعني سنةتعديل هذه النظرة 
  :الوضعية االجتماعية للمهاجر المتقاعد في مراكز االيواء 

مركز اإليواء شكل من أشكال اإلسكان ،يتميز خبصوصيات من 
بينها خصوصية سياسة اهلجرة بفرنسا خاصة بني الستينات 

، والسبعينات ، فنتائج هذه اهلجرة واضحة اآلن بشكل واضح وجلي 
فهي مساكن جيل من املهاجرين هم اآلن يعيشون مرحلة الشيخوخة 

ا فكيف ميكن مرافقة املهاجر عند إيداعه لطلب . بكل تداعيا
التقاعد ؟      كيف حيصل على كامل حقوقه اإلجتماعية ؟ ،وكيف 
ميكن إبقاؤه يف إطار سكين وحياة إجتماعية الئقة دون تغيري مقر 

مل يكن له فيه خيار ؟ كيف نطبق على  سكنه املعتاد عليه والذي
هذه الشرحية من الناس سياسة إبقائهم يف السكن مع العلم أن 
معظمهم شيوخ ؟ هل ميكن فعال تطوير هذه الوضعيات يف إطار 
مشروع مشرتك ؟ هذه اسئلة تداولت يف نقاش مطروح منذ عدة 
سنوات من أجل حتسني أوضاع النزالء يف مراكز اإليواء خاصة 

هاجرين الذين اصبحوا اآلن شيوخا و ليس هلم مكان آخر يأوون امل
إليه بدأت شيئا فشيئا اهليئات املسرية تتشارك يف تكاثف اجلهود من 

فلوقت طويل مل تكن فكرة إعتماد املراكز التقليدية  . أجل التغيري
كمساكن دائمة متوقعة مع أن هذه الفكرة هي من أول احللول اليت 

اعتمادها لكي يظهر ويعرتف حبقوق هؤالء النزالء ميكن التوجه هلا و 
  .املهاجرين الشيوخ

  :التحوالت التي طرأت على مراكز االيواء
يف الوقت احلايل بفرنسا مرحلة ) Foyers(تعرف مراكز اإليواء 

ّ                                                       حتو ل وهذه السياسة راجعة للوضعية املزرية اليت آلت إليها هذه   
فتها األساسية اليت أوجدت األخرية بعد ابتعادها شيئا فشيئا عن وظي

هلا أصال ، ففي بادئ األمر أنشأت املراكز إليواء العمال األجانب 
                                                  ّ       بصفة مؤقتة ، و بعد مرور قرتة ال تقل عن أربعني سنة تغري  الوضع 
ا فنجد جزء ال  يف يومنا هذا إذ تنوعت فئات العمال الساكنني 

حظ أن يستهان به يشيخ ويكرب يف هذه املراكز وبالتايل نال

م ،هذا ما توصلت   م ووضعيا م تتطور وتتغري بتغري حاال احتياجا
إليه وإستخلصته من خالل الدراسة امليدانية واالستجوابات اليت قمت 

بفرنسا حيث ) Adoma(واألدوما  )1(ا يف بعض مراكز السوناكوطرا
أكدت شهادات الشيوخ املهاجرين صحة ما يقال و ينشر يف 

حف حول الوضعية املتدنية اليت يعيشها هذا املهاجر اجملالت و الص
:" سنة 87عمي دوادي  :املتقاعد، فمثال قال يل أحد املبحوثني

واش أنقولك يا بنيت حياتنا وأحنا خندموا، ملي نعقل على روحي 
سنة حرثوا عليا حىت  16فالتامارا جيت لفرنسا صغريو أنا عندي 

وحدي  une pension misérableأكملت، ودروك راين عايش بـ
عمي : يف نفس املعىن يقول املبحوث .. " الفامي يف البالد

                    ّ                       حيايت وانا خندم باش نعي ش فاميليت يف البالد وكي  : "سنة75الساسي
كربت لقيت روحي وحدي هنا يف امليزيرية، الصحة راحية الفايدة ما 

عمي :وايضا املبحوث... "  تشكريش ماهي حالة رانا عايشينها
ويف لوزين  batimentجيت لفرنسا صغري خدمت يف " سنة76الربيع

l’usine  ذ تومرت حىت مابقاش اجلهد واليوم رانا ندمرو يف ليام 
امليتة، عايش وحدك فاميلتك يف لبالد واشي   la pensionلبانسيو

  "مكان حالة رانا عايشينها
العيش وحيدا هو متغري الزم وال يزال يالزم مسار عدد ال يستهان 

من املهاجرين املوجودين بفرنسا،      إن كان بعضهم اختار هذه  به
الوحدة إال أن السواد األعظم منهم أجربوا عليها ،فانطالقا من 
إجابات املبحوثني يف مراكز اإليواء توضح لنا بشكل جلي املعاناة 
اليت يعيشها هؤالء يوميا ،من خالل تعبريهم عن غياب الزوجة 

 اجلزائر والصعوبة اليت يعاين منها بالبقاء بفرنسا واألوالد الباقني   يف
هذه املعاناة ال تنطبق على كل املهاجرين . بعيدا عن أهله وذويه

 Parc(                            ً                     املتقاعدين يف حظرية اإليواء سواء ا الكالسيكي أو املختلط 

classique et diffus ( بل خاصة وظاهرة بشكل كبري يف مراكز
م كما يتشارك املهاجرون .اإليواء ذه املراكز يف مستوى حيا النزالء 

سواء قبل اهلجرة وأيضا بعدها فاملهاجر العامل أو املتقاعد غري مؤهل 
                        ً                               أي ليس حامال ألي شهادة سواء  دراسية أو مهنية ومع تقدمهم يف 
السن جندهم أكثر عرضة للتدين واالخنفاض على كل األصعدة من 

  .خلإ...املستوى املعيشي و الصحي و االجتماعي
بالرغم من هذا فهم متمسكون بالبقاء بفرنسا حبكم التعود عليها 
فنجدهم ال يفكرون يف العودة النهائية للجزائر لعدة أسباب منها 

إخل فهم يشيخون ويكربون داخل ...الشخصية و املادية فالصحية
هذا ما يفسر الوترية البطيئة لتجدد النزالء باملراكز . جدران املراكز
شكال اإليواء األخرى بفرنسا وهو ما يوضحه اجلدول مقارنة مع أ
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  .متغري السنالذي يبني نسبة النزالء مبراكز السوناكوطرا حسب : التايل  2رقم 
  

Tableau2 : Comparaison de la structure par âge des résidents de la Sonacotra entre 1973 et 1993, en% 
Taux de croissance(%)19931973Classe d’âge 

-55,221,548 Moins de 30 
-5514,432 30-40 
+220,564,120 Plus de 40 

 ,Source: SONACOTRA, Rapport du groupe de projet sur le vieillissement, Janvier 1997 (Tom CHARBIT_ جدول 2

1998:9) 
عشرون  توضح نتائج  اجلدول أن جتدد و تغري النزالء باملراكز ملدة 

يتصف بالبطء ما تعرب عنه نسبة تزايد  1993اىل1973سنة من 
املهاجرين الذين يفوق سنهم االربعون سنة املقدرة يف اجلدول بالنسبة 

تعين أن املهاجرين الساكنني مبراكز السوناكوطرا    220.5:+املئوية
ا مقابل  ا فهم يشيخون بني جدرا مل يغريوا السكن منذ إلتحاقهم 

يف الفئة العمرية األقل من ثالثون سنة اىل اربعون سنة بنسبة  تناقص
.باملائة   55-و 55.2-منو مقدرة ب  

:تحويل مراكز االيواء  الى اقامات اجتماعية  
يف الوقت احلايل جند أن التوصيات لتحسني اوضاع الواقع املعاش 

ّ                          مبراكز اإليواء التقليدية و التحو ل احلاصل هلذه املراكز حيمل يف  طياته                              
نوع من التفاؤل للتغيري الفعلي لألوضاع ،وإعطاء املهاجر مكانته 
دف إىل القضاء على مراكز إيواء العمال  احلقيقية فهذه السياسة 

  وذلك من خالل حتويلها إىل إقامات   FTMاألجانب
إجتماعية لتصبح أوال مفتوحة لفئات أكثر وثانيا تساهم يف مناهضة 

هذا التوجه يف .  مراكز اإليواء املتواجدة وشجب التمييز على مستوى
االهتمام اجلديد يأخذ بعني اإلعتبار مميزات واخلصوصيات املرتتبة عن 
شيخوخة النزالء وذلك من خالل مثال إمكانية حصوله ملتابعة صحية 

إخل أي اهتمام خاص باحلياة االجتماعية ...و التمتع بنوع من الرفاهية
حبكم الفرتة الطويلة اليت عاشها املهاجر و . للمهاجر املتقاعد املسن

  املتقاعد بني جدران مراكز اإليواء جنده قد بىن
                            ً                             عالقات مع النزالء اآلخر ين سواء ا  أكانوا متقاعدين أم الزالوا 

ً      عم اال  نشطني   ّ أو مبعىن اوضح عن حقيقة عامله اخلاص به و الذي ال . 
تماعية مهمة جدا فاحلياة االج.  يعرف سواه فيه كل عوامله املأـلوفة

خاصة بعدما حيال الشخص اىل التقاعد هذه املرحلة اإلنتقالية من 
احلياة النشطة إىل حياة التقاعد ليست بالسهلة للجميع فما بالك 

بالرجل املهاجر الذي يعيش يف ديار الغربة وحيدا منعزال ، باإلضافة 
ما حسب ما قيل .   لصعوبات وخصوصيات الشيخوخة مع تداعيا

م ينتظرون بفارغ الصرب رجوع العمال النشطني إىل مراكز اإليواء لن ا إ
كاأللعاب الورقية أو (يف آخر النهار ليتشاركوا معا بعض األلعاب 

ّ          ويتبادلون أطراف احلديث مبعىن أن احلياة تدب  من جديد ) الدومينو                                      

م من العمل ما يوضح  الفراغ و الرتابة اليت يعاين  يف املراكز مع عود
ٍ                هذا جنده باق  هناك مكره على  املسن رغمنها املهاجر املتقاعد م           

.         ّ ذلك غري خمري    

:بين تغيرات حتمية و ضروريات تقليدية  
إن حتويل هذه املراكز إىل إقامات اجتماعية هو فرصة لتحسني 
الوضع من جهة مع ضمان مستوى معني حلياة املهاجر االجتماعية 

لكن هذا . كان من جهة أخرىوتوفري قسط من الرفاهية واتساع امل
التحول يلزم املهاجر املتقاعد بنوع من القطيعة فعليه إما أن يرتك 
املركز ويسكن يف مكان آخر مؤقتا يف انتظار انتهاء األشغال أم البقاء 
فيه لفرتة األشغال وبذلك سينقطع عن تلك اجلماعات اليت كان 

اة املهاجر يعيش معها فهي مبثابة معلم ثابت من بني معامل حي
  .املتقاعد املسن 

الوصول إىل مستوى رفاهية أحسن ال ميكن أن يعوض خسارة 
الروابط اإلجتماعية اليت استغرقت حياة لتبىن باإلضافة إىل ذلك 
سيستقطب هذا السكن اإلجتماعي فئات خمتلفة متاما عن تلك 
املألوفة لديه فهم أكثر شبابا ، زيادة على إقحام العنصر النسوي يف 

هذا التنوع واالختالف . إخل...هذا السكن،و الالجئني السياسيني
                 ّ              فأحذ األخطار أن ترت ب هذه املراكز . ممكن أن يطرح مشاكل جديدة

حسب منطق مشربدون (حسب منطق السبعينات 
فيما خيص السكن )  Chamboredon et Lemaireولومار

نسة يف االجتماعي أي أنه يف بادئ األمر يتم إسكان الفئات املتجا
جتمعات كبرية ما ترتب عن ذلك تفاقم وتعدد الصراعات و 

بإمكان املهاجر املسن أن . الالتفاهم بتعدد واختالف فئات السكان
يتلقى مشكلة مع هذه االختالفات يف اجلماعات خاصة أنه يعترب يف 

  .اية مشواره السكين مع أن الباقني هم فئات يف مقتبل العمر
ارية و السياسية اليت تقر تدابري ونظر للمقتضيات اإلد

انتقالية  ناجتة عن خلفيات  و قوانني يف هذا اجملال اليت ال  تتخذ من 
ذا املشكل ومن بينها مصري اليد  طرف السلطات والوزارات املكلفة 

ومنها التوقف (العاملة اليت جلبت دون توقع لبعض  من عواقبها ،
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م يف هذا املشكل الذي ال ميكننا احلس) عن العمل عند التقاعد
  :نتابعه عن كثب منذ سنوات  ميكننا أن خنتم املوضوع مبا يلي

أن املركز يتصف بكونه مجاعي فهو بذلك يوفر رغم 
املهاجرين (الوضعية املزرية  نوع من احلماية الضرورية هلؤالء النزالء 

حىت وإن كانت متدبدبة يعتربه املهاجر مسكنه ) املتقاعدين املسنني
ا على  الذي ليس له غريه إذ يظهر يف هيكل املؤسسة وقدر

االستقبال وبالتايل لوحظ إدراك اهليئات املسرية لواجب االهتمام 
باالحتياجات الناجتة عن تقدم سن النزالء وبكل بساطة إعالم 
ذه  موظفيها باحلاالت اخلاصة وتكوينهم ملواجهتها والتعامل معها 

تعرف بسهولة على تقهقر الوضع الطريقة يتمكن  موظفوها من ال
الصحي للنزيل يف مرحلة مبكرة وهذا ما يسهل التعامل مع الوضعيته 
الصحية املتدنية و اختاذ التدابري املالئمة للحالة هذه الطريقة ال ميكن 
أن تطبق يف منط إسكان آخر حىت وإن كان عدد هؤالء الذين 

 ويبقى يعانون من نفس االحتياجات لتقدمهم يف السن ضئيال
  .املشكل مطروحا على بساط النقاش

  :الهوامش
1. La Sonacotra (Société Nationale de Construction pour 

Travailleurs) est une société anonyme mixte, crée en 
1956 par Décret du Ministère de l’intérieur. Elle est 
donc une entreprise de droit commun soumise au droit 
des sociétés (loi de 1966) et aux règles des entreprises 
nationales. En effet, l’état est son principale 
actionnaire, à hauteur de 57% de son capital social. 
Quatre ministères de tutelle sont représentés au sein de 
son conseil d’administration : Ministère de l’Emploie et 
de la solidarité, de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, de l’Intérieur et enfin le Ministère de 
l’Equipement, du transport et du logement.  

Le FASILD est un partenaire privilégié de la Sonacotra ; il 
intervient dans le financement du déficits des Foyers de 
travailleurs migrants, dans l’accompagnement social 
des résidant et dans l’aide transitoire au logement (AIL) 
étant donné que les résidences ne sont pas habilitées à 
l’aide au logement (APL). (Nadège B.2004 : Annexe 
6). 

  :المراجع قائمة
  :دراسات أجنبية

-Nadège BARTKOWIAK. « L’Accueil des immigrés 

vieillissants en institution application dans la résidence 
Manon Cormier DE GEGLES (33). Mémoire de l’école 
nationale de la santé publique, 2004. 
-Rémi GALLOU. « Les immigrés isolés : la spécificité des 

résidants en Foyers, retraite et société», 2005/1 n°44, p106-
147. 

-Tom CHARBIT. « Le vieillissement des travailleurs 

immigrés logés en foyers ». Direction de la population et des 
migrations et l’Agence pour le développement des relations 
interculturelles», juillet 1998, Paris. 
-Groupe reflex. « Les besoins des vieux travailleurs migrants 
habitant l’agglomération lyonnaise » ; notes de 
synthèses ;2008 .  
- Groupe de travail présidé par Mm BLANDINE KREIGEL 
présidante de H.C.I « La condition sociale des travailleurs 
immigrés âgés ».   

 مراجع باللغة األجنبية:  
-Marc BERNARDOT. «Loger les immigrés.la Sonacotra 
1956-2006» ; édition du croquant ;collection terra ;2008. 
-Abdelmalek SAYAD. « la double absence.des illusions de 
l’émigré aux souffrances de l’immigré » ;éditon DU SEUIL 
.octobre 1999. 
- Jean-Paul MARTHOZ. « Couvrir les migration » ; édition 
DE BOECK ;2011 
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  إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بجودة حياة العمل
  )دراسة ميدانية(

  محمد األمين أحمد فواتيح
  بوحفص مباركيإشراف  حتت 

  .2خمرب األرغونوميا والوقاية من األخطار، قسم علم النفس واألرطوفونيا، جامعة وهران 
  :مقدمة -1

من املفاهيم الفكرية احلديثة اليت حظيت باهتمام املنظمات "
املختلفة يف جمال إنتاج السلع واخلدمات مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

(Total Quality Management (TQM))  وتتسابق املنظمات يف
ذا املفهوم ملا حيققه من مزايا تنعكس على جودة ملالعا  إىل األخذ 

ما تقدمه من سلع وخدمات، حىت أنه أصبح يف كثري من الدول 
    ً                                                   شعارا  تعمل به، فاهلدف هو الوصول يف النهاية إىل جودة احلياة 

(Quality Life)) " ،129. ، ص2003احلداد.(  
 ت ثقافة العمل بشكل كبري يف السنوات األخرية،ما تغري ك

املفهوم التقليدي للعمل لتحقيق االحتياجات األساسية للبشر واجه ف
والتغيري  عاالحتياجات األساسية استمرت يف التنو ألن . أيضا تغريات

الحظ .    ً                                               وفقا  لتطور نظام العمل ومستويات معيشة القوى العاملة
منتصف  ذ، أنه من(Seelan & Ismael, 2008)" سيالن وامساعيل"

حتديات  ونالتسعينات من القرن العشرين حىت اآلن، واجه العامل
تعود جودة حياة  ونتيجة لذلك. تقليص وإعادة هيكلة الشركات

عىن يف املإىل املزيد من  وناملوظف يسعى العمل إىل الظهور حيث
 مع ارتفاع مستويات التعليم والتطلعاتفإىل جانب ذلك، . عملهم

املهنية مع تباطؤ النمو االقتصادي احلايل واخنفاض فرص التقدم، 
 : In). بطبيعة احلال، تتزايد املخاوف حول جودة حياة العمل

Kiriago & Bwisa, 2013, p. 291) 
 & Jayakumar)" وكاليسيلفي جاياكومار"يرى كل من 

Kalaiselvi,2012, p. 149) دورا   تلعب العمل حياة جودة أن ً     
 تعزيز لتطوير تسعى العمل حياة فجودة .البشرية املوارد إدارة يف      ً حيويا  

املنتجات،  جودة   َّ        فع ال، وحتسني حنو على البشرية املوارد واستخدام
 الناتج من وحدة لكل اإلنتاج تكلفة واإلنتاجية وتقليل واخلدمات

 الذات، واملشاركة، لتقدير للعمال النفسية االحتياجات وتلبية
 إىل يؤدي العمل حياة جودة ذلك، وحتسني إىل وما واالعرتاف،

  .األداء حتسني
إن من واجب كل منظمة وشركة مهما كان نوعها، أو "

حجمها، وطبيعة عملها، أن تسعى لبناء اسرتاتيجيات متميزة جلودة 
ا حبيث تتفق مع املتغريات والظروف العاملية السائدة،  سلعها وخدما

ات القياسية الصادرة عن منظمة وأن تعمل على االهتمام باملواصف

حياة عمل ) نوعية(األيزو، وتوفري املناخ املالئم إلقامة وإنشاء جودة 
مثلى ميكن من خالهلا حتقيق ما تريده املنظمة وما تصبو إليه يف 

  ).108. ، ص2001 ،الصرن" (األجل الطويل
ً                     أصبح مدخل إدارة اجلودة الشاملة وصوال  للتوافق مع متطلبات "                                  
ضرورة ملحة ملؤسساتنا العربية يف مواجهة متغريات  9000 األيزو

تكنولوجية اقتصادية عاملية وقد شكلت هذه املتغريات حتديات هلا 
آل ثاين، ( "                                          ً         ً أثرها على فعالية املؤسسة ونصيبها السوقي حمليا  وخارجيا  

من بني األسباب اليت تستدعي تطبيق إدارة و  ).53. ، ص2008
 العاملني فيما خيص أسلوب وجودة العمل اجلودة الشاملة متطلبات

  ).200. ، ص2009، حامد(
مؤسسة جزائرية  167يف اجلزائر تشري اإلحصائيات إىل أن 

، وست مؤسسات 9000حتصلت على شهادة ضمان اجلودة إيزو 
ومخس مؤسسات  14000أخرى على شهادة ضمان اجلودة إيزو 

 22000على وشك احلصول على شهادة ضمان اجلودة إيزو 
  ).11. ، ص2015حوام، (

 وقد حاولت هذه الدراسة التحقق من عالقة إدارة اجلودة الشاملة
جبودة حياة العمل يف مؤسستني تابعتني للقطاع العام حاصلتني على 

حسب تشري ، ذلك ألن الدراسات 2008: 9001شهادة األيزو 
إىل أن هناك  (Martins et al., 2013)" مارتينز وآخرون"

  .حياة العمل جودةضئيلة من املؤسسات العامة يف  استثمارات
  :تساؤالت البحث - 1.1
وجودة حياة  إدارة اجلودة الشاملة بني العالقة حتديد أجل من
  :السؤال الرئيسي التايل مت طرح العمل،

ارتباطية بني إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة  هل توجد عالقة
  ؟"سيور"و "هيربوك" مؤسسيتالعمل يف 
  :نيالتالي سؤالنيال هذا السؤال عنيتفرع 

هل توجد عالقة ارتباطية بني ممارسات إدارة اجلودة الشاملة 
 مؤسسيتوجودة حياة العمل يف ) Soft TQM Practices( عنويةامل
  ؟"سيور"و "هيربوك"

 اديةهل توجد عالقة ارتباطية بني ممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل
)Hard TQM Practices (مؤسسيت ة العمل يف وجودة حيا
  ؟"سيور"و "هيربوك"
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  :فرضيات البحث - 2.1
 تنيينطلق هذا البحث من فرضية رئيسية وينبثق منها فرضي

  :وهي كالتايل تنيفرعي
ارتباطية بني إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل  توجد عالقة -

  ."سيور"و "هيربوك" مؤسسيتيف 
  :نيتالتالي تنيالفرضي عن هذه الفرضيةيتفرع 

 عنويةتوجد عالقة ارتباطية بني ممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل -
)Soft TQM Practices ( مؤسسيتوجودة حياة العمل يف 
  ".سيور"و "هيربوك"
 اديةتوجد عالقة ارتباطية بني ممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل -

)Hard TQM Practices ( مؤسسيتوجودة حياة العمل يف 
  ".سيور"و "هيربوك"
  :البحث هدف - 3.1

يتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف معرفة وحتديد طبيعة العالقة 
 "هيربوك" مؤسسيتبني إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل يف 

  ."سيور"و
  :مراجعة األدبيات -2

 :إدارة الجودة الشاملة - 1.2

لقد حظي موضوع اجلودة الشاملة مبزيد من االهتمام يف اآلونة "
ة، سواء يف الدول املتقدمة أم الساعية للنمو، ويبدو ذلك األخري 

 "واضحا من خالل تعدد الدراسات اليت تناولته من جونب عدة
  ).99. ، ص2011العويسي، (

 (Rahman & Bullock, 2005)" رمحن وبولوك " ةفدراس
، ادية، إدارة اجلودة الشاملة املعنويةلعالقة بني إدارة اجلودة الشاملة املل

حتديد بعدين رئيسيني إلدارة اجلودة توصلت إىل  داء التنظيميواأل
إدارة اجلودة  :البعد األول .الشاملة، ولكل بعد منها عدة أبعاد

التزام القوى العاملة، والرؤية ( (Soft TQM) عنويةالشاملة امل
املشرتكة، والرتكيز على العمالء، واستخدام الفرق، وتدريب العاملني، 

إدارة اجلودة الشاملة  :البعد الثاين. )ونية مع املوردينوالعالقات التعا
تكنولوجيات احلاسوب، ومبادئ االنتاج ( (Hard TQM) اديةامل

  ).واستخدام التكنولوجيا، وعناصر متكني التحسني املستمر اآلين،
ثر العوامل السياقية على ممارسات إدارة أل من خالل دراستهماو 

 ,Sadikoglu & Zehir)" و وزهريصادق اوغل"اجلودة الشاملة قام 

القيادة، وإدارة : يف بتحديد متغريات إدارة اجلودة الشاملة (2008
العاملني، واملعلومات والتحليل، وإدارة املوردين، وإدارة العمليات، 

واستخدما يف الدراسة . والرتكيز على العمالء، والتحسني املستمر
ات معتمدة لشهادة        ً      استبيانا  لشرك 500منهج املسح حبيث أرسال 

يف خمتلف الصناعات  (ISO 9001:2000) 2000: 9001اإليزو 
أظهرت النتائج أن . 2006و 2005 سنيتيف منطقة مرمرة يف تركيا 

حجم الشركة يؤثر إحصائيا تأثريا كبريا على ممارسات إدارة اجلودة 
                 ّ                         فالشركات الكبرية طب قت ممارسات إدارة املوظفني، . الشاملة

والتحليل، وإدارة املوردين، والتحسني املستمر بصورة أكثر  واملعلومات 
وأظهرت النتائج أيضا أن نوع الشركة ال . كثافة من الشركات الصغرية

وكان . يؤثر إحصائيا تأثريا كبريا على ممارسات إدارة اجلودة الشاملة
                                  ّ                    االستثناء الوحيد أن شركات التصنيع طب قت ممارسات املعلومات 

  .كرب من شركات اخلدماتوالتحليل بشكل أ
 يف دراستهما (Daud & Yusoff, 2011)" داود ويوسف"يشري 

: يف إدارة املعرفة اديةوامل عنويةتأثري عوامل إدارة اجلودة الشاملة املل
 Soft TQM) عنويةأن عوامل إدارة اجلودة الشاملة املإىل اليزيا، مب

Factors) والتخطيط قيادة اإلدارة العليا وااللتزام: تتمثل يف ،
االسرتاتيجي، والرتكيز على العمالء والسوق، وإدارة املوارد البشرية 

 اديةوعوامل إدارة اجلودة الشاملة امل. واإلندماج، وإدارة املوردين
(Hard TQM Factors) استخدام التكنولوجيا واألداء : تتمثل يف

  .، وإدارة العمليات واالبتكار(benchmarking)املقارن 
ا السياق، يف نفس و  شاهني "جاء يف الدراسة اليت قام 

دراسة جدوى "حول  (Shahin & Dabestani, 2011)" ودابيستاين
، أن عوامل "عنويةتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة على أساس العوامل امل

: تتمثل يف (TQM soft factors) عنويةإدارة اجلودة الشاملة امل
الت، وتوثيق العالقات مع عتماد واإلتصااالالقيادة امللتزمة، و 

العمالء، وتوثيق العالقات مع املوردين، واألداء املقارن 
(benchmarking) وزيادة التدريب، والتنظيم املفتوح، ومتكني ،

، (Zero Defect Mentality)العاملني، وذهنية صفر عيوب 
  .وحتسني العمليات

" عنويةامل"تأثري ممارسات إدارة اجلودة الشاملة ل من خالل دراستهو 
على الصيانة االنتاجية الشاملة يف شركات التصنيع " ملاديةا"و

بتحديد ممارسات إدارة  (Abdallah, 2013)" عبد اهللا"قام  ،األردنية
الرتكيز على : ، يف(Soft TQM Practices) عنويةاجلودة الشاملة امل

 العمالء، والتدريب، وقيادة اإلدارة العليا، وإدارة القوى العاملة،
 Hard) اديةوممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل. وعالقات املوردين

TQM Practices)التحسني املستمر، ومعلومات التغذية : ، يف
الراجعة، وضبط العمليات اإلحصائي، وإدارة العمليات، واألدوات 

  .والتقنيات
   ً                                                 وفقا  للدراسات السابقة، ميكن تصنيف أبعاد ممارسات إدارة 

  :املعنوية واملادية يف اجلدول التايل اجلودة الشاملة
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  يبين تصنيف أبعاد ممارسات إدارة الجودة الشاملة المعنوية والمادية) 1(جدول رقم 
  األبعاد              

  الدراسات السابقة 
  أبعاد إدارة الجودة الشاملة

  أبعاد ممارسات إدارة الجودة المادية  أبعاد ممارسات إدارة الجودة المعنوية
" رمحن وبولوك "

(Rahman & Bullock, 
2005) 

التزام القوى العاملة، والرؤية املشرتكة، والرتكيز على
العمالء، واستخدام الفرق، وتدريب العاملني، 

  .والعالقات التعاونية مع املوردين

واستخدام  تكنولوجيات احلاسوب، ومبادئ االنتاج اآلين،
  .ستمرالتكنولوجيا، وعناصر متكني التحسني امل

" فوتوبولوس وبسوماس"
(Fotopoulos & 

Psomas, 2009) 

التزام اإلدارة العليا، والتخطيط االسرتاتيجي للجودة،
واندماج العاملني، وإدارة املوردين، والرتكيز على 
العمالء، وتوجيه العمليات، والتحسني املستمر، واختاذ 

  .القرارات على أساس احلقائق، وتنمية املوارد البشرية

رسم التخطيطي للسبب واألثر، ورسم التخطيطي للتشتت، 
ورسم ختطيطي لتقارب، ورسم ختطيطي للعالقات، وحتليل جمال 
القوى، وخمطط التشغيل، وخرائط املراقبة، ونشر وظيفة اجلودة، 

  .واألمناط الفاشلة وحتليل تأثريها
 Daud)" داود ويوسف"

& Yusoff, 2011)  
لتزام، والتخطيط االسرتاتيجي،قيادة اإلدارة العليا واال

والرتكيز على العمالء والسوق، وإدارة املوارد البشرية 
  .واإلندماج، وإدارة املوردين

، وإدارة (benchmarking)استخدام التكنولوجيا واألداء املقارن 
  .العمليات واالبتكار

" شاهني ودابيستاين"
(Shahin & Dabestani, 

2011)  

عتماد واإلتصاالت، وتوثيقاالالقيادة امللتزمة، و 
العالقات مع العمالء، وتوثيق العالقات مع املوردين، 

، وزيادة التدريب، (benchmarking)واألداء املقارن 
والتنظيم املفتوح، ومتكني العاملني، وذهنية صفر عيوب 

(Zero Defect Mentality)وحتسني العمليات ،.  

 

 ,Abdallah)"عبد اهللا"

2013)  
لى العمالء، والتدريب، وقيادة اإلدارة العليا،الرتكيز ع

  .وإدارة القوى العاملة، وعالقات املوردين
التحسني املستمر، ومعلومات التغذية الراجعة، وضبط 

  .العمليات اإلحصائي، وإدارة العمليات، واألدوات والتقنيات
-Al)" اخلليلي وصربي"

Khalili & Subari, 
2013)  

واخلطة، والتقييم، ومشاركةالقيادة، وبيان الرؤية
العاملني، والتقدير واملكافأة، والتعليم والتدريب، والرتكيز 

  .على العمالء

وتصميم  إدارة جودة املوردين، والتحكم يف العمليات وحتسينها،
حتسني نظام اجلودة، واستخدام أدوات وتقنيات إدارة و املنتج، 

ت وتقنيات اجلودة الشاملة يف حالة الشراء، واستخدام أدوا
إدارة اجلودة الشاملة يف حالة اإلنتاج، واستخدام أدوات 
وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة يف حالة البيع، واستخدام أدوات 

  .وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة يف حالة خدمة العمالء
" الناصر وآخرون"

(ALNasser et al., 
2013)

والتخطيط  إدارة العمليات، وجودة املعلومات والتحليل،  
  .االسرتاتيجي

" مرداين وآخرون"
(Mardani et al., 2013) 

القيادة، ووفاء العاملني، واندماج العاملني، والتدريب
والتعليم، وسياسة اجلودة االسرتاتيجية، والرتكيز على 

  .العمالء

 

 Zeng)" وآخرونتسنغ"

et al., 2015) 
ملني،، واقرتاحات العااكلصغرية حلل املشالموعات اجمل

  .والتدريب ذا الصلة مبهام العاملني
  .إدارة العمليات، وجودة املعلومات

ميكن تصنيف ممارسات إدارة اجلودة ) 1(من خالل جدول رقم 
، والقيادة، والتخطيط  إلتزام اإلدارة العليا: الشاملة املعنوية يف

ل صغرية حلالموعات اجملاالسرتاتيجي للجودة، وإدارة املوارد البشرية، و 
، الزبائن/ املشاكل، وإدارة جودة املوردين، والرتكيز على العمالء

ومتكني العاملني، وتدريب العاملني، وفرق العمل، ونظم تقييم األداء، 
: وممارسات إدارة اجلودة الشاملة املادية يف. وتعويض العاملني

اخلدمة، / املعلومات والتحليل، وإدارة العمليات، وتصميم املنتج
  .م التكنولوجيا، والتحسني املستمرواستخدا

 :جودة حياة العمل - 2.2

 لتناول موضوعتكشف األدبيات بأن هناك مناذج خمتلفة 
العمل قد اقرتحت من قبل العديد من املؤلفني  يف ياةاحلجودة 

التنبؤ أو دراسة متغريات جودة حياة العمل يعتمد كون . باحثنيوال
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دة حياة العمل على املستوى على املناهج املعتمدة لتحسني وضع جو 
  .(Moghimi et al., 2013, p.127) التنظيمي
قياس "حول  (Sirgy et al., 2001)" سرجي وآخرون" ةفدراس

جديد جلودة حياة العمل على أساس نظريات إشباع احلاجة 
أبعاد جودة حياة  بتحديدقامت ، )"spillover theories(واالمتداد 
 فرعية؛ ، ولكل بعد منها عدة أبعادسبعة حاجات رئيسية العمل يف

احلماية من سوء احلالة الصحية (حاجات الصحة واألمان ) أ: (هي
) ب(، )واإلصابة يف العمل وخارج العمل، وتعزيز الصحة اجليدة

األجور، واألمن الوظيفي، وحاجات (احلاجات االقتصادية والعائلية 
يف العمل ووقت اجلماعية (احلاجات االجتماعية ) ج(، )عائلية أخرى

االعرتاف والتقدير (حاجات تقدير الذات ) د(، )الفراغ من العمل
حاجات حتقيق الذات ) ه(، )للعمل داخل املنظمة وخارج املنظمة

) و(، )حتقيق إمكانات الفرد داخل املنظمة وبقدر كبري من الكفاءة(
) ز(، و )التعلم لتعزيز املهارات الوظيفية واملهنية(احلاجات املعرفية 

اإلبداع يف العمل وكذلك اإلبداع الشخصي (احلاجات اجلمالية 
 ). واجلمالية العامة

            ّ               مزيد من التحق ق من صحة قياس "ومن خالل دراستهم حول 
شواهد من ممارسي : جودة حياة العمل على أساس احلاجات

بتصور بناء جودة  (Lee et al., 2007)" يل وآخرون"، قام "التسويق
ث رضا املوظفني مع جمموعتني من احلاجات حياة العمل من حي

تشمل . احلاجات العليا واحلاجات املرتبة يف مستوى أدىن: الرئيسية
حاجات الصحة واألمان،  :احلاجات املرتبة يف مستوى أدىن

احلاجات  :وتشمل احلاجات العليا. واحلاجات االقتصادية والعائلية

ق الذات، اإلجتماعية، وحاجات تقدير الذات، وحاجات حتقي
  . واحلاجات املعرفية، واحلاجات اجلمالية

ثر مركز التحكم كمتغري أل"يف دراستها ) 2010(تشري مرسي 
، أن "وسيط على العالقة بني القيادة األصيلة وجودة حياة العمل

  فرعيةولكل بعد منهما أبعاد  رئيسينيجلودة حياة العمل بعدين 
إشباع احلاجة ) أ: (وىإشباع احلاجات منخفضة املست) 1: (كاأليت

. إشباع احلاجات األسرية واإلقتصادية) ب(إىل الصحة واألمان؛ 
إشباع احلاجات ) أ: (إشباع احلاجات مرتفعة املستوى) 2(

إشباع ) ج(إشباع احلاجة إىل تقدير الذات؛ ) ب(اإلجتماعية؛ 
إشباع ) ه(إشباع احلاجات املعرفية؛ ) د(احلاجة إىل حتقيق الذات؛ 

  . اجلمالية احلاجات
من خالل دراستهم  (Marta et al., 2013)" مارتا وآخرون"قام 
: تصورات حول األخالق املؤسساتية وجودة حياة العمل"حول 

، بتحديد أبعاد "مقارنة بني مديري التسويق تايالنديني وأمريكيني
جودة حياة العمل يف احلاجات العليا واحلاجات املرتبة يف مستوى 

ما عدة أبعاد، حبيث تتمثل أبعاد احلاجات املرتبة يف أدىن، ولكل منه
حاجات الصحة واألمان، واحلاجات االقتصادية : مستوى أدىن يف

احلاجات : والعائلية؛ بينما احلاجات العليا تتمثل أبعادها يف
اإلجتماعية، وحاجات تقدير الذات، وحاجات حتقيق الذات، 

  .واحلاجات املعرفية، واحلاجات اجلمالية
ناء على ما تقدم ميكن تصنيف أبعاد جودة حياة العمل وب

  :يف الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يبين تصنيف أبعاد جودة حياة العمل) 1(شكل رقم 

  
  

 االجتماعيةاجاتاحل
 تقدير الذاتحاجات
 حتقيق الذاتحاجات

 املعرفيةاجات احل

 اجلمالية واإلبداعاجات احل

    احلاجات
 علياال

جودة حياة 

احلاجات املرتبة
 حاجات الصحة واألمان  مستوى أدىنيف

االقتصادية اجاتاحل
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 :عالقة إدارة الجودة الشاملة بجودة حياة العمل - 3.2

األمهية األساسية للثقافة التنظيمية جتمع الدراسات على تأكيد 
، وهو ما ذهب إليه بادرات اجلودة الشاملةملودة حياة العمل جل
جودة حياة العمل "حول  تهدراسيف  (James, 1992)" جيمس"

دة جبو لتزام االمالمح ثقافة ، حيث قام ببحث "وإدارة اجلودة الشاملة
 وشبه جديدة وتقنيات ورؤى مفاهيم مع              ً         حياة العمل جنبا  إىل جنب 

  .الشاملة اجلودة ارةإد    ً معا   تشكل واليت جديدة
 .Kiriago & Bwisa, 2013, p)" وبويسى كرياكو" يشري

اتفاق على أن جودة حياة العمل هي مماثلة من إىل أن هناك  (292
املوظفني ولكن ختتلف عن   (well-being) يةالناحية املفاهيمية لرفاه

 السياق هذاويف . الرضا الوظيفي والذي ميثل فقط جمال مكان العمل
 بدراسة (Kivimäki et al., 1997)" كيفيماكي وآخرون" قام

                                 ّ هل تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة يغري  " :لإلجابة على السؤال التايل
واملواقف املتعلقة بالعمل للعاملني يف الرعاية  (wellbeing)الرفاهية 
عيادة جراحية حاصلة على جائزة إدارة اجلودة  يف: الصحية؟
دف استكشاف "الشاملة أثر تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة على ، 

 .الرفاهية والتصورات املتعلقة بالعمل بني العاملني يف املستشفى
 قد اقتصاديا اجملدي الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أن النتائج وأظهرت

 العمل، ودوافع الوظيفي، الرضا حيث من( الرفاهية بالضرورة يغري ال
 وضوح ذلك يف مبا( بالعمل تعلقةامل والتصورات) التنظيمي وااللتزام
 واالبتكار، املشاركة ومدى لالتصاالت، واالنفتاح والعمليات، اهلدف
 مشاكل ظهور وخلصت الدراسة إىل. للموظفني) االستقاللية ودرجة

   .األطباء بني الشاملة اجلودة بإدارة االلتزام يف
 (Carayon et al.,1999)" ن وآخرونو ياكار " تقامكما 

وإدارة  (macroergonomics)األرغونومية الكلية "ل بدراسة حو 
، وجاء فيها أن "كيفية حتسني جودة حياة العمل؟: اجلودة الشاملة

الرتكيز على العمالء، ) 1: (مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تتمثل يف
فرق العمل والنسق ) 3(التحسني املستمر والتعلم، و) 2(و

) 1: (تمثل فيما يليومؤشرات جودة حياة العمل ت. التنظيمي
التغيب عن ) 3(األداء، و) 2(، و)الرضا، واحلافز، والتزام(االجتاهات 

) 5(الضغط، واالجهاد، و) 4(العمل، والتسرب الوظيفي، و
  . الصحة
 بدراسة (Ooi et al.,2013)" أوا وآخرون"قام  يف نفس السياقو 

ّ                     هل حتس ن إدارة اجلودة الشامل" :لإلجابة على السؤال التايل ة جودة     
 ". من شركات التصنيع يف ماليزيا جتريبية أدلةحياة العمل للموظفني؟ 

من شركة  202 عينة مكونة من  الدراسة على حيث أجريت
 9001يزو شركات التصنيع املاليزية املعتمدة لشهادة األ

(ISO9001) . أن ممارسات إدارة اجلودة الشاملة وأظهرت النتائج
ارة العمليات، واملعلومات والتحليل، والرتكيز القيادة، وإد(املتمثلة يف 
غري أن، . هلا تأثري على جودة حياة العمل للموظفني) على العمالء

إدارة املوارد البشرية، (ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املتمثلة يف 
مل تظهر أي ارتباط كبري مع جودة حياة ) والتخطيط االسرتاتيجي

واسعة      ً فرصا   انوفر يكال املتغريين ال العمل للموظفني، مما يعين أن  
وقد أعطت هذه . العمل واحلياة للموظفني لتحقيق توازن أفضل يف

أفضل عن ممارسات إدارة اجلودة الشاملة   ً ا  األدلة البحثية املديرين فهم
. املعنية الواجب اختاذها لتحسني جودة حياة العمل للموظفني

حياة العمل من ميكن ضمان مستوى أعلى من جودة وبالتايل، 
مبثابة ميزة تنافسية، و وه .خالل زيادة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 .لنجاح التنظيمياوضمان 

ية ثار ممارسات إدارة اجلودة على رفاهآل" اومن خالل دراستهم
(well-being) وليو ليو"قام " املوظفني " (Liu & Liu, 2014) 
 ورفاهية اجلودة إدارة ممارسات تطبيق بني العالقة باستكشاف

 إدارة ممارسات املفرتض أن حيث اقرتحا يف منوذجهما .املوظفني
وتقوم  املوظفني، على وتؤثر العمل، مكان خصائص تغري اجلودة

 ودعمت النتائج .العمل حياة ونتائج بالعمل املتعلقة املواقف بتحسني
 إدارة ممارسات أن اقرتح الذي املفرتض، إليها النموذج توصال اليت
 الوظيفي، والرضا للموظفني زيادة االنتماء فقط إىل ال تؤدي جلودةا

 .العمل وضغوط العمل عبء تقلل أيضا ولكن

ميكن القول بصفة ) 128. ، ص2008(    ً           ووفقا  جلاد الرب 
عامة أن جودة حياة العمل هي من االسرتاتيجيات األساسية، بل 

ن اجلودة أهم االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق اجلودة الشاملة، وأ
الشاملة إذا ما حتققت تؤدي إىل حتقيق معدالت أفضل يف جودة 

  .حياة العمل
 التعرف من الدراسات السابقة يف احلالية واستفادت الدراسة

ويف حتديد أبعادها، ويوضح شكل رقم موضوع الدراسة  على متغريات
  .النموذج املقرتح للعالقات بني متغريات البحث) 2(
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  يبين النموذج المقترح للعالقات بين متغيرات البحث) 2(شكل رقم 
  :منهجية البحث -3

 : مكان وزمان إجراء الدراسة - 1.3

 2015نوفمرب  02لقد مت إجراء الدراسة امليدانية ابتداء من يوم 
مبؤسستني عموميتني ذات طابع  2015ديسمرب  15إىل غاية 

 للقطاع االقتصادي اجلزائري حاصلتني خدمايت بوالية وهران تابعتني
هيربوك للنقل ، ومها شركة 2008: 9001على شهادة األيزو 

وشركة سيور للمياه  (Hyproc Shipping Company)البحري 
 La Société de l'eau et deوالصرف الصحي لوهران

l'Assainissement d'Oran (SEOR))(.  
  :منهج الدراسة - 2.3

ملالئمته لطبيعة  املنهج الوصفي التحليلي يف هذا البحث استخدم
ودة جب قتهاعالو إدارة اجلودة الشاملة  أبعادوذلك لتحديد  البحث

بينهما، وذلك من وجهة  ةطبيعة العالق علىحياة العمل والتعرف 
  . باملؤسستني حمل الدراسةنظر العاملني 

 :عينة الدراسة ومواصفاتها - 3.3

  ٍ            فرد  من إطارات ) 100(ة مئة امليدانيكان عدد أفراد الدراسة 
عليا، وإطارات ومتحكمني، مت اختيارهم بطريقة العينة العشوائية 

بلغ عدد الذكور  .البسيطة من خمتلف مصاحل املؤسستني حمل الدراسة
). %42) (42(من عينة الدراسة وعدد اإلناث ) 58%) (58(

إىل  21من "ترتاوح أعمارهم  منأما الفئات العمرية، بلغ عدد 
ترتاوح أعمارهم  منمن عينة الدراسة، و ) %22) (22" (سنة30

من "ومن ترتاوح أعمارهم  ،)%53) (53" (سنة 40إىل  31من "
بينما من ترتاوح أعمارهم  ، )%16) (16" (سنة 50إىل  41

) 2(بالنسبة للمستوى التعليمي، ). %9) (9" (سنة أو أكثر 51"
 )11(، و"ابتدائي"تعليمي ال اهممستو  من عينة الدراسة) 2%(
 اهممستو  )%87) (87(، و"ثانوي"تعليمي ال اهممستو  )11%(
من عينة ) %27) (27(أما احلالة العائلية،  ."جامعي"تعليمي ال

) %7) (7(، و"متزوجني) "%66) (66(، و "     ً عزابا  "الدراسة 
) %58) (58(،  أما بالنسبة لسنوات اخلربة يف العمل". مطلقني"

م يف العمل من عينة الدراسة سنوا ، "سنوات 10أقل من "ت خرب
م ) %32) (32(و ، "سنة 19إىل  10من "ترتاوح سنوات خرب
م ) %9) (9(و ) 1(، و"سنة 29إىل  20من "ترتاوح سنوات خرب
م ) 1%( أما بالنسبة ". سنة 39إىل  30من "ترتاوح سنوات خرب

ة من عين) %35) (35(حمل الدراسة،  يف املؤسسةلسنوات اخلربة 
م   5أقل من "حمل الدراسة  يف املؤسسةالدراسة سنوات خرب

م ) %33) (33(، و"سنوات  9إىل  5من "ترتاوح سنوات خرب
م ) %32) (32(، و"سنوات ". سنوات أو أكثر 10"سنوات خرب

من عينة الدراسة من ) %16) (16(أما الفئة اإلجتماعية املهنية، 
) 11(، و"اإلطارات"من ) %73) (73(، و"اإلطارات العليا"
  ".املتحكمني"من ) 11%(

 :أدوات الدراسة - 4.3

  :متثلت يف استبيانني، مت بناؤمها لقياس متغريات البحث
  :استبيان إدارة الجودة الشاملة  -  أ

فقرة ذات اجتاه موجب ) 83(مت بناء استبيان حيتوي على 
: لقياس متغري إدارة اجلودة الشاملة باالعتماد على الدراسات التالية

(Abdallah,2013; Al-Khalili & Subari, 2013; ALNasser 
et al., 2013; Daud & Yusoff, 2011; Fotopoulos & 
Psomas, 2009; Fuentes-Fuentes et Al., 2004 ; Jun et al., 
2006 ; Kaynak, 2003;  Mardani et al., 2013; Rahman & 
Bullock, 2005; ; Sadikoglu & Olcay, 2014; Sadikoglu 
& Zehir, 2008;  Shahin & Dabestani, 2011; Tarı´ et al., 
2007 ; Taveira et al., 2003 ; Zeng et al., 2015; Zu et 

Al., 2008 ; Zu et Al., 2010)  
  :ن من قسمنين االستبيا       ّ وقد تكو  
 )8(حيتوي على ، و عينة الدراسةل املعلومات الشخصية: القسم االول
واملستوى التعليمي واحلالة  سناجلنس وال :اتمتغري  فقرات تناولت

حمل  يف املؤسسةسنوات اخلربة و  سنوات اخلربة يف العملالعائلية و 

إدارة الجودة 

ممارسات إدارة
اجلودة الشاملة
ممارسات إدارة
اجلودة الشاملة
ممارسات إدارة
اجلودة الشاملة

  جودة حياة العمل
  حاجات الصحة واألمان -

االقتصادية اجات احل -
  والعائلية

  االجتماعيةاجات احل -
  تقدير الذاتحاجات  -
  حتقيق الذاتحاجات  -
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مصلحة العمل اليت / الدراسة والفئة االجتماعية املهنية وإسم دائرة
  .ينتمي إليها املوظف

  :يتمثل يف األبعاد التالية :القسم الثاني
 Soft( عنويةإدارة اجلودة الشاملة امل ممارسات  :البعد الرئيسي األول

TQM Practices( وحيتوي على ،)فقرة ويتفرع منه اثنا عشر  ) 63
، والقيادة، والتخطيط  إلتزام اإلدارة العليا:    ً      ً      بعدا  فرعيا ، وهي) 12(

صغرية حلل الموعات اجملاالسرتاتيجي للجودة، وإدارة املوارد البشرية، و 
، الزبائن/ ين، والرتكيز على العمالءاملشاكل، وإدارة جودة املورد

ومتكني العاملني، وتدريب العاملني، وفرق العمل، ونظم تقييم األداء، 
  .وتعويض العاملني

 Hard( اديةممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل :الثاني رئيسيالبعد ال

TQM Practices( ، وحيتوي على)مخسة ويتفرع منهفقرة ) 20 
املعلومات والتحليل، وإدارة العمليات، : ، وهيفرعية ادبعأ )05(

  .اخلدمة، واستخدام التكنولوجيا، والتحسني املستمر/ وتصميم املنتج
ّ                                             وقد مت  استخدام مقياس ليكرت املتدرج ذي النقاط اخلمسة      

، موافق )5(موافق بشدة ( :االستبيان وهو كالتايلفقرات لقياس 
  )).1(دة ، غري موافق بش)2(، غري موافق )3(، حمايد )4(

  :جودة حياة العملاستبيان   - ب

فقرة ذات اجتاه موجب لقياس ) 75(مت بناء استبيان حيتوي على 
 Lee et): متغري جودة حياة العمل باالعتماد على الدراسات التالية

al., 2007 ; Marta et al., 2013 ; Sirgy et al., 2001 ; 

Viljoeni et al.,2014 ).  
  :منين من قسوقد تكون االستبيا

 )8(حيتوي على ، و عينة الدراسةل املعلومات الشخصية: القسم االول
واملستوى التعليمي واحلالة  سناجلنس وال :متغريات فقرات تناولت

حمل  يف املؤسسةسنوات اخلربة و  سنوات اخلربة يف العملالعائلية و 
مصلحة العمل اليت / الدراسة والفئة االجتماعية املهنية وإسم دائرة

  .إليها املوظفينتمي 
  :يتمثل يف األبعاد التالية :القسم الثاني

، وحيتوي على حاجات الصحة واألمان  :البعد الرئيسي األول
احلماية من  :أبعاد فرعية، وهي) 03(فقرة ويتفرع منه ثالثة ) 14(

سوء احلالة الصحية واإلصابة يف العمل، واحلماية من سوء احلالة 
  .وتعزيز الصحة اجليدة الصحية واإلصابة خارج العمل،

وحيتوي على احلاجات االقتصادية والعائلية،  :الثاني رئيسيالبعد ال
األجور، : ، وهيفرعية ادبعأ )03(ثالثة  ويتفرع منهفقرة ) 11(

  .واألمن الوظيفي، وحاجات عائلية أخرى

) 10(وحيتوي على  احلاجات االجتماعية،: البعد الرئيسي الثالث
اجلماعية يف العمل، ووقت  :اومه دين فرعيني،بع ويتفرع منهفقرات 

  .الفراغ من العمل
) 10(، وحيتوي على حاجات تقدير الذات: البعد الرئيسي الرابع

التقدير للعمل / االعرتاف :اومه بعدين فرعيني، ويتفرع منهفقرات 
  .التقدير للعمل خارج املؤسسة/ داخل املؤسسة، واالعرتاف
وحيتوي على  ت حتقيق الذات،حاجا: البعد الرئيسي الخامس

حتقيق إمكانات الفرد  :اومه بعدين فرعيني، ويتفرع منهفقرات ) 10(
  .داخل املؤسسة، وحتقيق إمكانات الفرد بقدر كبري من الكفاءة

) 10(وحيتوي على  احلاجات املعرفية،: البعد الرئيسي السادس
ارات التعلم لتعزيز امله :اومه بعدين فرعيني، ويتفرع منهفقرات 

  .الوظيفية، والتعلم لتعزيز املهارات املهنية
احلاجات اجلمالية واإلبداع، وحيتوي على : البعد الرئيسي السابع

اإلبداع يف العمل،  :اومه بعدين فرعيني، ويتفرع منهفقرات ) 10(
  .واإلبداع الشخصي واجلماليات العامة

ّ                                             وقد مت  استخدام مقياس ليكرت املتدرج ذي النقاط اخلمسة      
، موافق )5(موافق بشدة ( :االستبيان وهو كالتايلفقرات لقياس 

  )).1(، غري موافق بشدة )2(، غري موافق )3(، حمايد )4(
  : الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة - 5.3

الخصائص السيكومترية الستبيان إدارة الجودة  -1.5.3
  :الشاملة

: (Validity) صدق استبيان إدارة الجودة الشاملة - 1.1.5.3
  :مت التأكد من صدق االستبيان بطريقتني ومها

  : صدق المحكمين  - أ 
ّ       ، مت  عرضه استبيان إدارة اجلودة الشاملةللتحقق من صدق    

عشرة أساتذة بقسم علم النفس واألرطوفونيا وقسم علوم الرتبية، على 
     ُ              حبيث ط لب منهم إبداء . 2بكلية العلوم اإلجتماعية، جبامعة وهران 

هل هي تقيس أو (من حيث القياس  االستبيانرات رأيهم حول عبا
هل هي واضحة (، ومن حيث الوضوح )        ً              تقيس نوعا  ما أو ال تقيس

آلراء  ةباستجمت االولقد ).             ً                  أو واضحة نوعا  ما أو ليست واضحة
ّ      احملك مني و  األساتذة مإ مت     .جراء ما يلزم من تعديل يف ضوء مقرتحا
 :(Internal Validity) صدق االتساق الداخلي  - ب

مت حساب االتساق الدخلي الستبيان إدارة اجلودة الشاملة على 
   ً                    فردا ، وذلك من خالل حساب  100عينة الدراسة البالغ حجمها 

معامل االرتباط بريسون باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم 
 Statistical Package for Social Science)االجتماعية 
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(SPSS)) كل بعد رئيسي والدرجة بني درجة   )20(رقم  النسخة
الكلية الستبيان إدارة اجلودة الشاملة، وسيتم توضيح ذلك من خالل 

  :اجلدول التايل

  يبين قيم معامل ارتباط البعدين الرئيسيين بالدرجة الكلية الستبيان إدارة الجودة الشاملة) 2(جدول رقم 
  معامل بيرسون لالرتباط  البعد الرئيسي  الرقم

  **0.981 اجلودة الشاملة املعنويةممارسات إدارة  1
  **0.784 ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املادية  2

  .0.01                   ً                االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  **                         
أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى ) 2(يبني جدول 

قان يف قياس ما ، مما يؤكد أن البعدين الرئيسيني يتس0.01داللة 
                                        ً                   يقيسه استبيان إدارة اجلودة الشاملة، وبناءا  على ما تقدم يعترب 

  .                                  ً              استبيان إدارة اجلودة الشاملة صادقا  ملا وضع لقياسه
 ثبات استبيان إدارة الجودة الشاملة - 2.1.5.3

(Reliability):  
مت حساب ثبات استبيان إدارة اجلودة الشاملة على العينة نفسها 

مها طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل ألفا كرونباخ بطريقتني 
النسخة رقم  (SPSS)باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :وفيما يلي توضيح ذلك .20

  :(Split-Half Coefficient)طريقة التجزئة النصفية   - أ 
متت جتزئة فقرات استبيان إدارة اجلودة الشاملة إىل جزئني، اجلزء 

ثل األسئلة الفردية واجلزء الثاين ميثل األسئلة الزوجية مث األول مي
بني درجات الفقرات  (Pearson)حساب معامل االرتباط بريسون 

الفردية ودرجات الفقرات الزوجية لالستبيان، وكذلك حساب معامل 
االرتباط بريسون بني درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات 

مث تصحيح معامل االرتباط باستخدام الزوجية للبعدين الرئيسيني، 
، (Spearman-Brown Coefficient)معامل ارتباط سبريمان براون 

  :وكانت النتائج على النحو املبني يف اجلدول التايل

  يبين قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبيان إدارة الجودة الشاملة) 3(جدول رقم 
  عدد   لةاستبيان إدارة الجودة الشام

  الفقرات
  معامل االرتباط

  بيرسون 
قيمة الثبات بعد التصحيح 

  األبعاد الرئيسية  بمعادلة سبيرمان براون
  0.965  0.933  63 عنويةممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل
  0.927  0.863  20 اديةممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل

  0.974  0.949  83  االستبيان الكلي
أن قيم معامالت الثبات مرتفعة بالنسبة ) 3(ل يبني جدو 

لبعد ) 0.965(للبعدين الرئيسيني ولإلستبيان ككل، حيث بلغت 
لبعد ممارسات ) 0.927(ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املعنوية و

بالنسبة ملعامل الثبات ) 0.974(إدارة اجلودة الشاملة املادية، و
اجلودة الشاملة يتمتع بدرجة  الكلي، وهذا يدل على أن استبيان إدارة

  . عالية جدا من الثبات

 Cronbach’s Alpha)معامل ألفا كرونباخ   -ب 

Coefficient):  
مت استخدام طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس الثبات، 
حبيث مت حساب ثبات استبيان إدارة اجلودة الشاملة على مستوى 

النتائج على النحو املبني  البعدين الرئيسيني واالستبيان الكلي، وكانت
  :يف اجلدول التايل

  يبين قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ الستبيان إدارة الجودة الشاملة) 4(جدول رقم 
  عدد   استبيان إدارة الجودة الشاملة

  الفقرات 
  قيمة معامل 
  األبعاد الرئيسية  ألفا كرونباخ

  0.946  63  عنويةممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل
  0.899  20  اديةممارسات إدارة اجلودة الشاملة امل

  0.956  83  االستبيان الكلي
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أن قيم معامالت ألفا كرونباخ كانت مرتفعة ) 4(يبني جدول 
بالنسبة للبعدين الرئيسيني ولإلستبيان ككل، حيث بلغت 

) 0.899(لبعد ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املعنوية و) 0.946(
بالنسبة ) 0.956(ت إدارة اجلودة الشاملة املادية، ولبعد ممارسا

لقيمة معامل ألفا كرونباخ الكلية، مما يشري إىل متتع استبيان إدارة 
  .اجلودة الشاملة بداللة ثبات جيدة

  :الخصائص السيكومترية الستبيان جودة حياة العمل -2.5.3
: (Validity) صدق استبيان جودة حياة العمل - 1.2.5.3

  :كد من صدق االستبيان بطريقتني ومهامت التأ

مت حتكيم استبيان جودة حياة العمل : صدق المحكمين  - أ 
  .بنفس طريقة حتكيم استبيان إدارة اجلودة الشاملة

 :(Internal Validity) صدق االتساق الداخلي   - ب

مت حساب االتساق الدخلي الستبيان جودة حياة العمل على 
ً                    ا ، وذلك من خالل حساب فرد 100عينة الدراسة البالغ حجمها 

معامل االرتباط بريسون باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم 
بني درجة كل بعد رئيسي  )20(رقم  النسخة (SPSS)االجتماعية 

والدرجة الكلية الستبيان جودة حياة العمل، وسيتم توضيح ذلك من 
  :خالل اجلدول التايل

  
  د الرئيسية بالدرجة الكلية الستبيان جودة حياة العمليبين قيم معامل ارتباط األبعا) 5(جدول رقم 

  معامل بيرسون لالرتباط  البعد الرئيسي  الرقم
  **0.710 حاجات الصحة واألمان 1
  **0.771 احلاجات االقتصادية والعائلية 2
  **0.730 احلاجات االجتماعية 3
  **0.854 حاجات تقدير الذات 4
  **0.871 حاجات حتقيق الذات 5
  **0.746 حلاجات املعرفيةا 6
  **0.824 احلاجات اجلمالية واإلبداع 7

  .0.01                   ً                االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  **                             
أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى ) 5(يبني جدول 

سه ، مما يؤكد أن األبعاد الرئيسية تتسق يف قياس ما يقي0.01داللة 
                              ً                                استبيان جودة حياة العمل، وبناءا  على ما تقدم يعترب استبيان جودة 

  .                 ً              حياة العمل صادقا  ملا وضع لقياسه
  :(Reliability) ثبات استبيان جودة حياة العمل - 2.2.5.3

مت حساب ثبات استبيان جودة حياة العمل على العينة نفسها 
ألفا كرونباخ  بطريقتني مها طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل

النسخة رقم  (SPSS)باستعمال احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
  :وفيما يلي توضيح ذلك .20

  :(Split-Half Coefficient)طريقة التجزئة النصفية   -  أ
متت جتزئة فقرات استبيان جودة حياة العمل إىل جزئني، اجلزء 

ئلة الزوجية مث األول ميثل األسئلة الفردية واجلزء الثاين ميثل األس
بني درجات الفقرات  (Pearson)حساب معامل االرتباط بريسون 

الفردية ودرجات الفقرات الزوجية لالستبيان، وكذلك حساب معامل 
االرتباط بريسون بني درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات 
الزوجية لألبعاد الرئيسية، مث تصحيح معامل االرتباط باستخدام 

، (Spearman-Brown Coefficient)ط سبريمان براون معامل ارتبا
  :وكانت النتائج على النحو املبني يف اجلدول التايل

  يبين قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبيان جودة حياة العمل) 6(جدول رقم 
  عدد   استبيان جودة حياة العمل

  الفقرات 
  معامل االرتباط

  بيرسون 
د التصحيح بمعادلة قيمة الثبات بع
  األبعاد الرئيسية  سبيرمان براون

  0.632 0.462 14 حاجات الصحة واألمان
  0.781 0.639 11  احلاجات االقتصادية والعائلية

  0.698 0.537 10  احلاجات االجتماعية
  0.865 0.761 10  حاجات تقدير الذات
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  0.889 0.801 10  حاجات حتقيق الذات
  0.849 0.738 10  احلاجات املعرفية

  0.919 0.851 10  احلاجات اجلمالية واإلبداع
  0.961  0.925  75  االستبيان الكلي 

أن قيم معامالت الثبات بالنسبة لألبعاد ) 6(يبني جدول 
الرئيسية بعضها مرضية وبعضها مرتفعة، حيث ترتاوح بني 

، بينما كانت مرتفعة بالنسبة ملعامل الثبات )0.632-0.919(
، وهذا يدل على أن استبيان جودة )0.961(يث بلغت الكلي ح

  . حياة العمل يتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات

 Cronbach’s Alpha)معامل ألفا كرونباخ   - ب

Coefficient):  
مت استخدم طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس الثبات، 
حبيث مت حساب ثبات استبيان جودة حياة العمل على مستوى 

د الرئيسية واالستبيان الكلي، وكانت النتائج على النحو املبني األبعا
  :يف اجلدول التايل

  يبين قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ الستبيان جودة حياة العمل) 7(جدول رقم 
  عدد   استبيان جودة حياة العمل

  الفقرات 
  قيمة معامل

  األبعاد الرئيسية  ألفا كرونباخ 
  0.668 14 نحاجات الصحة واألما

  0.755 11  احلاجات االقتصادية والعائلية
  0.633 10  احلاجات االجتماعية
  0.807 10  حاجات تقدير الذات
  0.855 10  حاجات حتقيق الذات

  0.834 10  احلاجات املعرفية
  0.878 10  احلاجات اجلمالية واإلبداع

  0.946  75  االستبيان الكلي 
ألفا كرونباخ بالنسبة لألبعاد أن قيم معامالت ) 7(يبني جدول 

الرئيسية بعضها مرضية وبعضها مرتفعة، حيث ترتاوح بني 
، بينما كانت مرتفعة بالنسبة لقيمة معامل ألفا  )0.633-0.878(

، مما يشري إىل متتع استبيان )0.946(كرونباخ الكلية حيث بلغت 
  .جودة حياة العمل بداللة ثبات جيدة

  :صائيةاإلح أساليب المعالجة - 6.3

والنسب املئوية حلساب مواصفات العينة،  التكرارت استخدام مت
بني لدراسة العالقات اإلرتباطية واستخدام معامل االرتباط بريسون 

عن طريق احلزمة اإلحصائية إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل 
  .)20(رقم  النسخة (SPSS)للعلوم االجتماعية 

  :نتائج الدراسة -4
ارتباطية بني  توجد عالقة :ض نتائج الفرضية الرئيسيةعر  - 1.4

  .املؤسستني حمل الدراسةإدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل يف 
  المؤسستين محل الدراسةفي يبين معامل االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة وجودة حياة العمل ) 8(جدول رقم 

  مستوى الداللة  الجدولية) ر(قيمة   درجة الحرية  إدارة الجودة الشاملة  
  0.01  0.254 98 0.676  جودة حياة العمل

موجبة دالة  ارتباط عالقة أنه يوجد) 8(يتضح من اجلدول رقم 
املؤسستني يف  وجودة حياة العمل إدارة اجلودة الشاملةبني  إحصائيا

" ر"وهي أكرب من ) 0.676(احملسوبة " ر"، إذ بلغت حمل الدراسة
ومستوى  98عند درجة حرية  )0.254( ساوي اليت ت اجلدولية
   .0.01داللة 

ارتباطية  توجد عالقة :عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى - 2.4
وجودة حياة العمل يف  املعنوية إدارة اجلودة الشاملة ممارسات بني

  .املؤسستني حمل الدراسة
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  المؤسستين محل الدراسةفي شاملة المعنوية وجودة حياة العمل يبين معامل االرتباط بين ممارسات إدارة الجودة ال) 9(جدول رقم 
ممارسات إدارة الجودة الشاملة   

  المعنوية
  ) ر(قيمة   درجة الحرية

  الجدولية
  مستوى

  الداللة 
  0.01  0.254 98 0.669  جودة حياة العمل

موجبة دالة  ارتباط عالقة أنه يوجد) 9(يتضح من اجلدول رقم 
وجودة حياة  إدارة اجلودة الشاملة املعنوية ممارساتبني  إحصائيا
) 0.669(احملسوبة " ر"، إذ بلغت املؤسستني حمل الدراسةيف  العمل

عند درجة  )0.254( اليت تساوي  اجلدولية" ر"وهي أكرب من 
   .0.01ومستوى داللة  98حرية 

ارتباطية  توجد عالقة :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية - 3.4
وجودة حياة العمل يف  املادية إدارة اجلودة الشاملة ممارسات بني

  .املؤسستني حمل الدراسة

  
  المؤسستين محل الدراسةفي يبين معامل االرتباط بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة المادية وجودة حياة العمل ) 10(جدول رقم 

ممارسات إدارة الجودة الشاملة   
  المادية

  ) ر(قيمة   درجة الحرية
  وليةالجد

  مستوى
  الداللة 

  0.01  0.254 98 0.510  جودة حياة العمل
موجبة دالة  ارتباط عالقة أنه يوجد) 10(يتضح من اجلدول رقم 

 وجودة حياة العمل ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املاديةبني  إحصائيا
وهي ) 0.510(احملسوبة " ر"، إذ بلغت املؤسستني حمل الدراسة

 98عند درجة حرية  )0.254( اليت تساوي  يةاجلدول" ر"أكرب من 
   .0.01ومستوى داللة 

  :مناقشة النتائج -5
ارتباطية بني  توجد عالقة: مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية - 1.5

  .املؤسستني حمل الدراسةإدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل يف 
إدارة  أظهرت نتائج هذه الفرضية وجود عالقة ارتباطية موجبة بني

اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل يف املؤسستني حمل الدراسة، حيث 
                ً وهي دالة احصائيا   )0.676(بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون 

، مما يشري إىل أن هناك عالقة ارتباطية 0.01عند مستوى داللة 
طردية تدل على أن زيادة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل 

وكلما كان هناك خلل يف . ن جودة حياة العملمستوى أعلى م
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة سيؤدي إىل مستوى أدىن من جودة حياة 

  . عمل
يف  (James, 1992)" جيمس"تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ّ                               كر ر تأكيد األمهية األساسية للثقافة  ُ ت  اليت جاءت حسبه ل) ابريطاني(  
حث بإجياز وتب. ات اجلودة الشاملةبادر ملالتنظيمية جلودة حياة العمل 

 مفاهيم مع                 ً         دة حياة العمل جنبا  إىل جنب جو مالمح ثقافة التزام 
 اجلودة إدارة    ً معا   تشكل واليت جديدة وشبه جديدة وتقنيات ورؤى

 .الشاملة

 Ooi et)" أوا وآخرون" دراسة كما تتفق هذه النتيجة مع

al.,2013)  إدارة  تنفيذ د مناليت توصلت إىل أنه مبزي) ماليزيا(يف
عمل، الجودة حياة  ضمان مستوى أعلى مناجلودة الشاملة ميكن 

  .مبثابة ميزة تنافسية، وضمان النجاح التنظيمي ووه
 ,Liu & Liu) " وليو ليو"ة دراسوتتفق هذه النتيجة أيضا مع 

 تطبيق بني العالقة اليت قامت باستكشاف) تايوان(يف  (2014
 ممارسات أن واليت اقرتحت .املوظفني اهيةورف اجلودة إدارة ممارسات

وتقوم  املوظفني، على وتؤثر العمل، مكان خصائص تغري اجلودة إدارة
 ودعمت النتائج .العمل حياة ونتائج بالعمل املتعلقة املواقف بتحسني

 إدارة ممارسات أن اقرتح الذي املفرتض، إليها النموذج توصلت اليت
 ولكن الوظيفي، والرضا للموظفني ءزيادة االنتما فقط ليست اجلودة
  .العمل وضغوط العمل عبء تقلل أيضا

 ,.Lam et al)" الم"وتدعم نتيجة هذه الدراسة ما توصل إليه 

 والرضا اجلودة إدارة"حول ) كونغ ونغ(يف دراسته امليدانية  (1995
 إدارة يف املوظفني رضا توفري إىل حيث أكد على احلاجة" الوظيفي
  . ملةالشا اجلودة

) 2008(وميكن تفسري نتيجة هذه الفرضية مبا ذكره جاد الرب 
بأنه ميكن القول بصفة عامة أن جودة حياة العمل هي من 
االسرتاتيجيات األساسية، بل أهم االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق 
اجلودة الشاملة، كما أن اجلودة الشاملة إذا ما حتققت تؤدي إىل 

  .ة حياة العملحتقيق معدالت أفضل يف جود
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ارتباطية بني  توجد عالقة: مناقشة نتائج الفرعية األولى - 2.5
وجودة حياة العمل يف  املعنوية إدارة اجلودة الشاملةممارسات 

  .املؤسستني حمل الدراسة
أظهرت نتائج هذه الفرضية وجود عالقة ارتباطية موجبة بني 

العمل يف ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املعنوية وجودة حياة 
املؤسستني حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون 

، مما يشري 0.01               ً                 وهي دالة احصائيا  عند مستوى داللة  )0.669(
إىل أن هناك عالقة ارتباطية طردية تدل على أن زيادة تطبيق 
ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املعنوية يؤدي إىل مستوى أعلى من 

  . والعكس صحيح. لجودة حياة العم
إلتزام : حيث تتمثل ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املعنوية يف

، والقيادة، والتخطيط االسرتاتيجي للجودة، وإدارة  اإلدارة العليا
صغرية حلل املشاكل، وإدارة جودة الموعات اجملاملوارد البشرية، و 

، وتدريب ، ومتكني العاملنيالزبائن/ املوردين، والرتكيز على العمالء
  .العاملني، وفرق العمل، ونظم تقييم األداء، وتعويض العاملني

تتفق نتيجة هذه الفرضية يف بعض اجلوانب مع ما توصل إليه 
وختتلف معهم يف ) ماليزيا(يف  (Ooi et al.,2013)" أوا وآخرون"

أن ممارسات إدارة جونب أخرى، حيث أظهرت نتائج دراستهم 
هلا تأثري ) القيادة والرتكيز على العمالء( يفاجلودة الشاملة املتمثلة 

غري أن، ممارسات إدارة اجلودة . على جودة حياة العمل للموظفني
مل ) إدارة املوارد البشرية، والتخطيط االسرتاتيجي(الشاملة املتمثلة يف 

تظهر أي ارتباط كبري مع جودة حياة العمل للموظفني، مما يعين أن  
واسعة للموظفني لتحقيق توازن أفضل      ً فرصا   انوفر يكال املتغريين ال 

وميكن تفسري هذا االختالف إىل عدد املؤسسات  .العمل واحلياة يف
أوا "مكان إجراء الدراسة وكذلك إىل طبيعة النشاط، حيث أن دراسة 

من شركات  202 أجريت يف (Ooi et al.,2013)" وآخرون
يف جريت أالدراسة وهذه ، يزوالتصنيع املاليزية املعتمدة لشهادة األ

مؤسستني ذات طابع خدمايت، مع التأكيد على أن كلتا الدراستني 
  .9001أجريتا يف مؤسسات حاصلة على شهادة األيزو 

أن ) 2013(وتفسر هذه النتيجة مبا أورده األشريفي والدليمي 
هي الطريقة اليت تقوم من خالهلا املنظمات "جودة حياة العمل 

". ا لتطوير ومتيز ظروف العمل لألعضاءبادراك وتقدير مسؤوليا
إن النمط القيادي عامل  (Ayodeji, 2000)" أيودجيي"وحسب 

زنايت وأمحد، : يف(يؤثر على الفعالية النسبية للحياة يف العمل 
إىل أن ) "2010جودة، (وهذا يتوافق مع ما أشار إليه ). 2013

وبالتحديد  أوىل مرتكزات جودة حياة العمل بيئة العمل االجتماعية
     ً ووفقا  ). 2013األشريفي والدليمي، : يف" (عالقة املرؤوس مع رئيسه

يشري مفهوم جودة حياة العمل إىل توفري ) "2013(لزنايت وأمحد 
ا، ويتطلب ذلك  املنظمة لعوامل وأبعاد حياة وظيفية أفضل للعاملني 
انتهاج سياسات للموارد البشرية متكن من توفري حياة وظيفية تشبع 

م، وحتقق أداء أفضل للمنظمة وتتفق نتيجة هذه الفرضية  ". حاجا
 Jayakumar)" وكاليسيلفي جاياكومار"كذلك مع ما ذكره كل من 

& Kalaiselvi, 2012)  نظرة  -جودة حياة العمل"يف دراسته حول
  ".عامة

بأن ) 2009(وتفسر نتيجة هذه الفرضية كذلك مبا ذكره السامل 
تسعى إىل حتقيقها إدارة املوارد البشرية من  من أبرز األهداف اليت"

  :خالل برامج تطوير جودة حياة بيئة العمل مايلي
إجياد بيئة عمل تنسجم وأمهية املوارد البشرية ودورها يف  -1

  .التفوق النوعي على املنافسني
جعل بيئة العمل مصدر جذب للعاملني اجليدين  -2

ظمة وعدم واملساعدة على زيادة انتماء العاملني إىل املن
  . اهلجرة إىل املنظمات األخرى

زيادة انتماء العاملني ووالئهم وحتقيق التكامل والتفاعل  -3
بني أهداف املنظمة وأهدافهم، وتقليص عدد احلوادث 

  .وحجمها ونوعها إىل أدىن مستوى ممكن
  ".املسامهة يف تعزيز اجلودة والتعلم واإلبداع -4

 قة ارتباطيةتوجد عال: نيةمناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثا - 3.5
وجودة حياة العمل يف  املادية إدارة اجلودة الشاملةممارسات بني 

  .املؤسستني حمل الدراسة
أظهرت نتائج هذه الفرضية وجود عالقة ارتباطية موجبة بني 
ممارسات إدارة اجلودة الشاملة املادية وجودة حياة العمل يف 

معامل االرتباط بريسون  املؤسستني حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة
، مما يشري 0.01               ً                 وهي دالة احصائيا  عند مستوى داللة  )0.510(

إىل أن هناك عالقة ارتباطية طردية مفادها أن زيادة تطبيق ممارسات 
إدارة اجلودة الشاملة املادية يؤدي إىل مستوى أعلى من جودة حياة 

  . والعكس صحيح. العمل
املعلومات : الشاملة املادية يف حيث تتمثل ممارسات إدارة اجلودة

اخلدمة، واستخدام / والتحليل، وإدارة العمليات، وتصميم املنتج
  .التكنولوجيا، والتحسني املستمر

" أوا وآخرون"تتفق نتيجة هذه الفرضية مع ما توصل إليه 
(Ooi et al.,2013)  أن ، حيث أظهرت نتائج دراستهم )اليزيام(يف

إدارة العمليات، ( املة املتمثلة يفممارسات إدارة اجلودة الش
  .هلا تأثري على جودة حياة العمل للموظفني) واملعلومات والتحليل
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وتفسر هذه النتيجة كذلك مبا أورده كل من زنايت وأمحد 
بأن البعض ينظر إىل مكونات جودة حياة العمل كمدخل ) 2013(

 "أيودجيي"وحسب . ميكن من خالله إمداد العاملني باملعلومات
(Ayodeji, 2000) ن مستوى التكنولوجيا عامل يؤثر على الفعالية فإ

ميكن جلودة حياة العمل أن تتحسن وأنه النسبية للحياة يف العمل، 
  .)2013زنايت وأمحد، : يف. (عن طريق حتسني بيئة العمل

 ,James)ومن وجهة نظرنا فإن نتائج هذه الدراسات السابقة 

1992; Jayakumar & Kalaiselvi, 2012 ; Lam et al., 

1995; Liu & Liu, 2014; Ooi et al.,2013)  تعترب مدعمة
احلالية اليت أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني  الدراسة لنتائج

. املؤسستني حمل الدراسةيف إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل 
ارسات إدارة كما بينت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني مم

اجلودة الشاملة املعنوية وجودة حياة العمل، وكذا ممارسات إدارة 
وبناء على ما تقدم يتضح . اجلودة الشاملة املادية وجودة حياة العمل

عاملية ممارسات إدارة اجلودة الشاملة ومؤشرات جودة حياة العمل، 
ونوع فرغم اختالف البيئة، والثقافة التنظيمية، واملناخ التنظيمي، 

املؤسسة وحجمها وطبيعة نشاطها، إال أن نتائج الدراسات السابقة 
والدراسة احلالية أسفرت كلها عن وجود عالقة بني إدارة اجلودة 

مما جيعل من نتائج هذه الدراسات أداة . الشاملة وجودة حياة العمل
بيد املسريين لتطبيق اسرتاتيجية إدارة اجلودة الشاملة كما هي مطبقة 

  .ا بغرض حتقيق مستوى أعلى من جودة حياة العملعاملي
  :خاتمة

يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف ضوء ما سبق، نستنتج أن 
احلديثة اليت حظيت باهتمام املنظمات  تنظيميةمن املفاهيم ال

إن من واجب كل منظمة و . املختلفة يف جمال إنتاج السلع واخلدمات
أن تعمل على ، ا، وطبيعة عملهاوشركة مهما كان نوعها، أو حجمهأ

 اهليئات املختصة االهتمام باملواصفات القياسية الصادرة عن
، وتوفري املناخ املالئم إلقامة وإنشاء جودة حياة )منظمة األيزوك(

. عمل مثلى ميكن من خالهلا حتقيق ما تريده املنظمة وما تصبو إليه
د عالقة إدارة وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة اليت هدفت إىل حتدي

اجلودة الشاملة جبودة حياة العمل أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني 
املؤسستني حمل الدراسة، يف إدارة اجلودة الشاملة وجودة حياة العمل 

وهذا يعين أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل مستويات أعلى 
رة اجلودة من جودة حياة العمل، وكلما كان هناك خلل يف تطبيق إدا
كما بينت . الشاملة سيؤدي إىل مستوى أدىن من جودة حياة العمل

النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني ممارسات إدارة اجلودة 
الشاملة املعنوية وجودة حياة العمل، وكذا ممارسات إدارة اجلودة 

مما جيعل من نتائج هذه الدراسة . الشاملة املادية وجودة حياة العمل
 عن ممارسات إدارة اجلودة الشاملةداة بيد املسريين لتعميق فهمهم أ

لتحسني جودة حياة العمل  تطبيقهاالواجب  املعنوية واملادية
  .للموظفني

  :قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربية -1
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  رمزية العالج التقليدي في المخيال الشعبي 
   - بين العالج باألضرحة و العالج بالرقية الشرعية في منطقة تيسمسيلت  دراسة مقارنة –

   -تلمسان  - جامعة أبو بكر بلقايد   -سنة أولى دكتوراه تخصص أنتروبولوجيا : بغالية هاجر 
 مستغانم  –أستاذ محاضر بجامعة عبد الحميد ابن باديس : مصطفى ميموني . د 

  :مقدمة 
للصحة واملرض هو مالحظة  البحث يف التمثل االجتماعي

تفكري و عيش األفراد يف اجملتمع من خالل القيم واملعايري االجتماعية 
ا منطقيا ونفسيا هذه  والنماذج الثقافية و دراسة الطريقة اليت تبىن 

وذلك يعين أن الظواهر املرضية تتجاوز يف . )1(املواضيع االجتماعية
 سوسيوبأبعاد وخلفيات  وتتحدد اجلسميالكثري من األحيان البعد 

هذه . ثقافية ؛ رمزية و دينية تستمد مرجعيتها من مجاعة االنتماء 
األخرية تفرض على األفراد إتباع مجلة من السلوكات املتصلة بكافة 
ميادين الواقع املعاش مبا يف ذلك طقوس الشفاء اليت تصب سرا أو 

يكون و لف علنا يف جمال الطب الشعيب الذي يتوارثه اخللف عن الس
مكلال مبجموعة املمارسات الروحية كاالعتقاد يف متلك اإلنسان من 
طرف اجلن أو اإلصابة بالعني واحلسد أو غضب اآلهلة وسخط 

  .  األسالف و دعوات املظلومني 
تثبت املالحظات امليدانية بصفة تطورية و مستمرة أن العالجات 

عن إطار الطب الرمسي التقليدية املتسمة بالطابع الروحاين اليت خترج 
الزالت متداولة من طرف العديد من املرضى بغض النظر عن نوعية 
االضطراب الذي يعانون منه وذلك يعد يف حد ذاته ترمجة للفكر 

الرقية (  اجلمعي من خالل تطبيقات عقائدية سواء بشكل منفرد
ومن هنا متخضت فكرة حبثنا . )زيارة األضرحة(أو تعاوين  )الشرعية 

 التقليديةي يسعى إىل  التعرف أكثر على أبعاد الطقوس العالجية الذ
م لورمزيتها يف املخيال الشعيب  من أهم كما أنه   .لمرضى وعائال

دوافع اختيار هذا املوضوع هو طبيعة التخصص يف حد ذاته حيث 
تم األنرتوبولوجيا الطبية بأمناط الطب الشعيب ضمن اجلماعات 

دف وصف املمارسات العالجية اإلثنية خاصة يف الدو  ل النامية 
ا يف بيئة اجتماعية ثقافية مغايرة     .الروحية و مقارنتها بنظري

تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية اجملال الذي تنتمي إليه وهو 
اجملال األنرتوبولوجي الذي يصب اهتمامه على كل ما هو رصيد 

ضل مجاعة معينة؛  ثقايف حملي مكلل بوصف العادات والتقاليد يف
ومبا أن املرض يعترب ظاهرة ثقافية اجتماعية أكثر منه ظاهرة 

فإن ذلك حيتم علينا اخلوض يف مساره العالجي التقليدي   فسيولوجية
   للوقوف على رمزيته وداللته؛ زيادة على إبراز دور الباحث

  
  

  
األنرتوبولوجي يف دراسة الظواهر املتعلقة باملرض من خالل التعرف 
على تفسرياته وسبل التصدي له مما يسهم يف تطوير مناذج الرعاية 
الصحية كما جاء يف توصيات منظمة الصحة العاملية اليت أكدت 

   . )2(على ضرورة االهتمام بالطب الشعيب باعتباره تراثا إنسانيا
لتحقيق امليداين فيتمثل يف وصف أما بالنسبة للهدف من هذا ا

سواء " تيسمسيلت "  ليدي يف منطقة حتليل طقوس العالج التقو 
كذلك الوقوف على . تعلق األمر بالرقية الشرعية أو زيارة األضرحة 

 . أهم االختالفات بني منطي التكفل الروحي 

إن جتربتنا امليدانية ليست السباقة يف جمال البحث اإلثنوغرايف 
ا من أهم الدراسات  املهتم بطقوس الشفاء و إمنا استمدت ركيز

 prichard Evans  إىل أعمالمثال سابقة حيث ميكن اإلشارة ال
لدى جمتمع األزندي " العني و التبصري و السحر " حول  1973

حيث ركز على أمناط العالج التقليدي يف عالقته بالكلية السوسيو 
  )4(ودراسة   فرانسوا البالنتني حول أنرتوبوجليا املرض  )3(ثقافية

حول الصحة و املرض واليت  C . Herzllichهرزليش  كذلك دراسة
بينت أن هذين املفهومني يعكسان جمموعة من املعتقدات و القيم 

؛ زيادة على )5(االجتماعية اليت تعرب عن رفض األمناط الطبية احلديثة 
حممد سعيدي يف مركز الدراسات يف األنرتوبولوجيا   دراسة األستاذ 

طار المعرفي واالجتماعي من أجل تحرير اإل"  االجتماعية والثقافية
ظاهرة زيارة األولياء و  –للمعتقدات والخرافات الشعبية 

؛  و أعمال األستاذ حممد مبتول يف نفس  )6("األضرحة نموذجا 
كما ميكن أن    -وهران  –املركز حول الصحة اليومية حبي احلمري 

تمثالت المجتمع الجزائري لمرض " محودي مجال نشري إىل دراسة 
بتلمسان و اليت كشفت عن وجود  2006سنة " ن السرطا

   )7( .هلذا املرض  تقليدية ممارسات عالجية
دراسة أنتروبولوجية " وأيضا دراسة عبد احلميد مسفيوي  

سنة " وإبيديمولوجية لمرض الصرع في منطقة طنجة بالمغرب 
اليت بينت أن مرض الصرع يعزى إىل العديد من العوامل  2013

وق طبيعية و بالتايل فإن عالجاته تتبع نفس املنحى الروحية و ما ف
   )8(خاصة فيم خيص زيارة األضرحة
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  :الجانب المنهجي للدراسي –أوال 
 :إشكالية البحث  -  1

كانت حمطات اإلنسان األوىل يف طريقه إىل البحث عن الشفاء من 
مستمدة من الطبيعة  و حينما كان يعجز عن الوصول إىل  األمراض

ته الفيزيقية اعتمد على جمموعة من التفسريات اليت حلول ملعضال
مفادها أن هناك قوى غيبية خارقة تتسبب يف ظهور بعض اآلفات 

و مع تطور  .اجلسدية منها غضب اآلهلة و األرواح الشيطانية  
من  اإلصاباتالطب احلديث و فنياته العالجية خرجت الكثري من 

ما حققه هذا األخري من حقل اخلرافة إىل جمال الطب الرمسي بفضل 
اندثار املعتقدات الشعبية و الروحية غري أن ذلك ال يعين جناحات 

املتعلقة باملرض بل استمرت بعض املمارسات العالجية التقليدية 
املدعمة برصيد تصوري معريف قيمي مفاده أن إصابة اجلسد ال 
تعكس سوى نتيجة حتمية لتعرضه إىل اخرتاقات المرئية و بالتايل 
استمرت طقوس الشفاء و الطرائق الشامانية و الصوفية يف اجملتمعات 
املختلفة و على وجه اخلصوص يف بيئة الدراسة  و من هنا ميكن أن 

؟    أكثر طلبا للعالج الشعيبهي  فئة من املرضى  ةأينتسائل عن 
هل هناك تباين بالنسبة لطقوس العالج التقليدي بني الرقية الشرعية و 

   عن طريق األضرحة ؟ و املعاجلة
  : الفرضيات 

  .تعترب فئة مرضى الصرع أكثر طلبا للعالج الشعيب 
هناك اختالفات جوهرية بني طقوس العالج التقليدي بني الرقية 

 الشرعية و املعاجلة عن طريق األضرحة 

  :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحث  - 2
لعالجية اليت جمموعة املمارسات ا: العالج التقليدي  -  1 – 2

خترج عن إطار الطب الرمسي و تنتمي إىل اجملال الروحي كاالعتماد 
  .و زيارة األضرحة  على األحجبة و املعوذات و الطالسم 

مجلة املعتقدات و التصورات : المخيال الشعبي   -  2 – 2
  .   ماعة حتكمها معايري اجتماعية رمزية ثقافية و دينية مشرتكة جل
عالج روحي يعتمد على : الرقية الشرعية بالعالج  - 3 – 2

  . استعمال القرآن الكرمي يف مداواة املرضى 
طريقة شعبية للتداوي تقوم : زيارة األضرحة بالعالج  -  4 – 2

على مبدأ أن ويل اهللا الصاحل ميتلك قدرة على شفاء املريض من 
   . خالل جمموعة من التضرعات و الطقوس 

ينتج عن اختالل يف النشاط  مرض عصيب :الصرع  -  5 – 2
الكهربائي  للدماغ أهم أعراضه فقدان الوعي والتشنجات 

   .واالرجتاجات 

منو و تكاثر خاليا خبيثة و شاذة يف جسم : السرطان   -  6 – 2
اإلنسان و انتشارها بكامله مع صعوبة أو استحالة السيطرة عليها 

  . حىت مع التقنيات املتطورة للطب
عدم قدرة الكليتني على تصفية الدم : الكلوي  القصور  - 7 – 2

  .     مما يستوجب االستعانة جبهاز التصفية  
   :الجانب النظري للدراسة  -ثانيا 

رغم أن  :و زيارة األضرحة  االسترقاءالعالج التقليدي بين  -  1
 هناك جتاذب بني كل من االستشفاء عن طريق االسرتقاء و العالج 

الديين الذي حيرم هذه األخرية إال أن املمارسة  األضرحة يف املعتقدب
االجتماعية تربهن بشكل ملموس استمرار هذه الطرائق و ترسيخها 
يف ذهنية املريض و ذويه حبثا عن األمل يف الشفاء بغض النظر عن 

  .املوانع الدينية 
أنزل اهللا سبحانه القرآن فيه : الرقية الشرعيةالج بالع  -  1 – 1

  :قوله تعاىل شفاء للناس ل
؛ )  43اآلية  –سورة فصلت " (  و ننزل من القرآن ما هو شفاء"  

الرقية يف عالج املصابني سلم يستعمل وقد كان النيب صلى اهللا عليه و 
  : عن عبد الرمحان بن أيب ليلى عن أبيه قال. باملس واجلنون

: كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء أعرايب فقال" 
اذهب : به ملم قال : و ما وجع أخيك قال : ن يل أخا وجعا قال إ

فأتين به ؛ فذهب فجاءه به فأجلسه بني يديه فسمعته عوذه بفاحتة 
إهلكم ( الكتاب و أربع آيات من أول سورة البقرة وآيتني من وسطها

و آية الكرسي و ثالث آيات من خامتتها و آية من آل ) إله واحد 
وأية من األعراف ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو (عمران أحسبه فقال 

و من يدع مع ( و آية من املؤمنني ... ) إن ربكم اهللا الذي خلق ( 
وأنه تعاىل جد ربنا ( و آية من اجلن  ) اهللا إله آخر ال برهان له به 
و عشر آيات من أول الصافات و ) ما اختذ صاحبة و ال ولدا 

الصمد و املعوذتان فقال  ثالث آيات من آخر احلشر و صورة
  " .قد برأ ليس به بأس : " األعرايب 

  :األضرحة  بزيارةاالستشفاء   -   2 – 2
بناء شيد خصيصا ليضم جثمان  :تعريف الضريح  -  1 – 2 – 2

يف " كاريا " ملك " موسولوس "   ميت ؛ و اسم ضريح مأخوذ من
لغ ضرحيا با 350آسيا الصغرى الذي شيدت له امرأته يف عام 

و تشييد األضرحة للموتى وامللوك ورجال الدين . الفخامة و الروعة 
 . )9(منتشر بني الشعوب البدائية و املتحضرة الغابرة منها والعابرة

التابوت و القبة واخللوة و هذا : الضريح يقوم على ثالث ثوابت هي 
الضريح يعترب مؤسسة اقتصادية هلا مرافق حتدث رواجا و قطبه هذا 
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الزائر يعتقد اعتقادا جازما أن الضريح هو الشايف الرازق ح؛ و الضري
  . )10(النافع 

هو الرجل املؤمن  :تعريف الولي  أو المرابط  -  2 – 2 – 2
التقي املواظب على الطاعات املتقيد بأوامر اهللا و نواهيه العارف باهللا 

 أال إن أولياء اهللا ال" على اإلمكان املعرض عن األمهات يف الشهوة 
. )11("خوف عليهم و ال هو يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون 

والويل على العموم القريب من اهللا وأصل هذه الكلمة فعل وىل 
اهللا ولي الذين "ومعناه النصري وهو أحد أمساء اهللا احلسىن 

و الويل أيضا هو الصاحل و الطاهر و الصديق حيث يرى . )12("آمنوا
لعارف باهللا الذي تصدر عنه الكرامات ؛ املتصوفة أن الويل هو ا

واألولياء مراتب فمنهم األغيار و األبدال و األوتاد و النقباء إىل أن 
يصلوا املرتبة العظمى مرتبة األقطاب ؛ و يرى املتصوفة أنه ال خيلوا 
عصر من ويل سواء كان ظاهرا أو خفيا و يقدسونه تقديسا يكاد 

  .   )13(يصل إىل مرتبة النبوة 
من الكرم  الكرامة لغة اسم مشتق :كرامات الولي   -  3 – 2 – 2

صفة  والكرامة. و امليل والعطاء واإلكرام املنزلةالدال على علو القدر و 
حب اخلري ؛ فالكرامة هي فرة و الو وعالمة دالة على الزيادة والفضل و 

أما . كرامات الفضائل اخللقية فجمعها مكارم و  اسم جامع ملعىن
األمر اخلارق للعادة غري مقرون بالتحدي و دعوى  اصطالحا فهي

النبوة و هي األمر الذي يظهره اهللا سبحانه وتعاىل على أوليائه إكراما 
هلم فهي إشارة على صالح األولياء و علو  قدرهم و هي اجلزاء 

و الكرامة نوع . الدنيوي هلم على تقواهم و طاعتهم وإخالصهم له 
ترتبط ببعض األشياء و يف حالة  –بية مثرة معنوية غي –من الربكة 

ا تكتسب قوة ملموسة تستخدم  انتقاهلا لشخص أو شيء ما فإ
إجيابيا يف كثري من األغراض النافعة ؛ و ما من شك أن جزءا من 
تفكري اإلنسان غييب حيكم زيادته أو نقصانه ما يتلقاه الفرد خالل 

كار اليت سيطرت تنشئته االجتماعية من تراثه الثقايف و كذلك األف
على جمتمعه سواء كانت منبعثة منه دخيلة عليه إثر تعرضه لالتصال 

و أكد ذلك احتواء جمال املعتقدات . الثقايف بالشعوب املختلفة 
الشعبية ملا يعرف باألفكار أو املواقف األساسية اليت تنشأ آليا بسبب 

ر هلذه الوحدة النفسية للبشر إىل جانب اختالف اجملتمعات يف التصو 
  . )14(الكائنات و األساليب واملناهج املستخدمة للتعامل معها 

إن أعظم كرامة يهبها اهللا  :أنواع الكرامات  – 4 – 2 – 2
؛ اية و التوفيق يف حياته وأعمالهملخلوق من املخلوقات هي كرامة اهلد

اليت تكون  أعلم أن من أمجل الكرامات: "القشيريحيث قال 
؛ "مة من املعاصي و املخالفات فيق للطاعة و العصلألولياء دوام التو 

الباحثني يف حتديد أنواع الكرامات فهناك من وقد اختلف الفقهاء و 
فون إىل أما اآلخرين فيضيو  معنويةحسية و يقسمها إىل نوعني ؛ 

ابن و من بينهم  الصديقينهو كرامة هذين النوعني نوع ثالث و 
هي   و الكرامة الحسية؛ " الفتوحات اإلسالمية" يف كتابه  العربي

املاء و طي األرض كرامة العامة مثل الكالم على اخلاطر واملشي على 
اإلطالع على األخبار و االحتجاب عن اإلبصار وإجابة الدعوة يف و 

هي كرامات خاصة ال يعرفها إال اخلواص : الكرامة المعنوية  .احلال 
ا من عباد اهللا و هي كرامة العمل بشريعة القرآن وا  وأخريا .لتمسك 

و هي مخسة ؛ أوهلا دوام الذكر والطاعات بشرط : كرامة الصديقين 
االستقامة ؛ و الثانية الزهد يف الدنيا بإيثار القلة ؛ والثالثة جتديد 
اليقني مع املعارضات؛ و الرابعة وجود الوحشة مع األهل املضرة ؛ 

على املاء واخلامسة ما يظهر على األبدان من طي األرض واملشي 
وهذه الكرامات تظهر على من استقام يف ظاهره وإن كانت هيئة 

    .     )15(النفس يف باطنه
 : نوعية الطقوس الممارسة داخل الضريح -  5 – 2 – 2

طبيعتهما الطقوس كفعل اجتماعي وثقايف هلا بنية ووظيفة ترتبط 
    : ميكن تقسيم هذه الطقوس إىلباجملال الذي تتم فيه و 

اليت تشرتط " الشرعية"هي طقوس الزيارة  :مقبولة دينيا طقوس
االعرتاف بإنسانية الويل وموته الفعلي واألمر بالدعاء له ؛ وهذا النوع 
من الزيارة قليل وليست له شعبية ؛ وهناك من علماء السلفية من 

  يدخل زيارة األضرحة يف باب البدعة 
لرمسي خصوصا من طرف الدين ا :طقوس مسكوت عنها دينيا

املدعوم من طرف الدولة كإقامة احتفاالت ليلة القدر ببعض 
األضرحة أو إقامة مواسم صغرية داخل أو يف حميط بعض األضرحة 
ا بعض الفرق التابعة للزوايا مبناسبة عيد  مثل اخلرجات اليت تقوم 

  .املولد النبوي 
لكنها تبقى  :طقوس مرفوضة من طرف االتجاهات السلفية 

ا من طرف السلطة السياسية ومقبولة اجتماعيا أو على مسكوت عنه
دف  األقل ال حتارب بطرق فعلية؛ وهي تلك الطقوس اليت تتم 
حتقيق نفع صحي أو اجتماعي مقبول من طرف الرجل واملرأة على 
السواء كالقضاء على العقم أو تسهيل زواج البنت أو الشفاء من 

 .مرض ما

وخصوصا تلك اليت هلا عالقة  :طقوس مرفوضة دينيا واجتماعيا 
)16(بالسحر

.   
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  :الجانب الميداني للدراسة  -ثالثا 
اعتمدت الدراسة امليدانية على املنهج : منهج البحث  -  1 

الوصفي التحليلي و املنهج األنرتوبولوجي واملنهج الكيفي و املنهج 
  :املقارن من خالل توظيف األدوات التالية 

ليت كانت مطبقة مع جل املبحوثني سواء و ا:  المقابلة – 1 – 1 
م أو  تعلق األمر باملرضى املتداوين بالعالج التقليدي أو عائال

  .  ممارسي الطرائق الشعبية العالجية أو اإلخباريني  
اليت استهدفت تسجيل اإلمياءات : المالحظة المباشرة  - 2 – 1 

قابالت وطرح والتعابري وردود الفعل الفسيولوجية أثناء القيام بامل
مجع ه و األسئلة وترمجة دالالت ذلك كاالستجابة للبحث أو عدم

  .املعطيات احلقلية من خالل وصف طقوس العالج 
من خالل مرافقة املرضى إىل : المالحظة بالمعايشة  -  3 – 1 

مصادر العالج الشعيب سواء تعلق األمر بالرقية أو زيارة األضرحة و 
غرض التعمق أكثر يف مجع املادة ممارسة طقوس الشفاء معهم ب

  . اإلثنوغرافية 
دف تتبع املسار املرضي و العالجي  : سير الحياة - 4 – 1 

لفئات الدراسة منذ بداية ظهور األعراض األوىل مرورا بطلب أول 
  .  مساندة عالجية وصوال إىل االستقرار يف منوذج تكفل تقليدي معني

  : حدود الدراسة   -   2 
البحث عن  هوموضوع الدراسة : لحد الموضوعي ا - 1 – 2

رمزية العالج التقليدي بني الرقية الشرعية وزيارة األضرحة يف املخيال 
  . الشعيب 

أجري التحقيق امليداين بداية من الدراسة :  الزميالحد  - 2 – 2
جوان  مناالستطالعية إىل مرحلة تفريغ البيانات وتفسريها وحتليلها 

  . 2014إىل ماي  2013
  : مشلت البحث امليداين: الحد البشري   – 3 – 2
  .حاالت مصابة بالصرع  7
  .مرضى سرطان  6
  .حاالت تعاين القصور الكلوي  3

  ) .أحد أفراد العائلة ( مرافق للمريض  16
  .رقاة  10

  .أي القائم على الضريح " وكيل "  4
  .إخباريني من املنطقة  10

 :نطقة تيسمسيلت قراءة أنتروبولوجية لم -رابعا 

تعين و " تيسم " كبة من كلمتني األوىل تيسمسيلت لفظة بربرية مر   
. الشمس أي مكان غروب الشمس " سيلت " غروب و الثانية 

ذا االسم قبل  املنطقة معروفة جببل الونشريس الذي كان معروفا 
: " جميء الرومان ليحرف امسه عند الكتاب الرومانيني و يصبح 

لصعوبة تدوينه بالالتينية "  ANCHORARIUS" أنشوراريوس 
و يف املرحلة االستعمارية الفرنسية و . حسب صورته األصلية احمللية 

تسمية فياالر و هو الشائع  يهام أطلق عل 1908بالتحديد يف سنة 
 Vialar Antoineحاليا بني عامة الناس نسبة إىل البارون الفرنسي 

Etienne Augustan ( 1799 – 1868 )     . تقع تيسمسيلت يف
اهلضاب العليا بغرب الوطن بني والية عني الدفلة و شلف مشاال و 

مساحتها تقدر . اجللفة و تيارت جنوبا و املدية شرقا و غليزان غربا 
%  65؛ يغلب عليها الطابع اجلبلي بنسبة  2كلم   315137ب 

م و هي من  1987املشكل من جبل الونشريس الذي يرتفع ب 
 22دوائر و  8م و تضم  1984لواليات اليت تأسست سنة بني ا

   )17(. بلدية 
بالنسبة للمعتقد اخلاص بأسباب املرض و سبل التكفل الشعبية به  

فإننا نلحظ انتشارا واسعا لألضرحة و بالتحديد يف مدخل الوالية من 
 ؛ ضريح " قبب  5" ويسمى املوقع ب " تيارت " ناحية والية 

" الطلبة "؛ إضافة إىل تواجد الرقاة و ي عني الربجحب" سيدي خليفة "
  . )18(اخل... الذين يعاجلون عن طريق األحجبة والطالسم و اجلداول 

ضريح شرق مدينة اليقع : مجاله و كراماته : ضريح سيدي خليفة 
على مستوى هضبة منخفضة نسبيا على مقربة من " تيسمسيلت " 

موقع بعض األضرحة اليت  السكان حبي عني الربج على العكس من
نلحظ توزيعها على اجملاالت احملاذية للمدينة  ؛ يتميز بتوحيد اللون 
األخضر على كامل بنيته و بذلك هو خمتلف نوعا ما عن الصورة 
النمطية اليت نعرفها عن األضرحة كما يتميز خبمس مداخل عبارة عن 

لبوابة و اثنان أقواس تؤدي إىل املدخل الرئيسي ؛ ثالثة منها مقابلة ل
يكاد يكون قرب الويل الصاحل غري مالحظ و ال ميكننا . على اجلانبني 

أن جنزم بوجوده أو انعدامه ؛ و ما ميكن رصده هو اتساع املكان 
النوم هناك من أجل مراقبته  " الوكيل "املقابل للمرقد حيث يتسىن ل 

راض كما ميثل هذا املكان أيضا رمزية قدسية ملن يعانون من األم
دف تنزل بركة  املستعصية أين يقضون ليلة كاملة داخل الضريح 

.  وروح الويل على املصاب و الشفاء بفعل كراماته الالمتناهية 
سواء " سيدي خليفة " تتناقض السري اليت يرويها أهل املنطقة عن و 

تعلق األمر مبيالده و نسبه أو وفاته فهناك من يزعم أنه تويف يف 
و هناك من يقر مبوته يف مرحلة الشيخوخة لكن هناك مرحلة الشباب 

اتفاق حول نسبه الشريف إذ أنه يرجع إىل النيب عليه الصالة والسالم 
تعددة حسب مطلب كل من يلجأ امل؛ كما أن هناك إقرار بكراماته 

وفك  الشفاء من األسقامه يقصد يف طلب الصحة والعافية و إليه إذ أن
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اخلالص من العقم بل سهيل يف الزواج و والت احلسد السحر والعني و 
يعترب صاحب الشأن يف إحالل األمن و األمان على املنطقة حيث 
ا أن كل من مير جبانب الويل الصاحل هو  يعتقد العامة من القاطنني 
يف أمن حىت و إن كان غريب الديار و ال ميكن أن يتعرض لسوء من 

ا يف قدرته و نوره و اعتداء أو سرقة أو حادث ما دام قد توسم خري 
بركته ؛ و أيضا يسخر لتسليط العقوبات على اجلاين والعاصي 

   ."الثأر الرمزي والروحي" والظامل من خالل سلطته الروحية 
بكاريزميته و بركته هو الشايف من " سيدي خليفة " يكاد يكون 

األمراض و البديل عن الطبيب سواء يف حالة جناح أو فشل هذا 
قيام بدوره حيث أن الوصول إىل حتسن حالة املريض األخري يف ال

يكون بفعل الدعوات املتصاعدة إىل عنان مساء هذا الويل الصاحل 
بالنسبة أما . حسب املعتقد احمللي للفئات اليت مت التعامل معها 

فال ميكنه الغياب عن املقام وال " الوكيل " للقائم على شؤون الضريح 
ة الظروف املستعصية و هو بذلك يعتقد ينام بعيدا عنه حىت يف حال

أن مغادرته للضريح جتلب له السخط و األسى و املرض وسوء احلظ 
و حىت إن اضطر إىل ذلك فإنه حياول قدر اإلمكان العودة يف أسرع 

  .وقت الستكمال مهام اإلشراف و الرتتيب واستقبال الزوار 
  :نتائج الدراسة  - خامسا  

رضى الصرع الفئة األكثر طلبا للعالج يعترب م :النتيجة األولى 
الشعيب و ذلك أن هذا النوع من األمراض العصبية يتداخل و يتشابه 
إىل حد كبري مع أعراض املس حسب املعتقد احمللي خاصة بالنسبة 
لعرض فقدان الوعي و التشنج و االرجتاج ؛ حيث يدرك املالحظون 

ا انعكا س لتعرض املريض للنوبات الصرعية تلك التظاهرات على أ
للجن و هذا األخري يكون مسؤوال مباشرا عن طرح املريض أرضا 
وقيامه حبركات الإرادية خميفة على العكس من بقية األمراض املذكورة 

" . نسبيا " يف الدراسة و اليت تكون أعراضها غري مثرية للصدمة 
ولعله من بني أكرب الرباهني على متثل مرض الصرع على أنه مرض 

مبعىن أن املريض " الخطفة " ي بالدرجة األوىل هو تسميته ب روح
يتم خطفه و سرقه من عامله الواعي و رميه يف عامل األرواح الشيطانية 

و إذا أردنا  .بسبب عبث اجلن باملنطقة الصرعية بدماغ املصاب 
مع التدقيق يف تقسيم فئات مرضى الصرع فإننا سنتبع الرتتيب التايل 

  .الطب الرمسي بالعالج التقليدي  تزامنالدراسة فئات  العلم أن
 .حاالت  4: الرقية 

 .حالتني : زيارة األضرحة  

 .حالة واحدة : الرقية الشرعية بالتزامن مع زيارة األضرحة  

 : كالتايل   عوجلتفقد  الفئاتأما بقية 

 

  
  القصور الكلوي   السرطان

   حالتني تتبع الرقية
 حاالت ترتدد على الضريح  4

 زيارة األضرحة  تعتمدحاالت  3

  
هناك اختالفات جوهرية بني طقوس العالج  :النتيجة الثانية 

األضرحة  و يأيت توضيح بزيارة الرقية الشرعية و املعاجلة بالتقليدي 
  :ذلك فيما يلي 

  :الرقية الشرعية بالعالج  –أ 
ة يتفق املعاجلني التقليديني على أن األساليب الناجع :حالة الصرع 

 من خالل لعالج الصرع تتمثل يف تالوة القرآن الكرمي على املريض
ام املريض أو وضع يده  امه بني ظفر و حلم إ إدخال الراقي ظفر ا
على رأسه فيما خيص الرجال أما فيما يتعلق باألطفال فإما يتم تطبيق 
الطريقة األوىل أو يتم ضم الطفل إىل صدر املعاجل و تالوة القرآن 

أما النساء فيتم عالجهن من خالل ترك الراقي مسافة بسيطة  عليه ؛
ا وحضور أحد أقربائها مبثابة احملرم ؛  بينه و بني احلالة و يطلب سرت
إضافة إىل قراءة القرأن على املاء العادي أو ماء زمزم أو زيت الزيتون 
أو عسل النحلة و نصح املرضى باحملافظة على الصلوات و جتنب 

الفواحش و كذلك استعمال األحاديث النبوية الشريفة و املنكرات و 
األدعية املأثورة عن النيب عليه الصالة و السالم و كثرة األذان يف 
البيت و هناك من يستعمل العقدة املستوحاة من الطب النبوي 
الشريف و اليت تتكون من جمموعة من األعشاب الطبيعية اليت ختلط 

  . بعسل النحلة
ناتج عن سحر مفتعل فإن عالجه يكون من خالل إذا كان املس 

عترب السنا من ت والتقيؤ اإلرادي و الالإرادي عن طريق شربة السنا 
أنفع األدوية املسهلة ؛ فإذا كانت املادة السحرية مستقرة يف املعدة 
يتم استفراغها إما بالتقيؤ إن أمكن ذلك و إن مل يستطع املريض 

لو أن شيئا كان : " ه الصالة و السالم فبواسطة شربة السنا لقوله علي
؛ و بالنسبة لكيفية حتضري هذه " فيه شفاء من املوت لكان السنا 

الوصفة فإنه يتم غلي السنا يف لرت من املاء على النار و بعد غليها 
 3تصفى من التفل و ترتك حىت تربد مث يشرب منها املريض مقدار 

حنل إليها لتحليتها ؛ أكواب على الريق و باإلمكان إضافة عسل 
بعدها حيس املريض بإسهال شديد خيرج معه كل السحر املستقر يف 

  . )19(ساعة 22إىل  7ويظهر مفعول الدواء من  املعدة مع الفضالت
إذا كان تأثري السحر على الرأس كأن يكون السحر مشموما بواسطة 
عطر أو من خارج اجلسد و لكن اهلدف منه التاثري على الرأس 
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داث خياالت أو تومهات أو جنون أو غري ذلك من األمراض إلح
  . )20(اليت منشؤها الدماغ فيتم الشفاء عن طريق احلجامة 

يف هاتني احلالتني ال تكون : مرضى السرطان و القصور الكلوي 
و ال يكون هناك  األمور معقدة سواء تعلق األمر باملريض أو بالراقي

ور املرض نظرا لوضوح األعراض لبس يف حتديد األعراض و ال يف تص
األصل يف طلب العالج التقليدي يتمثل يف طبيعة إدراك  و إمنا

ا واليت ترجع إىل اإلصابة بالعني و احلسد  األسباب يف حد ذا
ودعوات الوالدين الساخطني و كذلك االعتقاد يف أن املرض هو 

متبعوا  ابتالء و امتحان من اهللا عز وجل؛ ويف كثري من األحيان يعتقد
العالج الشعيب أن عللهم اجلسدية متثل عقابا من اهللا و جزاءا هلم 

  .     على ما ارتكبوه سابقا حبقه و حبق الناس كالظلم
تتمثل طقوس الشفاء اليت تتم  :زيارة األضرحة بالعالج  –ب 

  :ممارستها على مستوى الضريح فيما يلي 
بوعيا ظنا منهم أن يف تنظيف مقام الويل أس و أهله مشاركة املريض

ذلك يساعد يف طرد األرواح الشريرة و عادة ما يكون ذلك مبقشة 
و اليت تكون مصنوعة من ورق الدوم " مصلحة تاع دوم " تقليدية 

الدوم مادة مقدسة تساهم يف شفاء فاملتواجد على مستوى األرياف 
  . املريض من خالل الغبار املتطاير على وجهه 

يح سواء تعلق األمر باملرضى أو مبرافقيهم  شعل الشموع داخل الضر 
ا  ومن بني .  مع التمتمة بكلمات ال يكاد يفقهها سوى املتلفظ 

نوصيك يا " : العبارات اليت مت رصدها عن طريق املالحظة باملشاركة 
يا " ؛ " سيدي خليفة تردلي صحتي و تبعد عليا الهم و الغبينة 

نيتي المرض و الغلبة سيدي جيتك بجاه الصالحين تنحي على ب
 .  " بزواجها  و تردلها صحيحتها و تفرحني 

دف ) احلليت –اجلاوي  –عود قمار ( تبخري الضريح بالبخور 
 .طرد األرواح الشريرة 

التودد للويل من خالل العطايا و اهلبات اليت يقدمها املريض و ذويه 
 . دف القيام بإصالحات على مستوى الضريح 

اء والثناء على الويل الصاحل بعبارات اخلضوع و اخلنوع التربك والدع
جيتك بجاه النبي محمد و بجاه الشرفة و نتا يا سيدي " : مثل 

شريف وطاهر وفيك الخير و على يدك الشفا رجعلي صحيحتي 
 . "  و نورلي وجهي راه المرض قهرني و مكان حاجة تقهرك 

مث ينظر الباب و يقف مقابل  الضريح يطلب من املريض أن يدخل 
إىل مسافة طويلة أمامه ليجري متجها إىل اخلارج دون أن يعرتض 
اك أو  طريقه أحد إىل أن يغمى عليه و يقع على األرض جراء اإل

 .التعثر و فور اسرتجاعه لوعيه يعتقد بأنه شفي من مرضه 

دف طرد اجلن و القضاء عليه   .التدحرج ثالث مرات بالضريح 

ى الضريح و غالبا ما يكون ديكا أسود أين ذبح طري على مستو 
أي القائمني على شؤون الضريح و الساهرين " اخلدام " يقدم إىل 

 .على خدمته و استقبال الوافدين إليه 

الوكيل " مبلغ من املال حسب قدرة كل فئة  ل  أي" الزيارة " تقدمي 
م "  ويل الدعاء هلم بالشفاء باسم البالذي  يساند املرضى و عائال

  .     الصاحل و بصوت مرتفع عموما 
بقاء املريض جبانب املرقد ليلية كاملة مع التلفظ بعبارات الثناء 

أي أن اجلن الذي يسكن "  التخدام "  والتوسل و هنا تتم عملية 
هذه (يبدأ يف الظهور و اخلروج من خالل هذا الطقس  املريض جسد

 )  . املمارسة خاصة مبرضى الصرع

يض مبقام الويل الصاحل ملدة ثالثة أيام و ليايل و لكن ليس مكوث املر 
اجلن و إمنا من أجل رؤية الويل يف املنام حيث تتنزل " ختدام " دف 

بركته على املريض من خالل الرؤيا و بالتايل يصل إىل الشفاء بعد 
 .تكرار هذا الطقس على فرتات متزامنة 

ل وضعه على الرأس أو من خالاملوجود خارج الضريح  رتابالتقديس 
) ة ( اجلبني و فركه حيث يوضع الرتاب بني الكفني و يقوم املريض 

بتمريره بني كافة أصابعه و قد يصل األمر إىل تناوله من طرف العديد 
 .من املرضى خاصة أولئك الذين يأسوا من الوصول إىل العالج

نم أو قد تكون من الغ(النذر بالذبح باسم الويل و توزيع الذبيحة 
على القائمني على الضريح و كذلك الزوار فور الوصول إىل ) البقر 

  .   الشفاء ؛ و عادة ما يكون املتكفل باملريض هو من يقوم بالنذر 
بضعة شعرات من رأس املريضة و شعلها بنار " نتف " نزع أو  

فرك  الشموع داخل املقام و التمتمة بكلمات بصوت جد خافت مث 
عموما يكون . مسح كامل الرأس و الوجه  و ابعكف اليدين واألص

هذا الطقس خاصا بالنساء اللوايت يعانني من الصرع الذي يعتربنه 
ذه الطريقة يتسبب الدخان املتصاعد من الشعر يف  مسا من اجلن و 

  .القضاء على املس الشيطاين حتت إمرة السلطة الروحية للويل الصاحل 
ضى داخل الضريح ظنا منهم أن تعليق مالبس أو أقمشة بعض املر 

بركة الويل الصاحل ستنعكس على هذه الثياب و تطهرها من كل ما 
يعرتيها من علل جسمية أو روحية و حينما يرجع املرضى مرة أخرى 
م بذلك يصلون إىل اخلالص من  ا فإ السرتجاع ألبستهم و يرتدو

م و آالمهم   .معانا

يف بعض األحيان إىل صراخ البكاء و العويل الذي ميكن أن يصل 
شديد ميكن مساعه من خارج الضريح و يكون هذا الطقس خاصا 
بالناس الذين مل يصلوا إىل الشفاء رغم مداومتهم على الزيارة 
فاإلحلاح يف الطلب و الدعاء مع التوجه حنو إظهار األمل و املعاناة 
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تالية يعد بدوره طريقة من طرق كسب رأفة الويل كأن تردد العبارة ال
يا سيدي ... يا سيدي خليفة أنا خديمتك راني مضرارة " : مثال 

يا ... عافرت المرض هاذاك حدي و هاذاك ما جاب جهدي 
 . " سيدي داوي ضري أنا مقدرتش و نتا قادر 

طلب الصفح و املغفرة و االعرتاف بالتقصري يف حق الويل و التعهد 
يعترب يف كثري من بااللتزام اجتاهه لتفادي غضبه و سخطه الذي 

 .  األحيان سببا يف اإلصابة بالعلل اجلسدية و الروحية على حد سواء 

يقف بعض املرضى حتت القبة مباشرة و النظر إىل أعالها و القيام 
 .جبمع اليدين و الدعاء 

أخذ عينة من األعشاب املتواجدة خارج الضريح و محلها للتربك 
لطة هذا األخري الروحية بكرامات الويل الصاحل على أساس أن س

 .تشمل اجملال احملاذي له مبا يف ذلك من تراب و أعشاب 

إن الوصول إىل الشفاء بفعل الربكات اليت تتنزل على املريض جراء   
جيعل العديد من الوافدين يسردون " سيدي  خليفة " زيارته ل 

حكاية مرضهم و سريورة عالجه الروحي و فعاليتها ملن يعانون من 
ة ليكون ذلك مبثابة تلقني و استدالل على قدرات مشا  كل مشا

وبركات منزلة من روح الويل و يتم ذلك استنادا على عملية االتصال 
إن طبيعة تصور املرض و عالجه . بني خمتلف الشرائح االجتماعية 

هي اليت حتدد اختيار منط معني للتكفل الشعيب و ذلك أن االعتقاد 
روحي بالدرجة األوىل يرتتب عليه إتباع مثال يف أن الصرع مرض 

النماذج العالجية اليت تأخذ نفس املنحى ؛ فهناك من املرضى من 
يلجأ إىل الرقية الشرعية على أساس أن اهللا ينزل من القرآن ما هو 

   شركا يعترب ألنهشفاء و رمحة للمؤمنني و يرفض التوجه لزيارة الضريح 
تم ب شرعية أو جواز و جند فئة أخرى من املرض. باهللا  ى ال 

. العالج عن طريق زيارة األضرحة بقدر ما يهمها الوصول إىل الشفاء
  .   و هذا ما يعين أن العالج التقليدي حتكمه العديد من املعايري الدينية

 :مناقشة 

زيارة األضرحة راسخ و متجذر يف خميال وممارسات بالعالج التقليدي 
ت كمرجعية ثقافية اجتماعية ورمزية حاالت الدراسة أفراد و مجاعا

دينية حيكمها التفكري اجلمعي و الرصيد الرتاثي املتوارث من السلف 
إىل اخللف عن طريق كل من عملية االتصال و التنشئة االجتماعية 
والتلقني الشفهي فاملرض ال يعكس جمرد معاناة حصرية على املريض 

 النسيج االجتماعي و إمنا يشكل قطعا و بدون أدىن شك اختالال يف
بأكمله ؛ حيث جند أن العائلة تبحث هي األخرى عن اخلالص 
ا بشىت األساليب  لفلذات أكبادها من املعاناة اجلسمية اليت يعيشو
مبا تناقلوه عن أجدادهم و ترسخ يف تصورهم ؛ إضافة إىل أن العالج 
الشعيب مكلل بالعديد من اجلوانب النفسية حيث أنه جيسد البحث 

ن األمل يف الشفاء و العمل على حتسني الوضع النفسي الذي ع
عادة ما يكون مضطربا بفعل االنعكاسات السلبية للمرض على 
حامليه كنظرة اجملتمع فمثال احلالة األوىل من الدراسة تدرك يقينا أن 
إصابتها مبرض الصرع تنتج عن خلل يف اجلهاز العصيب و ال عالقة 

و مع ذلك تداوم على العالج الشعيب  لذلك باجلوانب الالمرئية
دف الوصول إىل نوع من االستقرار النفسي الذي عادة ما يكون 
مضطربا بفعل وصمة العار املتعلقة به جراء االعتقاد يف انتماءه إىل  

كما أن املمارسات العالجية التقليدية تعرب عن . كل ما هو روحي 
تمع الواحد مهما وصل الوحدة و التماسك والتضامن بني أفراد اجمل

  . تطور املستويات التعليمية واألكادميية 
إذن يعترب مرض الصرع أكثر األمراض انتماءا إىل اجملال الروحي 
والغييب حسب املعتقد احمللي مقارنة باألمراض األخرى اليت تنساق 
  إىل األساليب الروحية للتكفل نتيجة لتصور األسباب و ليس املاهية 

رحة ليست وليدة العصر و إمنا متثل مسارا تارخييا مشبعا إن زيارة األض
بالطقوس و الدالالت املعرفية و النفسية والسوسيو ثقافية ؛ وتواجدها 
على مستوى نطاقات واسعة من الرتاب الوطين ألكرب دليل على 
متسك خمتلف الفئات بتقاليد اجملتمع اليت تعد مرياثا حممال برصيد 

الطرائق الشعبية اليت مل تندثر مع الزمن عالجي يعكس جمموعة من 
ومل ميحوها تطور الطب و فنياته العالجية ؛ فمقابل ما نلحظه من 
اخرتاعات و ابتكارات فيم خيص تصنيف األدوية و تطوير تراكيبها 
الكيميائية إال أن ذلك مل يكن كفيال جبعل املرضى و خاصة 

م يصدون و يعرضون عن القيام جبملة ما حي ثه عليهم انتمائهم عائال
اإلثين و العريف من عادات و عالجات تستوجب اخلضوع و اخلنوع 
لسلطة الويل الصاحل الروحية و رمزيته املطلقة و قدرته اخلارقة على 

م  هحتقيق مطالبهم جلها مع الرتكيز على حث على صون صحة أبدا
يان وأرواحهم و إحالل بركته و رضوانه عليهم ؛ ففي الكثري من األح

يعتقد بعض األهايل أن مرض أبنائهم يعود إىل سخط الويل الصاحل 
م املادية و اجلسدية و املعنوية للتكفري عن  وبالتايل يكرسون طاقا
خطاياهم اجتاهه و ذلك من خالل االعتكاف على متشيط مقامه 
وتنظيفه و تبخريه بالبخور و طلب الصفح و الغفران منه والتعهد 

ان على إرضائه بالذبائح و الوفاء له بالزيارة وتوزيع بالعمل قدر اإلمك
  .الغنائم 

حسب وصف " ألصحاب األرواح الطاهرة " ال يقتصر توزيع املراقد 
أغلب املبحوثني فقط على اجملاالت الريفية ؛ بل تعد النطاقات 
احلضرية هي األخرى جماال خصبا ملمارسة العقاد الشعائرية اخلاصة 

هي األخرى منوذجا " تيسمسيلت " منطقة  باألضرحة حيث تعترب
حيا يعكس واقع العالجات الشعبية مبا حتمله من وظائف قائمة 
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املتضرع و ) املريض ( الروحي بني املتضرع أساسا على عملية االتصال 
الرمزية ة الدينية و بني صاحب املرقد ذو السلط؛ و ) الويل الصاحل ( به 

ل القائم بني عناصر املثلث و اهللا سبحانه و تعاىل و هذا التفاع
العالجي يعد حقيقة معاشة بالنسبة ملن يرتدد على الضريح متومسا يف 

  .الشفاء بغض النظر عن املوانع الدينية أو الشرعية 
مازالت حمل جدل و نقاش بالنسبة " سيدي خليفة " إن حقيقة دفن 

ية لسكان املنطقة و مع ذلك يعترب هذا البعد تابو من تابوهات الروا
الغامضة للويل الصاحل حيث ال يتجرأ أحد على طرق باب السؤال 
عن إمكانية أو انعدام رقوده باحملل ؛ و حىت يف حالة غياب املرقد 
الفعلي غري أنه ميكننا القول أن السلطة الروحية الالمادية من خالل 

باألسطورة املؤسسة هي اليت تدفع " كليفرورد غريتز " ما يسميه 
إىل توكيله يف كافة أمور دنياهم ؛ كما أن حبثهم املتواصل الناس دفعا 

عن األمل يف الشفاء يعترب من بني أكثر الدوافع إحلاحا على 
التمسك بشخصيته األسطورية بعد أن عجز الطب عن إقناعهم 

مهم اجلسدي املتضرر     .  بإجابات و حلول مرضية لفضول 
  :   خاتمة 

تجذرة يف الزمن و ممارسات العالج إن اخللفية األنرتوبولوجية امل 
زيارة األضرحة  و إن طرأت عليها بعض باالسرتقاء أو بالشعيب سواء 

ا تنقل و تتوارث أبا عن جد و حىت إن مل تكن  التغيريات غري أ
باحلجم و اإلقبال الذي بدأت به يف املراحل األوىل إال أننا نستطيع 

ا استمرت حىت الوقت الراهن و  من جيل إىل جيل  داولتتالقول أ
فهي تلعب دورا أساسيا يف تلقني لتنشئة االجتماعية  ا عناصرعرب 

و تعترب الرموز و املعتقدات  ؛ الفرد كل املعطيات السوسيو ثقافية
الشعبية و األساطري و العادات و التقاليد و اللغة و املعاين و القيم 

غر أوال واملتمثل وحىت التمثالت أهم ما يكتسبه الفرد من حميطه األص
يف األسرة و ثانيا احمليط األكرب و هو اجملتمع ؛ و إذا اعتربنا أن 

تلك العملية اليت تعرب عن اإلنتاج الفكري واالجتماعي  التمثالت هي
حبيث يستوعب فيها الذهن جمموعة من املعطيات اليت يستمدها من 
 العامل اخلارجي الذي يتفاعل معه الفرد و يضفي عليها مسات
شخصيته اخلاصة ؛ و بالتايل تتشكل لدى الفرد نتيجة االحتكاك 
بني ما هو داخلي و خارجي صورة معينة عن هذه املعطيات املوجودة 
يف اجملتمع تصبح بالتايل متثال هلا ؛ فإن متثالت املرض مهما كان نوعه 
يدخل ضمن هذا اإلطار مبمارساته العالجية التقليدية املتعارف عليها 

  .ا اجتماعي
مل غييب المرئي و املتضمن للجن ال ميكننا تأكيد أو نفي وجود عا

األرواح كما أنه ال حيق لنا احلكم على فعالية و شرعية املمارسات و 
العالجية التقليدية خاصة تلك املنصبة على زيارة األضرحة و يبقى 

الوصف بدورنا كباحثني أنرتوبولوجيني هو تناول الظاهرة بالدراسة 
ل املونوغرايف الذي مفاده أن هناك فئة اجتماعية  تعاين والتحلي

مشاكل صحية و تعتقد يف عجز الطب الرمسي عن إقصائها وختليص 
املريض من عبئها مستنجدين يف ذلك حبلول أو بدائل عالجية مغايرة 

مل حت ةاألخري  هو ذلك أن هذ العلوم الطبيةمتاما ملا ينص عليه رواد 
املرضى و يزيدهم غما على غم ؛ وتواجدهم  ثقال يتجاوز بكثري آالم
ميدهم بنفس جديد و أمل يف  خاصة املراقد مبواقع املداواة الروحية

هذه . الوصول إىل الشفاء مع دعم أسري مستمد من الثقافة األم 
األخرية خمتصة مبنطقة مشال إفريقيا عموما و اجملتمع اجلزائري على 

ل أساطريه و اعتقاداته يرسخ وجه التحديد فاملخيال الشعيب من خال
هذه التمثالت اليت تكون حاضرة يف كل زمان و مكان حىت و إن 

كارل يونغ حيتفظ بكل   حسبالنسب و الالشعور اجلمعي  تفاوتت
ة املعتقدات والعادات والتقاليد و القيم اليت تشرتك فيها مجاعة معين

ة بالصحة لعل من بني أهم املعتقدات التصورات االجتماعية املتعلقو 
نغفل حقيقة وجود هذه اإلدراكات و املرض ولذلك ال جيب أن 

ا و بشكل و  املفاهيم املتعلقة باالعتالل اجلسدي يف جمتمعاتنا أل
ا حاضرة  ميداين ملموس وحىت إن مل تعم كل أفراد اجملتمع إال أ
وتفرض نفسها يف واقعنا املعاش شئنا أم أبينا ؛  فاملعىن الذي يعطيه 

د إلصابة فيزيقية معينة يعكس مستوى الفكر االجتماعي األفرا
ذه الفئة حول ممارسات الصحة و املرض    . اخلاص 
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 المؤسسة االقتصادية العمومية في الجزائر
  دراسة تأصيلية

 غليزان ،املركز اجلامعي أمحد زبانة  ،درامشية لمياء. أ                              

    2وهران ،حممد بن أمحدجامعة   ،بلقاسمي فاطمة. د                                   
  المقدمة 

                         ً      ً                  شغلت املؤسسة االقتصادية حيزا  معتربا  يف كتابات وأعمال 
م األيديولوجية باعتبارها  االقتصاديني واالجتماعيني مبختلف اجتاها
ا تعرب عن  النواة األساسية يف النشاط االقتصادي للمجتمع، كما أ

ت اجتماعية، ألن العملية اإلنتاجية داخلها تتم ضمن جمموعة عالقا
   . )1(من العناصر البشرية واملادية والبيئية املتعاملة فيما بينها 

ويؤكد رتيميأن اجلزائر  إبان االستقالل مباشرة، عرفت وضعية أقل   
ا أزمة متعددة األوجه، مست اجلانب اإلقتصادي  ما يقال عنها  أ

حيث كان على الدول اجلزائرية آنذاك . الثقايف وغريهاواإلجتماعي و 
                              ً                        البحث عن طرق تسمح باخلروج تدرجييا  من هذه االزمة املعقدة مث 

ومن املؤسسات اليت .  )2(الدخول فيما بعد يف تنمية اقتصادية شاملة
تتحمل العبئ الكبري من االزمة هي املؤسسة االقتصادية، فقد عملت 

على القيام بالعديد من اإلصالحات والتغيريات اجلزائر يف تلك الفرتة 
           ً وهذا إنطالقا  ). سياسية، واقتصادية، وغريها(على عدة مستويات ، 

  . من املنهج اإلقتصادي واإلجتماعي املتبىن آنذاك
ً       ً                    اختدت املؤسسات أشكاال  وامناطا  خمتلفة، وشكل دورها لقد                           

ً       ً                           جماال  واسعا  كالدور اإلقتصادي واإلجتماعي  ومنه ال ميكن التطرق إىل   
موضوع املؤسسة االقتصادية العمومية إال بعد املرور على مدخل 

    . يشمل عناصر تعريف املؤسسة وأشكاهلا املختلفة
 المؤسسة اإلقتصادية وأشكالها: أوال

  في تعريف ووصف المؤسسة االقتصادية  -1
معينة ميكن ان يتم بسهولة  إن عملية وصف مؤسسة اقتصادية

مؤسسة زراعية، صناعية : ذا أخدنا حالة حقيقية منفردة مثلوذلك إ
أو جتارية أو خدماتية، وقد تكون مؤسسة عامة أو خاصة، ولكن 
حصر كل أنواع املؤسسة وفروعها االقتصادية وأحجامها وأهدافها 

 :)3(                                         ً               املختلفة يف تعريف واحد من الصعوبة مبكان نظرا  لألسباب التالية

رفه املؤسسة االقتصادية يف طريق تنظيمها التطور املستمر الذي تع .1
  .وأشكاهلا القانونية منذ ظهورها

 .اتساع نشاط املؤسسة االقتصادية .2

اختالف االجتاهات االقتصادية واأليديولوجية، حيث يربز جليا  .3
م للمؤسسة واالقتصاديني  عند االقتصاديني االشرتاكيني ونظر

 .الرأمساليني يف إعطاء تعريفات خمتلفة

  

  
ا ) François Perroux(    ُ         نه ي عرف بريو وم شكل " املؤسسة بأ

تدمج أسعار ) Patrimoine( إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة 
خمتلف عوامل اإلنتاج املقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك 
دف بيع سلعة أو خدمات يف السوق، من أجل احلصول  املؤسسة 

  )4("ني من األسعارعلى دخل نقدي ينتج عن الفرق بني سلسلت

إن املؤسسة : " حيث يقول) M.Lebreton" (كما يعرفها لربتون 
تعين كل شكل شكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، ويقرتح نفسه 

هربرت سبنسر " وحسب تعبري".  )5(إلنتاج سلع أو خدمات للسوق
)H.Spencer" : ( تشه املؤسسة العضو أو اجلهاز الذي ينجز

  )6("عوظائف مهمة للمجتم
ا جمموعة من االفراد يعملون على حتويل  كما تعرف املؤسسة على أ

ا  )7(مدخالت إىل خمرجات منظمة تنسق بني رأس املال " أو كو
، ويتمثل هدفها يف حتقيق أكرب عائد ممكن من "والكفاءات األخرى

رأس املال املستثمر، تدار يف أغلب األحيان من قبل فريق إداري 
نة من االستقاللية يف حتديد اسرتاتيجيتها وتنسيق ميتلك درجة معي

ا املتمثلة يف تقدمي سلع وخدمات يف بيئة حمددة   . نشاطا
) الجزائر( وسنتناول فيما يلي أنواع المؤسسات في بيئتنا  1-1

  : حاليا أو التي ستكون على المدى القريب، والتي تنقسم إلى
  : تصنيف المؤسسة حسب الحجم/ أ -

تصميف على فرضية أن احلجم يؤثر على طبيعة ويقوم هذا ال
، ومنه  )8(التنظيم ومنط العالقات الداخلية بني اإلدارات 

ا سلوك تنظيمي  فاملؤسسات ذات احلجم املتماثل يسود 
متماثل، ولإلشارة ومن اجل التصنيف حسب احلجم ميكن 
االعتماد على مجلة من املتغريات، فالتصنيف حبسب هذا املعيار 

ل إىل درجة التوحيد يف كل القطاعات، فاملؤسسة املتوسطة مل يص
يف قطاع معني قد تعد صغرية احلجم يف قطاع آخر، وهذا راجع 

 : لكون التصنيف قائم على مجلة من املتغريات منها

 حجم رأس املال، عدد العمال، وهذا األخري هو : عوامل االنتاج
ً                 األكثر استعماال  يف تصنيف املؤسسات             .  

 أي حجم األرباح احملققة، والقيمة املضافة: ةاملردودي . 

 حجم النشاط، ويستدل عنه حبجم رقم األعمال . 
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وهي تلك املؤسسات اليت ال يزيد عدد :  المؤسسات الصغيرة 1
ا وغالبا  ما يكون  10أفرادها عن                                      ً         يتوىل فرد واحد من بينهم إدار

ة املدير هو نفسه املالك، ويسود هذا النمط من املؤسسات عاد
يف القطاع احلريف والزراعي، وكل قطاع التجارة الصغرية، ويف 
الغالب ختضع هذه املؤسسات حمليطها اخلارجي املباشر فوجودها 
ا على ضمان االستمرار من خالل استجابتها  مرهون مبدى قدر
للطلب اخلارجي الذي ال يتعدي دوما السوق احمللي، واملالحظ 

    ً     ً           طابعا  رمسيا  مع بداية أن هذا النوع من املؤسسات أخذ 
، باجلزائر من خالل اهتمام 1990التسعينات من القرن املاضي 

الدولة بإنشاء مؤسسات تشغيل الشباب، ومؤسسات جمهرية 
 . عائلية أو أسرية يف غالب االحيان داخل البيوت

 500و 10وهي اليت تضم ما بني : )9(المؤسسات المتوسطة 2
ا غاليا  ما فردا وتتميز بعدم الفصل بني املل                          ً     كية والتسيري، ذلك أ

م القائمون على  تكون ذات منشأ عائلي فيكون املالكون هم ذا
شؤون التسيري والتصرف يف كل األمور مهما كانت جزئية 
ا  وصغرية مما جيعل هذه املؤسسات تعاين من زيادة صعوبا
ومشاكلها كلما زاد حجم مستخدميها وذلك نتيجة مركزية 

                                           ً ارة، فكل القضايا مهما كانت ال بد وأن متر حتما  التسيري واإلد
على املالكني مباشرة، ولإلشارة هذه احلالة مرتبطة باخللفية 
الثقافية للمؤسسني أو املالكني من جهة وثقافة املستخدمني 

وتعرف هذه . الذين مث توظيفهم وانتقاؤهم لاللتحاق باملؤسسة
ملالكون ال يعرفون املؤسسات مشكلة يف التسيري وهذا كلما كان ا

وال ينفذون قواعد ومبادئ علوم التسيري خاصة تسيري املوارد 
البشرية، وفق نظرة نفسية أي االهتمام بالبعد الثقايف للمكونة 

  . البشرية
وهي تلك املؤسسات اليت تتوفر على أكثر  :المؤسسات الكبيرة 3

ا يف الغالب  500من  مستخدم، ونتيجة لكرب حجمها فإ
كل شركات مسامهة مبعىن أن مالكها كثريون، بعدد تكون يف ش

مالك األسهم، مما يتيح هلا قدرات مالية كبرية، وكنتيجة لكثرة 
املالك فإن التسيري الفعلي هلا يكون بني أيدي مسريين تقنقراطيني 

  . )10(يتمتعون جبدية أكرب يف إدارة شؤون املؤسسة
قسم وت: وهناك تصنيف آخر للمؤسسات حسب الملكية/ ب

المؤسسات حسب ملكية وسائل االنتاج وفق ما يحدده 
 : القانون الى نوعين 

  . مؤسسات القطاع الخاص/ 1
  . مؤسسات القطاع العام/ 2

وقد تعددت تعاريف : المؤسسات العمومية االقتصادية/ ج
ا، فمنها املؤسسات العامة  املؤسسات العمومية بتعدد وانواع ذا

، )EPE( )11( العامة االقتصادية  واملؤسسات) EPP( اإلدارية 
، ) SPA( ،)EPE(واملؤسسات العامة االقتاصدية ذات األسهم 

كما ختتلف التسميات هذه املؤسسات حسب تواجدها بني 
  . دول رأمسالية متقدمة، أو دول نامية، أو دول اشرتاكبة

وهناك العديد من التصنيفات االخرى واملختلفة للمؤسسات اليت 
كات التوصية باالسهم، والشركات ذات املسؤولية نذكر منها شر 

  . احملدودة، وشركات االموال احملدودة
  : المؤسسة والبيئة  2-1

بات من املؤكد أن تأثري البيئة على املؤسسة أصبح واضحا، وميكن 
ا القوى أو املتغريات البيئية اليت تتأثر  تعريف البيئة اخلارجية كو

طرة عليها، لكن ميكنها االستفادة ا املنشاة وال تستطيع السي
، وميكن أن نصنف هذه املتغريات إىل إيكولوجية )12(منها 

اقتصادية، سياسية قانونية اجتماعية، وإذا اعتربنا التحول الذي 
، فإن التسيري صار )يف ظل العوملة( تعرفه االبيئة احمليطة باملؤسسة 

نب معقدا يفرض على املسريين ليس فقط االهتمام باجلا
الداخلي للمؤسسة بل تفرض االهتمام بالبيئة اخلارجية على 

ا ومهما كانت وضعية تلك املتغريات  مستقرة، (اختالف متغريا
، والقيام بتحليلها للخروج )13( )غري مستقرة، مؤقتة أو متقلبة

ببيانات أكثر دقة قبل اختاد أي قرار، وذلك وفق نظرة ثاقبة 
اعي ينبين على تفاعل عديد حلقيقة أن املؤسسة كيان اجتم

  . األنشطة
  ومرحلة اإلصالحاتالمؤسسة االقتصادية العمومية : ثانيا 

  :تجربة المؤسسة العمومية الجزائرية  -2
عرفت مرحلة ما بعد االستقالل الوطين وحىت السبعينات حتوالت 
عديدة وعميقة يف خمتلف جوانب احلياة، واليت كانت مبنية على 

ولوجية أصبح إظهارها وتعميقها يف الواقع مبادئ وخملفات وإيدي
ضرورة حسب ظروف تلك املرحلة واجلزائر من بني الدول اليت تبنت 
املنهج االشرتاكي كمنهج إيديولوجي وهذا االختيار يثبت نفسه يف 
العديد من النصوص األساسية للدولة ابتداء من مؤمتر الصومام 

الذايت للمؤسسات الذي أشار يف بعض وثائقه إىل التسيري  1956
ذا بل لتقييم وتنظيم الثورة  . اخلاصة، رغم أن هذا املؤمتر مل يأت 

ومن اجل حتقيق االشرتاكية والوصول إىل األهداف املرجوة منها طبقا 
لتطلعات املسؤولني واجملتمع آنذاك، فقد رأى هؤالء عدة وسائل 

انت تضطلع يذلك يف إطار اسرتاجتية تنمية متكاملة، وهي اليت ك
متضمنة يف املواثيق الوطنية، وأكثر ظهور يف خطب الرئيس الراحل 
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حيث  1966هواري بومدبن يف فرتة حكمه، وخاصة ابتداء من 
ربط بني االقتصاد الوطين واستغالل ثروات البالد من أجل فائدة 

  . )14( )1968-02-24باتنة ( اجملتمع فقط 
التطور ملختلف  وال يتم استغالل ثروات البالد إال بربطها مع

القطاعات االقتصادية وخاصة ذات األثر الفعال يف التنمية، وبذلك  
كانت اسرتاجتية التنمية الوطنية مقتبسة من الفكر االسرتاتيجي، 
والنموذج املتبىن هو منوذج التنمية املستقلة وهو املعتمد كلية على 

دف الصناعة املكثفة الثقيلة أو الصناعة املصنعة واليت كانت 
  :)15(إىل
والذي كان يهدف إىل اسرتجاع الثروات : االستغالل االقتصادي )1

  . وملكية وسائل االنتاج من طرف اجملتمع
ال تتم عملية ترقية االنسان إال : التطور االجتماعي واالشرتاكي )2

بإنشاء صناعات منتجة لوسائل االنتاج، واملسمات بالصناعات 
ة واحلديدية تعمل على توفري القاعدية، فمثال الصناعات امليكانيكي

 . مواد أولية، وإمكانيات لعدة فروع من الصناعات األخرى

وهو حتويل االقتصاد أو أغلبية :  التحول العميق للمجتمع )3
النشاطات االقتصادية واملؤسسات سواء بالتأميم الكلي أو 

  . )16(اجلزئي

رعي األول وبتوفر أهم العناصر لالنطالقة يف التنمية، كان املخطط البا
-1967بعد املخطط التجرييب الثالثي (  1970-1973
من أجل االنطالق يف انشاء جزء كبري من املؤسسات اليت ) 1968

اء مركب احلجار،  تعترب القاعدة األساسية لالقتصاد الوطين، مثل إ
ومركب أرزيو وسكيكدة للمحروقات، سيديي بلعباس وقسنطينة 

وكانت االستثمارات يف نفس االجتاه يف . للصناعة امليكانيكية وغريها
حيث مت االهتمام ) 1977-1974( املخطط الرباعي الثاين 

وكانت املؤسسات اجلزائرية يف مرحلة السبعينات عرفت  . بالصناعة
أغلبها مشاكل التأقلم مع التكنولوجيا احلديثة من جهة، ومع حميط 

للعمل وحتسني                                            ً  العمال اجلديد الذين نزح أغلبهم من األرياف طلبا  
والذين جلبوا معهم قيما تقليدية وسلوكات غري . ظروف املعيشة

ولعل من اهم أسباب النزوح الذي  . مطابقة للمحيط الصناعي
   :عرفته الجزائر في تلك الفترة

  . الطلب املتزايد لليد العاملة يف الصناعة مع ارتفاع األجور فيها  - أ
الحني يضطرون نقص الوسائل اخلاصة بالزراعة مما جعل الف  - ب

 . لالستغناء عن أرضهم

عرفت املرحلة اهتمام كبري من طرف الدولة بالصناعة على   - ت
ضافة إىل عمل  . حساب قطاعات أخرى ولو يف املرحلة األوىل

قانون التطور إذ كلما تطور قطاع اقتصادي من القطاعات الثالثة 

اع زراعية، صناعية ، خدماتية، نرزحت إليه اليد العاملة من القط
الذي أسفله ، ويف هذه املرحلة من التنمية تكون حميط اقتصادي 

 .جديد حول املؤسسة االقتصادية الوطنية

المؤسسة العمومية في مرحلة التسيير االشتراكي  1-2
 : والصعوبات التي واجهتها

بعد وضع الشروط الضرورية للمؤسسة االشرتاكية، وحتول هيكلها 
ا أصبحت تسمى باملؤسسة          ً        ً      املسرية تسريا  اشرتاكيا  حسب  وقانو

قانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات، تعرف املؤسسة اإلشرتاكية 
ا املؤسسة اليت يتكون جمموع تراثها من األموال العامة، هي ملك  بأ
للدولة اليت متثل اجلماعة الوطنية، وتسري حسب مبادئ التسيري 

الستغالل االشرتاكي فهي شخصية معنوية هلا شخصية مدنية، وا
املايل، وتضم وحدة أو عدة وحدات، حتدث مبوجب مرسوم باستثناء 

  . )17(املؤسسات اليت هلا أمهية وطنية واليت حتدث مبوجب القانون
ومن أهداف نظام التسيري االشرتاكي للمؤسسات إعادة            

تنظيم العالقات بني العمال واملسريين يف املؤسسات الصناعية، وذلك 
يد على أساس ضرورة مشاركة العمال إىل جانب اإلداريني بالتأك

تؤدي إىل نتائج جيدة، كما تساعد على التخلص من أي تفكري قد 
يؤدي إىل سيطرة بريوقراطية أو تقنوقراطية وكان يهدف نظام التسيري 

  : االشرتاكي للمؤسسات إىل إعادة تنظيم املؤسسات الصناعية وفق 
  إىل جانب دورهم كمنتجنيمشاركة العمال يف التسيري.  
 حتديد أساليب وتقنيات تسيري املؤسسات الصناعية . 

ويأيت معىن  التسيري يف املؤسسة يف مرتبة أقل من مرتبة التخطيط 
والتوجيه، إذ يشمل العمليات اإلدارية قصرية املدى، ويتعلق بتنفيذ 
اخلطط املتوسطة، على شكل الربامج السنوية، اليت يتم وضعها 

( بة تنفيدها اليومي من خالل اإلدارات األقرب إىل القاعدة ومراق
وتوجيهها ومتابعتها بتدخل املستوى ) إدارة الشراء، التخزين، اإلنتاج

األعلى لإلدارة سواء عن طريق تقارير، أو إعطاء التوجيهات العامة 
 . )18(ملديري املصاحل

   ً     اتيا  وال         ً   ليس تسيريا  ذبأنه  ُ                             وي عرف التسيري االشرتاكي للمؤسسات 
     ً                                                         تسيريا  مشرتكا، انه جتربة حتاول ابراز السلطة االقتصادية للعمال داخل 
ا ككيانات لإلنتاج حبيث أعمال  املؤسسة، اليت تعترب يف حد ذا
التنمية فيها حمددة من خالل طرف احلكومة، وهذا التصور للتسيري 
 االشرتاكي جيعل منه نقطة متفصل ملصاحل اجملتمع املمثل بالدولة

  . )19(بواسطة اإلطارات املسريين، الذين تقوم بتعيينهم 
) 1975-1974( وعلى إثر تقارير الندوة الوطنية األوىل والثانية 

، وكذا تصرحيات املسؤولني آنذاك أن املؤسسة املسرية 1979والثالثة 
      ً                                            اشرتاكيا  عرفت مشاكل جدية سامهت يف ارتفاع نزاعات داخل 
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االنتاج إثر اإلمهال أو توقفات عن  املؤسسات وأدت إىل تعطل يف
  . العمل
افتقرت املؤسسة االقتصادية لسلم املناصب، السلم الوطين لقد 

، إذ جاء يف فرتة )20( 1978للمناصب النموذجية مل يصدر إال يف 
متأخرة، ومل يتم تطبيقه إال بعد هذا التاريخ، ومنه كانت العشوائية يف 

ها مبؤشرات تقنية عن نشاط حتديد املناصب واألجور، وعدم ربط
ومرد ودية املؤسسة، مما خلق فوارق كبرية بني املؤسسات لنفس 
املناصب وداخل نفس املؤسسة يف أحيان أخرى، وهو ما كان له أثر 
سليب على سري اإلنتاج يف املؤسسات وبروز نزاعات وخالفات مع 

م  اإلدارة، إظافة إىل حركة عالية سريعة بني الفروع أو القطاعات جتذ
  . يف ذلك األجور املرتفعة

أما العنصر الثاين الذي ميثل صعوبة تقييم األفراد، وربط مناصب 
ا، وباجلانب االجتماعي  العمال باخلطة الوطنية للتنمية وتوجها

حيث مل تكن سياسة التشغيل ختضع ملبادئ عقالنية . والسياسي
ارة تشكو من فكانت اإلد . اقتصادية سواء من حيث العدد والنوعية

نوعية التكنولوجيا املستعملة وحجم املؤسسات إضافة إىل نقص 
اإلطارات املتوسطة على مستوى املؤسسات، نظرا لعدم مسايرة نظام 
التكوين يف البالد لواقع التنمية الوطنية، مما خلق فجوة يف التأخري بني 

ات قمة اإلدارة والقاعدة مع غياب االتصال، وسوء فهم تنفيذ القرار 
لعلومات من طرف العمال يف النظام التقين أو اإلنتاجي ملوا

ومع عدم خضوع نظام التشغيل واألجور إىل القواعد  ،)21(باخلصوص
  . العلمية واإلدارية اليت تتميز بالعقالنية وربطها بوضعية املؤسسة

العديد من بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية فترة السبعينات  مرت
ا، وهذا ناتج ع:  المشاكل منها دم مالئمة املناصب ألصحا

للنقص يف التكوين من ناحية تقنيات التكوين على نوع اآلالت ذات 
، إضافة إىل أن التكنولوجيا املستوردة مل  تأخذ )22(تكنولوجيا معينة

خاصة وأن  سياسة . بعني االعتبار نوع التكوين املوجود يف اجلزائر
واملنتوج يف ، ة املفتاح يف اليدتكوين التكنولوجيا املكثفة وسياس

يف شكل جتهيزات وخربة أو  التكنولوجيا املستوردةكانت و  .  )23(اليد
تكوين ضعيف، إىل جانب غياب العقالنية يف تسيري خمزون املؤسسة، 
حيث قد يصل املخزون إىل ما يزيد عن قيمة عدة شهور من رقم 

  . اعمال املؤسسة
  : تصادية العمومية مرحلة إصالحات المؤسسة اإلق 2-2

وصلت املؤسسة االشرتاكية إىل نقطة كان فيها اختاد إجراءات وحلول 
للخروج من الصعوبات واملشاكل اليت تراكمت عرب السنني، وكانت 
االجراءات اليت صدرت يف بداية الثمانينات وطبقت ابتداء من اخلطة 

تدعى بإعادة اهليكلة العضوية  1984-1980اخلماسية االوىل 

اية الثمانينات و  لتبدأ إصالحات  1988املالية واليت استمرت إىل 
  . )24(أخرى

ومن األسباب الدافعة لتبين سياسة إعادة اهليكلة هي الوضعية اليت  
ا املؤسسة الوطنية من جهة، ووضعية االقتصاد الوطين   كانت متر 
ككل من جهة أخرى، فقد كانت املؤسسات تشكو من ضعف 

، كما أن االقتصاد الوطين كان يتميز يف نفس تسيريها الداخلي
وكان . الوقت جبهاز إنتاج عمومي غري كفوء وذي تكاليف مرتفعة

من الضروري تغيري نظام التسيري بنظام جديد يوفر الشروط املالئمة 
  . لتحسني التسيري يف املؤسسة الوطنية

وإذا كان اإلمجاع على ضرورة حتسني تنظيم وتسيري املؤسسات 
نية يف تلك املرحلة موجودا سواء على املستوى املركزي أو مستوى الوط

ذه العملية، فإن األسباب  املؤسسات االقتصادية املعنية مباشرة 
املقدمة من اجلهات مل تكن هلا نفس االجتاهات، وتفسريات تباطؤ 

  .اجلهاز االنتاجي الوطين قد تعددت
للمؤسسة العمومية أسباب إعادة الهيكلة ومرحلة األزمة :      ً ثالثا   

  : الجزائرية
هناك العديد من األسباب اليت : أسباب إعادة الهيكلة  .3

فرضت على املؤسسة العمومية اجلزائرية الدخول إىل مرحلة إعادة 
كن أن نقدم  بعض التفسريات اليت نراها األسباب          ُ            اهليكلة، ومي 

  : )25(وهي الرئيسية اليت جعلت االنتقال إىل إعادة اهليكلة ضرورة

نقص التحكم يف التكنولوجيا وتسيري املؤسسات، حيث  -
ازداد اللجوء إىل املساعدة األجنبية رغم وجود جهود وطنية واسعة 
وعدة مكاتب ودواوين خمتصة يف املساعدة التقنية، واللجوء إىل 
                                             ً          املساعدة االجنبية يفسر سوء التسيري داخليا وخارجيا  بالنسبة 

  . للمؤسسات
ة املالية والتسيري سواء من إدارة ضعف وصعوبة املراقب -

 . املؤسسة أو من اهليئة املركزية

من املشاكل اليت : ضعف نظام التوجيه االقتصادي وثقله -
عانت منها املؤسسة االقتصادية هي االجراءات الطويلة إلعداد 
امللفات وايصاهلا مبختلف اجلهات اإلدارية واجلهاز املصريف قبل 

ء التنسيق بني اهليئات املركزية وإدارة انطالق مشروع معني، مع سو 
                    ً                                 املؤسسات، ما خلف صراعا  بني السلطة املركزية والسلطة داخل 
املؤسسة مع وصول املعلومات متأخرة يف كثري من األحيان أو يف 
وقت غري مناسب، كجعل القرار املتخذ داخل املؤسسة ال خيضع إىل 

 .  )26(ا بيومإسرتاجتية بل جعل املسريين يطبقون التسيري يوم

سوء فهم التسيري االشرتاكي للمؤسسات وتوجهاته جعل املؤسسة  -
تتجه إىل تلبية احلاجات االجتماعية للعمال، ابتداء من التعاونيات 
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االستهالكية، وحمو األمية، والصحة، وانتهاء بدور احلضانة 
مما أدى إىل ارتفاع نسبة األجور . واملخيمات الصيفية ألبناء العمال

يف املئة، مع ارتفاع األعباء  50قم األعمال، اليت قد تصل إىل من ر 
االجتماعية، واخنفاض مردودية العامل النعدام العالقة بني العمل 

 . املقدم واألجر املتحصل عليه

عدم لعب العمال الدور املنتظر منهم، والسبب يعود إىل انتشار  -
نقص فهم  األمية بينهم، أو يعود لنقص يف التكوين السياسي، أو

 . األهداف اليت جاء من أجلها التسيري االشرتاكي للمؤسسات

كما نشري أن هذه الفرتة بالذات عرفت نزوحا ريفيا من جهة، 
وارتفاع االسعار يف السنوات األخرية من تطبيق التسيري االشرتاكي 

مما صعد من . من جهة أخرى) 1979-1977( للمؤسسات 
ة مطالبة برفع األجور وعليه طرحت االضطرابات واالضرابات العمالي
 . مسألة إعادة اهليكلة للمؤسسات

من أهداف إعادة اهليكلة للمؤسسات االقتصادية هي حسب 
املتعلق بإعادة اهليكلة  1980اكتوبر  4يف  242.80املرسوم رقم 

ائي تلبية حاجات االقتصاد والسكان  2يف املادة رقم  هلا كهدف 
  : املتزايد بواسطة

  . شروط عمل االقتصادحتسني  .1
 . حتكم أكرب يف جهاز االنتاج

سفرت مرحلة أ : الهيكلة إعادة لمرحلة المعتمدة المبادئ 3.1
ا التجربة اجلزائرية للمؤسسات العمومية  اإلصالحات اليت مرت 
على إعتماد جمموعة من املبادئ يف عملية إعادة اهليكلة للمؤسسات 

 : االقتصادية الوطنية هي

بعد أن كانت ذات : ختصاص يف نشاط املؤسسةمبدأ اال -1
ختصصات خمتلفة ويف رقعة جغرافية واسعة مع الفصل بني وظيفيت 
االنتاج والتوزيع يف املؤسسة لتصبح املؤسسة تقوم بإحداها فقط، 

  . وفصل عملية اإلجناز عن عملية اإلنتاج
ويتعلق هذا املبدأ بتحرير خطوط : مبدأ استقاللية النواة القاعدية -2

ا كنواة  أو فروع تكنولوجية متجانسةن أو االستفادة من إمكانيا
لتطوير فرع معني من النشاط الصناعي، أو اإلنتاجي، وعليه انفصلت 

إىل املؤسسسة الوطنية خمتصة يف أعمال )  Sonarem( مؤسسة 
 . البحث املنجمي، إىل املؤسسةا لوطنية لإلستغالل املنجمي

ملقاييس غري واضحة أو غري موجودة  كما أنه عمل على تشغيل طبقا
متاما، مما أدى إىل بروز ظاهرة احملسوبية آفات اجتماعية أخرى وعدم 
استعمال اإلمكانيات والطاقات اإلدارية والتسيريية اليت مت توزيعها 
وكان رفع عدد من اإلطارات دون إعطائها صالحية اختاذ القرار يف 

ميش أكرب عدد من الطاقات الوطنية يف هذا  التسيري ، قد أدى إىل 

ا  امليدان، إضافة إىل غياب الطرق التسيريية احلديثة اليت طاملا نودي 
  . يف إعادة اهليكلة 

  : مرحلة األزمة للمؤسسة العمومية الجزائرية  3.2
ا املؤسسة العمومية اجلزائرية، أصبح  يف خضم اإلشكاالت اليت مرة 

ي من طرف اإلدارة املركزية يف احلديث عن أزمة التسيري االقتصاد
تلك املرحلة والتتبع ملسار املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ضرورة ملحة، 
كنتيجة طبيعية واعرتاف رمسي وغري رمسي بوجود أزمة فعلية يف 
التسيري االقتصادي للبالد،  وهذا رغم القوانني والنصوص املختلفة 

يص أزمة التسيير يمكن تلخ حيث .املؤطرة للمؤسسة االقتصادية 
  )28( :على المستوى االقتصادي في نقطتين

 .يعود إىل النصوص القانونية املرتبطة باملؤسسات -

يتعلق باحمليط السياسي واالجتماعي واالقتصادي العام واحمليط  -
  . باملؤسسة

وثاين مرحلة عرفتها املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر هي 
والظاهر أن مرحلة إعادة اهليكلة اليت  مرحلة استقاللية املؤسسات،

عرفتها املؤسسة يف الثمانينات ماهي يف االصل إال عملية متهيدية 
لعملية االستقاللية اليت دخلتها املؤسسات يف جمملها بداية 
التسعينات، أين استقبلتها إصالحات الدخول يف السوق واملالحظ 

ا هلذه التطورات واإلصالحات املتسارعة يف تلك ال فرتة خييل للمرء أ
كانت جتري طبقا لربنامج مسطر مسبقا، وبدراسة متأنية ووفق 
اسرتاجتية حمددة، غري أن الواقع أثبت عكس هذا التخمني وكانت 
االصالحات ال تكاد تبدأ يف بعض املؤسسات إال وتتوقف لتدخل 

  . )29(يف إصالحات جديدة
عن فكرة الفصل واحلديث عن استقاللية املؤسسات جيعلنا نتحدث 

يف قضية امللكية من طرف الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية ذو 
أمهية بالغة ذلك أن ملكية املؤسسة ووسائل انتاجها حمدد أساسي 
لطبيعة وكيفية التصرف فيها، وبالتايل يف كل ما يتعلق بادراة وتنظيم 

وحتديد املؤسسة العمومية، وما يرتتب عليها من نتائج استعمال املوارد 
  . املسؤوليات فيها

ويف إطار إصالحات االستقاللية أصبح القانون يفصل بشكل واضح 
بني حق ملكية رأس املال من طرف املؤسسة، وصالحية اإلدارة 
والتسيري فيها، إذ أصبحت املؤسسة االقتصادية العمومية شخصية 
معنوية متميزة عن الدولة، والدولة مالكة مسامهة يف رأس مال 

سسة لكن ال تسريهان ويعرب عن هذه امللكية باألسهم اليت املؤ 
تصدرها املؤسسة للدولة، مقابل حتويل هذه األخرية احلصص عينية 
أو نقدية، وجعلها حتت تصرف الشخصية املعنوية املمثلة للمؤسسة، 

  . من القانون التجاري  698وهذا حسب املادة 
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داريا تعد انقطاعا عن وعملية استقالل املؤسسات العمومية ماليا، وإ
ا االقتصاد الوطين  مرحلة التسيري االداري هلذه املؤسسات اليت متيز 
يف الفرتات السابقة واعتمدت االصالحات على إصدار نصوص 
قانونية بشكل خيتلف عن الفرتات السابقة املعتمدة على مراسيم 
وقوانني جديدة أخدت شكل قوانني معدلة ومكملة، واليت بدأ 

  . 1978ا انطالقا من صدوره
وانطالقا من قوانين االصالحات أعطى قانون التوجيه حول       

المؤسسات العمومية مفهوما جديدا وتغيرا واضحا للمؤسسات 
  :)30(االقتصادية العمومية وهي على النحو التالي

 تعترب املؤسسات : تعريف املؤسسة العمومية االقتصادية
مسامهة أو شركات حمدودة  العمومية االقتصادية هي شركات

املسؤولية، متلك الدولة أو اجلماعات احمللية فيها مباشرة، أو بصفة 
واملؤسسة االقتصادية  . غري مباشرة مجيع األسهم أو مجيع احلصص

شخصية معنوية، خمصص هلا رأس مال وتتمتع بإستقاللية مالية، 
اري جيب وتسري طبقا ملبادئ جتارية وهي حسب القانون املدين والتج

  : )31(أن تتميز يب
  . صالحية قانونية يف حدود قوانينها األساسية  - أ
ا ويدافع عن مصاحلها  - ب  . ممثل قانوين ليعرب عن إراد

  شكل املؤسسة العمومية االقتصادية يف إطار عملية التنمية الوسيلة
املفضلة إلنتاج املواد واخلدمات وتراكم رأس املال، وتعمل هذه 

ا املؤسسة يف خدمة ا  . )32(ألمة والتنمية وفق الدور واملهام املنوطة 

  ا وزعت املؤسسات العمومية االقتصادية ت من حيث دورها ووز
املؤسسات ذات ، و املؤسسات االسرتاجتية : يف االقتصاد الوطين إىل

املؤسسات املتميزة اخلدماتية، إىل جانب املؤسسات ، و الوزن العادي
 . لغياب املنافسة

العديد من  صالحات للمؤسسات االقتصادية العموميةاال قدمت 
خمتلف النصوص الصادرة بشأن استقاللية  املزايا اإلجيابية، وذلك وفق

املؤسسات العمومية ابتداء من القانون اخلاص، والتقارير اخلاصة 
أن تقوم املؤسسة بأداء فعال نظرا مجعها عملت على باعداده 

شر باالدراة والتسيري الداخلى الرتباطها بشكل مباشر أو غري مبا
  . فيها

  : الخاتمة 
مما سبق جند أن املؤسسة العمومية اجلزائرية مرت بعدة مراحل خمتلفة، 
وواجهة صعوبات عديدة حىت وصلت اىل احداث توازنات 
وإصالحات وتعديالت على املستوى االقتصادي والصناعي، خاصة 

  .                                ً للقضاء على املشاكل املذكورة سابقا  

جتماعي والسياسي ميكن أن نفصل واقع املؤسسة عن حميطها اإلوال 
وال ميكن فهم جناح أو فشل أسلوب التسيري مبعزل عن احمليط 
اخلارجي للمؤسسة، فالواقع أكد أن املؤسسة العمومية اجلزائرية عرب 
جتربتها ومراحل تطورها، عرفت حتوالت عميقة وجتارب مست البناء 

، مما أثر على طبيعتها وأهدافها، فمن واهليكلة وأساليب التسيري
مرحلة التسيري االشرتاكي إىل االستقاللية، ترسخت خالل هذه 
التحوالت الثقافة على مستوى املسري والعامل، ونتج عنه ذهنية وقيم 
ومعتقدات ومعايري ولغة خاصة باملؤسسة، ويف النهاية سلوك ممارس 

ة العمل، أو قيمة يوميا من طرف الفاعلني، سواء على مستوى قيم
الوقت واالنضباط، أو على مستوى القيادة والذي ترسخت على إثره 
ما  عالقات نوعية بني العمال واملسريين ونظرة كل واحد لآلخر ونظر

  . للمؤسة
ومع التطورات احلاصلة يف جمال العمل الصناعي،  واقتحام 
 التكنولوجيات احلديثة اليت بدأت تأخذ مكانة هامة على حساب
العامل، أصبح من املهم البحث والتعمق يف وضعية املؤسسة 

خاصة يف هذه . االقتصادية يف اجلزائر، ومكانة العامل واإلطار فيها
           ُ                                                املرحلة اليت ت عرف مبرحلة االنفتاح، والسوق احلر، وذلك للبحث أكثر 

  . يف واقع املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
  :الهوامش
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  عنف األسري الممارس ضد الطفلال
 عربادي حسان
.أستاذ مساعد، شعبة علم االجتماع، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم  

  :مقدمة
ّ           العنف ظاهرة عامة متس مجيع اجملتمعات البشرية، تتعد د أشكاله،                                              

احلياة االجتماعية  .                                 ّ   ظهر على مستوى األنساق االجتماعية كل هايو 
بالعنف، ويبدو أنه بالرغم من زيادة الشعور به  كانت وال تزال ممزوجة

فإن اجملتمعات البشرية تسري دائما حنو تكريس أكثر هلذا العنف، وأن 
كرة بعيدة فأكثر فأكثر كمشروع اجملتمعات اهلادئة والسلمية يبدو 

  .عن الواقع
العنف املمارس ضد األطفال يف الوسط األسري أحد األشكال 

بالنظر إىل أمهية التأثري ، يرتبط، وهو فاليت تأخذها ظاهرة العن
املتبادل بني األسرة و اجملتمع، بعوامل أسرية و أخرى متعلقة باحمليط 

األسري، من هذا املنطلق فإن دراسة هذه احمليط االجتماعي خارج 
الظاهرة تقتضي التطرق أوال إىل ظاهرة العنف عامة، مث التطرق ثانيا 

ا  نوعيةخالل املتغريات المن إىل موضوع الطفل و األسرة  اليت ميثال
من الظاهرة، وهذا ضمن تصور  شكل خاصجتعلنا بصدد واليت 

شامل يأخذ باالعتبار جمموع العوامل األسرية، واالقتصادية، 
  .واالجتماعية، والثقافية املرتبطة بالظاهرة

النتائج واآلثار  يرجع إىلإن التطرق إىل العنف كظاهرة ذات أمهية 
يف حياة الفرد و اجملتمع على حد سواء،  اليت ميكن أن يرتكها السلبية

           ّ                                                  خاصة إذا تعل ق األمر بالطفل، بالنظر إىل األمهية اليت متثلها الطفولة 
ألمهية مرحلة الطفولة اليت تعترب حامسة لكن خاصة ، اجتماعيةكفئة 

يؤدي إىل إعادة اإلنتاج  ميكن أن ماوهو يف تكوين شخصية الفرد، 
                               ّ تساؤل عن األسباب اليت تؤدي إىل تبين  المن هنا يأيت  لعنف،الدائم ل

هذا النمط من السلوك كأسلوب للتعامل مع اآلخر عامة ومع الطفل 
  .                             ّ  خاصة، بالرغم من نتائجه السلبي ة

ظهر الدراسات أن األطفال ضحايا العنف يعانون عواقب   ُ وت  
املستوى اجلسمي، والعقلي، والنفسي، والسلوكي، وآثار على 

ويذكر ابن خلدون يف مقدمته كيف أن الشدة على  )1(.والعالئقي
م ملا تطبعه عليهم من  املتعلمني، السيما يف أصاغر الولد، مضرة 
طباع وأخالق فاسدة، وأن ينبغي للمعلم يف متعلمه والوالد يف ولده 

من كان مرباه بالعسف «أن ال يستبدا عليهما يف التأديب، فإنه 
               ّ                        سطا به القهر وضي ق على النفس يف انبساطها ..نيوالقهر من املتعلم

وذهب بنشاطها ودعاه إىل الكسل ومحل على الكذب واخلبث وهو 
التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفا من انبساط األيدي بالقهر عليه 

    ّ                                                    وعل مه املكر واخلديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت 

  
ّ     ع والتمر ن و الجتما معاين اإلنسانية اليت له من حيث ا هي احلمية        

واملدافعة عن نفسه ومنزله وصار عياال على غريه يف ذلك بل وكسلت 
النفس عن اكتساب الفضائل واخللق اجلميل فانقبضت عن غايتها 

  )2(.» ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد يف أسفل السافلني
يرتبط مفهوم الطفولة تلقائيا مبفهوم األسرة، إذ ال يوجد طفل، 

العنف ال ميارس فقط خارج األسرة،  )3(.طفل يف أسرته يوجد فقط
بل أيضا بني أفراد األسرة الواحدة، هذه املؤسسة البالغة األمهية يف 
حياة الفرد بالنظر إىل وظيفتها يف إشباع احلاجات األساسية للطفل 

ّ              املود ة والر محة والتعاون،  أساسهااملؤسسة اليت وتنشئته االجتماعية،        ّ   
ا على الرتابط والتكافل وحسن املعاشرة و  تعتمد اليتو  الرتبية يف حيا

مبفارقة،  ،صبحت )4(احلسنة و حسن اخللق و نبذ اآلفات االجتماعية،
األسرة هي العامل فالوسط األكثر ارتباطا بالعنف املمارس عليه، 

إذ تنقل متطلبات اجملتمع للطفل ال تقتصر  و هيالنفسي للمجتمع، 
سعادة األسرة متاما كما القلق  فقط، بل إنعلى اجلانب اإلجيايب 

   )5(.األحقاد اليت متيزها تنتقل للطفلو 
ّ         إن أكثر حاالت العنف اليت يتعر ض هلا الطفل تتم  يف إطار                ّ                           

تبني الدراسات األمهية اليت حيتلها العنف داخل األسر، و أسرته، 
ّ                               ويؤكد الباحثون على أمهية احملد دات البنيوية هلذا الشكل من العن ف،                           

ذلك أنه يظهر كاستجابات ملختلف أشكال احلرمان الذي يشعر به 
ويكون هذا العنف موجها من طرف  )6(.الفرد خارج احمليط األسري

األب، واألم، : األفراد الراشدين املقيمني مع الطفل يف نفس املنزل
ولني عن تربيته ورعايته، وذوي ؤ واإلخوة واألخوات، أي األفراد املس

ية تنشئته االجتماعية، وإذا اعتربنا اآلثار والنتائج داللة يف عمل
ّ  السلبية اليت ميكن للعنف أن يرتكها على مسار تطور الطفل، فإن                                                         

فما هي  ،                      ّ                          هذا العنف مناقض ملا يتوق ع اجتماعيا من هؤالء األفراد
األسباب اليت تؤدي إىل العنف املمارس على األطفال يف وسطهم 

  األسري؟
األطفال يف وسطهم األسري سلوك غري  هل العنف املمارس ضد

ّ                                              متحك م فيه ناتج عن اإلحباط الذي يعانيه أفراد األسرة  املنع نتيجة    
م اليومية، و الذي يزداد حد ة مع تعق د احلياة  ّ        ّ         املمارس عليهم يف حيا                                             

ّ          ّ                  االجتماعية، أم أن  األمر يتعل ق بنمط ثقايف يسمح  االقتصادية و                
ال من العنف، على منوال مناذج بالتعبري عن هذا اإلحباط يف أشك
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السلوك العنيف املعروضة عرب مؤسسات التنشئة االجتماعية املختلفة، 
   واألسرة خاصة؟

ّ                                              إن شقي  السؤال املطروح أعاله ليسا متعارضني، فالعنف ميكن       
ّ       إال  أننا  )7( ر بعوامل عديدة، من بني أمهها العوامل الثقافية      َّ أن يفس    

نب املرتبط باإلحباطات االقتصادية نريد أن نركز هنا على اجلا
واالجتماعية املرتبطة بالعوامل من اجملال خارج األسري، 
وباإلحباطات األسرية أو املنزلية املرتبطة باجملال األسري، الناجتة عن 
  ّ                                                            تعق د احلياة االجتماعية واالقتصادية، وما يعانيه األفراد نتيجة لذلك 

     ّ            ّ حبيث يت جهون إىل تبين    ّ               يؤث ر على سلوكهم، وهو ما من حرمان، 
، سواء خارج األسرة                 ّ                        العنف وممارسته كرد  فعل وانعكاس هلذا اإلحباط

ضد  اوقد يكون موجها حتديد أو داخلها، كتحويل هلذا العنف،
  .األطفال

 Théorie)مت توظيف ما يعرف بنظرية اإلحباط و العدوان 

frustration-agression)، )8( واليت ميكن تلخيصها فيما يلي :
أن كل عدوان هو نتيجة لإلحباط،  (John Dollard)افرتض دوالر 

ّ        ويعر ف دوالر .             ّ                 وكل إحباط يول د شكال من العدوان    
بأنه كل فعل مينع الفرد من الوصول إىل  (frustration)اإلحباط

ّ   هدف كان قد حد ده  )10(.أو هو تعطيل سلوك موجه حنو هدف )9(.            
باطا، لكن أيضا حالة هذا املنع أو التعطيل هو الذي يسميه إح

ّ           الشخص املعر ض هلذا املنع ويعترب العدوان يف حد ذاته عملية تطهري .          
النفس من اإلحباط، وهو ما يسمى عملية تصريف 

  ) 11(.(Catharsis)االنفعال
تتعلق شدة اإلحباط باألمهية اليت يكتسيها النشاط احملاصر أو 

يد عندما يكون تز بالنسبة للفرد، وبشدة احلصار، و اهلدف املمنوع 
عندما ينتظر هذا لنسبة للفرد للوصول إىل اهلدف، و احلافز قويا با

: تقرتح هذه النظرية ثالث فرضيات تكميلية .األخري مكافئات
ائيا من مفادها أن كبت العدوان ال ينقص و الفرضية األوىل      ّ            ال يقل ل 

ن، االستعداد للعدوان؛ الفرضية الثانية حول انتقال أو حتويل العدوا
حيث يكون العدوان موجها بصفة عامة ضد العامل املسبب 
لإلحباط، و قد يتحول العدوان، يف حالة عدم وجود أو عدم وضوح 
العامل املسبب لإلحباط، أو يف حالة اخلوف من العقوبة، ليكون 
ا  موجها ضد عوامل أخرى غري املصدر املتسبب يف اإلحباط، لكو

ّ                        أقل  خطورة مبعىن أن احتمال ال  ّ                              رد  أو االنتقام ضعيف، أو أيضا ألن   
ّ   العدوان على هذا املصدر البديل أكثر قبوال اجتماعيا، وقد يوج ه                                                         
ضد الذات فينتج منطا آخر من العدوان؛ الفرضية الثالثة تتعلق مببدأ 
تصريف االنفعال، حيث يعتقد دوالر أن هناك أساليب وسلوكات 

ا التقليل من االستعداد للعدوان ، و أنه ليس من أخرى ميكن 
  .الضروري االعتداء على اآلخر

 Léonard)يف حماولة لنقد أعمال دوالر اعترب بركوفيتز 

Berkowitz)  أن اإلحباط ليس شرطا كافيا لتجسيد العدوان، و أنه
  ّ    ّ                                                     يول د رد  فعل وجداين هو الغضب، الذي يعتربه حالة استعداد انفعايل 

ل العدواين يشرتط للدخول يف سلوك عدواين، و لكي يكتمل الفع
        ّ               خارجية مت حدة مع العنصر  (stimulus)وجود منبهات و مثريات

ّ                                              ّ   احملر ض يف اإلحباط، و يكون احتمال الغضب أكرب إذا ما توف ر    
  .للشخص املسبب لإلحباط إمكانية للسلوك بكيفية مغايرة

                                         ّ              يعترب بركوفيتز أن ختفيض احلالة الوجدانية املول دة عن اإلحباط و  
ّ                                          تم إال  إذا كان العامل نفسه املسبب لإلحباط موضوعا ال ميكن أن ي     

للعدوان، عكس ما يعتقده دوالر من وجود أساليب أخرى للتقليل 
ّ   من خالل مجلة االنتقادات هاته كو ن . من االستعداد للعدوان                            

 )12(.بركوفيتز منوذجا جديدا لتصور العدوان، وهو ما يعرف بامسه
، حيث يرى أن (privation)مان   ّ                           وميي ز بركوفيتز بني اإلحباط واحلر 

أحدا ما يعترب حمروما عندما ال يكون لديه شيء ما يعتربه الناس عامة 
شيئا مرغوبا فيه، ويعترب حمبطا عندما يكون قد توقع املتعة اليت يلقاها 

  )13(.من ذلك الشيء و مل يستطع حتقيق هذا التوقع
  :تحديد المفاهيم الرئيسية

ّ                                  د املعر ضة أهدافه للمنع  أو التعطيل، منع حالة الفر  :مفهوم الحرمان      
أو تعطيل سلوك موجه حنو حتقيق هدف ما، ال يشرتط يف هذا املنع 

                           ّ             منه ميكن إدراج كل أشكال املؤث رات املزعجة و           ّ     أن يكون كل يا، و
منزله  خارجاملؤذية اليت ميكن أن تعرتض الفرد يف حياته اليومية، سواء 

  ).احلرمان املنزيل( هداخلأو  ،)احلرمان االجتماعي(
هو ما يعرتي الفرد من  اإلحباط عامل نفسي، و :مفهوم اإلحباط

ّ                               ّ    خيبة نتيجة عدم متك نه من حتقيق هدفه بالصورة اليت توق عها أو هو .                 
 باالجتماعي صفه يف هذا البحث َ ن   إدراك وشعور الفرد باحلرمان، و

املنزيل على  للحرمانأو أو باملنزيل إذا كان نتيجة للحرمان االجتماعي 
  .، و نقيسه مبستوى الرضا و التقييم جلملة من املؤشراتالتوايل

الغضب انعكاس انفعايل، وهو أحد النتائج احملتملة : مفهوم الغضب
لإلحباط، وقد يكون نتيجة عوامل أخرى غري اإلحباط، ومنيز بني 
الغضب االنفعال والتعبري عن الغضب، الذي نعتربه سلوكا متعلما 

م ونتيجة                           ّ                           للتنشئة االجتماعية اليت ال حتف ز األفراد على ضبط انفعاال
ّ           والتحك م يف سلوكهم      .  

