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 قواعد النشر
 

تنشر جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، األحباث والدراسات العلمية، الفكرية واألدبيـة يف ختصصات العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية مكتوبة باللغة العربية، االجنليزية، أو الفرنسية.

  نشريات أخرى مهما كانت.أن يكون املقال أصليا وجديدا، مل يسبق نشره يف  -
أن تكون املقاالت مصحوبة مبلخصني أحدمها بلغة املقال والثاين بإحدى اللغتني. امللخص بالعربية ضروري  -

 يف كل األحوال.
 صفحة. 22صفحات وال يزيد عن  01 ال يقل عدد صفحاهتما عنورقيتان  أن ترسل نسختان -
 حبيث يكون صلب، ومسجـل يف قرص  Wordأن يكون املقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج  -

اما مقاس   0cm الرأسو  التذيلو   0.2cmاهلوامش بـ و  02.2cm X  2..2cmحجم الصفحة 
كانت لغة  ا ذا رقم الصفحة ذالك مبا يف 13حجم   Traditional  Arabic، خبط  فيكونالكتابة 

حيدد الفاصل و  Times New Romanبخط  21المقال العربية اما اذا كانت فرنسية او انجليزية فالحجم 

   01ptما بني االسطر بـ 

يكتب عنوان البحث واسم املؤلف، ورتبته العلمية، واملؤسسة اليت يعمل فيها على صفحة منفصلة، مث  -
 من البحث دون ذكر االسم. يكتب عنوان البحث مرة أخرى على الصفحة األوىل

أن توضع املراجع يف هناية املقال مع ذكر أرقامها يف املنت. إذا كان املرجع مقاال تذكر أمساء املؤلفني، اسم  -
اجمللة، ورقمها، سنة النشر بالنسبة للكتب يذكر يف إحالة املرجع، اسم املؤلف، عنوان الكتاب، اسم 

 لصفحة.الناشر، مكان النشر، سنة الطبع، رقم ا
قبل نشرها، ال ترد البحوث اليت تلقتها اجمللة إىل أصحاهبا،  للتحكيم العلميأن ختضع البحوث املقدمة  -

نشرت أو مل تنشر. الدراسات اليت تنشرها اجمللة تعرب عن آراء أصحاهبا وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر 
 اجمللة.

 ر فيه مقاله.يستفيد الباحث من نسختني من اجمللة من العدد الذي نش -
 كلمة.  2111ترحب اجمللة بالدراسات النقدية اليت تتناول املنشورات اجلديدة والتعريف هبا يف حدود  -

 
 تـرسل مجيـع املراسـالت إلـى السيـد:  : المراسلـة واالشتـراك

 2جامعة سطيف   - واإلنسانية كليـة العلـوم االجتماعيـة  : تحـريرالرئيـس 
 216663330 ـ 216663332 الهاتف :

 setif.dz-shs@univ-revue  البريد االلكتروني:
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 كلمة العدد
عدد جديد من جملة اآلداب والعلوم االجتماعية نضعه بني يدي القارئ الكرمي مع بزوغ فجر العام اهلجري 

آملني أن جيد فيه الباحث املتخصص كما القارئ العادي ما يروقه وميتعه، ملا محله بني طياته  ،01.1اجلديد 
اجلامعات من داخل الوطن  ومن خارجه.وكسابقه جاء الباحثني من خمتلف و  من أفكار لعدد من األساتذة

جافال باملواضيع املتنوعة بني خمتلف التخصصات من اللغة واألدب العريب إىل  (01) العدد السادس عشر
الفلسفة أم العلوم  وإىل علم النفس وعلوم الرتبية وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا إىل التاريخ وعلوم االتصال 

تغطي أغلب التخصصات يف العلوم االجتماعية، بعضها يدور حول مناقشات نظرية والبعض  وهي يف جمملها
 اآلخر ميثل خالصة أو نتائج دراسات ميدانية والبعض اآلخر يطرح قضايا منهجية.

لكمال ففي جمايل اللغة واألدب العريب تراوحت املواضيع بني اللسانيات يف الرتاث النحوي العريب  
يف ضوء معاجلته لكتاب اخلصائص البن جين وهي مقاربة تأصيلية يف ضوء املنهج البنيوي األورويب.إىل  قادري

الذي يرى أن مفكري العربية األوائل كانوا  خليـــفة بوجاديل التّـفكري اللّـغوي التّـداويل عنَد العـربالبحث يف 
أ. أما  النحو، البالغة، النقد، تفسري القرآن الكرمي.ميارسون املنهج التداويل منذ قرون عّدة، يف علوم خمتلفة: 

، باعتبار أّن الّرمز من سحر الّرمز الصويف يف ترمجان األشواق "البن عريببنية فقد تناول  مسايل السعدي
املركبات األساسية يف التجربة الّشعرية بصفة عامة، والتجربة الصوفية بصفة خاصة،وقد تناوهلا من الناحيتني 

بني  حول السرية الذاتيـة العربية  حسين تّروش -أالتغلغل يف أعماق  التجربة العرفانية. مقال و  ية والفنيـةالفكـر 
فعل إدراك الذات يقرر فيه أن األنواع األدبية على اختالف طرائقها  تسعى إىل فهم الذات و  فعل الكتابة

ودورها يف احلياة، وذلك من خالل فعل الكتابة الذي يعترب مرتمجا لألفكار واملشاعر، والنص اجلميل اخلالد 
من جهته يقدم بد السالم أ/ يحي عهو الذي يستطيع أن يصور هذه العالقة اجلدلية بني )الـذات والكتابة(. 

حول تعديل سلوك الطفل الذي  يتخلى يف هذه القصة عن  مقاربة سيميائية لقصة نصيحة أم لعمر جيدة
يف مقاله باللغة  هشام سوحاليالسلوك الذي يرفضه العرف واألخالق وتتشكل لديه القناعات واحلدود. أما 

اإلشكالية املنهجية املتعلقة  عناصر منهجية؛ فيعاجلاجملتمع : و  اإلجنليزية:  البحث األديب، علم اخليال
اإلستشرافية، مع توضيح مدى صعوبة   واخليال العلمي بصفته فرعا مهمشا على الرغم من رؤيته  ‘باألدب

 حتديدا اخليال العلمي السياسي من خالل مقاربة تقوم على تعدد التخصصاتو  البحث يف هذا اجملال
     والرؤية.تكاملها من حيث املنهجية و 

عن اخلصائص االجتماعية ملمثلي مجعيات   األحياء هبدف الكشفحبث يف مجعيات أ. السعيد رشيدي 
األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة، باإلضافة إىل الوظائف اليت تؤديها، فوجد أن هذه اجلمعيات يغلب 

   عي واقتصادي.عليها العنصر الرجايل من فئة الكهول الذين لديهم استقرار اجتما
مربزة أن   مهمته من     حبثت يف األدوار اجلديدة للمعلم من منظور املقاربة بالكفاءات. أحميد  حسينة أ.

هذا املنظور  ترتكز على ضبط سريورة التعٌلم، وعلى بناء مشكالت متزايدة التعقيد، كما تتطلب من املعلم 
تتساءل إن كان التكوين االندماجي يف  أ. نعيمة ستر الرحمان تغيريات جوهرية يف هويته املهنية.من جهتها 



 .211اجلزائر واقعا ممارسا أم هو جمرد حلم إصالح، خاصة وأن النظام الرتبوي اجلزائري يتبىن إصالحات منذ 
وفق مقاربة التدريس بالكفاءات واليت تنسجم مع بيداغوجيا اإلدماج اليت هتدف إىل بناء جمموعة كفاءات 

 عند املعلم ستقوده حنو ممارسات مهنية معقلنة وناجعة . مهنية
حتليل املعطيـات حيمل شّقني، فقد يكون وفقا للتحليـل الكّمـّي أو الرقمّي أو أ. ليـاس شـرفـة أن  يرى

 اإلحصائـّي، كما ميكن أن يكـون حتليال كيفيّـا نوعّيا، وهو ما يعـرف بتحليل املضمـون،
تأثرياته على القيم و  ومشاهدة املرأة املاكثة بالبيت لإلشهار التلفزيوين، كيفية استقبال  أ. رجم جناتنقدم لنا   

كوسة . نور الّدين   أ .أما وترسيخه للنمط االستهالكي الذي خيدم مصلحة املعلنني وليس مصلحة اجلمهور.
ئريّة، من خالل رصد بعض إشكالّية اضطراب املصطلح يف الّدراسات األنثروبولوجّية يف اجلزا عاجل يف مقاله

الّنماذج املصطلحّية املتداولة يف هذه الدراسات، والوقوف على أبعادها اإلبستيمولوجّية .من األنثروبولوجيا إىل 
 اآلثار قدم أ. يوسف عيبش صورة عن جمتمع بالد املغرب يف هناية التاريخ القدمي.   

فقد حبث يف دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني نوعية التعليم العايل باملؤسسة  أ. سمايلي محمود أما
 إن التعليم العايل  هو  انعكاس للسياق االجتماعي واالقتصادي للمجتمع.ويواجهمبينا اجلامعية اجلزائرية 

والتحديث على حتديات نشأت عن املتغريات العاملية ، األمر الذي  تطلب البدء يف برامج شاملة للتطوير 
( LMDتناولت موضوع إصالح التعليم العايل يف ظل نظام ) زرقـــان ليلـىأ. اإلداري. و  املستويني التعليمي

 ، اهلياكلمن خالل البحث يف املشكالت اليت تواجه اجلامعة اجلزائرية وهي: التحجيم، التمويل، التأطري
التجهيز هبدف الكشف عن مدى استجابة إجراءات وسياسات هذا اإلصالح اجلديد ملعاجلة هذه و 

ترى أّن اجلامعة اجلزائرية أمام وضع يفرض عليها بذل جهد كبري للتكيف مع  أ.معارشة دليلةاملشكالت 
وضرورة  ، LMDام املتغريات العميقة اليت طرأت على حميطها ورفع التحديات النامجة عنها،وذلك بتبنيها لنظ

عرض يف دراسة  عبد الحميد يوطةأ. عضو هيئة التدريس وفقه لضمان جناحه يف اجلامعة اجلزائرية. إعداد
مشريا إىل أن مقارنة بني التجربة اجلزائر والنموذج األمريكي يف احلكم الرشيد واسرتاجتيات اإلصالح الرتبوي 

 ري بالتعليمات الفوقيةاملؤسسة الرتبوية باجلزائر ال تزال خاضعة للتسي
إشكالية العقالنية يف الفكر العريب املعاصر حتت عنوان:   عبد الرزاق بلعقروزأ.يف الدراسات الفلسفية حبث .