َ  العنف لغة الشدة والقسوة، ضد الرفق، ويقال ع ن ف   :مفهوم العنف  َُ                                          
َ      رجل و ع ن ف  عليهبال ّ  عامله بشد ةمل يرفق به و :        َُ          .)14(           



  

327 

ّ                      العنف هو كل سلوك يعتمد على الشد ة أو اإلكراه، وميكن أن  يلحق                               
ضررا باآلخر موضوع العنف، سواء على املستوى الفيزيقي أو 

الضرب، : السلوك التاليةأشكال نعترب عنفا كال من و  .السيكولوجي
والعقاب البدين، والتهديد، والتوبيخ، والسب والشتم، والصراخ وإبداء 

وال نأخذ يف  ..الغضب، والبصق، والتخويف، والدعاء بالسوء
ّ     لقصد من أي  من االعتبار إذا كان ا السلوك املذكورة الرتبية أشكال          

  .والتأديب، أو اجلرح والتشفي واالنتقام
ّ       هو كائن بشري يقل  عمره  ،يف اتفاقية حقوق الطفل :مفهوم الطفل                

إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بالنظر إىل          ّ عاما، إال  مثانية عشرة عن 
د يف   ّ حمد  ويف التشريع اجلزائري سن الرشد  .التشريع الذي خيضع له

نقصد بالطفل، أو  )15(.عاما كاملة ةالقانون املدين بتسعة عشر 
ّ                  األطفال، كال من الذكور أو اإلناث الذين تقل  أعمارهم عن تسعة                                        
عشرة عاما، وال نشرتط يف دراستنا لألطفال، كموضوع للعنف 
املمارس يف الوسط األسري، أن يكونوا هم أبناء أو بنات الفرد 

األطفال األقرباء املقيمني يف نفس املنزل مع الفرد الفاعل للعنف، بل 
ّ       املستجوب، وقد تكون عالقة القرابة هي عالقة بنو ة، أو أخو ة، أو           ّ                                          

ما   .أبناء األخ، أو أبناء األخت وبنا
ستخدم مصطلح اآلباء للداللة على األفراد الذين ن: مفهوم اآلباء

م األسري، ميكن أن يكونوا ممارسني للعنف على األطفال يف وسطه
ويشمل هذا املصطلح باإلضافة إىل الوالدين، األفراد الراشدين 

باعتبار أن العنف ال ميارس فقط ، املقيمني مع الطفل يف نفس املنزل
  .من طرف الوالدين املسئولني األولني مباشرة عن أطفاهلم

نقصد بالوسط األسري، باإلضافة إىل اجملال  :مفهوم الوسط األسري
ي ميثله املنزل، جمموع التفاعالت اليت تتم بني أفراد الفيزيقي الذ

األسرة الواحدة فيما بينهم ومن شاركهم هذا اجملال من األقارب، 
ّ         فتعر ض الطفل  .هذه التفاعالت متتد إىل خارج اجملال الفيزيقي للمنزل    

للضرب من طرف أفراد أسرته يف الشارع هو أيضا عنف ممارس يف 
يتقاسم نفس املنزل مع أسرة  ما بير قالوسط األسري، وعنف 

الطفل، مع األب، واألم، و اإلخوة، واألخوات، هو عنف يتم أيضا 
  .يف الوسط األسري

  :البحث يةمنهج
دون إمهال أي إمكانية للمالحظة، سواء بشكل مباشر أو غري 
مباشر، من خالل تنويع القراءات حول املوضوع باعتباره جماال 

ا من خالل العمل امليداين، مشرتكا لتخصصات عديدة، وأيض
اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد 
على اإلحصاء الوصفي، أي فرع اإلحصاء املهتم بدراسة اخلصائص 

التوزيع حسب : املتعلقة بسلسلة املالحظات املتوفرة عن عينة البحث

ّ      ّ الفئات، واالرتباط بني املتغريات، وهو منهج كمي  كيفي   ، ذلك أنه                                         
 كيفية حدوثه،و أسباب العنف، : يدرس ظاهرة سوسيولوجية كيفية

ميكن التعبري عنها يف مفاهيم سوسيولوجية كيفية  ،أمناطهو أشكاله، و 
         ّ                                     بطريقة كمي ة تسمح باملقارنة من عنصر آلخر من جمموع  ،أيضا

                                        ّ    نة، أي حتويل املعطيات الكيفية إىل معطيات كمي ة،           ّ عناصر العي  
  .ايل قابلة للمعاجلة اإلحصائيةوجعلها بالت

متت الدراسة على جمتمع حبث ممثل جغرافيا حبدود بلدية براقي، 
ّ  ضم ت والواقعة شرق اجلزائر العاصمة،  أي ( فردا 253عينة البحث    

 46,6( 118من الذكور، و ) باملائة 53,4( 135 ،)استمارة  253
  .من اإلناث) باملائة

عاينة الالاحتمالية، ومبا أن مت اختيار عينة البحث بطريقة امل
موضوع البحث هو العنف املمارس ضد األطفال يف وسطهم 

استثنينا األشخاص البالغني  ،األسري من طرف األشخاص الراشدين
الذين ينتمون يف تعريفهم عاما فأقل، و  ةتسعة عشر  من العمر

القانوين، و يف تعريفهم اإلجرائي يف هذا البحث أيضا إىل فئة 
يف األشخاص   ّ  ممث ال صبحيالبحث  جمتمع .، موضوع العنفاألطفال

ني مع قيمالبالغني عشرين عاما فأكثر، من الذكور واإلناث، امل
  .أسرهم، الذين تضم أسرهم على األقل طفال واحدا

 مرحلة أوىليف : كما يليمت االختيار الفعلي لعناصر عينة البحث  
دة، و دون مراعاة االختيار العمدي، أي بطريقة مقصودة و متعممت 

تساوي فرص االختيار بني وحدات جمتمع البحث، لألشخاص الذين 
نعلم من خالل املناقشات معهم حول موضوع البحث، أو من 
م ميارسون العنف على األطفال يف  ّ                             خالل املالحظة املباشرة، أ                       

اختيار أشخاص بطريقة عرضية،  مرحلة ثانية، ويف وسطهم األسري
م ميارسون العنف صدفة، العن طريق  ّ                              دون التأك د املسبق من كو         

، مثل هذه الفئة من هعلى األطفال يف وسطهم األسري أو ال ميارسون
األشخاص تسمح باحلصول على معطيات متنوعة من حيث تكرار 

ة بني األشخاص املمارسني للعنف ممارسة العنف، كما تسمح باملقارن
العينة عند إمتامها،     ّ تضم   ، وقد حرصنا على أنالغري ممارسني لهو 
من حيث  ،              ّ                   مكن، أفرادا ممث لني لفئات جمتمع البحثاملقدر الب

املستوى التعليمي، و احلالة املدنية، و السن، و متغريات اجلنس، 
ا ترتبط مبمارسة العنف على ، ..الوضعية املهنيةو  واليت يفرتض أ

ثلها مي                         ّ                   كل فئة من فئات اجملتمع املمي زة باخلصائص املذكورة األطفال،
  . عدد معني من األفراد، كوحدات منوذجية

  :البحث نتائج
األب، : تتم ممارسة العنف املنزيل من طرف مجيع أفراد األسرة

يف نفس املنزل مع  املقيمنيواألم، واإلخوة واألخوات، واألقارب 
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بني املمارس للعنف  ،عالقات القرابةأنواع األسرة، و هو ميس مجيع 
باإلضافة إىل املنحدرين  ،متثلها األسرة النوويةاليت  ،و موضوع العنف

  . اجلانبيني
و هو مبثابة ، )% 70,8( الطفل هو املوضوع األول للعنف املنزيل 

لكن و دريئة بديلة لكون العنف ضد الطفل أكثر قبوال اجتماعيا، 
، الطفل الصغري يعين بكل بساطة ه                     ّ        أيضا لعدم إمكانية الرد  من طرف

  .كن أن جنرؤ على تعنيفه دون اخلوف منهالطفل الضعيف الذي مي
إن األطفال ميثلون موضوعا سهال للعنف املمارس عليهم من طرف 

إىل سن معني يكون الطفل إىل حني ذلك جماال لتصريف  آبائهم
                                  ّ                           إحباطات أفراد أسرته دون تعرضهم للرد ، وبالتايل دون تعريض األسرة 

ا، لك                 ّ إىل موقف ما قد يهد   ن مبجرد بلوغ الطفل د متاسكها وينسف 
ميكن حتديدها  النضج والنمو العقلي واجلسمي،مرحلة معينة من 

ّ                                     فرتة املراهقة، تقل  سيطرة األسرة على احمليط االجتماعي الذي ب                
يتفاعل معه الطفل، وينقطع عنه هذا العنف، ليقتصر يف أقصى 
حاالته على العنف اللفظي، يف حني كل جلوء إىل العنف الفيزيقي ال 

  .    بعد أن خيلق وضعيات من الصراع حمطمة لألسرة و أفرادهايست
  :عالقات القرابة اليت يسجل فيها العنف املنزيل

  .العنف على الزوجة ؛العنف على الزوج: روابط الزوجية -
  .العنف على األخت ؛العنف على األخ: روابط األخوة -
  .العنف على البنت ؛العنف على االبن: روابط البنوة -
  .العنف على إبن و بنت األخ أو األخت: وابط االحندار اجلانيبر  -
   .العنف على األم: روابط األمومة -

اإلجابات املتحصل عليها حول من  :أشكالهأمناط العنف املنزيل و 
استخالص التفيئة التالية أمكن  من األفراد العنف املمارسشكل 

  :ألمناط العنف املنزيل
مباشر بني الفاعل  احتكاكعن عالقة    ّ يعرب  و : العنف الفيزيقي -

الشد من و الشد من األذن، و الضرب، : موضوع العنفللعنف و 
  .ماالضرب بوسائل و الشعر، 

وهو تعبري عن موضوع العنف بلسان الفاعل :         ّ    العنف الل فظي -
إظهار و التنابز باأللقاب، و األلفاظ السوقية، و السب والشتم، : للعنف
  .العيوب

يتمثل يف التعبري عن عواطف الفاعل للعنف جتاه و : العنف التعبريي -
إبداء و الصراخ، و االحتقار، و التعبري عن االستياء، : موضوع العنف

  .الغضب
ال يهدف للتعبري و ال للمساس : العنف املعنوي أو السيكولوجي -

التأنيب، : الفيزيقي، بل للمساس بنفسية و معنويات موضوع العنف

و املقاطعة، و التوعد، و اللوم، و تجاهل، الو التوبيخ، و التهديد، و 
  .التخويفو ، بساحل

د أمناط العنف هذه بداللة موضوع العنف نفسه، حيث يرتبط     ّ تتحد  
العنف الفيزيقي باألطفال أكثر من ارتباطه بفئات السن األخرى، 
ويرتبط العنف السيكولوجي باألطفال دون فئات السن األخرى 

، يف حني يشرتك العنف ةاليب الرتبويالرتباطه بتصور األفراد لألس
  .األشخاص الراشدين  ّ                       الل فظي بني كل من األطفال و التعبريي و 

منط العنف الغائي الذي ميثل انعكاس  يف العنف املنزيليظهر 
، والعنف األدايت الذي هو نتيجة االجتماعي واألسريلإلحباط 

ه من منط أيضا، لكن أكثر  األسرية وغري األسرية ،للتنشئة االجتماعية
العنف الغائي، عبارة عن تصريف لإلحباط غري متحكم فيه، إذ 
معظم حاالت العنف األسري تتم بتدخل عامل الغضب 

)81,8%.(  
العنف األدايت هو العنف املستعمل لغرض حتقيق هدف ما، وهو 

ض، فليس له  َ ر                                           َ ، أما العنف الغائي، أو ما يسمى بالعنف الع  مكتسب
الغضب الناتج عنه، فهو يظهر يف اط و تصريف اإلحب          ّ من هدف إال  

شكل انفجارات غري متحكم فيها، تتبع عادة حبالة من الندم يعرتي 
مع اإلبقاء على إمكانية كون هذا التصريف  ،الفرد املمارس للعنف

لإلحباط والتعبري عن الغضب يف شكل من العنف هو نفسه سلوكا 
بالتظاهر بالغضب  ، واملتعلق منهانب غري االنفعايل، وهو اجلمتعلما

                                                   ّ          أو بالتعبري عنه، وهو نتيجة للتنشئة االجتماعية اليت ال حتف ز األفراد 
م، وهو  مرتبط أكثر جبنس  على التحكم يف سلوكهم وضبط انفعاال

بعد  حاالت الندم، لذا نسجل الذكور ومبفهوم الرجولة والسلطة
ذا كان أكثر تكرارا عند اإلناث منها عند الذكور، فإ ممارسة العنف

الذكور ميارسون العنف بتأثري تنشئتهم االجتماعية أكثر من اإلناث،  
 أكثر كنمط من السلوك الذكوري، فإن العنف لدى اإلناث غائي

  . مقارنة بالذكور
الفرد عند ممارسته  عرتيحول سبب الغضب الذي ي :أسباب الغضب

  :التفيئة التالية أمكن وضعللعنف، 
: )% 26.8( اط االقتصادي و االجتماعياألسباب املتعلقة باإلحب -

 ؛مشاكل يومية ؛ضغوط بسبب الوضعية االجتماعية ؛ضغوط خارجية
 ؛الدراسة املكثفة ؛مشكلة ما ؛ضغوط اجتماعية ؛ضغوط اقتصادية
الرسوب يف  ؛عدم الزواج ؛ا               ّ وضعية سيئة أمر   ؛الفراغ و البطالة

عدم  ؛ملمهوم الع ؛مشاكل العمل ؛نقاشات مع أشخاص ؛الدراسة
  ..التعامل مع الزبائن ؛االستقرار يف العمل

 ؛اإلزعاج: )% 45,5( يألسر األسباب املتعلقة باإلحباط ا -
ارتكاب أعمال  ؛كثرة البكاء  ؛كثرة الكالم  ؛املضايقة ؛الصراخ
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م  ؛تصرفات ساذجة تثري األعصاب ؛الشغب عدم حتمل تصرفا
 ؛أخرج من البيت عدم تركي ؛التذمر من دعاء األم بالسوء ؛الشقية

التدخل يف األغراض  ؛ضيق املسكن؛ عدم احلصول على ما أرغب
التدخل يف احلياة  ؛عدم احرتام مبدأ التعايش ؛الشخصية أو استعماهلا

 ؛بقاء األطفال يف البيت ؛إخبار الوالدين مبا أفعل يف اخلارج ؛اخلاصة
 ؛ميعدم احرتا ؛مشاكل متعلقة بتقسيم املنزل ؛تصادم أثناء الغضب
عدم  ؛عدم التفاهم و االختالف يف اآلراء ؛عدم تقييم مستواي

 ؛املشاجرات بني الزوج ؛اهتمام الزوجة براحة الزوج و األطفال
  ..رد فعل للعنف املتلقى ؛سوء املعاملة ؛الشجار مع أطفال اإلخوة

النظام داخل القيم و األسباب املتعلقة مبفهوم السلطة و فرض  -
اخلروج من البيت بدون  ؛لعصيان و عدم الطاعةا: )% 20.5( األسرة
جتاوز  ؛متادي األطفال ؛الفوضى ؛حتدي ؛أخطاء ترتكب ؛إذن

عدم احرتام  ؛تصرف خمالف للقيم ؛االستفزاز ؛األطفال احلدود
اخلروج من البيت  ؛د     ّ التمر   ؛القيام باملسئولية يف غياب األم ؛النظام
اولة فرض الولد رجولته على حم ؛عدم القيام بالواجبات املنزلية ؛طويال
  ..عدم تلبية املطالب ؛البنت

م - : )%18.7( األسباب املتعلقة بسلوك األطفال ومالحمهم وميزا
صغر سن  ؛إعاقة الطفل ؛عدم االهتمام ؛الالمباالة واإلمهال

تصرفات  ؛سرقة شيء ما من املنزل ؛إفساد شيء ما ؛األطفال
  ..عمل سيء ؛طفالالنتائج املدرسية السيئة لأل ؛األطفال

 ؛الكآبة و االستياء ؛التعب، القلق :)% 11,6( ضغوط نفسية -
  ..املرض ؛توتر األعصاب

  .الشجار مع أطفال اجلريان: )% 1,8( األسباب املتعلقة باجلوار -
من التفيئة هذه ألسباب الغضب ميكن مالحظة حجم املؤشرات 

( باط األسري املرتبطة بكل من اإلحباط املادي االجتماعي و اإلح
، باإلضافة إىل املؤشرات اليت تدخل يف فئة الضغوط )% 72,3

النفسية واليت ميكن أن تكون هي نفسها انعكاس لإلحباطات املادية 
  .االجتماعية و األسرية

و فرض  السلطةبفئات أسباب الغضب املتعلقة باجملال األسري، و  
و الضغوط  اإلحباط األسري،بو  القيم و النظام داخل األسرة،

النفسية أعلى نسبا عند اإلناث منها عند الذكور، يف حني األسباب 
املتعلقة باإلحباط االجتماعي، وسلوك األطفال، واجلوار أكثر ظهورا 
عند الذكور مقارنة باإلناث، وهو ما يؤكد ارتباط العنف املنزيل 
املمارس من طرف اإلناث باجملال املنزيل، نتيجة للضغط احملتمل 

من التفاعالت األسرية الكثيفة ومن اجملال املنزيل بصفة   ّ ن  نسبة هلبال
اإلناث املمارسات للعنف املنزيل بنسب أكرب لذلك جند أن عامة، 

ّ                                هن  اإلناث املاكثات بالبيت، و ارتباط التنشيئي  دورأكثر بالهن أيضا  

لألطفال والقيام على رعايتهم، وهو ما يفرض عليهن احتكاكا أكرب 
لكون ، مث وبالتايل احتمال أكرب ملمارستهن للعنف عليهمباألطفال 
ارس من ملعنف امل، فااملنزيلميثلن أيضا موضوعا للعنف اإلناث 
 ،حتويل للعنف املمارس عليهنيف جزء منه ضد األطفال هو طرفهن 

العنف لدى الذكور مرتبط أكثر باجملال خارج األسري،  يف حني جند
الذي ينعكس بدوره على أمهية  االجتماعياملادي باإلحباط أي 

املنزل بالنسبة للذكور كمجال لتخفيف الضغط وتصريف اإلحباط 
الناتج عن التفاعل مع الوسط اخلارجي، وهو ما جيعل من سلوك 

 .بالنسبة للذكور طاقاألطفال عامل إزعاج و مضايقة غري م

إلناث هو نتيجة للتفاعل واالحتكاك الكبريين ل بالنسبةالغضب 
 ،ال و أفراد األسرة يف الوسط املنزيل، والقيام باألعمال املنزليةباألطف

والتعرض للضغط احملتمل من   ،والقيام على تربية و رعاية األطفال
كثافة العالقات األسرية، بينما الغضب بالنسبة للذكور نتيجة للتنشئة 

م الغضب كنمط من السلوك الذكوري املرتبط                  ّ االجتماعية اليت تقد  
الطفل اجلزائري ليس فقط ككل أطفال العامل مييل إىل    ّ إن   .بالرجولة

العقوق و العصيان، إنه منذ صغر سنه مييل إىل الغضب، وأن الرتبية 
م،  اليت يتلقاها األطفال ال تدفعهم للتحكم و السيطرة على انفعاال
هذه العادات و املمارسات اليت يتلقاها الطفل يف طفولته تظهر لدى 

هر الرجل يف تصرفاته، ويف كالمه، بالغضب الراشدين، يتظا
والتحدي، يصرخ ليثبت رجوليته، الطفل الصغري لديه هنا منوذجا 

  )16(.للعنف التعبريي
و يأخذ العنف املنزيل شكل أساليب للعقاب يلجأ إليها األفراد يف 
ا غري الئقة،  م جتاه سلوك أطفاهلم و مواقفهم اليت يقد رون أ ّ                  تدخال                                        

 ؛)% 56.1( الصراخ و إبداء الغضب: العقاب ما يليو من أساليب 
املقاطعة و  ؛)% 44.3( التهديد ؛)% 44.3( احلرمان من أغراض ما
 ؛)% 24.9( العقاب اجلسدي ؛)% 36.4( عدم احلديث إليهم

  . )% 7.9( التكليف بأعمال ما غري مرغوبة ؛)% 20.9( التخويف
ال مهما من حيث وميثل العنف املنزيل املمارس على األطفال عام

                                                َّ             تأثريه يف عملية إعادة إنتاج العنف، باعتبار أنه يقد م يف شكل مناذج 
         ّ                              مها و تبن يها من قبل األطفال بالتماثل هلا    ّ تعل                       ّ من السلوك العنيف يتم  

ة، ويظهر هذا العنف يف شكل  وإعادة إنتاجها يف مواقف مشا
ف يلعناالسلوك شاجرات بني األطفال يف األسرة، ومن أشكال ملا

 الضرب باليد ؛)% 69,2( الصراخ: املمارس بني األطفال ما يلي
 السب والشتم ؛)% 41,9( التنابز باأللقاب ؛)% 44,3(
 البصق ؛)% 14,6( الدعاء بالسوء ؛)% 19,0( التهديد ؛)31,6%(
  . )% 12,3( الضرب باستخدام أدوات ما ؛)% 14,2(
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كن أم، ألسرييف الوسط ا حول تصور أسباب العنف ضد األطفال
  :وضع التفيئة التالية ألسباب العنف

املشاكل اليت حيدثها : )% 43.1( فئة األسباب املتعلقة باألطفال -
 ؛عدم االنضباط ؛الفوضى ؛الشجار بني األطفال ؛العصيان ؛األطفال

  ّ             الل عب يف األماكن  ؛تصرفات شقية ؛عدم مراعاة ظروف األولياء
عدم النظام  ؛املشاغبة ؛ليوميةعدم القيام بالواجبات ا ؛اخلطرية

  ..عدم مراعاة راحة الوالدين ؛والنظافة داخل املنزل
تصور األطفال كعبء : )% 33.6( فئة األسباب املتعلقة بالوالدين -

عدم السيطرة  ؛التعب ؛القلق ؛اجلهل بأساليب الرتبية ؛على األسرة
العجز عن  ؛مزاج سيء ؛عدم التحكم يف النفس ؛على السلوك

  .. املشاكل الشخصية ؛فشل وسائل اإلقناع ؛ئوليةاملس
 31.6( فئة األسباب املتعلقة بالوضعية االقتصادية و االجتماعية -
تأثري احمليط اخلارجي  ؛حمدودية الدخل ؛املشاكل االقتصادية: )%

 ؛ضغوطات خارجية ؛الظروف االجتماعية ؛على سلوك أفراد األسرة
  .. البطالة ؛البيت املشاكل خارج ؛الفقر ؛مشاكل يومية

وجود  ؛كثرة األطفال: )% 16.2( فئة األسباب املتعلقة باألسرة -
 ؛اختالف اآلراء و الرغبات ؛آخرين يف املنزل مع األسرة شخاصأ

تأثري األب على األم املمارسة  ؛مشاركة أفراد آخرين يف تربية الطفل
فراد املشاكل مع أ ؛الصراع بني الزوجني ؛املسكن املشرتك ؛للعنف
غياب  ؛          ّ   غياب جمال لل عب ؛الشجار على األغراض اخلاصة ؛األسرة

  ..وسائل الرتفيه بالبيت
ميكن من التفيئة هذه ألسباب العنف استخالص عدد من املؤشرات و 

هي ، و األسريةل واضح إىل اإلحباطات املنزلية و اليت تشري بشك
ية املتعلقة بالوضعية االقتصاد املتضمنة خاصة يف فئيت األسباب

ّ      االجتماعية، و باألسرة،  باإلضافة إىل املؤشرات اليت تدل  على و                                                 
م و سلوكهم، وهي                            َّ                         حتويل العنف على األطفال، املرب ر بتصرفا
املؤشرات من فئة األسباب املتعلقة باألطفال، ومؤشرات أخرى تتعلق 

ّ              مبفاهيم أخرى غري اإلحباط مفس رة أيضا للعنف                         .  
رضا بالوضعية المع اخنفاض مستوى تزيد ممارسة العنف املنزيل  -

  . املهنية
تزيد ممارسة الذكور للعنف املنزيل مع اخنفاض مستوى رضاهم  -

يف حني ال ترتبط ممارسة اإلناث للعنف املنزيل مبستوى  ،بالدخل
  .رضاهن بالدخل

تزيد ممارسة الذكور للعنف املنزيل مع اخنفاض مستوى تقييمهم  -
حني ال يوجد ارتباط بني ممارسة اإلناث  يف ،للوضعية السكنية لألسرة

  .للعنف املنزيل و مستوى تقييمهن للوضعية السكنية لألسرة

ترتبط ممارسة الذكور للعنف مبؤشر الشعور بالراحة يف املنزل،  -
 ،فالذكور األقل شعورا بالراحة يف املنزل هم أكثر ممارسة للعنف املنزيل

ملنزيل مبؤشر شعورهن بالراحة يف بينما ال ترتبط ممارسة اإلناث للعنف ا
  .املنزل

تزيد ممارسة األفراد للعنف املنزيل مع وجود أشخاص آخرين مع  -
األسرة يف نفس اإلقامة، و مع اخنفاض مستوى تقييمهم للعالقة مع 

العالقة مبمارسة اإلناث هذه و يرتبط مؤشر تقييم  ،هؤالء األشخاص
  .  للعنف للعنف أكثر من ارتباطه مبمارسة الذكور

متثل الوضعية املهنية عامال مهما يف حتديد مكانة ودور الفرد يف 
وبناء شخصيته بفعل  ،هلويته املهنيةا ،اجملتمع، بل وحتديد هويته أيضا

وتزيد أمهية الوظيفة، أو ، ما يسمى بالتنشئة االجتماعية الثانوية
النشاط االقتصادي للفرد، كأحد األهداف اليت حيددها اجملتمع 

ز جمتمعا ما و اليت من                              ّ مع سرعة التغريات اليت ميكن أن متي   ،ألفرادل
ا أن ختلق لدى األفراد شعورا  بعدم االستقرار و اخلوف مما ميكن  شأ
أن يقع يف املستقبل من تغريات مفاجئة غري مرغوبة، ومع تعقد احلياة 
االجتماعية أيضا وندرة املوارد والثروة ، وغياب حتديد واضح 

اها لتحقيق هذا اهلدف،                                 ّ يب املشروعة اليت ميكن للفرد أن يتبن  لألسال
و تظهر أمهية املهنة أيضا يف  .أو عدم جناعة وفعالية هذه الوسائل

جمتمع ينبذ البطالة و الفراغ اللذين ميثالن بالنسبة للفرد كل أسباب 
العجز و االحنراف، إذ يرتبط فشل الفرد يف حتقيق هدفه على هذا 

للجوء إىل االحنراف كسلوك بديل ابأو ، لوك االنسحايباملستوى بالس
 بناءا على هذا .أداة لتحقيق ما عجز عن حتقيقه بالوسائل املشروعةو 

فإن كل إعاقة ميكن أن تعرتض الفرد يف حتقيقه هلذا اهلدف متثل 
لإلحباط، إذ شدة اإلحباط تتوقف جدا بالنسبة له مصدرا حمتمال 
  .ق أو املعطل بالنسبة للفردعلى درجة أمهية اهلدف املعا

وميكن لإلحباط أن يكون نتيجة للظروف املتعلقة باملهنة نفسها 
وبالنشاط االقتصادي للفرد، و املتمثلة يف عالقات العمل، وجمموع 

ها عوامل تدخل يف        ّ و هي كل   ها،الضغوط اليت ميكن أن تنتج عن
رسة العنف فإن مما لذلكحتديد مستوى رضا األفراد بالوضعية املهنية، 

ما كان                                                       ّ املنزيل ترتبط مع مؤشر مستوى الرضا بالوضعية املهنية، إذ كل  
                                             ّ              مستوى الرضا بالوضعية املهنية مرتفعا فهذا يعين قل ة تعرض الفرد 

ممارسته                                                    ّ لإلحباط احملتمل من وضعيته و ظروفه املهنية، وبالتايل تقل  
  .للعنف املنزيل
افه املادية وغري املادية يف أداة لتحقيق أغراض الفرد وأهدميثل الدخل 

 مستوى الدخل من بني العوامل األكثر ارتباطا           ّ و يعترب تدين  ، احلياة
بالعنف املنزيل، إذ ميثل يف كثري من احلاالت مصدر املشكالت 
األسرية، حيث جيد األولياء أنفسهم عاجزين عن حتقيق احلد األدىن 
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و ما ينعكس املادية و وسائل النجاح ألطفاهلم، و ه شروطمن ال
. على مستوى الرعاية و االهتمام الذي حيظى به هؤالء األطفال

ص                                                               ّ وتزداد أمهية عامل الدخل مع اجتاه األفراد حنو القيم الفردانية، وتقل  
هامش التضامن األسري، حبيث يعتمد كل فرد من أفراد األسرة على 

ّ                     جد يف األسرة الواحدة عد ة مستويات من املعيشة ندخله اخلاص، ف                     
او  إن أي  .اإلنفاق، يف ظروف من غالء املعيشة و زيادة متطلبا

ذا املطلب ميكن أن ميثل مصدرا حمتمال  إعاقة أو عجز مرتبط 
لإلحباط، الذي يتحول ليكون موجها ضد األطفال باعتبارهم سببا 
غري مباشر هلذا العجز، فهم ميثلون عبئا اقتصاديا إضافيا على األسرة 

  .عاجزين على تلبية مطالبهم و القيام على رعايتهميف نظر أوليائهم ال
يرتبط العنف املنزيل املمارس من طرف األفراد الذكور مبستوى رضاهم 
بالدخل، دون اإلناث، و هو ما يعكس درجة أمهية الدخل بالنسبة 

األدايت يف احلياة األسرية،  دورهم بالنظر إىل ،للذكور مقارنة باإلناث
و الوسائل املادية الضرورية و شروط العيش تأمني اإلمكانات و و ه

ألفراد األسرة، يف حني متثل اإلناث دور املساندة العاطفية، و تربية 
األطفال و القيام على رعايتهم األسرية، و هو الدور التعبريي 

  .التنشيئي
أمهية عن اجلانب                                        ّ مؤشر تقييم الوضعية السكنية لألسرة ال يقل  

ميكن أن يكون هو نفسه أحد مؤشرات االقتصادي و االجتماعي إذ 
هذا اجلانب، باإلضافة إىل أمهية اجلانب العالئقي فيه، و هو مؤشر 

عدد غرف املسكن، ومدى نوع املسكن، و يرتبط بكل من مؤشرات 
وجود اد بالراحة فيه، وشكل األسرة، وحجمها، و شعور األفر 
هؤالء تقييم العالقة مع خرين مع األسرة يف نفس املنزل، و أشخاص آ
 ،الطفل ظهور العنف ضدل حمتملة لها عوام      ّ وهي كل  ، األشخاص

نزل  ض احلاد للضغط الذي يتلقاه أفراد األسرة داخل امل     ّ التعر  نتيجة 
اك املفروض عليهم  لضيق كثرة االحتككانعكاس للعوامل املذكورة، و 

بالكيفية اليت تتيح ألفراده  املنزيل الاجمل عدم إمكانية تقسيماملسكن و 
  .م دون االصطدام باآلخراق حاجحتقي

إن اجملال األسري هو اجملال الفيزيقي واالجتماعي الذي تتم يف إطاره 
ة، وتظهر أمهية ياحلياة األسرية، وشبكة العالقات والتفاعالت األسر 

اجملال األسري بالنظر إىل أمهية األسرة نفسها يف حياة الفرد ملا تقوم 
من إشباع بالنسبة للفرد، خاصة  به من وظائف و ما ميكن أن حتققه

فيما يتعلق بوظيفيت التنشئة االجتماعية، واملساندة العاطفية 
  .واالستقرار النفسي ألفرادها

ادة احتمال تعرض األفراد للضغط تزداد أمهية اجملال األسري مع زيو 
اإلحباط يف الوسط اخلارجي ما يزيد من حاجتهم لألسرة، كمجال و 

ي ميكن للفرد احلصول عليه يف إطار العالقات للمساندة و الدعم الذ

يف إذا، اجملال األسري  .يةالعفو األسرية الكثيفة املتميزة باحلميمية و 
جانبيه الفيزيقي والعالئقي، أي املسكن وشبكة العالقات والتفاعالت 

األهداف األساسية للفرد، و منه من حد هو وا واألنشطة األسرية، 
كن أن حيدث على مستوى حتقيق هذا فإن كل حرمان أو تعطيل مي

اهلدف ميثل بالنسبة للفرد مصدرا حمتمال لإلحباط، و هو ما نسميه 
باإلحباط األسري أو املنزيل، إذ تتعلق أسبابه بالبعد األسري و باجملال 
املنزيل، هذا اإلحباط الذي ينعكس يف مؤشر مستوى تقييم األفراد 

ا، و من شأنه أن للوضعية السكنية و املؤشرات األخرى ا ملرتبطة 
لوضعية السكنية لألسرة يرتبط اد العنف املنزيل، لذا فإن تقييم    ّ يول  

  .لعنف املنزيلا ةمبمارس
مستوى تقييم الوضعية السكنية لألسرة مبمارسة الذكور للعنف يرتبط 

ممارسة اإلناث للعنف املنزيل إذا ال ترتبط ، فاملنزيل دون اإلناث
ية السكنية، و ال مبستوى شعورهن بالراحة يف مبؤشر تقييمهن للوضع

األسباب املتعلقة مبمارسة اإلناث للعنف املنزيل هي أسباب           ّ املنزل، إن  
ن  ناجتة عن كثرة االحتكاك باألطفال يف الوسط املنزيل، و عن كو

رتبط بالعنف كأحد يي ذال رو دال االقائمات على رعاية األطفال، هذ
تمدها األفراد يف تعاملهم مع األطفال لغرض األساليب الرتبوية اليت يع

الرتبية و التأديب، بغض النظر عن تدخل عامل اإلحباط، لكن ذلك 
ال يعين عدم وجود حاالت من العنف املنزيل لدى اإلناث ناجتة عن 

أو بفعل تعرضهن  ،اإلحباط املنزيل و تعرضهن للضغط داخل املنزل 
كتحويل هلذا ،   أو األخللعنف املمارس عليهن من طرف الزوج مثال

ن املادية العنف  .العنف على األطفال، أو لعدم تلبية بعض حاجا
بالنسبة لإلناث ليس انعكاس لإلحباط املنزيل املتعلق بتقييم الوضعية 

الحتكاك الكبري مع األطفال قدر ما هو ناتج عن االسكنية لألسرة، ب
  .وما ينتج عن ذلك من ضغط

لراحة يف املنزل مبؤشر آخر متعلق بشكل بااألفراد ويرتبط شعور 
، همهو وجود أشخاص آخرين يف نفس املنزل معحجم األسرة، و و 

بغض النظر عن مستوى تقييم العالقة مع هؤالء األشخاص، لذا جند 
خرين مع األسرة بالنسبة ممارسة العنف املنزيل ترتبط بوجود أشخاص آ

أيضا مبستوى تقييمهم  ترتبط ممارسة األفراد للعنفللذكور واإلناث، و 
للعالقة مع هؤالء األشخاص، فاألفراد ذوي التقييم السيئ للعالقة 

   .اأكثر ممارسة للعنف املنزيل من األفراد ذوي التقييم احلسن هل
ّ  إن   ميثل عبئا  وجود أقارب آخرين يف نفس املنزل مع أفراد األسرة 

من هو ما ينعكس على استفادة األطفال إضافيا على األسرة، و 
الزوجة خاصة، و اإلمكانيات املادية، كما ينعكس على نفسية الزوج، 

خيلق وجود أشخاص آخرين يف ، و إذ هي املرتبطة أكثر باجملال املنزيل
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ل األطفال                                              ّ األسرة وضعيات من الصراع بني الزوج و الزوجة يتحم  
  .نتائجها

آخرين يف نفس املنزل مع الزوج و الزوجة  شخاصإن وجود أ
يشكل، باإلضافة إىل األعباء االقتصادية، مصدر كبت وأطفاهلما 

ألفراد األسرة الذين جيدون أنفسهم مضطرين دائما لتأجيل بعض 
املشكالت األسرية اليت تستدعي املناقشة، لعدم إمكانية ذلك يف 
وجود أفراد آخرين، مهما كانت صفة القرابة اليت تربطهم باألسرة 

أفرادها، هذا الكبت املستمر فهم ال يتقامسون نفس احلميمية مع 
يظهر يف شكل انفجارات عنيفة بني الزوج و الزوجة، و بني الوالدين 
و األطفال، و ال يسمح لألسرة بتطهري نفسها بكيفية سليمة من 
تراكمات احلياة اليومية، وبتجديد نفسيات أفرادها الذين يصبح املنزل 

  .يف نظرهم مصدر متاعب بدال من مصدر راحة وسكينة
  :استنتاج

م اليومية نتيجة تعطيل وإعاقة  إن ما يعانيه األفراد من حرمان يف حيا
أهدافهم، سواء على املستوى االقتصادي و االجتماعي أو على 

لق لديهم نوع من اإلحباط الثابت نسبيا نتيجة خياملستوى األسري، 
ويأخذ اإلحباط . إدراكهم للحرمان الذي يعانونه و شعورهم به

أوال اإلحباط االقتصادي واالجتماعي، وهو الناتج : ساسينيبعدين أ
عن احلرمان على هذا املستوى، أي تعطيل أهداف األفراد على 
املستوى االقتصادي و االجتماعي، و الذي تطرقنا إليه يف كل من 

الدخل، ثانيا اإلحباط بالوضعية املهنية، و مستوى الرضا بمؤشرات 
سري و الذي تناولناه يف مؤشر تقييم األسري الناتج عن احلرمان األ

عدد مؤشر مرتبط بكل من نوع املسكن، و الوضعية السكنية، و هو 
غرفه، و مدى شعور األفراد بالراحة فيه، و بشكل األسرة، وحجمها، 

بتقييم يمني مع األسرة يف نفس املنزل، و و وجود أشخاص آخرين مق
وامل مرتبطة عو هي كلها ..األفراد للعالقة مع هؤالء األشخاص

ذات تأثري على عملية التنشئة االجتماعية باإلحباط املنزيل، و 
  .لألطفال  و ظهور السلوك العنيف ضدهم

تتم  االجتماعي الذيو أو املادي ي قإن اجملال األسري هو اجملال الفيزي
والتفاعالت بني أفراد شبكة العالقات يف إطاره احلياة األسرية، و 

هو يزداد أمهية النظر إىل أمهية األسرة نفسها، و تظهر أمهيته باألسرة، و 
مع زيادة تعرض األفراد للضغط و اإلحباط الناجتني عن تأثري احمليط 

احلاجة لألسرة كمجال  االجتماعي خارج األسري، ما يزيد من
  .الدعمللمساندة و 

يظهر اإلحباط من خالل تقييم األفراد للمؤشرات املختلفة املمثلة و 
ا، و ترتبط شدة اإلحباط بدرجة ألهدافهم، و مس توى رضاهم 

تحقيق لأمهية اهلدف املعطل بالنسبة للفرد، و مبستوى طموح األفراد 

أهدافهم، اليت تزيد أمهيتها مع تعقد احلياة االقتصادية و االجتماعية، 
وسرعة التغريات االجتماعية و انعكاس ذلك على شعور األفراد بعدم 

د و الثروة، أو التوزيع الغري عادل هلا، و عدم االستقرار، و ندرة املوار 
تكافؤ الفرص بني األفراد، و غياب حتديد واضح للوسائل املشروعة 
م املادية  اليت ميكن لألفراد تبنيها لتحقيق أهدافهم و تأمني حاجا
واالجتماعية و النفسية، أو عدم جناعة هذه الوسائل، و تزيد أمهيتها 

و تقدير أكرب  الفردانية،القيم حنو  تزايداملجه األفراد و أيضا مع ت
  .    ّ                                و تقل ص هامش التضامن األسري و االجتماعي لألهداف املادية،

و يظهر تأثري العوامل املختلفة على كل من الذكور واإلناث بشكل 
لدور الدور األدايت للذكور، وا: كل منهمار  و دخمتلف حبسب 

هما مبجال حبسب ارتباط كل منالعاطفي التنشيئي لإلناث، و 
الذكور باجملال االجتماعي خارج األسري، و اإلناث : اجتماعي معني
  .باجملال األسري

دخل عامل نفسي انعكاس لإلحباط بت                 ّ        ويتم تبين العنف كرد  فعل و 
لتصريفه، ويف غياب عدم وجود جمال آخر مهم و هو الغضب، و 

باط مسبب معلوم هلذا احلرمان فإن تصريف اإلحفاعل حقيقي و 
هو ما يعرف بالعنف املنزيل، كتحويل ج عنه يأخذ شكال خاصا و النات

للعنف الناتج عن التفاعل مع احمليط االجتماعي خارج األسري ليتم 
يعكس أمهية التبادل بني األسرة هو ما التعبري عنه بني أفراد األسرة، و 

قد يكون العنف موجها حتديدا ضد األطفال باعتبارهم واجملتمع، و 
، مث باعتبارهم                                   ّ لعنف و فئة قاصرة غري قادرة على الرد  موضوعا سهال ل

توى حتقيق األهداف االقتصادية سببا غري مباشر للعجز على مس
االجتماعية لألسرة، و بالتايل لإلحباط الناتج عن هذا العجز، إذ و 

ميثلون عبئا اقتصاديا إضافيا على األسرة يف نظر أوليائهم العاجزين 
و يصبح العنف أكثر قبوال ، ام على رعايتهمعن تلبية مطالبهم و القي

            ّ                                            اجتماعيا بتكي ف األفراد معه يف وجود مناذج من السلوك العنيف  
   .كشكل من أشكال التعبري عن اإلحباط و الغضب

 :خاتـمة

جانب من ظاهرة العنف وضوع مناقشة و حتليل هذا امليف حاولنا 
اإلحباط بلق باإلحباط املادي االجتماعي، و هو املتع، و األسري

  .تستدعي اإلهتمام أخرى للظاهرةهناك جوانب  لكناألسري، 
يشرتط لتأسيسها مراعاة  رمبا األسرة هي املؤسسة الوحيدة اليت ال

تكوين  مثاإلمكانات املادية، بداية باإلمكانيات الالزمة، الشروط و 
مو  األفراد ، إدراكهم لدورهم الرتبوي، ومعرفتهم باحلياة األسرية، و خرب

ا املؤسسة القائمة على أعقد إنتاج ميكن أن يقد م بال                                                     َّ  رغم من كو
ا . اإلنسانهو و  للمجتمع األساسية يف النسيج االجتماعي، اخللية إ

ال متلك أي  هيهي أهم مؤسسة للتنشئة االجتماعية، باملقابل، و 
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األسرة إذا، بطريقة تلقائية،  .برنامج للرتبية أو للتنشئة االجتماعية
أمناط السلوك املتضمنة ي، وبتأثري أفرادها، وبنماذج و مبا ه تريب الفرد

هي أيضا عملية إعادة إنتاج ها، إذا كانت العنف فهي العنف، و في
  .            ّ                العنف إذا تعل ق األمر بالطفولة

إىل أمهية التبادل بني األسرة  غري األسري، بالنظرالعنف األسري، و 
القيم (  الثقافةباقي األنساق االجتماعية، جيد مرتكزاته أيضا يفو 
تجارب ما نتيجة ال               ّ ، اليت هي إىل حد  ..)التصورات اجلمعيةو 

االقتصادية تماعية و ما كانت الظروف االج          ّ هو يظهر كل  االجتماعية، و 
دعمها ألداء االهتمام باألسرة، و  هو ما يستدعي، و مالئمة لذلك
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  .وتحديات ممارسات مصير،: التربية عمال لدى التقاعد
  غليزان- موسى عمي بمنطقة ميدانية دراسة

 اجلزائر ، مستغامن جامعة،  القادر عبد بلعربي   

  : تمـهيد
 بداية يف وعامليا حمليا عنه احلديث شاع موضوع التقاعد موضوع

 القطاعات خمتلف من املتقاعدون وأصبح والعشرين، الواحد القرن
 من ينادون الوطنية، الرتبية لقطاع املنتمون وخاصة والعمومية اخلاصة
 والعاملية الوطنية الصحافة يف املكتوبة االحتجاجية رسائلهم خالل
م خالل ومن  بضرورة هلم، املمثلة واجلمعيات النقابية مؤسسا

 حتديد بضرورة ويطالبون وماديا، واجتماعيا صحيا الفئة ذه التكفل
م يوافق للتقاعد مناسب سن م ويستجيب الصحية قدرا  لطموحا

  .واالجتماعية املادية
 طويلة لفرتة قضائهم وبعد وأساتذة، معلمني من الرتبية عمال إن
 مهنة تسمى أصبحت واليت( التعليم يف متثلت اخلدمة، من

 الناتج والذهين، الفكري بالتعب اإلحساس إىل دفعتهم ،)الطبشور
 مقداره ما يوميا يعملون فهم الساعي احلجم كثافة إىل أرائهم حسب

 وضيق مقفل فضاء ويف األسبوع يف ساعة 30 ومبعدل ساعات 6
 60 عن مساحتها تزيد ال حجرة"   اإلدارة طرف من ومراقب جدا
 الذي املدرس نفسية على ينعكس مقلقا روتينا خيلق مما"  مربع مرت

 العمل عن ناهيك الرمسي، لتوقيتا واحرتام االنضباط عليه يفرض
 إىل إضافة الدروس، وحتضري الواجبات تصحيح يف املتمثل املنزيل

 وصعوبة التالميذ مع املباشرة والعالقة الرتبوية املناهج ضغوطات
 األهداف حتقيق على اإلصرار عن ينتج الذي واإلرهاق فيهم التحكم

 مالمح على ديةوبا ظاهرة التعب آثار وتكون. الرتبوية والكفاءات
  .السن يف تقدمه مع املدرس وسلوك
نا( التعليمي العمل من ختلصت اليت املديرين فئة أما    َّ  رحي 

   بالتالميذ عالقتهم تقلصت فقد) مالطباشري
 املدرسة داخل( ما نوعا واسع فضاء يف إداريا دورا هلم وأصبح
 على للقضاء االنتقال وحرية املكان بتغيري يسمح مما ،)وخارجها
  .اليومي الروتني

 إىل إما واألساتذة املعلمون هؤالء يسعى التقاعد اقرتاب فعند
 على والتحصل ايتها إىل املهمة إمتام إىل أو أعلى منصب إىل الرتقية
 ألسباب التقاعد بعضهم فيفضل املديرون أما التقاعد، يف حقهم
 نع الكلي االنقطاع يفرض الذي اإلجباري التقاعد انتظار أو معينة
 هذا أن غري أخرى، مرحلة إىل واالنتقال النشيطة، العملية احلياة

  آثارا له يكون ما سرعان الراحة مرحلة إىل العمل مرحلة من االنتقال

 

 
 من اإلحساس هذا وخيتلف ا، حيس الذي املتقاعد إال يعلمها ال

  . أخرى إىل رتبة ومن آخر، إىل متقاعد
 ظاهرة حول احلقائق بعض إبراز الدراسة هذه يف سنحاول

 اخلصائص ألهم التطرق خالل من الرتبية، عمال لدى التقاعد
 التقاعد قبل ما مرحلة( أساسيتني ملرحلتني واالجتماعية النفسية
 واملشاريع التخطيط مظاهر على والتعرف ،)التقاعد بعد ما وأخرى

  .التقاعد أزمة ليتجاوز عامل كل يتصورها اليت املستقبلية
اسة يف منطقة عمي موسى بوالية غليزان، وقد أجريت الدر 

 approche( اعتمدنا يف هذه الدراسة على املقاربة االنرتوبولوجية

qualitative (للشيوخ واملهنية االجتماعية املمارسات كل بوصف 
م وتسجيل املتقاعدين م، يف اهلامة املرحلة هلذه وآرائهم تصورا  حيا

م تسيري وكيفية  وارتباطاته، العمل عن املفاجئ نقطاعاال ظل يف أوقا
 باملعايشة املالحظة يف املتمثلة امليداين التحقيق أدوات وباستعمال
  .أنواعها بكل واملقابلة
  :ونشأته التقاعد مفهوم:  أوال

 كانت وإمنا احلايل، مبفهومها قدميا متداولة الكلمة هذه تكن مل
 تأمني يف نساناإل رغبة يف تتمثل أخرى ودالالت مبفاهيم موجودة
 اإلنسان فإدراك شيخوخته، يف احلاجيات أدىن وضمان مستقبله
 اآلثار مواجهة كيفية يف يفكر جعله الشيخوخة مبرحلة املرور حلتمية
 قدرته وتناقص الفرد جمهود قلة من مييزها وما املرحلة هذه عن املرتتبة
 يف صعوبات عدة عنه ينتج ما الصحية، قدراته وتدهور العمل على
  . ومعنويا ماديا للعائلة اليومية احلاجيات توفري

 إىل حاجة يف مادام بالعمل يتمسك اإلنسان كان القدمي ففي
 يضمن عما دائم حبث يف جعله بالطبيعة واحتكاكه وملبس، مأكل

 وضعف شيبة من مييزها وما اإلنسان هذا شيخوخة لكن حياته، به
 عدة يف يفكر تهوجعل حياته استمرارية يف أزمات عدة له سببت
  .السن وكرب العجز عن املرتتبة اآلثار من قليال ولو ختلصه حلول

 املهنية احلياة تعقيدات وازدياد البشرية اجملتمعات تطور مع لكن
 العمل تنظم وقانونية دينية وتشريعات تنظيمات عدة وظهور

 وتبدد املستقبلي، أمنه ضمان يف احلق لإلنسان أصبح والعمال،
. حياته من مرحلة بآخر التحاقه حني ينتابه كان الذي اخلوف
 والديانات اجملتمعات طبيعة حسب التقاعد إىل النظرة وختتلف
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 اإلنسان حياة تأمني هو واحد مفهوم يف تشرتك لكنها واملعتقدات
  . الصحي عجزه بعد

 الكتاب يف املتمثلة التشريع مصادر وحسب اإلسالمي فالدين
 مرحلة وأصعب أهم يهمل مل الشريفة، نبويةال والسنة) الكرمي القران(
 لكبار تعطي بتشريعات جاء بل الشيخوخة، وهي اإلنسان حياة يف

م استمرار يف احلق السن  جاء فقد. اآلخرين مع والتعايش حيا
 وطمأنينة باحرتام العيش الشيوخ لفئة احلق ويضمن ليشرع اإلسالم
 واملشيب الضعف أدركها اليت الفئة ذه التكفل بضرورة وأوصى
ارت : تعـاىل اهللا يقـول التالية اآلية ففي والصحية، العقلية قواها وا

 من خلقناكم فإنا البعث من ريب في كنتم إن الناس أيها يا"
 مخلقة وغير مخلقة مضغة من ثم علقة من ثم نطفة من ثم تراب
 ثم مسمى أجل إلى نشاء ما األرحام في ونقر لكم لنبين

 من ومنكم يتوفى من ومنكم أشدكم لتبلغوا ثم طفال نخرجكم
 األرض وترى شيئا علم بعد من يعلم لكيال العمر أرذل إلى يرد

 زوج كل من وانبتت وربت اهتــزت المــاء عليها أنزلنا فــإذا هامدة
 كل على وانه الموتى يحيي وانه الحق هو اهللا بأن ذلك بهيج
  .)1("قدير شيء

 الشيخوخة أدرك إذا نساناإل بان تصريح اآلية هذه ففي
 أدىن تلبية عن عاجزا ويصبح والصحية العقلية قدراته ستتدهور
 واإلحسان الفئة هذه حقوق حبفظ مطالب فاآلخر لذلك ، احلاجات

 املراحل يف بذلوها اليت اجملهودات وتثمني ا، والتكفل وإعالتها إليها
 ديرهاوتق الفئة هلذه االعتبار رد الواجب فمن لذلك السابقة،

 الكرمية اآلية عليه نصت ما وهو فاجملتمع، باألسرة بدءا واحرتامها،
 إياه إال تعبدوا ال أن ربك وقضى: "تعاىل اهللا يقول حيث

 فال كالهما أو احدهما الكبر عندك يبلغن إما إحسانا وبالوالدين
 لهما واخفض كريما قوال لهما وقل تنهرهما وال أف لهما تقل
  )2(."صغيرا ربياني كما ارحمهما رب وقل ةالرحم من الذل جناح
 التكافل صورة يف اإلسالم إليه أشار فقد التقاعد عن أما

 نبوية أحاديث وردت وقد املسلمني، بضعفاء واالهتمام االجتماعي
 عنه اهللا رضي هريرة أيب عن روي فقد املسنني، بفئة التكفل عن كثرية
 ماال خلف من: "بتهخط يف قال انه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن
َ  ُّ فك ل ه دينا أو   ًّ كال   خلف ومن فلورثته، حقا أو  ويف" . علي ودينه إيل  

 وتنصرون ترزقون فإمنا الضعفاء أبغوين: "يقول آخر حديث
  . )3("بضعفائكم
 بكر أيب عهد يف احلرية أهل الوليد بن خالد َ   ص احل وعندما
 عن ضعيف شيخ أميا هلم وجعلت": الصلح شروط من كان الصديق

 دينه أهل وصار فافتقر غنيا كان أو اآلفات من آفة أصابته أو العمل
  .)4( "املسلمني مال بيت من   ِ  َ وع يل   جزيته، ُ    ط رحت عليه يتصدقون
 عن عجزوا الذين املسنني إىل نظر اإلسالم أن يعين ما وهو
م على العمل  وتوفري إعالتهم األمر ويل على ينبغي حق، أصحاب أ

 السن كبري به يضمن مايل راتب كتوفري هلم، الضرورية اخلدمات
  .بكرامة العيش
 احلياة مراحل من مرحلة التقاعد فيعترب احلديثة اجملتمعات يف أما
 أو صحية أسباب نتيجة العمل عن اإلنسان فيها ينقطع املهنية،
 مرحلة من انتقال هو فالتقاعد الراحة، على جمربا نفسه وجيد قانونية،
 آتشلي ويضع. واهلدوء بالراحة تتسم مرحلة إىل املتواصل العمل
 يكون اليت املرحلة بأنه يقول حيث احلايل ملفهومه مناسبا يبدو تعريفا
 الشخص رغبة حسب أي خمتارا احدمها  قرارين أمام العامل فيها

اء يف العامل  الصلة انقطاع وبالتايل التقاعد على واإلحالة اخلدمة إ
 صندوق مع االشرتاك توفر بشرط نوعه، كان أيا املستخدم مع

 توفر حني التقاعد على مرغما الشخص هذا يكون أو التقاعد،
 اخلاص االجتماعي التأمني قوانني يف احملدد السن كبلوغ معينة شروط
 الذي الفرد هو املتقاعد أن صنيتان بن محمد ويقول. دولة بكل
 بهرات من يقتطع حيث التقاعد لنظام وخيضع حكومي عمل يف يعمل

 حمددة سنوات بعد له حيق أن على اخلدمة أثناء معينة نسبة الشهري
 كان سواء الغرض هلذا حمددة نسب وفق تقاعديا راتبا اخلدمة من

 من مينعه ما له حدث أم اإلجبار أو باالختيار العمل من االنفكاك
  . )5(جزئي أو كلي كعجز العمل
  : العالم في التقاعد نظام

 على طرأ الذي التغري بعد احلديث التقاعد بدايات كانت
 وانتقال ،م19 القرن يف الصناعية الثورة ظهور أثناء خاصة اجملتمعات،
 متيز الذي الصناعي اجملتمع إىل والرعوي الزراعي اجملتمع من اإلنسان
 تشغيل تطلب والذي الواسعة، االقتصادية واملنافسة السريعة بالتنمية
 كثرة عنه نتج ما القطاعات، خمتلف يف العاملة اليد من الكثري
 واملعيشي التعليمي املستوى وحتسن املنافسة، وازدياد العمل، حوادث
م وازدياد السكان كثرة إىل أدى الذي لإلنسان   . طلبا
 دمار من خلفتهما وما العامليتني احلربني إىل العامل تعرض ومع
 املهتمة الدول وحاجة كبرية، واقتصادية بشرية وكلفة وخراب

 الكثري دفع مؤهل، بشري مال رأس إىل االقتصادية والتنمية الصناعةب
 يف رغبة اقتصاديا املتطورة الدول إىل واهلجرة التحرك اىل الناس من

 أدىن ضمان على يساعد دائم أو مؤقت عمل منصب على احلصول
 وازدادت العمل طلبات ارتفعت وبذلك املغرتب، اإلنسان هلذا معيشة
 الناجتة البطالة، مشكل يف الدول من الكثري ووقعت األجنبية العمالة
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 مشكلة ظهرت فقد أخرى جهة ومن العمل، فرص تناقص عن
 والعجز العمل على القدرة يف تناقص من يصاحبها وما الشيخوخة

 ال اليت الصحية احلالة عن ناهيك أفضل، إنتاجي مردود تقدمي عن
 االجتماعية حلمايةا أنظمة ظهور إىل دفع مما العمل، مبواصلة تسمح

 تأسس الثانية العاملية احلرب وبعد )6(فرنسا ففي خمتلفة، أشكال يف
 التعليمة يف 1945 سنة أكتوبر 04 يف االجتماعية للحماية نظام أول
م العمال حقوق مبوجبها ُ    ت ضمن ،-225045 رقم  ضد وعائال

. العائالت واحتياجات األمومة بعطل والتكفل العمل وحوادث خماطر
 يف للتقاعد انظام وضع من أول الروك بيار الفرنسي املشرع يعتربو 

 التقاعد، على لإلحالة حد كأقصى سنة 60 سن حدد حيث فرنسا،
 املتقاعد للعامل يسمح األقل على سنة 15 ب يقدر مهين ومسار

 اليت االشرتاكات مقدار يناسب الذي التقاعد أجر على باحلصول
  . املهنية حياته طيلة ا ساهم
 : الجزائر في التقاعد نظام

 قانون أول الفرنسية احلكومة سنت الثانية العاملية احلرب بعد
 املقرر مبوجب 1949 سنة وبالتحديد اجلزائر يف االجتماعية للتأمينات

 ،1949-06-10 يف الصادر القرار مبوجب املطبق 45/49 رقم
 وكان ،اجلزائر يف االجتماعية للتأمينات نظام أول إحداث املتضمن
 عدد اكرب وإعطائهم اجلزائر إىل للقدوم املعمرين تشجيع منه اهلدف
  .   اجملال هذا يف التحفيزات من

 العمال جلميع اجلزائر يف الشيخوخة على التامني نظام يعتمد مل
 أين الكولونيالية الفرتة خالل أي ،)7( 1953 سنة يف إال األجراء
 يشمل ومل اجلزائريني، وغري ينياجلزائر  على الفرنسي القانون يطبق كان
 عمال مثل املوظفني من معينة فئـات إال التاريخ هذا قبل اإلجراء هذا

 أما. والغاز للكهرباء الوطنية الشركة وموظفو والنقل احلديدية السكـك
 سنة يف إال النظام هذا من يستفيدوا فلم األجراء غري العمال بقية

 ويستثىن والصناعية، تجاريةال املهن وأصحاب احلرفيني مثل 1958
  .)8( "اخلماسة"و الفالحني طبقة ذلك من

 CNES( واالجتماعي االقتصادي الوطين اجمللس تقرير وحسب

 يلق مل االجتماعي الضمان قانون وتعديل إصالح مشروع فان ،)9()
 تعبئة لغياب نظرا ،1975 سنة يف احلكومة طرف من املوافقة

 مناسبة إجراءات اختاذ من مينع مل ذلك لكن النقابية، املنظمات
 والتكفل للدفع مراكز بفتح التسيري، يف الالمركزية أسلوب بانتهاج
 هذا عن انبثق وقد. الوطين الرتاب كل مستوى على الصحي
 اجلزائر يف والتقاعـد االجتماعي للضمان إطار قانون أول اإلصالح

 ادةم 69 من ويتكون. 1983 جويلية 02 بتاريخ 83-12 رقم حتت
  :)10( التالية التمهيدية األحكام ويتضمن فصول، أربع يف

 والذي للتقاعد، وحيد نظام تأسيس إىل القانون هذا يهدف
  : التالية املبادئ على يقوم

 احلقوق بتقدير املتعلقة القواعد توحيد .  
 االمتيازات بتقدير املتعلقة القواعد توحيد .  
 التمويل توحيد . 

 وشخصي مايل طابع ذا حقا التقاعد معاش يشكل 
 .احلياة مدى منه يستفاد

 ختص اليت التشريعات من جمموعة إىل القانون هذا أشار وقد
 خيتلف معاش وضمان التقاعد على كالتامني العامل، الشخص
 وفقا املعاش قيمة وحتديد املهنة، أو العمل طبيعة اختالف حسب
 املادة صتن وكما العامل، الشخص طرف من املؤداة اخلدمة لسنوات

 األجر من % 2,5 بنسبة حيدد املعاش فان القانون نفس من 12
  .للمنصب الشهري

 من سلسلة إىل القانون هذا تعرض 1990 سنة من انطالقا
 ا مرت اليت األزمات بعض اثر مواده بعض عدلت حيث التغيريات
 يف الوطنية املأساة وسنوات الثمانينات يف االقتصادية كاألزمة البالد
 وحيقق العمل، سوق ومتطلبات للتحوالت ليستجيب سعينات،الت

  .للبالد املالية املوازنة
 يومنا اىل املفعول سارية مازالت 1983 قانون مواد معظم أن إال
 يبقى حيث القطاعات، ملختلف العمايل التضامن ازدياد مع هذا،
 العامة واملؤسسات العامل فائدة يف يصب مجاعيا مطلبا دائما

  . واخلاصة
  :الجزائر في التقاعد أنواع

 قطاع ومن آخر إىل موظف من الفعلية اخلدمة سنوات ختتلف
 للتقاعد، أنواع ثالث حتديد مت االختالف هلذا وتبعا آخر، إىل

 يف عامل كل ا يشارك كان اليت لالشرتاكات تبعا املشرع وضعها
 على حفاظا ،)حرة أعمال( اخلاص أو) احلكومي( العام القطاع
 أجر بتوفري مرحية، تقاعد فرتة لقضاء وضمانا للموظف املالية وقاحلق

  .عليه حتصل الذي التقاعد لنوع مناسب شهري
 املتممة والتعليمات السابق القانون حسب التقاعد وينقسم

  :التالية األنواع إىل بعده من الصادرة واملعدلة
   :retraite normaleالتقاعد العادي - 

 15 ملدة وعمل سنة 60 سن بلغ من الرجال من منه يستفيد
 للمرأة بالنسبة أما. احلكومية املؤسسات كل يف األقل على سنة

 بلوغها عند) منها وبطلب( التقاعد على احلصول يف احلق هلا العاملة
 طفل كل عن واحدة بسنة السن ختفيض من وتستفيد سنة، 55
  .  أطفال 03 حدود يف احلضانة حتت
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  retraite sans condition d’âge :التقاعد دون شرط السن 

 الوطين الصندوق لدى باالشرتاك قام عامل كل منه يستفيد
 بطلب يتقدم أن ميكنه حيث كاملة، سنه 32 ملدة  CNRللتقاعد
 وهنا، سنة 60 العامل يبلغ مل لو حىت املذكور التقاعد على اإلحالة
 حييل أن احلالة هذه يف للمستخدم ميكن وال. السن شرط يسقط

  .سنة 60 بعد يبلغ مل دام ما التقاعد على إجباريا عاملال
 retraite anticipé: التقاعد النسبي - 

 املؤرخ 10-94 رقم التشريعي لألمر وفقا التقاعد من النوع هذا انشأ
 على احلصول منه وبطلب للعامل يتيح حيث ،1994 ماي 26 يف

  : التالية الشروط باستيفاء املسبق التقاعد
سنة من  20سنة مع تأدية  50بلوغ سن : لبالنسبة للرج  -1

 .اخلدمة الفعلية على األقل

سنة من  15سنة مع تأدية  45بلوغ سن : بالنسبة للمرأة  -2
 .اخلدمة الفعلية على األقل 

  :والتعليم التربية عمال لدى التقاعد:  ثانيا
ا عن والتعليم الرتبية قطاع يف التقاعد قوانني ختتلف ال  يف نظريا

 حيمل الذي العامل على وتطبق نفسها هي وإمنا األخرى القطاعات
 العمومية، الوظيفة مصاحل مع تعاقدية عالقة يف املوجود املوظف صفة

 صندوق مؤسسة إىل التقاعد طلبه أثناء سيلجأ موظف فكل وبالتايل
 ظاهرة وتشكل ، (CNR) والية كل مستوى على املتواجدة التقاعد
 ملا املهين، تارخيهم يف األبرز الصفة لتعليموا الرتبية عمال لدى التقاعد
 وجليا ظاهرا موقعا هلا جيعل واجتماعي نفسي مدلول من الكلمة هلذه
 التقاعد عن ذاتيا تصورا حيمل عامل فكل الرتبوية، اجلماعة خميال يف

 به املكلف العمل وطبيعة الرتبة حسب آخر إىل عامل من خيتلف
  ) .شاق – مريح(

 بالتخلص واإلدارية الرتبوية ملشاكله األنسب لاحل يراه من فمنهم
م تذكروا كلما بالراحة وحيسون أنواعها، بكل املهنية الضغوط من  أ

 املهنية املشكالت من مشكلة واجهوا كلما أو التقاعد من قريبون
 واملسؤولني، املشرفني مع السليب التواصل املهام، تأدية كصعوبة
 املعلمون ويعترب... والبدنية لفكريةا الطاقة وتدهور املردود تناقص

 مشقة من يعانونه ملا التعليم مهنة من تضررا األكثر الفئة واألساتذة
 توقيت يف دراسي حمتوى بتنفيذ وااللتزام وتعليمهم األجيال تربية يف

  .جدا ضيق واجتماعي مادي فضاء ويف ومرهق، مكثف زمين
 مل ما( الكل ا مير حتمية مرحلة هي التقاعد مرحلة أن ومبا
 غري أو الوفاة أو كاالستقالة مهنية انقطاعات إىل العامل يتعرض
 ويف التحول هذا يف التفكري إىل بالكثريين يدفع ذلك فان ،)ذلك

 وقت وكثرة الراحة إىل والنشاط العمل مرحلة من املفاجئ االنتقال

 ويغيب للتقاعد، والتخطيط التحضري عملية يف ذلك ويتمثل الفراغ،
 يصاحبه الذي املفاجئ االنقطاع حني إىل اآلخر البعض عند كذل

  . للموظف الشهري الراتب توقيف
  :التقاعد إىل األقـرب املوظفني من فئتني حنـدد ومنه

 وضمان الزائد الوقت من االنتفاع لكيفية ختطط العمال من فئة
م  .اجتماعية والنفس املادية حاجيا

 العملية باحلياة ومتمسكة اريواإلد الرتبوي بالعمل منشغلة فئة
 اخلربة وتقدمي العمل مواصلة بضرورة إحساس ولديها النشيطة،
 . وعادية بعيدة مرحلة انه على التقاعد إىل والنظر لآلخرين،

 املرحلتني يف الفئتني هاتني متيز اليت اخلصائص يلي فيما سنبني
  :  التاليتني

  : التقاعد قبل ما مرحلة )1
 : تقاعدال اقرتاب عند القلق

 ففيها العامل، تاريخ يف األصعب التقاعد قبل ما مرحلة تعترب
 األحاسيس من جمموعة لديه وتتبلور للعامل املهين املصري يتحدد

 أن حاول وإن والتوجـس واخلوف القـلق مشاعر تنتـابه"و
 للذين بالنسبة للتقاعد احملدد التاريخ ُ   ب عد من إما ،)11("يتجاهلها
اء يريدون  ما هذا و املهنة ومتاعب أعباء من والتخلص هممهام إ
 حيسن فهن منهم، النساء وخاصة واألساتذة املعلمني لدى ملسناه

 ال للذين بالنسبة اقرتابه أو والراحة، التقاعد وقت وبعد باإلرهاق
 حبتمية اقتناعهم رغم بالعمل متمسكني ويبقون اخلروج يف يرغبون
 وتفاجئهم والشيخوخة، تقاعدال مرحلة إىل واالنتقال عنه التخلي
  . سنة 60 سن عند اإلجباري بالتقاعد
 للشخص املهنية االجتماعية احلياة على ينعكس القلق هذا إن
 السيكوسوماتية األمراض لبعض عرضة يصبح حيث العامل،

 الدموي، الضغط كارتفاع ،)النفسي املصدر ذات العضوية األمراض(

ا ترجع اليتو ... أنواعها، بكل العصيبة األمراض  األزمات إىل أسبا
 اجلديدة، الرتبوية املعطيات مع التكيف وصعوبة واالجتماعية النفسية
 العمل، يف ورئيسه األستاذ أو املعلم بني املهنية العالقة تدهور وإىل

 مراقبة عن املباشر املسؤول بصفته املدرسة مدير غالبا ويكون
 أو الرتبوي املفتش ياناألح بعض ويف واألساتذة، املعلمني نشاطات
  .للمقاطعة اإلداري

 رتبة إىل رتبة من املمارسة الضغوط نتيجة العالقة هذه تتدهور
 تصرحيات حسب - الضغوط هذه وتتمثل املدرسني، إىل وصوال اقل

  :يف - املدرسني
 يسبب مما للدروس اليومي الساعي واحلجم الربامج كثافة 
  . بالتدريس املكلفني لدى إرهاقا
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 والتفتيشية اإلدارية اهليئات قبل من املستمرة املتابعة و قبةاملرا .  
 املعرفية القدرات تدهور عن الناتج املهين املردود ضعف 

  . للشيخوخة املصاحبة والصحية
 على املستمر االطالع يفرض مرة كل يف الرتبوية السياسة تغري 

  . الرتبوية املستجدات
 أعلى رتبة إىل الرتقية يف الفشل . 

ا العمال، كل هلا يتعرض ال الضغوط هذه ولكن  ختتلف فحد
 إىل فالنظرة وبالتايل أخرى إىل مدرسة ومن أخرى إىل منطقة من

 القناعة يف تتحكم وهي آخر، إىل عامل من ختتلف التقاعد
 صحية اجتماعية،( أخرى عوامل مع تدخل إذ مريب، لكل الشخصية

 وترك باخلروج القرار اذواخت التقاعد من املوقف حتديد يف)  مادية أو
 انقضاء أو) للمرأة سنة 45و للرجل، سنة 50( مبكرا إما العمل
 التقاعد انتظار أو الفعلية، اخلدمة من سنة 32 بـ احملددة الفرتة

  .  سنة 60 بلوغ عند اإلجباري
 : للتقاعد التخطيط مظاهر

 هلذه التحضري بأمهية شعور العامل ينتاب التقاعد اقرتاب عند
 مهنية مشاريع بوضع إما ونفسيا، ماديا إعدادا هلا واإلعداد حلةاملر 
 واالستقرار الراحة يف التفكري أو كبرية، جمهودات بذل تتطلب ال حرة
 عمال تقسيم وميكن. صحية وأزمات صعوبات يواجهون للذين
 مهنتهم مع املرتافقة املهنية املمارسات وحسب عامة بصفة الرتبية
 خيلفه الذي الفراغ ميأل ما إجياد يف منهم ورغبة بيةالرت  قطاع يف اليومية
  :التالية الفئات إىل التقاعد، إىل اخلروج

 أساتذة، معلمني، – الرتب خمتلف من(  العمال من األوىل الفئة  -أ 
 نشاطات - اليومية مهنتهم إىل إضافة- يزاولون...)  مديرين
ا حرة أعمال شكل يف ثانوية أخرى  ملالع أوقات خارج ميارسو
 ال أنه لدرجة ا يتمسكون وهم الفراغ، أوقات يف أو الرمسية
ا عنها التخلي ميكنهم  معان عدة حتمل رأيهم حسب أل
ا يف حتمل رمزية، وأشكال  بعض يف املقدس األبوي اإلرث طيا
 احليوانات تربية األرض، وخدمـة الفالحة يف كاالشتغال األحيان
 عن أبا وتوارث بقي الذي اديامل املوروث على واحملافظة والنحل
 يسمى مكان يف ذلك وكل الفالحي، العتاد مثل جد،

 اخلضر أسواق( جتارية أو نفعية أغراض ذات وهي. )12(الفيرمة
 مكتبات،( جتارية حمالت ميلك األخر والبعض ).واملواشي والفواكه
 أن يرون هؤالء...). أنواعها بكل املالبس بيع غذائية، مواد

 أن إال تاما، وتفرغا مضاعفا جمهودا يتطلب وظيفتني بني املزاوجة
 الفردي التكفل أو العمال بعض استئجار إما عليهم يفرض ذلك
 عنهما وينتج كاف غري نظرهم يف احللني وكال الوظيفتني، اتني

 هلذا املناسب الشخص إجياد يف أو التسيري يف املشاكل بعض
 وحياسب يستفسر الذي املسؤول مع صراعات نشوء يف أو العمل
 الثانوي العمل هذا ويبقى. العمل عن غياب أو تقصري كل عن

 فيه االستمرار أو توقيفه يف صاحبه إلرادة إال خيضع وال متواصال
  ).سنة 60 بعد( التقاعد بعد حىت

 الرتبية( هلم اليومية باملهنة منشغلون الرتبية عمال من فئة  - ب 
 الذين التالميذ لفائدة تدعيمية دروس تقدمي اىل إضافة ،)والتعليم
م حتسني يف يرغبون  لالمتحانات التحضري أو الدراسية مستويا
 النشاط وهذا)  االبتدائي التعليم مرحلة اية شهادة(  الرمسية
 أيام يف أو الرمسية املواقيت وبعد الفراغ، أوقات يف دائما يكون
 إشراف حتت باجملان إما اإلضايف العمل هذا يكون و. العطل

 كعمل أو والتعليم، الرتبية جمال يف الناشطة اجلمعيات عضب
 . شخصية حمالت يف أو البيوت يف مرخص غري مربح ثانوي

 أي دون احلكومية بالوظيفة إال يهتمون ال العمال من أخرى فئة  - ج 
 العمل أو) التدريس( التعليمي العمل إما أخرى، مهنية ممارسة

م لعدم وذلك اإلداري،  ال أو أخرى، شاطاتن إجياد على قدر
 تؤهلهم اليت احلرفية أو املهنية واخلربات املادية اإلمكانيات ميلكون
 . ذلك يف الرغبة انعدام أو ثانوية، مهنية نشاطات ملمارسة

 يف للدخول املالئم التحضري تتصور الفئات هذه من فئة كل
 رغبات وميوالت، تتماشى ذاتية قناعات من انطالقا التقاعد مرحلة
 يف كبرية بنسبة تساهم القناعات فهذه شخص، كل ماماتواهت

 جمموعة على وإجابة للمتقاعد، والنفسي االجتماعي املصري حتديد
 األحيان بعض يف حمرجة خارجية وأخرى  ذاتية، داخلية تساؤالت

  :منها آخرين، أو العمل زمالء طرف من
  ؟ اخرج عندما افعل ماذا
  ؟ أعيش كيف و اذهب أين
 التقاعد؟ إىل خترج و تاحتر  ال ملاذا

 العمل على القدرة لك تكن مل إذا
   التقاعد؟ إىل فاخرج
وا الذين على خاصة األسئلة هذه وتطرح  اخلدمة سنوات ا

 ومازالوا سنة، 32 بـ املقدر لالشرتاكات القانوين املقدار وبلغوا
 العتبارات ،)اإلجباري التقاعد( سنة 60 غاية إىل بالعمل متمسكني

  . ونفسية واجتماعية مادية
 الفئات حسب آخر، إىل عامل من التقاعد إىل النظرة وختتلف

 وقدرات تالؤمها ومدى ا املكلف الرتبة وحسب سابقا، املذكورة
 املرهق العمل من والتحرر املبذول، اجملهود قلة حيث من الرتبية عاملي
  . شكلها كان مهما مراقبة كل ومن
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 مكثف دراسي برنامج وتنفيذ لدروسا وتقدمي بالتعليم فاملكلفون
 املهام هذه مواصلة صعوبة من يشتكون مغلق، يومي ساعي وحبجم
 تسمح ال متقدمة سن بلوغ وبعد نظرهم، يف شاقة أصبحت اليت

 فأغلب املسطرة، األهداف إىل بالوصول وال املطلوب، املردود بتقدمي
 لرضاا هلم توفر ال مهنية وضغوط صحية أزمات من يعانون هؤالء
 التقاعد إىل اخلروج يف يفكرون جيعلهم ما ذلك. املنشود املهين

 يف والتفكري العائلة باحتياجات واالنشغال املنزل، قرب واالستقرار
 موظف من ختتلف مستقبلية مشاريع وضع إىل أو األوالد، مستقبل

  ...). االجتماعية، احلالة اجلنس، املهنية، الرتبة( حسب آخر إىل
 من ختلصوا فرمبا مفتشني أو مديرين من باإلدارة ناملكلفو  أما
 لعدم أو العمل مكان عن الوصية السلطة لبعد املستمرة املراقبة
 وهم العمل، مقر مغادرة عدم على جيربهم زمين بتوقيت تقيدهم
 دون به، املكلف العمل أداء يف واحلرية الراحة من بنوع حيسون بذلك
 على حتتم اليت االجتماعية الرتبة إىل إضافة مهنية، أو نفسية ضغوط
 مقابل املساعدة، وطلب االحرتام...) األولياء املعلمني،(  اآلخرين
 وتقدير ود كاكتساب ونفسية، اجتماعية وحاجات امتيازات
  . تبادلية عملية يف الطرفان جيعل ما اآلخرين،
 التنظيم يفرزها اليت الصراعات بعض وجود من مينع ال ذلك لكن
 اليت األهداف بعض حتقيق يف الرغبة أو الرتبوية، لمؤسسةل الداخلي
 الصراعات هذه وتنشأ مؤسسة، لكل البيداغوجي املشروع يف برجمت
 الوظيفية العالقة فهم عدم أو لواجباته، املوظف جتاهل أو جهل عند
  ) .املؤسسة مدير(  املباشر مبسؤوله األستاذ او املعلم تربط اليت

 اقرتاب وعند رتبته كانت مهما فموظ كل أن ندرك هنا من
 والبدائل التصورات من جمموعة ميلك أسباب، لعدة ونتيجة التقاعد،

 مشاريع شكل يف أغلبها يظهر واليت مؤقتة، كحلول ا يستأنس اليت
  . موظف كل ظروف حسب ختتلف أخرى خيارات أو مستقبلية،

 :مرحلة ما بعد التقاعد  -2

  ):التقاعد أيام لأو (  التقاعد صندوق إلى االنضمام
 مصاحل إىل وحتويله للعامل املهين الراتب توقيف يتم عندما
 كان إن وتكملته ملفه متابعة يف املتقاعد يبدأ التقاعد، صندوق
 من والتمكن املالية وضعيته تسوية يف اإلسراع على حرصا ناقصا،
 ينتظر األحيان بعض ففي اجلديد، الشهري الراتب واستقرار ضمان
 تتعلق ألسباب ذلك ويرجع أشهر، أربعة عن تزيد مدة املتقاعد
 اآلجال يف اإلداري ملفه تكوين يف يسرع مل ألنه ذاته حبد باملتقاعد
 صندوق مصاحل على الكبرية الضغوطات إىل يرجع أو احملددة،
 ومن امللفات من كبري عدد يستقبل األخري هذا أن علما التقاعد،

  .الوالية قطاعات كل

 راتب تأخر من املتزايد بالقلق املتقاعدين من الكثري يشعر
 يف االضطراب هذا لوقوع نظرا األوىل، األشهر يف خاصة التقاعد
 املادية االحتياجات زيادة ظل يف البعض لدى انزعاجا يولد مما األجر
  .الوحيد الدخل على املعتمدة األسرية
 تاملؤق املادي االكتفاء ذات املتقاعدين من األخرى الفئة أما

 الالزم املبلغ بتوفري املرحلة هذه يف للدخول خططوا الذين وهم(
 ثانوية، أخرى مبهن املنشغلون أو ،)القدمي الراتب انقطاع فرتة لقضاء
 جهة، من السابقة املهنة التزامات من بتخلصهم بالراحة يشعرون فهم

م لقضاء وتفرغهم ) ثانوية نشاطات( واملهنية األسرية حاجيا
م مشاريعهم ازباجن والتكفل   .املستقبلية وتصورا
م على احلفاظ املتقاعدين اغلب يفضل كما  االجتماعية عالقا

 العمل ملقر مفاجئة زيارات شكل يف وتستمر السابقة املهنة زمالء مع
 ممن ومساعدة تعاون زيارات األحيان بعض يف وتكون السابق،

 واخلربة ياملعنو  الدعم تقدمي قصد) ومفتشون مديرون( استخلفهم
 ،)املدرسة( العمل مقر يف أو املهنة يف اجلديد املوظف حيتاجها اليت
 وجود لعدم نظرا الوقت مرور مع تدرجييا تقل الزيارات هذه أن إال

 بان املتقاعد لدى شعورا يولد مما. الزيارة تستدعي اليت األسباب
 وانه تتالشى بدأت زمالء من به يرتبط وما السابق بالعمل صلته
 مبناسبة تقام اليت للحفالت يستدعى عندما ليفاجأ عنهم، غريبا تربيع

 هذا تكرمي يف الكل يساهم حينها. العلم يوم وخاصة الوطنية، األعياد
 الرتبوية أثاره وإبراز وأخالقه، خصاله بذكر ويقومون املتقاعد

 التعبري إال املتقاعد هذا ميلك فال للعلم، خدمة قدمها اليت واجملهودات
 مازال بأنه حيس ألنه األحيان بعض يف والبكاء اجلزيل شكربال

 إليه حيتاج ما وهذا ويقدرونه، يذكرونه أصدقاءه ومازال موجودا
  .    املتقاعد

  :احلياة بعد التقاعد
ظ أنه انتقل من حالة إىل  ِ                        عند دخول العامل مرحلة التقاعد ي الح    ُ                              

غري دوره حالة أخرى قد تكون مرغوبة أو غري ذلك، وحيس فيها بت
االجتماعي واملهين، فيبدأ بتذوق حياة التقاعد بكل حذر وتطبيقا 
للتصورات اليت وضعها قبل التقاعد واليت بناها باحتكاكه بزمالئه 

لكنه يف كل األحوال سيسعى إىل ملء الفراغ الذي . املتقاعدين
أحدثه االنقطاع عن العمل املتميز باالنضباط واحلرص على أداء 

  .الواجب
جهة األجر املادي فهو مقبول أو جد مقبول يف نظر اغلب  فمن

املتقاعدين وبالتايل فذلك ال يشكل عائقا أو حسرة على تناقص 
األجر، إال الذين استفادوا من التقاعد النسيب الذي ال يبلغ أجره 

  .%80املقدار احملدد خلضوعه لنسبة تقل عن
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قت الزائد إال أن الكل يسعى إىل التفكري يف كيفية قضاء الو 
باختاذ مجلة من املمارسات واألعمال يف فضاءات خيتارها املتقاعد 
وفق ما حيقق رضاه ويثبت وجوده كطرف فاعل يف اجملتمع، وتساعده 

 .على حتقيق نوع من التوافق مع احلياة األسرية واالجتماعية

  ):كيفية تسيري الوقت( ممارسات املتقاعدين : ثالثا 
يسريون ... بية من مديرين ومعلمنيمعظم متقاعدي عمال الرت 

م يف فضاءات حمدودة، ختتلف حسب مكان اإلقامة  أوقا
واهتمامات املتقاعد وميوالته، سواء االجتماعية أو الدينية أو 

اخل  فكل متقاعد يفضل الفضاء الذي يرتاح فيه وجيد فيه ...املهنية
م متنفسا لضغوطات ومتاعب احلياة األسرية اليومية، ويقر آخ رون أ

أو ) املسجد –السوق  –املنزل (يعيشون يف فضاء ثالثي األبعاد 
، وال يضيف إىل ذلك شيئا إال نادرا )املسجد –املنزل (ثنائي األبعاد 

ومن الفضاءات اليت يفضلها . أو حسب دواعي احلاجة إىل ذلك 
  :املتقاعدون جند

  التحضير الروحي وتطهير النفس( الفضاء الديني  :( 

 ينشر روحي غذاء فالدين املتقاعدين، اغلب لدى ملفضلا وهو
 بتأدية املتقاعدون يقوم وفيه ،)13(النفوس يف والسكينة الطمأنينة
م م التزاما  يربط أن شانه من ما وكل للعبادة والتفرغ الدينية وواجبا
 ما ملرحلة الروحي التحضري عليه نطلق ما وهو باهللا، الروحية العالقة
 املسجد يف الصلوات أداء على حيرصون التصور ذا همف املوت، بعد

 حلفظ ديين برنامج وإنشاء الدينية، والدروس الذكر جلسات وحضور
 واحملافظة املسجد كصيانة اخلريية األعمال يف واملشاركة الكرمي، القران
  . نظافته على

 تربيكات زمالئه من العامل يتلقى التقاعد إىل اخلروج وعند
 صحة يف العمر من تبقى ما وقضاء املقدسة البقاع رةبزيا ومتنيات
 ألداء زيارة ويربمج بل يتمىن منهم فالكثري األحوال، وأحسن وعافية
 عامل كل إليه يصبو ما وهو. املهين مساره ا خيتم العمرة، أو احلج
 اليت العبادة ذه املهين مشواره خيتم أن يريد فهو التقاعد على قارب
 ويستقر األوىل، العمر مراحل يف - نظرهم يف - تدنس ما تطهر
  .العمل والتزامات قيود من ويرتاح واملنزل، العائلة قرب

خاصتنا حجة وال عمرة : "يقول حيث احدهم به يصرح ما وهو
". وجني عظامي نغسل ملكة نروح نتمىن ،ونكملو اياماتنا على خري

 لةدال". لقربي اكربي واخدم لكربي أصغري أخدم" :آخر ويقول
 بتوفري كربه يف لريتاح صغره يف ويكد يتعب اإلنسان أن على

 يفكر الكرب بلوغ وأثناء الصحية، حالته على واحملافظة املادية حاجاته
 حتضريا النفس وحتضري هلا باإلعداد املوت بعد احلياة يف اإلنسان هذا
 ليتا الدينية والشعائر بالعبادات بالقيام التزاماته بتأدية مرتبطا روحيا

 وأشكال احلياتية الضغوط من وختفف ا، القيام عند بالرضا تشعر
  .السن كبري ينتاب الذي القلق

 ذلك ويظهر بالدين وثيقا ارتباطا السن كبري أو املتقاعد يرتبط
 السنوية، أو األسبوعية أو اليومية والطقوس املمارسات خالل من

 اجلماعة، بقلو  يف وحية ماثلة لتصبح باستمرار يتجدد فوجودها
 وتعترب األبيض اللون عليها يغلب عباءة إىل امللبس تغيري ويصاحبها
 أو دينية مناسبات حضور أو الصلوات ألداء نظرهم يف إجبارية

  :التالية املمارسات يف الفضاء هذا وشعائر عبادات وتتمثل. اجتماعية
 .والدعاء والذكر كالصالة: اليومية العبادات -1

  اجلمعة صالة: األسبوعية العبادات -2

 صوم والعمرة، احلج العيد، صالة: الموسمية العبادات -3
  رمضان

 بعض يف الرتبية متقاعدي بعض يساهم ذلك إىل إضافة
 اجلمعيات أعمال يف كاملشاركة اجلمعوي الطابع ذات النشاطات

 أئمة تعويض أو فيها، االخنراط أو التطوعي االجتاه ذات الدينية
م أو عطلهم أثناء( املساجد  حلول أثناء املصلني إمامة يف) غيابا
 ).متطوع إمام(  اخلمس الصلوات أوقات

ن فالتزامهن املتقاعدات أما  والطقوس باملمارسات والقيام ببيو
 أو املومسية العبادات يف إال املسجد إىل اخلروج من أوىل فيها الدينية
 حيرص حيث العيدين، صالة أو اجلمعة صالة أداء مثل الدورية

 مفصول بالنساء، خاص جناح توفري على املساجد بناء هندسوم
 بآداب املصلية تقيد مع م، االختالط مينع الرجال عن حبجاب
  .والكفني الوجه إال اجلسد لكل ساتر لباس كارتداء املسجد
 الفضاء االجتماعي: 

  ):األسرة أو العائلة(الداخلي 
) أنثى أو ذكرا( بصفته املتقاعد الشخص يتكفل وهنا

 األبناء مسار متابعة على وحيرص العائلة، أو األسرة باحتياجات
 يعترب حيث لألبناء جديدة أسر بناء يف التفكري أو املهين، أو الرتبوي
 يعترب األبناء فتزويج املتقاعد، فيه يفكر الذي الشاغل الشغل ذلك

 األمهات أما بذلك، مقرون فارتياحه ودينيا، أخالقيا وواجبا مسؤولية
ن مستقبل ضمان على خاصة ينصب فتفكريهن تقاعداتامل  بنا

  .بتزوجيهن أو ومعنوية مادية حاجات من يلزمهن ما بتوفري
 ومحايتها العائلة متاسك على املتقاعد األسرة رب حيافظ ما وغالبا

 أو الريفية مناطقه يف وخاصة اجلزائري اجملتمع فطبيعة التفكك، من
 بشدة ويعارضون املمتدة عائالتال من يتكون مازال الريفية شبه

 بني الصراعات حتدث ما وكثريا العائلة، عن املتزوجني األبناء انفصال
ا أو األسرة قيم معارضة عند واألبناء اآلباء   .عادا
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 على واسعة بسلطات يتمتع األكرب األب بصفته األسرة فرب
 فعامل تراتبية، اجتماعية عالقات تسودها اليت األسرة أفراد مجيع

السن هو العامل الرئيسي يف فهم البناء االجتماعي للمجتمعات 
البدائية اليت يقوم تنظيمها االجتماعي على ما يعرف باسم نظام 
طبقات العمر، حيث يقوم نظام التفاضل االجتماعي برتتيب أعضاء 
اجملتمع وخاصة الذكور منهم على أساس العمر ومرتبة الشيوخ عادة 

اء الشعائر والطقوس بوصفهم أكرب أعضاء ترتبط بأمور الدين وأد
م إىل العامل اآلخر،  وترتبط السلطة بالقيم " اجملتمع األحياء سنا وأقر

  .  )14(" والتقاليد وغالبا ترتكز يف أيدي كبار السن
 ويعتربونه بل ذلك، على موافقة يبدي البعض هناك املقابل ويف
 بنفسه، أسرته بناء من والتمكن مسؤولياته االبن يتحمل لكي واجبا
 االحرتام مستوى إىل وترقى االجتماعية العالقات تتعزز وبذلك
  َ ف ـ. العائلة واجتماع واألحفاد األبناء لقاء إىل والشوق والتقدير

 ضرورة عن يعرب ما وهو" السالم جييب والبعد الكالم جييب القرب"
 متدةامل األسرة عن باالنفصال االجتماعية والروابط العالقات توطيد
 داخل أو الواحدة العائلة داخل أسرة من أكثر( أفرادها تكاثر إذا

 والصراعات النزاعات ظهور يف سببا يكون ما وهو) الواحد املسكن
 .األحيان اغلب يف باالنفصال تنتهي اليت العائلية

 :الخارجي 

 أو اجلريان اجتاه التزاماته معظم املتقاعد يقضي الفضاء هذا ويف
 باملناسبات، اخلاصة الزيارات لتبادل الكايف الوقت ودوج مع األقارب

 لوم وتفادي االجتماعية، العالقات ترسيخ على حيرص بذلك فهو
 نظرا النساء لدى تكثر االلتزامات هذه أن وجند اآلخرين، وعتاب
 جمربة نفسها املرأة جتد حيث العائلية، واألحداث املناسبات لكثرة
  . أكرمها أو إليها أحسن ملن يلاجلم ورد الواجب هذا أداء على

 وترميم االجتماعي اإلصالح لدعوات أيضا الرجال ويستجيب
 لالحرتام كرمز بالتدخل والطالق، كالزواج االجتماعية العالقات
م الناس، عند مكانته له الكبار فحضور والطاعة،  السلطة ميثلون أل
 داتهعا قيمه، تبليغ على واحلريصون للمجتمع الضابطة الرمزية

  .وترسيخها وتقاليده
  الفضاء التجاري :  

هذا الفضاء له عالقة وثيقة بالتبادل التجاري واملمارسات املرحبة، 
وتكون بعد التقاعد مباشرة، إما انه كان يزاول هذا النشاط بالتوازي 
ذه  مع وظيفته السابقة ومواصلة ذلك بعد التقاعد، أو التحاقه 

ط هلا، أو بعد قضاء وقت كاف من املمارسة التجارية بعد التخطي
الراحة وكثرة وقت الفراغ، مما استوجب التفكري يف بعض املمارسات 

قائال  ش.ححيث يصرح . املرحبة من جهة والرتفيهية من جهة أخرى

ْ  الواحد الزم يلهي روحو بحاجة، يدير حانوت وال ي تب ع  " َّ  ْ                                           
 pour éviter leراني نخدم بعد التقاعد " ويضيف آخر". المارشي

vide c’est tous ."  
وتتمثل هذه املمارسات يف اغلب األحيان بفتح حمالت جتارية 
لبيع اللوازم والكتب املدرسية، حمالت للكتابة العمومية، هاتف 

  ...عمومي، 
ويقوم البعض األخر مبواصلة أعمال الفالحة والزراعة وتربية 

يئة مكان  احليوانات يف الريف، مبشاركة النساء، فلهن دور مهم يف
ا وصوفها  الفيرمة واإلشراف على تربية احليوانات واالستفادة من ألبا

ا اليت تستعمل يف تسميد الرتبة، وتسند هذه األعمال  وحىت فضال
أحيانا إىل األبناء نظرا لظهور مقدمات العجز لدى املتقاعد، أو رغبة 

ميشه ذا املوروث املادي وعدم    . منه يف االحتفاظ 
ترب سوق عمي موسى األسبوعي يوما األربعاء واخلميس ويع

املتنفس الرئيسي للمتقاعدين، فهو ميثل هلم إضافة إىل دوره التجاري 
واقتناء احلاجيات الضرورية من خضر ومستلزمات أخرى، مركزا 
إعالميا واتصاليا، ففيه يلتقي املتقاعد باألصدقاء لتبادل األخبار 

نفس، وينقسم املتقاعدون حسب واالستشارات والرتويح عن ال
  :خصوصية السوق إىل

حيجزون احد أركان السوق وأماكنه حبيث تبقى ذات : البائعون
ملكية مؤقتة مرتبطة بالبيع ، وحيافظ عليها طيلة مداومته للسوق، وال 

وكثريا ما حتدث . حيق لآلخرين استغالهلا إال بإذن من صاحبها
وتنتهي إما ) نقاط البيع(ن الصراعات بني الباعة حول هذه األماك

باإلصالح بني املتخاصمني حبضور شيوخ كبار وفرض حل وسط 
  .بينهما

يقصدون السوق يف الصباح الباكر القتناء أحسن السلع، : المشترون
وحىت يتسىن هلم احلديث مع األصدقاء من داخل املدينة أو خارجها، 

اجلريدة  ويف طريق العودة ال بد من املرور على األكشاك لشراء
ا يف البيت  .املفضلة لقراء

  الفضاء الترفيهي: 

 أخرى، إىل بيئة ومن آخر إىل متقاعد من الفضاء هذا خيتلف
 لقضاء أو فيه، جيدها اليت النفسية والراحة الشخص رغبة حسب
 .فيه التواجد عليه تفرض معينة حاجات

 :عند الرجال 

 اليت احليوية اكناألم يف أو العامة احلدائق يف تتواجد األغلبية
 بكل املتعلقة األخبار اجملتمعون يتبادل وهنالك الناس، عامة يقصدها
 مبقارنة خاصة واالقتصادية، السياسية الثقافية، االجتماعية، اجملاالت
 حيملها اليت والقيم الصفات أو السابق، مع احلايل املعيش الوضع
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ا الواوالز  كانوا اليت والعادات القيم مع اليوم جمتمع جيل  أو يعيشو
ا،  على اجملتمع داخل حتدث اليت للتغريات النقد شديدو فهم حيملو
 .والتقاليد والعادات القيم مستوى

 كلعبة املسلية األلعاب بعض من الفضاء هذا خيلو وال
 مسلية، ترفيهية ألعاب كلها وهي" الدامة" أو" الكارتا" أو" الدومينو"

 ،"الغلبة"  فيها النجاح خالل من الذات فرض يف محاسيا دافعا تثري
 األلعاب إىل البعض مييل ما وكثريا مجاعية، أو فردية ألعابا إما وتكون
 وتثري اللعبة شركاء بني احلميمية العالقة من نوعا تنسج اليت اجلماعية
 .املتنافسني الفريقني بني التنافس

 أو التلفزيون مشاهدة يف الفراغ وقت قضاء آخرون ويفضل
 الوطنية كاألخبار حمددة برامج متابعة أجل من الراديو إىل اعاالستم

 ناهيك .الوثاقية واألشرطة الرتفيهية الربامج بعض متابعة أو الدولية أو
 وخاصة والشروق اخلرب كيومية اليومية الصحف بعض قراءة عن

ا الغرب صوت  يوفرها موسى عمي منطقة عن يومية أخبارا حتمل أل
 الرتفيهية املسلية األلعاب وبعض. املنطقة أبناء من املراسلني بعض
 .ألغازها حلل املتقاعد دافعية من تزيد اليت

 يف خاصة املتقاعد حياة يف مهما جانبا تأخذ الرحالت أن كما
 يف تساعد اليت الضروريات من يعترب السيارة فتوفري األوىل مراحله
 احلمامات إىل الذهاب أو واألصدقاء األقارب وزيارة العائلة تنقالت

 اجيابيات فمن ، الروتيين اجلو وتغيري واالستجمام الراحة أجل من
  .النفس عن والرتويح بالعائلة لالهتمام الكايف الوقت يوفر انه التقاعد

  :عند النساء 
ن يصرفنها يف متابعة بعض املسلسالت  أما النساء فمعظم أوقا

مع األقارب واألحباب الوطنية أو العربية املدبلجة، وتبادل الزيارات 
  .وهذا بعد التفرغ من الواجبات املنزلية والتزامات العائلة

  :  تقسيم الزمن المعاش: رابعا 
 حدد وقد الفراغ، وقت من يشتكون املتقاعدين من الكثري
 الوظائف أساس على يعرف بأنه الفراغ Dimazedier ديميزديي

 الشخصية، وتطوير يةوالتسل االستجمام يف الفرد يؤديها اليت الثالثة
 الرتويح على اإلنسان يساعد واإلرهاق العمل بعد يأيت الذي فالفراغ

 يستطيع االستجمام درجة اإلنسان يبلغ وعندما واالستجمام،
 والسرور املتعة له جتلب اليت والرتويح التسلية أنشطة يف املشاركة
  .)15(النفسي واإلقناع

 األمهية حسب اعدينباملتق اخلاص املعاش الوقت تقسيم ميكن
  : اآلتية األنواع إىل
 
 

  :الضروري الوقت
 ويتضمن للضرورة، إال تأجيله أو فيه التفريط ميكن ال الذي وهو
 :يف ويتمثل وااللتزامات، األحداث من الكثري

 صالة اجلمعة، صالة املفروضة، اليومية الصلوات( الصالة أوقات -
 ...). العيدين

 ).املزمنة األمراض ذوو خاصة( األطباء زيارة مواعيد -

 .الغذائية الوجبات وحتضري األدوية، تناول مواعيد -

 .العائلية واألحداث املناسبات -

ا( التقاعد أجور تقاضي أيام -  كل من يومي بتاريخ حمددة أل
 رواتب لصب حمدد شهري تاريخ له) CNR( صندوق فكل): شهر

 تجمعي إذ الربيد، مصاحل على الضغوط لتجنب وذلك املتقاعدين،
 .الباكر الصباح منذ الربيد مكاتب أمام املتقاعدين من العديد

 الربامج وبعض كاألخبار املهمة التلفزيونية الربامج بعض مشاهدة -
 .الدينية

 ال اليت الضروريات من تعترب حيث)  القيلولة(  النوم أوقات -
 .املتقاعد الشخص عنها يستغين

 .اخل...وملبس ءغذا من العائلة واحتياجات مستلزمات اقتناء -

وللوقت أمهية خاصة لدى النساء فهو أكثر من ضروري نظرا 
لكثرة املمارسات واألشغال املنزلية،  قد يشتكني من ضيق الوقت يف 

أمام تدين القدرة الصحية على القيام بكل األشغال،  بعض األحيان،
  :ومن األعمال اليت يقومون

 للقيام) االبن زوجة" (الكنة" تدريب على واإلشراف التوجيه -
 .املنزلية الواجبات ببعض

  .م والتكفل األحفاد تربية على املساعدة -
 :الوقت الترفيهي 

 من ويكون بأثاثه والعناية وتنظيمه وجتميله، املنزل داخل تزيني -
 .)16(البيت ربة اهتمامات

 واحلمام املطبخ( الداخل من البيت ترميم إعادة على احلرص -
 بإعادة - الواجهة خاصة - رجاخلا ومن ،)الضيوف وقاعة
 لكنه أيضا النساء اهتمامات من وهو املدخل وتزيني الطالء
 .البيت رب مسؤولية حتت

 أثناء الستغالهلا املنزلية احللويات بعض بصناعة النساء تقوم -
 .املختلفة املناسبات أثناء أو واجلريان األقارب زيارات

 للرجال النسبةب التلفزيون ومشاهدة واجلرائد اجملالت قراءة -
 .والنساء

 الرحالت طلب إىل املتقاعـدات متيل: األقارب وزيارة الرحالت -
 وذلك الرجال، من أكثر السياحية واملناطق احلمامات وزيـارة
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 أكثر مبكان اليومي املكان واستبدال النفس عن أكثر للرتويح
 . اليومي الروتني على بالقضاء ويسمح ترفيها،

 إذ: الطرقات أو املقاهي يف أو العامة ئقاحلدا يف السمر مجاعات -
 ميتازان اللذان االلتقاء وزمان مكان على اجلماعة أفراد يتفق

 جيعل مما جديد، من االتفاق حاالت يف إال التغري وعدم بالثبات
 ال ضروري وقت إىل الرتفيهي الوقت هذا حيول املعين الشخص

مج وبالتايل عنه، االستغناء ميكن  املكان إىل ابللذه آليا  ُ  َ  يـ رب 
تار املفضل، املكان هلا مجاعة وكل املختار، ُ    وخي   معطيات وفق  
 : يف الشروط هذه وتتمثل املتفقة، اجلماعة تناسب وشروط

 قرب( اجلماعة أفراد ألحد تابعة) 17( حماية منطقة يف وقوعه 
 .عمومي مكان يف أو  ،)جتاري حمل يف أو املنزل

 وقبل العصر صالة" عدب يكون مناسب زمن على األفراد يتفق 
 االلتزامات من خال ألنه األحيان، غالب يف" املغرب صالة
 .والدينية العائلية

 كالتدخني الشروط بعض توفر أماكن على األفراد بعض يتفق 
 اسم حتمل خاصة مقاهي يف إال ذلك يتم وال القهوة، وتناول
 حالة يف التواجد مكان لتقييد تستعمل و لصاحبها الشهرة
 .  املطلوب الشخص عن البحث

 :الوقت الزائد 

وهو ما زاد عن حاجة اإلنسان، ومل حيسن املتقاعد تسيريه فبقي 
زائدا ال عمل فيه وال ممارسات، وهو ما يشتكي منه أغلب 
املتقاعدين، فهذا الوقت يفرز عدة اضطرابات وأزمات تنعكس على 

كيفية حياة املتقاعد أو الشخص املسن، إال أن البعض يفكرون يف  
قضاء الوقت الزائد بربجمة بعض األعمال اخلفيفة املهنية كالتجارة أو 
ا، فهي توفر هلم  التكفل باستغالل األراضي الفالحية اليت ميلكو

  .بعض الرضى عن احلياة واإلحساس بالنشاط والتمسك بالعمل
ويستغله آخرون يف املطالعة والكتابة وأحيانا يف البحث، فقد 

ملتقاعدين ممن هلم الرغبة يف الكتابة يستغلون سجلنا أن بعض ا
م يف البحث والتأليف يف اجملال الرتبوي، أو العمل كمراسلني  أوقا

 .لبعض الصحف الوطنية

  :مالحظات 
 استطاعته حسب املمارسات هذه مبزاولة املتقاعد الشخص يقوم -

 . الصحية وقدرته

 السن يف كرب اكلم تدرجييا الزائد لوقته املتقاعد استغالل يتناقص -
 .البيت ومغادرة اخلروج عن عاجزا يصبح أن إىل

ا وتقل البيت شؤون تسيري يف املتقاعدة دور يتناقص -  واجبا
 إىل البيت أشغال لتسليم يضطرها مما السن، يف تقدمت كلما

 واالكتفاء ،)    ّ  الكن ات( األبناء زوجات إىل أو العازبات البنات
  .والتوجيه بالتسيري

  :ت النجاح يف احلياة عند املتقاعدينمتثال: خامسا 
يعترب النجاح من العوامل املهمة املسامهة يف سعادة اإلنسان 
واإلحساس بقيمة احلياة ، فكل عمل يقوم به اإلنسان إال وله 

وعلى رضاه مبا يصنع ومبا يقدمه لآلخرين من  حياتهانعكاس على 
أو خدمات مقابل مزايا نفسية واجتماعية ، كعبارات الشكر 

  .اإلحساس بقيمة الذات
فاملتقاعد وبعد سنوات طويلة من العمل والعطاء يسرتجع ويتذكر 
ما قدمه خالل مسريته الرتبوية، فهو يعيش فرتة تقييمية مييزها حماسبة 
النفس والبحث عن ما يربز لآلخرين حبه لعمله وإتقانه له دون 

إال بعد تقصري أو تفريط، فهو كان حيمل مشروعا ال تظهر أهدافه 
عقود من الزمن، وكل متقاعد يرى النجاح الذي حققه حسب عدة 

  :تصورات شكلت اجلوانب اليت نبينها كما يلي
  :الجانب النفسي االجتماعي

 la propreté de la  ".خليت بالستي نقية : " نظافة المكان

place occupée   
رتبة عن ال) وخاصة املسؤولني كاملديرين واملفتشني(يعرب املتقاعد 

وهو تفسري رمزي يدل على  )البالسة-  place(بالمكاناليت شغلها 
ظروف ومكان مزاولة املهنة، أي يف حقل متكون من شبكة من 
العالقات املتداخلة، وهي ذات طبيعة اجتماعية، نفسية، تربوية 
ومهنية، فالنجاح يف العمل يعين احملافظة على هذه العالقات دون 

زمالء يف العمل أو من (ساءة إىل اآلخرين التفريط يف العمل أو اإل
  ).هم حتت املسؤولية

عكس اآلخرين الذين بالغوا يف اإلدارة والتسيري، واستغلوا 
مناصبهم العليا لفرض الذات على اآلخرين وإرغامهم على الطاعة، 
ومارسوا ضغوطا مهنية ونفسية جتعل العامل ينفر من عمله ويفضل 

   .التقاعد املسبق أو املبكر
 علينا اللي" ،"نريحو باغي بالنية، خدمنا بركات: "أداء المهمة

    ".عليه طقنا اللي الشيء اخدمنا. درناها
 كلف اليت املهمة وأجنز عليه ما قدم املتقاعد أن على دليل وهذا

ا من الرغم وعلى النشء، وتربية التدريس يف تتمثل واليت ا  شاقة أ
 من حلظة آخر إىل فيها والتفاين عليها احملافظة من مينع مل ذلك أن إال

 به حيتفظ رمزيا وإرثا مقدسا شيئا يعترب فذلك. العمل حلظات
 على الفئة هذه تؤكد كما .عمره أيام آخر إىل به ويستأنس املتقاعد
 لعبارات الدائم الوجود مع ا، كلفوا اليت واألدوار الواجب أداء
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 وعدم هؤالء ديرتق نظرهم يف يستلزم مما والتضحية اإلخالص
  .  هلم االعتبار ورد ميشهم،
 املتقاعد حياسب التقاعد سنوات أوىل يف وخاصة املرحلة هذه ويف
 حلظة ويستعرضها العمل من األوىل األيام إىل بذاكرته فريجع نفسه،
 هذه يف والسلبية االجيابية احملطات وكل عمله مثار ليتذكر بلحظة
 كل عن دائم حبث يف الشخص هذا جيعل ما وذلك املهنية، املسرية

 هذا وجد ومىت الزمن، من عقود طيلة وانضباطه لعمله إتقانه يربر ما
 والرضا بالسعادة الشعور ويرافقه لآلخرين وسرده نشره إىل سارع املربر

 .االجناز هذا على النفسي

 إطارات واصبحو نجحوا نتاوعو التالميذ يشوف كي الواحد"
  ".انتاعه الواجب أدى بلي ويحس ويفرح انجح، هو بلي يحس

  :والتوجيه االستشارة
ترتكز على  إذ يقومون بتقدمي عدة توصيات وتوجيهات مهنية

إعطاء معايري النجاح وجتنب الوقوع يف األخطاء والزالت سواء كانت 
مهنية أو تربوية أو قانونية، وخاصة االلتزام بأخالق املهنة وعدم إهانة 

وبذلك فهم حيسون انه مازال ). حتقرشأخطيك مالعيب وما (الغري 
هلم دور كبري يف التوجيه واإلرشاد وخاصة إىل األخالق، ويلعب ذلك 
دورا يف حتقيق وجود ذات املتقاعد وانه مازال معطاء ومشاركا يف 

  .لألجيال القادمةالمرجع األساسي اجملتمع، وانه 
 ".الحمد هللا أخرجت بصحتي:  "الجانب الصحي

ما للمتقاعد، فصحته فوق كل اعتبار، فاحملافظة يعترب جانبا مه
على القدرات الصحية من الضروريات اليت يطمح إليها املتقاعد، 
فاخلروج بصحة جيدة له مكانة نفسية كبرية وان كانت ال ختلو من 
بعض األمراض البسيطة كارتفاع الضغط الدموي، السكري أو بعض 

  .يعية للشخص املتقاعداألمراض األخرى اليت ال تعيق احلياة الطب
، "كبرت الذراري و نجحتهم، الحمد هللا: "الجانب األسري 
  ".نتكاكاو برواحنا ضروك"

إضافة إىل املشروع املهين فاملتقاعد حيمل مشروعا أسريا يتمثل 
غالبا يف التكفل حباجيات األسرة، ورعاية شؤون األبناء، ويعترب 

كل احلرص على جناحهم من أولويات الوالدين، فهما حريصان  
م على إجياد وظيفة أو مهنة  ضمان مستقبل مقبول لألبناء، مبساعد
وبناء أسرة جديدة، فاملتقاعد يرتاح عندما يرى أبناءه كلهم قد 

ومن . جنحوا، ويزيد األحفاد من فرحته وسعادته يف هذه املرحلة
إن كانا على قيد (أولويات املتقاعد كذلك التكفل حباجيات الوالدين 

ما وتقدمي الدعم املادي واملعنوي هلما )ياةاحل ما والعناية  ، بزيار
  .ومتابعة حالتهما الصحية

  

 : الجانب الديني

 في نربحو فالدنيا ربحناش ما يال. والعبادة الراحة وقت أبقى
 .خير على اياماتنا ونكملو عمرة   ّ وال   حجة خاصتنا .اآلخرة

ا امل تقاعد يف هذه وهو من اجلوانب املهمة اليت يتمسك 
املرحلة، ويظهر ذلك من خالل احلرص على أداء الواجبات 
واملمارسات الدينية، فهذه املرحلة هي األنسب لتكثيف العبادات ملا 

  .للمتقاعد من وقت فراغ زائد وعدم وجود ما يشغله
يقر املتقاعدون على أن مهنة التعليم مهنة املتاعب والشقاء لكن 

، فهذا الثواب املعنوي يوفر للمتقاعد طاقة لذلك أجرا عظيما عند اهللا
  .روحية تكسبه الرضا عن النفس ومواصلة احلياة بدون أزمات نفسية

  :الخالصة
إن موضوع التقاعد موضوع متشعب الدراسات والرؤى العلمية 
والبحثية، وقد تناولناه يف هذا الفصل على انه حمطة هامة حتمل 

عمال الرتبية بصفة عامة وعمال الكثري من التصورات واملعاين لدى 
التعليم االبتدائي بصفة خاصة، فهم يقومون مبهنة شاقة وصعبة 
وباعرتاف الكثري من املعلمني واألساتذة واإلطارات وحىت الباحثني يف 
احلقل الرتبوي، ولذلك فهم يسعون إىل بذل جمهودات تكسبهم 

مع خيفيها فهي الرضا عن أداء عملهم وتذوق مثاره، اليت ال يكاد اجملت
موجودة داخل طياته بكل ما حتمله من شهادات وأحكام اجيابية  

  .كانت أم سلبية
ذلك ما يدفع بالكثري من العمال إىل التفكري يف التقاعد وكثرة 
وقت الفراغ، كل حسب رتبته وخرباته اليت اكتسبها يف امليدان 

شغل االجتماعي والرتبوي، وقد لوحظ أن الكثري منهم يلجؤون إىل 
أنفسهم مبمارسات مهنية بسيطة مرحبة أو جمانية يف شكل عمل 
تطوعي، يفضله اغلب املتقاعدين لنيل الثواب وطهارة الروح والتكفري 
ا حمطة تنقية مير عليها كل إنسان  عن كل تقصري مهين أو ديين، وكأ

  . ليلقى ذلك املصري احملتوم وهو املوت ومفارقة الدنيا
الديين من أهم اهتمامات املتقاعدين، فهو  وقد سجلنا أن اجملال

يساعد على حسن تسيري الوقت واستغالله، ويفيد يف االلتقاء 
باألصدقاء والتخفيف من آثار التقاعد والشيخوخة، واالندماج يف 

غذاء روحي ينشر الطمأنينة والسكينة يف اجملتمع من جديد، وهو 
لقلق الناتج عن كرب ، وله دور فعال يف التخفيف من التوتر واالنفوس

 .السن ودنو األجل

  :الهوامش
 .من سورة احلج  6 -5اآليتان  .1

 من سورة اإلسراء     24 – 23اآليتان  .2

 .2594سنن أبو داوود، رقم  .3
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، امللف 12/05/2015فليخسأ املشوهون، بتاريخ ...روشة خالد، هذا هو ديننا .4
 موجود يف املوقع 

http://www.almoslim.net/node/226657 
، جملة جامعة تدريب وتأهيل المرشحين للتقاعدبد العزيز بن حممد هنادي، ع .5

، مركز الدراسات )املتقاعدون بني االهتمام والتجاهل(نايف العربية للعلوم األمنية 
 .11، ص 372، العدد 2005والبحوث، الرياض، 

6. Gérard Filoche, ELEMENTS D’HISTOIRE DES 
RETRAITES, Mai 2003, (http://www.cgt-
oph.fr/retraite/Retraites_histoire%20des%20retraites.pdf). 

7. CNR , système national de retraite, 
http://www.coopami.org/fr/countries/countries_partners/al
geria/social_protection/pdf/social_protection03.pdf. 

طبقة الكادحة من العاملني يف الفالحة أيام الفرتة الكولونيالية، ال:  الخماسة .8
يطلق عليهم كارل ماركس  .يتحصلون على مخس احملصول مقابل عملهم العضلي

 .( les prolétaires)اسم الربوليتاريا 
9. Conseil National Economique et Social, Commission 

population et besoins sociaux, projet de rapport: « le 
Regards sur l'exclusion sociale, le cas des personnes 
âgées et de l'enfance privé de famille », 17ème session 
plénière, Alger, Mai 2001. 

ادة الثانية من نفس ،  املادة األوىل، امل28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  .10
 .القانون 

فيكي مود، متعة احلياة بعد سن التقاعد، ترمجة قسم الرتمجة بدار الفاروق، دار  .11
 .45، ص 2006، القاهرة، 1الفاروق للنشر والتوزيع، ط

هي مزرعة لرتبية احليوانات وختزين التنب والعلف املخصص لتغذية : الفيرمة .12
 la ferme: فرنسية احليوانات ، وهي مستمدة من اللغة ال

عبد املعطي حسن مصطفى، ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها، مكتبة زهراء  .13
 .142، ص 2006الشرق، الطبعة األوىل، القاهرة، 

السويدي حممد ، مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .14
 . 90، ص 1990اجلزائر، 

، عمان 2فراغ، دار وائل للنشر، ط إحسان حممد احلسن، علم اجتماع ال  1 .15
 .233، ص 2009، )األردن(

القصري عبد القادر، األسرة املتغرية يف جمتمع املدينة العربية، دار النهضة العربية،  .16
 .76، ص 1999، بريوت، 1ط

ذات حصانة اجتماعية و   هي منطقة حممية مبلكية صاحبها:  منطقة حماية .17
ا دون إحداث مشاكل م متسمح بالتمتع    .ع اجلريان أو الوقوع يف انتقادا
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نسخة طبق األصل لمفهوم الذات ؟ هل هي:الفعالية الشخصية  
ربعي محمـد .أ  

)غليزان(املركز اجلامعي،أمحد زبانة  ،معهد العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  
  :   مقدمة

. شخصية مفهوم طوره العامل النفساين أإن الشعور بالفعالية ال
بونديرا والذي هو إعتقاد الشخص بقدرته على حتقيق األهداف 
ومواجهة خمتلف الوضعيات ومنذ تأسيس هذا املفهوم من الناحية 
النظرية ظهر كبعد أساسي وجوهري لتوضيح السلوكات والتصرفات 

د ال ميكنه التطور البشرية يف امليادين املختلفة إنطالقا من مبدأ أن الفر 
والنمو أو أن حيافظ على الغاية من السلوك أو يثابر أمام الصعوبات 
                                                    ً             إذا مل يعتقد أنه قادر على حتقيق النتائج املرغوبة إستنادا  إىل نشاطاته 
وجهوده فهي ليست مرتبطة بالكفاءات اليت ميتلكها الشخص بل 

اته الكفاءات وما يستطيع القيام به ا الشعور عامل وهذ. باإلعتقاد 
مهم يف الدافعية حني السلوك واملثابرة حنو حتقيق األهداف ألن 
مستوى اجلهد املبذول واملستثمر هو حسب النتائج املتوقعة كما أن 
الشعور بالفعالية القوي يؤدي إىل حتديد أفضل لألهداف وبذل املزيد 
لية من اجلهود واملثابرة إضافة إىل ذلك إن الضعف يف الشعور بالفعا

فاملفهوم مت إستعماله يف . هو عامل مهم يف اإلصابة باإلكتئاب
العالج النفسي وبرامج التدخالت لتدعيم حتقيق األهداف يف خمتلف 

مثل التوقف عن التدخني،احلمية  (امليادين وخصوصا املتعلقة بالصحة 
وبامليادين ...) التكيف مع املرض مثل السكري وفقدان الوزن،
 .نيةاملدرسية و امله

  : الشعور بالفعالية الشخصية  :   ً أوال  
  : )Le Sentiment d'éfficacité(الشعور بالفعالية  -1

) إنتظامية(قد الشخص أنه وبصورة حمكمة عتهو عندما ي
اية املطاف، وهذا و  بقدراته إمكانياته يف إجناز نشاط معني حىت 

واليت هي من سمة هذه الالنوع من الشخص ميلك مستوى عال من 
شخص أخر شكوك جدية ل إذا كانالشخصية ومقابل ذلك  اتمس
إذن . فإنه ميلك ضعف يف الشعور بالفعالية حتقيق النشاط يف

القيام بنشاط ما و لدينا بقدراتنا إلجناز اليت فالشعور بالفعالية هو الثقة 
  :معني بنجاح و يتكون هذا املفهوم من ثالثة مكونات هي

1. )L'ampleur ( أنه الشخص  ء الذي يعتقدمستوى األداأمهية
  .قهحيقإليه و  لوصيت

2. )La force de ce sentiment (قوة هذا الشعور.  
3. )Généralisation (أن هذا الشعور ميكن باإلعتقاد  تعميم

 Mc Shane L,Benabou) .أخرى إىل من وضعية هإنتقال

Ch: 2008 , 145) 

 Bouffard-Bouchard et)كل من  إىل ذلك يعرف إضافة

Pinard,1988)  أن الشعور بالفعالية الشخصية هو احلكم الذي
يوجهه الشخص حنو قدرته يف تنظيم وإستعمال خمتلف النشاطات 

وبالتايل هو إعتقاد األشخاص  املنسجمة والالزمة يف إجناز مهمة
م يف حتقيق مهمة بنجاح  :B. Galand, M. Vanlede)بكفاءا

2004 , 93)   
 Maddux) و (Bandura,1997) حسب أخرىمن جهة 

ا ليست مسة إن الفعالية الشخصية هلا خاصيتني  (2002, األوىل أ
ا . من مسات الشخصية وإمنا هي إعتقاد أما اخلاصية الثانية فهي أ

تنظم املوارد، القدرات، اإلستعدادات واملعارف لتحقيق األهداف 
م على  احملددة يف ميادين نوعية وخاصة فهي إعتقاد األفراد بقدر

ئة املوارد األساسية للتحكم يف الوضعيات وإجناحها حيث تنقسم تعب
إىل بعدين مها األول توقع الفعالية أي أننا منتلك املوارد ملواجهة 
وضعية حمددة والثاين توقع النتيجة أي أننا نتحكم فيها و حنقق 

 (Foucher R, Morin L : 2007, 47)  األهداف املقصودة

الشعور رأوا خالف ذلك ف )ME Gist et t.t Mitchell( إال أن
عض فبمن مسات الشخصية املتزنة والعامة   )Trait(بالفعالية هو مسة 

على عالوة  مرتبط باألداء يف العمل وخارجه هوضحت أنأالبحوث 
م ينجحون يف إجناز مهمة هم فعال  ف ذلك ً  األفراد الذين يعتقدون أ                                                  

ال حيققون ينجحون يف إجنازها، أما الذين لديهم شكوك فهم 
            ً                        األول هم عموما  أكثر سعادة يف العمل ويف ع املستوى املطلوب، النو 

م م و  حيا لتجديد أكثر من للديهم الكثري من النجاحات يف حماوال
ً         أوال  و قبل   هذا الشعور؟ يتطورو  كيف ينمو: األخرين، لكن السؤال   

ح مث كل شيء بالتجربة واخلربة املباشرة للمهام اليت مت إجنازها بنجا 
الحظة ذلك مب يعين) L'apprentissage vicariant(بالتعلم البديل 

هل هذا الشعور ميكن تغريه؟ على : ألخرين وهم ينجزون هذه املهاما
العكس من اجلوانب األخرى للشخصية اإلجابة هي نعم و حلسن 
م، و ميكن  احلظ بقوة لدى األشخاص الذين لديهم شكوك بقدرا

ً                     مثال  كيفية القيام بعرض، (التكوينات النوعية أن نعدل هذا الشعور ب   
ناجحني يف ) Modèles(عرب القيام بذلك مع مناذج ..) أو ندوة،

العرض، أو عرب إدماج األشخاص يف مجاعات أو فرق على قدرة ال
 ,Mentors"ونقدم هلم املساعدة عرب املرافقني      ً أداءا  و عمل أكثر كفاءة 

Coaches "علم عرب التصور أو اإلقرتاح على الشخص الت
)Visualisation ( ضعا  اأي تذكر النجاحات السابقة حىت األكثر تو ً   
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 Rétroactive( هدامةوإعطائه تغذية رجعية إجيابية وغري 

positive.( (Mc Shane L,Benabou Ch: 2008 , 145) 

    :حسب باندورا الفعالية الشخصية  - 2
إن الفعالية الشخصية تتعلق ) Bandura,2003(حسب 

يمات الصادرة من الفرد حنو قدراته الشخصية، فالكائن البشري يلتقبا
أو يتابع جهوده املطلوبة  شرعهو حباجة إىل ثقة متينة يف فعاليته لي

الفعالية الشخصية حتتل مكانة ف .إلجناح مهمة أو حتقيق هدف
جوهرية ومركزية يف النظرية املعرفية اإلجتماعية حيث تؤثر يف 

الدافعية فاإلعتقاد بالفعالية الشخصية يلعب درجة يف النشاطات و 
الدافعية من        ً  عدل أيضا  يدور هام يف إكتساب و تعلم الكفاءات و 

جلهود الشخصية، من جهة أخرى واعرب الطموحات والنتائج املتوقعة، 
) Spécifique(نوعية  هيجيب أن نشري بأن الفعالية الشخصية 

ّ            ل غات وليس يف حبيث أن الشخص ميكن أن يشعر أنه كفؤ يف ال
ا سياقية  فقد ) Contextuelle(الرياضيات، إضافة إىل ذلك أ

يشعر أنه غري  هالفرنسية لكناللغة يكون شخص يعتقد أنه كفؤ يف 
  )Lirette-Pitre. N: 2005 , 94. (قادر على كتابة رواية

  : للبحث جديد اندالشعور بالكفاءة كمي -3
ها اإلختيار، اإللتزام، تضمنياليت و إن دراسة الشعور بالكفاءة 

املثابرة، واألداءات الذهنية واليت تشرح جزء كبري من الفروقات الفردية 
                          ً                             متثل اآلن ميدان حبث هام، سواءا  على مستوى فهم السلوكات، أو 
مضامينها يف الرتبية، وبالنظر إىل تأثري دور تصورات الذات يف 

إال أن ) McCombs,1989(تعلم، مت اإلعرتاف به من قبل أداءات امل
قياسه ودراسته العلمية تعثرت أمام جمموعة من املشاكل التصورية 

والذي ) Bandura,1977(والسيكومرتية حىت ظهور البحث اجملدد لـ 
خمتلف أشكال اإلعتقاد و إقرتح نظرية تعاجل أصول وسريورات 

      ً                                   إبتداءا  من تلك الفرتة تتابعت الدراسات حول  .بالكفاءة الشخصية
ور بالكفاءة على اإلشتغال اإلنساين يف وضعيات خمتلفة آثار الشع
التحكم يف اإلجهاد (التعلم، الصحة النفسية واجلسمية و للتصور 

الضغط والقلق، املخاوف، اإلدمان، معاجلة األمراض املزمنة، ،
العالجات (والنمو الشخصي .) ..اإلسرتجاع بعد اجلراحة

يف والتعلم املدرسي واملهين، يف املسار املهين، النمو املعر ...) الوجدانية
واحملافظة على ) األبوية(ت الرتبية العائلية اكل املراحل، الرياض

  .الوظائف املعرفية لدى املسنني واآلخرون
ّ   إعتمادا  على عد ة باحثني جند هذا املفهوم حتت عد ة  :المصطلحات                            ّ       ً       

  :)Ruph. F: 1997, 8(تسميات 
 1/- Self  confidence. 
 2/- Self competence. 
 3/- Self  perceptions of ability. 

 4/- Self efficacy. 
 5/- Personal  efficacy. 
 6/- efficacy belifs. 
 7/- Perceived efficacy. 
 8/- Sence of efficacy. 
 9/- Feeling of competence. 

وميكننا تبين املصطلحات التالية يف اللغة العربية كمرادفات وهي 
-الشعور بالكفاءة-الفعالية الشخصية -الفعالية الذاتية: وايلعلى الت

اإلعتقاد بالفعالية -الشعور بالفعالية الشخصية-الشعور بالفعالية
  . الثقة بالذات-الشخصية

إال أننا يف حبثنا هذا حناول أن نتبىن مصطلح الفعالية الشخصية 
ة الدالتوني"بدل الذاتية واملصطلحات األخرى حىت ال نسقط يف 

املالحظة يف تعدد املصطلحات باللغة العربية واليت هي " املصطلحاتية
          ً                                           تعاجل مفهوما  واحد ال أكثر حينما يتم التأصيل اللغوي بدل 

كما أننا حنبذ الشخصية  .املفاهيمي والداليل اإلبستيمي للمصطلح
بدل الذاتية بإعتبار املفارقة اليت هي بني الفعالية الشخصية ومفهوم 

ألنه . ويف إعتقادنا أن هاته املفارقة هي حتصيل حاصل تتصور الذا
مهما كان فإننا إضافاتنا النظرية هي جد متواضعة مقارنة مع البحوث 

  .األصلية
أم نسخة أصلية للفعالية هل الذات هي جوارية  :ثانيا

 :الشخصية؟

من خالل عشرات السنني األخرية الحظنا إعادة اإلهتمام من 
بية وعلم النفس بالسريورات املتعلقة بالذات ألن الباحثني يف الرت  قبل

دراسة الذات تكشف لنا عن موضوع اإلدراك والذي أخذ دوره 
الوسيطي يف تزايد بالنسبة للباحثني حيث يتدخل يف املسار املدرسي 

م ال ترتبط فقط باملعلم وظروف التعلم . للتالميذ فتعلمهم وإكتسا
تل مكانة هامة يف حبث علم فمفهوم الذات حي. املتعلقة بالقسم

ا  النفس اإلجتماعي والرتبية وتزايد الدراسات اهلائلة  واليت تبدأ 

(self-concept)- (self-esteem)- (self-efficacy)- (self-

perception)  -(self-regulation)  ،مفهوم الذات، تقدير الذات
 Joët.G : 2010) .الفعالية الشخصية، إدراك الذات، الضبط الذايت

, 43)  
حيث من الضروري يف تناولنا جيب أن نتطرق إىل املفاهيم اليت 

  .تتقارب فيما بينها
  :? Qu'est ce que le soiما هي الذات   -1

من أنا ؟ من قبل "عن سؤال  املقدمة ابات املتعددةجهذه بعض اإل
  :طلبة علم النفس 

               ً                قالين، خجول غالبا ، حذر، يركز لكنعمتفكر، متفهم، مرن،  -
  .دقيق، هادئ
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مرأة، طالبة، نشطة، موزعة موسيقية، مهتمة، لديها قوة يف  -
الضمري، متهكمة، حمبوبة، مستقلة، متحمسة، قوية التحليل، التفكري 

، أنانية، متساحمة، متصلبة )خملصة(واإلهلام، مستغلة للفرص، شريفة 
 .الرأي، ذات شهادة

ارة، ودي، رجل غامض، أزرق العينني، حيب الرياضة، حيب القيت -
 ...إجتماعي، منظم، يهتم باألهداف، لبق 

هي سلسلة  هاته اإلجابات فماذا تعين هذه اإلجابات ؟ فمعظم
من النعوت اليت متثل صفات ومسات وحاالت شبه مستقرة ثابتة 

م مفغالبية الطلبة يعتربون أ   .ميتلكون شخصية فريدة متثل ذوا
ا فحني جييب الطلبة عن سؤال من أنا ؟ فال ذات اليت يصفو

ليست وحدة ثابتة، فالطريقة اليت يتكلمون عن أنفسهم مرتبطة 
فهو ) Le moi dynamique(بالوضعية اإلجتماعية فاألنا ديناميكي 

بنية ديناميكية متعددة األبعاد فاألفراد  فهوليس وحدة ثابتة، 
 Fiske). يتحدثون عن ذوات خمتلفة حسب السياق اإلجتماعي

Susan ,T : 2008 , 215).  
ّ                         عد ة باحثني يف الذات فرقوا بني  : التعاريف النظرية الذات  -/1:  

 Le soi(الذات الداخلية  -/2). Le soi corporel(اجلسدية 

interieur .(3/- ةالذات الشخصي )Le soi interpersonnel (
الذات  -/Wiliam James 1890 .4هذه الفكرة دافع عنها 

  ).Le soi sociétal( ةاإلجتماعي
  :التعاريف اإلجرائية 

املختصني يف علم  أمافما هي التعاريف العملية ملفهوم الذات؟ 
لكي  ها الذاتكيف يتم جتسيد  طرحوا السؤال .النفس اإلجتماعي

ً                 وقياسها فعال  فالبحث يف الذات  ا ؟ندرسه إىل ثالثية  املعرفة  يرجعنا          
  :السلوك و تنقسم إىل  –الوجدان  –
  ).Concept de soi) (فهوم الذاتم(الذات واملعرفة  .1
  ).Estime de soi) (تقدمي الذات(الذات الوجدان  .2
                                                                                                       )Présentation de soi)(تصور الذات(الذات والسلوك  .3

 (Fiske Susan T : 2008 , 218) 
وة على ذلك يضاف يف بعض األحيان مفهوم أكثر إرتباطا عال

  . يف احملتوى السلوكي للذات
  :le Concept de Soiمفهوم الذات  1-1

يف الدراسة على  تركزيعين الصورة املعرفية للذات، ففي هاته املقاربة 
معاملعارف واإلعتقادات، اليت لدى األفراد    .ن ذوا

  :l’Estime de Soiتقدير الذات  1-2
هناك  حيث أنتقدير الذات حنو ميدان آخر للبحث يتوجه 

أشكال،  بعدةياسها قتقدير الذات و  موضوع باحثني عملوا على

هي خاضعة للسياق كمؤشر لنجاح  اليتفالتغريات يف تقييم الذات و 
املعتاد لتقدير الذات هو لـ  قياسوال الشخص،

)Rosenteng,1965(ير الذات ، وهذا اإلختبار مهم لقياس تقد
ا  كما أناملنتظم    لقياس تقدير) Wells,1988(هناك دراسة قام 
بعض  يفهات ومكاملتهم ممن خالل اهلواتف النقالة لأل الذات

 ناألوقات ملعرفة كيف سيشعرون جتاه أنفسهم، و إىل أي مدى ه
: الذات لتقديرراضيات وماذا يفعلون ؟ فالباحثني درسوا ثالثة  أبعاد 

اإلعتبار  -/2. إنين أثق يف قدرايت"  Performenceاألداء  -/1
إنين قلق مما يفكر فيه " Considération socialeاإلجتماعي 
             ً     إنين راضي حاليا  عن " Apparenceاملظهر  -/3و " اآلخرون حنوي

وتوجد هناك قياسات أخرى لتقدير الذات،  ".مظهري اجلسدي
 , Fiske Susan,T: 2008) واليت تكون مجاعية ونوعية مبيدان معني

219) 
  :la Représentation de Soiتصور الذات  1-3

الذات، والذي  اتصور تفهو ميدان إجرائي للذات الذي يدرس 
كيف أن بعض   علم النفس اإلجتماعي وجهة خيتص بالسلوك من

م م وصور دراسة  و األشخاص يعربون لآلخرين عن هويا
)Ehrlinger, Dunning, 2003 (ورات الذاتية وضحا أن التص
)Auto Conceptions ( أراء غري دقيقة، عنها املستمرة، ميكن تولد
ً                             لقة باألداءات اخلاصة مثال  الشخص الذي يعتقد أنه سيء يف تعم                      

  .ملو العلوم يتجنب املشاركة يف مسابقة الع
  :؟ كيف يتوصل األفراد إىل معرفة أنفسهم

 .اإلدراك الذايت للسلوكات: املالحظة  .1

   .الداخلية هشاعر ماملوضوع لتفكريه و  نطاتبسإ: ذاتاإلستماع لل .2
  ."املقارنة اإلجتماعية"مالحظة اآلخرين  .3
 .الرد الفعل اإلجتماعي/ اإلستماع لآلخرين  .4

. (Fiske Susan T : 2008 , 234-235)  
  :معاينة نظـرية وإجرائـية للمفاهيـم :     ً ثالثا  
  : "Le concept de soi"مفهوم الذات  -1

 .Rogers 1959(             ً                  يم الذايت غالبا  عرب مفهوم الذات، مت حتليل التقي

Wylie,1974( فمفهوم الذات هو رؤية مركبة ،)متعددة املكونات (
)Composite ( شكل عرب التجربة يللذات والذي من املفروض أن
التقديرات و سلسلة من التقييمات  من خاللاملباشرة للفرد، و  خلربةوا

إىل أي  املوضوع قاس بالطلب منلألشخاص املهمني بالنسبة إليه، وي
دوره يف  أما عنمدى تنطبق عليه بعض اجملموعة من السمات، 

عرب اإلرتباط بني مفاهيم الذات  قياسهو املسار الشخصي يتم تقييمه 
بني الذات املثالية والواقعية، مع ) Disparités(املركبة  أو عرب التباين 
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كما أن حتليل . السلوكو  اإلجتاهات يف رات التوافقشخمتلف مؤ 
على شكل مفهوم الذات، يسمح أكثر  العمليات املرجعية الذاتية

فراد حنو أنفسهم والطريقة اليت ميكنهم تعديل األبفهم إجتاهات 
ّ       تصورهم العام عن الوجود، غري أن هناك خصائص عد ة هلذه                                            

) Explicatif, prédictif(تعجز عن شرح و تنبؤ اليت  النظريات
تم فقط بصورة الذات العامة  للسلوك اإلنساين، ا  اإلمجالية، أو أل

ّ                                    والواقع أن جتميع عد ة توجهات يف مؤشر يؤدي إىل خلق نوع من                   
 يتويف األمهية ال      ً فعليا   مما يصعبه فيما جيب قياسه اإللتباس والغموض

جيب إعطائها لبعض امليزات النوعية، حىت ولو كان التصور اإلمجايل 
هذا و ) Fonctionnement(ت اإلشتغال بعض جماالبللذات، مرتبط 

ال ينصف تعقد وتركيبة اإلعتقاد بالفعالية واليت ختتلف حسب 
جماالت النشاط، وحسب مستويات الصعوبة يف نفس اجملال، 

ركبة ميكن أن حتتوي على املوحسب الظروف، فصورة للذات 
لتغريات حنو ا تنبؤ بصورة أدقلللكن هذا غري كايف  إرتباطات ضعيفة

لسلوك يف جمال نشاط معني، حتت ظروف خمتلفة، ل ةصلكربى احلاال
مفاهيم تشابه يف شرح كيف أن هناك  هافهاته النظريات ال ميكن

إضافة إىل ذلك . ميكن أن تنتج وحتدث سلوكات خمتلفةواليت الذات 
إلعتقاد بالفعالية هو عايل لاإلختبارات املقارنة للقدرة التنبؤية   إن

                                  ً حني أن أثر مفهوم الذات هو أكثر ضعفا   التنبؤ للسلوك، يف
 ,Pajares et Kranzler, 1995, Miller et Pajares(     ً  وغموضا  

1994.((Bandura A : 2007, 23-24) 

  " :l’Estime de Soi"تقدير الذات  -2
يبىن  والذيينتج تقدير الذات من التقييم الذايت الدائم للفرد، 

لوكاته، وإجتاهاته ومظهره وقيمته س حنو             ً                ويدافع وأحيانا  يعدل من أرائه 
الشخصية، وهذه التأكيدات العامة تعكس ردود فعله حنو األشخاص 

 حنو هذهجناحاته وإخفاقاته وأراء اآلخرين  يفوالوضعيات، 
ّ                        تتميز بالد قة واإلستقرار الكايف لكي كما أن هذه األخرية . تقييماتال          

 ينظر إىل تظهر يف احلني كبعد ومسة رئيسية يف الشخصية، وحني
) Big five( ةتقدير الذات من وجهة نظر العوامل اخلمسة للشخصي
 Capacité(فإنه يندرج ضمن عامل القدرة على التكيف 

d'adaptation(  تقدير الذات يؤثر يف عد ة جوانب مهمة  كما أن              ّ                     
ً  أوال   واليت تتعلقللسلوك يف املنظمات وسياقات إجتماعية أخرى،    

األفراد الذين لديهم تقدير للذات عايل     ً مثال  فختيار املهين باإل
يف إختيار املهنة فهم ينجذبون حنو املهن ذات املكانة العليا  خياطرون

عامل يف الغابات، أو (       ً              وأحيانا  حنو مهن جديدة ) الطب، أم احلقوق(
أكثر من الذين لديهم تقدير ضعيف للذات، ...) سائق طائرة 

يف البحث عن العمل  هناك دراسة أجريت على طلبة اجلامعاتف

يستفيدون من /1صلت أن الذين لديهم تقدير عادي للذات تو 
          ً    هم أكثر رضا  يف  -/2. قبل املشغلني مناسبة منتقييمات أكثر 

 - /4. حيصلون أكثر على عروض العمل -/3. البحث عن العمل
ً  هم أكثر تقبال     .لمهنل           

ّ                     فتقدير الذات هو مرتبط أيضا  بعد ة سلوكات، فاملستخدمني      ً                         
اآلخرين أكثر من  راء                  ً    ضعيفة هم أكثر تأثرا  بأ درجة الذين لديهم

 أدىن                                 ً للذات، كما أن األوائل حيددون أهدافا   يلالذين لديهم تقدير عا
املستخدمني الذين لديهم إحرتام  إنجهة أخرى  ومن. من اآلخرين

م يعطون أمهية كبرية للتحقيق الفعلي ألهدافهم أما الذين ، لذوا
للذات ضعيف فهم أكثر حساسية حنو ظروف العمل لديهم تقدير 

من الصراعات، الشكوك و  سببها الضغوط املهنيةتغري املناسبة اليت 
إخل و يف السياق العام إن ... ظروف العملرداءة التحكم و  نقص

                         ً                                   التقدير للذات مرتبط إجيابيا  باإلجنازات واإلرادة يف التأذي من أجل 
 ماكأنه عامل مميز وهام للشخص   الواضحفمن حتقيق وإجناز املهام 

 Hellriegel Don. Slocum)    لسلوكه املهين هو مهم بالنسبة 

John W: 2006 , 60-62)  
  :المقارنة بين الفعالية الشخصية وتقدير الذات :رابعا

ا  يتم إستعمال املفهومنييف الغالب  الن ميثبصفة تبادلية كأ
ة متاما ،       ً             ا فعليا  يرجعان إىل ممنفس الظاهرة لكنه                    ً   عطيات غري متشا

ا  التقييماتبتص ختالفعالية الشخصية املدركة تعىن و  اليت يقوم 
تقديرات الفرد  يعينالشخصية يف حني أن تقدير الذات  الفرد لقدراته

بني ) منهجية(ليس هناك عالقة نسقية  كما أنـه .لقيمته الشخصية
عتبارهم كلية غري النوعني من املعطيات، فبعض األفراد ميكن إهاذين 

، ماو فعالني، يف نشاط معني، لكن بدون أن يفقدون تقديرهم لذ
م مل يتعهد الشخصية يف هذا النشاط،  تهمقيم واو مل يرهن واأل

                            ً                          فعندما أعرتف أنين راقص رديء جدا  ال يعين و ال يؤدي إىل أزمات 
وجه املعاكس لويف ا) Auto dévalorisation(لتقدير اعدم لذاتية 

م أكثر فعالية يف نشاط وال يسجلون يقدتفراد لألكن مي ر أنفسهم أ
) Huissier( للمحضر القضائي من غري ممكن:     ً فمثال   أي إفتخار

يشعر باإلفتخار حينما يطبق قانون العدالة يف  أن كثر كفاءةاأل
  .نكامشخص أو عائلة من  الءإخ

ل لتنمية املي ملديه يكون ويف املقابل إنه من املؤكد أن األفراد 
م يف النشاطات اليت  املزيد من الشعور بالقيمة  تقدم هلمقدرا

                 ً للذات للتصرف تبعا  عايل فهم حباجة أكثر إىل تقدير  الشخصية،
 معألهدافهم، فالكثري من األشخاص ذو األداء العايل هم قاسني 
م يريدون تسطري أهداف وحمطات صعبة التحقيق من  .أنفسهم أل

 الشعور بالتقديرو  اإلحساس ميكنهم شخاصجهة أخرى بعض األ
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م ال يطلبون من أنفسهم الشيء الكبري ويستمدون  العايل للذات أل
فالتقدير  تقديرهم للذات من نشاطات وجناحات شخصية أخرى،

    ً                                دائما  إىل أحسن األداءات ألن  هذه األخرية  فضيللذات ال ي العايل
ىل الثقة الصلبة هي نتاج اجلهد املنضبط، فاألفراد هم حباجة إ

اجلهد املطلوب ومتابعته من أجل النجاح، إضافة  تقدميبفعاليتهم، يف 
اليت ) Buts(إىل ذلك الفعالية الشخصية املدركة، تنبؤنا باألهداف 

ا، يف حني و واألداءات الناجتة اليت يتحصلون عليها  يسطرها حيققو
و                            ً                      أن تقدير الذات، ال يؤثر سواءا  على األهداف الشخصية أ

  .Mone, 1995( ،(Bandura.A : 2007, 24-25)(األداءات 
ات للقيمة الشخصية والفعالية الشخصية مها ظاهرتني ييمالتقف

 عالقات كامل العضوية بينهماو ليس البعض  خمتلفتني عن بعضهما
واحدة واألكثر من ذلك أن تقدير الذات ليس الظاهرة اليف نفس 

فاألفراد الذي لديهم مستويات  متعدد األوجه مثل الفعالية الشخصية
و احلياة أ    ً         سواءا  بالعمل  هاعلقتخمتلفة من تقدير الذات حسب 

العائلية، أو احلياة اإلجتماعية، فاملسريين ميكن أن يكون أقوياء يف 
   ً ا  سوء أشد لكنهم عليايمة مهنية قهلم تكون ميكن أن و  مهمامه

املهين، كأباء، فربط قياسات القيمة الشخصية مبجال التطبيق 
تقدير الذات  يف نفس الوقت يكشف عن اجملاالت اليت تدعم

إىل التحقري  يف التوجه               ً       لشخص وما هو أيضا  قابل 
)Dévalorisation( فليس هناك تربير تصوري أو جترييب يف ترمجة ،

    ً                                                         عموما  القيمة الشخصية وتقدير الذات باإلعتقاد بالفعالية الشخصية 
ّ            فهناك عد ة مصادر لتق .النوعية دير الذات والقيمة الشخصية        

)Bandura, 1986 (تقدير الذات ميكن أن يكون مصدره التقييم ف
الذايت املرتكز على الكفاءات الشخصية، أو إمتالك خصائص 

شخصية، تستثمر يف القيم اإلجيابية أو السلبية حسب  مساتو 
بالتأثري يف تقديرهم  هلمذا التقييم الذايت، يسمح و  .الثقافة

ا الذايت ضم، وذلك بتنمية اإلستعدادات اليت جتلب الر او لذ
)Autosatisfaction ( هناك مصدر آخر هو األحكام اليت يصدرها

خرين واليت تكون مبنية عن امليزات الشخصية املناسبة الناس عن اآل
  .اإلجنازات واليت يكون مرتبطة باملكانة أكثر منها للكفاءةمث أم ال 
اليت أكدت الدور ) Cooper Smith, 1967(حسب دراسة و 

الذي تلعبه الكفاءة الشخصية والتقييم اإلجتماعي يف تنمية تقدير 
الذات حيث إستنتج أن األطفال الذين لديهم تقدير عايل للذات 

ومقبولة ويقدمون  علنيةمتفتحني يقدمون هلم إنتقادات  لديهم أباء
كفاءات إكتساب اليف  ذلك املساعدة املطلوبة، وحرية كبريةكهلم  

) Stéréotypes(                           ً                   املطلوبة يف إجناز أهدافهم، أيضا  العادات الثقافية 
متثل طريقة أخرى من خالهلا تؤثر األحكام اإلجتماعية على الشعور 

بالقيمة الشخصية، فتقدير الذات لديه أسباب وأصول متعددة وليس 
هناك عالج واحد لضعف تقدير الذات، فاألشخاص الذين لديهم 

التقييم الذايت، وخصائص  يفدة وحمكات مطلوبة كفاءات حمدو 
إجتماعية غري مؤهلة هم األكثر عرضة لظهور الشعور املالزم لغياب 

 Auto(يعانون من اإلحتقار الذايت هم القيمة الشخصية، ف

dénigrement ( م قاسني مع أنفسهم يف تقييمها أمام حمكات أل
عدة عرب تبين قدم هلم املساحيث نمفرطة اإلجناز و          ً صعبة جدا  

أما ) Jackson 1971.Rehm,1982(ية اإلجناز عحمكات النجاح واق
النابع من األحكام ) Auto dévalorisation(اإلحتقار الذايت 
خطوات من اآلخر لتأكيد و بولة، يتطلب مسرية قاإلجتماعية غري امل

يزي يعلى التحقري التمينبين أما الذي يكون . القيمة الشخصية للفرد
على الشعور باإلفتخار ب هخصائص الفرد يتطلب تعويض من إنطالقا
حنو توجه أن السوداء  مثال جهود األقلياتميزة، امل هخصائص أساس

 Black is"األسود هو اجلميل واألفضل واليت تلخصها مقولة 
beautiful"  أما إذا كان مصدره متعدد األسباب فيتطلب ذلك

-Bandura.A : 2007, 26)متعددة، و  إجراءات تصحيحية خمتلفة

27).  
 :الخاتمة 

إن من أهم أسباب جناحات النظرية املعرفية اإلجتماعية يف 
بالسلوك واألداء اإلنساين هو راجع إىل أهم مكونات  التنبؤتفسري و 

هاته النظرية واليت من ضمنها الفعالية البشرية ومفهوم الفعالية 
يف عدد معترب الشخصية والذي أكدته عدة دراسات نظرية وميدانية 

                           ً                           من اجملاالت للسلوك البشري سواءا  يف الرياضة والصحة، العمل، 
املدرسة أو امليدان املرضي و يف اإلضطرابات السلوكية مجيعها أكدت 
الدور الذي يلعبه الشعور بإمتالك الكفاءة والفعالية العامة أو النوعية 

  .    ذات             ً             وهو خيتلف متاما  عن مفاهيم ال. يف جناح والصحة النفسية
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  التفكير االبداعي وعالقـته بأنشطة أوقـات الفراغ لدى الطالب الجامعي
  لشلفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي باقسم علم النفس ب دراسة ميدانية على طلبة 

  براهيم بدر    
  .، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفم االنسانية و العلوم االجتماعيةالعلو بكلية أستاذ 

  :مقدمة 
واالكتشافات يف جيع اجملاالت  العلمية التطورات تتالحق

والقطاعات، فيما أصبح يعرف بثورة املعلومات والثورة التكنولوجية  
 بكمية يف الدول املتقدمة االهتمام يعد ومل. وعصر االخرتاعات

اجلديدة والقابلة  األفكار بإنتاج االهتمام حتول وجودته، وإمنا اإلنتاج
حيقق الثروة واالزدهار، بديال عن االعتماد   منتوج إىل تتحول ألن

 . إىل الزوال والنفاذ على الثروات الطبيعية والطاقة التقليدية اآليلة

بدراسة  املتزايد هتماماال وذلك ما دفع الدول واملؤسسات إىل
 وإحاطتهم أبنائها من املبدعني رعايةو  االبداع والتفكري االبداعي،

 غريها من أكثر زالت وما كانت املتقدمة، فالدول. " والرعاية  بالعناية

 لدى واإلبتكارية ورعايتها واإلبداع واملوهبة العقلي التفوق إدراكا ألمهية
 املتفوقني من من ألبنائه اجملتمع ايةرع وأصبحت  .طفولتهم منذ األبناء

  )05:  2002الشربيين، "( اجملتمعات تقدم مدى على اجلوهرية الدالئل
 إىل تدعو واسعة حركة احلايل القرن من األخري العقد شهد ولقد" 

  الكشف عنهم ضرورة وتركز على باملبدعني االهتمام تنشيط
 واملقررات ناهجامل توفري ضرورة وكذلك .مبكرة  سن يف وتشخيصهم

م ، تليب اليت الرتبوية والربامج  القادرة واهلياكل البىن وإنشاء احتياجا

 على والعمل استمراريتها على واحلفاظ األنشطة هذه إدارة على

  ) 07:  1992صبحي ، " ( تطويرها 
 الدول على جيب اليت البشرية الثروة هم املبدعون الطلبة يعدو " 

 الذي العامل  يف تقدمها لصاحل ا واستثمارهاطاقا وإطالق اكتشافها،

 املالية املوارد استخدام وحسن والفکر للعقل فيه احلسم يکون سوف

 أجل من أبنائها عقول بني صراع هو الدول بني والصراع والبشرية،

 الريادة هلا يضمن تکنولوجي وتقدم علمي ، سبق الوصول إىل

 هو املعاصر وقتنا لرتبية يفا من األمسى اهلدف فإن مث ومن والقيادة،

  ) 02:  2015، منال( " أمناطه  جبميع والتفکري اإلبداع تنمية
ونظرا ألمهية ظاهرة اإلبداع يف العلوم اإلنسانية عامة  وعلم " 

ا  النفس خاصة ، فقد حاولت االجتاهات النفسية املختلفة بنظريا
ا املتعددة دراسة هذه الظاهرةواجتاه التفسريات  لذا تركت هذه. ا

ومن هذه  .العلمية آثارها النظرية واملنهجية على دراسة اإلبداع
الذي حاول تفسري الظاهرة االرتباطي، و االجتاهات االجتاه السلوكي 

 اإلبداعية وفقا ملسلماته األساسية اليت تفرتض أن النشاط أو السلوك 

 

 
اإلنساين يف جوهره يتمثل يف تكوين عالقات أو ارتباطات بني 

  ) 04:  2012زياد ، ". ( املثريات   واالستجابات 
الطالب االنسان عموما، و من بني املثريات اليت يتعرض هلا و 

، وسلوكات يف صا، ما يقوم به الفرد من نشاطاتاجلامعي خصو 
فأوقات فراغنا تشغل جزءا كبريا من هذه احلياة، . " أوقات الفراغ 

استهم فحسب وجيرفهم والذين يفكرون منها يف حدود عملهم أو در 
تيار العمل أو الدراسة، وتتعاقب عليهم األيام بدون وجود ما يرفه 
عنهم، وبدون ارتياد نشاط خاص أو هواية تروح عن نفوسهم 
م، تستهلكهم األيام بسرعة،  وتستحوذ على بعض اهتماما
م، حياة العمل فحسب   العمل الرتيب  ويضيقون يف النهاية حبيا

"  هم كل محاس أو إحساس آخر باحلياةتل فياململ الذي يق
  ) 169:  1981، إبراهيم(

هوايات يكون ل أوقات الفراغ مبمارسة نشاطات و           ُ   و كثريا ما ت شغ
من بني أو السليب يف بناء شخصية الطالب، و  هلا األثر االجيايب

قدراته العقلية والفكرية، واسلوبه يف التفكري مكونات هذه الشخصية 
  .شكالت  التعامل مع املو 

اسة لتسليط الضوء على النشاطات لذلك جاءت هذه الدر 
عالقتها لطالب اجلامعي يف أوقات الفراغ و اهلوايات اليت ميارسها او 

حيث سنتعرف من خالهلا على أهم النشاطات . بالتفكري االبداعي 
التعرف على الفروق الب اجلامعي يف أوقات الفراغ، و اليت ميارسها الط
عالقة خمتلف يف وقت الفراغ وفقا ملتغري اجلنس، و شاط يف ممارسة الن

  .النشاطات بالتفكري االبداعي 
  :االشكالية . 1

ميثل اإلبداع شكل من أشكال رقي النشاط اإلنساين الفردي من 
جهة ، وهو من جهة أخرى يعترب مظهرا من مظاهر التطور واالزدهار 

يف اجملتمعات  اجملتمعي، لذا حظيت ظاهرة اإلبداع باهتمام واسع 
اليت تسري يف خطى حثيثة من أجل تقدمها العلمي والصناعي 

ونظرا ألمهية ظاهرة اإلبداع يف العلوم اإلنسانية . " والتكنولوجي
بعامة، وعلم النفس خباصة حاولت االجتاهات النفسية املختلفة 
ا املتعددة دراسة هذه الظاهرة ، ومن هذه النظريات  ا واجتاها بنظريا

الرتابطية و اليت تنتمي إىل املدرسة ) Mednick) ( ميدنيك ( ية نظر 
السلوكية ، حيث ترى أن اإلبداع هو قدرة الفرد على وضع صياغات 
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وبذلك يكون التفكري أثناء .  فعالة وجديدة بني األفكار القدمية 
، زياد(." اإلبداع عملية من التنبه املتكرر للتأليف بني العناصر العقلية

والتفكري اإلبداعي هو تفكري تباعدي يتضمن ) "  04:  2012
القدرة على تعدد االستجابات عندما يكون هناك مؤثر ، بل ميكن 

إبراهيم عيد ". (يولد اجلديد و القول إنه نوع من التفكري الذي ينتج  
يرى أن االبداع يتمثل يف قدرة )  ميدينيك ( فـ ) . " 19:  2000، 

األفكار اليت تتسم األفكار القدمية، و  وضع صياغات بني الفرد على
يكون التفكري أثناء االبداع عملية من التنبيه املتكرر و . باحلداثة 

ويتوقف االبداع بصفته نشاطا على . للتآلف بني العناصر العقلية 
وجود ثروة من األفكار املكتسبة من خالل خربة يصوغها الفرد 

بعبارة أخرى فإن جديدة أو يضعها يف تراكيب جديدة، و  بصورة
االبداع هو إعادة صياغة للمعلومات أو اخلربة اليت اكتسبها الفرد يف 

)  "  13:  2010سعيدي و عبد اهللا ، ." ( منط أوشكل جديد 
 وتنظيمات ترابطات تكوين على الفرد مقدرة هو أن االبداع كما

 على وتظهر التقليدي ، التفكري سياق يف املوجودة تلك عن ختتلف

 التفكري، يف التقليدي النمط من متحررة واستجابات بادراتم شكل
 يف املوجودة األشياء بني تربط جديدة تفكري أساليب املبدع يتبع حيث
  ) . 04:  2008الدباغ ، " ( جديد  مثري بشكل الواقع
 الطالب اجلامعيات اليت ميارسها االنسان عموما و تعترب النشاطو 

املدخالت اليت جيب أخذها اطات و ، من بني النش أثناء وقت الفراغ
 أمهية الفراغ لوقتف" بعني االعتبار يف تنمية التفكري االبداعي، 

 حني الفرد حيققها اليت والسعادة اللذة عنصر من خيلو ال فهو ،كربى

 ومهما النشاط ، هذا طبيعة كانت مهما رغبته يشبع نشاطا ميارس

 حباجات متصل هألن واملتعة الفائدة لصاحبه حيقق جهد من تطلب

 من الفرد حيرر وهو .اجملتمع  حنو التزاماته عن النظر بغض ذاته ، الفرد

 الذي امللل عن الناتج العصيب التوتر من وخيلصه اليومية ، احلياة روتني

املفهوم و )  " 21: 1985، حممد علي" ( اجملتمع  يف اإلنسان منه يعاين
الفرتات الزمنية اليت  احلديث لوقت الفراغ ال يعتمد على طبيعة

يقضيها االنسان يف العمل أو الراحة و االستجمام ، بل يعتمد على 
"  سها يف حياته اليومية طبيعة النشاطات و الفعاليات املتنوعة اليت ميار 

قات الفراغ يف أمهية تكمن أمهية أو و ) "  114:  1995، احلسن( 
رء يف تطوير قدراته حتويلها إىل أوقات ترويح يستثمرها املاستثمارها و 

عىن ، فاملحاجاته ومصاحل جمتمعه يف آن واحدو إمكاناته ، مبا خيدم 
سلوكات منظمة ، هو االنتقال من العميق لنشاطا أوقات الفراغ

، إىل العمل املوجه توجيها حرا صوب أهداف أو اجتماعيا و أخالقيا
، ةبتول وهال" (يدا من االهتمام قيم تقتضي من الفرد قدرا متزا

إن استثمار وقت الفراغ ميكن أن يكون إجيابيا . " ) 232: 2006

ميكن أن يكون سلبيا ، و ء وقدراته اخلالقة واملبدعةينمي ذاتية املر 
ب ، حبسب االسالييضر بالشخصية االنسانيةر الوقت و يهد

لقد اصبح و " .)115:  1985، حممد". (املستخدمة الستثماره 
من من األهداف الرتبوية اهلامة، و  قضاء وقت الفراغ باسلوب سليم

اخلربات الرتبوية لب من اكتساب املهارات والقيم و خالله يتمكن الطا
باع اهلوايات والرتويح عن الذات وتنمية املواهب االجتماعية ويتم اشو 

" والقدرة على االبتكار وجتديد حيوية الطالب وحتقيق التوازن التفسي
العربية ت الدراسات األجنبية و تعدد قدو . ) 76:  2003، بسيوين( 

أنشطة أوقات و   التفكري االبداعي( اليت تناولت متغريي الدراسة 
االبداعي وعالقته ، سواء الدراسات اليت تناولت التفكري )الفراغ

دراسات اليت تناولت وقت الفراغ واألنشطة ، أو الببعض املتغريات
اسي والبيئة تغريات اجلنس والتخصص الدر ربطها مباملمارسة فيه و 

يف حني يالحظ قلة الدراسات اليت . االجتماعية وغريها من املتغريات
النشاطات املمارسة يف وقت لت الربط بني التفكري االبداعي و حاو 

مما جيعل هذه الدراسة متثل إضافة . الفراغ يف حدود اطالع الباحث 
ة االرتباط بني هذين املتغريين جديدة حملاولة التعرف على طبيع

  .صة على مستوى اجلامعات اجلزائريةخاو 
  :الدراسات السابقة .  2

 اإلبداع مظاهر "و اليت تناولت ) 1992(  ) اهللا جاد(دراسة * 

 أجريتو  "األردنية اجلامعة يف        ً أكادمييا   املتفوقني الطلبة لدى واملوهبة

 على التعرف إىل وهدفت  ) 1992( األردن سنة  يف الدراسة هذه

 األردنية اجلامعة يف أكادمييا املتفوقني الطلبة عند واملوهبة اإلبداع مظاهر

 على وللتعرف       ً  أكادمييا ، املتفوقني غري الطلبة عند اليت بتلك ومقارنتها

 جانبني إستقصاء مت فقد وإبداع موهبة من الطلبة هؤالء عند ما

 واملنجزات السلوكية باألمناط يتعلق األول أدائهم، يف أساسيني

 وقد. اإلبداعية وامليول اخلصائص ببعض يتعلق ثاينوال واألنشطة

 طلبة من وطالبة طالبا ) 246(  من مؤلفة عينة على الدراسة أجريت

 داللة إحصائية  ذو أثر إىل وجود الدراسة توصلتو  .األردنية  اجلامعة

 خبصائص الذكور متيز ، فقد اإلبداعية اخلصائص على اجلنس لعامل
 داللة إحصائية ذو أثر هناك يظهر مل ينماب اإلناث من أكثر إبداعية

 مل كما ،اإلبداعية اخلصائص يف والتخصصي األكادميي التفوق لعاملي
 والتخصص األكادميي التفوق لعوامل داللة إحصائية ذو اثر يظهر

 ذو ارتباط وجود أيضا النتائج وأظهرت .اإلبداعي االجناز يف واجلنس

 والعالمات اإلبداعي االجناز اسمقي على العالمات بني إحصائية داللة

  ) 95:  1992اهللا ،  جاد. (  اإلبداعية اخلصائص مقياس على
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 التفكري يف مقارنة دراسة هدفت إىلو )  1996) ( بندر ( دراسة * 