املساءلة النَّقدية ألمناط العقالنية لدى أركون واجلابري منوذج طه عبد الرمحن، حيث يشري إىل اجتاهات  ثالثة 
عقالنية، واملوقف أالخنراطي فيها، واملوقف الّناقد هلا، ومركزا على مفهوم طه يف املوضوع: املوقف الرّافض لل

قام برتمجة حماضرة  للفيلسوف أ. عبد العزيز ركح أما  عبد الرمحن كأحد الذين بلوروا مفهوما للعقالنية.
الفرنسي جان توسان دوزانيت حول موضوع " الفاشية ". واليت حاول فيها الكاتب إبراز اجلذور الفلسفية 
إليديولوجيا النظام الفاشي يف إيطاليا ما بني احلربني من خالل أعمال واحد من كبار منظري هذا النظام  هو 

يف مقاله  إن  أ. عبد اهلل  بوصنوبرة يرىى األحباث النظرية دائما  الفيلسوف جيوفاين جنتيلي. وعلى مستو 
النظريات اليت تدرس يف أقسام علم االجتماع يف جامعاتنا العربية مصدرها البيئة الغربية؛ وهي  تتصف بالبعد 

كل العامل عن الواقع، مما افقد الباحثني الذين يتبنوهنا، صدق النتائج والفهم الواضح والتفسري الصحيح ملشا 



وهلذا فهو يقرتح تبين مدخل نظري لفهم الواقع االجتماعي العريب يستند إىل  العريب القدمية منها واجلديدة
يتمركز حول فأ. عماد الدين خيواني املوضوع الذي تناوله  أما .الواقع احمللي وخصوصياته التارخيية والثقايف

وذلك للكشف عن العالقة اخلفية ذات التأثريات املتبادلة صلة اإلبستيمولوجيا بالسوسيولوجيا، البحث عن 
 داخل الفعل السوسيولوجي وعالقته وبقية احلقول املعرفية األخرى.

مركزة على متغريات لغوية اجتماعية أساسية   اإلشكال اهلويايت اللغوي اجلزائريتطرح قضية   أ. نورة قـنــيـفـة
فيروز  الفشل يف اكتساب ثقافة لغوية عربية. أما أ.و  تعبري تارخيية اللغة الفرنسية كوسيلة  -سقوط  –أبرزها 
فتبحث يف العالقة بني األسرة واالحنراف، هبدف التعرف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية  زرارقة

أ. حليمة لطرش وتناولت  والثقافية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف تعرضهم لالحنراف.
حماولة الكشف عن الدور الكبري الذي تلعبه  ع العالقة بني البيئة والرتبية البيئية وأثرها على موهبة والطفلموضو 

البيئة السليمة يف تنمية املوهبة واإلبداع لدى الطفل مع  حماولة وضع  إسرتاتيجية  لوسط بيئي يسمح بتطوير 
حول البيئة يف اجلزائر من خالل احلديث عن التأثري تناولت البحث أ. زهية شـويشي  وتنمية املوهبة ورعايتها.

 على األوساط الطبيعية واسرتاتيجيات احلماية كقضية أساسية تسيطر على اهتمام الباحثني واملفكرين.



 كمال قادري                                                                     مبادئ لسانية يف الرتاث النحوي العريب        
 

 
 0                                                01العدد                                       العلوم االجتماعية         و  جملة اآلداب

 مبادئ لسانية في التراث النحوي العربي
في ضوء  مقاربة تأصيلية نموذجا -كتاب الخصائص البن جني

 المنهج البنوي األوربي
 

 كمال قادري .ب
 2 جامعة سطيف

 :الملخص
تأيت أمهية احلديث عن مظاهر التقابل بني التفكري اللساين عند علماء العربية وعند علماء اللسانيات البنوية من 

، تراث العربية يف، لرصد جهات التقارب واالختالف بينهما يف األسس واملبادئ. ولعل كتب أصول النحو، األوربيني
ملا تناولته من أصول مت من خالهلا استقراء كالم ، ويقرب الصورة التقابلية أو املقارنة بينهما، هي خري ما ميثل هذا اجملال

واملبادئ اليت حتددت ، عند العلماء، العرب واستنباط قواعده. فكانت مبثابة األسس اليت استند إليها التفكري اللغوي
 .معامل منهجه وتبنيت، النحو ومسائله من خالهلا موضوعات

résumé:  

L importance  primordiale que revêt  l'étude des aspects d antithèses se situant entre les 

pensées linguistiques des savants Arabes et les linguistiques structurales Européennes 

s'inscrit dans le cadre de rassembler les divers aspects de convergence et de divergence 

entre les deux courants. Le patrimoine Arabe en la matière est très riche, et diversifie, et 

peut assurer amplement des études comparatives dans le domaine. A ce propos l œuvre  

d'Ibn djinni «ElKhassaiss» occupe la place prépondérante dans ce genre d'études 

linguistiques 

 :النشأة والمنهج -النحو العربي
منذ وقت مبكر من بداية االهتمام بالظاهرة اللغوية على يد أيب  (النحو) ظهر مصطلح :مصطلح النحو
جانب عدد من املصطلحات اليت سادت  إىل، انح هذا النحو:استنادا إىل مقولة (ـه11ت) األسود الدؤيل

. وقد أخذ استخدامه يف المجازواإلعراب و، اللحنو، الكالمو، العربية :خالل القرن األول اهلجري
باملعىن  (005ت) االنتشار مع بداية القرن الثاين اهلجري على يد عبد اهلل بن أيب إسحق احلضرمي

عليك بباب من النحو " :مقولته املشهورة ليونس بن حبيباالصطالحي الذي ساد خالل القرون الالحقة يف 
؛ حبيث 1من مساع وقياس وتعليل، واليت تشري أيضا إىل ريادته يف التأسيس لألصول النحوية "يطرد وينقاس
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ولقي استحسانا على ، مث تكرست داللته العلمية على يد اخلليل، هيمن استعماله على باقي املصطلحات
 ألسنة دارسي العربية بعد ذلك من قدماء وحمدثني. 

يف ثقافتنا العربية إال أنه ال خيلو من ، ويف داللته من وضوح وجالء، رغم ما يف لفظه من سهولة ويسر وهو
للغة حيث إن معانيه املعجمية ال تشري بأي حال من األحوال إىل معىن العلم با غرابة يف الوضع االصطالحي؛

وفضال عن ذلك فإن هذه املعاين ال يتوقع  لتباعد احلقلني الدالليني للفظي النحو والعلم.، أو بشيء آخر منه
 منها عند نقلها إىل لغة أخرى أن يكون من بينها التعبري عن العلم باللغة. 

هو فرق . ويةمن الناحية املوضوع، اللسانياتو النحوومن هنا تربز مسألة الفرق اجلوهري بني مصطلحي 
على اعتبار أن األول شغل أكرب حيز يف مساحة ، يعود يف الواقع إىل األساس املعريف لكال املصطلحني

بينما مل يستخدم الثاين إال يف العصر احلديث. وحىت إذا -وما يزال كذلك-االستعمال من تاريخ علوم العربية
، فإن الفرق بينهما يبقى قائما اللسانياتمبفهومه القدمي ومصطلح  علوم اللسانحاولنا املقارنة بني مصطلح 

الذي يضعه كثري من الدارسني احملدثني  علم اللغةمن الناحية املفاهيمية موضوعا ومنهجا.كما أن مصطلح 
يف مقابل اللسانيات يقتضي حتديد داللته االصطالحية ضمن سياق استعماله لدى القدماء؛إذمل يكن يتجاوز 

 العلم بالرتاكيب أو اجلمل لديهم. -غالبا-هو يف مقابل مصطلح النحو الذي، اً العلم مبفردات اللغةغالب
؛ وهو النحو. ويتعلق بالقول على وضع اللغة أصل :إىل قسمني علم العربيةيقسم  (ـه12.ت) فابن فارس

، وهو علم اللغة فرع؛حتقيقا وجمازا. ووما هلا من االفتننان ، وأوليتها ومنشئها وعلى رسوم العرب يف خماطباهتا
والفرق بني علم " :بقوله (ـه512ت) ويتعلق مبعرفة مفردات اللغة من أمساء وصفات. وهو ما عرّب عنه أبوحيان

  2"وموضوع علم اللغة أشياء جزئية.، النحو وبني علم اللغة أن علم النحو موضوعه أمور كّلية
أثره البالغ يف تزايد االهتمام بالعربية؛ ، لدى علماء البصرة مث الكوفة، وقد كان لظروف نشأة النحو العريب

حيث وجد معلمو القرآن الكرمي والعربية أنفَسهم أمام حتّديني كبريين. أحدمها يتمثل يف ظهور بوادر فساد 
بية باعتبارها وثانيهما مطلب تعليم األعاجم العر ، السليقة العربية بانتشار اللحن على ألسنة العرب يف احلواضر

بوصفه ، غري أن عامل اللحن العريب يف ظروف نشأته جبملة من العوامل. ومن هنا ارتبط النحو لغة الكتاب.
وباعتباره تغيريا واحنرافا عن جماري العرب يف كالمها يبقى أبرزها تأثريا وأقواها تربيرا يف نظر ، ظاهرة لسانية

الفصاحة لتخليص التعبري من العجمة واللحن والفساد جراء تكاثر علماء العربية. فكان البحث يف ميادين 
   3الظواهر الناشزة يف اللغة.

انطالقا من ضرورة حتديد النص املرجعي يف االستدالل اللغوي من  :معيار االحتجاج ومفهوم الفصاحة
مقاييس الفصاحة يف  -حبكم اتساع رقعة اللهجات العربية -الناحية املنهجية راح العلماء حيددون حبذر شديد

لضبط آليات تدوين كالم العرب الذي كان يتداول مشافهة. وعليه حتدد مفهوم االحتجاج ، لغة االحتجاج
ومما صح سنده إىل عريب ، اللغوي باعتباره إثباتا لصحة استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقلي من القرآن الكرمي

 وتداخل معنامها يف املنهج النحوي.، اج مبفهوم الفصاحةفارتبط بذلك مفهوم االحتج فصيح سليم السليقة.
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جمة واللحن هتدد ذلك بأن مشكلة الفصاحة ظهرت يف تاريخ العربية منذ أن حتسس العرب أخطار العُ 
ومتييز ما هو حلن أو ، فراحوا يتعقبون تلك األخطار بتحصني العربية ومحايتها وفق معايري الفصاحة، لغتهم

ملقاومة حركة ، من جهة، فاملعيار النمطي أخذ يضغط بثقله 4له األصالة والنسب العريق. دخيل أو أعجمي مما
حيرص على تكريس هذه ، وراح من جهة أخرى، ويشدها بقوة ليمنع عن نظام اللغة أي تبديل، التغيري

وتشهد ، الشأنيف هذا ، النمطية ألغراض التنشئة اللغوية اجتماعيا وتعليميا. وهو ما ينطبق على مجيع األلسنة
  5له تعليمية اللغات.

الذي جعل من  6ويضاف إىل هذا عامل آخر له تأثريه العميق يف العربية بشكل خاص هو الوازع الديين
من العسري  -كما يقول هنري فليش-حىت صار، الفصحى منوذجا مفروضا ومثال أعلى حيتذيه كل كاتب عريب

  7الذي أصاب العربية ككل لغة حية. (التغيري) مبكان أن حتصل على صورة واضحة للنمو والتطور
كبري من التداخل موضوعًا ومنهجًا بني  نشأ النحو منذ البداية نشأة فيها قدر :تداخل الوصفية والمعيارية

الطبيعية للغة القائمة أساسا على مبدأ التغيري وفيها نزوع حاد حنو االعرتاض على الظاهرة ، الوصفية واملعيارية
 8تبعا للصريورة الزمانية.

يف أوساط األفراد ، أن حيدثا أثرا جليا يف احلد من ظاهرة اللحن، يف واقع األمر، ولئن أمكن هلذين املعيارين
التغيري الذي فعل فعله على مل حيدثا األثر نفسه يف مقاومة اندفاع اللسان اجتماعيا حنو  فإهنما، من املتعلمني

وصوال بالعربية الفصحى إىل أواخر القرن الثاين اهلجري يف احلواضر وأواخر القرن الرابع يف ، املدى الزمين البعيد
 وزواهلا من االستعمال االجتماعي تدرجييا بعد ذلك. 9البوادي

ة واستكشاف نظامها ما جعله يتحول وقد بلغ علماء العربية بالنحو من الدقة والضبط يف استنباط قواعد اللغ
من موضوعية ، حني توفرت له خصائص العلم املضبوط، من جمرد معرفة عامة إىل صناعة علمية حمكمة

فتحددت أصوله بأواخر القرن األول مع احلضرمي واتضحت معامل منهجه وتطبيقاته قبل  10وانسجام ومشول؛
يف كل ذلك مل "ألخفش والرؤاسي والكسائي والفراء وغريهم. وهناية القرن الثاين مع اخلليل ويونس وسيبويه وا

  11."حيتاجوا إىل كتب أجنبية وال إىل ألفاظ ومصطلحات أعجمية
وبذلوا  -وإن كان اهلدف لديهم معياريًا يف األساس تقوميًا وتعليماً  -علمياً  12فالنحاة انطلقوا انطالقة وصفية 

لعربية يف خمتلف مستوياهتا خاصة النحوي منها؛ألنه مدار جهودا عظيمة يف سبيل استكشاف نظام اللغة ا
االهتمام يف متييز اخلطأ من الصواب الذي استلزمه االحنراف احلاصل عن اجلادة فيما عرف باللحن. وهو ما 

 وّثق الصلة بني املعرفتني العلمية والتعليمية.    
ا العريب التداخل الصريح الذي حصل لدى النحاة ومما زاد من التباس مفهوم الوصفية مبفهوم املعيارية يف حنون

وحتوهلا إىل آلية لضبط الصياغة اللغوية لدى ، بني املنهجني يف استكشاف منظومة القواعد العرفية للغة وصفياً 
وتلقينها للوافدين على العربية من األعاجم تعليمياً. وهو ما ، املتكلمني العرب بغرض تقومي ألسنتهم معيارياً 

 النحو بصبغة املعيارية.صبغ 
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حيث  -وهو ما يربر عرفيتها يف األصل -فاللغة بالنسبة للمتكلم منظومة عرفية اجتماعية ذات طبيعة معيارية
يستعمل املتكلم لغة اجملتمع الذي نشأ فيه باخلضوع ملعايري اللغة يف استخدام أصواهتا وصيغها ومفرداهتا 

ذقها باملشاركة يف التخاطب وميرن عليها ويطابقها دون تفكري يف وتراكيبها حسب أصول استعمالية معّينة حي
 .وسالمة األداء، ألن الغرض لدية هو مطابقة العرف اللغوي عن طريق صحة االستعمال مجلتها أو تفصيلها؛

غري أن املوقف بالنسبة للنحوي خمتلف متاما؛ إذ الغرض لديه هو فهم طبيعة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
البد أن تدرس باملالحظة واالستقراء مث استنباط القواعد اليت تتحكم يف إنتاج الكالم اعتمادا على النماذج 

مما جيعل جوهر العمل لديه وصفيا بطبيعته. وعلى أساس من هذا فإن شبهة املعيارية اليت ، الفردية للمتكلمني
ومها مطلب عالج ، ن اللذين ذكرنامها سابقاوسم هبا حنونا العريب منذ بدايته مردها موضوعيا إىل األمري

ويضاف إىل ذلك مسألة اخللط منهجيا بني عمل املتكلم ، ومطلب تعليم األعاجم العربية، مشكلة اللحن
وعمل النحوي. ومع ذلك فقد قدم أوائل النحاة وصفا دقيقا لنظام اللغة العربية اعتمادا على االستقراء؛ ألهنم 

وهو ما زاد  (02أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة) ما تعامل املتأخرون مع القواعد.بين، تعاملوا مع الشواهد
 من مسألة اخللط بني اآلراء العلمية واآلراء التعليمية املتقدمة واملتأخرة.

مبا يف ذلك ، والواقع أننا لو تتبعنا مواضع اعرتاض النحاة على كالم املتكلمني :اللغة بين الثابت والمتغير
فإننا سنجد أن املعايري اليت استندوا إليها كانت يف كثري من جوانبها نسبية تفتقد ، االحتجاج النحويعصر 

إىل صفة الشمول بل والعموم الذي تقتضيه صناعة النحو ذاته. ومرد ذلك إىل عدة أسباب منها ما هو 
فضال عن طبيعة النظام ، هاوتعدد اللهجات العربية واتساع رقعت، منهجي كاالعتماد على االستقراء الناقص

اللغوي الذي يقوم على مجلة من الثوابت واملتغريات. فالثوابت أطر دائمة ال غىن للنظام عنها؛ ألنه ال يقوم 
وإمنا ختضع لظروف تدعو إىل حتّوهلا يف حدود أطر الثوابت ، وأما املتغريات فال تتصف بالدوام، بدوهنا

 وبشروطها. 
 (طلب اخلفة يف املبىن)و (أمن اللبس يف املعىن) :لنحوي العريب يف أمور ثالثة هيوميكن حصر ثوابت النظام ا

فإذا مل يتحقق ذلك يتم اللجوء إىل مبدأ  .(وينتج عادة عن اجتماع العاملني األولني :التعميم أو 13االطراد)و
خالل النظر يف قواعد وعنه تنبثق املتغريات اليت حفلت هبا كتب النحو. ويتضح جليا من ، العدول عن األصل

مدى حرصهم ومتسكهم مببدأ االطراد يف سبيل حتديد نظام اللغة العربية ، النحاة وبشكل خاص التعليمية منها
وبعيدا عن مظاهر االختالف اليت تفرزها املتغريات اليت تدعو إىل التقعيد للرخص ، ضمن إطار الثوابت

، وأصل القاعدة، كأصل الوضع،  ملة من األصول الفرعيةوالشواذ والضرورات؛ ولذلك أحاطوا هذا املبدأ جب
 وغريها. ، واالتساع، والوجوب واجلواز، ومراعاة األوىل، وأصل االشتقاق وأصل القياس

ومع ذلك فإن مظاهر موافقة الكالم ملتطلبات النظام بثوابته احملكومة يف تصورهم مبعيار الصواب مل تعرّب عن 
نحاة بقدر ما عرّبت عنه معاجلتهم ملظاهر متغريات العدول واملخالفة احملكومة عمق املعاجلة النحوية لدى ال

وهو ما تدل عليه حماوالهتم املستميتة لتعليل هذه املخالفات وتربيرها بسيل من املسّوغات  14مبعيار اخلطأ.
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رهم بسعة فضال عن إقرا، واالستثناءات هبدف إعادهتا إىل حيز الصواب وإبعاد شبهة اللحن واخلطأ عنها
مبا جعلهم خيلصون إىل مقولة أن من عرف لغة العرب ، واختالف مسالك القول فيها، العربية وغزارة ألفاظها
 مل يكد خيّطئ أحدا.

خطاب موجه - لسانيا-باعتباره نصا مقدسا وهو-فعلم العربية نبع من القرآن الكرمي وألجله فهمًا وأداء 
إال أن ذلك مل مينع من  -وداعيا للتحدي اللساين بإعجازه لفظا ومعىنبل ، للعاملني كافة بلسان عريب مبني

االهتمام باللغة يف ذاهتا ولذاهتا يف ثنايا الدرس اللغوي وكان من أبرز مظاهرها التفريق بني الفصيح وغري 
من  واملفاضلة بني لغات العرب مما حيتج به وما ال جيوز االحتجاج به. أما اللسانيات فقد نبعت، الفصيح

ودون مفاضلة بني هلجات اللغة الواحدة أو التمييز بني جّيدها ورديئها ، االهتمام باللغة يف ذاهتا ولذاهتا
 ومنطلقة من املكتوب إىل امللفوظ.

حبيث مل خيتلفوا ، وقد تطرق اللغويون والنحاة واألصوليون هلذه املسألة يف سياق معاجلتهم لقضية اللفظ واملعىن
يف التعبري عن  15 وضع األلفاظ املفردة بإزاء املعاين يف اللغة؛ ألهنا أيسر وأفيد وأعماالصطالح يف  بشأن

وقد نقل السيوطي يف  ؟ولكنهم اختلفوا يف املركَّبات أهي اصطالح أم ال، حاجات اإلنسان املادية واملعنوية
 املزهر بعض آرائهم. 