م املتميزين مدارس لطلبة األجتماعي والتوافق األبتكاري  يف واقرا

 وهدفت ،) 1996 ( العراق يف الدراسة هذه أجريتو  األخرى، املدارس

 والتوافق األبتكارية القدرات مستوى على التعرف إىل الدراسة

م الطلبة من املتميزين لدى والنفسي األجتماعي  تبعا ملتغري وأقرا

 والتوافق األبتكارية القدرات يف الفروق داللة عن والكشف اجلنس ،

  .املدرسة ونوع اجلنس أساس على الطلبة بني والنفسي األجتماعي
 مدينة مركز يف الثانوية املدارس يف الثالث الصف بطلبة البحث حتددو 

 من وطالبة طالبا ) 492 ( من تألفت أختيار عينة مت حيث بغداد،

 الدراسة وأعتمدت  .لألعتياديني مدارس وأربعة للمتميزين مدارس أربعة

(  أعده الذي األبتكاري التفكري على القدرة أختبار  :أداتني  على
 الذي النفسي األجتماعي التوافق مقياسو  ) 1981  اهللا خري سيد

 وجود إىل الدراسة توصلتو  ) 1990 الوداين سلطان حممد(  أعده

 املتميزين وغري الطلبة من املتميزين وبني واألناث الذكور بني دالة فروق
 األناث ولصاحل األجتماعي والتوافق األبتكارية القدرة متغريي يف

  ) 07:  1996بندر، (  املتميزين مدارس يف والطلبة
 برنامج إعداد إىل و اليت هدفت)   2009) ( أماين حممد ( دراسة * 

 على الربنامج هذا أثر ومعرفة ، غزة حمافظة أطفال لدى اإلبداع لتنمية

 ) التفاصيل ، األصالة ، املرونة ، الطالقة ( األربعة بإبعاده اإلبداع تنمية
 يشكلون) إناث( أطفال ) 10 (ن عشرة م الدراسة عينة تكونت وقد

، جتريبية جمموعة يشكلون)  إناث ( أطفال ) 10 ( و ، ضابطة جمموعة
 مت وقد ، العشوائية بالطريقة العينة اختيار ومت عليها الربنامج تطبيق مت و

 ومت) توارنس ( إعداد  من التفكرياإلبداعي ملقياس قبلي اختبار تطبيق

 الضابطة على اجملموعتني )اهللا  خري سيد (من قبل  للعربية ترمجته

 انتهاء والضابطة بعد التجريبية اجملموعة على إعادته ومت ، والتجريبية

 للنتائج التوصل مت وقد  أسبوعني مرور بعد إعادته مت وكذلك ، الربنامج

 : التالية

 أفرد بني اإلبداعي التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 اجملموعة لصاحل الربنامج تطبيق بعد والضابطة التجريبية اجملموعتني

  .التجريبية
 لدى اإلبداعي التفكري مستوى يف ئية إحصا داللة ذات فروق وجود

 التطبيق لصاحل وبعده الربنامج تطبيق قبل التجريبية اجملموعة أفراد

 .البعدي

 لدى اإلبداعي التفكري مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 لصاحل التتبعي التطبيق ويف الربنامج تطبيق بعد التجريبية اجملموعة فرادأ

  ) 2009اماين ، (  .التتبعي

 إىل هدفت و اليت)  2011) (  احلدايب و أخرون(  من كل دراسة* 

 املعلمني الطلبة لدى التفكري اإلبداعي مهارات مستوى على التعرف

حجة  مدينة(  التطبيقية والعلوم الرتبية بكلية العلمية األقسام يف
طالبا  111عينة الدراسة من  تكونت وقد ،) باجلمهورية اليمنية 

 – فيزياء – كيمياء(  العلمية األقسام يف املعلمني الطلبة من وطالبة
 مت الدارسة هدف ولتحقيق ) .حجة  مدينة ( الرتبية كلية يف )أحياء

 مهارات لقياس )أ (  اللفظية الصورة)   توارنس اختبار ( استخدام 
     قبل  من املرتجم )األصالة    املرونة – الطالقة( اإلبداعي  التفكري

 أن النتائج وأظهرت . 1976 ) سليمان ،  اهللا وعبد حطب أبو فؤاد (

 األقسام يف املعلمني الطلبة لدى اإلبداعي التفكري مهارات مستوى

 توسطم بني إحصائية داللة ذات فروق وجود مع .ضعيف العلمية

     ً تبعا   التفكري اإلبداعي مهارات مستوى يف املعلمني الطلبة درجات

        ً إحصائيا   دالة فروق وجود وعدم اإلناث ، لصاحل و كان اجلنس ملتغري

 – كيمياء(  التخصص ملتغري     ً تبعا   اإلبداعي التفكري مهارات مستوى يف

  ) 2011احلدايب و آخرون ، (  .)أحياء  – فيزياء
  :تناولت نشاط أوقات الفراغ فنذكر منها أما الدراسات التي 

 الرتوحيية األنشطة حول بدراسة ( 1999 ) حسني عايدة قامت* 

 )نابلس يف الوطنية النجاح جامعة (طلبة  عند احلر الوقت أثناء املفضلة
 ،اإلقامة مكان الدراسي ، الكلية ، املستوى نوع اجلنس، متغريات وأثر

 عشوائية عينة الباحثة واستخدمت ةاألنشط هذه على الرتاكمي املعدل

 واهلندسة العلوم كليات من وطالبة طالب ( 900 ) من مؤلفة طبقية

الرتوحيية  األنشطة أكثر أن الدراسة نتائج أظهرتو . واآلداب والرتبية
 والثقايف االجتماعي النشاط جماالت على كانت الطلبة لدى تفضيال

 ، وقليلة الفين اجملال على كانت تفضيال األنشطة وأقل اخلالء وأنشطة
 توصلت كما. الرياضي  النشاط وجمال اجلمع هوايات جمايل على جدا

 ولصاحل للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة

 الفروق وغالبية اجملاالت مجيع على اإلنسانية الكليات ولصاحل الذكور
 والرياضي الفين النشاط( جماالت على املفضلة الرتوحيية األنشطة يف

 على بينما األوىل السنة طلبة لصاحل )اجلمع  وهوايات اخلالء وأنشطة

 القرية حساب على املدينة يف املقيمني لصاحل االجتماعي اجملال

 ذات فروق هناك يكن ومل املخيم حساب على القرية يف واملقيمني
  ) 1999حسني ، (  .الرتاكمي املعدل ملتغري   ً  تبع ا إحصائية داللة

 اجلنس متغريات تأثري بدراسة ( 2001 ) السخن اهتم حني يف* 

 ،علمية( الدراسة  ونوع لألسرة الشهري الدخل ومعدل اإلقامة ومكان
 الفراغ أوقات على الدراسي والتحصيل الدراسية والسنة )أدبية

 تكونت وقد  .األردنية اجلامعة طلبة ميارسها اليت الرتوحيية واألنشطة

 من  2%نسبته ما تشكل وطالبة طالب ( 400 ) نم الدراسة عينة
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     . الدراسة  أهداف لتحقيق خاصة استمارة بناء ومت .الدراسة جمتمع
 األنشطة يف الطالبات على الطالب تفوق إىل الدراسة نتائج أشارتو 

 اإلنرتنت ملقاهي والذهاب املقهى يف واجللوس الورق ولعب الرياضية
 والقيام املطالعة أنشطة يف تفوقن فقد باتالطال أما للسينما، والذهاب

  .للراديو واالستماع البيت يف واجللوس املنزلية باألعمال
 الطلبة على املدن يف املقيمني الطلبة تفوق النتائج أظهرت كما

 الطلبة تفوق بينما اإلنرتنت مقاهي بارتيادهم القرى يف املقيمني

 والقيام الرياضي والنشاط األقارب زيارة أنشطة يف القرى يف  املقيمني

 من الطلبة بأن الدراسة بينت كما. الورق ولعب املنزلية باألعمال

 املقهى يف اجللوس أنشطة ميارسون املرتفعة الدخول ذوي األسر

 ذوي األسر من الطلبة ، أما بالسيارة والتنزه اإلنرتنت ملقاهي والذهاب
 باألعمال والقيام التلفزيون مشاهدة أنشطة ميارسون املنخفضة الدخول

 أنشطة يف العلمية الكليات طلبة تفوق كذلك النتائج وأظهرت. املنزلية

والذهاب  املقهى يف واجللوس البيت يف واجللوس الرياضي النشاط
 األدبية الكليات طلبة تفوق بينما للسينما، والذهاب اإلنرتنت ملقاهي

 ولعب املنزلية لباألعما والقيام التلفزيون ومشاهدة املطالعة أنشطة يف

 أنشطة معظم بأن أيضا الدراسة وأظهرت. للراديو واالستماع الورق
 لدى واملقهى النادي ويف الطالبات لدى املنزل يف متارس الفراغ أوقات

 ممارسة يف الطالب تفوق إىل أيضا الدراسة أشارت كما الطالب

 وقتف بينما ،النفس عن الدفاع وألعاب السلة وكرة القدم كرة أنشطة

  ) 2001، السخن( .اليد وكرة املشي ممارسة يف الطالبات
 الفراغ وقت حجم قياس تناولت واليت ( 2004 ) دراسة الفاضل* 

 من شابا ( 134 ) قوامها عشوائية عينة على باملتوقع مقارنة الفعلي

 امللك جبامعة (احلركة  وعلوم البدنية الرتبية بقسم الثالث املستوى طلبة

 وميزان السؤال املباشر أسلويب استخدام طريق عن )بالرياض سعود

 اليومي الفراغ وقت متوسط حجم أن إىل النتائج وأشارت. الوقت

 حجم متوسط بلغ حيث الدراسية االلتزامات مع عكسيا يتناسب

 خالل نظريه من أكرب األسبوع اية إجازة خالل اليومي الفراغ وقت

 شباب من الثالث املستوى بطال فراغ وقت جتاوز كما   .األسبوع أيام

 والعطل اإلجازات أثناء وتزداد يوميا ، ساعات ) 06( الست  اجلامعة

     .يوميا  أكثر أو ساعات ) 09(  تسع إىل ليصل
 مع التلفاز ومشاهدة االجتماعية األنشطة بأن النتائج أشارت كما

 معظم لدى الفراغ أوقات خالل ممارسة األنشطة أكثر كانت اجلماعة

  ) 2004الفاضل، . (العينة ادأفر 
  
  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة  * 
أنه رغم كثرة الدراسات حول التفكري االبداعي وحماولة ربطه  -

ببعض املتغريات إال ان الدراسات اليت تناولت ربطه مبتغري نشاطات 
  .أوقات الفراغ قليلة على حد اطالع الباحث

بداع حظيي باهتمام الباحثني أن موضوع التفكري االبداعي واال -
عرب خمتلف احلضارات وعرب الوطن العريب وهذا ما يفسر كثرة 
البحوث والدراسات يف هذا اجملال، حيث ال يكاد خيلو أي وطن 
   عريب من دراسة حول االبداع والتفكري االبداعي من قبل الباحثني 

  .والدارسني باجلامعات العربية
ربط التفكري االبداعي مبتغري اجلنس قد متيزت أغلب الدراسات ب -

جاد ( فدراسة  .ومتغري التخصص الدراسي والتحصيل األكادميي 
 أثر إىل وجود توصلتواليت لطلبة اجلامعة األردنية، )  1992) ( اهللا

 متيز اإلبداعية حيث اخلصائص على اجلنس لعامل داللة إحصائية  ذو

 اثر هناك يظهر مل نما، بي اإلناث من أكثر إبداعية خبصائص الذكور

 يف والتخصصي األكادميي التفوق لعاملي داللة إحصائية ذو
، واليت أجريت )1996) (بندر(أما دراسة . اإلبداعية اخلصائص

 الذكور بني دالة فروق وجود للطلبة الثانويني بالعراق فقد توصلت إىل

 لقدرةا متغريي يف املتميزين وغري الطلبة من املتميزين ، وبني واألناث

 كل دراسةاملتميزين ، أما  مدارس يف والطلبة األناث لصاحل األبداعية

واليت أجريت على الطلبة املعلمني )  2011) (  احلدايب وأخرون(  من
 مهارات مستوى أن فقد أظهرت بكلية الرتبية باجلامعة اليمنية، 

 مع  .ضعيف العلمية األقسام يف املعلمني الطلبة لدى اإلبداعي التفكري

 التفكري اإلبداعي مهارات مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 دالة فروق وجود وعدم اإلناث، لصاحل اجلنس و الذي كان ملتغري     ً تبعا  

 التخصص ملتغري     ً تبعا   اإلبداعي التفكري مهارات مستوى يف        ً إحصائيا  

  )أحياء  – فيزياء – كيمياء(
 برنامج إعداد إىل  هدفتواليت)   2009) ( أماين حممد ( أما دراسة 

 على الربنامج هذا أثر ومعرفة ، غزة حمافظة أطفال لدى اإلبداع لتنمية

 داللة ذات فروق وجود فقد توصلت إىل األربعة بإبعاده اإلبداع تنمية

 التجريبية اجملموعتني أفرد بني اإلبداعي التفكري مستوى يف إحصائية
  .التجريبية موعةاجمل لصاحل الربنامج تطبيق بعد والضابطة

انقسمت الدراسات اليت تناولت االبداع و التفكري االبداعي بني  -
الدراسات الوصفية اليت اهتمت بوصف القدرات االبداعية كما هي 
موجودة لدى جمتمعات الدراسة من خالل تطبيق خمتلف املقاييس 
واألدوات لقياس التفكري االبداعي، وبني الدراسات اليت اتبعت 

تم بالتعرف املنهج  التجرييب والشبه التجرييب، واليت كانت يف العموم 
على فعالية برامج تعليمية وتربوية يف تنمية االبداع لدى جمتمع 
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وتعترب كال الدراستني مهمتني ، فالدراسات الوصفية اساسية . الدراسة
لوصف القدرات الفكرية املوجودة لدى جمتمع الدراسة، وال ميكن أن 

ا إىل املنهج التجرييب الذي يستهدف يف العموم التعرف ننطلق بدو
ولكن . على أثر برامج تربوية و تعليمية على تنمية التفكري االبداعي

ا ال تزود مراكز  الدراسات الوصفية ال تكفي لوحدها حبكم أ
البحث باجراءات كفيلة بتطوير قدرات الطالب، لذلك جاءت 

ييب مكملة ملا بدأته الدراسات الدراسات اليت اعتمدت املنهج التجر 
دف إىل الوصول إىل نتائج علمية دقيقة  الوصفية يف عملية تكاملية 

  .ميكن االعتماد عليها و حتويلها إىل برامج عمل 
اختلفت نتائج الدراسات يف التعرف على التفكري االبداعي وفقا  -

قا ملتغري اجلنس، واليت أثبتت يف مغلبها وجود فروق ذات داللة وف
ملتعري اجلنس، ولكنها اختلفت لصاحل من كانت الفروق، فقد 
    توصلت بعض الدراسات أن الفروق كانت لصاحل الذكور مثل دراسة 

حول طلبة األردن ، يف حني جندها لصاحل االناث مثل ) جاد اهللا ( 
على طلبة العراق و طلبة اليمن  ) احلدايب ( و دراسة ) بندر ( دراسة 

إىل طبيعة التنشئة االجتماعية للذكور و االناث ، او  قد يرجع هذاو 
  .قد يعزى ذلك إىل طبيعة عينة الدراسة 

كما اختلفت نتائج الدراسات حول العالقة بني التفكري االبداعي   -
و التخصص الدراسي ، فنجد بعض الدراسات اليت تثبت وجود 

) دايباحل(خصص الدراسي مثل دراسة فروق ذات داللة وفقا ملتغري الت
، يف حني جند دراسات تثبت عدم وجود فروق ذات داللة وفقا 

و قد يرجع هذا ألن ) جاد اهللا ( للتخصص الدراسي ، مثل دراسة 
الدراسات أجريت على الطلبة يف مرحلة اجلامعة ، و تنمية قدرات 
ا يف الفرتات األوىل من املراحل  الفكري االبداعي عادة ما يهتم 

  ) .ل دخول اجلامعة اي قب( الدراسية 
اما الدراسات اليت تناولت نشاط أوقات الفراغ ، فقد تركزت يف  -

جمملها حول التعرف على اجتاهات افراد جمتمع الدراسة حول أوقات 
الفراغ و ما هي أهم النشاطات اليت ميارسها و يفضل ممارستها الفرد 

 ملستوىا طلبة على    ( 2004 ) يف أوقات الفراغ ، فدراسة الفاضل

 بالرياض سعود امللك جبامعة (احلركة وعلوم البدنية الرتبية بقسم الثالث

 اجلماعة مع التلفاز ومشاهدة االجتماعية األنشطة توصلت إىل أن)  

  ، الفراغ أوقات خالل ممارسة األنشطة أكثر كانت
 اجلامعة الذي أجرى دراسته على طلبة  ( 2001 ) السخن حني أن يف

 يف الطالبات على الطالب تفوق إىل النتائج د أشارتفق  األردنية ،
 ملقاهي والذهاب املقهى يف واجللوس الورق ولعب الرياضية األنشطة

 املطالعة أنشطة يف تفوقن فقد الطالبات أما للسينما والذهاب اإلنرتنت

 كما . للراديو واالستماع البيت يف واجللوس املنزلية باألعمال والقيام

 يف املقيمني الطلبة على املدن يف املقيمني الطلبة تفوق النتائج وأظهرت
 القرى يف املقيمني الطلبة تفوق بينما اإلنرتنت مقاهي بارتيادهم القرى

 املنزلية باألعمال والقيام الرياضي والنشاط األقارب زيارة أنشطة يف

 الرتوحيية األنشطة و الذي تناول ( 1999 ) حسني أما. الورق  ولعب

 يف الوطنية النجاح جامعة (طلبة  عند احلر الوقت أثناء املفضلة

 الرتوحيية تفضيال األنشطة أكثر أن الدراسة نتائج ، أظهرت)نابلس

 وأنشطة والثقايف االجتماعي النشاط جماالت على كانت الطلبة لدى

 على جدا وقليلة الفين اجملال على كانت تفضيال األنشطة وأقل اخلالء

يظهر من خالل و  .الرياضي  النشاط وجمال اجلمع هوايات جمايل
الدراسات التنوع يف ممارسة األنشطة يف وقت الفراغ و الذي قد يعزى 
إىل تركيبة اجملتمعات ، و طبيعة العادات الثقافية و التقاليد السائدة 

  .يف كل جمتمع 
ُ                   ن خالل ما ط رح في االشكالية، و م*  بعد االطالع على          

  :لباحث أسئلة الدراسة فيما يلي الدراسات السابقة فقد حدد ا
ا الطلبة أوقات ما هي األنشطة األكثر شيوعا ال - يت يشغل 

  ؟فراغهم
ا  - هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف األنشطة اليت يشغل 

  الطلبة أوقات فراغهم وفقا ملتغري اجلنس ؟
حسب نظرية ما هو مستوى التفكري االبداعي لدى الطلبة  -
  ؟ (Mednick)) ميدنيك (
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري االبداعي لدى  -

  وفقا ملتغري اجلنس ؟  (Mednick)) ميدنيك ( الطلبة حسب نظرية 
هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني التفكري  -

  االبداعي و نوع األنشطة املمارسة يف أوقات الفراغ لدى الطلبة ؟
  :راسة فرضيات الد. 3
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري االبداعي لدى الطلبة  -

  .وفقا ملتغري اجلنس  (Mednick)) ميدنيك ( حسب نظرية  
ا   - توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األنشطة اليت يشغل 

  الطلبة أوقات فراغهم وفقا ملتغري اجلنس
 التفكري االبداعي إحصائية بني توجد عالقة ارتباطية ذات داللة -
  .نوع األنشطة املمارسة يف أوقات الفراغ لدى الطلبة و 
  :أهداف الدراسة . 4

دف  إضافة إىل التأكد من صدق الفرضيات فإن هذه الدراسة 
  :أساسا 

التعرف على األننشطة األكثر شيوعا و األكثر ممارسة من قبل  -
      وقت الفراغ    الطالب اجلامعي يف أوقات فراغه وفقا لقائمة أنشطة

، و هل هناك فروق ذات داللة بني الذكور )املعدة من قبل الباحث( 
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واالناث يف ممارسة األنشطة ومن مث حماولة حتليل هذه النتائج للوصول 
إىل مقرتحات وتوصيات خبصوص أوقات الفراغ و كيفية استثمارها 

  .لصاحل تنمية قدرات الطالب اجلامعي 
التفكري االبداعي لدى الطالب اجلامعي  التعرف على مستوى -

وحتديد العالقة بني التفكري االبداعي و أنشطة أوقات الفراغ و الذي 
ميكننا من تقدمي مقرتحات و توصيات حول كيفية العناية بتنمية هذه 
القدرة لدى الطالب اجلامعي من خالل منظومة توجيهية حلسن 

  .استغالل أوقات الفراغ 
  : أهمية الدراسة. 5

فقد انتقل " ، لدراسة، من أمهية املوضوع بذاتهتربز أمهية هذه ا
والعوامل  االهتمام من دراسة الشخص الذكي إىل الشخص املبدع

، وأصبحت تربية العقول املفكرة وتنمية التفكري اليت تسهم يف إبداعيته
ا اإلبداعي غاية مستهدفة على مستوى اجملت مع  والرتبية مبؤسسا

هدف مهم على مستوى مراحل التعليم املختلفة داخل ، و املختلفة
كما أن قضية إدخال تعليم التفكري اإلبداعي إىل . هذه املؤسسات 

املدارس إىل جانب أمهيتها العلمية والرتبوية هي قضية تتعلق مبسألة 
النمو والتقدم ومواجهة حتديات املستقبل يف عامل أصبح قائده الفكر 

ا دراسة ) . 27 :1996عزيزة املانع ، " ( و تربز أمهية الدراسة  بكو
دف إىل تسليط الضوء على موضوع ني مهمني يف ميدانية إمربيقية ، 

األنشطة تفكري االبداعي و مها الحياة الطالب حاضرا ومستقبال، و 
تظهر و  حماولة الربط بينهما ة من قبل الطالب يف وقت الفراغ و املمارس

  :لية أمهية الدراسة يف اجلوانب التا
إبراز موضوع التفكري بشكل عام و التفكري االبداعي بشكل  -

خاص ، كأحد حماور الدراسات يف علم النفس الرتبوي ، و ضرورة 
  .اهتمام املناهج التعليمية و الرتبوية به وبتنميته 

كون هذه الدراسة تتناول التفكري االبداعي، والكشف عنه لدى   -
طلبة، يف عصر أصبح االبداع إحدى فئة مهمة من اجملتمع أال وهي ال
ضة األمم و تطورها    .مقومات 

التعرف على جانب مهم من حياة الطالب و الذي يشكل جزءا  -
من شخصيته، أال وهو النشاطات واهلوايات اليت ميارسها أغلب 

  .الطلبة يف أوقات الفراغ 
 قات الفراغ ،نشاط أو ( التعرف على العالقة بني متغريي الدراسة  -

ا  ميكن الباحثني من تصميم برامج يشغل ،)والتفكري االبداعي
من بني اليت تؤدي إىل تنمية قدراته، و ، و الطالب اجلامعي أوقات فراغه

  .هذه القدرات التفكري االبداعي 
إثراء البحث العلمي على املستوى احمللي بأداة مهمة للتعرف على  -

بعد حتديد  Mednick) )(ميدنيك(التفكري االبتكاري وفقا لنظرية 

خصائصها السيكومرتية وفقا للبيئة احمللية، إضافة إىل أداة متكننا من 
التعرف على النشاطات األكثر شيوعا املمارسة من قبل الطلبة يف 

استخراج خصائصهما السيكومرتية وفقا للبيئة ، و أوقات الفراغ
  .اجلزائرية 

  :مصطلحات الدراسة . 6
هذا املصطلح مكون ) :  sée créativepen( التفكير اإلبداعي 

  .كلمة التفكري و كلمة االبداع : من كلمتني 
َ  َ ف ك ر  ، تـ ف ك ر  وأ ف ك ر   ( جاء على صيغ فعلية منها :  التفكير:  لغة  َْ    َ َّ  َ  َ     َ َّ  َ( ،
يقال رجل  و  لفكر هو إعمال اخلاطر يف شيء، والتفكر هو التأملوا

ٌ                        ف ك ري  وفـ ي ك ر  أي كثري التفكري والتأمل   َ  ْ َ    ٌ   .)65: ت . بن منظور، با( ِ  ِّ
َ  أ ب د ع  "( جاء هذا املصطلح على عدة صيغ فعلية : االبداع   َ َ   ، ابـ ت د ع ،  َْ   َ  َ ْ    

َ    َ  َّ َ ب د ع  وت بد ع    ِ ْ                 الب د ع هو الشأن الذي ، و و هي مبعىن أنشأه و بدأه) َ   ِ  
ٌ                  ب د ع  أي أول  مل يسبقه أحد ، و ، و فالن يكون أوال        ٌ  ْ ع ت  الشيء ِ  ُ        أ ب د   ْ  َ  َْ 

  ) 08: ت. ، ب ورابن منظ"( اخرتعته ال على مثالأي 
 واستعدادات قدرات اإلبداع ")  عبد العزيز( فيعرفه  : أما اصطالحا 

 املشاهدات مع تتفاعل أن هلا أتيح ما وإذا بالقوة ميتلكها الفرد لدى
ا واخلربات  وهو فراغ من يأيت ال وهو ، الفعل إىل القوة من خترج فإ

 وقد ئدة للمجتمع ،فا من فيه ملا حتقيقه إىل الفرد يسعى مقصود نشاط

، عبد العزيز( ."املبدع الشخص يواجهه لتحد أو حلاجة استجابة يكون
2006  :23 (  

 قدرة الفرد على اإلنتاج،" أنه  فيعرف االبداع على) خري اهللا ( أما 
       املرونة التلقائية  بأكرب قدر من الطالقة الفكرية و  إنتاجا يتميز

استجابة ملشكلة أو موقف مثري واألصالة وبالتداعيات البعيدة ك
  ) 05:  1981خري اهللا ، "(

عملية ذهنية ينتج الفرد " فيعرف االبداع على أنه ) الدباغ  ( أما 
        فيها شيء جديد و مبتكر ، و يتميز باألصالة و بتنوع األفكار 
أو الشياء و ربط عناصر ذات عالقة قائمة على حل املشكالت عن 

" تتضمن الطالقة و املرونة و األصالة و التآلف طريق توليفة جديدة 
  ) 13:  2008الدباغ ( 

اليت  Mednick))( ميدنيك (      ً        وتبعا  لنظرية  : أما التفكير االبداعي 
إجياد حلول وأفكار جديدة منظمة " ، فهو تتبناها هذه الدراسة

ومرتابطة يف تراكيب متطابقة مع املقتضيات اخلاصة بعناصر متداخلة 
وكلما كانت العناصر متباعدة الرتاكيب كلما أدت إىل . اكيبيف الرت 

كما عرف ميدنيك اإلبداع بأنه عملية صب . حلول أكثر إبداعية 
عدة عناصر متداعية يف قالب جديد حيقق احتياجات معينة أو فائدة 
ما، وتعد هذه احللول أو العمليات إبداعية مبقدار جدة أو أصالة 

  ).32، ص 1981خري اهللا، " ( الرتكيبالعناصر اليت يشملها هذا 
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هو الدرجة اليت حيصل عليها  :التعريف االجرائي للتفكير االبداعي 
الطالب على اختبار الرتابطات املتباعدة لقياس التفكري االبداعي 

زياد (، واملعرب من قبل Mednick)) ( ميدنيك ( املصمم من قبل ـ 
اليت يضعها املفحوص  واملتمثلة بعدد اإلجابات الصحيحة) بركات 

  .على فقرات االختبار
و هذا املصطلح ، )  Activités de loisir ( :أنشطة وقت الفراغ 

  . أنشطة، وقت ، الفراغ: مكون من ثالث كلمات هي 
ويكون ذلك يف االنسان والدابة،  النشاط ضد الكسل" : نشط: لغة

ط  االنسان، ينشطو  َ              ن ش   ِ  ،نشاطا فهو نشيط طيب النفس للعمل َ 
ط  ِ   والنعت ن اش    ) . 415: ت . ابن منظور ، ب ( "         َ 

الوقت مقدار من الزمن، و كل شيء قدرت له حينا، فهو  : وقت
َ  َّ                                               م ؤ ق ت، والوقت مقدار من الدهر معروف، وأكثر ما يستعمل يف  ُ 

  ) 108: ت . ابن منظور، ب" (املاضي، وقد استعمل يف املستقبل 
َ  ها، وفـ ر غ  تفريغ الظروف إخالؤ الفراغ هو اخلالء ، و : فرغ : " الفراغ  َّ  َ      

ُ        َ  َ    فرغت من الشغل أ فر غ فـ ر وغا و فـ ر اغا املكان أي أخاله، و   ُ    ُ وتفرغت                 َ 
ن جهدي لكذى واستفرغت جمهودي يف كذا أي بذلته ومل يبق م

  ) 444: ت . ، ب ابن منظور" ( وطاقيت شيء 
فقد عرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  :أما اصطالحا 
ا نواحي النشاط اليت يبذهلا الفرد يف أوقات " راغ نشاط أوقات الف بأ

ية كالرتدد فراغه ، وقد تكون إجيابية كالرياضة البدنية واهلوايات أو سلب
  ) 245:  1978، بدوي" ( على املقاهي 

الوقت الذي يقضيه "وقت الفراغ بأنه ) حممد حممد علي( وعرف 
وظيفي الذي الاإلنسان يف ممارسة نشاطات تقع خارج نطاق عمله 

، وممارسة هذه النشاطات االختيارية ومن يعتمد عليه يف معيشته
حمض إرادته احلرة، وتكون منطبقة مع أحواله املعاشية واالجتماعية 

، حممد علي" (واقفه وفئته العمرية والطبقيةومع أذواقه وقيمه وم
1985 :05(  

ليوم اليت حصة الوقت يف ا" فيعرف وقت الفراغ بأنه ) سليمان ( أما 
ال تستعمل يف مقابلة االحتياجات امللحة أو الضرورية لوجود 

  ) 25:  2007سليمان و سناء ، " ( اإلنسان
لنشاط وقت الفراغ )  حممد حممد علي ( قد تبىن الباحث تعريف و 

مع تكييف التعريف وفقا ملا ميارسه الطالب اجلامعي ، ليصبح مفهوم 
امعي الذي ميارسه الطالب اجلهو النشاطات : أنشطة وقت الفراغ 

عية، ويقع األسبوعية وخمتلف العطل اجلاميف أوقات الفراغ اليومية و 
ا من نشاط املخارج نطاق دراسته و  راجعة واملذاكرة ما يرتبط 

وممارسة هذه النشاطات االختيارية ومن حمض . مبختلف أشكاهلا

تماعية ومع إرادته احلرة ، وتكون منطبقة مع أحواله املعاشية واالج
  .أذواقه وقيمه ومواقفه وفئته العمرية والطبقية 
هي الدرجة اليت حيصل  : التعريف االجرائي ألنشطة وقت الفراغ 

انة أنشطة وقت الفراغ واملوزعة  على جمموعة عليها الطالب على استب
  .، من إعداد الباحث من األبعاد

لنفس كان رغم أن كل مدارس علم ا :االطار النظري للدراسة.  7
ا العلمية هلا تفسري لعملية التفكري االبداعي        من خالل نظريا

ا يف تعريف حمددات و  ، وفقا أبعاد هذا النوع من التفكريومقاربا
ا و   من أمهها مدرسة التحليل النفسي، و قواعدهاملسلما

)Approche Psychanalyste(لطت ـ، ومدرسة اجلشت)Approche 

Gestaltiste  ( درسة املعرفية املو )Approche Constructiviste  (
)  Approche socio- constructiviste(ومدرسة التعلم االجتماعي 

وغريها من املدارس والنظريات إال أنناسنقتصر يف هذه الدراسة يف 
 Approche(على املدرسة السلوكية إطارها النظري 

Comportementaliste ( والنظرية الرتابطية)Approche 
Connectiviste  ( بشكل أدق  واليت يرتكز عليها   ) ميدنيك (

)(Mednick  يف تفسريه لعملية التفكري االبداعي.  
تعرف النظرية االرتباطية االبداع على أنه جتمع العناصر املرتبطة و " 

اجات أو لتحقيق بعض الفوائد، يف تشكيالت معينة ، ملقابلة احل
، ازداد ديدة متنافرة وغري متجانسةة اجلكلما كانت عناصر التشكيلو 

قد هذا و ) " 55: 2005، نشراحا" ( مستوى القدرة على االبتكار
 ) Thorndike) ( ثورندايك( الرتباطية اليت قادها ذهبت النظرية ا

عن العالقة الرابطة بني املثري ، ينتج إىل أن االبداع هو تفكري ترابطي
إذا كانت ا تتكرر وتقوى، و كانت الرابطة قوية فإفإذا  . واالستجابة

ا تتالشى االبداعي مبدى نوعية وتتحدد قيمة التفكري  .ضعيفة فإ
 ) Mednick)(ميدنيك ( وقد تبىن هذه النظرية كل من . هذه الرابطة

قد و ) . "  20:  1999عبد اهللا ، ) "(  Maltzman)( مالتزمان ( و
هو االبداعية و تصورا نظريا للعملية )    Mednick) (ميدنيك ( قدم 

يرى أنه كلما واالستجابة، و  ثريتصور يقوم على االقرتان الزمين بني امل
االستجابة عالقة بعيدة مل لعالقة أو االرتباط بني املثري و كانت ا

تفاع ، كان ذلك دليال على ار ركها األفراد، ومل توجد من قبليد
يصبح االبداع نوعا من البحث عن و . مستوى التفكري االبداعي

يم هذه االرتباطات تنظ، و املثريمل يسبق ارتباطها مع  عناصر ارتباطية
أنه كلما )   Mednick) (ميدنيك ( كما استنتج . يف تكوين جديد

د للعناصر األساسية للمشكلة كان عدد الرتابطات اليت عند الفر 
، اد." (تكون أكرب ، فإن إمكانية وصوله  إىل حل ابداعي أكرب
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ما يرى أن التكوين االبداعي حيدث من خالل ك). "  44:  2005
  :ثالثة أسباب 

و تبدو عندما تظهر :  ) sérendipité(المصادفة السعيدة  –أ 
ارتباطات بني العناصر بعضها ببعض بواسطة مثريات بيئية حتدث 
مصادفة ، فتظهر ارتباطات بني عناصر مل تكن بينها ترابطات سابقة 

ا مقرتنة    .من قبل ، حيث مل يتم إثار
عناصر يكون التشابه إما يف الو : ) similarité(التشابه  –ب 

ه يف املثريات اليت تستثريها ، ، أو التشاباالرتباطية مع بعضها البعض
ة إىل و  يرجع حدوث االقرتان بني هذه العناصر االرتباطية املتشا

  .عملية التعميم للمثريات 
صر االرتباطية قد حيث أن العنا:  ) Médiation( التوسط  –ج 

تثار بعضها ببعض عن طريق توسط أو وساطة عناصر أخرى مألوفة  
  ) 26:  2008هنيدة ، ( 
العوامل اليت تكمن خلف ) "   Mednick) (ميدنيك ( يوضح و 

  :الفروق الفردية على التفكري االبداعي يف العوامل التالية 
راد فيما حيث خيتلف األف:  الحاجة إلى العناصر االرتباطية –أ 

بينهم يف عناصر االرتباط اليت تعتمد على اخللفية النظرية أو املعرفية 
لديهم ، مما يؤدي إىل افتقار الفرد للعناصر الالزمة للتكوينات 

  .اجلديدة ، فال يستطيع تقدمي إنتاج إبداعي 
خيتلف األفراد فيما بينهم يف التنظيم العام :  تنظيم االرتباطات –ب 

ارتباطات ، مما يؤثر على احتمال و سرعة وصول الفرد ملا لديهم من 
) بالتنظيم اهلرياركي ( إىل احلل االبداعي ، و يعرف هذا التنظيم  

)Hiérarchie associative  ( و كلما كان هذا التنظيم مفلطحا ،
كان هناك احتمال لوصول الفرد إىل االستجابة أو العنصر االرتباطي 

  .البعيد املبتكر و املبدع 
رتباطات بالعنصر كلما كان عدد اال:  عدد االرتباطات –ج 

" صول الفرد لالرتباط االبداعي ، كان احتمال و االرتباطي كبريا
  ) 27:  2008هنيدة ، (

وقد اعتربت هذه العوامل مرتكزات أساسية لنظرية ميدنيك فبعد " 
العديد من الدراسات امليدانية يف هذا اجملال قدم ميدنيك اختباره 
املعروف باختبار الرتابطات املتباعدة  لقياس السلوك اإلبداعي، 
                                                         ً والذي يقوم على بعض املسلمات منها أن العملية الرتابطية خصوصا  
                            ً                               الرتابطات عرب التشابه تلعب دورا  يف العملية اإلبداعية، وأنه ميكن 
تدريب القدرات اإلبداعية من خالل تشجيع الفرد  على إثارة دوافعه 

بركات، "( ط بني العناصر املتعارضة أو اليت تبدو متعارضة حنو الرب
2007 .( 

  

  :منهج و إجراءات الدراسة .  8
سته على املنهج لقد اعتمد الباحث يف درا :منهج الدراسة. أ 

،  ملالءمته طبيعة الدراسة وأهدافها يف الكشف           الوصفي االرتباطي
أوقات الفراغ لدى اطة أنشالعاللقة بني التفكري االبداعي و عن 

وحتديد طبيعة ارتباطهما ومقدار هذا ااالرتباط  الطالب اجلامعي،
  واجتاهه 

سة خالل األشهر الثالثة أجريت هذه الدرا :حدود الدراسة . ب 
/  2015: من السنة اجلامعية) ر، نوفمرب، أكتوبسبتمرب(األوىل 
اعية ، قسم العلوم االجتملى طلبة كلية العلوم االنسانية و ، ع2016

  .علم النفس 
 ميثل جمتمع الدراسة طلبة قسم علم: ع  وعينة الدراسةمجتم. ج 

معة حسيبة بن العلوم االجتماعية جباالنفس بكلية العلوم االنسانية و 
قد اختار الباحث عينة عشوائية مكونة من بوعلي بوالية الشلف، و 

  ) .إناث  89طلبة ذكور و  7( طالب  96
  :ة أدوات الدراس. د 

  :تعتمد هذه الدراسة على أداتني 
) ميدينك ( اختبار الرتابطات املتباعدة للتفكري اإلبداعي لـ  -
)Mednick   ( و املعرب من قبل ) زياد بركات(  
  .استبانة أنشطة أوقات الفراغ من إعداد الباحث  -

  :وصف أدوات الدراسة 
) ميدينك(ـ دة للتفكير اإلبداعي لاختبار الترابطات المتباع.  1د 
)Mednick   ( و المعرب من قبل )زياد بركات : (  

 – Remote Associates Test( يتكون اختبار الرتابطات املتباعدة 

RAT  ( مليدنيك الصورة ) فقرة ، و هو معد للتطبيق ) 40(من ) أ
على املرحلة الثانوية و املرحلة اجلامعية ، و تشتمل كل فقرة على 

ن املفحوص البحث عن كلمة رابعة لكل ثالث كلمات ، يطلب م
فقرة ، حبيث تكون هذه الكلمة اجلديدة كلمة هلا عالقة أو ترتبط 
 :بالكلمات األخرى بشكل من األشكال ، ومثال على ذلك ما يلي

 .........  أخضر  نار  حارس

على أساس " غابة"واملطلوب يف هذه الفقرة أن يضع املفحوص كلمة 
      :   مة والكلمات األخرى فيقالوجود عالقة بني هذه الكل

  .حارس الغابة ، والنار تشب يف الغابة ، والغابة خضراء
و بالرغم من أن هذا االختبار ليس اختبار سرعة إال أن مؤلفه 

، وتبني دقيقة كوقت أقصى إلمتام احلل) 40(األصلي حدد أربعني 
ال يعطي ، أن زيادة الوقت إىل ساعة وأكثر من الدراسات اليت أجراها

ويتمتع هذا "  ) 13:  2011، بركات(النتائج فروقات جوهرية يف 
االختبار بسهولة التطبيق وال حيتاج إىل إجراءات خاصة أو إرشادات 



  

360 

صعبة عند التطبيق، وإمنا حيتاج إىل توجيه بسيط مع مثال للمفحوص 
أو املفحوصني مث يطلب منهم قراءة الكلمات يف اجملموعات املختلفة 

، والبحث عن كلمة مناسبة لكل جمموعة توضع أمامها يف      ً جيدا  
، وقد صممت فقرات غ املناسب على ورقة معدة لإلجابةالفرا 

  االختبار يف ضوء اخلصائص اآلتية
كل مفردة من مفردات اجملموعة الواحدة هلا نفس املستوى من  -

  .التمييز مقارنة باملتوسط العام لالختبار
دات االختبار يؤخذ بعني االعتبار عند اختيار كل مفردة من مفر  -

 .نسبة للطالب يف املرحلة الثانوية أو اجلامعيةمستوى صعوبتها بال

مجيع املفردات اليت يشتمل عليها االختبار هلا إجابة واحدة  -
 .صحيحة

 .مت اختيار املفردات حبيث ال تعكس مستوى الذكاء -

 )15 :2011بركات، ". (       ً تقريبا  ) 0 ,50(مستوى صعوبة املفردات  -

  :تحديد درجة االختبار
حتدد درجة املفحوص على اختبار ميدنيك بعدد الكلمات الصحيحة 
                                    ً                     اليت يعطيها لكل جمموعة من الكلمات، علما  أن تعليمات االختبار 
تسمح أن يعطي املفحوص أكثر من كلمة لكل جمموعة وحتسب له 
درجة واحدة إذا كانت إحداها صحيحة وبذلك ترتاوح درجة 

، بركات( درجة ) 40 –صفر (على هذا االختبار ما بني  املفحوص
2011 :13 (  

  )زياد بركات ( النسخة المعربة لالختبار من قبل 
ملتباعدة وفقا تقنني اختبار الرتابطات ابرتمجة و ) زياد بركات ( قام 

بعد إمتام ترمجة االختبار يف صورته األولية مت : "لالجراءات التالية
أحدمها متخصص باللغة العربية : للغةعرضه على متخصصني با

ما على عدد  واألخر باللغة اإلجنليزية ، وقد مت اإلفادة من مالحظا
ال (، مت حذف ست فقرات من االختبار لعدم مالءمتها من املفردات

ال يستطيع ال الثقافة الفلسطينية احمللية و تناسب الثقافة العربية العامة و 
وتعديل ) اإلجابة يف ترمجتها للعربية املفحوص الربط ما بينها وبني 

                      ً        ً                            بعض الفقرات األخرى كليا  أو جزئيا  ، حيث أصبح االختبار بصورته 
      ً         ها وفقا  لتنظيم ، مت تنظيمها وترتيبفقرة) 34(املعربة يتكون من 
، كما مت تصميم استمارة االختبار مرفقة ببعض االختبار األصلي

حيث مينح . تطبيقه البيانات الشخصية وبعض التعليمات لتسهيل 
                                         ً        املفحوص درجة واحدة عن كل استجابة صحيحة وفقا  ملفتاح 
ذا االختبار، وبذلك ترتاوح درجة املفحوص على  اإلجابة اخلاص 

تعرب الدرجة املرتفعة عليه . درجة ) 34 –صفر ( هذا االختبار بني 

عن مستوى مرتفع من التفكري اإلبداعي يف حني تعترب الدرجة 
  .)15: 2011، بركات."(فكري اإلبداعي املنخفض    ً    ؤشرا  للتاملنخفضة م

من أجل التعرف على صدق :  اختبار الترابطات المتباعدةصدق 
ا صد ق                                           ُ         األداة عمد الباحث إىل التعرف على الطرق اليت أ ثبت 

الطرق اليت اعتمدها مقنن االختبار االختبار يف نسخته األصلية ، و 
على صدقها يف البيئة يف التأكيد ) ت زياد بركا( على البيئة العربية 

اتبع الباحث للتأكيد على صدق األداة يف البيئة  احمللية و . العربية
  :على الطرق التالية 

من )  07( ذلك بعرض األداة على و : طريقة الصدق الظاهري -
أساتذة علم النفس  بكلية العلوم االنسانية و االجتماعية جبامعة 

لألساس النظري الذي يقوم عليه اختبار  الشلف ، مع تعريف خمتصر
و قد القت أغلب العبارات اتفاق احملكمني مع . الرتابطات املتباعدة 

  :تعديل يف بعض البنود لتتالءم مع البيئة احمللية و هي 
  الفتة: واليت مفتاح احلل فيهاتوقف بدل كلمة  قفكلمة : 12البند 
بدل   القرىكلمة  ومؤمنين بدل كلمة  المؤمنينكلمة : 18البند 
  أم: و اليت مفتاح احلل فيها قرى كلمة 
: اليت مفتاح احلل فيها و دين بدل كلمة  الدينكلمة :  23البند 
  سيف

: والذي مفتاح احلل فيها  منثور   شباب حديقة  : 26حذف البند 
  )بالنسبة للطالب اجلزائري"  نثور م" لعدم وضوح كلمة (زهرة 

وذلك للتأكد من جتانس  :لداخليطريقة الصدق باالتساق ا - 
، والذي تسمح نتائجه االختبار لقياس التفكري اإلبداعيفقرات 

بإبقاء الفقرات ذات االتساق املرتفع وحذف تلك الفقرات ذات 
االتساق املنخفض ، لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة استطالعية 

 ) قسم علم النفس( على عينة من طلبة كلية العلوم االجتماعية 
بعد تفريغ النتائج مت حساب معامالت ، و )طالبا وطالبة  40( قوامها 

وكانت النتائج   ،االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار
  :كالتايل

حذف كل العبارات اليت كانت معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية  - 
   ) عبارات  08( لالختبار ضعيفة جدا و غري دالة إحصائيا و هي 

كما مت )  31،  19،  10،  09،  08،  07،  04،  02: لعبارات ا( 
 0= العينة   حذف العبارات اليت كانت درجة التمييز بالنسبة ألفراد

ليصبح )  29 ،26،  15: عبارات  03( هي واليت عرب عنها بالثابت و 
اط دال إحصائيا مع الدرجة عبارة لديها ارتب 22االختبار يضم 

  .ة على التمييز بني أفراد العينة االستطالعية لديها قدر الكلية، و 
للتأكد من صدق االختبار باملعىن  :الصدق التمييزي لالختبار  - 

                                              ً             املفهومي وبناء على اإلطار النظري هلذا االختبار أيضا  وضع الباحث 
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تتوزع درجات أفراد العينة االستطالعية على : فرضية أخرى وهي
بداعي بشكل اعتدايل، حبيث تزداد اختبار ميدنيك لقياس التفكري اإل

 هذه الدرجات كلما اقرتبت من املتوسط وتنخفض كلما ابتعدت عنه
لذلك مت حساب مؤشرات النزعة املركزية        و . باجتاه النهايتني املتطرفتني

،  8.75= توسط احلسايب امل: ( و معامل االلتواء و كانت كالتايل 
ما حسب االحنراف املعياري       ك)   8= ، املنوال   8.07= الوسيط 

هو توزيع و ) .  3.77= االحنراف املعياري  (و الذي  كانت نتيجته 
  :قريب من التوزيع االعتدايل كما يبينه الرسم أدناه 

أما ثبات االختبار فقد مت :  اختبار الترابطات المتباعدةثبات 
        طريقة االتساق الداخلي وذلك باستخدام  التأكد منه من خالل

بعد تطبيقه على أفراد  ،) Alpha Cronbach(معامل ألفا كرونباخ 
ذه الطريقة  عينة الدراسة االصطالعية ، حيث بلغ معامل الثبات 

 .و هو معمل مرتفع مما يدل على ثبات االختبار)   0.81(

طريقة التجزئة النصفية ومت حساب معامل الثبات النصفي بني * 
قرات الزوجية املكونة هلذا االختبار، وتصحيه الفقرات الفردية والف

و هو ).  0.79(براون  وقد بلغ معامل الثبات  –مبعادلة سبريمان 
  .أيضا معامل مرتفع مما يدل على ثبات االختبار 

استنادا و  :استبانة أنشطة أوقات الفراغ من إعداد الباحث .  2د 
الفراغ  قام  إىل الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع أنشطة أوقات

ا على الباحث باعداد هذه االستبانة من خالل اخلطوات اليت قام 
  :، و كانت كالتايل عينة الدراسة االستطالعية

 ُ                                                      ط لب من افراد العينة من خالل سؤال مفتوح ذكر النشاطات اليت * 
ا الطالب يف أوقات الفراغ بعد تعريف نشاط الفراغ  على أنه   يقوم 

لطالب يف غري أوقات الدراسة أو النشاطات كل عمل يقوم به ا
  ) :املراجعة الفردية و اجلماعية ( املرتبطة بالدراسة 

النشاطات (قوم أثناء وقت الفراغ اليومي؟ ما هي النشاطات اليت ت -
  )اليومية 

م أثناء وقت الفراغ األسبوعي؟ ما هي النشاطات اليت تقو  -
اية األسبوع (   )نشاطات 
العطلة ( ت اليت تقوم أثناء وقت الفراغ العطل ؟ ما هي النشاطا -

  )الشتوية و الربيعية و الصيفية 
وقد أستبعدت األنشطة اليت حصلت على إجابات أقل من مخسة * 

النشاطات و ) أفراد من العينة  05ا اقل من أي ذكره. ( أفراد 
  .املرتبطة بالدراسة اجلامعية ، سواء يف اجلامعة أو خارجها 

انة ، حبيث وضعت الصفحة األوىل صورة األولية لالستبتصميم ال* 
بالطالب مثل اجلنس وحمل  اليت تشمل البيانات األولية املتعلقةو 

اليت فقرات وبنود االستبانة و هو اجلزء املتعلق ب: واجلزء الثاين. اإلقامة
  حمددات  08بندا وزعت على  51بلغت 

عت أنوا (  النشاطات : ي هو  ،)ع النشاطات يف جمموعات متقاربة ُ         مج 
النشاطات االجتماعية  واألسرية، النشاطات  ،العلمية والثقافية

 ، النشاطات املرتبطةطات الرياضية، النشاطات الدينية، النشاالرتفيهية
االلكرتونية  املواهب الشخصية واألنشطة الفنية،  األجهزةباألنرتنات و 

  ) .هارصة النوم لساعات طويلة يف النخاو (النشاطات السلبية 
حتسب درجة االختبار وفقا الجابة الطالب على  :درجة االختبار

  :الوجه التايل 
يقوم (، )2الدرجة  :             ً يقوم به نادرا  ( ، )1الدرجة  :               ً ال يقوم به أبدا  ( 

  ) 4الدرجة  :            ً يقوم به كثريا  ( ، )  3الدرجة :           ً به أحيانا  
  ) 5الدرجة :               ً يقوم به دائما  ( 
  :صدق االستبانة * 

من أساتذة )  07( مت عرض االستبانة على  : حكمين صدق الم
االجتماعية جبامعة الشلف  النفس  بكلية العلوم االنسانية و علم 

حيث اتفق احملكمون على صالحية االستبانة للتعرف على أنشطة 
ا   .أوقات الفراغ ووضوح عبارا

الستطالعية للتاكد من صالحيتها كما تطبيق االستبانة على العينة ا
ذلك حبساب و  التعرف على خصائصها السيكومرتيةضوح بنودها و وو 

اليت تشتمل عليها ) 08(معامالت االرتباط بني احملددات الثمانية 
، وكانت مجيع املعامالت موجبة ودالة مما يدل على وجود بانةاالست

مما يعد دليال على صدق اتساق داخلي بني أبعاد االستبانة 
  .االستبانة

للتعرف على ثبات االستبانة ، مت التأكد منه من  :ة ثبات االستبان* 
  طريقة االتساق الداخلي وذلك باستخدام خالل

بعد تطبيقه على  ،) Alpha Cronbach(معامل ألفا كرونباخ * 
ذه  أفراد عينة الدراسة االستطالعية ، وقد بلغ معامل الثبات 

تراوحت بني  درجات عاليةالطريقة ألبعاد االستبانة و للدرجة الكلية 
، مما يؤكد على متتع  0.01و هي كلها دالة عند  0.85و  0.47

   .االستمارة بدرجة عالية من الثبات 
  :نتائج الدراسة . 9
ما هي األنشطة األكثر شيوعا  :االجابة على التساؤل األول * 

ا الطلبة أوقات فراغهم ؟   اليت يشغل 
طات املتحصل عليها ، مت مقارنة املتوسلالجابة حول هذا التساؤل

ضمن خمتلف احملددات بعد تطبيق استمارة قياس أنشطة أوقات 
  :الفراغ لدى طلبة أفراد العينة ، و كانت النتائج كالتايل 

  مقارنة مؤشرات النزعة املركزية و التشتت ألبعاد و حمددات استمارة قياس أنشطة اوقات الفراغ : 01الجدول رقم 
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و  العلمية   النشاطات
  قافيةالث

االجتماعية و
األنرتنات أجهزة   الدينية  الرياضية  الرتفيهية  األسرية

  االعالم
و  املواهب   
  السلبية  الفنون

  1.98  2.02 2.58  2.11 1.92 2.57 3.67  2.17  املتوسط احلسايب
  2.00  2.00 2.50  2.00 1.66 2.50 3.62  2.17 الوسيط
  2.17  2.14 2.10  1.50 1.60 2.33 3.88  2.33 املنوال

  0.55  0.55 0.69  0.73 0.76 0.67 0.42  0.86 االحنراف املعياري
ويتضح من خالل مقارنة النتائج أن األنشطة األكثر شيوعا لدى 
افراد العينة متثلت يف النشاطات االجتماعية واألسرية، واقل 

  .النشاطات شيوعا متثلت يف النشاطات الرياضية 
ليت ميارسها افراد عينة الدراسة وميكن ترتيب نشاطات أوقات الفراغ ا

  :حسب شيوعها مرتبة بشكل تنازيل كالتايل 
  .األسرية النشاطات االجتماعية و  .1
نرتنات واألجهزة االلكرتونية النشاطات املرتبطة باأل .2

  .وسائل االعالم و 
  النشاطات الرتفيهية .3

  النشاطات العلمية والثقافية .4
  النشاطات الدينية .5
  .ب الشخصية واألنشطة الفنيةالنشاطات املرتبطة باملواه .6
  النشاطات السلبية .7
 النشاطات الرياضية .8

النشاطات  إذا أردنا أن حنصر أهم النشاطات يف إطار حمددو 
األسرية ، فمن خالل مقارنة متوسطات بنود و فقرات االجتماعية و 

( بنود )  08( حمدد النشاطات االجتماعية و الثقافية اليت متثل مثانية 
  :، جند ما يلي ) 14 البند إىل 07من البند 

  مقارنة فقرات و بنود حمدد النشاطات االجتماعية وفقا ملؤشرات النزعة املركزية و التشتت : 02الجدول رقم 
  14البند   13البند   12البند  11البند 10البند 9البند 8البند  7البند  البنود
  1.79  3.11 3.67  4.25 4.30 3.19 4.53  4.51  املتوسط احلسايب

  1.00  3.00 4.00  4.00 4.00 3.00 5.00  5.00 الوسيط
  1.00  3.00 3.00  4.00 5.00 3.00 5.00  5.00 املنوال

  1.05  1.05 0.91  0.85 0.75 1.37 0.88  0.77 االحنراف املعياري
و يتضح من خالل النتائج أن النشاطات االجتماعية و األسرية  

  :كانت مرتبة كاتايل 
... الطبخ ، النظافة ، الغسيل ( البيت اليومية أساعد يف أعمال . 8

  )اخل 
  أقوم مبساعدة الوالد أو الوالدة يف عملهما اليومي. 7

  أفضل اجللوس و احلديث مع أفراد األسرة يف خمتلف املناسبات. 10
  )أفراح، أحزان(ناسبات العائلية املأستمتع باملشاركة يف املواعيد و  .11
  زيارة األهل و األقاربأخصص وقتا لصلة الرحم و . 12

  أقوم بصيانة البيت و جتهيزاته و لوازمه و أجهزته االلكرتونية. 9
اقدم املساعدة مبختلف أشكاهلا للجريان واساعدهم يف حل . 13

  مشاكلهم

  أشارك يف أنشطة اجلمعيات و املنظمات اخلريية خلدة اجملتمع. 14
اللة هناك فروق ذات د :التأكد من صدق الفرضية األولى * 

ا الطلبة أوقات فراغهم وفقا ملتغري  إحصائية يف األنشطة اليت يشغل 
  اجلنس ؟

للتعرف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األنشطة 
ا الطلبة أوقات فراغهم ، وفقا ملتغري اجلنس مت تطبيق  اليت يشغل 

  : ، و كانت النتائج كالتايل)  ANOVA( حتليل التباين األحادي  
  
  
  

  لدى الطلبة حتليل التباين األحادي للتعرف على الفروق يف ممارسة أنشطة أوقات الفراغ وفقا ملتغري اجلنس : 03الجدول رقم 
 العلمية   النشاطات     

  الثقافيةو 
االجتماعية

األنرتنات أجهزة   الدينية  الرياضية  الرتفيهية  األسريةو 
  السلبية  الفنوناملواهب   و   االعالم

  0.44  1.00  0.71  3.09  26.91  7.97  4.09  3.65  احملسوبةFمةقي

  0.511  0.318  0.400  0.082  *0.00  *0.006  *0.046  0.059 الداللة االحصائية
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يتبني من خالل النتائج السابقة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 
  :للمحددات التالية  0.05وفقا ملتغري اجلنس عند 

 ألسريةالنشاطات االجتماعية و ا  
 النشاطات الرتفيهية  
 النشاطات الرياضية  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغري اجلنس عند و 

  :للمحددات التالية  0.05
 النشاطات العلمية و الثقافية  
 النشاطات الدينية  
 النشاطات املرتبطة باألنرتنات و أجهزة االعالم  
 النشاطات املرتبطة باملواهب و الفنون  
 اطات السلبية النش.  

ما هو مستوى التفكري االبداعي  :االجابة على التساؤل الثاني * 
  ؟ (Mednick)) ميدنيك ( لدى الطلبة حسب نظرية 
، مت تفكري االبداعي لدى عينة الدراسةللتعرف على مستوى ال
           املنوال   املتوسط والوسيط و ( ة املركزية حساب مؤشرات النزع

كما تقسيم املستويات حسب الدرجة املتحصل ) ياري االحنراف املعو 
  ) 22و  0علما أن الدرجات ترتاوح بني ( عليها كالتايل  
 8: [متوسط، [ 8 – 4: [ ضعيف ،  [ 4 – 0[  :ضعيف جدا 

  [ 20 – 16: [ جيد جدا،  [ 16 – 12:[ جيد ،  [ 12 –
  [ 22 – 20: [ ممتاز 

ر التفكري االبداعي كانت متوسطات عينة الدراسة على اختباو 
  :مليدينيك كالتايل 

  حتديد مستوى التفكري االبداعي وفقا ملؤشرات النزعة املركزية و التشتت : 04الجدول رقم 
  القيمة الدنيا  ألقيمة العليا االحنراف املعياري املنوال الوسيط املتوسط احلسايب  ) N( عدد أفراد العينة 

96  8.29 8.00 3،6،8 3.46  17.90  0.29  
  :و متثلت مستويات التفكري االبداعي حسب تكرارها لدى أفراد عينة الدراسة وفقا للتقسيم السابق كما يلي 

  تكرارات أفراد عينة الدراسة وفقا ملستويات التفكري االبداعي : 05الجدول رقم 
 مستوي التفكير االبداعي الدرجة التكرار النسبة

 ضعيف جدا [ 3 – 0[  04 % 4.16

 ضعيف [ 7 – 3[  30 %  31.25

 دون المتوسط [ 11 – 7[  38 %  39.58

 متوسط [ 12 – 11[  09 %  09.37

 جيد [ 16 – 12[  13 % 13.54

 جيد جدا [ 20 – 16[  02 % 02.10

  ممتاز  [ 22 – 20[  00 % 00
 المجموع / 96 % 100

) ميدنيك (عليها إثر تطبيق اختبار من خالل النتائج اليت مت احلصول 
  :على عينة الدراسة تبني لنا ما يلي 

أن مستوى التفكري االبداعي لدى طلبة العوم االجتماعية قسم  -
علم النفس دون املتوسط وذلك ما يوضحه قيمة املتوسط احلسايب 

درجات   08: الوسيط اليت بلغت  و قيمة 8.29: اليت بلغت 
  . 08مة وجود ثالثة قيم للمنوال تقع كلها أقل من القيو 
تقع حتت درجة املتوسط االفرتاضي %  74.99وجود نسبة  -

  . 11= الذي وضعه الباحث و الذي يساوي 
تقريبا تقع فوق املتوسط االفرتاض الذي %  25وجود نسبة  -

  .وضعه الباحث 

وجود تباين لدى جمموعة الدراسة يف التفكري االبداعي و يظهر  -
يف %  4.16غت نسبة ذلك من خالل القيم املتطرفة حيث بل

  .يف مستوى جيد جدا %   2.10ضعيف جدا ، و نسبة  مستوى
هناك فروق ذات داللة : التأكد من صدق الفرضية الثانية  -

) ميدنيك ( إحصائية يف التفكري االبداعي لدى الطلبة حسب نظرية 
(Mednick)  وفقا ملتغري اجلنس ؟  

عينة الدراسة وفقا  من أجل التعرف على داللة الفروق بني متوسطات
كانت و   لداللة الفروق " ت " ملتغري اجلنس استعمل الباحث اختبار 

  :النتائج كالتايل 
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 )ميدنيك ( بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطللبة والطالبات على اختبار " ت"نتائج اختبار  : 06الجدول رقم 

 الداللة اإلحصائية احملسوبةقيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس

 *0.04 2.45 3.21 10.82 07 الذكور

   3.42 08.09 89 اإلناث

  0.05دال عند * 
و هي أصغر من قيمة  0.04= مبا أن قيمة الداللة االحصائية 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية البديلة أي أن  0.05
االبداعي لدى أفراد عينة هناك فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري 

بالتايل حتقق الفرضية ملتغري اجلنس وهي لصاحل الذكور و  الدراسة وفقا
  .الثانية للدراسة

هناك عالقة ارتباطية ذات :  التأكد من صدق الفرضية الثالثة  -
نوع األنشطة املمارسةيف إحصائية بني التفكري االبداعي و  داللة

  أوقات الفراغ لدى الطلبة ؟

بة على هذه الفرضية مت حساب معامل االرتباط بني الدرجة ولالجا
الكلية الستمارة قياس التفكري االبداعي والدرجة الكلية الستمارة 
قياس نشاط اوقات الفراغ لدى طلبة افراد العينة، كما مت حساب 
    درجة االرتباط بني الدرجة الكلية الستمارة قياس التفكري االبداعي 

تمارة قياش أنشطة أوقات الفراغ حمددات اس درجة كل حمدد منو 
  :كانت النتتائج كالتايل و 

 درجة االرتباط بني درجات التفكري االبداعي و درجات حمددات قياش أنشطة أوقات الفراغ : 07الجدول رقم 

العلمية    النشاطات       
  الثقافيةو 

االجتماعية
األنرتنات   الدينية  الرياضية  الرتفيهية  األسريةو 

 هزة االعالمأج
املواهب   

الدرجة   السلبية  الفنونو 
  الكلية

قيمة معمل
  0.13  0.06  0.02  0.03  0.09  0.18  0.02  0.01  0.13  االرتباط سبريمان

  0.199  0.568  0.813  0.766  0.348  0.087  0.843  0.892  0.201 الداللة االحصائية

هي و يفة جدا يتبني من خالل النتائج أنه هناك عالقة ارتباطية ضع
          بني درجات التفكري االبداعي 0.05غري دالة احصائيا عند 

درجات أنشطة أوقات الفراغ ، سواء بالنسبة للدرجة الكلية ، أو و 
لفراغ لدى أفراد عينة لدرجات خمتلف حمددات أنشطة أوقات ا

  .بالتايل عدم حتقق الفرضية الثالثة للدراسة الدراسة  و 
  :تحليل النتائج .  10
شغل املتعلق باألنشطة األكثر شيوعا اليت يبالنسبة للتساؤل األول و * 

اليت بينت أن أكثر النشاطات شيوعا ا الطلبة أوقات فراغهم، و 
خاصة نشاطات االجتماعية واألسرية، و لدى عينة الدراسة هي ال

، فهذا قد يرجع إىل طبيعة عدة األب أو األم يف اعمال البيتمسا
حيث بني الدراسة وجود فروق (يها الطالبات عينة اليت يغلب علال

، كما قد يرجع ذلك إىل البيئة )ذات داللة بالنسبة هلذا احملدد
بية طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي االجتماعية اليت ينتمي إليها غال

، مما يستوجب القيام بدراسة حول طبيعة )قسم علم النفس(
موطن ة االجتماعية و القته بتغري البيئعطلبة و نشاطات أوقات فراغ ال

قد جاءت نتائج الدراسة خالف  واحلالة االقتصادية لألسرة، و  السكن
 أثناء املفضلة الرتوحيية األنشطة حول بدراسة ( 1999 ) دراسة عايدة

 أكثر اليت أننابلس و  يف الوطنية النجاح جامعة (طلبة  عند احلر الوقت

 النشاط جماالت على كانت الطلبة لدى الرتوحيية تفضيال األنشطة

 ) والثقايف  يف حني اتفقت مع دراسة دراسة الفاضل االجتماعي

احلركة  وعلوم البدنية الرتبية بقسم الثالث املستوى حول طلبة ( 2004
 االجتماعية األنشطة بأن أشارت اليتو )  بالرياض سعود امللك جبامعة(

 خالل ممارسة األنشطة أكثر كانت اجلماعة مع التلفاز ومشاهدة

  ) 2004الفاضل ، . ( العينة  أفراد معظم لدى الفراغ أوقات
 0.05أما بالنسبة لفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند * 

اليت بينت النتائج وقات الفراغ وفقا ملتغري اجلنس و بالنسبة ألنشطة أ
طات االجتماعية أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للنشا

  النشاطات الرياضيةت الرتفيهية و واألسرية و النشاطا
اللة بالنسبة للنشاطات العلمية يف حني ال توجد فروق ذات د

النشاطات املرتبطة باألنرتنات وأجهزة  ،والثقافية، النشاطات الدينية
 .ات املرتبطة باملواهب والفنون والنشاطات السلبية، النشاطاالعالم

مع دراسة )  مع خالف يف بعض األنشطة( هذا يتوافق جزئيا و 
 الوقت أثناء املفضلة الرتوحيية األنشطة حول ( 1999 ) حسني عايدة

 إىل توصلت اليتو . نابلس يف الوطنية النجاح جامعة (طلبة  عند احلر

.  الذكور ولصاحل للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود
الذي يثبت وروث الثقايف للمجتمع اجلزائري و تعزى النتائج إىل املو 
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خاصة بالنسبة عض النشاطات وفقا ملتغري اجلنس و فروق يف ممارسة بال
املناطق الريفية والشبه حضرية وخاصة منها النشاطات لقاطين 
  .النشاطات الرياضية الرتفيهية و 

اليت بداعي لدى أفراد عينة الدراسة و أما فيما خيص التفكري اال* 
 74.99سبة وجود نأن أقل من املتوسط االفرتاضي و  بينت النتائج

 .) 11= الذي يساوي ( ط االفرتاضي تقع حتت درجة املتوس% 
بروز با تقع فوق املتوسط االفرتاضي  و تقري%  25وجود نسبة و 

يف مستوى %   4.16بعض القيم املتطرفة حيث بلغت نسبة 
هذا ما و . توى جيد جدا يف مس%   2.10ضعيف جدا ، و نسبة 
) 2011) (  أخروناحلدايب و  ( من كل دراسةيقارب نوعا ما دراسة 

 لدى التفكري اإلبداعي مهارات مستوى على التعرف إىل هدفت اليتو 

 مدينة( التطبيقية والعلوم الرتبية بكلية العلمية األقسام يف املعلمني الطلبة

 التفكري مهارات مستوى أن و اليت أظهرت) حجة باجلمهورية اليمنية 

قد يعزى و . ضعيف  العلمية قساماأل يف املعلمني الطلبة لدى اإلبداعي
ذلك إىل ضعف املناهج التعليمية و الرتبوية املهتمة بتنمية التفكري 
االبداعي لدى التلميذ يف خمتلف مراحله التعليمية و لدى الطالب 

  .اجلامعي مبختلف ختصصاته 
أما فيما خيص داللة الفروق يف التفكري االبداعي وفقا ملتغري اجلنس * 

 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند النتائج أنه واليت بينت 
ينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس يف التفكري االبداعي لدى أفراد ع

    دراسة توافقت الدراسة مع ما توصلت إليه و . وكانت لصاحل الذكور 
 لدى واملوهبة اإلبداع مظاهر "اليت تناولتو  ) 1992(  ) اهللا جاد (

 متيزو اليت خلصت إىل   "األردنية اجلامعة يف      ً ادمييا  أك املتفوقني الطلبة

يف حني خالفت نتائج . اإلناث من أكثر إبداعية خبصائص الذكور
 يف مقارنة دراسة هدفت إىلو )  1996) ( بندر ( الدراسة، دراسة 

م املتميزين مدارس لطلبة األجتماعي والتوافق األبتكاري التفكري  واقرا

 الذكور بني دالة فروق وجود إىل الدراسة صلتتو و األخرى  املدارس يف

 ولصاحل األجتماعي والتوافق األبتكارية القدرة متغريي يف واألناث

 كل دراسةاليت توافت مع دراسة ، و املتميزين مدارس يف والطلبة األناث

 على التعرف إىل هدفت اليتو )  2011) (  احلدايب و أخرون(  من

 األقسام يف املعلمني الطلبة لدى التفكري اإلبداعي مهارات مستوى

حجة باجلمهورية اليمنية  مدينة( التطبيقية والعلوم الرتبية بكلية العلمية
 متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق اليت توصلت إىل وجودو ) 

     ً تبعا   التفكري اإلبداعي مهارات مستوى يف املعلمني الطلبة درجات

زى ذلك إىل الربامج املوجهة قد يعو اإلناث  لصاحل كانو  اجلنس ملتغري
طة اليت ميارسها ، أو إىل األنشالطلبة االناث يف العراق واليمنإىل 

  .اليت قد تنمي قدرات التفكري االبداعي لديهن الطلبة االناث و 

املتعلق بوجود ارتباط دال ألخري و أما فيما خيص االفرتاض ا* 
لتفكري بني درجات أنشطة أوقات الفراغ ودرجة قياس ا إحصائيا

وجود عالقة ارتباطية ضعيفة جدا اليت بينت فيه الدراسة االبداعي و 
درجة الكلية ، سواء بالنسبة لل 0.05هي غري دالة احصائيا عند و 

ت ، أو لدرجات خمتلف حمددات أنشطة أوقاألنشطة أوقات الفراغ
 فقد يعزى ذلك إىل طبيعة النشاطات. الفراغ لدى أفراد عينة الدراسة

ن ، حيث أن النشاطات اليت تبدو أدى أفراد عينة الدراسةالشائعة ل
مثل النشاطات املرتبطة بالفنون ، هلا أثرا على التفكري االبداعي

ءت ممارستها ، جاشغال اليدوية والنشاطات العلميةاألو  واهلوايات
، يف حني كان أغلب النشاطات املمارسة مرتبطة بنسب ضعيفة

الذي قد وخاصة مساعدة الوالدين و النشاطات االجتماعية واألسرية ب
  .يكون ارتباطه بالتفكري االبداعي ضعيف 

  :المقترحات . 10
  :على ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يقرتح ما يلي 

العناية بتنمية التفكري االبداعي لدى الطالب اجلامعي من خالل   -
  .برامج و دورات تكوينية تكميلية تنمي هذا اجملال 

بعض النشاطات يف ءات املناسبة ملمارسة الطالب توفري الفضا -
  .املرتبطة بتنمية التفكري االبداعي احلرم اجلتمعي و 

حتفيز الطالب اجلامعي على ممارسة االنشطة املرتبطة بتنمية التفكري  -
  املعنويةن خالل خمتلف احملفزات املادية و االبداعي م

بقياس التفكري اخلاصة العناية بتطوير أدوات القياس املختلفة  -
تطبيقها على خمتلف املراحل التعليمية ملتابعة منو التفكري االبداعي و 

االبداعي بشكل خاص لدى التلميذ بشكل عام ، و منو التفكري 
  .الطالب و 
البيئة : إجراء دراسة مماثلة مع األخذ بعني االعتبار متغريات  -

ألسرة ومتغري تغري احلالة االقتصادية ل، و ماالجتماعية وحمل السكن
اسة على خمتلف املراحل ، مع تعميم الدر التخصص الدراسي

ائية إىل مستوى التعليم العايل ، بداية من املرحلة االبتدالتعليمية
  .كذا التكوين املهين و   اجلامعي و 
املقاييس اهلادفة إىل قياس تكييف وتقنني خمتلف االختبارات و  -

  .االجتماعية ية و بداعي، جلميع الفئات العمر التفكري اال
التكوينية اهلادفة إىل تنمية التفكري إنشاء و وضع الربامج التعليمية و  -

  .االبداعي ملختلف املستويات التعليمية 
  قائمة المراجع.  11

، دار صادر ، بريوت لبنان ،   لسان العربأيب الفضل مجال الدين ابن منظور ،  .1
 . 2، ط بدون تاريخ 

، مكتبة لبنان ،  مصطلحات العلوم االجتماعيةمعجم بدوي، أمحد زكي ،  .2
  . 1978بريوت ، لبنان ، 
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دار املعارف ، القاهرة ، المراهقة خصائصها ومشكالتها ،  إبراهيم وجيه حممود ، .3
  . 1981مجهورية مصر العربية ، 

، دار قباء ، القاهرة ، فلسفة اإلبداع عند مراد وهبة  إبراهيم عيد ، .4
 . 2000مجهورية مصر العربية ،  

، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  مهارة إدارة و تنظيم الوقتبسيوين الربادعي ،  .5
  . 2003مجهورية مصر العربية ، 

، دار الطليعة ، بريوت ،  الفراغ و مشكالت استثمارهاحلسن إحسان حممد ،  .6
  . 1989لبنان ، 

 نفسية ثحبو  ، االبتكاري التفكير على القدرة اختبار ،سيد  اهللا حممود خري .7

  . 1981مجهورية مصر العربية ، القاهرة  ، العربية النهضة دار وتربوية ،
، مكتبة القاهرة احلديثة ،  النشاط الترويحي و برامجهخطاب عادل حممد ،  .8

  . 1985القاهر ، مجهورية مصر العربية ، 
 العقلي والتفوق الموهبة:  القمة عند أطفالصادق ،  يسرية الشربيين زكريا و .9

  . 2002ة مجهورية مصر العربية ،  العريب ، القاهر دارالفكر .بداعواإل
 دار ،المحوسبة  وأدواته التشخيص طرائق واإلبداع الموهبة تيسري ، صبحي، .10

  . 1992والتوزيع ، عمان ، اململكة اهلامشية األردنية ،  للنشر إشراق
لتوزيع ، عمان، وا للنشر الثقافة دار ،اإلبداع  إلى المدخل سعيد ، العزيز، عبد .11

 . 2، ط 2006اململكة اهلامشية األردنية ، 

  العربية ، النهضة دار ،الحديث  المجتمع في الفراغ وقت حممد ، علي حممد .12

  . 2، ط 1985بريوت ، لبنان ، 
،  التربية االبداعية ، مؤسسسة حورس الدولية للنشراملشريف إنشراح إبراهيم ،  .13

 . 2005ة  االسكندرية ، مجهورية مصر العربي

نشاطات أوقات الفراغ لدى الشباب بتول غالب ناهي و هالة غالب ناهي ،  .14
، البصرة ،   40، جملة أداب البصرة  العدد  الجامعي و معوقات ممارستها

  . 2006العراق ، 
 مهارات مستوى ، اهللا عبد تغريد والعليي هناء الفلفلي امللك ، عبد داود احلدايب .15

 كلية في العلمية األقسام في         المعلمين لطلبةا لدى اإلبداعي التفكير

، 3 العدد الثاين ، اجمللد التفوق، لتطوير العربية اجمللة .التطبيقية والعلوم التربية
  . 2011اليمنية   اجلمهورية

الخصائص السيكومترية الختبار الترابطات المتباعدة لقياس زياد بركات ،   .16
جملة احتاد ينة من الطلبة الفلسطينيين ، التفكير اإلبداعي لميدنيك على ع

اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ، جامعة القدس املفتوحة ، طولكرم ، 
 . 2012فلسطني ، 

جملة  ،بالمتوقع مقارنة الفعلي الفراغ وقت حجم قياس حممد ، امحد الفاضل، .17
خاص ،   عدد ة ،املعاصر  للحياة الرياضة منوذج الرياضية ، الرتبية مؤمتر دراسات ،

  . 2004الرياض ، اململكة العربية السعودية ، 
مدى امتالك طالبات الجامعات السعودية لمسار منال حممد حسني شعبان ،  .18

 ) اجمللد  املتخصصة، الرتبوية الدولية ، اجمللة الموهبة و التفوق للتفكير االبداعي

 . 2015، الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  (3 ) العدد ،(4

، رسالة  فعالية برنامج مقترح لتنمية االبداع لدى أطفال غزةأماين حممد ،  .19
، المية ، غزةماجيستار غري منشورة ، قسم علم النفس بكلية الرتبية ، اجلامعة االس

  . 2009فلسطني ، 
 من النفسي والتوافق االبتكاري التفكير في مقارنة دراسة كارو ، لويس بندر .20

 المدارس في االعتياديين وأقرانهم المتميزين المدارس في المتميزين الطلبة

 .بغداد جامعة رشد، ابن الرتبية كلية دكتوراه غري منشورة ، اطروحة ، االعتيادية
  . 1996العراق ، 

 المتفوقين الطلبة لدى والموهبة اإلبداع مظاهر ،  حسن حممد اهللا أميان جاد .21

اململكة اهلامشية األردنية األردنية  عمان ،  اجلامعة ، األردنية الجامعة في أكاديميا
. 

 طلبة عند الحر الوقت أثناء المفضلة الترويحية األنشطة حلمي ، عايدة حسني .22

 العليا، الدراسات كلية غري منشورة ، ماجستري رسالة ،الوطنية النجاح جامعة

 . 1999فلسطني ،  نابلس ، الوطنية ، النجاح جامعة

 والتوافق الدراسي التحصيل في مقارنة دراسةي ،  عل عبد فاضل ثائر الدباغ .23

 طلبة لدى الواطىء العالي االبداعي التفكير ذوي بين والجنس النفسي

 النفس علم ، ماجستريغري منشورة  رسالةبغداد  محافظة في الثانوية المرحلة

 . 2008بغداد ، العراق ،  جامعة االداب  ، كلية الرتبوي

 الجامعة طلبة لدى الترويحية واألنشطة الفراغ أوقات حسين ، أمين السخن .24

 الدراسات كلية منشورة ، غري رسالة ماجستري سوسيولوجية ، ، دراسة األردنية

  . 2001األردنية ، اململكة اهلامشية األردنية ،  اجلامعة العليا،
فاعلية بعض األنشطة العلمية في تنمية عزوز هنيدة بنت حسن عبد اهللا ،  .25

، االبتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مكة المكرمة قدرات التفكير 
رسالة ماجيستار غري منشورة ، قسم علم النفس ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، 

 . 2008مكة املكرمة  اململكة العربية السعودية ، 

أهم السمات االبتكارية لمعلمي و معلمات املفرجي سامل حممد عبد اهللا ،  .26
 و طبيعة اتجاهاتهم نحو التفكير االبتكاري بمدينة مكة المكرمةالتعليم العام 

، رسالة ماجيستار ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، اململكة العربية 
  . 1999السعودية  

اد صاحل ،  .27 فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير اهلذيل 
،  يا في مرحلة ما فبل التمدرس في عينة أردنيةاالبتكاري لدى المعاقين سمع

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، عمان ، 
  . 2005اململكة اهلامشية األردنية 
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 مستوى الصحة النفسية لدى الطالب الجامعي

 بشير زناتي

  جامعة مستغامن ،قلية العمل و الصحة الع ختصص دكتوراه طالب
  

  إشكالية الدراسة
والعلم  ,يعيش اإلنسان يف عامل كثري التغري يف كل جماالت احلياة 

اىل مرحلة   واضيع املهمة اليت حيتاج إليها كل جمتمع ليصلاملمن 
االزدهار والرقــي و احتالل مركز مرموق يف ركــــب احلضارة ، وكل 

نفسية مرتفعة أي أن هناك عالقة أفـــراد ذو صحة   إىلذلك حيتاج 
هذا ما جيعل من  ,بني التقدم  العلمي  ومستويات الصحة النفســية

النفسية يأخذ مكانة خاصة يف عجلة البحث   موضوع الصحــــة
ث أصبح االهــتمام يالعلمي خاصة لدى اجملتمعات املتقدمة ح

ل دراسة مـــوضوع  الصحة النفسية يف عالقته ببعض املتغيــــرات مث
الضغوط   التعـــــرف على مصادر إىلحيث هدفـــت )2005(النعاس 

املهنية اليت يتعرض هلا العاملــون يف الشركــــة العــــامة للكهرباء و 
 (الصحة النفسية و دراسة زهران  جــــودة )1999(دراسة درويش

بعنوان العالقة بني جوانب الصحة النفسية و الرضا املعين  )1995
  .ــدى الطالب  و خرجيي شعبة التعليم االبتدائي بكليات الرتبية لـ
تبني أمهية الصحة النفسية يف تطور العلم و عليه ت مما سبق تقدميه 

  تتمثل إشكالية الدراسة يف معرفة مستويات الصحة 
النفسية لدى الطالب اجلامعي جبامعة عبد احلميد ابن باديس   

  :الت التاليـــــة مبحاولة اإلجابة عن  التـــساؤ 
  .ما مستويات الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي  – 1  
  .هل هناك فروق يف الصحة النفسية تعزى للجنس  – 2 
هل هناك فروق يف الصحة النفسية تعزى للتخصص  – 3 

  .العلمي
  .هل هناك فروق يف الصحة النفسية تعزى لطبيعة اإلقامة  – 4

  :فرضيات الدراسة 
فروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي تعزى  هناك – 1 

  .للجنس 
هناك فروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي تعزى  – 2 

  .للتخصص العلمي 
هناك فروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي  – 4

 .تعزى لطبيعة اإلقامة 

  
  :أهداف الدراسة 

الصحة  لى مستوياتعالتعرف  إىلهدف البحث احلايل  - 
  .النفسية لدى الطالب اجلامعي 

الفروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي  على التعرف - 
  .بني الذكور و اإلناث 

لى الفروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي عالتعرف  - 
  .اليت تعزى للتخصص العلمي و طبيعة اإلقامة 

  :التعريف اإلجرائي 
الطالب بالسعادة و الرضا و حساس إ: الصحة النفسية  

االنسجام مع الذات واآلخرين ليكون متوافق مع دراسته و اليت 
يعرب عنها بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس الصحة 

  .النفسية من إعداد الدكتورة  بشرى أمحد جاسم العكايشي 
  1-تطور الصحة النفسية

  :الصحة النفسية في الفكر اإلغريقي - 1-1
بداية العصر اإلغريقي بدأت املعتقدات يف التغري حبيث اجتهت مع 

ي إىل حدوث اآلراء تدرجييا حنو االعتقاد بوجود أسباب طبيعية تؤد
النفسية بدال من نسبتها إىل أسباب دينية أو االضطرابات العقلية و 

وقد حدث هذا التغيري بسبب فحص تلك االضطرابات  ,سحرية
نسانية وتبعا للعوامل الطبيعية ذات ودراستها يف إطار مفاهيم إ

  )1(.العالقة حباالت الصحة واملرض والسواء وعدم السواء
) م -ق  400" (أمبيذ"و" أبو قراط"إن فالسفة  اإلغريق أمثال 

أخذوا بالتفسري العضوي ملا يصيب اإلنسان من اضطرابات نفسية  
 فالنفس هي الروح و اجلسد يتكون ,فاإلنسان عندهم نفس وجسد 

وأي اختالل , من األصول األربعة للكون النار والرتاب واهلواء واملاء
على هذه اجملموعة يؤذي إىل اضطراب نفسي وهو مؤشر دال على 
سوء الصحة النفسية  فإذا غلب  أي عنصر من العناصر األربعة 

  )2(.يوجد لدى الفرد استعدادا مرضيا 

  :الصحة النفسية في الفكر الروماني  - 1-2
ر ظرز يف هذا العصر الطبيب  جالينوس الذي دعم وجهة نلقد ب

أبو قراط يف ضرورة البحث عن األسباب الطبيعية للمرض أو 
يت وبوفاة جالينوس انتهت فرتة الصحوة العلمية ال, االضطراب

قد حاول بعض األطباء استخدام سادت يف جمال الصحة النفسية و 
د فيقدمون للمريض بعض وسائل العالج اليت تقوم على فكرة التضا

دف  شراب النبيذ البارد أثناء جلوسه يف محام خباري ساخن 
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كما ظهرت فكرة أخرى تنادي ،  احملافظة على توازن اجلسم
التعامل مع االضطرابات العقلية باستخدام العالج البيئي يف 

النفسية كالعالج باالسرتخاء والتدليك وممارسة النشاطات و 
  .اجلماعية

األفكار املتقدمة اليت تبنتها بعض فئات األطباء  وبالرغم من كل
إال أن أغلبية املعاجلني يرجعون . واملعاجلني يف العصر الروماين 

أسباب حدوث اضطرابات الصحة النفسية إىل مس اجلن 
والتحالف مع الشياطني مما جعلهم يعذبون املرضى واملضطربني 

مما , الشريرةعقليا و نفسيا لبث اخلوف يف نفوس هذه  األرواح 
  )3(.جيربها على مغادرة جسم املريض إىل األبد

 :الصحة النفسية في الفكر اإلسالمي  - 1-3

تتميز العصور اإلسالمية باعتمادها على الدين اإلسالمي كمصدر 
  .للهداية و التشريع

يقول ,أشار القران الكرمي إىل مرض القلوب يف أكثر من موضع 
م مرض فزادهم :"تعاىل وليقول الذين يف :"ويقول"اهللا مرضايف قلو

ذا مثال م مرض و الكافرون ماذا أراد اهللا  واستنادا إىل , " قلو
يف تراثنا الفكري اإلسالمي " طب القلوب"هذه اإلشارات صار

  .مرادفا لعلم األمراض النفسية
وأشار إىل , وقد حتدث القران الكرمي عن أحوال النفس اإلنسانية

والنفس . وء واليت تزين لصاحبها الشهواتالنفس األمارة بالس
دده بالعقاب, اللوامة  ،عندما تكون مغالبة تعنف صاحبها و

ا ومتتثل ألوامره فهي النموذج الذي  والنفس املطمئنة اليت ختاف ر
  .يسعى إليه اإلنسان املسلم وهي النموذج األكمل للصحة النفسية

عليه لقوله عليه افظة وقد اهتم اإلسالم باجلسد وحث على احمل
  ".تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء:" السالمالصالة و 

إن سالمة اجلسد من العلل وسالمة النفس من اهلم واحلزن شرطان 
  .أشار إليها القران الكرمي والسنة النبوية، ضروريان للصحة النفسية
اعتربوا اإلنسان كال متكامال مكونا من  معظم مفكري املسلمني

متداخلة ال ميكن الفصل , النفس اجلسم والروح ممتزجة,قوىثالث 
   )4( .بينهما

ا مبثابة  أما ابن املسكوية فيدقق يف تعريفه للنفس العاقلة فينا أ
, اجملهر الذي يستدرك شيئا كثريا من خطأ احلواس يف مبادئ أفعاهلا

فالنفس ليست جبسم وال جبزء من جسم وال حال من أحوال 
  يء أخر مفارق للجسم جبوهرهوإمنا ش, اجلسم

: فسحدد بن املسكوية قوى متباينة للن. وأحكامه وخواصه وأفعاله
وهو  القوة الشهوية تستعمل البدنالقوة الناطقة توظف الدماغ و 

ذا التقسيم ال يفكك النفس بل يريد أن يؤكد فكرة انسجام هذه 

القوى فمن بني احملكات اليت متيز الشخص الصحيح نفسيا أن 
متفاعال مع متعاونا و  يكون ان ,عادال ,شريفا ,يكون سعيدا

أن يكون قنوعا ويعرف عيوب نفسه  أن حيب وحيب و ,  اجلماعة
       )5( .فإذا حتققت يف فرد ما فقد أفلح ومتتع بالصحة النفسية

يرى ابن املسكوية أن هناك مصدران أساسيان يتسببان يف 
ات النفسية واللذات املادية سية للفرد ومها اللذاضطراب الصحة النف

االجتماعية وللمحافظة على الصحة النفسية جيب على الفرد و 
قدره اإلنساين باعتباره كائنا اللذات بأخرى تتناسب و  بدال هذهاست

ظ صحته وجب على من يريد حف:"عاقال لقوله مسكوية يف ذلك
" التفكريأي طبيعة العقل و ,أن يركن إىل غاية تتفق  وطبيعته اخلاصة

وان يهذب امللكات النفسية كشرط ثاين لتحقيق الصحة 
  )6(.النفسية

أخذ بفكرة , أما أبو حامد حممد الغزايل املصلح الديين االجتماعي
أما النفس , واعترب البدن من عامل األرض,ثنائية البدن والنفس

جوهر روحاين من عامل امللكوت ال تتحلل وتفىن بفناء البدن 
ا جوهرورفض فكرة حبس النفس  و اجلوهر ال حيل ,يف البدن أل
لكن النفس حتتاج إىل البدن يف رحلتها , مبحل و ال يسكن مكان

فالبدن مركب النفس إىل :" يف قول الغزايل,من الدنيا إىل اآلخرة 
  "اآلخرة

وقد أحلد الغزايل على أمهية إشباع مجيع الدوافع لسعادة اإلنسان 
ا لبقاء الفرد و فوضع الدوافع . حفظ النوع وأدرجها حسب ضرور

ا  االجتماعية و تليها الدوافع , فيزيولوجية ال الفردية أوال ويقصد 
فالدوافع القيمية  وهي ميول تتصل حبب , اجملتمعاملتصلة بالعائلة و 

  )7( .الدين واحلقيقة واخلري واجلمال
وظهر تعريف الصحة النفسية بتحقيق التوازن عند الغزايل الذي 

) أو بواعث الدنيا(دوافع اهلوى,النفس إىل قسمنيقسم دوافع 
  ).أو بواعث الدين(ودوافع اهلدى 

) أي النفس املتمتعة بصحة نفسية(ويقرر الغزايل أن القلب السليم 
وزكى بالرياضة وطهر ,قلب منت فيه بواعث اإلميان وعمر بالتقوى 

   .من اخلبائث
  :الصحة النفسية  وعلم النفس الحديث - 1-4

 ،م  بداية لظهور علم النفس احلديث1979ؤرخون سنة اعتمد امل
أول خمرب نفسي " فونت"وهو التاريخ الذي افتتح فيه العامل األملاين 

  .لدراسة الظواهر النفسية بنفس مناهج العلوم الطبيعية 
ولقد تعددت األفكار اليت طرحتها املدارس النفسية فيما خيص 

  : زها يف األيتجموضوع الصحة النفسية سنو 
  :الصحة النفسية والتحليل النفسي 1-4-1
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موند فرويد ميدان الصحة غأثرى سي: أفكار فرويد  1-4-1-1
مازال الكثري منها يتعامل معها , النفسية مبا قدمه من افرتاضات 

واتسع جمال التعامل مع هذه االفرتاضات ليشمل , حىت اآلن 
املرضي إىل  فمن امليدان,اإلنسانية  تالسلوكياالكثري من جوانب 

ميدان الصحة النفسية إىل ميدان الدراسات األدبية من هذه 
, األنا, األنا, اهلو ( االضطرابات طبوغرافية النفس اإلنسانية 

مات الدفاعية على ز ياناالتزان و امليك,الطاقة االنفعالية ) األعلى
ضوء هذه االفرتاضات تصبح حال االتزان معادلة للصحة النفسية 

د يتمتع بصحة نفسية عندما يكون قادرا على ضبط أي أن الفر 
  )8( .غرائزه و دوافعه البدائية 

مؤسس علم النفس "استبدل ادلر: أفكار أدلر 4-1-1-2
  .الطاقة اجلنسية كمحرك للسلوكات الفردية مبركب النفس "الفردي

ويعتقد أن هذا املركب هو املفسر الوحيد  للسلوكات املشاهدة  
حياول أن يعوض كما عاناه  ،االجتهاديف اجلد و  فالفرد الذي يبالغ

أما إذا انطوى على نفسه  فإنه مل يستطع التعويض   ،من نقص
وهذا ما يدل ) السلوك يعترب غري سوي(عن مركب  النقص لديه 
  ).وغري هذا (على الصحة النفسية للفرد 

اليت أنا ما "أما اريكسون فقد حدد مطالب األنا 4-1-1-3
ا ت الثقة :هذه املطالب هي ,وفر الصحة النفسية للفرد حتققت فأ

القدرة على ,املبادأة,االستقاللية ,الثقة يف العامل اخلارجي ,بالنفس 
                                                              )9(االجناز و القدرة على اإلنتاج 

 كما يرى أريكسون بأن كل مرحلة من مراحل  النمو النفسي
ا ذات وجهني ميثل االضطراب ,اجلنسي ترتكز على قطبني  أي أ

وأنه يف حالة النجاح يف املرور ,بينما ميثل اآلخر الصحة النفسية 
فإن  جانب الصحة النفسية يتحقق مما يسمح للفرد  ،مبرحلة ما

  )10( .باملرور إىل املرحلة التالية من مراحل حياته 

  : لوكيةالنظرية السالصحة النفسية و   1-5
ا   تسلوكياإن النظرية السلوكية تفسر االضطرابات  النفسية  بأ

شاذة مرضية  ناجتة عن تأثريات البيئة أو احليز النفسي الذي يعيشه 
الفرد فتؤدي  به إىل تراكمات الشعور باإلحباط  حىت يصبح صيدا 

  .سهال ألعراض التوتر واالكتئاب 
 :تعريف الصحة النفسية -2

الصحة النفسية هي أن يكون ""MASLOWيعرف ماسلو
الفرد إنسانا كامال  مما يتضمنه ذلك من ارتباطه مبجموعة من القيم 

, صدق الفرد مع نفسه و مع اآلخرين وأن يكتشف من هو: منها
وما يريده وما الذي حيبه وأن يتقبل ذلك دون اللجوء إىل أساليب 

ا تشويه احلقيقة   .دفاعية يقصد 

أن الصحة النفسية ): 1964(ة النفسية وحتدد منظمة الصح
دائمة نسبية من الشعور بأن كل شيء , حالة عقلية انفعالية مركبة

, و الشعور بالسعادة مع الذات ومع اآلخرين, على ما يرام
واإلقبال على , والشعور بالرضا و الطمأنينة واألمن وسالمة العقل

ذه احلالة درجة يف ه, احلياة مع الشعور بالنشاط و القوة والعافية
مع عالقات , مرتفعة نسبيا من التوافق النفسي والجتماعي

  )11( .اجتماعية طيبة
  :الصحة النفسية و التوافق -3
  :مفهوم التوافق النفسي 3-1

هو مفهوم مستمد من علم البيولوجية حيث يستخدم مصلح 
و يعين درجة املالئمة بني الكائن احلي والظروف الطبيعية , التكيف

  .يعيش فيها حىت يستطيع البقاء  اليت
وعين , وقد انتقل هذا املفهوم إىل علم النفس حتت اسم التوافق

  .درجة املالئمة بني الفرد والظروف النفسية والبيولوجية واالجتماعية
  :أبعاد التوافق 3-2

 اكاليفورنيينقسم التوافق النفسي إىل بعدين وفقا ملقياس  
  :للشخصية

قيق التالؤم و يقصد به املواءمة أو حت: التوافق الشخصي 3-2-1
  . االعتماد على النفس -:يتضمنبني الفرد و نفسه و 

 .اإلحساس بالقيمة الذاتية -

الشعور باحلرية والقدرة على توجيه السلوك دون تدخل  -
 .اآلخرين

 .الشعور باالنتماء -

 .التحرر من امليل للعزلة و االنطواء -

 .اخللو من ألمراض العصابية -

حتقيق التالؤم مع البيئة االجتماعية : وافق االجتماعيالت 3-2-2
  :اليت يعيش فيها و تشمل 

 .االمتثال للمعايري االجتماعيةاملسايرة و  -

 .اكتساب املهارات االجتماعية -

 .التحرر من امليول املضادة للمجتمع -

 .العالقات الطبية يف األسرة -

 .العالقات الطبية يف املدرسة -

 )12( .حمليطةالعالقات الطبية البيئة ا -

  :إضافة إىل هذا املقياس هناك أبعاد أخرى نذكر منها ما يلي
  :التوافق األكادميي 3-2-3
أكثر شيء يرتبط بالتوافق األكادميي هو القدرة التحصيلية  -

 .لدى الطالب
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اعل الفرد مع املواقف الرتبوية ولديه معرفة نتاج أساسي لتف -
 )13( .انسجام مع النظام التعليميمبيوله و 

  :التوافق األسري 3-2-4
قدرته يتضمن السعادة األسرية اليت تتمثل يف االستقرار األسري و 

القات ومع الوالدين مع سالمة الععلى حتقيق مطالب األسرة و 
  .مع األبناءبعضهما و 

يف تعريفه للتوافق األسري إىل مدى انسجام الفرد " القريطي"ويشري 
  .مع أعضاء أسرته

العالقات الكامنة داخل من خالل حتليل  ويتحدد التوافق األسري
أما , هي شبكة العالقة مع الوالدينليت تأثر على الفرد و ااألسرة و 
ات تؤدي إىل نمشاحآلخر للحياة الزوجية من خالفات و الوجه ا

النمو غري السوي لألطفال فيؤدي حرمان من العاطفة واحلب إىل 
اجتاه ه ذاته و االتوتر النفسي وبالتايل إىل السلوك العدواين اجت

  )14(.اآلخرين
 :الصحة النفسية و اإلسالم -4

  :كيف حيقق اإلسالم الصحة النفسية  4-1
حيقق منهج اإلسالم أركان الصحة النفسية يف بناء شخصية املسلم 

  :بتنمية هذه الصفات األساسية
  : قوة الصلة باهللا 4-1-1
الية خحىت تكون حياته , هي أمر أساسي يف بناء شخصية املسلمو 

اللذين آمنوا : "ال اهللا تعاىلق ،االضطرابات النفسيةمن القلق و 
م   )28/ الرعد("هللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوببذكر ا وتطمئن قلو

  : التوازن االنفعايلالثبات و  4-1-2
يقي و , ع يف القلوب الطمأنينة والثبات واالتزاناإلميان باهللا يشب

يثبت اهللا : "قال تعاىل ،اخلوف واالضطراباملسلم من عوامل و 
" يف اآلخرة ة الدنيا و اللذين آمنوا بالقول الثابت يف احليا

  )27/إبراهيم(
  
  
  : الصرب عند الشدائد 4-1-3

يريب اإلسالم يف املؤمن روح الصرب عند البالء عندما يتذكر قوله 
حني البأس أولئك  اللذين والصابرون يف البأساء والضراء و : "عاىلت

  )177/ البقرة " (ئك هم املتقون صدقوا و أول
  :املرونة يف مواجهة الواقع  4-1-4

وهي من أهم ما حتصن اإلنسان من القلق و االضطراب حني 
  :يتدبر قوله تعاىل

وعسى أن تكرهوا شيئا و هو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا " 
  )216/البقرة "  ( وهو شرا لكم  و اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

  :فاؤل و عدم اليأسالت  4-1-5
: قال اهللا تعاىل, فاملؤمن متفاءل  دائما ال يتطرق اليأس إىل نفسه

وال تيأسوا من روح اهللا  إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم "
  )87/ يوسف "  (الكافرون 

إذا سألوه فإنه منهم وجييبهم , ويطمئن اهللا املؤمنني بأنه دائما معهم
سألك عبادي عين فإين قريب أجيب و إذا : "إذا دعوه حيث يقول

"  دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا يل و ليؤمنوا يب لعلهم يرشدون
  )186/ البقرة (
  :التزكية و األخالق 4-1-6

ويألفهم , ما أمجل أن حييا اإلنسان بني قوم حيبهم و حيبونه
وحني يفقد اإلنسان هذا احلب يف بيئته وجمتمعه فإنه , ويألفونه
, جحيم و تعاسة و عذاب نفسي و إن ملك الدنيا كلها يعيش يف

لذلك مل يكن غريبا أن يأيت الرجل من أصحاب  النيب صلى اهللا 
دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا وأحبين : " عليه وسلم فيقول

  ".الناس
 :وقال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم

غليظ القلب فبما رمحة من اهللا لنت هلم و لو كنت فظا "
  " النفضوا من حولك

  )159/ آل عمران ( 
يرتبط مفهوم الصحة النفسية مبفهوم التكيف أو التوافق فيمكن 
تعريف التكيف أو التوافق بأنه العالقة التوافقية لإلنسان مع البيئة 

  . و اليت تشمل مجيع جوانب احلياة, احمليطة به
صاحبه الشعور  إن التوافق ال يتحقق و ال يصبح كامال إال إذا

  )15( .بالتالؤم و الرضا و مها ركنان أساسيان للتوافق
  :نماذج من اختالل الصحة النفسية -5

 :اضطراب النوم 5-1

النوم هو حالة من فقان الوعي اليت ميكن للفرد أن يفيق منها مبثري 
وهو مير مبراحل  يتدرج عمق النوم خالهلا بالرتتيب من , معني

لكن مسار نوم الفرد غالبا , جات الدماغحيث اختالف إيقاع مو 
ما يتعرض لالضطراب وهي من أكثر االضطرابات النفسية انتشارا 

 :وتصنف اضطرابات النوم  إىل جمموعتني. بني الناس

 : صعوبات النوم  -5-1-1

اضطراب فرط النوم و اضطراب جدول النوم , اضطراب األرق
                    .                                 واليقظة

  :مصاحبات النوم 5-1-2
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اضطراب الفزع الليلي واضطراب , اضطراب الكوابيس الليلية
 .املشي أثناء النوم

 :اضطرابات األكل  5-2

 .فقد الشهية العصيب و فرط الشهية العصيب -

  :اضطرابات الكالم- 5-3
, الشلل املخي, التأخر العقلي , احلبسة, قلقلة الكالم, التهتهة  -
 )16( .لطرشا

  :إجراءات البحث 
مت اختــبار عــيـنــة الــبحــث بطـــريــقــة عــشــوائـــيــة  طبقية :العـــيـــــنــــة 

  على أساس اجلنس و التخصص 
) العلمي ، علم النفس ،  علم االجتماع و اإلعالم و االتصال ( 

  و طبيعة اإلقامة داخلي أو خارجي ، و عليه تتكون
طالب و طالبة من كلية العلوم االجتماعية  100حث من عينة الب 

  .جبامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن 
  : جدول  يبني توزيع العينة 

  
اإلعالم

واالتصال
علم

االجتماع
علم 
النفس

  

  داخلي 9 8 8
 خارجي 8 9 8ذكــــور

  داخلي 8 9 8
إنــــاث

 خارجي 9 8 8

  :يكومرتية أداة البحث و خصائصها الس
من أجل حتقيق أهداف البحث اعتمد الباحث على مقياس  

  الصحة النفسية من إعداد الدكتورة بشرى أمحد جاسم العكايشي
  : الخصائص السيكومترية للمقياس

مت حساب ثبات املقياس عن طريق إعادة  :ثبات المقياس 
  طالب مث بعد 30االختبار حيث مت تطبيق االختبار على عينة 

يوم مت تطبيق االختبار مرة أخرى و حساب  15زمنية قدرها مدة 
معامل ارتباط برسون بني التطبيقني ومت احلصول  على قيمة معامل 

  . 0,79ارتباط 
  .وعليه ميكن القول إن االختبار على درجة من الثبات  

مت حساب صدق االختبار على طريق الصدق : صدق اإلختبار   
بني منخفض و مرتفع الصحة النفسية التمييزي أي دراسة الفروق 

  : و النتائج موضحة يف اجلدول التايل " ت " عن طريق  اختبار 

  

 sig  الداللة
" اختبار
 "ت

االحنراف 
 املعياري

  املتوسط

دال 
 احصائيا

0,000 26,94 3,36 28,70
الصحة
 النفسية

  
أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية فإنه توجد داللة إحصائية و 

مبا أن قيمة بني مرتفع و Sigاالختبار له القدرة على التمييز  عليه 
منخفض الصحة النفسية و عليه االختبار على درجة من الصدق 

.  
  :األساليب اإلحصائية المستعملة 

ملعاجلة نتائج الدراسة األساسية استخدم الباحث األساليب  
" ، اختبار  اإلحصائية التالية ، املتوسط احلسايب ، اإلحنرافاملعياري 

  .حتليل التباين األحادي "  ت 
  :عرفت نتائج الفرضية األساسية و مناقشة الفرضيات 

  :عرفت نتائج الفرضية األولى و مناقشتها 
  .ما هو مستوى الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي  
مت استخدام املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري لتحديد  

لدى )  رتفع ، متوسط، منخفض م( مستويات الصحة النفسية 
 14و احنراف  47= الطالب اجلامعي حيث مت احلصول على م 

درجة  33و عليه مت حتديد مستويات الصحة النفسية   أقل من 
  .على املقياس مستوى منخفض 

 61درجة مستوى متوسط أكثر من  61درجة اىل  33من   
لصحة درجة مستوى مرتفع و عليه مت استخراج نسب مستويات ا

  .النفسية لدى الطالب اجلامعي 
 مستوى الصحة النفسية منخفض متوسط مرتفع

 العدد 19 54 27

 النسبة املئوية باملئة 19 باملئة 54 باملئة 27

نالحظ من خالل النتائج أن مستوى الصحة النفسية لدى  
باملئة و ما نسبته  54الطالب اجلامعي هو مستوي متوسط  نسبة 

مرتفع و هذا ما يعطينا مؤشرات على  27ض و باملئة منخف 19
أن مستويات الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي متوسطة نتيجة 
عوامل تتعلق باملناخ اجلامعي سواء من حيث الدراسة أو اإلقامة 
اجلامعية باإلضافة اىل عدم وجود رضا من الطالب اجلامعي عن 

و أمهها فرص العمل     الوضع احلايل باإلضافة اىل املخاوف املستقبلية
الشيء الذي يؤثر على مستوى الصحة النفسية لدى الطالب 

  .اجلامعي 
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  :نتائج الفرضية الثانية و تفسيرها 
توجد فروق يف درجات الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي " 

وللتحقيق من صحة هذه الفرضية مت حساب قيمة " تعزى للجنس 

بة و الطالبات كما هو موضح   للمقارنة بني متوسطات الطل" ت " 
  :يف اجلدول 

  ذكور  إناث  درجة قيمة اجتاه 

Sig االحنراف احلرية "ت"   الفروق
 املعياري

االحنراف املتوسط
 املعياري

 املتغريات املتوسط

  الصحة 49,9 13,76 54,14 12,18 98 5,08 لصاحل االناث 0,000
 النفسية 

  
تضح من النــتائج املوضحــة أعاله أنه ي Sigأقـــل من مستوى الداللة

تــوجد فروق ذات داللــة إحصائيــة ألن قيمة  اإلحصائية و عليه 
ميكن القول أنه تــوجد فروق يف الصحة النفسية تعزي للجنس وهـذا 

املوجود بني الذكر واألنثى وهو لصاحل   االختالفراجع لطبــيعة 
ألن  ل من الذكراإلناث كون أن األنثى تعيش حتت ضغوط أق

تفكري هذا    األخري يف احلياة املستقبلية جيعله أقل مستوى من 
 .حيث الصحة النفسية مقارنة باألنثى 

  :نتائج الفرضية الثالثة و تفسيرها 
توجد فروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي تعزى  

  للتخصص العلمي وللتحقيق من صحة الفرضية مت استخدام
  .يل التباين األحادي كما هو موضح يف اجلدول اختبار حتل

 
 
Sig 

 
 
F 

  
  درجة
  الحرية

   عـــــلــم النفـــــس عــــلـم االجتماع و االتصال اإلعــــــالم
  

   المتغيرات
  االنحراف
 المعياري

  
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

  
 المتوسط

  االنحراف
 المعياري

  
 المتوسط

0,986 0,014 99 15,28 47,15 14,65 47,70 14,13 47,67 
  الصحة
 النفسية

يتضح من النتائج املبينة يف اجلدول أعاله أنه  ال توجد داللة 
  إحصائية أي أنه ال توجد فروق يف الصحة النفسية تعزى

جتماع، اإلعالم علم النفس، علم اال( لتخصص الطالب اجلامعي 
احدة يف كون أن طلبة هــــذه التخصصات  من كلية و ) االتصالو 

اجلامعة وبالتايل حتت نفس املناخ اجلامعي من حيث التنظيم 
والتسيري، هذه العوامل أدت اىل عدم  وجود فروق يف الصحة 

  .النفسية تعزى للتخصص العلمي 
  

  :نتائج الفرضية الرابعة و تفسيرها 
توجــدفروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي تعزي "  

  " .لطبيعة اإلقامة  
والنتائج " ت " وللتحقيق من صحة الفرضية مت استخدام اختبار   

  : موضحة يف اجلدول التايل 
  
  
  

 اجتاه

 الفروق

Sig ت" قيمة "  درجة
 احلرية

  داخــــــلي خــــارجي 

 املتغريات املتوسط االحنراف املعياري املتوسط ملعياريااالحنراف 

النفسيةالصحة 48,16 15,04 46,88 14,14 98 0,43 0,508 التوجد فروق
  
أكرب من مستوى الداللــة اإلحصائية وعليه ال توجـد داللة  

يتضح من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أي  Sigإحصائية
أنه ال توجد فروق يف الصحة النفسية لدى الطالب اجلامعي 

ألنه  تعزى لطبيعة اإلقامة خارجي أو داخلي و هذا راجع

املقيمني يف اجلامعة غري ملتزمني باإلقامة  حىت الطلبة
اجلامعية من حيث االنضباط ووقت الدخول و اخلـــروج 
الشيء الذي أدى اىل عدم وجود فروق يف الصحة النفسية 

  .لدى الطالب اجلامعي املقيم و الغري املقيم 
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  .العالقة العالجية للواقع تحليلية قراءة: العالجي المسار على ذلك وأثر والمريض الطبيب بين الثقة بناء إشكالية
  مغنية قادة  بن. أ

  باحث يف علم اجتماع الصحة و أستاذ مساعد أ جبامعة معسكر  
  تقديم 

 تشكل الروابط االجتماعية اليت جتمع الفاعلني يف األوساط الصحية
ا إحدى  استثمارا مهما يف جمال البحث السسيولوجي، من حيث كو

كعالقة األطباء باملرضى يف املمارسات  املواضيع احملورية ذات األمهية،
االنفعاالت التصورات و التمثالت و ،وخنص بالتحديد  العالجية اليومية

العوامل اليت تتحكم يف  و املسار العالجيوالعواطف بني الفاعلني يف 
الثقة بني الطبيب واملريض  أن ذلكح أو فشل العالقة العالجية جنا 

 ذات أمهية يف حتديد مصري العالج ، فهي إىل جانب السر واألمانة
أساس يقوم  تعد شرطا أساسيا للعالقة العالجية و والوفاء والصدق

النظام الصحي ككل ، وهي إحدى شروط وجود اجملتمع عليه 
  .واستمراره

القواعد  تبقى ،شكال ومقومات النظم الصحيةأ عددتبالرغم من 
ن امليزة أل جدا، ذلكاملنظمة للعالقات بني الطبيب واملريض متقاربة 

فهي  تقوم على أساس  تكاد تكون موحدة،التنظيمية ملهنة الطب 
املعرفة العلمية اليت متنح الطبيب السلطة على اجلسد وجتعل من 

بيب يستمد شرعيته من الط ذلك ألناملريض  خيضع هلذه السلطة 
من هنا تتشكل الثقة قدرة الطب على حتقيق العالج إميان املريض ب

الثقة واستمرارها يبقى هذه ، لكن بقاء العملية العالجيةبني طريف 
من بينها توفر التناسق  بني الطبيب  ، نذكرمرهونا بعدة شروط

النابعة  ثقافيةالعوامل إىل الساس باأل خيضع واملريض وهذا يف حد ذاته
يف املريض  على" سحري"حتضا بنفوذ  هذه األخريةاجملتمع، ف من

القدرات املهنية تتعدى أمراضه، فهي  األمثل ملعاجلةلطبيب اختيار ا
اكفاءة وكل ما يتصل بذلك من   الطبيب  وقدرة شخصية يتمتع 

حول املرض  والتصورات اخلاصة باملرضى تمثالتلتصل إىل الومتتد 
  .والعالج

جيمعان بني املعرفة العقالنية مبعناها  م مسارين متنافرينماإذن أحنن 
الفيربي واملعرفة الغري العقالنية اليت تستلهم مرجعيتها من املوروث 

ذا املعىن فإن العالقة بني طريف العملية  االجتماعي بشكل عام، 
يف صورة من يبحث عن عالجات العالجية غري متكافئة، فاملريض 

بينما الطبيب يرتب العملية العالجية وفق ما تقتضيه  ناجزة ومطلقة
جتارب واختبارات متكررة جيريها على من  مناألعراف العلمية 

يتابعهم من املرضى، لذلك بدئنا نلحظ تراجع الثقة باملعرفة الطبية 
 الرمسية، إذ فقدت شيء من قيمتها أمام وهج املؤثرات اجملتمعية من

الطبية بني الناس من  دفق اهلائل للمعلومةثيف والتلكجهة واالنتشار ا
  وعليه فإنه على الرغم من هذا السياق اجلديد، إال أن . ة ثانيةهج

 يأيتمن هذا املنطلق .الظروف العالجية عندنا مل تشهد تغريا مهما
الثقة بني املريض والطبيب كشرط أساسي للعالج ،  مبسألةاالهتمام 

ويات تأثريه له متثالته حول فكل طرف حبكم دوره االجتماعي ومست
الثقة يف الطرف اآلخر، فالطبيب كفاعل مهين ذو كفاءة ومعرفة 
باجلسد واملرض خيتلف يف تصوراته حول الثقة عن املريض لكنه فاعل 
ومصدر للسلطة الطبية ، هذه السلطة تتأثر بتدخل الفاعلني خالل 

ب اجلانب كما يلع  ،املريض ب احمليطنيالعملية العالجية من بينهم 
يف أيضا التنظيمي وعالقة الطبيب بزمالئه من األطباء دورا مهما 

 .التأثري على سلطة الطبيب املعاجل 

   اإلشكالية
 مل حيث املتغرية األمناط حسب الثقة الصحة اجتماع علم عاجل

ا حيث من والتحليل لالستغالل تتعرض  يف أساسية أبعاد ذات كو
مل يتضح بعد ما إذا كانت الثقة اليت و  واملريض الطبيب بني العالقة

يضعها املريض يف الطبيب هي فعل عقالين أم فعل موجه من طرف 
 يعتربها ال اليت الثقة مسألة فريدسني و هنا يطرح املعايري اجملتمعية ،

 ني وهم املرضىالعادي عامل بني العالقة صياغ يف إليه بالنسبة مركزية

موهم األطباء وتن احملرتفيني وعامل  عندما إليها يتطرق ال ، لكنه ظيما
 اللقاء يف فريدس يتسائل ،حيث بني املريض و الطبيب العالقة حيلل

 أن ميكن اليت الثقة هي طريف العالقة العالجية عن ما بني العادي
 املعارف تصبح درجة أية إىل حمرتيف مهنة الطب، أي يف نضعها
 مدى استطاعة ما من جانب املرضى، مث بالثقة جديرة املطبقة
 ، ومن تنافسي بني األطباء بشكل قدراته ممارسة لضمان الطبيب
 النظرية األسس بني فريدوس سيفرق األسئلة هذه على اإلجابة أجل

 باملعىن اليت تتبناها ، فاخلربة األخالقية واملبادئ ملهنة الطب والتقنية
 مهنة يف الثقة ، بينما وضع التقنية النظرية األسس سوى ال تعين التام

 حسب فريدسون الكالسيكي فالطرح األخالقي اجلانب يتطلب
 بالنوايا التصرحيات على نركز األحيان من الكثري كوننا يف يكمن يف
 إليه بالنسبة ، فمهنة الطب للمهنيني امللموسة السلوكيات وليس على
الواقعية ما جيعلها تسئ  املمارسات يف الذاتية املراقبة تعتمد على

  .املعايري ذات األبعاد األخالقية اختيار 
 نفسها تنظيم باستطاعتها ليس الطب مهنة بأن فريدسن يقول 

ا طويال  املهنية واحلكم اخلربة طرف من مثبتة معايري يف الثقة تضع أل
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 من أكثر احلسنة النوايا على كثريا تعتمد ،فهي والكلينيكي الذايت
 فهم التحليل من اتمستوي عدة على حناول ،وهنا احلسنة النتائج
 الذين األطباء:  لألفراد خصوصية هي فهل للثقة، املتعددة األبعاد
 املهيئني املرضى أو كاريزماتية، بطريقة فيهم اآلخرين ثقة جيذبون
 واملريض الطبيب بني للتفاعل ميزة الثقة أن أم املعاجلني يف الثقة لوضع

  .أوجهها مبختلف العالج لعالقة وخصوصية
  سيمال جورج عند الثقة

سيمال، الذي  جورج اىل بلورة  مفهوم الثقة يعود الفضل الكبري يف
ا حيث ا من  اهتم  املتبادل ذات الصلة بالفعل املفاهيم إحدى كو

 بينهم كالسر والوفاء والصدق فيما الفاعلني ا يتعامل اليت والطريقة
 اآلخر اهاجت الفاعل يظهرها اليت االهتمام باالستعدادات اليت تتطلب

 الرحابة من مناخ بالرتكيز على وإمنا املتبعة املعايري أو القواعد دون من
  . ممكنة منها جيعل و االجتماعية العالقات يساند الثقة من جو أو
 أن ميكن األخالقية أو الدينية املعتقدات يف التفكري نظم جانب إىل

ا أولويات نظيف  معاين ذات  نظرية موضوع تكون أن بإمكا
ا مبعىن ،أي األفراد طرف من منمطة وليست  وعي عن عبارة أ
 للمجتمع، الوظيفية األسس إحدى هي و نقاشات جمرد وليس عملي

 النفسية األحاسيس هذه إىل بالضبط ينتمي بالثقة اإلحساس و
 مكانة حتتل انفعالية فئة سيمال يعتربه ما يوضح ما وهو االجتماعية

ا رغم مركزية  من ألنه االجتماعية العالقات يف يهاف مفكر غري أ
ا   .اجملتمع يندثر أن حيتمل دو
 أشكاالحسب سيمال  الفاعلني بني املتبادلة اليومية العالقات تفرز
 واضحة صورة خالهلا من وتعطي وحتددها االجتماعية التنشئة من
 حتدد األشكال هذه ، سريورته يف اجملتمع فيها يتواجد اليت املرحلة عن

 الضروريات إحدى تعد كما الفاعلني بني الروابط طبيعة بدورها
 ،فبحكم االجتماعي للفعل موجه إىل وتتحول اجلماعية للحياة

 جمتمع يف العيش بضرورة الفاعلني لدى قناعة تنسج املتبادلة العالقات
 اجتماعيا كائنا فاعل كل من جتعل لألدوار اجتماعي تقسيم فيه

 ويف،)p32/: P. Watier,2008 33 (الفردية حدود هويته تتعدى
 من االجتماع وأشكال االجتماعي الواقع مسألة تطرح اإلطار هذا

ا حيث  ومستمرة، فاألسرة متبادلة اجتماعية لعالقات نتاج كو
 الكربى االجتماع أشكال من كلها تعد الدينية واملنظومة والدولة

 أشكال قيام يف تساهم و االنفعاالت اليت العواطف أيضا لكن هناك
ا وجودها مهما ما جيعل نفسها االجتماع  اليومية باحلياة ترتبط أل
 على للوقوف وحمصور دقيق بشكل ا و يفرض االهتمام للفاعلني
ا طبيعتها ا الديناميكي املنظور من وتغريا  مستمر وبشكل تتغري لكو
ا خصوصيتها ويكسبها أمهيتها يعطيها ما ،وهو ومتواصل  تلعب لكو

 أهل ومن و موجها للفعل االجتماعي أنفسهم الفاعلني إنتاج يف دورا
 إنتاج يف أمهية ذات سيمال جورج يعتربها اليت العواطف هذه

  .الثقة جند العالقات
   فيبر ماكس عند والثقة العقالنية

ا شكل من األلفة األول مستويني على الثقة فيرب ماكس يعاجل  كو
والثاين  النشاطات و للمؤسسات العقالين الطابع يف اإلميان تتضمن
،  العقالين املنظور استمرار العالقات التبادلية من يف اإلميان هدا دور

 من املبتكرة املصنعة للمنتوجات العقالين بالطابع العتقاد و فإلميان
ا من الرغم على املعاصرة احلياتية الظروف يتحدد اإلنسان طرف  أ
 بدون ليس االعتقاد سات، هذاواملؤس النقل وسائل مثل حبتة مادية

 بالنسبة تكمن وهنا اجلماعات نشاطات على نتائج و خملفات
 اليت ،فالثقة املصنعة املادية األشياء  هذه عقالنية يف الثقة فيرب ملاكس
ا من نابعة األشياء هذه يف نضعها  أي عقالنية بطريقة توظف كو
 يبحث اليت القوى مع املستوى بنفس بسيطة و معروفة قواعد حسب
 أنه ،أي بالساحر باالستعانة عليها السيطرة عن البدائي اإلنسان
ا توجيه و سلوكها وحساب عليها االعتماد بإمكاننا  هذه,  نشاطا
 العقالنية نظرية أصحاب طرف من معتمدة ستكون املعادلة

 نوعني هي ،و للثقة مفهوم بالضرورة تنتج اليت و لألفراد االستهالكية
 يف الثقة أخرى جهة من و املنتوجات هلذه العقالين لطابعا يف الثقة

 سامها اللذان اجلانبان ومها ) جيدا يعمل أو للعمل صاحل ( جناعتها
 إىل لالنتقال وصفه يف أيضا سيمال جور لدى الثقة مفهوم بلورة يف

 ،فالثقة اآلخرين أمانة و شرف يف اإلميان خالل من النقدي االقتصاد
 تعد و احلديثة احلياة ظروف تتوفر عندما ضروريان يصبحان واإلميان

    .عليها ترتكز اليت النقاط من
ا كبرية فيرب أمهية ملاكس بالنسبة الثقة أشكال تكتسي  ليست  أل

و الروابط االجتماعية و  القرابة عالقات على ،منها ما يرتكز نفسها
ا الفرد منها ،  كاألخالقية منها ما هو متصل بالصفات اليت يتمتع 

 يضع أين"  العاملية الديانات اقتصاد أخالقيات" يف فيرب وهنا يقول
 لالقتصاد بالنسبة جدا اهلام من"  بأنه الديانات من عدد بني مقاربة
 القرابة على دائما تبقى أن و األعمال لعالقات قاعدة الثقة تكون أن
 حيدث كما القرايب الطابع ذات البحتة الشخصية العالقات على أو

 املنظور من بأنه هذا من ويستخلص"  الصيين اجملتمع يف قوي بشكل
األخالق،  نوعية على تبىن االجتماعية الثقة أساس فان االقتصادي
 إىل التقليدي اجملتمع من للمرور فيرب يف تفسريه ماكس وهنا يقرتح

 مسحت اليت العامة الظروف االعتبار بعني األخذ احلديث اجملتمع
 "املقررة الثقة من تنبثق اليت " assurée“  ؤمنةامل الثقة خبلق

décidée أي أن شعور الفرد باألمان يف اآلخر ينبع من سلوك ،
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ويرى فيرب أن هذا االنتقال من عقالين سيدفعه إىل وضع الثقة فيه 
حيدث عندما تتوفر عوامل مهيئة وهي صلة  اختاذ القرار إىل بناء الثقة

 اهلياكل بني على الرتابط بالوقوف يسمح امم املهنة نوعية وكذا القرابة
 خالل املتبادلة، فمن الفردية والتوجهات االقتصادية/ االجتماعية

 أية يف لآلخرين الناجعة بالسلوكيات التنبؤ ميكن العناصر تنميط
 يساهم أن ميكن دينية بدوافع االقتصاد جتارية، كما أن أخلقة عالقة
 من فيرب ماكس دلك ريظه كما السلوكيات هده مثل ظهور يف

 املتبادل الدور و الديانات بني املقارنة من إليها املتوصل النتائج خالل
 .األعمال و القروض مسالة يف األخالقيتني للمنظومتني

    الصحة اجتماع علم حقل في الثقة مفهوم و فريدسون ايليوت
 يف وحددها واملريض الطبيب بني الثقة مفهوم إىل فريدسون تطرق
ا لةاملرح  اختيار أساس األوىل للقاء بني طريف العالقة العالجية ،لكو

 واحلصول لوضعيته تفسري عن للبحث إليه يلجأ الذي للطبيب املريض
 خربته خالل من املريض لدى تتشكل الثقة أن ،أي عالج على

 والعمل األسرة يف به احمليطني بالفاعلني تأثره حيث من الشخصية
 من وليس مسبقا حتدد يف الطبيب الثقة فان آخر جانب ومن ،لكن
 أن أي سيمال حسب الرضا من حالة تنتج اليت التبادل نتائج خالل

 بالطبيب عالقته يف املريض دخول قبل تبىن الثقة بأن يرى فريدسون
 من تبىن واليت الفرد لدى الشخصية الصحية الثقافة خالل من وذلك
 األفراد وباخلصوص األخريني مع متبادلة عالقات يف دخوله خالل
 اجناز خالل امليداين البحث نتائج أثبتت ،فقد املريض من القريبني
 أصنب لنسوة العالجية املسارات دراسة يف واملتمثلة املاجستري رسالة

 أدوارهم هلم فاعلني حضور يشهد املسار هذا أن الثدي بسرطان
 يف لنيالفاع ويساهم العالجي للمسار الزمنية الفرتة يف االجتماعية

يلعبون  ،فاآلخرون والطبيب املريض بني املتبادلة العالقة طبيعة بناء
 سلسلة خالل من الطبيب اختيار حنو املريض دفع يف أساسية أدوارا
 أين حيدث التأثري على األسري الوسط داخل تبدأ املفاوضات من

 الثقافة بأن فريدسون يقول املعاجل ، وهنا الطبيب لالختيار املريض
 الذي الطبيب من ينتظر جتعله الفاعل للمريض الشخصية يةالصح
 فقط يركز مل ولكنه االجيابية النتائج إىل الوصول االختيار عليه وقع
هذا  الن الطبيب بسلوكيات كبريا اهتماما أوىل وإمنا املريض على

 طرف من ثقة حمل جتعله اليت االجيابية النتائج عن يف يبحث األخري
 من قسطا نال ومهم أساسي كمفهوم الثقة تظهر وهنا املريض،
 وباقي األسرة تلعبه الذي الدور على يركز الذي فريدسون اهتمام
 لدى الشخصية الصحية الثقافة تكوين يف باملريض احمليطني األفراد
 بداية وقبل إليه الذهاب قبل الطبيب يف الثقة بناء وبالتايل املريض
  .العالجي املسار

  
  والمريض الطبيب بين العالقة

املرحلة  يف واملريض الطبيب بني يف العالقة الثقة فريدسن مسألة يضع 
 التفاصيل كل يعرف ال ، ومبا أن املريض األوىل للمسار العالجي

األقارب  حبثا عن التوجيه من جيأ لآلخرين ،فانه بالطب املتعلقة املهنية
أما  كبرية ةأمهي أو زمالء العمل أو األصدقاء ، فالقرار األول يبقى ذو

 النظام يف الدخول الن حمدودة ما يأيت فيما بعد من مراحل ستكون
 بشخص أشبه ، فاألمر ونوعيتها املتوفرة اخلدمات منط سيحدد
 اختيار ميكنه ال لكنه منه يشرتي الذي احملل اختيار يستطيع

 درايته حيث من مسابقا له خيتار احملل صاحب الن احملل معروضات
 أو بضاعة أية يكون ال أن ميكن وهذا الزبون حتاجهسي مبا املسبقة

  .يناسبه ما جيد حمظوظا كان إذا أو فيها يرغب حىت بضاعة ال
 قيمته حيث من مسبقا تقبله يفرض على املريض طبيب أول الختيار
 وعالجه املرض حول نظرته معني مستوى إىل معه ويتقاسم وسلطته
م يقبل من طرف املرضى و احملي أن أجل ،ومن  الطبيب يتخذ طني 
 كل املريض على الطبيب يفرض الثقة من مناخ ويف كسالح سلطته
 املريض جانب من الثقة تتوفر أن البد أنه ،أي منتظر غري أو جديد

 الذي التفاعل هلذا اهلامة العناصر وهي الطبيب جانب من والسلطة
 فريدسون بأنه تفاعل تسوده الضغوطات عند دائما يوصف

 دوما تكون أن ميكنها ال الطرفني بني النظر وجهات الن والصراعات
 التفاعل اعتبار جيب وبالتايل (.E.Freidson. 1984 paris) متوافقة

 من نوعا أيضا يعتربا كما التفاوض من نوعا العالجية عملية يف
 له يقدمه ما عن بالكثري علم على املريض يكون أن وميكن الصراع
 أكثر وتعليمات دقة أكثر تشخيص عن مثال يبحث ،فهو الطبيب
 يصرح ال حىت طريقة عن دائما يبحث الطبيب أن كما تفصيال
 البحث حماولة على جمربا نفسه جيد املريض أن املعلومات،كما ببعض
  املعلومات من املزيد عن

 وجود وال املهنية املكانة باختالف الطب مهنة ممارسة أشكال ختتلف
 التدخل، من امش املريض حيظى العام الطبيب فلدى موحد، لنمط
 الن تتغري اللعبة قواعد فان املختص الطبيب حنو يتوجه عندما أما

ما جيعل العالقة تأخذ اشكاال  االعتبار بعني تؤخذ ال املريض خيارات
املعايري اليت تتحكم يف مهنة الطب و  متعددة تتحكم فيها طبيعة

  .سلوكات املرضى 
 إىل والطبيب املريض بني العالقة بناء يف الثقة مبفهوم اهتمامنا يقود

 وذلك من الفاعلني هذين بني املتبادلة العالقة دافع البحث عن
 ترتكز العالجية ،اليت العالقة يف الثقة مكانة عن البحث خالل
الرضا الطبيب عن أداء مهامه ومسعته بني زبائنه  على األوىل بالدرجة
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 ووصفة الدواء ستقبالورضا املريض عن نوعية العالج و شكل اال
وغريها من العوامل املهمة اليت جتعل املريض يضع الثقة يف الطبيب 

 إىل يقودنا كفاءة الطبيب عن احلديث فان املنطلق هذا املعاجل ، ومن
، اليت عرفت تغريا يف تنظيمها  الطب مهنة واقع عن احلديث

 ةمن بني مظاهر هذا التغري تراجع مكاناجملتمع، و  مكانتها يفو 
املختص، فاملمارسني اجلدد ملهنة  الطبيب حلساب العام الطبيب

 املتواضعة الطبقات من و املنحدرين الطب من الطلبة املتخرجني
 يف طوعيا االندماج على جيربهم ،مما القطاع ولوج يف صعوبة جيدون
 شهادة فان العمومية،وبالتايل السلطات وتكفل البريوقراطية حلقة
 من سنوات 6 من أكثر الطبيب بعد عليها صلحي اليت العام الطب
 األطباء به حيس ما وهو متواصل اجتماعي تقييم عدم تعرف الدراسة
م على مما أصبح يؤثر املتخرجني الشباب من العامون  باملرضى عالقا

ويطرح مشكلة هوية مهنية لدى الطبيب العام مما أصبح ينعكس على 
ة يف املمارسة اليومية يف األوساط بناء الثقة بني طريف العالقة العالجي

  . الصحية
  الطبي للفعل كشرط الثقة
 طيب نقطة حمورية عندما تطرح مسألة الفعل يف الثقة عقد يشكل

 الظاهرة األبوية يف سريورة العالج ،ألن احلديث عن املرضى استقاللية
جتعلنا نفتح النقاش حول  الطبيب، على املريض من طرف  واملفروضة
 القرارات ملريض يف العملية العالجية وضعف دوره يف اختاذمسؤولية ا

 بني العقد ألن املؤسسات مستوى على الطيب، التدخل خالل
ضرورة إجياد مكانة  حول املريض توعية اهلدف منه واملريض الطبيب

  . الطيب له املسار العالجي باعتباره طرف مهم يف الفعل
 على يؤثر ال الطبيبو  املريض بني العالقة يف التعاقد فرض إن

 مؤسسايت إجراء إىل الثقة حتويل ،لكن الطرفني من الثقة بناء خطوات
 ال التعاقدية املفاهيم تتجاوز اليت عكسية، والثقة آثار ستكون له

 ما جيعلها تتعدى واملريض الطبيب بني العالقة بطبيعة دائما ترتبط
 ائما إىلد خيضع املريض جيعل ، ما بعد تقع مل عقد على اإلمضاء
 ميزانية بسبب الطبيب يف الثقة تتشكل خالهلا من اليت األبوية

   .واملعرفية العلمية الناحية من رفعته أو األخالقية
 كل بناء يف كأولوية نشكله ما عامة الذي املطلب هي الثقة

ا مبا اإلنسانية العالقات  فانه واملريض الطبيب بني خصوصا تظهر أ
 فقط وليس األوىل بالدرجة إنسانية بعالقة يتعلق األمر بأن يتأكد
 235Therry Martain et Pierre( عالج وضعية

Yves,2007 , p( ،حد يف العالقة إلمكانية أساسي شرط فهي 
ا ا ومبا ،ذا ا إنسانية أ  إنسانية عالقة منها جيعل ما تتضمن فإ
 يةالطب العالقة بناء عن املرتتبة النتائج حول اإلشكال يطرح ،وهنا

 الذي اإلنساين البعد هذا استغالل ضروريا جيعل ما الثقة أساس على
  .املعىن بإعطائه الطبية العالقة يف جنده

 وأية العالجية و الفعل الطيب  للعالقة املؤسس البعد هي الثقة إن 
 أن البد أي الثقة حبضور إال عنها احلديث ميكن ال إنسانية عالقة
 والعالقة عام بشكل العالقة كهنا تكون حىت الثقة هناك تكون
 حالة يف اإلنسانية العالقات من شيئا يبقى فال خصوصا الطبية
 35Therry Martain et( الثقة، حتطيم حاولنا فإذا,  الثقة فقدان

Pierre Yves,2007 , p(  أية قيام مستحيال  سيصبح ذلك فان 
 األعداء مع السلم  صناعة ميكن ال أنه كانط يقول أخرى عالقة
 يصبح وحىت  احلرب فخالل الثقة منحهم ممكنا وليس احلروب خالل
 بالقواعد مشرتك باعرتاف مروهن هذا فان كانط حسب ممكنا السلم
 البحث طرف كل لدى ،فتتولد ذاته حد يف السلم عليها يبين اليت
 البعض، بعضهم مع اجلميع يصنعها اليت الثقة تدمر ال حروب عن
 عالقة تدمر ال أن شريطة سالم يف عام العيش مستحيال جتعل وال
 يف تساهم اليت العناصر توظيف إىل يسعى طرف أي من الثقة

ا،  كانط قاله ما وإمنا السياسي املنظور يف فقط ال ينحصر هذا فقدا
 يف عالقات فكرنا إذا فيها نقع أن ميكن اليت الصعوبات يظهر
 الثقة حطيملت حماولة أي فان وبالتايل الثقة نطاق خارج إنسانية
 كالعالقة العالجية، وهنا يرى إنسانية عالقة أية بناء بالضرورة ستمنع
 حسب بالقواعد االعرتاف اآلخر من ننتظر أن هي الثقة أن  كانط
 يف بارزة وعالمة بيننا مشرتكة القواعد هذه تكون هو معروف وأن ما

 أمنحه ميكن أن اآلخر،الذي مع للقواعد مشرتك واعرتاف تصرفاتنا
متثل  فالثقة,أيضا إياها أن مينحىن ميكنه والذي ثقيت

 على متفقني  وحنن اللعبة نفس نلعب فنحن ،(symétrie)التناسق
  .نلعبها اليت اللعبة
 أخرى مقاربة على الثقة على ترتكز اليت االجتماعية العالقات تستند

 على قادر األنا أن مبعىن اآلخر يف التحكم تفرتض اليت للتواصل
 مينع أن بدون  اآلخر عن الصادرة األفعال ردود و ألفعالا حتديد
 وميكانيزمات  االجتماعي انتمائه معرفة خالل من التجاهل احتمال
 احلسنة  لإلرادة اخلضوع هو اآلخر يف الثقة ،فوضع وقيمه وظيفته

 غري وامنا متساوية، صلة ليست فهي  املبادرات واحرتام هلذا لآلخر
 الثقة وعالقة اآلخر، على االنا يعتمد الن وداحلد أبعد إىل متساوية
 وما االنا به يقوم ما بني بالتماثل مرتبطة أكيدة سلطة على ترتكز
ليقود العملية العالجية إىل  الطبيب يف يثق ،فاملريض اآلخر يلقاه

 للثقة االجتماعي طريق النجاح و هو الشفاء وهنا تظهر أمهية املعيار
 حياة يف والتشعب باالتساع متميزة اجتماعية ،فهي أيضا رابطة

 تضع اجتماعية رابطة هيو  للوجه الوجه نظام يف فقط وليس األفراد
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balsa,  isboa2005, p (  اإلنسانية النزعة على تستند ورابطة 
 املشروط غري االستقبال تفرض اجتماعية رابطة و اآلخر واإلنسان
     . اآلخر هذا كان مهما لآلخر

 مسألة االجتماعية الرابطة داخل تطرح لآلخر املسؤولية إن
 األنا إىل االنتقاد توجيه عن اآلخر يكف خالهلا من اليت األخالقيات

 اإلحساس على األنا اآلخر وجيرب أفعاله رهن أو املسؤولية حتميله آو
 الرابطة تتدعم وبالتايل راآلخ على مسئوال نفسه وجيد باملسؤولية
 كأولوية اعتبارها ميكن اليت لآلخر املسؤولية خالل من االجتماعية
  .االجتماعي للتفاعل

  والمريض  الطبيب بين للثقة ديناميكي مفهوم أجل من
ا متجددة و دينامكية فهي تأكد حضورها املستمر  الثقة تتميز كو

ا حيث من يف العالقات بني الفاعلني ،أي  وإمنا عمياء ليست كو
 يف الثقة ا تتمتع اليت اخلصوصية لوك جون أظهر ،فقد واعية
 بشر احلكام كون حيث ، ومن واحملكوم احلاكم بني للروابط دراسته
 يكون عندما املقاومة يف احلق مينح ما كاملة ليست القوانني فان

 دفالب ،وبالتايل اجملتمع قيام املستحيل من وجيعل عادل غري القانون
 رابطة هناك وأن.  عادلة غري قوانني هناك بأن والقبول االعرتاف من
 إن ، اخلطأ من اهلامش هذا غطاء حتت  واحملكوم احلاكم جتمع الثقة

 االعتبار بعني تأخذ فهي الغموض من جزء تتحمل ما جيعل للثقة
 القائم اجلدل هذا ، الفعالية بعدم يتميز كان ولو اإلنساين اجلانب

 املنظور من الطبية العالقة إىل يقود الذي هو واخلطأ الثقة بني
 هو ما كل تتحمل احلاكم يف احملكوم يضعها اليت الثقة فان السياسي
ا أحد وهو للثقة مضاد  ما كل اآلخر من تقبل تفرض اليت ميزا
 وتلعب العالقة زمن يف ومسجلة مؤقتة فهي  احلذر إذا ينتج أن ميكن
 يركز" لوك" جيعل ما وهو العالقة راراستم إلمكانية كمحدد دورا
  .الثقة عن تنفصل ال احلكم إمكانية أن على
 ألن للثقة منافية لتصرفات حتملنا يشمل ذلك فإن الثقة، نضع أن

 اختاذ إىل تقوده اليت املعلومات للمريض يعطي الذي هو الطبيب
 له يقدمها اليت املعلومات بشأن يقرر الذي فهو وبالتايل,  القرارات

 قد الذي األمر املعلومة يف للطبيب الكامل التحكم يربز ما وهو
 سلب يتعمدون األطباء أن يعين ال وهذا الوضوح فقدان إىل يؤدي
 وجتاهل األول الطرف علم إيل يعود هدا بل املرضى من الوضوح هذا

 اخلاصة اإلرادة ميتلك فاملريض. احلاالت بعض باستثناء الثاين الطرف
, الثقة فيه وضعت الذي الطبيب طرف من رهاتنوي يتم لكن به

 طبيبه يعتربه فهو الطبيب جانب إىل ليكون املربرات كل له فاملريض

 فإن وعليه, واألمل واخلوف الثقة يديه بني بذلك واضعا اخلاص
  .واملريض الطبيب بني العالقة يف كبري بشكل تطرح االعرتاف مسألة
 االعرتاف ميكن ما تقييم كيفية األطباء يطرحها اليت الصعوبات من
 يفضل حاالت هناك,  املريض أجل من أحسن عمله ميكن وما به

 أفضل يكافحون آخرين بينما احلقيقية، ومواجهة معرفة البعض فيها
 بان القول ميكن لدلك,  احلرجة الضحية وضعيتهم جتاهل ظل يف

 امللف يف لعناصر إخفائه تقصي ال الطبيب يف نضعها اليت الثقة
 يف املرضى أن إال ضارا، سيكون االعرتاف بان يرى ألنه الطيب

م احلالية التشريعات  بوساطة وذلك الطيب ملفهم إىل العودة بإمكا
 إمكانية مسألة يف املهمة العناصر من الكثري يطرح ما املعاجل، الطبيب
م إىل املرضى جلوء  يف مطروحا يزال ال اإلشكال هذا, الطبية ملفا

 يزال ال للمريض الطيب امللف أن حيث اجلزائرية يةالصح املنظومة
 فيما اخلاصة و العمومية االستشفائية املؤسسات من الكثري عند مغيبا
 الطيب بامللف يسمى ما إدراج اجلامعية املشتسفيات بعض قررت

  . العمومية الصحة عصرنة و حتديث إطار يف االلكرتوين
 اجملتمعات يف األطباء نم الكثري فإن املقارنة و الذكر سبيل وعلى

 على اإلمضاء مرضاهم من الطلب إىل يلجؤون فرنسا مثل األوروبية
 املريض جيرب حيث ، العالج لعملية احملتملة املضاعفات تتضمن وثيقة
 جبميع وإخباره إعالمه مت بأنه تؤكد اليت الوثيقة علي اإلمضاء على

 نصحت وقد,  اجلراحية العملية من أنواع أي إجراء قبل التفاصيل
 هذه إىل باللجوء األطباء من أعضائها املهنية واملنظمات اجلمعيات
 من ال األطراف مجيع من قبوهلا يتم مل األخرية هذه لكن الطريقة،
  الصحة وزارة من وال القضاء جملس طرف من وال املشرع طرف
 جملس ال أنه كما اإلمضاء على املريض جترب احلقيقة يف الوثيقة فهذه
 إىل اللجوء األطباء على فرضوا قد التأمني الطب وشركات ياتاخالق
 يقرر لوحده الطبيب فإن احلالة هذه يف فإنه وبالتايل ، الطريقة هذه

 كمبادرة الوثيقة هذه على باإلمضاء املريض من الطلب إىل اللجوء
 ممضاة وثيقة على الطبيب حصول أن من وبالرغم,   شخصية
 وفهم قرأ األخري هذا أن تعين ال ضاملري طرف من عليها ومصادق

 املمكن من أنه يوضح الوثيقة هذه على اإلمضاء إن بل فيها ما كل
 حيظى ال أن خيشى من كل الوثيقة على اإلمضاء على جيرب أن

 املعلومة ا حتاط اليت األمهية واضح بشكل يظهر ما هذا الئق بعالج
 اجلزائر يف العالجية قةالعال واقع أما,  واملريض الطبيب بني العالقة يف

 يطرح مل املرضى حقوق عن احلديث الن متاما خيتلف يكاد فاألمر
 تبقى حني يف العمومية بالصحة املتعلقة النقاشات يف واضح بشكل
 مبمارسات مرهونة العالجي املسار يف املريض و الطبيب بني العالقة

  . القوانني و النصوص و التشريعات إطار خرج اجتماعية
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   المريض و الطبيب بين العالقة في  التناسق عدم
 أية يف جندها ال قد خبصوصية واملريض الطبيب بني الثقة عالقة تتميز
 بني العالقة يف التناسق مسألة تتضمن فهي أخرى ثقة عالقة

يتمتعان  العالقة العالجية  ان طريف معروف هو ما ،لكن شخصني
 أخذنا فإذا,  بينهما الثقة مسألة يف نفكر أن قبل مبكانتني خمتلفتني

ا االعتبار بعني نأخذ فإننا العالقة هذه مكونات  يف متناسقة غري كو
 ال عالقة أمام فنحن  وبالتايل طيب فعل أمام فنحن ،أبعادها كل

 هذه يف واملعرفة االستقاللية مسألة هشاشة حيث من متناسقة
 جلميع وعرضة هش الطبيب مع عالقته يف فاملريض ،العالقة

 واحلساسة الرهافة من خمتلف وبشكل الطبيب أما االحتماالت،
 الفعل ممارسة فصول خالل من املريض مبعاجلة يقبل" واهلشاشة

 رهافة وضعية يف نفسه اآلخر يف هذه الوضعية هو الطيب، والطبيب
 وهشاشة رهافة بينما أفعاله على مبسؤوليته مرتبط وهذا وهشاشة
ا املريض  بالنسبة الشيء ونفس الطبيب،ب كليا صلة ذات فإ

 العالقة هذه يف التناسق عدم كان وإذا املعرفة وكذلك لالستقاللية
 عنصرا يبقى فإنه للمعلومات متساوي تقاسم إىل راجع وذلك متوازن
 العالقة هلذه عقلنة مشروع أي مبقدور ليس اليت العالقة هلذه بنيويا

 الثقة حالة يف تطبيقها ميكن اليت النظريات خالل إلغاؤها،فمن
 كلعبة تشكل الثقة بأن تؤكد العقالين الفعل تبقى نظرية الطبية،

 فان املشاركة حالة ففي وبالتايل ،إسرتاتيجية مصاحل فيها للمشاركني
 اآلخر مؤهالت على تعتمد اللعبة الن اآلخر، سلوك على يؤثر ذلك

 ناءب يف املريض مصلحة االعتبار بعني األخذ يف املتمثل يف الطبيب
  .العالقة

 بأن نتأكد فإننا الطبية احلالة يف للثقة التصور هذا تطبيق حالة يف
 ال الذي القرار يف االختيار وحرية استقاللية تفرتض النماذج هذه

 املصلحة فان آخر جانب ومن,  الطبية العالقة يف كثريا يتجسد
 أن يف مصلحة له فالطبيب واضحة ليست للتعاون اإلسرتاتيجية

 الطيب الفعل يف الثقة كانت إذا. املريض مصاحل االعتبار عنيب يؤخذ
 أي فان اآلخر ترهن عالقة املريض لدخول عقالين اختيار يف تنحصر
 الرتكيز بإمكاننا و العالقة هذه يف النظر يعيد أن ميكن للتعاقد شكل
ا على والنظر للثقة التحفيزية النماذج على أيضا  أخالقي انفعال أ
 فمنح حسابية غري عالقة يف عبارة الثقة تصبح أين املمكن إىل تقودنا
 حالة ويف الثقة يتلقى الذي على معياريا ضغطا ختلق اآلخر يف الثقة

 هذه فقط ليس لكن الطبيب يف للثقة ختصيص هناك,  الطبية العالقة
 أن حيبون ال املرض فالكثري املريض اجتاه معياريا ضغطا ختلق اليت الثقة
 م الهتمام يدفعه  الذي هو الطبيب اجتاه بالثقة إحساسهم يكون
  كفاءته يف و املهنية أخالقياته يف أيضا الثقة يضعون لكنهم

 ليست أخالقي كإحساس ،فالثقة العالقة هذه خصوصية عن بعيدا
 ذلك ، والطبيب املريض بني املتبادلة العالقة مكونات لشرح كافية
 العالقة حالة يف إشكالية هي عةللنجا كتقييم للثقة املعريف البعد الن

 اليت السمعة لشبكة القوية اآلثار اجملال هذا يف معروف و ، الطبية
 من حنوه إرشاده مت فقط ألنه طبيب يف الثقة لوضع املريض تقود
 يف املعرفة تناسق عدم من ينتج شخص من احمليطني به وذلك طرف
 غياب ظل يف الطبيب جناعة تقييم على القدرة الن الطبية العالقة
 ال طبيب أي يف الثقة وضع فان وبالتايل ممكن غري املباشرة املعايري
  ..كفاءته تقييم على القدرة لك بالضرورة يعين

   الخاتمة
وهي  للتحليل مستويات عدة علي يتواجد األبعاد متعدد واقع الثقة

النظام العالجي ف ، أوجهها إحدى ميزات العالقة العالجية مبختلف
, مستقرا نظرا لفقدان العالقة بني الطبيب و املريض للتوازن  غري يبقى

هذه احلالة جتعلنا حنيد عن النظرة البنائية و نتجه إىل القول بان الثقة  
بت بان النظام االجتماعي متغري كمؤشر لتحليل العالقة العالجية تث

بدال و , وازن بني الطرفني خلق بينة هرميةفحالة عدم الت, غري مستقر و 
أن ننتج نظاما تفاوضيا بني أفراد متساويني مت إنتاج حالة من  من

من ميتع بالسيطرة و هو و , ستقرار يف العالقة العالجيةعدم اال
الطبيب انقاد خلف مكاسبه الذاتية اليت توفرها مهنة الطب يف جمتمع 

ما جعل من املريض يعيش حالة من خيبة األمل يف , منتج للمرض 
ول إيل أشبه باآللة اليت تنتجها جمتمعات سلوكيات الطبيب و حت

خيضع ملعايري و قيم استهالكية تساعد على اختالل , الشبكات 
التوازنات ، فالتغري املستمر يف وضعية املريض و ارتفاع نسبة إصابات 
باملرض املزمن أدت إيل حدوث تغري يف العالقة العالجية ، و مل تعد 

لنحو الذي كانت عليه سابقا ، العالقة بني الطبيب و املريض على ا
بل أخذت شكال مغايرا متاما ، فدراستنا للثقة بني طريف العالقة 
العالجية أظهرت بأن املريض تغري و كذلك الطبيب وذلك لكون 

ا عرفت تغريا   .التنظيميةيف جوانبها العلمية و  مهنة الطب يف حد ذا
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  طبيعة مفهوم الذات عند المراهق الراسب دراسيا
  زلوف منيرة. د

  2جامعة الجزائر . قسم علم النفس. استاذة محاضرة 
  

   المقدمة
 من ريناآلخ سلوك و سلوكه تفسري حياول واإلنسان القدمي منذ      
   غريها و الطبيعية ظواهر و أفكاره و معتقداته على معتمدا حوله
 إن اإلنساين السلوك يدرس كعلم احلديث، النفس علم استطاع     

 الذات مفهوم بدأ ،و لقياسه علمية أسس وضع من مكن و يفسره
 لذاته الشخص قبل من فهما و وضوحا أكثر يصبح و ماهيته يتضح

 الذكاء، الوراثة، منها كثرية بعوامل الذات فهومم ويربط ، لآلخرين و
 األقران، مجاعة االجتماعية، التنشئة الوالدين، اللغة، اإلدراك، الوعي،
 مفهوم منو يف دوره منها لكل العوامل وهذه اخل،... واملربني املدرسني
  . تأثريها درجة حسب أمهيتها ختتلف وتبلوره، ولكن الذات

 ،فهو وأسرته الفرد حياة يف كبرية أمهية وذ الدراسي والتحصيل     
 على واحلصول بنجاح متتالية دراسية مراحل جتاوز فقط ليس

 حياته يف جدا هامة جوانب له بل لذالك، تأهله اليت الدرجات
 حتديد وبالتايل واملهنة الدراسة نوع الختيار اإلجباري الطريق بعتباره
 اليت االجتماعية كانةوامل الفرد، به سيقوم الذي االجتماعي الدور
 ومستوى بالنجاح وشعوره لذاته، حيققها، ونظرته سوف
  .اخل...طموحه

 الدراسي التحصيل و الذات مفهوم بني العالقة إىل البحث ويشري    
 إىل يشري اإلجيايب الذات مفهوم إن القول وميكن املراهق لدى

 الفرد يشعر الدراسي التحصيل وأما وكفايته، جبدارته املرء إحساس
 الطموح مستوى من يرفع ،و بالنفس الثقة ويعزز النجاح، و بالتفوق
 وبأنه  قدراته و الفرد بإمكانيات و بالفخر يشعر النجاح أن حيث
 تقدير إىل فاحلاجة متبادل التأثري هذا و واإلجناز النجاح على قادر
 من تتبلور التعليم يف و اإلنسانية احلاجات سلم أعلى يف تأيت الذات
 غالبا و مرموقة اجتماعية مكانة على للحصول املتعلم حاجة خالل

 هذه يفقده الذي الرسوب من اخلوف أو التفوق و بالنجاح ترتبط ما
 به رأيهم و ، عنه اآلخرين رضا للفرد املهم من كذالك ، املكانة
 يشعر فهو االجناز، و للتعلم يدفعه مما املقربني و املعلمني و كاآلباء
  . اجنازه عن برضاهم يستشعر حيث ذاته عن الرضا و باالرتياح

 اجيابية نظرة امتالك إىل حباجة املرء أن) 2003(أبوديا ويرى      
 إمكانياته لتصبح إمكانيات من لديه ما حتقيق إىل ومييل لذاته،
 لذاته تقديره كان اجنازا أكثر املتعلم كان كلما وانه ن واقعية حقيقية

 والتحصيل باالجناز ترتبط الذات حتقيق اىل ةفاحلاج وواقعيا، مرتفع
  )6،ص 2003، دية ابو.( الذات عن والتعبري

 االجتماعية واملكانة األسرة حلم حيقق الدراسي التحصيل أن كما    
 ذلك أكدت كما لذاته الفرد نظرة من حيسن أيضا وهو للفرد،

 بأن) 1989وبرهوم، قطامي( دراسة منها عديدة، دراسات
 مرتفعا األكادميي حتصيلهم يكون املرتفع ذات مفهوم ذوي املتعلمني"

 ارتفاعا يسبب املرتفع الذات مفهوم أن) 2003عساكرة،( ودراسة
 املرتفع األكادميي التحصيل يسبب أن ميكن وكذلك التحصيل، يف

 .متبادلة العالقة أي الذات مفهوم يف إجيابية

  :اإلشكالية حتديد-1
 ويعد ، اإلنسانية الشخصية يف املهمة  األبعاد احد الذات تعد-

 بناء يف األساسي واحملو النفس، علم يف  مركزية األكثر املفهوم البعض
 يف كبريا دورا يلعب فهو لفهمها، املرجعي واإلطار اإلنسانية شخصية
 مفهوم ، وان)2003السالم، عبد حامد( وحتديده السلوك توجيه
 جمموع من ينمو حيث ، االجتماعية التفاعالت نتاج هو الذات
 من سلسلة يف الفرد وضع خالل اآلخرين، مع والتفاعل اخلربات
 ، األبعاد متعددة ذات الفرد عند تتشكل لذا ، االجتماعية األدوار
 والذات االجتماعية والذات العائلية الذات و املهنية الذات فهناك

  )  .  1982جالل، سعد( األكادميية
 من بالواقع احتكاكاته و الفرد اربجت من الذات مفهوم يتكون- 

 اليت والتقديرات واألحكام للعالقة نتيجة أخرى ناحية ومن ناحية
 ذوي من خاصة والتعليم الرتبية مراحل يف به احمليطني من يتلقاها
  .)1992الفتاح، عبد دويدار( حياته يف االنفعالية األمهية

 على تساعد اليت املفاهيم إحدى الباحثني لدى الذات تشكل كما-
 اجملالت يف وخاصة حمدداته على والتعريف البشري السلوك فهم

ا والتكيفية االجنازية،  البشري السلوك ثبات يف األساس وأ

(cattel,1950) 1982جالل، سعد( يف(  
 معرفية نفسية عديدة مكونات على ينطوي مركب مفهوم هو الذات-

 بينها فيما متكاملة متناغمة تعمل... وأخالقية اجتماعية وجدانية
 منذ التكوين يف ويبدأ النهائية املرحلة وتطور منو يف املفهوم هذا ويشري
 واخلربة النضج عمليات بفعل تدرجييا يرتقي مث العمر من األوىل السنة

  .االجتماعية التنشئة والتعليم
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 لدى الذات مفهوم يف واضحا دورا االجتماعية املؤشرات تلعب كما-
 االجتماعي التفاعل خالل من الذات صورة تنمو حيث املراهقني
 الذي فاملراهق ، االجتماعية األدوار من سلسلة يف الفرد بوضع وذلك
 ومهاراته اهتماماته مدرسوه ويقدر والرعاية بالتقبل وسط يف ينشأ

 تكوين يف الواضح األثر له  يكون ذلك كل فان الدراسي ونشاطه
   .(lobane et green 1970) ذاته عن االجيايب املفهوم

 األولياء طرف من واالستهجان للرفض املراهق سلوك يتعرض-
 ومن املناقشة إىل احملاكاة من تنتقل اليت فعله لردود نتيجة واملدرسني
 املراهق جيمع وقد ، الثورة و والتمرد العناد إىل والطاعة السلوك حسن
 ألوامرل رفضه ذلك يف يظهر الوقت نفس ويف معا األسلوبني هذين
 أن ويعتمد بالدراسة يهتم فال وواجباته لدروسه وإمهاله للكبار وعناده
 واثبات مستقبله حتديد من قدراته من الرغم على سيئة نتائجه تكون
 له الذي الدراسي التحصيل السيما املراهق سلوك جيعل ما ،هذا ذاته
 رهونم واملستقبلية، احلاضرة واملهنية التعليمية احلياة يف كبري اثر

 سلوكه عواقب يقدر وال به احمليطني اآلخرين وعن ذاته عن بفكرته
   )1998الفتاح، عبد كاميليا( األوان فوات بعد إال هذا

 حتصيله على وتأثريها املراهق  لدى الذات مفهوم أمهية تظهر-
 الذات مفهوم أن كشفت اليت الدراسات خالل من الدراسي
 يرتبط السليب الذات مفهوم نمااجليد،بي بالتحصيل يرتبط االجيايب

 ، Cooper smith (1966) دراسة بينها ومن الضعيف بالتحصيل
 الديب حممد وعلي   Marsh (1999)  ،(1985)الغريب مدحية

 على األوىل بالدرجة املراهقني وتعليم تربية مسؤولية وتقع ،) 1994(
 اليت ىلاألو  اخلطوة فان لذا ، التوجيه ومستشاري واملعلمني األولياء
 ذاته عن املراهق فكرة على يتعرفوا أن هي ا يقوما أن عليها ينبغي

 بالدروس بدعمه التفكري قبل وذلك واألكادميي العام ببعديها
 يوميا، الدراسة يف الطويلة والساعات بالربامج وإرهاقه اخلصوصية

  .منه متوقع هو مما عكس وحيقق ، نتائجه على سلبا يرجع قد والذي
 حلم حيقق الدراسي التحصيل أن) 1989( وبرهوم قاطمي يشري-

 لذاته، الفرد نظرة من حيسن أيضا وهو االجتماعية واملكانة األسرة
 األكادميي حتصيلهم يكون املرتفع الذات مفهوم ذوي فاملتعلمني
 مفهوم أن دراستها يف) 2003عساكرة،( أشارت وكما ، مرتفعا
 يسبب أن ميكن وكذالك صيلالتح يف ارتفاعا يسبب املرتفع الذات

  .الذات مفهوم يف اجيابية املرتفع األكادميي التحصيل
 مفهوم بني العالقة عن بالكشف  Jocobowitiz (1980)قامت-

 معرفة إىل الدراسة هذه وهدفت واملهنية الدراسية والتفضيالت الذات
 والتحصيل األكادميي الذات ومفهوم اجلنس من كل بني العالقة

 وقد ، الطالب لدى املهنية و الدراسية والتفضيالت وبني األكادميي

 أن املنظرين رأي إيل الدراسة إليها توصلت اليت النتائج استندت
 عالية بصورة وتقرتن ترتبط املبكرة املراحل يف املراهقني مستقبل دراسة

 موقف أمام الفرد يكون عندما اجلنس بنوع ترتبط اليت باالهتمامات
 نفسه يري أن يود اليت الشخصية منط اعتباره يف يضع فان اختبار
  )1992الفتاح، عبد دويدار( املستقبل يف عليها

 العوامل الباحث فيها شخص 1966 عام الراوي مسارع دراسة-
 احلل عن والبحث املعرفة بقصد وذلك الرسوب ظاهرة إيل املؤدية
 ةسن إحصائيات على الباحث اعتمد ، املستقبل يف والسريع السليم

 العاملية الرسوب أسباب بني مث ومن وناقشها حللها حيث 1992
 موجزة بصورة الرسوب أسباب بعض عرض كما املرحلة هذه يف

 عرض األول القسم يف. الرتبية لوزارة التعليمية السياسة كضعف
 وزارة من املسؤولني بعض نظر ووجهات الظاهرة أسباب الباحث
 بعدها وانتقل ، الرسوب ظاهرة شرح مث وأولياء وطلبة ومديرين  الرتبية
 مث الطرق، من تعليميا تنظيما واقرتح املتقدمة الدول جتارب إىل

 املدرسية واإلدارة التفتيش  وضعية إىل تعرض كما املباشرة األسباب
  .)20 ،ص1966الراوي، مسارع(املقرتحات وبعض الثانوية وخرجي

 يف الرسوب لحو    1992سنة  ( Blaise Pierre)ا قام دراسة-
 ال الذين األولياء إيل مث التلميذ إىل التهمة سندت حيث املدرسة
 ويرى ، مالئم وغري مكثف دراسي برنامج وجود حالة يف يتدخلون
ا حد يف املدرسة  رسوب هو املدرسة يف الرسوب أن الباحث  وان ذا
 إيل املؤدية األسباب شرح تستطيع ال واالجتماعية الفرعية احلدود
 وأثار نتائج عدة املدرسي  للرسوب وان لوحدها املدرسي  وبالرس
 األنا تكوين  دورها املدرسة أن حيث ، للتلميذ اجلسمي التطور على

يار يسبب كعائق أصبحت ولكنها    (Frederic gausen.1992)اال
 نتيجة السليب الذات مفهوم تكوين أن على) 2001( الزيات يؤكد-

 يف الضعف من املزيد إيل يؤدي يالدراس التحصيل يف للقصور
 مفهوم يربز وهنا بالنقص الشعور تعميق إيل يؤدي هذا و التحصيل
 اعتبار وعلى الدراسي التحصيل مبستوي ويتأثر يؤثر كعامل الذات

 لتأثريه أو ، لذاته مرغوب تربوي حمرج االجيايب الذات مفهوم أن
  .الدراسي التحصيل مستوى رفع يف املسامهة يف املتوقع

 الذات مفهوم بني مباشرة عالقة توجد انه العديدة الدراسات تثبت-
 اهللا خري  سيد(الظاهر والسلوك واالدراكات األكادميي األداء وبني
 أن أظهرت اليت hughes ( 1967)  دراسة بينها ومن) 1981،

 عند الدراسي التحصيل على تؤثر اليت العوامل من الذات مفهوم
 تتساءل إذ التحصيل  مستوي اخنفاض يف كذالك وتؤثر التالميذ
 الدراسي والفشل ؟ النجاح على املسؤول عن) 1991( هيكوس
 أن وجتيب أنفسهم؟ الطالب أم املعلمون أم  اإلباء؟ أهم للطالب
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 أن إال للطالب التعلم بيئة تأمني عن املسؤولون هم الثالثة األطراف
م ، أنفسهم الطالب قدرات م واهتماما  وعادات ألكادمييةا ومهارا
 مفهوم و الذات كتقدير بالشخصية املرتبطة والقضايا والدراسة العمل
 للطالب املدرسي األداء يف مباشر تأثري هلا يكون والضغوط الذات

  )2005.العمرية الدين صالح(
  : التالية التساؤل طرح ميكن إليه التطرق مت ما خالل ومن
 سليب؟ ذات مفهوم إيل يؤدي املراهق عند املدرسي الرسوب هل

       : الفرضيات
  سليب ذات مفهوم إيل يؤدي املراهق عند املدرسي الرسوب -
  اجلنس حسب الدراسي التحصيل مستوى يف فروق توجد -

   الدراسة أهمية
 املراهق حياة يف الكربى األمهية له الذي الدراسي التحصيل

 بالرتبية نيواملشتغل واملعلمني لألولياء بالنسبة ومستقبلة،حىت
 بالنفع اجملتمع على بالفائدة،يرجع املتعلم الفرد على يعود والتعليم،إذ
 بالتوافق الذات مفهوم  ارتباط مدى معرفة هو  واملؤكد. مستقبال
 كان للمراهق اجيايب ذات مفهوم منى كلما االجتماعي،أي النفسي

 سليم اجتماعي نفسي توافق له

   الدراسة نوع
 األكثر هو و التحليلي الوصفي املنهج البحث هذا اجراء يف اعتمد

 يزود حيث والنفسية والرتبوية االجتماعية اجملاالت يف استخداما
 املدرسية، للظاهرة الراهن الوضع عن حتقيقية مبعلومات الباحث

 وحتليلها، البيانات مجع جمرد عند تقف ال الوصفية والدراسات
 عليها هي اليت صورةبال وحتديدها داللتها، الستخالص وتفسريها

 شفيق،( تعميدها ميكن ائية نتائج على الوصول دف وكيفيا كميا
 ) 108 ص ،1998

   : الدراسة عينة وصف
 السنة مشلت و 30 عددها الثانوية املرحلة طلبة يف الدراسة عينة متثل

 مجيع باجملتمع يقصد ،" بوعتورة توفيق" ثانوي، الثانية السنة و األوىل
 ميكن واحدة خصائص هلم الذين) العناصر أو األشياء أو(  األفراد

 من جمموعة على الدراسة اجراءات تكون لذلك.  مالحظتها
 عينة الباحث خيتار ولذلك اجملتمع، هذا إىل تنتمي اليت الوحدات

 على تساعده و البحث أهداف حتقق حبيث البحث جملتمع ممثلة
 . عشوائية بطريقة البحث عينة اختريت قد و مهمته اجناز

   الدراسة في المستخدمة البيانات جمع أدوات
 اليت األدوات من العديد على اإلطالع وبعد املشكلة طبيعة على بناء

 املتغريات بعض بني العالقة لقياس السابقة الدراسات استخدمها
 لطبيعة املالئمتها وهذا املقاييس أداة على اإلختيار وقع الشخصية

 عن عبارة املقياس و  عليها الدراسات معظم ارتفاق و املشكلة
 تكون االستجابات الستشارة لألفراد تقدم اليت املثريات من جمموعة
 الذي للقدر مؤشرا تعرب اليت و رقمية درجة الفرد إلعطاء أساسا
 ، 2004 ، رجاء(  االختيار يقيسها اليت اخلاصية من الفرد ميتلكه
   ) 336 ص

 العمرية املرحلة مع يتناسب مبا و الذات مفهوم ، مقياس استخدام-
 الثانوي التعليم من الثانية و األول السنة هي و بالبحث املستهدفة

 تعرب عبارة كل و عبارة 16 املقياس يضم و) 19-15( ينب أي
 كافة اجلوانب من بالذات يشمل حديث فعل أو موقف أو صفة عن

  واجتماعية شخصية(

  :االدوات االحصائية
  يباحلسا املتوسط 
   اختبار ت 

  :النتائج حتليل و عرض-
  

الداللة مستوى
 درجة
 احلرية

 ت
اجملدولة

 ت
 احملسوبة

 االحنراف
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

العدد  احلالة

  عند دال

0.05  
28 2 12،22 8،55 48،06  الراسبني 15

6،14 56،86 راسبني.غ 15

 الجدول يبين  

 الرسوب أن لنا يتضح لة وهذاان ت احملسوبة اكرب من ت اجملدو 
 لوقارنا حيث الراسبني عند سليب ذات مفهوم إىل يؤدي املدرسي

  .متوسط الراسبني اقل من متوسط غري الراسبني  أن جند املتوسطات
  الفرضية مناقشة 

 الرسوب من كل بني موجبة ارتباطية عالقة وجود على النتائج أثبتت
   .الدراسي التحصيل يف السليب وتقدير
 السابقة الدراسات مع) 1994( الديب علي حممد دراسة وتتفق
 مفهوم بني طرقة ارتباطية عالقة وجود النتائج اضطرت إذا الذكر
 حتصيلهم مرتفع ذات مفهوم ذو فاألفراد الدراسي والتحصيل الذات

 الدراسي حتصيلهم املنخفض الذات مفهوم ذو بينما جيد، الدراسي
  )1994 الديب علي حممد(  ضعيف
 الفرضية خالل من الدراسة هذه يف عليها احملصل للنتيجة وتفسرينا
م يرجعون الراسبني ثانوي والثانية األوىل السنة تالميذ أن األوىل  رسو
م إىل  ويف النفس يف الثقة كفقدان النفسية العالمات تظهر حبيث ذا

 الدروس فهم وعدم املواد صعوبة حول دائم احتجاج مع القدرات
 ذات مفهوم عنه ينتج قلق يشكل القادم العام الفسل من واخلوف
 االناث من أكثر الذكور عند وهذا الراسبني التالميذ لدى سليب
 التالميذ متيز اليت السمات" 2004 اجمليد عبد حممد" السيد وحيدد

   : هي الراسبني
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  . العقبات على التغلب صعوبة -
   . االستقاللية عدم -
   . تنظيمها و األفكار تناول ضعف -
  . ضعيف أداء -
   . الدروس مع التأقلم و الفهم يف مشكل -

  العام اإلستنتاج
 العوامل أحد على الضوء تسليط احلالية الدراسة حاولت      

 لدى الدراسي بالتحصيل وعالقته الذات مفهوم وهي ،النفسية
 الكثري إهتمام حمل املوضوع هذا الثانوي التعليم من الراسبني التالميذ

 اإلنفعالية العوامل تناولت اليت املختلفة الدراسات يف الباحثني من
 وإدراك بالتحصيل صلة هلا واليت عام بشكل الفرد سلوكيات يف املؤثرة
 عند النظري اجلانب يف قليال احلالية الدراسة توقفت حيث الذات
 املراهقة وموضوع الذات مفهوم وموضوع الدراسي التحصيل موضوع
 متغري كل خصائص يف الباحثني وأراء النظرية املفاهيم بعض لتبني
 مستوى على وإنعكاسها أخرى بالعوامل متغري كل عالقة وكذا

 الراسبني التالميذ عينة على احلالية الدراسة وركزت الرتبوية العملية
 جهة ومن جهة من هذا ثانوي الثانية والسنة والثانية األوىل للسنة
 مفهوم إىل يؤدي الذي املدرسي الرسوب تأثري على  الرتكيز أخرى
 التعليم أن املنطلق من وذلك’ البحث فرضيات حدود يف سليب ذات
 األمم عليها تعتمد طاقة تعترب الذي البشرية املوارد يف اإلستثمار هو
 عواقب ى إل يؤدي قد العملية هذه يف خطأ وأي تقدمها يف

 هذا يؤدي قد وبالتايل’ اإلدراك حيث من الذات وتقدير كالرسوب
 الرتبية وعلوم النفي علم ميدان يف املختصني ة الباحثني تدخل إىل

 النفسية اجلوانب فيها يتناول بالطريقة الرسوب مشكل لدراسة
 الظواهر بعض تشخيص يف بالغة أمهية ذات تكون والثفافية والرتبوية
  .معاجلتها مث املعقدة الرتبوية
  :خاتمة
 الراسب املراهق عند الذات مفهوم طبيعة اسةالدر  هذه يف تناولنا       

 مفهوم يف اجلنسني بني الفرق حتديد ومت ’الدراسي بالتحصيل وعالقته
 مفهوم مقياس بتطبيق ذلك وحتقق’  الدراسي والتحصيل الذات
 النسب النتائج حتليل يف إستخدمنا و’  السنوية املعدالت و’  الذات
  : عن أسفرت اليت و) ت( بارإخت و’ احلسابية املتوسطات و املؤوية

’  الذات مفهوم حسب الدراسي التحصيل يف دال إختالف وجود -
  مقارنة أحسن دراسي حتصيل املرتفع الذات مفهوم لذوي حيث
  .املنخفض الذات مفهوم بذوي
  : بالعربية املراجع

  .1985املعارف، النفس،دار علم راجح،اصول عزت امحد -1

 االطفال،دار عند الدراسة و السلوكية املشكالت و النفسية زغيب،االمراض حممد امحد -2
  .2001،عمان،االردن، التوزيع و النشر
  العريب الفكر الرتبوي،دار و النفسي اخرون،االرشاد و مصطفى يوسف القاضي -3
 التوزيع و للنشر العلمية االوىل،دار النمو،طبعة النفس ،علم حسونة حممد امل -4
  .2008اجليزة،
 الثانية،عامل النفسي،الطبعة والعالج النفسية زهران،الصحة السالم عبد حامد -5

  .1977الكتب،القاهرة،
 الثانية،عامل النفسي،طبعة واالرشاد زهران،التوجيه السالم عبد حامد -6

  .1980الكتب،القاهرة،
 الكتب،طبعة واملراهقة،عامل الطفولة النفس زهران،علم السالم عبد حامد - 7

  .1990اخلامسة،مصر،
 الكتب،القاهرة،طبعة عامل واملراهقة، الطفولة النفس زهران،علم السالم عبد حامد -8

  .1995اخلامسة،
 اجلامعية، لطبعة واملراهق،ا الطفل النفس علم يف اجلمايل،احباث حافظ -9
  .1956دمشق،
 العامة التعليم،املديرية يف خضريني،التسرب جانيت البزارو اهللا عبد حكمت -10

  .1975بغداد، النشر الرتبوي،دار للتخطيط
  .2000العربية،بريوت، النهضة املعاصر،دار النفس املليجي،علم حلمي -11
 اجلامعي،طبعة الفكر املراهقة،دار و الطفولة منو عوض،سيكولوجية ميخائيل خليل -12
  .1984الثانية،
 دار اهات،االجت و الذات مفهوم بني العالقة حممد،سيكولوجية الفتاح عبد دويدار -13
  .1992العربية،بريوت، النهضة
 النشر دار, 5ط,  والرتبوية تانفسية العلوم يف البحث مناهج,  عالم أبو حممود رجاء -14

  .2006, مصر للجامعات
   .1993املعرفة، الدراسي،دار التاخر و االجتماعية منهوري،املنشأة صاحل رشاد -15

ا قذايف،الشخصية حممد رمضان -16 ااخت نظريا  اجلامعة قياسها، اساليب و يارا
  .1993املفتوحة،

 مكتبة املراهق، و الطفل ليندجرين،سيكولوجية كالي هنري و واطسون روبرت -16
  .2004مديويل،
 دار اخلامسة، النفس،طبعة علم و الرتبية يف البحث ملحم،مناهج حممد سامي -17
  .2005التوزيع،عمان، و للنشر املسرية
 و للنشر املسرية دار,  1ط,  التعليم و التعلم سيكولوجية,  مملح حممد سامي -18
  .2001 التةزيع
  .1960املعارف،مصر، الصغار،دار املغريب،احنراف سعد -20
  .1982املعارف،القاهرة، الرتبوي،دار النفس جالل،علم سعد -21
 مذكرة اللفضي، التفاعل عملية على اثره و املعلم لدى الذات كتاش،مفهوم سليم -22

  .2001اجلزائر، الرتبوي،جامعة النفس علم ماجستري
  .1981 ، والنشر،بريوت العربية،للطباعة النهضة الذات،دار اهللا،مفهوم خري سيد -23

   
 طبعة  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات النفسي،ديوان التحليل فرويد،معامل سيغموند -24
  .1985االوىل،
 الثانية،دار واملراهقة،طبعة التطوري،الطفولة النفس جادو،علم ابو على حممد صاحل -25
  .2007للنشر،عمان، املسرية
  .2005 االردن، العريب،عمان، اجملتمع الذات،مكتبة العمرية،مفهوم الدين صالح -26
 معهد الرتبوية الدراسات الرتبوي،قسم اهللا،االمناء عبد الدامي عبد و امحد صيداوي -27
 1982ابلس،الثانية،طر  العريب،طبعة االمناء
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  الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى التالميذ المعرضين للتسرب المدرسي
 دراسة وصفية لتالميذ السنة الرابعة متوسط بوالية مستغانم

 
    سيسبان فاطيمة الزهراء

 جامعة مستغامن –ستاذة مساعدة وأ 2مسجلة بالدكتوراه جبامعة وهران    

  :مقدمة
الدافعية للتعلم من بني أهم مواضيع علم النفس تعترب دراسة 

الرتبوي حيث احتلت حيزا كبريا من البحث والدراسة يف القرن 
العشرين وخاصة يف العقود األخرية منه، مما أدى إىل بناء نظريات 
الدافعية على حنو مستقل عن املواضيع األخرى، وذلك نتيجة 

  .مألمهيتها وتأثريها يف عملية التعلم والتعلي
كما وجد علماء النفس والرتبية أن العملية التعليمية التعلمية 
ّ                                                  تتعر ض لكثري من املشكالت، وترجع اغلبها إىل اخنفاض الدافعية     

ىل ظاهرة التسرب املدرسي، إللتعلم واليت تؤدي يف كثري من االحيان 
ا وإجياد لذا أصبح هذا األ ّ                             مر ظاهرة ال بد  من الوقوف على أسبا             

اسبة لتحسني العملية التعليمية التعلمية ورفع مستوى احللول املن
الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي للتالميذ للحد من ظاهرة التسرب 

  .املدرسي
 النفس علم يف املعاصرة القضايا من زالت وال الدافعية كانت ولقد

 منهم الكثري فقد اهتم  عديدة، لسنوات الباحثني شغلت اليت الرتبوي

           ً               التالميذ نظر ا النعكاسها على  لدى الدافعية إثارة طريقة نع يف البحث
م الرتبوية  التحصيل الدراسي، حيث توصل معظم الباحثني يف دراسا
والنفسية إىل وجود عالقة إجيابية قوية بني الدافعية للتعلم والتحصيل 
الدراسي، وأكدوا على أمهيتها يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو 

 .املدرسة

ل الدراسي يعتمد بالدرجة األوىل على قدرات التالميذ، فالتحصي
حيث ال ميكن للتلميذ أن حيقق درجات عالية من التحصيل إال إذا  
كان لديه دافع قوي للتعلم الذي يدفعه إىل التحصيل اجليد وحتقيق 

    . األهداف املنشودة
  :يف وتتجلى أمهية هذه الدراسة  :أهمية الدراسة_  

لتعليمية وذلك بتوعية األساتذة واملربيني بضرورة حتسني العملية ا_ 
 .استثارة الدافعية للتعلم لدى التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي

إثراء اجملال املعريف حول موضوع الدافعية للتعلم ومدى أمهيتها يف _ 
 .حتسني التحصيل الدراسي

لدى العمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة لتنمية الدافعية للتعلم _ 
التالميذ والتحفيز على حتصيل دراسي جيد للحد من ظاهرة التسرب 

  .املدرسي

دف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة_     :و
الكشف عن العالقة بني الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى _ 
تالميذ املعرضني للتسرب املدرسي يف املرحلة املتوسطة وحتديد الدور ال

 .ية للتعلم يف رفع مستوى التحصيل الدراسيالذي تلعبه الدافع

معرفة الفروق بني اجلنسني يف الدافعية للتعلم ويف مستوى _ 
 .التحصيل الدراسي لدى التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي

توعية األساتذة  بأساليب استثارة الدافعية للتعلم ودورها يف عملية _ 
  .التعلم لتفادي ظاهرة التسرب املدرسي

  :طار النظرياال_ 
  :اشكالية الدراسة_ 

                          ً                               القت الدافعية للتعلم اهتماما  كبريا من قبل العديد من املهتمني 
حالة داخلية تستثري سلوك الفرد وتعمل  باعتبارهايف اجملال الرتبوي 

لة ضرورية للتلميذ، فعن أعلى توجيهه حنو هدف معني، فالتعليم مس
صيته ويفعل دوره يف احلياة طريق التعلم حيقق التلميذ ذاته ويطور شخ

         ً     ولذلك كثريا  ما  ،وعن طريقه يتقدم اجملتمع وتتطور نوعية احلياة فيه
جند بعض املتعلمني متوسطي الذكاء ورغم ذلك يتميزون بتحصيل 
دراسي عال، ونرى متعلمني آخرين من ذوي الذكاء املرتفع ولكن 

ل يف مثل                            ً                       حتصيلهم الدراسي منخفض، وغالبا  ما يكون العامل املسئو 
هذه احلاالت هو ارتفاع أو اخنفاض الدافعية للتعلم، وعليه تطرح 

  :الباحثة التساؤالت التالية
هل كلما اخنفضت الدافعية للتعلم اخنفض التحصيل الدراسي _ 

لدى التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة 
 .متوسط؟

افعية للتعلم لدى التالميذ هل هناك فرق دال إحصائيا يف الد_ 
املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى 

  .ملتغري اجلنس؟
هل هناك فرق دال إحصائيا يف التحصيل الدراسي لدى التالميذ _ 

املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى 
  .ملتغري اجلنس ؟
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  :راسةفرضيات الد_ 
كلما اخنفضت الدافعية للتعلم كلما اخنفض التحصيل الدراسي _ 

لدى التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة 
 .متوسط

هناك فرق دال إحصائيا يف الدافعية للتعلم لدى التالميذ املعرضني _ 
غري للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى ملت

  .اجلنس، ولصاحل االناث
هناك فرق دال إحصائيا يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ _ 

املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى 
  .ملتغري اجلنس، ولصاحل االناث

  :التعاريف االجرائية_ 
  :الدافعية للتعلم_ 

واليت تدفع به إىل  هي الرغبة والطاقة اليت ميتلكها التلميذ      
املشاركة يف عمليات التعلم بشكل فعال وتتمثل يف الدرجة اليت 

  . يتحصل عليها التلميذ يف مقياس الدافعية للتعلم املطبق يف دراستنا
  :التحصيل الدراسي_ 

هو جمموعات الدرجات اليت يتحصل عليها التلميذ يف       
  .انات الرمسيةاالختبارات التحصيلية املدرسية أو يف االمتح

  :التلميذ المعرض للتسرب المدرسي _ 
هو التلميذ الذي يدرس يف السنة الرابعة متوسط والذي يرتاوح       

سنة، مكرر للمرة الثانية واملعرض للطرد من  19 -17سنه ما بني 
املدرسة يف حالة الرسوب ويقل معدله الدراسي يف الفصل الثاين عن 

 .2012 -2011، للسنة الدراسية 10/20

  :مفهوم الدافعية للتعلم_ 
الدافعية مبعناها العام هي حالة داخلية لدى الفرد تستثري سلوكه       

وتعمل على استمرار السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف معني، أما 
الدافعية للتعلم فتشري إىل حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إىل االنتباه 

بنشاط موجه واالستمرار يف هذا  للموقف التعليمي واالقبال عليه
ّ            النشاط حىت يتحقق التعلم، ومن هنا فإن الدافعية تع د  من االهداف   َ                                              
ا أي نظام تربوي، وهلا آثار هامة على تعلم  الرتبوية اهلامة اليت يهتم 

  ).8: 2007دودين وجروان، (   ه الطالب وسلوك
مصدر  وميكن التمييز بني نوعني من الدافعية للتعلم حسب      

ا ومها الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية، أما الدافعية : استثار
الداخلية فهي اليت يكون مصدرها املتعلم نفسه، حيث يقدم على 
            ً                               ً                   التعلم مدفوعا  برغبة داخلية إلرضاء ذاته، وسعيا  وراء الشعور مبتعة 

اليت             ً                                             التعلم، وكسبا  للمعارف واملهارات، أما الدافعية اخلارجية فهي 
                 ً                                            يكون مصدرها خارجيا  كاملعلم أو إدارة املدرسة أو أولياء األمور أو 

                                      ً                      األقران، فقد يقبل املتعلم على التعلم سعيا  وراء ارضاء املعلم أو 
لكسب إعجابه، وللحصول على اجلوائز املادية أو املعنوية وكذا 

  ).435: 2009 أبو عواد،( إرضاء والديه لكسب التقدير واحلب 
  :      بالدافعية للتعلم تتعلق التي اتالدراس_ 

واليت هدفت )  2002( ومن هذه الدراسات دراسة الزحيلي        
إىل الكشف عن العالقة االرتباطية بني الدافعية املعرفية ودافعية التعلم 
ا املتمثلة يف التحصيل  ومن مث عالقتها بعملية التعلم ونتاجا

 استخدام مقياس الدافع الدراسي، لدى طلبة جامعة دمشق، ومت
املعريف، ومقياس دافعية التعلم، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج 

أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف دافعية التعلم بني الطلبة : منها
ذوي التحصيل الدراسي املنخفض والطلبة ذوي التحصيل الدراسي 

نيمات غ(املرتفع لصاحل الطلبة ذوي التحصيل الدراسي املرتفع   
  ).32 – 31: 2012 وعليمات،

  :مفهوم التحصيل الدراسي - 
مقدار ما يكتسبه الطالب من معلومات : "يعرفه فطيم بأنه     

                  ً                أو جمموعة مواد مقدرا   بالدرجات اليت  ومهارات يف مادة دراسية
: 2009املصري، (التحصيلية  حيصل عليها نتيجة ألدائه االختبارات

347.( 

  :بالتحصيل الدراسي تعلقت التي الدراسات_ 
  ):2000( قطامي دراسة_ 

 والصف اجلنس متغريات أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت       

 عينة وتكونت الطلبة، لدى التعلم دافعية يف الدراسي والتحصيل

 النتائج وأظهرت الثانوية، املرحلة يف وطالبة     ً طالب ا ( 324 ) من الدراسة

التعلم  دافعية على املستقلة للمتغريات يةإحصائ داللة ذات فروق وجود
  ).328: 2008البزاز، (

  :االجراءات المنهجية_ 
  :الدراسة االستطالعية_ أ

  :الهدف من الدراسة االستطالعية_ 1
  .ضبط اخلصائص السيكوميرتية ألدوات الدراسة_ 
  .حتديد عينة الدراسة_ 
  :مكان ومدة الدراسة _ 2
 :مكان الدراسة - أ

، التابعة لوالية " زدور حممد " مبتوسطة ة دراستها أجرت الباحث
مستغامن ، وذلك بعد حصوهلا على رخصة الدخول من مديرية الرتبية 

  .لوالية مستغامن
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  :مدة الدراسة - ب 
ومت  16/01/2012 إىل 09/01/2012دامت الدراسة من       

خالهلا تطبيق مقياس الدافعية للتعلم ومجع املعلومات حول نتائج 
لتحصيل الدراسي ألفراد العينة كما قمنا بتفريغ االستمارات والقيام ا

  .باحلسابات
  :عينة الدراسة_ 3

ذكرا و ) 25(تلميذا من بينهم ) 60(تكونت عينة الدراسة من       
أنثى، يدرسون يف السنة الرابعة متوسط، وترتاوح أعمارهم ما ) 35(

  .20012-2011سنة، للسنة الدراسية  19 -15بني 
  :أدوات الدراسة_ 4

  :لقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على    
  :مقياس الدافعية للتعلم _ 
هو مقياس مصمم من طرف األستاذ الدكتور أمحد دوقة وآخرون     

                                                  ّ      من اجلزائر العاصمة، طبق يف الدراسة األساسية بعد أن مت   حساب 
طريق مت حساب صدقه عن صدقه وثباته يف الدراسة االستطالعية، و 

صدق التناسق الداخلي حيث كانت معامالت الثبات مرتفعة بنسبة 
 - 0,846(لكل من األبعاد واملقياس ككل وكانت حمصورة بني 

، أما بالنسبة للثبات فتم حسابه بطريقة التجزئة النصفية  )0,938
وبالتايل املقياس صاحل لالستعمال يف ) 0,918(وبلغ معامل الثابت 

أبعاد   6فقرة موزعة على  50املقياس من  دراستنا، حيث يتكون
  :كالتايل 

  .فقرة 18علىبعد إدراك املتعلم لقدراته وحيتوي  :البعد األول_ 
  .فقرة 13بعد إدراك قيمة التعلم وحيتوي على  :البعد الثاني _

 .فقرات 06عد إدراك معاملة األستاذ وحيتوي على  :البعد الثالث_ 

  .فقرات 04علىملة األولياء وحيتوي بعد إدراك معا :البعد الرابع _
 05علىبعد إدراك العالقة مع الزمالء وحيتوي  :البعد الخامس _

  .فقرات
 04علىبعد إدراك املنهاج الدراسي وحيتوي  :البعد السادس_ 

  .فقرات
  :الدراسة االساسية_ ب
  :المنهج المعتمد في الدراسة_ 1

التحليلي  لوصفي استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج ا      
كونه يتماشى مع طبيعة املوضوع قصد معرفة عالقة الدافعية للتعلم 

  .بالتحصيل الدراسي
  
  

  :مكان ومدة الدراسة _ 2
 :مكان الدراسة _أ

بستة  متوسطات تابعة لوالية مستغامن  أجرت الباحثة دراستها        
"  عتو حممد" ، ومتوسطة " باحلمري حممد " متوسطة : وهم
بن "ومتوسطة " جبلي حممد"ومتوسطة " الرائد زغلول"سطة ومتو 

، وذلك بعد حصوهلا على "  ابن سينا" ومتوسطة " سعدون منور
  .رخصة الدخول من مديرية الرتبية لوالية مستغامن

  :مدة الدراسة_ب 
ومت خالهلا  30/04/2012 إىل 15/04/2012دامت الدراسة من     

ع املعلومات حول نتائج التحصيل تطبيق مقياس الدافعية للتعلم ومج
الدراسي ألفراد العينة كما قمنا بتفريغ االستمارات والقيام 

  .باحلسابات
  :عينة الدراسة_ 3

تلميذا وتلميذة من بينهم ) 102(تكونت عينة الدراسة من      
أنثى، يدرسون يف السنة الرابعة متوسط واملعرضني ) 42(ذكرا و ) 60(

معدهلم الدراسي يف الفصل الثاين عن للتسرب املدرسي، ويقل 
سنة، للسنة الدراسية  19 -17وترتاوح أعمارهم ما بني  10/20

2011-20012 .  
  :أدوات الدراسة_ 4

  :لقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على جمموعة من األدوات وهي
  :مقياس الدافعية للتعلم  _

آخرون هو مقياس مصمم من طرف األستاذ الدكتور أمحد دوقة و     
                                                  ّ      من اجلزائر العاصمة، طبق يف الدراسة األساسية بعد أن مت   حساب 

وبالتايل املقياس صاحل صدقه وثباته يف الدراسة االستطالعية، 
فقرة موزعة  50لالستعمال يف دراستنا، حيث يتكون املقياس من 

  : أبعاد كالتايل 6على 
  .بعد إدراك املتعلم لقدراته: البعد األول_ 
  .بعد إدراك قيمة التعلم: ثانيالبعد ال _
   .عد إدراك معاملة األستاذ: البعد الثالث _

  .بعد إدراك معاملة األولياء :البعد الرابع_ 
  ,بعد إدراك العالقة مع الزمالء :البعد الخامس _
  .بعد إدراك املنهاج الدراسي :البعد السادس _

  :سجل المتابعة للتلميذ_ 
مات حول خصائص عينة البحث، من مت استغالله جلمع املعلو       

حيث السن واجلنس، قوائم أمساء التالميذ، وكذا جلمع املعطيات 
  .اخلاصة مبتغريات البحث، واملتمثلة يف نتائج التحصيل الدراسي
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  : المقابلة_ 
هي أداة من أدوات مجع املعلومات استخدمتها الباحثة من أجل      

  .بيقها للمقياستوضيح التعليمات لعينة الدراسة عند تط
  :المعالجة االحصائية_ 5

لقد استعملت الباحثة يف هذه الدراسة األساليب اإلحصائية        
  :التالية 
 املتوسطات احلسابية. 

 االحنراف املعياري. 

 ر( معامل ارتباط بريسون.( 

  وغــري )مستقلتني(لعــينتني غــري مرتبطتني "ت "اختبـار الفــروق ،
 ).2ن ≠1ن(ـجـممــتساويتني يف احل

  : عرض نتائج فرضيات الدراسة وتفسيرها ومناقشتها_ 6
قامت الباحثة بفرز املعطيات، وجتميعها يف جداول إحصائية          

لتحليلها باألساليب اإلحصائية املناسبة، وذلك بغرض التحقق من 
 :صدق فرضيات البحث، إذ متثلت نتائج املعاجلة فيما يلي

  :الفرضية األولى عرض وتفسير نتائج_ أ
كلما انخفضت الدافعية للتعلم كلما انخفض التحصيل _  

الدراسي لدى التالميذ المعرضين للتسرب المدرسي المتمدرسين 
  .في السنة الرابعة متوسط

يبين نتائج الفرضية األولى المعالجة  ): 01(جدول رقم ال_ 

  ).ر(بمعامل االرتباط بيرسون
نالحظ أن ) 01(من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم  

وهي ) 0,69(احملسوبة قدرت بـ)  ر(قيمة معامل االرتباط بريسون 
ة واليت تساوي ياجلدول)ر(من قيمة معامل االرتباط بريسون  أكرب

) 0,05(وحتت مستوى الداللة) 100(عند درجة احلرية )0,19(

كلما اخنفضت الدافعية للتعلم :    ّ                           فإن نا نقبل فرض البحث الذي يقول
كلما اخنفض التحصيل الدراسي لدى التالميذ املعرضني للتسرب 

ونرفض الفرض ، ابعة متوسطاملدرسي املتمدرسني يف السنة الر 
  .الصفري

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى_ ب
) ر(بعد معاجلة الفرضية األوىل مبعامل االرتباط بريسون        

أظهرت النتائج املتحصل عليها أنه كلما اخنفضت الدافعية للتعلم  
و تعزى هذه النتيجة إىل  .كلما اخنفضت درجات التحصيل الدراسي

ذوي التحصيل املخفض ال حيرصون على املنافسة  أن التالميذ من
   .واالهتمام ألن لديهم دافعية منخفضة وعدم الرغبة يف التفوق

ببحث الفروق العمرية يف ) Lepper )2005وقام ليرب       
الدافعية الداخلية وعالقة الدافعية الداخلية باألداء األكادميي لدى 

ملرحلة الثانوية يف مدارس     ً           طالبا  من طلبة ا) 178(عينة مكونة من 
والية بنسلفانيا األمريكية، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة 
دالة بني الدافعية الداخلية والتحصيل األكادميي، كما بينت الدراسة 
أن الدافعية الداخلية تنخفض لدى الطلبة بزيادة مستوى الصف 

   .)694: 2010العلوان والعطيات،( الدراسي
دراسة الباحثة هالة ذه النتائج احملصل عليها تؤكدها أيضا وه       

يف دراستها حول العالقة بني الدافعية والتحصيل ) 1996(طه خبش 
يف مادة العلوم لتلميذات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية، 
حيث أثبتت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

بني درجات التلميذات ذوات الدافعية  )0,01(مستوى الداللة 
املرتفعة والتلميذات ذوات الدافعية املنخفضة يف التحصيل يف العلوم 

: 2007دوقة وآخرون، (لصاحل التلميذات ذوات الدافعية املرتفعة  
83-84.(  
                                       ّ                   ومن اجلدير بالذكر، أن مفهوم الدافعية للتع لم ظهر يف الدراسات     

                      ّ            لفروق يف حتصيل الطلبة وتع لمهم، وهذا والبحوث الرتبوية ليوضح ا
املتغري قد مت ربطه بعدد من املتغريات الشخصية من أجل التنبؤ 
                                               ّ            بالعوامل اليت تسهم يف تفسري جناح الطلبة يف مواقف التع لم الصفية، 

أول من عين بدراسة هذا ) McClelland  )1985ويعد ماكليالند 
 Attkinson andاملتغري، مث تاله اتكنسنون وفيذر

Feather)1986 ( ما لريد وقد مت التوصل إىل نتائج مؤيدة لفرضيا
                                        ّ                    النجاح والفشل إىل مستوى دافعية الطلبة للتع لم يف املواقف الصفية 

  .)685: 2010العلوان و العطيات ،(
وفيما يتعلق بعالقة الدافعية الداخلية بالتحصيل األكادميي            

لصلة بالعملية التعليمية، أوضحتا وبعض املتغريات األخرى ذات ا
لدراسات وجود عالقة موجبة دالة بني الدافعية الداخلية وكل من 

  
  المتغيرات

  

عدد 
  االفراد

درجة 
  الحرية

  
قيمة 

معامل 
  االرتباط

بيرسون  
  )ر(

  
  الداللة

  اإلحصائية

الدافعية 
  للتعلم

102  100  0,69 

دالة
  إحصائيا

عند 
0,05  

التحصيل 
  الدراسي
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 ,Lepper, 2005; Covington and Mellerاألداء األكادميي 

2001; Yamauchi ,1999   وتوصل بنرتش ودجيورتPintrich 

and DeGroot)1996 ( إىل أن الدافعية لداخلية تعترب أفضل منبئ
لذلك فإن معرفة العالقة بني حتصيل الطلبة ، داء األكادميي للطلبةلأل

إذ يذهب األدب الرتبوي               ّ            ً                 ودافعيتهم للتع لم تعترب أمرا  ذا قيمة تربوية،
                                                      ّ    إىل افرتاض عالقة موجبة متبادلة طردية بني متغري الدافعية للتع لم 
والتحصيل الدراسي، فزيادة الدافعية تسهم يف حتسني التحصيل، 

لم يزيد من فهم الطالب هلدفه ووعيه ملا يريد حتقيقه، لذلك      ّ والتع  
العلوان (  تزداد مثابرته وختطيطه ومحاسه واندماجه يف العمل الصفي

  .    .)690: 2010والعطيات ،
اليت هدفت إىل )  Lavender  )2005أما دراسة الفندر     

ل حتديد درجة العالقة بني الدافعية األكادميية ومستوى التحصي
 (AMS)األكادميي، فقد مت فيها استخدام مقياس الدافعية األكادميية 

فلوريدا ، وقد أشارت  وتطبيقه على عينة من طلبة كليات اجملتمع يف
نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني مستويات الدافعية والنجاح 

  ).   445: 2009بو عواد،أ(  األكادميي
توصل إليها ونتائج الدراسات فنالحظ من خالل النتائج امل         

السابقة بأن الدافعية تؤثر يف عملية التعلم سلبا او اجيابا على حتصيله 
الدراسي، فكلما اخنفضت الدافعية للتعلم اخنفض التحصيل الدراسي 

  . مما يعرض التلميذ للتسرب املدرسي والعكس صحيح
 :عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية_ب

ئيا في الدافعية للتعلم لدى التالميذ هناك فرق دال إحصا_ 
المعرضين للتسرب المدرسي المتمدرسين في السنة الرابعة 

  .متوسط يعزى لمتغير الجنس، ولصالح االناث
يبين نتائج الفرضية الثانية المعالجة  باختبار ): 02(الجدول رقم 

  ).ت(الفروق

احملسوبة " ت"أن قيمة نالحظ )02(من خالل نتائج اجلدول رقم
اجلـدوليـة والتـي " ت"أكبـر مـن قيـمـة )  -3,04(والتـي تسـاوي 

وحتت مستوى الداللة )  100(عند درجة احلرية )  2,70(تـسـاوي 
يوجد فرق : ، لذا فإننا نقبل بفرض البحث الذي يقول) 0,05(

دال إحصائيا يف الدافعية للتعلم لدى التالميذ املعرضني للتسرب 

املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى ملتغري اجلنس، 
  .ولصاحل االناث، ونرفض الفرض الصفري

أن قيمة املتوسط ) 02(كما يتضح لنا من اجلدول رقم        
أكرب من قيمة املتوسط ) 98,33(احلسايب لإلناث واليت تساوي 
وجود فرق مما يدل على ) 80,95(احلسايب للذكور واليت تساوي 

  .بني الذكور واإلناث يف الدافعية للتعلم لصاحل اإلناث
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية

أظهرت النتائج ) ت(بعد معاجلة الفرضية الثانية باختبار        
املتحصل عليها أن هناك فرق دال إحصائيا يف الدافعية للتعلم لدى 
التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة 

  .متوسط يعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل االناث
حيث ) 1998(كما تتفق مع دراسة حممد علي مصطفى        

تناولت الدراسة موضوع الدافعية املدرسية لدى طالب كلية الرتبية 
بالعريش وذلك حسب متغريات اجلنس التخصص واملستوى 
الدراسي، واليت أسفرت نتائجها عن و جود فروق يف الدافعية بني 

  ).88: 2007دوقة وآخرون، (  الطلبة والطالبات لصاحل الطالبات
اليت  ( 1995 ) تائج مع نتيجة دراسة العمروتتفق هذه الن        

توصلت إىل وجود فروق ذات  داللة إحصائية يف الدافعية الداخلية 
  ).464: 2009أبو عواد،(تعزى للجنس 

إذ تبني من خالل دراستنا املتوصل إليها والدراسات السابقة أن      
كن ومي، اإلناث أكثر ميال من الذكور فيما يتعلق بالدافعية للتعلم

إرجاع توصلنا إىل وجود فروق بني اجلنسيني يف  مستوى دافعية التعلم 
إىل إقبال التالميذ على اجتياز امتحان شهادة التعليم املتوسط، 
حيث الحظت الباحثة الرغبة واإلصرار لدى اإلناث على نيل 
الشهادة واالنتقال إىل الثانوية، وهذا يفسر بالنظر إىل ما تقدمه 

ع لإلناث من توجيهات تعلق بالشهادة املدرسية األسرة واجملتم
  .              ً            باعتبارها سالحا  يف يد كلمنهن

فالدافعية للتعلم ختتلف من فرد آلخر كما ختتلف باختالف         
ا، فالدافع للتعلم  اجلنس يف املواقف التعليمية املختلفة اليت ميرون 

ون عند الذكور قد ال يستثار بنفس الطريقة عند اإلناث حيث تك
لديهن ميل ورغبة أكثر سعيا لتحقيق هدف معني  ورمبا يعود ذلك 
ن على التعلم بسبب منط  إىل أن اإلناث يزداد مستوى دافعيته ومثابر
التنشئة االجتماعية السائد، والذي يركز على أمهية الدراسة بالنسبة 

  .إىل الفتاة
للتعلم                              ً                وميكن تفسري هذه النتيجة اعتمادا  على نظرة اإلناث       

على اعتبار أنه على درجه بالغة من األمهية لتحقيق النجاح واالرتقاء، 
وحتقيق مكانه اجتماعية مرموقة، وحماوله لتغيري االجتاهات السلبية 
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حنوهن، مع عدم إغفال دور العوامل الثقافية يف البيئة األردنية وأثرها 
يئة الظروف املناسبة لزيادة دافعية اإلجناز لدى ا إلناث، مما يف 

ُ                                 يسمح بالقول بأن األ سرة األ ردنية حتث وتشجع اإلناث على التفوق        ُ                  
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة ال ختتلف مع أي ، واالمتياز يف األداء

غنيمات وعليمات، (  من الدراسات السابقة حول هذه النتيجة 
2012 :48.( 

  :عرض وتفسير نتائج الفرضية الثالثة_
ائيا يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ هناك فرق دال إحص_ 

املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة متوسط يعزى 
  .ملتغري اجلنس، ولصاحل االناث

يبين نتائج الفرضية الثالثة المعالجة  باختبار ): 03(الجدول رقم 
  ).ت(الفروق

 
 
 

بة احملسو " ت"أن قيمة نالحظ )03(من خالل نتائج اجلدول رقم 
اجلـدوليـة والتـي " ت"أكبـر مـن قيـمـة )  -3,24(والتـي تسـاوي 

وحتت مستوى الداللة )  100(عند درجة احلرية )  2,70(تـسـاوي 
هناك فرق : ، لذا فإننا نقبل بفرض البحث الذي يقول) 0,05(

دال إحصائيا يف التحصيل الدراسي لدى تالميذ املعرضني للتسرب 
 السنة الرابعة متوسط يعزى ملتغري اجلنس، املدرسي املتمدرسني يف

  .ولصاحل االناث، ونرفض الفرض الصفري
أن قيمة املتوسط ) 03(كما يتضح لنا من اجلدول رقم      

أكرب من قيمة املتوسط ) 11,73(احلسايب لإلناث واليت تساوي 
وجود فرقبني مما يدل على )10,66(احلسايب للذكور واليت تساوي

  .يف درجات التحصيل الدراسي لصاحل اإلناث الذكور واإلناث
  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة_ 

أظهرت النتائج ) ت(بعد معاجلة الفرضية الثانية باختبار        
املتحصل عليها أن هناك فرق دال إحصائيا يف الدافعية للتعلم لدى 
التالميذ املعرضني للتسرب املدرسي املتمدرسني يف السنة الرابعة 

  .وسط يعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل االناثمت

فقد أظهرت وجود فرق ذي داللة إحصائية لصاحل عينة اإلناث،      
وقد تعزى هذه النتيجة إىل القيود االجتماعية اليت يفرضها اجملتمع 
على اإلناث يف هذه املرحلة العمرية حيث حتدد الثقافة االجتماعية 

ن، بينما متنح الذكور حرية  احلركة والتفاعل واالتصال، وتكوين عالقا
العالقات املختلفة مما يصرف أنظارهم عن الدراسة بعض الشيء يف 

دودين ( حني تتفرغ اإلناث للدراسة ومتابعة الواجبات املدرسية  
  ).  144 -143: 2012وجروان،
وميكن إرجاع تفوق اإلناث على الذكور يف درجات التحصيل        

التخلص من النظرة و إىل حماولة االناث إىل اثبات وجودهن يف اجملتمع 
اإلمهال والتفرقة اليت تعانيه يف  السلبية املوجهة إليهن، وال سيما

اجملتمع بينها و بني الذكر، هلذا تسعى وراء حتصيل دراسي جيد 
ميكنها من احلصول على الشهادة باعتبارها سالحا يف يدها، بينما 
م يفتقرون إىل  الذكور يعود سبب اخنفاض حتصيلهم الدراسي إىل أ

 -إىل العملية التعليميةالدافعية للتعلم نتيجة النظرة السلبية احلالية 

                                  ً              ً            التعلمية باعتبارها غري جمدية اقتصاديا  وال تشكل مطمحا  للطلبة وال 
  .سيما الذكور منهم، ألسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية

  :الخاتمة_ 
هتم املختصون يف ميدان الرتبية وعلم النفس بالتحصيل إ       

لدراسية، فهو ناتج الدراسي، ملا له من أمهية كبرية يف حياة التلميذ ا
عما حيدث يف املؤسسة التعليمية من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة 
ملهارات ومعارف وعلوم خمتلفة تدل على نشاطه العقلي املعريف، 
فالتحصيل يعين أن حيقق الفرد لنفسه يف مجيع مراحل حياته املتدرجة 
 واملتسلسلة منذ الطفولة وحىت املراحل املتقدمة من عمره أعلى
مستوى من العلم أو املعرفة، فهو من خالله يستطيع االنتقال من 
املرحلة احلاضرة إىل املرحلة اليت تليها واالستمرار يف احلصول على 

  .العلم واملعرفة
إن للمدرسة عددا من الوظائف واألهداف مجيعها تدور حول      

تنمية وتوجيه التالميذ بالصورة اليت تسمح لكل منهم أن ينمو 
تفاعل مع جمتمعه، لذلك تتعدد أهداف املدرسة وأبرزها هو رفع وي

  .مستوى التحصيل الدراسي
وال شك أن البحوث النفسية والرتبوية تقدم إىل حد كبري        

االسس العلمية للممارسات الرتبوية واملدرسية حىت حتقق الرتبية 
حصيل هدفها يف التنمية الشاملة املتكاملة للتالميذ، ولقد كان للت

نفسية اهتمام خاص وموضوع لبحوث  -الدراسي كظاهرة تربوية
ودراسات متعددة ، فنجد أن بعض اجلهود اجتهت إىل البحث عن 
املتغريات العقلية املرتبطة بالتحصيل الدراسي، وهناك جهود أخرى 
اجتهت حنو البحث عن املتغريات الدافعية واالنفعالية واالجتماعية 
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دراسي يف الوقت الذي اجته الباحثون إىل إجراء املرتبطة بالتحصيل ال
م حول إمكانية التنبؤ مبستوى التحصيل الدراسي يف ضوء  دراسا

ما توصلنا إليه يف دراستنا عن وجود عالقة وهذا املتغريات املرتبطة به، 
التحصيل الدراسي  عند املراهقني و   اجيابية بني الدافعية للتعلم

  .توسطةاملتمدرسني يف املرحلة امل
هلذا واجه كثري من العاملني يف امليدان الرتبوي واملهتمني        

بشؤون األبناء من اآلباء واألمهات بعدم وجود رغبة التعلم يف  كثري 
ذا االجتاه  من األحيان لدى التلميذ حنو التعلم واستمرار هذه الرغبة 

اية املطاف إ ىل التسرب السليب تقلق املعلمني واآلباء وقد تؤدي يف 
  .من الدراسة أو إىل الضعف الدراسي

  :اقتراحات_ 
يواجه كثري من املعلمني واملربيني يف احملال الرتبوي واملهتمني         

ذا  بشؤون املتعلمني بنقص الدافعية للتعلم لذا وجب االهتمام 
  :اجلانب وعليه جيب

ى على املعلم االطالع بأساليب استثارة الدافعية للتعلم لد_ 
املتعلمني من أجل توظيفها يف العملية التعليمية قصد بلوغ وحتقيق 

  .األهداف الرتبوية
توفري بيئة تعلمية مساعدة على التعلم مع تقدمي التعزيزات _ 

واملكافآت اليت تلعب دورا مهما يف دفع التلميذ للتعلم والتحصيل 
  .اجليد
من احملفزات                                            ً أن يعىن املعلم  اختيار األنشطة اليت تتضمن شيئا  _ 

الرغبة يف التعلم، حبيث ة مثل التحدي، وحب االستطالع، و التعليمي
املتعة،      ً    ً                   م جوا  مرحيا  يبعث على الرضا و تستثري اهتمام التالميذ وتوفر هل

  .مما يساعد على رفع مستوى أدائهم وزيادة حتصيلهم الدراسي
علم  للت إجراء املزيد من الدراسات لدراسة العالقة بني الدافعية_ 

  .والتحصيل الدراسي لدى عينات أخرى و صفوف دراسية أخرى
سبق من خالل احتكاكنا بعينة البحث ميدانيا جند أن يف  مما     

 اليتهقني و اهذا الزمن تكثر الضغوط النفسية للتالميذ املتمدرسني املر 
وبالتايل ضعف التحصيل ولذلك جيب  ،ىل تدين الدافعيةإتؤدي 

ر مسببات سوء التوافق ومسببات تدين الدافعية األخذ بعني االعتبا
لتقليل منها أو القضاء عليها لضمان حياة أسرية مدرسية جيدة 

  .للتلميذ املتمدرس اليت يعترب رجل الغد
  :قائمة المراجع_ 
، سيكولوجية الدافعية للتعلم، ديوان املطبوعات )2011(أمحد دوقة وآخرون، _1

 .عكنون، اجلزائر اجلامعية، الساحة املركزية ، بن

، العالقة بني الدافعية )2010(أمحد فالح العلوان وخالد عبد الرمحان العطيات، _ 2
   .الداخلية االكادميية والتحصيل االكادميي، جملة اجلامعة االسالمية ، األردن

، أثر تطبيق برامج التسريع )2007(ثريا يونس دودين وفتحي عبد الرمحن جروان، _ 3
الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات للطلبة املوهوبني يف األردن، جامعة واإلثراء على 

  .عمان العربية للدراسات العليا، ايلول
، أثر تطبيق برامج )2012(ثريا يونس دودين وفتحي عبد الرمحن جروان، _ _ 4

 يف التسريع واإلثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات لدى الطلبة املوهوبني
( األردن، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد السادس والعشرون 

  .، كانون الثاين)2
، أثر استخدام )2012(خولة عبد الرحيم عودة غنيمات وعبري راشد عليمات، _ 5

برنامج إرشاد مجعي للتدريب على املهارات الدراسية يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي 
ية، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد العشرون، العدد والدافع

  . يونيو 51ص  – 23الثاين، ص 
 (AMS)، البنية العاملية ملقياس الدافعية االكادميية ) 2009(فريال أبو عواد، _6

 دراسة سيكومرتية على عينة من طلبة الصفني السادس والعاشر يف مدارس وكالة الغوث
  .دمشق)  4+ 3(  ، العدد 25جملة جامعة دمشق، اجمللد يف األردن، ) األونروا(
، العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم والتحصيل األكادميي )2009(حممد املصري، _ 7

لدى طالب وطالبات كلية العلوم الرتبوية جبامعة اإلسراء اخلاصة، جملة جامعة دمشق،  
  ).4+3( ، العدد  25اجمللد 

، استخدام أمنوذج التحري اجلماعي يف مادة األحياء )2008(يفاء هاشم البزاز، ه_ 8
، )15(لة الرتبية والعلم ، اجمللد وأثره يف الدافع املعريف لطالبات الصف اخلامس العلمي، جم

  .، كلية الرتبية، جامعة املوصل)3( العدد 
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 .الضطرابات السيكوسوماتيةالضغوط المهنية و عالقتها با

 .عباسة أمينة

  منصوري مصطفى . ، تخصص القياس والتقويم المشرف د 02جامعة وهران مسجلة دكتوراه
  :مقدمة

و صعوبة التكيف مع  يالتغري االجتماعتعقيد احلضارة و سرعة  إن 
هدا العصر بعصر القلق ية تسم إىلالتشكل احلضاري السريع أدى 

يقول الدسوقي العصر احلديث و  األفرادكثري من نتيجة الصراع عند ال
نعيش يف عصر ينفرد بأوضاع  ألننابأنه عصر الضغوط النفسية 

تغريات  إىلأحداث مثرية ،حيث أن التطورات التكنولوجية اليت أدت و 
من تغريات يف القيم ،جعلت  ااجتماعية و اقتصادية و ما ارتبط 

يهدد  الذياالضطراب النفسي املثرية للقلق و  باألحداثالعامل يعج 
النفسي و اجلسمي و املادي و االجتماعي للفرد،حيث أصبح  األمن

وبدلك فان ).44ص-يالدسوق(تعرضه للضغوط أمر ال مفر منه
 النواحيالضغوط اليت يتعرض هلا الفرد تؤثر على سلوكه يف الكثري من 

ا قد تسبب له الكثري من االضطر  ابات االنفعالية و الشخصية كما أ
السيكوسوماتية حيث كان مرضى قرحة املعدة أكثر تأثرا بأحداث 

األسرية  باألحداثالعمل بينما كان مرضى الربو أكثر تأثرا 
 ).39ص-حسن عبد املعطي(واملنزلية

  :اإلشكالية
إن الضغوط كظاهرة نفسية يف ازدياد بني املوظفني و املنظمات يف 

معلوماتية نتيجة التقدم حني يشهد عصرنا احلديث ثورة معرفية و 
التكنولوجي الذي يلعب دورا كبريا يف حتقيق الرفاهية البشرية باملقابل 

بدلك و  ،ا و خاصة ما يرتبط منها بالعمل والوظيفةتزداد احلياة تعقيد
تعترب ف ،وط مهنا عديدة منها مهنة التدريسمست ظاهرة الضغ
ا هي حجر الزاوي األستاذالضغوط اليت يقع  ة يف كل حتت وطأ

االضطرابات سيكوسوماتية فاملواقف املتكررة للضغوط يكون هلا تأثري 
عليه، ولكن يرتتب على ذلك تأثريات سلبية يف حياته جتعله يعجز 

أعراض جسمية وغري ذلك من  وتظهرعلى التفاعل مع اآلخرين 
اختالل الصحة النفسية  إىلنواحي االختالل الوظيفي مما يؤدي 

 أساندةهي الضغوط لدى  هلالتالية  شكاليةاإلومن هنا نطرح .
  باالضطراب السيكوسومايت؟ اإلصابةسبب يف الالتعليم املتوسط هي 
  :أهداف الدراسة

  .وفري أدوات علمية للدراسات والبحوث النفسيةت -
الكشف عن العالقة بني الضغوط املهنية واالضطرابات  -

  .السيكوسوماتية
االختبارات لألخصائيني مما  سد حاجات البحث النفسي بتوفري -

 .يساعد يف تطوير اجلانب الكمي والكيفي الختبارات جديدة

  :أهمية الدراسة
اليت جيب دراستها إن مشكلة الضغوط تعد من املشكالت اهلامة  -

الطرق ملواجهتها أو التعايش معها بشكل يقلل من ومعرفة السبل و 
ا   .حد

يعاين منها أساندة التعليم معرفة االضطرابات اليكوسوماتية اليت  -
  .املتوسط

  :لمصطلحات البحث اإلجرائيالتعريف 
هي ردود أفعال عضوية يف احد أجهزة  :االضطراب السيكوسوماتي

  .اجلسم ذو جذور نفسية 
اجلسمي والنفسي  اإلجهادهو حالة  :تعريف الضغط المهني

  .ها واملشقة اليت تلقى على الفرد مبطالب وأعباء عليه أن يتوافق مع
هي املشكالت اليت يواجهها الفرد يف : تعريف المواقف الضاغطة 

  . موقف معني 
  :النظري و الدراسات السابقة اإلطار

يقوم على  السيكوسوماتية لالضطراباتالسيكولوجي  التفسريأن 
أو تعبري عام عن توتر ، شبعة                       ُ عبري عن طاقة حبيسة غري م  ا تأساس أ

أشبه باألعراض العصابية  وهيئل املباشرة  يتم التعبري عنه بالوسامل
صابون  ُ ي   الذيناألفراد كما أن وإن اختذت صورة التعبري اجلسمي ،  

قد يكونون مهيئني أكثر من غريهم للتعبري  االضطراباتمبثل تلك 
 ، رمزيذه األعراض دور وقد يكون هلالتعبري السلوكي ،  عناجلسمي 

د إىل ضعفه التكويين بقدر أي أن إصابة عضو معني يف اجلسم ال يعو 
وظيفة هذا العضو هلا عالقة باملوقف اإلحباطي الذي  أنما يعود إىل 
اختلفت العوامل املسببة و )الربوأزمة (مثل  االضطراباتسبب هذه 

يبقى و لالضطراب السيكوسومايت وذلك باختالف العلماء حوهلا
جي حيث رائد هذا االجتاه الفسيولو  Pavlovالروسي بابلوف العامل 

اعتمد يف دراساته على ردود الفعل اجلسدية أمام املثريات اخلارجية، 
فنظريته تلتزم بالتفسري الفسيولوجي للظواهر النفسية، وترفض 

محمد (التفسريات املتعلقة بفردية الشخص وأحاسيسه اخللفية 
و يرى العامل كانون أن كافة  ) 20ص  – 1992 –النابلسي 

ملهددة للشخص، تضع اجلسم يف حالة االنفعاالت واملواقف ا
استفسار، حبيث ال تتوقف ردة الفعل أمام االنفعال على تفكري 
الشخص بل تتعداها إىل ردة فعل جسدية تسبق االنفعال النفسي، 

ليدز حيث أثبتت دراسة . وتؤدي إىل إحداث تغريات جسدية
 أن مجيع املصابني بزيادة إفرازات التريوكسني هم مرضىوهويتبون 
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سبق هلم أن تعرضوا ألزمات وضغوط واضطرابات نفسية عنيفة وقد 
                                ّ           بدراسة صحة الفرد النفسية، وما متر به من خربات  كانوناهتم 

وأحداث، فاملواقف االنفعالية اليت يتعرض هلا اإلنسان تؤدي إىل 
مثبتا أن  كانونجتربة  Bardبار كما أعاد العامل . تغريات فيزيولوجية 
هليبوتاالموس ما حتت املهاد، حيفظ له ردود احتفاظ الكلب با

 Papezمث جاء . األفعال،وبذلك اهليبوتاالموس هو مركز االنفعاالت
تكوين دماغي يقع حتت اللحاء بالقرب (ليثبت أمهية اجلهاز البيميب

القسم الدماغي املتخصص (واملسيخ األنفي ) من اهليبوتاالموس
إىل  Selyeل العامل سيلي وتوص.  يف تلقي االنفعاالت) حباسة الشم

مفهوم الضغط النفسي وذلك عقب دراسته لتأثري الشدة على احليوان 
وحتديد ردود األفعال اجلسدية اليت حتدثها لدى احليوان مما ادى إىل 
                                                   ّ         إطالق سيليم نطرية التناذر العام للتكييف وفيها يقسم رد ة الفعل 

  :اجلسدية أمام اإلرهاق إىل ثالثة مراحل هي كالتايل
مرحلة املقاومة، مرحلة و  .ستعداد وتنقسم إىل فرتتنيمرحلة اال

االستنفاذ وتتميز باستنفاذ قدرات اجلسد على التكيف مع عوامل 
الشدة، مما جيعل اجلسم عاجزا عن التفاعل أو حىت إعطاء اجلواب 
على هذه املهيجات و تؤدي هذه املرحلة إىل املوت يف حال 

  :امل الشدة على النحو التايلعو  سيلياستمرارهاحيث يصنف 
احلوادث، اآلالم ،اجلروح واإلصابات  :العوامل الجسدية – 1

  .اخل... اجلسدية واإلثارات اجلسدية املزعجة ، والربد 
ماك النفسي ،املخاوف على  :العوامل النفسية – 2 القلق، اال

دد احلياة  أنواعها ،الوحدة ،اإلرهاق الفكري واملواقف اخلطرة اليت 
  .اخل... 

املشاكل املهيجة ،الظروف احلياتية  :العوامل اإلحتماعية – 3
واملعيشية الصعبة ، اخلالفات العائلية ، صعوبة العالقات االجتماعية 

       ّ      تظهر كرد  فعل . اخل ... بني األشخاص ، العزلة االجتماعية 
  .للمثريات إذن املرض نتيجة للدفاع ضد العوامل

العمليات املعرفية بالعمليات  )1980(إدوارد و شابرو و يربط
الفسيولوجية، فهناك عالقة بني األفكار لدى الفرد باالضطراب 
ّ                                الوظيفي والسلوكي لديه، حيث مير  بسلسلة من العمليات املعرفية من                              
انتباه وإدراك وحتليل وختزين واسرتجاع للمعلومات إىل استجابة يشعر 

  .ا الفرد
أن عامل االستعداد  )katekan )1980و davids وأكد كال من   

وعامل التعلم من العوامل املهمة يف االضطراب السيكوسومايت، 
ة حتدث مثل زيادة فعندما يستثار شخص، فإن تغريات ذاتية عصبي

ولو ).100فيصل الزراد ص (اخل ...ضربات القلب، وسرعة التنفس
أخذت بعض املواقف احليادية صفة االستمرار وحدوث تدعيم 

ا ختتار من بني ردود الفعل االنفعاالت، إلحدى ا الستجابات فإ
فمثال طفل خياف الذهاب إىل املدرسة فتضطرب معدته و يذهب 

) اضطراب املعدة( فإنه يتعلم هذه االستجابة) تعزيز( إىل املنزل للراحة
 Alexander الكسندرويشري .ومبرور الوقت تنمو لديه القرحة املعدية

وماتيك التحليلية، إىل أن هذه مؤسس املدرسة البسيكوس
  االضطرابات أو األمراض اجلسمية حتدث نتيجة صراع نفسي جيعل

                        ّ   ، فعقدة الفراق عن األم تو لد كل عقدة معينة مرتبطة مبرض معني
  .الربو واالنفعاالت املكبوتة تكون مرتبطة بأمراض معينة

كما اعترب أن االنفعاالت وإن كانت السبب املباشر للمرض     
ا ليس السبب الوحيد بل البد من منع  توفر شروط الع ّ            ضوي غري أ                                         
 .واالجتاهات االنفعالية .البنائي االستعداد الوراثي والتهيؤ:ث وهيثال

أن لبعض الصراعات  الكسندروقد افرتض . قابلية العضو وهشاشته
خاصية التأثري على أعضاء معينة ، فاخلوف والغضب ينعكسان غالبا 

ية، يف حني أن مشاعر التعبئة واحلاجة للحماية على القلب واألوع
إن الكسندر يرفض تصنيف . ينعكسان غاليا على اجلهاز اهلضمي 

ألنه يرى أن املرضى املصابني  دنبارالشخصيات اليت وضعت من قبل 
باملرض الواحد ميلكون مسات مشرتكة ولكنهم ال ميلكون شخصيات 

ة   Dunbarندر دنبار أما فل .)46ص   –محمد النابلسي (متشا
ن االضطرابات السيوكوسوماتية هي نتاج حلاالت انفعالية الشعورية فا

خاصة بكل اضطراب يتم كبتها مث تفريغها عن طريق عضو معني 
، فاإلحباط والرغبات االعتمادية طبيعة االنفعاالت املكبوتةيتفق و 

يت دفاعية جسدية ال تاملعدة بآليالدى الفرد يرتبط باإلصابة بقرحة 
تتيح له مقاومة املرض والفريوسات واجلراثيم، أي له مناعة إال أن 
توطيد هذه اآلليات يتم من خالل تفعيل العالقة الوجدانية الثنائية ، 
األم والطفل وذلك لتكوين جهاز نفسي متوازن مع ظروف احلياة 

املرض العضوي وسيلة  Martyكما يعترب.القائمة على احلركة والتعبري
ئل البديلة اليت تعلمها الفرد لتحقيق التوازن احليوي، فالفرد من الوسا

يتعرض ملواقف دائمة اإلثارة الشعورية والالشعورية مما تتيح بدورها 
ضغوطات تولد استجابات لتصريف الطاقة من أجل إعادة التوازن 

روافي –رسالة ماجستير في علم النفس العام (واحلفاظ عليه
 -تية وعالقتها باغتراب الذاتاألعراض السيكوسوما -زهور

  )34ص  – 2005 -جامعة وهران
أن كافة النظريات النفسجسمانية  سامي علييف حني يرى    

املستوحاة من التحليل النفسي تفرتض ببساطة وجود تطورات 
داخلية، يفرتض فيها أن تربز سبب ظهور العضوي الذي يعترب ترمجة 

رض العضوي هو التعبري لصراع نفسي من خالل اجلسم،مبعىن أن امل
اإلجيايب أو السليب عن حالة نفسية نضفي عليها حقيقة 
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مع تعدد وجهات  ).10ص  - 2004سامي علي (موضوعية
ا تتفق على أن التوترات النفسية  النظر داخل املنظور التحليلي فإ
وخربات الطفولة وضغوط احلياة حتدث تأثريها يف جانبني من حياة 

مي يف شكل أمراض من قبيل القرحة والربو الفرد اجلانب اجلس
من قبيل القلق و االكتئاب اخل، واجلانب االنفعايل ...وأمراض القلب 

إن لكل مرض سببا نفسيا أدى إليه وساهم يف .  والفزع
تطوه،فاالنفعاالت والقلق إىل جانب بعض العوامل اليت تساعد يف 

 تاجسونيرى . تعجيل االضطراب السيكوسومايت لدى الفرد
أن حياة اجلنني داخل الرحم تتأثر باحلياة االنفعالية ) 1953(ولستر

لالم وباحلياة اجلسمية والبيئة الداخلية واخلارجية، حيث أن 
االضطراب النفسي لألم يؤثر على إفراز الغدد و تغري الدم 

ّ        أن  نوعية  الكسندريرى .  )73عصام ألصفدي ص (وتركيبه  
نوعية االضطراب الوظيفي العضوي االضطراب االنفعايل تؤثر على 

)208 - 1982 – Henti  (  فقد تكون االنفعاالت غري السارة،
كاخلوف والغضب بالغة الضرر إذا أصبحت مزمنة معاودة كأن 
ينقلب اخلوف إىل قلق دائم وقد يصبح الغضب اعتداءا أو ممارسة 
لعواطف غري سارة إىل أمراض جسمية نفسية من أنواع خمتلفة تؤدي 

 –عبد الرحمان العيسوي (  تعطيل وظائف اجلسم كاهلضمإىل
ذه املقولة أن نوعية االضطرابات   ) 195ص  – 1994 ويقصد 

االنفعالية يف اختبار العضو املصاب هو حتديد الصدمة النفسية اليت 
ا الشخص لعدم قدرته على مقاومتها وتقبلها شعوريا، حماوال وراء  مر

.  لصراعاته النفسية لتحقيق توازنه النفسيذلك جتسيد أسلوبا شعوريا 
مسات الشخصية  Hallidayهيلديوحيدد العامل النفسي 

ا شخصية جد حساسة، معرضة للصدمات  السيكوسوماتية بأ
النفسية كثريا واجلهاز النفسي غري مسلح إلبعاد بعض الصراعات، 
فتفزع هذه األخرية عن طريق اجلهاز احلشوي، فتجد املريض 

ومايت مثال ال يبكي ويشكو من إصابة الربو وال يعرب عن السيكوس
ا . غضبه فيعاين من ارتفاع الضغط أو الروماتيزم ففي دراسة قام 

حول ضغوط احلياة وعالقتها  ) 1992(إبراهيم أحمد إبراهيم 
ببعض األمراض السيكوسوماتية لدى عينة من مرضى مستشفى محد 

ني ضغوط احلياة وظهور العام بدولة قطر للكشف عن العالقة ب
األمراض السيكوسوماتية تكونت العينة من جمموعة املرضى 

مرضى (فئات  4مريض وقسمت إىل  40السيكوسوماتيني وعددها 
مرضى القولون العصيب ومرض  –مرضى ضغط الدم  –السكر 

السكر  ىتأثري مرضوأسفرت الدراسة على ) الصداع النصفي
والبدنية بينما تأثري مرضى ضغط  بالضغوط االنفعالية واالجتماعية

الدم بالضغوط البدنية وتأثري مرضى القولون بالضغوط االنفعالية 

ّ                                          كذلك إن  تعرض الفرد ملواقف عنيفة كما يف حالة احلروب .والبدنية       
اخل ، تؤدي إىل استنفاذ طاقة ... ووقوع الكوارث اجلسيمة واملفاجئة

 هاليدي الفرد وعدم قدرته على التحمل، حيث يرى جيمس
أن اجملتمع املريض يظهر بوضوح أعراض تفككه على ) 1979(

 ) 76ص   –فيصل الزراد (شكل أمراض واضطرابات  لدى أفراده 
أن تأثريات البيئة ) Meginnis )1970و R.Nottisويشري   .

ّ      تلعب دورا مهما يف ترسيب األعراض السيكوسوماتية كما أك د كل                                                   
وآثر   Ater Mckeanو ماككني  Coop .1970من وكوب 

على أن احلوادث اليومية مثل البطالة والتشرد واخلسارة )1966(
وموت شخص عزيز تؤدي كلها إىل اإلجهاد النفسي وتؤثر بصورة 

  .سيئة على جسم اإلنسان
للتعرف على العالقة بني  2004نبيلة أمين علي أبو زيد ويف دراسة 

رائح من ضغوط العمل بظهور األمراض السيكوسوماتية لدى ش
فردا يعملون يف مهن  240العاملني حيث تألفت عينة الدراسة من 

للبحث عن أهم مصادر ) أطباء ، مدرسني، حماسبني(خمتلفة 
الضغوط حيث أسفرت الدراسة إىل وجود عالقة وطيدة بني الضغوط 
واالضطرابات السيكوسوماتية كما وجدت الباحثة أن فئة املدرسني 

اهلضمي واجلهاز العصيب وتكرار املرض  تنفرد باضطرابات اجلهاز
رسالة (نتيجة الضغوط املهنية واالقتصادية واالجتماعية واألسرية 

  ) .47ص – 2005 –وافي زهور   - ماجستير 
  :مما سبق  ميكن ان منيز العرض السيكوسومايت باخلصائص التالية-
االضطراب السيكوسومايت هو اضطراب جسدي يؤدي إىل خلل  -

  .يعضوي ووظيف
االضطراب السيكوسومايت ينشأ عن عوامل انفعالية وتتضمن  -

  .جهازا عضويا يقع حتت حتكم اجلهاز العصيب املستقل أو الالإرادي
االضطراب السيكوسومايت ينشأ عن تفاعل بني املتغريات اجلسمية  -

  .واالنفعالية ويتأثر مبواقف حياة الفرد وضغوطها
يتأثر بكمية التوتر اليت  االضطراب السيكوسومايت عرض وقيت -

  .يعانيها الفرد يف األوقات املختلفة
ختتلف االستجابات االنفعالية حسب طبيعة البيئة والفروق  -

  .الفردية
  :التطبيقي اإلطار

  :منهج الدراسة 
 إىلانطالقا من إشكاليات و فرضيات البحث فقد عمدت الباحثة 

سة  الواقع و الظاهرة  استعمال املنهج الوصفي ، الذي يقوم على درا
  .وصفها وصفا دقيقاو كما هي موجودة 
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 اإلصابةاستهدف البحث دراسة العالقة بني الضغوط املهنية و  
التعليم املتوسط ،ولتحقيق  أساندةباالضطراب السيكوسومايت لدى 

أستاذا 70على عينة قوامها  األساسيةفرضية البحث مت إجراء الدراسة 
متوسطة عمريات الطيب، : ستني تربويتني وأستاذة يتوزعون على مؤس

ّ               ومتوسطة مشرنن حممد بوالية تلمسان حيث امتدت الد راسة امليدانية                                             
ّ                    مد ة شهر أفريل من سنة   2014. 

:ةالدراس عينةيبين مواصفات ) 01(الجدول رقم -  

 
تغيرالم  النسبة المئوية التكرار الخاصية 

 الجنس
 57.14%40 ذكور

42.85%30 إناث

 السن
]35إىل  25[ من  23%32.85

]45إىل 36[  من   35%50

]60إىل  46[ من  12%17.14

 األقدمية
]10اقل من [  16%17.14

]سنة 20اىل10[من   44%62.85

]سنة 20أكثر من [  10%14.28

  
 من اإلناث حيث ربأن نسبة الذكور أك نالحظ من خالل اجلدول

أما ، %42.86اث ونسبة اإلن% 57.14بلغت نسبة الذكور 
واليت تقابل % 50توزيع العينة حسب السن فان أكرب نسبة هي و

كما يتبني لنا من خالل نفس اجلدول أن   ]45إىل 36[  من  فئة
توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة فأن اكرب نسبة تعود إىل الفئة 

  .%62.85و اليت قدرت ب ]سنة 20اىل10[من 
    :لسيكومتريةأدوات الدراسة و خصائصها ا

قصد حتقيق خطوات البحث و إتباع  منهجها  واإلجابة على  
ا اعتمدت الباحثة على مقياسني و مها اختبار كورنل  أشكليا
لالضطرابات السيكوسوماتية املقنن من طرف الباحثة يف رسالة 

على جمموعة من املوظفني بالبيئة احمللية، و مقياس مصادر  املاجستري
  ).2004(ة املهنية للدكتور منصوري مصطفى الضغوط النفسي

  :وصف مقياس كورنل لالضطرابات السيكوسوماتية
ومت استخدام مقياس كونل لالضطرابات السيكوسوماتية  املكون من 

  :فقرة وهي كالتايل 81بعدا تندرج ضمنه  15
 .                                    أسئلة 3و حيتوي على : الرؤية-

  .أسئلة 7حيتوي على : تلفةأمراض خم -
 .                  أسئلة 9حيتوي على :  اجلهاز التنفسي-   

  .أسئلة 4حيتوي على : االكتئاب  -
 .             أسئلة 6حيتوي على :   األوعيةالقلب و -   

  .أسئلة 7حيتوي على : القلق -
 .        أسئلة 6حيتوي على :  اجلهاز اهلضمي-

  .أسئلة 4توي على حي: احلساسية -
 .                  أسئلة 5حيتوي على : اجلهاز العظمي -

  .أسئلة 5حيتوي على : الغضب -
 .                     أسئلة 4حيتوي على :  اجللد-   

  .أسئلة4حيتوي على : التوتر -
 .                  أسئلة7حيتوي على :  اجلهاز العصيب-   

  .أسئلة 4على  حيتوي:  تكرار املرض -
  .أسئلة 6حيتوي على :  اجلهاز التناسلي - 

اعتمدت الباحثة  يف دراستها : مقياس مصادر ضغوط العمل -2
على مقياس مصادر ضغوط العمل، الذي قام الدكتور منصوري 

الصدق و الثبات على البيئة  إجياد بتقنينه و) 2004(مصطفى 
   :اجلزائرية و يتكون من تسعة أبعاد و هي

 .             أسئلة 10و حيتوي على : ظروف العمل -    

  .أسئلة 5حيتوي على :  العالقة مع الزمالء -
 .               أسئلة 5حيتوي على :  عبء العمل -

  .أسئلة 5حيتوي على :  العالقة مع التالميذ -
 .               أسئلة 5حيتوي على :  صراع الدور -   

  .أسئلة 5حيتوي على :  اإلشراف الرتبوي -
 .                 أسئلة 5حيتوي على :  غموض الدور -   

  .أسئلة 5حيتوي على : :  النمو و الرتقية ملهنية -
  .أسئلة 5حيتوي على :  العالقة مع املدير -

أوافق بشدة، أوافق، ( و تندرج كل إجابة لكل فقرة على سلم رباعي 
  .)أعارض، أعارض بشدة

للقياس قامت الباحثة بتطبيق  األدواتالحية للتأكد من ص -
املقياسني على عينة من جمتمع البحث يف دراسة استطالعية قصد 

 50على  األداتنيحساب صدق و ثبات املقياسني حيث مت توزيع 
  .تلمسانمبتوسطتني مبدينة  أستاذةو  أستاذا

  :مقياس االضطرابات السيكوسوماتية صدق حساب -1
ملعامل  ألرتبيعيهو اجلذر  و الذايتالصدق  اعتمدت الباحثة على

  0.958= الذايتالصدق  0.981=      ).ر(الثبات 
  :ثبات مقياس االضطرابات السيكوسوماتية-1

أكرب و هي ) 0.918(بـ   rقيمة معامل االرتباط احملسوبة   قدرت
وبالتايل تكون القيمة احملسوبة دالة ) 0.273(من القيمة اجملدولة 

، ومنه نتأكد بنسبة ) α  =0.05( ن مستوى الداللة إحصائيا ع



  

 395

بأن مقياس االضطرابات السيكوسوماتية يتمتع بدرجة عالية % 99
  .من الثبات

   :الضغوط المهنية حساب صدق المقياس -2
ملعامل  ألرتبيعيهو اجلذر  و الذايتاعتمدت الباحثة على الصدق 

  ).ر(الثبات 
  0.721= الذايتصدق ال            200.5= ر   

  :ثبات مقياس الضغوط المهنية -2
أكرب و هي ) 0.520(بـ   rقيمة معامل االرتباط احملسوبة  قدرت 

وبالتايل تكون القيمة احملسوبة دالة ) 0.273(من القيمة اجملدولة 
، ومنه نتأكد بنسبة )α  =0.05( إحصائيا عن مستوى الداللة 

و .تع بدرجة عالية من الثباتبأن مقياس الضغوط املهنية يتم% 99
  .بدلك املقياسني يتمتعان بصدق عال و ثبات عال

  :البحث جتفسير نتائعرض و 
ّ                                   كان اهلدف من هذه الد راسة هو الكشف عن العالقة بني الضغوط                    
                                                     ّ       املهنية واألمراض السيكوسوماتية وذلك من خالل الفرضية العام ة اليت 

حصائية بني الضغوط املهنية توجد عالقة ارتباطيه ذو داللة إ: مفادها
  .أساتذة التعليم املتوسط عينة من واألمراض السيكوسوماتية لدى 

  :واليت تنص على: بحثفرضية ال -1
وجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني الضغوط املهنية واألمراض ي

  .السيكوسوماتية لدى أساتذة التعليم املتوسط
 الداللةمستوى الدال اجلدوليةدرجة احلرية احملسوبة العينة

 دالة 0.05 0.232 68 0.86 70

  
أصغر  0.86نالحظ من خالل اجلدول أن ر احملسوبية واليت تساوي 

 68عند درجة حرية 0.232و اليت تساوي  ةاجلد وليمن ر 
يقول  الذيوبذلك نقبل فرض البحث  0.05ومستوى الداللة 
باملرض  اإلصابة بني الضغوط املهنية و إحصائياتوجد عالقة دالة 

التعليم املتوسط ونرفض الفرض  أساندةالسيكوسومايت لدى 
  .الصفري

من خالل النتائج املتوصل إليها جند أن هناك عالقة بني الضغوط 
املهنية واألمراض السيكوسوماتية، حيث أننا جند أن العامل الذي 
يعاين ضغط نفسي مهين يف أي جمال من اجملاالت يؤثر ذلك على 

ا . تقانه لعملهمدى إ ّ                 هذا ما تؤكده الد راسة اليت قام  وزمالئه " لوير"               
الدافع والرضا "بالواليات املتحدة األمريكية بعنوان  1973سنة 

ا إذ يرى أن اجلوانب والظروف " الوظيفي وعالقة اجلوانب النفسية 
ّ                                            النفسية احملد دة لرضا العامل تندرج ضمن ثالثة عناصر متكاملة            :

شراف، والرتقية والقوانني داخل التنظيم، الرضا عن حمتوى    ّ       الر اتب، اإل

وآخرون عن وجود عالقة " هاوس"العمل، وكذلك كشفت دراسة 
بني الضغوط املهنية لكي تتمثل يف أعباء العمل، وصراع  ارتباطيه

ّ                                                     الد ور وعدم التقدير من الرؤساء واخنفاض األجور، وعدم الرتقي    
ة وبني اإلصابة باألمراض واملشاكل األسرية والضغوط الشخصي

ّ   السيكوسوماتية اليت متثلت يف قرحة املعدة، وزيادة ضغط الد م                                                    
ً         وهذا ما أكدته أيض ا دراسة  الصدرية والذحبةوأمراض القلب  مريم                 

واليت كانت بعنوان الرضا الوظيفي ) هـ 1407-1406( بخاري
إىل أن الضغوط يكون هلا أعراض نفسية .للعامالت يف التعليم العام

تزامن الضغوط يؤدي إىل بعض األمراض مثل الربو، أن  وفيزيولوجية 
وهذا ما يوحي إىل أن العرض ،القرحة وأمراض اجلهاز التنفسي

السيكوسومايت يتأثر بعامل األقدمية املهنية وقد أشار إىل هذا اجلانب 
يف  1982من الدراسة كذلك الباحثان كوبر ودافدسون سنة 

ألعراض النفسية واجلسمية املرتبطة دراستهما على وجود بعض ا
اكبضغوط العمل وتتمثل يف  والقابلية % 69.9بنسبة  اإل

% 54.4والشعور بالقلق بنسبة % 60لالنفعاالت بنسبة 
والشعور بالغيض بنسبة % 42.6بالتوتر بنسبة  واإلحساس

 واإلحساس% 34.1باضطرابات النوم بنسبة  واإلصابة% 35.5
، %34.1وعدم االقتناع بالعمل بنسبة % 34.8باإلحباط بنسبة 

باالكتئاب  واإلحساس% 25.1واخنفاض تقدير الذات بنسبة 
حول )Mika Kivimaki )2002ويف دراسة %.23.7بنسبة 

عامال  812ضغوط وخطر اإلصابة بالقلب على عينة قوامها ال
ال يعانون من أية إصابة على مستوى القلب أسفرت ) رجال و نساء(

ن وترية العمل احلالية وعدم التكافؤ وعدم التوازن بني الدراسة إىل أ
اجلهد املبذول واملكافأة أو األجر املدفوع يبدوا أنه يرفع من خطر 
اإلصابة القلبية املميتة وذلك ألسباب منها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

اخل يسبب انسداد ...نسبة الكولسرتول ،والوضعية املعيشية البسيطة 
ها ألنه يزيد تراكم الصفائح الذهنية فيها مما يزيد خطر الشرايني وتصلب

ّ                    التعرض لالزمات القلبية، وقال الباحثون أن  معدل تصلب الشرايني                                        
يتقدم بسرعة عند األشخاص سريعي الغضب، إن هذا االكتشاف 
قد يساعد األطباء يف التعرف إىل جمموعات األشخاص األكثر عرضة 

كما ).30ص - ى الجاموسهد(لإلصابة مبرض الشريان التاجي
يظهر هذا األخري نتيجة لعوامل اجتماعية و اقتصادية ، واملستوى 
التعليمي الذي ال يسمح بالرتقية ، وخاصة املشاكل األسرية كالطالق 

ّ                        كما أن  العوامل االجتماعية اليت .   مما يؤدي إىل تشتت األسرة      
ة واخلوف يتعرض إليها الفرد هلا األثر يف إظهار السمات االكتئابي

والقلق، فالذين يتعرضون النسداد األوعية الدموية هم الذين لديهم 
مسؤوليات عائلية واجتماعية كبرية يعيشون يف جمتمع يشجع التنافس 
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والصراع، وينمي الفوارق بني الناس ويظهرون ميوال عدوانيا ويطمحون 
 إىل حتقيق مطالب اقتصادية واجتماعية مرتبطة مبطالب نفسية داخلية

م ، لذلك فهم يتعرضون للفشل والصدمات  قد تكون اكرب من قدرا
  .ومييلون إىل عدم االستقاللية و الالفعالية

كما توصل فريق من العلماء األملان جبامعة ميونخ إىل أن الغضب     
يسبب انسداد الشرايني وتضييقها وتصلبها ألنه يزيد تراكم الصفائح 

ّ       ض لألزمات القلبية، إن  معدل الذهنية فيها مما يزيد خطر التعر                     
تصلب الشرايني يتقدم بسرعة عند األشخاص سريعي الغضب ،هذا 
االكتشاف قد يساعد األطباء يف التعرف على جمموعات األشخاص 

هدى الجاموس (األكثر عرضة لإلصابة مبرض الشرايني التاجي 
وهذا كله سبب يف ظهور القلق واالكتئاب  )30ص – 2004

ألسباب الذي يساهم هذا األخري يف توتر نفسية والغضب ألتفه ا
  .اضطراب سيكوسومايت إىل األخريو اليت تؤدي يف .املوظف

  :مضار االنفعال التالية) 1977(أحمد عكاشة  ويذكر. 
  .يقلل االنفعال من قدرة الشخص على النقد -
يساعد االنفعال على تفكك املعلومات الدقيقة واملكتسبة مما  -

  .غري مهذب يؤدي إىل سلوك
يؤثر االنفعال على التفكري فيمنعه من االستمرار وجبعله غري واضح   -

  .يف الغضب واحلزن و االكتئاب لهوا حلاكما 
إذا توالت االنفعاالت بشكل مستمر دون أن تنتهي املواقف  -

املسببة هلا، استمرت التغريات الفسيولوجية املصاحبة لالنفعاالت مما 
تغريات عضوية يف األنسجة مما ميهد إىل ظهور يؤدي يف النهاية إىل 

ا . االضطرابات السيكوسوماتية إبراهيم أحمد ففي دراسة قام 
، لدلك فأن الضغوط املهنية  حول ضغوط احلياة ) 1992(إبراهيم 

هلا تأثري يف ظهور العديد من االضطرابات السيكوسوماتية اليت 
على توافقهم العام تشكل خطورة على حياة األفراد سواء كان ذلك 

أو املهين أو الصحي ، والذي يكون مرجعه االضطرابات االنفعالية 
ومسئوليتها يف ظهور وانتشار االضطرابات السيكوسوماتية بأنواعها 

  .املختلفة 
واجلسمية  النفسيةمنبآت هامة لألمراض  تعتربالضغوط  وبدلك   

بصورة الفرد عندما يتعرض إذ أنه اليت تكون عليها حالة الفرد ، 
يعترب فرتات زمنية متقاربة فإن ذلك  يفحلوادث ضاغطة مستمرة 

  .السيكوسوماتيةلإلصابة باالضطرابات العامل األساسي 
    :الخاتمة

إن معاجلة ضغوط العمل ال يعين التخلص أو جتنبها أو استبعادها من 
حياتنا، فوجود الضغوط يف حياتنا أمر طبيعي ووجوده ال يعين أننا 

                                    ّ              ، ولكن استمرارها وتركها دون معاجلة تؤد ي بصاحبها إىل مرضى

إن .                          ً                             أمراض سيكوسوماتية تؤثر سلب ا على حياته املهنية واالجتماعية
عالج الضغوط ال يتم إذن بالتعايش اإلجيايب معها ومعاجلة نتائجها 
                       ّ                                   السلبية، وذلك من خالل تعل م بعض الطرق اليت تساعدنا يف التعامل 

قليل من آثارها السلبية، ومع الرتكيز على مع الضغوط قصد الت
األساليب الشخصية فإنه ال يعين إعفاء املنظمات والنقابات من 
ا يف توفري أجواء وظروف تساعد املعلمني واألساتذة على  مسؤوليا
ّ             مواجهة املواقف الضاغطة والغري مالئمة من أجل منو هم وجناحهم يف                                            

  .مهامهم
يف حدود عينة الدراسة نظرا واألدوات  النتائج املتحصل عليها هي إن

املستعملة يف الدراسة، أكدت بأن للضغوط املهنية عالقة وتأثري كبري 
  .يف ظهور االضطرابات السيكوسوماتية عند أساتذة التعليم املتوسط

  :المراجع
دار الراتب   -االضطرابات النفسجسمية  – 2000-عبد الرمحن العيسوي -01

  .بريوت –اجلامعية 
العلوم السلوكية  –عادل العماد  –مروان أبو حويج  –2001 -عصام ألصفدي. –02

  .عمان–دار امليسرة  -و االجتماعية والرتبية الصحية
–دار النفائس  –األمراض النفسية جسدية  –2000فيصل حممد خري الزراد  – 03

  .لبنان –بريوت 
الكتاب ) عراض املرضية التصنيفات و األ(علم األمراض النفسية –كمال دسوقي   –. 04

  .بريوت -دار النهضة العربية –األول 
دار اهلدى –مبادئ البسيكوسوماتيك وتصنيفاته  –1992-حممد امحد النابلسي  -05

  .عني املليلة -اجلزائر  –
التشخيص (األمراض السيكوسوماتية -2003 -حسن مصطفى عبد املعطي – 06

  .مصر -قاهرةال -مكتبة زهراء الشرق -)العالج -األسباب
اجلسمية  –االضطرابات النفسية 2004نور اهلدى حممد اجلاموس،  - 7

  .األردن –عمان  –دار اليازوري  –  -السيكوسوماتية
  :املذكرات

رسالة ماجيستري  -األعراض السيكوسوماتية وعالقتها باغرتاب الذات  -روايف زهور  -8
 – 2005 –) ى طلبة اجلامعةددراسة امربيقية وإرشادية ل(––يف علم النفس العام 

  :املراجع األجنبية. 2006
-9  Sami –Ali -2001–Manuel de thérapies psycho – 

somatiques – paris. 
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-التعليم نموذجا– التوتر النفسي في العمل  
 مداني فايزة

- جامعة مستغانم – ''العمل و الصحة العقلية'' تخصص  - ميدان علم النفس دكتوراه طالبة  
 

 :تعريف التوتر النفسي -1

وعرفت ليلى السباعي التوتر النفسي بأنه تفاعل أو استجابة          
الشخصي بطريقة أو بأخرى،    نفسية  لألحداث اليت تفسد توازننا 

ا عوامل التوتر أو الضغط  هذه األحداث أو املطالب تعرف بأ
"stressors.")1(  

يف   2001سنة " ل جاكوب أودي"و" باتريك ليجورون"وعرفه     
، بأنه استجابة تكيفية أولية )(Le stress an travail كتاب

أنه ال يكون دائما سلبيا  بل قد يكون السبب يف و  للظروف احمليطة،
جعلنا منتجني، ولكن إذا طالت  مدته يؤثر  على  توازننا فال ميكننا 

  .التكيف مع األحداث املؤثر
للسالمة و الصحة يف العمل بأن التوتر عرفت الوكالة األوروبية و    

شخص النفسي  حيدث  عندما يكون هناك عدم توازن بني إدراك ال
  )2( .إدراكه ملوارده اخلاصة للتعامل معها للقيود اليت تفردها البيئة و 

خارجي  ظرف"التوتر النفسي بأنه ) lazarus" (الزاروس"ويعرف   
هدده ويعرضه للخطر متطلبات قائمة، وييضع على الفرد أعباء و 

  )3(."بشكل أو بآخر
 تطور مفهوم التوتر النفسي -2

رف مفهوم التوتر النفسي مراحل متعددة تطور خالهلا مفهومه ع
مل يظهر  وتنوعت اجملاالت اليت استخدم فيها واملقاربة اليت تناولته

من الفعل الالتيين ""stressمفهوم التوتر حديثا فقد اشتقت كلمة 
"stringère " مبعىن ضيق وأوثق وخنق وصوال إىل كلمة

  . "détress"شدة
فان ابن سينا أول من تناول ) 1991(وحسب النابلسي وآخرون 

مفهوم اإلجهاد بالدراسة العلمية التجريبية فقد ربط محال وذئبا يف 
غرفة واحدة دون أن يطال احدمها اآلخر، وكانت النتيجة هزال 

  .احلمل وضموره ومن مث موته
استخدم مفهوم التوتر بطريقة أكثر ) 14(القرن الرابع عشرويف   

 )17(عمومية ليصف املشقة أو الضيق ومنذ القرن السابع عشر

استخدم هذا املصطلح للتعبري عن احلرمان أو الضجر،ويف القرن 
حدث تطور داليل إذ جرى االنتقال من النتيجة )18(الثامن عشر

الذي ينتج تشوها للمادة إىل االنفعالية لإلجهاد إىل سببه األساسي 
 مما ’مدى يطول أو يقصر فالتوتر يسبب أمراض نفسية وجسدية 

 

 
وعرف ’النفسيهوم الطبيعي إىل املفهوم الطيب و يفسر االنتقال من املف

  بداية استعمال وانتشار )19(القرن التاسع عشر
 clawde(إذ يقول العامل الفيزيولوجي الفرنسي" stress"مفهوم 

bernard1867 ( إن التغريات اخلارجية يف البيئة ميكنها أن تعطل
اجلهاز العضوي، ويف قوله هذا إشارة إىل اختالل التوازن الذي يسببه 

  .التوتر النفسي
 إذ أصبح يعين قوة دافعة،)20(وقد تغري مفهوم التوتر يف بداية القرن 

  .او جمموعة الدوافع احملركة للسلوك
من أوائل الذين استعملوا مفهوم ) walter cannin(ويعترب والرت كانون

وكشفت أحباثه "رد الفعل العكسي"التوتر وعرفه برد فعل الطوارئ أو 
باالتزان "عن وجود آلية يف جسم اإلنسان تعمل على االحتفاظ 

  .يف حالة تعرضه للتوتر"احليوي
أما االستعمال احلديث ملفهوم التوتر فقد ارتبط بالعامل الفيزيولوجي 

بأب " و املكىن )HANS) SELYE هانز سيليالكندي 
يشري فيه إىل  nature"1936"والذي نشر مقاال يف جملة "التوتر

جممل االستجابات غري اخلاصة الذي يسببها عامل طبيعي مؤذ أيا  
متالزمة التكيف "1946كان نوعه،وهو ما يطلق عليه منذ 

عي رد فعل ال نو "أن التوتر هو )1950(ويذكر يف نظريته "العام
  ".جلسم ما على أي تأثري بيئي

أن السنوات الثالثني األخرية من القرن العشرين )كشرود( وقد ذكر
عرف تناقصا يف االهتمام بالتوتر من الناحية الفيزيولوجية ،ليزيد 
االهتمام به يف جمال العلوم السلوكية من خالل دراسة مصادر التوتر 

                          )4( .من الناحية النفسية و املهنية
  :انواع التوتر النفسي-3
 "austress:   " التوتر االيجابي:3-1

هو عبارة عن التغريات و التحديات اليت تفيد يف منو الفرد  وتطوره 
،وهي درجة من التوتر تدفع املرء للعمل بشكل متتابع مما جيعله 
حيسن األداء العام و حيقق أهدافه ويعد توتر صحي، ويؤدي إىل 

سني جودة احلياة مثل أعباء منصب جديد أو الرتقية لدرجة حت
  )5(.أعلى

ومع  ذلك جيب أن نكون حذرين من نقطة جتاوز مستوى التكيف 
  )6(.واليت قد تتسبب يف التحول السريع للتوتر من االجيايب إىل السليب
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  "        "distress:التوتر السلبي:3-2
مزاجية ولذا يطلق عليه و  السليب يؤدي إىل تغريات جسمية والتوتر

  )7(.عزيز أو اإلصابة مبرض مزمن مثل وفاة شخاملشقة احملدثة للمرض،
  :كما حتدث هانز سيلي عن نوعني من التوتر النفسي مها

  :توتر تكيفي: 3-3
الدفاع اجتاه عدوان ل بيولوجي ونفسي منذر عن اخلطر و وهو رد فع

ديد، له آثار فيزيولوجية كتحرير السكر يف اع ضربات  الدم،ارتفأو 
 .الفعلالقلب  و حمرض للعمل  و 

  :توتر متجاوز: 3-4
التفكري ،حيدث عندما يشعر عل الفرد غري قادر على اإلدراك و جي 

  .الفرد ان حالته النفسية ال تسمح له بإرسال دفعات التكيف
  :وميكن اختزال التعريفات األربعة يف نوعني

يشمل التوتر والتوتر السليب و  يشمل التوتر التكيفي،توتر اجيايب و 
الفرق يكمن يف العمليات املعرفية الوسيطية يف استجابة و  التجاوزي،

ميكن ملوقف املوتر على انه حدث بسيط و التوتر فقد يدرك الفرد ا
  )8( .مواجهته بسهولة أو حدث قوي أو شديد ال ميكن التصدي له

  :عراض التوتر النفسي ا -4
ضع قائمة للتغيريات اليت حتدث للكائن بو (fontana)"فونتانا"قام 

  : احلي عند تعرضه للتوتر وهي على النحو التايل
 :                                                                                  تأثيرات فسيولوجية 4-1

زيادة األدرينالني بالدم فهو أذى للجسم، وإذا استمر ملدة طويلة 
أمراض القلب و اضطرابات الدورة الدموية، كما يزيد إفراز يؤدي إىل 

الغدة الدرقية  فتؤدي إىل زيادة تفاعالت اجلسم، إضافة إىل زيادة  
إفراز الكولسرتول من الكبد مما يؤدي إىل تغريات يف أجهزة اجلسم، 

  .اضطرابات معدية، تفاعالت جلدية
 :تأثيرات معرفية 4-2

ؤدي إىل قرارات مسرعة و خاطئة تؤدي عدم القدرة على الرتكيز و ت
 إىل كثرة األخطاء مع عدم قدرة اجلسم على

  .االستيعاب، و عدم القدرة على التنظيم و التخطيط
 :تأثيرات انفعالية 4-3

حدوث تغريات يف صفات الشخصية و زيادة االضطرابات النفسية، 
  .و زيادة اإلحساس  باملرض و تقدير الذات

 :تأثيرات سلوكية 4-4

اآلخرين مع إلقاء اللوم عليهم  زيادة مشاكل معالنسيان واإلمهال و 
اخنفاض مستوى كما تظهر اللجلجة والتلعثم و   عدم حتمل املسؤولية،و 

  )9( .الطاقة

  

 :النماذج و النظريات المفسرة  للتوتر النفسي-5
تعددت النماذج اليت تناولت التوتر النفسي حسب اجتاه كل عامل، 

رب التوتر كمثري، وآخر يعتربه استجابة يف حني أن فهناك اجتاه يعت
االجتاه األخري يعتربه كتفاعل بني الفرد و البيئة، وفيما يلي بعض هذه 

 :النماذج

  ):نظرية الحدث الحياتي(نموذج التوتر كمثير: 5-1
ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل التوتر انه مثري يدركه الفرد لعلى انه   

ديدا له قد يكو  ن داخلي املنشأ كالصراعات النفسية،كما قد ميثل 
  :ينشا من األحداث اخلارجية ولعل أهم اجتاه يف هذا النموذج هو

 HOLMS ET) 1967" (راهي"و " هولمز"اتجاه :1- 5-1

RAHé  
حيث أن أحداث احلياة و تغيريات البيئة سواء كانت اجيابية أو سلبية 

ا إن تشكل توترا على الفرد   من شا
أحداث احلياة املوترة وأعدوا " راهي"و" هوملز"ل من ولقد حدد ك

حدث حيث يفرتض 73مقياس لقياس هذه األحداث يتكون من 
هذا النموذجان استجابة التوتر حتدث عندما مير الفرد بشيء يتطلب 
منه استجابة بكيفية معينة،وقد يكون احلدث املوتر سليب أو 

  )10(.اجيايب
  ):الفيزيولوجية النظرية: (التوتر كاستجابة - 5-2

يصنف علماء هذا االجتاه التوتر على انه استجابة ألحداث مهددة 
تأيت من البيئة فهي تعترب كرد فعل، حبيث ركز هذا النموذج على ردود 
                            َ                                  الفعل االنفعالية و الفيزيولوجي ة اليت تنجم عن األحداث املوترة ودور 

ً                            اجلهاز العصيب و الغد ي يف االستجابة،     أهم رواد    :هذا النموذج                 
  )1932(نظرية المواجهة و الهروب لوالتر كانون :1- 5-2

تعد هذه النظرية من أوائل النظريات اليت اعتمدت على اجلوانب 
الفيزيولوجية يف دراسة و تفسري التوتر النفسي وذلك من خالل دراية 
ا كل من اإلنسان واحليوان  كانون للكيفية اليت يستجيب 

  .للتهديدات اخلارجية
واليت هي "الكر والفر"وقد شبه كانون عملية التوتر النفسي بعملية 

جمموعة من التغريات الفيزيولوجية اليت حتدث يف اجلسم، حيث أشار  
كانون إىل وجود أساليب دفاعية فيزيولوجية يف جسم اإلنسان 
تساهم يف احتفاظها حبالة التوازن وهذا بفعل هرمون األدرينالني الذي 

  )11( .واجهة املواقف الطارئةيهيئ اجلسم مل
 "hans sely)    "1932(نموذج هانز سيالي

هو باحث فيزيولوجي كندي وهو األب الروحي ملوضوع التوتر وقد 
أي قدرة اجلسم على التكيف  SGA" مبتالزمة التكيف العام"فسره 
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ثالث مراحل " سيالي"نفسيا وجسديا مع البيئة اجلديدة، وقد حدد 
  :ر وهيللدفاع ضد التوت

 la) التنبيه باخلطر:(مرحلة رد الفعل التحذيرية: 5-2-2-1

réaction d'alarme  متثل هذه املرحلة خط الدفاع األول لضبط
التوتر النفسي فعندما يتعرض الفرد للخطر اجلسمي كاملرض أو 
ديد نفسي كالغضب فان ردة فعل اجلسم تكون واحدة  اجلروح أو 

ية و اهلرمونية يف اجلسم لتعبئة الطاقة حيث تبدأ من اإلشارات العصب
الالزمة للطوارئ فتزداد دقات القلب و يرتفع ضغط الدم ويزيد إفراز 
ذا حياول الفرد االستجابة ملصدر التوتر النفسي ألنه  األدرينالني و
ذه الطريقة حيافظ اجلسم على توازنه الداخلي بالرغم من كل 

" سيالي"اليت تواجهه، ويعتقد االختالالت و االضطرابات اخلارجية 
أن املوت قد حيدث خالل هذه املرحلة إذا كان التوتر النفسي شديدا 

  جدا
      le stade de résistanceمرحلة املقاومة :5-2-2-2

حيث تعمل العضوية لتطوير اضطرابات جسمية مثل التقرحات يف 
جهاز اهلضم و ضغط الدم، للدفاع عن نفسها جتاه مصدر التهديد 

  )12( .فيزيد اجلسم مقاومته ببذل جهد أكرب
اك  :5-2-2-3    (le stade d'épuisement): مرحلة اإل

تنخفض قدرة الفرد على التعامل مع التوتر النفسي فيصبح هذا 
 األخري مسيطرا،مما جيعل الفرد غري قادر ،فجسم اإلنسان ال يقاوم إىل

اية، إذ تبدأ عالمات اإلعياء بالظهور  تدرجييا، وبعد أن يقل ما ال 
إنتاج الطاقة يف اجلهاز العصيب تتباطأ أنشطة اجلسم وقد تتوقف 
متاما، وإذا ما استمر التوتر يصبح من الصعب التكيف له فتحدث 
اضطرابات نفسية مثل االكتئاب أو أمراض جسمية وإذا مل يعد 

  )13(اجلسم إىل فرتة النقاهة أثناء هذه املرحلة قد يؤدي ذلك للموت
مرات عديدة يف اليوم " سيالي"قد تتكرر املراحل الثالث للتوتر عند 

الواحد، وكل مرحلة من هذه املراحل تقابل مرحلة منائية من مراحل 
احلياة فمرحلة اإلنذار باخلطر تقابل مرحلة الطفولة اليت تتميز باملرونة 
و التعلم، أما مرحلة املقاومة فهي تقابل مرحلة الرشد اليت تتميز 

اك فتقابل مرحلة الشيخوخة اليت ب الثبات و املقاومة، أما مرحلة اإل
اك يف النهاية   )14(.تتميز بالتعب و اإل

و يف حلظة واحدة قد يعاين اإلنسان عددا من التوترات املتنوعة معا، 
بعضها ميكن إزالته فورا بقليل من اجلهد بينما تستغرق األخرى 

  ..ساعات أو أيام أو سنوات
  ):النظرية التفاعلية(موذج التوتر كتفاعل بين الفرد والبيئةن: 5-3
هذه النظرية ظهرت لكي تالئم مابني خصائص الفرد و خصائص  

البيئة، وتتوقع أن  األفراد الذين يشعرون باالستقرار سوف يقل هذا 

الشعور عندما يكون هناك سوء توافق بني هذه اخلاصية أو اخلصائص 
يكون هناك توافق بني الفرد والبيئة عندما  املرتبطة بالعمل، بينما

املال، الدعم الذي يتلقاه : تكون البيئة مهيأة ملثل هذه اخلاصية مثل
  )15( .الفرد من اآلخرين

  :ولعل أهم منوذج يف هذه النظرية هو
 lazarus et)) 1984( "فولكمان"و" الزاريس"نموذج  1- 5-3

folcman)     
منوذجا لتفسري التوتر " كمانفول"و" الزاريس"لقد صاغ كل من 

النفسي و ذلك يف إطار العالقة بني الشخص و البيئة و تقييم الفرد 
للحدث الناتج عن ذلك، فالتوتر ينشا عندما يواجه الفرد موقفا ما 
ويتم تقييمه على انه مهدد له فيتوقع حدوث حدث سليب بالنسبة له 

العمليات  أن تفسري هذا احلدث يرتكز على" الزاريس"حيث يرى 
  :الثالث التالية

      évaluation primaire: عملية التقييم األولي- 

عند تعرض الفرد ملوقف ما ،فانه يقوم مبعاجلة معرفية ملا يتعرض له من 
حيث إمكانية الضرر و التأثري الذي قد يصيبه، وإذا ما كان املوقف 

  .خطري و ميثل حتديا سواء كان اجيايب أو سليب
 évaluation secodaire   :قييم الثانويعملية الت - 

يتم خالل هذه العملية تقييم الفرد ملصادر قوته و قدراته اليت ميكنه 
  .من خالهلا مواجهة احلدث املسبب للتوتر

       (la réévaluation)عملية إعادة التقييم  - 

هي عملية يقوم من خالهلا الفرد بإعادة تقييم كيفية إدراكه ومواجهته 
ف املسبب للتوتر،نتيجة حصوله على معلومات جديدة ختص للموق

املوقف أو عندما يدرك أن استجابة املواجهة للحدث تكون اقل 
فاعلية عما هو متوقع عندئذ يغري تقييمه  أو يعيد النظر يف استجابة 

  )16(املواجهة
  :سيكولوجية التوتر النفسي -6

 .راتاألجهزة احليوية املرتبطة بالتوت

  ) :المستقل(هاز العصبي الذاتي الج  1 -6
يقوم هذا اجلهاز بتنظيم جهاز القلب ودرجة )ايل(عمله انعكاسي 

  :حرارة اجلسم،الدورة الدموية وهو خاضع لسيطرة الدماغ و يتضمن
  : اجلهاز السمبثاوي  6-1-1

الذي يهيئ اجلسم ملواجهة املواقف املوترة من خالل توليده للطاقة  
على حساب أجهزة اجلسم احليوية ،فمثال  الالزمة ،واليت ستكون

على مستوى الدماغ مثال يزيد تدفق الدم، وعلى مستوى اجلهاز 
  .الدوري تزيد ضربات القلب،وتقلص األوعية الدموية
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  :اجلهاز البارامسبثاوي 6-1-2
وتكون ردود فعل هذا القسم أكثر حتديدا مقارنة بالسابق حبيث  

ن نشاط البعض اآلخر تسرع نشاط بعض األعضاء وتقلل م
فتنخفض ضربات القلب ووترية التنفس والسكر يف الدم يف حني يزيد 

  .نشاط الغدة اللعابية وهي يف جمملها مظاهر الخنفاض التوتر
  :جهاز الغدد الصماء 6-2
يصب هذا اجلهاز هرموناته مباشرة يف الدم، واليت هي عبارة عن  

يئة مواد كيميائية معقدة تقوم بتنشيط اجلسم،  و تساهم يف 
األعصاب و العضالت لالستجابة مبا يتناسب  و املوقف املوتر ولعل 

  :من أكثرها أمهية يف استجابتنا للتوتر هي
   :الغدة النخامية 6-2-1
هي غدة بيضاوية الشكل تستقر يف قاعدة الدماغ داخل جتويف  

عظمي يف اجلمجمة، تستمد أمهيتها من ارتباطها الوثيق باملهيد 
  .شكالن حلقة الوصل بني اجلهاز العصيب و جهاز الغدد الصماءلي
  :الغدتان الكظريتان :6-2-2
لب (تقعان فوق الكليتني تنقسم كل غدة منهما إىل قسم داخلي  

لب الكظرة (، حبيث يفرز )قشرة الكظرة(وآخر خارجي ) الكظرة
يف " النور أدرينالني"و" األدرينالني"الذي يتألف من اخلاليا امللونة )

فتفرز سلسلة من اهلرمونات تدعى ) قشرة الكظرة(الدورة الدموية، أما 
اللذان يؤثران " كورتيزون"و" كورتيزول"مبا فيها من " كورتيكويد"

  )17( .على متثل السكر و الربوتني فتسبب التوتر بطريقة مباشرة
  :مفهوم العمل -7
عامل  واجتماعية شاملة على حد عبارة إنسانيةالعمل ظاهرة  إن

  marccel maussاالجتماع واالتثروبولوجية مارسال موس 
متعددة منها البيولوجي املتمثل فيما  أبعادذات ) 1872-1950(

من طاقة جسدية عند ممارسته للعمل ،ومنها النفسي  اإلنسانيبذله 
ذو الصلة الوثيقة بشخصية العامل وخمتلف انفعاالته الكامنة 

ومنها االجتماعي ذو الصلة  طه،وتفاعلها مع مكان عمله وحمي
املوجودين داخل  األفرادبشبكة العالقات االجتماعية اليت تنسج بني 

  .جماالت العمل
وميثل العمل قامسا مشرتكا بني مجيع البشر،فهو مبثابة عملية ديناميكية 

 أصنافهو الطبيعة ،وميكن اعتبار العمل مبختلف  اإلنسانتنجز بني 
جمموعة مهام يتطلب  ابل اجر او بدون اجرسواء  تلك اليت تنجز مق

خدمات  أوسلع  إنتاجتنفيذها بذل جهد فكري و عضلي،بغرض 
  )18(. معينة لتلبية مجلة من االحتياجات البشرية

  

  

  :مصادر التوتر في العمل- 8
كشفت احملاوالت املبذولة لتحديد مصادر التوتر النفسي لدى 

ملصادر واألسباب اليت العاملني يف مهنة التدريس عن جمموعة من ا
ميكن أن تساهم يف حدوث التوتر النفسي لديهم واليت ميكن 

  :تصنيفها كما يلي
  :زيادة عبء الدور 1- 8

وتعين قيام الفرد مبهام تتطلب مهارات عالية ال يستطيع إجناز هذه 
  :املهام يف الوقت املتاح، وتنقسم زيادة عبء الدور إىل قسمني

ما تسند إىل املدرس مهام  دث عندوالذي حي: عبء كمي  8-1-1
  .الوقت الكايف إلجناز هذه املهام خمتلفة و ال يكون للمدرسكثرية و 

وقد سبق اجناز عمل املدرس حىت خارج أوقات العمل القانونية، 
  )19( .حتضري الدروس، والفروض: وهذا ما جنده عند املدرسني مثل

بء الوظيفي أحد أن املـسؤوليات املتزايدة والع" أدسون"و قد أكد 
  .أسباب اليت تؤدي إىل التوتر يف العمل عند املعلمني

ويكون عندما ال تتوفر لدى الفرد املعارف : عبء نوعي 8-1-2
واملهارات الالزمة للقيام جبزء من العمل أو حيدث عندما يشعر الفرد 

  .أن املهارات املطلوبة إلجناز مستوى أداء تفوق مهاراته احلالية
النوع عند األستاذ الغري مؤهل أكادمييا ملهنة التعليم، أو  كما جند هذا

  .الذي ال يتوافق اختصاصه مع نوع التعليم
  :اخنفاض عبء الدور 8-2

لقد كان الرتكيز يف األحباث و الدراسات على العبء الزائد، حىت مت 
التوصل إىل أن العمل القليل هو أيضا من أسباب التوتر النفسي 

كثري من األفراد، خاصة عندما يصبح ظاهرة حيث ميثل مشكلة ال
  .مستمر

  :                                          غموض الدور 8-3
غموض الدور بأنه فقدان  kahin 1964وآخرون " كاهن"عرف  

  .الوضوح يف دور الفرد يف العمل و األهداف اليت حيققها
إىل بأنه االفتقار 1976كما يعرفه كل من مارشال و كوبر 

املعلومات اليت حيتاجها املعلم يف أداء الدور و طرق تقييمه جلدول 
  سلطاته 

  :ميكن حصر أسباب الغموض يف الدور فيما يلي
عدم إيصال املعلومات الكافية إىل املعلم فيما يتعلق بدوره * 

  ...).طرق التدريس:( واملطلوب منه مثل
  .إصالح دون إعالم املعلم* 
اليت متكن املدرس من أداء الدور، وكثرة عدم وضوح السلوكات * 

  )20( .املهام املسندة إليه دون توضيح طريقة تنفيذها
  :البيئة  املهنية
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ان احلياة املهنية هي قدر يتقامسه ماليني االفراد، و ميكن للبيئة املهنية 
فقد كان التوتر  موضوع .ان تفرز مصادر كثرية ومتنوعة للتوتر

ر الدويل الرابع والعشرين للصحة يف مداخالت عديدة يف املؤمت
واشرتكت  الدراسات القادمة من ) 1993فرنسا /نيس(العمل

القارات اخلمسة يف اعتبار العوامل التالية كمصادر للتوتر يف العمل 
وخاصة مشكالت  عدم ثبات العمل، ،اإلرهاق،األدوارصراع :وهي

  .التنظيم يف احلياة املهنية
عن مخسة مصادر رئيسية  DEJOURSدجيور  أعمالومتخضت 
  :للتوتر هي

وقتية العمل وعدم ثباته،طريقة تقومي العمل،املنافسة،محل العمل، 
  )21( .وتدهور قيمة العمل

  :قياس التوتر النفسي في العمل  -9
من الطرق املعاصرة الشائعة يف دراسة التوتر القيام بتعريض جمموعة 

لفرتة قصرية،مث مالحظة من األفراد يف املخترب ألحداث تسبب التوتر 
التأثري الذي حيدثه التوتر عن طريق قياس ردود أفعاهلم الفيزيولوجية 
م السيكولوجية،كل هذه املهام  ونشاط الغدد الصماء، و استجابا
الفيزيولوجية تسبب أيضا معاناة نفسية لفرتة قصرية املدى، هذه 

   :األخرية تقاس بطرق أخرى هي
ا قياس التوتر النفسي نذكر هناك عدة وسائل علمية نس تطيع 

املالحظة، املقابلة و االستبيان، وتبقى االختبارات هي األكثر :منها
  :استخداما يف قياس التوتر، ومن أهم هذه االختبارات نذكر

  ):التوافق االجتماعي(اختبار 9-1
هو األكثر استعماال و شيوعا و يعرف أيضا مبقياس إعادة التكيف 

" HOLMS"ور هذا املقياس عاملا النفس هوملز االجتماعي وقد ط
حدثا ميكن أن  43، يتضمن املقياس 1967عام " RAHE" راهيو 

يسبب توتر، حلساب نتيجة الشخص، فإذا كانت النتيجة  على من 
فان هذا يعين أن الشخص يف خطر التعرض للمرض،و إذا  300

فهذا يعين أن خطر املرض  299و  150تراوحت النتيجة بني 
تعين أن خطر اإلصابة يكون 150متوسط ،والنتيجة األقل من 

  )22( .طفيفا
  ) modèle de karasek" (كرزاك"نموذج  9-2

ويركز على قياس التوتر يف العمل وقد صمم من قبل عامل االجتماع 
، يقيس شدة املطالب 1979سنة ) روبرت كرازاك(و عامل النفس 

فقرة مقسمة إىل  26النفسية اليت خيضع هلا املوظف من خالل 
فقرات أما  09ثالثة أبعاد، حيتوي كل من البعد األول و الثاين على 

  :الفقرات املتبقية فهي ختص البعد الثالث،أما األبعاد الثالث فهي
  احلاجات النفسية  )1

  احلرية يف العمل و اختاذ القرار )2
  الدعم االجتماعي )3

ت النفسية فانه إذا كانت النتائج يف بعد احلاجا" كرازاك"وحسب 
ونتائج البعد الثاين احلرية يف العمل واختاذ القرار اقل  20أكثر من 

 24و نتيجة البعد الثالث أي الدعم االجتماعي اقل من  71من 
  "jop- strain"نستطيع القول أن العامل لديه توتر أو ما يسمى 

  :سلم رباعي لإلجابات" كرازاك"وقد وضع 
  .موافق جدا –وافق م –غري موافق  –غري موافق بشدة 

   (modèle de siegrist )نموذج سيغريست: 9-3
بسويسرا وهو عامل اجتماع  1943ولد  يوهانس سيغريست سنة 

  .عرف بأحباثه عن التوتر يف العمل و عن التفاوت الصحي
االختالل بني "اقرتح سيغريست يف أواخر الثمانينات منوذج 

د املبذول من قبل العامل أو عدم التوازن بني اجله" املكافأة/اجلهد
  . واملكافأة املتحصل عليها

  :هي)االعرتاف (وقد وضع ثالثة أبعاد للمكافأة 
-la dimension socio:البعد االجتماعي العاطفي/9-3-1

émotionnell) (  
ا يف العمل   .والذي يقاس  بدرجة االحرتام و التقدير اليت يتلقو

  :التوتر النفسي عن طريق إدارةاىل ما قدمه لوبالن ميكن  وإضافة
  : االستشارة الطبية

ال غىن  أساساان االستشارات الطبية يف حاالت التوتر النفسي تعد 
التوتر قد يساهم اىل حد كبري يف  ألعراضعنه،فالتشخيص املبكر 

تفادي العديد من املشاكل النفسية و الصحية ،واليت تنعكس سلبا 
 أكثرمهنة التعليم من بني على الفرد و على بيئة عمله،وال شك ان 

ااملهن اليت يتعرض  للتوتر النفسي،فاالستشارة الطبية من  أصحا
قد تعود بالفائدة خاصة اذا ما لوحظ على املعلم بعض  آلخرحني 

  .مظاهر القلق و عدم الدافعية
  :األستاذتحسين بيئة عمل 

س ان االستقرار املهين للمعلم مرهون ببيئة عمل مناسبة خاصة اذا اح
م و تدعيمهم ،من خالل مجلة من احلوافز  بتقة مرؤوسيه ومساند
املعنوية و املادية اعرتافا له مبجهوداته املبذولة فلذلك وقع اجيايب على 
نفسية املعلم مما يساعده على تكثيف اجلهود وختطي الصعاب اليت 
ا توليد عامل التوتر ، وال شك ايضا ان العالقات الطيبة مع  من شا

املشرتكة داخل  األعمالالء يف العمل يدفع املعلم اىل املسامهة يف الزم
املؤسسة و جيعله يوسع االستشارة بينه و بني زمالئه مما يسهل يف 

احللول للمسائل اليت قد يواجهها من خالل تبادل االراء  إجياد
  )23( .والتجارب واالستفادة منها
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  اتجاهات المعلمين نحو استخدام التعليم االلكتروني
  ).دراسة مقارنة بني معلمي املتوسط و الثانوي بوالية مستغامن(

  ناضر عبدالقادر 
  2جامعة وهرانمسجل في الدكتوراه ،قسم علم النفس، 

                                                              
  :المقدمة
 يفكبري بالتقدم الباالنفجار العلمي و العصر احلايل  تميزي       
الرقمية اليت غزت كل امليادين   ومنها ميدان الرتبية تكنولوجيا ميدان ال

أضحى االنسان غري قادر على التخلي عنها، بل ال و و التعليم ، 
ا ،يستطيع  حىت أصبح من اجلائز القول بأن من ميلك  العيش بدو

هذا ، تكنولوجيا املعلومات وحيسن توظيفها أقوى ممن ميلك األموال
تتجه العديد من الدول إىل توظيف التقنيات احلديثة يف منظومتها و 

دف تطوير الواقع الرتبوي ورفع مستوي خمرجات التعليم الرتبوية ،
. اته حتمية تغيري ما جيري يف النظم التعليميةاألمر الذي محل يف طي

واجلزائر كغريها من الدول تسعى جاهدة  لتحديث مدرستها من 
  :خالل

إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف حميط " -
التلميذ و يف أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التالميذ على 

القانون ( .". للتمدرساستخدامها بفعالية، منذ السنوات األوىل
 )2008:التوجيهي للرتبية الوطنية

حيث نظمت وزارة الرتبية الوطنية ندوة وطنية حول اصالح التعليم 
 :املطروحة للنقاش النقاط املدرجة يف الندوة    و الثانوي ،ومن بني

االتصال بيداغوجية وتكنولوجيات اإلعالم و وظيف الوسائط الت -
 .يف اجلانب البيداغوجي 

 يف التسيري اإلداري االتصالتعمال تكنولوجيات اإلعالم و اس -
 ) 2015جانفي  12يف : وزارة الرتبية الوطنية( .املايلو 

،والصادر عن 2015سبتمرب  22املؤرخ يف  251وجاء يف القرار رقم 
وزيرة الرتبية نورية بن غربيت ،والذي يتضمن انشاء هيئة التفتيش 

  :ما يلي الوالئي، ويف املادة اخلامسة منه
اعداد خمطط تكوين بإدخال : تتوىل هيأة التفتيش الوالئي املهام التالية

 .تكنولوجيا االعالم و االتصال و ضمان تنفيذه

عند عرضه ملشروع  -ابو بكر بن بوزيد – أكد وزير الرتبيةكما       
 2007مة شهر ديسمرب القانون التوجيهي للرتبية الوطنية مبجلس األ

من مجلة ما  –ية بناء مدرسة جزائر الغد قائمة مهأكد على أحني 
يف حركة الرقي العاملية مبنح التالميذ  االندماجعلى  –تقوم عليه 

ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية و حتضريهم للعيش يف عامل تكون 
، حيث تشكل االتصالعالم و نشطة ذات صلة بتكنولوجيا اإلفيه األ

نه ال أال إ.ا يف مشروع هذه املدرسة هذه التكنولوجيا خيارا اسرتاتيجي
ذا مل يع املدرس إجدوى من احلديث عن جناعة هذه التكنولوجيات 

ن مل حتمل له قيما مضافة يف تنظيم إدوات ال معىن هلا أا جمرد أ
جملة : حممد ايدار( .و تطويره البيداغوجي عملية التعلم و حتسني ادائه

  )2011 ،2حبث وتربية العدد
التقدم العلمي و التقين  هم افرازاتأعترب املعلوماتية تكما       

بعاد املكونة ، حيث ظهرت املعلوماتية كبعد هام من األاملعاصر
- 2013وزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية . (للمناهج يف املدرسة اجلزائرية

2014 (.    
  :اشكالية الدراسة

 عصر يف للتعليم تعد كافية مل التقليدية التعليمية األساليبإن       

هم التحديات اليت تواجه التعليم يف جمتمع أومن  واإلنرتنت الكمبيوتر
هلا  طرق جديدة للتعليم، جياد بدائل واملعلومات، القدرة على ا

القدرة على توظيف هذه املستحدثات التكنولوجية توظيفا اجيابيا 
وطرق  حيث ظهرت أنواع . يعود باملنفعة على العملية الرتبوية برمتها

 التعليم" تعلم وتعليم جديدة قائمة على هذه التكنولوجيا ومنها 

ال تفصلها عن  وأصبحت املعلومة واقعا، أصبح الذي" االلكرتوين
وأما . مفتاح جهاز احلاسوببينه و بني  املوجودة  املسافة إالاإلنسان 

ُ                     زمن  الوصول إليها فأصبح   على الذي فرض  ،األمر بالثواينيعد   
إذا أرادت  التعليم، أساليب يف ودجمه توظيفه حتسن أن اجلزائريةاملدرسة 

  .التغريات املتسارعة يف هذا العصر ومسايرة اللحاق بالعصر املعلومايت
إن نظم التعليم القدمية ال تتناسب مع حاجات جمتمع "كما        

ن تتعلم أاملعلومات، فهي ال تتيح لألغلبية العظمى من الشعب 
بشكل مستقل، لذلك فهذه النظم القدمية ق و وتفكر بشكل خال

مام جمموعة كبرية أحمكوم عليها سلفا بالتنحي، واتاحة الفرصة 
التطبيقات ساليب و متطورة باستمرار لالستفادة من األومتنوعة و 
 )13ص، 2001: بشار عباس(".اجلديدة

طراف املشاركة فيها تغريت عملية التعليم من حيث األكما       
طراف خمتلفة و يستعمل أملتعلم يستقي معلوماته من صبح اأحبيث 

ساس الذي يقوم وهذا هو األ. ىل املعلوماتإوسائل متعددة للوصول 
شار اليه روبرت أكما ) Knowledge Society(عليه اجملتمع املعريف
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ول حول اجلامعة يف املنتدى الدويل األ) Robert Dey(داي
  .)2011: عاقلسهام ال(.2001االفرتاضية باجلزائر سنة 

تشكل هذه التكنولوجيات إذا خيارا اسرتاتيجيا يف مدرسة الغد      
،و التحكم يف هذه التكنولوجيات يعد أحد الوسائل الناجعة 
لتحضري األجيال اجلديدة ملواجهة املستقبل ورفع التحديات الكربى 

 .اليت حيملها يف طياته

االوىل للمسار  إن ادراجها يف سريورة التعلم منذ السنوات     
الدراسي ،يرمي إىل تسهيل عملية اكتساب املعرفة وتنمية استقاللية 
املتعلمني يف البحث عن املعلومة ومعاجلتها و استغالهلا إلجياد 

القانون التوجيهي . (االجوبة و احللول للمشاكل اليت تطرح عليهم
 )2008جانفي  23املؤرخ يف  04-08:للرتبية الوطنية رقم 

 العنصر هوو  ،العملية التعليمية  ترب املعلم احلجر الزاوية يفويع    

 التعليم توظيف يف األكرب العبء عاتقه على يقع الذي الفعال البشري

لذا يعتمد جناح أي خمططات تربوية على املعلم الذي  ،اإللكرتوين
كونه هو املنفذ الوحيد هلاته   ،ميثل مفتاح النجاح ألي برنامج مدرسي

ختلفة واملتنوعة ومهما جهزت املؤسسات الرتبوية بأحدث الربامج امل
الوسائل التعليمية واملقررات واملناهج املدرسية، وهيكلة الفضاء 

االستثمار يف العنصر البشري من حيث تكوينه اهلندسي املتطور دون 
توفري الظروف املناسبة للمعلم ألداء مهمته التدريسية على أحسن ما و 

ا ال حتقق األهداف  يرام  فال تكن بذلك قد فعلت شيئا كبريا أل
فهو املنفذ املباشر هلذا ،  املسطرة والكفاءة املستهدفة بدون معلم

املشروع الضخم ويلعب دورا هاما يف التحصيل الدراسي للمتعلم 
أصبح كبري  هدور و  وتنمية قدراته وميوله واجتاهاته حنو التعلم واملدرسة،

الناس بأن األلة ستحل حمله وسيتم ، على عكس ما يردده بعض جدا
 االهتماماالستغناء عنه، بل قد تغري دوره من ناقل للمعرفة إىل 

 التعلم مصادر استخدام مهارات اكتساب على املتعلمني بتدريب

على توظيف املستحدثات  القائم اإللكرتوين التعليم ومنها املختلفة
 أكثر ليصبح ركةواحل والصوت بالصورة النص تدمج التكنولوجية اليت

لذا أصبح لزاما عليه أن يتماشى مع التقدم . اجملتمع يف تأثريا
التكنولوجي، وأن تكون له الرغبة و االستعداد الكايف حىت يصبح 

  . قادرا على مواكبة التطورات اهلائلة
 دور من التقليل يعين ال اإللكرتوين التعليم استخدام نكما أ"     

    ً دور ا احلقيقة يف تعين بل البعض يتصور كما عنه االستغناء أو املعلم

 تنمية إىل املعرفة حتصيل من الرتبية مهنة الختالف وذلك له،    ً  خمتلف ا

 يعد فلم ذاتيا يتعلم أن على القدرة املتعلم وإكساب األساسية املهارات

 املشارك املوجه بل هلا، الوحيد واملصدر للمعرفة الناقل هو املعلم

 البحثي املشروع ومدير القائد مهام من مزجيا همهنت وأصبحت للدارسني

 منهجهم من التحول إىل التدريس هيئة أعضاء يدفع مما  واملوجه والناقد

 حول متمحور آخر منهج تبين إىل مذا حول املتمحور التقليدي
م  التعليم عملية يف      ً حقيقي ا     ً  مشارك ا املتعلم يكون حبيث املتعلمني، طال

 )2009: سليمان السيفمنال بنت (. "والتعلم

تبين أي أسلوب تعليمي جديد جيد غالبا مؤيدين كما أن            
املتحمسني فولكل منهم وجهة نظر خمتلفة عن اآلخر  ،ومعارضني

عندما تكون املدارس مرتبطة باإلنرتنت  يرون أنهللتعليم اإللكرتوين 
ة اليت فإن ذلك جيعل املعلمني يعيدون النظر يف طرق التدريس القدمي

ا وهو  ،يفتقر للنواحي الواقعية  فيقولون أنهأما املعارضني  ، ميارسو
يؤدي إىل إضعاف ·و .تعلم واملعلمحيتاج إىل ملسات إنسانية بني امل

ويف هذا اجلانب يقول بيل دور املعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم 
  " :المعلوماتية بعد االنترنت"جيتس يف كتابه 

اك ختوفا يرتدد على ألسنة الكثريين من أن الواقع أن هن"     
أستطيع أن أقول بتوكيد   و .نيدرسملالتكنولوجيا سوف حتل حمل ا

علومات ملفطريق ا. حيدث فيه إن ذلك لن  لبس  كامل ووضوح ال
 أي من الكفاءات التعليمية أمهية مأو حيج السريع لن حيل حمل

 نيلتزمملا نيدرسملا( ،اإلنسانية اليت حنتاج إليها من أجل حتديات الغد
 وبطبيعة احلال وأيضا نيعنيملوأولياء األمور ا نيبدعملا نيواإلداري

  .)تهدينجملالطالب ا
قبل أن يصبح يف  نيعلى أنه سيتع:ويضيف بيل جيتس قائال 

أن تتغري  رتتبة على منجزات التقدم تلكملنافع املاإلمكان حتقيق ا
ا التعامل مع أجهزة . الكومبيوتر يف فصول الدراسة الطريقة اليت يتم 

والواقع أن عديدا من الناس يتخذون موقفا ساخرا من التكنولوجيا 
نتيجة للمبالغة يف الرتويج هلا وإخفاقها يف حتقيق  التعليمية
  )1998بيل جيتس،.(وعودها

ومن هذا املنطلق صار التعرف على اجتاهات املعلمني حنو      
ورة ملحة ، بغرض معرفة مدى استخدام التعليم االلكرتوين ضر 

الشيء .التعلمية/ استعدادهم لالنتقال إىل توظيفه يف العملية التعليمية
 حنواملعلمني  واجتاهات ميول الستكشاف الباحث دفع الذي

  : طرح االسئلة التالية  االلكرتوين من خالل التعليماستخدام 
خدام ما اجتاهات املعلمني و املعلمات بوالية مستغامن حنو است -1

 .التعليم االلكرتوين؟

) α =0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -2
اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم  بني املعلمني على مقياس
  ؟) اجلنس، الطور التعليمي(االلكرتوين تبعا للمتغريات 
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) α =0.05(عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -3
مقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم  على بني املعلمني

  والطور التعليمي ؟ متغريات اجلنس بني للتفاعل االلكرتوين تعزى

  :صياغة الفرضيات
اجتاهات املعلمني و املعلمات بوالية مستغامن حنو استخدام   -1

 .التعليم االلكرتوين اجيابية

 :وتنقسم اىل فرضيتني جزئيتني كما يلي  -2

) α =0.05(ت داللة احصائية عند مستوىال توجد فروق ذا -
اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم  بني املعلمني على مقياس

 ).اناث-ذكور(االلكرتوين تبعا ملتغري اجلنس 

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني املعلمني على مقياس -

اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين تبعا ملتغري 
 ؟) املتوسط، الثانوي(التعليمي الطور

بني ) α =0.05(عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3
مقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين  على املعلمني
 .والطور التعليمي متغريات اجلنس بني للتفاعل تعزى

  :أهمية الدراسة
 ،تتناوله الذي املوضوع ةطبيع من أمهيتها احلالية تكتسي الدراسة     

 للسلوك منظما تصورا يعطي هاما مؤشرا تعد وهي االجتاهات اليت

 املعلمني، فئة هي اجملتمع من هامة بفئة األمر تعلق إذا وخاصة البشري،

  :التالية النقاط يف هذه الدراسة أمهية إمجال وميكن
 وحن املعلمون ا يستجيب اليت الكيفية هذه الدراسة لنا تظهر   -1

 .استخدام الطرق احلديثة يف التدريس و هي التعليم اإللكرتوين

 تواجه اليت املشكالت على التغلب يف املعلمني مساعدة -2

التعليم  استخدام من خالل توجيههم إىل التحصيل يف متعلميهم
 .التدريس االلكرتوين يف

 يف بالدنا يف املنظومة الرتبوية عليه ستكون ما مبدى تنبؤنا قد   -3
 األفراد رفض أو تقبل، مدى لنا حيدد االجتاه، ألن معرفة قبل،املست

 .راسة الد حمل للظاهرة

ين باعتباره منطا حديثا يتماشى أمهية التعليم االلكرتو  -4
 .التكنولوجيات العصريةو 

 املفاهيم بعض وظهور املعلمني لتغري مواكبة مدى على التعرف -5

 ذلك ومن اصل،احل التكنولوجي بالتطور أساسا واملرتبطة اجلديدة

 الرصيد على الضوء تسليط مع االلكرتوين، التعليم مفهوم وتطور ظهور

 يتعلق فيما لدى املعلم يف خمتلف املراحل التعليمية املتكون املعريف

  .به املرتبطة املفاهيم وبعض التعليم االلكرتوين مبفهوم
  

  :أهداف الدراسة
 و الثانوياملعلمني يف طوري املتوسط قياس ومعرفة اجتاهات  -1

 .لتعليم االلكرتوينا تخدامجتاه اس

حتديد االختالفات بني املعلمني و املعلمات على مقياس   -2
 .االجتاهات حنو استخدام التعليم االلكرتوين

املعلمني  اجتاهات تشكيل يف املتدخلة واملتغريات العوامل حتديد -3
  .االلكرتوين استخدام التعليم حنو
دراسات مستقبلية اعمق  جل تبينأدراسة استشرافية من  -4

 .يف املنظومة الرتبوية باجلزائرخبصوص التعليم االلكرتوين 

 :التعاريف االجرائية

  :التعليم االلكتروني
 بيئة تصميم على ويعتمد املتعلم، على يرتكز تفاعلي تعليمي منط      

 اإللكرتونية، ويعرف الوسائط التعليم، باستخدام ييسر بشكل التعلم

 شبكة على املعتمدة اإللكرتونية الوسائط استخدام نهبأ       ً إجرائي ا

 والنقاشات الدروس، لتقدمي متزامن أو غري متزامن بشكل االنرتنت،

ً  مدعم ا يكون حبيث واالختبارات، والتمارين،  يف التقليدية للطرق    

  .عنها بديال وليس الدراسة قاعات
  : االتجاه نحو استخدام التعليم اإللكتروني

علم للتصرف سلبا أو اجيابا حنو استخدام التعليم ميل املهو      
واعتباره كبديل للتعليم التقليدي، ويقاس االلكرتوين يف التدريس 

مبجموع الدرجات اليت حيصل عليها املعلم من خالل اإلجابة عن 
وينقسم إىل اجتاه  .فقرات املقياس الذي أعده الباحث هلذا الغرض

  .اجتاه سليباجيايب و 
املعلم  تأييد عن يعرب الذي االجتاه هو :اإليجابي اهاالتج مفهوم

 .به يتعلق ما كل لتأييد بصاحبه يدفع أنه للتعليم االلكرتوين، إذ

 الفرد معارضة عن يعرب الذي االجتاه هو :السلبي االتجاه مفهوم

  .ضده للوقوف بصاحبه فيدفع ؛للتعليم االلكرتوين
ىل مهمة التدريس هو كل شخص معني بصفة رمسية ، ويتو  :المعلم

  .يف املتوسط أو الثانوي
ا املراحل التعليمية اليت يتدرج : االطوار التعليمية -1 يقصد 

 :فيها املتعلم اجلزائري وهي

 وتستمر أربع سنوات من السنة األوىل  :مرحلة التعليم المتوسط
 .إىل السنة الرابعة حيث جيتاز التلميذ شهادة التعليم املتوسط

 ا إىل ثالث سنوات من  :انويمرحلة التعليم الث ومتتد الدراسة 
السنة األوىل إىل السنة الثالثة حيث جيتاز الطالب فيها امتحان 
شهادة البكالوريا واليت تعد شرطا أساسيا للتسجيل يف أحد فروع 

 .اجلامعة اجلزائرية
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  :المنهج المستخدم في الدراسة  
 وذلك ليليالتح الوصفي المنهج استخدام املناسب من أنه تبني

  . الدراسة هدف مع لتماشيه
  : األولية حدود الدراسة

يف   الثانوياملتوسط و تتناول هذه الدراسة معلمي  :حدود بشرية- أ
  .2014/2015للعام الدراسي والية مستغامن 

توسطات املببعض  وليةأجريت الدراسة األ :الحدود المكانية–ب 
  .ة مستغامنثانويات التابعة ملديرية الرتبية لواليالو 

إىل  17/02/2015بدأت هذه الدراسة من  :الحدود الزمانية –ج 
   18/03/2015غاية 

     :مجتمع الدراسة
يهتم الباحث بدراسة اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم        

يف والية ) ثانويال -توسطامل(االلكرتوين لدى معلمي االطوار 
، حسب إحصائيات ومعلمةمعلم ) 4776(مستغامن والبالغ عددهم 

موزعني . 2014/2015مديرية الرتبية لوالية مستغامن للعام الدراسي 
  :وفقا للجدول التايل طوري املتوسط و الثانويعلى 

  توزيع أفراد جمتمع الدراسة على االطوار التعليمية ): 1(جدول رقم 
 اجملموع إناث ذكور  الطور التعليمي
 1883 991 892  الطور الثانوي

 2893 1785 1108  الطور املتوسط

 4776 2776 2000  اجملموع العام

على   املؤسسات موزعةثانوية، هذه  40متوسطة و  104موزعني على 
   .كل قطر الوالية
  :أدوات الدراسة

: ألجل حتقيق هدف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استخدم الباحث
وين من اعداد حنو استخدام التعليم االلكرت  املعلمني مقياس اجتاه

  .الباحث
مقياس االتجاهات نحو استخدام ل الخصائص السيكومترية

  :التعليم االلكتروني

  :الصدق
 ،حنو استخدام التعليم االلكرتوين بناء مقياس اجتاهات املعلمني مت

،وبعد استبعاد الفقرات اليت مل )فقرة 61(من حيث تشكل يف البداية
 بعض صياغة أعيدت كما ،من موافقة احملكمني%80على نسبة  حتز

احملكمني،  اقرتاحات حسب الفقرات و تعديل بعضها وحذف أخرى
 .)بندا(47 من األولية صورته يف املقياس تكون اإلجراءات وبتلك

  :صدق االتساق الداخلي
على  ملقياسبعد تطبيق ا استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي

من  20معلما ) 40( من تكونت املعلمني، الدراسة األولية منعينة 
ومت  الدراسة، عينة خارج من من الطور الثانوي، 20الطور املتوسط و 

املقياس ككل وقد مل االرتباط بني ابعاد املقياس و حساب معا
                   ً ومجيعها دالة إحصائي ا) 0.96-0.84(تراوحت تلك املعامالت بني 

كما قام الباحث ،  مما يؤكد على صدق املقياس 0.01عند مستوى 
البعد ساب معامل االرتباط بني كل بند و لتناسق الداخلي حبحبساب ا

 التابع له، وأظهرت النتائج أن البنود تتمتع بارتباط قوي مع كل بعد
بالبعد اليت تنتمي اليه  غري  ارتباطها معامل ثالثة بنود كان باستثناء

 تكون حيث مت استبعادها، لذلك) α=0.05(معنوي عند مستوى 

 سالبة، بندا )17(منها  بندا،) 44(من لنهائيةا صورته يف املقياس

 موافق جدا :هي درجات مخس من املقياس عن اإلجابة سلم وتكون

 العالم وتعطى حمايد ،(4 ) العالمة وتعطى موافق ،(5 ) العالمة وتعطى

 العالم وتعطى وغري موافق جدا) 2( العالمة وتعطى غري موافق  ،(3 )

 متتع فقد وبذلك السالبة، لفقراتا حالة يف اإلجابة وتعكس ،(1 )

 .البناء بصدق املقياس

استخدم الباحث التحليل العاملي، حبساب  :الصدق العاملي
معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية للمقياس فيما بينها ، والبحث 
عن مدى الداللة اإلحصائية لكل عامل على حدى ،وذلك 

ارتباطات كما هو  ، ضمن مصفوفة)Vernon(باستخدام حمك فرينون
 :مبني يف اجلدول اآليت

    البعد املعريف البعد الوجداين البعد السلوكي  املقياس ككل
0**

,959 0**
,727 0**

  البعد املعريف  1,000 789,
0**

  البعد الوجداين   1,000  **6540, 896,
0**

  البعد السلوكي    1,000 842,
  املقياس ككل     1,000

  0.05دالة عند *       0.01دالة عند **
  .يبني مصفوفة االرتباطات بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين):2(الجدول رقم 
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أن املقياس يتمتع مبعامل ) 2(يظهر من خالل اجلدول رقم      
ارتباط قوي بني كل بعد والدرجة الكلية للمقياس حيث يرتاوح 

وعليه فإن معامالت ]    0.959 –0.654[امل االرتباط من مع
 6،أي أن العدد اإلمجايل هو   0.01ارتباط كلها دالة عند مستوى 

، مما جيعلنا نقول بأن مقياس اجتاهات %100معامالت بنسبة 
املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين صادق ويقيس فعال ما وضع 

  .لقياسه
ئج الواردة يف اجلداول أعاله يتضح أن معامالت بناء على النتا     

االرتباط بني البند والبعد الذي تندرج ضمنه، مث عالقة البعد باملقياس  
وعليه فإن أداة القياس  0.05ككل دالة إحصائيا عند مستوى 

املستعملة تتمتع إىل حد ما بدرجة عالية من الصدق الداخلي، مما 
ا وضعت لقياسه، حيث تستطيع يؤهلها يف أن تكون جديرة بقياس م

  .قياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين
  :ثبات أداة الدراسة -2

اعتمد الباحث يف حساب ثبات مقياس اجتاهات املعلمني حنو      
استخدام التعليم االلكرتوين على أسلوب التجزئة النصفية وهو أحد 

تقسيم مقياس إىل قسمني  الطرق الشائعة االستعمال ، ويقوم على
متكافئني مث حيسب معامل االرتباط بينهما كما استعان الباحث  

براون ، وطريقة التباين باستخدام معادلة ألفا   –مبعادلة سبريمان 
باستخدام الربنامج   0.752حيث بلغ معامل الثبات ، كرونباخ 

براون أصبح –، وبعد تصحيحه مبعادلة سبريمان  SPSSاإلحصائي 
وعليه يظهر أن املقياس يتمتع بثبات  0.858عامل الثبات يساوي م

  .قوي يسمح لنا باستعمال األداة يف الدراسة 
 Cronbachطريقة الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  -2

Alpha :  

استخدام معادلة ألفا كرونباخ   وقد بلغت قيمة معامل الثبات ، ب
  .نوع من الدراسات الرتبوية، وهي قيمة مقبولة يف هذا ال)0.925(

يستنتج مما سبق أن أداة الدراسة أوفت بالشروط السيكومرتية      
ا تفي بأغراض الدراسة   .لالختبار اجليد، وأ

الصورة (مقياس االتجاهات نحو استخدام التعليم االلكتروني
موزعة على  بندا) 44(وأربعون  اربعةحيتوي املقياس على  :)النهائية

حيتوي هذا البعد على واحد و  ، والبعد املعريف :د وهيثالثة أبعا
) 12(عشر  اثىنحيتوي على و  البعد الوجداين، بندا) 21(عشرون
) 11(حيتوي هذا البعد على احدى عشر والبعد السلوكي و  بندا
  .بندا

   :األساسيةعينة الدراسة 
 L'échantillonnage".عرضية بطريقة العينة أفراد اختيار مت

accidentel  أي أفراد عينة البحث هم من أرادوا أن يكونوا ضمن
عينة البحث ،وهذا ما يضفي نوعا من املصداقية على املعطيات 

 يالئم ما حبسب الدراسة جمتمع من  عينة اقتطاع عن وتعرب. "اجملمعة

  .الباحث
 لديهم يكن مل الذين املعلمني مع الدراسة هذه يف التعامل مت ولذلك

م الباحث تواجد أثناء دوام   .مبؤسسا
من % 3.56معلما، ما ميثل نسبة ) 170(عينة الدراسة من تكونت

اجملتمع االصلي للبحث موزعني على طوري املتوسط و الثانوي  
، كما مت )معلما يف الثانوي 70–معلما يف املتوسط  100:(كالتايل

اختيار املؤسسات اليت متت فيها الدراسة االساسية بصورة عشوائية 
كانت  العينة النهائية للدراسة األساسية  على حسب قد  و أيضا 

  : اجلدول االيت
  توزيع عينة الدراسة االساسية): 3(جدول رقم 

      
 
 
 
 
 
 
 

جند أن نسبة الذكور يف عينة الدراسة ) 3(ومن استقراء اجلدول رقم 
من عينة الدراسة االساسية ، أما نسبة االناث  %38.82متثل 
من عينة الدراسة االساسية ،أما على حسب  %61.18فتمثل

  :االطوار فعينة الدراسة موزعة  كما يلي
أما نسبة االناث فتمثل    %38نسبة الذكور متثل   :الطور المتوسط

62 %  

أما نسبة االناث فتمثل    %40نسبة الذكور متثل  :الطور الثانوي
60%  

وهذه النسب متناسبة مع النسب املوجودة يف اجملتمع االصلي للبحث 
  .تقريبا  

  
  

النسبة من جمتمع ذكور 
 الدراسة

تمع النسبة من جم ناثاإل
  الدراسة

  تمع الدراسةالنسبة من جم اجملموع

  %3.71  70  %4.23 42 %3.11 28  التعليم الثانوي
  %3.45 100 %3.47 62 %3.42 38  املتوسطالتعليم 
  %3.56 170  %3.74 104 %3.3 66  اجملمـوع
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  :للدراسة األساسية الحدود الزمانية
شرع الباحث يف إجراء الدراسة األساسية خالل الفرتة املمتدة        

بالنسبة لتوزيع . 2015جوان  20إىل  2015افريل 06من 
  .اسرتجاع نسخ املقاييس املستعملة يف الدراسة على عينة الدراسةو 

إىل  2015جوان  21قام الباحث بتخصيص الفرتة املمتدة من 
  .لتفريغ النتائج واملعاجلة اإلحصائية   2015جويلية  31

 :اإلحصائية المعالجة

 مت حيث االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الرزمة استخدم الباحث

 واالحنراف املعياري احلسايب واملتوسط املئوية النسب حساب

يف  الفروق لقياس "ت" اختبار واستخدم العينة أفراد الستجابات
  . الطور التعليمياالجتاهات وفقا للجنس و 

  :الدراسة إجراءات

العينة ( سابقا املوضحة بالطريقة الدراسة عينة اختيار بعد    
 من بعضهم ومعلمة      ً معلما  )  170(  من واليت تكونت ،)العرضية
املؤسسات التعليمية  خمتلف ميثلون اإلناث، من اآلخر والبعض الذكور

ملديرية الرتبية لوالية من طوري املتوسط    والثانوي التابعة اقليميا 
اجتاه املعلمني حنو استخدام  مقياس العينة تلك على طبق مستغامن ،

  .الباحث قبل املنجز من التعليم االلكرتوين،
 ذكور،( اجلنس حسب الدراسة عينة تقسيم مت اإلجراءات ذه
 الكلية إىل الدرجة التوصل وكذلك )اجيايب،سليب(،و االجتاه) إناث
   االلكرتوين التعليم استخدام حنو اهاالجت مقياس على

 الدراسة عينة أفراد ألداء املئوية والنسب التكرارات):4(جدول رقم 

اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين وفقا  مقياس على
 .ملتغري اجلنس ونوع االجتاه

 :حسب الجنس -2

  ثانوي  متوسط    
  إ  ذ  إ  ذ

  اجتاه اجيايب
  33  17 51 33 العدد
  78.57  60.72 82.26 86.84 النسبة

  اجتاه سليب
  9  11 11 5 العدد
  21.43  39.28 17.74 13.16 النسبة

  اجملموع
  42  28 62 38 العدد
  100  100 100 100 النسبة

  :السؤال االول
ما اتجاهات المعلمين والمعلمات بوالية مستغانم نحو استخدام 

  .التعليم االلكتروني؟
 واالحنراف احلسايب املتوسط استخراج مت السؤال هذا عن لإلجابة   

 االجتاهات مقياس لبنود) 170=ن( املعلمني عينة لتقدير أفراد املعياري

 يف كما    ً  بندا ، ) 44 ( عددها والبالغ املقياس بنود من بند ولكل الكلي

 فقد ،(3 ) العالمة تقابل احملايدة االستجابة ألن      ً ونظرا   .)5 ( اجلدول

 اجتاه ذو (3 ) من أقل عالمة على حصل من كل أن ثالباح عد

 سليب،

   .إجيايب اجتاه ذو (3 ) من أعلى عالمة على حصل من كل وأن

        ً تنازليا   اإللكرتوين مرتبة  التعليم حنو استخدام املعلمني الجتاهات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات): 5(جدول رقم 

 
الترتيب 
  النسبي

  رقم
  البند

  بنــــــــــدال

ط 
وس
املت

سايب
احل

ف   
حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
جتاه  
 اال
رجة

د
 

  اجيايب 0,79 4,14 .      ّ                                 أنا مهت م بتحسني معاريف حول التعليم االلكرتوين  15 1
  اجيايب 0,82 4,11 .أمتىن برجمة دورات تكوينية حول استخدام التعليم االلكرتوين  12 2
 اجيايب 0,81 4,05  ربات مع املدرسني اآلخرين استخدم االنرتنت يف االتصال و تبادل اخل  13 3
 اجيايب 0,91 4,01 .للتعليم االلكرتوين أوفر على نفسي الوقت و اجلهدبإتقاين   5 4
  اجيايب 0,81 4,00 .التعليم االلكرتوين يطلع التالميذ على كل ما هو جديد  16 5
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 اجيايب 0,73 3,94  .واقع التعليميةاستخدم االنرتنت للوصول إىل املعلومات املنشورة على امل  27 6
 اجيايب 0,78 3,92 .استخدم االنرتنت لالستفادة من خمتلف املكتبات الرقمية  40 7

8  10  
التعليم االلكرتوين يساعد على الربط بني اجلانب النظري و التطبيقي للعملية 

  اجيايب 0,79 3,92  .التعليمية

ّ                              أقد ر املعلم الذي يستخدم الوسائط اال  22 9   اجيايب 0,91 3,88 .لكرتونية يف التعليم  
  اجيايب 0,88 3,8  .اكتسبت مهارات جديدة من خالل استخدامي للتعليم االلكرتوين  8 10
  اجيايب 0,87 3,8  .التعليم االلكرتوين يساعد على تكرار عرض املعلومة و توضيحها  43 11
  اجيايب 0,91 3,86 .دريسأميل إىل التعليم االلكرتوين للتنويع يف أساليب الت  31 12
  اجيايب 0,98 3,84 .أشعر أن التعليم االلكرتوين مضيعة للوقت  9 13
 اجيايب 0,91 3,74 .التعليم االلكرتوين يؤدي إىل تفاعل التالميذ مع بعضهم البعض  20 14
 اجيايب 1,04 3,70 .يف التعليم االلكرتوين تقدم املادة العلمية بطريقة مشوقة، ما جيعل الدرس ممتعا  37 15
  اجيايب 0,97 3,69 .أشعر بالضيق عند استخدام التعليم االلكرتوين  36 16
 اجيايب 0,94 3,68 .على املعلم إيصال املعلومات للتالميذيسهلالتعليم االلكرتوين  33 17
 اجيايب 1,02 3,68  .دورة تدريبية على استخدام احلاسوب يف التعليمأيةاملشاركة يف أجتنب  19 18
  اجيايب 0,97 3,67 .أكون سعيدا إذا أتيحت يل فرصة تطبيق التعليم االلكرتوين  34 19
  اجيايب 1,00 3,67 .ال أرغب يف استخدام التعليم االلكرتوين  25 20
  اجيايب 0,97 3,65  .استخدام التعليم االلكرتوين جيعل العملية التعليمية متعبة و شاقة  11 21
  اجيايب 1,02 3,60 . يزيد من حيوية التالميذ داخل القسمالتعليم االلكرتوين  30 22
 اجيايب 1,01 3,58 .التعلم اإللكرتوين يساعد كثريا يف حتقيق أهداف الدرس  26 23
 اجيايب 1,10 3,57 .التعليم االلكرتوين يزيد من القدرة االستيعابية لدى لتالميذ  21 24
ايباجي 0,85 3,55 .التعليم االلكرتوين سهل  1 25  

 اجيايب 1,15 3,48  .التعليم االلكرتوين يعرض املعلومات بطريقة أفضل من التعليم التقليدي  2 26
 اجيايب 0,96 3,47 .أشعر بالراحة عندما أحتدث عن التعليم االلكرتوين  41 27
 اجيايب 1,00 3,47 .التعليم االلكرتوين يقضي على الكثري من املشكالت التعليمية  7 28
 اجيايب 0,96 3,45 .ستخدم التعليم االلكرتوين رغم قلة اإلمكانيات املناسبة لذلكأ  42 29
 اجيايب 1,00 3,42 .أكون أكثر نشاطا عند استخدام التعليم االلكرتوين  29 30
 اجيايب 1,10 3,35 .أجد صعوبة يف التعامل مع احلاسوب  24 31
 اجيايب 0,98 3,34 .التعليم االلكرتوين يتطلب جهدا يفوق طاقيت  38 32
 اجيايب 1,07 3,34  .التعليم االلكرتوين ال يوفر فرصا مناسبة للتعلم بل هو للمتعة و الرتفيه  35 33
 اجيايب 0,92 3,28 .التعليم االلكرتوين يقدم التغذية الراجعة للتلميذ  39 34
يباجيا 1,17 3,17 .أتضايق كثريا إذا فرض علي استخدام التعليم االلكرتوين  44 35  

 اجيايب 1,20 3,09  .التعليم االلكرتوين غري ضروري لرفع املستوى التحصيلي للتالميذ  6 36
 سليب 1,30 2,93  .التعليم االلكرتوين فعال يف تدريس التالميذ املوهوبني و املتفوقني فقط  17 37

38  28  
استخدام الوسائط التكنولوجية يف التعليم يقلل من التفاعل بني املعلم 

 1,08 2,93  .ميذوالتال
 سليب

  سليب 1,08 2,86 .التعليم االلكرتوين مقيد حلرية األستاذ  4 39



  

410 

 سليب 1,01 2,84 .سلبيات التعليم االلكرتوين أكثر من اجيابياته  3 40

41  32  
استخدام احلاسوب يف التعليم يقضي على منو اإلبداع واالبتكار لدى 

 سليب 1,15 2,62  .التالميذ

42  14  
يم االلكرتوين يركز التالميذ على الوسائل املستعملة دون االهتمام يف التعل

م  1,05 2,45  .باحملتوى العلمي مما يقلل من استيعا
 سليب

 سليب 1,26 2,40 .أفضل أن أظهر أمام تالميذي بأنين مصدر املعرفة  18 43

ا  23 44  سليب 0,98 2,28 .تقنيات التعليم االلكرتوين تتطور بسرعة مما يصعب مساير

  اجيايب  0,89  3,64 املتوسط العام 
 

 لتقدير الكلي احلسايب املتوسط أن )5( اجلدول رقم  من يالحظ

 ) 3.64 ( اإللكرتوين التعليم حنو االجتاهات مقياس على املعلمني
 عالمة مع املتوسط هذا قورن ما وإذا ) 0.89 ( املعياري واالحنراف

 إجيابية اإللكرتوين التعليم حنو لمنياملع اجتاهات أن تبني ،(3 ) احملك

  .متوسطة بدرجة

 واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت السؤال أيضا هذا عن لإلجابة

م خالل من العينة أفراد عليها حصل اليت للدرجات املعياري  إجابا

 بصورة العينة أفراد درجات متوسط بلغ حيث البحث؛ أداة فقرات عن

 التعليم االلكرتوين استخدام حنو املعلمني اجتاهات مقياس عن عامة

 أن ويالحظ ، ) 22.09 ( مقداره معياري باحنراف ) 153.58(

 )132(البالغة للمقياس النظري املتوسط قيمة عن يرتفع املتوسط هذا
استخدام  اجتاه إجيابية التدريس هيئة أعضاء اجتاهات أن على يدل مما

د .التدريس  يف التعليم االلكرتوين  جلأ الوسط هذا معنوية قياس فو

 الفرق أن النتائج وأظهرت واحدة لعينة )ت( اختبار إىل الباحث

 تفاصيل يوضح )6 ( واجلدول )0.05( الداللة مستوى عند معنوي

ذلك
  للعينة الحسابي المتوسط داللة ):6 ( جدول
المتوسط   الدرجة العليا الدرجة الدنيا  العينة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

لمتوسط ا
الحسابي 
  النظري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

170 84  202 153.58 22.09 132  12.37  0.00  
  

وهذا يدل على أن اجتاهات  املعلمني و املعلمات  حنو استخدام 
م مستعدون لتطبيقه ايجابية ،التعليم االلكرتوين بوالية مستغامن  و أ

ا   .يف املؤسسات الرتبوية اليت يشتغلون 
   :ل الثانيالسؤا

بني ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم  املعلمني على مقياس

  ؟) اجلنس، الطور التعليمي(االلكرتوين تعزى للمتغريات 

  :وتنقسم إىل فرضيتني جزئيتني وهي: الفرضية الثانية
  :حسب الجنس:أوال  

انت هناك فروق بني املعلمني و املعلمات على مقياس وملعرفة ما إذا ك
اجتاه املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين، فقد مت استخدام 

  ).7(كما هو موضح يف اجلدول رقم  ) t-test(- ت –اختبار 

  .التعليم االلكرتوينالفروق بني املعلمني و املعلمات على مقياس االجتاه حنو استخدام ): 7(جدول رقم 

االحنراف املتوسط احلسايب العدد  اجملموعة  المتغير
  املعياري

مستوى  )ت(قيمة 
  )sig(الداللة

  الجنس
 21,40 153,62 66  الذكور

 22,62 153,55 104  االناث  0.98  0.018

) Sig(يالحظ من نتائج هذا االختبار أن قيمة االحتمال     
وبالتايل فإننا ، 0.05وهي أكرب من مستوى املعنوية  0.98تساوي
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متوسط  يساوينقبل الفرض الصفري، أن متوسط درجات الذكور 
درجات اإلناث على مقياس االجتاهات حنو استخدام التعليم 

  . مبعىن أن الفروق غري معنوية بني الذكور و االناث.  االلكرتوين
  :حسب الطور التعليمي: ثانيا

مقياس اجتاه  وملعرفة ما إذا كانت هناك فروق بني املعلمني على
املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين، تبعا للطور التعليمي فقد مت 

كما هو موضح يف اجلدول  ) t-test(-ت –استخدام اختبار 
  ).8(رقم

  .التعليم االلكرتوينالفروق بني املعلمني و املعلمات على مقياس االجتاه حنو استخدام ): 8(جدول رقم 

االحنراف املتوسط احلسايب ددالع  اجملموعة  المتغير
  املعياري

مستوى  )ت(قيمة 
  )sig(الداللة

  الطور
 18,96 155,86 100  املتوسط

 25,71 150,32 70  الثانوي  0.108  1.61

) Sig(يالحظ من نتائج هذا االختبار أن قيمة االحتمال     
،وبالتايل فإننا  0.05وهي أكرب من مستوى املعنوية  0.108تساوي
 يساويالفرض الصفري، أن متوسط درجات معلمي املتوسط  نقبل

متوسط معلمي الثانوي على مقياس االجتاهات حنو استخدام التعليم 
املعلمني على مقياس  مبعىن أن الفروق غري معنوية بني.  االلكرتوين
حنو استخدام التعليم االلكرتوين تبعا ملتغري الطور  االجتاهات
  .التعليمي

 α(عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :السؤال الثالث
مقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام  على بني املعلمني) 0.05=

والطور  متغريات اجلنس بني للتفاعل التعليم االلكرتوين تعزى
  ؟التعليمي

 عينة أفراد أداء يف املتوسطات يف الفروق كانت إذا فيما الختبارو 

ت املعلمني حنو استخدام التعليم اجتاها مقياس على الدراسة
و معلمي  واإلناث الذكور بني ،(1 ) اجلدول يف ذكرها الوارد االلكرتوين

عند  إحصائية داللة معلمي الطور الثانوي ذاتالطور املتوسط و 
 اجلنس ملتغري) 2x2(التباين حتليل حساب مت ، فقد)α=0.05(مستوى

  ..ومتغري الطور التعليمي
 

 حسب اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين على مقياس الدراسة عينة أفراد ألداء الثنائي التباين حتليل نتائج ملخص): 9(الجدول رقم 

  ).بينهما والتفاعل و الطور التعليمي اجلنس، ( متغريات
  الداللة االحصائية  ) F(قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
 0,104 2,67 1260,957 1 1260,957  الطور التعليمي

 0,959 0,003 1,256 1 1,256  الجنس

 0,015 6,034 2849,382 1 2849,382  الطور التعليميxالجنس

     472,258 166 78394,845  الخطأ
      169 82505,347  المجموع الكلي المصحح

 يف ئيةإحصا داللة ذات فروق أنه ال توجد يتضح )9 ( اجلدول من
اجتاهات املعلمني حنو  مقياس على الدراسة عينة أفراد أداء متوسطات

 كانت فقد الطور التعليمي، ملتغري تعزى استخدام التعليم االلكرتوين

،حيث بلغت  )2.67(،) 1( حرية درجات عند احملسوبة (F)قيمة
وهي أكرب من مستوى ) Sig)0.104 نسبة الداللة االحصائية 

 ) .(α=0.05 املعنوية

 أداء متوسطات يف إحصائية داللة ذات فروق أنه ال توجد يتضح كما

مقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم  على الدراسة عينة أفراد
 عند احملسوبة (F)قيمة كانت فقد اجلنس، ملتغري تعزى االلكرتوين

 )1(حرية درجات

 Sig، حيث بلغت  نسبة الداللة االحصائية  ) 0.003( 
 ).(α=0.05 مستوى عند قيمة غري معنوية وهي) 0.959(

 توجد فإنه الطور التعليمي، ومتغري اجلنس متغري بني للتفاعل وبالنسبة

مقياس اجتاهات املعلمني حنو  على األفراد أداء متوسطات يف فروق
 بني تعزى للتفاعل إحصائية داللة ذات استخدام التعليم االلكرتوين

) 6.034( (F)قيمة بلغت ، فقد)(α=0.05 مستوى عند املتغريين
، حيث بلغت  نسبة الداللة )1(درجات حرية  عند احملسوبة

 مستوى عند إحصائية داللة ذات وهي) Sig)0.015 االحصائية 

0.05=α). (  
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  مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات
  :مناقشة  النتائج الخاصة بالفرضية األولى

  :تنصص الفرضية األوىل على ما يلي
حنو استخدام  اجيابيةاملعلمات بوالية مستغامن اجتاهات املعلمني و "

  ".التعليم االلكرتوين
ذ بناء على  التوصل إليها ، ميكن  متاليت ه الفرضية النتائج املتعلقة 

التعليم علمات حنو استخدام املو  علمنياملالقول أن اجتاهات 
  والية مستغامنيف لطوري املتوسط و الثانوي تدريس اليف  االلكرتوين

  . اجتاهات اجيابيةهي 
إن ثقافة املعلمني واطالعهم على كل ما هو جديد يف جمال      

اقتناع الغالبية العظمى من املعلمني من خمتلف و  التعليم االلكرتوين،
 هاستخداماملراحل التعليمية ووعيهم بأمهية التعليم االلكرتوين وضرورة 

إىل استخدام هذه  علمنيامل دفع ، الشيء الذييف اجملال التعليمي
التجديد والتغيري  لالستفادة من املزايا اليت تقدمها، من أجل  الدعائم

انتشر يف مدارسنا بصورة فظيعة  الذي الروتنيالنمطية و واخلروج من 
مواكبة ما لزاما على املعلمني  إذ أصبح  ،داخل حجرات الدراسة 

 إىل     ً أيضا   السبب عودي ، وقد          ٍ                  حيدث من تطور  علمي يف هذا العصر

 تعود اليت الفوائد وإىل اإلنسان، حبياة الوثيق وارتباطه احلاسوب طبيعة

 .احلياة جماالت كافة يف مستخدميه إىل

ملواكبة االجتاهات العاملية احلديثة يف  علمنياملحرص ورغبة كما أن  
األمر الذي جعلهم يبدون اجتاهات جمال تطور تقنية املعلومات 

 هذه  حيث تتوافق ،و استخدام التعليم اإللكرتوينحن اجيابية
ٍ    هائل  يف  طورحيدث يف العامل اليوم من ت االجتاهات االجيابية مع ما    

 اوالتضف إىل ذلك احمل، االتصالم و تكنولوجيات االعالجمال 
ملواكبة  الوطنيةيف وزارة الرتبية ، ممثلة من طرف الوصاية اجلادة

ا تبذله من جهود ،سواء يف جمال من خالل م ،املستجدات العاملية
التكوين على مهارات التعليم االلكرتوين، من خالل برجمة أيام 
تكوينية يف هذا اجملال، أو يف جمال تزويد املؤسسات الرتبوية 
بالتجهيزات املساعدة على ارساء هذا النوع من التعليم يف 

  .املؤسسات الرتبوية 
العديد من املعلمني جريناها مع ومن خالل املقابالت اليت أ

املعلمات ،الحظنا أن البعض يالقي بعض الصعوبات أثناء و 
بادرة استخدامهم للتعليم االلكرتوين ،إال أن هذا مل يثنيهم عن امل

إىل  العمل املستمر من أجل اكتساب هذه التقنيات اليت حتتاجو 
يف التعليم االلكرتوين ّ  ن  إل ،  قبلهمتدريب مكثف وجهد كبري مـن 

عملية التعليمية تتصف باحليوية دم املعلم وسائل جتعل من اليستخ
النشاط و التشويق ،من خالل استخدام وسائل متعددة ، يف و 

ا ت الحظ ي، إذ التقدمي والعرض  تعلمنيساعد على جذب املأ
م صاروا يسخرون حواسيبهم  و  إىل .حنوها م الشخصية  حد أ أجهز

 ميف استثمار وقته نيلمساعد املع يف املدرسة، الشيء الذي
  .التعليمية التعلمية واقفامليف ختطيط  موجهده

  :مناقشة  النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
  :وتنقسم إىل فرضيتني جزئيتني وهي

   :حسب الجنس: أوال
   :الفرضية الجزئية األولى

 )( α =0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -
اجتاهات املعلمني حنو استخدام  بني املعلمني على مقياس

  ) .اناث-ذكور(التعليم االلكرتوين تبعا ملتغري اجلنس 
استخرج الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 ، حولاملعلمات  و علمنياملالستجابات أفراد عينة الدراسة من 
م حنو استخدام التعليم االلكرتوين ه نيبني أ) 7( رقم واجلدول اجتاها

 )( α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
    علمنياملاجلنس، وميكن أن تعزى هذه النتائج إىل وعي  ملتغريتعزى 

 يف التدريس،التعليم االلكرتوين ، وشعورهم بأمهية استخدام املعلماتو 
 بغض النظر مما أدى اىل ظهور النظرة املوحدة للمعلمني و املعلمات ،

إحدى  أصبحت تشكل االتصالفتكنولوجيات االعالم و  عن اجلنس،
ا حتسن من نوعية التعليم لديهمل املقومات األساسية . لتعليم ، وأ

يتواجدون يف ظروف  واملعلمات يعود ذلك إىل أن املعلمني وقد
وأن كال اجلنسني خيضع إىل الظروف  العمل املادية واملعنوية نفسها،

يدرسون يف مدارس  ، و وخيضعون لنفس التكوين نفسها يف املدرسة،
ة، من حيث اإلمكانات املادية،  ب ياسو أجهزة احلمن متشا

ا، ويتعرضون إىل األعباء واملتطلبات والواجبات نفسها،  وملحقا
ً   فضال  ع كما التعليم،   يأال وه نفس املهمةأن كال اجلنسني لديه  لى  

 احلاسوب استخدام يف تمهارا من اإللكرتوين مليالتع حيتاجه ما أن

زيادة على أن هذه التقنية قد ، اإلناث ويف الذكور يف تتوافرملحقاته و 
اقتنائها ، فأصبح مبقدور اجلميع ات تقريبو بيالدخلت كل 

وهذا ال يدع جماال لظهور أثر إىل اجلنس، يف  ،استخدامهاو 
 كما أن كال  .يف التدريس التعليم االلكرتويناالجتاهات حنو استخدام 

 أو النفسي، املستوى على سواء      ً  تقريبا ، الظروف بنفس ميرون اجلنسني

 ذلك أو االنفعايل ، ولعل أو املعريف، االقتصادي، أو االجتماعي،

 االتصاالت ثورة حيث اخلارجي، العامل على التفتح إىل يعود

 نفس على اجملتمع أفراد معظم الفوارق، فوضع أزال مما واالنرتنت،

احلايل أصبح اجملتمع ال  أن يف العصر كما ،التطورات هذه من املسافة
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احلياة، حيث جند  فرص نفس يعطيهم مما واإلناث، الذكور بني يفرق
  .، يف كل اجملاالت جنب إىل الذكور و اإلناث يف خمتلف املهن جنبا

  :حسب الطور التعليمي: ثانيا
   :الفرضية الجزئية الثانية

 ئية بني املعلمني على مقياسال توجد فروق ذات داللة احصا     

اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين تبعا ملتغري الطور 
  ) .الثانوي-املتوسط-االبتدائي(التعليمي 

) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تعزى  اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين على مقياس

 دخول حداثة إىل ذلك  يف السبب يعزى وقد ، الطور التعليمي ملتغري

 كافة األساتذة ورغبة املؤسسات الرتبوية إىل التدريس يف اآليل احلاسب

  .عن الطور التعليمي الذي ينتمون اليه النظر بغض استخدامه يف
بالدرجة  الوسائلإىل توافر األجهزة و  أيضا وميكن أن يعزى ذلك 

وأن املعلمني  ، يف خمتلف املراحل التعليمية نفسها يف املدارس
ا،  وأن ظروف العمل املادية واملعنوية  ال نفسها ،يدرسون املناهج ذا

ً            تدع جماال  لظهور أثر  ،فالكل خيضع لظروف متغري الطور التعليمي      
م حيملون نفس املؤهالت .العمل ومتطلباته نفسها باالضافة إىل أ

  .ن األويلالعلمية،وقد تلقوا نفس التكوي
العديد من القطاعات،   كما أن اجتاه احلكومة اجلزائرية إىل رقمنة      

املعلمني و  ،لت معظم أفراد اجملتمع بصفة عامةالداخلية جعكالعدالة و 
ا، و بصفة خاصة  يلم يظهر يف ازياد عدد سون أمهية التقنية وتطبيقا
تسهيل احلصول ات االنرتنت واملتعاملني معها و مشرتكي خدم

الث لالنرتنت واهلواتف الذكية عليها،خصوصا مع ظهور اجليل الث
ا املذهلة ،واخنفاض اسعو  بعض ارها، فكل هذه العوامل و تطبيقا

يف  -العوامل املشرتكة األخرى اليت وحدت بني اجتاهات املعلمني
حنو استخدام التعليم االلكرتوين، فالتعرض  -خمتلف املراحل التعليمية

ة يوحد االجتاهات  الظروفو  للعوامل   .نفسها و املتغريات املتشا

  :مناقشة  النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة
  :تنصص الفرضية الثالثة على ما يلي

بني ) α =0.05(عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
مقياس اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعليم االلكرتوين  على املعلمني
 .والطور التعليمي متغريات اجلنس بني للتفاعل تعزى

 داللة ذات توجد فروق أنه الثنائي التباين حتليل نتائج بينت لقد

 اإلحصائية الداللة بلغت فقد ،)α =0.05(مستوى على إحصائية

 املتغريين من كال تأثري أن يعين وهذا) 0.015 (بني املتغريين للتفاعل

 غري مستقل تأثريمها نأ أي اآلخر، املتغري باختالف مستويات خيتلف

الطور  تأثري أن يبدو املتوسطات مراجعة خالل ومن اآلخر، عن

نوعية اجتاهات املعلمني  حتديد يف اجلنس متغري من أمهية أكثر التعليمي
  .حنو استخدام التعليم االلكرتوين

 :يلي بما توصي الحالية الدراسة فإن النتائج هذه على وبناء

 يفلتعليم االلكرتوين دام ااستخ العمل على نشر ثقافة -1
 .التعليمية املنظومة

التأكيد علي أن استخدام املستحدثات التكنولوجية   -2
 .أصبح ضرورة للحياة وليس جمرد وسيلة ترف

تدريب املعلمني و تشجيعهم على استخدام التعليم  -1
ً      ً                          وخاصة أن  هناك تقبال  واسعا  من قبل املعلمني هلذا النوع  االلكرتوين،           ّ        
 .من التعليم

العمل على تكثيف التكوين يف هذا اجملال للتقليل من  -3
  .الصعوبات و العراقيل اليت حتد من تطبيق التعليم االلكرتوين

على تطوير البنية التحتية  وتوسيع عملية ربط  العمل -4
 . سرعتها زيادة على العمل و بشبكة االنرتنت املؤسسات

استخدام ــي ف الناجحة االسـتفادة مــن جتـارب الــدول األخـرى -5
 التعلـيم االلكرتونــي

 .التوظيف شروط يف اإلنرتنت و احلاسوب يف التحكم ادراج -6

إجراء املزيد من البحوث حول  التعليم االلكرتوين على عينات  -7
 . أخرى مع ادخال متغريات أخرى للتعمق أكثر يف املوضوع

  :الخالصة
 احلديثة توالتقنيا التكنولوجيات اكتساح حول اثنان خيتلف ال     

ال تفصلها  وأصبحت املعلومة املختلفة، ومنها التعليم، حياتنا جملاالت
. مفتاح جهاز احلاسوببينه و بني  املوجودة  املسافة إالاإلنسان عن 

ُ                     وأما زمن  الوصول إليها فأصبح   الواقع الذي فرض ،األمر بالثواينيعد        

 يف وين ودجمهتوظيف التعليم االلكرت  حتسن أن املدرسة اجلزائرية على
 ومسايرة اللحاق بالعصر املعلومايتإذا أرادت  التعليم، أساليب

 التقليدية التعليمية األساليب، إذ أن التغريات املتسارعة يف هذا العصر

  . واإلنرتنت الكمبيوتر عصر يف للتعليم تعد كافية مل
 واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استخدام أن يف تكمن املشكلة لكن     

املدارس  يف وخاصة يف املؤسسات الرتبوية اجلزائرية ببطء يسري الماز 
 جمال يف الكايف للتكوين األساتذة افتقار اىل السبب يعود وقد النائية،

 يف املتبعة واملناهج الربامج مواكبة عدم إىل و التكنولوجيا هذه استخدام
 احلديثة، الشيء الذي أدى اىل صعوبة مسايرة للتقنيات التعليم

 . املعلومايت اجملال يف احلاصلة لتطوراتا

وضحنا أدور املعلم يف عصر تكنولوجيا التعليم و كما "ن أ كما      
كثر أذا مت القيام به حبكمة، وبطريقة منظمة يف املستقبل، سيصبح إ

كثر داللة من الدور التقليدي الضيق املمارس أكثر مسؤولية و أحتديا و 
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 ،:2001حممد حممود احليلة،.("يف كثري من مؤسساتنا الرتبوية

  .)81ص
 طرق بأن إىل االقتناع حيتاج فإنه وحىت يواكب املعلم هذا التطور

 اهلائل املعريف الكم مع متناسبة لتكون تتغري، أن جيب التقليدية التدريس

 األساليب   ّ  تعل م من له البد إذ اآلن، احلياة جماالت كافة به تعج اليت

 فلسفتها فهم والتعمق يف    ّ     الفع الة، اتيجياتواالسرت  التدريس، يف احلديثة

ا، حىت وإتقان  إىل متعلميه، الفكر هذا نقل من يتمكن تطبيقا

م تعليمهم يف فيمارسونه  .وحيا

  :المراجع
 .دمشق، سورياثورة املعرفة و التكنولوجيا، دار الفكر،  ):2001(بشار عباس -1

التصال يف التعليم املفتوح استعمال تكنولوجيات االعالم و ا :)2011(سهام العاقل -2
، اشراف امحد بن مرسلي، كلية العلوم السياسية و االعالم ،قسم دكتوراهعن بعد، رسالة 

 .3علوم االعالم و االتصال، جامعة اجلزائر

- جانفي-23املؤرخ يف  04-08رقم:القانون التوجيهي للتربية الوطنية -3
 .2008،النشرة الرمسية للرتبية الوطنية ،فيفري 2008

املعهد الوطين للبحث يف الرتبية، اجلزائر، الثالثي الرابع ، 2جملة حبث وتربية العدد  -4
2011.  