واضع اللغة مل يضع اجلمل كما وضع  ألن فمذهب الزركشي والفخر الرازي أن املرّكب ليس مبوضوع؛
ولوجب على أهل ، وإال لتوقف استعمال اجلمل وفهم معانيها على النقل عن العرب كاملفردات، املفردات

 اللغة أن يتتبعوا اجلمل ويودعوها كتبهم كما فعلوا ذلك باملفردات. 
ن الكالم داال بالوضع مل يكن لنا فلو كا عقلية ال وضعية. (الرتاكيب)وذهب ابن مالك إىل أن داللة الكالم 

 كما مل نستعمل يف املفردات إال ما سبق استعماله. ،  أن نتكلم بكالم مل ُنسبق إليه
وذهب أبو حيان إىل أن الرتاكيب كاملفردات يف الوضع. واألمور الوضعية حتتاج إىل مساع من أهل ذلك 

واستدل على ، اكيب كما حجرت يف املفرداتاللسان. ويعزى البن احلاجب القول بأن العرب حجرت يف الرت 
إّن  :ومن قال، فليس من كالمنا، إّن قائم زيدا :ذلك بقرينة التمييز بني اخلطأ والصواب يف الكالم. فمن قال

فهو ليس من  ، رجل يف الدار :ومن قال، فهو من كالمنا، يف الدار رجل :فهو من كالمنا. ومن قال، زيدا قائم
اية له يف تراكيب الكالم. وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمرّكبات. وليس الغرض من إىل ما ال هن، كالمنا

كالفاعلية واملفعولية وغريمها؛ إذ ،  بل إفادة املرّكبات والّنسب بني املفردات، الوضع هنا إفادة املعاين املفردة
؛ فوضعت باب الفاعل أما جزئيات األنواع فال، يفسر الزركشي ذلك بأن العرب وضعت أنواع املرّكبات

أما امسها  (إن وأخواهتا) أما الفاعل املخصوص فال. وكذلك باب، إلسناد كل فعل إىل من صدر منه
املخصوص فال. وكذلك سائر أنواع الرتاكيب. وأحالت املعىن على اختيار املتكلم. وهذا ما يفسر قوهلم بأن 

 (زيد قائم) ومسع (قائم) وعرف مسمى (زيد)سمىداللة الرتاكيب على معانيها عقلية ال وضعية. فمن عرف م
وهو نسبة القيام إىل زيد. ومن هنا يغّلب أكثر اللسانيني ، بإعرابه املخصوص فهم بالضرورة معىن هذا الكالم
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مبدأ وضعية واصطالح الرتاكيب مبا يعين عرفية اللغة يف مستوى املفردات والرتاكيب؛ ألن للغة جمرى جتري 
 فيه.

حيث  -وهو ما يربر عرفيتها يف األصل- بالنسبة للمتكلم منظومة عرفية اجتماعية ذات طبيعة معياريةفاللغة 
يستعمل املتكلم لغة اجملتمع الذي نشأ فيه باخلضوع ملعايري اللغة يف استخدام أصواهتا وصيغها ومفرداهتا 

رن عليها ويطابقها دون تفكري يف معّينة حيذقها باملشاركة يف التخاطب ومي استعماليهوتراكيبها حسب أصول 
 وسالمة األداء.، مجلتها أو تفصيلها؛ألن الغرض لدية هو مطابقة العرف اللغوي عن طريق صحة االستعمال

ومن هنا تأيت أمهية احلديث عن مظاهر التقابل بني التفكري اللساين عند علماء العربية وعند علماء اللسانيات 
هي خري ما ، يف تراثنا، التقارب واالختالف بينهما. ولعل كتب أصول النحولرصد جهات ، البنوية األوربيني
البن جين يف  (اخلصائص) ويقرب الصورة التقابلية أو املقارنة بينهما. ويأيت هبذا الشأن كتاب، ميثل هذا اجملال

 ومتيز تأليفه. ، خلصوصية تصنيفه، مقدمة هذه الكتب
على مذهب أصول الكالم  16أن يكون يف أصول النحو -مقدمتهكما ورد يف - فهو كتاب أراده صاحبه

والفقه. وهو أول كتاب اختص جبمع أشتات ما تناثر يف كتب املتقدمني من أصول مت من خالهلا استقراء  
، عند علماء العربية، فكانت مبثابة املبادئ اليت استند إليها التفكري اللغوي، كالم العرب واستنباط قواعده

 وتبينت معامل منهجه.، حتددت من خالهلا موضوعات النحو ومسائله واألسس اليت
فإن هذا الكتاب هو حصيلة جتربة علمية عميقة كان ابن جين يدرك ، وكما تشري إىل ذلك عبارات املؤلف 

 (النحو)بـ  متاما أنه أقدم فيه على جمال علمي خمتلف ومتميز مما عرفه العلماء من قبله فيما مسي
إلحلاح بعض طالبه ممن آنس ، ويلّم لقراءة هذا العلم يب، مث إن بعض من يعتادين": إذ يقول، واستجابة ٌ

أن أمضي الرأي يف إنشاء ، وأكثر احلفاوة واملالينة، سأل فأطال املسألة، بصحبته يل وأرتضي حال أخذه عين
كتاب مل ": وقد وصف عمله فيه بقوله يف إشارة منه إىل أنه علم قائم بذاته. . ص، اخلصائص"هذا الكتاب.

. منجذب الرأي والروية إليه..، عاكف الفكر عليه، مالحظا له، وتقادم الوقت، أزل على فارط احلال
أمجعه لألدلة على . ووأذهبه يف طريق القياس والنظر..، اعتقادي فيه أنه من أشرف ما صّنف يف علم العربو

، اخلصائص "ونيطت به من عالئق اإلتقان والصنعة.، احلكمة ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص
 .(اخلصائص)بـ  . ولعل هذا ما يفّسر سبب تسميته0ص

األصول في ) وأخذا باملبدأ العلمي يف هذا الشأن فقد ذكر من سبقه يف هذا اجملال. كابن السراج يف كتابه
 "مبا حنن عليه إال حرفا أو حرفني يف أوله.وأما كتاب أصول أيب بكر فلم يلمم فيه ": إذ يقول عنه (النحو

حيث مل حيد فيه عن مسار أبواب النحو ، وذلك رغم ما يبدو على عنوانه من تناول مسألة األصول –(./0)
 على أنه كتيب صغري.، ومسائله اإلعرابية املعهودة يف كتب املتقدمني. وذكر صنيع األخفش أيضا يف املقاييس

مل تعرض خلصائص املنهج النحوي  -يف تراث العربية، بل ووفرهتا الغزيرة، ثرهتاعلى ك -كما أن كتب النحو
ومبادئه بقدر عرضها لقواعد النحو وأحكامه يف أبوابه ومسائله اليت أحاط هبا اإلعراب من كل جانب. وهو 
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اإلعراب؛ وهو ، ما جعل ابن جين ينحو يف تصنيفه له منحى خمتلفا عما استنفد النحاة من قبله جهدهم فيه
: حيث يقول مربزا خصوصية هذا اللون من التصنيف يف عبارة يبدو عليها من الوضوح ما ال حيتمل التأويل

واجلزم؛ألن هذا أمر ، واجلر، والنصب، إذ ليس غرضنا فيه الرفع، وليكون هذا الكتاب ذاهبا يف جهات النظر"
وتقرير حال ، اب مبين على إثارة معادن املعاينإمنا هذا الكت. وقد ُفرِغ يف أكثر الكتب املصّنفة فيه منه

  17"األوضاع واملبادي وكيف سرت أحكامها يف األحناء واحلواشي.
فهو ال يريد لكتابه هذا أن يكون كسائر كتب النحو املعتادة؛ حيث عرض فيه جلهات النظر يف جوانب 

ستقطبت أكثر جهود النحاة يف علم ونأى به عن االنغالق على الظاهرة اإلعرابية اليت ا، التفكري اللغوي
وكان الغرض منه جليا بإثارة مسألة قوانني وأوضاع مباين اللغة ومعانيها اليت عرّب عنها باألوضاع ، العربية

 اليت توزعتها أبواب الكتاب.  واملبادي يف إشارة إىل البحث يف األصول واألسس واملبادئ
جانب مهم من جوانب التفكري اللغوي يف تراث العربية. فقد  من هنا يأيت عملنا هذا ليكشف عن و       

، لمع األدلة في أصول النحو:بدءا ب، كان هلذا الكتاب أثره البارز واملمّيز يف مصنفات األصول من بعده
يف  (510ت) البن هشام المغني :ومرورا ب (ـه255ت) (255ت) لألنباري اإلغراب في جدل اإلعرابو

الذي اكتملت فيه صورة  (100ت) للسيوطي االقتراح في أصول النحو وجدله :إىلووصوال ، بابه الثامن
والتفكري اللساين العريب ، هذه األصول ملّخصة يف جمملها أسس ومبادئ التفكري النحوي بشكل خاص

بعض مفاهيم النظريات اللسانية احلديثة  استنادا إىل -واليت يضع كثري من الدارسني احملدثني، بشكل عام
ففي غياب النصوص اليت حتدد األطر النظرية للعمل النحوي خضعت هذه ، استفهاما بشأهنا -صطلحاهتاوم

املسألة الجتهادات هؤالء الدارسني جنح فيها كثري منهم لإلنكار تعسفا وإجحافا حبقها. مع العلم بأن 
متماثلة يف اشرتاك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إىل الغاية  -كما قال ابن جين نفسه-اللغات مجيعها
 (.0/21)، اجلامعة ملعانيها

 :بين النحو واللسانيات
يربط الدكتور املسدي بني اللسانيات والنحو بشكل ال يعرب يف حقيقته عن اتصاهلما وال عن انفصاهلما؛ إذ 

ولكن مبنهج خمتلف. وهو ما ، ن اللسانيات وإن شاركته فيهايقر بأن النحو أسبق إىل اختاذ اللغة مادة للعلم م
فوجودها متوقف على وجوده؛ إذ ال معىن للبحث اللساين إذا مل يستنبط ، أكسبها شرعية العلم املستقل بذاته

النحو قائم على ما جيب أن يكون واللسانيات :النحو نظام اللغة. غري أنه سرعان ما ينقض هذا الرتتيب بقوله
بينما ميثل اللحن ، على ما هو كائن. ويضيف معتربا النحو سفريا للمعيارية اللغوية إىل اإلنسان قائمة

خبروجه عن النمط وجتاوزه للمرسوم وعدوله عن القاعدة السكونية إىل السنة املتحركة ، سوسيولوجيا اللغة
  18املتغايرة.