  .،اجلزائر2011 ،2جملة حبث وتربية العدد: محمد ايدار      -5
اللتكنولوجيا التعليمية و املعلوماتية، دار الكتاب :2001محمد محمود الحيلة، -6

 .79اجلامعي، العني، االمارات العربية املتحدة،ص

مدى توافر كفايات التعليم االلكرتوين و  ):2009(منال بنت سليمان السيف -7
ا و اساليب تنميتها من وجهة نظر هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود،  معوقا

 امللك الرتبية، جامعة التعليم، كلية وتكنولوجيا وسائل ختصص اآلداب يف ماجستري رسالة

 .الصاحل عبداهللا بن ربد .د.أ : إشراف،سعود

استعمال تكنولوجيات االعالم و االتصال يف العملية  :وزارة التربية الوطنية الجزائرية -8
 .)2014-2013(التعليمية التعلمية، الدرس االفتتاحي للسنة الدراسية 

جانفي  12يف الندوة الوطنية حول اصالح التعليم الثانوي  :وزارة التربية الوطنية -9
 .اجلزائر. 2015

،املتضمن انشاء هيئة التفتيش 251القرار رقم :وزيرة التربية الوطنية - 10
 .اجلزائر.2015-09-22الوالئي،
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  نـامعييـة الجـه الطلبـروع توجيـشم
رـاردنـددة لجـاءات المتعـة الذكـق نظريـوف  

جامعات الجزائريةدراسة ميدانية لبعض ال  
  وليد العيد.د

  جامعة شلف-شعبة علـم النفس -قسـم العلوم االجتماعية 
  :مقدمـــة. 1

تعترب اختبارات الذكاء من األمور احلديثة متاما، فقد اقرتحت         
االختبارات املوضوعية للذكاء واعدت ألول مرة منذ مخس وسبعني 

يف كتابه " سيس جالتونفران"العامل  خلص) م1883( ففي عام ،سنة
أهم القدرات املوروثة ) حبث يف قدرات اإلنسان العقلية وتطورها(

جيمس ماكني  "يف " جالتون"ولقد اثر . اإلنسانواملختلفة لدى 
الذي استعمل مصطلح اختبارات الذكاء وقياسه يف مقال " كاتل

سلسلة اختبارات الذكاء اليت أعدها أما ، )م1890(نشر له عام 
داد لتطوير االختبارات احلسية اليت أعدها جالتون، وقام هي امتف

بتوحيد هذه االختبارات من ناحية األسلوب والتوقيت، وأصبح من 
  .املمكن مقارنة النتائج مقارنة دقيقة ومفيدة

عشرة اختبارات " بينيه وهنري"قدم ) م1895(ويف عام        
مفهومني  لقياس العمليات الذهنية العليا، ليكشفان بوضوح عن

األول اعتقادمها بان الوظائف الذهنية املتعددة ذات : أساسيني مها
ما بان الذكاء ال ميكن قياسه إال  عالقة ببعضها البعض، والثاين إميا
مبجموعة كاملة من االختبارات للعمليات الذهنية الكربى كالتفكري، 

 هرمان"ولقد طلب من العامل النفساين  .التصميم، وحسن التقدير
أن يقدر النتائج املرتتبة على التعب الذي حيل باألطفال " بينكهاوسإ

املتمدرسني يف مدارس مدينة بريسالو، وقدم ثالث اختبارات خمتلفة 
ألف وزير الرتبية الفرنسي، جلنة ) م1904( ويفللعمليات الذهنية، ، 

إلعداد وسيلة علمية موضوعية لعزل وتصنيف ضعاف العقول، 
ب والتعليم الذي يفيدهم يف جمتمعهم، وكان على وإعطائهم التدري

استطاعا أن ينجزا أول اللذان " سيمون"وتلميذه " بينيه"رأسها 
 يتضمن سلسلة من االختبارات املتدرجة) م1905(مقياس للذكاء 

  .، وهو يعترب من االختبارات الفردية املشهورة يف الذكاءواملتنوعة
يف سنة " سيمون -نيه بي"وعدل هذا االختبارمن طرف         

، )م1927(، )م1916(ويف سنة ، )م1911(، )م1908(
" سيمون -بينيه "بتعديل اختبار " لويس تريمان"قام ) م1960(

م بنظرية العامل الواحد  ، وهي )Unifactor theory(ومسيت نظريا
من أوىل النظريات اليت تطرقت ملفهوم الذكاء وقياسه، وهي تقوم على 

تقف خلف ) g( كاء أحادي األصل أو قدرة عامةافرتاض أن الذ 
  .أصبح منوذجا حيتذى به يف أمريكاقد و مجيع النشاطات العقلية، 

على يد جمموعة من ) م1985(كان سنة له  وأخر تعديل        
وهو " اوتيس"، وقد وضع العامل "روبرت ثروندايك"العلماء بقيادة 
ب العاملية األوىل، قبيل احلر ) م1917(سنة " تريمان"احد تالميذة 

اختبارا مجاعيا للذكاء وقدم خدماته إىل وزارة احلربية األمريكية لتجنيد 
وقد اعد  .وتيس واختبار ألفا وبيتاأاجملندين، ومسيت اختباراته باختبار 

سلسلة من املقاييس، أمهها مقياس ) م1939(سنة ايضا "وكسلر"
تكون من اختبارات الذكاء للراشدين واملراهقني، وهو اختبار فردي ي

عملية، ويعطي درجة الذكاء اللفظي، درجة الذكاء العملي، والدرجة 
قام بإنشاء اختبار خاص ) م1955(الكلية للذكاء، ويف سنة 

  .باألطفال
إىل تقدمي نظرية مسيت م1927" تشاليز سبريمان" وتوصل        

 )G( العامل العام: مها) two factor theory( بنظرية العاملني
 والذي يعد عنصرا عاما تشرتك فيه مجيع القدرات العقلية املعرفية،

، حبيث  والذي مييز كل نشاط عقلي عن اآلخر )S( والعامل اخلاص
كلما ازداد تشبع االختبار بالعامل العام، نقصت العوامل اخلاصة يف 

  .هذا االختبار
سنة " لثروندايك"كما متثل نظرية العوامل املتعددة        

جانبا واحدا من إسهاماته يف   (Multifactor theory))م1930(
علم النفس، وتسمى بنظرية العوامل املتعددة، ويطلق عليها أيضا 
بنظرية الذكاء احملدد بشبكة عصبية، و حاول أن يفسر الذكاء يف 
ضوء الروابط العصبية ودرجة تعقيدها، واإلنسان باعتباره ميلك أعظم 

ت العصبية بشكل اكرب من أي كائن حي إمكانية لتكوين االرتباطا
آخر، فتتيح له االستفادة بدرجة اكرب من اخلربات العديدة اليت مير 

اجتاه التحليل العاملي يف أمريكا، نشر أحباثه عام "ثريستون"وميثل  .ا
حول التكوين العقلي اليت توصل من خالهلا إىل حتديد ) م1938(

 Primary Mental)األولية،  العوامل األولية أو القدرات العقلية

Abilities)  ومسيت نظريته أيضا بنظرية العوامل الطائفية، واليت يرى
  .أن كل قدرة منها مستقلة عن األخرى نسبيا

من أهم النظريات ) م1959(عام " جيلفورد"وتعترب نظرية        
، أيضايف دراسة الذكاء، اليت اعتمدت على منهج التحليل العاملي 

احد Structure ofIntellectual وذجه عن بنية العقل وأصبح من
النماذج املشهورة يف النشاط العقلي، ومل يقدم هذا النموذج املعقد، 
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و يتضمن ، القرن العشرين تقريبابداية إال يف أواخر اخلمسينات من 
عام " R.Cattell" "كاتل"، وأكد قدرة عقلية 150تصنيفه على 

 Fluitالذكاء السائل : من الذكاء وجود عاملني وجممعني) م1971(

Intelligence و املتبلور ،Crystallized .  
فقد حنى منحا آخر يف حماولته تفسري " روبرت سترينربغ"أما        

طبيعة الذكاء، ختلى فيها عن منهج التحليل العاملي، واقرتح نظريته 
ة، اليت تقوم على حل املشكالت اليت تعرتض االنسان يف حياته العام

 SternbergTriacharic(وأطلق عليها بالنظرية الثالثية للذكاء 

Intelligence Theory ( وتشمل الذكاء العملي، والذكاء
احد علماء  "جان بياجيه"كما يعد . األكادميي، والذكاء اإلبداعي

النفس القالئل، الذين وفروا جهودهم لدراسة النمو العقلي لدى 
لزمان، ولقد أجرى العديد من األطفال، قرابة نصف قرن من ا

البحوث، وألف الكثري من الكتب عن منو الذكاء عند األطفال، قرابة 
فهو يناقش الذكاء يف ضوء ، كتابا، ومئات املقاالت  30ما يزيد عن 

مكانه داخل خمطط النمو العقلي لألطفال، وقد كرس جهوده ملناقشة 
ذكاء عند األطفال أصول ال: يف مؤلفني مهااملتنوعة الذكاء وأبعاده 

)Piaget.J,1970( وسيكولوجية الذكاء ،)Piaget.J,1971.(  
وهذا التاريخ احلافل باجلهد يف البحث عن طرق ومناهج قياس        

الذكاء أوصلنا إىل أحدث النظريات، وهي نظرية الذكاءات املتعددة لـ 
واليت أحدثت ، )مHoward gardner) "1983" "هوارد جاردنر"

بالثورة اهلادئة على الساحة الرتبوية، خالل السنوات األخرية، ما يشبه 
وعملت على نقد املفاهيم التقليدية اليت تنظر إىل قدرات املتعلمني 
بنظرة ضيقة األفق وأحادية اجلانب، واليت تعتقد بوجود ذكاء واحد 
عام قابل للقياس بالطرق التقليدية، وتصنف املتعلمني إىل أذكياء أو 

م يف اختبارات الذكاء املعروفة اليت تركز على أغبياء، و  فقا لدرجا
ولقد . عدد حمدود من القدرات اللفظية، الرياضية، املنطقية واألدائية

أمهلت النظرة التقليدية للذكاء القدرات األخرى، اليت تكشف عن 
  . مكامن اإلبداع  والتفوق لدى املتعلمني، واليت تتسم بالتعدد والتنوع

" اطر العقل"كتابه املعنون "  Gardner"ما اصدر وعند      
"Frames the Mind" أكد أن الذكاء اإلنساين )م1983(عام ،

يتضمن كفاءات أكثر مشولية من تلك اليت شاعت من خالل 
مناذجها التقليدية للذكاء، ويف البداية تضمن منوذجه  سبعة أنواع من 

، الرياضي         Linguistic intelligenceالذكاء اللغوي : الذكاء هي
Mathematica الفضائي ،Spatialاحلركي -، اجلسميBodily-

Kinestheticاملوسيقي ،Musical  االجتماعي ،Interpersonal  ،
 ، والوجوديNatural، الطبيعي Intrapersonalالذايت 

Existential.  

نقاط القوة يف  ىالن النجاح األكادميي مرهون بالرتكيز عل        
صية الطالب وقدراته وإمكاناته، وتوظيفها يف عملية تدريسه شخ

وتوجيهه، مع مراعاة التخصص والنوع  والفروق الفردية يف القدرات 
ا يف مجيع جماالت احلياة، تعود يف األساس  املعرفية، فمعظم تطبيقا
إىل االختبارات اليت تؤدي دورا حيويا يف الربنامج التعليمي، وتعترب 

رئيسيا للبيانات يف يد اإلحصائيني، لدفع عملية التوجيه أيضا مصدرا 
واإلرشاد النفسي واملهين، ومتكن أيضا الفاحص من إدراك املستوى 
العقلي للفرد، وتساعد بدرجة كبرية يف اختاذ القرار املناسب يف 

  ).1981ياسني،( الدراسة واملهنة للطلبة وجل املتعلمني 
  :أهمية الدراسة. 2

أمهية الدراسة يف توفري أداة قياس مقننة ببالدنا، تتصف تتجلى        
بالصدق والثبات وسهولة استخدامها للكشف عن أنواع الذكاءات 
املتعددة لدى الطلبة اجلامعيني، باإلضافة إىل لفت انتباه أعضاء اهليئة 
التدريسية باجلامعة إىل أمهية الكشف عن الذكاءات املتعددة لدى 

أستاذ جامعي مساعدة كل طالب على  الطلبة، الن مهمة كل
النجاح وفقا لقدراته وإمكاناته، ولفت ايضا انتباه اهليئة االدارية 
اجلامعية اىل توجيه الطلبة وفقا لربوفيل الذكاء الذي يدعم التخصص 

  .والتوظيف املناسب للنجاح يف احلياة
  :أهداف الدراسة. 3
دى عينة الدراسة التعرف على بروفيل الذكاءات املتعددة، ل -  ا  

  .الكلية
التعرف على بروفيل الذكاءات املتعددة، لدى عينة الدراسة من  -ب 

  .الذكور واإلناث
التعرف على بروفيل الذكاءات املتعددة، لدى عينة الدراسة من  - ج 

م    .الطلبة حسب ختصصا
التعرف على داللة الفروق يف تقديرات أفراد العينة ألنواع  - د 

  .عددة، وفق للتخصصالذكاءات املت
لفت إهتمام املرشدين األكادمييني، بتوجيه الطالب املناسب إىل  -ه 

 .التخصص املناسب وفقا لذكاءه

تقدمي خريطة منهجية تدعم العديد من الطرق اإلرشادية،  - و  
  .والتوجيهية

  :تتحدد مشكلة البحث كالتايل :مشكلة الدراسة. 4
امعتنا اجلزائرية يعتمد على هل التوجيه التعليمي اجلامعي يف ج -

  نظرية الذكاءات املتعددة؟
ووفق اهلذه النظرية هل يوجد الطالب اجلامعي املناسب يف  -

  التخصص املناسب؟
  :وهذا اوصل الباحث اىل طرح التساؤالت التالية
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ما بروفيل الذكاءات املتعددة، لدى أفراد عينة الدراسة من  -أ  
م األكادمي م ألنفسهم؟الطلبة، وفق لتخصصا   ية حسب تقديرا

هل هناك فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أفراد عينة الدراسة،  -ب 
  ألنواع الذكاءات املتعددة وفقا للتخصص األكادميي ؟

  :فرضيات البحث. 5
الذكاءات املتعددة لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة، ال تتالءم  -أ 

م م األكادميية حسب تقديرا   .      ألنفسهم مع ختصصا
يوجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات أفراد عينة الدراسة  -ب 

  .ألنواع الذكاءات املتعددة، وفقا للتخصص األكادميي
  :التعاريف اإلجرائية.6

واملقصود بالتعريف اإلجرائي للتوجيه، هو  :التوجيه التعليمي. 1.6
اية مرحل ة التعليم التوجيه التعليمي األكادميي الذي يكون يف 

اية مرحلة اجلذع  الثانوي وااللتحاق باجلذوع املشرتكة باجلامعة، و
  .املشرتك والتوجيه للتخصص املناسب

  :الذكاءات المتعددة. 2.6
الذكاء بأنه القدرة ) مGardner) "1983""جاردنر"عرف        

على حل املشكالت، وإبداع نتاجات ذات قيمة يف جمال أو أكثر 
لثقافية اليت حتظى بتقدير واهتمام يف البيئة االجتماعية من اجملاالت ا

للفرد، ويف ضوء هذه التعددية للذكاء تشري النظرية إىل أن كل 
شخص سوي ميلك تسعة أنواع من الذكاءات على األقل، وهذه 
الذكاءات تعمل بشكل مجاعي وبطرق متعددة، وخيتلف األفراد فيما 

ا كل واحد منهم ذكاءه بينهم من حيث الكيفية اليت يوظف 
  .لتحديد الطريق املناسب، وحتقيق األهداف اليت يسعى إليها

  :التعريف اإلجرائي ألبعاد مقياس الذكاءات المتعددة. 3.6
املقياس ليس له درجة كلية جملموع هذه األبعاد، بل توجد         

الدرجة الكلية اليت حيصل عليها املفحوص لكل بعد من أبعاد 
      ّ                                               الذي قن ن يف البيئة اجلزائرية من إعداد الباحث، والدرجات املقياس، و 

احملصل عليها من إجراء تطبيقه، تعطينا بروفيل الذكاءات املتعددة 
للمفحوص، والذي يبني لنا هذا األخري نوع الذكاءات املرتفعة 
واملتوسطة واملنخفضة لديه، وانطالقا منه ميكننا اعتماد التوجيه 

  .فق انواع الذكاءات املرتفعة اليت متيز الطالبالتعليمي األكادميي و 
ويقاس الذكاء يف ضوء تسعة مقاييس فرعية يف إطار النظرية،        

بنود، وأمام  10أبعاد، وكل بعد يتكون من  9ويتكون املقياس من 
 تنطبق علي متاما، تنطبق علي كثريا،( كل بند مخس استجابات هي 

، )ال، ال تنطبق علي إطالقاتنطبق علي أحيانا، تنطبق علي قلي
وتوضح سلوك الطالب الذي يصف به نفسه أو ضمن صفاته، 

ومجيعها ) 5،4،3،2،1( وتقدر الدرجات املعطاة هلا على الرتتيب

موجبة، وكل بعد من أبعاد الذكاءات املتعددة يعامل كبعد مستقل 
وله درجة إمجالية، مبعىن ليس للمقياس ككل درجة كلية، ونذكرها 

  :لنحو التايلعلى ا
-  (Linguistic intelligence اللغوي -الذكاء اللفظي  -أ 

Verbal :( املقصود به القدرة على استخدام اللغة والكلمات، واهم
الشعر، الصحافة، : املهن والتخصصات املناسبة هلذه الفئة هي
  ...الكتابة، التعليم، احملاماة، السياسة أو الرتمجة

 ) -intelligenceLogical(ياضي الر  - الذكاء المنطقي  - ب 

Mathematical: هو القدرة على استخدام املنطق واألرقام للربط
العلوم، اهلندسة، : بني املعلومات، واملهن والتخصصات املناسبة هي

برجمة احلاسوب، البحث العلمي، احملاسبة، الرياضيات، هندسة 
  ...احلاسوب

 -Spatial)(الفراغي  -الفضائي  -الذكاء المكاني  -ج 

intelligence:  املقصود به القدرة على فهم املرئيات، وقراءة اخلرائط
واألشكال والصور، وأما املهن والتخصصات املناسبة فهي تلك 
املتعلقة بالرحالت أو السياحة، الكشافة، النحت، الفن التشكيلي، 
البناء والتشكيل، تصميم الديكور الداخلي، هندسة البناء، اهلندسة 

كانيكية، األعمال اليدوية امليكانيكية أو تصميم األزياء واحللي املي
  ...واجملوهرات

 Bodily-Kinesthetic(الحركي  - الذكاء الجسمي  - د 

intelligence :( يتمثل يف القدرة على السيطرة على احلركات
اجلسمية، والتخصصات املناسبة هلذا النوع من الذكاء تتمثل يف 

  ...ثيل  أو مهنة رجال اإلطفاءالرياضة ،الرقص ، التم
 Musical- Rhythmical(اإليقاعي  -الذكاء الموسيقي  -ه 

intelligence : ( هو القدرة على تذوق املوسيقى وإنتاجها، وأما
املوسيقى، الغناء أو التأليف : املهن املناسبة هلذه التخصصات هي

  ...املوسيقي
 Interpersonal(االجتماعي  - الذكاء البينشخصي  -و 

intelligence :( يتمثل يف القدرة على التواصل مع اآلخرين، واملهن
اإلرشاد والتوجيه النفسي والرتبوي، : والتخصصات املناسبة هي

  ...أعمال البيع، السياسة أو إدارة األعمال
 ):intelligenceIntrapersonal(الذاتي  - الذكاءالشخصي -ز

وع من الذكاء القدرة على تتضمن مهارات املتعلم الذي ميلك هذا الن
البحث،  الكتابة، : التحليل الذايت، و املهن والتخصصات املناسبة

  ...التأليف
بالطبيعيات  المتعلق- الذكاء الطبيعي -ح
)intelligenceNatural :( يشمل القدرة على الوعي باحمليط
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املزارع ، طبيب بيطري، بائع األزهار : الطبيعي، واملهن املناسبة هي
  ...تات أو مهندس زراعيوالنبا
يرمز إىل ):   (Existential intelligence الذكاء الوجودي -ط 

عالقة املتعلم بالكون، واملهن املناسبة فهي تدريس الفلسفة أو 
  ...التخصصات الالهوتية أو رجال الدين

 :منهج البحث. 7

يقع هذا البحث ضمن الدراسات الوصفية امليدانية التقييمية،        
دراسة املوضوع بالنزول إىل امليدان، ومجع البيانات واملعلومات أي 

املساعدة على الدراسة العلمية، واستخدم يف هذه الدراسة املنهج 
الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل وصف الظاهرة موضع الدراسة 

ا من خالل حتليلها وتفسري أسباب حدوثها   .والتعرف على مكونا
  :امجتمع الدراسة وعينته. 8

) ذكر، أنثى(ميثل جمتمع البحث األصلي مجيع طالب         
م، ويف إطار اإلمكانات املتوفرة  اجلامعة اجلزائرية مبختلف ختصصا
للباحث واستناد للهدف املقرر الوصول إليه، مت حتديد عينة الدراسة 
اليت تشمل على جمموعة من الطلبة اجلامعيني من بعض اجلامعات 

وروعي ) ة(طالبا ) 400(ة عشوائية وكان عددها  اجلزائرية، بطريق
  ).النوع، والتخصص( يف ذلك متغريات الدراسة 

  :ختبار عينة الدراسة إكيفية . 9

مبا أن اجملتمع األصلي للبحث يشمل كافة الطلبة اجلامعيني        
م دون شرط مسبق،  م اجلامعية وأماكن جامعا باختالف ختصصا

نة البحث بطريقة عشوائية جملموعة من الطلبة قام الباحث باختيار عي
) شلف، مستغامن، وهران(على مستوى ثالث جامعات جزائرية) ة(

) 400(ومايهمنا يف البحث هو التخصص، ومت توزيع املقياس على 
منها لظروف تتعلق بصعوبة ) 46(طالبا وطالبة، ومل يتم اسرتجاع 

  .البحث العلمي يف بالدنا
  :خصائصها عينة الدراسة و . 10

طالب وطالبة، تأخذ بطريقة ) 354(تتألف عينة الدراسة من        
عشوائية من بعض  التخصصات األكادميية باجلامعات اجلزائرية، 

  .سنة)  23، 19(وترتاوح أعمارهم بني 
  :وصف العينة. 11

  خصائص العينة األساسية من حيث النوع ):01(الجدول رقم 
  لفئةا العــدد النسبة المئوية 

نوع ذكـــر 87  24.6
ال

  أنثى  267 75.4 
100 354 المجـمـوع 

  
يتضح أن العينة غريمتكافئة من حيث اجلنس، إذ أن نسبة اإلناث اكرببكثري من نسبة الذكور، رمبا يرجع هذا إىل النمو ) 01(من خالل اجلدول رقم 

اث باملقارنة مع الذكور، و نعتربها كعينة ممثلة جملتمع الدراســة الشتمالــها علـى خصائــص الدميغرايف للجنس البشري الذي يعرف زيادة هائلة لنسبة اإلن
  .و مميزات اجملتمــع األصلــي للبحــث

   خصائص العينة األساسية من حيث التخصص): 02(الجدول رقم 
  الفئة العــدد النسبة المئوية 

8.19  
 ذ 03

 علم النفس 29

ص
خص

الت
  

 أ 26

5.08 
  ذ  03

  علم اإلجتماع  18
  أ  15

5.08 
  ذ  11

  علم اآلثار  26
  أ  07

7.62 
  ذ  13

  العلوم التجارية  27
  أ  14

7.34 
  ذ  10

 الفنون التشكيلية  26
  أ  16

  اللغة اإلنجليزية  38  ذ  00 10.73
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  أ  38

4.52 
  ذ  00

16  
اللغة واألدب 

  أ  16  العربي

5.93  
  للغة الفرنسيةا  21  ذ  04

       أ 17

5.65  
  ذ 00

  الفلسفة  20
  أ 20

4.80  
  ذ 14

  الرياضة البدنية  17
  أ 03

5.36  
  ذ 05

  الرياضيات  19
  أ 14

5.36  
  ذ 07

  اإلعالم اآللي  19
  أ 12

3.95  
  ذ 07

  الفالحة  14
  أ 07

4.80  
  ذ 03

17  
الشريعة 
  أ 14  اإلسالمية

5.36  
  ذ 00

  البيولوجيا  19
  أ 19

4.52  
  ذ 07

  الهندسة المدنية  16
  أ 09

5.65  
  ذ 00

  علوم الطب  20
  أ 20

100 354 المجمــوع:  

  
يتضح أن العينة غريمتكافئة من حيث ) 02(من خالل اجلدولرقم 

التخصص، ورمبا يرجع ارتفاع نسبة االناث إىل نوع التخصصات اليت 
العينة العشوائية، أو لتنافس اإلناث على هذه أخذت منها 

التخصصات مع الذكور، و إقحام نفسها يف بعض التخصصات اليت 
ا من قبل، أو رمبا يرجع السبب إىل سوء التوجيه  مل تكن ضمن رغبا
التعليمي اجلامعي، ونعتربها كعينة ممثلة جملتمع الدراسة الشتماهلا على 

 .ي للبحثخصائص و مميزات اجملتمع األصل

  :إشتملت أدوات البحث على :أدوات البحث. 12
  :مقياس الذكاءات المتعددة - 

ائيا، قام الباحث بدراسة         قبل تطبيق أداة البحث تطبيقا 
استطالعية لتعديل ما ميكن تعديله، وصوال إىل التحقق من املقاييس 

باحث على السيكومرتية بالبيئة اجلزائرية ، ومن هذا املنطلق اعتمد ال
وهو ) مgardner ) "1983""جلاردنر" مقياس الذكاءات املتعددة 

عبد املنعم امحد "يف البالد العربية املصرية للدكتور نمقياس مقن
وكان يشمل سبعة أنواع من الذكاءات املتعددة ) م2004" (الدردير

جيهان أبو راشد "وقد قنن أيضا يف البيئة البحرينية من طرف الدكتورة
عبارة توضح سلوك الطالب الذي ) 90(ومشل ) م2006" (نالعمرا

يصف به نفسه أو قد ال يوجد ضمن صفاته ومشل تسعة أنواع من 
الذكاءات املتعددة، وبغرض تقنني هذااملقياس يف البيئة اجلزائرية اعتمد 

عبارة ويشمل تسعة أنواع ) 90(الباحث على املقياس املكون من 
  .من الذكاءات املتعددة
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ا األصلية، واملستمدة من نظرية         واشتملت أداة القياس بصور
جاردنر للذكاءات املتعددة على اخلصائص العامة لكل نوع من 

وتقيس الذكاء يف ضوء تسعة مقاييس فرعية يف إطار ، أنواعها
بندا، مبعىن أن كل بعد تقابله ) 90(النظرية، ويتكون املقياس من 

كل مفردة أو بند مخس استجابات مفردات أو بنود، وأمام  ) 10(
تنطبق علي متاما، تنطبق علي كثريا، تنطبق علي أحيانا، : (وهي

، وهي توضح سلوك )تنطبق علي قليال، ال تنطبق علي إطالقا
الطالب الذي يصف به نفسه أو ضمن صفاته، وتقدر الدرجات 

  .ومجيعها موجبة) 5،4،3،2،1(املعطاة هلا على الرتتيب 
د من أبعاد الذكاء املتعددة يعامل كبعد مستقل وله وكل بع       

درجة إمجالية، مبعىن ليس للمقياس ككل درجة كلية، ويضم كل بعد 
، )10،9،8،7،6،5،4،3،2،1: (عشرة بنود  ترقم كالتايل
 -الذكاء املوسيقي، الذكاء اجلسمي: ونذكرها على النحو التايل

اللغوي،  -ين، اللفظي املكا -الرياضي، الفضائي  -احلركي، املنطقي 
املتعلق  -الذايت، الطبيعي  -االجتماعي، الشخصي  -البينشخصي 

 .بالطبيعيات، الذكاء الوجودي

  :األساليب اإلحصائية . 13

أساليب المعالجة اإلحصائية  البراميترية للتحقق من . 1.13
  :المقاييس السيكومترية

ل صدق حلساب معام "Pearson "معامل اإلرتباط بريسون  -  أ
  .االتساق الداخلي

حلساب معامل الثبات إلجراء  "Pearson "معامل اإلرتباط   - ب 
  .اإلختباروإعادة تطبيق اإلختبار

حلساب  "Test"لداللة الفروق بني املتوسطني " ت"إختبار -ج 
 .صدق التمايزللمجموعات

أساليب المعالجة اإلحصائية  البراميترية للتححقق من . 2.13
  :الفرضيات

ملعرفة الفروق بني الطلبة اجلامعيني من حيث التخصص، إعتمد  -أ 
) ANOVA ONE WAY( الباحث على األسلوب اإلحصائي

  .إختبار حتليل التباين األحادي
  .ملعرفة حجم االثر) ETA(اختبار ايت  -ب 
  . LSD املعاجلة البعدية  -ج

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. 14
حتصلنا  SPSSصائية للعلوم االجتماعية من خالل تطبيق احلزمة اإلح

  :على النتائج التالية
  :عرض نتائج الفرضية االولى. 1.14

 .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على الذكاءات المتعددة حسب التخصصات): 03(الجدول رقم 

  لتخصص    

الذكاء 
  الوجودي

الذكاء 
  الشخصي
  الذاتي

  الذكاء
  اللغوي
  اللفظي

  الذكاء
المنطقي 
  الرياضي

  الذكاء
  الجسمي
  الحركي

  الذكاء
  الفضائي
 المكاني

  الذكاء
 الطبيعي

الذكاء 
 االجتماعي

الذكاء 
  الموسيقي
 اإليقاعي

  علم النفس
 29=ن

  27.03  32.86  34.31  31.82  33.55  36.34  32.96  36.86  36.48م

  6.59  6.30  4.54  5.77  4.68  4.15  5.75  5.20  5.74ع

  علم االجتماع
  18=ن

  29.83  32.88  31.66  33.77  36.00  36.00  36.38  38.88  39.55 م

  5.79  5.05  6.79  4.97  4.83  4.56  4.55  5.96  6.08 ع

  علم اآلثار
  18=ن

  29.50  30.38  36.83  35.11  37.27  36.94  34.38  36.88  39.61 م

  4.81  6.33  5.15  5.00  3.81  4.73  5.06  4.56  5.51 ع

  م التجاريةالعلو 
  27=ن

  29.85  33.07  34.48  33.96  33.14  33.62  33.40  36.96  38.29 م

  5.06  5.03  5.33  4.79  5.26  4.53  5.78  5.14  5.24 ع

  الفنون التشكيلية
  26=ن

  26.73  32.03  33.30  32.53  34.96  34.88  34.65  35.38  35.57 م

  7.96  5.63  5.40  4.87  4.57  4.53  4.99  5.04  5.33 ع

  االنجليزيةاللغة 
  38=ن

  27.26  32.71  32.73  33.23  33.92  33.76  35.34  38.31  36.55 م

  6.52  6.46  6.42  5.14  5.07  5.04  5.10  4.97  5.74 ع

  24.68  28.25  31.25  29.25  31.87  33.75  30.87  35.43  33.25 ماللغة واألدب العربي  
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  6.37  4.93  6.64  5.77  5.87  5.02  5.09  6.02  4.68 ع  16=ن

  لغة الفرنسيةال
  21=ن

  27.95  32.19  32.47  31.00  36.19  35.42  34.85  39.00  35.76 م

  5.30  5.74  6.96  5.41  5.61  5.39  6.01  6.09  7.63 ع

  الفلسفة
  20=ن

  29.35  33.30  35.00  31.15  33.65  33.15  31.60  35.15  37.35 م

  6.48  5.03  5.10  4.42  4.56  4.40  4.61  5.29  5.84 ع

  يةالرياضة البدن
  17=ن

  28.05  34.76  33.88  32.94  36.29  35.17  36.88  34.76  37.11 م

  6.72  4.75  5.64  6.93  3.83  5.04  5.30  7.09  5.32 ع

  الرياضيات
  19=ن

  24.36  30.52  35.00  35.31  34.84  39.57  36.21  38.00  38.47 م

  6.33  4.68  5.83  5.63  5.20  3.99  4.73  3.01  5.03 ع

  اإلعالم  اآللي
  19=ن

  28.47  32.10  30.00  30.89  34.78  34.57  32.89  34.57  34.47 م

  6.16  6.75  6.83  5.87  5.53  4.99  5.61  5.18  6.45 ع

  الفالحة
  14=ن

  26.50  30.64  35.92  32.78  35.07  36.57  35.71  36.92  34.92 م

  6.79  4.97  6.63  6.25  3.51  4.76  5.75  5.70  5.74 ع

الشريعة اإلسالمية 
  17=ن

  24.88  31.35  34.82  32.23  33.52  36.58  33.64  36.29  38.05 م

  5.34  6.93  7.09  4.85  5.10  3.85  6.06  4.60  7.00 ع

  البيولوجيا
  19=ن

  31.47  32.68  33.57  33.68  36.36  36.52  35.00  38.36  36.31 م

  7.35  5.56  5.84  4.55  5.07  2.89  5.15  4.36  6.14 ع

  الهندسة المدنية
  16=ن

  28.06  32.68  35.12  35.18  35.50  38.68  35.12  39.25  37.00 م

  7.38  3.75  6.87  4.76  3.14  5.02  6.86  4.44  5.18 ع

  علوم الطب
  20=ن

  29.50  33.95  36.60  35.35  36.60  40.10  38.65  40.20  39.00 م

  5.72  3.77  4.83  4.79  3.99  5.30  4.96  5.35  5.99 ع

 
كاء األكثر يالحظ أن الذ  )03(الجدول رقم من خالل        

شيوعا يف معظم التخصصات هو الذكاء الذايت والوجودي، وهذا 
هذا من جهة، ومن ) احمليط البيئي(يعود إىل طبيعة اجملتمع اجلزائري 

جهة أخرى أن الطلبة اجلامعيني معظمهم يف مرحلة املراهقة املتأخرة، 
وتتصف هذه املرحلة بتكوين الذات وتقوية األنا والبحث عن حالة 

  .وازن لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعيالت
وبالنظر إىل الذكاءات الشائعة يف كل التخصصات املعروضة،       

الميكننا اجلزم بان الطالب املناسب يف التخصص املناسب، الن هناك 
م املناسبة، يف حني هناك بعض الطلبة  فعال بعض الطلبة يف ختصصا

م، فيالحظ مثال أن  اللغة االجنليزية، (طلبة ليسوا يف ختصصا
الفلسفة، الرياضة البدنية، الرياضيات، اإلعالم اآليل، الشريعة 

م أما ختصص ) اإلسالمية، اهلندسة املدنية والطب علم (يف ختصصا
النفس، علم االجتماع، علم اآلثار، العلوم التجارية، الفنون 

غري )لوجياالتشكيلية، اللغة واألدب، اللغة الفرنسية، الفالحة والبيو 

م وهذا مايقودنا إىل القول بان إعتماد . موجودين يف ختصصا
التوجيه التعليمي على التحصيل الدراسي فقط، غري كاف لتحقيق 
التوجيه التعليمي احلقيقي هلؤالء الطلبة، وهذا يتفق مع دراسة الباحثة 

  ).م2006" (جيهان راشد"
 :عرض نتائج الفرضية الثانية. 2.14

 ONEنتائج حتليل التباين أحادي االجتاه  ):04(الجدول رقم 

WAY  ANOVA "لداللة الفروق لكل نوع من أنواع " ف
علم النفس، علم (الذكـاءات املتعددة وفقا للتخصصـات األكادميية 

االجتماع، اآلثار،العلوم التجارية، الفنون التشكيلية، اللغة 
ياضة البدنية، االجنليزية، الفرنسية، األدب العريب، الفلسفة،الر 

الرياضيات، اإلعالم اآليل، الفالحة، الشريعة اإلسالمية، 
  ).البيولوجيا، اهلندسة املدنية، الطب
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 )0.05(دال احصائيا عند ) ف(قيمة (*) 

 
بالنسبة   ONE WAY ANOVAيبني حجم األثر الناتج عن داللة الفروق بتطبيق حتليل التباين أحادي اإلجتاه ): 05(الجدول رقم 

  .للذكاءات املتعددة حمل الدراسة

  )f1،m2(ا               لنوع
  

 الذكاءات المتعددة

 درجات الحرية
Df 

  "ف" قيمة  المتوسط الحسابي
 المحسوبة

F 

 الداللة االحصائية

 الذكاء الطبيعي
16  

337  
353 

68.990  
40.822 1.690 

* 

Sig=0.047  

  اإليقاعي -الذكاء الموسيقي 
16  

337  
353  

76.011  
40.317  1.885 

* 

Sig=0.021  
 

  المنطقي -الذكاء الرياضي 
16  

337  
353  

86.776  
21.594  4.018 

*  
Sig=0.000 

  الذكاء الوجودي
16  

337  
353  

58.920  
33.756  1.745 

* 

Sig=0.037 

  16 الذكاء اإلجتماعي
337  
353  

41.551  
30.984  1.341 Sig=0.170 

  16 الحركي -الذكاء الجسمي 
337  
353  

42.194  
23.054  1.830 

* 

Sig=0.026 

  16 اللفظي -الذكاء اللغوي 
337  
353  

72.505  
29.043  2.496 

* 

Sig=0.001 

  16 الذاتي -الذكاء الشخصي 
337  
353  

57.763  
27.649  2.089 

* 

Sig=0.009 

  16 المكاني -الذكاءالفضائي 
337  
353  

58.316  
27.923  2.088 

* 

Sig=0.009 

  )f1،m2(النوع             
  
  

 الذكاءات المتعددة

  التباين
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

الداللة 
 N2( ETA ( اإلحصائية

 
٪ 

  حجم األثر

 الذكاء الطبيعي
1103.833  

13756.938  
14860.771 

* 

Sig=0.047  
0.55 

  ضعيف جدا

  اإليقاعي –الذكاء الموسيقي 
1216.182  

13586.835  
14803.017  

* 

Sig=0.021  
 

 ضعيف جدا  0.67
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 )0.05(دال احصائيا عند ) ف(قيمة (*) 

يتضح أنه يوجد فروق دالة  )05(الجدول رقم من خالل        
إحصائيا للذكاءات املتعددة وفقا للتخصص األكادمييما عدا الذكاء 

، )مChan)  "2003"اإلجتماعي، وختتلف هذه النتائج مع دراسة 
 ّ                                 أي ة فروق بني الذكاءات املتعددة وفقا  اليت بينت عدم وجود

للتخصص األكادميي وتتفق معها يف الذكاء اإلجتماعي، ومن جهة 
) م2006" (جيهان أبو راشد العمران"أخرى قامت الباحثة 

بالكشف عن الفروق يف الذكاءات املتعددة يف البيئة اخلليجية، 
ية للتعرف على مدى االئتالف واالختالف  بني الثقافة احملل

والثقافات األخرى، يف عالقة الذكاءات املتعددة  بالتخصص 
  :األكادميي اجلامعي وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي

أن هناك إختالف يف نوعية الذكاءات املتعددة والتخصصات         
األكادميية، ومالئمة الذكاء اإلجتماعي والشخصي مع ختصصات 

مع التخصص املوسيقي،  العلوم اإلجتماعية، والذكاء املوسيقي
والذكاء الشخصي مع ختصص علم النفس واإلرشاد، والذكاء اللغوي 
مع ختصص اللغات، والذكاء املنطقي الرياضي مع ختصص العلوم 

  .والرياضيات
وحبساب حجم األثر يف الفروق بني الذكاءات املتعددة        

يت والتخصصات األكادميية حمل الدراسة باالعتماد على طريقة إ
)ETA(  ملعرفة حجم األثر، تبني أن هناك وجود أثر ضعيف جدا

 -اإليقاعي، الوجودي، اجلسمي  -الطبيعي،املوسيقي (للذكاءات 
على توجيه الطلبة ) املكاين -الذايت، الفضائي  -حركي ، الشخصي 

  .اجلامعيني للتخصصات األكادميية
ؤشرات يف وبالتايل ال ميكن اعتبار هذه الذكاءات كأحد امل      

عملية التوجيه التعليمي اجلامعي إىل جانب الذكاء االجتماعي، أما 
اللفظي  -املنطقي والذكاء اللغوي -بالنسبة للذكاء الذكاء الرياضي 

فوجد أن هناك أثر متوسط، وعليه نعتربمها كأحد املؤشرات اليت جيب 
  .أن تؤخذ بعني االعتبار يف عملية التوجيه التعليمي األكادميي

املنطقي والذكاء  -وهذا يبني لنا الرتتيب املهم للذكاء الرياضي      
اللفظي على قائمة بروفيل الذكاءات املتعددة للطلبة  -اللغوي 

ما  اجلامعيني، ويشرتط وجودمها يف املراتب املتوسطة على األقل، أل
أحد املؤشرات على سالمة القدرات العقلية والنمو الطبيعي للدماغ 

راحل العمرية املختلفة حىت سن البلوغ، ومها الذكاءان حسب امل
  ّ                                                       الل ذان تعتمد عليهما جل التخصصات اجلامعية دون إستثناء، وجيب 

  .إعتبارمها كأحد املؤشرات املهمة يف العملية التوجيهية
عرض ومناقشة جداول مختلفة لداللة الفروق بين . 3.14

لمعالجة البعدية المتوسطات للمقارنة البعدية باستخدام طريقة ا

  المنطقي –الذكاء الرياضي 
1388.422  
7277.286  
8665.684  

* 

Sig=0.000 

2.60  
  متوسط

  الذكاء الوجودي
942.726  

11375.907  
12318.633  

* 

Sig=0.037 

0.58  
 ضعيف جدا

  664.822 الذكاء اإلجتماعي
10441.746  
11106.568  

Sig=0.170 
/ / 

  675.106 الحركي –الذكاء الجسمي 
7769.052  
8444.158  

* 

Sig=0.026 

 ضعيف جدا  0.63

  1160.074 اللفظي –الذكاء اللغوي 
9787.350  

10974.424  

* 

Sig=0.001 

 متوسط  1.20

  924.200 الذاتي –الذكاء الشخصي 
9317.588  

10241.788  

* 

Sig=0.009 

0.81  
 ضعيف جدا

  933.062 المكاني –الذكاء الفضائي 
9410.214  

10343.277  

* 

Sig=0.009 

0.81  
 ضعيف جدا
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LSD  ألنواع الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتخصص
  :األكاديمي

ميكننا معرفة الفروق الدالة يف  LSDمن خالل املعاجلة البعدية        
الذكاءات املتعددة بني كل ختصص والتخصصات األخرى لصاحل 
التخصص املعين، ومن خالل النتائج الدالة إحصائيا ومبقارنتها مع 

لفية النظرية لنظرية الذكاءات املتعددة، نستطيع معرفة حقيقة اخل
التوجيه التعليمي ببالدنا، والتأكد من حقيقة هل الطالب املناسب يف 
التخصص املناسب؟، باإلضافة إىل طرح صياغة جديدة للتوجيه 
التعليمي اجلامعي، انطالق من نتائج التحصيل الدراسي لنهاية 

إمتحان شهادة البكالوريا، ونتائج اجلذع  املرحلة الثانوية ونتائج
  .املشرتك يف املراحل اجلامعية األوىل

                            ّ                        وجل النتائج املتحصل عليها تبني  اخلطأ الواضح واخللل اجللي        
يف عملية التوجيه التعليمي اجلامعي، الذي يركز على التقومي 

مل التحصيلي ونتائج االمتحانات النهائية، وال يراعي يف ذلك العوا
األخرى املساعدة يف عملية النجاح، واملرتبطة بالتوظيف الفعلي 

  .للقدرات العقلية اليت ميتلكها الفرد
لذا فإدراج مقياس الذكاءات املتعددة جلاردنر كأداة أساسية        

يف عملية التوجيه، أصبح أمرا ضروريا لنجاح عملية التوجيه التعليمي 
التخصص املناسب، الن هذا  اجلامعي، ووضع الطالب املناسب يف

األخري حيقق له حتقيق رغباته وميوالته والكشف عن قدراته احلقيقية 
ّ                                         يف عملية التعل م، متك نه من اإلبداع والنجاح بتفوق يف ختصصه، وهذا       ّ            
يوفر على الطالب إختصار اجلهد من جهة، وعلى الدولة إقتصاد 

البشرية اليت اجلهد واملال معا من جهة أخرى يف استثمار الطاقة 
متتلكها، وهذا يقودنا إىل عالج الكثري من املشاكل اليت يعاين منها 
التعليم األكادميي يف املخرجات كالتسرب الدراسي، الفشل الدراسي، 

وتزويد اجملتمع املدين بالكفاءات احلقيقية اليت ... والتأخر الدراسي، 
  .تساهم يف تنميته وتطويره

ذكاءات املتعددة والتخصصات األكادميية ووجود عالقة بني ال       
يؤكد لنا أمهيتها يف التوجيه التعليمي األكادميي، فنجد مثال أن 
التخصصات مثل الرياضيات  واهلندسة والعلوم ترتبط بالذكاء املنطقي 

الرياضي لدى طلبتها، بينما التخصصات ذات الطابع اإلجتماعي  -
ون ألنفسهم تقديرات عالية مثل الرتبية وعلم النفس فان طلبتها يعط

  .الذايت -يف الذكاء االإجتماعي والشخصي 
أما التخصصات ذات الطابع العملي أو املتعلقة بالفن البصري        

واألدائي، فيبدوا أن طلبتها ميتلكون قدرا عاليا من الذكاء الفضائي أو 
املوسيقي، ولقد استخدم يف كل الدراسات العربية واألجنبية عينات 

ا مرتبطة أ و أدوات قياس خمتلفة مما أدى إىل نتائج خمتلفة، أل

بثقافات متعددة وبيئات أجنبية مغايرة،تؤدي بالضرورة إىل وجود 
  .فروق فردية بني الطلبة اجلامعيني يف الذكاءات املتعددة 

ومن خالل ما سبق ميكننا طرح مشروع توجيه الطلبة اجلامعيني        
ملتعددة، والذي يرى الباحث أنه يعتمد على وفق نظرية الذكاءات ا

الرغبة، التقومي التحصيلي، مقياس  :ثالث حماور كربى نذكرها كالتايل
الذكاءات املتعددة جلاردنر،كما تتضح الرؤية يف تقدمي الكثري من 

  .احللول للعوائق واملشكالت اليت تعيق الطالب يف عملية التوجيه
  :اإلقتراحات والتوصيات. 15

جراء حبوث من هذا النوع على مستوى أوسع وعينة أكرب من إ -أ 
 .اليت تعاملنا معها

إجراء حبوث من هذا النوع على املستوى الثانوي واملتوسط  -ب 
واالبتدائي ودور احلضانة واألقسام التحضريية ومع األطفال باختالف 

 .أعمارهم، لدراسة أوسع وأعمق

تغريات جديدة وهلا طرح فرضيات أخرى مل نطرحها وتشمل م -ج 
  .عالقة بالذكاءات املتعددة

 .املشروع قابل للتعديل،التقومي، التقييم، والتطوير مع مرور الزمن -د 

ضرورة اإلهتمام بالتحكيم اجلاد لبناء اختبارات صادقة للوصول  -ه 
 .إىل نتائج تدعم البحث  العلمي 

ضرورة اإلتفاق على منهجية موحدة يف طريقة حتكيم  -و 
 .ستمارات خاصة من جانبها الشكلي اال

نوصي بإعطاء الدعم الكايف إلجراء البحوث العلمية اهلادفة  -ز 
 .بقصد اإلجابة على اإلشكاليات

ضرورة توطيد الصلة مع املختصني يف اإلحصاء للمساعدة يف  - ح 
تفريغ وحتليل النتائج اإلحصائية املختلفة، حىت تكون للبحوث 

 .لبحث العلمي اجلامعيمصداقية لدعم وتطوير ا

اإلهتمام بإجناز املخابر النفسية على مستوى اجلامعات  -ط 
 .وهيكلتها على أحسن حال

إستثمار املخابر اجلامعية على أحسن وجه ممكن يف تقنني  -ك 
  .االختبارات واملقاييس املختلفة

  :المراجــــــع. 16
، ترمجة 2كاءات املتعددة يف غرفة الصف، طالذ ). 2006. (أرمسرتونج ثوماس .1

 .دار الكتاب الرتبوي: مدارس الظهران االهلية، السعودية

االحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية ). 1970. (السيد حممد خريي .2
 .4دار النهضة العربية، ط: القاهرة. واإلجتماعية

دار املسرية،  :عمان. الذكاء املتعدد يف غرفة الصف). 2007. (حممد بكر نوفل .3
 .1ط

. الذكاءات املتعددة وأنواع العقول البشرية). 2008. (حممد عبد اهلادي حسني .4
 .1دار العلوم للنشر والتوزيع، ط: القاهرة
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  لعمله السيكولوجي تصورات المختص النفساني العيادي
  ة بالقطاع الصحي لوالية مستغانمدراسة ميداني

 دحو مختارية  

 بن احمد قويدر. د                                                      

جامعة مستغامن                  -كلية العلوم االجتماعية-
 

تسعى املؤسسات العمومية إىل حتقيق أعلى مستويات :   مقدمة
ب االهتمام بالصحة من الناحية الطبية، ويويل اخلدمة وأرقاها إىل جان

هذا القطاع اهتماما كبريا بالصحة النفسية موازاة مع الصحة اجلسدية 
لألفراد وهذا ما استدعى تزايد توفري مناصب شغل ملختصني عياديني 
يف القطاع الصحي العمومي وذلك لتقريب االعتناء بصحة األفراد 

خلدمة النفسية ويقدمون والذين أصبحوا يشتكون من جودة ا
انتقادات حنو املختص النفساين وانتقاهلم من خمتص آلخر ،تضع هذا 

 وهذا ما. األخري يف حمك الفعالية و املردودية وحتقيق أهداف املؤسسة

التمسناه من خالل التعامل مع احلاالت وكذا تأكيدهم على أن 
نهم ،مما عمل األخصائي النفساين غري جاد وغري موثوق يف الكثري م

جيعلنا نتساءل عن حقيقة هذا الواقع من خالل البحث يف تصورات 
األخصائي النفساين ملهنته ، وعلى أي أساس تبىن تصوراته لعمله 

  .السيكولوجي
يف هذه املرحلة يصبو املختص النفساين إىل إشباع الكثري من 
 احلاجات النفسية واالجتماعية واملادية داخل بيئة عمله اليت ينتمي

عن قيم ) Georges Decourt(وهذا ما أكدت عليه دراسة.إليها
ا متغرية من ربح للمال إىل إشباع حلاجات خاصة : "العمل فريى  أ

إىل البحث عن الفعالية إىل حتقيق لألحالم والطموح وميكنها أن 
تكون مرتبطة بنوع من املهن وأن تصور الوقت الذي يقضيه الفرد يف 

مل وعالقته بقيم العمل دون حساب لوقت العمل مرهون بنوع الع
  )1("العمل
ومن خالل بناءه املعريف والنفسي وفهمه لواقعه وجممل إدراكاته      

لعمله السيكولوجي يربمج املختص النفساين  انفعاالته وأحاسيسه 
ملختلف نشاطاته املهنية وهناك عوامل متعددة يف تشكيل وتوجيه 

  . احلياة املهنية هلذا املختص
وبناء على ذلك جاءت هذه الدراسة حملاولة الكشف عن تصورات 
املختص النفساين لعمله السيكولوجي على أساس مفهومه لاللتزام 
الوظيفي والقيم االجتماعية واملادية لعمله السيكولوجي ومدى تصوره 

  .لشعوره باالنتماء لوظيفته من خالل التزامه النفسي ملهنته
  :اإلطار العام لإلشكالية

يعترب العمل جزء جوهري يف حياة األفراد لضرورة االشباعات املختلفة 
اليت يعمل من اجل حتقيقها سواء كانت مادية أم معنوية تؤثر على 
معاشه اليومي وعلى نشاطه املهين الذي حتدده مجلة من التصورات 
املرتبطة بسريورة العمل ومكانة العامل وخمتلف األهداف اليت يسعى 

خالت اليت تتعلق باحلاجة لالجناز واألمن  إىل حتقيقها  د 
ْ                                  على أساس امل
ُ
           

) ابرهام ماسلو(واالستقرار املادي وفرص الرتقية وهذا حسب نظرية 
(Abraham Maslow )  الذي أكد على وجود هرم من احلاجات،

يتصرف على أساسها األفراد حسب درجة إشباعهم وبالتايل تبدو 
لدافع قوي حيرك سلوكهم،وان احلاجات الغري مشبعة أكثر إحلاحا 

األفراد الذين يتمتعون باكتمال األنا وحتقيق الذات ،هم أفراد أكثر 
م القاعدية   . )2("اندماجا وأكثر إبداعا و أكثر حرية نسبة إىل حاجا

خالت بناء معرفيا ونفسيا واجتماعيا    د 
ْ                                  ويضيف األفراد إىل هذه امل
ُ
                      

آن "ا ما أكدت عليه وهذ. أخر بسعيه لتحقيقه حسب درجة أمهيته
املهنة عبارة عن عمليات سيكولوجية :"بأن ) (Anne Roe"روي

ترتبط حبياة الفرد يف اجملتمع واليت متر بسلسلة من التجارب واخلربات 
  .) 3("وكل مرحلة من مراحل النمو تعكس الدور املهين للفرد

بذلك تعد التصورات مصدرا هاما لفهم سلوك املختص النفساين 
مدركاته و االشباعات اليت حتققها له واليت تصبح خمرجات ومعرفة 

على نشاط وأداء مهين ،قد يتسم بااللتزام التام ألوقات العمل 
واحرتام اآلخرين وتقدير وتقبل احلاالت اليت تعرض عليه وإعطاءه 
قيمة لعمله جتعله حيرتم األفراد ويلتزم بأخالقيات مهنته والقوانني 

يره لذاته إلحساسه باالنتماء ملهنته وعمله الداخلية للمؤسسة،وتقد
السيكولوجي وبالتايل حتقيق اخلدمة النفسية لألخريني وهذا ما أكدت 

النظرية النسقية العامة سنة (  "Claudine Herzlich"عليه 
عن التصورات ) Denise .jodelet(من خالل دراسة  )1972

فة االجتماعية بأنه شكل من املعر ":االجتماعية واليت تعرف التصور 
                              ُ                             املبنية واملشرتكة اجتماعيا جيب أن ت درس من حيث العناصر العاطفية 

)4("والعقلية واالجتماعية لألفراد دون استبعاد جانب اللغة 
 .  

  :على التساؤالت التاليةوبناء عليه سنحاول اإلجابة 
  ما مستوى تصور املختصني النفسانيني لعملهم السيكولوجي؟-
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املهنية للمختص النفساين وسنه على أبعاد تصوره هل تؤثر اخلربة -
  للعمل السيكولوجي؟

  هل تؤثر صفة مهنة النفساين على تصوره لعمله السيكولوجي؟ -
  :ميكن صياغة فرضيات الدراسة فيما يلي: فروض الدراسة

  .خيتلف مستوى التصور لدى املختصني النفسانيني -
ات عمره على أبعاد تؤثر اخلربة املهنية للمختص النفساين وسنو -

  .تصوره للعمل السيكولوجي
  .تؤثر صفة مهنة النفساين على تصوره لعمله السيكولوجي -

  :دف الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة
  .الكشف عن تصورات املختص النفساين ملهنته-
  .الكشف عن تأثري أبعاد التصور على العمل السيكولوجي-

  :الدراسةأهمية 
  .إبراز دور التصورات يف توجيه السلوك املهين للمختص النفساين-
العمل على تعديل العوامل املساعدة على تكوين تصورات اجيابية -

  .للعمل السيكولوجي مستقبال
  :المفاهيم اإلجرائية

هو جمموع األفكار واالدراكات واملفاهيم واألحاسيس  :تصور العمل
ا الفرد من خال ل ثقافته،خربته ،بنائه املعريف عن العمل وبيئته اليت كو

تصور العمل واملعدة من طرف بيان ،واليت مت تقييمها من خالل است
الباحثة واليت تعكس  استجابات أفراد العينة الناجتة عن تصورهم 

عد االلتزام الوظيفي يف العمل وبعد قيم العمل االجتماعية      ُ ضمن ب  
  .واالقتصادية والنفسية 

ا املختص  واألدوارجمموع املهام  :السيكولوجي  العمل اليت يقوم 
النفساين من تشخيص وعالج وتكفل ومتابعة للحاالت ونشاط 

 إطارحمدد ضمن القانون الداخلي للمؤسسة الصحية ويف  إداري
ذه الفئة األساسياملهنة والقانون  أخالقيات   .اخلاص 

ا امل:االلتزام الوظيفي ختص النفساين جتاه حالة اجيابية يشعر 
وظيفته تربز من خالل احرتامه للوقت وحسن أداء واجباته واحرتامه 

  .  لآلخرين وقدرته على التمييز يف عمله السيكولوجي
املبادئ اليت اكتسبها املختص النفساين من التنشئة :قيم العمل

  .االجتماعية والثقافية واليت توجه سلوكه يف بيئة عمله
  :لميدانيةإجراءات الدراسة ا

اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي :منهج الدراسة
التحليلي قصد التعرف على تأثري متغريات اخلربة والسن والصفة من 
حيث الدميومة والعمل املؤقت للمختص النفساين على تصوراته 

  .للعمل السيكولوجي 
  :حدود الدراسة

راسة بني شهر سبتمرب الفرتة الزمنية للد امتدت: احلدود الزمانية-1
  . 2015إىل غاية جوان  2014

أجريت الدراسة باملصاحل التابعة للقطاع الصحي :احلدود املكانية-2
 )1(لوالية مستغامن،حسب اجلدول

المؤسسة االستشفائية 
 EPHالعمومية

المؤسسة العمومية االستشفائية  EPSPمراكز الصحة الجوارية
 EHSالمتخصصة

  شي غيفارا- 
  طب العيون- االتاالستعج- 
  المستشفى اليومي بمزغران- 
االستشفائية لألمومة .م

  والطفولة

  -مستغانم مركز 
  فرناكة       -عين نويصي    
بوقيراط      -ماسرى         -حاسي مماش 

  سيدي علي    - عين تادلس    - سيرات    
  عشعاشة      - سيدي لخضر    

  لألمراض العقلية.ع .م- 
  ة اإلدمانمركز معالج- 
  

  خمتص نفساين عيادي  50تكونت عينة الدراسة من : احلدود البشرية-3
  توزيع أفراد عينة الدراسة) 2(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  المتغيرات
 %16  8  ذكر  الجنس

  84%  42  أنثى

  42%  21  سنة 29- سنة22من  فئات العمر

  52%  29  سنة50- سنة 30من
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سنوات الخبرة 
  المهنية

  58%  29  سنوات5ل مناق

  42%  21  سنوات 5اكثرمن

المصلحة التي 
  يعمل بها

EPH 12  %24  
EPSP  30  %60  
EHS  08  %16  

نظام الدراسة 
  بالجامعة

LMD 9  %18  
   82%  41  كالسيكي

  40%  20  دائم  الصفة

   60%  30  غير دائم

من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة اإلناث اكرب من نسبة الذكور إذ 
نسبة اإلناث أغلبية أفراد العينة ،وتراوحت فئات العمر بني  متثل
سنة لصاحل الفئة الثانية 50سنة و 22واحملصورة بني  %52و 42%

وهذا مؤشر على ارتفاع أعمار عينة الدراسة، أما سنوات اخلربة 
سنوات وهذا مرتبط 5فكانت النسبة الكبرية لذوي اخلربة أقل من 

قبل التشغيل إذ توضح نسبتهم املقدرة بنسبة املختصني يف إطار ما 
أكرب من نسبة الدائمون يف املنصب مقارنة مع ذوي اخلربة %30ب

سنوات حلداثة توظيف النفسانيني بوالية  5األكثر من 
أما نظام الدراسة باجلامعة فكانت النسبة األكرب ).2006(مستغامن

  .للنظام الكالسيكي 
  :أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية

مت استخدام استبيان تصورات العمل السيكولوجي لدى املختص 
النفساين من إعداد الباحثة بعد االضطالع على أدبيات املوضوع 
وإجراء شبكة مالحظة  ومقابلة مع املختصني النفسانيني العاملني 
بالقطاع الصحي بوالية مستغامن ومجع املعلومات حول شعورهم 

م مع ورأيهم بعملهم السيكولوجي وحمي ط عملهم وعن عالقا
األطباء واملمرضني واملسؤولني عنهم وظروف عملهم املادية واملعنوية 
،وقد مست هذه املقابالت النفسانيني الدائمني واملتعاقدين يف إطار 

  .عقود ما قبل التشغيل جبميع بلديات مستغامن 
  :لوجيو استبيان تصورات المختص النفساني لعمله السيك-

 4موجبة و 43عبارة منها  47بيان يتكون من مت تصميم است
عبارات سالبة ،موزعة على أربعة أبعاد رئيسية وفقا ألبعاد العمل 

بعد االلتزام الوظيفي وحيتوي احرتام الوقت وحسن :السيكولوجي وهي
األداء واحرتام األخريني والقدرة على التمييز والبعد الثاين القيمة 

مل مع اآلخرين ونوعية العالقات االجتماعية للعمل  وتشمل التعا
املوجودة داخل حميط العمل والبعد الثالث القيمة االقتصادية للعمل 
ومتثل جانب األجر واحلوافز ووسائل املادية للعمل والبعد الرابع 
االلتزام النفسي ويتضمن اإلحساس باالنتماء إىل الوظيفة وشخصية 

املفحوص وفق ثالث وجييب . املختص وتقدير اآلخرين لعمله ولذاته
  ).أوافق،أوافق نوعا ما،ال أوافق(بدائل وهي 

  :كيفية تطبيقه وتصحيحه
يطبق االستبيان بصورة فردية أو مجاعية على املختصني النفسانيني، 

  :دقائق وطريقة تصحيحه كما يلي 10يستغرق زمن اإلجابة حوايل 
ودرجتني " أوافق"درجات لكل إجابة ذات البديل  03متنح ثالث 

 01ودرجة واحدة" أوافق نوعا ما"لكل إجابة ذات البديل 02
وبالنسبة إىل العبارات السلبية " ال أوافق"لإلجابات ذات البديل 

  .يكون عكسيا
درجة كأدىن  47وترتاوح الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص ما بني 

درجة كأقصى تقدير،حبيث تشري الدرجة املرتفعة على  141تقدير و
  . وجود تصورات موجبة لدى املفحوصاالستبيان إىل

  الفقرات  أبعاد استبيان تصور العمل
  15- 14- 13- 12- 11- 10- 9- 8-7- 6- 5-4- 3- 2-1  االلتزام الوظيفي

  28- 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- 16  القيمة االجتماعية للعمل 
  36- 35- 34- 33- 32- 31- 30- 29  القيمة االقتصادية للعمل

   47- 46- 45- 44- 43- 42- 41- 40- 39- 38- 37  لااللتزام النفسي للعم
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  :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
اعتمدت الباحثة على النتائج املستخرجة من الصدق : الصدق

الظاهري بعرضه على جمموعة من احملكمني ذوي اخلربة من جامعة 
وتعديل االقرتاحات بتعديل .مستغامن وجامعة وهران وجامعة غليزان

  . رات وإعادة صياغة البعض األخربعض العبا
  :وبعد احلصول على الصورة النهائية لالستبيان مت حساب 

  :صدق البناء  
حتققنا من التجانس الداخلي لتصور العمل :االتساق الداخلي-1

من خالل معامالت ) فقرة 47(السيكولوجي للمختص النفساين 
االلتزام الوظيفي بعد : االرتباط بني الدرجة الكلية واألبعاد األربعة 

،بعد القيمة )0.81(،بعد القيمة االجتماعية)0.60(
حيث تعترب هذه ).0.79(،بعد االلتزام النفسي)0.67(االقتصادية

مما يدل على  0.01املعامالت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
  .صدق االستبيان

حتقق من خالل حساب ):صدق الطرفني( صدق التمييزي-2
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة "sig"يمة فكانت ق tاختبار 
0.01 .  
  :الثبات

وهي قيمة دالة على  0.76= مت حساب معامل ألفا كرومباخ -
  .الثبات

والتصحيح مبعامل سبريمان برون =r  0.79التجزئة النصفية -
  .وهي قيم دالة على ثبات املقياس)  0.88(

االرتباط التكرارات،  معامل :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 ،tاختبار حتليل التباين املتعدد،.بريسون 

يف  spss.v20استعانت الباحثة باحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ا   .حتليل املعطيات وحسا
  :عرض ومناقشة النتائج

  :عرض الفرضية األولى-1
توجد اختالف يف مستوى التصور لدى املختصني : "واليت نصها
  .النفسانيني 

الذي ميثل نسب أفراد العينة حسب نوع )03(اجلدول من خالل-1
  تصورهم لعملهم السيكولوجي

  النسب املئوية التكرارات  نوع التصور
  %76  38  تصور اجيايب
 %24  12  تصور سليب

لصاحل املختصني الذين  كانت %76نالحظ أن النسبة الكبرية 
لة حيملون تصورا اجيابيا لعملهم السيكولوجي خبالف النسبة القلي

للذين حيملون تصورا سلبيا وهذا ما يفسر وجود التزام وظيفي  24%
وقيم العمل االجيابية والتزام نفسي املرتبط مبهنة األخصائي النفساين 

  .بالقطاع الصحي لوالية مستغامن
  .يوضح ترتيب مستويات التصور لدى المختصين دائمي المنصب وفي إطار عقود ما قبل التشغيل )04(الجدول -- 2

المتوسط  منصب دائم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط  منصب غري دائم الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  1  2.57  35.55  االلتزام الوظيفي 1 2.81  35.95  االلتزام الوظيفي
القيمة االجتماعية 

  للعمل 
القيمة االجتماعية  2 3.65  31.80

  للعمل 
30.65  3.154  2  

االقتصادية القيمة 
  للعمل

القيمة االقتصادية  4 2.88  15.90
  للعمل

15.37  2.596  4  

االلتزام النفسي 
  للعمل

االلتزام النفسي  3 4.32  26.05
  للعمل

26.13  4.485  3  

  ////  10.02  107.72  التصور الكلي //// 9.67  109.70  التصور الكلي
نالحظ أن مستوى التصور لدى اجملموعتني متقارب يف قيم 

ملتوسطات واالحنرافات وهذا يفسر بأن مستويات تصور أبعاد العمل ا
السيكولوجي تتقارب لدى اجملموعتني وان صفة املختص ال تؤثر على 
تصوره ولكن البعد الذي يشكل هذا التصور هو بعد االلتزام الوظيفي 

مث يليه بعد القيمة ) 35.55- 35.95(بأعلى متوسط حسايب

وبعد اإللزام )30.65-31.80( االجتماعية للعمل
  ) 26.13-26.05(النفسي

على التوايل ) 15.37-15.90(ويليه بعد القيمة االقتصادية للعمل
حسب أمهية األبعاد وتسلسلها سواء كان تصورهم لعملهم سليب أم 

  . اجيايب
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  :عرض الفرضية الثانية-2
  متغير الخبرة المهنية يبين نتائج تحليل التباين المتعدد ألبعاد التصور األربعة مع) 05(جدول

  الداللةSig  قيمة ف  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  غير دال  0.258  1.31  1  9.260  االلتزام الوظيفي

  غير دال  0.667  0.18  1  2.135  القيمة االجتماعية للعمل 
  غير دال  0.355  0.87  1  6.445  القيمة االقتصادية للعمل
  غير دال  0.740  0.11  1  2.324  االلتزام النفسي للعمل

تؤثر اخلربة املهنية للمختص النفساين على أبعاد تصوره  : "واليت نصها
  ".للعمل السيكولوجي

مت حساب حتليل التباين املتعدد بني درجة اخلربة املهنية على أبعاد 
غري دالة إحصائيا حسب اجلدول  sigالتصور األربعة فكانت قيمة 

  .ليل التباينالذي يوضح نتائج حت)05(

تشري نتائج اجلدول إىل عدم وجود أثر للخربة املهنية على أبعاد 
التصور األربعة وهذا ما يفسر بوجود بناء لتصورات العمل 
السيكولوجي متعلقة مبفهوم ومعىن العمل حبد ذاته وال عالقة لسنوات 
اخلربة بذلك وأنه مهما زادت سنوات اخلربة املهنية ال تغري يف هذا 

  .ور إال إذا تغريت عوامل أخرى التص
  :عرض الفرضية الثالثة-3

  يبين نتائج تحليل التباين المتعدد ألبعاد التصور األربعة مع متغير صفة مهنة المختص النفساني) 06(جدول
  الداللة Sig  قيمة ف  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  غير دال  0.42  0.87  2  6.229  االلتزام الوظيفي
  غير دال  0.48  0.74  2  8.374  القيمة االجتماعية للعمل 
  غير دال  0.37  0.98  2  7.296  القيمة االقتصادية للعمل
  غير دال  0.13  2.08  2  40.64  االلتزام النفسي للعمل

تؤثر صفة مهنة النفساين على تصوره لعمله : "واليت نصها
  ".السيكولوجي

صفة مهنة النفساين على  مت حساب حتليل التباين املتعدد بني درجة
غري دالة إحصائيا حسب  sigأبعاد التصور األربعة فكانت قيمة 

  . الذي يوضح نتائج حتليل التباين) 06(اجلدول

نستنتج من نتائج اجلدول السابق أنه سواء كان املختص النفساين 
مبنصب عمل ثابت أو منصب مؤقت بعقد ما قبل التشغيل فان 

  . ال يتأثر بصفة منصبه تصوره لعمله السيكولوجي

  :عرض ومناقشة الفرضية الثالثة-3
  يبين نتائج تحليل التباين المتعدد ألبعاد التصور األربعة مع متغير سنوات عمر المختص النفساني) 07(جدول

  الداللة Sig  قيمة ف  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  غير دال  0.26  1.25  1  8.846  االلتزام الوظيفي

  غير دال  0.40  0.71  1  8.047  القيمة االجتماعية للعمل 
  غير دال  0.90  0.014  1  0.107  القيمة االقتصادية للعمل
  غير دال  0.78  0.074  1  1.532  االلتزام النفسي للعمل

تؤثر سنوات عمر املختص النفساين على تصوره للعمل " واليت نصها 
  ".السيكولوجي 

تعدد بني درجة سنوات عمر النفساين على مت حساب حتليل التباين امل
غري دالة إحصائيا حسب  sigأبعاد التصور األربعة فكانت قيمة 

  . الذي يوضح نتائج حتليل التباين) 07(اجلدول 
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نستنتج من نتائج حتليل التباين هلذه الفرضية أن سن املختص ال يؤثر 
  .على تصوره لعمله السيكولوجي

  مناقشة الفرضيات
ل نتائج الفرضيات السابقة الذكر أن التصور السائد يتضح من خال

لدى املختصني النفسانيني هو التصور االجيايب للعمل السيكولوجي 
حسب الفرضية األوىل وأن املستويات األربعة ألبعاد التصور مرتبة 
حسب درجة االهتمام والقيمة األخالقية واالجتماعية والنفسية واليت 

املختص النفساين فمعظمهم أظهر تبىن على أساسها تصورات 
انضباطه يف أوقات العمل واحرتام اآلخرين والقدرة على التشخيص 

وقدرته على االتصال  الترتيب األولواإللزام بسرية املهنة يف 
االجتماعي اجليد مع الزمالء واملفحوصني وأن العمل السيكولوجي 

ضا عن هو مسؤولية ويكسبه مكانة اجتماعية حمرتمة ويشعره بالر 
مهنته واعرتاف اآلخرين بقيمته االجتماعية والشخصية هذا يف 

لتليه القيمة النفسية اليت حيققها العمل السيكولوجي  الترتيب الثاني
للمختص النفساين وحتقيقه لذاته واستقراره وحريته وتقدير األطباء 

جاءت القيمة  آخر ترتيبوالرؤساء لعمله السيكولوجي،ويف 
ل وما خيص اجلانب املادي والذي لوحظ نقصا كبريا االقتصادية للعم

من حيث وسائل التشخيص والعالج وكذا مكان العمل واألجر 
الذي يتقاضاه املختص ونقص التكوين ولكنه يدرك طبيعة عمله 
السيكولوجي بأنه عمل إنساين متعلق بضمري مهين وأخالق وتنشئة 

انية داخل حميط اجتماعية يقدس فيها العالقات االجتماعية واإلنس
  وتتفق نتائج هذه الفرضية مع.العمل

بوالية جباية لعينة تتكون من  )2014(عبد النور ارزقي دراسة 
 60موظف يف قطاع الرتبية و 30عامل بالقطاع الصناعي و 190

م عن عملهم من خالل االحرتام  تلميذ دراسة مقارنة عن تصورا
مث عن الدخل % 20ـــــواالحتكاك بالغري بـ%28.33والتقدير بنسبة 

وأن األهم يف العمل هو االنضباط واملواظبة  %30بـــــ
  .)5(وأنه ال توجد فروق دالة بني جمموعات العينة%33.33ب

اليت هدفت إىل التعرف على )2011(الخشروم بينما كانت دراسة 
عامل يف املعاهد اجلامعة حلب وأثر  86مستوى االلتزام التنظيمي ل

توصل إىل أن مستوى االلتزام التنظيمي للعاملني   بعض املتغريات،
كان بدرجة مرتفعة ،وأن هناك فروق دالة تعزى ملتغري العمر وعدد 
سنوات اخلدمة وأن هناك أثرا ملتغري مناخ اخلدمة كما يدركه العاملون 

  .)6(يف مستوى االلتزام التنظيمي
ن من عينة الدراسة أ%42وميكن تفسري وجود تصورات سلبية لدى 

التزامهم الوظيفي ضعيف وأن إدراكهم لعملهم مبين على أساس 
ضرورة وجود مساندة يف بيئة العمل وجيدون صعوبة يف القيام مبهامهم 

والتحكم بتقنيات التشخيص والعالج وأن طبيعة العمل السيكولوجي 
تتطلب مميزات خاصة لشخصية الفرد وقدرة على التعامل وتقبل 

ل على عالقات جيدة مع أفراد املنظمة متطلبات اجملتمع واحلصو 
وهذا ما أكد عليه .وإعطائهم معىن لعملهم السيكولوجي

Estelle.M .Morin )2009 ( يف دراسته عن معىن العمل وأن
األفراد الذين حيملون تصورا اجيابيا عن عملهم يعطونه معىن بسلوكهم 
 داخل املنظمة على أساس الصرامة واالنضباط يف نشاطهم اليومي
وشدة تطبيقهم لشروط عملهم وهلم مردودية عالية ويسامهون يف رفع 
مستوى وأهداف املؤسسة وهلم عالقات عاطفية بارزة مع الزمالء 
والعمال والرؤساء والعمالء بينما األفراد الذين حيملون تصورا سلبيا 
جيدون أنه ال معىن للعمل وال حمليطه، فيظهرون إسرتاتيجية دفاعية 

يف العالقات ولديهم رغبة يف تغيري مكان العمل أو  سلبية وتوتر
  .)7(الوظيفة
 :الخاتمة

خنتم هذه الدراسة باإلشارة إىل أن معظم الدراسات السابقة     
أكدت على أن التصورات هلا دور يف حتريك وتوجيه سلوك األفراد 
خصوصا يف تصورات املرض والكوارث الطبيعية يف جمال علم النفس 

رات العمل يف علم النفس املعريف واالنثروبولوجيا وعلم العيادي وتصو 
 Emilبدراساتالنفس االجتماعي وعلم االجتماع املهين ،بداية 

Durkhem(189) عن التصورات اجلماعية مث أعمالJ.Freidman 

et Habhourst(1954)  ومع تطور مفهوم التصور مع السلوكية
مث تلته أعمال  Osgood(1953)اجلديدة بنظرية 

Moscovici(1961)  لتليه أعمال ،Denis(1976)  ودراسات عن
 P.Vergésو J.C.Criseمعىن العمل واملعاين املرتبطة به ،مثل أعمال 

نفساين روسي عن  Dimitri Ochanine(1907-1978)و أعمال 
التصورات يف العمل يف االرقنوميا املعرفية، كلها دراسات حاولت 

بة نفسية اجتماعية باختالف تفسري سلوك األفراد يف ظل مقار 
م  م وطريقة إشباعها من خالل ممارسا الوظائف واألفراد يف حاجا
اليومية ألعماهلم املهنية  وهي خمتلفة من رغبة الشباعات مادية إىل 
ضرورة كواجبات والتزامات وظيفية إىل وسيلة لتحقيق الذات 

ائج هذه واحلصول على مرتبة ودور اجتماعي وهذا ما خلصناه من نت
الدراسة بأن تصورات العمل السيكولوجي هلا عالقة اجيابية مع 

حيملها املختصني من تنشئتهم  يتااللتزام الوظيفي وقيم العمل ال
م السابقة عن عامل الشغل ورصيدهم املعريف  االجتماعية وخربا
والتزامهم النفسي الذي يعطيهم اإلحساس باالنتماء إىل مهنتهم إذا  

تعطي إحساس بعدم فالتصورات السلبية  وأمام اجيابية كانت تصورا
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م املادية واالجتماعية  االنتماء وأن ال معىن لعملهم ودرجة حاجا

  .هي اليت حتدد سلوكهم الوظيفي
  :المراجع

                                
1-  Georges Decourt :Les valeurs dans la société 
française1980-2000,cycle de    conférences pour la 
Mission prospective et Stratégiques du Grande 
Lyon.2000.p8-9. 
2-Abraham Maslow ,vers une psychologie de l’être 
,Fayard .France.2emeedition 1972.p111. 
3-Denise Jodelet, Les Représentations sociales, paris , 
puf.1994.p36-57 

دار ،العمل وعلم االجتماع املهين ،بد احلميد الزياتكمال ع-4
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  االحتراق النفسي وعالقته باستراتيجيات المواجهة 
  لدى أساتذة التعليم المتوسط

  )اجلزائر(جامعة معسكر شعنبي نورالدين،             
  )اجلزائر(جامعة وهران منصوري مصطفى، . د          

  :مقدمة
يعترب التعليم  العامل احملرك و املنشط حلركة التغيري املطلوب يف     

أي جمتمع من اجملتمعات ، لذا فنحن حباجة إىل جمتمع مدرسي يكون 
مبنأى عن املشكالت ،و يعترب األساتذة  يف خمتلف املراحل التعليمية  

ذا  جزءا من هذا اجملتمع املدرسي، إذ ال ميكننا إبراز  مكانتهم 
تم بشخصيتهم ، و مدى استعدادهم وتأهيلهم  هلذه ا جملتمع ما مل 

ا ،إذ يعدون الركيزة األساسية داخل املدرسة  م قائمني  املهنة كو
نظرا ملا يقومون به من  حتقيق لألهداف الرتبوية  و التعليمية،لذا 
يتوجب عليهم أن يكونوا مؤهلني من الناحية النفسية و املهنية 

تهم بشكل يكفل هلم األداء اجليد هلا،باعتبارها مهنة ملمارسة مهن
تتصف بعظم املسؤولية امللقاة  على عاتق كل من يشغلها ،كما 
تتطلب كثريا من التحمل والصرب والعطاء نتيجة الضغوط الكثرية اليت 
يتعرضون هلا ، مما يؤدي إىل إحساسهم باالحرتاق النفسي الذي 

يف انعدام قدرته على تقدمي أفضل ما يظهر أثره احلقيقي لدى األستاذ 
لديه من معلومات للتالميذ وعدم القدرة على إجياد احللول املناسبة 
للمشاكل اليت تعرتضه ، كذلك انعدام الرضا الوظيفي ، والشعور 

  .بعدم الكفاءة ، مما يضعف لديه احلماس للتدريس 
ه من ولذا أصبح االحرتاق النفسي الذي يواجه األستاذ يف مهنت   

املواضيع اليت تثري اهتمام الباحثني منذ أواخر السبعينات ، حيث 
 Freudenbergerيعترب احمللل النفسي األمريكي هربت فريد نربجر 

ا حالة ) 1974( أول من أشار إىل ظاهرة االحرتاق النفسي على أ
اك حتصل نتيجة لألعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة امللقاة  من اإل

م على ا  ,Boudoukha)ألفراد على حساب طاقتهم وقو

الذي نص جل   Chernesse(1980)، مث تاله كرنس (12: 2009
) 1981(كتاباته وأعماله حول االحرتاق النفسي ، وبعدها بسنة 

عملهما املشرتك  Maslach et Jacksonقدمت ماسالش وجاكسون 
 أن حول االحرتاق النفسي ، وهو العمل الذي طورته ماسالش إىل

، والذي أصبح مشهورا ويطبقه  MBIصممت مقياسا يعرف بامسها 
م النفسية والرتبوية ، ومن هذا املنطلق  الكثري من الباحثني يف دراسا
أن االحرتاق النفسي يؤدي إىل استنزاف بدين وإرهاق عاطفي ، 
واضطرابات نفسية ، وأمراض سيكوسوماتية ، باإلضافة إىل أنه يؤثر 

اهات األستاذ حنو مهنته ، وعلى مردوده يف التعليم ، سلبا على اجت
أن أسباب  Maslach et Leiter (1997)وتأكد ماسالش ليرت 

االحرتاق إىل العمل الزائد واملكثف والذي يتطلب وقتا أكثر يفوق 
طاقته من يقوم به ، ويتسم بالتعقيد ، فضال عن أن املكافآت 

، ويطلب من املوظفني تقدمي واألجور ال تعادل مقدار اجلهد املبذول 
الكثري مقابل حصوهلم على القليل مما يفقدهم املتعة وتغيب 

  ).308: 2010الرافعي،(العالقات العاطفية يف العمل 
وعليه فإن دراسة االحرتاق النفسي لدى األساتذة ظاهرة جديرة     

باالهتمام، وواقع مؤمل نلمس خملفاته السلبية من خالل انعكاسها 
ائهم، كونه يهتم بأبرز مصادر احرتاقهم النفسي يف خمتلف على أد

املراحل التعليمية وخنص بالذكر مرحلة التعليم املتوسط، باعتبارها من 
  .املراحل املهمة يف بناء النظام التعليمي

لذلك جيب تقصي أسباب االحرتاق النفسي عند أساتذة التعليم     
سباب الشخصية والبيئية املتوسط، والكشف بدقة عن التباين يف األ

واالجتماعية لديهم يف مواجهتهم له يف مجيع أبعاده، كما جيب 
ا ملواجهته، والعمل على  التعرف على االسرتاتيجيات اليت يستعملو
تفعيل االسرتاتيجيات اليت تساعدهم على التعامل مع املوقف 

ل، الضاغط بطريقة إجيابية، وتعمل على الرتكيز إسرتاتيجية حل املشك
وبعيدا عن آليات التعامل السلبية اليت ترتكز على االنسحاب واليت 

  .تؤدي إىل سوء التوافق النفسي واالجتماعي عند األستاذ
  :مشكلة الدراسة 

يعد االحرتاق النفسي من الظواهر النفسية اليت حظيت باهتمام    
الباحثني، وكان اهلدف من الرتكيز على هذه الظاهر املسامهة يف 

 األوضاع االجتماعية والنفسية للفرد، وزيادة توافقه مع ذاته حتسني
ومع اآلخرين، وتعد مهنة التدريس من املهن اليت مشلها نظرا 
للمتغريات احلديثة نسبيا يف التعليم ، نتيجة املعوقات والضغوط 
النفسية املختلفة اليت حتول دون قيام األستاذ بدوره املطلوب، مما 

استنزاف جسمي وانفعايل يظهر من خالل تبلد  يؤدي إىل تعرضه إىل
مشاعره، وفقدان اهتمامه بالعمل، أدائه النمطي له، ونقص دافعتيه، 
وعدم قدرته على التكيف مع ما حييط به من أحداث جتعله عرضة 
لالحرتاق النفسي كنتيجة سلبية هلذه الضغوط، وقد بينت دراسات 

نصوري مصطفى على عديدة أجراها الباحثني نذكر منها دراسة م
من  % 55,31متىن ) غرب البالد(عينة من اجملتمع اجلزائري 

م مارسوا مهنة أخرى ما عدا التعليم وهذا بسبب  املدرسني لو أ
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منصوري (الضغوط املرتفعة اليت يتعرضون هلا يوميا وباستمرار 
،2010 :4.(  
من املوظفني كما  % 10إىل  %5ويصيب االحرتاق النفسي من   

من غري املعلمني  %9,9من املعلمني مقابل  % 9,3حوايل  يصيب
)Grebot ,2008 :103-117(.  

إىل   %20تبني أنه ما بني   Allard(2010)ويف دراسة أجراها     
من املدرسني يغادرون املهنة خالل ثالث سنوات األوىل   25%

بسبب ما يتعرضون له من ضغوط ومن احرتاق نفسي  يف حمافظة 
  )Montgomery et al ,2010 : 763 (الكبيك 

وحيدث االحرتاق النفسي لدى األساتذة واألستاذات، نتيجة لعدد   
من املشاكل اليت ترتبط بشكل مباشر بعملية التدريس، واليت ترتك 
آثار سلبية وأعراضا فسيولوجية ونفسية على شخصية األستاذ احملرتق، 

ت الفعالة إلزالة لذا جيب على األساتذة التعرف على االسرتاتيجيا
العقبات واملشكالت اليت تؤدي إىل الشعور بفقدان الراحة النفسية 
لتخطي ضغوط املهنية وبالتايل التخفيف من حتمية اإلصابة 
باالحرتاق النفسي ومواجهة آثاره، وحتقيق التوازن النفسي واملتعة 

  .واجلدية والواقعية يف العمل
لتعرف عن العالقة بني ومن هنا جاءت احلاجة للدراسة وا     

االحرتاق النفسي واسرتاتيجية املواجهة لدى أساتذة التعليم املتوسط ، 
  :إذ حياول الباحث من خالهلا اإلجابة على األسئلة التالية 

هل توجد عالقة ارتباطية بني االحرتاق النفسي وإسرتاتيجيات  -
 املواجهة لدى أساتذة التعليم املتوسط؟

صائيا يف االحرتاق النفسي لدى أفراد هل توجد فروق دالة إح -
 العينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف إسرتاتيجيات املواجهة لدى   -
 أفراد العينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف االحرتاق النفسي لدى  -
 سنوات اخلربة التدريسية؟  أساتذة التعليم املتوسط تبعا ملتغري 

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف إسرتاتيجيات املواجهة  لدى  -
 أساتذة التعليم املتوسط تبعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية  ؟

  :فرضيات الدراسة 
بناءا على التساؤالت املطروحة، قام الباحث بصياغة الفرضيات  

  :التالية
اق النفسي وإسرتاتيجيات توجد عالقة ارتباطية بني االحرت  -

 املواجهة لدى أساتذة التعليم الثانوي 

توجد فروق دالة إحصائيا يف االحرتاق النفسي لدى أفراد   -
 العينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية 

توجد فروق دالة إحصائيا يف إسرتاتيجيات املواجهة لدى    -
 أفراد العينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية 

ق دالة إحصائيا يف االحرتاق النفسي لدى أساتذة توجد فرو  -
 التعليم املتوسط تبعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية  

توجد فروق دالة إحصائيا يف إسرتاتيجيات املواجهة لدى  -
 أساتذة التعليم املتوسط تبعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية 

  :أهداف الدراسة 
لنفسي، ومدى انتشارها تسليط الضوء على ظاهرة االحرتاق ا -

يف صفوف األساتذة يف مرحلة التعليم املتوسط، وآثارها على 
 .سري العملية الرتبوية

معرفة العالقة بني االحرتاق النفسي واسرتاتيجيات املواجهة    -
 .لدى أساتذة التعليم املتوسط 

معرفة أمهية عامل اخلربة التدريسية واحلالة االجتماعية على  -
ف يف االحرتاق النفسي وإسرتاتيجية مدى إحداث اختال

 .املواجهة 

  :أهمية الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تناولته    

  :باإلضافة إىل التساؤالت املطروحة فيه، ويتلخص ذلك فيما يلي
إن موضوع االحرتاق النفسي عملي، فكل دراسة تلقي الضوء  -

التحليل الواقعي خاصة عند عليه ستضفي عليه املزيد من 
 .الذين يقدمون خدمات لآلخرين

تعزيز ميدان الدراسات والبحوث بدراسة حديثة لتحديد  -
العالقة بني االحرتاق النفسي وإسرتاتيجيات املواجهة، ووضع 

 .برنامج وقائي لتشخيص ظاهرة االحرتاق النفسي

كما أن طرح هذا املوضوع بشكل خطوة إجيابية للوقوف  -
 .ع سري العملية الرتبوية يف املرحلة املتوسطةعلى واق

  : تحديد المفاهيم االجرائية 
هو حالة من التوتر والتعب النفسي الذي : االحرتاق النفسي -

يشعر به األستاذ نتيجة للضغوط الشديدة واملستمرة يف 
العمل، وهي الدرجة اليت حيصل عليها أستاذ وفقا لقياس 

درجة فما  36تكون من ماسالش لالحرتاق النفسي واليت 
 .فوق

هي الطرق املعرفية االنفعالية والسلوكية : اسرتاتيجيات املواجهة -
اليت يستخدمها األستاذ ملواجهة املواقف الضاغطة للتخلص 
منها، أو احلد من آثارها، أو التكيف معها، وهي الدرجة اليت 
يتحصل عليها أستاذ على جمموع أبعاد مقياس إسرتاتيجيات 

 . املطبق يف هذه الدراسة املواجهة
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  :إجراءات الدراسة الميدانية 
استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته  :منهج الدراسة -1

ا  مع طبيعة الدراسة من حيث حتقيق أهدافها، والتأكد من فرضيا
 .وللوصول إىل نتائج دقيقة

 :مكان الدراسة  -2

متوسطات على مستوى والية ) 10(أجريت الدراسة بعشرة 
  .ر معسك

 :مدة الدراسة  -3

 16فيفري إىل غاية  07مت إجراء هذه الدراسة يف الفرتة املمتدة 
  .، ودامت حوايل شهرين2016مارس 

 : عينة الدراسة -4

أستاذ وأستاذة التعليم املتوسط للموسم  261مشلت الدراسة احلالية 
مت اختيارهم بطريقة عشوائية، واجلدول  2015/2016الدراسي 

 :أفراد العينة التايل يوضح توزيع

  :يوضح توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية ) 1(الجدول رقم 
النسبة التكرارات  اخلاصية املتغري

  املئوية

  اجلنس
  38,70  101  ذكور

  61,30  160  إناث

عدد 
سنوات 
  اخلربة

  63,60  166 سنوات 10أقل من 

  13,03  34 سنة20إىل أقل من 10من 

  23,37  61 سنة 20أكثر من 

احلالة 
 االجتماعية

  33,33  87  غري متزوجني

  66,67  174  متزوجني

  :أدوات الدراسة
 :مقياس االحتراق النفسي - 

استخدم الباحث مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي الذي      
ليقيس االحرتاق النفسي ) 1981(أعدته ماسالش وجاكسون 

  .ية لدى العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية واالجتماع

فقرة موزعة على ) 22(يتكون املقياس من اثنان وعشرين      
، وعليه فإن أعلى درجة 6إىل  0ثالثة أبعاد، بتدرج يرتاوح من 

درجة، أما أدىن  132حيصل عليها األستاذ يف املقياس الكلي هي 
درجة فهي صفر، كما ميكن تصنيف درجة االحرتاق النفسي إىل 

  :كما هو مبني يف اجلدول التايلعالية أو متوسط أو منخفضة،  
 

  :يبين توزيع وتصنيف فقرات المقياس على أبعاد االحتراق النفسي) 2(الجدول رقم  
  منخفض  متوسط  عال رقم الفقرات  األبعاد

االجهاد 
  االنفعايل

  0-17  18 – 29  فما فوق 30  1، 2، 3، 6، 8،  13، 14، 16،  20

  0-5  6-11  فما فوق 12  5،  10،  11،  15،  22  تبلد املشاعر

  0 -11  12-23  فما فوق24  4،  7،  9،  12،  17،  18،  19،  21  نقص الشعور

  0-33  36-63  فما فوق66  22  اجملموع

قام الباحث حبساب االتساق الداخلي  :صدق المقياس -1
عن طريق إجياد معامالت االرتباطات بني أبعاد مقياس االحرتاق 

 .  تاذا وأستاذةأس 39النفسي على عينة مكونة من 

  
  
 

يبين قيم معامالت صدق االتساق الداخلي ) 3(الجدول رقم 
  :لمقياس االحتراق النفسي

  االرتباط بدرجة الكلية  األبعاد
  * *0,817  االجهاد االنفعايل 

  * *0,563  تبلد الشعور

  * *0,440  نقص الشعور

  0,01دالة عند مستوى  **
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يق التجزئة مت حساب الثبات عن طر  :ثبات المقياس  -2
النصفية باستعمال معامل ارتباط بريسون بني الفقرات الفردية 

، ومت تصحيحه  0,652= والفقرات الزوجية ، فكان مقداره ر 
= مبعادلة سبريمان براون ، حيث أصبح معامل الثبات رث ص 

 .مما يدل على أن املقياس ذو درجة عالية من الثبات  0,789

  :Alpha Cronbach الثبات بطريقة ألفا كرونباخ - 
كما مت حساب ثبات املقياس باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ 
حبساب معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس االحرتاق 

  :النفسي لوحده وكذا الثبات الكلي ويوضحها اجلدول التايل 
يبني قيم معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة ) 4(اجلدول رقم 

  :الكلية
 ألفا كرونباخ عاداألب

  0,649  االجهاد االنفعايل 

  0,520  تبلد الشعور 

  0,744  نقص الشعور

  0,646  الثبات الكلي

 :مقياس إستراتيجية المواجهة  - 

 )ciss(طبق الباحث النسخة املقننة من مقياس اسرتاتيجيات التعامل 
والذي قام بتقنينه وترمجته على البيئة اجلزائرية عل مستوى مركز 

)CRASC( فراحي فيصل، كبداين : والية وهران من قبل الباحثني
  ).2006(خدجية، قويدري مليكة، شعبان الزهرة 

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد، ) 48(يتكون املقياس من مثانية وأربعون 
، وعليه ميكن توضيح 5إىل 1أما اإلجابات فكانت تتدرج من 

  :األبعاد يف اجلدول التايل
  فقرة ) 48(يبين توزيع فقرات على أبعاده  )5(الجدول رقم 
  اجملموع  الفقرات  األبعاد 

  16  47،  46،  43، 2،6،10،15،21،26،27،36،39،41،42، 1  حل املشكل 

  16 45،  38،  34،  7،8،13،14،16،17،19،22،25،28،30،33، 5  االنفعال

  16  48، 44،  40،  37،  4،9،11،12،18،20،23،29،31،32،35، 3  التجنب

  48  اجملموع

  
قام الباحث حبساب االتساق الداخلي للمقياس :صدق المقياس 

  :وهي موضحة يف اجلدول التايل 
  :يبين صدق االتساق الداخلي للمقياس) 6(الجدول رقم 

 االرتباط باملقياس الكلي األبعاد
 **0,597  حل املشكل

 **0,722 االنفعال

 **0,631 التجنب

 **0,691  الصدق الكلي

  0,01دالة عند مستوى **
مت حتقق من ثبات املقياس من خالل حساب معامل :ثبات المقياس 

ارتباط بريسون وتصحيحه مبعامل سبريمان براون وكانت النتائج  
  :كالتايل 

 
 
 

االرتباط يوضح معامل االرتباط بيرسون ومعامل ) 7(جدول رقم
  المصحح 

 معامل الثبات املصحح  معامل الثبات  األبعاد

  0,678  0,513  حل املشكل 

  0,699  0,538  االنفعال

  0,715  0,557  التجنب

  
وبناءا على إجراءات الصدق والثبات ، يرى الباحث أن مقياس 
اإلسرتاتيجيات املواجهة يتمتع بدرجة من  صدق وثبات مرتفعة مما 

  مه يف الدراسة احلاليةيربر استخدا
  :األساليب اإلحصائية المستعملة 

ملعاجلة البيانات املتحصل عليها يف الدراسة مت االعتماد على     
  :األساليب اإلحصائية التالية 

 النسبة املئوية  -

 معامل ارتباط بريسون  -

 لداللة الفروق" ت"اختبار  -

 فروق لدراسة ال) حتليل التباين األحادي البسيط" (ف"اختبار -

  :عرض وتحليل النتائج 
عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل اليت تنص على  -1

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني االحرتاق 
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  املتوسط النفسي واسرتاتيجية املواجهة لدى أساتذة التعليم 
  يوضح قيم معامل االرتباط بين االحتراق النفسي واستراتيجية المواجهة ) 8(الجدول رقم 

أبعاد مقياس
إسرتاتيجيات 

  التجنب  االنفعال  حل املشكل  املواجهة 
مقياس 

إسرتاتيجيات 
  املواجهة

 االحرتاق النفسي
  0,119  **0.174 -0,087 **0,192 معامل بريسون

  0,54  0,005 0,163 0,002 الداللة االحصائية
  غري دالة   دالة  غري دالة دالة

مت التوصل عدم وجود عالقة ) 8(يتضح من خالل اجلدول رقم 
ارتباط دال بني املقياس الكلي لالحرتاق النفسي ومقياس الكلي 
السرتاتيجيات املواجهة حيث كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0,119
باإلضافة إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني االحرتاق النفسي .0,05
االنفعال ، حيث كانت قيمة معامل االرتباط تساوي وبعد 

، يف  0,05هي غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   - 0,087
حني مت التوصل إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني االحرتاق 
النفسي وبعد حل املشكل السرتاتيجيات املواجهة حيث كانت قيمة 

ائيا عند مستوى وهي دالة إحص 0,192معامل االرتباط تساوي 
،كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني االحرتاق  0,002الداللة 

النفسي وبعد التجنب السرتاتيجيات املواجهة حيث كانت قيمة 
وهي دالة إحصائيا عند مستوى  0,174معامل االرتباط تساوي 

، وميكننا تفسري هذه النتائج املتعلقة بالفرضية   0,005الداللة 
دم وجود عالقة بني االحرتاق النفسي واسرتاتيجيات األوىل إىل ع

اليت ) 2007(املواجهة ، وقد اتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دردير 
توصلت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا لالحرتاق النفسي لدى 

تعزى ألساليب مواجهة املشكالت ،  ) أ،ب(املعلمني ذوي النمط 
 Laugaa & Bruchon كما خلصت الدراسة اليت أجراها كل من

إىل نفس النتائج إذ مل تتوصل الدراسة إىل وجود ارتباط   (2002)
  .دال بني املقياس االحرتاق النفسي آليات التعامل عند املدرسني 

وقد اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات كالدراسة اليت قام  
واليت توصلت إىل وجود Angel & Al(2003)ا أجنل وآخرون 

القة ارتباطية سالبة بني االحرتاق النفسي واسرتاتيجية التعامل ، كما ع
اتفقت نتيجة هذه الدراسة يف وجود عالقة ارتباطية بني االحرتاق 
النفسي وبعد التجنب مع دراسة جنوى زكي ومدحية عثمان 

، حيث مت توصل إىل وجود ارتباط دال موجب بني )1998(
قلق ، التوتر ، جتاهل املشكل ، ال(أساليب املواجهة الغري فعالة 

وبني االحرتاق النفسي ، كما خلصت الدراسة إىل ) تأنيب النفس
الرتكيز على (وجود ارتباط سالب بني أساليب املواجهة الفعالة 

املشكل ، اللجوء إىل األصدقاء ، والبحث عن الدعم الروحي ، 
 Sideman etوبني االحرتاق النفسي ل) الرتكيز على االجيابيات 

Zager(1986)  .  
وهذا يدل على أن األستاذ يستخدم إسرتاتيجييت حل املشكل  

والتجنب بعيدا عن االنفعال ملواجهة االحرتاق النفسي، األمر الذي 
يعطي انطباعا على أن هاتني اإلسرتاتيجيتني إذا استطاع الفرد أن 
ما ستزيدان حتما من  التوافق  يفعلها ويكثر من استعملها فإ

سي واالجتماعي وشعوره باالجناز ، كما أن القدرة على البحث النف
عن احللول عند تعرض للمشكلة هو ما يبني عدم اخلضوع هلا بطرق 
خمتلفة من تعلم ذايت واالستفادة من آراء الزمالء يف امليدان وذي 
ا رسالة نبيلة يزيد من موائمته هلا  اخلربة ، كما حب املدرس ملهنته وأ

  .تخفيف من الضغوط النفسية يف العمل وحلهاويعمل على ال
مناقشة وتفسري نتائج السؤال الثاين الذي ينص توجد  -2

فروق دالة إحصائيا يف االحرتاق النفسي عند أساتذة 
.م املتوسط حسب احلالة االجتماعيةالتعلي

  :يبين داللة الفروق في االحتراق النفسي حسب الحالة االجتماعية) 9(الجدول رقم 

  رياملتغ
  

الداللة  درجة احلرية "ت"قيمةغري املتزوجني املتزوجني
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 غري دال 259 -1,574  14,92 67,63 13,88 64,69 االحرتاق النفسي
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عدم وجود فروق دالة ) 9(يتضح من خالل اجلدول رقم 
حرتاق النفسي حسب متغري احلالة االجتماعية إحصائيا يف اال

وهي -1,574"ت"لدى أساتذة التعليم املتوسط إذ بلغت قيمة 
إذ جاءت هذه عكسية للفرضية اليت طرحنها ، ويكن . غري دالة

تفسري هذه النتيجة بأن األستاذ يف مرحلة التعليم املتوسط يتعرض 
ميذ يف مرحلة جملموعة من الضغوط نظرا لتعامله مع فئة من التال

ا وهي مرحلة املراهقة مبا  عمرية صعبة نتيجة الفرتة اليت ميرون 
فيها من تغريات تطرأ عليهم ، وهذا ما أشارت إليه دراسة شارف 

أن مدرسي التعليم املتوسط هم أكثر شعورا ) 2011(مليكة 
مبصادر الضغوط املهنية مقارنة مبدرسي املراحل التعليمية األخرى 

لب من األستاذ إتباع أساليب خاصة ليتمكن من ، لذا يتط
تلطيف أجواء التدريس مما قد يزيد من األعباء امللقاة عليه سواء  
كان متزوج أو غري متزوج ، إذ أن فئة املتزوجة تقع على كاهلها 
ا  ا ، وبالتايل ال ميكنها الفصل بني حيا أعباء األسرة ومتطلبا

لفئة الغري متزوجة تقع أيضا على  املهنية والزوجية ، أما بالنسبة ل
كاهلها ضغوط نتيجة نقص اخلربة يف التعامل مع فئة املراهقني ، 

أيضا ضغوط متعلقة باحمليط خارج إطار املؤسسة الرتبوية هذا كله 
يؤدي إىل عدم وجود فروق يف احرتاق النفسي حسب احلالة 
االجتماعية لعينة الدراسة ، وقد نتيجة هذه الفرضية مؤيدة 

واليت هدفت إىل التعرف ) 2006(لدراسة إبراهيم أمني القريويت 
على االحرتاق النفسي لدى عينة من معلمي الطلبة العاديني 
وذوي االحتياجات اخلاصة باألردن باختالف فئة الطلبة وجنس 
املعلم ودخله الشهري وحالته االجتماعية وختصصه ، حيث مل 

ملتزوجني وغري املتزوجني يف تظهر نتائجها أي فروق بني املعلمني ا
 Bettyاالحرتاق النفسي ، باإلضافة إىل دراسة بييت رامسوسني 

Rasmussen (1996)  اليت توصلت يف نتائج دراستها إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية للمعلمني املتزوجني وغري 

 .املتزوجني يف االحرتاق النفسي

ي ينص توجد مناقشة وتفسري نتائج السؤال الثاين الذ -3
فروق دالة إحصائيا يف اسرتاتيجيات املواجهة عند 

 .أساتذة التعليم املتوسط حسب احلالة االجتماعية

  :يبين داللة الفروق في إستراتيجيات المواجهة حسب الحالة االجتماعية) 10(الجدول رقم 
 املتغري

 
الداللة  درجة احلرية "ت"قيمةغري املتزوجني املتزوجني

وسطاملت
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 غري دال 259 0,307 22,64 145,76 27,05 144,72إسرتاتيجيات املواجهة 
مت التوصل إىل عدم وجود ) 10(من خالل عرض اجلدول رقم  

فروق دال إحصائيا يف املقياس الكلي إلسرتاتيجيات املواجهة حسب 
الجتماعية لدى أساتذة التعليم املتوسط إذ بلغت قيمة احلالة ا

وهي غري دالة ، ومن خالل عرض نتائج هذه يتضح  0,307"ت"
أن نتيجة املتوصل إليها جاءت عكس الفرضية املصاغة ، وميكن 
تفسري ذلك إىل أن األساتذة وإن اختلفت حالتهم االجتماعية فهم 

، لذلك ميكن إرجاع إىل  يزاولون نفس املهام ويقومون بنفس األعمال
العالقات االجتماعية اجليدة يف العمل بني األساتذة املتزوجني وغري 
املتزوجني ، كذلك لوجود جو تربوي خاص باألستاذ مما خيفف من 
إحساسه بالروتني وامللل ، كذلك تساوي الفرص بني األساتذة 
 املتزوجني والعزاب يف جمال العمل هذا كله يؤدي إىل عدم وجود
فروق بني الفئتني يف اسرتاتيجيات  مواجهتهم لالحرتاق النفسي ، 
وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة تتفق مع دراسة عزالدين غطاس 

اليت توصلت نتائجها إىل أنه ال ختتلف ) 2012(وعلية جموجة 
إسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمات املرحلة 

  ).غري متزوجة –متزوجة (عية االبتدائية باختالف احلالة االجتما

مناقشة وتفسري نتائج السؤال الثاين الذي ينص توجد  -4
فروق دالة إحصائيا يف االحرتاق النفسي عند أساتذة 

 .التعليم املتوسط تبعا ملتغري اخلربة التدريسية 
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  :يوضح داللة الفروق في االحتراق النفسي حسب الخبرة التدريسية ) 11(الجدول رقم 
متوسط درجة احلرية جمموع املربعاتاينمصدر التب

املربعات 
قيمة 

 "ف"
99,84 2 199,690بني اجملموعات

5 
0,48

204,6 258 52795,973555 داخل اجملموعات  8
36 

  260 52995,663اجملموع

أنه ال توجد فروق يف مستوى ) 11(يتضح من خالل اجلدول رقم 
يم املتوسط تبعا ملتغري اخلربة االحرتاق النفسي عند أساتذة التعل

وهي قيمة غري دالة ،  0,488ب " ف"التدريسية إذ بلغت قيمة 
وقد جاءت هذه النتيجة عكس الفرضية املتوقعة ، لذلك ميكن 
تفسري ذلك بأن كل الفئات هلم نفس الضغوط ألن األساتذة مما 
م يف  لديهم خربة قليلة ومتوسط قد يتعرضون للضغوط النفسية أل

م العملية ، كما تزداد لديهم املسؤوليات اليت مل يكون بد اية حيا
ا من قبل فيصطدمون بواقع مهين غري الذي كانوا يتوقعونه من  يلقو
روتني وملل خاصة إذا كانوا ممن ميلكون طموحات ويسعون 
م األمر إىل  لتحقيقها، هذا كله يفاقم ضغوطهم النفسية لينتهي 

األساتذة ممن لديه خربة مرتفعة فتقع عليهم االحرتاق النفسي ، أما 
نفس الضغوط املتعلقة ببيئة العمل الغري مناسبة  كالتطور احلاصل يف 
ميدان الرتبية والتعليم وتطبيق مناهج وطرق جديدة يف التدريس ، إىل 
جانب اإلصالح النظام الرتبوي ، هذا ما يشكل ضغطا كبريا  لديهم 

د معارفهم يف امليدان ، إضافة إىل تعامل إذا كانوا ال يسعون إىل جتدي
هذه الفئة مع نفس اإلدارة اليت تتعامل معها الفئة األقل خربة ونفس 

  .مرحلة العمرية للتالميذ وهذا ما يؤدي إىل االحرتاق النفسي 
إن هذه نتيجة دراسة مؤيدة لكل من دراسة سليمان احلامتي   
إحصائيا بني  اليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة) 2014(

متوسطات املعلمني يف االحرتاق النفسي وأبعاده تبعا ملتغري لعدد 
سنوات ، كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة احلرتاوي 

يف عدم وجود ) 1993(، ودراسة الطحاينة وزياد لطفي ) 1991(
فروق يف مستوى االحرتاق النفسي تعود لسنوات العمل ، باإلضافة 

اليت توصلت إىل ) 2010(سة بوبكر دبايب وعقيل بن ساسي إىل درا
عدم وجود فروق بني أفراد جمتمع الدراسة تعزى إىل متغريات املستوى 
التعليمي ، اجلنس ، واخلربة املهنية ، يف حني ختتلف مع دراسة 

اليت خلصت نتائجها إىل ) 2008(العمري و الشديفات وأبو نعمة 
ة يف االحرتاق النفسي تعزى ملتغري وجود فروق ذات داللة إحصائي

وجود ) 2006(األقدمية ، كما أظهرت دراسة القريويت وعبد الفتاح 
  .فروق دالة إحصائيا يف درجة االحرتاق النفسي تعزي ملتغري األقدمية

مناقشة وتفسري نتائج السؤال الثاين الذي ينص توجد فروق   -5
ساتذة التعليم دالة إحصائيا يف إسرتاتيجيات املواجهة عند أ

 .املتوسط تبعا ملتغري اخلربة التدريسية 

يوضح داللة الفروق في إستراتيجيات ) 12(الجدول رقم 
  :المواجهة حسب الخبرة التدريسية 

درجة جمموع املربعات   مصدر التباين 
 احلرية 

متوسط 
املربعات 

قيمة 
 "ف"

99,84 2 199,690 بني اجملموعات 
5 

1,24
3  

داخل
   اجملموعات

52795,97355
5 

258 204,6
36 

  260 52995,663  اجملموع

أنه ال توجد فروق يف ) 12(يتضح من خالل اجلدول رقم 
إسرتاتيجيات املواجهة عند أفراد العني ملتغري اخلربة التدريسية إذ بلغت  

  .وهي غري دالة  1,243ب " ف"قيمة 
 ذلك أن وقد جاءت معاكسة للفرضية اليت مت طرحها ، وميكن تفسري

اخلربة هي اليت جتعل املدرس يستفيد من خمتلف الوضعيات واملواقف 
اليت يكون قد تعرض هلا ، وبالتايل ميكنه توقع الصعوبات اليت قد 
تواجهه وجيعله ذلك يهيئ هلا حلول مسبقة ، لذلك كلما زادت خربة 
الفرد احلياتية واملهنية أقبل على عمله وحتمس له وعرف كيفية التغلب 
على الصعوبات املهنة ومتاعبها ، هذا فضال على أن اخلربة ال تعين 
زيادة الفرد من جناحات معنوية فقط ،و إمنا تعين زيادة الراتب حسب 
األقدمية ، كل هذا جيعل التغلب على مصادر الضغوط املهنية أمرأ 
ميسورا باستخدام اسرتاتيجيات ناجحة ملواجهتها، باإلضافة إىل أن 

ذة قليلي خربة يف هذه الدراسة يستخدمون نفس فئة األسات
إسرتاتيجيات املواجهة اليت يستخدمها فئة ذوي اخلربة املتوسط 
والطويلة وهذا يعود إىل كون هذه الفئة اجلديدة يف ميدان التعليم 
وتتمتع بطاقة كافية وحيوية متكنها من التصدي للتعب واملطالب 

ب االحتكاك مع الزمالء وطلب العديدة اليت تفرضها املهنة ، إىل جان
املساعدة ممن أحسن منهم خربة ، حسن العالقة االجتماعية واملهنية 
داخل املؤسسة ،مما أدي إىل عدم وجود فروق يف إسرتاتيجيات 
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املواجهة بني الفئات الثالث ، وقد تتفق هذه نتيجة مع العديد من 
) 2012(الدراسات منها دراسة عز الدين غطاس وعلية جموجة 

واليت توصلت إىل أن اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى 
  .  املعلمات املرحلة االبتدائية ال ختتلف باختالف األقدمية 

  :الخاتمة والتوصيات
تعترب ظاهرة االحرتاق النفسي من أبرز املعوقات اليت قد تظهر يف    

م جمال مهنة التدريس، حيث تتطلب منطا خاصا من اخلدمة والتعلي
ا،  والتدريب واملساندة، وباخنفاض التكوين وتنوع املشكالت وحد
قد يولد لدى العديد منهم الشعور باإلحباط وضعف الشعور 
باإلجناز، األمر الذي شأنه أن خيلق لدى هؤالء ضغوطا نفسية 
ومهنية، وبالتايل الوصول إىل درجة االحرتاق النفسي، مما يفرض عليه 

  .تلفة ملواجهتهاستعمال اسرتاتيجيات خم
كما خلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني االحرتاق النفسي 
واسرتاتيجيات املواجهة ، وعدم وجود فروق بني االحرتاق النفسي 
واسرتاتيجيات املواجهة تعزى ملتغري احلالة االجتماعية واخلربة 

  .التدريسية 
  :وعليه يوصي الباحث مبايلي 

اصة باألستاذ من خالل تفعيل العمل على حتسني األوضاع اخل -
نظام احلوافز املادية وتوفري فرص الرتقية، وحتسني مناخ العمل ، 
من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة من أجل إعداد أطر 

 .مهنية متخصصة قادرة على العمل 

إرشاد األساتذة وتوجههم إىل استخدام االسرتاتيجيات اإلجيابية  -
 .يات السلبية ملواجهة االحرتاق النفسيواالبتعاد عن االسرتاتيج

االهتمام بتكوين األساتذة وفقا للتغريات العلمية والتكنولوجية  -
 .متاشيا مع التقنيات احلديثة يف عملية التدريس

قيام مؤسسات الرتبية والتعليم بدراسة الواقع العمل امليداين  -
لألساتذة ، وتقدمي كل ما شأنه تذليل معوقات العمل اليومي 

ع زيادة االهتمام باألساتذة وتوفري كافة املستلزمات اليت حتافظ م
على تقدمهم وتفوقهم يف العملية التعليمية التعلمية ، فضال عن 

 .تفعيل جمالس األباء وتوعيتهم باملمارسات اخلاطئة ألبنائهم 

  :المراجع
مستوى االحرتاق ) :2010(الرافعي ، حيي عبد اهللا والقضاة حممد فرحان -
فسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية املعلمني يف ضوء بعض املتغريات ، جملة الن

  . 2، ع  2أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية ، م
االحرتاق النفسي ) : 2006(إبراهيم أمني القريويت ، فريد مصطفى اخلطيب -

لدى عينة من معلم الكالب العاديني وذي االحتياجات اخلاصة ، جملة كلية 
  . 23رتبية، جامعة االمارات العربية املتحدة ، العدد ال
مقارنة مستوى االحرتاق النفسي عند  ): 2010(بوبكر دبايب وعقيل بن ساسي -

كل من معلمي املرحلة االبتدائية وأساتذة التعليم املتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، 
  .3جملة العلوم االنسانية االجتماعية، جامعة ورقلة، العدد 

مصادر الضغوط املهنية لدي املدرسني ): 2011(شارف خوجة مليكة - 
اجلزائريني، دراسة مقارنة يف املراحل التعليمية الثالثة، رسالة ماجستري، قسم علم 

  .النفس وعلوم الرتبية، جامعة تيزي وزو
ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها، الكويت، دار ): 2003(عسكر، على -

  .الكتاب احلديث
الضغوط النفسية واملدرسية وكيفية مواجهتها ، ) :2010(ي مصطفى منصور -

  .اجلزائر ، دار قرطبة 
االحرتاق النفسي للمعلمني ذوي النمط ) : 2007(نشوة كرم أبوبكر دردير -
وعالقته بأساليب مواجهة املشكالت ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، ) أ،ب(

  .جامعة الفيوم 
-Abdel Halim Boudoukha (2009) : Burnout et 
traumatismes psychologiques , Paris , Dunod. 
-Grebot Elisabeth (2008) : Stress et burnout au travail , 
Pris,Eyrolles . 
-Laugaa, Didier. Bruchon-Schweitzer, Marilou (2005) : 
l’ajustement au stress professionnel chez les enseignants 
français du premier degrè , Institut national d’étude du 
trvail et d’orientation professionnelle (INETOP) , France 
N° 34 /4 . 
-Montgomery, Cemeron. Demers Serge. Morin , Yvan 
(2010) : le stress,les stratégies d’adaptation et 
l’épuisement professionnel chez les stagiaires 
francophones en enseignement primaire et secondaire , 
Revue Canadienne de L’éducation N° 33 / 4 .   
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  .الذاكرة العاملة وعالقتها بصعوبات تعلم الكتابة 
  عامر برابح

  مستغامن ـاديس ـ جامعة عبد احلميد بن ب  ،قسم العلوم االجتماعية ،شعبة االرطفونيا
  

  :مقدمة
املعريف يعد مصطلح الذاكرة مصطلح شائع يف ميدان علم النفس 

حيث يشري إىل الدوام الذهين آلثار اخلربة ومثل هذا األمر دليل على 
الستمرار عملية التعلم وارتقائها وهلذا مهم شرط وهو حدوث التعلم 

تراكم اخلربة فإن الذاكرة و التعلم يتطلب كل منهما اآلخر فبدون 
بدون ناك تعلم و ا ال ميكن أن يكون همعاجلتها و االحتفاظ و 

  .التعلم يتوقف تدفق املعلومات عرب قنوات االتصال املختلفة 
وحتتل الكتابة مركز مهم يف املهارات والقدرات اللغوية إذ هي عبارة 
عن خليط من قدرات استعابية ، حواسية ، حركية، نفسية واجتماعية 

حيث يقوم اإلنسان بتوصيل أفكار سطة جهاز الرموز البصرية بوا
  .مشاعر لغريه و 
الكتابة تعرب عن تأقلم اإلنسان للعامل اخلارجي وجيب أن تكون  

  . تتطلب جهدة مفيدة وغري متعبة و مقروءو  صحيحة،و  دقيقة، سريعة،
إذن تعلم الكتابة يتطلب من الطفل أن يفرق ومييز بصريا بني 

ذين يعانون روف والكلمات و األعداد ،فاألطفال الاألشكال و احل
الكلمات بصريا يعانون أيضا من صعوبات يف من عدم متيز احلروف و 

إعادة إنتاجها أو نسخها بدقة و هذا ما ينطبق على األطفال الذين 
يعانون من اإلعاقة الذهنية اخلفيفة باعتبار أن األطفال الذين ينتمون 

مبستوى عقلي أقل من املتوسط حيث تقدر إىل هاته الفئة يتميزون 
فوق سلم بينيه وهذا ما يسمح هلم بالتمدرس ° 70نسبة ذكائهم بـ

ءة يف مدارس خاصة تطبق برامج تربوية سواء تعلق األمر مبادة القرا
  . الكتابة هاته األخرية تكون مكيفة حسب مستوى ذكائهمو 
التخلف :  األمر الدي جعلنا نسلط الضوء علىى هاته املتغريات 

الدهين ، الكتابة و الذاكرة العاملة  من خالل تبين دراسة تتضمن 
يف اكتساب تعلم الكتابة لدى العاملة  دور الذاكرة البحث عن 

دف معرفة نوع  األطفال الذين يعانون من التخلف الذهين اخلفيف 
 . العالقة املوجودة بينهم

 :اإلشكالية 

ا اإلعاقة الذهنية اخلفيفة اتعترب  لفئة األكثر شيوعا يف اجملتمع أل
ة يف نقص الذكاء نتيجة  حتتوي يف نفس الوقت على حاالت  متشا
لتلف دماغي بسيط وعلى حاالت كف يف القدرات الذهنية استقرت 
م   من صراعات نفسية ، جتنب ضياع االتصال مع الواقع ، حيث أ

 Dectionnair). ، الكتابة ك يظهرون صعوبات يف تعلم القراءةكذل

de psychologie 1980)  وال يزيد الطفل يف مهاراته األكادميية عن
طفل عادي يف احلادية عشر من عمره وذلك عندما يصل إىل السن 
الذي حيدث فيه النضج التام للطفل العادي ومن مث فان هذا الفرد ال 
ميكنه أن يتعلم املقررات الدراسية اليت يتم تدريسها يف مراحل دراسية 

على وبالتايل فهو حيتاج بطبيعة احلال إىل نوع من الرتبية اخلاصة ، أ
وملا كانت الكتابة واحدة من أرقى أشكال االتصال وتعترب قياسيا 
بسلم القدرات اللغوية أخر ما يتعلمه الفرد حيث أن معظم األفراد 

االستماع  يطورون مهارات الكتابة بعد أن يكونوا قد أتقنوا مهارات
 )    2009بطرس حافظ بطرس(والقراءة  واحملادثة

ومن هنا فان الصعوبات اليت تربز يف أي من املهارات اللغوية متثل 
عائقا واضحا يف طريق إتقان الكتابة وتظهر صعوبات الكتابة لدى 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم على أشكال خمتلفة من الدقة يف 

املقاطع أو الرسم أو ضعف يف التهجئة الصحيحة أو حذف لبعض 
 . أخطاء يف اجلوانب اللفظية واإلمالئية 

وتلعب الذاكرة وخاصة الذاكرة العاملة باعتبارها مكونا من مكونات 
لتجهيز ومعاجلة املعلومات وتؤثر تأثريا حيويا على   النموذج املعريف

اإلدراك واختاذ القرار وحل املشكالت واشتقاق وابتكار املعلومات 
نظاما نشطا من خالل الرتكيز املتزامن على كل  فهي متثل. اجلديدة 

وقسمها  (Baddely 1986)واملعاجلة من متطلبات التجهيز والتخزين 
احللقة الفونولوجية ، املفكرة  املركزي ، املنفذ : أنظمة  3اىل  بادلي

  . الفضائية البصرية 
اذن من الضروري أن ميتلك الفرد ذاكرة جيدة وخاصة البصرية 

ا  نها ، مبا أننا يف ميدان تعلم الكتابة واحلركية م متكنه من مواصلة أل
األفكار وترابطها مع القدرة على التآزر النفسي العصيب للعالقات 

ويف األخري ان تعلم الكتابة يتطلب من . بني حركة العينني واليد 
الطفل أن يفرق ومييز بصريا بني األشكال واحلروف والكلمات 

ون من عدم القدرة على التمييز بني احلروف فاألطفال الذين يعان
والكلمات بصريا يعانون أيضا من صعوبات يف االحتفاظ باألفكار 
وترابطها أو مشكالت يف الصياغة النحوية والصرفية أو رداءة اخلط 
وتناسقا ته أو إدراك خاطئ للمسافات بني احلروف والكلمات مما 

ا وهذا ما ينطبق على جيعل إمكانية قراءة ما هو مكتوب أمرا صعب
األطفال الذين يعانون من التخلف الذهين اخلفيف الذين هم حباجة 
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إىل استعمال برامج خاصة يف تعليم مادة القراءة وخاصة مادة الكتابة 
 :واستنادا إىل كل ما سبق مبكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل 

لدى األطفال  ـ هل توجد عالقة بني الذاكرة العاملة وتعلم الكتابة
  املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخلفيفة ؟

هل توجد عالقة بني املفكرة الفضائية وعملية التهجئة لدى -
  األطفال املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخلفيفة؟   

هل توجد عالقة بني عملية اخلط اليدوي واملفكرة الفضائية البصرية -
  فيفة ؟لدى األطفال املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخل

  :الفرضيات
لدى األطفال تعلم الكتابة ناك عالقة بني الذاكرة العاملة و ـ ه

  .       املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخلفيفة
عالقة بني املفكرة الفضائية وعملية التهجئة لدى األطفال ـ  توجد 

  .املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخلفيفة
فكرة الفضائية البصرية توجد عالقة بني عملية اخلط اليدوي وامل -

  .لدى األطفال املتخلفني ذهنيا ذوو الدرجة اخلفيفة 
  :تحديد مصطلحات الدراسة

  : الذاكرة العاملة
 خـاصـةالكثيـر مـن البـاحثيـن اليـوم و تعتبـر الـذاكـرة العاملة حمـط اهتمـام 

ة بذلـك أعطـوا تعـاريـف متعـددة للذاكـر الدراسـات النفسيـة العصبيـة، و 
  :العـاملـة مبصطلحـات خمتلفـة

عـن فضـاء املعـاجلـة الشـامـل، و الذي  )Case R(حيـث تكلـم كـاز 
فضـاء االتحليل وفضاء : يدمـج فـي حـد ذاتـه بيـن فضـائيـن هـما

    . التخزين 
ن ثانويني افيـرى أن هنـاك نظـامي) Wickens 1986(أمـا ويكنس 
  : للذاكـرة مهـا
هو خمزن فـي الوعـي علـى شكـل  دائية اليت تتمثل فيماالذاكـرة االبت

ـذا يكـون قد تكلـم عـن  معلـومـات تنشـط خـالل تنفيذ مهمة ما، و 
  .الذاكـرة النشطـة

فهي حتتـوي على معلـومات (الذاكـرة الثانويـة  اليت متثـل اجلـزء اخلامل  
ا تسرتجع يف متـت معاجلتهـا للتو واليت ال تشكل موضوع الدراسة وإمن

  ) 12، ص  2005حسني نواين ، ).( مهلة وجيزة  
) Baddeley et Hitch 1974(هتـش ولقـد عرفهـا كل من باديل و 

ـا ملعـاجلـة معينـة لالحتفـاظ الزمنـي و نظـام لقـدرات حمـدودة : على أ
الفهـم، التعلـم، : لاملعلـومـات أثنـاء حتـقيق مهـات معـرفيـة خمتلـفـة مثـ

  .االستـداللفكيـر، و الت
الذي لـم منـوذجا مـركبـا، و ) Hitch & Baddeley(اقتـرح كـل مـن 

 ،Baddeley(يتعـرض إال ملرجعـات حقيقيـة طيلـة عشريـن سنــة 

) Ehrtich et Delafoy، 1990(، أنظــر أيضــا )1990 ،1986
ــر املركــزي املدي: حـداتكــون على األقـل مـن ثـالثــة و فـذاكــرة العمــل تت

)Centrale Administrateur ( ووحدتـان تسميـان النظـاميـن
التـابعيـن و الذيـن يعمـالن باستقـالليـة عن بعضهـما البعــض، و مهـا 

املفكـرة البصـر و ) Boucle phonologique(احللقـة الفـونـولـوجيـة 
ـرضـة لكـن الوحـدة األكثـر ع، و )Calepin Visuo Spacial(فضـائيـة 

حتليـل املعلـومـة ـونـولـوجيـة اليت تقـوم حبـفظ و للدراسـة هـي احللقـة الف
ميكـن أن تنشــط أو تستعـاد ة اليت متحـى مـع مـرور الوقـت و اللفظيـ

 Subvocal(  )Anix de(بواسطـة آليـة التكـرار حتـت لفظـي 

Ribeaupierre – Jaque Laustrey، 199.(  
  (AJURIAGUERRA 1964)يعرفها  صعوبات تعلم الكتابة

ا نقائص يف نوعية الكتابة عند الطفل مع غياب أي مشكل  على أ
   (TAJANA، 1982، 71). عضلي أو ذهين

ا اضطراب يف تنظيم ومنو  1997ويعرفها نفس الباحث سنة  على أ
الكتابة لدى الطفل، وال ميكن التكلم عن صعوبة الكتابة إال إبتداءا 

  .من سن الثامنة

ا من اال (Borel maisony)وتعرفها بورال ميزوين  ضطرابات بأ
النوعية للغة املكتوبة، تتميز بصعوبة خاصة يف تعيني، فهم، إنتاج 

 9-8الرموز املكتوبة، وهذا يؤدي إىل االضطرابات الكتابية ما بني 
سنوات، وإىل اضطرابات االمالء وفهم النصوص واالكتساب 

  :يتميز بـ املدرسي عند الطفل الذي
مستوى عقلي عادي، فأداءات اللغة املكتوبة أقل من القدرات ــ 

األخرى كاللغة الشفوية، الثقافية وخمتلف املواد اليت تعتمد على 
 .الكتابة

عدم وجود اضطرابات نفسية أولية ممكنة احلدوث يف سنوات تعلم ــ 
 .الكتابة

 ).صرالسمع، الب(عدم وجود اضطرابات حسية أو إدراكية ــ 

 .، ثقايف عادياجتماعيالتطور يف حميط عاطفي، ــ 

 (ESTIENNE F، 1971، 13). التمدرس بصفة عاديةــ 

استعملت مصطلحات عديدة للتعريف باملعاق  :التخلف الذهني
  استعمل مصطلح  1955عقليا ، ففي عام 

ن قبل علماء م" العقل دون السواء " أو " العقل الغري السوي " 
  من قبل منظمة الصحة العاملية انيني و النفس الربيط

  :تعريف الجمعية األمريكية لالعاقة العقلية ــ 
أساس التعريفات احلديثة حيث )  HEBER1909يعد تعريف هيرب 

ا حالة تتميز مبستوى عقلي وظيفي دون  عرف االعاقة العقلية بأ
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 املتوسط تبدأ أثناء فرتة النمو و يصاحبها قصور يف السلوك التكيفي
  للفرد ، و تبنت اجلمعية األمريكية للضعف العقلي 

غري أن  1966 – 1961 – 1909هذا التعريف نشرهته أعوام 
هذا التعريف قد وجه اليه النقد حيث حدد هيرب مستوى التدين عن 

 JEAN –LUC(املتوسط يف مقاييس الذكاء باحنراف معياري واحد  

LAMBERT.(  
فأدىن، وعلى ° 85مقياس وكسلر   هذا يعين أن االعاقة العلية علىو 

  )JEAN LUC LAMBERT(فأدىن ° 84مقياس بينيه 
كما حدد التعريف ان اخنفاظ االداء الذهين العام يكون متالزما مع 
عيوب يف السلوك التكيفي الذي يعين معايري االستقالل الذايت 

  .واملسؤولية االجتماعية املتوقعة من جمموعة عمرية ثقافية مماثلة 
أحدثت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي تعديال  1922عام  يفو 

فأصبح أكثر حتديدا  ،تعريفها الفدرايل للتخلف العقلي جوهريا يف
ان التخلف العقلي يشري :  ا و يتضمن هذا التعريف ما يليحتوضيو 

هو يتسم بأداء عقلي وهري يف األداء الوظيفي احلايل و اىل نقص ج
ه قصور يف األداء يف اثنني أو أكثر من يصاحبو  أقل من املتوسط ،

الرعاية  ،التواصل اللفظي: االت املهارات التكيفية التاليةجم
حلياة يف ، ممارسة اهارات االجتماعية، املاحلياة املنزلية ،الشخصية

ة الوظيفية وقت الفراغ ، املهارات األكادميياجملتمع التوجيه الذايت
 JEAN –LUC(سنة  18يظهر التخلف العقلي قبل والعمل و 

LAMBERT      .(  
  :العالميةمنظمة الصحة  ــ تعريف    

العقلي قدمت منظمة الصحة العاملية تعريفا للتخلف  1993يف عام 
عرف التخلف و   ،ضمن دليل التصنيف الدويل لألمراضلك وذ

العقلي على انه حالة من التوقف أو عدم اكتمال النمو العقلي 
ت اليت تظهر أثناء صور يف املهاراوالذي يتسم بشكل خاص بق

، احلركية سهم يف القدرات املعرفية اللغويةاليت تمرحلة النمو و 
 JEAN(واالجتماعية كما يكون هنالك قصور يف السلوك التكيفي  

–LUC LAMBERT.(  
يف املستوى  اخنفاضو بذ لك يركز هذا التعريف على أنه يكون هناك 

تيارات معيارية تطبق على كل فرد الذهين كما يتم تقديره بواسطة اخ
يرتبط اخنفاض مستوى األداء الذهين بضعف يف  –على حدى 

القدرة على التكيف مع املطالب اليومية للبيئة االجتماعية العادية 
فيكون السلوك التكيفي خمتال دائما  و لكن يف البيئات االجتماعية 

يكون هذا اليت تكفل الوقاية و توفر الدعم و املساندة فقد ال 
  .اخلفيفة    االختالف ظاهرا يف األفراد ذوي االعاقة العقلية

 

 : منهج الدراسة

تعتمد كل البحوث يف شىت اجملاالت على منهج يستعمله الباحث يف 
تعامله مع املادة العلمية اذ أن البحث ليس مجع املالحظات أو املادة 

املادة من املصادر فحسب ، بل يعتمد كذلك على تصنيف وترتيب 
أسلوب منظم "العلمية وختليلها وتفسريها ، لذلك يعرف املنهح بأنه 

ذو مراحل متدرجة ، تقود اىل الكشف عن احلقائق من تتبع وفحص 
ونظرا لطبيعة ، )1997محادي العبيدي ،"( لألشياء واملعلومات 

ة القائمة بني الذاكرة العاملة موضوعنا الذي يبحث عن العالق
تابة فإننا اعتمدنا على املنهج األنسب الذي صعوبات تعلم الكو 

يتوافق مع طبيعة املوضوع ، ونوع الدراسة وهو املنهج الوصفي 
االرتباطي فمن خالله نقوم بوصف شامل ودقيق للذاكرة العاملة من 

طية بني كل من الذاكرة العاملة جهة وألننا بصدد دراسة ارتبا
خدام الطريقة صعوبات تعلم الكتابة من جهة أخرى ألن استو 

االرتباطية تتطلب قياس متغريين على االقل ، مث حتديد  درجة العالقة 
بينهما ، حيث أن األسلوب االحصائي األنسب   يف هذه احلالة هو 

  )2002 حممود عبد احلليم املنسي.(معامل االرتباط 
حاالت من  10تتكون جمموعة الدراسة من : مجموعة الدراسة

سنة، يعانون  14و 9ترتاوح أعمارهم بني نيا املتخلفني ذهاألطفال 
وقد  60من تأخر عقلي حبيث قدر املتوسط معامل الذكاء لديهم بـ 

مت اختيار أفراد العينة التجريبية من مجعية خاصة باألطفال ذوو 
  .التخلف الذهين البسيط

  :على الشروط التالية باالعتمادموعة البحث جمل ناوقد مت اختيار 
وضرورة االستفادة من  سنة 14و 9طفال ما بني سن األ: السنـ ـ

 .اإلدماج املدرسي 

  :  البحث تقديم وسائل
اختبار : مت االعتماد يف هذه الدراسة على عدة أدوات نذكر منها 

  .اختبار الذاكرة العاملةالذكاء ، اختبار الكتابة و 
هو عبارة عن مقياس غري لفظي، يطبق فرديا أو  :اختبار الذكاء

إىل أن » نوفودڤ« نفس الوقت، فقد توصلت الباحثة جامعيا يف
مقدار التفاصيل اليت يظهرها الطفل يف رسم الرجل حيث يطلب منه 

  .ذلك ومقدار دقة هذه األجزاء تدل على درجة ذكاء هذا الطفل
  :وفيما يلي سيتم عرض نتائج اختبار الذكاء
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  جدول يوضح نتائج اختبار الذكاء
من طرف األستاذة قامسي آمال  كيف :لة ختبار الذاكرة العامإ

دف تشخيص قدرة الذاكرة العاملة لدى األطفال، يقيس حمتويني 
البصرية اليت يقيسها بند -من الذاكرة العاملة ومها املفكرة الفضائية

كرة العاملة خطوط، واحللقة الفونولوجية يقيسها بند الذاكرة الذا 
  .العاملة أرقام، الذاكرة العاملة أعداد والذاكرة العاملة كلمات ومجل

ّ                      كما أن االختبار يكشف عن السري التطو ري للذاكرة لدى الفرد                                  
ّ                                    طبقا لتطو ر اسرتاتيجيات التحليل وقدرات التخزين         .  

  :ة اختبار تشخيص صعوبات الكتاب
بغرض تشخيص صعوبة الكتابة  الباحثُ                   ص مم االختبار من طرف  

، حيتوي االختبار على مثانية متارين، كل مترين يقيس  لدى األطفال
  .                 ّ                     مرحلة من مراحل تعل م الكتابة لدى األطفال

  :وفيما يلي سيتم عرض نتائج اختبار الذاكرة العاملة واختبار الكتابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جدول يوضح نتائج اختبار الذاكرة العاملة واختبار الكتابة
وللبحث عن طبيعة العالقة املوجودة بني الذاكرة العاملة وصعوبات 
تعلم الكتابة لدى األطفال املتخلفني ذهنيا قمنا باالعتماد على نظام 

النقاط المتحصل   الحالة
  )المجموع(عليها 

عمر ال(السن   النتيجة
  )الزمني

 سنة14 78  34 احلالة األوىل

 سنة14 81  39 احلالة الثانية

 سنة14 81  39 احلالة الثالثة
 سنة13 84  36 احلالة الرابعة

 سنة14 75  38 احلالة اخلامسة
 سنة13 84  34  احلالة السادسة

 سنة13 73  35 احلالة السابعة
 سنة14 78  37 احلالة الثامنة

 سنة14 85  38 عةاحلالة التاس

 سنة 13 84  34 احلالة العاشرة

  الحاالت
  اختبار الكتابة  الذاكرة العاملة اختبار

  التهجئة  الخط اليدوي  الحلقة الفونولوجية  اختبار المفكرة البصرية
  04تمرين  03تمرين  02تمرين  01تمرين  جمل  كلمات  أعداد  أرقام  خطوط

  21  8.5  0  9 15 16 13 19  22  01الحالة 
  17.5  9  0  9 18 12 15 17  21  02الحالة 
  27.5  8.5  0  9 19 13 20 18  22  03الحالة 
  19  2  0  1 12 8 10 10  16  04الحالة 
  18  6.5  0  8.5 18 7 16 16  20  05الحالة 
  12.5  5  0  6 15 6 13 13  17  06الحالة 
  20.5  9  0  7.5 15 14 19 18  15  07الحالة 
  19.5  9  0  9 18 12 16 16  18  08الحالة 
  14.5  6.5  0  7 18 11 18 18  18  09الحالة 
  20  9  0  9 19 14 18 18  21  10الحالة 
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بغة إلعطاء النتائج ص spssاحلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
علمية ومصداقية ، وفيما يلي سيتم عرض النتائج املتحصل عليها 

  ومناقشتها يف ضوء الفرضيات املقرتحة سابقا يف بداية املقال

  .العاملة والكتابةالجدول يمثل العالقة بين الذاكرة 
من خالل اجلدول وجود عالقة ارتباطية بني الذاكرة العاملة 

 سبيرمانواضطراب الكتابة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
كما نالحظ   0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.75

  .العالقة ارتباطيةقيمة معامل االرتباط موجبة وهذا يعين أن 

تؤثر على تعلم عملية الكتابة وذلك مبقارنتنا  لعاملة الذاكرة ااذن 
 لعاملة بكل من نتائج التحليل الكمي والكيفي الختبارات الذاكرة ا

واختبار الكتابة باإلضافة إىل ما جاء يف الدراسات السابقة جند هناك 
استنادا اىل هذا و على عملية الكتابة  عاملة تأثري واضح للذاكرة ال

ا ميكن القول  الذاكرة (أن الفرضية العامة حتققت، ويف حالة اضطرا
تصبح من أسباب تدهورها وبوصولنا هلذه احلقائق نكون قد ) النشطة

  .أجبنا على الفرضية العامة لدراستنا
  
  
  
  
  
  

الحلقة الفونولوجية الجدول يمثل عرض النتائج المتعلقة ب
  . والتهجئة 

نالحظ من خالل اجلدول وجود عالقة ارتباطيه بني احللقة الفنولوجية 
وهي  0.66 سبيرمانوالتهجئة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

كما نالحظ أن قيمة   0.05إحصائيا عند مستوى الداللة دالة 
  .معامل االرتباط موجبة وهذا يعين أن العالقة طردية

من خالل ماسبق ميكن القول ان هذه الفرضية اليت تنص على وجود 
عالقة ارتباطية بني احللقة الفونولوجية والتهجئة لدى الطفل املتخلف 

ل النتائج املتحصل عليها حتققت وهذا ما الحظناه من خالذهين قد 
بعد تطبيق االختبارات اخلاصة بكل من الذاكرة النشطة وعملية 
الكتابة، حيث ظهرت من خالل عجز وعدم القدرة على النقل 
املوجه اخلاص باحللقة الفونولوجية من الذاكرة النشطة، حبيث ظهر 
هذا املشكل بشكل كري عند احلالة الرابعة والسادسة، إذ كلما 

ضت النتائج يف اختبارات الذاكرة اخنفضت يف اختبار الكتابة اخنف
على أن من ) Ackerman، et al(وهذا ما أكدته دراسة كل من 

أهم العوامل املرتبطة بصعوبات التعلم خاصة عملية الكتابة هو نقص 
 ،Siegel et Rayan(يف سعة الذاكرة النشطة باإلضافة إىل دراسة 

الكتابة تتضمن عيبا عاما يف  اليت وضحت أن صعوبات) 1989
الذاكرة النشطة إذا ما قورنت بصعوبات احلساب اليت تتضمن عيبا 

  .نوعيا

  
  

  مستوى الداللة  )Spearman" (سبيرمان"معامل االرتباط    العينة  المتغيرات
  غير دال إحصائيا   0.35  10  المفكرة البصرية

  التهجئة
  :التعليق.لمفكرة البصرية والتهجئة باالجدول يمثل عرض النتائج المتعلقة 

من خالل اجلدول نالحظ عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  
بني املفكرة البصرية الفضائية وعملية التهجئة حيث كانت قيمة 

وهي أيضا قيمة ضعيفة وبالتايل هناك ارتباط  0.35معامل االرتباط 
  .ية التهجئةطردي ضعيف بني املفكرة البصرية الفضائية وعمل

" سبيرمان"معامل االرتباط  العينة  المتغيرات
)Spearman(  

مستوى 
  الداللة

الذاكرة 
  العاملة

10  0.75  

دال 
  إحصائيا

عند 
مستوى 
الداللة 
0.05  

  الكتابة

  مستوى الداللة  )Spearman" (سبيرمان"معامل االرتباط   العينة  المتغيرات
  لوجيةالحلقة الفنو 

10  0.66  
  دال إحصائيا

  التهجئة  0.05عند مستوى الداللة 
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الفضائية  عالقة بني املفكرة ال توجد أنه على التي تنص لفرضية فا
توجد عالقة بني ال تتحقق، أي مل البصرية والتهجئة هاته األخرية 

من خالل املتخلف ذهين املفكرة البصرية وعملية التهجئة عند الطفل 
 التحليل الكيفي لنتائج اختبار الكتابة، حتصل معظم األطفال على

نتائج متدنية خالل تطبيق اختبار تشخيص صعوبة الكتابة واليت 
يظهر على شكل مشاكل على مستوى هذه العملية واليت تظهر على 

  .شكل أخطاء عديدة ارتكبها معظم األطفال
  :قائمة المراجع باللغة العربية

، عالج اضطرابات اللغة املنطوقة واملكتوبة عند أطفال )2002(باي حورية  -1
 .العادية، الطبعة األوىل، دار القلم، اإلمارات العربية املتحدة املدارس

، صعوبات التعلم واخلطة العالجية املقرتحة، دار )2005(تيسري مفلح كوافحة  -2
 ).األردن(املسرية، الطبعة الثانية، عمان 

، تدريس العريب يف التعلم )2000(حممد السيد مناع / رشيدي أمحد طعيمة -3
 .ب، دار الفكر العريب، القاهرةالعام، نظريات وجتار 

ا السلكية )1998(مسك حممد صاحل،  -4 ، فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعا
 .العلمية، دار الفكر العريب، القاهرة

، مقياس يف صعوبات التعلم، مكتبة اجملتمع )2006(حممد عمر خطاب،  -5
 .العريب، الطبعة األوىل، األردن

 .دأ اإلحصاء والقياس االجتماعي، مب)2007(مهدي حممد القصاص،  -6

، سيكولوجية األطفال )1992(فتحي السيد عبد الرحيم، حليم السيد يشاي  -7
 .غري العاديني واسرتاتيجيات الرتبية اخلاصة، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت

، علم النفس املعريف بني النظرية والتطبيق، دار الفكر )2004(فوقي عبد الفتاح،  -8
 .طبعة األوىلالعريب، ال

، صعوبات التعلم األكادميية بني الفهم واملواجهة، )2003(حممد على كامل  -9
 .مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر

، صعوبات النظم والتعلم والعالجي، مكتبة )1998(نبيل عبد الفتاح حافظ  - 10
 .زهرة الشرق

 ، اضطرابات اللغة والنشاطات املعرفية املرتبطة،)2007( آخروننواين حسني  - 11
 .الذاكرة النشيطة، خمرب علوم اللغة واالتصال، جامعة اجلزائر: مثال
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  العمل ذات المخاطرتحليل وضعية 
 من منظور أرغونومي

  ثمان عزالدينع
  )اجلزائر(جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن 

  :مقدمة 
شهدت العقود األخرية حتوالت كبرية يف األوساط املهنية والسيما 

تعترب املسائل . اجلوانب املتعلقة بالقدرة على العمل و الصحة املهنية
املرتبطة باملهام و األدوار داخل املنظمات مصدرا مسئوال عن 

إن األفراد . ل البدنية و النفسية اليت تظهر يف موقع العملاملشاك
الذين يتعرضون للضغوط املهنية وفق متطلبات تنظيمية و تقنية 
صارمة دومنا توفر هامش تصرف لدفع حدوث املخاطر أو على األقل 
التخفيف من درجة اخلطورة يقعون ضحية حوادث مؤملة أو يعيشون 

لهم لألعباء و تتسبب حينئذ اضطرابات صحية تضعف قدرات حتم
  . يف أمراض مهنية تكون تكلفتها النفسية و املالية كبرية جدا

من أجل دراسة  هلذا الغرض تتدخل اهلندسة البشرية أو األرغونوميا
العالقة بني اإلنسان و ظروفه الفيزيقية و النفسية و االجتماعية يف 

على العديد من تعتمد اهلندسة البشرية أثناء تدخلها . موقع العمل
االختصاصات كالطب، علم النفس، األمن الصناعي و اهلندسة 

)Grandjean, 13 (مجيعها يف تصميم و إجناز العمل  اليت تساهم
  . وفق خصائص الكائن البشري اجلسدية و املعرفية

العديد من األمراض و احلوادث أثناء العمل بسبب  تظهر كذلك
تنظيم و نتيجة الستعمال وجود خماطر نامجة عن سوء تصميم و 

كما متثل النشاطات و املهام . سيئ ألدوات و متطلبات العمل

املوصوفة و الفعلية حمور عملية حتليل وضعية العمل اليت تضع العامل 
يف حالة أداءات متعددة تتجاذبه أبعاد املتطلبات النفسية و حرية 

ا مم) Van Wassenhove, 06(اختاذ القرار و الدعم االجتماعي 
 13( تنشأ عنها الفجوة بني توصيف و تفعيل املهمة كما يراها

Leplat, . (  
  :أهمية تحليل نشاطات العمل - 1
  ختص العملية حتديد املواصفات و متطلبات النشاط من

جهة اإلمكانات البشرية املتعددة كاملهارات و الكفاءات ومن جهة 
 .بني أيدي  العمالالوسائل التقنية و التنظيمية للمنظمة  اليت تضعها 

  يظهر يف سياق أداء العاملني بروز فجوات بني العمل
املطلوب و العمل املنجز مما يستدعي معرفة األسباب و الدوافع 

 .(Wisner, 4)لذلك

 الفجوات ارتكاب أخطاء موضوعية  ينبين على ظهور
 .أخطاء ذاتية السيما يف حاالت الطوارئ و التعرض للمخاطرو 

 تقومي األخطاء و املخاطر املرتتبة عليها تبادر املنظمة يف 
ا حىت  وفق معايري حمددة لغرض إعادة تصميم الوضعية بكامل مكونا

تتوافق مع سياستها الرامية إىل التحكم يف إدارة املخاطر و السالمة 
  .املهنية و تقدمي اخلدمة الصحية السليمة

  

  
 Blondin-Séguineau C. (p15). توصيف وضعية العمل  :)01(الشكل

  

وضعية العمل
مع ماذا؟

عتاد، أدوات، منصب 
العمل

أين؟

مباني، فضاءات، تنقل، 
محيط فيزيقي

متى؟

  التوقيت، المدة، الوتيرة

مع من؟

منفردا، فريق العمل، 
.السلم الھرمي كيف؟

التقنيات و اإلجراءات

من؟

السن، الجنس، األقدمية، 
الخبرة والمؤھالت

لماذا؟

الجودة  خدمات، إنتاج،



  

448 

  :وصف العمل - 2
ا األوامر الصادرة من أعلى ُ  ّ ع ر   ا على أ فت وصفات العمل يف بدايا

السلطة اهلرمية للمنظمة و اليت تتمثل يف جمموع اإلرشادات والتعاليم 
، لكن  (Daniellou,10) املكتوبة الواجب تنفيذها من طرف العمال

حبيث تنزل هذه الوصفات تأخذ شكال نازال و شكال صاعدا 
املنظمة تعاليمها إىل املرؤوسني بينما تصعد وصفات غري حمسوبة و ال 
متوقعة ختص طبيعة البنية اجلسدية و النفسية للعامل و كيفية تفاعلها 

. مع البعد االجتماعي الذي ميثله رؤساء املصاحل و فرق العمل 
جيد العامل نفسه يف هذه الوضعية بني تناقضات الوصفات حينئذ 

داخلية و اخلارجية مما يتسبب يف ظهور ضغوط متنعه من إجياد ال
  .توافق بني متطلبات العمل

  ):الداخلية(الوصفات الصاعدة 2-1
حيمل العامل  وصفاته الذاتية اليت تعرب عن قيمه ومعتقداته اليت  -

 .تعرقل تفاعله باآلخرين

ما ميلكه الفرد من قدرات معرفية و بيولوجية قد ال تتناسب مع  -
 .ة و املهام املوصوفةالوضعي

طريقة تفكري العامل اليت تتعارض مع توجهات و مفاهيم املؤسسة  -
تظهر مقاومة للتغيري و خاصة عندما يتعود العامل على النشاطات 

 املتكررة دومنا اهتمام أو رغبة يف التجديد

حيتم الشعور بالتناقضات بني مصادر الوصفات على إجياد  -
إطار التحسني املستمر لوضعية  توافقات تصميمية و عملية يف

 .العمل

  ):الخارجية(الوصفات النازلة  2-2
توجه للعامل يف بداية مهامه جمموعة تعليمات مكتوبة  -

تتبعها بأخرى غري مكتوبة متلك صفات إلزامية جيد الفرد فيها جماال 
 .ضيقا حلرية تصرف حسب وضعية ال يتحكم فيها غريه

ا ب - املعايري الدولية دون أن تتبىن تسعى املنظمة إىل مطابقة نشاطا
مفهوم ثقافة املؤسسة الذي يسمح بتوسيع النقاش حول سياسات 
ا بني مجيع العمال مما يتسبب يف حدوث  املنظمة و مشروعا

  .(Daniellou, 12).احلوادث و األمراض اليت متس صحة العمال
  :العمل الموصوف و العمل الفعلي     2-3

 يسمح بتقدمي معلومات ستشعرها األجراءاملخاطر اليت يإن الوعي ب

ما يقوم به األجراء (مثينة حول مؤشرات النشاط اإلنساين الفعلي
على هذا ). كيف يطلب منهم الفعل(و املهمة املوكلة إليهم) فعليا

األساس تظل جمموعة من املؤشرات متعلقة باإلطار الزمين ، هلامش 
فالوقوف عند . ؤسسةالتصرف و للعالقات اإلجتماعية القائمة بامل

مفهومي املهمة املوصوفة و النشاط املبذول يضع املتابع أمام توجهات 
تمثل التعليمات املفروضة ألداء املهمة ضغطا فكرية متعارضة أحيانا ل
على   ,Leplat et Montmollin  Wisnerعلى العمال ، وحرص 

   .معاجلة املهمة بطريقة دقيقة باعتبارها نشاطا قام به مصممون
، يتطلب،  Leplat et Cuny ) (حسب طريقة  املربعات اخلمسة لـ 

أثناء حتليل املهمة، اللجوء اىل حتليل الظروف الداخلية و اخلارجية 
للعمل و العمال و القيام بالتمييز بني بعض أشكاهلا كاألداء املرغوب 
فيه و اإلجراءات املوصوفة و أماكن العمل مبا فيها اآلالت و 

 .ما ينبغي متابعة نتائج  أداء العامل و النشاط املقدمك .األدوات

  :إشكالية التدخل األرغونومي -3
يستدعي فهم نشاط العمل عند األرغونومي امتالك مقاربة شاملة 

ا قواعد تطور  (Wisner, 97)قدم . لوضعيات العمل و حمددا
األرغونوميا اليت بدأت بدراسة وظيفة اإلنسان يف العمل و لكن مع 

ا وبالتايل نشأت  مر يكلت املهنة و تعددت تطبيقا السنني فقد 
أن  (Wisner, 97)يرى  .من ضرورة تغيريية لوضعية األرغونومي

ا تنتمي اىل  التدخل األرغونومي يبقى ضمن التطبيق بينما الدراسة فإ
عامل البحث و هكذا تظل التطبيقات يف خدمة البحوث العتبارها 

عند هذا احلد نالحظ نشوء فجوة .بة للبحثعامل حتريك مهم بالنس
بني توصيف وضعية و منذجة ظاهرة من طرف الباحثني حبيث يكمن 

  :اخللل يف
  صعوبة الباحثني يف إمتام مهامهم يف شكله املعياري حىت حيققوا

 .اجناز األسس اإلجرائية و األدوات املناسبة

 تحقق صعوبة رجال امليدان يف بناء أدوات فكرية قادرة على ال
  .من صحة مالئمة توجههم لغرض ضمان الكفاءة

  :خصائص التحليل اإلرغونومي -4
تعترب املقاربة األرغونومية مهمة جدا للوقاية من خماطر حوادث العمل 

كما أن تسيري هذه املخاطر و . واألمراض املرتبطة مبمارسة املهنة
ا أثناء وضعية العمل يعتمد على أسلوبني ا ثنني؛ التحكم يف جمريا

يتمثل األول يف تصميم جديد لوضعية عمل جديدة أما الثاين   
 تنشأ. فيتدخل من اجل تصحيح و حتسني وضعية العمل املوجودة

املهمة املوصوفة و  (Hubault, 295)عند هذا املستوى كما يراه 
النشاط الفعلي املنجز و الذي  املطلوبة للعمل لتعقبه بعد األداء

  .طلوبيكون مغايرا ملا هو م
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  األداء  السلوك النشاط الفعلي  العامل  المهمة الموصوفة
  ماذا يرتتب عنه؟  ماذا نشاهد؟ ما نقوم بعمله ماذا يتطلب منه؟ ما هو مطلوب عمله؟

 (Hubault, 296)عناصر التحليل األرغونومي  ):02(الشكل 

أن املهمة كما رمسها فريديك تايلور و  (Hubault, 641)يشري 
ت منوذجا ينزع ملكية املعرفة و روح املبادرة من العمال  صممها قدم

كما يعزهلم عن بعضهم و لذلك يقرتح فكرة خضوع املهمة املوصوفة 
إىل التحويل من خالل إعطاءهم هامش تصرف يف احلاالت الطارئة 

م و تسهيل   .و اخلطرة م وحرية مبادر كما ميكن االعرتاف بكفاء
كز هذا النموذج املتجدد على مفهوم يرت. التواصل والتبادل بينهم

التوازن بني املطلب النفسي وحرية اختاذ القرار ليقدم حالة عمل تتجه 
أما . حنو التحسن املستمر الذي ميثل اهلدف األساسي إلدارة املخاطر

إذا اختل التوازن و تقلص هامش احلرية يف مقابل زيادة األعباء فإن 
تنشأ مع ف. ملساس بالصحةاملعاناة النفسية سوف تتضاعف مع ا

: أربع  حاالت عمل) احلرية و املطلب النفسي(تقاطع هذين البعدين
  .سلبية، مريحة، فاعلة و متوترة

  :المخاطر-5
  :أقسام المخاطر 1-     5

يئة  ظروف               ً                                        يظل اخلطر كامنا  يف انتظار تصرف بشري خاطئ أو 
كما   .أن يعلن عن نفسه بوقوع احلادثه إىل عمل غري آمنة تصل ب

احتمالية وقوع  تقدر عملية تقييم حجم خماطر العمل على أساس
احلادث اليت تنقسم إىل مخسة أقسام و خطورة احلادث اليت ترتب إىل 

تنقسم نتائج احلادث عند تقاطع هذين البعدين أذ . مخس مستويات
  .إىل مخسة أقسام من املخاطر نربزها يف اجلدول التايل

غري ذات قيمة والعمل ال  يةعادوقوع إصابات طفيفة و  .1
 )2إىل  1.(يتوقف

 )4إىل  3.(و بسيطة  دون اللجوء إىل تدابري  مقبولةخماطر  .2

و متوسطة الشدة مع توقع غياب العامل ليوم واحد   معتدلةخماطر  .3
 )9إىل 5(.أو أكثر

عجز جزئي (مع ضرورة وضع إجراءات لتخفيضها  عالية خماطر  .4
 )16إىل  10). (أو كلي

 20(. )حاالت وفاة(و اختاذ تدابري مستعجلة  مقبولة غيرخماطر  .5
 )25إىل 

      احتمالية الحدوث
      )1(نادر   )2(غيرمحتمل   )3(ممكن   )4(محتمل   )5(مؤكد 

)15(عالية   )20( ةغري مقبول  )25( ةغري مقبول )10(عالية   )5( ةمعتدل    )5(كارثية  

ورة
خط
ة ال
شد

  

)12(عالية  عالية (16)  )20( ةغري مقبول )8( ةمعتدل  )4( ةمقبول    )4(حرجة  
)15(عالية  )9( ةمعتدل عالية (12)  )6( ةمعتدل    )3(معتدل   )3( ةمقبول 

)8( ةمعتدل  )10(عالية  )6( ةمعتدل    )2(طفيفة   )2( ةعادي  )4( ةمقبول 
)4( ةمقبول  )5( ةمعتدل   )1(ثانوية   )1( ةعادي  )2( ةعادي  )3( ةمقبول 

  اطرأقسام املخ ): 03( الشكل
  :أنواع المخاطر  2- 5  

تظهر هذه املخاطر أثناء العمل فتمنع أو تقلص من قدرة العمال 
أن  (Pezé, 39)من هذا املنظور يرى بوزي  . على بناء صحة جيدة

هذه املخاطر عبارة عن اندماج جمموعة من عوامل نفسية و اجتماعية 
هذه  كما أن بروز. تسبب عواقب مضرة بالصحة البدنية و العقلية

املخاطر يتشكل مع فقدان التوازن بني موارد الشخص املمثلة يف 
حرية تصرفه ووضوح دوره و الضغوط املمثلة يف الصراعات و شدة 

كما تتلخص املخاطر املهنية يف صنفني رئيسيني يتمثالن يف . العمل 
  .املخاطر الفيزيقية، املخاطر النفس اجتماعية

  

  :المخاطر الفيزيقية - أ 
الظروف الفيزيقية املختلفة و بالنشاطات البدنية، إذ أن تتعلق ب

حتركات و وضعيات العمال غري املناسبة مع طبيعة النشاط  أو 
ة للعمال و لذلك يمنصب العمل سوف متس مباشرة احلالة الصح

  .األمراض املهنيةنتشر تقع احلوادث املؤملة  و ت
  :اجتماعية- المخاطر النفس   - ب

اء العمل و اإلجهاد و النزاعات بني العمال  تتناول هذه املخاطر أعب
يار الكامل . كما تتطرق اىل  اإلحباط و امللل الذي  يؤدي اىل اال

أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل اإلصابة ) 15مسايت، (أوضح 
الذهنية أو العقلية اليت ميكن أن حتدث للعامل أثناء مزاولته عمله و 
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ب املفاجئ و اخلارجي الذين مل يوضح املشرع كذلك طبيعة السب
  .يطرآن أثناء عالقة العمل

  :طرق تحليل المخاطر 3- 5    
فبينما يقوم . يعتمد حتليل املخاطر على املنهج الكمي و الكيفي

التحليل الكيفي على ترتيب األحداث غري املرغوب فيها حسب 
أمهيتها و أمناط ظهورها، يتأسس التحليل الكمي على احتمالية 

هلدف القيام بتقييم النتائج بصورة شاملة ودقيقة، فإن . احلدوث
  .عملية حتليل املخاطر ترتكز على املقاربة النسقية و املقاربة باألخطاء

 :المقاربة النسقية 1- 5-3

حيتل التحكم يف املخاطر ضمن املقاربة النسقية مركز عمليات اختاذ 
كذلك من القرار يف إدارة املخاطر لغرض احلد من حدوثها و احلد  

ا املمكنة هلذا يبدأ التحليل مبعرفة حدود و أبعاد النسق . تأثريا
الزمانية و املكانية مع السعي إىل مجع املعلومات الكافية لتحديد 
اخللل القائم و العناصر اخلطرة  إضافة إىل تبيان العواقب املمكنة 

سالمة األنساق عن  (Amalberti, 63)تناول  .على النسق و حميطه
يق املرور بأربع مراحل متتابعة تتخللها عمليات مراجعة لتعزيز نظام طر 

  .السالمة و األمن
   مرحلة حتديد املخاطر و تصنيفها مع وضع منوذج دفاعي

 .لتقليص احلوادث احملتملة

  مقارنة هلذا النموذج بالواقع الفعلي إذ جند أن العاملني ال حيرتمونه
ي مراجعة مضامينه بدل فرضه مما يرتجم وقوع احلوادث و لذلك ينبغ

 . أمام األمر الواقع

 تبين املقاربة النسقية بدل التكليف احلريف للعمال بتنفيذ  إن
اإلجراءات و التوصيات يفتح الباب للتحكم بالنسق من خالل 
تفعيل العديد من عناصره و من ذلك متابعة املخاطر و التوازن بني 

 .املهام و الصالحيات املتعددة

  املرحلة ثبات النموذج املكتسب بعد اخلوض يف ختص هذه
املراحل السابقة كما أن سالمة النسق تتميز وتعزز مع إشراك العمال 

 .و اإلدارة يف تبين ثقافة السالمة و الصحة املهنية

  
  
  
  
 

 : المقاربة باألخطاء 3-2- 5      

ال تقتضي السالمة إلغاء األخطاء و إمنا احلد من احلوادث واألحداث 
يتحقق عنصر التحكم يف . يت تؤثر على جمريات  وضعية العملال

املخاطر أثناء وضعية عمل بواسطة إجراء تصميم يعتمد على البعد 
االجتماعي و يزيد من القيمة املعرفية للعامل مما يساهم يف توظيف 
العامل لكامل قدراته حبيث يقلص من الفجوة بني املهمة املوصوفة و 

وبالتايل فإن احلادث ) : " 207.مباركي، ص( يقول. النشاط املنجز
هو حدث ناتج عن خطأ سلوكي غري مقصود، هذا اخلطأ الذي 

 ,Amalberti) وذكر ". ترتتب عنه نتائج معتربة، تتطلب تقريرا عنها

 (Rasmussen  & Reason)و ريزن رامسوسنما قام  به (57
رتيبة مث  بتصنيف األخطاء إىل ثالث أشكال متثلت األوىل يف أخطاء
  .املخالفة للقواعد  فاألخطاء املنسوبة إىل نقص املعرفة و الوعي

 :األخطاء الرتيبة  -  أ

تسمى كذلك باألخطاء الروتينية و هي اليت جتري دون رقابة واعية 
حبيث يعتمد العامل على مهاراته و عاداته املهنية املكتسبة دومنا جلوء 

الكبرية سببا يف وقوع ال متثل هذه اجملموعة رغم نسبتها .إىل تفكري
  .احلوادث اخلطرية

 :أخطاء تنشيط  القواعد   - ب

جيد العامل نفسه أمام صعوبات ال ميكنه حلها روتينيا إذ يصبح على 
ينتج اخلطأ من خالل انتقاء احلل اخلاطئ . وعي بوجود مشكلة

بتنشيط قاعدة خاطئة فيؤدي إىل نتائج  سلبية متس بسالمة العمال 
عائق التنشيط للقواعد يف السياق املناسب بأن ال يفهم بوجود و . 

  .الشخص ال ميلك حقيقة معرفة احلل السليم
 :الخطأ في نقص المعرفة  - ج

لشخص  الذي ال ميلك حال ملشكلته أن ا (Amalberti, 31)  يرى
قد جيد العامل حال لكنه . فإنه يقوم حبشد معرفته إلنتاج حل جديد

ن عواقبه شديدة على ضمن حيز ضيق و خارج املدة احملددة لك
  .سالمة العمال

  :خطوات تقييم المخاطر 4- 5    
متثل هذه العملية دورة نشاطات هي األساس  الذي يعمل عليه نظام 
إدارة املخاطر و الذي يعتمد على معايري ومواصفات دقيقة تكون 

  .هي املرجعية يف أية إجراءات تقييمية و حتديثية
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  خاطريم امليخطوات تق: )04(الشكل

  :المخاطرة 5- 5    
تندرج املخاطرة ضمن السلوك الفردي و اجلماعي جتاه املخاطر وهي 

و قبوله و معتقداته بوضعية حيددها إدراكه و متثالته مبتغريات و  مرتبطة
 (Kouabenan, 157)ذكر كوابينان . أثناء اجنازه للمهمة املوصوفة

اء القيمة أن إعط Colvin &Block كولفن و بلوكاستنادا إىل  
الزائدة للذات مرتبط بقدرات اجتماعية ضعيفة و بتكيف نفسي 
سيئ و أن لالعتداد بالنفس املفرط عواقب سلبية على املدى البعيد 

  .جتاه الصحة و السلوك مما يولد خيبة و وضعا ذاتيا خطريا
 :دور ثقافة السالمة المهنية -6

ا ثقافة (AIEA)عرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية " السالمة با
مجموع الخصائص و اإلتجاهات بحيث تنال السالمة عند 
األشخاص والمنظمات األولوية و اإلنتباه الذي تستحقه 

وقد جلأت كثري من املؤسسات العاملية اىل مفاهيم ثقافة ". ألهميتها
ا يف  السالمة و ثقافة اخلطر و ثقافة الوقاية حىت تسطر اسرتاتيجيا

كما تعترب تنمية ثقافة السالمة عامال مهما  .اطرجمال ادارة املخ
إن الثقافة تلعب . لتحسني التحكم يف خماطر الصحة اثناء العمل

دورا لفهم سياق احلدث ،أو النشاط ، أو املنتوج، و كذلك رؤية 
أن  (Wybo, 56)كما يرى . العاملني باملنظمة لألشياء بطريقة حسنة
 املنظمة مع اعتبار العوامل ثقافة السالمة تتيح إندماج الفرد يف

التنظيمية و البشرية يف ادارة املخاطر، حبيث تبين املنظمة مشروعها  
  :و قيم تتلخص فيما يلي  فالثقايف على  معار 

مبادئ املسؤولية و الوقاية اليت ترشد حنو اسرتاتيجية التحكم يف  -
  .املخاطر

  .ييم املخاطرمبادئ حتليل و قبول املخاطر اليت تؤطر ممارسات تق -
  .مبادئ احلماية و املرونة اليت تقوي ممارسات مراقبة املخاطر -
 

  :الكفاءاتإدارة  -7
متثل الكفاءات رابطا بني املهام و السلوك الظاهر و بني القدرات 

 ,Leboyer)الفردية الضرورية للتصرف بطريقة مرضية حيال الوضعية 

ت تعتمد على إن طرق التحليل التقليدية للوضعية كان.  (30
إىل طبيعة نشاطات العمل و لكن منظور  مؤهالت و مسات الفرد و

لذلك جيب على املنظمة أن . الكفاءات يقوم بدور الرابط بينهما
تعترب  .متتلك قائمة من الكفاءات ترتبط بطبيعة عملها و إسرتاتيجيتها

 وضعية العمل غري ثابتة احملتوى زمنيا ألن عنصر املرونة حيتل أولوية
يف سياق توزيع مكونات العمل إىل مهام واضحة و اليت تشمل 
مصادر املعلومات و مردود العمل إضافة إىل البيئة الفيزيقية والسياق 

إىل أن الكفاءات هي  (Leboyer, 22) كما يشري . االجتماعي
املهمات أو وضعيات العمل اليت يستطيع العامل إبرازها بني بيئة 

   .عمله و أدائه
  :الخالصة

إن االهتمام باملخاطر ضمن وضعية عمل حمددة يستلزم اإلملام 
بأبعادها حىت يتمكن العامل و من وراءه املنظمة  من ضبط العملية 

إن هدف تقليص درجة خطورة األحداث يسمح . التقييمية والوقائية
مبتابعة نظامية ملوضوع السالمة و الصحة املهنية يستتبع مبعرفة أسباب 

  .و بالتايل إجراء تصحيح للوضع املهين اتساع الفجوات
  :المراجع

دار : ، وهران2ط . العمل البشري). 2004. (مباركي، بوحفص
  .الغرب للنشر و التوزيع

حوادث العمل و األمراض املهنية يف ). 2013. (مسايت، الطيب
  .دار اهلدى: اجلزائر: عني مليلة. التشريع اجلزائري

  

تحديد المخاطر

تحديد المتعرضين 
لألذى

تقييم المخاطر و اتخاذ 
اإلحتياطات الالزمة

تسجيل النتائج و 
تنفيذها

المراجعة و 
التحديث
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 تدريس ذوو صعوبات التعلم وفق نظريات الذكاءات المتعددة

  نيز عفيفمر .د
 جامعة مستغامنكلية العلوم االجتماعية،  

 :تمهيد

يعترب سوء األداء الدراسي من املشاكل اهلامة اليت تواجه بعض 
اآلسر اليت تطمع أن يكون أبناؤها من املتفوقني، وهناك عدة أسباب 
لسوء األداء الدراسي لألطفال واملراهقني، فالبعض قد يكون لديهم 

ية، بينما عند البعض اآلخر يكون سبب مشاكل أسرية أو عاطف
االضطراب أساسا يف اجملتمع الذي يعيشون فيه أو يف املدرسة أو يف 
شلة األصدقاء، وهناك فئة أخرى يكون سبب سوء األداء الدراسي 

 - 10أساسا بسبب اخنفاض معدل الذكاء لديهم، ولكن هناك 
و من هؤالء األطفال يكون سبب سوء األداء الدراسي أ 20%

صعوبة التعلم لديهم بسبب وجود اضطراب منشأه اختالل باجلهاز 
وتعين وجود مشكلة يف " اضطراب التعلم"العصيب ويطلق عليه 

التحصيل األكادميي يف مواد القراءة أو الكتابة أو احلساب، وعلى 
العكس من اإلعاقات األخرى كالشلل والعمى فان إعاقات التعلم 

ال ترتك أثرا واضحا على الطفل حبيث هي إعاقة خفية غري ظاهرة و 
يسرع آخرون للمساعدة؛ لكن هذا ال ينفي إن مشاكل اضطراب 
التعلم هي من املشاكل اليت حتتاج تفهم ومساعدة مستمرة خالل 
سنوات الدراسة وما بعدها، فهذا االضطراب يؤدي إىل اإلعاقة يف 
يل احلياة ويكون له تأثري ليس فقط يف الفصل الدراسي والتحص

األكادميي بل على لعب األطفال وأنشطتهم اليومية، وكذلك على 
م على عمل صداقات، ومساعدة هؤالء األطفال تعين أكثر من  قدر

  .جمرد تنظيم برامج دراسية تعليمية باملدرسة
   : تعريف صعوبات التعلم

مصطلح  Learning Disabilitiesإن صعوبات التعلم 
 الفصل الدراسي العادي يظهرون عام يصف جمموعة من التالميذ يف

م يتمتعون        ً                                                    اخنفاضا  يف التحصيل الدراسي عن زمالئهم العاديني مع أ
م يظهرون صعوبة يف بعض  بذكاء عادي فوق املتوسط، إال أ

كالفهم، أو التفكري، أو اإلدراك، أو : العمليات املتصلة بالتعلم
النطق، أو إجراء االنتباه، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجي، أو 

العمليات احلسابية أو يف املهارات املتصلة بكل من العمليات السابقة 
ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم ذوو اإلعاقة العقلية واملضطربون 
       ً                                                  انفعاليا  واملصابون بأمراض وعيوب السمع والبصر وذوو اإلعاقات 

عوبات                                       ً       ً     املتعددة ذلك حيث أن إعاقتهم قد تكون سببا  مباشرا  للص
 ).20، 2008: نبهان(اليت يعانون منها 

 

 
 

  :أسباب صعوبات التعلم
أظهرت الدراسات احلديثة أن صعوبات التعلم ال حتدث بسبب 
وجود خلل يف منطقة واحدة أو معينة يف املخ ولكن بسبب وجود 
صعوبات يف جتميع وتربيط املعلومات من مناطق املخ املختلفة أي 

بنائي والوظيفي للمخ، أي أن الصعوبات يف وجود خلل يف الرتكيب ال
التعلم ال تعود إىل إعاقة يف القدرة السمعية أو البصرية أو احلركية أو 
الذهنية أو االنفعالية لدى الفرد، ولكنها تظهر يف صعوبة أداء هذه 

، قد توصل بذلك )21، 2008: نبهان(الوظائف كما هو متوقع 
ؤدي إىل ظهور هذا االضطراب العديد من العلماء إىل حصر عوامل ت

  : منها
عيوب يف منو مخ اجلنني خاصة يف مراحل احلمل املتأخرة أين  -

تصبح اخلاليا العصبية متخصصة وأي اضطراب حيدث فيرتابط هذه 
اخلاليا مع بعضها البعض يؤدي إىل ظهور صعوبات التعلم يف 

  .األطفال
 –يين العيوب الوراثية لالعتقاد أن لصعوبات التعلم أساس ج -

وراثي، حتدث أساسا بسبب املناخ األسري، فالطفل الذي يعيش يف 
أسرة يستخدم أفرادها لغة مشوهة وغري مفهومة يفتقد النموذج اجليد 

  .أو الصاحل للتعلم واكتساب اللغة 
التدخني واخلمور وبعض أنواع العقاقري واألدوية اليت تتناوهلا األم  -

عامة ودماغه خاصة فتظهر لدى أثناء فرتة احلمل تؤثر منو اجلنني 
املولود مشاكل يف التعلم واالنتباه والذاكرة والقدرة على حل املشاكل 

 .يف املستقبل

مشاكل أثناء احلمل والوالدة كتلك املتعلقة بتفاعل اجلهاز املناعي  -
لألم مع اجلنني، والتواء احلبل السري حول اجلنني أثناء الوالدة وما 

كسجني الوارد إىل دماغ املولود مما يعطل ينتج عنه من نقص يف األ
  .  عمل هذا األخري

مشاكل املواد امللوثة للبيئة وما تسببه من أضرار على النمو  -
ا املشبكية   ).89، 2008: نبهان(السليم للخاليا العصبية واتصاال

 :تصنيف صعوبات التعلم

تتعدد أمناط صعوبات التعلم بتعدد االحنراف يف أي من املهارات 
                ً                                          املشار إليها سابقا ، لكن الباحثني يف جمال صعوبات التعلم يتفقون 

 :على التصنيف الثنائي لصعوبات التعلم التايل
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 Developmentalصعوبات التعلم النمائية   . أ

Learning Disabilities : وهي صعوبات تتعلق بالوظائف
رة الدماغية، وبالعمليات العقلية واملعرفية كاالنتباه واإلدراك والذاك

والتفكري واللغة والفهم اليت حيتاجها الطفل يف حتصيله األكادميي، 
وقد يكون السبب يف حدوثها اضطرابات وظيفية ختص اجلهاز 
العصيب املركزي، وتشكل أهم األسس اليت يقوم عليها النشاط العقلي 
املعريف للفرد، وتؤثر صعوبات التعلم النمائية يف النمو اللغوي واملعريف 

 .                                                              املهارات البصرية احلركية لدى الفرد ويف منو

 Academic Learningصعوبات التعلم األكادميية. ب

Disabilities : ،وهي صعوبات األداء املدرسي املعريف األكادميي
تايب واحلساب، واليت تتمثل يف القراءة والكتابة والتهجئة والتعبري الك

وترتبط هذه الصعوبات إىل حد كبري بصعوبات التعلم النمائية، فتعلم 
القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة على فهم واستخدام اللغة، ومهارة 
اإلدراك السمعي للتعرف على أصوات حروف الكلمات، والقدرة 
البصرية على التمييز وحتديد احلروف والكلمات؛ وتعلم الكتابة 

اإلدراك احلركي، : الكفاءة يف العديد من املهارات احلركية مثليتطلب 
التآزر احلركي الدقيق الستخدامات األصابع، وتآزر حركة اليد والعني 

املهارات؛ وتعلم احلساب يتطلب كفاية مهارات التصور  من وغريها
البصري املكاين، واملفاهيم الكمية، واملعرفة مبدلوالت األعداد وقيمتها 

  .)17، 2008: نبهان(من املهارات األخرى  وغريها
  :تشخيص ذوو صعوبات التعلم

يتفق معظم املشتغلون بالرتبية اخلاصة من الرتبويني املتخصصني 
على أن ذوى صعوبات التعلم من األطفال وحىت البالغني والذين 

باملائة بني أفراد اجملتمع يشكلون  15و 12تصل نسبتهم ما بني 
حىت داخل املدى العمري الواحد، ويعد الطفل  جمموعة غري متجانسة

                                  ً                       من ذوى صعوبات التعلم إذا سجل احنرافا  يف األداء بني قدراته أو 
ذكائه، وحتصيله األكادميي، يف واحدة أو أكثر  استعداداته أو مستوى

: من املهارات األكادميية السبع اليت حددها القانون الفيدرايل وهى
 - العمليات احلسابية أو الرياضية  -ائي الفهم القر  -مهارة القراءة 

الفهم  –التعبري الشفهي  -التعبري الكتايب  -االستدالل الرياضي 
السمعي؛ ومن املهم التفرقة دائما بني املشاكل العاطفية واالجتماعية 
واألسرية اليت هي أسباب قد تؤدي إىل ضعف القدرة على التعلم 

وجود إعاقات وصعوبات وبني تلك املشاكل اليت حتدث كنتيجة ل
  .بالتعلم

هناك عدة مفاتيح للتعرف املبكر على وجود إعاقات تعليمية 
  :عند األطفال، ففي مرحلة ما قبل املدرسة فان املفتاح األساسي هو

  عدم قدرة الطفل على استخدام اللغة يف احلديث عند سن
 .سنوات3

  عدم وجود مهارات حركية مناسبة مثل فك األزرار وربطها
 .سنوات5تسلق األشياء عند سن و 

ويف سن املدرسة نالحظ اضطراب يف قدرة الطالب على اكتساب 
 .املهارات املناسبة مع سنه

ويقوم بتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم بواسطة فريق 
عمل متكامل ومتعدد التخصصات كمعلم الرتبية اخلاصة، املدير، 

ائي النطق، ويل األخصائي االجتماعي، األخصائي النفسي، أخص
باعتبار عملية التشخيص من أهم املراحل اليت  ....األمر، وغريهم

ينبين عليها إعداد وتصميم الربامج الرتبوية العالجية، أين يستخدم 
األخصائيني النفسيني فيها الفحص الطيب، فحص للجهاز العصيب، 
قياس مستوى الذكاء للطفل للحكم على قدرته الذهنية، و بطاريات 

ختبارات واالختبارات النفسية األخرى لتقييم مستوى اإلدراك اال
واملعرفة والذاكرة والقدرات اللغوية للطفل، تقومي وأحكام املدرسني 
دف استبعاد احلاالت املرضية األخرى؛ متبعني يف ذلك جمموعة من 

 :اخلطوات اإلجرائية نوجزها فيما يلي

  .القصورإجراء تقييم تربوي شامل لتحديد جماالت  -
تقرير شامل عن حالة الطفل الصحية والتأكد من عدم وجود  -

  .إعاقات مصاحبة
  .                                ً    ً         ً          ً تقرير ما إذا كان الطفل حيتاج عالجا  طبيا ، جراحيا  أو تربويا   -
اختبارات معيارية املرجع ملعرفة مستوى األداء ملقياس التحصيل  –

قلية األكادميي، وحتديد مدى التباعد بني التحصيل والقدرة الع
  .املقاسة يف واحد أو أكثر من جماالت الدراسة

  .مقارنة أداء الطفل مع أقرانه من نفس العمر والصف -
اختبارات القراءة غري الرمسية واليت يصممها املعلم ويسجل  -

ا   .األخطاء 
  .اختبارات حملية املرجع مثل مقارنة أدائه مع حمك معياري معني -
حظة الطفل وتسجيل أداء املهارة القياس اليومي املباشر ومال -

  .احملددة
  .ختطيط وعمل الربنامج العالجي الرتبوي املناسب -
تقرير عن اخلربات التعليمية السابقة لديه وهل هي مناسبة لعمره  -

 .الزمين ودراسته

وأثناء قيام فريق تشخيص صعوبات التعلم يتأكد من أن األطفال 
  :يتصفون مبا يلي

 .اسبوجود مستوى ذكاء من -
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صعوبات التعلم ليست بسبب وجود مشاكل عاطفية أو  -
 .اجتماعية أو اقتصادي

 .عدم وجود خلل مسعي أو بصري أو مرضي عصيب -

من األطفال ذوو صعوبات التعلم من بعض  %20يعاين حوايل 
ة مثل اضطراب نقص االنتباه أو فرط احلركة، والذي  املشاكل املشا

 .تت االنتباه واالندفاعيتميز بوجود إفراط يف احلركة وتش

 :استراتيجيات التعلم 

هي جمموعة اإلجراءات واألساليب اليت يستخدمها الفرد 
وتساعده على اكتساب أو استدعاء املعلومات يف مواقف تعليمية، 
  :وجناح أي إسرتاتيجية يف التعلم يعتمد على ثالثة عوامل أساسية هي

 .تشخيص املوقف التعليمي بدقة -

 .سرتاتيجية املناسبة هلذا املوقف التعليمياختيار اإل -

 .متابعة وتقومي فاعلية هذه اإلسرتاتيجية املختارة واملطبقة يف املوقف -

وتوجد أربع اسرتاتيجيات تعلم خاصة بكل الفئات نذكرها كما 
  ):1999(وردت عن جابر 

  إسرتاتيجية إعادة السرد تقوم على تكرار املعلومة املراد
 . الذاكرةتعلمها وحفظها يف

  إسرتاتيجية التفصيل والتوضيح تقوم على إضافة تفاصيل
إىل املعلومة املراد تعلمها لتوضيحها وشرحها لتسريع 

 .عملييت الفهم واحلفظ

  إسرتاتيجية التنظيم تقوم على إعادة جتميع األفكار
واملصطلحات اجلديدة حول املعلومة املراد تعلمها وجتزئتها 

 .د األفكار املفتاحية ذات الصلةإىل أفكار فرعية وحتدي

  إسرتاتيجية امليتا معرفية تقوم على تعليم املتعلم معرفة
العمليات العقلية اليت حتدث يف دماغه أثناء عملية التعلم، 

: محدان(وكيفية تنظيم هذه العمليات العقلية أثناء التعلم
2006 ،21.( 

أما فيما خيص تعليم الطلبة ذوو صعوبات التعلم فإن 
رتاتيجيات تعلم هذه الفئة تبىن بالطريقة الفردية تستهدف نواحي اس

الضعف لديهم يف املوقف التعليمي احلايل، ومن بني االسرتاتيجيات 
  :العامة جند ما يلي

                        ُ                              إسرتاتيجية احلواس املتعددة ي عتمد فيها على استخدام الطالب  -
 Fernald فيرنالدحلواسه يف العملية التعليمية، ومنها طريقة 

ا الطالب يف التعلم ا ليت تقوم على احلواس األربع اليت يستعني 
 .وهي اللمس، البصر، السمع، احلركة

إسرتاتيجية تنمية القدرات اليت تقوم على تنمية القدرات العقلية  -
األساسية يف التعلم مثل التفكري، االنتباه، اإلدراك، 

 عند ختطيط برامج التعلم اخلاصة باعتبار أن...الذاكرة،
صعوبات التعلم ناجتة عن اضطراب يف واحد أو أكثر من هذه 
العمليات اليت ميكن تدريب األطفال عليها من خالل تطبيق 

 . Kefart كيفارتمثل هذه الربامج كربنامج 

إسرتاتيجية تعديل السلوك املعريف اليت تعتمد على مالحظة  -
، الطالب للمعلم وتقليده وهذا ما يعرف بأسلوب التعلم الذايت

وعلى مراقبة الطالب لذاته وسلوكياته املناسبة وغري املناسبة 
 ).23، 2006: محدان(

ا تعاجل جوانب النقص  تشرتك كل هذه االسرتاتيجيات يف أ
مل جوانب القوة التميز  والقصور لدى فئة ذوو صعوبات التعلم و
لديهم، ومن هذا املنطلق جاءت نظرية حديثة يؤكد روادها على أن 

فراد مبا فيهم ذوو صعوبات التعلم ميتلكون إىل جانب مواطن كل األ
العجز والقصور مستوى وقدرات متمايزة من الذكاء يف واحد أو 
أكثر من جوانبه الفرعية، ميكن استغالهلا وتطويرها لدى الطالب 
وجعل عملية التعلم لديه ممتعة، وتدفع بالطالب إىل اإلقبال على 

 . هذه النظرية بنظرية الذكاءات املتعددة برامج التعلم بكل ثقة؛ تعرف

 :مفهوم الذكاء

الذكاء هو القدرة على مواجهة الصعاب، ومهارة التكيف 
مع الظروف واملواقف، ومن مث حل املشاكل اليت تعرتض الفرد أو 

، وهو )05ب س، : عاشور(اخرتاع منتجات هلا قيمة يف ثقافة معينة
قي والقدرة على خزن املعلومات القدرة على التفكري واالستنتاج املنط

والرجوع إليها، فالذكاء مرتبط يف هذه احلالة بالنشاط العقلي وقياسه 
يتم على أساس قوة هذا النشاط بامتحانات عادية فينتج ما يسمى 
بالعمر العقلي الذي يقارن بالعمر الزمين للفرد لتقارن هذه النسبة 

          ً           الفرد ذكيا  إذا حتصل ، إذ يعترب100مبعدل ذكاء اجملتمع املقدر بـ 
؛ أما حسب رواد نظرية الذكاءات 100على درجة ذكاء تفوق الـ 

املتعددة ومنهم هوارد جاردنر فالذكاء جمموعة من القدرات املستقلة 
الواحدة عن األخرى اليت ميتلكها األشخاص يف جماالت كثرية وعدد 

ف الشخص                          ً             ً              سبعة أنواع من الذكاء تاركا  الباب مفتوحا  للزيادة، ووص
                        ً      ً                        بأنه إنسان ذكي مل يعد وصفا  دقيقا ، فامتالك شخص ألحد أنواع 
ً                                         الذكاء يكون مستقال  عن امتالكه لذكاءات األخرى، وقد ال تتساوى                   
كل أنواع الذكاء هذه لدى الفرد الواحد، إال أنه بإمكانه تقوية نقاط 

؛ )16-15، 2008: طارق، ربيع(الضعف فيها عن طريق التدريب
  : ومن خصائصه

الذكاء تكوين فرضي ال يشري إىل شيء مادي ميتلكه الشخص   -
كاألعضاء واألنسجة، وال يالحظ مباشرة، بل يستدل عليه عن 

 .طريق آثاره والنتائج املرتتبة عنه
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الذكاء عامل مشرتك بني مجيع العمليات العقلية الدنيا والعليا  -
شخصية  ويسهم فيها بدرجات متفاوتة، وميثل اجلانب املعريف من

 .  الفرد

الذكاء استعداد موروث ويالزم الفرد طوال حياته تؤثر البيئة يف منوه  -
ً       ً     واستغالله إىل أقصى درجة ممكنة كما قد تكون عامال  مساعدا  أو                                            

 .     ً   مثبطا  له

الذكاء ينمو على مراحل مستمرة ويكتمل منوه عند سن السادسة  -
 .           ً عشرة تقريبا  

تقدير نسبة ذكاء الفرد الواحد                  ً           الذكاء ثابت نسبيا  رغم صعوبة -
 .بشكل دقيق يف مراحل النمو املختلفة

توزيع نسبة الذكاء يتبع املنحىن االعتدايل كباقي غالب الصفات   -
 .كالطول والوزن

حتدد نسبة الذكاء الفروق الفردية بني اجلنسني لوجود الروابط  -
دوره اجلينية يف املورثات تؤثر يف النشاط العقلي للفرد، وحتدد 

-30، 2008: طارق، ربيع(االجتماعي وما يرتبط به من قدرات 
31 .(  

  :نظرية الذكاءات المتعددة
من املريب الفرنسي  1904طلبت وزارة التعليم يف باريس عام 

وجمموعة من زمالئه أن يضعوا أداة لتحديد  A. Binet الفريد بينيه
تتلقى هذه تالميذ القسم األول االبتدائي املعرضني للرسوب، حىت 

            ً      ً         ً                             الفئة اهتماما  عالجيا  وإرشاديا ، توجت جهودهم بتصميم اختبار 
ً                   للذكاء انتشر بعد ذلك يف كل أحناء العامل حامال  معه فكرة وجود ما                                          
يطلق عليه بالذكاء كمكون ميكن قياسه بصورة موضوعية وتقديره 

، دامت هذه الفكرة I.Q.Scoreبقيمة كمية تسمى نسبة الذكاء 
جيلفورد ثالثة أرباع قرن إىل أن متكن ما يقارب  

 180من فرز  1971سنة   Guilford &Hoeptnerوهوبتنر
عامال أو قدرة تفكريية من عوامل الذكاء املوجود لدى مجيع 

كم هو "بدال من " أي نوع من الذكاء"الطالب، وعرفا الذكاء بـ
، وقام بعدمها العامل )223، 2006: أبو رياش وآخرون"( مقداره
جبامعة هارفرد األمريكية بتحدي   H. Gardnerد جاردنرهاور 

" Frames of mindأطر العقل "هذا التوجه وقدم يف كتابه 
إمكانية توسيع املفهوم الضيق للذكاء إىل أن الذكاء إمكانية  1983

تتعلق بالقدرة على حل املشكالت وتشكيل النواتج املتوصل إليها يف 
؛ واقرتح وجود )09، 2003: جابر(موقف طبيعي وسياق خصب 

سبعة ذكاءات أساسية على األقل ميكن تلخيص هذه الذكاءات 
ا فيما يلي ا وأنشطة التعلم املرتبطة    :وقدرات أصحا

 يتميز أصحابه بالقدرة على استعمال اللغة : الذكاء اللغوي
واإلقبال على أنشطة القراءة والكتابة ورواية القصص واملناقشة مع 

القاص، اخلطيب، (انية اإلبداع يف اإلنتاج اللغوي اآلخرين مع إمك
الشاعر، كاتب املسرحيات والروايات، (، والتحرير...)السياسي،

؛ الوسيلة املفضلة للتعلم لدى أصحاب هذا ...)احملرر الصحفي، 
 .الذكاء هي القراءة واالستماع

 يتميز أصحابه بالقدرة على استعمال : الذكاء املنطقي، الرياضي
الرياضي واملنطقي اجملرد باستخدام األعداد والعمليات  التفكري

، ...)علماء الرياضيات، حماسيب الضرائب،(عليها بفاعلية
...) العلماء، مربمج الكمبيوتر، عامل املنطق،(وباالستدالل اجليد

يف حل املشكالت ووضع الفرضيات واختبارها؛ والوسيلة األنسب 
مال الرموز وتصنيف للتعلم لدى أصحاب هذا الذكاء هي استع

 .األشياء وربط العالقات بني املفاهيم

 يتميز أصحابه بالقدرة على استعمال : الذكاء الفضائي، املكاين
الفضاء وإدراك العامل البصري املكاين بشىت أشكاله مبا يف ذلك 
قراء اخلرائط واجلداول واملخططات وختيل األشياء وتصور 

س املعماري، الصانع الفنان التشكيلي، املهند(املساحات 
، أنشطة التعلم املفضلة ...)التقليدي، مصمم الديكور، 

ألصحاب هذا الذكاء هي التصوير وتلوين األشكال، بناء األشياء 
 .والتمعن يف األماكن اهلندسية

 يتميز أصحابه بالقدرة والكفاءة يف : احلركي -الذكاء اجلسمي
الرياضي، املمثل، (استخدام اجلسم للتعبري عن األفكار واملشاعر 

، واليسر يف استخدام اليدين إلنتاج ...)الراقص، املقلد واملهرج،
، أنشطة ...)احلريف، امليكانيكي، اجلراح،(األشياء أو حتويلها 

التعلم املفضلة لدى أصحاب هذا الذكاء هي التحرك والتعبري 
 .اجلسدي واستعمال احلواس، التوازن والتآرز، ومتارين القوة واملرونة

 يتميز أصحابه بالقدرة على إدراك الصيغ : الذكاء املوسيقي
املؤلف، (املوسيقية ومتييزها وحتويلها والعزف على اآلالت املوسيقية 

، يفضل أصحاب الذكاء التعلم عن ...)املؤدي، الناقد املوسيقي،
 .طريق الغناء و اإليقاع واللحن

 على إدراك  يتميز أصحابه بالقدرة: الذكاء االجتماعي، العالئقي
أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها، 
حسن قراءة التعبريات الوجهية والصوت واإلمياءات وغريها، 
والقدرة على ربط عالقات مع الغري والتفاعل مع الناس وفهمهم 

، ...)قادة األحزاب، النقابات، الفكاهيون،(ولعب أدوار قيادية 
ذكاء عن طريق التواصل املستمر مع يتعلم أصحاب هذا ال
 .اآلخرين والعمل اجلماعي
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 يتميز أصحابه بالقدرة على معرفة : الذكاء الذايت، الشخصي
ا ومواطن الضعف والقوة فيها،  النفس والتأمل يف مكونا
ودوافعه وحاالته االنفعالية ورغباته، والقدرة على التصرف على 

املبدعون (ه على تأديبها أساس تلك املعرفة، وفهمه لذاته وقدرت
، يتعلم ...)يف جمال التحليل النفسي، يف الكتابات الشخصية،

أصحاب هذا الذكاء عن طريق العمل االنفرادي، واملستقل 
 - 7، 2008: طارق، ربيع(                     ً       ً واملشاريع اليت حتمل طابعا  ذاتيا  

10 .( 

  :أسس نظرية الذكاءات المتعددة
قي النظريات األخرى على تقوم نظرية الذكاءات املتعددة كبا   

  :أسس منها
ميتلك كل شخص الذكاءات السبعة كلها واليت تؤدي وظيفتها  -

ٍ                                          معا  بطرق  فريدة بالنسبة لكل شخص، بيد أن بعض الناس       ً  
                      ً                        ميلكون مستويات عالية جدا  يف األداء الوظيفي يف مجيع 

 جوهن فان غاوثمثل الشاعر األملاين (الذكاءات أو معظمها 
J.W. V. Goethe   كان شاعرا  وعاملا  وفيلسوفا  ورجل       ً         ً      ً        

                                          ً مقابل أناس آخرين ميتلكون مستويات منخفضة جدا  ) دولة
، ومعظم الباقني من )           ً     ً املعاقني منائيا  مثال  (يف األداء الوظيفي 

الناس يقع بني هذين القطبني أي ميتلكون ذكاءات متطورة 
 .                 ً وأخرى نامية نسبيا  

 مستوى مناسب معظم الناس يستطيعون تنمية كل ذكاء إىل -
من الكفاءة إذا توفر له التشجيع املناسب والتعليم، وهذا ما 
أكده برنامج سوزوكي لرتبية املوهبة الذي بواسطته متكن العديد 
من األفراد العاديني من حتقيق مستوى متقدم من الكفاءة 
والرباعة يف العزف على البيانو عن طريق تعرضهم منذ الطفولة 

ية وتعليم مبكر فيها، وهذه النماذج للموسيقى الكالسيك
 .التعليمية ميكن أن توجد يف الذكاءات األخرى

ً            تعمل الذكاءات معا  بطرق متكاملة تفاعلية مثال  أثناء لعب  -                          ً                
جيري، يركل، (الطفل بالكرة فإنه حيتاج ذكاء جسميا حركيا 

يوجه نفسه يف (              ً ، وذكاء مكانيا  ...)ميسك بالكرة، يرمي،
احلديث (           ً  ، ذكاء لغويا  ...)ة، حركة اخلصم،امللعب، اجتاه الكر 

عالقته مع (              ً  ، ذكاء اجتماعيا  ...)مع الزمالء، مع احلكم،
 ...).الزمالء، احلرص على املكانة،

                                 ً                  توجد طرق متعددة ألن يكون الفرد ذكيا  يف كل فئة، حيث ال  -
توجد جمموعة حمددة من اخلصائص ينبغي أن تتوافر فيه لكي 

ً                        ئة، مثال  قد ال جييد شخص ما اللعب         ً           يعترب ذكيا  يف هذه الف       
                                  ً      ً      ً       بالكرة يف امللعب لكنه ميتلك ذكاء جسميا  حركيا  عاليا  يظهر 

حني ينسج سجادة أو يرصع قطعة أثرية، هذا ما تؤكده نظرية 
الذكاءات املتعددة من تنوع الطرق اليت ميكن للناس أن يظهروا 

، 2003: جابر(ا مواهبهم يف الذكاءات ويف الروابط بينها
20-22 .(  

  :نظرية الذكاءات المتعددة واستراتيجيات التدريس العامة
تؤدي نظرية الذكاءات املتعددة عملها كنموذج للتنظيم والتأليف 
دف كسر املدخل احملدود  بني مجيع التجديدات الرتبوية اليت 

تأكد ( والضيق للتعلم، وكعالج نوعي ألحادية اجلانب يف التدريس
من وقت  %80دراسة التمدرس يف دراساته أن  جودالد الرائد يف

الدرس يستغرق يف حديث املدرس وشرحه والباقي خيصص جزء منه 
، كما تعمل ذات النظرية كذلك  )للكتابة والتحرير من طرف التالميذ

كفلسفة توجه التعليم على توفري مدى واسع من املناهج التعليمية 
تسعت رقعت انتشارها يف املثرية اليت توقظ األخماخ النائمة اليت ا
إىل أمهية التدريس  أفالطوناملدارس، وذلك منذ أمد بعيد فقد أشار 

ال تستخدم اإلجبار، بل اجعل :"                         ً املتعدد األشكال حني كتب قائال  
، وما أكده فيلسوف ..."                 ً                    الرتبية املبكرة نوعا  من اإلمتاع واملؤانسة

إميل " يف كتابه عن التعليم جان جاك روسوالقرن الثامن عشر 
Emile " أن الطفل ال يتعلم عن طريق الكلمات بل عن طريق

اخلربة، وليس عن طريق الكتب بل عن طريق كتاب احلياة، وأعلن 
أن املنهج  J.H.Pestaltozi بستالوتزياملصلح واملريب السويسري 

املتكامل يقوم على التدريب اجلسمي واخللقي والعقلي، وقد خطط 
مؤسس رياض األطفال احلديثة  F. Froebel فريدريك فروب

    ً        ً                                            منهجا  تعليميا  يتألف من خربات يدوية حمسوسة مع اللعب وإنشاد 
األغاين، ورعاية احلدائق واحليوانات، كما طور املربني احملدثني يف 

جون و M. Montessori مونتسوري مارياالقرن العشرين أمثال 
عدد  أنظمة للتعليم تقوم على أساليب تشبه الذكاء املتديوي 

، وحجرة منتسوريعند  Tactile lettersكاحلروف اليت تلمس 
؛ ديويمن اجملتمع عند  A microcosmالدراسة كصورة مصغرة 

إضافة إىل الكثري من النماذج الرتبوية احلديثة اليت تستخدم 
تكنولوجيات خمتلفة هي يف أساسها أنظمة ذكاء متعدد كالتعلم 

ليم اللغة يف الذكاء اللغوي، إضافة التعاوين يف الذكاء االجتماعي، وتع
عن طريق كتابة (إىل إدراج املوسيقى واألنشطة احملسوسة واالستبطان

والعمل اجلماعي لتحقيق أهداف التعلم، فنظرية الذكاءات ) اليوميات
املتعددة تزود املدرس بطريقة يتأمل فيها أفضل أساليب التدريس، 

رق، وملاذا تؤدي عملها ومتكنه من التعرف على كيفية عمل هذه الط
بدرجات متفاوتة مع تالميذ القسم الواحد، وتساعده كذلك على أن 
يوسع ويطور طرق تدريسه وتفسح له اجملال ألن ينتقل من طريقة إىل 
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                       ُ                            أخرى بطريق مرنة دون أن ي شعر تالمذته بالعجز أثناء حل 
                                        ً               املشكالت، فنظرية الذكاءات املتعددة تضم دائما  ما يقومون به 

درسون املتميزون وحتملهم ألن يتعدوا النص والسبورة إىل إيقاظ امل
، 2003: جابر(عول املتعلمني وتنشيطها ملا يتناسب وأهداف التعلم

؛ ويعرض اجلدول أدناه ملخص للطرق السبعة يف التعليم وفق )66

، )Gardner,1983(جاردنرنظرية الذكاءات املتعددة اليت اقرتحها 
، وكذلك 2004 البدور، و)Armsrong,2008(أرمسترونغو

كما ) 2013الشامي وآخرون،(األنشطة التفاعلية القائمة عليها
  :يلي

ا العامل ا نو أ يبني ):01(رقم الجدول    لكل نوع التعلم املناسبة أنشطةو   جاردنرع الذكاءات السبعة اليت جاء 
 أمثلة على أنشطة التعلم  نوع الذكاء

  .اب الكلمات، القصة، كتابة اجملالتاحملاضرات، النقاش، ألع  اللغوي

  .العصف الذهين، حل املسائل، التجربة العلمية، احلساب العقلي، األلعاب الرقمية  الرياضي املنطقي

  .متثيل مرئي، نشاطات فنية، ألعاب ختيلية، ختطيط عقلي، املرئيات من صور ورسومات  الفضائي، املكاين

  .ياضية، أنشطة اللمس، مناذج االسرتخاءالدراما، التمارين الر   اجلسمي احلركي

  .األغاين واألناشيد، عزف األحلان، تأليف األغاين واألحلان  املوسيقي

  .احملاكاة، حلقات النقاش، فرق العمل، جتمعات اجتماعية، لعب الدوار  االجتماعي

  .تعليمات فردية، دراسات منتقاة، خيارات يف اجملاالت الدراسية، تقدير الذات  الذايت

  
  :تخطيط درس وفق نظرية الذكاءات المتعددة

يستخدم عند تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة على أي منهج 
تعليمي جمموعة متنوعة ومرنة من اسرتاتيجيات التدريس، ألن هذه 
                ً                                        النظرية متثل منوذجا  للتعليم بدون قواعد حمددة عن املطالب اليت 

ها، فيستطيع املدرس تقتضيها املكونات املعرفية للذكاءات نفس
مبوجبها أن خيتار من أنشطة التعلم اليت يراها مناسبة ملتعلميهم واليت 
تتفق مع فلسفتهم الرتبوية اليت تؤكد أن األطفال ال يتعلمون بنفس 
الطريقة، كما تقرتح النظرية جمموعة من األطر اليت ميكن أن يقوم 

     ً            سياقا  ميكن للمربني عليها املناهج التعليمية اجلديدة، فهي بذلك توفر 
بواسطته معاجلة أي حمتوى أو موضوع، وأن ينموا على األقل سبع 
طرق لتدريسه، وذلك وفق خطط لدروس يومية، ووحدات أسبوعية 
أو شهرية، أو برامج سنوية على حنو ميكن أكرب شرحية من التالميذ 
م؛ وتتم عملية تطوير  إن مل نقل مجيعهم من تنمية أقوى ذكاءا

ج التعليمي وفق هذه النظرية من خالل ترمجة املادة املدرسة من املنه
ً                             ذكاء إىل آخر، فاللغة العربية مثال  ختتلف عن اللغة األجنبية ترتجم                                
إىل نظام رمزي لغوي وإىل ذكاءات أخرى كالتعبري واملوسيقى والرموز 

  . املنطقية والتفاعالت االجتماعية والروابط الشخصية

رس ما باستخدام الذكاءات املتعددة وفق          ً        ويتم عمليا  ختطيط د
  :اخلطوات التالية

حتديد هدف الدرس أو املوضوع اخلاص مبنهاج تعليمي على  -
نطاق واسع أو برنامج لتحقيق أهداف تعليمية حمددة أو خطة 

 .تعليم إفرادية لتلميذ واحد

وضح جمموعة من األسئلة املفتاحية خاصة بالذكاء املتعدد  -
 .حسب اهلدف

األسلوب املناسب والوسائل التعليمية املتاحة حسب  اختيار -
االسرتاتيجيات احملددة األكثر مالءمة، مع التفكري يف البدائل 

 . األخرى اليت ميكن أن تكون مالئمة ومل يتم ذكرها يف املنهاج

وضع قائمة باملداخل احملددة للموضوع املراد معاجلته مثال عرض  -
فكرة  20ف على األقل شريط فيديو عن سقوط املطر واستهد

 .بالنسبة لكل ذكاء باستثارة التفكري بالعصف الذهين

اختيار أنشطة مالئمة من قائمة األفكار اليت مت ختطيطها من  -
 .قبل، واملناسبة حسب املوقف التعليمي واملوضوع املراد معاجلته

وضع خطة متسلسلة باستخدام املداخل املختارة لدرس واحد  -
ص يوم واحد من أيام األسبوع لكل ذكاء واهلدف منه، كأن خيص
 .من الذكاءات السبعة
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  .درس احلساب :   ً مثال  
اجلمع (تعلم التالميذ إجراء العمليات احلسابية البسيطة :الهدف منه

  ).والطرح والضرب
الذكاء اللغوي يستمع التالميذ لقراءة املعلم وشرحه  السبتيوم 

عمليات الناقصة على  ويقرؤون التعاريف واألمثلة ويكملون اجلمل وال
  .كراريسهم
الذكاء املكاين يدون املعلم على السبورة عمليات  األحديوم 

حسابية خمتلفة يف وضعيات خمتلفة أفقية، عمودية، وباستخدام 
أشكال ورسومات تدل على األعداد وعلى نواتج كل عملية على 

  .حدة
أن  الذكاء اجلسمي احلركي يطلب املعلم من التالميذ االثنينيوم 

ً                  يستخدموا أجسامهم ليكونوا أرقاما  وأشكاال  لعالمات العمليات         ً                              
  . احلسابية

الذكاء املوسيقي يؤلف املعلم أناشيد تتضمن  الثالثاءيوم 
عمليات حسابية وطريقة إجياد ناتج كل عملية ويطلب من التالميذ 

  .  ترديدها وحفظها
ذ جمموعات الذكاء الرياضي يكون املعلم مع التالمي األربعاءيوم  

تتألف من أعداد التالميذ يف وضعيات خمتلفة حسب العملية املراد 
إجراؤها، كما ميكن االستعانة بأشكال أو أشياء أو جمسمات بدال 
  .من التالميذ وتصنيف جمموعات بواسطتها حسب الوضعية املطلوبة

الذكاء االجتماعي يكون املعلم مع تالميذه  الخميسيوم 
ً  احملدود وبالتساوي، ويعني على جمموعة ممثال  جمموعات ذات العدد                                    

ا  يعينه أفراد اجملموعة ويقدم هلم وضعيات حسابية خمتلفة ليقوموا 
وخيلق بينهم جو من التنافس ويشجعهم على العمل اجلماعي من 

  .خالل تقدمي الدرس يف شكل مسابقة بني اجملموعات
ن الذكاء الشخصي يطلب املعلم من تالميذه أ السبت يوم

            ً                                                 يقرتحوا أعدادا  خمتلفة ويقوموا بإجراء عليها عمليات خمتلفة، أو أن 
يطلب من كل واحد منهم أن يعيد سرد وضعية صادفته أثناء جتوله 
مع أفراد أسرته أو أثناء ذهابه لشراء شيء ما، ويشرح لزمالئه ما قام 

  ).      82-76، 2003: جابر(به هو أو صاحب احملل أثناء الشراء
 :ظرية الذكاء المتعدد في تدريس ذوو صعوبات التعلمتطبيق ن

 Kirk &Gallagher, 1986كيرك وجالجرأشار كل من 
إىل أن مفهوم صعوبات التعلم يقوم على تفاوت القدرات لدى الفرد 
الواحد ما يعين أن كل فرد لديه جوانب ضعف وميتلك جوانب قوة، 

لألطفال ذوو فنظرية الذكاءات املتعددة جتعل املعلمون ينظرون 
صعوبات التعلم كأشخاص ميتلكون كغريهم نواحي قوة يف جماالت  
م كالفن واملوسيقى والرياضة البدنية وبرجمة  كثرية من ذكاءا

الكمبيوتر وغريها من القدرات اليت ميكن استثمارها يف تعليمهم 
األكادميي، كما جتعلهم ينوعون يف األنشطة واملواقف التعليمية اليت 

ا حىت يف الدرس الواحد، مما يتيح لكل متعلم يواجه يستخدمو 
صعوبة يف التعلم يف حمال ذكاء معني يف القسم فرصة االستفادة من 
أنشطة التعلم اليت تتوافق مع نوع ذكائه املرتفع من خالل استخدامه 
لطرق بديلة تستثمر ذكاءاته األكثر قوة، فمثال يالحظ أن املتعلم 

يف الرياضيات قد تؤثر هذه الصعوبة على  الذي لديه صعوبات تعلم
جزء صغري من ذكائه الرياضي يتمثل يف إجراء عمليات حسابية تاركا 
اجلوانب األخرى من إمكانيات هذا الذكاء دون تضرر، ما يسمح له 
استخدام احلاسبات كبديل يساعده يف التغلب على صعوبة التعلم 

  ).188، 2008: طارق، ربيع(لديه
ل فإن أفضل األنشطة التعليمية اليت تصلح يف وعلى أية حا 

التدريس لذوي صعوبات التعلم وفقا لنظرية الذكاءات املتعددة هي 
                    ً                                 تلك األنشطة األكثر جناحا  مع األطفال العاديني، ولكن االختالف 
ا الدروس تشكيال  خاصا  حىت  ً     ً     بينهما يكون يف الطريقة اليت تشكل                                               

ؤالء الطالب، وإن عمل برنامج تالئم احلاجات والفروق الفردية هل
تعليمي خاص هو االختيار العالجي املفيد للطالب الذين يعانون 
من صعوبات التعلم، يراعى أثناء إعداده نوع اإلعاقة التعليمية اليت 
يعاين منها الطالب والقدرات املناسبة احلالية للطفل وصعوبات التعلم 

األخصائي النفسي اليت يعاين منها، ويكون ذلك بالتعاون بني 
واملدرس واألسرة، فيجب على اآلباء أن يتفهموا طبيعة مشاكل 
أبنائهم وان يساعدوا املدرسة يف بناء برنامج عالجي شامل لكل 
نواحي التعلم هلؤالء األبناء بعيدا عن التوترات النفسية؛ فمن املمكن 
لطفل يعاين من صعوبات التعلم أن جيد صعوبة يف التقاط أو إلقاء 
الكرة، بينما ال جيد أي صعوبة يف السباحة ولذلك جيب على اآلباء 
أن يفهموا هذه النقاط واملواضيع حىت يستطيعوا أن يقللوا من معاناة 
وقلق األبناء ويزيدوا من فرص النجاح لديهم وعمل الصداقات وتنمية 
احرتام الذات؛ والتاريخ بالعديد من احلاالت اليت كانت تعاين من 

خاصة، ولكنها متيزت يف جمال أو أكثر واستطاعت أن  احتياجات
  :تتغلب على ما تعانيه من صعوبات ومنها

كانت تعاين من صعوبات التعلم ولكنها تفوقت يف   أجاثا كريستي
  .الذكاء اللغوي

كان يعاين من صعوبات التعلم ولكنه تفوق يف   ليوناردو دافينشي
  .الذكاء املكاين

ضعف مسعي ولكنه تفوق يف الذكاء  كان يعاين من  توماس أديسون
  .املنطقي
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كان يعاين من اضطرابات يف التواصل ولكنه تفوق يف الذكاء   أرسطو
  .الشخصي
  .كان يعاين من الصمم ولكنه تفوق يف الذكاء املوسيقي  بيتهوفن

كان يعاين من اضطراب يف التواصل ولكنه تفوق يف   ونستن تشريشل
  .الذكاء االجتماعي
كان يعاين من اضطرابات سلوكية وانفعالية ولكنه  تشارلز داروين

  .تفوق يف الذكاء الطبيعي
كانت كفيفة وصماء ولكنها تفوقت يف الذكاء   هيلين كلير
  ).173، 2003: جابر(الشخصي

كان يعاين من إعاقة بصرية ولكنه تفوق يف   عباس محمد العقاد
  .الذكاء اللغوي والشخصي

ط التحدي ليخط التاريخ وغريهم كثريين ممن عاشوا نفس أشوا
م يف كل مكان حىت بعد مفارقتهم للحياة؛ وقد  أمساءهم وتردد إجنازا

دف  (Armestrong,1987)أرمسترونغالحظ  يف دراسته اليت 
قياس الذكاءات املتعدد لذوي صعوبات التعلم أن طلبة ذوو 

صعوبات التعلم قد أظهروا قدرة على اإلبداع واالبتكار يف جماالت 
بالتقليدية كربجمة احلاسبات اآللية، األمر الذي جعله يدعو إىل  ليست

م،  إعطاء أصحاب هذه الفئة رعاية وعناية خاصة تناسب قدرا
بالتايل توفري نطاق أوسع للتعامل معهم بتنويع أساليب واسرتاتيجيات 
تعليمهم وتقييمهم، هذا ما دفعه إىل اإلحلاح يف طلبه بضرورة 

ً                   التعلم بدال  من صعوبات التعلم استخدام مصطلح فروق  : محدان(         
، فالطفل الذي يعاين من صعوبات التعلم كما هو )64، 2006

مستخدم كمصطلح دال على أنه يعاين من نقص جيب أن ينظر إليه 
من زاوية وجود فرق بينه وبني غريه يف حمصلة ذكاءاته املتعددة، 

عله يرتقى ليكون ومساعدته على تنمية األنواع املختلفة من ذكاءاته جت
ً                                                مثل غريه، بدال  من أن ننعته مبصطلح قد يزيد من معاناته ونساهم يف             
اضمحالل ما بقي لديه من قدرات، يعرض اجلدول التايل مؤشرات 

ا العامل  واملنطقة  جاردنركل نوع من الذكاءات السبعة اليت جاء 
ية اليت تستثار عند استعماله يف الدماغ، واالسرتاتيجيات التعليم

  .املناسبة له
  .الدماغ، واالسرتاتيجيات التعليمية املناسبةبمؤشرات كل نوع من الذكاءات السبعة واملنطقة اليت تستثار عند استعماله  يبني ):02(رقم الجدول

كاء
الذ

مناطق الدماغ   مؤشرات التفوق فيه  مميزات أصحابه  
  المسئولة

أنشطة التعلم 
  المناسبة

وي
اللغ

  

ة في أوقات الفراغ ويحبون يستمتعون بالقراء
 .الكتابة

 ....لديهم ذاكرة جيدة لألسماء واألماكن

 يؤلفون الحكايات ويقصون القصص بمهارة

معنى لها  يحبون قراءة القصائد التي ال
  .والكلمات والجمل الطويلة والصعبة النطق

 .تهجى الكلمات شفويا او كتابيا بسهولة

حب القراءة وكتابة القصص ويرويها 
 .ل جيدبشك

االستمتاع بأشكال اللغة الصوتية والصور 
 .البيانية اللغوية

  .تذكر الحقائق بسرعة

المناطق 
المسئولة عن 
إصدار الكالم 

المنطوق 
  ).بروكا(

الترديد والتكرار، 
القراءة والمطالعة،  
الكتابة والتأليف، 
السرد القصصي، 
األلغاز اللغوية 
وألعاب الكلمات، 

  ...العصف الذهني،
الر 

قي
منط
ي ال

اض
ي

  

يتعرفون على األنماط المجردة ويدركون 
 .العالقات

يعملون على حل المسائل الحسابية الكبيرة 
 .والمعقدة والرموز بسرعة

 .يستخدمون الكمبيوتر بمهارة

يقضون معظم أوقاتهم في حل األحجيات 
  . وممارسة األلعاب االستراتيجية كالشطرنج

 .كثرة طرح األسئلة حول ألية العمل

 .           ً                  إظهار نجاحا  في المواد العلمية

 .                             ً إجراء العمليات الحسابية ذهنيا  

االستمتاع باأللعاب االستراتيجية والعقلية 
 .والتجارب العلمية

حب استكشاف الحقائق والروابط 
  . المنطقية بين األشياء

الفص الجداري 
األيمن، الفص 

األمامي 
  .األيسر

العصف الذهني، حل 
المسائل الرياضية، 

التجارب  اءجر إ
العلمية، الحساب 
العقلي، األلعاب 

  .الرقمية واأللغاز

اني
مك
، ال
ائي
فض
ال

  

 .يتخيلون أثناء القراءة أو االستماع

 .يقرؤون األشكال البيانية والخرائط بسهولة

يستمتعون بمشاهدة األفالم والصور 
 .الفوتوغرافية

 .االستمتاع بالرسم والتلوين

 .رسم صور واضحة لألشياء في ذهنه

حب دراسة الخرائط والرسوم البيانية 
ويتفوق في المواد المتعلقة بها  

الفص الجبهي 
والجداري 

وابط والر 
  .بينهما

التصوير الفوتوغرافي، 
النشاطات الفنية، 
ألعاب تخيلية 
واأللغاز البصرية، 
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 .يستغرقون في أحالم اليقضة

 .يستمتعون بالمتاهات ويتقنون حلها

  .يشاركون ويندمجون في الصور الفنية

 .كالجغرافيا

قوة المالحظة، و تحديد مواقع األشياء، 
  . والتعرف على االتجاهات

الصور والرسومات 
  .والمرئيات

ركي
الح

مي 
جس

ال
  

يستخدمون لغة الجسد لنقل األفكار 
 .يتقنون األلعاب الرياضيةو  واالنفعاالت

 .يحاكون بشكل ذكي حركات اآلخرين

هم تلميحات يتذكرون األشياء بسرعة عند إعطائ
 .حركية

  . يظهرون مهارات في الحرف اليدوية

 .االشتراك في األلعاب الرياضية

استخدام الحركات الجسدية وتعبيرات 
 .الوجه إليصال المعلومات وللتعبير

الحركة بسهولة في المحيط والقدرة على 
  .المهارة في الحركات اليدويةو  التوازن

المخيخ، العقد 
األساسية، 

القشرة 
  .يةالحرك

الدراما والتمثيل 
والمسرح، التمارين 
الرياضية، أنشطة 
 اللمس، االسترخاء،

استخدام لغة 
  .الجسد

قي
وسي
الم

  

 .تذكرون األلحان بسهولة

 .يجمعون األسطوات واألشرطة

يحبون وجود خلفية موسيقية أثناء الدراسة أو 
 .العمل

  .يقاعاتاإليدندنون وينقرون 

 .العزف على اآلالت الموسيقية

 .ذكر األلحان الموسيقية بسهولةت

ستمتاع باالستماع إلى الموسيقى، اال
 . والمزج بين األلحان

  .تأليف األلحان والغناء بشكل تلقائي

الفص الصدغي 
  األيمن

األغاني واألناشيد، 
عزف األلحان،تأليف 
جديد منها، األلعاب 

  .الموسيقية

علي
لتفا
ي، ا

ماع
الجت

ا
  

 .لديهم العديد من األصدقاء

ؤون نوايا األفراد ودوافعهم ويتفاعلون معهم يقر 
 .بسرعة

 .يشاركون في األنشطة و األلعاب الجماعية

  .يتعاطفون مع اآلخرين ويتفهمومنهم

قضاء معظم األوقات في ربط عالقات 
 .اجتماعية مع اآلخرين

 .تنظيم أنشطة اآلخرين والتأليف بينهم

 .حب االنضمام إلى النوادي والجمعيات

  .ائد كلما أتيحت الفرصةأخذ دور الق

الفص األمامي 
  والجداري

المحاكاة، حلقات 
النقاش، العمل 
الجماعي التفاعلي،  
لعب األدوار، 

  .العصف الذهني

صي
شخ

، ال
اتي
الذ

  

يتمتعون بإحساس قوي لألنا وبقدراتهم الذاتية 
 .ومهاراتهم الشخصية

 .لديهم ثقة كبيرة بالنفس

  .يفضلون األعمال الفردية

الستقاللية في التصرف الشعور با
 .واألفكار

 .القدرة على وصف المشاعر الداخلية 

 .الدافعية داخلية لعمل األشياء

حدس قوي والقدرة على تحديد 
  .األهداف

الفص األمامي 
والصدغي 

خاصة نصف 
  .الكرة األيمن

البرامج واأللعاب 
الفردية، دراسات 

االهتمامات 
والهوايات، خيارات 
دراسية، تقدير 

  .الذات
  

وعليه فنظرية الذكاءات املتعددة ابتعدت عن مفهوم الذكاء 
األحادي التقليدي وتعده إىل متييز أنواع من الذكاءات اإلنسانية 
متعددة، يستخدم اإلنسان يف حياته اليومية جمموعة من أنواع 
الذكاءات السالفة الذكر عند إقدامه على أداء أية مهارة أو نشاط ما 

ور الذكاءات باختالف املهمة والفروق الفردية ختتلف فيه نسبة ظه
بني األفراد حسب ما حيدده هذا النشاط من مهارة وقدرة عقلية 
ً                                          ألدائه، فالرياضي مثال  يعتمد على الذكاء الرياضي إلجناز عمله وعلى                    

  .الذكاء االجتماعي والذايت على تقدمي ونشر عمله
  
  

  المراجع
، 1، طالمتعددة والفهمالذكاءات ) 2003(جابر، عبد احلميد  -

  .القاهرة ، دار الفكر العريب
تصميم أنشطة إلكترونية ) 2013(مجال الدين، الشامي وآخرون -

وفق نظرية الذكاءالمتعدد في مقرر تربية الموهوبين وأثرها على 
، التحصيل والدافعية نحو التعلم لدى طلبة جامعة الخليج العربي

الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر الدويل 
  .عن بعد، الرياض

، الدافعية والذكاء العاطفي) 2006(حسني، أبو رياش وآخرون  -
  .، عمان، دار الفكر1ط
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الحقيبة التدريبية الذكاء المتعدد في )  س. ب(خالد، عاشور  -
  .، اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليمالتربية والتعليم

فاعلية برنامج تعليمي ) 2006(صباح ،حسن محدان العنيزات  -
، أطروحة دكتوراه يف الرتبية اخلاصة قائم على نظرية الذكاء المتعدد

  .غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان
الذكاءات ) 2008(طارق، عبد الرؤوف عامر وربيع، حممد  -

  .، عمان، دار اليازوري العلميةالمتعددة
، الفروق الفردية وصعوبات التعلم) 2008(نبهان  حيي، حممد -

  . عمان، دار اليازوري العلمية
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 الصحافة المكتوبة بالجزائر واقع  الممارسة اإلعالمية  في

  رابحي مداحية  
.العلوم االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامنكلية .طالبة دكتوراه،  شعبة علوم اإلعالم و االتصال

   

ا الصحافة  تعترب اجلزائر أول بلدان العامل الثالث اليت نشأت 
السياسية الوطنية أثناء نضاهلا من أجل االستقالل مما أفضى عليها 

ومن املعلوم أن الصحافة ظاهرة  ،طابعا سياسيا دعائيا بالدرجة األوىل
ا اال ستعمار إىل اجلزائر وذلك قصد إقناع املسلمني أن أحسن جاء 

من وسيلة  بدالوسيلة للدفاع عن حقوقهم هي وسيلة الصحافة 
وأول جريدة ظهرت آنذاك هي جريدة املنتخب سنة . السالح
مث انتقلت هذه األخرية من الشرق  ،بالشرق اجلزائري 1982

قطب النخبة املثقفة اجلزائري إىل اجلزائر باعتبارها املدينة اليت تست
كما أن معظم اجلرائد كانت تصدر أثناء هذه الفرتة باللغة   ،اجلزائرية

الفرنسية فلم تستعمل اللغة العربية إال ناذرا وذلك حسب الوضع 
والذي ألغى امللكية اخلاصة لوسائل  1988القانوين لإلعالم سنة 

ل خاص كما فرض الكتابة باللغة العربية ووضع برنامج عم  .اإلعالم
فظهرت العديد  ،لتحسني وضعية اإلعالم من الناحية املادية والنوعية

من اجلرائد املتخصصة آنذاك يف شىت امليادين ولكن يبقى هذا خطوة 
أساسية اتبعتها اجلزائر ملأل الفراغ املوجود يف هذا امليدان والذي بدأ 

ستمر يظهر بعد أن تغري الوضع الثقايف واالجتماعي يف اجلزائر وقد ا
هذا الوضع إىل غاية ما بعد االستقالل ملا متيزت به هذه الفرتة من 
تغري يف النظام من نظام رأمسال إىل نظام اشرتاكي وظهور ما يسمى 
بالتعددية السياسية يف اجملال السياسي واليت تبعتها التعددية اإلعالمية 

ي حيث اقتصرت هذه الفرتة على التكوين األكادمي، يف جمال اإلعالم
فيما خيص اإلعالم والذي كان حتت إشراف املؤسسة الوطنية العليا 

إذ كرست اجلزائر جهودا يف التنمية االقتصادية والسياسية  ،للصحافة
وهذا ما استوجب على مجيع املؤسسات الوطنية مبا فيها اإلعالمية أن 

فأصبح الصحفيون  .توجه جهودها حنو حتقيق اهلدف املتعلق باإلعالم
على األخبار التنموية اليت قد ال تتوفر فيها معايري القصة  يركزون

اخلربية اليت جتدب القراء من جهة ومن جهة أخرى وضع هذه 
نقص املعلومات لدى الصحفيني وخاصة لاألخبار يف إطار حمدد نظرا 

ديدات بالقتل  هأثناء العشرية السوداء وما واجه الصحفيون من 
ا احلال إىل أن هدأت األوضاع وبقي األمر على هذ .والتعذيب

وأنشأت معاهد خاصة باإلعالم واالتصال بكل فروعها وأصبح 
التكوين يف هذا اإلطار يدرس يف اجلامعات كتخصص بثالث 

  . دكتوراه -ماسرت -ليسانس :مستويات

ويف حماولة منا لتأصيل اخلربة العلمية وتوظيف التحصيل 
بحوث والدراسات السابقة األكادميي يف ظل ما توصلت إليه نتائج ال

وتأثرها باألداء املهين واإلعالمي من جهة سواء املتعلقة مبا تبدعه 
من خرجيي املعاهد األخرى هلذه املهنة اليت  الطاقات الشبانية
مبهنة املتاعب والبد أن مجاهلا و متيزها يف املشقة  أصبحت تلقب

لعلمية لدراسة لربط بني اجلوانب النظرية والو  .والتعب الكامنني فيها
 كذا حديثنا عن حرية التعبري  ،والواقع القائم باإلعالم يف اجلزائر

وأخالقيات املهنة الصحفية جيدر بنا اإلشارة إىل النقائص اليت هلا 
عالقة باملهنة وظروف ممارستها كون أن الصحفيني إلتحقوا باملهنة 

خبايا مما ال يسمح هلم مبعرفة  ،دون أن يتدربوا يف هذه املؤسسات
باإلضافة إىل صعوبة الوصول  ،وضرورات وصعوبات املهنة الصحفية

إىل مصادر املعلومات مما جيعل املمارسة صعبة يف هذا امليدان كما 
تعترب دراسة التكوين األكادميي يف جمال علوم اإلعالم واالتصال يف 
اجلامعات اجلزائرية من أهم مداخل الدراسات السوسيولوجية 

تصال اليت ترتكز على حتليل املفهوم العام للقائم للقائمني باال
باالتصال من خالل أداء مكوناته املهنية املتخصصة واملتعددة داخل 

وبصفتنا باحثني يف هذا اجملال أردنا معرفة ، املؤسسة اإلعالمية
رجل إعالم حمرتف  اىل األسباب والدوافع اليت حولت هذا األخري

مية بدقة يف إطار وسائل اإلعالم قادر على إيصال الرسالة اإلعال
ومن هذا املنطلق فإن حمور دراستنا  .عامة والصحافة املكتوبة خاصة

ركز على دور التكوين األكادميي يف خلق األداء املهين واإلبداع الفين 
لدى الصحفي داخل املؤسسات الصحفية وعلى هذا األساس نطرح 

  :اإلشكال التايل
 ؟ ية يف الصحافة املكتوبة باجلزائرما هو واقع املمارسة اإلعالم  

  :درج حتت هذا اإلشكال جمموعة من التساؤالتينو 
  فيما يتمثل اآلداء املهين للصحفي يف املؤسسة الصحفية باجلزائر؟

  من أين يستمد الصحفي أداءه املهين؟  
 دور يف خلق اإلبداع  اإلعالماألكادميي يف  تأهيلهل ال

  لصحفية وكيف ذلك؟الصحفي لدى الصحفيني باملؤسسة ا
 ها الصحفي هاجو اليت ي والصعوبات القانونية ما هي العراقيل

  داخل املؤسسة الصحفية؟
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  :مفهوم الممارسة اإلعالمية
أو ما يعرف باألداء املهين أو التدريب الصحفي وهو نشاط 
خمطط  يهدف إىل إحداث تغريات يف الفرد واجلماعة وهاته التغريات 

ويقصد به كذلك اكتساب  ،جتاهات واملهاراتتتناول املعلومات واال
القدرات وصقل اخلربات بإجابة العمل واحلصول على اخلربات 

العمل عن طريق التطبيق العملي ملا درس نظريا  االعلمية ملمارسة هذ
  )1(.من خالل املمارسة الفعلية

واملقصود باملمارسة اإلعالمية على مستوى الدراسة هو إنتاج 
ومجع املعلومات واحلقائق من ، منذ أن تكون فكرة املادة الصحفية

مصادرها ونعاجلها يف شكل معني وعرضها على صفحات اجلريدة يف 
  .شكل جذاب ومشوق

  :مفهوم التكوين األكاديمي في علوم اإلعالم واالتصال
هو ذلك املقرر الدراسي الذي تنتهجه اجلامعات اجلزائرية يف 

ختلف اجلذور األكادميية لعلوم تكوين الطلبة من خالل تزويدهم مب
وتوجيههم  هادات التعليم العايلاإلعالم واالتصال للحصول على ش

  .إىل احلياة العملية
  :المكتوبة ماهية الصحافة

مسيت الصحافة نسبة إىل الصحيفة وهي جمموعة من الصفحات 
تصدر يوميا أو يف مواعيد منتظمة تتضمن األخبار السياسية 

اواالقتصادية واالجت واملزاول للصحافة  ،ماعية والثقافية وما يتصل 
يسمى صحفيا بكسر الصاد أو صحفيا بضم أو فتح الصاد 
والتسمية يف أساسها من صفحة أو صحيفة أي إحدى وجهي الورقة 

أما باللغة  .املكتوبة وهي التسمية األكثر مالئمة إىل عامل الصحافة
وهي إحدى  Journalمن أصل  Journalismeالالتينية فتسمى 
" Newspaper"وباالجنليزية  الفرنسية أي يوم Jourمشتقات كلمة 

" News"وهي كلمة من الكلمات االجنليزية املركبة تعين األوىل 
  )2(.وتعين جمرد ورق" paper" والثانية 

هي تلك اجلرائد واجملالت اليت تكون أكثر املواد املنشورة فيها 
تم بنشر أخبار اجملتمع احمللي حملية أو واردة من مصادر حملية فه ي 

 .البناءة والقومية ويتم توزيع هاته الصحف غالبا يف أوساط حملية

  :مفهوم أخالقيات اإلعالم
   :عام ألخالقيات االتصال بشكل"  أندرسون"ـ تعريف 1

ا املعايري اليت توجه املشاركني يف النشاط االتصايل أو اليت ميكن  إ
 .حلكم على النوعية األخالقية لالتصالأن يستخدمها الناقد يف ا

 
 
  

   :ألخالقيات الصحافة" إيليوت" و" كوهين" تعريف ـ 2
ا ذلك الفرع من األخالقيات املهنية الذي ي ناول املشكالت تبأ

املتصلة بسلوك الصحفيني واحملررين واملنتجني ومجيع املهنيني الذين 
  .يعملون يف إنتاج األخبار وتوزيعها

وغ تعريفا إجرائيا ملفهوم أخالقيات اإلعالم وميكن أن نص
ا جمموعة من املبادئ والقيم اليت تضبط التزام  اإلسالمي بأ

بالسلوك احلسن سواء يف شخصيتهم ) أفرادا ومؤسسات(اإلعالميني 
أو يف عملهم اإلعالمي وحتدد املسؤولية األخالقية لإلعالم حنو 

   )3(.نة وترسم إجراءات تفعيلهااإلسالم  واألمة اإلنسانية واجملتمع وامله
  :تاريخ الصحافة المكتوبة

  :ـ الصحافة في أوربا .1
ارتبط تطور الصحافة املكتوبة بالتقدم الذي أصاب الصناعة 
والتجارة يف كل مرحلة من مراحل تطورها حيث بدأت الصحافة 

 ،وجاءت إىل فرنسا وإجنلرتا 16أواخر القرن  يف احلديثة يف إيطاليا
الصحف اليت عثر عليها آنذاك يف مدينة سرتاسبورغ سنة وكانت أقدم 

تعترب أول دولة أصدرت صحيفة رمسية عندما توىل و  .1906
السلطة يف فرنسا حيث أدرك فائدة الصحافة فأسس  "ريشيليو"
 أي ومل تظهر" La gazette de France" وعرفت باسم " الجازات"

لزمن، فازدهرت صحافة حرة يف أوربا إال بعد انقضاء قرنني من ا
،  18الصحافة األدبية يف هولندا وظهرت الجازات اهلولندية يف القرن 

كما أثبتت الرقابة على الصحافة اإلجنليزية واحتلت الصحافة يف 
وأخذ تأثريها يتزايد، فاحلرية كانت العامل الرئيسي  1966أوربا سنة 

 يف تطور الصحافة إىل جانب تطور الطباعة وقد ظهرت أول صحيفة
ويف فرنسا " The Daily corrent"  باسم 1702يومية إجنليزية عام 

 Journal de paris"باسم  1977صدرت الصحافة اليومية عام 
دي "و كان إمييل  ميز يف بريطانيااسادت الت 19و يف القرن ، )4("

أول صحفي فرنسي يبيع الصحف بثمن رخيص ويرفع " جريواردن
العصر الذهيب للصحافة  19كما كان القرن ،  )2(عدد نسخها 

األمريكية بفضل تطور الثورة التكنولوجية يف الواليات املتحدة ومن 
هنا بدأت األموال تستثمر يف حتقيق األرباح خالل الفرتة ما بني 

  )5( .1900ـ  1870
  :الصحافة في الوطن العربيـ 2
  :الصحافة في مصر-1

مها نابوليون عرفت مصر الصحافة أثناء احلملة العلمية اليت أقا
كذلك    "Le courrier de l’Égypte" الفرنسي فأصدروا صحيفة 

بعد جالء "  La decade l’egyptienne" صحيفة العشرية املصرية 
  .الفرنسيني عن مصر
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أصدرت أول صحيفة مصرية الواقع يف عهد حممد علي وأول 
لعبد اهللا أبو " وادي النيل" صحيفة أصدرها مواطن مصري كانت 

كوكب الشرق، األهرام، : د كما صدرت الكثري من الصحفالسعو 
  )6(اخل... اجلهاد، البالغة

  : الصحافة في لبنان-2
كما نشأت الصحافة يف لبنان على يد األفراد ال احلكومات 

وظهرت فيما بعد العديد من " حديقة األخبار"وأول صحيفة كانت 
ار، األسبوع ال"الصحف باللغة العربية    ".عريب والصياداألنوار، األ

  :الصحافة في سوريا-3
فكانت اجلريدة الرمسية  1865وأول عهد للسوريني بالصحافة  

الفورات، دمشق، امليام، "باسم سوريا وأنشأت عدة صحف بعدها 
  ".اإلتاء، األهايل، اجلهاد

  :الصحافة في المملكة العربية السعودية-4
ى سنة ، القر 1916أول صحيفة هي صحيفة حجاز القبلة سنة 

عكاظ، املدينة، اجلزيرة، : "وصدرت صحف أخرى حاليا 1924
  ) 7(."الشرق األوسط

  :الصحافة في الجزائر -5
عرفت الصحافة اجلزائرية يف عهد االستعمار ازدهارا نسبيا إذ 

صحيفة وهذه األصناف مل تظهر يف وقت  150بلغت أكثر من 
فة ، صحا1847الصحافة احلكومية : واحد بل جاءت متتالية

  .1930، الصحافة الوطنية 1882أحباب األهايل 
  : الصحافة الحكومية

ا الصحافة ذات اإلشراف الفرنسي بواسطة ممثلها يف  تقصد 
" املبشر"مثل  مباشر غري اجلزائر وهذا اإلشراف قد يكون مباشرا أو

والصحافة احلكومية مل  "النجاح"و "كوكب إفريقيا"وغري مباشر مثل 
للوضع القانوين الفرنسي الذي ال يسمح بامتالك  تعرف تعددا نظرا

 1847الصحف إال أن هاته الصحافة استمرت وبدأت تظهر سنة 
وذلك بإصدار جريدة املبشر أثناء الثورة التحريرية واليت كانت واسطة 
بني السلطة واألعيان أو الوسطاء وكان توزيع هاته اجلريدة حمدودا إال 

  )8( .أن نفوذها كان عميقا
  :افة أحباب األهاليصح

كانت هناك مساندة من طرف الفرنسيني الذين استاءوا من 
السياسة االستعمارية إىل املسلمني اجلزائريني حىت ال ييأسوا من 
التواجد الفرنسي وهلذا مسيوا بأحباب األهايل وتعود جذورها إىل سنة 

تأسست مجعية بباريس باسم اجلمعية الفرنسية  1881ويف  1847
األهايل وصدرت أول جريدة بقسنطينة باسم املنتخب  حلماية

عزيز وجودها يف اجلزائر حيث عملت على خدمة فرنسا وت 1882

ـ منرب  1902جريدة األخبار : آنذاكظهرت العديد من اجلرائد و 
  )9(.1937ـ اجلزائر اجلمهورية  1927األهايل 

  : الصحافة األهلية
دا وتوزيعا وكانت ولقد أشرف عليها جزائريون متويال و حتدي

وكانت  1903، املغرب 1893بدايتها بصور جريدة احلق سنة 
بصدور كوكب إفريقيا و  1907االنطالقة احلقيقية للصحافة سنة 

  )10(.قد ارتبط بتاريخ احلكومة
وبعد أكثر من قرن من االحتالل الفرنسي نالت اجلزائر استقالهلا 

إىل املرة  )A ،De Beer،267:2004" (دي بري"م  1962عام 
مما أدى  1991األوىل اليت جنح فيها حزب جبهة االنقاد يف ديسمرب

  .لتدخل اجليش لتأجيل االنتخابات
 1979ولقد بدأت اجلزائر االستمتاع ببعض احلرية بعد دستور 

حزبا بعد ) 65(الذي أتاح التعددية السياسية وقد تشكل عدد 
ئريني السماح بتشكيل األحزاب وهذا ما يعكس عطش اجلزا

وقد " صحيفة يومية وأسبوعية) 630"(للمشاركة السياسية يف اجلزائر 
صحيفة فقط و قد رد اجلزائريون بتجنب ) 30(مت ختفيضها إىل 

  .الصحافة الرمسية لصاحل الصحافة اخلاصة اجلديدة
وهناك مست صحف يومية صادرة باللغتني العربية والفرنسية  

واليت حتظى بأكرب " األخبار"ة وهذه متلكها الدولة ومن بينها صحيف
نسخة ويبلغ التوزيع الكلي  400.000نسبة توزيع تصل إىل 

ماليني نسخة يف اليوم ، ويف عام  105للصحافة اجلزائرية حوايل 
صحيفة يومية ذات اجتاهات  18م كان باجلزائر عدد  2001

  .وموضوعات خمتلفة كاإليدز واجلنس والفساد والسياسة
من الدستور إىل سجن الصحفيني ) 144(دة وهذا و تشري املا

مع غرامات مالية كبرية ألي ) 01(إىل سنة ) 02(من شهرين 
عدوان على رئيس الدولة بالسب أو التشهري سواء بالكتابة أو بالرسم 
و يف أي وسط من األوساط اإلعالمية بالصوت  أو الصورة أو 

تداء تتضاعف الوسائل االلكرتونية أو غريها ويف حالة معاودة االع
العقوبة وحتسب هذه العقوبة أيضا على أعضاء الربملان أو اجليش أو 

وقد حكم على عدد من الصحفيني بالسجن ... أي مؤسسة عامة 
ومن بني القضايا اهلامة اليت تدور حول املناقشة يف الوقت احلاضر هو 

  )11( .دور اإلعالميني يف الدولة
  :المكتوبة في الجزائرواقع الممارسة اإلعالمية والصحافة 

تعرف الصحافة مبهنة املتاعب اليت يتحملها رجل اإلعالم يف 
سبيل احلصول على املعلومة بكل أنواعها احمللية، الوطنية، الدولية 
ألفراد اجملتمع حىت جتعلهم على اطالع مستمر مع ما حيدث من 

وما الصحفي اجلزائري إال مثال حي عن ذلك فقد . حوهلم يف العامل



  

466 

اجه هذا األخري جمموعة من الصعوبات واإلكراهات جعلته يغيب و 
  ).الصحافة املكتوبة(عن أدائه املهين وخاصة باملؤسسات الصحفية 

فالصحفي هو ذلك املخرب الذي جيمع ويكتب األخبار، واحملرر 
الذي يتم اخلرب وحيرره ويضعه يف الصحيفة وعلى الصحفي اإلملام 

ويعترب كذلك  )12(املواضيع اليت يريد نشرهاجبميع املعلومات املتعلقة ب
املراسل احمللي والصحفي األول املنتج لألخبار يف الصحافة املكتوبة 
واليت ينقلها عرب ذهنه ويده لتظهر بعد ذلك يف صفحات اجلريدة، 
وانطالقا من ذلك فاملراسل هو الصحفي املتواجد يف مكان احلدث 

اجد به، وتكون كل األحداث اليت فهو احمللل واملراقب ملوقع معني يتو 
  )13( .تقع به أحداث حملية جهوية وذلك من أجل املصلحة العامة

  :األداء المهني للصحفي و العوامل المؤثرة فيه
ا الصحافة املكتوبة لتطور  إزاء التطورات واملتغريات اليت شهد
دور الصحفي يف تغيري الرتكيب االجتماعي للمجتمع، أصبح الزما 

ذه املهمة املتمثلة يف البحث يف البحث عن  على كل من يعمل 
جديد كل يوم من أجل الوصول إىل احلقيقة، ومبا أن الصحفي ميارس 
مهنة املتاعب عليه التنقيب والتفتيش عن القضايا املشبوهة املؤثرة 
بشكل أو بآخر يف حياة املواطنني سواء احملليني أو خارج النطاق 

والكشف عنها . ها وحتليلها على األقلاحمللي وذلك خالل دراست
فطبيعة األخبار حتتم على الصحفي أن يكون مطلعا على األحداث 
اجلارية فكل صحفي جيب أن تكون لديه أحداث ما وصلت إليه 

ومما جيعل الصحفيني متميزين يف هذا  )14(املادة اليت يتعرض هلا،
يقدمونه اجملال هو دراستهم للموضوعات وإعدادهم اجليد لكل ما 

ويقوم الصحفي كذلك بإرسال اخلرب . قبل كتابة تقاريرهم وأخبارهم
املهم واستعماله كمقدمة أو ملخص هام للحدث كما جيب أن 
يكون حذرا وأن ينتبه بصفة خاصة عند إرسال أخبار حصل عليها 
سلفا، و يطلب عدم إذاعتها قبل توقيت حمدد لذا جيب على 

له و ذلك بعد أن تصدر الوثيقة لصحفي أن يراجع ما سبق أن أرس
باملركز الرئيسي وبسرعة، فأي تغيري يطرأ على النص هو ما ميكن أن 

ذا العمل معرفة نوع .حيدث اللحظة األخرية فيجب قبل قيامه 
  )15( .وسائل اإلرسال اليت ميكنه استخدامها يف مكان البحث

  :الصحفي بين الموهبة و الفن و العلم
العنصر األساسي يف صناعة  األساسييشكل الصحفي العنصر 

الصحافة فهو املسؤول عن مجيع املعلومات ومراجعتها واستكماهلا 
ولذلك جند أن رسالة . وصياغتها مث االختيار الصاحل للنشر منها

الصحفي بالنسبة ملسؤولياته وما يرتتب عليه من واجبات ما ينبغي أن 
في حيتل مركز يتمتع به من كفاءات وقدرات وموهبة، وألن الصح

ويبقى السؤال املهم من هو . القيادة والتوجيه بالنسبة للرأي العام
  )16(الصحفي وما هي حمدداته ووظيفته؟

 1970لسنة  76كما قصت املادة السادسة من القانون رقم 
مبصر بأنه يعترب صحفيا مشتغال من باشر بصفة أساسية و منتظمة 

تطبع يف اجلمهورية العربية مهنة الصحافة يف صحيفة يومية و دورية 
وكأن يتقاضى . املتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها
  .عن ذلك أجرا ثابتا بشرط أن ال يباشر مهنة أخرى

ويف اململكة العربية السعودية يقصد بالصحفي كل من اختذ 
الصحافة مهنة حترير وإصدار املطبوعات الصحفية، مهنة له ميارسها 

االحرتاف أو شبه االحرتاف، ويشمل العمل الصحفي  على سبيل
التحرير يف الصحف وإخراجها وتصحيح موادها وإمدادها باألخبار "

   )17( .والتحقيقات والصور والرسومات
وتأسيسا على ما سبق يؤكد الكثريون على أن الصحافة علم وفن 
 وقد يتبادر إىل األذهان أن هناك تناقصا يف تلك املقولة، إذ كيف

ميكن أن تكون الصحافة علما وفنا يف وقت واحد، حيث أن العلم 
يتناول موضوعات خاصة بقوانني علمية جادة، بينما الفن ال خيضع 
لإلبداع الفردي أو مبعىن أخر العلم موضوعي والفن ذايت وهذا 

فالبعض يرى أن الصحافة فن، . املوضوع جديل وعليه خالف كثري
وأن الصحفي . البد أن يكون موهوبا وصاحب الرغبة يف العمل فيها

يولد ويف يده العلم ويف رأسه الفكرة بينما يؤكد البعض اآلخر أن 
الصحافة مهنة كسائر املهن يف اجملتمع حتتاج إىل استعداد طبيعي 

املعارف، املهارات، : ولكنها كأي مهنة هلا مكونات ثالثة هي
ا وتطويرها ت............القيم . عليميا وتدريبيااليت ميكن اكتسا

والعمل الصحفي حسب التعريف االصطالحي للمهنة هو مهنة هلا 
مسات وخصائص املهن الفنية العليا، وهي تلك املهن اليت حتتاج إىل 
ا عن طريق النظرية  معرفة متخصصة ومهارات خاصة ميكن اكتسا
واملمارسات التطبيقية يف الوقت نفسه، وغالبا ما تتسم هذه 

خل معاهد متخصصة أو يف اجلامعات، وينضم الدراسات دا
م تفرض  أصحاب املهن العليا إىل منظمات أو روابط خاصة 
عليهم بعض القواعد اخلاصة ملمارسة املهنة والتعامل مع العمالء 

 professionnelوتعرف هذه الروابط باسم املنظمات املهنية 

associationي ، أما القواعد اليت تصنعها هذه املنظمات ه
  )Professional ethics. )18األخالقيات املهنية 

وهناك من يقول أن الصحافة استعداد طبيعي قبل كل شيء، 
وأن الصحفي ال ميكن أن يصبح صحفيا مبعىن الكلمة إن مل تكن 

  .فيه تلك العبقرية أو تلك الشعلة املقدسة اليت متيز الصحفي
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يؤيدون أن وجند من جهة أخرى من ال يتفق مع الذين يقولون و 
اإلنسان يولد أو ال يولد صحفيا و أن االستعداد الطبيعي هو كل ما 

الصحفي اجملري األصل " جوزيف بوليرتز"يطلب من املبتدئ مثل
، ورئيس حتريرها، الذي يرد يف "لنيويورك ورلد"الذي أصبح ناشرا 

أن كل ذكاء يف حاجة إىل من يتعهده "عليهم بقوله  20أوائل القرن 
سلمنا بأن االستعدادات الطبيعية هي مفتاح النجاح يف حىت ولو 

مجيع ميادين النشاط اإلنساين، و أن الصفات اخللقية الزمة 
جوزيف " ويشري. تنتمي بالعلم و التجربة –للصحفي الناجح 

كذلك إىل أن الصحفيني الذين مل يؤهلوا، إمنا يتعلمون " بوليرتز
ال يكفي أن يكون  :"ويضيف قائال. مهنتهم على حساب اجلمهور

صحفي الغد متعلما تعلما جامعيا، بل البد من إعداده ملهنته 
، وجييب على الذين يدعون أن الصحافة يف "اجلديدة إعدادا خاصا

ا ال تكون مادة ميكن تدريسها بأنه  كلما قطع املعرتضون بأن :"ذا
هناك أشياء ال ميكن تدريسها برهنوا على ضرورة ما ميكن تدريسه 

فان كنا حنكم على قيمة التعلم . املدرسة تكمل ولكنها ال ختلقوأن 
من قدرته على إخراج صفات عقلية من العدم، فانه ال يكون أمام 
قيمة التعلم من قدرته على إخراج صفات عقلية من العدم، فانه ال 

  .يكون أمام معاهد التعلم من رياض األطفال إىل اجلامعة 
ا و يرى جوزيف أن الصحافة هي أ كثر املهن تطلب العلم، إ

حتتاج إىل أوسع املعارف وأعمقها وأحسن اخللق، ويسأل هل يصح 
أن ترتك هذه املهنة ذات املسؤوليات الكبرية متارس دون أي تأهيل 

  . منتظم؟؟
وهناك من يقول بأنه البد للجامعات أن يكون هلا دور يف 

اجلامعي، التدريب املهين للصحفيني فليكن على املستوى ما فوق 
رئيس حترير صحيفة " توم هوليكسون"ومن أصحاب هذا الرأي 

حيث يرى أن التدريب ) 1950اىل 1940(من " بيكتشربوست"
املهين للصحفيني على املستوى فوق اجلامعي هو أقل أنواع التدريب 
املهين تكلفة وأسرعها عائدا، كما وأنه أقلها ازدحاما باملواد املختلفة 

يف اختصاصات الشعب والكليات اجلامعية  واليت يدخل بعضها
  .األخرى

وإن مثل هذا التدريب سيؤدي إىل املزيد بني التعاون والتنسيق 
بني الصحافة واجلامعات، فقد تطلب بعض املؤسسات الصحفية من 
إحدى اجلامعات ختصيص فرتة تدريبية على املستوى فوق اجلامعي 

   )19(.لتدريب من يعملون فيها
  :يمي والقانوني للممارسة اإلعالمية في الجزائراالطار التنظ

حظي اإلعالم يف اجلزائر باهتمام خاص، نتيجة التميز الذي 
حيث التزم مؤمتر ) 1962-1954(عاشته البالد خالل الفرتة 

بضرورة وجود إعالم  1956اوت  20الصومام الذي عقد يف 
واطن خيتص بالتعبئة والتوجيه السياسي من أجل شحذ اهلمم لدى امل

  .اجلزائري، لتجنيده يف صفوف الثورة
وتدعم املنظور اإلعالمي يف ميثاق طرابلس الذي عقد عام 

حيث أصبح اإلعالم مالزما للسيادة الوطنية، وأضيف عليه  1962
ليصبح اإلعالم مالزما للسيادة الوطنية، وتقول  1976يف دستور 

إعالمية حقيقية  املادة اخلاصة لإلعالم الدولة تعمل على توفري تغطية
والتوجهات " وموضوعية، يف إطار احرتام وصيانة اخليار اإليديولوجي

ا يف إطار النقد الذايت، ومينح " السياسية بينما حرية التعبري مسموح 
للدولة واحلزب احتكار وامتالك النشر والتوزيع والبث واملراقبة على 

   )20(".خمتلف وسائل اإلعالم
ب بقوة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين يف وبدأت رياح التغري 

، وعقدت جبهة التحرير الوطين احلزب احلاكم 1978ديسمرب 
، وحددت نقاط جديدة 1979جانفي ) 31اىل  27(مؤمترها من 

  .فتحت من أجل أن تكون مساحة أكرب من احلرية
كان اإلعالم قد أصبح يشكل مها و ثقال أكرب يف احلياة 

فلذلك صدرت جمموعة من املراسيم والتوصيات  السياسية يف اجلزائر،
  .املتتالية خالل ثالث سنوات من أجل إعطاء نفس جديد لإلعالم

يف البداية صدرت توصية عن مؤمتر حزب التحرير الوطين جانفي 
حيث وافق املؤمتر على الئحة خاصة، واعترب اإلعالم من  1979

بري حيث أنه وهو حتول ك. اهتمام السلطة وليس من اهتمام احلزب
ويف عــام . أعطى مساحة أوسع للتفكري يف تطوير قطاع اإلعالم

صدر قانون اإلعالم، الذي يلغى تلقائيا القانون الذي سنه  1982
والذي كانت احلكومة اجلزائرية بعد  1881االستعمار الفرنسي عام 

  .1976اإلستقالل  تسري عليه، و مل تلغه اال يف عام 
 1982ة جلبهة التحرير الوطين عام خصصت اللجنة املركزي

جلسة خاصة من أجل مناقشة الوضع اإلعالمي يف اجلزائر، ووافقت 
على تقرير شامل حيدد السياسة اإلعالمية، حبيث ال يتناقض مع 

وقد  . قانون اإلعالم الذي سنه قبل أشهر من انعقاد اللجنة املركزية
شروع اجلـزائري كان قانون اإلعالم والتوصيات تصب مبا شرع له امل

، والذي تضمن نقاط جديدة وهامة 1982يف قانون اإلعالم جوان 
  :تعمل لصاحل الصحفي، ميكن ذكر أمهها

حيق للصحفي الوصول إىل مصادر اخلرب، واإلطالع عليها حتت 
وعلى الصحفي أن يتحرى الصدق ويتجنب . رعاية السلطة ومحايتها
  .الكذب والتزوير والغش

م تبقى الدولة حتتكر وسائل اإلعالم كافة، وحسب قانون اإلعال
مبعىن أن الصحفي مرتبط بصحيفة تتبع للدولة اليت حيكمها حزب 
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وللمواطن احلق يف اإلعالم، و للوطن احلق يف اإلعالم، وهو . واحد
ما يعين أنه جيب على وسائل اإلعالم أن تعلم املواطن بكل شيء، 

ضيع مل يكن هناك وال ختفي عنه شيئا وقد جرى ان مت نشر موا
مما أفضى الشفافية على وسائل . 1979إمكانية من نشرها قبل 

اإلعالم املكتوبة على األقل واستمرت هذه الشفافية ليتم تأسيس 
   )21( .صحف أخرى

وبدأ اإلعداد بشكل جدي للتحول اإلعالمي والسياسي 
، 1989واالقتصادي مع انتهاء أحداث اخلامس من أكتوبرعام 

على تغريات جذرية، كانت " الشاذيل بن جديد"ئيس وإعالن الر 
، والذي منح للشعب مساحة للحرية 1989البداية من دستور 

  .والتعبري والتغيري يف كل شيء
أما قانون اإلعالم الذي صدر بعد اإلستفتاء على الدستور 

اية الدولة 1990بأشهر، أي يف الثالث من أفريل عام  ، فإنه يضع 
الدولة على وسائل اإلعالم حيث أصبح من حق لالحتكار وسيطرة 

وأصبحت . اجلمعيات واألحزاب امتالك ونشر ما يشاءون دون رقيب
  .العناوين تتكاثر جبنون

، وفيما بعد قانون اإلعالم اجلديد عام 1989ومنذ دستور 
، الذي جاء لريفع احتكار الدولة لوسائل اإلعالم املكتوبة، 1990

  .سيف مسلطا على الصحفياال أنه أبقى باملقابل ال
كل هذه املساحات عطلت املساحة الواسعة من احلرية اليت 

، ولكن كانت القضية األكثر حساسية 1990أسس هلا قانون 
بالنسبة لقطاع الصحافة، هو قرار رئيس الوزراء بلعيد عبد السالم، 

ويقضي القرار باحتكار السلطة  1992أوت  19الذي صدر يف 
  .لإلشهار

أكتوبر عام  20مة مولود محروش اليت صدرت يف لكن تعلي
  .، اخلاصة بصندوق ترقية الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية1990

وميكن هنا أن نتحدث عن اهتمام الدولة يف وسائل اإلعالم منذ 
مليون  2وحسب إحصائيات فان الدولة خصصت . االستقالل

من  % 9.76 دينار جزائري لصاحل الصحافة املكتوبة وما يعادل
  .جمموع اإلعانات املتخصصة لكافة وسائل اإلعالم

لكن اهتمام الدولة بالصحافة املكتوبة ازداد سوءا بشكل 
 1978مضطر، حيث وصلت املساعدات للصحافة املكتوبة يف عام 

 % 4.16إىل سبعة ماليني و ثالمثائة ومخسون ألف دينار جزائري 
عة والتلفزيون مساعدات من مساعدات الدولة، يف حني تلقت اإلذا

فكانت الصحافة املكتوبة تستمر . مليون دينار جزائري 156بلغت 
  .وتنتشر يف ظل تضاءل مستمر يف اإلمكانيات

وبالرغم من ذلك كانت تعليمة محروش هي البداية احلقيقية 
للصحافة املستقلة، حيث حصل انفجار يف السوق اإلعالمية، 

، وأصبحت األحزاب واجلمعيات وبدأت العناوين تتكاثر بشكل كبري
م، إضافة بعض األحزاب واخلواص    . يصدرون صحفا خاصة  

  :أخالقيات مهنة الصحافة في القانون الجزائري
تشتمل القيم األخالقية يف الصحافة على قول احلقيقة واحملافظة 
على الوعد واحرتام السرية وحق اخلصوصية ودعم العدل والعدالة 

نب صراعات املصاحل وحتقيق مسؤولية الصحفي وتقليل الذرة وجت
م حىت عندما تكون غري  لألخبار العامة حول املعلومات املتعلقة 
مشهور للقيام بذلك وتشتمل القيم الغري أخالقية هزمية املنافسني 
واحلصول على قصة مسلية تزيد التعليقات عليها وترتفع معدالت 

اك خطأ مع حتقيق القيم عرضها وحتميلها عرب االنرتنيت، وليس هن
غري األخالقية ما مل يقم الصحفي بذلك على حساب حتقيق القيم 

  .األخالقية
 1990يعترب القانون الذي أقر حق التعددية يف اإلعالم سنة 

قانونا أورد عددا من املقاييس اليت ميكن اعتبارها مؤشرات عامة 
ر، وقد ألخالقيات املهنة الصحفية وآداب العمل الصحفي باجلزائ

تنص بأنه حرية  03وردت يف عدد من نوادي هذا القانون، فاملادة 
احلق يف اإلعالم اليت ينص عليها القانون مشروطة باحرتام الضوابط 

ميارس حق اإلعالم حبرية مع احرتام كرامة "اليت حلظتها هذه املادة 
الشخصية اإلنسانية و مقتضيات السياسة اخلارجية والدفاع عن 

إىل احلدود والضوابط للممراسة  26ا تطرقت املادة كم" الوطن
اإلعالمية وجيب على النشريات الدورية مهما كان نوعها اإللتزام به 
حيث جاء يف فحو املادة أنه جيب أن ال تشمل النشرية الدورية 
واملتخصصة الوطنية واألجنبية كيف ما كان نوعها ومقصدها على  

م الوطنية وحقوق اإلنسان أو كل ما خيالف الدين اإلسالمي والقي
يدعو إىل العنصرية والتعصب واخليانة سواء كان ذلك رمسا أو صورة 
أو حكاية أو خربا أو بالغا، كما جيب أال تشمل هذه النشريات 
على أي إشهار أو أعالم من شأنه أن يشجع العنف و اجلنوح كما 

 ما حيدد حق الصحفي احملرتف العامل يف 33جاء يف نص املادة 
األجهزة اإلعالمية العمومية بضرورة استقالليته عن اآلراء واالنتماءات 
العمومية، وتكون                                              ِ                 النقابية واحلزبية وااللتزام باخلط العام للمؤسسة  
حقوق الصحفيني احملرتفني يف األجهزة اإلعالمية العمومية املستقلة 

ل املهين ويكون التأهي... عن اآلراء واالنتماءات النقابية أو السياسية 
شرطا أساسيا للتعليم والرتقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي 
احملرف باخلط العام للمؤسسة اإلعالمية، ومن جانبها تضمنت املادة 

" احلق القانوين يف الوصول إىل مصادر اخلرب ويف نص املادة  35
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، واستدركت "للصحافيني احملرتفني احلق يف الوصول إىل مصادر اخلرب
اجملاالت اليت يستثنيها هذا احلق القانوين حيث جاء  36دة التالية املا

حق الوصول إىل اخلرب ال جيوز للصحايف أن ينشر : "يف نصها حرفيا
دد األمن  أو يفضي باملعلومات اليت من طبيعتها ما يلي أن متس أو 
الوطين أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة، أن تكشف سرا من أسرار 

وطين أو سرا اقتصاديا أو اسرتاتيجيا، أن متس حبقوق املواطن الدفاع ال
  .وحريته الدستورية وأن متس بسمعة التحقيق القضائي

تناولت مسألة ال تقل أمهية عن األخرى  37هذا فيما أن املادة 
وتتعلق بقضايا السرية املهنية حيث أعطت للصحفي حق السر املهين 

جملاالت ال ميكن أن تتحصن لكنها يف الوقت نفسه تقييد بفرضها 
بالسر املهين وجاء نصها السر املهين هو حق الصحفي اخلاضعني 
ألحكام هذا القانون وواجب عليهم وال ميكن أن يتذرع السر املهين 
على السلطة القضائية املختصة يف احلاالت التالية جمال سر الدفاع 

م الذي ميس الوطين، اإلعالم الذي يعين األطفال واملراهقني، اإلعال
أمن الدولة واإلعالم الذي ميتد إىل التحقيق والبحث القضائي قد 
أبرز املشروع اجلزائري فطرة أخالقيات وآداب مهنة الصحافة يف املادة 

وقد  1981وهو جانب كان مهمشا يف قانون اإلعالم سنة  40
يتعني على الصحايف احملرتف أن حيرتم بكل صرامة " نصت املادة 
اب املهنة، وجيب عليه احرتام حقوق املواطنني الدستورية أخالق وآد

م الفردية واحلرص الدائم على تقدمي إعالم كامل وموضوعي،   وحريا
تصحيح أي خرب يتبني أنه غري صحيح، التحلي بالنزاهة واملوضوعية 
و الصدق يف التعليق على الوقائع واألحداث واالمتناع عن االنتحال 

كما خصص القانون جلنة متخصصة يف " لوشايةواالفرتاء والقذف وا
التابعة للمجلس األعلى إال أن هذا  67أخالقيات املهنة يف املادة 

الشق يبقى حربا على ورق نظرا لتجميد اجمللس األعلى لإلعالم بعد 
   )22(.رفع قانون الطوارئ

  :مواثيق الشرف الصحفي في الجزائر
ديثة الظهور حيث تعترب مواثيق الشرف الصحفي يف اجلزائر ح

يرجع تاريخ صدور أول  ميثاق شرف صحفي إىل اجمللس األعلى 
والذي عقد اجتماعه  2001آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة سنة 

األخري التجديدي ونوقش فيه مواضيع تتعلق مبجلس ألخالقيات 
وهذا باجتماع عدد  2005مهنة الصحافة باجلزائر بتاريخ سبتمرب 

 جتديد املكتب لألعضاء اإلحدى عشر من الصحفيني حيث مت
املكونني ومل تكن التجربة جدية بالشكل الكايف كما مل جيدد عقد 

وهذا فيما كانت حماوالت مماثلة لكل من . هذا اجمللس مرة أخرى
جريدة آفاق واليت قامت باجناز مشروع بطاقة آلداب وأخالق مهنة 

ت منها تتعلق بواجبا 15نقطة،  22الصحافة وقد ضمت 

نقاط مرتبطة حبقوق الصحفيني هذا  07الصحفيني، باإلضافة إىل 
 )23(.باإلضافة إىل دفرت آداب وأخالقيات مهنة الصحافة اليومية اخلرب

  :خـــاتـــمة
تعترب الصحافة املكتوبة مؤسسة إجتماعية هلا مكانتها ودورها يف 

ح فهي متثل الركيزة األساسية أو السال. تكوين وتنوير الرأي العام
ا،  الذي تعتمد عليه الدول يف تغطية األحداث واألخبار اخلاصة 
واجلزائر من بني الدول اليت وظفت الصحافة املكتوبة كسالح للدفاع 
عن حقوقها للحصول على استقالهلا أثناء اإلستعمارالفرنسي، ويف 
إشارة منا إىل واقع الصحفي باجلزائر بداية من اإلستعمار الفرنسي 

فرتة ما بعد االستقالل حاولنا ربط العالقة بني األطر وصوال إىل 
النظرية الذي يتلقاها هذا األخري يف معاهد اإلعالم واألداء املهين 
للصحفي  داخل املؤسسات الصحفية وما يواجهه هذا األخري من 
الصعوبات اليت تفرضها عليه قوانني اإلعالم، وذلك من خالل معرفة 

بس نفس الصحفي اثناء ممارسته مهنة الضغوطات القانونية اليت حت
الصحافة من جهة، وكذا اإلملام جبميع العوامل اليت هلا عالقة بالداء 
املهين على غرار  التكوين األكادميي يف جمال اإلعالم من جهة 

حيث كان اهلدف من ذلك معرفة الصفات املهنية للصحفيني . أخرى
إلجتماعية والثقافية العاملني بالصحف اجلزائرية وماهية اخللفية ا

م الوظيفية واملهنية   . للصحفيني وصفا
ومن خالل ما تطرقنا إليه ميككنا تقييم املمارسة اإلعالمية يف 

  :الصحافة املكتوبة  باجلزائر كاآليت
بالرغم من املخاطر والضغوطات اليت تعرض هلا الصحفيون 

مار باجلزائر داخل املؤسسات الصحفية وخارجها بداية من اإلستع
الفرنسي اىل غاية العشرية السوداء كان الصحفيون يف هذه الفرتة 

ساعة إلقتناص األخبار مستعدين ملواجهة  24رجاال ونساءا يعملون 
اجملهول يف أي حلظة والستخدام كل ذرة من ذكائهم يف تقدمي 

  .األخبار اليت مت مجعها للناس بأسرع ما ميكن
ع السمعي البصري على اهتمام الدولة بعد اإلستقالل بالقطا 

حساب الصحافة املكتوبة جعل مستوى هذه األخرية ركيكا خاليا 
  .من اإلبداع واستخدام اخلربة املهنية

عدم إهتمام الدولة بتدريب وتكوين الصحفيني يف املؤسسات 
اإلعالمية وتعداد مقاييس توظيفهم على أساس اخلربة والتجربة يف 

  .امليدان
 تتاح احلرية يف أغلب احلاالت لإلبداع الرقابة بكل جوانبها فال

  .يف العمل الصحفي
الذي كان صورة طبق األصل  1981قوانني اإلعالم كقانون 

للقانون الفرنسي الذي قيد الصحافة و جعلها يف اطار حمدود ورغم 
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إال ان التطبيق بقي كما  1990أنه عدلت مواده و قوانينه يف قانون 
 حق التعبري وحريته، يف نفس هو،فهذا القانون أعطى للصحفيني
فعالقة الصحافة باجلزائر هي . الوقت ذهب اىل تقديس السلطة

  .عالقة البد منها
جاء ميثاق أخالقيات املهنة يف اجلزائر حديثا حيث كان ظهوره 

على ورق كما أنه أعطى  متأخرا ومل يتم تطبيقه فمكان جمرد حرب
ه، األمر الذي اهتماما أكرب لواجبات الصحفي على حساب حقوق
  .أثر عل األداء املهين للصحفي وجعله اقل خربة وإبداع

ومن خالل هذه اإلستنتاجات ميكننا القول ان اجلزائر مل تعرف 
الصحافة إال أثناء احلمالت العسكرية الفرنسية إال أنه كان هلذه 
األخرية حضورا بارزا بأمساء تألقت يف الكتابة على اجلرائد الناطقة 

العربية والفرنسية والدليل على ذلك خمتلف اجلرائد اليت يف باللغتني 
تلك الفرتة واليت حاولت جاهدة أن تنقل خمتلف أخبار الشعب 
اجلزائري إىل سائر العامل رغم كل الضغوطات والصعوبات 
والتهديدات اليت واجهها الصحفيون خالل اإلحتالل واليت استمرت 

شرية السوداء وظهر بعد ذلك اىل غاية ما بعد اإلستقالل أثناء الع
التعددية اإلعالمية واليت أعطت نوعا من احلرية يف الكتابة واآلداء 
املهين وأصبح لإلعالم دراسات ودورات تكوينية قوانني وأخالقيات 

  .  تنظم املمارسة اإلعالمية  باجلزائر
:الهوامش  

العلمية،  غايات حممد حمبوب، الصحافة املدرسية واألسس النظرية والتطبيقات .1
  .                         2005، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1ط

حممود عماد الدين،أساسيات الصحافة يف القرن الواحد والعشرين، ب ط، جامعة  .2
   12ص. 2009القاهرة، مصر، 

بسام عبد الرمحان املشاقبة أخالقيات العمل اإلعالمي، دار أسامة للنشر والتوزيع،  .3
    76- 75ان، األردن، ص ص ، عم 1ط

علي أمبايب،كيف تكتب مقاال يف صحيفتك املدرسية، ب ط ،سلسلة اإلعالم  .4
   12 11ص ص 1999الرتبوي، املكتبة اإلعالمية العلم واإلميان، مصر، 

   15 14علي إمبايب ، املرجع نفسه ص ص  .5
   16علي امبايب ، املرجع نفسه ص  .6
   17علي امبايب ، املرجع نفسه ص  .7
مروة ،مناهج البحث يف علوم اإلعالم و اإلتصال ، ديوان املطبوعات أديب  .8

   223ص . 2003اجلامعية ، 
زهري احدادن،  الصحافة املكتوبة يف اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  .9

   29ص. 1999،
عزي عبد الرمحان وآخرون، عامل اإلتصال ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .10

   119ص. 1992
أمحد بدر، الصحافة الكويتية يف اإلعالم واإلتصال الدويل، دار غريب للطباعة،  .11
   293 – 292ص ص .  2007، القاهرة ، مصر،  1ط
حممود حممد سليمة، دار : روان براديل، اجلريدة ومكانتها يف اجملتمع الدميقراطي، تر .12

   63ص . 1970النهضة املصرية، القاهرة، 

لة األنباء، جملة اخلرب من املراسل اىل القارئ، دار الكتب حسني شفيق، صحافة وكا .13
   227ص . 2003العلمية للنشر، القاهرة، 

مسرية أبو سيف ، الدار :هربرت سترينز، املراسل الصحفي ومصادر األخبار، تر .14
   162ص .  1989الدولية للنشر والتوزيع ، 

  .  162حسني شفيق مرجع سابق ص  .15
الصحافة يف القرن احلادي والعشرون، جامعة حممود علم الدين، أساسيات  .16

   32ص . 2009القاهرة، ب ط، القاهرة ، مصر، 
  .4 3 – 33حممود علم الدين ، مرجع سابق ص ص  .17
   37 – 35حممودعلم الدين املرجع نفسه  ص ص  .18
   37حممود علم الدين مرجع سابق ص  .19
، 1طبعية، ط رشيد بن يوب، دليل اجلزائر السياسي املؤسسة الوطنية للفنون امل .20

   24ص . 1999وحدة الرغاية، اجلزائر، 
عزي عبد الرمحان ،عامل اإلتصال وأخرون، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .21

   140ص . 1990
سعد حممد اخلطيب، العوائق أمام الصحافة يف الوطن العريب، مشورات احلليب  .22

   132ص . 2008احلقوقية، بريوت، 
 1980، دار اإلعتصام، القاهرة، 1قالم املسمومة، ط أنور اجلندي، الصحافة واأل .23
   12ص . 
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 اإلعالم السياسي والمثقف العضوي في الجزائر

 .2012ماي  10إختبار نظرية وضع األجندة خالل الحملة اإلنتخابية لتشريعيات 

  سي موسى عبداهللا
 اجلزائر  ،جامعة بشارأستاذ حماضر، 

 :دمةمق

اجملتمعات الدميقراطية تويل عناية خاصة إلهتمامات الرأي العام 
ووضع السياسات على  وتوجهاته كمدخالت يف عملية صنع القرارات

تم الدول غري الدميقراطية بدراسة وضع  كافة املستويات، فيما 
األجندة رغبة يف إحكام السيطرة على الرأي العام، إذ يتم توظيف 

رتكيز إهتمام الرأي العام حول قضايا بعينها، وكذلك وسائل اإلعالم ل
تشتيت إنتباه الرأي العام بشأن قضايا أخرى ال يراد له التفكري عنها، 
إذ تبلورت يف هذا اإلطار املشكلة البحثية لتوصيف وحتليل حالة 

 Agenda Settingاجلزائر كإمتداد لتطبيقات نظرية وضع األجندة 

Theory  ل ماكومبس ودونالد شو ماكسوياليت أسسها MC. 

Combs and D. Shaw  بالواليات املتحدة، اليت ختلق  1972عام
اإلحساس املشرتك باجملتمع الواحد، مبا يقارن حالة التفتت 
اإلجتماعي والتصدع السياسي، فالنظرية تفرتض نوعا من اإلتساق 

ية مع مراعاة أن النظر . بني ما يراه اإلعالم وما يراه اجلمهور كذلك
نتاج بيئة حتكمها أبعاد الزمان وشروط املكان، حيث مل تعد 

 – Postالعالقات بني النظم يف عصر ما بعد اإلتصال اجلماهريي 

Mass Communication Era   ختضع لنفس الظروف
واملتغريات، إرتأينا دراسة التفاعل بني النظم الفرعية وديناميكية العالقة 

اجلزائر من خالل حتليل مضمون الصحف بينها، والتأثري املتبادل يف 
 الخبرو الشروق: 2012ماي  10ذات العالقة بتشريعيات 

خالل فرتة احلملة  Le Quotidien d’Oran و ElWatanو
أفريل  15املمتدة من يوم  م2012 ماي10اإلنتخابية لتشريعيات 

 لتحديد  2012ماي 06وإىل غاية  م2012

ا مقابل عضوي يف اجلزائر خالل نفس رصد أجندة املثقف ال أجند
الفرتة ملعرفة طبيعة العالقة بينهما ومقارنة هذه النتائج وعلى هذا 
النحو تأيت هذه الدراسة كإجتاه حديث يف حتليل أجندة الصحف 

 Le Quotidien و El Watanو الخبرو الشروق: التالية

d’Oran  م2012 ماي10خالل فرتة احلملة اإلنتخابية لتشريعيات 
ورصد  2012ماي 06وإىل غاية  م2012أفريل  15ة من يوم املمتد

أجندة املثقف العضوي يف اجلزائر خالل نفس الفرتة ملعرفة طبيعة 
  .العالقة بينهما ومقارنة هذه النتائج

 
 

 
 وعليه ميكن صياغة املشكلة البحثية هلذه املتغريات يف العبارة 

  :العالئقية التالية
  :اإلشكالية -1
ن أجندة الصحافة المكتوبة وأجندة المثقف ما هي العالقة بي[

العضوي في الجزائر خالل فترة الحملة اإلنتخابية لتشريعيات 
  ].؟2012ماي10
 :التساؤالت -2

تنقسم إشكالية الدراسة إىل األسئلة الفرعية التالية اليت نسعى    
  :لإلجابة عليها

 خابية ما هي أولويات الصحافة املكتوبة اجلزائرية أثناء احلملة اإلنت
  ؟2012ماي  10لتشريعيات 

  ما هي أولويات املثقف العضوي يف اجلزائر أثناء احلملة اإلنتخابية
 ؟2012ماي  10لتشريعيات 

  إىل أي مدى لبت الصحافة املكتوبة يف اجلزائر إهتمامات اجلمهور
  ؟2012ماي  10السياسية أثناء احلملة اإلنتخابية لتشريعيات 

 ضوي يف اجلزائر إهتمامات اجلمهور إىل أي مدى لىب املثقف الع
 ؟2012ماي  10السياسية أثناء احلملة اإلنتخابية لتشريعيات 

  ما مدى إرتباط حجم ونوع أولويات أجندة املثقف العضوي
وأجندة الصحافة املكتوبة حبجم ونوع القضايا املطروحة يف 

  اجملتمع اجلزائري؟
  :الفرضيات -3

ة السابقة يف موضوع  على ضوء الدراسات واألدبيات املشا
حبوث التأثري والنظريات التقليدية واملذاهب الفلسفية اليت عاجلت 
العالقة بني وسائل اإلعالم والسلطة والرأي العام، مبا فيه املثقف 
العضوي، ميكن صياغة الفرضيات التالية كإجابات أولية خنضعها 

  :لإلختبار خالل مراحل هذه الدراسة
  :الفرضية األولى

ق دال بني حجم ونوع أولويات أجندات املثقف هناك فر  -
العضوي وأجندة الصحافة املكتوبة وحجم ونوع القضايا املطروحة 

  .يف اجملتمع اجلزائري
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  :الفرضية الثانية 
توجد عالقة إرتباطية بني أجندة الصحافة املكتوبة يف اجلزائر  -

  .وأجندة املثقف العضوي و كمتغري تابع لوضع األجندة يف اجلزائر
  :الفرضية الثالثة 
درجة إتساق وتوازن ضعيفة بني مدخالت وخمرجات املثقف  -

  .العضوي والصحافة املكتوبة لنظام وضع األجندة يف اجلزائر
 :الفرضية الرابعة

الصحافة املكتوبة  عدم ديناميكية أجندة املثقف العضوي وأجندة -
لوب يف لنظام وضع األجندة موضوع الدراسة يف اجلزائر باملستوى املط

 .اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة

  :تحديد المفاهيم -5
 نظرية وضع األجندة: 

وهي قضية حمتاجة إىل برهان إلثبات "النظرية مجع نظريات 
وضع األجندة موضوع إستحوذ على إهتمام الباحثني  )1("صحتها

                                      ً                      والدارسني يف الواليات املتحدة األمريكية بدءا  من أوائل السبعينات؛ 
  ل الفرتة الثالثة من مراحل التطور التارخيي لنظريات التأثريأي خال

، وهو األمر الذي Lazar Judithالزار جوديثحسب ترتيب 
أدى إىل حتول يف الدراسات اإلعالمية من الوظيفة اإلقناعية إىل 
ترتيب أولويات القضايا العامة لدى اجلمهور، فكان هذا املوضوع هو 

 Donald Shaw إمربيقي أجراه وضع األجندة بأول إختبار 

Maxwell McCombs  ومت تقسيم حبوث  ترتيب  1972سنة
  :األولويات إىل أربع مراحل

 إختبار فرضيات ترتيب األوليات يف منظور : املرحلة األوىل
  اجلمهور؛     

 الطرق اليت تقلل أو تزيد من تأثري ترتيب األولويات؛    : املرحلة الثانية  
 الكشف عن تصورات املرشحني واإلهتمامات : املرحلة الثالثة

  السياسية كمتغريات يف ترتيب األولويات؛     
 إهتمت مبن يرتب أولويات اجلمهور ومن يضع : املرحلة الرابعة

                  ً                                      أولويات األخبار بدءا  من املصدر حىت إستجابة اجلمهور والنتائج 
  .املرتتبة عليه

 اإلعالم السياسي:  
جلزء من النشاط اإلتصايل الذي تقوم اإلعالم السياسي هو ذلك ا   

به اهليئات املتخصصة يف بث املعلومات واألراء واملواقف عن الشؤون 
وسياسة من ساس يسوس؛ أي تويل أمر الناس وإرشادهم " السياسية،

                           ُ                           إىل الطريق الصاحل، وسياسي من ي عىن بشؤون السياسة كاإلنتخاب 
أفكار ومعتقدات من  واإلعالم السياسي جهود واعية لنشر )2("وحنوه

أجل ترسيخ وجهة نظر يف اجملتمع، كأحد الوسائل لتوطيد نظام أو 

تغيريه بعد تزويد اجلمهور بأكرب قدر ممكن من املضامني ذات الصبغة 
السياسية حول موضوع يؤدي إىل اجلدل والنقاش واحلوار، األمر 

ام يف الذي يتحقق معه املشاركة املطلوبة اليت تكون نواة خللق رأي ع
  .إطار الوظيفة السياسية لوسائل اإلتصال اجلماهريية

 المثقف العضوي: 

املثقف العضوي مرتبط بطبقة إجتماعية معينة يقوم بتنظيم    
                          ً                                 وظيفتها اإلقتصادية، وهو أيضا  من محلة وظيفة اهليمنة اليت متارسها 
يف اجملتمع املدين، ويقدموا مثقفوا النموذج العضوي أفكارا تضع حدا 

اصال بني املاضي واحلاضر، وهكذا يتسع مفهوم املثقف العضوي ف
ليشمل املفكرين واألدباء واألطباء ورجال القانون واألساتذة 

م املعريف...واإلعالميني   .، فهم من يتطاولون على السلطة مبخزو
 :منهج الدراسة -6

إستأنسنا يف هذا البحث بعدة مقاربات منهجية للدراسة، من    
ج املسحي من خالل مسح إجتماعي لفئة املثقف العضوي أمهها املنه

يف اجلزائر ولتحقيق اإلجراءات التطبيقية إستخدمنا املسح اإلعالمي 
      ً                            إعتمادا  على أداة حتليل مضمون الصحف  )3("بأسلوب إستنباطي"

ا السياسية،  اجلزائرية، للقياس الكمي والكيفي وبنية تركيبة أجند
صحيفة اإلستبيان املوجهة لفئة واملسح اإلجتماعي من خالل 

املثقفني العضويني من الطبقة الوسطى املكونة من أساتذة جامعيني 
وحماميني وموظفني من أجل مجع البيانات وتسجيل واإلهتمامات 
السياسية كما تفرض طبيعة الدراسة حضور املنهج املقارن لقياس 

افة أجندة الصح -درجة اإلرتباط والتفاعل بني متغريات البحث
، وال يغيب يف مثل هذه -املكتوبة وأجندة املثقف العضوي يف اجلزائر

األسلوب اإلستنباطي الذي ينظم التسلسل "البحوث األكادميية 
، واإلستعانة باألدبيات السابقة واإلنتقال من )4("املنطقي يف املنهجية

العموميات إىل اخلصوصيات، حبيث ينطلق من اإلطالع على الوثائق 
ة حول املوضوع ليحدد جمموعة من األفكار اليت يسلم املتوفر 

 - خالل حتليل الوثائق -بصحتها، لنصل يف األخري إىل إستخراج 
جمموعة من النتائج اليت توضع يف شكل نظريات عامة حمددة العوامل 

رغم أن التنظري ليس هدفا هلذه الدراسة، إال أن هلذا  .وقابلة للتطبيق
حول  من خالل دراسة الوثائق املتوفرة األسلوب مكانه يف الدراسة

املوضوع يف خمتلف الزوايا املتعلقة باملفاهيم العامة املعتمدة، وما هو 
  .)5("إمربيقي مستمد من مشاهدة الواقع وحتليله"

  :أدوات الدراسة -7
 2012ماي  10مت حتديد تاريخ بداية احلملة اإلنتخابية لتشريعيات    

 2012ماي  06وإمتدت إىل غاية  2012أفريل  15يف اجلزائر يوم 
   ً                                    يوما  وهي الفرتة املالئمة لتحليل مضمون بعض  21وقد دامت 
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عناوين الصحف الصادرة أثناءها وكذا لتوزيع إستمارة إستطالع 
الرأي، وذلك لقياس درجة التفاعل املوجودة بني املثقف العضوي 
لة ومضمون الصحف فيما خيص املواضيع املعروضة للنقاش أثناء احلم

اإلنتخابية من طرف خمتلف الكتل احلزبية املرشحة يف التشريعيات 
  :واملرتشحني األحرار وهلذا كانت املعاينة كاآليت

 تحليل المضمون:  
إعتمدنا يف بناء الفئات على الفرضيات املشار إليها يف الدراسة، 
وهي حتتوي على متغريين للبحث يف طبيعة وكمية ونوع هذه املواضيع 

                          ً                          ات املختارة للتحليل، إستنادا  على إستمارة حتليل املضمون يف اليومي
احملكمة، ومتغري آخر خاص حبجم األمهية اليت يعريها املثقف العضوي 

 .لنفس املواضيع وهنا نستعمل إستمارة إستطالع الرأي

  : فئة الموضوع 1-1
الفئة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتديد نوع وقياس حجم 

ملعاجلة من طرف الصحافة املكتوبة يف اجلزائر أثناء أمهية املواضيع ا
  .احلملة اإلنتخابية

ففرتة احلملة اإلنتخابية فرصة األحزاب السياسية واملرتشحني 
ا وحلول قصد احلصول عدد أكرب من  األحرار لطرح براجمها ومقرتحا

مقعد، والصحافة املكتوبة  462املقاعد يف الربملان من جمموع 
افس وتزيد أمهيته من خالل تركيزها هي أيضا على تعكس هذا التن

برامج معينة وعن املواضيع املنتظمة فيها وفئة املوضوع متكن من 
  .الكشف عن ترتيبها

حىت ال يكون تباين بني إستمارة إستطالع الرأي وأداة حتليل 
املضمون فقد قسمت فئة املوضوع إىل مؤشرات تسهل عملية 

     ً       موضوعا  وضعت  35ومت حصرها يف التحليل وجتعلها أكثر دقة، 
  :حتت فئات فرعية

  فئة المواضيع العامة في الحملة اإلنتخابية: أوال
 :فئة المواضيع اإلقتصادية -ب :فئة المواضيع السياسية -أ

 تشجيع املشاركة السياسية  
 تكريس مبدأ التداول على السلطة  
 حتسني الوضع األمين  
 مكافحة اإلرهاب  
 واجلهوي جتديد التقسيم اإلداري  
 مساندة برنامج رئيس اجلمهورية  
 

 ترقية الصادرات من غري
  احملروقات

 إرتفاع أسعار املواد الغذائية  
 اخلوصصة  
 ختفيض الضرائب والرسوم  
  حماربة الفساد بأنواعه يف

  املؤسسات الوطنية
 ترقية اإلستثمار بأنواعه  
 تنمية اجلنوب  
 حماربة البريوقراطية وترقية اإلدارة 

 :فئة المواضيع اإلجتماعية - د :اضيع الثقافيةفئة المو  -ج

 هجرة األدمغة   حتسني القدرة الشرائية 

  رفع مستوى التعليم العايل والبحث
  العلمي

 رفع مستوى التعليم والتكوين  
 العوملة  
 احلفاظ على الدين واهلوية الوطنية  
 تثمني الثقافة واإلتصال  
 حرية التعبري  
 

 رفع األجور  
 ء وضع منح للبطالة وللنسا

  املاكثات بالبيت
 اهلجرة غري الشرعية  
 تعديل قانون األسرة  
 البيئة  
 حماربة البطالة وتشغيل الشباب  
 تدعيم السكن  
 العدالة اإلجتماعية  
 العدل وإستقاللية القضاء  
 ترقية الوظيف العمومي  
 

 فئة المواضيع الرئيسية في الحملة اإلنتخابية:      ً ثانيا  

 مساندة برنامج رئيس اجلمهورية  
  املشاركة السياسيةتشجيع  
 مكافحة اإلرهاب  
 البطالة وتشغيل الشباب  
 حماربة الفساد بأنواعه يف املؤسسات الوطنية  
 ترقية اإلستثمار بأنواعه  

  :فئة الشكل  1-2
ا الشكل اإلخراجي الذي قدمت فيه املادة اإلعالمية  يقصد 

العناوين واأللوان والصور وكافة عناصر : إىل اجلمهور وحجمها مثل
براز اليت تستخدم يف الشكل الصحفي، وقد وقع اإلختيار على  اإل

ما فئتان تشريان إىل عنصر  كل من فئة املساحة وفئة املوقع أل
احلجم أو الفضاء واحليز الذي تشغله الربامج واملواضيع اإلنتخابية، 
وإىل مدى اإلهتمام بعرضها وتقدميها، حيث كلما زادت املساحة  

  .إلهتمام والرتكيز على موضوع معنيكانت دليل على زيادة ا
كما أن وضعها يف موقع معني من الصحيفة وإختيار صفحة معينة 
ا، وأضيفت فئة عناصر  وركن معني يؤثر يف نسبة إهتمام القراء 
اإلبراز ليتم اإلحاطة بكل جوانب تركيز إهتمام الصحيفة مبواضيع 

  :احلملة  وقسمت فئة الشكل إىل املؤشرات التالية
مساحة العناوين، مساحة املوضوع، مساحة  :ة المساحةفئ -

  الصورة؛
الصفحة األوىل، الصفحة األخرية، الصفحات  :فئة الموقع -

  الداخلية، الصفحة اخلاصة؛
 ، الصور، األلوان؛)فرعي، رئيسي(العنوان  :فئة عناصر اإلبراز -

تعين القالب الفين للكتابة الصحفية مثل  :فئة النوع الصحفي   -
رأي أو اإلخبار واليت تتعدد كالتقرير والروبورتاج والتحقيق أنواع ال

 . إخل...والكاريكاتري
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حبيث مت حتليل مضمون املواضيع الرئيسية فقط من خالل هذه 
الفئات ألن املواضيع الرئيسية هي الوحيدة اليت حضيت بعناصر 
اإلبراز ضمن الصحف حمل الدراسة، وباقي املواضيع من غري الرئيسية 

ناوهلا الصحف بشكل دائم ومل حتض بعناصر اإلبراز، هلذا مت مل تت
حساب املساحة اليت تشغلها يف الصحف طوال فرتة احلملة 

  .اإلنتخابية
                                ُ                    أعتمدت وحدة املساحة كمقياس مادي ي لجأ إليه للتعرف على 
املساحة اليت تشغلها مواضيع احلملة املنشورة يف الصحف اليومية، 

بالسنتيمرت (يز الذي شغلته املواضيع حيث مت بواسطتها قياس احل
ا الوحدة القياسية الوحيدة املثلى املستعملة يف قياس )املربع ، كما أ

  . فئة املساحة الورقية
 35(أستعملت هذه الوحدة يف قياس مساحة مجيع املواضيع 

كل على حدا وقياس املواضيع الرئيسية بعناوينها وصورها، )       ً موضوعا  
رات ورودها يف مواضع خمتلفة من الصحف، وكذا ومن مث مت عد  تكرا

تكرارات إرفاقها بعناصر اإلبراز من عناوين وصور وألوان كل موضوع 
دف معرفة أي املواضيع حاز على مساحات أكرب  على حدا أيضا 
يف الصحف حمل الدراسة، وكان هذا بعد تصميم إستمارة خاصة 

  ...    ً سلفا  بتحليل املضمون إحتوت مجيع الفئات املذكورة 
 إستمارة إستطالع الرأي :  

قصد ) اإلستبيان(مت إختيارنا لألستمارة إستطالع الرأي    
ذه األطروحة، واملتمثلة يف  حتقيق إجراءات الدراسة امليدانية املتعلقة 
معرفة أجندة املثقف العضوي يف اجلزائر أثناء احلملة اإلنتخابية 

إىل الصحافة  من جهة وكيف ينظر 2012ماي  10لتشريعيات 
 .املكتوبة اجلزائرية أثناء معاجلتها ملواضيع  هذه اإلنتخابات التشريعية

ومبا أن اهلدف األول هو معرفة أولويات وأجندة املثقف العضوي 
ومقارنتها بأجندة الصحف اجلزائرية أثناء احلملة اإلنتخابية 

من حيث الرتتيب واألمهية والسبق   2012ماي  10لتشريعيات 
اعل بني األجندتني، ضم اإلستبيان ستة حماور حتتوي أسئلة والتف

  :متعددة مفتوحة ومغلقة
  .خاص بالبيانات الشخصية للمبحوث :المحور األول
خاص بتناول املبحوثني ملوضوعات الصحافة املكتوبة  :المحور الثاني

ومصادر املعلومات األخرى من وسائل اإلعالم املختلفة يف الشكل 
ُ                          ة النشر، حيث خ صصت كل األسئلة اليت تبحث يف واملضمون وطبيع              

مدى إهتمام املبحوثني بالقراءة والكتابة ومبوضوعات الصحافة 
  . ومبصادرهم اإلعالمية األخرى

م  :المحور الثالث خاص بإهتمامات املبحوثني السياسية وإنتماءا
م مع احلركة اجلمعوية واجملتمع املدين، وهذا ملعرفة  احلزبية وعالقا

دى عضوية املبحوث السياسية يف اجلزائر، وتوجهه احلزيب وإنتمائه م
اإليديولوجي، وإستخالص درجة ومستوى العالقة اليت تربطه بالبيئة 

  .السياسية والقوى السياسية الفاعلة يف النسق السياسي اجلزائري
خصصنا هذا احملور إلهتمامات املبحوثني  :المحور الرابع

من خالل املتابعة واملشاركة  2012ماي  10باإلنتخابات التشريعية 
يف تكوين اإلجتاهات والرأي العام ومدى رضاه أو عزوفه عن هذه 
العملية السياسية، وكذا مشاركة املبحوث نقاشات سياسية يف فضائه 
اخلاص بإستعمال اإلتصال الشخصي اليومي سواء بعرض إهتماماته 

حملور يهدف إىل معرفة أو شرح مضامني الصحف اليت يتناوهلا، فهذا ا
مدى إهتمام املبحوث باحلملة اإلنتخابية ومبواضيع النقاش املعروضة 
فيها وتقييمه هلا كعضو يف اجملتمع مشارك يف تنوير وتكوين الرأي 

  . العام
ورد يف هذا احملور أسئلة تقصي رأي املبحوثني يف  :المحور الخامس

ملكتوبة يف اجلزائر شكل ومضمون املوضوعات اليت عرضتها الصحافة ا
                           ُ                                 أثناء فرتة احلملة اإلنتخابية، ب غية معرفة مدى رضا املبحوثني عن ما 
يقدم يف الصحافة املكتوبة خالل احلملة اإلنتخابية ملعرفة التباين 

  ).املثقف العضوي والصحافة املكتوبة(والتوافق بني املتغريين 
اش يف عرض جمموعة من املواضيع املثارة للنق :المحور السادس

اجملتمع والصحف مقسمة إىل عامة ورئيسية وترك اجملال للمبحوث يف 
إعادة ترتيبها حسب أولوياته مع فتح اجملال إلضافته مواضيع أخرى 
مل تثار من قبل، وهذا قصد حصر أجندته اخلاصة خالل فرتة احلملة 

  .2012ماي  10اإلنتخابية لتشريعيات 
  : مجتمع البحث -8

دم التجانس، إذ جيد الباحث نفسه أثناء يتميز جمتمع البحث بع
التعامل مع مفردات جمتمع هذا البحث أمام جمتمعني فرعيني لإلجابة 
على اإلشكالية الرئيسية، خاصة يف املرحلة التطبيقية لفحص وحتليل 
املبحوثني، ولبلوغ هدف الدراسة وجب علينا التعامل مع النظم 

ل مسح إعالمي ومسح الفرعية لنظام وضع األجندة، وهذا من خال
إجتماعي، فمجتمع البحث اخلاص باملسح اإلعالمي هو الصحف 
اجلزائرية اليومية بإختالف متغري لغة الصدور، وألن مفردات هذا 
اجملتمع البحثي تتوفر يف شكل قوائم نعتمد على املعاينة املتعددة 
            ً                                            املراحل إحرتاما  ملتغري امللكية واللغة والصدور، بتطبيق العينة 

بإختيار عينة عشوائية منتظمة  Rondom Sampleإلحتمالية ا
Systematic Sample  من العدد اإلمجايل للصحف اجلزائرية

  .بنسبة متثيلية ال تقل عن عشرة يف املائة
أما املسح اإلجتماعي فمجتمع حبثه املثقف العضوي الذي 

يني ينتمي إىل الطبقة الوسطى يف اجلزائر، آخذين فئة األساتذة اجلامع
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                                            ً          واحملامني واملوظفني يف خمتلف األسالك لبحثها، وهذا وفقا  للمعايري 
املطلوبة يف الطبقة الوسطى واملثقفني العضويني يف اجملتمع اجلزائري، 
                                                 ً      وإلعتبارات علمية يستعصى تطبيق العينة اإلحتمالية نظرا  حلجم 

 Noاجملتمع الكبري، فنعمد إلستعمال العينة غري اإلحتمالية 

Rondom Sample  ولتمثيل كل فئات هذه الشرحية ستكون عينة
الدراسة املختارة قصدية من أساتذة جامعيني وحمامني وموظفني تتوفر 

أنطونيو فيهم خصائص مفهوم املثقف العضوي، الذي صاغه 
وخصائص الطبقة الوسطى بالنزعة اإلقتصادية اليت حددها  جرامشي

  .كارل ماركس
 :عينة الدراسة -9

تعميم الدراسات الكمية يف حقل علوم اإلعالم رغم تأخر    
واإلتصال، إال أنه سرعان ما إنتشرت هذه األساليب الكمية من 
رياضيات وإحصاء ومقاييس خمتلفة ورسوم بيانية وجداول خمتلفة 
واملؤشرات املتعددة، وأول ما إنتشرت هذه األساليب يف أمريكا حيث 

ا، وعرضها وختزينها من إستهدفت مجيع البيانات وتصنيفها وتبويبه
أجل إستخدامها يف دراسة الظواهر اإلجتماعية، وقد إرتبطت بالطرق 
اإلمربيقية يف البحث، إذ ال ختلو دراستنا من األساليب الكمية  
لبحث وقياس وتكميم أجندة الصحف اجلزائرية وأجندة املثقف 

ث، إذ العضوي يف اجلزائر يف حدود مفردات العينة املمثلة جملتمع البح
ّ              يعر ف القياس بأنه أو  Valueالعملية اليت حتدد من خالهلا القيمة : "  

   ً         ً                              كميا  أو كيفيا ، كما يوجد يف وحدة التحليل من   Levelاملستوى 
  ".خاصيات أو مسات

ّ                   ويعر ف القياس أيضا أنه  حتديد خصائص وتقديرها؛ أي "   
. )6("صياغتها من خالل مقادير، وأرقام وأعداد، ورتب وأوزان

ن عملية القياس كما هو الشأن بالنسبة لعينة الدراسة ثالثة وتتضم
  :أبعاد أو مكونات أساسية هي

واقعة أمربيقية قابلة للمالحظة والقياس قد تكون مجاعة أو شخصا  -
  .أو شيئا أو فكرة

  .وجود كم أو عدد أو مقدار -
  .وجود قاعدة أو جمموعة قواعد تربط منطقيا بني الواقعة واملقدار -

مع حبثنا حسب التعريفني السابقني يتمثل يف الصحف فمجت
اجلزائرية واملثقف العضوي على املستوى الوطين اجلزائر، فالصحف 

مفردة موزعني بني مواقع صادرة باللغة  40اجلزائرية واليت بلغ عددها 
العربية وأخرى باللغة الفرنسية، حيث بلغ عدد الصحف الصادرة 

ما الصحف الصادرة باللغة العربية صحيفة، أ 19باللغة الفرنسية 
  .صحيفة 21فكانت 

                           ً                         وعليه أخذنا متغري اللغة عامال   أساسيا يف عملية املعاينة 
Sampling  من جمتمع  % 10اليت حددنا حجمها بالنسبة
  :البحث، أي

  .مفردة 04 = 100÷10 × 40
 22يوم للحملة اإلنتخابية من جمموع  21×مفردة 04(فالعينة 
 84= مل تصدر الصحف عينة الدراسة 2012ح ماي يوم ألن الفات

هي عبارة عن عدد حمدود من املفردات اليت سوف نتعامل ) مفردة
          ً                                            معها منهجيا ، ونسجل من خالل هذا التعامل البيانات األولية 

 Représentativeاملطلوبة، ويشرتط يف هذا العدد أن يكون ممثال 
من خالهلا هذا  جملتمع البحث يف اخلصائص والسمات اليت يوصف

  ).مفردة 40(اجملتمع 
هي الوحدة يف هذه العينة حيث " Item / Subjectأما املفردة 

تتفق خاصية املفردة يف هذه احلالة مع خاصية الفئة اليت ختتار 
وألن جمتمع حبثنا ينقسم إىل فئتني حسب متغري اللغة على . )7("منها

  :الشكل اآليت
  .مفردة 40= اجملتمع الكلي 

الصحف الصادرة باللغة (مفردة  19= تمع اجلزئي األول اجمل
  ).الفرنسية

الصحف الصادرة باللغة (مفردة  21= اجملتمع اجلزئي الثاين 
  ).العربية

للحصول  Multistage Sampleإعتمدنا العينة املتعددة املراحل
على التمثيل النسيب لفئيت اجملتمع األصلي، من خالل اجلمع بني 

والعينة العشوائية  Quota Sampleالعينة احلصصية 
كون عناصر البحث  Systematic Random Sampleاملنتظمة

             ً                                         معلومة وإحرتاما  إلختالف متغري اللغة طبقنا يف عملية املعاينة 
  . أسلوب العينة احلصصية

عندما تتوفر له سجالت "إذ يلجأ أي باحث إىل هذه الطريقة 
ّ                                 يدو ن فيها أرقام وأمساء مفردات جمتمع ا فمثل هذه . )8("لدراسة  

املعىن "العينات شائعة اإلستعمال يف البحوث اإلجتماعية ألن 
العلمي لكلمة العشوائية هو إعطاء كل فرد من أفراد اجملموع فرصة 

، وهو ما )9("متكافئة مع غريه من أفراد اجملتمع لكي يظهر يف العينة
ي لتجنب خطأ الصدفة أو خطأ العشوائية الذ. حدث يف دراستنا

يرتتب عليه زيادة إحتماالت التحيز أو امليل حنو إختيار كم أكرب من 
خصائص ومسات معينة، وإستخدام العينة املنتظمة لضمان ثبات 
توزيع اإلختيار على إطار العينة من البداية إىل النهاية، بسحب 

 . متساوية من جمتمع البحث) مسافات(مفردات العينة على جمموعة 



  

476 

شوائية املنتظمة للمجتمع اجلزئي الثاين فتحسب أما العينة الع -
  :على النحو التايل 

  .مفردات 10 ≈ 10.5=    21÷02= حتديد جمال العينة 
مفردات على التوايل،  10وهذا يعين إختيار مفردة من بني كل 

  .وهكذا دواليك 20والثانية  10فاملفردة األوىل يتم إختيارها من الـ 
اصل اجلمع بني العينة العشوائية املنتظمة أما عينة الدراسة فهي ح -

للمجتمع اجلزئي األول والعينة العشوائية املنتظمة للمجتمع اجلزئي 
  :الثاين أي

عدد أيام احلملة (يوم  21×مفردات  04=  02+  02
مفردة وهي حجم عينة الدراسة، فكانت  84) = اإلنتخابية

 و El Watanو الشروق والخبرالصحف املمثلة جملتمع البحث 
Le Quotidien d’Oran.  

وعلى مستوى ثاين من الدراسة لدينا جمتمع حبث آخر ميثل 
                            ً                               املثقف العضوي يف اجلزائر، وبناءا  على إشكالية الدراسة وأهدافها 
وللضرورة املنهجية كان إختيار العينة بطريقة قصدية من فئة األساتذة 

إعتبارها فئات اجلامعيني واحملامني واملوظفني يف خمتلف األسالك ب
تتوفر فيها املعايري والشروط املطلوبة يف املثقف العضوي بطبيعة 
م العلمية والوظيفية، حيث صرح مدير التكوين العايل بوزارة  نشاطا
التعليم العايل والبحث العلمي مصطفى حوشني للقناة اإلذاعية األوىل 

يف أن عدد األساتذة اجلامعيني   2011أكتوبر 19يوم األربعاء 
ألف أستاذ موزعني على اجلامعات واملراكز اجلامعية  42اجلزائر بلغ  

عرب الرتاب الوطين، وعلى هذا األساس قمنا مبراعاة اجلغرافيا الواسعة 
للجزائر قصد توزيع اإلستمارات على واليات شرق وغرب ووسط 

مفردة ميثلون  1700وجنوب اجلزائر، وعليه حدد حجم العينة بـ
 1630رافية املذكورة، واليت وزعت وأسرتجع منها األقاليم اجلغ

 30إستمارة مسرتجعة مت اإلستغناء على  1630إستمارة ومن أصل 
  :إستمارة لألسباب التالية

 فقدان بعض اإلستمارات للبيانات األولية؛  
 بعض اإلستمارات حتتوي تناقض يف اإلجابات؛  
 بعض اإلستمارات ال جتيب على أسئلة احملور الثالث.  

ان إعتماد عينة البحث على رأي الباحث فك
الذي يرى أنه ميكن إعتماد عينة حبث قطرية   Cochramكوشرام

مفردة من جمموع السكان،  2000و 1500ترتاوح بني ) وطنية(
  :آخذين بعني اإلعتبار

وضع حتت متغري املستوى التعليمي  :متغير المستوى التعليمي
  )هليسانس، مهندس، ماجستري، دكتورا(صنفني

  :قسم هذا املتغري إىل فئات عمرية هي :متغير السن

 سنة 30ما دون  :الفئة األولى.  
 سنة 45سنة و 30بني  :الفئة الثانية.  
 سنة فما فوق 45من  :الفئة الثالثة.  

حسب ماهو  -قسمنا اإلستمارات بنسبتني خمتلفتني :متغير الجنس
) ر وإناثذكو (بني اجلنسني -موضح يف اجلانب التطبيقي من الدراسة

كون املرأة اجلزائرية تشغل املناصب ومتارس معظم النشاطات اليت 
ا الرجل   .يقوم 

إستمارة حتليل املضمون وإستمارة (وكان بعد عرض اإلستمارتني 
على جمموعة من األساتذة لتحكيمها بإعتبارها ) إستطالع الرأي

 .عصب الدراسة امليدانية

  :الدراسة اإلستطالعية - 10
اإلستطالعية يف حبوث علوم اإلعالم واإلتصال متثل الدراسة 

وحقل العلوم اإلجتماعية واإلنسانية إستكشاف الباحث لطبيعة 
متغريات الدراسة، اليت حتملها اإلشكالية املطروحة ومدى حاجة 
الظاهرة لدراسة علمية، إذ متثل دراستنا اإلستطالعية حتليل مضامني 

خالل احلملة ) هوريةاجلم -الوطن - اخلرب(بعض الصحف الوطنية 
، آخذين 2009أفريل  09اإلنتخابية للمرتشحني الستة لرئاسيات 

ا جمتمع البحث وعينته  بعني اإلعتبار عدد املتغريات اليت يتميز 
املختارة يف دراستنا اإلستطالعية قصد معرفة األجندة والوظيفة 
السياسية للصحافة املكتوبة يف اجلزائر، من حيث النوع والكم 

لشكل واملساحة، باملوازاة والتزامن مع اإلستطالع امليداين لبعض وا
أساتذة جامعيني وحمامني (فئات الطبقة الوسطى من مثقفني عضويني 

م السياسية خالل هذا ) معتمدين من طرف الدولة لتسجيل إهتماما
املوعد املصريي للمجتمع اجلزائري، فإتضح ضرورة وضع هذه الظاهرة 

  .هر البحث العلمي السوسيوإعالميالعالئقية حتت جم
  :اإلطار الزمني والمكاني للدراسة - 11

ميتد اإلطار الزماين هلذه الدراسة منذ أيام السنة النظرية 
التحضريية لشهادة املاجستري يف علم إجتماع اإلتصال 

جبامعة مستغامن أين بدأ اإلهتمام باملوضوع، لكن  2005/2006
املمنوحة ملذكرة املاجستري، حال دون دراسته بسبب مهلة الزمن 

باملقارنة مع الوقت الذي تأخذه مثل هذه األحباث، فبقي هاجس 
الفضول العلمي وشغلي الشاغل لتنفيذه خالل أطروحة الدكتوراه، 

والذي  2009حيث بدأت اجلمع البيبليوغرايف منذ شهر جانفي
يستمر طوال سنوات التحضري ألطروحيت املوسومة باإلعالم السياسي 

املثقف العضوي يف اجلزائر دراسة سوسيوإعالمية يف ديناميكية وضع و 
  .األجندة
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  :عرض فهرسي موجز لمخطط الدراسة - 12
  :تنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة أجزاء مرتابطة ومتناسقة

  مقدمــة -
  :اإلطار المنهجي

املشكلة وطرح اإلشكالية  
 التساؤالت 

 الفرضيات  
 أسباب إختيار املوضوع  
 لدراسةأمهية وأهداف ا  
 ة   الدراسات املشا
 

حتديد املفاهيم  
 منهج الدراسة  
 أدوات الدراسة  
 جمتمع البحث  
 عينة الدراسة  
 الدراسة االستطالعية  
  اإلطار الزمين واملكاين

 للدراسة

  :ويشمل ثالثة فصول على النحو األيتاإلطار النظري 
  البيئة السياسية واإلعالم السياسي في الجزائر: الفصل األول
رض للمنظومة املفهوماتية للمصطلحات اإلعالمية وفيه ع

والفرعية يف العملية اإلتصالية الناجتة عن تفاعل متغريات الدراسة 
ُ                      ي ربز هذا الفصل مسؤولية ). الصحافة املكتوبة -املثقف العضوي(

ا يف إطار الوظيفة السياسية  الصحافة املكتوبة يف اجلزائر منذ نشأ
 23تجربة اجلزائرية عقب تعديل دستورإجتاه الرأي العام، خاصة ال

، والدور املنوط للمثقف العضوي الذي ينتمي للطبقة 1989فرباير
الوسطى يف اجلزائر يف نشر الوعي السياسي يف اجملتمع، والقواعد اليت 
ينبغي أن يقوم عليها هذا الدور يف البيئة السياسية الدميقراطية، من 

تبادل بني مدخالت وخمرجات كل خالل اإلتساق والتوازن والتأثري امل
 . منهما

  الثقافة السياسية والمثقف العضوي: الفصل الثاني
خالل هذا الفصل نعرض أمهية املثقف العضوي يف اجملتمع ودور 
الطبقة الوسطى بني الطبقات اإلجتماعية األخرى وطبيعة تكوينها يف 

ني الصراع اجلزائر، من خالل إقرتابات نظرية سوسيولوجية اليت ترتاوح ب
وغريهم  أنطونيو جرامشيو  ماكس فيبرو  لكارل ماركسوالتكامل 

من علماء اإلجتماع واإلتصال، الذين إهتموا بدراسة الوضع الطبقي 
واحلراك والتغري اإلجتماعي وأكدوا على الدور الوظيفي والداللة 

  .السياسية للمثقف العضوي
ندة نظريات اإلتصال ونظرية وضع األج: الفصل الثالث

Agenda Setting Theory   
ا  وفيه نتعرض للجوانب التأصيلية لنظريات اإلتصال وسياقا
التارخيية، وكذا نظرية وضع األجندة ونظمها الفرعية املعتمدة لدراستها 
يف اإلجتاهات البحثية املنهجية احلديثة، خاصة نظرية التحليل 

 Of a Zero-Sum Théory Agenda Settingالصفري 
  .( TSA)حتليل السلسلة وأسلوب

ميثل فصل الدراسة امليدانية والتحليلية لعينة البحث اإلطار التطبيقي 
    :وإستقراء النتائج على اجملتمع الكلي الوارد يف مبحثني

 التحليل الكمي والكيفي لصحف العينة :المبحث األول

          ً                                            يتضمن تقدميا  لدراسة تطبيقية على عينة من الصحف اجلزائرية   
                      ً                          ً      ً رتة زمنية حمددة، إعتمادا  على أداة حتليل املضمون، كما  وكيفا  خالل ف

ا السياسية وتفسري وحتليل النتائج اليت  لكشف طبيعة بناء أجند
  :أسفر عنها عملية حتليل املضمون لعينة الدراسة يف مخسة مطالب

 التحليل الكمي والكيفي لصحيفة الشروق :المطلب األول  
 كمي والكيفي لصحيفة اخلربالتحليل ال :المطلب الثاني  
 التحليل الكمي والكيفي لصحيفة  :المطلب الثالثEl- 

Watan  
 التحليل الكمي والكيفي لصحيفة  :المطلب الرابعLe 

Quotidien d’Oran  
 مقارنة أجندات الصحف :المطلب الخامس  

أجندة املثقف العضوي يف اجلزائر وعالقتها بأجندة  :المبحث الثاني
 الصحف اجلزائرية

يهتم هذا املبحث بأجندة املثقف العضوي يف اجلزائر، من خالل    
حتليل بيانات صحيفة اإلستبيان املطبقة على العينة املختارة من أفراد 
فئة املثقفني العضويني للطبقة الوسطى يف اجلزائر من أساتذة حمامني 
وموظفني وتقدمي النتائج والتفسريات بإستخدام األساليب اإلحصائية، 

دم العالقة اإلرتباطية بني مدخالت وخمرجات األجندتني وأسبقية ونق
بناء النظم الفرعية هلذه املتغريات اليت تتحدد على أساسها طبيعة 
الديناميكية والعالقة بني املتغريات وفعاليتها يف تشكيل الرأي العام 
السياسي يف اجلزائر واملستوى الوظيفي للصحافة املكتوبة واملثقف 

  : اجلزائر يف ثالثة مطالبالعضوي يف
 تشخيص عينة الدراسة :المطلب األول 

 أجندة املثقف العضوي يف اجلزائر :المطلب الثاني  
 العالقة بني أجنديت الصحف اجلزائرية واملثقف  :المطلب الثالث

 .العضوي يف اجلزائر وديناميكية التفاعل بينهما

  اإلطار التطبيقي
 الميدانية الدراسة التحليلية : الفصل الرابع

  التحليل الكمي والكيفي لصحف العينة: المبحث األول
أجندة المثقف العضوي في الجزائر وعالقتها : المبحث الثاني

 بأجندة الصحف الجزائرية

 النتائج
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 مناقشة النتائج

  :النتائج ومناقشتها - 13
 على مستوى الدراسة التحليلية  

 أثبتت الدراسة أن الصحف حمل الدراسة أمجعت وأبرزت يف
ا  :أجندا

 املشاركة السياسية  
 مساندة برنامج رئيس اجلمهورية  
  حماربة الفساد  
 تكريس مبدأ التداول على السلطة  
 حتسني الوضع األمين  
 البطالة وتشغيل الشباب  
 ترقية الصادرات من غري احملروقات  
 اخلوصصة  
 على مستوى الدراسة الميدانية 

احلملة اإلنتخابية أجندة املثقف العضوي يف اجلزائر خالل فرتة   
م 2012أفريل  15املمتدة من يوم  2012ماي  10لتشريعيات 
   ً           يوما  جاءت على  21واليت دامت  2012ماي  06وإىل غاية 
  :النحو اآليت
 مساندة برنامج رئيس اجلمهورية    

 إصالح مؤسسات الدولة  
 تنمية الفالحة  
 تنمية اجلنوب  
 احلفاض على الدين واهلوية الوطنية  
 لتكوين والتعليمرفع مستوى ا  
 التعاون املغاريب  
 ترقية الصادرات من غري احملروقات  

لنجد عالقة األولويات واألجندة املشرتكة بني الدراسة التحليلية 
للصحف اجلزائرية واملمثلة لإلعالم السياسي الصادرة خالل فرتة 

 15واملمتدة من  2012ماي  10احلملة اإلنتخابية لتشريعيات 
وبني الدراسة امليدانية  2012ماي  06اية إىل غ 2012أفريل 

  :للمثقف العضوي يف اجلزائر خالل نفس الفرتة على الشكل التايل
  مساندة برنامج رئيس اجلمهورية    
 ترقية الصادرات من غري احملروقات 

  العالقة بين أجندة اإلعالم السياسي وأجندة المثقف العضوي 
 الرتبة ضويأجندة المثقف الع أجندة اإلعالم السياسي

مساندة برنامج رئيس املشاركة السياسية
  اجلمهورية

01 

مساندة برنامج رئيس 
 اجلمهورية

 إصالح مؤسسات الدولة
02 

 03 تنمية الفالحة حماربة الفساد 

تكريس مبدأ التداول على 
 السلطة

 تنمية اجلنوب
04 

احلفاض على الدين واهلوية  حتسني الوضع األمين
 الوطنية

05 

رفع مستوى التكوين  طالة وتشغيل الشبابالب
 والتعليم

06 

ترقية الصادرات من غري 
 احملروقات

 التعاون املغاريب
07 

ترقية الصادرات من غري  اخلوصصة
 احملروقات 

08 

 08 المجموع

  
العالقة بني أجندة اإلعالم السياسي وأجندة املثقف  يبني اجلدول

 2012ماي  10لتشريعيات العضوي خالل فرتة احلملة اإلنتخابية 
  2012ماي  06م وإىل غاية 2012أفريل  15املمتدة من يوم 

يف املرتبة  اليت ميثل فيها فقط موضوع مساندة برنامج رئيس اجلمهورية
الثانية لإلعالم السياسي وموضوع ترقية الصادرات من غري احملروقات 

 ً        كا  وعليه                                          ً      يف املرتبة الثامنة يف أجندة املثقف العضوي قامسا  مشرت 
  :نستنتج أنه

ال يوجد إتساق وتوافق كبري يف ترتيب قائمة إهتمامات املبحوثني  -
  .وقائمة إهتمامات الصحف املدروسة

العملية السياسية اإلعالمية ليست عملية دائرية من املثقف  -
العضوي إىل الصحافة املكتوبة ومن الصحافة املكتوبة إىل اجلمهور، 

بة هي حلقة الوصل بني الرأي العام وصانعي رغم أن الصحافة املكتو 
القرار، كذلك درجة التفاعل بداخل الدائرة اإلتصالية من مؤشرات 

من  %02نسبة  الدميقراطية، حيث سجلنا على مستوى التفاعل
  .املبحوثني يتعاملون مع الصحافة املكتوبة بالكتابة

وثني جند إرتباط قوي بني أجندة الصحف املدروسة وأجندة املبح -
مساندة برنامج رئيس اجلمهورية على مستوى  بلغ أشده يف موضوع

على  القضايا السياسية وموضوع ترقية الصادرات من غري احملروقات
  .مستوى القضايا اإلقتصادية

  : مناقشة النتائج - 14
ميكن مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إن على مستوى 

 Le و El Watanرب وحتليل مضمون الصحف الشروق واخل
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Quotidien d’Oran  أو على مستوى الدراسة امليدانية للمثقف
العضوي يف اجلزائر بعد إختبار تأثري عملية وضع األجندة على 
مستوى الصحافة املكتوبة واملثقف العضوي يف اجلزائر حنو القضايا 
  :حمل الدراسة على املستويني األول والثاين لوضع األجندة ثبت التايل

  مستوى أهمية (في المستوى األول لوضع األجندة
  )الموضوعات

يقوم املبحوثون بتمثيل املعلومات اليت تقدمها وسائل اإلعالم   -
حول موضوع مساندة برنامج رئيس اجلمهورية يف اجلزائر من خالل 

، حيث إتضح Central Routeالبؤري للمعلومات / الطريق املركزي
يت تعمل على هذا املستوى وهي اإلهتمام تأثري املتغريات الوسيطة ال

الشخصي، ومستوى املعرفة بالقضية، وبالتايل فإن إجتاهات املبحوثني 
املتكونة يف هذه احلالة تكون إجتاهات أكثر قوة ومقاومة للتغيري 
وتساعد على التنبؤ بالسلوك؛ يعين ذلك أن اإلجتاهات اإلجيابية اليت 

يما يتعلق بقضية املشاركة ظهرت لدى املبحوثني يف الدراسة ف
  .                           ً                         السياسية ميكن أن تكون مؤشرا  لسلوك إجيايب حنو هذه القضية

من ناحية أخرى فإن النتائج املتعلقة باملعلومات اليت تقدمها  -
الصحف حول موضوع ترقية الصادرات من غري احملروقات، 
واملعلومات اليت يقدمها املثقف العضوي حول موضوع ترقية 

ن غري احملروقات أثبتت أن املبحوثني يقومون بتمثيل الصادرات م
املعلومات يف هذه احلاالت من خالل الطريق السطحي واهلامشي 

، وهو ما يعين أن إجتاهات Peripheral Routeللمعلومات 
اجلمهور اليت تكونت يف هذه احلاالت تكون سهلة التغيري ومؤقتة، 

  .كوال ميكن اإلعتماد عليها يف التنبؤ بالسلو 
وأثر  ملدخل اإلعتماد املتبادل بني وسائل اإلعالم هذه النتائج تشري -

اإلعالم احلكومي على الصحف احلزبية واخلاصة، خاصة يف الدول 
             ً                                             النامية إعالميا ، وقد متارس وسائل اإلعالم الغربية الدور األكرب يف 
 وضع أولويات إهتمامات وسائل اإلعالم يف هذه الدول مثل

، ومن مث وضع أجندة الرأي العام وهذه الدول، )باءوكاالت األن(
وهذا ما أكدته أجندات الصحف حمل الدراسة، فلم يقتصر اإلعتماد 
املتبادل بني الصحف على الدرجة اليت تتحقق فيها املصلحة املشرتكة 
بينهم مع مراعاة درجة اإلعتماد، لكن كان هناك تداخل كبري بينهم، 

هتمامات الوسيلة األضعف والوسيلة اليت فالوسيلة األقوى تؤثر يف إ
  .تقع يف املركز تؤثر يف الوسيلة اليت تقع يف اهلامش

  مستوى خصائص (في المستوى الثاني لوضع األجندة
  )الموضوعات

يقوم املبحوثون من عينة الدراسة بتمثيل املعلومات من خالل  -
م املتكونة نتيجة ذلك  الطريق السطحي فقط، وبالتايل فإن إجتاها
  .تكون مؤقتة يسهل التأثري عليها، وال تساعد على التنبؤ بالسلوك

وخالصة القول أنه قد ثبت من خالل هذه الدراسة أن عملية  -
وضع األجندة تؤثر على تشكيل إجتاهات اجلمهور، وإن كانت 
ا الدراسة تتم من خالل الطريق السطحي  أغلب التأثريات اليت رصد

ا تعد مبثابة مؤشرات واضحة ميكن بناء  لتمثيل املعلومات، إال أ
  .املزيد من الدراسات على أساسها

على الرغم من التأثري الواضح جلماعات املصاحل على أجندة  -
م حنو موضوعات احلملة اإلنتخابية، إال  القائمني باالتصال وإجتاها
أن نتائج حتليل املضمون قد  أظهرت أن هذا التأثري مل ينعكس على 

اجلات اليت قدمتها وسائل اإلعالم للقضايا، حيث كان إهتمام املع
                                          ً          وسائل اإلعالم يف عينة الدراسة باإلنتخابات حمدودا ، كما أن 
إهتمامها بعرض خصائص هذه القضايا من خالل التحليالت 
                        ً     ً                             املتعمقة ألبعادها كان حمدودا  أيضا ، فما زالت هذه املعاجلات تتسم 

دف إىل حتقيق بالعمومية واملومسية  أكثر م ا معاجلات خمططة  ن كو
  . تأثري فعال على املدى الطويل

وميكن تفسري ذلك بأن السياسات اخلاصة باملؤسسات اإلعالمية  -
حتكم عمل القائمني باالتصال بالقصور، وال متنحهم احلرية يف عرض 

  .قضايا احلملة اإلنتخابية باألسلوب الذي يرغبونه
ف بصفة عامة كانت مزدمحة بالكثري الصح كما أن أجندة هذه  -

وتزيح بعضها البعض كما تفرتض  من القضايا اليت تتنافس فيما بينها،
ميكنها أن  نظرية وضع األجندة، وبالتايل فإن قضايا اإلنتخابات ال

ٍ  تظهر بقوة على أجندة الصحف، إال إذا كانت ذات طابع  ملح       ٍ                                               
  .أو نتيجة لتوجهات سياسية معينة   ً  جدا ،

تمع دميقراطي حقيقي ميكن لعملية وضع األجندة أن تعمل يف جم -
                                           ً                  بكفاءة، حيث تتفاعل األنظمة الفرعية لألجندة معا ، ونتائج الدراسة 
عكست واقع جمتمع جزائري ما بعد التعددية السياسية واإلعالمية، 
حيث كانت القضايا اليت تتبناها الصحف غري متطابقة مع تلك اليت 

، ويف أحيان كثرية كانت ال تعكس أجندة يتبناها املثقف العضوي
اجملتمع بصورة فعلية، فلقد سجلنا غياب املوضوعات التالية يف 

ا   :الصحف ولدى املثقف العضوي رغم إهتمام اجملتمع 
 تعديل قانون األسرة  
 تدعيم السكن  
 ترقية الوظيف العمومي  
 العدل وإستقاللية القضاء  
 البيئة  
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مستوى صناع القرار، إال أنه ال  وعلى الرغم من أمهية العمل على
ينبغي إغفال أمهية التأثري على إجتاهات أفراد اجملتمع حنو هذه 
القضايا، فالتغيري يف أغلب األحيان ال ميكن حتقيقه من أعلى إىل 

 .أسفل

ويف غياب وسائل االتصال األخرى خبالف وسائل االتصال  -
فراد بأمهية ال يشعر األ) كاإلتصال الشخصي املباشر(اجلماهريي 

م،  ا قضايا مصريية هلم، وميكن أن تؤثر على حيا هذه القضايا أو أ
م إىل امليول بصفة عامة إىل متثيل هذه املعلومات من  وهو ما يؤدي 
تشكلة يف هذه 

 
            خالل الطريق السطحي، وبالتايل تكون اإلجتاهات امل
ُ
                                          
  . لسلوك                                               ً  احلالة ضعيفة وسهلة التغيري، وال ميكن إعتبارها مؤشرا  ل

     ً                                                  وبناءا  على ذلك فإن التأثري على إجتاهات اجلمهور فيما يتعلق  -
                           ُ                            بالسلوك السياسي حيتاج إىل أن ت ويل وسائل اإلعالم هذه القضايا 
ذه الوسائل على      ً                                                       مزيدا  من اإلهتمام، وأال تقتصر املعاجلات املقدمة 

يتم األشكال اخلربية، واملعاجلات املومسية املتقطعة، وإمنا جيب أن 
تناول خمتلف أبعاد القضية على فرتات ممتدة ومبعاجلات خمتلفة، وهو 
الدور الذي حيتم على املثقف العضوي مع القائمني باإلتصال 
لصياغة إسرتاتيجيات إعالمية فعالة حتقق التأثري الفعال على إجتاهات 
اجلمهور على املدى القريب والبعيد، وأال تقتصر هذه اإلسرتاتيجيات 

تخدام وسائل اإلتصال اجلماهريي فحسب، وإمنا تستخدم على إس
  .وسائل االتصال املختلفة األخرى

كما أن التباين بني أجندة الصحافة املكتوبة وأجندة املثقف 
املشروط لتأثري وضع األجندة الذي  العضوي ترجع حسب القياس

 .J. Blumer and Gurevitch, 1992, Jالباحثون صاغه

Mcleod Schoenbach 1991  حول أمهية البحث يف املتغريات
املؤثرة يف وضع األجندة مثل اإلنتماء احلزيب واإلهتمام السياسي 
واملشاركة السياسية وملكية وسائل اإلعالم وخصائص النظام 
السياسي وغريها من املتغريات ذات الصلة بوضع األجندة، فالعالقة 

ائل اإلعالم ليست ميكانيكية ومباشرة وفورية، كما أن أجندة وس
            ً                                     ً         ليست إال متغريا  بني سلسلة من املتغريات اليت متارس أدوارا  خمتلفة يف 

  .عملية التأثري
ومتثل طبيعة القضية وإدراك اجلمهور هلا أهم املتغريات الوسيطة، 
فكلما زادت درجة معايشة اجلمهور للقضية قل تأثري وسائل اإلعالم 

ا، وذلك ألن اخلربة املباشرة تعمل   كبديل لوسائل اإلعالم، وقد بشأ
ودراستنا هذه صحة الفرضية بعدم   Yagadياجادثبت من دراسة 

قدرة وسائل اإلعالم يف وضع أجندة القضايا التطفلية مثل مساندة 
برنامج رئيس اجلمهورية وترقية الصادرات خارج احملروقات وهذا مربر 

إهتمام الصحف حمل الدراسة واملثقف العضوي باملوضوعني 
  .لتطفلينيا

 وعلى هذا األساس توصلت الدراسة إىل تأكيد صحة الفرضيات

  .السابقة الذكر 
  :الخاتمة - 14

املالحظ من خالل نتائج الدراسة أنه على الرغم من وعي كل 
من املثقف العضوي يف اجلزائر، والصحافة املكتوبة بالشروط اليت 
 تساعد على جناح احلمالت اليت تستهدف قضايا السياسة ومصري

اجملتمع اجلزائري، وضرورة حتديد وسائل اإلتصال املالئمة لكل مجاعة 
من مجاعات اجلمهور املستهدف، وأنه ال ميكننا أن نتجاهل احلراك 
االجتماعي أو نلغيه مهما كان مستواه بإعتباره من خصائص 
اجملتمعات الطبقية والتوجهات السائدة يف اجملتمع، واليت تتأثر 

، واليت ميكن أن تتعارض مع التوجهات السياسية، بالعادات والتقاليد
وتشكل صعوبة يف التأثري على إجتاهات اجلمهور حنو قضية بعينها، 
وهو ما يتطلب يف هذه احلاالت اإلعتماد على أكثر من وسيلة 
للتأثري على الرأي العام، وإجتاهاته جبانب وسائل اإلعالم التقليدية 

لتغري اإلجتماعي البناء ال يتأتى بأن ا" ولرب شرام"على حسب تعبري 
                                             ً         إال بإشرتاك بني اإلتصال اجلماهريي واإلتصال الشخصي معا ، إال أن 
هناك عجز وقصور يف يف تطبيق هذا الوعي بالدور اإلجتماعي 

  .املطلوب من اإلعالم واملثقف العضوي
فلقد إهتمت الدراسة بدراسة التفاعالت بني النظم الفرعية 

أن النموذج املقرتح للدراسة مل يكن من املمكن لوضع األجندة، إال 
أن يتضمن أجندة صناع القرار، وهو ما نقرتحه كمجال هام 
للدراسة، حيث يلعب التفاعل بني أجندة املثقف العضوي وصناع 
                                          ً     ً           القرار، ودور األوىل يف التأثري على الثانية دورا  هاما  يف مساندة 

راطي يف اجلزائر، وهو ما القضايا املختلفة على صعيد التحول الدميق
  .حيتاج إىل مزيد من الدراسات املتعمقة

                               ً                     ومن اجملاالت اليت تستحق الدراسة أيضا  األسلوب الذي إتبعته 
-Agenda" قطع األجندة "وسائل اإلعالم املختلفة يف اجلزائر يف 

Cutting  للتعتيم على بعض املوضوعات، وهو ما يفتح اجملال
اجلديد الذي مت تطويره لدراسة القضايا  لدراسة هذا اإلطار البحثي

واألحداث اليت ال يتم تغطيتها يف وسائل اإلعالم اجلزائرية على الرغم 
ا ً         وهو جمال تطور إستكماال  للحلقة . من توافر مقومات األخبار                     

املفقودة يف حبوث وضع األجندة اليت تغفل دراسة القضايا اليت مت 
جندة، وحتدث عملية قطع إستبعادها من خالل عملية قطع األ

األجندة عندما تتدخل قوة ما من داخل املؤسسة اإلعالمية أو 
خارجها للتعتيم على خرب ما، وذلك إما بدفع أخبار أقل أمهية إىل 



  

481 

                                  ً                 أجندة الوسيلة أو جتاهل اخلرب اهلام متاما  حبيث ال يظهر ضمن 
ئل وميكن من خالل هذا النموذج دراسة تناول وسا. أولويات الوسيلة

اإلعالم احلكومية اجلزائرية لألحداث خالل فرتة احلمالت اإلنتخابية 
 .القادمة

  :الهوامش
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لية التفكير النقدي لدحض الحجاج المغالطأ  
 لكحل سعاد
.باحثة يف الدكتوراه، ختصص اتصال وسائل االعالم واجملتمع، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، اجلزائر  

  :مفهوم التحاجج
العقالنية الواضحة والنظرية "مؤلف  يف (lard. Johnson)يشري  

يقوم على هو نوع من اخلطاب  ىل أن التحاججإ" التداولية للحجاج
عملية اإلعرتاض على القضايا بقصد الوصول إىل صحة أو كذب 

بالتدليل على  "العارض"يقوم فيها املدعي القضايا املطروحة للنقاش، 
دلة اليت يقوم ألبصحة ا "املعرتض"خر وجهة نظره بإقناع الطرف األ

. بإنتاجها ويكون هذا التدليل هو خالصة التطبيق لعملية التحاجج
 : والتحاجج يف التعريف التداويل جيمع بني ثالثة أنشطة أساسية وهي

وهو حتقيق للقواعد األساسية الستعمال : النشاط اللغوي اللساين -
 .التداولية أم اللغة، سواء القواعد الرتكيبية أم الداللية

يستند اىل القاعدة املباشرة اليت حتقق عملية :  النشاط االجتماعي -
 .التواصل والتفاعل بني االطراف، وهو نشاط اجتماعي تفاعلي

يستند اىل قاعدة عامة وهي إعمال العقل : النشاط العقلي -
احلجاج يف هذه احلالة هو انتاج جملموعة من املعتقدات فوالفكر، 

  . واملعارف وحتقيق هلا
  :السليم بادئ لضبط الحوارم
فعال الكالم يتداوهلا أو أعبارة عن متوالية من الرسائل  ون احلوار هإ

مظاهر متعددة وأمناط كثرية يتم  لهأو أكثر من املشاركني و  طرف
نطالق احملاورة إمناط تبعا للوضع الذي مييز حلظة التمييز بني هذه األ

ق اهلدف املسطر حلظة ىل حتقيإ والسعيوالقواعد اليت حتكم سريها 
دف إن  )1(،البدأ فيها ىل حتقيق إاملقاربة اخلطابية للحجاج السليم 
قناع يف عملية التبادالت احلجاجية، وتبحث يف تساؤالت مبدأ اإل

وض كل من املتكلم املدعي واملخاطب املعرتض  من قبيل كيفية 
ضبط اليت تواحلدود  إلنتاج العملية التواصلية؟ ومعرفة املبادئ

اليت  وااللتزاماتطراف املتحاججة والنظر يف نوعية التعهدات األ
 واآلثارعن النتائج  التساؤلختص كل أنواع احلجج املطروحة وكذا 
فنجاح احملاورة يقوم على  ،الناجتة عن هذه التبادالت بني املتحاورين

 بني األطراف كون أن" لفهم الداخلي للخطابا"يسمى  ما
 بنيات مصاغة فقط بل هي بناء تعاوين مركب التخاطبات ال تعترب

ختالفات اليت حتصل يف عملية على دور املخاطب يف حل اإل هكيز برت 
 (Paul Grice) معالتداولية التحادثية  وقد ذهبتاحلوار 

ر هلا   ّ نظ  وقوانني ن احلوار تسريه قواعد إىل اعتبار أ (Herbert)و
(Paul Grice)  ن أمفرتضا فيها " منطق التخاطب"يف مقاله الشهري

ن أمعتربا ، "مبدا التعاون"يسمى مبدأ عام  حيكمهاعملية التخاطب 
ا تؤسس لتعاون تقوميي يف أعال اللغة هي عبارة عن أف دلة يف ذا

أن التواصل ممكن بني بين البشر  اعتبارعلى  عملية التخاطب
، جناح العملية التخاطبيةإلتوافقهم الضمين على التعاون من أجل 

ن املعرتض من حتديد درجة فهمه للخطاب وقدرته على  ّ ك      ُ ما مي   وهي
وبالتايل إعادة إنتاجه حلجج  )2(نتاج التأويالت املشرتكةإعادة إ

غري أن هذا الفهم . جديدة تكون دالة على فهم وإستمرارية اخلطاب
 "الصحة"مفهوم ال يكتمل دون أن يكون مضمون احلجج صحيحا ف

 ما أشار اليه عملية التحاجج حسبحد املبادئ املهمة يف أهو 
(Mc.Peck)  الضامن لتطبيق و وهو مركز اهتمام النظرية احلجاجية

ليه بصحة إقصد املتلقي يتم الوصول على اعتبار أن لتزامات هذه اإل
غري  .طراف املشاركةاحلجج احملققة بني مجلة املطالب املطروحة بني األ

من  مبادئها مبدأ منق تعرض خلر تقد  هذه حتقيق عملية التواصل أن
 حاو ر أو سواء يف احملاورة  ةاملشاركاألطراف قبل أحد 

َ      من قبل امل   
ُ
         

حاو ر 
 
ِ   امل   
ُ
ستمرارية وجناح العملية التواصلية إخرق  ىلإما يؤدي   

من خالل  "الغلبة"ىل إرين  ِ و  ويتحول  الرهان بني املتحا )3(،احلجاجية
املبين على املبادئ  احلوار نقلبستعمال العدواين للغة فيىل اإلإاللجوء 

تضليلي خيرق قواعد احلوار التفاعلي (*)ىل نقاشإالسليمة الواضحة 
ليؤدي  "طراف املتحاورةألا"مفهوم  يتحولو  )4(شكال التواصلأوكل 
سلوك تضليلي يف عملية جدالية عقيمة و  "ستفيداملضحية و ال" معىن

كيف أجعل غريي يف تفاعل لغوي   : صادر ضمنيا عن سؤال مفاده
  )5(حية لعبارايت؟ض

   :مفهوم المغالطة السفسطائية
 متويهإن ربط احلجاج باملغالطة والكشف عما ينطوي عليه من  

يقتضي مبدئيا حتديد املقصود باملغالطة، هذا املصطلح الذي 
وهي  (paralogismos)استمدت جذوره من اللغة اليونانية واملسمى 

) خاطئ-جمانب( (Faux- à côté)مبعىن  (Para)تتكون من جزين 
وهي تعين  (Calcul- raisonnement)مبعىن  (Logismos)و

وائل وقد نسب مفهوم املغالطة اىل اخلطباء األ )6(حجاجا خاطئا
ىل احلكمة وتعين إنتساب الذين كانوا يعرفون بالسفسطائيني أي اإل

 )7(يف اللغة اليونانية احلكيم أو معلم احلكمة Sophos ) -صوفيا (
مر على ذات املعىن احلريف لكلمة كان يدل يف أول األ  ن املصطلحأل
وهي نوع من احلكمة القولية اليت يتعني تلقينها  "السفسطة"
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مث حتولت هذه الكلمة لتكتسب معنا قدحيا حتت تأثري  )8(وتدريسها
النقد االفالطوين ليصبح معناها استدالال فاسدا أو غري صحيح يبدو 

ا ال منطقيا على الرغم مما به من وكأنه صحيح ألنه مقنع سيكولوجي
غلط مقصود وذلك الختفاء هذا الغلط وراء الغموض اللغوي أو 

ىل ما به من خمالفة للقواعد إنتباه اإلثارة العاطفية أو لعدم اإل
    )9(.املنطقية

ا على ممارسة فعل ما  إ - ن فأن ممارسة السفسطة تدل يف مضمو
  (agir)ثرأن تأن نفسه تتكلم يعين يف األ

 و عليه كان ظهور هذا التأثري واضحا يف اجتماع (faire)ن تفعلأو 
م على تضليل الشباب ونشر األ غاليط بني الناس وهام واألخطابا

م يف ذلك و قصر الطرق أىل مصاحلهم الضيقة إسالكني  عمد
أسلوب التهييج العاطفي وشحن املشاعر لكي تغيب كل ملكات 

احلس النقدي عن طريق املخادعة التفكري اهلادئ واملتزن ويغيب 
كان خطاب السفسطة ،  املكشوفة اليت تنقل من حالة اىل حالة

جنازا فقط باملعىن إبالنقل من حالة اىل حالة فهو ال يعد ) يفعل(
جناز باملعىن إنه إ ،للكلمة (épideictique)ستعراضي احملفلي اإل

ذا الشكل أل) Austinنسبة اىل (األوستيين  ن اخلطاب 
يصنع العامل وجيعله  "صانع"خرى هو أ بأشكالسفسطائي أو حىت ال

تبىن  -بالنسبة اليهم–احلقيقة مرجعية  كون أن )10(ثجيري وحيد
وتشيد يف خضم الصراع والتدافع االجتماعي، ومن مثة كانت 
عنايتهم كبرية باملبارات الكالمية اليت ال حيكمها ضوابط ومرجعيات 

ال للقدرات الكالمية وبالتايل يصري موضوعية، امنا يرتك فيها اجمل
  ".سلطة اللغة والكالم"احلسم للسلطة 

   :أشكال تجسد المغالطات
   :المغالطة، الغلط والتغليطالحجاج   -1

فعال الكالمية السلبية ضمن قائمة األ "احلجاج املغالط"يصنف 
ا مشروعة من أعي واضعها                                ّ اليت تقوم على تبين نوع من احلجج يد  

ا نوع من املخاطبة أو املخادعة املقدوح ن كذلك ألن تكو أدون 
ىل التأثري الذهين إيسعى من خالله املغالط  )11(خالقياأفيها علميا و 

ستعمال إليه عن طريق إىل عمل ما ودفعه إيف املتلقي وتوجيهه 
ستدراج لفاظ املموهة يستغل فيها سلطة اللغة إلجمموعة من األ

فقد ميز بينهما  "الغلط والتغليط"ما أ )12(.املخاطب ومن مثة تغليطه
املغالطة درجات من اخلفاء منها ما يلتبس " حممد العمري بقوله
ال بالنظر السديد إىل كشف زيفه إال يتوصل و باألقيسة املنطقية 

ستخفاف باملتلقي ومنها ما هو ظاهر العطب يقوم على اإل ،العميق
وعني من التهافت عنات وعليه يقع التمييز بني نىل اإلإقرب أوهو 

افت مع نية  -احلجاجي افت الغلط لضعف احلس النقدي و

رتباط إ يهماكلول )13( .يدعى االول غلطا والثاين مغالطة -التضليل 
ستدالل فاسد كونه يعد خطأ غري إفالغلط ، وثيق مبقصدية املتكلم

ما أ ،لذا فهو نابع عن حسن نية ،مقصود لعدم وجود نية التغليط
ستدالل يظهر إخذ ظاهريا صورة         ّ ستدالل يت  إو أفهو حجة التغليط 

ن كان يف صورة إفهو فاسد عكس حقيقته، نه صادق لكنه أ
ن صاحبه يقصد به أوالسبب  )14(ن كان قضيةإستدالل وكاذب إ

ىل وضع الشيئ يف غري إفهو ينوي مسبقا  ،التدليس والتمويه واالخفاء
ُ  ل ل  ض              ُ موضعه وهو ما ي   من يستخدم مثل هذا  وكل ،به من املسائلَ 

و أال حيتج كون أنه ستدالل الفاسد يف حقيقته فهو سفسطائي  اإل
جل دحض منافسه أبل من  ،ىل احلقيقةإجل الوصول أيستدل من 

  .  خفاء احلقيقة عنهإتضليله وقصد خداعه وحماولة   ِ د        ُّ مع تعم  
 :تقسيمات أرسطو للمغالطات -2

وكل ما توفره يستغل املغالط البعد البنيوي والوظيفي للغة 
ستمالته استدراج املخاطب و امكانات قصد إاللغات الطبيعية من 
فينتج حجج سلبية  باعتماد االشرتاك  ،ومحله على االذعان

وقد  ،)15(لفاظ والتعابريوالغموض وباستعمال التعتيم واخللط بني األ
املغالطات "رسطو على مجع هذه املغالطات يف كتابه أعمل 

قام ، ول تصنيف للحجج الفاسدةأيعترب الذي " السفسطائية
 -وىل مسيت املغالطات الستة األ: ىل ثالثة عشر قسماإبتقسيمها 

والسبعة الباقية مغالطات غري لفظية  - (Indiction)مغالطات لفضية 
(Extradiction) 16( :وهي كالتايل(  

  املغالطات
  لفظية              غري لفظية                

 العرض -1             االشرتاك   -1

 االطالق و غري االطالق -2االشتباه                -2

  اجلهل مبا هو اإلبطال -3النرب                   -3
 اللزوم                    -4الرتكيب                -4

املصادرة على املطلوب                 -5القسمة                 -5
 اعتبار ما ليس بعلة علة  -6شكل العبارة            -6

مجع مسائل كثري يف مسالة واحدة     -7                               
 
سنركز هنا على ما حييل عليه أرسطو بعناوين املغالطات اللفظية  -

شتباه والنرب وحىت على مجع مسائل عديدة شرتاك واإلمن مثل اإل
لفاظ مشرتكة وغامضة جتعل أو اعتماد أ مسألة واحدة يف

ىل الشبهة إسناد املعىن املقصود فيها ومن مثة إاملخاطب يرتدد يف 
عتمادا على مقومات تتعلق بالدرجة األوىل إدراك يف الفهم واإل

  :صائصها الرتكيبية والداللية والتداوليةوخبباللغة 
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يب بكيفية تأليف يتعلق مفهوم الرتك: )17(مغالطات تركيبية -
ن تعرف ما تريد أذ ليس كافيا إعناصر املقدمات وكيفية ترتيبها، 

جزائه أوغه وكيف ترتب سكيف تأيضا  ن تعرف أقوله بل جيب 
ففي العديد من احلاالت يصدر اخلطاب  ،وتربطها ببعضها البعض

ا أعلوم امليف صورة مقدمات ومهية كاذبة خاطئة و  ن لكل لغة بنيا
حداث حتويالت تركيبية  يف إلاملغالط  يستغلهاصلية ألالرتكيبية ا

ن يقع أىل تغيري معناها من ذلك إبنية احلجج فيؤدي تغيري بنيتها 
و يقع الفصل بني بعض العبارات وقد أو تأخري أيف الكالم تقدمي 

يربز اخلطاب من حيث بنيته الرتكيبية أو يبطن خلفيات 
بتصورات ومواقف شبيهة  نةمشحو  تكون بالتايليديولوجية معينة إ

ن تكون كذلك أو شبيهة باملشهور لكنها ليست  أباحلقيقة دون 
 ختيارا أمناط تركيبية معينةانتيجة  حيدث كل هذاكذلك أيضا 

أمريكا دولة نووية وقوة عسكرية هلا (تقدمي حجة : ذلك ومن أمثلة
يمن على العاملأاحلق   -كذلك–سرائيل إ( وتأخري حجة) ن 

من اعتماد هذا املغالطة املقصودة ) وقوة عسكرية دولة نووية
يمن على العاملأاحلق أيضا سرائيل هلا إ(الرتتيب    ).  ن 

تقوم على اجلمع بني الدالالت املعجمية : مغالطات داللية -
لأللفاظ واملعاين احلرفية للملفوظات أو اجلمل واملتمثلة يف اجتماع 

ا املعجمية ولعل مناط املغ لفاظ الطات هنا هو األدالالت وحدا
شرتاك والتعميم ما جيعل الواحد منها يطلق اليت فيها من االشتباه واإل