فضال عن التجين ، بني النحو واللسانياتوال خيفى ما يف هذا القول من مراهنة على الفرق الذي اصطنعه 
على الواقع يف اجلمع بني مفهوم اللحن ومفهوم اخلروج عن النمط والتجاوز والعدول وهي مظاهر لغوية مباحة 
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يف اللغة على تفاوت بني مستويي النثر والشعر عند علمائنا. كما أهنا ختتلف كليا عن اللحن مبفهومه املتعارف 
بل إهنم كانوا حريصني على ، أحد من أئمة اللغة والنحو على نسبة العدول إىل اللحنلديهم؛ حيث مل جيرؤ 

تفسري مظاهره أوتعليلها أو تأويلها لتسويغها. ويزيد املسدي الطني بلة حني يذكر بأن قضية اللحن تعود يف 
أن اللحن ميثل تشهريا كما ،  جوهرها إىل اإلقرار بشذوذ املوقف املعياري من الظواهر الطبيعية املواكبة للغة

 19بنشاز التسلط التحكمي على حيوية املتكلم.مبا جيعل اللسانيات إقرارا للنحو وجتاوزا له يف الوقت نفسه.
إقرارا بشذوذ املوقف املعياري ، وهو اخلطأ، وهو كالم يثري العجب ويدعو لالستغراب حيث يصبح اللحن

الواقع اللغوي وعلى احلقيقة العلمية. وذلك رغم ما ويف ذلك جتن واضح على  الذي هو املطرد والصواب.
ومتسك ، أبداه يف الفصل األول من كتابه حمددا طبيعة اللسانيات باعتبارها تنبذ كل موقف معياري يف اللغة

، وال تستند إىل تصنيفات الصواب واخلطأ أو احلسن والقبح، عن التقييم وإصدار األحكام مدحا أو قدحا
 على املعاينة والوصف. ولذلك قام منهجها 

وهو -ومع أنه يذكر بأن حقيقة الوصفية واملعيارية قد خفيت عن فقهاء اللغة وعن كثري من اللسانيني أنفسهم
فإنه ينسى ، وال إىل نفس احليز التصوري، باعتبارمها مقولتني ال تنتميان إىل منطلق مبدئي واحد -واحد منهم

علما بأن مساحة التغيري نسبية يف ، النحو من وصف لنظام اللغة بأن اللسانيات تعتمد على ما يقدمه هلا
مجيع اللغات مبا يف ذلك العربية. وقد تصل هبا مظاهر التحول والتغيري حد االختالف شبه الكلي عما كانت 

بينما حافظت العربية الفصحى على ، عليه يف أصوهلا التارخيية كما هو الشأن بالنسبة لكثري من لغات العامل
مما جعلها حتظى برعاية متميزة وعناية ، ظامها القدمي إىل اليوم بفعل الوازع الديين لوجود النص القرآين بلساهنان

مبستوييه العلمي ، خاصة من املسلمني على اختالف ضوابطها املنهجية اليت تأسس عليها حنونا العريب
اللغة الفصحى اليت هي مدّونة االحتجاج  من الناحية النمطية املتمثلة يف، التجريدي والتعليمي التطبيقي

 ويف مقدمتها القرآن الكرمي.، اللغوي والنحوي
أما من ناحية االستعمال االجتماعي فقد خضعت العربية ملا خضع له غريها من اللغات من تغرّي وتبّدل طال 

ة ودارجة على امتداد انتشار وتباينت هلجاهتا بني عامي، مجيع مستوياهتا الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية
الناطقني هبا يف البالد العربية. وعلى أساس من هذا ازدادت مسافة البعد بني النحو واللسانيات يف الوقت 
الذي ازدادت فيه مسافة القرب بني فقه اللغة واللسانيات خاصة بالنسبة للعربية اليت ال يكاد يشعر فيها 

وغياب القناعة بأمهية ذلك. ، العامية أو الدارجة لفقدان الدافع النفسي الدارس بضرورة احلاجة إىل دراسة حنو
وهو ما نلمسه لدى دعاة العامية من الدارسني احملدثني الذين يفتقدون لعامل الوازع الديين جتاه القرآن الكرمي 

منها حبد  كل واحد-كما ذكرنا -يف الوقت الذي اجتمع لنشأة النحو عند القدماء مجلة من العوامل، خاصة
 ذاته كاف لتربير هذه النشأة.

وإذا كان هذا شأن العالقة بني النحو واللسانيات يف اللغة العربية فإن األمر يف اللغات األخرى خمتلف متام 
االختالف بالنظر إىل طبيعة التأثري العميق الذي حتدثه فيها مظاهر التغري والتبدل؛ حيث ميكن للنحو أن 
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عتماد املنهج الوصفي آنيا مث املنهج التارخيي تعاقبيا يف رصد جممل هذه التحوالت يتتبع هذه املظاهر با
ومرجع ذلك إىل سيادة لغة االستعمال االجتماعي املتغري وافتقادها للنمط االحتجاجي الثابت ، وتفاصيلها

ارج دائرة واملستقر يف هذه اللغات. وقد شهدت العربية هذا النوع من االهتمام مبسارها االستعمايل خ
ويف مقدمتهم ابن جين من خالل استئناسهم بأمثلة وشواهد من شعر أيب ، االحتجاج عند القدماء أنفسهم

 20متام والبحرتي وابن الرومي واملتنيب.
ومن هنا يأيت مقالنا هذا ليلقي الضوء على مسألة مبادئ الدرس اللساين عند ابن جين الذي يعد من أبرز 

 اخلصائص. :وخباصة كتابه املتفرد يف تصنيفه، صماهتم خملدة يف تراثنا العريباللغويني الذين تركوا ب
فاللسانيات مبفهومها العلمي عند الدارسني احملدثني من البنويني تعىن باقتفاء النظام العالمي للغة يف حركته 

أو  (تارخيي) وتقييمي، فقا ملنهج وصفي يف األولو diachronique(التعاقبية) والتزامنية synchronique اآلنية
يف الثاين ملختلف جوانبها من صوت وصيغة وتركيب وداللة. وكذلك النحو العريب باعتباره ، منهج مقارن

مصطلحا مقصودا به العلم بالعربية ال خيتلف عن هذا املدلول إال من جهة مبدأ الربط بني سكونية اللغة اآلنية 
 وبني حركيتها الزمانية واقعا.، افرتاضا

وجد علماء العربية أنفسهم منذ البداية أمام مفارقتني إحدامها موضوعية واألخرى منهجية متثلتا يف ضرورة  فقد
االهتمام برصد خصائص لغتهم يف حركتها اآلنية ضمن حدود زمانية ومكانية معلومة ليس يف سبيل معرفة 

يل احليلولة دون حصول هذه يف سب، مظاهر التغري ضمن حركتها الزمانية بل على العكس من ذلك متاما
مدفوعني إىل ذلك باخلوف على العربية الرتباطها بالنص القرآين من حركية ، التغريات والوقوف عند آنية معينة

التغيري اليت ميثلها الشطر الثاين من املعادلة اللسانية. وذلك يف حماولة منهم لكبح اندفاع حركة التغيري فيها. 
مربرا بطبيع عوامل التغيري اليت طالت العربية. ذلك بأن ظاهرة اللحن اليت الحظوا وقد كان خوفهم يف الواقع 

ممثلة يف تكاثر العنصر األعجمي يف ، زحفها على العربية كانت نتاج عوامل خارجية أي دخيلة على العربية
من صميم اجملتمع ، خليةوتأثري ذلك سلبا على الواقع اللغوي. فالتغري إذا مل يكن بفعل عوامل دا، البيئة العربية

العريب. ولذلك سارع العلماء إىل تدارك األمر جبمع الكالم العريب وتدوينه قبل ضياع نسخته األصلية املواكبة 
لنزول القرآن الكرمي. فكان عملهم هذا شبيها بعمل املصّور الفتوغرايف الذي يلتقط صوره يف زمان ومكان 

فقد أرادوا للنسخة اللغوية االجتماعية االستقرار يف االستعمال كما  حمّددين ليجعل منها شاهدا على احلال.
  استقر القرآن الكرمي يف التنزيل.

لكن الغرض لديهم كان مقصودا لذاته؛ ، وقد يبدو سلوكهم هذا خمالفا للطبيعة وللمبدأ العلمي يف اللسانيات
لتجميع أشتات كالم ، الناحية اللغويةإذ يف الوقت الذي كانت فيه جمالس العلماء مبثابة ورشات كربى من 

وصياغة النمط النموذجي للغة العربية يف إطار ما عرف حبملة ، العرب املتداول مشافهة من ألسنة املتكلمني
كانت عجلة التغيري تدور وتفعل فعلها يف اللسان ،  ومن الناحية املعرفية الستنباط نظامها اللغوي، تدوين اللغة

ل ظاهرة اللحن باعتبارها أبرز وأخطر مظاهر التغيري يف اللغة تأخذ طريقها إىل االجتماعي. وهو ما جع
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وازدادت وتريهتا ، اللسان العريب وتستشري فيه غري مكرتثة مبا كان جيري يف حلقات الدرس لدى العلماء
لتغري الطبيعي وستظل حركة التغيري مستمرة عمال مببدأ ا، تسارعا إىل أن وصلت بالعربية إىل ما هي عليه اليوم

 يف األشياء.
وهي نظرة قيمية ال ، وهو مظهر من مظاهر التغري اللغوي بالسلبية، ويضاف إىل هذا حكم النحاة على اللحن

تتفق واملوضوعية العلمية يف املنظور اجملرد؛ حيث يسعى اللساين إىل رصد الظاهرة دون احلكم عليها باحلسن 
هدف النحاة وغرضهم كان واضحا يف اجتاهه أساسا إىل احلفاظ على  وباإلجياب أو السلب غري أن، أو القبح

لغة القرآن الكرمي ومحايتها وصوهنا عن التغيري. وهو مبدأ عقيدي له خصوصيته الذاتية يف العربية مبعزل عن 
وهو ما ميكن أن نفسر به ما حصل يف الواقع؛ حيث كان عمل النحاة حبد ذاته  موضوعية العلم اجملردة.

بينما كان اللحن ظاهرة لسانية اجتماعية؛ ولذا سار كل منهما  -بغض النظر عن النوايا الذاتية-ة علميةظاهر 
وال اللحن أخرج ، يف طريقه دون أن يكون ألحدمها سلطة على اآلخر باملعىن الفعلي. فال النحاة أوقفوا اللحن

وظلوا ينشطون داخلها على مدى القرون ، أنفسهماليت أغلقوها على  (الزمانية واملكانية) النحاة من دائرة اآلنية
 املتتالية. 

وتركوا الشطر الثاين عن قصد منهم لعدم ، وهبذا املنظور يكون حناة العربية قد أجنزوا شطرا من املعادلة اللسانية
ر من حىت صا، وذلك بعدم متابعة ما طرأ على العربية من تغري خالل القرون الالحقة، احلاجة إليه يف تقديرهم

الذي أصاب العربية   (التغيري) أن حتصل على صورة واضحة للنمو والتطور -كما قال هنري فليش-العسري
 (01العربية ص) ككل لغة حية.

وفقا حلمولته الداللية عند انتقاله  linguistiqueومن هنا يتضح الفرق اجلوهري يف مفهوم مصطلح اللسانيات 
التعسف يف احلرص على مطابقة الشحنة الداللية للمصطلح من اللغة من لغة إىل أخرى؛ إذ ليس من املنطق 

بالنظر إىل اخلصوصية املعرفية والثقافية احلاصلة له يف كل لغة. ولكي ال ، املنقول عنها إىل اللغة املنقول إليها
احملددة ملصطلح ومل يكن عملهم علميا باملعايري ، يتجرأ أحد على حناة العربية بالقول إهنم مل يكونوا موضوعيني

 21ديين أو سياسي أو قومي. معريفحني انطلقوا من أساس ، اللسانيات
 

 :المبادئ األساسية للسانيات
يقصد باملبادئ هنا املنطلقات األساية اليت يبدأ منها التفكري اللساين. وتتحدد عند البنويني وعلى و      

، انطالقا من حتديد املبادئ النظرية باعتباره رائد الدرس اللساين احلديث De Saussure رأسهم دو سوسري
واملفاهيم االصطالحية اليت أمكن من خالهلا لدراسة اللغة أن تتخذ لنفسها طابع الصرامة ، واألسس املنهجية

ة على عدد من على غرار باقي العلوم الدقيقة والتطبيقية؛وذلك باإلجاب، العلمية لتغدو علما قائما حبد ذاته
التقابالت أو الثنائيات اللسانية اليت   التساؤالت اليت أفرزها الدرس اللساين. وقد تفرّع عن هذا األمر عدد من

، واملادة والشكل، واآلنية والتعاقبية، اللغة والكالم :ويف مقدمتها، كانت أساس التفكري اللساين احلديث
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وال نسعى هنا إىل إسقاط هذه املصطلحات ومفاهيمها على تراثنا  والرتكيب واالستبدال.، والعالمة والقيمة
واختاذها معيارا لنقد وتقومي الفكر النحوي بقدر ما نسعى إىل الكشف عن جهات التقارب أو ، اللغوي

 التباعد بينها وبني ما ورد يف هذا الرتاث من أصول ومبادئ.
كما  –ن وجوده ال يعين احتاد املفهوم بينهما. ذلككما أ،  فغياب املصطلح ال يعين بالضرورة غياب املفهوم 

وهو يقصد هنا  22واشتباكها وتراميها إىل الغاية اجلامعة ملعانيها. - الشرتاك العلوم اللغوية -قال ابن جين نفسه
وكذلك ، مجيع اللغات؛ مبا جيعل هذه املقولة حبد ذاهتا مقدمة إلدراكه مسألة ما يعرف اليوم باللسانيات العامة

 مسألة القواعد الكلية.
   :اللغة والكالم

مبا هلما من أثر يف حتديد موضوع الدراسة ، يشكل هذان املصطلحان قطيب الرحى يف الدرس اللساين احلديث 
وهي نظام مستقر ومتطور يف آن  ورسم منهجها.فاللغة عند دو سوسري حدث اجتماعي وفردي يف آن معا.

وهي تواضعات ملّحة يتبناها اجلسم االجتماعي لتسهيل ممارسة  23كار.وهي تعاقد بني األصوات واألف معا.
ويف مقابل ذلك ال نكاد نلمس أي فرق جوهري بني هذا  20 حماضرات امللكة اللسانية لدى    األفراد.

 24"حد اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم": املفهوم وبني ما ذكره ابن جين بشأن تعريفه للغة يف قوله
غري أن ابن جين هنا ال ، وهو تعريف يبدو على قدر كبري من التوافق مع مفهوم اللغة عند اللسانيني احملدثني

يعتّد به ، يكاد يعري اهتماما للفرق بني اللغة والكالم باعتبار الفرد املتكلم لدى علماء العربية منوذجا اجتماعيا
 (قوم)ينطبق على الكالم باعتباره أداء فرديا لوال كلمة  وهو مصدر االحتجاج اللغوي. بل إن تعريفه هذا إمنا

اليت تشري إىل الصفة االجتماعية للغة. ومرجع ذلك إىل رؤيته يف األساس إىل طبيعة الكالم بوصفه صورة 
 أدائية للنظام.

نتيجة ففي الوقت الذي أغرق فيه دو سوسري يف جتريد مفهوم اللغة إىل احلد الذي جيعل وجودها ذهنيا حمضا و 
فإن ابن جين أيضا أغرق يف جتريد مفهوم الكالم باعتباره  -25كما يقول شارل بايل-للحكمة االجتماعية

وهو الذي يسميه النحويون ، أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه": منوذجا لغويا؛ إذ يقول
مفهوم الكالم هنا ال يقصد منه  كما يقول يف موضع آخر؛مما يعين بأن،  واجلمل قواعد احلديث 26"باجلمل.

بل هو جمموع اآلليات والقوالب اليت يتشكل الكالم على أساسها؛ ، اجلانب العضوي ألداء اللغة لدى الفرد
إن الكالم ال يقولب يف  :(لوسيان تينيار) أي النظام. وهو ما يفهم من معىن اللغة عند دو سوسري. وكما قال

  27وهي املقصودة يف االكتشاف.، التنظيمية املخصوصةأوعية منطقية لكنه خيتص بقوانينه 
واإلشكالية اليت تواجه أي دارس لساين هنا تتعلق بتحديد املادة املوضوعية اليت ينبغي أن تكون مدار الدرس 

 وإما مها معا.إذ من الناحية العضوية الفزيائية ال وجود للغة فعليا إال يف أذهان، إما اللغة وإما الكالم، اللساين
وإمنا املوجود عمليا هو الكالم؛ ألنه ذو طبيعة فردية فزيائية يف ، املتكلمني هبا؛ ألهنا ذات طبيعة اجتماعية

أدائه. وأما ما يبدو على الكالم من مسة االجتماعية فمرده إىل صفة التعميم الناجتة عن اشرتاك أفراد اجملتمع 
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شاهبه يف اخلصائص والسمات الصوتية والبنوية والرتكيبية من خالل متاثل كالمهم أداًء وت، عرفيا يف لغة واحدة
يف تعريفه النحو بأنه انتحاء مست كالم  -وهو ما ذهب إليه ابن جين -الرتباطهم بلسان واحد والداللية

 العرب؛ أي السري على طريقهم والنسج على منواهلم.
ملسألة الفرق بني اللغة والكالم هي أن  واحلقيقة اليت غفل عنها الدارسون العرب احملدثون يف معرض تناوهلم

يف حتديد موضوع الدراسة اللسانية ، من حيث املبدأ، البنويني ينطلقون من هذه املسألة باعتبارها نقطة جوهرية
وإمنا ، وال يربز للمالحظ البسيط، انطالقا من مبدأ نظري موحد. وما دام املوضوع غري ملموس منذ البداية

هذا املوضوع هو . ونظرية فإن وجهة النظر لدى دو سوسري هي اليت ختلق املوضوعيعرف على أساس رؤية 
   28اللغة. فهو مييز بني لسانيات اللغة ولسانيات الكالم.

وإمنا يتم خلقه باالفرتاض والتصور ، ويتضح هنا جليا أنه يقر منذ البداية بكون اللغة شيئا جمردا غري ملموس
ولكنه وجد للمسألة خمرجا من مأزق ، لب املوضوعي ملادة الدراسة العلميةهو ما يتعارض مع املط. والنظري

اللغة مبعناها االجتماعي اجملّرد باللجوء إىل الكالم مبعناه الفردي اجملّسد.فاألفراد الذين يشرتكون يف لسان واحد 
مجع الصور الشفوية  إمنا يعيدون ويكررون بشكل تقرييب العالمات ذاهتا مرتبطة بتصورات واحدة. فلو استطعنا

املختزنة لدى األفراد للمسنا الرابط االجتماعي الذي يشكل اللغة. فهي كنز يدخره األفراد الذين ينتمون إىل 
وعلى وجه التحديد يف ، وهي منظومة حنوية موجودة بالقوة يف كل دماغ، جمموعة واحدة عرب ممارسة الكالم

. وهو (22و 21حماضرات ص)وإمنا لدى اجملموعة.، تامة عند الفرد إذ إهنا ال توجد كاملة، أدمغة جمموعة أفراد
، نقال عن مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة"إن الكالم نظام لكنه نظام منفتح": ما عرّب عنه كوليويل بقوله

 . 011ص
الدراسة فمع أن وجود اللغة يف منظور دو سوسري هو حمض افرتاض عقلي إال أنه متّكن من حتديد موضوع 

اللسانية بشكل مقنع أرضى كثريا من الدارسني من بعده. وذلك عن طريق االجتاه إىل دراسة اللغة كنظام 
 ويف زمن حمدد عرب املدونة الكالمية.، موجود يف نقطة معينة

طرف  وأما ابن جين فقد عاجل املسألة من زاوية النظر إىل الكالم يف معرض التفريق بينه وبني القول ال على أنه
مبا يعين أن اللغة  واملظهر األساسي هلا؛، بل على أنه الصورة النهائية األدائية للغة، يف إشكالية هذه الثنائية

بينما يشكل الكالم إجنازا ، تتمازج فيها جمموعة من النظم الفرعية واملكونات املتداخلة مادة خامعبارة عن 
وهو ما جيعل من قول ابن جين  جتماعية املتكاملة للغة.وباجتماع الصور الفردية تتشكل النسخة اال، فرديا

وهي اليت يسميها النحاة ، بأن الكالم يف لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها املستغنية عن غريها
واملتكلم يتواصل باجلمل والعبارات ، يفهم منه على أن الكالم هو منوذج التعبري، اجلمل على اختالف تركيبها

وإمنا ، باحلروف واملفردات. وهو ما يتفق متاما مع ما ذكره دو سوسري من أننا ال نتكلم بعالمات منعزلةال 
  (021ص، حماضرات) وبكتل منظمة هي نفسها عالمات.، مبجموعة عالمات
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وكذلك فإن التفريق بني  (0.حماضرات ص) مييز دو سوسري بني لسانيات اللغة ولسانيات الكالم.       
إذ ال نكاد نلمس بينهما ، واللغة هو أمر ينطوي على قدر من املبالغة والتعسف يف حتديد كل منهما اللسان

خاصة يف العربية اليت استعمل فيها اللسان للتعبري عما يراد باللغة. وفضال عن ذلك فإن ، أي فرق يف األساس
 راد من اللغة.بل ورد لفظ لسان وبنفس املعىن امل، لفظ لغة مل يرد يف القرآن الكرمي

واألخطاء اليت قد يرتكبها العازفون ال ، يشبه دوسوسري اللغة بسنفونية واقعها مستقل عن طريقة عزفها       
. ومع أن اإلخالل بالنوتة املوسيقية يف أداء السنفونية سيؤدي حتما إىل النشاز 0.تؤثر أبدا يف هذا الواقع. ص