على مسميات خمتلفة ويدل به على مدلوالت متعددة غري ما اتفق 
الطبيعة الغري ثابتة للغة  بذلك كل ما تيسره له فيستغل املغالطعليه، 

لفاظ أنعكاس إبلية قا ،حالة الذاتيةاإل ،التشبيهات ،مثل االستعارات
اللغة الطبيعية وغريها من الظواهر القابلة جلعل صور الشبه تتعدد 

 عملية حتريف األلفاظ ختلق اختالفا يفو  ،)18(مام املتلقيأوتتكاثر 
يعجز عن تفصيل املعاين اليت  "ب     َ املخاط  "التأويالت بشكل جيعل 

ملغالطات وكمثال عن ا ،يتوفر عليها اللفظ الواحد واختيار ما يالئمه
يف اجملال السياسي حترير بعض الكلمات يف االتفاقيات من القيود 

ىل صياغة بند من إنتباه مثل عدم اإلالداللية لتؤدي دالالت خمتلفة 
فراج عن املعتقلني الفلسطينيني القاضية باإل) واي ريفر(تفاقية إبنود 

و هل هم معتقلي احلق العام أ(من دون حتديد املقصود باملعتقلني 
شتباه الذي حتمله نتباه لإلفالغفلة عن اإل) ...املعتقلني املناضلني

(*) عتبار احلملإالعبارتان تكون النتيجة الوقوع ضحية مغالطة سوء 

لذلك ال ينبغي محل الكثري من االلفاظ  طالق والتقييدأو اإل
ىل إن عدم االنتباه للحيل املطوية فيه يؤدي والعبارات على الظاهر أل

وهو من أكثر االساليب اليت  ،ضحية اخلدعة واملناورةالسقوط 
  م جميبا،أيعتمدها املغالط للتمويه والتدليس سائال كان 

ن احلجاج كأي فعل تواصلي حمكوم إ: مغالطات تداولية -
مر هنا بالسياقات يتعلق األ ،بالسياقات والظروف اليت انتجته

ات املعرفية أيا  يتعلق باخللفي كما الرتباطها باملقاماخلارج لسانية 
املستدل يف هذا املستوى من ف ،كانت أصنافها ومصادرها

ىل استدالالت غري مباشرة ينطلق فيها من إالتغليط يعمد 
يكون قد جرى  ،مقدمات ال تدل بظاهرها على املقصود منها

مستفيدا يف ذلك مثال من كل تداوهلا ضمن مجاعة بشرية معينة 
تعمل و ت لغوية غري مباشرة، ما ميثل ظواهر جمازية أو اجنازا
النقاشات  ،اجملالت ،التلفزة ،وسائل االعالم عرب اجلرائد

السياسية على مترير هذا النوع من العبارات املظللة خلدمة 
دف التأسيس لواقع جديد بشكل غراض سياسية أ  يد ُ حت  أو 

ا عن تسمية األ فيها يتعذر حتديد مدلوله مما شياء مبسميا
ا  " عدواين" كلمة ، فحتديدا دقيقا اليت يرى أمني معلوف أ

كانت ذات داللة سلبية قبل ثالثني عاما، لكنها اليوم أصبحت 
ذات داللة إجيابية تعرب وتدل على اإلقدام واجلرأة، بفعل 

فما حيصل من تغليط كهذا ال  .)19(التسويق واإلشهار واإلعالم
يعود إىل  مناإ يف حد ذاته ىل التباس اللفظ أو امللفوظ إيرجع 

 ،الزمن واملكانب الرتباطهمستوى التلفظ  حركته التداولية على
وعليه حيدث التغليط يف مستوى  )20(اخللفيات االيديولوجية

سواء ما  ، يف الوحدات "ستبدالاإل"لية ستناد ألىل اإلإالتداول 
 أو اإلقتصادي و السياسيأباجلانب االجتماعي  منهاتعلق 
وي بالعمليات اجلراحية، اإلبادة ستبدال القصف اجلإ: مثل

أضحت تسمى تطهريا عرقيا، خادمة البيت حتولت إىل مساعدة 
عائلية، واملعاقون أصبحوا يسمون ذوي احلاجات اخلاصة، 
                 ّ                                واألضرار اجلانبية حل ت، يف حديث وسائل اإلعالم، حمل قتلى 

مغالطات يرجع اىل ما تسمح به هكذا ان حدوث  )21(احلرب
ا تتحرك وتتلون . ة فمعاين الكلمات غري ثابتةاللغات الطبيعي إ

املغالط يف ذلك ال  وعملوتتبدل حسب السياقات والعصور 
يتوقف فقط على مدى معرفته كيفية توظيف ثغرات التسنني بل 
  متوقف أيضا على كفاءاته اللغوية وكذا كفاءاته املعرفية والتداولية

  : adسفسطات  -3
السفسطات أشكال ن مأخرى مجلة  (John Locke)ورد أ

يعتربها عقبات حجاجية حترف التفكري عن مساره الصحيح وقد 
ّ  عد د صبحت تعرف بعده اليت أربعة مظاهر من هذه العقبات أ ة 

  )22( :وهي adبسفسطات 
(Argumentum ad verecundiam)-  :مر هنا بتلك ويتعلق األ

شخاص املمارسات احلجاجية اليت تستند على السلطة سلطة األ
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ي أو أو بصفتهم العلمية أو املهين أجتماعي عتربين مبوقعهم اإلامل
حرتام إليفيد يف اللتينية معاين ا (verecundia)خر فلفظ أعتبار إ

 .واهليبة اليت ترتبط بشخص مميز

(argumentum ad Ignorantiam)-  : ويتعلق األمر يف هذه احلالة
تيان ىل اإلإبدعوته إما حراجه إحبجاج يستغل جهل املخاطب فيتم 

ي أ ،ي الذي نعرضه عليهأن يقبل الر أأو  ،ا نقدمه لهممحبجج أفضل 
افت الر  ي الذي نعرضه عليه مع أندعوه ليكون هو البادئ ببيان 

 ابتداءإيه أي هو املطالب بالدفاع عن ر أن صاحب الر أالعلم 

(argumentum ad hominem)- : يتمثل يف ذلك املسلك
، يأشخص املخالف يف الر القدح يف احلجاجي الذي يقوم على ال

ينصب على خطا لخالقي أو مؤهالته العلمية لتزامه األإيتم تقصد ف
سلوب ىل هذا األإن الغاية من اللجوء أوواضح  ،ي الذي يعتنقهأالر 

  .فعالهأقواله و أىل دعواه أو بيان التعارض يف إهو تعدية نقد الشخص 

(argumentum ad juridicium)-  :ه من احلجاج هو وهذا الوج
سس على أنه يتأل  (John locke)بقبول  حيظىالوحيد الذي 

االتصال بالواقع (حكام اليت نسوغها حول طبائع االشياء األ
نتاج معرفة إنه الشكل الوحيد من احلجاج القادر على إ) التجرييب

  .صحيحة يف نظره
 :الكالمي أنواع التطويع -4

على ظرورة خلو احلوار " شإيتيقا النقا"يركز هابرماس  يف كتابه 
العمليات "   َ   ِ أخل قة  "من أي قصر أو ارغام من خالل سعيه احلثيث اىل 

ّ                              التذاوتية بني االطراف املتحاج ة ووضع جمموعة من املعايري ملسطرة                           
كاملعقولية، احلقيقة، -عمليات التعبري وجناح سريورة التحاجج 

من  يره وعي املخاطب وتقدو حرتام إلساس كأ  )23(الصحة، الصدق،
 Manipulation)و تطويع ساذج أمراوغة خبيثة هيمنة أو ي أدون 

naïve)  نه إفالتطويع عملية وجدانية بعيدة عن جمال العقل و الفكر
ىل الغلط إذ يعمد إستجداء العاطفي املهني صح نوع من اإلأبعبارة 

ثارة العاطفية حبيث املقصود الذي خيتفي وراء الغموض اللغوي أو اإل
يعترب وجوده مدمرا لكل بناء  ،ال بالفحص الدقيقإبني حقيقته ال تت

فعل مكره  (Philip Breton)فهو يف نظر  ثريأحجاجي ينشد الت
دف إخضاعه  عتماده على التضليل ولسلبه حرية األوعنيف ال خر 

خر ويقوم على العناصر فهو كذبة منظمة يتوخى منه تغليط األ
    )24( :التالية

يضطر : (Manipulation mathématique)يل نفعاع اإليالتطو  -
ا حىت يأثر يف إجتماعية و إالفرد اىل حتمل أدوار  خراجها مبواصفا

متلقيه ويف هذا الصدد يستعمل املناورات العاطفية املناسبة للتأثري 
 يف الناس واالستحواذ على عواطفهم وتوجيه ميوهلم

قنية يستعمل املتكلم ت: (M.Cognitive)التطويع املعريف  -
وذلك باستثمار معان يعرفها املتلقي وإعادة توظيفها " التأطري"
ىل حتويل الكذب إخرى وهكذا يضطر حسب السياق أغراض أل
ويعتمد هذا النوع من التطويع على الردود  .ىل حقيقة والعكسإ

حمددة سلفا  تسلوكياستجابات و إثارة ، إ، التكرارالالإرادية
شهار مارلبورو إىل إهذا الصدد نشري يف  ،بواسطة حوافر متكررة

ىل توسيع قاعدة املقتنني من إيف اخلمسينيات الذي كان يهدف 
الرجال وهلذا ركز على ما يتوفر عليه رعاة البقر من مسات الرجولة 

كما يرتكز هذا النوع من التطويع أيضا على  .واخلشونة والذكورة
فرنسا  وذلك على حنو ما يقوم به اليمني يف (amalgame)اخللط 

مث يصوغ ) حنراف، تغري القيماإل ،البطالة(فهو حيدد املشكلة 
خاصة ( رسالة تربط بني هذه املشاكل وبني وجود االجانب 

 –ما يصطلح عليه بفرنسي االوراق (يف فرنسا ) العرب واالفارقة
français de papier ( دف للرأي  هبراز إمث يستعمل صحافته 

مشاكل مزمنة يف عقر ديار ما أحدثته اهلجرة من و العام 
 .الفرنسيني

يؤثر هذا التطويع يف ذهن املتلقي :(M.mentale)التطويع الذهين  -
صدار حكم وهو نوع إليه دون رفض أو ، إوجيعله يتلقى ما يبث

ا  تبسلوكيامن برجمة ذهن املتلقي  معينة بعد تدريبه على القيام 
تطويع على يف ظروف ومقامات خمتلفة ويعتمد هذا النوع من ال

، الضغط، والتكرار) الوعيد ،الوعد ب،الرتغي، الرتهيب(العاطفة 
 .العقاب ،املكافأة

ما إيراهن من خالله : (M.Proffessionnelle)التطويع املهين  -
 على التعريف باملنتج أو على الرفع من 

 .اعة ما أو على التصويت على مرشح ماضمبيعات ب

يتظاهر املطوع بالظرافة :(M.relationnelle) التطويع العالئقي -
ويت من ذكاء وحيوية وفاعلية ومرونة أواللطف واللباقة ويستثمر ما 

، عدم الوضوح: لنيل مراده ومن بني األمور اليت يعتمد عليها نذكر
تغيري  ،الظهور مبظهر الضحية ،خرالتشكيك يف قدرات األ

ستعمال خطاب منطقي إ ،حاسيس حسب الظروففكار واألاأل
عدم حتمل النقد، كل هذه األصناف اليت سبق ذكرها  ،ومنسجم

  . خر وتغيري معتقداتهثري يف األأتعتمد الكالم للت
  :قيسة المغلوطةستدالالت و األاإل -5

مام أشد تأثريا أكرب وهو أن القياس يتمتع بقوة أرسطو أيرى 
ة املعرتضني غري  هو حقيقي ومنهما ما هو  ن منهما ماأضرورات جما

 )25(،قوال مييز بني احلقيقي والزائغ اال من هو خبري باألوالذلك،  غري
ستدالالت كما تقع املغالطة يف الكلمات والعبارات تقع أيضا يف اإلف
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فاملغالطة  خاطئة،قيسة املغلوطة اليت تعتمد باألساس حججا واأل
نتصار عليه ظهار اإلإسكات اخلصم و إقياس ومهي غري منتج يراد به 

باستعمال العديد من السبل املختلفة والطرق غري  بتضليله عن احلقيقة
ليات تغليطية يضفي عليها أىل إيف فعلته املغالط ذ يستند إ شروعةامل

و يوهم أ ،و املشهور كي يوهم املخاطب بسالمة حجاجهأصفة احلق 
ن أنه بىن القياس على مقدمات صادقة ومشهورة دون أاخلصم ب
لبس عن كونه مقنع ينجم هذا ال، مر كذلك حقيقةيكون األ

غلب املغالطات تصدر عن احلجج الغري أن أل ،سيكولوجيا ال منطقيا
و قياس أستدالل إهو يبدو يف صورة ف) logosىل إنسبة ( لوغوسية 

مىت عرفنا "يقول الفرايب ، صحيح لكنه فاسد وسقيم يف حقيقته
نا ملأذا تإشياء مل يقع علينا غلط القياس وقوينا على تباين ما بني األ

نسان ضحية بو نصر الفرايب وقوع اإلأويرجع . ذا خوطبناإوال مغالطة 
رسطيتني القياسية واجلدلية فيقول ىل جهله بالنظريتني األإاملغالطات 

منا تغلط من كان به نقص، والنقص إنسان إن املواضع ال تغلط كل إ
  : عند الفرايب هو

اليت  صنافه وال املقدمات على اجلهةأن ال يعرف القياس و أ -
 .حددنا

: ربعةالت اجلدلية األاأل - ربعةحدى تلك القوى األإن ينقص أ -
لة القدرة على أ ،شرتاكلة القدرة على متييز اإلأقتضاب، لة اإلأ

 -دراك التشابهإلة القدرة على أمتييز الفضول، 

   .سرها ناقصةأن تكون تلك القوى بأأو  -
    :التفكير النقدي من منظور المدرسة الهولندية

م استداللية ليست أن مجلة املغالطات اليت سبق ذكرها لفظية كانت إ
ممارسة سفسطائية فقط لكنها ممارسة قائمة على خرق شروط 

خالقيات احلجاج السليم أالعقالنية التواصلية التداولية اليت حتكمها 
القائمة على الفهم الصحيح واليت تأسس لثقافة التسامح والتحرر من 

ي اخلصم وتغيري املواقف  أىل احلجج املساندة للر إت نصااإلالوثوقية و 
رتكاب إوفقا هلذا املنظور ال يعين  ،كلما كانت مقنعة وعقالنية

خالقيا أقداما على سلوك مشكوك فيه إ حجاج مغالط/سفسطة
جل أولكنه يشكل غلطا من حيث كونه يعيق اجلهود اليت تبذل من 

ساليب احليل واأل الباب على هذه   ّ سد        ُ ولكي ي   )26(،حل احملاورة
النقدي ممثال  ) التفكري(املراوغة عمد التصور التداويل املعاصر للحوار 

 (R.Grootendorst)و (van.Emeren) بزعامة يف املدرسة اهلولندية 
على موضوع املغالطات  من منظور نقدي يشتغلعلى تلقني احلجاج 

باعتبارها خرق لقواعد اخلطاب احلجاجي من خالل وضع معيار 
للتفكري يستند على بنية احلوار النقدي كألية للتفاعل يف خمتلف 

تم بدراسة كل أشكال اجماالت احلياة،  لتخاطب اليومي بني فهي 
  ، االفراد

ضمن االحباث اخلاصة  ت املدرسة هلذا النوع من التفكري   ّ نظر  
 الدراسات "خاطيب اللغوي يف معهد             ّ بالتواصل الت  

من خالل اجلمع بني البحث  "ستعماهلاطرائق او الوظيفية حول اللغة 
اللساين والبحث املنطقي املستند لدراسة استعماالت اللغة ومن 

: جمموعة من البحوث اليت عنيت بدراسة احلجاجخالل توظيف 
واللسانيات  (Perelman ₰Tyteca)كالبالغة اجلديدة عند 

، (G.B.Grize)واملنطق الطبيعي عند   (Ducrot)احلجاجية عند 
حباث النقد العقالين أ، (Austin ₰ Searle)اوليات اللغوية عند التد

لبناء قانون عقالين لقيادة التخاطب  (K.Popper ₰ A.Hans)عند 
ستعماالت اللغوية يف ىل وضع مقاربة لإلإو  )27(احلجاجي بني طرفني 

على فهم  القائمالبحث التداويل ودراسة خصائص احلوار النقدي 
فبمعرفة  ،املطروحة يف عملية احملاججة اهاتوالتصدي لإلكر دراك إو 

حتديد  ميكن  )28(السليمببنية املغالطات باعتبارها خرقا لقواعد احلوار 
احلوار بني املشاركني سري هذا كل أنواع اخلروقات اليت تعوق عملية 
مع وضع حدود خاصة بتقوية سواء ما تعلق باحملاججة أو باملناظرة، 

وين مقدمات قوية ميكن لكل فرد النموذج احلجاجي سعيا لتك
البحث اخلاص  يقوم فيه طار مرجعي خاصإليها ضمن إالرجوع 
  : الداخلي بني املشاركني يف احلوار على بالفهم

فبدون لغة مشرتكة يكون : مشترك) لغة ( البحث عن مجال -
 احلوار صعبا و عليه فان البحث يف هذا اجملال 

من مرجعيات مشرتكة كما   ُ     ُ   ت بىن وت نتجيتم داخل احلوارات اليت 
  (J.Searle)ذهب اىل ذلك 

مبعىن الالجتانس : بعاد المغالطاتإلتباس و القدرة على فك اإل -
 داخل احلوارات حيث جيب حتديد املؤشرات اليت 

نطالقا من الفهم الصحيح الذي حيصل بينهما إجيابية إقد تكون 
 ،الشفهيةو غري أشارات الشفهية و اإلأمر بالعالمات سواء تعلق األ

وقد تكون سلبية سواء مباشرة أو غري مباشرة مما يصبح لزاما على كل 
 منهما طلب التوضيح والتفسري طبقا لنظرية التشارح يف احلوار

  . (W.Douglas)احلجاجي عند 
ن عملية الفهم الداخلي تقوم إ: التبادالت الصحيحة والجيدة -

مع ظرورة  ويل وتتبعه دائما رصد أي خطأ فيهاأعلى نظرية الت
متالك قدرة على تصحيح هذا الفهم سواء عند العارض أو املعرتض إ

  ".بالتصحيح الذايت" (fokonier)وهو ما مسي عند 

ساس م باأل: القدرة خارج تواصل بين المتكلم والمخاطب -
 القدرة احلجاجية أو التدليلية حلل اخلالف 
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احلصول عليها يف بني طرفني حلصول الفهم التام بينهما واليت نستطيع 
 ₰ van.Emeren).خرى كما هو احلال عند أنشاط هذا احلوار مرة 

R.Grootendorst) 
أصبح بذلك احلوار النقدي املعاصر فرعا من فروع التفكري 

عملية احملاججة ضمن التصور اجلديد للمدرسة  يعتمد النقدي
 ₰ A.Blair) د ثالثة معايري تطرق هلا كل منياهلولندية ضمن حتد

Johnson)  وضعية املنطق غري الصوري والتفكري "يف مؤلفيهما
يعتمد كل مبدأ  )املالئمة، الكفاية، املقبولية(وهي ) 1977( " النقدي
 :على

من خالل الرتكيز على عالقة املطابقة بني يقوم  :المالئمةمبدأ   -
   .املقدمات و النتائج

ت لكل عن مدى كفاية االدلة واالثباتا يتساءل :الكفاية مبدأ  -
   .النتائج احملققة للمطلوب

عىن بالبحث عن مدى صدق وصحة  ُ ت   :المقبولية مبدأ -
  )29( .القضايا

على أدلة العارض أو املعرتض من  ذا املفهوم ال تركز املدرسة
 - عتمادا على قواعد إللحجة  مفاهيم جدليةصياغة خالل 

فقط، بل تركز من ضمن ما أسست له  -الكشف، الفحص، النقد
اهارات تلقني الفرد ملعلى  ا كو املهارة  ترى من الضروري إكتسا
للخيارات املمكنة  املتيحةخرى ساسية واجلامعة للمهارات األاأل
  :من خالل تطوير مجلة من الطاقات الفكرية حلل املسائل اهلادفةو 
ويل والتقومي والنقد أتطوير املهارات اخلاصة بالتحليل والت  -

عتماد قواعد عقلية إ ،دلة واحلججء األواالستدالل وتركيب وبنا
  .ةججاحملانقدية للتدليل و  وآليات

التدريب على تقنيات احلوار، مواجهة الدعاوى، الرد على  -
إعرتاضات اخلصوم يف التعامل مع نصوص ذات تداول يف احلياة 

احلجج املستخدمة عرب وسائل وتركيب  كتفكيك اليومية
الزعماء، حوارات  إفتتاحيات الصحف، خطب: اإلعالم مثل

 ...املشاهري، املرافعات يف احملاكم اخل

وضع معايري تسمح بالضرورة للحكم على أنه مت خرق افرتاض   -
من اإلفرتاضات والضوابط السابقة للحوار، فحينما ال يوجد 
معيار لتحديد ذلك فليس هنالك إمكانية لتحديد غياب أو 

 .حضور أي نوع من املغالطات يف احلوار النقدي

وضع أليات وإجراءات تأويلية تسمح بتحديد ما إذا حتقق  -
  .امللفوظ بشكل ناجح ومالئم طبقا لألليات املطروحة

مهارة  كأجنعىل اليقني  إساس للوصول أعتماد الشك كإ  -
كتشاف احلجج املموهة وحماولة حتديد طبقات املغالطات اليت إل 

  .تظم جمال السفسطة
اليت ركزت عليها املدرسة التايل أهم املهارات  اجلدول يوضح
   )30( :اهلولندية

  المهارات الجزئية  المهارات العامة

  :مهارات التحليل
 .مهارة دراسة و معاجلة االفكار

 .مهارة تعريف احلجج و األدلة

  .مهارة حتليل األدلة

 .مهارة تقومي االدعاءات واملطالب  :مهارات التقومي

  .مهارة تقومي األدلة

  :مهارات االستدالل

 .مهارة التساؤل عن األدلة واحلجج

مهارة احلدس يف حتديد اخليارات 
 .والبدائل

  .مهارة استخالص النتائج وحتديدها

  :مهارة التأويل
 .مهارة حتديد احلقل الداليل

 .مهارة التأويل الداليل

  .مهارة توضيح املعاين

  :مهارة التشارح والتفسري
 .مهارة ضبط النتائج

 .عملمهارة تربير اليات ال

  .مهارة تنظيم وتقدمي القضايا

 .مهارة التصحيح الذايت  :مهارة التنظيم الذايت

  .مهارة املعاجلة الذاتية
ضمن إستخراج الغلط وحتليله على تقوية  مجيع هذه املهاراتتساعد 

يديولوجيا شكال الغلط والتغليط أو اإلأالسياق الذي متارس فيه كل 
  )31( .م بني األفرادليات للتمويه والتعتيأباعتبارها 
   :خاتمة

خنلص إىل أن املغالطة السفسطائية سامهت يف طرح إشكالية  -
فكرية ولغوية بالغة األمهية، رغم أن معرفتها تنبعث من قاعدة 
ا كانت األساس لظهور فكر نقدي يأسس  مموهة ومتالعبة إال أ

ضي                             َ   ِ                     ملعايري ومبادئ حتاورية فاعلة، فت اليف  السقوط يف املخادعة يقت
اإلستجابة جملموعة من املعايري اليت وجدت ضالتها يف املدرسة 
اهلولندية كنموذج للمدارس اليت سعت إىل التأسيس لثقافة احلوار 

البنية التداولية املنطقية احلجاجية للحوار  من خالل البحث يف
وهو املفهوم الذي  وعالقتها بالبنية التداولية لنظرية املغالطات

تعددة وخمتلفة املعامل القائمة على التلبيس، اعتمد على خطط م
من خالل نفاذيتها يف مجيع طرق اخلطابة األرسطية املؤدية إىل 
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 -اإليتوس، الباتوس،  اللوغوس-اإلقناع متلبسة مبفاهيم 
ل احلجاج من الفيلسوف اانتقف ومستحذوة على خمتلف امليادين،

غري من  عالمكثر ختصصا كميدان اإلأىل ميادين إىل عامل النفس إ
و أ" املاكر"اخلطيب فيها  مفهوم اخلطيب حيث أصبح

قناع املستمعني أو إىل إاللذين كانا يسعيان " احملتال" السفسطائي 
" وعامل النفس" احملرك" جتماع اخلصوم قد مت تعويضهما بعامل اإل

الذين يستخدمون معرفتهم باحلوافز املتوارية وخبفايا احلياة " املرائي
و تلبيسه قناع إفضل أقناع الفرد جلماعية أو الفردية إلالنفسية ا

من غري شعور منه مبزايا منتوج أو خبصال مرشح أو بطرق شىت 
هذا احلضور  )32( .بالقيمة اخلاصة لربنامج أو حلزب سياسي

القوي لكل أشكال التمويه يدفع إىل مزيد من العمل على تطوير 
ات الواقع الذي يبيح كل أليات التفكري النقدي مبا يتوافق ومتطلب

الوسائل لتحقيق املنافع اخلاصة وسط محى التظليالت اإلعالمية 
والصراعات السياسية اآلخذة باإلشتداد يف زمن مل يعد رحيما يف 

  . صراعاته
 :الهوامش

، السفسطات في المنطقيات المعاصرة التوجه التداولي الجدليرشيد الراضي،  .1
،عامل 3ت نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج مفهومه وجماالته دراسا: احلجاج

 .227، ص2010الكتاب احلديث، األردن، 

التأويالت املشرتكة ال ترمز بالضرورة اىل جمال حصول االتفاق بني االطراف  .2
املتحاورة و لكن ايضا اىل خمتلف انواع االختالفات اليت حتصل بني املشاركني يف 

 .احلوار

مفهومه : ، احلجاجااليديولوجية لبعض نظريات الحجاج االطرعبد الرزاق بنور،  .3
،عامل الكتاب احلديث، 2وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج 

 .172.171، ص 2010األردن، 

  ميز بعض الفالسفة مثل (Perelman)  احلوارمصطلح بني (discussion) 
تتم فيه مراعات أراء  دمافيتم إستخدام احلوار عن (débat) النقاش مصطلحو 

ا  ومواقف الطرف األخر، لذلك فهو الكفيل للوصول إىل نتائج جيدة  وحامسة أل
فهو سعي بشىت الوسائل أما النقاش  ،عبارة عن حبث جاد يف سبيل تبيان احلقيقة

ا هي الصواباملشروعة و   .غري املشروعة إلظهار فرضية ما على أ

نحوى مقاربة : والحجاج، الحجاج المغالطاللسانيات حافظ امساعيل علوي،  .4
 .273، مرجع سبق ذكره، ص  03، جةلسانية وظيفي

: احلجاج رسطو وشايم بيرلمانأمدخل الى الحجاج أفالطون و حممد الوايل،  .5
،عامل الكتاب 2مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج 

 .52.53، ص 2010احلديث، األردن، 

أهم : ضمن كتاب االساليب المغالطية مدخال في نقد الحجاجالنويري، حممد  .6
نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو اىل اليوم، كلية األداب منوبة، تونس، 

 .406ص 

، رسالة منشورة، البن قتيبة" االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .7
،  ص 2010عة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، لنيل درجة دكتوراه العلوم يف اللغة، جام

355. 

، مرجع سبق ذكره،  االساليب المغالطية مدخال في نقد الحجاجحممد النويري،  .8
 .406ص 

نحوى مقاربة : اللسانيات و الحجاج، الحجاج المغالطحافظ امساعيل علوي،  .9
 .272، مرجع سبق ذكره، ص  03ج ،لسانية وظيفية

، نحو أصول لسانيات سوء النية: سلطان القول السفسطائية وحممد أسيداه،  .10
،عامل 2مفهومه و جماالته دراسات نظرية و تطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج : احلجاج

 .51، ص 2010الكتاب احلديث، األردن، 

، مرجع سبق  البن قتيبة" االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .11
 .355ذكره، ص 

 .358املرجع نفسه، ص  .12

نحوى مقاربة : اللسانيات و الحجاج، الحجاج المغالطظ امساعيل علوي، حاف .13
 .273،مرجع سبق ذكره، ص  03،جلسانية وظيفية

، مرجع سبق  البن قتيبة" االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .14
 .357ذكره، ص 

  مرجع سبق ذكره،البن قتيبة، " االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .15
 .371ص 

، نحو أصول لسانيات سوء النية: السفسطائية وسلطان القولحممد أسيداه،  .16
،عامل 2مفهومه وجماالته دراسات نظرية و تطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج : احلجاج

 .54، ص 2010الكتاب احلديث، األردن، 

مفهومه وجماالته : ، احلجاجالحجاج والقانونعبد السالم امساعيل علوي،  .17
،عامل الكتاب احلديث، األردن، 3نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج  دراسات
 .310، ص 2010

، مرجع سبق ذكره، البن قتيبة" االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .18
 .359ص 

  احلمل(charge)  أو عبئ التدليل وهي تسمية تقليدية إللتزام الفرد باملدافعة عن
  .الرأي املنتقد

عتبات الكالم، جريدة اخلرب اليومي، : ين لعياضي، مكر اللغة، ركننصر الد .19
 . 10/02/2014/االثنني

مرجع سبق ذكره، ص  ،03، ج الحجاج والقانونعبد السالم امساعيل علوي،  .20
312. 

 .نصر الدين لعياضي، مكر اللغة، مرجع سبق ذكره .21

، الجدليالسفسطات في المنطقيات المعاصرة التوجه التداولي رشيد الراضي،  .22
 .216،مرجع سبق ذكره، ص 3ج

من فلسفة الذات إلى : اإلشكالية السياسية للحداثةعلي عبود احملمداوي،  .23
، ،دار االمان ومنشورات االختالف، الرباط و فلسفة التواصل هابرماس نموذجا

 .203،ص 2011، 1اجلزائر، ط

االته مفهومه وجم: ، احلجاجالتواصل بين االقناع و التطويعحممد الداهي،  .24
،عامل الكتاب احلديث، األردن، 1دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج 

 .263.262، ص 2010
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، مرجع سبق ذكره، االساليب المغالطية مدخال في نقد الحجاجحممد النويري،  .25
  .404ص 

، مرجع سبق ذكره، البن قتيبة" االمامة و السياسة"في كتاب إبتسام بن خراف،  .26
 .359 -357ص 

( التواصل و الحجاج في التداوليات الحجاجية للحوارعليوي ابا سيدي،  .27
: اميرين وغروتندورست، احلجاج -منوذج املدرسة اهلولندية: النقدي) التفكير

،عامل الكتاب 2مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج 
 .266، ص 2010احلديث، األردن، 

، مرجع 2ج الطر االيديولوجية لبعض نظريات الحجاج،اعبد الرزاق بنور،  .28
 .273سبق ذكره، ص 

 .270املرجع نفسه، ص  .29

( التواصل و الحجاج في التداوليات الحجاجية للحوارعليوي ابا سيدي،  .30
اميرين وغروتندورست، مرجع سبق  -منوذج املدرسة اهلولندية: النقدي) التفكير

 .299.298ذكره، ص 

، مرجع 2، ج طر االيديولوجية لبعض نظريات الحجاجاالعبد الرزاق بنور،  .31
 .272سبق ذكره، ص

، ترمجة عبد الرفيق بوركي، جملة االليات الحجاجية للتواصلليونيل بلينجر،  .32
  41، ص2004، املغرب ، 21عالمات، العدد
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  تصال الجديدة على تنظيم المؤسساتتأثير تكنولوجيا اإلعالم واال
  ي نفوس - لمياء مرتاض.د

  اجلزائر،جامعة مستغامن، كلية العلوم االجتماعية،أستاذة حماضرة 
 :مقدمة

شهدت اجملتمعات البشرية ابتداء من القرن التاسع عشر تغريات 
                            ُ                          بنيوية مست مجيع جماالت احلياة، وي عترب البعض منها ثورات غريت 

ا أدت إىل تغيري تصور األفراد لواقعهم املمارسات اليوم ية، كما أ
م املستقبلية   .وطموحا

فاكتشاف الطباعة أدى إىل تغيري مسار نشر املعارف اليت توصل 
إليها اإلنسان وسرعة بثها، فوصلت إىل فئات مل تكن لتدرك هذه 
ن بالصورة، فكان ثورة تقنية                                ُ                           املعارف لوال هذا االخرتاع الذي اقرت 

  .مهد لظهور الصحافة املكتوبةمجالية و 
كما أن اكتشاف آلة البخار أدى إىل املرور من اإلنتاج يف 
الورشة إىل اإلنتاج يف املصنع وما صاحب ذلك من تغيري يف طبيعة 
اإلنتاج من جهة، يف طبيعة تنظيم املؤسسات، ويف طبيعة العالقات 

  .االجتماعية داخل هذه األخرية
ر مفكرون يف جمال التنظيم، وقاموا واقرتن العلم باإلنتاج فظه

ُ                          وبنوا نظريات و ظفت داخل التنظيمات لتعيد يف هذا اجملال بدراسات               
  .النظر يف بناها، تنظيمها، تسيريها واسرتاتيجيتها

ُ                     مث، و ظفت وسائل اإلعالم التقليدية وط ورت داخل التنظيمات                               ُ    
 ظم إعالمية اجتماعية تؤدي وظائف معينة، الغاية منها هي بثكن

اليت كان  نولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدةإىل أن ظهرت تك املعلومة
  .هلا تأثري على عدة مستويات

  (Entreprise-réseau): ظهور المؤسسة الشبكة-1
ظهرت املؤسسة التايلورية يف القرن العشرين كنسق مغلق وعامل 

أنه جيب القضاء على تضييع   Taylorعقالين حيث كان يرى  
ال واملوارد عن طريق وضع منهج علمي يعيد تنظيم الوقت، امل

غري أن منوذج هذه املؤسسة قد عرف . عالقات اإلنتاج والكفاءات
  .أزمة لعدة أسباب

ومن جهة أخرى، . تنوع الطلب وتطور بشكل سريع"من جهة 
 )1( ."تكثفت املنافسة يف إطار أكثر فأكثر عاملية

د جعل من منوذج ظهر يف السنوات القليلة املاضية سياق جدي
يف  -الذي ال طاملا عرف جناحا كبريا إىل وقت ما-املؤسسة التايلورية 

أزمة نظرا للمستجدات على الساحة العاملية مما أدى يف آخر املطاف 
   .المؤسسة الشبكةإىل نشأة 

فنموذج املؤسسة التايلورية مل يكن ليصمد أمام التحديات 
 ي وال االتصال باعتباره تنظيما اجلديدة إذ أنه مل يشجع العمل اجلماع

 
مغلقا ويستند إىل حمددات عقالنية ال تويل أمهية للعالقات 

أمام منوذج تنظيمي جديد اليوم حنن . االجتماعية، التعاون واالتصال
اية املهن اليت كانت تنظم العامل "للمؤسسات حيث كانت 

)2(".الصناعي الكالسيكي وظهور أشكال جديدة للتعلم
   

النموذج اجلديد للمؤسسة يفرض القضاء على املهن اليت  فهذا
حنن اليوم أمام . (manifacture)طاملا رافقت العمل يف الورشة 

مؤسسات تستدعي أساليب جديدة للتعلم، من خالهلا يتعلم 
  .ويتكون أعضاؤها يف كل مرة وبشكل مستمر

كشكل تنظيمي   (réseaux) بالشبكاتحنن أمام ما يسمى 
 société) بالمؤسسة االفتراضيةسات، وكذلك جديد للمؤس

virtuelle).  
ا  Boulangerيعرف  جتمع لوحدات صغرية "الشبكة على أ

مبعثرة، مرتبطة ببعضها البعض بشكل نوعا ما رمسي ومنظم لتلبية 
، (entraide)يقرتح مفهوم الشبكة املساعدة . حاجات مشرتكة

سق الذي جيمع بني تعاون أعضائها وتردنا مباشرة إىل مفهوم الن
  .عناصر تربطها عالقات

كل . يقتضي النسق تصرفات، وسائل ربط، اسرتاتيجية وإدارة
هذه العناصر خمتلفة عما كانت عليه يف حالة املؤسسة أحادية املوقع 

(monosite) . كما تظهر الشبكة كجهاز ميك ن من القيام بعدة                  ّ                        
 )3(".أفعال يف أماكن خمتلفة

يتضح لنا أن الشبكة هي جتمع لعدة  من خالل هذا التعريف،
وحدات غري موجودة يف مكان واحد، على عكس ما ظهرت فيه 
املؤسسات تارخييا واليت كانت تتميز بتمركزها يف مساحة حمددة، 
ا قريبة من بعضها البعض   .وحىت وإن احتوت على عدة وحدات، فإ

ُ                ن وجودها مرتبط حباجات وأهداف و جدت ألجلها، حتدد إمث،                              
ا تضم عددا من األعضاء يتعاونون . يتها وانتماءهاهو  كما أ

ويساعدون بعضهم البعض بغية حتقيق أهداف مشرتكة، مما يدفعنا 
الذي ما هو إال جمموعة عناصر مرتبطة ببعضها  نسقا إىل اعتبارها

البعض، يقوم كل واحد منها بوظيفة معينة، مما جيعلها مرتابطة وكل 
فهو . لكن هذا النسق له خصوصية .خرواحد منها يكمل وظيفة اآل

يقتضي من أعضائها أن يسلكوا سلوكا معينا بوجود وسائل ربط 
املتمثلة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة اليت تسهل 
التواصل بني هؤالء األعضاء داخل وخارج املؤسسة، وبوجود سياسة 
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ة تارخييا من   ُ                    است خدم مفهوم اإلسرتاتيجي .تسيري وإسرتاتيجية معينة
ة "              ُ          ويف التنظيمات، ي ستخدم من . أجل مدلول عسكري منظور اجملا

(affrontement)   كتطبيق ألفعال أو سلسلة أفعال(actes)  (..) مما
 )4(".يتضمن االستمرارية بني أزمنة خمتلفة وفاعلني خمتلفني

            ُ                                          فاالسرتاتيجية ت ستخدم داخل املؤسسة لتحدد معامل وإطار الفعل 
وم به الفاعلون املختلفون كتطبيق لربنامج تنظيمي معد الذي سيق

ّ                             فتمك ن املؤسسة من املرور من األهداف . مسبقا ) كمستوى جمرد(   
، مما جيعلها تدوم يف )كمستوى ملموس(إىل سلسلة من األفعال 

  .نو ن املختلفو الزمن، مهما تغريت الظروف والفاعل
املؤسسة كل هذه احملددات هلا خصوصية يف الشبكة على غرار 

أحادية املوقع، كجهاز منظم ميكنه القيام بأفعال خمتلفة يف أماكن 
 .م بتحالفات متنوعةياقحيث ميكنه الخمتلفة يف نفس الوقت، 

فهنالك شركات عاملية مهيمنة حتتكر األسواق العاملية والتبادالت 
التجارية، هلا امتدادات يف دول خمتلفة، مما مينح هلا القوة والسلطة 

وأصبحت هناك  .ية للهيمنة على السوق العاملي اقتصادياالكاف
              ُ                                        متطلبات عاملية ي ستجاب هلا واليت ستدير وتوجه االقتصاد احمللي 
لدول األطراف لصاحل استثمار دول املركز بفعل التحالفات اليت تقوم 

يقصد كاستلز من مفهوم و  .ا كربيات الشركات املتعددة اجلنسيات
والشركات التجارية سواء منها الصغرى أو املؤسسات "الشبكات أن 

الكربى، لن تستطيع البقاء واالستمرار إال إذا كانت جزءا أو طرفا يف 
  )5( ."شبكة

يعين ذلك، أن هذا النوع من املؤسسات ال ميكن أن يظهر 
وسيما أن يستمر إال من خالل استخدامه للوسائط اإللكرتونية اليت 

لومات والسلع واخلدمات عرب ستمكنها من التواصل وتبادل املع
ويواصل كاستلز يف هذا السياق معتربا أن . أرجاء متباعدة يف العامل

لتفكك النموذج البريوقراطي "هذه الشبكات ما هي إال نتاج 
حيث ظهرت على إثره شركات متعددة  )6("العقالين التقليدي

اجلنسيات انتشرت يف وقت قصري عرب العامل على اختالف أنشطتها 
فالرتابط والتواصل الذي تعرفه  .أبسطها إىل أكثرها تعقيدا من

اجملتمعات هو نتاج ثورة املعلومات اليت شهدها العامل اليت تنظم 
  .التبادالت التجارية

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة هي اليت أعادت تنظيم و 
املؤسسات على اختالف حجمها، معيدة تنظيم فضاء العمل، 

 .جتماعية وتوزيع السلطة فيهاالعالقات اال

 
  

تنظيم العمل داخل المؤسسة بعد إدخال تكنولوجيا اإلعالم -2
 :واالتصال الجديدة

  :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة خصائص -
 les nouvelles)تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة جتمع 

technologies de l’information et de la communication) 
البصري والوسائط املتعددة -قنيات اإلعالم اآليل، السمعيت

ّ                                       ومتك ن مستخدميها من االتصال، الوصول إىل مصدر . لألنرتنيت   
  .املعلومة، ختزينها واستحضارها مىت دعت الضرورة إىل ذلك

التبادل والتعامل مع صور، نصوص، : ويتم ذلك بعدة أشكال
  .فيديوهات

التصال اجلديدة أساسا إىل يشري مصطلح تكنولوجيا اإلعالم وا
قواعد البيانات، املعلوماتية، الربيد : املوصولة بالكمبيوتر"تلك 

اإللكرتوين، احملاضرة املدعمة بالكمبيوتر، الفيديوتكس، وكذا املسجل 
  )7(".والتلفزيون التفاعلي بالكابالت

فاألساس الذي تقوم عليه هذه التكنولوجيات هو الكمبيوتر 
ّ        الذي ميك ن مستخد عرب األشكال املختلفة  االتصال ميه بداية من      

مث تتمثل خاصية هذا االتصال يف . اليت تقرتحها هذه التكنولوجيات
ّ             أنه تفاعلي إذ ميك ن األفراد من  مبعىن احلوار (Interaction) التفاعل               

الشخصي أو احلوار بني عدة أشخاص عند تعامله مع هذه 
 "الالتزامن"ه التكنولوجيا يف مث تتمثل امليزة األخرى هلذ. التكنولوجيا

(Asynchronie)  أي أنه بإمكان املستخدم أن يؤجل اتصاله أو
  )8( ."يطلع على بريده اإللكرتوين يف الوقت الذي يناسبه

بأن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة  Molesكما يرى 
ا  (Proxémique)بقطيعة مع القانون األساسي للجوارية "تقوم  أل
ّ   متك ن  ا متك نه من االتصال  )9(."الفرد من تغيري سلم املسافة  ّ              مبعىن، أ           

مع أي فرد آخر حيثما وجد بدون أن تدخل املسافة اليت تفصلهما 
 . عن بعضهما البعض يف احلسبان

يتضح لنا من خالل هذا التحديد ملاهية وخصائص االتصال عرب 
لي عكس ما  أنه اتصال تفاعب ، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة

كان حيدث مع وسائل االتصال التقليدية اليت كان فيها االتصال 
كما حيدد عالقات جديدة بني الفرد والوسيلة اليت . أحادي االجتاه

هم البعض، خبلق عالقات جديدة ال ضيستخدمها وبني األفراد مع بع
تأخذ باحلسبان ال الزمان وال املكان الذي يفصل بني املرسل 

ا خلقت عالقات فق. واملتلقي د نتج عن طبيعة هذه التكنولوجيا أ
  .اجتماعية جديدة، معيدة تشكيل النسيج االجتماعي

 ولكن، ما واقع إدخال هذه التكنولوجيا داخل املؤسسات؟
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  :(TIC)االتصال و تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  -
ا  لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال فوائد كثرية يف املؤسسة إذ أ

ّ    متك ن يف جعل مترير املعلومة متدفقة ومن " ذات الوقت من  
 )10(".تنظيمها

مع إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أضحت للمؤسسات 
قدرة معلوماتية كبرية تتفاوت من مؤسسة إىل أخرى وحسب السياق 

حتول حميط املؤسسات إىل "الذي متر به كل واحدة منها، إذ أنه كلما 
ديناميكي ومعقد،  (Incertain)د غري أكي (Turbulant)مضطرب 

كلما جلأت هذه املؤسسات إىل فكرة احلصول وتسيري أكرب عدد من 
 )11( ."املعلومات

ماذا يعين ذلك؟ تعين هذه النقطة أن للمحيط تأثري على طبيعة 
املعلومات اليت تود املؤسسة احلصول عليها سيما إذا كان احمليط 

ملحة ) خارجية أو داخلية(وهنا، تظهر حاجة معلوماتية . مضطربا
االرتياب يف هذه احلالة، نتحدث عن . من طرف أعضاء املؤسسة

 .(Incertitude environnementale) المحيطي

يطرح هذا احمليط الذي يسوده االرتياب جمموعة من األسئلة 
يف املؤسسات اليت تعرف حميطا . تبحث املؤسسة عن اإلجابة عنها

جيب أن تليب . اجات معرفية إضافيةحباجة إىل ح"غري مستقر هي 
  )12(."هذه احلاجات جباهزية املعلومات اليت هي حباجة إليها

  كيف ذلك؟ 
قدرة األفراد على االتصال وقدرة تكنولوجيا "يتم ذلك من خالل 

اإلعالم على تسيري املعلومة، وكذلك على قدرة أفرادها على 
 )13( ."استخدام هذه التكنولوجيا

ؤسسة ألعضائها كل اإلمكانيات لكي يتواصلوا جيب أن توفر امل
أضف إىل ذلك أنه جيب أن تكون . داخلها ومع العامل اخلارجي

لتكنولوجيا اإلعالم القدرة على تسيري املعلومات اليت ترد إليها من 
خالل ميكانيزمات داخلية متكنها من توفري املعلومة جلميع أعضائها 

ة أو خارجها، مىت حيثما وجدت سواء أكانت داخل املؤسس
البنية التنظيمية :"احتاجوا إليها، من خالل ميكانيزمني اثنني

  )14(".وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
هذان امليكانيزمان االثنان مها القادران على رفع القدرة املعلوماتية 

كما يتم اللجوء إىل . للمؤسسة ملواجهة االرتياب الذي متر به
لتخفيض االرتياب وتسيري "ال تكنولوجيا اإلعالم واالتص

  )15(."املعلومة
فإىل وقت ليس بالبعيد قبل إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
يف املؤسسات، مل يكن ممكنا إعادة هيكلتها إال من خالل إعادة 

  .النظر يف منظامها أو يف طاقتها البشرية

 :التنظيم والتكنولوجيات الجديدة -

اإلعالم واالتصال اجلديدة تغري ملا مت اللجوء إىل تكنولوجيا 
أوال، هناك إسرتاتيجية ممول التكنولوجيا الذي . "السياق يف املؤسسة

ِ                      كما هنالك إسرتاتيجية املستخد م املرتبطة بإسرتاتيجية . لديه أهداف                          
 )16(".التنظيم

فإسرتاتيجية ممول التكنولوجيا للمؤسسة املعنية له أهداف يود 
قيمة تقنية ملا يقرتحه من خدمات فهو يسعى إىل منح . حتقيقها

ا كما أن هدفه .                                      ُ       تقنية، يريد أن تكون له مكانة يف السوق ي عرتف 
  .األساسي هو السيطرة التقنية على سوق اخلدمات

ِ                                                أما املستخد م فله بدوره إسرتاتيجية ولكنها مرتبطة بإسرتاتيجية           
عالية التنظيم حبيث يريد أن يتميز يف السوق مبنتجاته ذات اجلودة ال

واليت ختضع لتقنيات عالية، كما يريد حتقيق هذا اهلدف بأقل كلفة 
  .ممكنة

سيقوم كال الطرفني بتحديد أولويات  واختاذ قرارات ختدم  ،وعليه
األهداف املسطرة تبعا لسياق مميز إذ سيأخذ كليهما باحلسبان 

سياسة الدولة، : القوى االقتصادية، االجتماعية واإلطار املؤسسايت"
 )17( ."تشريعاتالضاغطة، الماعات اجل

ِ                                كل من املمول واملستخد م سيقوم باختيارات هي اليت ستحدد                    
. طبيعة االختيارات التقنية اليت ستؤثر على املسار التنظيمي للمؤسسة

سيتم ذلك وفقا لسياسة الدولة إن كانت تشجع أم ال االستثمارات 
ختيارات والتجديد التقين يف املؤسسات، كما سيحدد تلك اال

ا تساند تلك التكنولوجيا أو  اجلماعات الضاغطة اليت إما أ
ويف األخري، سيتم ذلك وفق التشريعات اليت تشجع أو ال . تعارضها

  .التنظيمي املقرتح- تشجع احللول املقرتحة لذلك النموذج التقين
تؤثر على تنظيم اليت ، جند تكنولوجيا اإلنتاج الصناعي وهنا

ونقصد بتكنولوجيا اإلنتاج . اخل مؤسسة صناعيةالعمل واإلنتاج د
التكنولوجيات اليت تدمج اإلعالم اآليل يف سريورة اإلنتاج عن "تلك 

 )18(."طريق أنساق روبوتية للتسيري

  :توجد أربعة أنساق يف املؤسسة الصناعية
ل عاليت جت (CPAO)تصميم وصناعة موجهان باحلاسوب   -"

  ورشة آليةالعالقة بني مكتب الدراسات وال
 (GPAO)تسيري اإلنتاج املوجه باحلاسوب  -

    (GSAO)تسيري املخزن املوجه باحلاسوب -

 )19( ."(GMAO)تسيري الصيانة املوجهة باحلاسوب  -
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أدى دمج التكنولوجيا يف املؤسسة الصناعية وخلق أنظمة مراقبة 
يتم تسيريها ومراقبتها عرب اإلعالم اآليل إىل إحداث تغيريات تنظيمية 

  .ية جتديد تسيري اإلنتاج والبحث عن اجلودةبغ
تتمثل إعادة التنظيم يف املؤسسة من خالل دمج تكنولوجيا 

ا، األدوار احملددة لكل عضو فيها ونظام بجديدة  إعادة النظر يف بنيا
كل هذه العناصر متثل نسقا حيث يقوم . جديد لتسيري املوارد البشرية

سريورة النسق واحلفاظ كل عنصر بدور معني يرتتب عنه ضمان 
  .عليه
على تنظيم  تكنولوجيا اإلعالم واالتصالكيفية تأثير  -

 :وشبكة االتصال فيها المؤسسة

تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  وبشكل أكثر جتسيدا، نلمس
يف و . من خالل خلقها لشبكة جديدة لالتصال على تنظيم املؤسسة

  :وذلك عن طريق تنظيم املؤسسةبناء  فهي تعيدذات الوقت 
  االرتفاع احملسوس لسرعة االتصال -"
 االرتفاع احملسوس لقدرة اإلرسال بأشكاله املختلفة -

 وبذلك، يتم اخنفاض كبري لثمن االتصال -

 ارتفاع قدرة الربط  -

 )20(".قدرة مرتفعة على ختزين وتغيري اإلشارات -

ّ                                    هذه التكنولوجيا متك ن من رفع سرعة االتصال وبذلك، سيتمكن                   
ها من االستجابة السريعة للرسائل واملعلومات اليت يتحصلون أعضاؤ 
مث إن ذلك ينجر عنه رفع قدرة إرسال الرسائل مهما كان . عليها
أضف إىل ذلك أن استخدام الوسائل املختلفة هلذه . شكلها

التكنولوجية يوفر أمواال كبرية إذ يقل التنقل وتقل املكاملات اهلاتفية 
بط مرتفعة عند استخدام اإلنرتنيت إذ ميكن مث، هنالك قدرة ر . مثال

ويف . ربط آالف وحىت ماليني األشخاص املتباعدين يف وقت واحد
ّ                                                   األخري، متك ن هذه التكنولوجيا من رفع قدرة ختزين املعلومات وتغيري         

أن هنالك إذن نستنتج . ذلكإىل اإلشارات كلما استدعت الضرورة 
ظيم داخل املؤسسات واليت تأثري متبادل بني تغيري يف أشكال التن

ترتبط بالتأكيد باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومنط االتصال 
فاللجوء إىل األخرية أضحى ضرورة ملحة مما يؤثر على منطي . فيها

  .االتصال الداخلي واالتصال اخلارجي: االتصال داخل املؤسسة
ال هنالك حاجة ملحة إىل استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتص

من ) إن مل نقل كلها(اليت ستطور حتما شكل بعض التنظيمات 
خالل اتباع مناذج تنظيم معينة تؤثر على شكل العمل والتنظيم فيه، 

  :واملتمثلة يف النماذج املوالية
  

 :العمل عن بعد  -1

مت اللجوء إليه . مبعىن أننا أمام عمل يتم من خالل وسائط
يئة " . د البطالة، الرتبية الشعبية، النضال ضالفضاءكأداة إلعادة 

  :بيد أنه اليوم يتعلق مبسائل تنظيمية
 العمل عن بعد املتحرك جزئيا -

 العمل اإللكرتوين الفردي داخل البيت -

 Off shoreالعمل اإللكرتوين  -

 )21(".وأشكال أخرى للعمل عن بعد -

ظهر العمل عن بعد يف بدايته نظرا لظروف خاصة واملتمثلة 
تشكيل مكان العمل، مث إنه يقضي على أساسا يف كونه يعيد 

غري أنه قد انتشر بشكل واسع . البطالة، كما يسهم يف الرتبية الشعبية
يف السنوات األخرية وأخذ أشكاال جديدة واملتمثلة بداية يف العمل 

جيسد هذا الشكل املمثلون التجاريون الذين . عن بعد املتحرك جزئيا
عمل والذين يستعملون يف هلم نوع من االستقاللية عن مكان ال

م التجارية احلاسوب واهلاتف النقال   .معامال
كما ميثل العمل اإللكرتوين الفردي داخل البيت شكال آخر 
للعمل عن بعد ينظم احلياة املهنية ملستخدميه الذين يقومون مبهامهم 

غري أن هذه املهام حمدودة كالكتابة على احلاسوب أو . داخل بيتهم
  .يةعمل السكرتار 

فهو يتمثل يف مجع جمموعة من  Off shoreأما العمل اإللكرتوين 
املوظفني يف اخلارج يعملون حلساب مؤسسات بعيدة كمؤسسة 

 .يؤدي هذا األمر إىل اقتصاد يف املصاريف املخصصة لألجور. تأمني

خرى للعمل عن بعد يف تلك األتتمثل األشكال  ،ويف األخري
الصيانة عن ككة اتصال خاصة  اخلدمات اليت تعمل من خالل شب

  .بعد
كل أشكال التنظيم هذه تعتمد على جمموعة من وسائل اإلعالم 

  .واالتصال تسهل العمل وتعيد هيكلة أشكاله
 :شبكة اإلنترنيت وخدماتها -2

فهي تفتح . دور فعال داخل املؤسسات للشبكات المعلوماتية
ا اجملال لعالقات اجتماعية جديدة، لشبكة تواصل واسعة وسي ما أ

ّ                                                           متك ن من التفاعل مع املعلومات املتبادلة، مؤثرة على أشكال االتصال   
   .داخل وخارج املؤسسة

 (Internet):اإلنترنيت- أ

ّ   متك ن  نفس الشاشة اخلاصة حباسوب أو تلفزيون "عرب  اإلنترنيت 
نصوص، متثيالت بيانية، –أو هاتف من الوصول إىل وثائق خمتلفة 

وما مييز وسيلة االتصال هذه هو . و متحركةوثائق مسعية، صور ثابتة أ
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ذلك املزج الذي حيدثه بني األشكال املختلفة للتعبري، للتمثل أو 
 )22( ."بني هذا الشكل وذاك" اإلحبار"لالتصال وإمكانية 

ّ                               كوسيلة مميزة لالتصال ميك ن اإلنرتنيت من استخدام متواز بني                      
بكل سهولة وسالسة عدة أشكال للتعبري واالتصال وإمكانية اإلحبار 

بني املواقع املختلفة ومن معلومة إىل أخرى مىت شاء املستخدم 
  .وحيثما وجد،  مبجرد نقر زر ما

جند اإلنرتنيت كشبكة عاملية تسمح لألفراد على اتساع مكان 
وزمان تواجدهم بالتواصل مع بعضهم البعض بوسائل نصية مكتوبة، 

  .مسعية ومسعية بصرية
ا "ملؤسسات ومت استخدامها يف ا لتقدمي املعلومات اخلاصة مبنتجا

ا لشرائح عديدة من الزبائن واملتعاملني   )23(".وخدما
عن اإلنرتنيت شبكتان فرعيتان اثنتان لكل واحدة  توقد احندر 

حمتوى معني، تصل إىل مجهور خاص كما خيتلف جمال ملكيتهما، 
  .األنرتانت واإلكسرتانيت: ومها 
 (Intranet) :األنترانت-ب

. شبكة معلوماتية حملية خاصة مبؤسسة معينة" اإلنترانت
وتستعمل الربوتوكوالت والقواعد اليت يبين عليها اإلنرتنيت وذلك 
لكي ميكن لألفراد والعاملني يف تلك املؤسسة من االتصال ببعضهم 
البعض والوصول إىل املعلومات وذلك بطريقة أسرع وأفضل وأكثر  

  )24( ."اليب التقليدية املعتادةكفاءة وأقل كلفة من األس
فاإلنرتانت هو شبكة معلوماتية خاصة باملؤسسة، تستخدم نفس 
تكنولوجيات اإلنرتانت، ولكن يف نطاق ضيق ال يتعدى حدود 

غري أن شبكة املعلومات هذه ال تقيم عالقات خارجية مع . املؤسسة
يتم االتصال وتبادل املعلومات بني أعضاء . أي طرف خارجي

سسة فحسب، بشكل سريع، وبأقل تكاليف وبكفاءة أعلى من املؤ 
تستعمل هذه الشبكة  . وسائل االتصال املعتادة كالفاكس واهلاتف

ا متباعدة وعدد  كبريا   ني فيهاعاملالكربيات الشركات ملا تكون وحدا
إذن، هو دعامة أساسية لالتصال الداخلي  .لتسهل التواصل بينهم

الف مكان تواجدهم، كما أنه نظام بني أعضاء املؤسسة على اخت
غري أنه يتطلب إعادة . اتصال آمن ال يصل إليه إال هؤالء األعضاء

. تنظيم املعلومات اليت ترد إىل الربيد اإللكرتوين ملا يكون عددها كبريا
فهناك خطر يف تراكم املعلومات وعدم فرزها يف وقتها فتفوت 

  .املستخدم معلومة مهمة وردت إليه
 (Extranet) :ترانتاإلكس -ج

هو كذلك شبكة معلوماتية ظهرت إثر مالحظة  اإلكسترانت
فهذا التصور لالتصال ال يويل أمهية . االستخدام الضيق لإلنرتانت

لق بعد اتساع املؤسسة ُ                    للعالقات اخلارجية اليت ميكن أن خت  فأي .                            

ا  مؤسسة تريد أن تدوم عليها التفكري يف اتساع أنشطتها وعالقا
. وهذا النموذج االتصايل ال يفيدها يف هذا املنطق اجلديد. ةاخلارجي

      ُ      ُ                                              لذا، و لد ما ي عرف باإلكسرتانت كشبكة داخلية ولكنها منفتحة على 
شبكة إنرتانت مفتوحة على احمليط اخلارجي "فهي  .العامل اخلارجي

بالنسبة للمؤسسات املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها، 
اء أعمال املؤسسة باملرور عرب اجلدران النارية اليت حبيث تسمح لشرك

أو على األقل جزء (متنع ولوج الدخالء والوصول إىل بيانات املؤسسة 
  )25( )."منها

على خالف اإلنرتانت فاإلكسرتانت شبكة مفتوحة على العامل 
اخلارجي، ولكنه عامل خاص يتكون فقط من شركاء أعمال املؤسسة 

مالء، حييث ال ميكن لغريهم الوصول إىل من موزعني وشركاء وع
ستقف أمام  (Fire Wall)بيانات املؤسسة ألن اجلدران النارية 

وحىت وإن كانت هناك اختالفات بني اإلنرتانت واإلكسرتانت  .ذلك
ما شبكتان معلوميتان متك ن من وصول املعلومات كما تسهل   ّ                              فإ                         

 . كلتامها االتصال الداخلي واخلارجي

 :داخل المؤسسة لالتصالأخرى  أدوات جديدة -3

ّ                                                   ميك ن اإلنرتنيت من خلق ديناميكية لالتصال داخل وسيما خارج   
املؤسسة بعرضه فضاءات وأشكال جديدة لالتصال عرب أدوات 

  .املوقع اإللكرتوين، الربيد اإللكرتوين واإلشهار على اخلط: خاصة
 :الموقع اإللكتروني  -  أ

العامل عليها خلق  حىت ال ختتفي املؤسسة وتساير ما حيدث يف
بغية التعريف باملؤسسة وعرض  (Site Web) موقع إلكتروني

بذلك، فهو فضاء . مشاريعها احملققة واليت هي يف طور التحقيق
  .إلعالم اجلمهور وتكوين عالقات جديدة بينه وبني املؤسسة

 (E-mail) :البريد اإللكتروني  - ب

) موزع(عرب حاسوب               ُ   َّ نظاما اتصاليا ي سري  "ُ                   ي عترب الربيد اإللكرتوين 
يسمح باإلنشاء والتوزيع الفوري للرسائل على أفراد أو جمموعات مع 
ترك اختيار الوقت والزمان للمستقبل لالطالع على الرسائل املوجهة 

فالربيد اإللكرتوين عبارة عن نظام اتصايل يسريه حاسوب  )26(."إليه
وهو . يكون فيه طرف أول هو مرسل الرسالة وطرف ثان هو متلقيها

يعيد تشكيل فضاء وزمان العمل، إذ ميكن ألي شخص حيثما وجد 
                        ُ                             أن يرسل رسالة عربه واليت ست حفظ فيه مىت شاء املتلقي االطالع 

ّ                                      كما أنه ميك ن من احملافظة وتسجيل كل الرسائل مىت فتح . عليها          
من نقاطه اإلجيابية  .املستخدم عنوانه اإللكرتوين كأرشيف إلكرتوين

عة لتلقي الرسائل وإرساهلا، وال تكلف املال كما كان أنه وسيلة سري
                                        ُ                     احلال بالنسبة للرسائل التقليدية اليت كانت ت رسل عرب الربيد العادي 
وتستلزم شراء طابع بريدي وظرف كما كانت تتطلب التنقل ملركز 
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فما على املرسل سوى أن ينقر على بعض . صندوق بريدبريدي أو 
يتم ذلك يف حلظات . كرتوين للمتلقياألزرار وكتابة العنوان اإلل

ال تضمن السرية وميكن أن متتلئ "غري أن هذه الوسيلة  .وجيزة
  )27( ."برسائل غري مفيدة صندوق بريد

بشكل كبري إىل درجة أنه  صندوق بريدتلئ ميفقد حيدث أن 
يستحيل يف بعض احلاالت على مستخدمها أن يسريها بشكل فعال 

كما حيدث عند برجمة ملتقيات وطنية   وأن جييب على كل الرسائل،
أو دولية من طرف مؤسسة لالتصاالت ملعرفة مثال واقع جمتمع املعرفة 

متلئ يف. مع االنتشار املتسارع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة
حمل زائد بعشرات وحىت مئات الرسائل، فيحدث  صندوق بريد
ع ما يسميه ليق (Surcharge informationnelle) للمعلومات

 Syndrome de) "أعراض التجاوز المعرفي": املختصون ب

débordement cognitif)  مبعىن الزيادة احلادة يف املعلومات، للقلق
الذي حيس به األشخاص الذين هم يف وضعية كهذه، وفقدان املعىن 

  )28( ."بعد عيش ظاهرة كهذه
 حتدث كل هذه األعراض يف حالة محل زائد للمعلومات إىل
درجة أنه أصبح يشكك بشكل جدي بعض املختصني يف إن كانت 
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قادرة على حتسني توزيع املعلومات أم 

  .العكس هو الصحيح
  :شبكة األنترنيت لىاإلشهار ع -ج

 (Publicité en ligne) شبكة األنترنيتاإلشهار على ُ     ي عترب 
إشهارات يف صفحات  فنعثر على. من األدوات اجلديدة لالتصال

يتمثل مبدؤها  كمبدأ اإلشهار الذي يتم يف . إشهار املواقع
يتم يف  شبكة األنرتنيتالصحف، الفرق الوحيد هو أن اإلشهار على 

وسيلة إلكرتونية تقوم فيها مؤسسة ما بإقناع املتعامل عرب اإلنرتنيت 
  .بضرورة اقتناء منتوجها أو استخدام اخلدمات اليت تعرضها

هذه األداة بفعل تواجدها يف اإلنرتنيت إىل فئات عريضة تصل 
غري أن الكثري يشكك فيها سيما يف الدول متخلفة . من اجلمهور
التشكيك يف مصداقيتها كأداة للرتويج، والتشكيك يف : وحىت النامية

املنتوجات واخلدمات املعروضة سيما إذا أدركنا انه ال توجد أية وسيلة 
  .عملعرفة فعالية املوق

 :إدماج وسائل اإلعالم واالتصال في التنظيمات -

بعد إدخال تكنولوجيا اإلعالم اجلديدة واالتصال متت تغيريات 
ال فضاء العمل بقي كما كان . يف املؤسسة على املستوى التنظيمي

عليه من قبل، وال مدة تأدية املهام، وال طبيعة العالقات بني الرئيس 
  .واملرؤوسني

يا اإلعالم واالتصال اجلديدة على تنظيم فكيف أثرت تكنولوج
  العمل داخل املؤسسة؟ وعلى أي مستوى حدثت التغيريات؟

تشارك تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة في إعادة   -1
 :تحديد مفهوم العمل

غريت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة مفهوم فضاء العمل 
  .سسةواملسافة اليت تربط خمتلف الفاعلني يف املؤ 

القدرة على إرسال رسائل عرب الربيد "              َّ  فقد أضحى للموظ ف 
اإللكرتوين من مكتبه، وكذلك ملتعامل بعيد أو موجود يف مكتب 

كما   (...)جماور، مما جيعل الفاعلني يعيدون النظر يف مفهوم التعاون 
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة من توثيق امللفات وإجياد   ِّ  متك ن 

 )29( ."همة فيما بعداملاملعلومات 

بعد إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال داخل املؤسسة أعيد 
فقد . النظر يف بعض القضايا التنظيمية بداية يف حتديد مفهوم العمل

أصبح املوظف يرسل رسائله عرب الربيد اإللكرتوين وهو جالس يف 
مكتبه معيدا بذلك تشكيل فضاء جديد للعمل الذي مل يعد يويل 

حىت إن . مهية للمسافة الكبرية اليت تفضل املرسل عن املتلقيأ
جتماع املستمر للجميع إذ ميكن الاالجتماعات مل تعد تؤدى كلها با

فحىت . أخذ قرارات مبجرد احلصول على رد عرب الربيد اإللكرتوين
معيار املسافة مل تعد له أمهية إذ أن املتعاملني ينسون مدى قصرها أو 

  .هو احلصول على املعلومةطوهلا، املهم 
كما أن معيار املساواة يفرض نفسه مهما كان السلم املهين 

فالتحدث واالتصال من خالل . الذي يفصل بني كال الطرفني
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يؤدي إىل اختفاء تأثري طبيعة العالقات 
اليت تربط بني املرسل واملتلقي واليت ميكن هلا أن تؤثر على سياق 

  .األحداث
ويف األخري، بعد سلسلة من الرسائل املتبادلة عرب الربيد 

امللفات واللجوء  (Archivage)اإللكرتوين ميكن احلصول على توثيق 
 .إىل هذه الرسائل كلما استدعت الضرورة كبنك من املعلومات

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة تعيد النظر في مشكل   -2
 :مراقبة العمل

مشكل مراقبة "ت طبيعة نشاط املؤسسة واتساعها فإن مهما كان
    )30( ."العمل ثابت بالنسبة لكل املؤسسات

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة تعطي حرية أكثر ف 
للموظفني للحصول على املعلومة والنفوذ من املراقبة الرتاتبية، أو على 

ّ                     األقل فهي متك ن العمل بطريقة خمتلفة اإلعالم  مصلحة"غري أن .           
 )31(".اآليل للمؤسسة ميكنها تتبع الوضع
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تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة إعادة تحديد تفضل  -3
   :مفهوم عالقات العمل

تفتح تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة أمام مستخدميها 
وعليه، على املؤسسة أن . أبوابا جديدة للحرية، للتعامل مع املعلومة

 )32("قواعد مجاعية للعمل"ضع اجلديد بتحديد تتعامل مع هذا الو 

 .ميكن التفاوض حوهلا

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة ليست فاستخدامات 
ألغراض مهنية حبتة إذ ميكن استخدامها ألغراض شخصية من خالل 

  . خلق قواعد غري رمسية توجد يف فضاء العمل
ضاءات مل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة ففقد خلقت 

ا أحد ت املؤسسة نفسها مضطرة إلعادة حتديد قواعد دفوج. يتنبأ 
  .مجاعية للعمل بغية مراقبة ما حيدث فيها

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة في بناء تشارك  -4
 :جديدة للعمل (Temporalités)زمانيات 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة لقد سبق وأن ذكرنا أن 
فكثري من املهام يتم تنفيذها من . كلة فضاء العمل وتنظيمهتعيد هي

عدم االطالع عليه "طرف اإلطارات عرب الربيد اإللكرتوين مثال ، و
(...) مدة يومني اثنني أو ثالثة أيام أثناء تنقلهم خيلق لديهم مشاكل 

  )33(".مما جيعلهم يكتشفون ما يسمى بالعمل عن بعد
وين كوسيلة عمل ضرورية يف تنفيذ فاالعتماد على الربيد اإللكرت 

بعض املهام خيلق زمانيات جديدة للعمل فتختفي املسافة بني وقت 
العمل والوقت الشخصي إذ ميكن لإلطار حيثما وجد االطالع على 

فهذه الضرورة جتعل املؤسسة تعمل على توفري . بريده اإللكرتوين
  .األدوات املناسبة للعمل حيثما وجد املوظف

يا اإلعالم واالتصال الجديدة هي كاشف عن كل تكنولوج  -5
 :النقاط الكامنة داخل التنظيمات

واملشاكل اليت . لطاملا عانت املؤسسات من مشاكل عديدة
تتخبط فيها املؤسسات على تنوعها ليست هلا عالقة ارتباطية 

فالتحدث عن وجود . تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدةب
صراعات سلطوية "للعيان وجود  صراعات داخل املؤسسة يظهر

موجودة منذ األزل، بني الرئيس  )34("وصراعات كامنة أخرى
واملرؤوسني، بني موظفني فيما بعضهم البعض تبني طبيعة هذه 
الصراعات اليت هي يف األساس تدور حول مسائل سلطوية 
وصراعات من طبيعة أخرى كالصراع الذي يدور بني املوظفني 

مكانة حمددة يف املؤسسة وبني املوظفني اجلدد القدامى الذين هلم 
بفضل الشهادات العليا اليت  الذين يبحثون عن فرض وجودهم

  .حتصلوا عليها

فطبيعة هذه الصراعات ليست هلا عالقة خاصة بتكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال اجلديدة، وإمنا تكشف تلك املشاكل املسترتة 

  .املوجودة يف كل التنظيمات بدون استثناء
عند استخدام تكنولوجيا اليت حبوزة املؤسسة وسائل الفما هي 

  اإلعالم واالتصال؟
 (Communication interne): االتصال الداخلي -

يتم االتصال الداخلي بني أعضاء املؤسسة خللق ديناميكية 
  .وشبكة عالقات مهنية واجتماعية بامتياز

واليت جمموع أفعال االتصال اليت حتدث داخل املؤسسة "يضم 
 )35(".ختتلف طرقها من تنظيم آلخر

فقد نكون يف مؤسسة تفضل أن تبقى أبواب مكاتبها مفتوحة  
. كما ميكن أن نكون يف مواجهة مؤسسة حيبذ أعضاؤها العكس

كما ميكن أن نكون يف مؤسسة يستخدم فيها أعضاؤها األلقاب 
كما قد نكون "السيدة رئيسة املصلحة "، "كسيدي املدير"الرمسية 

  .أمام مؤسسة حتبذ أال تستخدم هذه األلقاب بتاتا
ا وتسريها  فكل مؤسسة إال وهلا سياسة داخلية حتمل صور

. واهلدف من ذلك كله هو أن مترر املعلومات الالزمة للعمل. داخليا
فقد أدركت املؤسسات اليوم أمهية االتصال الداخلي وأمهية احلصول 

اتصال، : "طق اقتصاديعلى املعلومات الضرورية للعمل حسب من
 )36(".حتفيز، إنتاجية

دور فعال لتحسني موارد املؤسسة وال  لتنمية الموارد البشرية
يتأتى ذلك إال عرب اتصال فعال جييب عن تطلعات املوظفني، 
بانتهاج سياسة حتفزهم بقوانني وتشريعات تنظم نظام الكفاءات، 

تصل . ت املؤسسةوكل ذلك بغية الزيادة يف اإلنتاجية لتحسني عائدا
املؤسسات إىل هذا املبتغى حني تكون قادرة على إدراك ما ينتظره 
أعضاؤها منها وسيما إذا كانت سياستها الداخلية وكذلك اخلارجية 

حتدد ماذا تريد وإىل أين تسري،  إستراتيجيةواضحة مسطرة عرب 
                                                        ُ   َّ مسرية معها الصورة اليت حيملها أعضاؤها عنها واليت بالتأكيد ست سري  

  .يف اخلارج
وهذا األمر يدفعنا إىل التعرض إىل ماهية االتصال اخلارجي 

  .وكيفية جتسده
 (Communication externe): االتصال الخارجي -

إذا كان االتصال الداخلي يستهدف أعضاء املؤسسة العاملني 
كل االتصاالت املوجهة لتقييم "فيها فإن االتصال اخلارجي يضم 

ا  ا: من أطراف خمتلفةاملؤسسة يف حد ذا ا ومنتجا جند . صور
. اتصال الصورة، العالقات العامة، الرعاية، اجلماعة الضاغطة: فيها

 )37("".اتصال املنتوج"كما جند 
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ا  اهلدف من االتصال اخلارجي هو تقييم املؤسسة وجعل صور
ا  واضحة يف اخلارج مبا حتمله من رموز ونسق تنظيمي جيعل صور

ا ذا        ّ                       فهو يسري  صورة عنها يريد القائم . ت جودة وقيمةومنتجا
  .باالتصال أن تكون مثالية

      ُ      الذي ي بىن عرب  اتصال الصورةيتجسد ذلك من خالل 
ديناميكية حتركها إسرتاتيجية واضحة املعامل، بسن سياسة على املدى 
البعيد وجمموعة أفعال على املدى القصري، كسلسلة أفعال تضمن 

الدور الفعال ألعضائها فيها كفاعلني نشيطني استمرارية االتصال و 
  . داخل احلقل االجتماعي واملؤسسايت

فكم سجل التاريخ مؤسسات وعالمات جتارية تتجاوز مدة 
ا القرن، هي مازالت قائمة ألن مسرييها مبن فيهم أعضاؤها  حيا
: سريوا منوذجا تنظيميا ونسقا قيميا ثابتا، حبملها لشعارات أزلية مثل

  ...، إخل"معا للمستقبل"، "معا الربح"
 العالقات العامةكما يتجسد االتصال اخلارجي من خالل 

(Relations publiques)  تم بالعالقات مع اجلمهور بإعالمه اليت 
ا عرب أيام مفتوحة، نشاطات  بنشاطات املؤسسة وإجنازاته لربح ثقته 

خرى رياضية حتمل عالمتها التجارية وغريها من النشاطات األ
اليت هلا طابع  (sponsoring) الرعاية مث هنالك.للتعريف باملؤسسة

جتاري من خالل خلق عالقة مع اجلمهور العريض عرب مثال تظاهرة 
ا   .رياضية حيمل فيها الالعبون العالمة التجارية اخلاصة 

 جماعات ضاغطةكما يتجسد االتصال اخلارجي عرب 
(Lobbying) "ل املوجهة إىل ممارسة كمجموعة من أفعال االتصا

ضغط على املسريين ملنع أو تغيري قرارات أو تشريعات اليت ستؤدي 
  )38(."أو تؤدي إىل خلق ضرر باملؤسسة

ا تتدخل يف  قد يتعلق األمر بأشخاص أو مبؤسسات يف حد ذا
  .قرارات هذه املؤسسة أو تلك

الذي تقوم به املؤسسة عرب اإلشهار  "اتصال المنتوج"كما جند 
ا   -سياسة تسويقيةك- ا وخدما الذي تروج به عن منتجا

كإسرتاتيجية اتصال موجهة إىل تقييم هذه املنتجات مع الزبائن 
واملستهلكني، بتوظيف كل اإلمكانيات اليت توفرها وسائل اإلعالم 

 .واالتصال اجلديدة

  :خاتمة
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يتضح لنا من العرض أعاله، أن 

هي جمموعة من التكنولوجيات املوصولة بالكمبيوتر من  اجلديدة
قواعد للبيانات، املعلوماتية، الربيد اإللكرتوين، التلفزيون التفاعلي 

ا تسمح  .وغريها من التكنولوجيات املوصولة باحلاسوب تتسم بأ
جاءت  . ملستخدميها باالتصال التفاعلي، تقدميها خلدمات متنوعة

االتصال اجلماهريي إذ تتميز بفردانية  كثورة معلوماتية لتحل حمل
االتصال حيث ميكن ملستخدمها أن يقوم بعدة عمليات تفاعلية 

  .بدون اللجوء إىل أشخاص آخرين يتواصل معهم
على مستوى التنظيمات، حدثت تغيريات كثرية عند إدماج هذه 

على مستوى إعادة حتديد مفهوم جديد عن : التكنولوجيا فيها
نظر يف مشكل مراقبة العمل، إعادة حتديد مفهوم العمل، إعادة ال

عالقات العمل وبكشفها عن النقاشات الكامنة داخل التنظيمات 
بتكنولوجيا  واليت تبني مشاكل قدمية فيها  واليت هي ليست خاصة

اإلعالم واالتصال اجلديدة، بل هي تدل على صراعات سلطوية 
  .وأخرى من طبيعة مغايرة

وذلك كله ، ت أدوات جديدة لالتصالأضف إىل ذلك، أنه خلق
من أجل اتصال مؤسسايت فعال يأخذ باحلسبان كل األطراف يف 

ا تؤثر على االتصال الداخلي واخلارجي . العملية االتصالية كما أ
للمؤسسة املعنية نظرا للصورة اليت تود هذه املؤسسات تسيريها 

معينة تؤثر اتباع مناذج تنظيم وإيصاهلا للجمهور العريض من خالل 
على شكل العمل والتنظيم فيه، واملتمثلة يف منوذج  العمل عن بعد 

أما النموذج التنظيمي الثاين فيتعلق . وأشكال أخرى للعمل عن بعد
ا املختلفة من   األنرتانت واإلكسرتانيتبشبكة اإلنرتنيت وخدما

اللذان أعادا النظر يف عالقة املؤسسة مبوظفيها وبالصورة اليت تود 
فقد فطن املسؤولون إىل أمهية االتصال  .اخلارجي عكسها للجمهور

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة، إىل أمهية من خالل استخدام 
االتصال الداخلي بداية ألنه من خالله يتم تكوين صورة جيدة عن 

جيب أن تبىن . املؤسسة كجزء ال يتجزأ من ديناميكية بناء الصورة
طط عن طريقها ألفعال اتصالية على  إسرتاتيجية فعالة ُ                                يف املؤسسة خي           

  . املدى القريب، املتوسط والبعيد
      ُ                                           جيب أال ت ستخدم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجلديدة داخل 

ا كاملؤسسة لإلعالم فحسب، بل   ذلك لالتصال مبعناه الواسع أل
  .خلقت أشكاال اتصالية تنظيمية متعددة
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 االتصال العمومي في الجزائر
 بين قناع الديمقراطية و واقع األبوية االستبدادية

  د جمال بوعجيمي.أ   -نسرين داودي.أ
  03كلية علوم اإلعالم و االتصال جامعة اجلزائر 

  :مقدمـــــــــــــــة
تعرف العالقة بني احلاكم واحملكوم يف اجلزائر أزمة ثقة، بدأت 
ّ                                              تظهر أو ل بوادرها يف السنوات األخرية، بعد اعتماد احلكومة        
                      ّ                                 ٍّ    السياسية التكتم و السري ة و كذا إعطاء معلومات ناقصة ومضل لة، 
ّ   خبصوص أحداث مهم ة ختص  الشأن العام، بالرغم من ما يقر ه                                ّ     ّ              

احلاكمة حبق املواطن يف احلصول والوصول  اخلطاب السياسي للسلطة
     ّ                                                   إىل كاف ة املعلومات حول شؤون البالد، واإلشادة بدوره اجلوهري يف 
صناعة القرار عرب األخذ برأيه والسعي إلرضائه، األمر الذي ساهم 
يف إحياء إشكالية االتصال بني احلكومة واملواطن اجلزائري، واحتدام 

وحملاولة فهم أسباب هذا  النقاش حول أسباب ضعف فعاليته،
ّ                                 الضعف سنلقي الضوء على أو ل وأساس عناصر العملية االتصالية،                         
                                     ّ                 أال وهو املرسل أو القائم باالتصال الذي ميث ل يف دراستنا هذه 

  .احلكومة اجلزائرية
فما هي مواصفات و طبيعة القائم باالتصال و ما تأثير ذلك على 

  عملية االتصال العمومي في الجزائر؟
 :ية االتصال العموميماه .1

دف حتقيق احلكم الراشد ومن أجل االستجابة لتطلعات 
                                          ّ                 الشعب، على احلكومة أن تتبىن سياسة اتصالية تنف ذ وفق إسرتاتيجية 
شاملة السري واجلريان املتبادل للمعلومة، من أجل اعتماد سياسة 

كسب ثقة واندماج الشعب، سعيا لتحقيق و  لنشر الوعي العام، 
  .والتطور الوطينالتنمية 

هيئة الرئاسة، رئاسة احلكومة، الوزارات، (فهو االتصال احلكومي 
          ّ                ، الذي يتمث ل يف عملية إعالم )إخل... املؤسسات العمومية اخلدمية 

تتعلق هذه املعلومات بنتائج سياسات . املواطنني ونشر املعلومة لفائدة
ا السياسية، ويتم  ذلك عرب  ّ         احلكومة املرتبطة بقرارا وسائل االتصال                                      

  .)1(كتقنية نشر كالسيكية منطية لالتصال العمومي) الكربى(
ّ                                                واملهم ة األوىل لالتصال العمومي هي تعريف املواطنني وإعالمهم      
بالسياسات العمومية املمارسة من طرف السلطة السياسية، حيث 

  .تنشر الرسالة أو املعلومة احلكومية يف سياق ميتاز بالتعددية
ّ   أما املهم ة  الثانية فهي مرتبطة بالرغبة يف تغيري سلوك املواطنني،        

 اإليدز، (ويتعلق األمر هنا حبمالت التوعية والوقاية يف اجملال الصحي 

 
 

 
العنف املنزيل، أمن الطرقات (، أو ما تعلق باألمن ...)السرطان، 

  .، أو تلك املرتبطة برهانات التنمية املستدامة...)وحوادث املرور، 
ّ                   ّ                                إن  االتصال العمومي يرك ز على املعلومة اإلدارية واملرتبطة وأخريا، ف  

ّ   باخلدمة العمومية وتثمينها، ويتعلق األمر باالتصال اإلداري املوج ه                                                          
للخدمة العمومية أو االتصال الصادر عن إحدى املؤسسات 

  .)2(احلكومية مثل وزارة الدفاع الوطين
 Pierre'' يهدف االتصال العمومي إىل املنفعة العامة، فحسب

Zémor'' '' فإن  الصاحل العام هو اخلاصية اليت حتدد طبيعة االتصال                                             ّ   
  .''العمومي

ومنه فهو اتصال بعيد عن األهداف التجارية، مجهوره املستهدف 
                                           ّ          ليس املستهلك بل املواطن، فهو يستهدف أشخاص يتمت عون حبقوق 

. طيةوعليهم واجبات، وهو ما يبدو مستحيال يف البلدان غري الدميقرا
  .كما ويظهر االتصال العمومي حيث ختتفي الدعاية

                        ّ                                من أجل الوصول إىل تطبيق فع ال وناجح للدميقراطية، كان لزاما 
على احلكومة التمكن من التواصل مع مواطنيها، فمن حق هؤالء 
البقاء على اطالع مستمر مبختلف القرارات الصادرة عن اهليئات 

، لذلك جيب توفري املعلومات احلكومية واملؤسسات اخلدمية للدولة
  .الصادقة، الدقيقة واحملينة عرب خمتلف وسائل االتصال احلديثة

 :مبادئ االتصال العمومي  . أ

يرتكز االتصال العمومي كغريه من اجملاالت على جمموعة من 
ّ                  أن  خليطا من القليل '' Marc Thébault''املبادئ اجلوهرية، فيقول   

ن املمارسة يف هذا اجملال، ساعده         ّ                      من ما تعل مه نظريا وعشرون سنة م
  :      ٍّ                          على خط  تسعة مبادئ لالتصال العمومي

 الحتمية: المبدأ األول. 

 on ne peut pas ne pas'' ''ال ميكن أن ال نتصل''

communiquer '' ا عندما يتعل ق األمر ّ             ّ        تسج ل هذه املقولة قو                 ّ   
ّ   باالتصال العمومي، فمهم ة القائم باالتصال العمومي هنا حتر م                                 ّ عليه                     

  ّ       كرد ؛ فهو " ال تعليق"الصمت، حىت وإن استعمل السكوت أو عبارة 
  .وأي حال من األحوال هو يقول شيئا. فعل اتصايل

 اآلخر: المبدأ الثاني. 

ّ    ّ   االتصال هو الذهاب إىل اآلخر؛ إذن فهو االعرتاف به مث  تعل م                                              
ّ                                                          التعر ف عليه، وذلك لفهم طريقة تفكريه وإجياد الوسيلة األكثر فعالية      
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يف هذا الشأن '' Dominique Wolton''وتقول . للتواصل معه
هناك دائما شيء من اخلسارة، شيء حمبط يف االتصال، لكن هذه "

ّ       احلدود متث ل وسيلة إلدراك أن  االتصال يعين وجود اآلخر، وأن  اآلخر                            ّ                 ّ       
يبقى بعيد املنال، فاالتصال حيقق التقارب مع أخذ احلدود احلتمية 

ّ  زها وإلغائها يف كل تقارب بعني االعتبار، ألن  اليت ال يسمح بتجاو                                        
األمر األكثر تعقيدا يف االتصال هو اآلخر، فيصبح االتصال؛ الذي 

ّ                                    يفرتض به أن يقر ب بني األفراد، سببا يف ظهور ما يباعدهم              .  
 الشمولية: المبدأ الثالث. 

من املستحيل معرفة األجزاء دون معرفة : "''Pascal''يقول 
أيضا معرفة الكل دون معرفة األجزاء بشكل من  الكل، و ال ميكن

ّ             فالرسالة وحدها ال متث ل االتصال، و لكن  االتصال هو؛ ". اخلصوصية                ّ                  
مضمون، معىن، عالقة وسياق، فاملضمون هو املعلومة، واملعىن هو 
طريقة صياغة املعلومة، أما السياق فهو جيلب زوايا جديدة لرؤية 

  .لإضافية لتأكيد أو نفي الرسالة كك
 المالئمة : المبدأ الرابع)Pertinence.( 

هذا املبدأ هو نتيجة مباشرة لسابقه، إذ البد من وجود تناسق يف 
عناصر العملية االتصالية، ومنه فتحقيق التناغم والتناسق حيقق التوافق 

أمهية املعلومة نفسها (يف االتصال، وتظهر تلك املالئمة يف السياق 
أمهية زمن االتصال الذي خيتاره (قة ، ويف العال)وطريقة صياغتها

  .)3( )املرسل
 الزمن(التوقيت : المطلب الخامس.( 

ّ                                        االتصال مسألة مد ة وتسلسل زمين والرغبة يف التواصل هو رغبة                
وليسمح الزمن . يف بناء عالقة، وهذه األخرية تتطلب وقتا لبنائها

ّ  أن   ، ومبا"Processus" "عملية"ببناء هذه العالقة البد من إتباع   
هدف االتصال اجلوهري هو الذهاب إىل اآلخر، أي خلق عالقة 

ّ                 واحلفاظ عليها، فإن  ذلك يتطلب الوقت                 .  
 النسقية: المطلب السادس. 

هناك ثالث عوامل جتعل االتصال العمومي يف قلب الوظيفة 
:            ّ                                             النسقية املعق دة، ولفهم أكثر سننطلق من التعريف التايل للنسق

متفاعلة ومنظمة من أجل حتقيق هدف جمموعة عناصر متكاملة و "
  ".مشرتك

ّ                                  أوىل تلك العوامل أن  االتصال العمومي يتواجد يف قلب نسق                   
مفتوح، وهو بطبيعته مفتوح على بيئته ويف حركة مستمرة، يبتغي 

  .الوصول إىل هدف
ّ                                               ثانيا فإن  االتصال كونه غالبا ما حيمل خطاب التغيري، سيصطدم          

، الذين يبتغون بقاء الوضع ) النسقاملوجودين يف(مع مقاومة أولئك 
  .على حاله

ّ                                             وأخريا، فإن  االتصال العمومي على عالقة تبادلية تكاملية مع           
، يف بيئته من مواطنني ومؤسسات )األنساق(القطاعات األخرى 

  .اجملتمع املدين
 التفاعل: المبدأ السابع. 

االتصال الناجح هو :                                ّ علينا أن حنمي االعتقاد السائد بأن  
ّ                            ال الذي ي صم ت، ألن  االتصال هو الذي جيلب رد فعل االتص      ِ   ُ        

)Feed- back( فاالتصال يف الواقع ما هو إال  سلسلة من األفعال ،                  ّ                           
وردود األفعال، قد تكون هذه األخرية ذكية، بناءة وواضحة، وأحيانا 

  .أخرى أقل ذكاء، سلبية وغري واضحة
 المواجهة: المبدأ الثامن. 

مزي اللتقاء خمتلف وجهات النظر االتصال العمومي هو مكان ر 
ّ                      واألفكار لنفس الظاهرة، فهو جيس د منطق مواجهة األنساق                             
املختلفة، ومنه فهو ليس نفيا لوجود االختالف يف الرأي وإمنا قبول 

  .ملواجهتها ومناقشتها
 التوق ع: المبدأ التاسع  ّ    . 

ردود الفعل أمر مفروغ منه وال ميكن جتاهلها يف عملية االتصال 
ّ                                      ي، ومنه فإن  مهم ة هذا األخري ال تتوقف عند توصيل الرسالة العموم     ّ           

ّ            ّ                    إىل اجلمهور وفقط، بل تتعد ى ذلك إىل توق ع ردود األفعال وحتضري                        
  .)4(اسرتاتيجيات لإلجابة عليها

 :ديمقراطية المعلومات كمدخل أساس لالتصال العمومي  . ب

ّ   ميكن القول بأن  االتصال العمومي ال ميكن أن يقوم إال  تكر س      ّ                                 ّ             
                         ّ                               مبدأ االنتقال من منطق السري ة إىل منطق املكاشفة، أي إىل منطق 

وتروجيها ) اليت هي عصب أي تواصل واتصال(توفري املعلومة 
وتداوهلا، وضمان البلوغ إليها دون حجر أو حجز أو إكراه أو عناء، 
فالبد من ضمان احلق يف الوصول إىل املعلومات، سيما ذات املصدر 

إىل ضمان احلق يف اإلعالم بشقيه، الضامن العمومي، ولكن أيضا 
حلرية الرأي والتعبري من جهة، واملوفر ألدوات التصرف يف ذات احلق 

  .من جهة ثانية
خاصة مع تزايد اخلطاب الرمسي، املمتطي ملبدأ احلكامة 
والشفافية والكاشفة واجملاهرة ومشاركة املواطنني يف الشأن العام،  

شابكة '' ومة وإدارة إلكرتونيةحك''كذلك التطلع إىل إقامة 
  .للمؤسسات املركزية، واجلماعات احمللية وما سواها من مرافق عمومية

      ّ            هي املفع ل األساس ألي ) ومرافقها املختلفة(وملا كانت الدولة 
ا باستمرار احتكارها للمعطيات العمومية  تواصل عمومي، فإ

الفضاء العام واخلاصة، وعدم إخضاعها لقانون جيربها على توفريها ب
ا تبقي على التواصل مع هؤالء من )أو على األقل ملن يطلبها( ، فإ

  .باب التمين الصرف
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فاملعلومات معطى كانت أم صوتا أم صورة أم كلها جمتمعة، هي 
مادة عملية االتصال والتواصل و صلبها أيضا، سواء بني األفراد 

ستويات واجلماعات فيما بني بعضهم البعض، أو بينهم وبني امل
ذه الصيغة ) العمومية فيما خيصنا( املنتجة للمعلومات، واملخزنة هلا 

  .أو تلك
ّ                                      وملا كانت كذلك، فإن  بلوغها والنفاذ إليها يفرتض علميا ومن                   
الناحية التقنية، ليس فقط ضمان ذات البلوغ عرب توفري البىن التحتية 

هيكلة األساسية لذلك، بل وأيضا توفريها كمضامني وكمحتويات م
اية املطاف هلذا  يسهل استقراؤها، والتعامل معها واستغالهلا يف 

  .الغرض أو ذاك
النفاذ للمعلومات عموما، واملعلومات العمومية بوجه خاض، 
عنصر جوهري للحق يف اإلعالم واالتصال؛ وهو املعىن الذي ال 

يف اجملتمعات الدميقراطية على (ميكن يف غيابه للفرد أو للجماعة 
، ممارسة احلريات العامة كاملة، واليت غالبا ما تكون مضمونة )قلاأل

  .بالدساتري، وبالنصوص التأسيسية الكربى
ّ   وبالتايل، فهو األداة األساس العملية واإلجرائية، اليت متك ن                                                   

ّ                وقد حتص لوا على هذا احلق(املواطنني  من مراقبة العمل احلكومي، )      
القرارات العمومية، وتعطيهم ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ 

القدرة والسلطة للمشاركة أو املسامهة باالقرتاح، أو باالحتجاج على 
ما يصدر عن الدولة ومرافقها من تدابري وقوانني، قد ال يرتضيها 
م أو مبواقع حاهلم أو  املواطنون، أو يرون فيها مساسا حبريا

  .مبستقبلهم
ّ             على النقيض من ذلك، فإن  تدبري الشأن  العام على خلفية من                      

    ّ        ّ                                               السري ة والتكت م، أو التخفي خلف القوانني القائمة حلجب املعلومة، 
من شأنه إعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعطيل عملية النمو 

 .االجتماعي والسياسي

 :طبيعة النظام السياسي في الجزائر .2

ّ  من تعددية حزبية، إال  أن   1989بالرغم من ما أقره دستور     ّ                   
كم بفكر احلزب الواحد وبصورة التعددية، أي أن  ا ّ  جلزائر ال تزال حت                                            ُ              

ّ        هذه األخرية ليست إال  تعددية شكلية و جدت لتوحي بتحو ل احلكم                ُ                ّ                 
ّ                                 إىل دميقراطي، والواقع أن  نظام احلكم يف اجلزائر هو حكم احلزب                       
                                                       ّ   املسيطر، الذي يقر وجود أحزاب أخرى على الساحة السياسية لكن ه 

  .لنفسه حيتكر السلطة
    ّ                                                        ويتمي ز هذا النظام بكونه نظاما قرابيا أبويا، يطرح احلاكم نفسه 

ّ                             ، وأن  مجيع أفراد الشعب هم أبناؤه، )األب القائد(         ّ   فيه على أن ه      
وعليهم مجيعا واجب تقدمي الطاعة والوالء واخلضوع له دوما، ويف 

هر ويظ .)5(من أبنائه الوالء املطلق له) األب القائد(الوقت ذاته ينتظر 

ذلك جليا يف خطابات رئيس اجلهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل من 
يف خماطبتهم '' بنايت.. أبنائي ''سبقوه، إذ يتكرر استعمال مصطلح 

  للمواطنني
 ّ                                                     إن ه إذن نظام أبوي استبدادي وتكون فيه العالقة بني الرئيس 

ية وشكل من السيطرة األبوية اليت تفرز ثنائ'' عالقة هرمية''واملرؤوس، 
من التسلط و اخلضوع، بني احلاكم واحملكوم، حيث مازال احلاكم 
يستبد برأيه وإرادته املطلقة، فهو الرئيس واألب القائد، الذي يصدر 
األوامر والنواهي وعلى الرعية والشعب أن خيضع ألوامره  نواهيه 

   .!مسعا وطاعة: ويقول دوما
ن وليس من الصعب تأكيد ذلك حيث أنه توجد العديد م

األمثلة أشهرها؛ عندما سئل رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن 
فتح السمعي البصري للخواص، أجاب بصرامة وحزم يرفض أي 
ّ                                                      نقاش، أن  التلفزيون جهاز من أجهزة الدولة وحكر هلا، ومن أراد أن         

  .يعرب عن رأيه فله الصحافة املكتوبة
ة العمياء للقائد، ذه الطريقة، تتنامى ثقافة الطاعة السياسي

فالوالء املطلق والطاعة العمياء مها املتوقعان من الطبقات الدنيا يف 
التنظيم، يصبح هذا املوقف الرتاتيب كلي الوجود، هذه الرتاتبية 

، هي األساسية على ما ''إىل حتت –من فوق ''الشاقولية للسلطة 
 . )6(يبدو بالنسبة إىل مفهوم االستبدادية

 :نظام على االتصالتأثير طبيعة ال .3

ّ                                      من ما سبق نفهم بأن  النظام يف اجلزائر نظام أبوي استبدادي،                   
ّ  وهذا األخري يتصف بالشمولية و رفض النقد واحلوار، حىت أن                                                    
ّ                                        إحدى مميزاته هي اإلد عاء بامتالك احلقيقة املطلقة اليت ال سبيل إىل                   

ّ                          رفضها أو الشك  فيها، أو مراجعتها ونقدها             .  
ّ   فمن املعروف أن  ا لسلطة االستبدادية غالبا ما تبحث عن             

اإلنسان الضعيف اخلاضع وحتاول تطويع عقله ضمانا لتطويع 
جسده، وتستخدم لذلك آليات خمتلفة من بينها قتل البعد العقالين 
النقدي وحتريفه، وتطوير مسلمات تربيرية، كنظرية املؤامرة واألعداء 

وحمرمات  اجلدد وغريها، خللق مسوغات تساعد على فرض قيود
          ّ                                               وعوائق، تقي د الفكر وتصب عادات وأنظمة جديدة يف قوالب جاهزة 
يف البنية الذهنية، تقف سدا منيعا مبرور الوقت إىل تطويع اجلسد 

  .)7(وإخضاع العقل وإضعاف اإلحساس باملسؤولية
وهو متاما ما قام به النظام اجلزائري قبيل رئاسيات أفريل 

هوم العشرية السوداء اطنني        ّ                ، حيث رك ز على تذكري املو 2013
وختويفهم من اخلطر اخلارجي وتربص األعداء للمساس باستقرار 
ّ                         ّ                    البلد، وإقناعهم بأن  استمرار األمن واألمان يتوق ف على تزكية النظام                    

  .القائم ورفض التغيري
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ّ                                                  كذلك فإن  هذه العالقة التسلطية تلغي احلرية مثلما تلغي احلوار         
ا تلغي السياسة من حيث هي فعل والتفاهم يف السلطة، أي  أ

حواري، فهذا النوع من النظم األبوية التسلطية حيتكر الكالم باعتباره 
شرطا لالستقرار واالستمرار، ومن هنا الدور الذي يقوم به ما يسميه 

، ويف مجيع أشكال اخلطاب البطريكي )املونولوج(الكالم الالحواري 
يف ميل أصحابه إىل استثناء احلديث يظهر منط اخلطاب الالحواري، 

  .املتكلمني اآلخرين
'' احلوار''ينعكس ذلك يف حالة اجلزائر، على قرار السلطة بفتح 

مع األحزاب األخرى املعارضة من أجل إشراكها يف صنع القرار من 
ا، لكن ذلك كان عرب  ا ومساع انتقادا خالل االطالع على اقرتاحا

د كل حزب مناقشته واقرتاحه إرسال ملفات حتتوي على كل ما يري
أقل ما يقال عنه أنه '' احلوار''إىل اهليئة احلكومية املكلفة بذلك، هذا 

يلغي كل شروط احلوار احلقيقي، تظاهرت فيه السلطة احلاكمة يف 
ا تريد أن  ا مل '' تستمع''اجلزائر بأ '' تسمع''للرأي اآلخر يف حني أ

ا أعطت اآلخر حىت أصوات أصحاب الرأي اآلخر، وتظاهر  ت أ
ت  ا احتكرت الكالم، أ وختمته، ويف '' احلوار''الكلمة يف حني أ

ا وحدها متتلك  األخري خرجت بنتيجة أعادتنا لنقطة البداية وهي أ
  .احلقيقة املطلقة

                                                 ّ    وخطورة اخلطاب الالحواري حني يسود اجملتمع تبدو فيما يتعل ق  
قة إثبات احلقيقة أو تقدير                              ّ       بنظرية املعرفة، و ذلك فيما يتعل ق بطري

صحة الوقائع، وبناء على ذلك ال يظهر يف الكالم أو الكتابة على 
ّ                         ّ     النمط الالحواري هي أي شك  أو تردد، فاحلقيقة اليت تؤك د يف                        
اخلطاب الالحواري هي احلقيقة املطلقة، املرتكزة أوال وأخريا على 

 اجملتمع الوحي أو على اخليال االجتماعي، وسيادة هذا اخلطاب يف
  .يعين يف الواقع نفيا خلطاب اآلخر

للمجتمع األبوي العريب، '' هشام شرايب''وسنتبىن هنا تشخيص 
ّ                                           حيث تتحك م السلطة يف صياغة اخلطاب الصادر عنها، والذي         
ا  ّ   يت سم أساسا بأن ه خطاب الحواري، مبعىن أن  السلطة تزعم فيه أ                     ّ                      ّ            ّ 

ت إىل رفض االستماع إىل متتلك احلقيقة املطلقة، وينزع يف نفس الوق
خطاب اآلخر وإقصائه من الساحة متاما، لندرك عمق األزمة 

ا اجملتمع العريب املعاصر ّ                       الدميقراطية اليت مير                   )8( .  
ومنه فإشكاليات الدميقراطية يف العامل العريب واجلزائر، تكمن يف 

  :التطبيق، وميكن أن حتدد هذه اإلشكاليات مبا يلي
 ة وكذلك اجلهل السياسي، ومؤسسات التوعية ارتفاع نسبة األمي

قليلة و هذا أمر ال يساعد على ممارسة حياة سياسية سليمة، 
ّ              إن  حالة التخلف : "          ّ                       وهذا ما يول د أزمة فيحمل على القول  

االجتماعي والثقايف، وسيادة األمية وبالذات لدى الطبقات 

الشعبية من عمال وفالحني، تقدم أرضية خصبة هلذه األزمة، 
ّ                                                    ن  هذه احلالة جتعل سواد الشعب خارج العملية السياسية، و أل

ّ                                          تسه ل على القوى احلاكمة عملية تزييف الدميقراطية   . 

  يضاف إىل ما سبق إشكالية أخرى هي إشكالية اجلمع بني
ّ            السلطات، ألن  الدميقراطية ال تقوم بشكل سليم إال  على قاعدة                                 ّ           

ّ              عدم اجلمع بني السلطات، ألن  الفصل غري ممكن حبكم التكامل                        
يف احلالة القيادية بني السلطات وأعضاء جمالس احلكم، فاجلمع 
ّ                         ّ    ّ          بني السلطات يسه ل التالعب بالقوانني، كما أن ه حيي ز القضاء               
لصاحل أصحاب النفوذ، ويقود ذلك إىل الكبت وإلغاء املعارضة، 

ّ                                اليت تشك ل دور الرقيب لتحسني األداء احلكومي       . 

 إن  اختاذ القرار يف كثري                   ّ  من الدول العربية منها اجلزائر يقتصر على  
قلة ممن هم يف املوقع املسؤول والقائمني بأمر السلطة، وال 
يتجاوزه إىل إطار الشورى اليت يشرتك فيها أهل االختصاص يف 
املوضوع، أو مؤسسات اجملتمع املدين اليت سيقع على عاتقها 

جيعل القرار غالبا أمر التنفيذ أو على األقل ستسهم فيه، وهذا 
أحيانا معربا عن حالة أنانية أو عصبية، أو عن مصاحل ضيقة، وال 

 .يتخذ طابع اإلحاطة مبصلحة اجملتمع ككل

ّ                                                      إن  تعطيل دور املؤسسات يف عمليات اختاذ القرارات، أو أحيانا   
جتميد أو إلغاء املؤسسات نفسها يرتك آثارا سلبية، على واقع 

د األغلب من الشعب، ويكون املشاركة السياسية من قبل السوا
  .ذلك بالتايل إضعافا للدميقراطية

  وألن  الشورى واملشاركة ال تتمان فإن  التوافق بني احلك ام    ّ                ّ                             ّ   
والشعب، أو بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات األهلية 
ُ                                                      ي فتقد، وعندها يبدأ اخللل وحتصل اإلساءة للحياة الدميقراطية 

 .)9(السليمة

ا فقط لكن البد من أن ال ين ّ       ظر إىل استبدادية الدولة على أ                              
ا التنظيم والسلوك           ّ                                                   غياب احلري ات السياسية واملدنية، بل من حيث أ
ّ                        الفعلي لألنظمة االستبدادية، ورغم أن  هذه تتسم عادة بافتقاد                                  
ّ                                   احلريات والدميقراطيات، إال  أن  إنكار احلرية والدميقراطية خيدم غرضا     ّ                       

لسلطة وهكذا، ميكن التساهل مع احلفاظ على ا: حمددا أال وهو
ا غالبا ما (احلريات الشكلية بل ميكن حىت إجراء انتخابات  رغم أ

ّ  تزور بشكل مسبق أو تشو ه دد باخلطر إمساك )                     ا ال  ، طاملا أ
  .)10( النظام بزمام السلطة السياسية

ّ                     خالصة القول، فإن  هذه العالقة التسلطية بني احلاكم واحملكوم                
وي التنظيم البريوقراطي الذي يقوم على القمع والطاعة تق يف اجلزائر

م  ّ                       واخلضوع، وحيو ل األفراد إىل جمر د آالت حبيث متسخ شخصيا               ّ           
ذا املعىن فإن  هذا النوع من االستبداد ال يعين  ّ                              وتغتصب حقوقهم، و                            
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ا يقيده  ّ         بلوغ الرشد وإمنا الالرشد، الذي ال حيرر اإلنسان، وإمن                                               
واخلنوع، حبيث يفقد املرء الثقة واالحرتام  بسالسل من اجلهل واخلوف

املتبادل مع اآلخر، وهكذا يكشف النظام األبوي عن وجهه 
ّ                   االستبدادي القمعي وترسيخه لقو ة املوروث التقليدية                            . 
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  .رسة الديمقراطية في الجزائر الحمالت االنتخابية االلكترونية كفضاء جديد للمما
  بوصبيع عائشة

  جامعة مستغامن 
  

  :                       مقدمـــــــــــــة
احتلت وسائل اإلعالم واالتصال حاليا مكانة هامة، وتعترب من 
بني املقاييس اليت تشري إىل مستوى احلضارة والتقدم يف أي جمتمع من 

ت هذه الوسائل مبدى ممارسة اجملتمعات يف بلدان العامل، وارتبط
  .   الدميقراطية داخل هذه اجملتمعات

وبظهور العوملة أصبح العامل قرية صغرية وعصر اإلعالم 
واالتصاالت الذي يشهده العامل حاليا، يتميز بالتطور اهلائل يف 
التكنولوجيات ضف إىل ذلك خاصية تدفق املعلومات من اجتاه 

و عصر للتحول الدميقراطي، الذي ويف نفس الوقت ه. واحد وتداوهلا
وال تزال .   يساير التطور اإلعالمي داخل اجملتمعات اإلعالمية

املمارسة السياسية نتاجا ملدى تقدم اجملتمعات ومدى حتضرها، 
فاختلفت هذه املمارسات السياسية باختالف احلضارات القدمية 

               .                   والفرتات التارخيية املتعاقبة عليها
حيث عرفت احلضارات القدمية خاصة احلضارة اليونانية فكرة 
االنتخابات بوصفها ممارسة، ختتار فيها اجلماهري والئها أما 
ا املعاصر، مورست منذ القرن التاسع عشر يف   االنتخابات ومضمو
كل من فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، وتطورت هذه 

ى مر التاريخ حىت وصلت إىل ماهي عليه اآلن حىت العملية عل
ا فأصبحت احلمالت االنتخابية . أصبحت هلا قوانني وأطر خمتصة 

يف اجملتمعات احلديثة واملعاصرة تكتسي أمهية كبرية باعتبارها مؤشرا 
  .                 حقيقيا عن املمارسة الدميقراطية الفعلية
األساسي الذي يتوقف عليه  ففعالية اإلتصال السياسي العامل

جناح أي نظام مهما كانت طبيعته،ألنه ميكن خمتلف الفاعلني 
السياسيني من شرح أفكارهم وبراجمهم للجماهري املستهدفة وبالتايل 
يقرب من وجهات نظرهم،ونظرا ملا يشهده اجملتمع الدويل حاليا 
ففعالية االتصال السياسي ال ميكن أن تتحقق من دون إستخدام 

سائل اإلعالم على إختالف أشكاهلا املكتوية،السمعية منها و 
  .والسمعية البصرية واإللكرتونية

ويف ظل الثورة اإلتصالية اإللكرتونية ،فدور كل من الوسائل 
التقليدية بدأ يرتاجع أمام التطور الذي تسايره  وسائل اإلعالم 
اإللكرتونية وخاصة منها اإلنرتنيت وذلك بفضل ما تقدمه من 

واليت أصبحت . خدمات إتصالية ال تتوفر عليها أي وسيلة إعالمية
شاملة جلميع الوسائل اإلعالمية األخرى ما دفع بعض السياسيني، 

م السياسية لتنشيط  إىل استخدامها بشكل مكثف يف خمتلف نشاطا
م االنتخابية، فأصبح ما يعرف اليوم باحلمالت اإلنتخابية  محال

اء جديد للممارسة الدميقراطيةفأصبحت حمل اإللكرتونية،ففتحت فض
اجتاه العديد من املرشحني والسياسيني أثناء احلمالت االنتخابية 
خاصة لدى الدول الغربية املمارسة للدميقراطية ،وخري النماذج هلذا 
املعيار احلملة االنتخابية لباراك أوباما،عرب الشبكة اإللكرتونية والنتائج 

نتيجة للنشاط املكثف للمرشح عرب املتحصل عليها حلملته 
فانتقلت هذه املمارسة اجلديدة لالنتخابات عرب شبكة .الوسيلة

اإلنرتنيت إىل العامل العريب منها التجربة اجلزائرية اليت تعد جديدة من 
.                                                                  نوعها  يف هذا اجملال

ما واقع الحمالت االنتخابية : وعليه نطرح السؤال التايل
اإللكترونية كفضاء جديد للممارسة السياسية الديمقراطية 
 بالجزائر ؟                                                            

الدميقراطية من : الممارسة الديمقراطية على شبكة االنترنيتــ  1
اء احتكار النظم احلاكمة للمعلومات، ونشر املعرفة خالل  إ

باإلضافة إىل . السياسية بني املواطنني وتدعيم اآلراء املعارضة
إستخدامها كوسيلة لنشر الثقافة السياسية وتوعية اجلمهور وزيادة 
إهتمامه بالشؤون السياسية، وقد جتلى ذلك يف بناء هياكل سياسية 

يف بنائها، وقد إعتادت الشبكات اإللكرتونية دميقراطية يشارك األفراد 
األمر الذي .منذعدة سنوات على املشاركة يف تغطية األحداث اهلامة 

يستحيل فيه اليوم توقف هذه الشبكات عن تدفق املعلومات ما أدى 
                            )1(.إىل زيادة إهتمام اإلنرتنيت بتدعيم املمارسة الدميقراطية 

هم اإلنرتنيت منذ ظهوره يف دعم الدميقراطية، ويبدوا تأثري لقد سا
وسائل اإلعالم اجلديدة يف املعرفة السياسية، من خالل تسهيل 
احلصول على املعلومات من مصادر مباشرة وتسهيل توصيل 

أو . املعلومات إىل اجلمهور دون تدخل من السلطات احلاكمة
فقد وضعت شبكة  مجاعات الضغط وبالشكل الذي يؤيده املرسل،

اإلنرتنيت أمام مستخدميها عددا ضخما من املعلومات املتحررة من 
  .قيود الزمان واملكان

أن شبكة اإلنترنيت أصبحت أكثر " جون هيرجان" ويؤكد
وسيلة إعالمية إلثارة الجدل والنقاش الديمقراطي ،من خالل 
إضافتها أبعاد أخرى لإلتصال مقارنة بالوسائل اإلعالمية 

ليدية،حيث تتميز بالطبيعة التفاعلية وصعوبة السيطرة والرقابة التق
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على المواقع اإللكترونية وإتساع نطاق القاعدة اإلجتماعية 
المستخدمة لها،وعدم تقييدها بالحدود الجغرافية والسياسية كما 
تحول الجمهور فيها من مجرد مستخدم ومستهلك إلى مشارك 

   )2( .فاعل في تشكيل تلك الرسالة
لقد برزت أمهية اإلنرتنيت يف اجملال السياسي من خالل السماح 
ألشخاص بإبداء آرائهم وأفكارهم مباشرة ،إىل مجهور عاملي بسهولة 
ويسر،حيث تتوفر بالنسبة هلا احلماية يف القوانني الصعبة اليت تواجهها 
أجهزة اإلعالم التقليدية وتتميز أيضا بالسرية واملشاركة الدميقراطية 

  .                                                                                رية الدينية والسياسية والوصول العاملي وحرية التعبريواحل
فمجتمع املعلومات خلق ممارسات جديدة يف النشاط السياسي،  
كما أنه يعترب حتد جديد للمؤسسات السياسية التقليدية من أحزاب 

ذلك بفضل الشبكة العنكبوتية اليت مسحت للجميع بأن وحكومات و 
يكونوا فاعلني يف العملية السياسية عرب الوسائط املتعددة، اليت 
تقرتحها واليت تعوض بشكل كبري اهلياكل الضخمة والتقليدية اليت 
تشكل األحزاب السياسية وخمتلف اهليئات املهتمة بالشأن 

  . )3(السياسي
جمتمعا عامليا يتواصل مع بعضه ،هذا حيث أن اإلنرتنيت أنشأ 

اجملتمع العاملي هو الذي جعل من اإلنرتنيت الوسيلة األساسية 
للممارسة الدميقراطية أين يسمح بفرص حقيقية إلنشاء أشكال 

ال يكتفي فيها املواطن باختيار .دميقراطية جديدة متعددة وشبكية 
اقبة وتقييم ممثليه لكن أين يستطيع إمساع صوته هلم،مناقشتهم مر 

  .                                                                 نشاطات الذين انتخبهم
باإلضافة إىل ذلك فتحت اإلنرتنيت فرصا جديدة للحديث عن 
األمور السياسية على مستوى املثقفني واألشخاص العاديني وقد 

بأجهزة  مسحت بتنويع وجهات النظر وتبادل املعلومات مقارنة
اإلعالم التقليدية وتعترب اإلنرتنيت فرصة هائلة للناس حول العامل 
ملمارسة حرية الرأي والتعبري ويبدو ذلك من خالل اختيار املستعمل 
املعلومات حبرية دون قيود وبطريقة دميقراطية، وتسمح ملشرتكيها 
بالتغلب على الرقابة الصحفية التقليدية، اليت تفرضها بعض 

وتسمح ملنظمات اجملتمع املدين بأن تكون أكثر فاعلية  احلكومات
داخليا، وتسمح بالشفافية يف تبادل املعلومات، وتزود اإلنرتنيت 

  .    مستخدميها بتفسريات لألخبار
هذه : الوسائط الجديدة لإلنترنيت في ممارسة الديمقراطيةـــ  2

يف  الوسائط اجلديدة لإلنرتنيت فتحت فضاء جديدا داخل اجملتمع
  :                        ممارسة الدميقراطية، وميكن تصنيف تلك الوسائط إىل

 _Eloctronic mail (e:منها الربيد اإللكرتوين: أــ وسائـــط تقليـدية

mail): ويتصدر أدوات االتصال والتفاعل نظرا للخصائص اليت يتميز

املعلومات ا، وتتمثل يف سهولة االستعمال وتوفري إمكانيات تبادل 
   )4( .سواء كانت نصية أو مصورة

ويتم هذا التبادل واإلرسال بسرعة وكفاءة وفعالية كبرية، عن طريق 
استغالل إمكانيات الشبكات املختلفة ويتميز بإتاحة أمناط أخرى 

   .)5(إرسال نفس الرسالة لعدد كبري من املشرتكني:لإلرسال مثل

دعم شبكات العمل اجلماعية، ويستخدم الربيد اإللكرتوين حتديدا يف 
داخل املنظمات احلزبية عالوة على ربط املواطنني باألحزاب 

وتشري بعض الدراسات إىل استخدام األحزاب السياسية . السياسية
الدامنارك،بريطانيا، هولندا باإلضافة إىل :لإلنرتنيت يف دول معينة مثل
  .  الواليات املتحدة األمريكية

طريق الربيد اإللكرتوين للمستخدمني كما يسمح االتصال عن 
بإرسال الرسائل النصية أو اجلداول اإللكرتونية،أو رسومات أو 
أصوات أو فيديو،أو صور من شخص آلخر عرب سلسلة احلاسبات 

  .اآللية املتصلة باإلنرتنيت
ويعترب وسيلة مالئمة وسريعة إلمداد املعلومات باإلضافة إىل أنه  

ترب الربيد اإللكرتوين من أوىل وأهم منخفض التكلفة وعليه يع
   )6( .اخلدمات اليت حتقق التفاعلية يف استخدام اإلنرتنيت

منتديات النقاش بفضل برنامج  1996ظهرت سنة : المنتــديات
ultimate bulletin boards ، بفضله تتيح شبكة اإلنرتنيت

اف الفرصة ملستخدميها احلوار أو احملادثة أو النقاش، يتبادل األطر 
النصوص أو الرموز على املواقع يف نفس الوقت احلقيقي حول 
املوضوعات املختلفة، ويتم التفاعل بني املتحدثني كتابة أو بالصوت 

  . (webcam)أو بالصورة عن طريق 
فيتم استخدام بذلك الربيد اإللكرتوين إلنشاء جمموعات نقاش تتسم 

  :بالعاملية ويتوفر على النظامني التاليني
متثل جمموعة األخبار أو :  (news group)جمموعة األخبارـــ 1

 Electronic  النقاش نوعا من لوحات النشرية اإللكرتونية  

bulletin boards املسمى السابق هلا، وميكن ألي مشرتك يف الشبكة
أن يشرتك يف مناقشات أكثر من جمموعة حسب إهتمامه ،كما 

خر وإضافة خرب أو يستطيع مراجعة هذه اجملموعات من حني آل
  .مذكرة وكذلك حق الرد عليها

تشمل القوائم الربيدية : (Mailing lists)ـــ القوائم الربيدية 2
اإللكرتونية على جمموعات كبرية يف خمتلف التخصصات واجملاالت 
لعرض األخبار ولطرح األسئلة، أو نشر املذكرات املختلفة وتتم إدارة 

ية عن طريق شخص مسبق يتلقى البعض اآلخر من القوائم الربيد
الرسائل الربيدية اإللكرتونية لألشخاص،الذين يرغبون يف االشرتاك يف 

ذه اجملموعات عن . اجملموعات املختلفة وخيتلف العنوان اخلاص 
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نظريه اخلاص مبجموعات األخبار، حيث أن العنوان يف هذه القوائم 
  . )7(تنطبق عليه الشروط اخلاصة بالربيد اإللكرتوين

وعليه فإن للمنتديات دورا كبريا يف جعل اإلنرتنيت أداة حلرية التعبري، 
وأصبحت هذه اخلدمات موضوع أحباث ودراسات كثرية، خاصة يف 

كما أنه ال ميكن إغفال دور .البلدان اليت تنتشر فيها الشبكة
املنتديات كوسيلة من وسائل حتقيق التفاعلية بني مستخدمي 

أن املنتديات  :ول أحد الصحفيني العرباإلنرتنيت، وعلى حد ق
كانت مبثابة االنفجار الكبري الذي نشر جنوم التفاعلية يف فضاء 

  . اإلنرتنيت
: من هذه الوسائط اجملتمع االفرتاضي مثل :ب ــ الوسائط الجديدة

الفيسبوك وهوموقع إنرتنيت للرتابط اإلجتماعي يهدف إىل مجع 
ففي . ن بعضهم البعضأشخاص يعرفون بعضهم البعض أو جيهلو 

مليون عضو عرب  200مجع هذا املوقع أكثر من  2009أفريل 
  . Alexa Internetالعامل ،إنه املوقع الرابع األكثر زيارة حسب موقع 

ظهر الفيسبوك يف جامعة هارفارد حيث كان عبارة عن شبكة 
اجتماعية مغلقة لطلبة اجلامعة، قبل أن يصبح مفتوحا لبقية اجلامعة 

  .2006يكية،ومفتوح للجميع منذ سبتمرب األمر 
يعرف هذا املوقع جدال كبريا فيما خيص احرتام احلياة الشخصية 
للمستعملني، وبالفعل فإن هذا الربنامج يستعمل معلومات شخصية 

ويبيع معلومات  (profil)إلدراج اإلشهار املالئم لنمط الشخصية 
  .   املستعملني إىل مؤسسات خاصة

أسس هذا املوقع كل من : ) (youtubeصورة مثل ـــ الشرائط امل
وهم موظفون سابقون يف " وجاود كرمي"ستيفن تشن" تشارد هريل"

فيفري 15،أصبح النطاق اليوتيوب نشطا يف "pay pal "شركة 
ومن مث مت العمل على تصمييم املوقع لبضعة أشهر،افتتح  2005

شهر،وحبسب وافتتح رمسيا بعد ستة أ 2005املوقع كتجربة يف ماي 
يعترب يوتيوب حاليا ثالث أكثر املواقع شعبية  Alexa Internetموقع 

صرح املسؤولون عن  2006ففي يوليو.يف العامل، بعد ياهو وجوجل
 100املوقع بأن عدد مشاهدة األفالم من قبل الزوار ككل يصل إىل 

مليون يوميا،وأصبح العديد من اهلواة مثل ، الكوميديني والسياسيني 
 . )8(وسقيني ينشرون مقاطع مصورة بشكل مستمروامل

تعد املدونة املفكرة الشخصية اليت توضع على : (blogs)ـــــ املدونات 
شبكة اإلنرتنيت،حيث يضع فيها الشخص أفكاره،وجهات نظره 
حول األحداث وحتمل آماله وآالمه ومهومه،وأفراحه وغري ذلك فهي 

ون وآخرون من ذوي فضاء للتعبري احلر ميتلكها أناس حمرتف
  .االهتمامات األخرى

ولقد كان للمدونات تأثري كبري يف صناعة األخبار ونشرها 
وشكلت بالفعل يف بعض احلاالت، وكاالت إعالمية ختص 

ا تتلقى .صاحبها ا تعاين من مشكلة املصداقية رغم أ إال أ
     )9( .التعليقات والردود

خلدمات بكثافة، رغبة ولقد استعملت املواقع اإللكرتونية هذه ا
وكذلك خلق .منها يف منح الفرصة للمشرتكني يف صناعة احملتوى

املستخدم املتفاعل واملتجاوب مع األخبار املنشورة فعلى سبيل 
خدمة املنتديات  )إسالم أونالين(املثال،يستعمل أحد املواقع العربية

  .ويوظفها يف صناعة اخلرب
كة اإلنرتنيت وهي تعمل وتعترب املدونة تطبيق من تطبيقات شب

من خالل نظام إلدارة احملتوى ،وهو يف أبسط صورة عبارة عن صفة 
على شبكة اإلنرتنيت تظهر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة " ويب"

ترتيبا زمنيا تصاعديا، ينشر منها عدد حمدد يتحكم فيه مدير أو ناشر 
تعزل املستخدم عن " الويب"هذه اآللية للنشر على .املدونة

ذا الوسيط أي اإلنرتنيت وتتيح . التعقيدات التقنية املرتبطة عادة 
لكل شخص أن يشري كتابه بسهولة بالغة إضافة إىل اخلاصية األهم 
وهي التعليقات اليت ختلق التفاعل بني املدونني والقراء وتعترب 
الصحف واجملالت اإللكرتونية أحد أوجه التدوين املتقدمة واإلنتاج 

األخبار واملوضوعات املتخصصة يف جمال التقنية  األديب ونشر
م للكتابة يف .واإلنرتنيت نفسها وبنما خيصص بعض املدونون مدونا

موضوعات شىت فيما يكتبون، كذلك توجد مدونات تقتصر على 
شخص واحد وأخرى مجاعية شارك فيها العديد من الكتاب وثالثة 

نتشرت مؤخرا مدونات تعتمد أساسا على الصور والتعليق عليها كما إ
على شبكة اإلنرتنيت وهي قائمة أساسا على  (videoblogs)الفيديو

  . )10(نشر احملتوى التدويين بالصوت والصورة مسجال على فيديو
ومن هنا ميكن القول أن اإلنرتنيت توفر مساحة كبرية من حرية 
النقاش والتعبري، وتبادل الرأي من خالل مواقع الدردشة واملواقع 

وهذا ما أتاح للجمهور أداة إعالمية إلكرتونية مستقلة عن .واريةاحل
  .)11(املؤسسات اإلعالمية التقليدية األخرى

فاإلنرتنيت بقدر ما ميثل فضاء مثاليا للحوار وتضارب األفكار، 
بشكل دميقراطي وحر وبطريقة غري مسبوقة، إال أن اإلنرتنيت ميكن 

كومات الشمولية من حيث أن يكون خطرا على الدميقراطية يف احل
فمثال . إمكانية، مجع معلومات حول األفراد ومراقبتهم عرب الشبكة

أكدت مؤخرا بعض املصادر اإلخبارية سيطرة وكالة االستخبارات 
  .  اإلسرائيلية على بنك املعلومات اخلاصة مبوقع الفيسبوك
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  : أولى استخدامات اإلنترنيت في الحملة االنتخابيةــــــ 3
فعالية احلمالت اإلعالمية السياسية عرب الصحافة املكتوبة  رغم

والتلفزيون،واإلذاعة إال أن تكاليفها باهضة جعلت من السياسيني 
يبحثون على وسائل إعالمية واتصالية أخرى تكون يف مستوى 

  .)12(فعاليتها ولكن أقل تكلفة منها
حت ومع التطور التكنولوجي الذي شهدته خدمات االنرتنيت، أصب

بالنسبة للكثري من السياسيني البديل املثايل ملختلف الوسائل 
ا ختتصر عامل الوقت وتكلف مبالغ ضخمة، وكانت .اإلعالمية كو

بداية دخول اإلنرتنيت إىل عامل السياسة يف انتخابات الرئاسة 
ونتيجة للدراسة اليت أجراها مركز بيو ريسريش .2004األمريكية لعام 

، تبني أن نسبة من 2004رئاسية األمريكية لعام بعد االنتخابات ال
تابعوا هذه االنتخابات على شبكة اإلنرتنيت من األمريكيني بلغت 

، 2000فقط يف االنتخابات الرئاسية . %14بعد أن كانت  29%
مليون أمريكي اجتهوا إىل اإلنرتنيت لإلطالع على  50أي مايعادل 

الذي سجل يف عام  أخبار االنتخابات يوميا حيث جتاوز العدد
  .مليون 27ب 2000

من استخدامه لشبكة " هوارد دين"إن النتائج اإلجيابية اليت حققها
اإلنرتنيت يف محلته االنتخابية من أجل الفوز برتشح احلزب 

شجعت باقي السياسيني  2004الدميقراطي، لرئاسيات عام 
،وذلك  األمريكيني الدميقراطيني منهم واجلمهوريني،على تبين التجربة

على الرغم من أنه مل يفز برتشيح احلزب،الشيء الذي جعلهم 
  .ينشؤون العديد من املواقع اإللكرتونية

بدأت الدول الغربية خاصة األوروبية منها،  2004وانطالقا من عام 
يف تبين التجربة األمريكية فيما يتعلق باحلمالت االنتخابية 

ليت تبنت األسلوب االلكرتونية، ومن أبرز الدول األوروبية ا
  .فرنسا، بريطانيا، سويسرا:اإللكرتوين، يف تنشيط احلمالت االنتخابية

إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية السباقة إىل استخدام اإلنرتنيت 
يف احلمالت االنتخابية، وذلك يف ظل توفر عوامل مساعدة، كإتقان 

المية ،باإلضافة األمريكيني الستخدام التكنولوجيات االتصالية واإلع
إىل توفر أجهزة الكمبيوتر بسعر منخفض،واملزود باإلنرتنيت ذات 

  .           )13(السرعة العالية
 :الحمالت االنتخابية اإللكترونية كأسلوب لالتصال السياسيـ 4

أصبح خمتلف الفاعلني يف جمال السياسة مؤخرا يتحدثون عن ما 
تشمل العديد من املفاهيم   يسمى بالدميقراطية اإللكرتونية ، اليت

كاحلكومة اإللكرتونية فهذه األخرية اليت بدأت تعرف رواجا كبريا 
لدى خمتلف الناشطني يف البيئة السياسية،وذلك نظرا ملا أصبحت 
تقدمه اإلنرتنيت من خدمات إعالمية واتصالية فريدة من 

األثر  ICTنوعها،حيث كان الستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت 
واملالحظ أن مميزات .لبالغ على طرق إدارة احلمالت االنتخابيةا

احلملة االنتخابية اإللكرتونية ختتلف من ناحية إدارة احلملة االنتخابية 
من :مبفهومها العام، حيث تتعلق هذه التغيريات جبانبني رئيسيني مها
  ناحية اهليكل التنظيمي للحملة حيث حتتوي عادة يف احلمالت

مسؤول مايل، ومسؤول إعالمي،ونسق أعمال املتطوعني  العادية على
   )14( .باإلضافة لرئيس احلملة

فاهليكل التنظيمي ال بد من تغيريه مبا يتالئم مع متطلبات نظم 
تقنية املعلومات واالتصاالت،اليت توفرها شبكة اإلنرتنيت، مبعىن جيب 
أن يضم مسؤول عن خمتلف االجراءات اليت تتطلبها احلملة 

  .)15(نتخابية اإللكرتونية،مبا فيها مراقبة نظم تقنية املعلوماتاال
أما اجلانب الثاين يتعلق بتخصيص امليزانية الكافية لتغطية 
متطلبات احلملة االنتخابية اإللكرتونية،ال ميكن تقديره نظرا 
الختالفات ميزانيات احلمالت االنتخابية،لكن من املستحسن أن 

ن امليزانية االمجالية للحملة االنتخابية  تقريبا م%5خيصص هلا نسبة 
وهي النسبة األكثر تداوال لدى جمموعة من الباحثني يف هذا .ككل
فاالعتماد على شبكة االنرتنيت كوسيلة إعالمية يف تنشيط .اجلانب

احلمالت االنتخابية يتطلب تعديالت يف اهليكل التنظيمي،املسري 
خاصة، الستخدام هذه كما يستلزم ختصيص ميزانية .هلذه احلمالت

التكنولوجيات اليت جيب أن تكون كافية لضمان تأثريها الفعال على 
  . هيئة الناخبني

أما اجلانب السياسي فيتعلق باخلدمات اليت تتيحها شبكة 
االنرتنيت من أجل حتقيق األهداف السياسية للحملة االنتخابية 

  .  )16(االلكرتونية
بوتية العديد من اخلدمات ويف هذا الصدد توفر الشبكة العنك

  : ونذكر من بني هذه اخلدمات
فهي تلعب دورا  :E_ Mail Lists:ـــ قوائم البريد اإللكتروني   

كبريا يف ايصال رسالة املرشح للناخبني وهنا البد من الرتكيز عل أمهية 
ا وسيلة جمانية وسهلة االستخدام،حيث ميكن  هذه اخلدمة، أل

شح واملتطوعني،معه يف مجع أكرب قدر ممكن التحدي هنا بالنسبة للمر 
من عناوين الربيد اإللكرتوين،فقد متكن مرشح احلزب اجلمهوري 

من خالل  2004جورج بوش يف محلته االنتخابية لرئاسيات عام 
من مجع أعداد من عناوين الربيد االلكرتوين،وذلك  e_trainخدمة 

ئهم،الذين عن طريق الطلب من مستلمي الرسائل ارساهلا ألصدقا
بدورهم ميكنهم كتابة بريدهم اإللكرتوين ليضاف ضمن القائمة 

  .وكذلك إعادة إرسال هذه الرسائل ألشخاص آخرين وهكذا
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من احملتويات املهمة لبوابة احلملة االنتخابية  :ـــ الخارطة التفاعلية
االلكرتونية ألي مرشح وجود، خارطة تفاعلية تبني حدود هذا 

ستخدم من معرفة ما إذا كان عنوانه االلكرتوين وميكن امل. املرشح
ضمن الدائرة االنتخابية، هلذا املرشح أوال أما على مستوى املرشحني 
م جيب أن تتوفر  م السياسية، فإن مراكز املعلومات اخلاصة  وأحزا
على قواعد للمعلومات بالناخبني املسجلني، باإلضافة ملعلومات عن 

تلفة من الناحية الطبيعية واالقتصادية نسبة اقرتاع املناطق املخ
واالجتماعية، الشيء الذي ميكن من إرسال رسائل إلكرتونية تركز 

  . على جوانب اهتمام أهل هذه املناطق
من أبرزها خدمة الدردشة اليت  :ـــ وسائل التواصل االلكترونية

م الناخبني   .)17(تسمح بالنقاش حول خمتلف القضايا اليت 
تتيح شبكة اإلنرتنيت للمرشحني إمكانية  :فيديوـــ لقطات ال

ظهورهم يف لقطات فيديو قصرية سواء يف جتمعات شعبية أو يف 
مناطق سياسية أو يف لقاءات إعالمية كما تعرض يف بعض 
األحيان،موافق حمرجة للمرشحني يف االنتخابات ومن أشهر املواقع 

ل على جناعة هذه اليت توفر هذه اخلدمة جند موقع اليوتيوب وخري مثا
اخلدمة يف تغيري صورة املرشحني،مقطع الفيديو الذي بني السيناتور 

وهو يستخدم "جورج أالن"اجلمهوري عن والية فرجينا األمريكية،
الذي يعين القرد يف إثارة ألحد الناشطني "macaca" لفظا عنصريا

عد حيث تدنت شعبيته كثريا ب"براك أوباما"يف محلة املرشح الدميقراطي 
  .        بث هذا الفيديو

ـــ مواقع التواصل االجتماعي أو الشبكات االجتماعية االفتراضية 
أن املدونات أو البلوجر ومواقع التعارف واملواقع االجتماعية، تفيد :

للمرشح يف شرح مواقفه السياسية بوضوح متكنه من صنع الصورة 
حة افرتاضية وهي يف جمملها عبارة عن مسا.السياسية اليت يريدها

تشهد إقباال واسعا من فئات اجملتمع املتباينة، من حيث املستوى 
االجتماعي والثقايف والسياسي ،وحىت العمري حيث أن أكثر زوارها 

ومن أشهر هذه املواقع  هم من فئة الشباب
  .إخل...،الفيسبوك،اليوتيوب،التويرت
باره وهي خدمة تتيح للمرشح نشر أخ :ـــ خدمة التدوين المصغر

  .من شبكة اإلنرتنيت إىل اهلواتف النقالة
تتيح شبكة اإلنرتنيت : ــــ إمكانية إنشاء موقع خاص بالمرشح

للمرشح إمكانية إنشاء موقع خاص به يتضمن مجيع اخلدمات 
السابقة،باإلضافة إىل خدمات أخرى،مثل مشاهدة القناة التلفزيونية 

  . للمرشح

ملة االنتخابية اإللكرتونية  ومن هنا يقع اختالف بني أهداف احل
كأسلوب لالتصال السياسي، وبني احلمالت االنتخابية األخرى 

دف إلقناع الناخبني بالتصويت ملرشح معني     )18( .فهي 
ال ميكن  :ــــ واقع الحمالت االنتخابية اإللكترونية بالجزائر4

عن  احلديث عن واقع احلملة االنتخابية اإللكرتونية باجلزائر دون ذكر
حيث نقلت .واقع احلملة االنتخابية اإللكرتونية يف الوطن العريب

األمريكية عن بعض احملللني السياسيني أن "سي أن آي"شبكة 
اإلنرتنيت ما زال خارج املنافسة،مع وسائل اإلعالم يف احلمالت 
االنتخابية العربية،واليت يف معظمها عبارة عن محالت النتخابات 

يست  استحقاقات رئاسية إال يف عدد قليل من تشريعية،أو بلدية ول
  .  لبنان،اليمن،مصر، واجلزائر: الدول العربية مثل

ومن خالل مراقبة عدد من املواقع التابعة جملموعة من األحزاب 
يف العامل العريب، اليت خاضت انتخابات مؤخرا حسب  السياسية

م األفكار استخدامها للمواقع اإللكرتونية، ال يتعدى جمرد حتديد أه
اليت سيواجه فيها هذا احلزب غريه من األحزاب السياسية 

ا شبكة  " سي أن آي"املنافسة،وذلك حسب الدراسة اليت قامت 
  .األمريكية

فهناك من األحزاب السياسية، يف الوطن العريب ال ترى من 
ا الدميقراطية يف حني . وسيلة اإلنرتنيت فرصة إضافية لتعزيز ممارسا

اآلخر أن سيطرة أنظمة احلكم يف البلدان العربية على  يرى البعض
وسائل اإلعالم مبا فيها اإلنرتنيت، يعترب السبب الرئيسي الذي مينع 
هذه األحزاب السياسية من استخدام االختيارات والبدائل اليت تقدما 

  . )19(هذه الشبكة للممارسة ما يسمى بالدميقراطية اإللكرتونية
الستخدامات اإلنرتنيت يف احلمالت  فمن خالل ما مت ذكره

االنتخابية داخل الوطن العريب مل تصل بعد إىل مرحلة التقدم على 
الرغم من تواجد بعض التجارب املتواضعة اليت خاضتها بعض البلدان 

  .العربية، مثل اليمن، البحرين، تونس، ومصر
وأما احلديث عن اجلزائر وهو موضوع إشكاليتنا،ومدى إقبال 

يني وباألخص األحزاب السياسية على استعمال اإلنرتنيت يف السياس
العملية االنتخابية ال يقع فيه  اختالف،عن املمارسة املوجودة داخل 

  .الدول العربية
فإذا تتبعنا كرونولوجيا احلمالت االنتخابية باجلزائر،فأغلبية 
 الوسائل املستعملة هي الوسائل التقليدية،فعلى الرغم من زيادة أمهية
وسيلة اإلنرتنيت كوسيلة لالتصال السياسي،يف العديد من الدول 
الغربية،فاملالحظ غياب هذه الوسيلة بشكل شبه كلي عن احلمالت 

،فهذا القصور يف 2007االنتخابية يف تشريعيات اجلزائر لعام 
استخدام شبكة االنرتنيت مل يقتصر على األحزاب السياسية بل 
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،فاملعلومات املقدمة من موقع وزارة تعداه إىل املؤسسات احلكومية
ذه االنتخابات بعيدة كل البعد عن مواكبة  الداخلية اخلاصة 

فحسب الدراسات . تطورات األحداث على الساحة االنتخابية
ا بعض املؤسسات اإلعالمية يف اجلزائر ملواقع  التحليلية اليت قامت 

 09مت إجراؤها يوم املرشحني يف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية ،اليت 
تبني أن هناك تباين واختالف يف استخدام هؤالء  2009أفريل 

فهناك من أخذها بعني االعتبار كوسيلة إعالمية . املرشحني لإلنرتنيت
  . فعالة وهناك من جتاهل فعاليتها يف حشد اجلماهري والتقرب منهم

صمم هذا املوقع  موقع المرشح عبد العزيز بوتفليقةفمثال 
متميز،حيث جيد املتصفح للموقع،كل ما يتعلق بشكل 

باملرشح،سريته الذاتية إىل احلصيلة اليت مت حتقيقها يف العهدتني 
واآلفاق املستقبلية باإلضافة إىل األجندة االنتخابية اليت حتتوي على  

  .)20(كل املواعيد املتعلقة بالتجمعات اليت سينشطها
لصفحة الرئيسية فقد تضمنت ا موقع المرشح موسى تواتيأما 

أما .له صورة املرشح وتصرحياته ومعلومات تتعلق بعدد التجمعات
اليت تضمنت محمد السعيد املرشحني املنافسني اآلخرين كل من 

صفحته الرئيسية صورة املرشح وتاريخ إعالنه عن الرتشح وقد فتح 
  .هذا املرشح اجملال لإلجابة على أسئلة املواطنني عرب شبكة اإلنرتنيت

ال يقدم موقع احلزب املعلومات املطلوبة  موقع لويزة حنون ا أم
ملثل هذه املناسبات االنتخابية،هذا يف ظل تصريح القائمني على 
م قرروا حتديث املوقع لتزويد الزوار بكل ما  محلتها االنتخابية ، أ

  .يرغبون به من معلومات
ال يقدم أي معلومات   :أما موقع المرشح علي فوزي رباعين

للزائر باستثناء عبارة كلنا مع فوزي رباعني باللغتني العربية 
 14والفرنسية،مع أن املوقع كان من املقرر أن يكون جاهزا يوم 

  .)21(، لكن ذلك مل حيدث2009مارس 
رغم التطور احلاصل يف جمال االتصال السياسي اإللكرتوين فإن 

يط احلمالت نظرة السياسيني اجلزائريني لفعالية االنرتنيت يف تنش
االنتخابية ،مل تتغري إىل االجيابية املطلوبة فالنتائج املتوصل إليها يف 

حيث مل تكن واسعة االنتشار لكنها شاركت يف  2009رئاسيات 
،وكانت منربا لألحزاب اليت خاضت 2012االنتخابات النيابية لعام 

ا ملشاكل املواطنني واحل لول املنافسة عرضت من خالهلا براجمها ونظر
  .املناسبة هلا

يستفيد  2014وبالعودة إىل االنتخابات الرئاسية لسنة 
من منرب جديد هو شبكات التواصل ،املرتشحون للرئاسة يف اجلزائر 

االجتماعي وخاصة موقعي الفيسبوك ويوتيوب حيث تدخل هذه 
الشبكات ،معرتك التنافس ألول مرة بعد أن كان التلفزيون احلكومي 

من لقاءات املرتشحني " مقتطفات يسرية"لذي يبث املنرب الوحيد ا
ففرضت شبكات التواصل االجتماعي نفسها على . باجلماهري

املرتشحني للرئاسة يف اجلزائر، ما جعل إدارات احلمالت االنتخابية 
وأنشأت " يوتيوب"و "فيسبوك"لكل مرتشح تفتح حسابات على 

ّ                      مواقع إلكرتونية، لت عر ف مجهور الشبكات االجتما عية على املرتشح                  ُ  
                     ُ                                    وبرناجمه وأفكاره، بل وت شرك هذا اجلمهور يف نقاشات،ما ميكنه من 

ّ  املرتش ح التفاعل مع مباشرة أو مع مديري محلته، بعد أن كان     
  .على شاشة التلفزيون فقط) املرتشحني(يشاهدهم 

فمن أنشط صفحات املرتشحني على الفيسبوك صفحة، رئيس  
ر اليت تنشر أفكاره وجديدة بشكل آين احلكومة األسبق أمحد بن بيتو 

وتطلب من اجلمهور التعليق،على كل ما ينشر بل وأن يرسلوا 
بأفكارهم إىل الصفحة ملناقشتها، وأوضح القيادي يف مشروع أمحد 
بن بيتور، حممد رابح بن بيتور، أن بن بيتور لديه صفحة على 

معجب وأخرى على  3000تضم حاليا أكثر من " فيسبوك"
صفحة أخرى نشطة هي صفحة . كما ميلك موقعاإلكرتونيا" تويرت"

ّ                                            رشيد نك از، وهو مغرتب جزائري ولد وعاش يف فرنسا، ترشح        
، مث تنازل عن اجلنسية الفرنسية 2012للرئاسيات الفرنسية يف 

ّ                     وترش ح هذه السنة يف اجلزائر ّ    وقد ضم ن القائمون على صفحة نك از                            ّ      
نشاطاته، كما طلب املرتشح فيديوهات للمرتشح وتغطيات إعالمية ل

من اجلمهور التوقيع على استمارة ترشحه، وينشر نكاز صور توقيع 
 و" .الفيسبوك"مواطنني على استمارة ترشحه على صفحته يف 

صفحة رئيس احلكومة األسبق علي بن فليس، الذي يرتشح لثاين 
 وكشف مستشار الفيسبوك"تعد من الصفحات القوية على  ،مرة

ألف  48يل قسوم أن الصفحة تضم حاليا أكثر من سه ،املرتشح
  .)22("يوما فقط من إنشائها 17بعد "معجبا 

) الوسائط املتعددة" (امللتيميديا"وحتدث املتخصص يف حقل 
عن دور ، الرمحاين شري بوزيانيواملهتم بشبكات التواصل االجتماعي،

هناك موقعان اثنان "هذه الشبكات يف الرتويج للمرشحني، فقال 
معتربا من اجلمهور يف اجلزائر مها الفيسبوك ويوتوب،   يشهدان إقباال

  ."أما باقي مواقع التواصل االجتماعي فال تكاد تذكر، كتويرت مثال
 "فيسبوك"وكشف الرمحاين أن عدد اجلزائريني املشرتكني يف شبكة 

ّ            يقد ر بأكثر من  حيتاج إىل دراسة "ماليني، وبرأيه فإن هذا الرقم  4  
ا، حىت  حول عدد األعضاء النشطني والفئات العمرية واهتماما

 ."يكون مفيدا للمرتشحني

تأثريها "أما عن دور الشبكات يف االنتخابات الرئاسية، فقال إن 
ّ                           حمدود جدا لعدة اعتبارات منها أن  االنتخابات الرئاسيات تصنع                               
ّ  داخل األروقة الضيقة ال يف شبكات التواصل االجتماعي، وأن                                                    
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كتلة الناخبة قليل جدا يف الشبكات االجتماعية واملعارضة تواجد ال
االجتماعية يف احلقيقة  يف الواقع غري فعالة، وما يوجد يف الشبكات

والدليل على التأثري احملدود لتلك  ما هو إال انعكاس هلذه احلقيقة
هو أن مواقع التواصل االجتماعي مثل  -حبسب الرمحاين- الشبكات

تأثري على أي قضية معينة اللهم إال جمرد  مل تعرف أي" فيسبوك"
ا ،التعاطف أما عن استخدام املرتشحني هلذه املنابر، فرأى الرمحاين أ

ال تعدو أن تكون منربا إعالميا مناسباتيا فقط، حيث يالحظ على "
أغلب هذه احلمالت عدم امتالكها إسرتايتيجة التسويق السياسي 

  .)23(هواإلعالمي، اليت هلا قواعدها وأصول
  :خاتـــمة

وكخامتة ملا سبق ذكره ميكن القول، أن اجملتمع الدويل يعرف 
عصرا وعهدا جديدا جبميع املعايري واملقاييس،وذلك بفضل ما تقدمه 
شبكة اإلنرتنيت من خدمات وتقنيات اتصالية وإعالمية متطورة 
مست حىت اجملال السياسي،حيث تطرح الوسائط املكونة للشبكة 

حيث .بعض الفرص من ناحية املمارسة الدميقراطية العنكبوتية،
فتحت فضاء للتعبري احلر واملتعدد بني أفراد حيملون آراء سياسية 
. خمتلفة،ومسحت لألفراد بفضل اإلنرتنيت على التفاعل مع السياسيني

ومبا أن اإلنرتنيت تتوفر على خاصية التزامنية والالتزامنية جعلت من 
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 .التغريب و التعريب بين العولمة ظل في العربي اللغوي المشهد

   حليمة رقاد 

  .مستغامن جامعة االجتماعية، العلوم واجملتمع،كلية اإلعالم، وسائل دكتوراه، طالبة 

  
  : تمهيد
 العوملة مفهوم اكتساح اليوم عامل يشهدها اليت التغريات ابرز من
 مالمح إىل والتكنولوجية ، التجارية االقتصادية، اجملاالت ختطى الذي
 اليت األخرية هذه ، اللغوية املمارسات و االجتماعية و الثقافية احلياة
 عرب لالتصال عاملية بصبغة لغة لتحديد السعي خالل من جليا تظهر
 لغة تغليب و ، ماكلوهان مارشال حددها كما الكونية القرية هذه
 العامل لغات من تبقى ما حساب على -االجنليزية اللغة – معينة

 اللغة ذلك يف مبا والثقافية احلضارية ريطةاخل من بعضها وطمس
 تارخيها يف املختلفة اللغوية املعارك من العديد خاضت اليت العربية

 ، واألقوام الشعوب لغات مع لغوية صراعات يف دخلت و الطويل،
 التطورات مسايرة خصائصها بفضل اللغة هذه استطاعت وقد

 على قادرة جعلها ما العلمي و التقين اجملالني يف خاصة احلاصلة
ّ  مسم ي اسم لكل جتد أن ومستطيعة جديد، كل استيعاب  بفضل ،   
 إىل ذلك أدى ذاته الوقت يف لكن و والتعريب، االشتقاق يف املرونة
ا من اليت اللغوية الظواهر من مجلة ظهور  العربية باللغة املساس شا
 اخلد خاصة الرتكيبة بالبنية اإلخالل بسبب املكتوب املستويني على
 ضمن أجنبية كلمات إدخال خالل من واملنطوق الشبكي، العامل

ا أساس على اليومية أحاديثهم  املستوى على تدل تعبريية عضالت أ
 الورقة هذه إشكالية تبلورت األساس هذا على. العايل التعليمي
 ترتبت اليت اآلثار على الضوء تسليط خالهلا من نسعى اليت البحثية
 التوجه و جهة من العربية اللغة استخدام بني  لغويةال املمارسات على
 اسم عليه أطلق ما أو اهلجينة التغريبية اللغة حنو

 االستفهام صياغة متت و أخرى، جهة من الفرانكوعريب/ العربيزي
 :   التايل النحو على العام

   ؟ العوملة زمن يف العربية  اللغة حتتلها اليت املكانة هي ما
 : منها اجلزئية التساؤالت من جمموعة اإلشكالية هذه حتت تندرج و

 ؟ العوملة ظل يف  اللغوي الصراع جتليات أهم ما -1

 ؟ الكونية بإفرازات العربية اللغة تأثرت مستوى أي على -2

 موجة داخل العربية باللغة النهوض العريب للسان ميكن كيف -3
  ؟ القائم اللغوي الصراع

 التمركز من العامل أنظمة تغيري إىل االشرتاكي النظام سقوط أدى
يار  -األسوار و االنقسام حول  نظام حنو االجتاه إىل -برلني سور ا

 كأحد االنرتنت شبكة األوىل وأداته االندماج الرئيسي مبدأه عاملي
 العامل أسواق على سيطرت اليت الدميقراطية و الرأمسالية انتصار صور
 اإلنتاج منظور من العوملة رجوه مع املعىن هذا ليتالزم ، ماليا و فكريا
 واحلواجز القيود تتوارى أين الرمزي و الفكري التبادل و املادي
 مكانيا حمدد فضاء داخل واالجتماعية الثقافية واألوضاع اجلغرافية
 تبلور التارخيية، اإلمرباطوريات بتكوين وزمنيا ، العاملي اجملال جبغرافية
 انتصار احلرة، التجارة هلدف يةالقوم النزعة استسالم العاملية، الروح

 النظام نشوء و اجلنسيات، متعددة الشركات ظهور العاملية، الربوليتاريا
 يف التكنولوجي للتقدم الراهنة الطفرة إىل إضافة الكوين، اإلعالمي
   )1(.واملعلومات االتصال جماالت
 - Globalisation العولمة مفهوم تبلور املنطلق هذا من 
 نتيجة - األرضية الكرة ا املقصود " GLOBE " مةكل من املشتقة
 ظاهرة: سبقتها اثنتني ظاهرتني تالحق
 اجلنسيات تعدد وظاهرة  " internationalisationالتدويل

"multinationalisation "  بان  البعض يرى السياق هذا ويف 
 واستهالك وتوزيع إنتاج من متكن اليت املراحل جمموع هي العوملة
 نشاط بتنامي تسمح حىت عاملية أسواق لفائدة خلدماتوا السلع

ّ   متعد دة الشركات  احلواجز بإلغاء التجارية املبادالت وحرية اجلنسيات،    
 اقتصاد إيديولوجيا وترسيخ العاملية، التجارة منظمة وإنشاء اجلمركية،
 احلكومية املؤسسات خصخصة حنو فأكثر أكثر واالجتاه السوق،
ّ  وتدخ ل واخلدماتية، الصناعية ّ   الد ويل النقد صندوق      يف العاملي والبنك   
ّ    التوج هات  بني فيما الشراكة ظاهرة وتنامي للدول، واالقتصادية املالية     

ّ   الد ول ّ   الد ول بني فيما أو     جهة من االقتصادية والتكتالت جهة من   
   ـ )2(نفسها التكتالت بني فيما أو أخرى،

 بتعدد رالعص عملة أصبحت ذكره سبق ما حسب العوملة إن  
 والربح املادي اإلنتاج ميدان يف منحصرة تبق مل إذ أوجهها

ا تعاظمت بل االقتصادي،  األخرى احلياتية اجملاالت على إسقاطا
 واىل فروعه مبختلف الثقايف اجملال إىل زحفت حيث متباينة بسرعة
 هذا ويف اإلجرامي وحىت. واإلعالمي والتواصلي القانوين اجملال
 مثة بل واحدة عوملة هناك ليست"  غايل بطرس دكتورال يقول السياق
 يف وعوملة واملال، والبيئة املعلومات جمال يف ، )3(عديدة عولمات

 جنعل أن وشك على أننا ويقول ، واجلرمية واألوبئة املخدرات جمال
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 ألنه مكرا أشد سور وهو اجلديد، برلني سور قيام إىل تؤدى األمور
 له مهد ما إىل اقرب رأينا يف الفكرة هذه )4(ـ "مرئي وغري رقمي
 -" الواحد البعد ذو اإلنسان" كتابه خالل من ماركوز مشروع

One-Dimensional Man -  الصناعية احلضارة عامل أن يف 
 أن و ،)كليا" (Totalitaryzm"  توتاليتاريا  استبداديا عاملا املتقدمة
         ً اجتماعيا     ِ  ً  واق عا ، أصبح الصغرية القرية أو الواحدة الثقافة إىل الدعوة
 كغرفة واحدا، ُ    ب عدا ذو     ً أرضا   ُ   ت عد كلها فاألرض ، واقتصاديا        ً وثقافيا  
 خاصة االختالفات من الكثري فيها ُ    ي وجد ال ، واحدة وأسرة واحدة،

 .)5( الغربية السياقات يف

 الصراع بينها من اجلدليات من العديد خلقت العوملة إفرازات إن   
 على عاملية لغة تغليب فكرة على القائم من،والز  عرب املتجذر اللغوي
 ما  للصراع التارخيية الشواهد ومن ، اللغات باقي تراجع حساب
 وخرجت العربية اللغة عليها انتصرت اليت العاملية اإلغريقية للغة حدث
 اللغة خصائص من بشيء تتأثر تكن ومل ساملة الصراع من األخرية
 العامل     َ وقال   ،)6(اإلغريقية كلماتال من     ً حمددا       ً عددا   إال اإلغريقية
" Gustave Le Bon" لوبون كوستاف الفرنسي والفيلسوف واملؤرخ

 "La Civilisation des Arabes"  العرب حضارة الشهري مؤلفه يف
 دخلها اليت األقطار مجيع يف العاملية اللغة أصبحت العربية اللغة إن: 

 تلك يف عملةمست كانت اليت اللهجات متاما خلفت حيث العرب
 نفس ووقع... والرببرية ، والقبطية واليونانية، كالسريانية، البالد

 بقيت الفارسية انبعاث ورغم. طويلة مدة فارس يف كذلك احلادث
)7(املثقفني مجيع لغة العربية

 أهلها بقوة تتأثر  اللغات أن ذلك ،"
 احلية، الكائنات تفاعل بعض مع بعضها اللغات وتتفاعل وضعفهم،

 البقاء، أجل من اللغات بني يدور صراع هناك أن لدرجة      ً  وتأثرا ،    ً ثريا  تأ
 العربية واللغة املقرتضة، اللغة تفيد أخرى لغة من االقرتاض وعملية
ا واحتكوا اجملاورة بالثقافات     ً قدميا   أهلها اتصل حني  دخلت بشعو
ا من ألفاظ  ه،وعامل اإلنسان، قدر  فاللغة ـ )8(العربية اللغة إىل لغا
 جمتمع كل وثقافة اجملتمع، صنع أداة وهي اهلوية، هي لغته وحدود
ا، وفنها ونصوصها وحنوها معجمها ويف لغتها، يف كافية  فال وأد
 األبعاد اللغة جتاوزت فقد ،)9(   ّ  لغوي ة ضة دون من إنسانية حضارة
 الفرضية و واألصوات، واإلشارات بالرموز مفهومها ربطت اليت

 عن أخر ما شخص ا خيرب أداة هي اللغة أن قائلةال الدوسوسيرسية
ا إىل ،)10(أمور  واحلاضر املاضي بني االتصال وأداة الثقافة، وعاء كو
 اإلنساين الفكر كنوز على يقف أن كان مهما اإلنسان يستطيع وال
 فيلسوف قال وقد ، اللغة بدون وعبادته دينه شعائر يؤدي أن وال

   ً كال   ا الناطقة األمة من جتعل اللغة"): Fichte ( فيخته األملان
ا لقوانني،      ً خاضعا        ً مرتاصا    وعامل األجسام عامل بني احلقيقية الرابطة إ

 على دلت كما ونقلها القيمة احتواء اللغة يف  فاألصل ،"األذهان

 به يتعلق أن ميكن ما أمسى حيوي وعاء فاللغة السماوية، الكتب ذلك

 القيمة، عن املعربة الكلمة فقه ساعلىاسا  قائمة  معاين، من الفرد

  الكلمات استخدام إتقان على متعلميها تشيئ أورده ما حسب

ا يف األلفاظ  حمددة، وقواعد ضوابط وفق القيمية و التعبريية سياقا
 اللغة وجود سر الرمحن عبد عزي الدكتور حسب القيمة وتعترب

Raison d’être  )11(
.   

 اللغوي الصراع هي سخونة لغويال الصراع ساحات أكثر من  
 يف: "Claude Hagége  أجيج كلود يقول إذ ،الفرنسي االنجليزي
 السياسة، السلطة عرب اإلنكليزية عن الدفاع مير ال املتحدة الواليات

 األوقات أغلب يف اخلاصة املؤسسات تقرتح اللغة دعم أجل فمن
م يف التعليم من الفرنسية إبعاد األجنبية اجلامعات على "جامعا

)12(، 
 حلماية وقائية إجراءات فرنسا اختذت األمريكي التوجه هذا على وردا
 مينع قانون   ِّ سن   خالل من الثقايف مشروعها وتعزيز الفرنسية اللغة

 واألحباث التأليف يف الفرنسية غري واملصطلحات املفردات استخدام
 ت،واملشروبا املأكوالت أمساء يف وحىت واحملاضرات واملقاالت
 هذا خيالف من على دوالر) 3500( إىل تصل مالية غرامة وفرضت
 العامة الرابطة( باسم القانون هذا تنفيذ ملتابعة هيئة ومثة القانون،

 الفرنسي النواب جملس يأخذ ومل). الفرنسية اللغة ملستخدمي
 جتنبها وأن عاملية، املصطلحات بعض بأن املعرتضني باعرتاضات
 املؤمترات يف الفرنسيني العلماء شاركاتم على      ً سلبيا   سينعكس
 مصطلحي استعمال على    ً مثال   الفرنسيون يصر ولذلك الدولية،

 AIDSإيدز( بدل)  Ordinateur أرديناتور(و) SIDAسيدا(
 األخريين هذين انتشار من الرغم على) COMPUTERوكمبيوتر

 على الدين من فرنك مليار) 16( بإلغاء) فرنسا( وعدت وقد.      ً عامليا  
 املتفوق الدور ضمان يف الدول تلك تستمر أن مقابل إفريقية دول
 يف احلكومة سخرت كما. والتعليم احلكومة يف الفرنسية للغة
 الرئاسة وبإشراف الفرنسية اللغة حلماية مجعية) 52(فرنسا

 حلماية تسعى اليت احلمالت و التظاهرات وتشجيع الفرنسية
: صرح حني الفرنسية الثورة جملس  بيان ملبادئ مواصلة )13(اللغة،
 على للقضاء مقدس تسابق منكم   ً كال   ليدفع: املواطنون أيها

 بقايا من رواسب اللهجات تلك ألن فرنسا أقطار مجيع يف اللهجات
 بيرنارد الفرنسي كتب السياق نفس ويف ، واالستعباد اإلقطاع عهود
) Attac-France( حركة مؤسس ،( Bernard Cassen) كاسي
 اللغة سيطرة" أن الفرنسية) le Monde( جريدة يف للعوملة، املضادة
)14(ضرورة وليست موضة، االجنليزية

".   
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 حبرب األخرى األلسن باقي غرار على العربية اللغة تأثرت كما
 واملعلومات، واالتصاالت التكنولوجيا عصر تعميم   ِّ ظل   يف اللغات
ا رغم  األكثر غاتالل ترتيب يف األوىل املراتب حتصد مازالت أ

 بني من 2014 لسنة اخلامسة املرتبة حصدت(  عامليا استعماال
 حتت      ً عموما   تصنيفها ويتم العامل، يف        ً استعماال   األكثر لغات العشر
 العائلة ضمن املدرجة األخرى واللغات السامية، اللغات عائلة مسمى
 ،)15( )السريانية أو اجلديدة الكلدانية اجلديدة اآلرامية اللغات هي

 وجه يف متصدية جعلها ما التعبريية الكفاءة و اللغوي الثراء بفضل
ا، العوملة رياح  عديدة صراعات املاضي القرن يف كمواجهتها وتداعيا

ا كانت  على جاهدا عملت اليت واالستعمارية احلربية احلمالت أسبا
 عن الدخيلة احلياتية واألساليب القومية و الوطنية اهلويات طمس
 قوة تؤكد أن ذلك رغم الضاد لغة واستطاعت وقواميسها، اجملدا

 القرآن بقدسية الرتباطها وجوهرها كينونتها على واحملافظة مناعتها
 خاصة العربية اللغة يف ليس الضعف أن املؤكد من وبات ـ الكرمي

 جديد هو ما احتواء فاستطاعت ، والتوليدية باالشتقاقية المتيازها
 العلمية بالثورة يعرف ما ضمن حدثةمست وتعابري كلمات من

 مكانتها على التخوف سبب يعود ولكن ة،يجو التكنل و واملعلوماتية
  : الرتاجع هذا متظهر مستويات أهم ومن ا، الناطقني والء لرتاجع

 والتعامل التواصل خالل من األجنبية للكلمات الكبري االنتشار  -
 ـ اليومية احلياة مشاهد يف األفراد بني

 والتعليمية، األسرية الفضاءات اغلب  األجنبية العبارات ساحاكت  -
 ـ)  واحملالت املعارض، املطاعم، املقاهي،(  التجارية الالفتات   يف مبا

 اللغة وإفراغ الفضائية، القنوات على العامية اللهجات سطوة -
 والبعيدة املهذبة غري العامية أصبحت و القيمي حمتواها من اإلعالمية

 يف سواء اجلمهور انتباه للفت  دمسا أسلوبا ، السليمة ةالعربي عن
ا حبجة  البصرية السمعية أو املكتوبة اإلعالمية الوسائل  ختاطب  ا
 جعل مما وثقافيا أجبديا أمية شبه أو أمية فئات على حيتوي مجهور

 ختطيه ميكن ال وتأثرييا وتواصليا اصطالحيا عائقا تشكل الفصحى
ا امياتالع إىل باللجوء إال  ـ الفهم و لالستيعاب اقرب أل

 بني متزج نصوص على االشهارية الرسائل مترير يف الرتكيز  -
 على املوضوعة اللوائح حىت ، العامية اللغة  و األجنبية الكلمات
 العربيةـ باللغة متوفرة غري املطاعم موائد اغلب

 ونوافذ غرف خالل من االلكرتونية الوسائط عرب الرتاسل لغة -
 وبشدة أوضحت احملمولة اهلواتف و اإلنرتنت عرب واحملادثة ردشةالد

 التجاوزات درجة واشتدت جمتمعاتنا، تعيشه اليت اللغوي الداء أعراض
 تعرييب كان إن اجتاهها حتدد مل مشوهة لغوية مالمح بظهور اللغوية

ا يالحظ  هلا املتأمل ولكن تغرييب، أم  بتجاوز االثنني بني مزجت ا
 البعض عليها يطلق وراح عليها املتعارف اللغوية والتقاليد عدالقوا كل

/ أرابيك( األرابيش أو ،)إجنليزي/ العريب( العربيزي مصطلح
)16()إجنلش

 اللغة االجنليزية، غري أخرى بلغات املزج إمكانية مع  
 على مقتصرة تبقى مل واليت التغريبيةـ اللغة او الشات، اهلجينة،لغة
 بني احملادثات وبرامج االجتماعي التـــواصل واقعم يف االستخـــدام
 باالنفراد جتماعية-السيكو خصائصه حبكم املعروف الشباب
 التعليمية الفضاءات إىل العريض البــاب من دخلت بل والتميز،
   .الدراسية األطوار خمتلف يف الطلبة تعامالت على لتطغى

 حتت أعد والذي فيةالثقا للتنمية اخلامس العريب التقرير وصف كما  
 اقتصاد وضع ،)17( ”المعرفة على القائم العربي االقتصاد“ عنوان
 جمال يف الضعف هذا التقرير وارجع بالضعف، عموما العربية الثقافة
 تراجع بينها من أسباب عدة إىل العريب الوطن يف الثقافية التنمية
 لتوظيفل قابل معريف وعاء اعتربناها ما إذا العربية اللغة مكانة

 شبكات على الضاد لغة استخدام أن التقرير وأكد االقتصادي،
 العريب املغرب بلدان يف بوك الفيس موقع على االجتماعية التواصل

 ال 2010 إحصائية يف العربية اللغة حضور فنسبة للقلق، يدعو أمر
% 7 اجلزائر ويف الفرنسية، للغة% 95 مقابل% 1 تونس يف تتجاوز
 للغة% 11 املغرب ،ويف الفرنسية للغة% 81 ابلمق العربية للغة

 نسبة فإن ليبيا مثل بلد يف أما الفرنسية، للغة% 82 مقابل العربية
 مقابل% 50 تبلغ بوك الفيس موقع على العربية اللغة حضور

 على ضعيفا العريب الرقمي احملتوى زال وما اإلجنليزية، للغة% 42
 مليار 48 الرقمي توىاحمل حجم يبلغ بينما إذ اإلنرتنت، شبكة
 أي صفحة مليون 165 إىل يصل العريب الرقمي احملتوى فإن صفحة
 يكشف ما وهو العاملي، احملتوى إمجايل من ،%0.004 تقدر بنسبة
 يوضحه كما اإلنرتنت، شبكة على العريب التواجد هشاشة عن

" تسليع" مسألة  عن احلديث فيه زاد معومل زمن يف ،-01- اجلدول
     ً الفتا   اللغة، اقتصاديات أو اللغوي املال برأس يسمى ما لقوخ اللغة
 الرأمسال، هذا من الدرجات أقصى إىل استفاد الغرب أن إىل

 مباليني الكالم تبيع اليت" غوغل" مثل العمالقة الشركات      ً خصوصا  
 اللغة يستخدم الذي أوكسفورد قاموس ُ    ي عترب يزال ال فيما الدوالرات،

 جانب إىل ، اإلنكليزي االقتصاد دةأعم أحد للثقافة، كوعاء
 استثمار صلب يف هي كثرية مستويات يف العربية اللغة استخدامات

  .  كاقتصاد اللغة
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 الفايسبوك شبكة عل العربية اللغة حضور نسبة: 01 اجلدول -
 )18(العريب املغرب يف

 وأمهية الخلدوني الفكر إىل بالعودة عرضه سبق ما تفسري ميكن
 الظاهرة هذه لتفسري أساسي كمرجع املغلوب و غالبال بني العالقة
 اللغة اكتساح تشهد اليت العريب املشرق جمتمعات يف ،سواء اللغوية

ا وقع اليت العريب املغرب جمتمعات أو ، العريب للسان االجنليزية  سكا
 وتعبريا الثقايف االستعمار  خملفات من كصورة الفرنسي اللسان فريسة
 حد على ثقايف لغوي كمعلم األم اللغة جتاها األخر التخلف عن
  ـ نيب بن مالك العالمة تعبري

 إن: "بقوهلا أخر تفسريا ناصر بك خري مها الدكتورة تقدم كما
 يضعف فحينما واآلخر األنا بني الصراع بتجليات يصطبغ اللغة واقع

 اللغة إىل يتسرب الضعف فان اآلخر حتديات أمام باألنا اإلحساس
 وهلذا الذات واحرتام اللغوية اهلوية عن التنازل بني اجلمع ميكن ال إذ
 هو القومي االنتماء حتديد يف الوحيد العامل بل احلاسم العامل فان
 فعندما. بأبنائها       ً وحتميا        ً مصرييا          ً ارتباطا   مرتبطة العربية فاللغة"  اللغة
 بالعلوم العامل العربية اللغة أغنت الذهبية، عصورهم يف العرب كان

ا وأثبتت املعارف،و   واالستيعاب والتوسع االنتشار على قدر
 أزمة اليوم يعيش      ّ العريب   الفرد     ّ ولكن  . اإلنساين الفكري والتواصل
 ووجوده، أصالته عن تغريب حالة يف وينغمس الذات، من هروب

 بالعجز اللغة ووصمت اللغوي، الواقع على     ً سلبا   األزمة فانعكست
)19(واحلضاري      ّ لعلمي  ا التطور مواكبة عن والقصور

   ـ "
 وتأثري العوملة ظل يف اللغوي التغريب و االستالب ظاهرة إن

 دون عقالنية و مبوضوعية تفسريها ميكن التكنولوجية املدخالت
 باالستناد  العربية للغة كناطقني احنياز من منلكه ملا العاطفي االنزالق

  : ذكرها األيت األسباب إىل
 زال ما العربية األقطار من كثري يف يالعلم اجلامعي التعليم إن -

 خاصة ، روسي أو ، فرنسي ، إنكليزي اما فهو:  األجنبية باللغات
 يتبعها وما وفيزياء وكيمياء وهندسة طب من البحتة العلوم جمال يف

 اجلامعات غري منها نستثين ال العربية جامعاتنا يف تدرس علوم من
 ويف العلوم هذه يف عربيةبال اجلامعي التعليم فرضت اليت السورية
  .سواها

 إىل األفراد هؤالء يدفع بالفوقية والشعور الغربية بالثقافة التفاخر -
 احلضاري للرقي كمؤشر أجنبية، مبصطلحات كالمهم تدجيج
 ـ التعليمي واملستوى

 على القدرة لعدم إما األصيل العريب الفكري اإلنتاج تراجع -
 ونتيجة التعبريية، وأساليبه اللغوية، مادته لصعوبة وإما وكثرته، استيعابه
م تشبع أخرى ثقافية منابع إىل الناس التفت لذلك  الفكرية حاجا
 شوائب من وتنقيه الراكد اهلواء حترك جديدة منافذ هلم وتفتح
 الفكري" التغريب" هو كله هلذا الفعلي احملصول وأن اجلمود،
 وال هلا طعم ال اليت الصناعية بالزهور أشبه هو الذي واللغوي
 ـ )20(رائحة

 ألقت اليت العوملة مظلة حتت العربية اللغة أن كله هذا من ونخلص  
 كربى، حضارية وحتديات صراعات تواجه الكوين املناخ على بظالهلا
 خاضتها اليت اللغوية املعارك كل رغم قوة، بفرص املقابل يف وحتظى

ا تاريخ يف  الضعف طنموا بعض أخفاء ميكن ال انه إال ، حيا
 والتالعب الثقايف الغزو لتأثريات ا الناطقني بعض خضوع بسبب

 بفكرة اعتبار أي دون  الرقمية الفضاءات يف خاصة بقواعدها
 لغة أمام فإن لذلك ، املتسارع احلضارة وركب املعومل بالعامل   ّ    الل حاق
 أن مقدمتها يف جساما، حتديات الكونية القرية عصر يف  الضاد
 ألمهية إدراكهم ومدى ا، الناطقني جبهد داخليا لنموا على تقوى

 هذا على البشرية، والتنمية الفكرية، النهضة حتقيق يف اللغوي الرأمسال
ا من التوصيات من مجلة بصياغة قمنا األساس   :  ا النهوض شا

 يدفع مبا العاملية، الشبكة على العريب االلكرتوين احملتوى دعم .1
 الثقافية بالتنمية للنهوض التقنية هذه تستثمر اليت الفاعلية حتقيق إىل

 ـ العصرية الوسيلة هلذه اللغوية للمعوقات والتصدي العربية،

 العربية اللغة إتقان على أبنائهم تشجيع اآلباء و املربني على .2
  وتشجيع ، واجملالت للكتب ا والقراءة األوىل التعليمية املراحل منذ

:  فوسلر يقول ،اذ القومية     ّ  للهوي ة وترسيخا االفتخار و ا االعتزاز
ِ  َ ح ر م   من يؤوي روحي وطن القومية اللغة إن"  ـ" األرض على   َ  وطن ه ُ 

 كوادر وتدريب بتكوين اإلسرتاتيجيات من مجلة صياغة .3
 للحفاظ العريب اجملتمع يف قدوة أن على قادرة العربية اللغة يف إعالمية
 الرأي توجيه على درةالق له اإلعالم ان منطلق من سالمتها على
 .العام
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 بدورها القيام من املساجد و الثقافية املراكز دور على الرتكيز .4
 ا للناطقني العربية اللغة قواعد لتعليم جمانية تعليمية دورات تقدمي من

 ـ املنافسات و باملسابقات وحتفيزهم ، الناطقني ولغري

 ومكتب بيةالعر  اللغة وجمامع اجلامعات بني التعاون إىل السعي .5

 باللغة التعليم ألن ومنها، العربية إىل بالرتمجة القيام و التعريب، تنسيق

 .التعليمة العملية لنجاح األجنبية اللغات إمهال يعين ال العربية

  
 :  اهلوامش

 ، للثقافة األعلى اجمللس واحلداثة، والعوملة القومية - العوملة ثقافة: روبرتسن رولند .1
 ـ  21،28 ،ص 2000 القاهرة، ، 1طـ ، 13 العدد ، مجةللرت  القومى املشروع

2. Morris Miller. Globalization : Structural Adjustment on a 
Planetary Scale. Future Research Quarterly. fall, 1995.p31ـ 

 و للرتمجة االهرام مركز ، 1العوملة،ط ملخاطر احلل هي غايل،الدميقراطية بطرس .3
 . 34 ،ص 2002، النشر

  ـ الصفحة نفس ، السابق املرجع نفس .4

 ، 1988 ، ،بريوت  االداب ،دار 3ط طرابيسشي، جورج: ماركيوز،تر هاربرت .5
 ـ 59 ص

  م1982، لبنان ،بريوت اللبناين الكتاب دار ، القرآن لغة الفصحى ، اجلندي أنور .6
 . 65 ص

7. Gustave Le Bon , La civilisation des Arabes. Paris : 
Firmin-Didot, 1884. Édition réimprimée à Paris en 1980 par 
Le Sycomore, 1980, p473 

 – العربية اللغة معهد من حماضرة ، والعوملة العربية اللغة ، الفوزان إبراهيم بن حممد .8
:  على متاح ، سعود امللك جامعة

http://faculty.ksu.edu.sa/m.AlFouzan/Pages/%D8%A7%D9
%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8
%A9.aspx ، ـ 17:07 سا ، 2015-02-15 يوم التصفح مت 

 النفس، وعلم للرتبية العريب الفكر التكنولوجيا،سلسلة وثقافة الرتبية أمحد، علي .9
 .155 ،ص 2005 القاهرة، ،4 ،الفصل27الكتاب

 ،مؤسسة2ط حبريي، حسني سعيد اللغة، علم إىل مدخل ديرتبونتنج، كارل .10
  .66،ص2010 القاهرة،:التوزيع و رللنش املختار

 جامعة العربية، املنطقة يف اإلعالم و اللسان عنف و اللغة فقه الرمحن، عبد عزي .11
  ـ 01 ص ،2007 اإلمارات،

12. Michel Bugnon-Mordant :املســتبدة أمريكا:فرزات حامد:  ترمجة _
  ،2001 دمشق، العرب، الكتاب احتاد العامل، على السيطرة وسياسة املتحدة الواليات

 ـ 190 -189 ص

:  على متاح ، العاملي اللغوي الصراع ، عتيق اهلادي عبد عمر .13
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=6576 ، 

 19:00 سا ، 2015-02-15 يوم تصفح

 السعودية، الطبعة ، األوسط الشرق جريدة ات،اللغ حرب: علي ،حممد صاحل .14
  :التايل املوقع على متاح اجلريدة ارشيف السعودية، ،2006 ابريل  ،9992 العدد

=7&mymonthhttp://archive.aawsat.com/aarchive.asp?myday
=4&myyear=2006&I2.x=11&I2.y=8  13:  بتاريخ التصفح مت ، ـ-

 سا23 ،02-2015
15. jaspahr, TDM Magazine, les langues les plus parlés dans 
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 ـ17 ،ص2011 ،الكويت،مايو 550 العدداإلسالمي،

 املعرفة،الطبعة على القائم العريب االقتصاد الثقافية، للتنمية اخلامس العريب التقرير .17
 273 ص ،2012العريب،بريوت، الفكر ،مؤسسة1

 ، الصفحة نفس ، الذكر سابق مرجع العربية، الثقافية للتنمية اخلامس التقرير .18
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  القياسيةأنظمة المعلومات والمكتبات والمواصفات 
  غوار عفيف 

  قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية جبامعة وهران  -أستاذ حماضر قسم ب
  
  :اإلطار النظري للدراسة  - أ

  :مقدمة
تعد أنظمة املعلومات واملكتبات من أهم الوسائل املرافق يف     

اجملتمع احلديث، فهي  تسعى  إىل توفيق بني اإلطار املهين اليت 
ا من مرافق تكنولوجية وآلية ختدمه والتوج هات احلديثة  املتصلة 

ورقمية سامهت بطريقة أو بأخرى يف حتديد املسارات املهنية احلديثة 
ا أنظمة املعلومات، ومن هذه التوجهات الفنية نسجل  اليت تتميز 
املعايري واملواصفات القياسية اليت أصبحت كعمود الفقري ألي نظام 

ذه ا لصورة غاية حقيقة للتواصل املعقول بني العمل املعلومات وهي 
  .املكتيب الوثائقي والتوجهات اجلديدة ألنظمة املعلومات 

إن املواصفات اليت نتكلم عنها يف هذا املوضوع، متثل ذلك اإلطار    
املقتبس من الدراسات العاملية املرتابطة املوجهة إلدارة وتسيري نظم 

نية اإلجراءات املهنية والتوجهات املعلومات واملكتبات، من حيث تق
اهلندسية الضرورية واملعتمدة من اجلهات العاملية اهلندسية واملواصفات 
القياسية، وتسعى املكتبات اجلامعية إىل مواكبة هذه التوجهات 
احلديثة خصوصا من ناحية املعايري املرافقة واملعايري التنظيمية ومنها 

زات اليت تساعد يف تطوير أهداف املعايري اهلندسية ومعايري التجهي
  . نظم املعلومات واملكتبات 

  .أسئلة الدراسة 
حناول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن جمموعة من       

م املكتبيني واملشرفني على  التساؤالت أو االنشغاالت اليت 
املؤسسات اجلامعية واجلهات املهتمة برتقية أنظمة املعلومات املختلفة 

  سها املكتبات اجلامعية وعلى رأ
  ماهي املواصفات املعيارية املقتبسة لألنظمة املعلومات واملكتبات

 الوثائقية واهلندسة ؟ الناحيةمن 

 الطرق املعيارية املتبعة يف هذه املراكز ؟ ماهية 

  مدى مشاركة أخصائي املعلومات واملكتبات يف املسامهة يف
 املرجوة ؟توصيف االحتياجات املهنية طبقا للمعايري 

 املتبعة يف هذا التوجه بالنسبة لألخصائي املكتبات  لياتماهي األ
  واملعلومات واملهندسني املعياريني ؟

  لتنظيم للفضاءات يف أنظمة املعتمد ماهو التوجه املعياري
  املعلومات ؟

  

  .اإلشكالية
إن املشكلة احلقيقة اليت تطرحها هذه الدراسة هي أمهية أنظمة    

واملكتبات واملواصفات القياسية، و حماولة سد النقائص  املعلومات
املوجودة على مستوى الدراسات الفنية من وجهة نظر علم املكتبات 
وباالستعانة بتوجهات املختصني الذي يشتغلون على اجلوانب 
اهلندسية والفنية اليت تعطي للفضاءات قيمة وهدف مملموس، 

ا فاملكتبات اجلامعية  تعيش العديد من ا ملفارقات الفنية املتعلقة حبيا
أو بتواجدها أصال فعمل املكتبات ومراكز املعلومات هو املقاربة 
ذا  واملقارنة الفنية، مع ماهو موجود حاليا يف أنظمة املعلومات فهي 
ا  تسعى إىل تدارك النقائص  تلك التوجهات السلبية اليت حلقت 

نعين 1979عليها سنة منذ  بيان املرافقة بني املؤسسة الوصية 
اجلامعة ، فرغم أن الدولة يف اجلزائر هي يف مهمة لسباق الوقت 
إلجناز العديد من املكتبات إىل أن التوجه اجلديد للمكتبات اجلامعية 
هو أقوى منوذج رغم أنه ليس هناك تصرحيات أو إعالنات مباشرة 
عن هذا التوجه وهو التخلي عن املكتبات الكليات واالهتمام 

املكتبات اجلامعية املركزية، فهل تراعي املؤسسات اإلجناز واملكتبات ب
اجلامعية التوجهات القياسية املهنية واهلندسية واحرتام الفضاءات 

  .واألثاث الالزم يف الوحدات الوثائقية املنجزة حديثا 
هل تركز أنظمة املعلومات واملكتبات على املواصفات القياسية يف 

ا؟تنظيم أقسامها وفض  ائا

  .أهمية الدراسة 
تعد املؤسسات املعلومات املنجز حديثا يف اجلزائر يف العشرية      

تعد من أهم ) م2010- م2000(األوىل من األلفية الثانية 
املؤسسات اليت أجنزت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف 

 أن مخسني سنة األخرية وهي بذلك تعد إجنازا رائدا يف املنطقة ، غري
هذا الربنامج اتسم بالتسرع واالرجتالية وقلة املشاورات بني املنجزين 
واملخططني  هلذه الربامج الذين يعاب عليهم هذه الندية يف أخذ  
قرارات اإلجناز، بعدم الرجوع للمخصيني الذين سوف يشتغلون على 
مستوى هذه الفضاءات مستقبال ، رغم توصيات اجلهات املسؤولة 

يع والوزارات القطاعية ومنها وزراة التعليم العايل ، فهذه على املشار 
الدراسة تساهم يف توضيح بعض املمارسات املهنية الواجب إتباعها 
من طرف أخصائي املعلومات يف مؤسسته  وتتبع اإلجراءات املعيارية 

  .اإلجيابية يف العمل وتنظيم الفضاءات وحدته الوثائقية 
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  .حدود الدراسة 
  :ود مهنية فنية وتقنية أساسية تتمثل يف مايلي لكل عملي حد

 تعاجل هذه الدراسة واقع قطاع واملعلومات يف :احلدود املوضوعية
املكتبات اجلامعية اجلزائرية التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث 

 .العلمي

 طبقت هذه الدراسة على املكتبة اجلامعية لغرب :احلدود املكانية
 يارات امليدانية اجلزائري من خالل الز 

  تعد الدراسة نظرية لعدة أسباب أن ليس هناك :احلدود الزمنية
انفتاح من طرف املهندسني واملؤسسات املقاوالت على البحث 
العلمي ،ولطبيعة املوضوع حيث أن القلة من املختصني يف 
أنظمة املعلومات  مايفقهون أمهية هذا الدور واإلسرتاجتية 

  .والنظريات املتبعة 
 :مي للدراسة و فهماإلطار ال -ب

  .مفهوم وأهمية نظم المعلومات اإلستراتيجية الدولية
إن األمهية الرئيسة لنظم املعلومات  هي توحيد اإلجراءات العملية    

على مستوى املنظمات العامة واملنظمات الوثائقية على وجه 
اخلصوص  هذه لتوجهات من بني التجليات املتعارف عليها بني 

صصني احملرتفني وان هذا التوجه قد ساعد حىت املؤسسات اليت املتخ
تعاين من نقص املوارد  املالية والتسريية على حماولة حماورة هياكلها 
ا التنفيذية وامليزانيات املخصصة على حساب السنوات  حسب، قدر
املالية أو الربامج املخطط هلا وأنظمة املعلومات من اإلسرتاجتيات 

ساد مفعوهلا بدخول العوملة املؤسسات واجملتمعات الدولية  املهنية اليت
وكان هلا تأثري كبري بدخول تكنولوجيا احلديثة ميدان املؤسسات 
املعلومات بعد قمة املعلومات اليت انعقدت يف سنغافورة سنة 

حنو جمتمع املعلومات ،أدت إىل اإلنفتاح بطريقة سريعة ومن 1985
اليت طبعت دخول هذه املسارات يف  بني هذه أهم التوجهات العامة

  .أنظمة املعلومات واملكتبات
حترك منظمات األعمال باجتاه األشكال العاملية للمنظمات "  

يتطلب استخدام أنظمة معلومات اسرتاتيجيه حتمل يف طبيعتها 
عنصر العوملة والدولية يف أدائها من خالل نقل وتبادل املعلومات 

على األعمال ذات األبعاد الدولية وتطبيق اسرتاتيجيه منظمات 
  املستوى املفاهيمي 

هي عبارة عن أنظمة تساهم يف ربط املنظمات أو الشركات ذات ...
اخلدماتية الواسعة واليت تتوسع  األعمال التجارية أو الصناعية او

أنشطتها لتشمل دول العامل أي أن أعماهلا تتسم بالعاملية مما يسهل 
ل واملسامهات التنموية العلمية والوثائقية اندماجها واجناز األعما

  )1( ".الدولية 

وعليه فإن املعلومات هي احد التوجهات اليت ذاع صيتها يف املرحلة 
األخرية وكان هلا هدف عامليا وتوجها قاد كل املنظمات واملختصني 
م جتارية اقتصادية مهنية أو فنية  يف كل الدول، مهما كانت اهتماما

مل مبراعاة  األطروحات الفنية اجملربة واملطبقة يف العديد يف مزاولة الع
من منظمات الدولية ومنها املكتبات اجلامعية العريقة مثل املكتبة 
اجلامعية جلامعة هارفرد، فاملعايري واملواصفات هي أحد األعمدة اليت 
تتشارك فيها أنظمة املعلومات الدولية وبالتايل وكأنه صار هناك 

للمؤسسات ذات الطابع البيداغوجية العلمي الرتبوية  مفعول اجيايب 
 والثقايف يف متابعة مثل هكذا مزايا اليت تقدمها األنظمة،

  .مبرارات استخدام نظم المعلومات الدولية
إن من املربارات اليت تشتغل عليها النظم الفنية يف أنظمة    

 :.املعلومات هي احلصول عدة تلك املزايا،على النحو التايل 

 الزبائن العامليني، - 

 .العاملية املنتجات -

 .التجميعيةاملنتجات  -

 .مرونة العمليات  -

 .املخاطرةتقليل حجم  -

)2(.النظامإمكانية املشاركة يف التسهيالت اليت اليت يقدمها  -
   

يعتمد نظام املعلومات الدويل على القابلة املرافقة اليت تتيحها 
األداء واخلدمة ،غري أن الشعور الفين   املنظمات الدولية على مستوى

املهين هو احد الروابط العلمية اليت حتدد املعايري أو اجملاالت اليت جتد  
الصفة اليت تتدخل فيهااملؤسسات الدولية من حيث النشاط أو 
اخلدمة اليت وتقرتح  على مستوى الوحدات واملنظمات واملؤسسات 

اجلامعية ،حيث هناك زبائن ومن هذه مراكز املعلومات واملكتبات 
عامليني موجودين يف كل بقاع العامل وبالنهج األجنلوسكسوين والفرك 
أوريب ،من حيث العاملية وفروع االنتماء واخلدمة أو امليول واالنتشار 
،ومن خالل تقليل حجم املخاطرة وإمكانية احلصول على معايري 

يت تزداد يوميا ومساعدات مهنية تساعد يف حل املشكالت العملية ال
حبكم ترابط جمال اخلدمة املتعلق باملعلومات واملكتبات وأنظمتها 
املختلفة املرتابطة مع العلوم األخرى والتفتح على التطور السريع يف 

  املرحلة األخرية
  .المنظماتدور نظم المعلومات في ترقية  

تعتمد نظم املعلومات على جمموعة معتربة من األسس يف دعم    
جهات املهنية املرتبطة مبعايري حيث يشدد العديد من اخلرباء على التو 

أمهية هذا الدور وقابليته الكتشاف كل عيوب اليت تعاين منها املنظمة 
ا يف عدة  النحو ،   واملسامهة يف تطويرها ومساعد

  الرتكيز املعتمد على الزبون. 
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  املستمرالتحسني. 

  االفرتاضيةاستخدام املرونة واملنظمات. 

  اإلبداع يف إدارة املوارد البشرية. 

  املناخ العادل للعاملني. 

  3( .التكنولوجيالدعم(
  

ومنه فإن املؤسسات املعلومات واملكتبات هي وحدات تنشط    
افرتاضات يف هذه التوجهات اليت تعد قاموسا أو مرجعية عامة 
تنتهجها أي مؤسسة مهما كان القطاع الذي تدين إليه وتتبعه وعلى 

و متسارع ألنشطة املكتبة العامة يف اجلزائر وتطبيق برنامج حن
مكتبة بلدية كانت الوحدات اجلامعية تنتعش وتتطور ببطأ 1450

لكن بتطبيق هذه املعايري وان كانت غري معروفة ومفهومة للعديد من 
العاملني املهنيني و  احملرتفني ،لكن كل الدراسات العليا اليت أجريت 

ارع يف املرحلة األخري يف اجلزائر على مستوى عايل على النحو املتس
ألنظمة املعلومات اجلامعية تشري إىل مسايرة النظم املواصفات 

  .املذكورة ولو بنقائص حمسوسة 
  .والمعلومات والمكتبات األنظمة الوثائقية:9
إن املعلومات واملكتبات تعترب وحدات فنية مرنة تتعايش مع كل    

على الساحة العامة و اخلاصة، أي يف اجملتمع اليت  املتطلبات املوجودة
توجد فيه الوحدة الوثائقية،تكون األنظمة احملرك الرئيسي لكل غاية او 
عمل  تكسب املؤسسات الرهان احلقيقي جيب عليها جمارات 
ذه  والتحصيل على املواصفات القياسية ألنظمة الوثائقية اليت تكون 

  :رتكز على الصورة منوذجا جوهريا عاما ي
 ، دليل اجلودة 

 ،وصف اإلجراءات اليت تتحكم يف املسار 

 ، مناذج العمليات حمددة بالتدقيق 

 ، مناذج املستندات املعدة إلنتاج الوثائق 

  4(السابقة،التسجيالت الشاهدة على اإلجنازات(  

لقد حددت عدة منظمات دولية اهلدف األمسى للمقاييس وهي     
يف منظمات األعمال خصوصا الوثائقية اليت  توحيد اإلشارات املهنية

تكون املعيار األمثل يف الرتويج لفكرة الوحدة والتكامل وزوال احلدود 
اجلغرافية  املهنية والعملية املوجودة أو اليت حتددها املعايري على العموم 
،واألنظمة الوثائقية تكون رمزا ثابتا تقيم من خالله أنظمة املعلومات 

امعية ،حيث يعطى التصور واالنطباع اإلجيايب والرمزي واملكتبات اجل
ملتتبعيها ومطبقي خصائصها مايكشف عن دقة يف احلصول على 
نتائج مشرفة تعود على اهلدف العام يف اجلامعة وهو تكون اإلطارات 

  .الكفئة واملوارد البشرية املرجوة 
 

  .أهمية مراكز المعلومات 
كز املعلومات يف وقتنا احلايل ماهي إال إن األمهية اليت تعنيها مرا      

مواصلة إىل تلك املسرية اليت كانت هلا يف كل احلضارات واألمم 
ا كانت متثل منوذج املعرفة العلم والتقدم وتطورت  السابقة حيث أ
باألساليب التقليدية املهنية والفنية املتعارف عليها علميا حىت 

املعارف واستمرارية أصبحت منارات مهمة للعلم واحلصول على 
ا منوذج رائد يف خزن تصيف وتقنني العلوم  العلم التارخيية حيث إ
واملعارف ليس للمرحلة اآلنية أي خدمة الطالب واجلمهور وإمنا 
لألجيال القادمة حفظا على خمزون البشرية من املعلومات واملعارف 

  :وتكمن أمهية هذا الدور يف هذه األسس حيث أن 
 .لومات تقوم بالسيطرة على ماينشر يف حقل التخصصمراكز املع-1

احلاجة إىل املعلومات أصبحت متخصصة فتطلب ذلك أن تقوم  -2
 .مراكز بتحليل املعلومات

مراكز املعلومات تقوم باإلحاطة باملعلومات املنشورة يف خمتلف  -3
 .بقاع العامل

الباحث مهما أويت من قدرة اليستطيع اإلطالع على كل  -4
  تاج الفكري العايل، فمراكز املعلومات هي اليت تقوم بذلكاإلن

مراكز املعلومات تقدم تلك املعلومة إىل فرد معني يف وقت معني -5 
  )5( .بعينهحلل مشكلة أو موقف 

ذه الصفة منوذج حقيقي للمؤسسة  وعليه فمراكز املعلومات 
املتواصلة اليت استفادت من كل تطورات احلضارة وكان هلا عدة 
إسهامات يف ترقية البشرية من التصورات الفنية التقليدية إىل ماهي 

 . عليه اآلن

  .أسس المعايير والمواصفات :11
إن املعايري واملواصفات القياسية ألنظمة املعلومات واملكتبات هي    

التوجهات الفنية اليت ظهرت وانتشرت بكثرة بعد احلرب العاملية الثانية 
تاج الفكري العاملي وكثرة التخصصات العلمية نظرا لتزايد حجم اإلن

،وبروز الدوريات العلمية كمصدر جديد ملخرجات األحباث اليت 
انتشرت بشكل مذهل يف كل بقاع العامل وكانت منوذجا وتوجها دفع 
العديد من املختصني إىل دق ناقوس اخلطر وحماولة التوحد بني 

مريكي الفضل يف ذلك اجلمعيات املكتبات العاملية وكان للنموذج األ
من خالل احتاد الدويل جلمعيات املكتبات وهيئة اليونسكو للرتبية 
والثقافة والعلوم حيث نسجل ذلك التطور والتالحم املتواصل بينهما 
يف إعداد املعايري ونشرها وإتاحتها للمشرتكني وإعداد الندوات 

ذه التوجهات املهنية  بط تسعى املنظمات الدولية لر "لتعريف 
من خالل بعث قياسات ،احلاجات املوضوعية ملراكز املعلومات 

بوسائل مهنية تساعد يف ،ومواصفات ختتص بربط النشاطات التقنية 
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التغلب على العراقيل الفنية من فهرسة وحتليل وثائقي وضبط 
  .)6(" الوحدات البيبليوغرافية

ب فاملعايري الدولية بني النموذجني هي إحدى التوجهات الواج
الوصول إليها من خالل التعاون واملشاركة بني املنظمات الدولية 
،ففي وثيقة املبادئ التوجيهية للمكتبات العامة اليت صدرت حديثا 

  " ب"ففي الفقرة 2001عن افال واليونسكو سنة 
ينبغي أن تصمم املكتبة العامة مبا يتفق مع املكتبات الوطنية "

بات املتخصصة واملكتبات القائمة واإلقليمية ومكتبات البحوث واملكت
إن املعايري الدولية حتتاج إىل توفري بني  )7("يف املدارس واجلامعات 

املعلومات الفنية اليت تشارك من خالل هلا يف توفري البعد املؤسسي 
للمنظمة الوثائقية خصوصا بالتوازي مع األنواع املختلفة ألنظمة 

. سالة أو التوجهاتاملعلومات ،حيث حتدد املعايري هذه الر 
  .أهداف أنظمة المعلومات:12.

تعترب أنظمة املعلومات من أهم املؤسسات الفنية اليت تعاجل فيها     
ا وأهدافها وترتكز كل نوع من أنظمة  أنظمة املعلومات مسارا
املعلومات باهداف على مستوى اخلدمة التوجه واحمليط الذي تعيش 

ة بإعتبارها إحدى احد املقاييس فيه على أساس أن التوجهات الفني
اليت تعاجل من خالهلا غايتها وتوجهات العملية حيث ترتكز على 

  : مايلي
  أن تكون حلقة وصل وتقريب املسافات الشاسعة بني املصادر

  .واملستفيد

 إىل احلصول على املعلومات بسرعة لكل مشكلة معينة  ؤديت
 .فتقدم امللخصات واملستخلصات

  تعريف املستفيد باإلنتاج الفكري املنشور بغري  إىلغايتها دف
 .األصلية، فتوفر الرتمجات اللغة

  دف إىل احلصول على الوثائق املطلوبة لتقدميها إىل املستفيدين
 )8( .وصول إليهاحيث يصعب ال

  .القياسية ألنظمة المعلومات أنواع المواصفات
ص هناك توجهات مهنية عديدة يف كل التخصصات إىل أن ختص

املكتبات واملعلومات أصبح منوذجا واقعيا لتلك التوجهات املرتابطة 
بعمل املواصفات احمللية اجلهوية والدولية ،حيث إن املعايري تكون هي 
احملدد األساسي واملرجعية الرمسية األوىل للمنظمة مث تأيت التوجهات 
التشريعية اليت تضبطها السلطات أو اجلهات املسؤلة عن الوحدات 

املواصفات تتجدد من مرحلة إىل أخرى لكن ميكن أن نسجل  ،ف
  .مناذج عن املواصفات القارة أو الثابتة يف أنظمة املعلومات 

  معايري خاصة باألعمال واألبعاد.  

 - معرفة كيفية تطبيق وضمان اجلودة.  

 - وسائل االختيار تسعى إىل تعريف الشركاء بأمهية
 .املطابقة 

 ت والتحكم يف أجهزة ووسائل طرق التعامل مع الفنيا
 .العمل 

  تسعى إىل توحيد لغة العمل  القياسية املصطلحات
  . واملفاهيم 

إن املوصفات القياسية من خالل هذا العمل تكون وحدات تدفع إىل 
االبتكار وحتديد مقاييس العمل والتوجه العملي ،والتعرف على نوع 

ماج العاملي ومن مث الذي تؤديه وختدمه املواصفة يسهل عملية االند
تتبع جل اخلطوات املهنية اجلديدة اليت تزكي عليها املكتبات ومراكز 

  .املعلومات وأسسها وخططها العملية واألهداف املسطرة منها
  الوثائقيةمواصفات. 

  املواصفات اآللية والتكنولوجية. 

  اإلداريةصفات ااملو. 

  القيم األخالقية املهنة. 

دولية أربعة أسس فنية اليت تنشط من خالهلا لقد حدد املنظمات ال   
املعايري وتكون بذلك قد حصرت التوجهات التنظيمية الواجب 
مرافقتها يف أنظمة املعلومات ، حيث إن العمل التقين الوثائقي هو 
منوذج حقيقي اليت تستغله املعايري فهو احد أهم العوامل اهتمام 

مث تلك .والدول النامية ومرافقة بني املختصني يف الدول املتقدمة 
التطورات التكنولوجية اليت طغت على عمل املنظمات واملكتبات 
بربوز العوملة واإلنفتاح التكنولوجي العاملي حيث تسعى املنظمات 
الدولية للتقنني الربجميات واحلواسيب والبوابات الفنية للمكتبات 

دف املنظمات يف اآلونة  األخري إىل االفرتاضية واإللكرتونية ،كما 
إدخال األنظمة اإلدارية التقليدية على املكتبات وهذا التوجه الغائب 
يف املؤسسات يف الدول النامية ومنها اجلزائر ، ومن ما حتدده املعايري 
ا املختلفة  الدولية هو ضرورة احرتام سلم األخالقيات املهنة وتوجها

و األدبية إن كان على الصعيد العمل واحرتام امللكية الفكرية 
والتحقق منها من خالل تصفح املقتنيات وحماربة التجارة املوازية 
للكتب اليت تطغى على بعض دور التوزيع واملوردين إلقصاء هذه 

 ...املمارسات السلبية اليت أصبحت تصرر بالعلم 

  .مجاالت العالقة لعلم المعلومات
أشواط إن علم املعلومات واملكتبات هو من العلوم الىت بلغت   

معتربة من النواحي خمتلفة ، فلم يقتصر تطور على  امليداين 
اإلبستمولوجي املعريف بل حىت من خالل املمارسات والتصورات 
العملية اليت أضافت اجلزء املتبقي، لقد شاركت مؤسسات املعلومات 
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بشكل واسع يف ترقية وتطوير نظم وميكن احتواء ظاهرة من خالل 
  :النقاط اآلتية 

  .املعلومات يف النظم االتصالية املعرفية اإلنسانية  نقل-

  .فكرة املعلومات املطلوبة -

  .فاعلية نظم املعلومات ونقل املعلومات -

  .للمعلوماتاملنتجني . العالقة بني املعلومات واملولدين هلا -

)9( .العالقة بني املعلومات املستفيدين منها  -
   

دة احلجج الضرورية هلذا التطور لكن فالكثري من املتتبعني جيدون عا
اليصفون معناه وال حيددون التوجهات الفعلية هلكذا العالقة ،فنقل 
املعلومات يف النظم االتصالية له عالقة بالشبكات وأنظمة االتصال 
احلديثة االنرتنيت واألنرتانات ،وتتميز أيضا بنوع املعلومات املطلوبة  

العالقة بني منتجني املعلومات  يف العلم املعلومات يبحث يف تلك
واملتصرفني فيها، وكذلك العالقة النهائية للمستفيدين من هذه 

 .  املعلومات يف احلالة النهائية 

  .المعايير الدولية إلدارة أنظمة المعلومات
مهمة املكتبات اجلامعية حتويل املعلومات الوثائقية إىل اجملتمع 

  .تائج املرتاكمةاجلامعي لتفادي ضياع، اجلهد عن الن
يف احلقيقة توجد ابعاد ومفردات لقياس اجلودة وميكن : أبعاد اجلودة 

  :حتديد األبعاد الشائعة منها على النحو التايل
  .يشري هذا البعد إىل اخلاصية السياسية يف املنتج: األداء.أ
وهي اخلصائص املكملة للخصائص الرئيسية واليت تضيف : الهيئة.ب

  .وج قيمة جلودة املنت
  .وتشري إىل االتساق يف األداء والثبات يف األداء: االعتمادية .ج
  متثل درجة تطابق املنتوج مع املواصفات  :المطابقة .د
تشري إىل معدل العمر االقتصادي  للمنتوج  قبل : المتانة. ه

  .االستهالك
تشري إىل اهليئة اخلارجية للمنتوج والشعور الذي تثريه : الجمالية.و

  .ستهلكلدى امل
تعرب عن درجة متكن اجملهز من فهم احلاجات : العاطفيالتقمص .ز

  .البشرية للزبون
ا قدرة اجملهز على منتوج خايل من العيوب:االحترافية.ح   .ويقصد 
تعين ضآلة مقدار الضرر الذي يسببه املنتوج بالنسبة : السالمة.ط

  .للزبون
يري واملواصفات مهمة املعا.درجة خلو املنتوج من العيوب:الكمال.ي

هو توحيد اجلهود واألعمال يف املنظمات الوثائقية املختلفة ومنها 
اجلامعية موضوع الدراسة ،فهي تسارع إىل مواكبة التوجهات 
التنظيمية آو اقتباس النشاطات من اإلدارة العامة ، وهذا يف كثري من 

األحيان حيث يشر اخلرباء العاملني على ضرورة  تتبع اثر التقيس 
الدويل املستنبط من الربامج التشاركية بني املعايري الدولية املعروفة 
وخصوصا اليت جربت يف عدد معترب من املؤسسات ذات 

 )10(.العالقة

 .المستويات التسعة لألنظمة المعلومات

   .أو اهليكل، ويتسم بالسكون باإلطاريشار إليه :املستوى األول
  .ة، ويتسم بأـنه مت تقديره سلفايشار إليه بعمل الساع:املستوى الثاين

  .يشار إليه بالنظم احلرارة اآللية، يتسم بالضبط الذايت:املستوى الثالث

  .يشار إليه باخللية، ويتسم باحملافظة الذاتية:املستوى الرابع

  .يشار إليه بالنبات، ويتسم أنه جمموعة من اخلاليا:املستوى اخلامس

  .ان، ويتسم بأنه ينظمه العقليشار إليه باحليو :املستوى السادس

يشار إليه باإلنسان، ويتسم بأنه يتحدث ويستخدم :املستوى السابع
  .الرموز

ويتسم بوجود اجتماعية،بالتنظيمات  إليهيشار :الثامناملستوى 
  االتصالوظائف وقيم 

يشار إليه بنظم ماواراء اخلربة البشرية ،ويتسم بأنه :املستوى التاسع 
  )11( .وراء املعرفة 

إن أنظمة املعلومات ختضع هلذه التصورات الفنية واملهنية اليت من 
خلها حدد اخلرباء نوعية املخرجات العلمية لتصورات املعلومات وهي 
ذه أساس منطقي يتسم باملرونة والتعقد يف نفس الوقت واملتتبع هلذه 
ا تقريبا إىل حد ما يف قاعدة غري ثابتة لنظم  اخلطوات جيد إ

  .لومات املع
  .الضوابط المهنية والتقيس 

إن املعايري احملددة ألنظمة املعلومات واملكتبات هي من األسس      
الثابتة يف املؤسسات ومنها املكتبات فهي خمتلفة متعددة ولكن مهمة 
إن وجدت املرافقة وااللتزام بالتطبيق ، فهي تكون صلبة ومرنة يف 

نقسم على التوجهات واحملاور حالة تكرار او مزاولة التطبيق فهي ت
 :اآلتية 

 ، معايري البناء واهليكل وتنظيم الفضاء 

  احلوادث، املخاطر، الكوارثإدارة 

  الصفقات،إبرام 

  اإلدارية،املعايري 

 ، املعايري اخلدماتية 

 ، املعايري البيداغوجية  

  .عوامل االهتمام بنظم المعلومات اإلدارية
إلدارية هي احد العوامل الرتقية إن االهتمام بنظم املعلومات ا   

والتطوير يف املكتبات اجلامعية ومنها تفعيل إرادة الرتقية والتغري إىل 
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ذا النموذج ،تكون املؤسسات املكتبات قد دقت  األحسن وهي 
أبواب التغيري والتطور من مصلحة إىل مؤسسة الفضاء اجلامعي 

 :وتشمل العوامل اآلتية 

ا تضخم حجم املكتبات وم -" راكز املعلومات، وزيادة عدد وحدا
  .األنظمة التقليديةيف التنظيمية على حنو عجز 

التطور املتالحق يف التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  -
هذه التكنولوجيا على حنو مكثف يف  ااستعماهلأدى 

  .املكتبات ومراكز املعلومات

ز زيادة التعقيد يف مهام ووظائف إدارة املكتبات ومراك -
املعلومات، نتيجة لتأثر املكتبة أو مركز املعلومات 
بالتغريات السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

  .والقانونية والتكنولوجية

احتدام املنافسة بني املكتبات ومراكز املعلومات يف  -
 .جماالت كثرية مثل تنوع اخلدمات وتسويقها

،باعتبارها مورد أمهية املعلومات وقيمتها يف  املكتبات  -
ا األساس يف التقدم والتطور والبقاء  اسرتاتيجي ،وأ

  .واالستمرارية
إن نوع املواصفات ميثل النمط العام ،حيث يقرتح متارين  -

تطبيقية ،قبل السماح هلكذا نوع من التداخل والتدرج مع 
  .عامل املكتبات والتوثيق

ذا أهداف متنوعة  املواصفات األساسيهذا النوع من  -
  .لغاية التقنية والتنظيمية للرصيدل

كل األنواع واجملموعات تقرتح يف هذا النموذج حسب  -
  .األمهية وحسب الطلبات واقرتاحات الرواد

هي احد العوامل األساسية  والتنظيميةإن األبعاد اهلندسية  -
 )12(."عمليةيف 

  .المعايير الفنية ألنظمة المعلومات
روافد اليت تغطي العمليات يف املعايري اهلندسية هي احد ال    

املنظمات أثناء عملية اإلجناز آو البناء مث التجهيز ،حيث حيدد 
ذا  املختصني اإلطار التقين الستغالل الفضاءات املصاحل والشعب و
نسجل أن احرتام هذه املقاييس قد جيلب لنا العديد منت الفوائد 

زيادة يف والتطور للمنظمة على سبيل اكتساب الفضاءات قيمة و 
استقبال الرواد واملستعملني إن أبقى العاملون على هذه املعايري 

ا و هلا إسهامات تعريفية لإلدارة والرواد مع  وحددوا هلا غايتها وصور
من أجل اخلدمة وإدامة عمر  هذه املستويات ضرورة احلفاظ على

س املؤسسة،فكثريا ماتلجأ املكتبات اجلامعية إىل التعرض هلذه املقايي
ا وخصوصيتها اليت تعود عليها املرتدون عليها وميكن أن  فتفيد صور

نسجل بعض املعايري على النحو التايل لتطور وإدامة املكتبات  
  ومراكز معلومات اجلامعية 

 قدما مربعا لكل طالب باملرحلة اجلامعية األوىل25فتقدر ب.  

 35 قدما مربعا لكل طالب دراسات العليا.  

 75 لكل عضو هيئة التدريس قدما مربعا.  

  جملد 15بالنسبة للمواد املكتبية، مربع واحد لكل 

  وهناك .قدم يف املستقبل لكل موظف 100فبالنسبة للعاملني
باملائة  مساحة من فضاءات القراءة ومجيع األعمال املرافقة 40

 )13(.والنشاطات

  2م/كغ250:محولة  أرضية لإلستعمال العادي  باملكتب 

 2م/ كغ600: اء األرضية  بالقاعة املفتوحةمحولة الفض  

  2م/كغ1200:محولة األرضية للرفوف املتحركة، 

 )AFNOR1986.( )14(توصيات   

  من املساحة اإلمجالية 5_2اىل1مساحة النوافذ تكون من
 للفضاء،

  باملائة من املساحة 8اىل 7إذا كانت اإلنارة علوية تكون من
 اإلمجالية ،

 م مع ترك 2,5اىل 2,2مساحة معتربة  جيب أن تأخذا لطاوالت
 م 1,5ممرات مبقدار 

  مرت ،1,5اىل 1الطاوالت الفردية فهي مبساحة 

  تتسع  أفقيةقاعات املطالعة اخلاصة باخلدمات املرجعية تكون
 دورية يف املرت،50إىل 

  15(" 87*87*56األثاث العادي(
   

تعترب املواصفات القياسية أهم منوذج تراهن عليه أنظمة 
ا ا ملعلومات واملكتبات ولقد جرت العادة يف الدول النامية أ

تعتمد علة املواصفات القياسية واملعايري يف إجناز املكتبات 
واملؤسسات وفق مايشري إلية املهندسني املعماريني ،ورغم أن 

إلن "املواصفات واملعايري املسؤول عنها هي مقاييس بناء فقط 
ن وضع املخططات املبدئية املهندس املعماري هو املسؤول ع

والنهائية للمبىن ،على أساس برنامج حمكم ،نتيجة عمله املرتبط 
  )16("باملعايري الثالثة ؛التنوعية ،التكلفة ،مدة اإلجناز

  :الخاتمة
أنظمة املعلومات واملكتبات هي وحدات أساسية يف     

 ماداالعت إدامتهاالفضاءات اجلامعية والثقافية والرتبوية ،ويستلزم 
العمل ووضع  املقاييسعلى التوجهات املعيارية املختلفة ،منها 

األثاث وتناسق املواصفات املهنية املقتبسة من النظم الدولية مع 
املواصفات  احمللي ، آوالتطورات احمللية للتنظيم والتشريع الوطين 
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القياسية يف قطاع املكتبات اجلامعية فهي ظاهرة عاملية جيب 
من أداء األعمال بصفة عادية ومهمة ،ومن إتباعها حىت يض

أجل ذلك تسعى املنظمات الدولية ألن تكون عاملية ،ومن هذه 
التوجهات ماهو موجود يف اجلزائر حيث إن هذه املراكز تسري 
فعال باملعايري واملواصفات بدرجات خمتلفة على حسب احلاجة 

إىل  واألقدمية واخلربات والرتاكمات اليت تزيد من فرص الذهاب
هذا النوع من نظم األعمال ،ولقد بادرت عدة جهات بالعمل 
باملعايري ولكن بصفة فردية من خالل اخلرباء كل يف اختصاصه 
املكتبات املعلومات اهلندسة واألشغال العمومية اإلدارات املركزية 

  ..للمنظمات الوثائقية 
 :الهوامش

مدخل : علومات اإلسرتاتيجية العمري ،غسان عيسى؛السامرائي سلوى أمني ،نظم امل.1
  .238،ص2008دار املسرية ،:اسرتاتيجي معاصر ،عمان 

مدخل :العمري ،غسان عيسى؛السامرائي سلوى أمني ،نظم املعلومات اإلسرتاتيجية . 2
  .239،ص2008دار املسرية ،:اسرتاتيجي معاصر ،عمان 

مدخل : رتاتيجية العمري ،غسان عيسى؛السامرائي سلوى أمني ،نظم املعلومات اإلس. 3
  .246،ص2008دار املسرية ،:اسرتاتيجي معاصر ،عمان 

4. Alain.rivetcermav ; Normes de qualité et Systèmes 
d’information ;paris : cnrs.fr4 ;voire  NF en ISO 9000, 
Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels 
et vocabulaire, Ed AFNOR, octobre 2005. 

التعاون والتبادل الدويل للمعلومات .حممد عودة عليوي ؛صباح رحيمة حمسن .1.2 .5
  68.67،ص ) ت.د(دار الزهران ،:،عمان 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،إدارة التوثيق واملعلومات ،املكتبات العامة .6
  .40،ص2003ت ث ع ،م ع :واملكتبات الوطنية يف الوطن العريب ،تونس 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،إدارة التوثيق واملعلومات ،املكتبات العامة . 7
  .40،ص2003م ع ت ث ع ،:واملكتبات الوطنية يف الوطن العريب ،تونس 

التعاون والتبادل الدويل للمعلومات ،عمان .حممد عودة عليوي ؛صباح رحيمة حمسن ..8
  68.67،ص ) ت.د(دار الزهران ،:
دار غريب :الفلسفة والتنظري يف علم املعلومات واملكتبات ،القاهرة .بدر ،أمحد  .9

 .63،61،ص2002للطباعة والنشر والتوزيع 

دار :عمان. نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية.جحيم الطائي،يوسف .01
  .77ص.2009.اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 2007دار الفكر اجلامعي:د ،فوزي ملوخية ؛نظم املعلومات اإلدارية ؛القاهرة أمح.11
 11،ص

عمر ،أمحد مهشري ،اإلدارة احلديثة للمكتبات ومراكز املعلومات ؛دار الصفاء . 12
  . 395،ص 2011؛

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،إدارة التوثيق واملعلومات ،املكتبات العامة  -13
  .37،ص2003م ع ت ث ع ،:كتبات الوطنية يف الوطن العريب ،تونس وامل

14. Introduction à la bibliothéconomie ; Deuxième 
partie ;Elisabeth Keller; Novembre 2008  

 دراسة ميدانية بالشرق اجلزائري ،:طاشور حممد ،مباين املكتبات اجلامعية يف اجلزائر.16
 .117،ص2006طينة ،جامعة قسن)أطروحة دكتوراه(
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  ...الصحافة المكتوبة صناعة، دور وتحديات  
 محفوظ يمينة
 د غالم عبدالوهاب
   كلية العلوم االجتماعية جامعة مستغامن

       
ّ                         إن  علم الفلسفة هو جمموعة أف      ، كار والتاريخ املتميز هو السرية 

إلنسان وليس علم احلياة نفسها ، وليست العلوم الرياضية هو قصة ا
، بل هي دراسة العدد والعالقة والشكل ي دراسة األشياء اجملسمةه

ا ولكنها تصدق على األشياء مستقلة عن هذه األشياء نفسه
هلذا منذ بدأ .  الصحافة هي كل هذه العلوم جمتمعة...  نفسها

عن مكان  بد له من البحثاإلنسان يسجل أفكاره وفلسفاته كان ال
ا أفكاره ، مرة نراه حيفر على املسالت ويكتب على وأدوات يطبع 

األرض ويعمل املقاييس على النهر وحيكي أخباره وتتحول إىل 
  ...أساطري

ائر يبدأ مع املرحلة يف اجلز   احلديث عن الصحافة املكتوبة    
يل على ، حيث ما إن  حط االحتالل الفرنسي الرحاإلستعمارية

أرض اجلزائر حىت بدأ يف إصدار نشرياته املوجهة إىل عموم الشعب 
متخفيا وراء أكاذيبه  ل توجيهه حنو أهدافه االستدماريةألج

ولكن بعد عقود من الزمن  ... باسم احلضارة والرقي" الشيطنية"
استطاعت اجلزائر انتزاع استقالهلا لتعرف مساعي كثرية  لتحسني 

بارها واحدة من أهم وسائل التعبري عن الرأي يف قطاع الصحافة باعت
أثري على احلياة اليومية اجملتمع املعاصر، ملا فيها من قدرة يف الت

، وأمهيتها تكمن أكثر يف درجة احلرية اليت متلكها يف نقد لألفراد
، فلهذا تعترب الصحافة من خطاء والتعبري عن مشاكل اجملتمعاأل

اطي يسعى إىل اإلزدهار لد دميقر األسس واألعمدة اهلامة ألي ب
مية من وإذا حتدثنا عن الصحف باعتبارها وسيلة إعال والتفتح،

، فهي تتميز عن غريها من وسائل وسائل اإلتصال اجلماهريي
ا على نشر املساحات الواسعة من املعلومات اليت  اإلعالم بقدر

ية ، وميكن  قراءة  الصحف شأن بقتعاجل األحداث اآلنية واليومية
ا املواد املطبوعة بالسرعة اليت تناسب القارئ ، كما ميك ن إعادة  قراء

ا والرجوع إليها يف أي وقت ويف أي أكثر من مرة، و  االحتفاظ 
   )1(.مكان

وظهور وسائل  ،إن انتشار وسائل اإلعالم على نطاق واسع    
جعل الكثري  يتساءلون عن ,اتصالية جديدة أكثر تطورا وتقدما 

ومدى ,الفعلي الذي تلعبه هذه الوسائل يف احلياة االجتماعية  الدور
باعتبارها مهنة .  تأثريها على األفكار والقيم واالجتاهات والسلوكيات

ورسالة وليست جتارة وال شعارات تتغري وتتبدل بتبدل األذواق 

،ولكنها عقل مفكر ومدبر له هدفه وغايته ،  وهي صوت خياطب 
  )2(.سؤولعقول الرأي العام امل

والصحافة علم وفن، قد يتبادر إىل األذهان ، أن هنالك تناقضا     
إذ كيف ميكن أن تكون الصحافة علما وفنا ،ويف  يف هذا العنوان،

وقت واحد ،فالعلم يتناول موضوعات خاصة بقوانني علمية حمددة 
، أو  حمددة ،بل خيضع لإلبداع الفردي،بينما الفن ال خيضع لقوانني

  )3(.خر ،إن العلم موضوعي والفن ذايت مبعىن آ

العمل فيها البد أن  فالبعض يرى أن الصحافة فن والراغب يف  
ويف يده القلم ،ويف رأسه  وأن الصحفي يولد ،يكون موهوبا

رون أن الصحافة مهنة  ، بينما يؤكد آخالفكرة،على حد تعبري بعضهم
لكنها كأي ، و اجملتمع حتتاج إىل إستعداد طبيعي، يف كسائر املهن

املعارف واملهارات ،والقيم ،اليت ميكن :  مهنة هلا مكونات ثالثة هي 
ا وتطويرها ،تعليما وتدريبا    .إكتسا

حافة إستعداد طبيعي، الص" :ين يقولون الصحافة فن يرون أنفالذ   
                       ً              ، ولكي يكون اإلنسان صحفيا  وجب عليه أن قبل كل شيء

تتوافر فيه املوهبة ،و الرغبة  يستجيب للنداء الصادر من أعماقه ،وأن
  ".امللحة ،يف مالحظة احلياة والناس 

أستاذ الصحافة واإلعالم _ " سليمان صاحل " كما يوضح الدكتور  
الدويل بكلية اإلعالم  جامعة القاهرة ،أن الوظيفة األساسية للصحافة 

و ما جعل الغرب يطلق عليها إسم هي حراسة مصاحل اجملتمع وه
ة اجملتمع وتتمثل هذه الوظيفة يف محاي ،watch dog "كلب حراسة "

" ) 4(، وحتاول تقدمي حلول ملشكالت اجملتمعمن اإلحنرافات والفساد
فأكرم  ها،عرف العامل املتمدن حقيقت ،الصحافة قوة معنوية عظيمة

دعها على أن هذه القوة كسائر القوى ،اليت أو  ،منزلتها ،ورفع مكانتها
اخلري واإلصالح أفادت فإن وجهت إىل  ،حليوياهللا يف هذا املعرتك ا

، وإن إستعملت يف وجوه األغراض والشهوات أضرت فائدة كلية
  )5(".ضررا كبريا

ا السلطة الرابعة يف الدولة       وملا كان ينظر إىل الصحافة على أ
،حرصت خمتلف التشريعات على تنظيم مهنة الصحافة لكي ال 

تقليل من شرف واعتبار األشخاص تستعمل هذه األخرية كوسيلة لل
ّ                         أو الدعوى الرتكاب اجلرائم، حبيث جر مت  تلك التشريعات كل ما                                
من شأنه أن يؤدي إىل ذلك، وبالتايل أصبحت الصحافة غري مطلقة 
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ومقيدة بواجب إحرتام حقوق الغري واملبادئ األخالقية واألمن 
  .)6(اجلماعي واملصلحة العامة للمجتمع 

قبل كل شيء ، مث موهبة واستعداد وفن وعلم ،  والصحافة رسالة  
وهي املهنة الصحفية إذا كانت صادها مكسورة ، وهي ما ينشر يف 

،والصحافة هي مجع    )7(  الصحف إذا كانت صادها مفتوحة
ا يف مطبوعات مثل اجلرائد ،  األخبار ونشرها ، ونشر املواد املتصلة 

و للصحافة ...  ت ،الكتب اجملالت ، الرسائل اإلخبارية ، املطويا
ا مرآة عاكسة لواقع  املكتوبة دور أساسي يف حياة اجملتمعات كو
م داخل اجملتمع، فهي تسعى لطرح مهومه و انشغاالته إزاء  حيا

فمهمتها اليوم , أصحاب القرار باعتبارها اللسان الذي يتحدثون به
ا, مل تعد تقتصر على نقل الواقع  و األحداث فقط إىل  بل تعد

تشكيل هذا الواقع ، من خالل جمموعة الوظائف اليت تؤديها يف 
ل حتسني أوضاع اجملتمع وتنميته خمتلف اجملاالت، و هذا من أج

النهوض به حنو األفضل، كما تعمل على إحاطة القارئ بكافة و 
وقد جتاوزت الصحافة ، كغريها من وسائل . جمريات األحداث اليومية

مبا أتيح هلا من إمكانيات تقنية _ يف أيامنا هذه اإلعالم اجلماهريية ، 
ما تعارف عليه _ متطورة ، ومبا اكتسبته من أمهية يف حياة الناس 

باحثو اإلتصال من وظائف تقليدية لتلك الوسائل ومع صعوبة حتديد 
ا مبثابة   " وظائف الصحافة ، نتيجة تعددها وتشابكها وتوسعها ،أل

للجماهري كي ترى " اركة مشرتكة كرسي إعرتاف مجاعي يتيح مش
وضعها اإلجتماعي فيه، أيا كان هذا الوضع إجيابيا أم سلبيا ،إال أنه 
ليس هناك ما مينع من حتديد الوظائف العامة للصحافة اليت تؤدي 

  )8(. دورها أثناء قيامها جبمع املعلومات وإعادة تشكيلها ونشرها
يات ، من القرن ، يف أواخر األربعين"  ال سويل" فقد حدد _ 

مراقبة البيئة احمليطة ، والعمل : العشرين ثالث وظائف لإلعالم هي
على ترابط أجزاء اجملتمع ووحدته يف مواجهة البيئة ، واالهتمام  بنقل 

توالت على تلك     )9(.الرتاث الثقايف عرب األجيال املختلفة 
ا باحثو آخرون ، مثل  "  تراي" الوظائف الالحقة ، اليت أسهم 

الذي " ديفيـــتو " الذي أضاف وظيفة التسلية ، أو الرتفيه ، ومثل  
"  شرام" أورد وظائف أخرى ، كالدعم واملساندة والتعليم ، ومثل 

الذي رأى أن الوسيلة اإلعالمية ، ميكن إعتبارها مروجا للسلع 
ا بذلك ، إىل الوظيفة واخلدمات التجارية بيننا كأفراد ، مشري 

 .اإلعالنية

كما أن الصحافة املكتوبة كمادة إعالمية تعتمد بشكل كبري على    
وأننا , ادة وباعتبارها األم بالنسبة لهباعتباره مستهلك هلذه امل,القارئ 

لنجد يف الصحيفة اخلرب عما حيدث يف العامل كما انه أحد عناصر 
وأحد حمددات جناح الصحيفة ,الدورة االقتصادية للمنتج الصحفي 

اتصال فعالة يف استمرارها و تطورها ، فالقراءة تعدت   وكونه قناة
ا حاجة إىل اعتبارها ضرورة يف هذا العصر احلديث ، والبد أن  كو
ندرك أن القراءة ال تقتصر على حتويل الرموز املكتوبة إىل رموز 
                                     ُ                     منطوقة فقط، وإمنا يتعدى ذلك إىل فهم ما ي قرأ ونقده وحتليله كي 

ليت من ضمنها تكوين العقل املفكر املبتكر حتقق القراءة أهدافها ا
فالقراءة ليست عشوائية بل هي تستلزم قدرات ومهارات خاصة 

  .ميكن صقلها وتنميتها
وإذا حتدثنا عن الواقع الراهن بكل تطوراته وتكنولوجياته ، فقد 

هل يمكن القول أن الصحافة :" تصادفنا إشكالية كبرية وهي 
هذه قضية جدلية ، تناولتها الكثري ؟ الورقية قد انتهت ؟ أو ماتت 

من األصوات من داخل املؤسسات املهنية يف الصحافة ، أو يف 
وسائل اإلعالم األخرى، كما تناوهلا بعض املستثمرين يف ميدان 
اإلعالم ، على جانب عدد من الدراسات من احلقل األكادميي 

قبل أن                             ً            فقد يرى البعض أنه ال يتخيل يوم ا ما يف املست     )10(.
ا أصبحت  تكون هناك صحيفة على طاولة اإلفطار الصباحي ، أل

وقد نشرت جملة ... عادة ستستوجب بقاء الصحف وعدم تالشيها 
من ": تقريرا عن الصحافة حتت عنوان " اإليكونومست الربيطانية " 

، ووصلت اجمللة إىل نتيجة مؤداها أن وضع  ؟"قتل الصحافة 
. ليس مصدر رعب كما يظن البعض الصحافة هو مصدر قلق ، و 

وقد أشار التقرير إىل أن العقود املاضية قد شهدت اخنفاضا يف توزيع 
الصحف يف الواليات املتحدة األمريكية ، وأوروبا ، وأسرتاليا ، 
ونيوزيلندا ، وقد أسهم األنرتنت يف تسريع معدالت اإلخنفاض يف 

" ية الصحيفة ا" واستشهدت اجمللة بكتاب. السنوات املاضية 
أي أقل من أربعني (   2043، والذي تنبأ أن عام " لفليب ميري

سيشهد آخر صحيفة ورقية يف الواليات املتحدة األمريكية ، ) عاما 
كته قراءة  ا  أحد القراء جانبا بعد أن تكون قد أ عندما يقذف 

 .هذه الصحيفة 

ايتها يف حتليله التنبؤ بسقوط الص" فيليب ميري " إستند     حيفة و
على أرقام التوزيع للصحف ، حيث ذكر أن العقود الثالثة املاضية 

ويرى .شهدت تراجعا يف التوزيع ، وبشكل منتظم يف نسب الرتاجع 
املهنيون أن األنرتنت هو السبب وراء هذا الرتاجع ، ولكن الواقع 
يشري إىل األنرتنت هو أحد هذه األسباب ، وليس السبب الوحيد 

، ى ماهي عليهأشار إىل أنه يف حالة بقاء نسبة اإلخنفاض عل وهكذا.
لى الرغم من ، وع2043فمن املتوقع أن تسقط الصحيفة يف العام 

، إال أن ميري يرى أن هناك فرصة مواتية أمام هذا التوقع التشاؤمي
ا ، إذا اعتمدت النموذج اإلقتصادي الذي  الصحف إلنقاذ ذا

مد على وظيفة املسؤولية اإلجتماعية ، والذي يعتيقرتحه يف كتابه
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للصحافة اليت جيب أن تكون يف املنتج األساسي للصحافة وليس 
أي أن منوذج التأثري أو النفوذ هو الذي جيب . األخبار أو املعلومات 

أن تسوق له الصحف ، وليس النموذج التجاري ، حيث كشف ميري 
ح التجاري ، وهذا عن عالقة إجيابية بني التميز الصحايف وبني النجا 

ما قاده إىل بناء منوذجه الذي حياول أن ينقذ به واقع الصحافة يف 
  .الواليات املتحدة 

                                                  ُ       ومع انتشار مفاهيم النشر اإللكرتوين بأنواعه املختلفة ،أ ثري قلق      
ماهو : واسع النطاق بشأن الصحافة املطبوعة وأصبح السؤال اآلن 

ة مجتمع التلفزيون والثورة مستقبل الكلمة المكتوبة في مواجه
التكنولوجية ثورة وسائل اإلتصال المتعددة وطرق اإلعالم 

 )11(السريعة ؟ 

ويف دراسة مسحية شاملة على عدد كبري من الصحافيني يف دول 
ا منتدى احملررين العاملي      World Editort Forum العامل قام 

، عربت األغلبية بالتعاون مع معهد زغيب الستطالعات الرأي العام 
عن تفاؤهلم الكبري عن مستقبل ) %85(الكبرية من احملررين 

الصحافة يف العامل ، ولكن نسبة حمدودة منهم رأت أن الصحافة 
الورقية ستظل هي املصدر األساسي لألخبار، على األقل خالل 

و تشري عدد من الدراسات إىل أن .السنوات العشر القادمة 
دون أن الصحافة ستكون أقل أمهية يف الصحافيني أنفسهم يعتق

احلياة العامة يف السنوات القادمة ، حيث أبان شولتز وفولكس 
Shultz «’paul ,Voakes 55 %   من عينة الدراسة من

الصحافيني أشارت إىل أن الصحافة ستكون أقل أمهية يف احلياة 
فقط  %4العامة األمريكية خالل العشر سنوات القادمة، وقد رأى 

الصحافة ستكون أكثر أمهية من الوضع احلايل ، وقد أوضح تقرير أن 
م ، إىل أن مجيع   2006سنوي عن حالة الصحافة األمريكية للعام 

  ) 12(: املؤشرات عن منو الصحافة هي مؤشرات سلبية 

  %3ــــــ إخنفضت أرقام التوزيع للصحف اليومية بنسبة حوايل 1
  .مقارنة بالعام الذي سبقه

خنفاض يف الدخل اإلعالين للصحف ، دون بروز أي إجيابيات ــــ إ2
تشري إىل إمكانية التحرك إىل تنمية مثل هذا الدخل األساسي 

  .للصحف
ــــ إخنفاض يف أسعار أسهم الشركات اإلعالمية يف سوق املال  3

م ،  2006عام  %13األمريكية حيث وصل اإلخنفاض إىل حوايل 
  .م 2005العام الذي سبقه يف   %20بينما كان اإلخنفاض 

ــــ إنعكست احلالة اإلقتصادية للصحافة على التحرير ، حيث 4
ا التحريرية  اجتهت بعض كربى الصحف األمريكية إىل ترشيد نشاطا

، بإغالق مكاتب هلذه الصحف يف بعض دول العامل ، وبدأ الرتكيز 
 .على األعمال واألنشطة احمللية

هل الصحافة اإللكرتونية هي من قتل :السؤال الذي يطرح هنا  إذن
الصحافة الورقية؟ و هل أن الصحافة اإللكرتونية أسهمت بشكل 
فاعل يف رصد القارئ  بكل ما حيتاجه من أخبار ومعلومات 

  بأشكاهلا املختلفة ؟
يبدو أن اإلجابة على هذا السؤال حيتاج إىل معرفة طبيعة املستفيدين  

ولكل جمتمع خصائص .تلفة فمن املعروف أن هناك جمتمعات خم
فالبد للتعرض إىل موضوع الصحافة .  قرائية ختتلف باختالفها

  )13(اإللكرتونية وأشكاهلا وهل هي املمثلة الشرعية  للطبعات الورقية ؟

وللخروج بنتيجة طبع أعداد غري متماثلة للصحف الورقية يف نقل   
صحف احلدث ولكن ماهو الوسيط الذي ميكن أن جيعل إدارات ال

أن تكون يف احلدث وليس تغطيته فقط؟ اجلواب عن ذالك هو 
استخدام شبكة اإلنرتنت لكي تكون وسيطا متوافقا  لذلك ، ولكن 
واقع احلال يشري إىل عدد من املعوقات اليت أسهمت يف تقليص 

  )14( :استخدام هذه الشبكة ومنها 
ية وتقدم ــــ أن أغلب الصحف العربية اليومية تدير مواقع إلكرتون1

  .صورا وأخبارا مت نشرها يف الصحيفة املطبوعة وكتبت خصيصا هلا
  .ــــ ضعف فعالية إدارات التحرير العاملة يف الطبعة اإللكرتونية2
  .وين إال بعد صدور اجلريدة بساعاتــــ ال يتم حتديث املوقع اإللكرت 3
 ــــ ضعف التقنيات املستخدمة يف معظم املواقع ومنها استخدام4

  .حمركات البحث والربامج اخلاصة باسرتجاع املعلومات 
ــــ قلة عدد املستخدمني العرب لشبكة األنرتنت مما قلل من اندفاع  5

، فعن نسبة  دة مسامهتهم يف النشر اإللكرتوينالناشرين العرب لزيا
من ) %1(املستخدمني من العرب لشبكة األنرتنت رمبا يتجاوز 

مليون ، وهذا  %3,5امل أي حبدود جمموع مستخدميها عرب الع
يفسر معاناة الصحافة اإللكرتونية من ضعف التسويق بالرغم من 

  .تواجدها الكبري على الشبكة 
وأمام هذه احلالة ماذا على الناشرين العرب تقدميه ، أو ماهي      

  : الرؤية إزاء هذا احلال ، ويظهر أن هناك توجهني هلذه اإلشكالية 
وقد ظهر جليا من خالل إصدار نسخ إلكرتونية  :التوجه األول 

صماء من الصحف املطبوعة بأقل التكاليف ودون دخل يذكر مع 
اإلشارة إىل أن للصحيفة موقعا على شبكة األنرتنت يقوم بدور 
التواصل مابني الصحيفة وقراءها أينما كانوا وقد أظهر حبث أجرته 

قع يهتمون مبا تنشره من زوار املو  %10جريدة البيان اإلمارتية أن 
  .عن معلومات جديدة %90اجلريدة بالطبعة الورقية يف حني يبحث 
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  )Portals(فيتمثل ببناء أشبه مايكون بالبوابات : أما التوجه الثاني 
) أرابيا أو الين( الشاملة يف العامل العريب بدءا من الشبكة العربية 

قوس ( و ) نسيج (و ) بالنيت أرابيا ( ومرورا بوابات تطل علينا مثل 
، فضال عن عدد من املواقع اليت تقدم اخلدمات نفسها مثل ) البوابة 

وغريها ، وأن ) آراب فسيتا(و ) اين(للربيد اإللكرتوين و) مكتوب (
ا ال تنحصر يف تقدمي  أهم ما مييز هذه البوابات  الشاملة أن خدما

من  آخر األخبار على مدار الساعة ، بل تقدم معلومات أخرى
خالل عدد من حمركات البحث كالنقاشات الساخنة واملنتديات 
السياسية واإلقتصادية والرياضية وتقدم معلومات عن خدمات كثرية 
ا تقدم  حيتاجها املواطن العريب وأهم ما مييز هذه البوابات الشاملة أ
                                                   ّ   لزوارها  معظم ما حيتاجونه من معلومات وخدمات من خالل حي ز 

  .تفاعلي واحد
 أن على جنزم ألن مبكرا يزال ال الوقت                   ّ على كل حال رمبا  إن       

 تكميلي بدور تقوم الصحافة املكتوبة، أم ألغت االلكرتونية الصحافة

 تتمتع الورقية فالصحافة. لألقوى والبقاء صراع حالة يف مها أم هلا

 مل فهي القارئ، لذلك نفسية على كبري أثر له الذي امللموس بالطابع
 على والدليل االلكرتونية الصحافة منافسة من ختشى وال شاطهان تفقد

ا غري  :مايلي بالزوال مهددة أ

 لزيادة أسعاره ارتفاع بدليل الصحف طباعة ورق على الطلب يقل ـــ مل

 .عليه الطلب

 الصحف طباعة آلالت املنتجة باملصانع جيري ما على اطلعنا لو

 لوجدنا

 فيها ترتفع متطورة معدات اىل وصوللل األحباث يف كبرية استثمارات

 اإلمكانيات

 .امللونة الطباعة وجودة والسرعة

 خاصة بعوامل الرتباطها يزداد الورقية الصحيفة على اإلقبال أن ــــ كما

اإللكرتونية ال تعين انقراض  الصحافة فان وعليه جمتمع، بلد وكل بكل
ا خيار آخر للمستهلك وليس بد ال عن الصحافة الورقية بل أ

  )15(الصحافة املطبوعة

االلكرتونية رمبا تكون  الصحف  شبح إطار يف من جهة أخرى و
  منافسة للصحف الورقية أو

 يف مكملة هلا حسب رأي علماء االتصال واليت هي أيضا ستأخذ 
 شاشات على نراه الذي احلايل غري الشكل آخر شكال املستقبل

 نايت مؤسسة خرباءأحد  "فيلدر روجر"يتوقع حيث اآليل احلاسب

 الكرتونية  متزج مطبوعة املستقبل جريدة تكون أن األمريكية رايدر

 الوسائط تعطيها اليت الكاملة باحلركة املطبوعة للجريدة التقليدي املظهر

 جهاز على اسرتجاعها يتم حبيث والصوت الفيديو لقطات املتعددة من

 وبالتايل اإلخباري القرص عليه يطلق حبجم اجمللة حممول عرضي

 األسطوانات مثل صفويا وحمدودا الورقية اجلريدة إصدار سيصبح

  .اآلن السينما دور إيل الذهاب أو والفونوغراف التقليدية
 الذي الوقت يف حمدودا تدرجييا أصبح الورقية اجلريدة إصدار أن مبعىن  

 جتسد جديدة صحف لظهور متهيدا االلكرتونية اجلرائد ازدهرت فيه

 حمتويات حتديد يف الشاملة احلرية أين للقارئ القراء، دةجري مبادئ

 جمتمعات يف إال هذا السيناريو ازدهار يتوقع وال بنفسه الصحيفة

 أو بعد املعلومات، ما جمتمع اىل املعلومات، جمتمع مرحلة جتاوزت

ومتتاز  .اجلزائري كاجملتمع جمتمع يف يتحقق بعد مل ما وهذا االفرتاضي
ية بعدد من املزايا اليت تعطيها أمهية خاصة الصحف اإللكرتون

  )16(أمهها
ــــ لقد حققت هذه األنواع من الصحافة إمكانيات أكرب وأفضل من 
الصحف الورقية التقليدية يف النقل الفوري لألخبار واألحداث ، 
ا وتعديل نصوصها ، يف أي وقت وساعة من اليوم  ومتابعة تطورا

  .لتايل ،من دون انتظار حلول اليوم ا
ـــ كذلك فقد متكنت الصحف اإللكرتونية من التنقل عرب حدود 
الدول والقارات من دون رقابة أو موانع أو رسوم ، بشكل فوري 

 .وزهيد التكاليف،بل وجمانا يف كثري من األحيان

عموما ، فإنه يتطلب البث اإللكرتوين للصحف اإللكرتونية عرب 
بكثري مما هو مطلوب إلصدار شبكة األنرتنت إمكانيات مالية أقل 

 .صحيفة ورقية

ـــ توفر الصحافة اإللكرتونية فرصة حفظ األعداد السابقة من خالل 
حيث .أرشيف إلكرتوين سهل اإلسرتجاع وغزير مبواده احملفوظة 

يستطيع الزائر أو املستخدم أن يفتش عن تفاصيل خرب ما أو حدث 
قياسية تفوق التحري ما ، أو أن يعود إىل مقاالت قدمية ،وبسرعة 

 .عن مثل تلك املعلومات واألخبار عرب األرشيف الورقي التقليدي 

ولذلك توجب مراجعة كل قوانني اإلتصاالت للتماشي مع التنافس 
اجلديد والتقنيات الالزمة للقرن الواحد والعشرين ، وألن الكثري من 

وابل األخبار واملعلومات العمومية االخرى تنقل عرب التلفاز والك
وخطوط اهلاتف وشبكة احلواسيب من الضروري احملافظة على مسار 
جودة حرية الصحافة واإلعالم حبيث تظل عالية يف عامل تتغري فيه 

  . )17(املعلومات بسرعة
يقول بعض خرباء اإلتصال أن وسائل اإلعالم الغربية قد جنحت إىل 

ارئ أو املشاهد حد كبري  يف مترير كثري من اآلراء املسبقة إىل ذهن الق
أو املستمع الغريب ، وغرست كثريا من الصور املشوهة يف ذاكرته 
وعلى النقيض من ذلك فإن صحافة البلدان  العربية مل تتوصل إىل 
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إقناع الرأي العام الداخلي واخلارجي على حد سواء بصحة كثري من 
              )18(. احلقائق اليت ال خيتلف إثنان حوهلا 

صدد تطرح مركزية الصحافة يف السياسة والثقافة ، ويف هذا ال
ومصاحلها االقتصادية والوظيفية أسئلة عن حدود الصحافة 
ا يف أطر أكثر مثالية ، ومن هذه األسئلة كيف يستطيع  واستخداما
الصحفيون حتديد حدود منطقة االتصال اجلماهريي عن غريها من 

عليه من مثل هذا  أنواع االتصال اجلماهريي ؟ ما الذي  حيصلون
العمل ؟ هل حيافظ الصحفيون على نوع من السيطرة على املنتج 
اإلعالمي وتقييم األخبار؟ كيف يتمكن الصحفيون من احلفاظ على 

   )19(مفهوم ثابت عند اجلماهري حول مصداقيتهم وسلطتهم ؟
فلماذا نجحت صحافتهم في إقناع الجمهور بصحة اآلراء 

  ي إثبات الحقائق ؟ المسبقة وفشلت صحافتنا ف
مثة بدون شك عوامل كثرية تكمن وراء جناح اإلعالم الغريب يف حتويل 

  :إىل حقائق ثابتة عند اجلمهور الغريب ولعل أمهها "املاقبلية " اآلراء 
إستغالل جهل القارئ العادي مبختلف مكونات األشخاص : أوال 

  أو الشعوب
تشويهها أو تقدميها من أو احلضارات اليت جيرؤ اإلعالم الغريب على 

فضيق دائرة .خالل اإلشاعات أو بعض الصور الكاريكاتورية 
معلومات اجلمهور الواسع يشكل درعا تعوذ به وسائل اإلعالم لرتسم 

 .ماشاء هلا من الصور املزيفة

ا وسائل اإلعالم الغربية لدى مجهور : ثانيا  رصيد الثقة اليت حتظى 
ير رسومها املزيفة عن العامل الثالث ، ولعل القراء ساعدها  كثريا يف متر 

انعدام الثقة بني صحافة العامل النامي من جهة ومجهورها من جهة 
أخرى هو الذي حال دون توصل اإلعالم النامي إىل إثبات احلقائق 

 . اليت ال حتتاج إىل إثبات

لكن رغم هذا وذاك يبقى السؤال مطروحا ريثما نجد جوابا      
وريثما يولد ...نعة وواضحة يتقبلها العقل الجزائريأو إجابات مق

حينما " كاستروا "ذالك الصحفي الذي لطالما أخاف الزعيم 
 من أرتعش ولكن بوجهي فتحت إذا جهنم بوابة أخاف ال:"قال 

  ...." صحيفة محرر قلم صرير
  : الهوامش

لقاهرة ،مركز جامعة ا"نظريات اإلعالم "حسن عماد مكاوي ،سامي الشريف،ــــ  1
  .47،ص2000،)القاهرة(م املفتوح،  للتعلي

 )عمان(،،دار الفرقان للنشر والتوزيع "مائة سؤال عن الصحافة "ـــــ طلعت مهام ، 2
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  مهارة القراءة في ظل التقنيات الحديثة عند الطلبة الجامعيين ودور المكتبات في تفعليها
  محمدي نادية

  -مستغامن –جامعة عبد احلميد بن باديس  -قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم االجتماعية
  

 : مـــــــقدمـــــــة 

يعد الكتاب املقياس األول، الذي يقاس به عقل اإلنسان وتطور 
وهو موروث لألمم وركن ركني يف كيان كل . معرفته عرب الزمان

معرفة ،اليت ينهل منها  كل حضارة، لكنه مل يعد املصدر الوحيد لل
فالكتاب املطبوع  كوعاء ورقي  من الطلبة الدارسني والباحثني، 
بداية من عقل وثقافة الكاتب : تقليدي، مير بالعديد من املراحل

وانتهاء بنسخه وطباعته على الورق، فلقد أصبح له منافسني من 
ه حيث  مكان وجوده  واحليز  الذي يأخذه وحىت من خالل  قراءت

الكتاب الورقي :                    ّ                      ،اآلن أصبح جلمهور القر اء  اإلختيار  بني شكليه 
ّ                                    واقع يفر ض على الوسط اجلامعي ضرورة  ال مفرها  واإللكرتوين فال        

                             ّ                                  هي عمليات القراءة، يف ظل التقن يات احلديثة والتطور االسريع واهلائل 
لوسائط القرائة، اليت انتشرت ووصلت إىل ما هي فيه  اليوم من تنوع 

وهذا يعد عامل  تشابك، يف مصادر املعلومات شكال ومضمونا،م
مهما وإجيايب تفعيال للعمليات القرائية لدى طالب اجلامعة بصفة 

وجعلها مهارات ،من خالل ما يتاح هلم من  خاصة لتنميتها،
ّ                              واملعروف أن  الستخدام الطالب للمكتبة  مهما . معلومات ومعارف          

يعد أحد مؤشرات عملية القراءة،   كان نوعها تقليدية أو إلكرتونية
فحني يبقى مقياس مدى مهارات الطالب يف مقروئيتهم، أمر يتطلب 
ّ                              من ا النظر وبشكل جد ي يف ظاهرة ضعف أو عزوف الطالب                 ّ  

وهل له بدائل عن القراءة  اجلامعي عن القراءة يف الكتاب الورقي،
ّ               لكي يتح صل  على املعرفة       ..  

ّ   يف التعامل  مع الطلبة ، و التعر ف  وعلى ضوء مالحظاتنا  وجتربتنا                               
م  ،وتقييم أعماهلم  اليت هلا ارتباط  بفعل القراءة  على  سلوكيا
جاءت دراستنا امليدانية  لإلجابةعلى تساؤالت هلا عالقة ، بواقع  
القراءة عند طالب جامعة مستغامن كعينة؟ وهل التغريات التكنولوجية  

أثرت على فعل القراءة  أوهي من   احلديثة يف مصادر املعلومات منها،
بني أحد األسباب اليت دفعت هؤالء الطلبة إىل ظاهرة ضعف القراءة  
لدى طالب جامعة والتوجه إىل وسائط أخرى بديلة لعلهاالكتب 
إلكرتونية بوجه خاص ملا هلا من مميزاتكسهولة املنال، وقل التكلفة وال 

ا هو واقع القراءة الكتاب م :السؤال الرئسي يكمن يف! ـخذ وقتا كثريا
املطبوع يف فضاء املكتبة  اجلامعة مادام هنـاك أي  إختيـــار الكتـــــاب 

  اإللكرتوين كبديل للكتاب الورقي بشكل خاص واملصادر األخرى 

بشكل عام؟ وهلذا أصبح ناقوس اخلطر يدق لظاهرة عزوف الطلبة 
جاءت دراستنا ، ولذا ..تفحصةعن القراءة إذا نظرنا إليها نظرة م

حىت نكشف األسباب أو العوامل وراء هذه الظاهرة  االستطالعية،
؟لعلنا جند هلا  بعض اإلجراءات اليت، قد تلقى صدى إجيابية  هلذه 

ا مسؤوليتنا مجيعا   .الفئة احلساسة واليت تتطلب منا كل االهتمام أل
، بعض العناصر األساسية مثل  م فضاء تعلي:                   ّ                          بداية سنحاول أن نبني 

                                      ّ    ومصادرها ومميزات  القراءة إىل أنواع القر اء،  وتفعيل عملية القراءة،
أردنا معاجلتنا هلذا باملقابل . وغريها من األمور ذات االرتباط

 ومهارة     ّ       حىت نل مس فعل إستطالعية، املوضوع، أن  تكون  ميدانية
 م االجتماعية جامعة مستغامن، و القراءة عند طالبنا يف كلية العل

العينة من   85إسرتجعت منها االستبيان من نسخة  400وزعت   
املمثلة كانت عشوائية من خمتلف املستويات والتخصصات يف شعبة 
العلوم اإلنسانية،مل أستطع  اسرتجاع  أكرب عدد، رغم إعالمي الطلبة 

ا يف ما نقدم علي   اليت اجلداول يف  البحث ممثل  هألمهيتها وضرور
  .تعاجل املعطيات 

  :عريف المكتبة الجامعية وأهميتهات. 1
املكتبة اجلامعية، باملفهوم العلمي احلديث هي إحدى املؤسسات 

وال يقل .                      ً      ً     ً                     الثقافية اليت تودي دورا  علميا  هاما  يف جمال التعليم العايل
هذا الدور يف أمهيته وضرورته عن أي دور آخر ميكن أن تقوم به أية 

عي، فاملكتبة اجلامعية هي مؤسسة علمية أخرى داخل احمليط اجلام
مؤسسة ثقافية وتثقيفية وتربوية وعلمية تعمل على خدمة جمتمع معني 
من الطلبة واألساتذة والباحثني املنتسبني إىل هذه اجلامعة أوالكلية 
ا يف دراستهم  أواملعهد، وذلك بتزويدهم باملعلومات اليت حيتاجو

ة املعلومات األخرى وأحباثهم، من الكتب والدوريات واملراجع وأوعي
ً            بعد تنظيمها وتصنيفها وفهرستها وتكشيفها تسهيال  للوصول إىل                                             
ا جزء أساسي ال يتجزأ وال ميكن االستغناء عنه  املعلومة املطلوبة إ

ميكننا و دون مبالغة أوحتيز القول  )1(من املؤسسة العلمية التابعة هلا
األستاذ على فبينما يعمل . بأن اجلامعة هي أستاذ وطالب ومكتبة

نشر العلم واملعرفة يقف الطالب يف حمراب اجلامعة يتلقى العلم، 
وتقف املكتبة من ورائهما تعمل جاهدة على توفري مصادر العلم 

  .واملعرفة لكل منهما
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 :أهداف المكتبة الجامعية.2

ا ورسالة  إن أهداف املكتبة اجلامعية هي أهداف اجلامعة ذا
سالة اجلامعة، اليت ترتكز يف التعليم العايل املكتبة جزء ال يتجزأ من ر 

واإلعداد الثقايف والرتبوي والعلمي، وخدمة اجملتمع وتزويده بالكوادر 
وإذا كانت اجلامعة تضم أجهزة . الالزمة مبختلف االختصاصات

ومؤسسات كثرية ختدم األغراض العلمية والتعليمية والبحثية فليس 
     ً                   رتباطا  بالربامج األكادميية هناك جهاز أو مؤسسة جامعية أكثر ا

و املكتبة  ليست جمرد خمازن للكتب . والبحثية للجامعة مثل املكتبة
والدوريات وأوعية املعلومات املختلفة، بل هي أداة ديناميكية فعالة 

  .من أدوات التعلم والتعليم، والثقافة والتثقيف، والرتبية والتنشئة
بالثقافة املكتبية األساسية  تزويد الطالب والدارسني و الباحثني ، -

لتمكينهم من الوصول إىل االستفادة املثلى من مقتنيات املكتبة 
ا   .وأوعية معلوما

تطوير العمل املكتيب، وحتسني األداء الوظيفي واإلعالمي  -
 .والتوثيقي

دراسة املستفيدين من اخلدمات املكتبية، أي القراء، مبختلف  -
م ال م، ومعرفة اجتاها م فئا م وحاجا دف تلبية طلبا قرائية، 

 .املعرفية واملعلوماتية على أفضل وجه

هذا عدا عن وظائفها الوطنية واالجتماعية والسياسية والرتبوية، اليت 
علىاختالف األجهزة .ال يتسع اجملال اآلن لذكرها واحلديث عنها

األول واهليئات اليت تشكل بنية اجلامعة، حتتل املكتبة اجلامعية الدور 
من حيث ارتباطها بأهداف اجلامعة ووظائفها، وكذا بالربامج العلمية 

فهي ترصد كل أشكال اإلبداع والفكر . والبحثية اليت تسطرها اجلامعة
البشري لتنظمه وتسخره يف خدمة الطلبة واألساتذة والباحثني مع 
ضمان كافة التسهيالت والظروف لإلفادة املثلى من هذه 

ا، فرسالة املكتبة هي وتستمد .املصادر املكتبة أهدافها من اجلامعة ذا
  : نفسها رسالة اجلامعة، وعليه فهي تسعى لـتحقيق ما يلي

 تساعد يف نقل املعرفة والرتاث الفكري العاملي إىل اجملتمع اجلامعي؛* 

 تنمي عادة القراءة وإتاحة فرص التعليم الذايت *

 علميتلبية وتسيري وسائل ومتطلبات البحث ال *

 توفري الببليوغرافيات واملصادر املرجعية املختلفة للمستفيدين *

م، ليس فقط تثقيفهم بل  * خدمة جمتمع املستفيدين ومساعد
بإعطائهم للمعلومات الدائمة ونشاطات التكوين املستمر، يف كل 

 )2(اجملاالت والتحصيل العلمي واملعريف

وذلك باالطالع  نقل املعرفة من جيل إىل جيل ومن مكان آلخر*
على حمتويات املكتبة ألن جمرد احلفاظ على املعرفة يف بطون الكتب 
أو حفظ الكتب نفسها من التلف أو الضياع ال ينفع اإلنسان وإمنا 

نشر هذه املعرفة واستخدامها يف تعليم اجليل اجلديد ليتوىل دوره 
  )3(القيادي يف اجملتمع هو اهلدف األساسي

  :مركز لتعلممهارة القراءة المكتبة  الجامعية 
 ّ                                                       ظل ت املكتبات اجلامعية تعتمد على أوعية املعلومات التقليدية  
املتتمثلة يف املواد املطبوعة من كتب و نشرات و جمالت يف تقدمي 
ا، و سوف تظل هذه املواد ،هي األساس  للمجموعات   خدما

تمد  على باملكتبة  اجلامعية  لفرتة  من الزمن، حيث هذه األخرية، تع
بل  : الكلمة املكتوبة،  اليت ال  حتمل  لقرائها معرفة و تثقيفا فحسب

جتعله  يفكر  أيضا، إال أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حيقق 
خالل النصف الثاين من هذا  القرن أضاف وسائل  اتصال  حديثة 
يسرت  نقل  املعرفة  واملعلومات ونشرها  على نطاق واسع من 

وعية غري تقليدية  تعتمد على حاستني السمع والبصر خالل أ
واستخدمت هذه األوعية اجلديدة كوسائل اتصال تعليمية وحرصت  
كثري من اجلامعية على االستفادة منها يف حتقيق أهدافها التعليمية 

ا حبيث .والرتبوية وعلى املكتبات اجلامعية  أن تزيد و تطور من خدما
ة املعلومات من مطبوعة وغري مطبوعات  تقتين استخدام خمتلف أوعي

ا املقابلة كافة االحتياجات واألغراض  التعليمية  وتوظف استخداما
أمحد  عبد اهللا العليو بذلك أصبحت املكتبة اجلامعية  )4 (والرتبوية

مركزا للمصادر التعليمية و وسيلة للتعلم يف الوقت ذاته لذلك أطلق 
درسية الشاملة ملا اشتملت عليه من املصطلح احلديث على املكتبة امل

مواد مطبوعة وغري مطبوعة مبا يف ذلك املواد السمعية و البصرية 
  .واملكتبة كوسيلة تعليمية. اخل..واجملسات واخلرائط 

ّ         يبني  مكان القراءة املفض ل للطلبة:1اجلدول                  ّ     
  مكان آخر  البيت  املكتبة

,1721٪ 75,29٪  9,41 ٪  
ّ  أن  1 املالحظ على اجلدول  معظم الطلبة يفضلون القراءة فب  

٪ للعدد اإلمجايل لكل العينة يف ، وقد ترجع 75,29البيت بنسبة 
أسباب ذلك إىل عوامل توفر الراحة و اهلدوء ، إذن علينا إدراك أن 
ا و  املكتبة كجهاز به خلل ما يف أداء مهامه، أال وهو تقدمي خدما

ذه  اإلجابة على تساؤالت مستفيديها ووضع  برنامج خاص 
ا    .العمليات املوكلة إليها ،و لعلها عملية القراءة يف فضاءا

 :المكتبة الجامعية معيار لتقييم الجامعة.. 2

املكتبة اجلامعية ضرورية للمجتمع اجلامعي ملا تقدمه من دعم للربامج 
وتوسيع جمال االهتمام واالطالع وتطوير املكتسبات العلمية 

ا واملهارات الفكرية للب مؤسسة ثقافية علمية "احثني، وذلك لكو
تعمل على خدمة جمتمع من الطلبة واألساتذة والباحثني، وذلك 
م وأعماهلم من الكتب  ا يف دراسا بتزويدهم باملعلومات اليت حيتاجو
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والدوريات واملطبوعات األخرى إضافة إىل املواد السمعية والبصرية 
)5(."وتسهيل استخدامهم هلا

فيصل عبد اهللا حسن ونظرا احلداد،  
ألمهية املكتبة اجلامعية والدور الذي تؤديه ، فقد حازت على 
االهتمام املطلوب والنظرة احملرتمة، وأصبحت واحدا من مؤشرات 

كما هو احلال "احلكم على اجلامعة ومستوى التكوين والتأهيل فيها 
  .يف الواليات املتحدة األمريكية 

املقومات اهلامة يف تقييم اجلامعة فإن املكتبات هي أحد     
ا،ومن أمثلة ذلك معايري االعتماد اليت عرضها كريس   واالعرتاف 

 American UniversityAccreditation : an over" إيكل بعنوان

view"  )6(  
 بدر، أمحد، عبد اهلادي، حممد فتحي

  :عوامل تفعيل في مصادر القراءة  بالمكتبة الجامعية.3
 :الزمنــيـ التوســع 

من أهم التوجهات البيداغوجية اليت جيب أن تنحاها املكتبات 
اجلامعية هو التخلي عن النظام الزمين اإلداري املعمول به، وقد اتبعت 
هذا األسلوب العديد من املكتبات اجلامعية يف فرنسا أملانيا بريطانيا 

توحة حيث تظل املكتباتاجلامعية مف. وحىت اململكة العربية السعودية
اية  إىل غاية ساعة متأخرة من الليل إضافة إىل االستقبال أيام 

 ّ                                         ألن وظيفة املكتبة هي خدمة احتياجات البحث عند . األسبوع
اجلمهور يف أوقات فراغهم وحاجتهم إىل املعلومات وليس يف وقت 

  .ارتباطهم يف أشغاهلم الدراسية أو املهنية
  :المريحةـــ التصميم الهندسي الالئق والفضاءات 

من أهم توجهات املكتبات احلديثة يف استقطاب القراء والباحثني 
. حديثة جتمع بني اجلمالية والوظيفية يف نفس الوقت تصاميممراعاة 

إضافة إىل ذلك توفري مساحات تالئم احتياجات كل فرد يف العمل 
الفردي املعزول أو العمل اجلماعي، مع مراعاة ذوي االحتياجات 

وتسهيل طرق دخوهلم إىل املكتبة،  عوقني واملكفوفنياخلاصة كامل
م الذاتية يف البحث واالطالع على الوثائق اليت تناسبهم   .وإكسا

  :ـــــ موظفون متخصصون
ينبغي أن تتوفر املكتبة على طاقم متنوع من املوظفني املؤهلني يف 

منها ولروادها خمتلف  للمستفيدينختصصات متعددة حىت توفر 
و املكتبة احلديثة يف . املتاحة يف جو من النوعية والكفاءةاخلدمات 

حاجة إىل متخصصني يف علوم املكتبات واملعلومات، واإلعالم اآليل 
واإلدارة والتسويق، وعلم النفس، وكل ختصص من شأنه أن خيدم 

  .وظائفها وأهدافها
  :ـــ استخدام التقنيات الحديثة و التجهيزات المناسبة

 :جيات احلديثة يف دعم التكوين، من خاللتساعد التكنولو 

الربجميات البيداغوجية اليت تصمم بشكل تفاعلي لتدعم املهارات 
الفكرية والعمليات الذهنية للطالب؛ شبكات مكتبات جامعية 

  .و تأثيث عصري ومريح .لالطالع على الوثائق ومتابعة التكوين 
  :ة الجامعيةالتكوين على اكتساب مهارات  القراءة في المكتب 4.

على الرغم من اجلهود الكثرية واألموال الكبرية اليت تنفقها الدولة 
ا  ا وأرصد اجلزائرية لدعم مسرية املكتبات اجلامعية وتطوير منشآ
. وموظفيها، فهي تظل بعيدة عن التيارات الرتبوية والتعليمية العاملية
مات حيث تقدم خدمة اإلعارة اخلارجية والداخلية كأكثر اخلد

انتشارا، دون االهتمام بتكوين املستفيدين منها على كيفية التعامل 
. مع مصادرها والبحث عن املعلومات من خالل فهارسها وأقسامها

وعلى الرغم من تعدد املسؤولية فيما خيص أزمة املكتبات اجلامعية إال 
أن الكل ملزم على التفكري الواعي واملسامهة يف تشجيع تطوير هذه 

ألن "ا الفكرية املهمة لدعم اإلبداع واالبتكار يف اجملتمع، اخلالي
أحسن اإلصالحات، تنعكس ضد نفسها، إذا مل جتتمع الشروط 

، واملكتبة اجلامعية عامل أساسي وواحد من )7("الفعلية لنجاحها
  .د .م.ل شروط إجناح نظام

   ّ                              مي ثل مدى إقبال طلبة على القراءة  2:اجلدول
  ناأحيا  نادرا  أبدا  دائما

32,94٪ 00٪ 12,94٪  57,64٪  
ّ       يبني  مدى إقبال  العينة على القراءة ،و الواضح أن  نسبة : 2اجلدول                                            ّ   
٪ من العينة اليت تقرأ مقارنة مع عدد الطالب بكلية العلوم 32,94

ا ضئيلة ما نطمح أن  االجتماعية و يف شعبة العلوم اإلنسانية ،  إ
  .نراه عند طالبنا يف قاعات التدريس 

ظلت املشاكل املتعلقة بالقراءة ، مدة طويلة من : أهمية القراءة .5
. الزمان من اختصاص رجال الرتبية و حدهم، ال ينازعهم فيها منازع 

فهم الذين ما فتئوا منذ عدة قرون يعلمون األطفال كيف يهجون 
احلروف و كيف يقرؤون، و رغم التقدم  النسيب الكبري الذي أحرزته 

ة اليوم فإنه مل يتم بعد االهتداء إىل طريقة ناجحة يف القضايا الرتبوي
القراءة، إال أن االهتمام مبشكلة القراءة، خرج يف السنوات األخرية 
من نطاق املدرسة منذ أن أصبحت املطالعة عنصرا فعاال من عناصر 
التقدم  العلمي و ارتبطت ارتباطا وثيقا مبشكلة املردود و اإلنتاج و مل 

                          ّ                اإلنسان أن يطالع فحسب، بل الب د أن يستفيد مما  يعد لزاما على
يطالع و أن يضع يف حسابه بأن اجلهود املصروفة يف القراءة ينبغي أن 
                                                    ّ      يقابلها مردود معني و هكذا فأن علوما كثريا أخذت اليوم تن ظر يف 

  . )8(مسألة القراءة و يف مقدمتها سيكولوجية اللغة
شافهة إىل جانب تدريب ففي العصور الوسطى كانت سيطرة امل   

األنظمة التعليمة للخطباء على الفصاحة و البالغة وعلى فن الكالم 
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فإن نظام التعليم اإلنساين اجلديد الذي ظهر إبان عصر النهضة 
األوربية متركز  يف املكتبة واحتمل على تفسري النصوص املطبوعة وكان  

لكل فقري   التعليم بواسطة الكتاب طريق اخلروج من البؤس واجلهد
يهتم بدراسته وأصبحت القدرة على القراءة بابا  لولوج  إىل ميادين 
جديدة متقدمة، وتساعد  قراءة  الفرد يف اإلعداد العلمي، الذي 
يؤهله النجاح يف احلياة أو مواجهتها كما تساعده على التوافق 
الشخصي واالجتماعي ومتده باملعلومات الضرورية حلل الكثري من 

ت الشخصية وحتدد امليول وتزيدها اتساعا وعمقا كما تعمل املشكال
على حترير الوجدانيات املكبوتة وإتباعها لتحقق التسلية  واملتعة  
ذب مقاييس التذوق، والنسبة جلون سارتر، فإن النص سيظل  و
عدما و عبثا  وما مل تتدخل ديناميكية القراءة؛ كما أن بناء معجم 

و يف .  سواها على حد تعبري أحد النقاد  ّ                     جي د يكون  بالقراءة دون
ّ                      أن  هناك ترابطا إجيابيا  "هذا اإلطار غالبا ما يتفق علماء الرتبية  على   

مرتفعا بني القدرة كما تقيسها  االختبارات املقننة للقراءة والتقدم 
وإذا كانت القراءة هلا  أثرها الواضح يف التحصيل الدراسي " الدراسي 

ا ضرورية و ال زمة للتكوين الثقايف ، والنمو الذايت ألي فرد  من ، فإ
األفراد ،فهي توسع دائرة خرباته  وتفتح أمامه أبواب الثقافة، والقراءة 
ذب مقاييس التذوق  وتساعده يف حل املشكالت   حتقق املتعة و
كما تسهم يف اإلعداد العلمي ، وتساعده يف التوافق الشخصي 

تمام مناهج تعليم اللغات  بالقراءة ومن هنا كان اه)9(واالجتماعي،
وتعليمها والتدريب عليها بإكساب مهارات القراءة، وللبحوث 
الرتبوية املتعددة اليت تناولت القراءة  تغري مفهومها، وأصبحت  عملية 
فكرية عقلية يتفاعل القارئ معها و يفهم ما يقرأوينقده ويستخدمه 

ا  .يف املواقف احليوية يف حل ما يوجهه من مشكالت و االنتفاع 

القراءة يف املعاجم والقواميس العربية وبلسان العرب البن منظور على 
وهلذه املعاين … األخص، تعين الطهارة والتجدد واالكتشاف والعقال

أكثر منه حسي وحركي أال                           ّ           ّ                      أبعاد بني املعنوي واملادي، ألن ه فعل ذهين  
  .وهو القراءة

لتكرمي اإلهلي لإلنسان على واحدة تعترب القراءة أساس التشريف واو
وأول ما أنزل على رسولنا .:من أعبد خملوقاته عز وجل سبحانه 

اقرأ باسم " " الكرمي فيالكتاب الكرمي ما يأمرنا بالقراءة يقول تعاىل
ربك الذي خلق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان 

أيدينا يف إشارة للكتب بل وأقسم اهللا عز وجل مبا ختتطه  "ما لم يعلم
قضية فما يبقى وما ينفع إال ال وما القسم إال دليل أمهية وجالل

  ."ن، والقلم وما يسطرون " .الكتاب
ا   :وإن كان األمر كذلك فما هي أهداف هذه القراءة وما هي مميزا

     ّ                        يبني  جمال القراءة عند الطلبة  3اجلدول 

  لبدون جما  جمال معني كل اجملاالت  يف التخصص
11,76٪ 81,17٪ 5,88٪  2 ,35٪  
 ميثل أغراض القراءة عند الطلبة: 4اجلدول

للحصول على  للرتويح
  حقائق

لالستيعا
  ب

ح .للحصول ع 
واالستيعاب 

  والرتويج

بدون 
  غرض

10 ,58٪ 43,52٪    45,88٪  3,52٪ 0٪  
كما هو موضح أعاله يتحدث عن العينة املبحوثة   يف : 3اجلدول

٪ وهي نسبة كبرية 81,17اجملاالت بنسبة   جمال القراءة يف كل
٪ اليت تقرأ يف التخصص، معىن هذا أن 11,76باملقارنة مع نسبة 

الثقافة العامة ، األخبار العامة !!: الطلبة يقرأون يف مجيع اجملاالت 
م بكل بساطة ال يعرفون ... ّ                                  عدا التخصص ،أيضا يد ل هذا على ا                   

ا غري متعمقة ، ماذا يقرأون حىت وإن كان يف كل اجمل االت ، أل
وبدون تركيز،طبعا الدليل على هذا من خالل أعماهلم التطبيقية 

  ..،والبحوث املنجزة
  ّ                                              ينب  أغراض أو اهلدف من القراءة ،العينة املدروسة رمبا :4أما اجلدول

ّ                                     مل يتوصلوا حلد  اآلن إىل أن  القراءة املقصودة ليست للرتويح أو رمبا            ّ            
أمر بالعملية عقلية ،ذهنية ، وسلوك   لإلستيعاب  بقدر ما هي

حضاري واملعرفة مث احلصول على احلقائق، فإذن اإلستيعاب أخذ 
٪ 43,52٪ مث احلصول على حقائق 45,88  أكرب نسبة مقدرة بـ
٪ املفروض أن التكون له كل هذه النسبة 58, 10والرتويح أخد نسبة 

ّ                                       ، ألن  األمر يتعداه يف املستوى اليت هي فيه العية   .ووهو اجلامعة    
  : تنمية مهارة القــــــراءة مميزات القراءة وأهداف.  6

 .تنام فكري وثقايف مطرد : املعرفية:أهداف القراءة 

فاألخالق والتصرفات تؤطرها األفكار واألسس النظرية، : السلوكية
وإال فما هو دور األساس العقائدي واإلمياين يف حتقق الرسالة الربانية 

 .إال كذلك

فالسلوك ال حمالة يؤثث للعالقة االجتماعية، خاصة  :الجتماعيةا
كذلك وأن القراءة متنح نوعا من الرأمسال الرمزي يفضي إىل امتياز 
اجتماعي يكنه االحرتام الذي القاه محلة الكتاب منذ احلضارات 

 القدمية إىل اليوم

يت حرية يف اختيار املادة، الوقت أو الزمن وحىت الكيفية ال:احلرية 
ا العملية من حيث الوثرية   متارس 

فقراءة الكتاب متنح للعقل من ال ندري قدرة قوية على :تفكري جاد
التفكري وتفكيك ما هو مركب ومعقد أو مل يفهم وهذه احلركة 
نلمسها حني نعتقد أننا مل نعد مسايرين ملا نقرؤه بشكل ال شعوري، 
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 عن فهم فكرة يف هذه اللحظة تنشط خاليا الدماغ يف حبث مثايل
 .قرأت بعدها مثال مخسة أوراق

فالقاعدة الفكرية تتجدد باستمرار مع القراءة : جتديد مستمر 
فالكتاب الواحد بل حىت الفكرة الواحد ميكن بإعادة القراءة أو 
بتنويع الكتب املقروءة لنفس املوضوع، ميكن أن يستخرج منها من 

ءة، وبذلك مثال ينصح املعاين الشيء الذي يعجز عنه قليلي القرا
  حىت بالنسبة حلملة كتاب اهللا أن يقرؤوا من الكتاب دون االستظهار

فتنوع القراءات واملواد واملواضيع  :قدرة على املناقشة بل واإلنتقاد
يساهم بشكل ملموس يف توسيع قاعدة احتواء األفكار، بشكل 

ال ، خبالف الذين "املولد املضاد"تصبح فيه الفكرة طيعة بتوفر 
يقرؤون فحىت أبسط األفكار بالنسبة إليك تبدو بالنسبة إليهم حدودا 

  .عقلية راقية جدا 
 أمي باألساس :القارئ العاجز:          ّ  أنواع القر اء

 .يبتعد عن القراءة مبجرد مغادرته لقاعات الدراسة :القارئ الصدئ

 .إعداد متناسق ومتناغم للمكتبة: قارئ الديكور

اوين البارزة واملثرية وأحيانا املهمة، يبحث عن العن:القارئاملنتقي
 …وكذلك فيما خيص املؤلفني والكتاب

يتعامل، يوحي لآلخر بإملامه بالكتاب وما قرأ منه إال : القارئ املتعامل
 .فهرسه أو غالف آخر الكتاب ويف أحسن األحوال مقدمته

  .(11) قارئ جيد لكنه ال يستطيع النقد أو اإلنتاج: القارئ الناضج
 :تعلم القائم على المصادرال. 7

يقوم هذا االجتاه على جتميع وتركيز املوارد املعلوماتية، التكنولوجية 
) كالكتب الدوريات، املنشورات وبرامج التعليم عن بعد(واحلاسوبية 

وهي موجودة يف  (12). يف مكان واحد من أجل تأطري الطالب

ظيم تركيز لدور املكتبات اجلامعية  بأمريكا الشمالية ويعد هذا التن
املكتبة واملكتبيني على احتياجات املتعلم، وتوفر له كل الوسائل اليت 

وهذا ال يعترب ثورة تقنية وإمنا تطور كبري .)مصادر بيداغوجية(حيتاجها 
يف العقليات، حيث يسمح ملختلف العاملني باجلامعة من العمل 

ر املعلوماتية، معا، وبالتايل فوفقا ملقاربة التعلم القائم على املصاد
يسمح للطلبة باالطالع على كل مصادر املكتبة؛ يوضع يف متناوهلم 
معدات مكتبية وفضاءات للعمل من أجل إعداد وحترير وحفظ وطبع 
 ..أعماهلم وكذا إعداد عروضهم الشفوية باستعمال بنوك الصور

يسمح بالوصول إىل كل األدوات التعليمية اليت ينتجها األساتذة، أو 
يف حميط اجلامعة كاألقراص البصرية، صفحات الويب  غريهم

  اخل...واحملاضرات الكرتونية
يسمح بطلب واسرتجاع الوثائق من خالل خمتلف خدمات اإلعارة 

 .بني املكتبات

يقدم املساعدة املنتظمة واملشخصة لدعم الطلبة يف عملية تعلمهم 
 .   ّ  الذا يت

كما ينظر إىل   من املفروض أن ينظر للمكتبة اجلامعية ، بالضبط
مصادر اقتصادية  بالنسبة ألي عمل إنتاجي يف املؤسسات  مثال، 
فإذا مل تتوافر مصادر املعرفة األساسية فكيف ميكن أن نتصور عمل 

ا ّ                   خاصة  و أن  االرتفاع املستمر يف .  األستاذ أو الطالب بدو          
تكاليف وطباعة  الكتب اآلن جتعل من العسري على األستاذ نفسه، 

عن الطالب أن يوفر لنفسه الكتب املطلوبة، وخاصة األجنبية فضال 
ومن هنا يربز بعد جديد يؤكد أمهية املكتبة وخاصة يف  بعض  !منها؟

املناطق ،حيث يكثر الطلالب من ذوي املستوى املنخفض يف 
  ) 13 (."املعيشة

     ّ                                    يبني  مصادر حصول الطلبة على مواد القراءة : 5اجلدول
  املكتبة ، الشراء و اإلنرتنت  املكتبة  و الشراء املكتبة و اإلنرتنت الشراء  اإلعارة من املكتبة

52,94٪ 14,11٪ 10,58٪ 8,23٪  3,52٪  
   ّ                           يب ني متوسط عدد ساعات القراءة  6اجلدول 

  الشيء  أكثر من ثالث ساعات  ساعتني إىل ثالث ساعات ساعة إىل ساعتني  ساعة  أسبوعيا
17,6٪ 31,76٪   36,74٪    10,58٪      4,70٪  0٪  

ّ                             يبدو أن  مصادر حصول العينة على مواد 5وفما يتعلق باجلدول        
ّ  القراءة ،وتكون ممثل يف الكتب الورقية أو الدوريات الصحف فإن                                                          
مصدرها من خالل ما تقدمه املكتبة من إعارة ألن النسبة 

٪ أعلى من ما هي عليه يف الشراء أو ما يقومون به من 52,94فيها
٪ هي للشراء لبعض العينة ،غري 14,11نرتنت ،أما نسبة قراءة يف اإل

ّ              أنه مل تشر  العينة  على الكتب اإللكرتونية إال  من خالالملكتبة                                          
ّ      واإلنرتنت اليت كانت نسبتها تقد ر بـ                            10,58 ٪.  

  أما  متوسط عدد ساعات القراءة من ساعة إىل ساعتني فهي بنسبة

د عينة ال يتعدى ٪وهذه النسبة كان عد17,6٪ مث أسبوعيا36,74
األمر يستعدي منا .٪100أفراد من جمموع العينة العشوائية املقدرة بــ3
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  .اجلامعة إعادة النظر وبسرعة يف ظاهرة العزوف عن القراءة عند طالبنا يف 
  ميثل املواد املقروءة عند الطلبة :7اجلدول

  ونية ودوريات إلكرتونيةكتب إلكرت   دوريات إلكرتونية  الصحف الكتب و الصحف  الكتب الورقية 
40٪ 14,11٪ 24,70٪ 2,35٪ 9,41٪  

ا الطلبة : 8اجلدول           ّ                      ميثل اللغ ة اليت يقرأ 
  لغات أخرى اللغة اإلجنليزية اللغة الفرنسية     ّ          اللغ ة العربية

51,17٪ 17,64٪ 4 ,70 ٪ 2,35٪ 
   ّ                                     يتنب  لنا ما يقرأه طالبنا ، ويأيت على رأسها  8و.7خالل اجلدولني 

٪ ؟ألن هلا عالقة بالتخصص كما 40الورقية بنسبة عالية الكتب 
وسبق وأن ذكرت ذلك العينة ،مث وجودها متدوالة بني الطالب يف 

٪ ويظهر جليا متابعة 24,70احلرم اجلامعي ،مث الصحف بــ نسبة 
الطالب ملا تنشره هذه األخرية من أخبار سريعة ،وأيضا لثمنها 

يف مقاهي اإلنرتنت  وحىت يف  الزهيد، أو االطالع  بسرعة شديدة
 .املؤسسات على مواقع الصحف املتداولةبني العينة

 ويف هذا السياق يقول

 :Jean François Hersent que : « les 

étudessociologiquessur la lecture on étémanquées 
pendant longtemps par une forte empreinte de 
l’approchestatistique et quantitative on 
‘asouventcherché à soulignerl’influence des 
caractéristiquesocioculturelles des populations surleur 
rapport au livresdés les années50 la grille 
classiquediplôme, âge, sexe , catégories [ …  ] .on’ a 
pu rechercher aux études quantitative de bien souvent 
chercher seulement  à retrouver certaines empreintes 
,certains poids d’une histoire sociale, plutôt que 
d’explorer de nouvelles influences » (14) 

  : 9ركب املاجلدول 
    بدون إجابة  أحيانا ال نعم توفر املكتبة على مصادر حتتاجها

 34,11٪ 65,88٪  2,35٪  0٪    
    بدون إجابة  أحيانا ال نعم  وقيت وأيام فتح املكتبة مناسبت
 25 ,88٪ 72,94٪  2,35٪  0٪    

  بدون إجابة  نوعا  ما  أحيانا ال نعم خدمة اإلعارة  مساعدة على القراءة
 37,64 ٪ 25,88٪  35,29٪  35,29٪  3,52٪ 3,52٪ 

  ــــــ  ٪9,41     ٪83,52 ٪10,58 املكتبة تنظم دورات لتدريب على استخدام مصادر املعلومات
                      ّ                                  إن هذا  اجلدول األخري يبني  مدى توفر املكتبة على مصادر حتتاجها 

٪  أجابت بنعم ، 34,11٪أجابت بـ اليف حني 65,88العينة ونسبة 
ّ                                        إمنا هذه النسب تثبت أن  املكتبة ال توفر للعينة ما حتتاجه من خمتلف                      

ملكتبة من مصادر القراءة ، وعليه األمر يتطلب من مسؤويل ا
أصحاب القرارات املادية و البشرية ، مث السعي  أيضا للتفكري يف 

  وضع خطط 
و برامج  اسرتاتيجية ، جتنب هذا النقص والضعف وحىت الغنب عند 

ما .. الطلبة الذين هلم انشغاالت و اهتمام مبهارات القراءة ملا ال
 نفس الشيء يقال عن خدمة اإلعارة   مساعدة على.الذي مينع 

  ّ   اجلي د إىل االهتمام  التكوين األحسن و  القراءة حبيث نسعى
لألخصائي املكتبة حىت تكون له كفاءة أكثر  للمساعدة ويقدم 
اخلدمة املعلوماتية للطالب بشكل  يلفت اهتمام الطالب للقراءة ، 

  .وملا تعليمه مهارات القراءة

  :اخلامتة 
لطلبة ،  فيأغلب        ّ                                  إن  امللف ت للنظر يف هذه املعطيات هو إقبال  ا

التخصصات بدءا  من سنوات األوىل اجلذع املشرتك  شعبة العلوم 
إنسانية ، املستوى السنة الثانية علوم اإلعالم واالتصال و فلسفة ، مث  
األوىل ماسرت  صحافة علمية  و الثانية ماسرت اتصال الصورة و 

متوفر من اجملتمع  علىاملكتبة،إمنا هو لعملية القراءة من خالل ماهو 
فهذا األمر  أصبح .مواد خمتلفة وحديثة ،يف مكتبتنا جبامعة مستغامن

ملفت لالنتباه ، فهم بأي شكل من األشكال مهتمون ، أو يريدون 
االهتمام ألمر فعل القراءة ، فقط يتطلب ذلك من يرشدهم ، 
يوجههم بطرق علمية ، عصرية ومن خالل مصادر املكتبة سواء  

        ّ                              ونية ، ألن ه مازال هناك تعايش بني الكتاب كانت ورقة أو إلكرت 
الورقي أو الدورية الورقية  وما هو كتاب اإللكرتوين ،سيما عندنا ، يف 
اجلزائر، تبقى اآلن قضيىة  املصداقية ، والدميومة وما يقابلها من 
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التجديد و التحديث يف الطرق و الوسائل والسرعة  يف الوصول إىل 
غالل كل ذلك لتطوير ذهنية الطالب مواد القراءة مث األهم إست

  اجلامعي  وإرشاد عقله مبهارات القراءة ،
 :الهوامش

املكتبات اجلامعية ودورها يف البحث العلمي يف ظل التقنيات .عيون السود ،نزار .1
ــ 4القاهرة ع.الندوة الوطنية العربية الثانية لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات ."احلديثة 

 1997ديسمرب،/ ـــ نوفمرب1ـــــــــ

وزارة  التعليم العايل والبحثالعلمي، : بغداد.االجراءات املكتبية. عزالدين، السعيد2
  45.ص.1980

 1980وزارة التعليم العايل والبحثالعلمي،: بغداد.االجراءات املكتبية. عزالدين، السعيد3 
 46ص .

األسس و اخلدمات و األنشطة، : أمحد  عبد اهللا العلي، املكتبات املدرسية و العامة4
 .64الدار املصرية اللبنانية ص 

مكتبة : الرياض. خدمات املكتبات اجلامعية السعودية. احلداد، فيصل عبد اهللا حسن5
 80.ص. 2003امللك فهد الوطنية، 

ا : املكتبات اجلامعية. بدر، أمحد، عبد اهلادي، حممد فتحي6 ا، خدما تنظيمها، إدار
 ير التعليم اجلامعيودورها يف تطو 

 .25. ص. 2001دار غريب،  :القاهرة. والبحث العلمي

عن  .د.م.املكتبة اجلامعية فضاء التعلم و البحث يف سياق نظام ل.زاحي ،مسية .7
  .[30.ع. املعلوماتية  دورية إلكرتونية 

2009[  
. زائراجل. حنيفي  بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي،  سيكولوجية  القراءة .8

 239، ص 2003ديوان املطبوعات اجلماعية  

األسس و اخلدمات و األنشطة، : أمحد  عبد اهللا العلي، املكتبات املدرسية و العامة.9
  64الدار املصرية اللبنانية ص 

 
10 DEVROY, Jean-Pierre, et al . La place de la bibliothèque 

dans laformationdocumentaire. [en-
ligne]en .> http://dipot.ulb.ac.be:.pdf< 

مستقبلية يف مراحل التعليم رؤية : مهارات القراءة اإللكرتونية .مصطفى، فهيم .11
  123ص 7ص.2004دا الفكـــر العريب ،: القاهرة..العام

  الوتبوغرافية 
صص . 2008املغرب،. موقع إلكرتوين .القراءاة دالالت وآبعاد واملعاين .تلحوت ،حلسن 

 . 10 .30 الساعة. 15.12.2015مت اإلطرع عليه يوم   6ــ ـــــ5

12. HERSENT .J.-F.Sociologie de la lecture en France :etat 

des lieux (essai de synthese à partir des travaux de recherche 
menés en France ) .Direction du livre et la lecture juin 
2000.p.2 .en ligne://www.culture.gouv.fr/culture /sociologie .  
site consulté le 25.12 .2011 
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  تعليمية الترجمة السمعية البصرية
  2جامعة وهران -للعلوم االجتماعية واإلنسانية  همحجور نورة ، مدرسة الدكتورا                                        

  وسام  توهامي.د.أ: تحت إشراف                                                         
  

  :تمهيد
 علوم اإلعالم و االتصال واملعلوماتية، وهيمنة التطور املشهود يف إن      

الصورة على أشكال  التواصل، يف جمتمع االتصال احلديث يف  الصوت و
شكله ألرقمي، وما حيكمه من تعدد لغوي وتالقح ثقايف، وتنوع عرقي، 

كل حلقه تطور جذري يف وسائل االتصال عرب التاريخ  أسفر عن ظهور ش
جديد من أشكال الرتمجة؛ باعتبارها عصب العمليات التواصلية وقلبها 

، أو كما اصطلح عليها "الرتمجة السمعية البصرية: "النابض، واملتمثل يف
 La): (مقابال للمصطلح األجنيب ، "ةالرتمجة السمعبصري: "ب

traduction audiovisuelle/Audiovisuel 
translationترمجة الشاشة: "ل ، وهو املفهوم األوسع "(La 

traduction sur écran / Screen translation). ويف زمن
البث باألقمار االصطناعية، وظهور القنوات الفضائية العاملية والعربية واليت 

، بساعات بث تصل إىل أربع وعشرين ساعة   يتزايد عددها يوما بعد يوم
) سجل يف براجمها، ولتغطية العجز امل  -يف غالب األحيان -)  سا

ا و  ا تعمد بذلك إىل الرتمجة السمعية البصرية؛ ما يستدعي االهتمام  فإ
، ودبلجة، وترمجة مرئية شارحة، وترمجة (*)سرتجة: بشىت أشكاهلا 

وأمام هذه ...  تليفزيونية، وترمجة عرب االنرتنيت، وأخرى متعددة الوسائط
لتطور احلاصل يف ميادين التواصل التحوالت اليت يعرفها اجملتمع البشري  و ا

 ،على مجيع املستويات ،وتبادل املصاحل ،واالتصال بني الشعوب واألمم
الرتمجة  -خصوصا–بشىت أنواعها وأشكاهلا وتعليميتها يظل تدريس الرتمجة 

السمعية البصرية وتكوين مرتمجني املتخصصني يف هذا اجملال، أحد القنوات 
تعلم  أناالنفتاح والتطوير والتقدم،غري والدعامات األساسية من أجل 

لرتمجة جيب ان حيصر يف  ا الالرتمجة السمعية البصرية  واسرتاجتيات مهارات
جيب  وإمنا ،فقطاملخصصة لتكوين وإعداد مرتمجي السمعي البصري املهنية 

ملا و األخرى، الرتمجة أن يتعدى تعليمها وتدريسها ليشمل باقي ختصصات 
 ات صلة، وذلك لضرورات تواصلية اجتماعية ثقافيةختصصات أخرى ،ذال 

  .  ومعرفية ختدم املسار التكويين لطالب بالدرجة األوىل
 :مفهوم الترجمة السمعية البصرية 

إن التطرق ملفهوم الرتمجة السمعية البصرية، يستدعي بالضرورة التطرق     
 الذهن، حاصل يف" الرتمجة"؛ طاملا أن، مفهوم "السمعي البصري: "ملفهوم

السمعي "والكتابات حوله ال تكاد حتصر، ومنه وجب حتديد مفهوم 
والذي  يتجسد يف كل وسائل االتصال ) : Audiovisuel"(البصري

السمعية والبصرية؛ أي بالتقابل  مع الوسائل اليت ترتكز  ادةاليت تستعني بامل
 "مسعي بصري" على املكتوب يف شكله التقليدي، ولقد استخدم مصطلح 

سنة (يف الواليات املتحدة األمريكية   -أول ما استعمل - "مسعبصري"أو 
، وأصبح ال خيص اجملال السينمائي، أو جمال اإلذاعة  )1( )م  1930

ولكنه مشل أشكاال أخرى من اجملاالت غري   -فقط -والتلفيزيون   
وهو على ثالث مستويات ، حبسب ما ذهب  .علم النفس: احملسوسة حنو

فان جمال السمعي البصري مرتبط  )A. Pagliaro" (بقليارو. ا"إليه 
  :بثالث قراءات أساسية 

 la(الصويت  وللواقع) la réalité visible(قراءة للواقع املرئي  .1
réalité acoustique( ؛مانعيش فيه ينالذ 

قراءة لكل أشكال االتصال السمعي البصري مهما تعددت  .2
 واختلفت؛

 ).الصورة(ية قراءة للرسالة الفوتوغراف .3
وأضاف أن كل هذه الدراسات، يف شكلها السمعي البصري، لن تكون 

، فيما عرف بعصر  )2(السيميولوجية مبنئ عن الدراسات اللسانية و
ودراسات  -بصفة عامة-التداخل املعريف،  وللعلوم االجتماعية واإلنسانية 

  .حضها يف ذلك كله -بصفة خاصة  -الرتمجة 
من الباحثني واملنظرين، احملدثني واألقدمني، ولو على ولقد تعرض كثري    

 ، حنو ما ذهب إليه"الرتمجة السمعية البصرية"سبيل االستطراد، ملفهوم 
عندما تعرض ألنواع  ،)Roman Jakobson" (رومان جاكوبسون"

  :الرتمجة الثالثة 
اترمجة يف  اللغة  .1  ،(traduction-intralinguale) ذا
 ،)traduction interlinguale( رمجة مابني اللغاتت .2
آخر ) ميائييس(إىل نظام داليل ) سيميائي(رمجة من نظام داليل ت   .3

)traduction intersémiotique( )3(.  
تدل الرتمجة  : " كما يلي )Diaz-Cintas " (دياز سانتاس" ها   ّ وعر ف    

ن م السمعية البصرية على ترمجة أي إنتاج يرتبط اجلانب اللغوي فيه بعنصر
مقرتحا، لذلك،  ،)ترمجيت" ()4(عناصر وسائل اإلعالم واالتصال األخرى

  :ثالث إمكانات ملسار عملية النقل فيها 
األغاين، والرتاتيل، والربامج : إما أن تنقل الرسالة مساعيا يف حالة .1

  ؛ ...اإلذاعية
اإلعالنات التجارية و االشهارية : وإما عرب القناة املرئية البصرية حنو .2

  ؛..وم اهلزلية وما شابه ذلكوالرس
 - على حد سواء - السمعية والبصرية :وأخريا، عرب القناتني جمتمعتني .3

 . )5(األفالم السينمائية والربامج التليفزيونية: حنو
،فان ) De Marco Marcella" (دي ماركو مارسلة "أما بالنسبة ل

م عربه نقل إجراء ثقايف يت": الرتمجة السمعية البصرية، بالنسبة إليه، هي 
 )6(املعاين والقيم الكامنة يف الكلمات والصور املتلفزة والربامج السنياتوغرافية

 ).ترمجيت (
الرتمجة " : أن )GAMBIER Yves" (ايف مجبييه"ورأى   
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ال يتجزأ من الرتمجة اإلعالمية املتعددة الوسائط  السمعية البصرية تعد جزءا 
 )la traduction des multi medias (. )7() "ويستطرد يف  )ترمجيت ،

ذلك قائال ، عن نص االنطالق مقارنة بذلك املوجود يف الرتمجة التقليدية، 
يف أخر املطاف كل هذه التعاريف مهددة بالزوال يف ظل :" ما يلي 

تشهد تطورا قويا، بني ما هو  - ما تلبث -التحوالت التكنولوجية اليت
تدعي بالضرورة استبعاد نص ما يس"[...] افرتاضي" و ما هو" حقيقي"

خالل هذه التعريفات يتبني لنا جليا كيف تؤثر من  ،)ترمجيت(  )8(. "أصلي
وتتاثر الرتمجة السمعية البصرية مبجاالت وختصصات أخرى حنو دراسات 

 ... الرتمجة والغويات وعلم اإلعالم واالتصال والسينما وعلم االجتماع
  :تاريخ الترجمة السمعية البصرية

-كب ا من املعروف أن الفضاء الرتمجي املعاصر بتقنياته املتطورة و    
  ،جمتمعا متغريا على كافة األصعدة على رأسه اجلانب االتصايل منه -تارخييا

باستخدام اإلشارات اجلسدية   ،بدأ بأول الثورات اإلعالمية و االتصالية
ا؛ ما أسفر عن ظ هور الرتمجة إىل اللفظ الصويت ، مث ظهور الكتابة وأدوا

التحريرية، وعزز باكتشاف الطباعة، األمر الذي مكن من إصدار الصحف 
والكتب، ليأيت بعد ذلك عصر الكهرباء، األمر الذي ساعد على محل 

وبعد اخرتاع  -ويف عصر الفضاء- ،النصوص املرتمجة ملسافات بعيدة 
فكرة اهلاتف، أصبح من املمكن نقل الصور واملكاملات ، تالها بعد ذلك 

التحميل عرب املوجات الكهرومغناطيسية؛ ما أسفر عن ظهور البث 
اإلذاعي، مث التفكري بإرسال صور متحركة؛ فكان أول عرض للصور 

جهاز  )Edison"(إديسون" حينما قدم ) م1893( املتحركة عام
، املتمثل يف صندوق أسود متر داخله جمموعة من الصور غري املكربة، هعرض

، )9( )ثا  (واحد من خالل ثـقب ملدة تسعني ثانية ويشاهدها متفرج
تقوم بتكبري الصور وعرضها على  وسرعان ما مت استبداله بأجهزة عرض 

  .)10(الشاشة أمام أكثر من مشاهد يف الوقت نفسه
ودعت احلاجة بعد ذلك لرتمجة هذا املنتوج اجلديد يف شكله ويف    

ا  كما رقمية ،السمعية البصرية ال مضمونه؛ من هنا ظهرت الرتمجة يف صور
نعرفها اليوم ، غري أن ظهورها البدائي ظهر بأول إشارة تواصل بني بين 
ا  البشر، ولعل ما ميز الرتمجة السمعية البصرية يف شكلها احلديث؛ كو

وهذا ما جعل الكثري يستبعد ضمها إىل ، رافقت ظهور اآللة السينمائية 
مجية؛ مكتف ا تقنية سنيماتوغرافية،                 ُ         جمال الدراسات الرت  ني بالتسليم على أ

ا درس : يف شكلها التقليدي وهو اجلدل ذاته الذي ابتليت به الرتمجة كو
الرتمجة  تظل اآلراء وغريها هومابني هذ - فقط  –من دروس اللسانيات 

االجتماعية  أبعادهله  ابشري اسلوكظاهرة لسانية و : السمعية البصرية 
من نصوص رقمية، وترمجة ( للتطور التكنولوجي الراهن  والثقافية ، وحقيقة

لتعتلي بذلك عرش ، ... )على شبكات اإلنرتنيت، وعلى أقراص مضغوطة
تساهم يف تفعيل العالقات يف خمتلف اجملاالت  االجتماعي، و تواصلال

  .)11(، والفنية الثقافيةاملعرفية االقتصادية، والسياسية، والعلمية
  :عية البصريةالسم أشكال الترجمة

 يرجع ذلك إىل(كله  العامل يف مجهورا الصوتية لألفالم أصبح أن منذ    
الدبلجة  السرتجة و  :وهي السينما ترمجة من نوعني ظهر ،)م1929 سنة
وكثري من الباحثني يف  ،)BAKER, Mona" (مىن بيكر"كما ذهبت ،

إىل رسم   ،)Luyken" (لوكن " :  جمال الرتمجة السمعية البصرية أمثال
، )12(يف العامل توزعهاخارطة ألشكال الرتمجة السمعية البصرية حبسب 

الرتمجة السمعية   حول العامل ينقسم:فجاء التصنيف على النحو التايل
  :أقسام أربعة البصرية إىل

 مع الجنليزية؛للغة اا اتتحدث اليت الدول وهي:األصلية اللغة بلدان .1
 اللغة تتحدث ال بلدان من دةاملستور  األفالم من أدىن حد وجود

إىل  متيل املستوردة األفالم عددها، فإن هذه  قلة وعلى االجنليزية،
 ؛ الدبلجة دون،خصوصا السرتجة لصم وضعيفي السمع ،  السرتجة
امثقف، وميكن القول  جلمهور موجهة أفالم الغالب يف وهي  بأ
اإلنتاج تمثل يف جمموع الدول اليت حتتكر جمال السمعي البصري و ت

   .السينمائي بشكل عام
 األملانية تتحدث اليت البلدان باألساس وهي:الدبلجة بلدان .2

 مجيع وخارجها،حبيث أن أوروبا يف،واالسبانية  والفرنسية وااليطالية
،  البلدان تلك يف - تقريبا -التليفزيونية والربامج املستوردة األفالم

ا احملليةإىل تبث مدبلجة    .لغا
 اللغوية واجملتمعات وبولندا روسيا وهي:جة النصفيةالدبل بلدان .3

 على اإلنفاق ميكنها ال اليت املتوسطة أو الكبرية األخرى
  .)13(الدبلجة

 غري اللغوية اجملتمعات من العديد وتشمل :السترجة  نبلدا .4
 اليت ،الصغرية األوروبية الدول من عدد إىل باإلضافة ، )14(األوروبية

يفضل سرتجة الربامج بدل  حيث ،كبري بشكل األمية نسبة فيها تقل
  )15( .دبلجتها

مجية الراهنة على حصر أشكال الرتمجة                               ُ                                ولقد اتفقت جل الدراسات الرت 
نوعا؛ ) 16(نوعا إىل ستة عشر ) 12(السمعية البصرية يف اثين عشر 

 ,Yves" (ايف مجبيه" حبسب التقسيم الذي جاء به 
GAMBIER(سربن ادرينة"، و) " Serban, Adriana( )16(.  

  : وصنفت أشكال الرتمجة السمعية البصرية إىل جمموعتني
ا  - ا -intralinguistique/intra(جمموعة يف اللغة ذا

linguale(  : يف هذا النوع من الرتمجة السمعية البصرية تكون لغة
ا لغة الوصول تعرف ب  traduction(االنطالق هي ذا

audiovisuelle intra-linguale (السرتجة :وتضم األنواع التالية
بريات، السرتجة و للصم وضعيفي السمع ، سرتجة املسارح وقاعات اال

ا ااملباشرة احلية، التعليق السم   ...عي للعميان، الدبلجة يف اللغة ذا
-interlinguistique / inter(وجمموعة أخرى مابني اللغات -ب

linguale.(:  السمعية البصرية قد اوجد هذا النوع من الرتمجة و–
ففيه ختتلف لغة االنطالق عن لغة  ،لتخطي احلواجز اللغوية - أساسا
الرتمجة السمعية البصرية مابني اللغات : ما يعرف ب ؛الوصول
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)traduction audiovisuelle interlinguale(  وتضم
الدبلجة مابني اللغات، السرتجة مابني اللغات بشىت : األنواع التالية

الرتمجة املرئية الشارحة، الرتمجة الفورية السمعية  ،مجة السناريوأشكاهلا، تر 
  ...البصرية بنوعيها، الرتمجة السمعية البصرية املتعددة الوسائط

إىل حد ما ، الن أشكال الرتمجة  ،هذا التقسيم صوري غري أنين أرى أن
ا، تتداخل يف ك ثري السمعية البصرية، سواء يف مابني اللغات أو يف اللغة ذا

لذا تتضارب التصانيف اليت عنيت بأشكال الرتمجة السمعية  ؛من األحيان 
أورد األشكال جمتمعة حبسب التصنيف الذي  وهذا ما جيعلين ،البصرية 

واليت حصرها يف  ،)GAMBIER،Yves"(ايف مجبييه"ذهب إليه 
نوعا، أضيف إليها سرتجة التالوات القرانية، وهو نوع ) 12(اثنا عشر
  .أول مرة الفضائيات العربية دون غريها من القنوات تفردت به

ا ترمجة لفظية للمادة السمعية  :الدبلجة .1 تعرف الدبلجة على أ
البصرية،  مع حتقيق التزامن اللفظي مع حركة الشفاه وإمياءات الوجه 
وحركات الشخصيات احلوارية، ما جيعل عملية التصوير والتكييف 

، وقد  )17(العام للوحدة الداللية  الفيلميةضرورية، دون اإلخالل باملعىن 
ا تطورا كبريا يف ظل التكنولوجيا الرقمية، وهي تتفرع إىل نوع  عرفت تقنيا

ا  ، )le doublage intralinguistique(آخر وهو الدبلجة يف اللغة ذا
 "هاري بوتر"ترمجة فيلم : وذلك لضرورات ثقافية وإثنيية وجتارية حنو 

)Harry Potter( إىل االجنليزية األمريكية)كوتسكاي " ويرجع ، )18 "
)Kautský(  تاريخ  أول  حماولة للدبلجة إىل سنة)غري أن ) 1930 ،

  . نوعيتها كانت رديئة جدا 
ا إىل جانب غرميتها الدبلجة عرفت السرتجة    :السترجة .2   : على أ
 ،(Une technique cinématographique ) تقنية سينماتوغرافية " 

تتم عن طريق عرض نص أسفل الشاشة، خالل البث الفيلمي للمادة 
لرتمجة كل أنواع  ،ومل تلبث أن نقلت هذه التقنية إىل التلفزة  السينمائية ،

مسلسالت، وأفالم وثائقية، ونشرات إخبارية، : الربامج املتلفزة من
" السرتجة املتلفزة: "، وأطلق عليها اسم .. وحصص، ونقاشات مباشرة 
(sous-titrage télévisé))19(" )ترمجيت(.  

هي ترمجة غري مرئية تتم بطريقة غري مباشرة، وتكون  :ترجمة السيناريو .3
والتليفزيونية املشرتكة؛ ما ميهد الطريق  غرافيةو يف األعمال السينمات
وأول مشكلة صادفت السينما الناطقة  ،شرتكإلنتاج مسعي بصري م
للفيلم  متعدد اللغاتإلخراج ما يستدعي ا؛ هي التعدد اللغوي 

يف قوله  )Kautský( "كوتسكاي" السينمائي الواحد، هذا ما أكده 
كانت تقوم   -يف ذلك الوقت-الشركات األجنبية األمريكية :" بان

بان يؤتى  -يف تلك الفرتة  -بإخراج الفيلم يف اللغات األكثر عاملية 
نسية، واألملانية، الفر : يف كل مرة مبمثلني يف خمتلف هذه اللغات حنو

لكن هذه الطريقة سرعان ما ). ترمجيت. " ()20(وااليطالية، واالجنليزية
، يف ذلك الوقت،جتاوزها الدهر وعزفت عنها كثري من دور السينما 

ا  ، رمبا حلت بذلك مشكلة الغالبية ا اكربوقتتستهلك و  مكلفةأل
ن ال يتقنون ولكن ماذا عن أولئك الذي -، واملتفرجني  من املشاهدين

من هنا بدا التفكري جبدية يف الرتمجة  أيا من هذه اللغات العاملية؟
مجية                                                           ُ     السنيماتوغرافية السمعية البصرية واستحدثت بذلك األشكال الرت 

 .اليت نعرفها اليوم 
يتمثل هذا النوع من الرتمجة السمعية    :السترجة في اللغة ذاتها .4

ايف عرض ترمجة تزامنية موجز  ،البصرية  يف شكل نص ،ة يف اللغة ذا
السرتجة  ضموت، ) يف اليابان مثال(جانبها  إىل يظهر أسفل الشاشة أو
ا ؛ اليت  للصم وضعيفي السمع مع  -كثريا -تتداخل يف تقنيا

ا؛  غريالسرتجة السينوماتوغرافية مابني اللغات،  ا تكون يف اللغة ذا أ
يف حاسة السمع، مما الن مجهورها يعاين إما من صمم أو اضطراب 

بشكل  يستحيل عليه استقبال الوحدة الصوتية للمادة السمعية البصرية
هر أسفل الشاشة، يظكتايب مقروء   نص، لذا وجب ترمجتها إىل سليم 

من  ؛وختضع لذات املعايري اليت ختضع هلا السرتجة السينيماتوغرافية 
ة للنص األصل وطريقة الرسم، وعدد احلروف املمكنة، واألمان، تزامن 

كل أنواع املادة السمعية البصرية مبختلف  أشكاهلا   صوهي خت،
  .وتقنيات بثها وتوزيعها

تطوير خدمات التليتكست  مسح:  السمع يفيالسترجة للصم وضع .5
أجهزة فك التشفري الضرورية يف أجهزة  ملديه ذينللمشاهدين ال

م إمكانية  للربامج  ةياريترمجات اختاالطالع على التلفزيون اخلاصة 
ا ، وهكذا، فإن الناس الذين يعانون من الصمم اليت يرغبون مشاهد

مأو صعوبة يف السمع  قراءة احلوار من خالل خدمة  بإمكا
التليتكست  والتمتع  بالربامج اليت تظهر على أجهزة التلفزيون اخلاصة 

 )closed captions( وتعرف هذه الرتمجة بالسرتجة املغلقة  .م
تمييزها عن السرتجة مابني اللغات ما يعرف بالسرتجة املفتوحة ل، 
)captions open (، أن الصم وضعيفي السمع  من منطلق و

يشكلون شرحية معتربة من مجهور املشاهدين؛ ما جعل الدول األوروبية 
ا الوطنية،  -وعلى رأسها بريطانيا  - تنتهج سياسة سرتجة كلية لقنوا

مثبت بشاشة ) télétexte(يتاكس وتستلزم وجود حمول تيل
، ).ad hoc(" اد هووك"، أو عن طريق ما يعرف بنظام )21(االستقبال

أن ، )Carroll"(كرول"و )Ivarsson"(افرسن"ويضيف كل من 
هذا النوع من السرتجة خيتلف كثريا عن السرتجة الفيلمية 

مجال شارحة إضافية : السنيماتوغرافية، فهو حيوي على سببيل املثال
صدر قرار برتمجة كافة الربامج  وخيتلف  يف اللون وشكل اخلط، وقد

ا الربامج يف الدول االسكندينافية، حبيث  إيل اللغة احمللية اليت تذاع 
يف الواليات املتحدة األمريكية  و،يستفيد منه الصم وضعاف السمع

واململكة  يف فرنساأما  ،)Ligne21(تتم السرتجة عن طريق
 Système(" اونتيوش" يعن طريق نظامفتتم : مثال الربيطانية

Antioche(  تيليتكست"و) "télétexte.( 
يسهل هذا النوع من السرتجة تعلم اللغة خصوصا  :التعليمية السترجة .6

يف طريقة التعبيري والكتابة وتطور مهارات القراءة السريعة 
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، ولقد عمدت اهلند إىل تبين هذا النوع من السرتجة )22(للمشاهد
 .القراءة لدى مواطنيها  هارةنمية ملت

ما يعرف بالسرتجة  :السترجة السينماتوغغرافية ما بين اللغات .7
ختتلف فيها لغة االنطالق عن لغة ) open caption(املفتوحة

سرتجة مابني اللغات أحادية : الوصول وهي بدورها تنقسم إىل قسمني
 .اللسان، وسرتجة مابني اللغات مزدوجة اللسان

يعرف هذا النوع من    ):الحية(التليفزيونية المباشرة  السترجة .8
، )23("السرتجة يف الزمن احلقيقي"أو" السرتجة احلية: "السرتجة ب

ا، وختتص جبل  وتكون مابني اللغات، كما ميكن أن تكون يف اللغة ذا
االنتاجات السمعية البصرية والربامج التليفزيونية ، ذات البث املباشر، 

ت احلوارية، والدورات الرياضية العاملية، واخلطابات اللقاءا: حنو
كما تتم  ترمجة الربامج ...  السياسية  املباشرة، وغريها من الربامج

التلفزيونية املباشرة عن طريقها حبيث هناك من القنوات العمومية مثال 
يف كندا، والواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، من ترتجم معظم 

تبثها عن طريق السرتجة املباشرة، ضف  إىل ذلك  الربامج اليت
النشرات اإلخبارية وبرامج الشوؤن العامة، واللقاءات الرياضية، أما يف 
فرنسا فقد مت سن قانون جيرب هذه القنوات على سرتجة كل ما تبثه من 

يف امللتقيات العلمية، واأليام " السرتجة احلية املباشرة"دور ).*(برامج
تبارها وسيلة للتواصل املعريف، عن طريق ختطي احلاجز الدراسية؛ باع

اللغوي، مهما كانت طببيعته، وهذا النوع من السرتجة ال زال غائبا يف 
ملتقياتنا، يف زمن حنن أحوج، ما نكون فيه، للعلم واملعرفة، ملا حيققه 
من فائدة معرفية ومالية الن تكاليفه زهيدة مقارنة بتكاليف العنصر 

 . تمثل يف املرتجم الفوريالبشري وامل
-Voice-over ou "demi(الدبلجة النصفية او الجزئية .9

doublage"  : ( يتم يف هذا النوع من الدبلجة إسقاط الرتمجة
 يف لغة الوصول على لغة االنطالق للربنامج بطريقة تزامنية مع الصورة،

 خفض ويتم الكلي احلوار من سطور بقراءة يقوم املدبلج أن يعين
يسمع صوت املدبلج وشيئا من صوت   بينما الصوتية  اخللفية صوت

وجند هذا النوع من الدبلجة النصفية يف القنوات  املتحدث األصلي ،
البولونية والروسية ويعرف أيضا هذا النوع من أنواع الرتمجة السمعية 

 .)24("التمثيل الصويت: "البصرية ب 
الرتمجة الفورية  :منة الترجمة الفورية بنوعيها المتعاقبة والمتزا .10

املتعاقبة  هي ترمجة فورية تنقل احلوار خمتصرا مرتمجا اىل لغة  املستمع 
بتعاقب فيها احلوار املرتجم واحلوار  األصلي حبيث يصل االثنان  إىل 
أذن املستمع، ويكثر هذا النوع يف ترمجة اللقاءات  الدبلوماسية 

الرتمجة الفورية  أما، )25(ذياعواحلوارات املشرتكة يف التلفاز أو عرب امل
املتزامنة ال ختتلف عن الرتمجة الفورية املتعاقبة غري أن مبدأ التزامن فيها 
شرط أساسي حبيث  جيب إحداث التناسق  والتناغم اآليت بني 
احلوارين يف اللغة  األصل واحلوار املرتجم  يف أذن  السامع حبيث 

حدث يف اللغة  األصل وخري تتوافق انتهاء كالم املرتجم بكالم املت

، جتدر اإلشارة )26(الفضائية) ARTE(" اريت"مثال على ذلك  قناة 
تتعلق ، الفورية واملتعاقبة : إىل أن الرتمجة الفورية يف هذا املقام بنوعيها

وال جيب اخللط بينها وبني الرتمجة الفورية يف  ن،مبجال السمعي البصري
أدعو إىل إعادة صياغة املفاهيم  إزاء ذلك(شكلها البدائي التقليدي 

مجية وتصانيفها  ).    ُ             الرت 
 )27(شبيه بالرتمجة احلرة يف األدب :  التعليق السماعي الحر .11

 Le)يقوم بتحوير وتكييف املادة السمعية عن طريق التعليق عليها 
commentaire )   إضافة معلومات ومعطيات جديدة قد ال

يبا صوتيا خمتلفا؛ حىت  حتويها النسخة األصلية يتطلب عادة ترك
 .)28(يتحقق مبدأ التزامنية

يتواجد هذا النوع من السرتجة؛ ما : سترجة المسارح واالوبيرات .12
يف املسارح   (Le sur titrage)" السرتجة الفوقية : " يعرف ب 

وقاعات األوبرا، حبيث يتم إسقاط املقاطع املسرتجة على سارية املسرح 
سرتجة بلسان املشاهدين ، أثناء عرض أو يف أعاله، يف شكل نصوص م

وتكون إما للتعزيز مهارات القراءة لديهم،  ؛املسرحية  أو األوبريا املنشدة
أو موجهة  لالولئك الذين يعانون اضطرابات يف السمع أو الصم، أو 

ا، كما أن التقنيات املستعملة فيها   ال تفتأمرتمجة إىل لغتهم اليت يتقنو
غري ان سرعة تواتر نصوص "(...)، )29(لوجيتواكب التطور التكنو 

السرتجة فيها يكون ابطا مقارنة بالسرتجة السنيماتوغرافية مابني 
  .)ترمجيت"()30(.اللغات

شريط عرض تتم عن طريق  :الترجمة المرئية أو الترجمة بالنظر .13
خطي مرتجم أصال، أو عن طريق سرتجة مسبقة،  ويشرتط يف هذه 

 .  كثر تطورا ودقةأ هيزاتالتقنية توفر جت
، يسمح هذا النوع  :الوصف السماعي للعميان أو ضعاف البصر .14

واحلركات  ،بوصف وشرح اميائات الوجه ،من الرتمجة السمعية البصرية
يكون و ، )31(للذين يعانون من نقص يف الرؤية أو للعميان،اجلسدية 

ا أو ما بني اللغات، حبيث تتطلب هذه ال رتمجة ذالك إما  يف اللغة ذا
الرتمجة السمعية  أنواعمت إدراج هذا النوع  من  لقدو  .تعاون ضرير

البصرية يف مدرسة باريس إلعداد املرتمجني و الرتامجة، ويعترب أيضا 
نوعا  من الدبلجة املضاعفة، كما أن هناك برامج الكرتونية متطورة 

لغة، حبيث ) 19(تسمح بالتعليق على نص احلوار يف تسعة عشرة 
للسرتجة يف مشفر أيل والذي حيوهلا إىل صوت،  كتابيةسخة  توضع ن

وقد مت إدراج هذا النوع من الرتمجة السمعية البصرية يف املسارح 
وقاعات االبريات، من خالل، تلك التعليقات الشفهية ما جيعل 

 .عن طريق القناة الصوتية )32(وصول الرسالة املرئية للعميان أمرا ممكنا
 إخراجهو نوع من الرتمجة يعمل على : ات اإلخراج متعدد اللغ .15

املادة الفيلمية يف لغات كثرية يف أن واحد، يتداخل يف تعريفه مع ترمجة 
، ويكون حبسب األيديولوجيات والبعد الثقايف للمشاهد "  والسيناري" 

تم يف وقت واحد، تزامنا مع اإلخراج يف اللغة ياملستهدف، وكثريا ما 
ذا النوع من الرتمجة استوديوهات هوليود  اشتغلت، و  )33(األصلية



 
 

539 

لتسهيل عملية تسويق  )م1950 - م1930(خالل الفرتة مابني 
ا يف أوروبا واسيا، و  أيضا يف املهرجانات السينمائية  يستعملمتوجا

 localisation et) التكييف واألقلمة: مبدأي،ويقوم على الكربى 
adaptation) )34(  -ترمجة ناجحة لتحقيق -يف اغلب األحيان . 

ظهرت السرتجة للتالوات القرءانية،  :سترجة التالوات القرءانية  .16
ا؛ أو  ،)لغة النص القرءاينيف اللغة العربية ، : أي (سواء يف اللغة ذا

مابني اللغات، يف القنوات العربية السعودية، و هذا النوع من 
أن حيقق السرتجة، ال خيتلف كثريا، عن الرتمجة الفورية، حبيث البد 

مسرتج هذا النوع من السرتجات، التزامنية املطلقة، مابني التالوة ونص 
السرتجة املغلق  أو املفتوح الدال عليها، كما أن نص السرتجة فيها ال 

فقد خيتفي نصف الصورة  - أقصىكحد   - حتكمه قاعدة السطران
اسطر،  )-(ثالث إىل مخس : يتكون منالذي وراء نص سرتجة 

جتربة  هي، و )monologue(ال يف سرتجة املنولوقكما هي احل
ا الشاشات العربية   .أول األمر رائدة تفردت 

جممل أوجه وأشكال الرتمجة السمعية البصرية،  - بشكل عام  - هذا      
ا قد تتداخل ،وهي ختتلف يف العدد من منظر إىل آخر  كما أن تعريفا

دون اجلانب  -فقط–نواع وميس ذلك اجلانب الوصفي هلذه األ فيما بينها،
 ,Yves" (مجبييه ،ايف"التقين الوظيفي؛ ولوال إتباعي لطريقة  

GAMBIER(  يف التصنيف، وغريه، حلصرت أشكال الرتمجة السمعية
السرتجة وينطوي  الدبلجة و: نوعني، رئيسني اثنني، أال ومها: البصرية يف

ال تعدوا أن حتتهما، ما ينطوي من األشكال املذكورة، األخرى، واليت 
مايعرف ب التمثيل  أوحىت الدبلجة النصفية  ؛ ألحدمهاتكون سوى صورة 

  . دبلجة يف حقيقة األمر ما هو سوى) vioce over(الصويت 
  :تعليمية الترجمة السمعية البصرية

حد او   ،من منطلق  أن الرتمجة السمعية البصرية احد فروع دراسات الرتمجة
ا اليت ال غىن عنها تسطر هلا الربامج التكوينية وتقام هلا األيام  ،ختصصا
رغم أن مهنة املرتجم السمعي البصري   ، الدراسية وامللتقيات العلمية 

من  - يف ذلك الوقت-غري  أن القائمني عليها مل يكونوا  ،كانت موجودة
، يف معرض حديثة  "جوتليب" وأشاراملعاهد اجلامعية، األقسام و خرجيي 

بفرنسا كانت السباقة إىل فتح  "ليل"يد، أن جامعة عن هذا احلقل اجلد
االنطالقة " مجبيه "وارجع  ، )35(هذا التكوين للمرتمجي السمعي البصري

لرتمجة السمعية البصرية يف ااحلقيقية للبحث والكتابات اجلامعية املعمقة 
،فان تعليمية الرتمجة  )36( )م 1995( اىل سنةولو ضمنيا وتعليميتها 
يعرفها  و اليت -بشكل عام- تعليمية  الرتمجة  بصرية ال خترج عن السمعية ال

 :النحو التايل  على) Jean , Delisle( "جون دوليل"
 «La didactique de la traduction est 
L'ensemble des théories, méthodes et 
techniques utilisées en enseignement de la 
traduction [...] La didactique de la 
traduction transmet des savoirs et se règle 
sur la manière à enseigner. Son objet est le 
programme de traduction, le contenu des 

cours, les processus d'apprentissage et les 

modes d'évaluation.  )37(  » 
اتعرف تعليمية الرتمجة على " نهجيات جمموع النظريات وامل أ

والتقنيات املستعملة يف تدريس الرتمجة وهي تعمل على تبليغ 
تم بطرائق تدريسها موضوعها يف ذلك ) املعارف(املعارف و

منهاج الرتمجة وحمتوى الدرس الرتمجي وعملية التعلم وطرائق 
شرط التقنية حاضر وبقوة يف  أنغري  ،)ترمجيت("التقومي

 هذه ،مجة السمعية البصريةالعملية التعليمية التعلمية يف الرت 
 ، أمرااملتمثل يف النص السمعي البصري ،نقل اللغويالالتقنية اليت جعلت 

عندما نتحدث عن تعليمية الرتمجة السمعية فإننا  - بناء عليهو  - ممكنا
تقين الذي الجراء اإل - بعني االعتبار-البصرية، جيب علينا أيضا أن نأخذ 

لغة من لغة مسعية بصرية إىل  ،لغويأي نقل ب القياميستخدم من أجل 
ا اللغوية املتميزة ؛ مسعية بصرية أخرى واليت  ،وذلك خلصوصية وطبيعة ماد

اليت تنقل معاين  ،ني من قنوات االتصالتيتم نقلها من خالل قناتني اثن
ذبذبات ( يف  القناة الصوتية  األوىلتتمثل القناة :مشفرة يف وقت واحد 

لنا الكلمات واملعلومات اللغة احملاذية ، املوسيقى تص االصوتية من خالهل
عرب (القناة املرئية   تتمثل يفوالقناة الثانية  ،)التصويرية واملؤثرات اخلاصة 

  . )38( ...)الصور املتحركة عربها موجات الضوء من اليت تصلنا 
  :العالم العربي  واقع تعليمية الترجمة السمعية البصرية في

ستطرادات اليت تناولت واقع تعليمية الرتمجة السمعية كثرية هي اال     
البصرية يف العامل العريب، غري أن الكفة ال ترجح إذ ما وضعت يف مقابل،  
كفة العامل األجنيب لشموليتها وسطحيتها، ولقد ركزت على األحباث اليت 

جمال الرتمجة السمعية : إىل  أن  ذهبوالذي  ،(*)"حممد مجال"قدمها 
العريب  عامل  حاجة إيل اعتناء الكليات اجلامعية ،على مستوى الالبصرية يف

على الرغم من االستثمارات الضخمة  يف إنشاء : كله، ويضيف انه
اإلمارات العربية موسسات اإلنتاج اإلعالمي، يف كل من مصر ،واملغرب، و 

إىل مغيبا ال زال  ،، إال أن االعتناء بتعليمية الرتمجة السمعية البصريةاملتحدة
مثال، وعلى الرغم من تعدد كليات اللغات والرتمجة،  ، ففي مصرحد كبري

لتدريس الرتمجة السمعية البصرية،  -فقط  –ال يوجد سوى مكان واحد 
، بالرغم من أن صناعة السينما عمرها )39(اجلامعة األمريكية بالقاهرة: وهو

صناعة الرتمجة  يف مصر بلغ ثالثة أرباع قرن، والتليفزيون نصف قرن، إال أن
السمعية والبصرية فيها مل تتأسس بعد، وما زالت الرتمجة السمعية البصرية  
متارس يف شكل مهنة بال ضوابط، يزاوهلا، يف كثري من األحيان،  مرتمجون 

" غري حمرتفني تنقصهم اخلربة والتدريب، وإن كانت اجلدية مسة أعماهلم ، 
ال  دف الفكري،و الفين، وهوإال أن الغرض التجاري يبقى أكرب من اهل

يعيب النشاط ذاته، على املستوي الفردي، إال أن توابعه، من الناحية 
  ،)ترمجيت( )40("ؤخذ يف احلسباني املهنية بالنسبة للسينما، هو ما جيب أن

العريب، الوصول إىل عامل هذا القطاع، يف ال يفكما يصعب على القائمني 
م يعانون  باستثناء تركيا، : من عدم إهتمام اجلمهوراألسواق الدولية؛ أل
الذي   ال " اإلنتاج احمللي"يدير ظهره إىل  ليومصر، واملغرب، فاجلمهور احمل
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حيظ باحلماية إال من خالل نظام احلصص، وبالتايل هم يتعرضون إىل 
منافسة قوية من قبل األفالم والربامج األجنبية، حىت املرتمجة منها، كما 

حممد " كما أشار ،(*)باألقمار الصناعية يف كثري منهاترتفع حصة البث 
إذ  مل :" (...) قائالاملرتمجة  السمعية البصرية املادة نوعية  إىل قضية "مجال

يعد النقاش قائما على البحث يف ماهية الرتمجة السمعية البصرية وطرائقها، 
ة ذات وإمنا جتاوز ذلك، ليصبح احلديث عن كيفية حتقيق ترمجة مسعية بصري

ة دبالنسبة للبنية األساسية، تعاين األجهزة املعتمأما ،)ترمجيت" ()41(نوعية 
ا موجهة ،يف الرتمجة السمعية البصرية للعرض  - أساسا  -واليت تعد منتجا

 - يف أغلب األحيان  - دور السينما تعاين ، و التليفزيونيةعلى الشاشات 
، )وبصفة خاصة يف بالدنا(نسبة اإلقبال عليها ضئيلة  أضحتمن التقادم و 

 - أية - يف املزاد العلين، وذلك  يف غياب  بيعهاما ينتهي بإغالقها أو 
ولعل األمر الذي  ،مبادرات واسعة النطاق إلعادة اجلمهور إىل دور العرض

عصر الرقمنة، وتكنولوجيا  تفشي وباء النسخ غري املشروع يف ذلك هو يربر
  .اإلعالم واالتصال، واالنرتنيت

  :الترجمة السمعية البصرية في الجزائر اب تأخر تعليمية أسب
التعليم هو القاعدة األساسية لبناء حمصله فكريه لدى اإلنسان ، وان إن 

رغم ما يبدو للوهلة األوىل يف  –نظرة متفحصة لواقع التعليم يف بالدنا 
كازدياد عدد اجلامعات   ،من تطور وتقدم يف هذا اجملال ،املشهد اخلارجي

دارس العليا واملعاهد ومراكز البحث واملشاريع الوطنية لتطوير  البحث وامل
يزال متأخرا عن  ال ،مقارنة مبا هو حاصل يف اجلامعات الكربى ،العلمي

معاهد الرتمجة تعليمية الرتمجة السمعية البصرية يف  ، فمجالمواكبة الركب
نية اليت ختتص املنظمات املهإىل أن  وذلك مرده ؛ ببالدنا ال يزال غائبا 

واملهنة غري منظمة بشكل كبري، وال حىت  ،بالرتمجة السمعية البصرية  نادرة
إحتاد إذاعات "باستثناء  -مثال – تلك املشرتكة على املستوى اإلقليمي

وهي مؤسسة مكونة من القنوات التلفزيونية العامة ": الدول العربية
ما عي بصري مرتجم، و ال تساهم اجلزائر فيها بأي إنتاج مس ،واخلاصة

  :يليبالدنا يتخبط فيما  واقع تعليمية الرتمجة السمعية البصرية يفجيعل 
نقص تكوين يف الرتمجة االحرتافية املتخصصة يف جمال السمعي  -

  .إن مل نقل شبه انعدامها ،البصري
  .غياب قانون أساسي حيمي املرتجم، شأنه شأن املبدع بصفة عامة -
خالل الفرتة املمتدة من  -بشكل عام - بداع الرقابة املفروضة على اإل -

وشبه  ،اية الستينات إىل بداية التسعينات من القرن املاضي
  .االنغالق الذي فرضته ظروف تلك املرحلة

 ،غياب الرتمجة االستشراقية يف املغرب العريب مقارنة باملشرق العريب -
  .أين كان هلا دور فعال يف تنشيط هذه العملية

رتمجة السمعية البصرية مبا يقتضيه من تقنيات ال فعلصعوبة   -
  .مستوى أعلىخاصة وتكوين متخصص على 

  :مبررات االهتمام الجديد بتعليمية الترجمة السمعية البصرية 
إن ما يربر االهتمام اجلديد بتعليمية الرتمجة السمعية البصرية، على   

ية، العاملية اختالف أشكاهلا، راجع إىل التحوالت االجتماعية واالقتصاد

بشكل - منها، واحمللية، اليت ميزت ساحة السمعي البصري يف اجلزائر 
  :واليت نذكر منها ما يلي -خاص

غري -ظهور برامج الرتمجة الرقمية يف اإلعالم اآليل وتشجيعها  -
  .على الرتمجة السمعية البصرية عرب االنرتنيت -املباشر

يف إطار  - بصفة عامة- ازدياد الطلب على املنتوج اجلزائري والعريب  -
  .ما يسمى حبوار احلضارات

  .العوملة وما تفرضه من تغريات اجتماعية واقتصادية وثقافية  -
  .للربوز إىل العاملية) يف السينما بصفة خاصة( إرادة بعض املبدعني   -
إىل االستثمار يف  ،لبعض مؤسسات النشر واإلشهار، التوجه اجلديد  -

احتاد الكتاب اجلزائريني؛ : بكل أنواعها جمال للرتمجة السمعية البصرية 
  ...رابطة االختالف؛ املؤسسة الوطنية للنشرة اإلشهار

  :التكوين في الترجمة السمعية البصريةوفوائد  أهمية
لطلبة ليس فقط  ،  تعد تعليمية الرتمجة السمعية البصرية أمرا بالغ األمهية

  إمنا و ،ق بالسوق فقطالعتبارات اقتصادية تتعلالرتمجة السمعية البصرية 
، بغض النظر عما إذا كانوا يرغبون يف دخول عامل الرتمجة ميع طلبة جل

فيما  أو ،املهنية واالحرتاف ليصبحوا مرتمجني يف جمال السمعي البصري
عند تعليم الطلبة  اسرتاتيجيات الرتمجة السمعية فسواه من اجملالت املهنية؛ 

، فان ذلك سيمكن )42(األملانيةامعة كما هي احلال يف اجل  ،البصرية مثال
 transferable‘"مهارات قابلة للنقل"الطلبة من اكتساب جمموعة من 

skills’  يف جمال  -وخاصة–ميكنهم االستفادة منها يف جماالت أخرى
هناك العديد من فونتيجة لذلك، ، اللغات األجنبية وإتقانالتواصل وتعلم 

مي  وحدة منطية السرتاجتيات الرتمجة تقد أمهيةاحلجج القوية اليت تبني 
يف دراسات الرتمجة واللغات  ،السمعية البصرية يف املناهج الدراسية

 ،نماتوغرافية والدراميةيوالفنون الس ،وحىت علوم اإلعالم واالتصال ،األجنبية
واستخدام  ،من التفاعل مع التقنيات احلديثة - أوال -سيمكن الطلبة  ما

برامج احلاسب اآليل املختلفة وشبكة اإلنرتنت  و ر، الفيديو، وملفات الصو 
حبث يعزز مهارات تكنولوجيا املعلومات لديهم،  ويوفر هلم خربة ؛ كأداة 

يف العمل يف بيئة تكنولوجية، وهي جتربة عادة ما يفتقر الطلبة هلا يف 
أمهية،  تعد  تعليمية الرتمجة السمعية البصرية  ذات -ثانيا –جامعاتنا 

؛ قوي بالقطاع اخلاص ال اهلاصتالالذي تتميز به، عملي البع طال وذلك 
واملتمثل يف شركات ومؤسسات وهيئات اإلنتاج السمعي البصري واإلخراج 

اللغات الذي اعتاده طلبة   ،و التلقني النظريجالسينمائي ، بدال من 
وهناك فائدة أخرى هامة من تعلم اسرتاجتيات  اجلامعة،يف والعلوم اإلنسانية 

تعزيز اكتساب مهارات جديدة  لتنمية هي  ،لرتمجة السمعية البصريةا
 أللغة إتقانمهارة  -خصوصا–  طلبةالاملهارات اللغوية ومنه التواصلية لدى 

ما  - غالبا –طلبة الرتمجة غري أن املرتجم اجليد، احد دعائم واليت تعد  ،األم
ت األجنبية على اكتساب اللغا  ،يف سنوات التكوين باجلامعة ،يركزون

او  اسرتاجتيات الرتمجة : ومن هنا  فان  ،يهملون تطوير لغتهم األم و إتقا
هذا  تفاديل - على األقل -توفر فرصة   -مثال -السمعية البصرية 

يف   )43(ذلك  رئيس قسم الرتمجة جبامعة قسنطينة إىلكما أشار .اخللل
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لغات األجنبية يف يوم دراسي حول مهنية التكوين يف ال ، ألقاهاكلمة له 
، والذي )1(يف اجلزائر، نظمته كلية اآلداب و اللغات جبامعة قسنطينة 

م غري «انتقد ،من خالهلا، مستوى طلبة ماسرت الرتمجة باملعهد، و اعترب  أ
، مل خيرج (L .M.D)، كما قال أن نظام »ملمني بأكثر من لغة واحدة

بأن حاملي ضحا مو . دون املهين من إطار التكوين األكادميي، بعد 
شهادات الليسانس من طلبة قسم الرتمجة سابقا، كانوا ال جييدون ثالث 
لغات، و يعانون من مشاكل مع لغة أو أخرى، و أشار إىل أن نفس 

مع حاملي ليسانس يف اللغات  - حاليا – عهداملشكلة يواجهها امل
لغة  ، حبيث يدرسون مباسرت ترمجة، لكنهم ال يتقنون، حسبه، إالاألجنبية

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يعزز أيضا مهارات اللغة .القسم الذي خترجوا منه
 .االصطالحية املتخصصة يف كل من لغتهم األم، وكذلك يف اللغة األجنبية

فان ذلك   ، هو أنه من خالل اكتساب مهارات الرتمجة السمعية البصرية
احلرفية والتقيد كفيل بتمكني الطلبة من جتاوز القيود اللغوية والرتمجات 

بالنص األصلي على حساب املتلقي ، من خالل الرتكيز على الكلمات 
وليس على وحدات داللية وسياقات أوسع ختدم  ،والسياقات الضيقة

يسمح تعلم مهارات الرتمجة السمعية البصرية من  العملية التواصلية ، ومنه
وظيفية  أكثردة تعلم كيفية االبتعاد عن األصل، وإنتاج ترمجات داللية جي

 ،وض غمار جتربة ترمجية جديدةخبتسمح لطلبة  :تواصلية وبالتايل وأكثر
وفهم أفضل للمشاكل التداخل ، آليات التواصل البشري  إتقانمتكنهم من 

ويف األخري، ينبغي أن يقدم تكوين يف الرتمجة  .  املعومل اللساين والثقايف
لرتمجة باجلامعة، ليس فقط السمعية البصرية لطلبة الرتمجة يف معاهد ا

بوصفها استجابة للطلب املتزايد على ترمجات السمعية البصرية يف السوق 
على املديني القصري ، أمر متوقعا وحتميا  عترباليت ت ،الوطنية و العاملية

الرتمجة السمعية اسرتاجتيات والطويل، ولكن أيضا بسبب احتمال توظيف 
ا   البصرية  يف معاهد الرتمجة ويف معاهد أخرى  ةكأداة تعليميومهارا
  .متصلة

  :أألهمية االجتماعية التواصلية لتعليمية الترجمة السمعية البصرية
يف الواقع، أداة لتعزيز احلوار  تعد تعليمية الرتمجة السمعية البصرية،   

يف عاملنا املعاصر،  واالتصال والتواصل  تتخطى احلدود الوطنية واللغوية
 théorie de sens( نظريات الرتمجة من نظرية املعىنولقد اتفقت جل 

ونظرية املرجعية للنص  )théorie fonctionnelle(والنظرية الوظيفية ) 
أي تنظري للرتمجة جيب أن  أنعلى  )théorie référentielle (األصل

 acte(الرتمجة فعل تواصلي بالدرجة األوىل : ينطلق من حقيقة مفادها أن
de communication ( خلصت اللسانيات املعاصرة إىل تعريف " و

ا عملية يتوقف جناحها على مستوى التواصل الذي ا لرتمجة على أ
وعملية لغوية ونشاط يتدخل فيه املرتجم كفاعل  ،)ترمجيت( )44("حتققه

 -اليوم –أضحى للرتمجة السمعية البصرية  لقد،   ويتأثراجتماعي يؤثر 
 بلغة واحلياة الفكر معطيات نقل يف اسع،و  نطاق على اخلطورة دورا بالغ
 ووجدان فكر تشكيل يف وفاعلية نفاذا أكثر وبأدوات مشرتك، فهم قوامها

 يف مؤثرة أداة  ،الرتمجة السمعية البصرية أصبحت لذلك؛ املشاهدين

حممد "الثقافية هذا ما ذهب إليه  التنمية ويف االجتماعي، التغيري إحداث
تلعبه الرتمجة السمعية  أن ميكن الذي الدور ورة، مركزا على خط)45("مجال

 واألخالقية، االجتماعية، قيمهم وتعديل الناس، سلوك توجيه يف البصرية
ا سالح ذو  اعترب من هناك بل عليه، اعتادوا الذي احلياة أسلوب وتغيري أ
واملتلقني  ،على مجلة املشاهدين ،قد تؤثر باإلجياب أو بالسلب حدين

- اإلنسانية وعلى خمتلف أشكال الثقافة ،ة البصرية املرتمجة للمادة السمعي
ا -عام شكلب  حيث ،وتصوراتهاجملتمع، قيم تشكيل يف   تساهم كما أ

 أخرى حياة طرقمن  املشاهد املرتجم  لعمل السمعي البصريا يقرب
 واإلعالن، اإلعالم، وسائلالرتمجة السمعية البصرية  صاحبتكما .خمتلفة

 الرتفيهية، النواحي يف اهلام دورها جانب إىل والدعاية، لعام،ا يف التوجيه
 االجتماعية، اجملاالت يف حصرها ميكن ال اليت وأهدافها والثقافية، والرتبوية،
  ... وغريها والسياسية، والدينية،

ينظر  أنلذا فان العملية التعليمية التعلمية لرتمجة السمعية البصرية  جيب 
انطلق  ممن  إليها ا ضرورة  أكثرضرورة تواصلية اجتماعية  أ من كو

- بشكل عام  - ومنه على دراسات الرتمجة . ومطلب تكويين مهين حمض
توسع دائرة  أن  - بشكل خاص -وتعليمية الرتمجة السمعية البصرية 

اختصاصها فيما أطلق عليه مؤخرا باملقاربة متعددة التخصصات 
وعلم  تصالواال اإلعالمعلوم ئيات و االسيمي اللسانيات بكل فروعها و(

وان تعيد صياغة  مفاهيمها يف ظل )  االجتماع والعلوم املعرفية األخرى
هذه التطورات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، واملعرفية، والثقافية 

ا(احلاصلة يف عاملنا ،   واليت تؤثر وتتأثر بالرتمجة  ؛ )على شىت ضرو
وينطوي حتت صفة  - بالدرجة األوىل -ماعياباعتبارها فعال تواصليا اجت

 .متثالت وأحكام وتصورات : تواصلي اجتماعي ما ينطوي من
  :الخاتمة

وخصوصا منذ بداية القرن ،إن التغريات اليت عاشتها وتعيشها البشرية 
التطورات اهلائلة اليت حدثت يف العقد  -وخاصة -،العشرين إىل اليوم

والتطور التقين اهلائل، كلها عوامل   ،صالتنظم االتصــال واملوا يفاألخري 
واقع التعليم،  يفكان هلا اكرب األثر يف تشكيل حتديات من نوع جديد 

: وكان أكثرها تأثرا هو التواصل بني بين البشر  ،و اليت من أبرزها ما يلي
واليت مشلت نظم االتصال واملواصالت وولدت : الثورة التكنولوجية اهلائلة

واليت  - وخاصة السمعية البصرية –دة من التواصل معها أمناط جدي
ا، مبا حتتويه  أصبحت شبكه االنرتنت واالنرتانات  والفضائيات أهم أدوا

، )بالرتمجة الرقمية(من معارف رقميه، كان هلا الدور البارز يف إنتاج ما مسي 
ا  جامعاتناوهنا يربز التحدي األكرب أمام  وتظهر على ، لكي تثبت ذا

 االهتمام على الدليل إن  .بقوة أمام هذا السرح املعريف الكبري  السطح
 الرتمجة حول  كثرية كتب الفت فقد مكان وزمان؛ كل يف موجود بالرتمجة

 كما الرتمجة، لدراسات جديدة جمالت وأسست املاضيني، العقدين يف
 مناهج قدمت كما للرتمجة، األوروبية كاجلمعية دولية مهنية هيئات ظهرت

 االهتمام على دليال إضافيا ،األجنبية اجلامعات يف للرتمجة جديدة سيةدرا
الرتمجة والرتمجة السمعية  تعليمية وأضحت .الرتمجة بدراسات الواسع العاملي
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مطلبا ضروريا يف ظل التحوالت  البصرية بكل فروعها وأشكاهلا 
 ليس اتعليمه أن واتضح ،واالقتصادية الراهنة ،واالجتماعية ،التكنولوجية

 نظرية مبادئ يشمل الرتمجة السمعية البصرية فتعليم ؛اهلني بالعمل
ملثل هذا  رقمية تكنولوجية  الضرورية الوسائل استعمال إىل إضافة وتطبيقية،

  .النوع من الرتمجة
 الطلبة غري أن تعليمية الرتمجة السمعية البصرية ال تقتصر فقط على تعليم

ة  ،كفاءة املهنيةاملكونون الرتبويون ال يسميه ما  املواقف خمتلف جملا
 وكيفية الرتمجة مبعاهد ،تكوبنه الطالب خالل تواجه أن ميكن اليت واملشاكل
ا  وإمنا ،معها يف سوق العمل مبهنية واحرتافية التعامل تتعدى جمرد كو
 - خصوصا-  ،اعتبارها ضرورة تواصلية اجتماعية ثقافية إىل ةتكوينيضرورة 

بكل ما حيويه من   ،مبجال التواصل السمعي البصري إذا تعلق األمر
وما يتطلبه من مهارة تقنية وتواصلية عالية اجلودة، ،تشعب وتداخل معريف 

 ،ومواكبة لكل جديد يف ميدان تكنولوجيات االتصال والتواصل املعاصرة
بار أن الرتمجة السمعية البصرية احد قنواته وأدواته الفعالة واليت ال يتم تباع
  .تواصل البشري إال من خالهلا ال

  :اهلوامش
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