حني خيطئ املتكلم يف أدائه. فاخلطأ يصيب ، سليما. متاما كاللغةفإن سلمها املوسيقي يبقى ، وعدم التناغم
 وال يصيب النظام حبد ذاته. ، تطبيق النظام

كما ميكن تشبيه الكالم حبركة املرور؛ حيث ال تؤثر ،  بنظام املرور، بشكل تقرييب، ولذلك ميكن تشبيه اللغة
متاما كالذي حيدث عند اللحن ، خلال يف تطبيقه ولكنها حتدث، أخطاء السائقني واملارة يف طبيعة النظام ذاته

بينما ميكن التغاضى عن ، يف الكالم.إذ ينبغي ملستعمل الطريق احرتام قواعد السري انسجاما مع ضوابط النظام
كسيارة ،  بعض املخالفات االضطرارية اليت تشكل استثناء حبكم الضرورة فتصبح مباحة ضمن إطارها احملدد

وهو ما جنده أيضا يف تغاضي  فإهنا تصبح جزءا من النظام وضوابطه االستثنائية.، مثال اإلسعاف أو اإلطفاء
النظام اللغوي عن بعض مظاهر العدول الكالمية ألغراض خمتلفة ومتنوعة. فهذه االنزياحات ال تعد حلنا يف 

املسوغات اليت تربر  وأما يف حال غياب هذه -ومنها الضرورة الشعرية مثال، ظل املسوغات اليت تربر إباحتها
ملا حيدثه من إرباك ، اخلروج على ضوابط النظام فإن أي خمالفة لقواعد املرور سيرتتب عليها خطأ يقتضي اجلزاء

ملا حيدثه من خلل يف عملية ، وأي خمالفة لقواعد اللغة سيرتتب عليها حلن يقتضي التصويب، يف حركة السري
 التواصل.

  :اآلنية والتزامنية-
اإلطار املنهجي واملوضوعي الذي حيدد احليز الزماين  -وهو مصطلح ذو داللة زمنية لغةً  -يعتربمبدأ اآلنية

مبا يتطلبه من ، كما أنه املِفَصل األساسي يف ِعلمية الدرس اللساين عند دو سوسري،  واملكاين للظاهرة اللغوية
كما يقول  -باعتبارها، للغوية املراد وصفهاالعينة ا -ولو من قبيل التصور النظري االفرتاضي-ضرورة حصر

  29نقطة استقرار قصرية ال وجود هلا يف الواقع. -مارتينيه
ففي ظل واقع لغوي متغري بتغري احلياة االجتماعية يصبح التمايز اللغوي احلاصل من هذه التغريات بدوره حمطة 

الثنائية منهجا علميا مناسبا للدراسة اللسانية أخرى للدراسة التارخيية املقارنة؛ حبيث يقتضي كل طرف يف هذه 
حصيلة لرتاتب اآلنيات مبا جيّسد مبدأ  (التعاقبية) إذ مبقتضى هذه الثنائية تكون التزامنية موضوعيا ومنهجيا.

التغري اللغوي مع مرور الزمن. وعليه فإنه كلما كانت هذه اآلنية أكثر احنصارا زمانا ومكانا كانت مظاهر 
وكلما طالت ازدادت وتراكمت حبكم توايل التغريات والتبدالت يف أداء األفراد وانتشارها ، ل حدوثاالتغيري أق

 يف االستعمال حبكم التداول االجتماعي.
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ليس ، ولعل هذه الثنائية اليت أثارها دو سوسري من أكثر الثنائيات اصطداما بواقع الدرس اللغوي العريب القدمي
وما تعكسه من  التزامنيةوما تفرتضه من استقرار أو  اآلنيةأي ، مفاهيم املصطلحاتمن ناحية املبدأ أو داللة 

بل من ناحية األهداف والغايات فقد كان الغرض لدى دو سوسري واتباعه من حتديد اجملال ، تغري وتطور
أهداف علمية استنادا إىل  -ولو افرتاضا -يف الزمان واملكان هو احلصول على منوذج لغوي مستقر، اللغوي آنيا

ويف كلتا احلالتني تبقى الدراسة  مث تتبع مظاهر التغيري فيه بتعاقب اآلنيات.، حمضة الستكشاف نظامه اللغوي
حبيث قد ، اللسانية علمية يف منطلقاهتا وغاياهتا. مع العلم بأن مبدأ التحديد هذا يرتبط مبعيار السالمة اللغوية

خاصة يف املستوى الرتكييب الذي يكون أكثر ثباتا وأقل عرضة ، لحوظتظل اللغة ملدة طويلة نسبيا دون تغري م
 خالفا ملستوى املعجم واملفردات.، للتغيري

أما علماء العربية فقد كانت منطلقاهتم متصلة أساسا بأسباب وغايات تتداخل فيها مجلة من العوامل اليت 
لعلمي فجاء مبدأ احلفاظ على لغة القرآن أدت إىل نشأة الدرس اللغوي لديهم؛ حبيث امتزج فيها الديين با

على رأس أولوياهتم. فقد كان عملهم الذي أجنزوه ابتكارا وإبداعا ، وعصمة اللغة منه، مبحاربة اللحن، الكرمي
يف جتسيد مجلة من خصائص املنهج العلمي اليت إن مل تكن مقصودة لذاهتا فهي على أقل تقدير حصيلة 

بدليل وضعهم ملصطلحات  وجهد خالص يف البحث عن املعرفة العلمية.، منطقياللتفكري العلمي السليم 
علما بأن التجربة اإلنسانية أثبتت بأن أي هنضة حضارية يف بدايتها لدى أي أمة من ، عربية األصل واملنبت

علم هو ما ختالفه مصطلحات القدماء يف . واألمم البد أن تستعني جبهود األمم األخرى يف جمال املعرفة
 وما يعرتضها من مشكالت الوضع والرتمجة.، وتتفق معه مصطلحات الدارسني العرب احملدثني، العربية

وإذا رجعنا إىل ابن جين بشأن ثنائية اآلنية والتزامنية فإننا ميكن أن نستخلص موقفه من خالل تتبع عدد من 
سبق أن أشرنا إليه من حتديد علماء املقوالت اليت عرب عنها يف حديثه عن األصول النحوية. ومن ذلك ما 

وفقا ملبدأ السماع الذي يشري إىل اعتمادهم اللغة املنطوقة يف ، العربية األوائل للغة االحتجاج زمانا ومكانا
بينما سارت اللسانيات الغربية يف اجتاه معاكس انطالقا من اللغة املكتوبة ، سبيل الوصول إىل اللغة املكتوبة

وإجراء منهجيا ، سبقا علميا مشهودا لعلم العربية، من ناحية املبدأ، نطوقة. وهو ما يعدلتصل إىل اللغة امل
قد  -واملكاين أيضا -مبتكرا ينطبق متاما على ما يقصد به يف اللسانيات احلديثة باآلنية وإن كان املدى الزماين

حوي. وهي مدة ال شك أهنا يف االحتجاج الن، امتد إىل حدود تربو على ثالثة قرون من االستعمال اللغوي
طويلة جدا ال تتفق مطلقا مع ما ذكره دي سوسري بشأن نقطة االستقرار القصرية القائمة أساسا على التصور 

 االفرتاضي.
وهو نقطة استقرار قصرية ال وجود هلا إال يف البعد النظري داخل نظام ، فتصور مقطوعة آنية يعد أمرا ضروريا 

كيف ميكن لنظام مثايل مستقر يف التصور النظري أن يكون نقطة انطالق   :ل اآليتمتنام؛ حبيث يطرح اإلشكا
جبعل احلالة السكونية ، حبيث قد يبدو على هذا املبدأ شيء من التعارض منطقيا 30؟للتطور الذي يعين التغيري

 منطلقا للحالة املتغرية.
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ومادة غزيرة من كالم ، خبصوصيته املتفردة ويف مقابل ذلك فقد مشلت املدونة اللغوية العربية القرآن الكرمي
ووصوال إىل ، مما نقل عنهم مساعا حىت منتصف القرن الثاين يف االحتجاج النحوي، العرب الفصيح شعرا ونثرا

أواخر القرن الرابع يف االحتجاج اللغوي. وقد سلك ابن جين يف ذلك سبيل التفريق بني اللفظ واملعىن يف إقرار 
وكالم احملدثني واملوّلدين بعد القرن الثاين معىن فقط؛ ألن املعاين ، م القدماء لفظا ومعىنصحة االحتجاج بكال

 (01 :ويف اصول 0/21 اخلصائص)يتناهبها املوّلدون كما يتناهبها املتقدمون. 
سلسة الفتح من جهة ، ممثال يف هياكله النظامية، وبذلك تبدو املدونة اللغوية حمكمة الغلق من جهة اللفظ

غري أن  -وإن كان القصد يف الغالب باللفظ هنا نظام الرتكيب النحوي -ممثال يف األغراض والدالالت، املعىن
حبيث مل يكن خيفي إعجابه بشعر احملدثني املعاصرين له  ، ابن جين أسبغ على هذا اجلانب قدرا من املرونة

د بل إنه يف تصوره االفرتاضي يرى بأن مل يقف عند هذا احل. ومستأنسا مبعانيهم وأغراضهم، كاملتنيب مثال
املدونة جيب أن تبقى مفتوحة لو تسىن للمتكلمني احملافظة على صحة العربية وفصاحتها؛ إذ يقول عن مسألة 

ما عرض للغات احلاضرة وأهل املدر ، وعلة امتناع ذلك:وترك األخذ عن أهل احلاضرة، األخذ عن أهل البادية
ومل يعرتض شيء من الفساد ، لو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم. ومن االختالل والفساد واخلطل

كذلك أيضا لو فشا يف أهل الوبر ما شاع يف لغة أهل . وللغتهم لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر
 وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد، املدر من اضطراب األلسنة وخباهلا

 31عنها.
فاملسألة عنده إذًا تتعلق مببدأ النموذج اللغوي املشروط خباصية الفصاحة ضمن املعايري اليت حددها النحاة  

باستقراء كالم العرب. وأعتقد هنا أنه يقصد النظام اللغوي للفصحى؛إذ املطلوب من املتكلم أن جيري كالمه 
عل ذلك كان منهم. وقد خّلص ذلك يف على جماري العرب يف كالمهم وحيذو حذوهم وينتحي مستهم.فإذا ف

من إعراب وغريه...ليلحق من ليس من أهل ، هوانتحاء مست كالم العرب يف تصرفه :تعريفه للنحو بقوله
  32وإن شذ بعضهم عنها رّد به إليها.، فينطق هبا وإن مل يكن منهم، العربية بأهلها يف الفصاحة

،  جمّرد ممّثل يف عصر االحتجاج والوقوف عنده زمانا ومكانامل تكن املسألة لديهم إذًا تتعلق مبطلب منهجي 
بقدر ما تتعلق بشرط توفر امللكة اللسانية لدى املتكلم مبا يثبت مقدرته اللغوية على احتذاء ، كما قد يُتصور

أحدمها يتعلق ، كالم العرب أداًء. فابن جين يؤكد حرصه على إثبات وجود عاملني متميزين يف هذه املسألة
ما قيس على كالم " وثانيهما يتعلق مبقدرة املتكلم اللغوية. ويورد قول أيب عثمان املازين أن، ام اللغة ذاهتابنظ

وإمنا       مسعت البعض ، العرب فهو من كالم العرب؛أال ترى أنك مل تسمع اسم كل فاعل وال مفعول
 والسماع يفضي إىل القياس. 33"وكُرم خالد.، ظُرف بشر :أجزت، قام زيد:فقست عليه غريه.فإذا مسعت

وال جمال إذًا للتغيري  فعملية إنتاج الكالم ترتبط أساسا مببدأ القياس على األمناط والنماذج النحوية املسموعة؛
كرفع الفاعل ونصب املفعول واجلر ،  الجتماع العرب على لغتها يف األصول، من ناحية الشكل والبناء، فيها

احلجازية وترك ذلك يف  (ما)كإعمال،  خلالف فهو يف شيء من الفروع يسريأما ا. ووالنصب واجلزم باحلرف
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وأحواهلم يف ذلك خمتلفة يف تلقي الواحد ، لتداخل لغات العرب وتركُّبها، وهو على الوجهني قياس، التميمية
منهم و ، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته ألبتة، منهم لغة غريه. فمنهم من خيّف ويسرع يف قبول ما يسمعه

وُوِجدت يف كالمه. وكذلك ما أعرب من أجناس األعجمية ، من إذا طال عليه تكرر لغة غريه عليه لصقت به
 طاب اخُلشُكناُن؛ ألنك بإعرابك إياه قد أدخلته كالم العرب. :قد أجرته العرب جمرى أصول كالمها كقوهلم

 ..20و 252و 211و .0/21اخلصائص
إذا ": حيث يقول، القياس هنا يستمد شرعيته من العرب ال من اإلعرابومع ذلك يذكر ابن جين بأن مبدأ 

 "ومل يَسْع أحدا بعد ذلك العدول عنه.، تركت العرب أمرا من األمور لعلة داعية إىل تركه وجب اتباعها عليه
ومست طبيعته تصّرف وارجتل ما مل ، كما يذكر أيضا أن العريب إذا قويت فصاحته  (252و 0/212اخلصائص)

يسبقه أحد قبله به. وإن كان التصّرف ضمن حدود أقيسة املسموع. وهو يأخذ برأي أيب علي الفارسي فيما 
فكذلك جيوز لنا أن ، كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم": وافق كالم العرب وفيما ُعدل به عنه يف قوله

 "رته عليهم حظرته علينا.وما حظ، نقيس شعرنا على شعرهم. فما أجازته الضرورة هلم أجازته لنا
 (21.-21.و .2./0اخلصائص)

مما أدى إىل ، بل بني اللهجات ذاهتا، ومن هنا مل يفرق النحاة العرب يف الفصحى بني القرآن واللهجات
 إىل قواعد فرعية كثرية. -رغم إشارهتم إىل متايزمها-كما أدى مجعهم بني لغة الشعر ولغة النثر،  اختالف اآلراء

إذًا ملعرفة مقاييس العربية أن يدّون كالم العرب ضمن حدود شروط الفصاحة اليت استوثق منها كان البد 
ولو ، ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقّله": على أنه كما قال أبو عمرو بن العالء، علماء العربية املتقدمون

وفضال عن ذلك فإن هذه املدّونة تتصف بقدر   (01./0اخلصائص) "جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري.
قياسا على ما هوكائن من ، بزيادة الثروة اللغوية مفردات وتراكيب، كبري من املرونة يف قابليتها للنمو عموديا

اطرادا أو عدوال؛حبيث تستوعب اللغة كل جديد وحمدث يف حياة اجملتمع وبأدوات وآليات النظام ، النماذج
 اللغوي نفسه.

يف تراثنا العريب يتضح جليا أنه ال ، السماع والقياس -خاصة-خالل عرض آلية عمل األصول النحويةومن 
وبني ما دعا إليه دو سوسري يف حتديد طبيعة اللسانيات باعتبارها ، فرق جوهريا بني ما ذهب إليه ابن جين

أ ينطبق على اللغات وهو مبد (00ص، مبادئ يف قضايا اللسانيات) علما وصفيا ال اختصاصا تقعيديا.
وجيعل من ، مما يعطي مسألة اآلنية قيمتها احلقيقية، واستمرار تغريها، نظرا لعدم استقرار نظمها، عموما

مث عقد املقارنة تارخييا بني اآلنيات املتعاقبة لرصد حركية التغريات ، الضروري جدا تطبيق املنهج الوصفي عليها
 فيها.

حرصهم منذ البداية إىل استقراء املدونة اللغوية لعصر الفصاحة على طول امتدادها أما حناة العربية فقد اجته 
، زمانا واتساعها مكانا. واستكشاف نظام العربية الذي بقي سائدا منذ ذلك التاريخ إىل اليوم بشواهده وأمثلته

ي ميكن أن يعىن بغري وُترك جملاالت علمية أخرى كفقه اللغة الذ، بينما طرح ما خالفه جانبا ومل يُعبأ به
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، حبيث ضمت قبائل عربية ذات هلجات متعددة، الفصحى من اللهجات. غري أن اتساع الرقعة املكانية
واتساع املدى الزمين ليصل ثالثة قرون جيعل من مسألة اآلنية هنا موضع نظر. ذلك بأن اللغة تكون قد عرفت 

الطويلة. ويدل على ذلك كثرة مظاهر العدول اليت حيفل مجلة من التغريات املرتاكمة خالل هذه املدة الزمنية 
مبا يتيحه للمتكلم من مساحات تعبريية ، واليت ُعّدت من مزاياه ومن حماسن انفتاحه، هبا النظام اللغوي للعربية

 والبقاء دائما يف حّيزه. ، واسعة تضمن له االنسجام مع النظام
 :العالمة اللسانية      

عند دي سوسري إىل ثنائية الدال واملدلول؛ ردا على التعريف التقليدي للكلمة باعتبارها  يستند مفهوم العالمة
 imageبصورة مسعية  conceptحيث ذهب إىل أهنا تربط مفهوما أو تصّورا ، لفظا يربط بني اسم وشيء

acoustique من تصّور نابع من  وليس املراد هنا الصوت املادي الفيزيائي بل ما ميثله يف ذهن املتكلم والسامع
وميثل لذلك حبديث اإلنسان لذاته دون النطق كاستظهار عبارة ما. فالعالمة لديه هي كيان نفسي ، احلواس

 signifiantويسميها الدال ، والثاين الصورة السمعية ’signifieويسميه املدلول ، أحدمها التصور، ذو وجهني

املفهوم بعدا سيميائيا أكثر مما هو لساين؛ألن السيمياء تدرس وباحتادمها تنشأ العالمة اللغوية. ويكتسي هذا 
طبيعة العالمات اللغوية وغري اللغوية كالكلمات واحلركات والصور وإشارات املرور وأضواء املالحة البحرية 

 (77املبادئ اللسانية ص) واجلوية وقوانينها املتحكمة يف أبنيتها ووظائفها.
عالقة عرفية اجتماعية حيكمها مبدأ املواضعة؛ إذ ال صلة طبيعية غالبا بني فباحتاد الدال واملدلول تنشأ 

إذ لو كان األمر كذلك ملا اختلفت اللغات اإلنسانية؛ ، حجر:حنو(اللفظ)وبني الصورة السمعية(املعىن)التصور
ربر اختالف اللغات هو ما ي. ومما جيعل صفة االعتباطية واجلزافية تقع على االختيار ال على العالقة الناجتة عنه

ومبدأ االعتباطية هنا ينطبق على أصل الوضع واختيار مبىن ما ملعىن ما يف البداية مث  (79املبادئ اللسانية ص)
نشوء عالقة عرفية باالستعمال؛ حبيث تصبح العالقة بني الدال واملدلول عرفية مع أن االختيار يف الوضع كان 

بالتالزم الذي حيصل يف أذهان الناطقني باللسان الواحد من انطباق  اعتباطيا. ويسمي بنفنيست العالقة هنا
واملبادئ  problemes de linguistique generale p52) عالمة ما دون غريها على شيء ما دون غريه.

  (22ومبادئ يف قضايا ص 01اللسانية ص
اعتباطية جذرية  :مميزا بني نوعني منهاويربط دو سوسري مسألة االعتباطية هذه مببدأ العلية يف تفسري الظاهرة 

مطلقة تتعلق بأصل الوضع يف العالمات اللغوية مما هو غري قابل للتعليل يف النسبة الغالبة من العالمات. 
وهي نوع من األلفاظ ، واعتباطية نسبية تتعلق ببعض العالمات القابلة للتعليل كاأللفاظ احملاكية لألصوات

 لى الصمود أمام قوة واطراد مبدأ االعتباطية غري املعّللة يف كل اللغات.وال ميلك القدرة ع، قليل
وقد أسس هذا االعتقاد لنوع من القطيعة بني اللغة والفكر. ففي غياب العالقة السببية اليت ميكن أن تفسر 

هذا  العالقة الذهنية بني الدال كشكل لغوي واملدلول كتصور عن الكيان املادي يف العامل اخلارجي حدث
باعتباره مكونا لغويا ختتلف خصائصه  (قلم) واجته االهتمام إىل البحث يف خصائص النظام. فلفظ، االنفصال
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الشكلية من صوتية وتصريفية وتركيبية وداللية عن خصائصه املادية الطبيعية. ويربر البنويون انغالق النظام 
بعدم التطابق بينه وبني عامل األشياء. غري أن بعض هذه املكونات الشكلية ذات الدالالت التجريدية  

مما ، ا لالنفتاح على العامل املادي لتفسري دالالهتا املرجعية يف اخلطابكالضمائر قد تلجئ النظام أحيان
يستوجب تفاعال بني نظام اللغة والعامل اخلارجي. ويف غياب ذلك فإن النظام يقف عاجزا عن الوفاء مبطالب 

 معربا بذلك عن عدم كفايته التفسريية.، التفسري
فظ واملعىن مبسألة نشأة اللغة. فالتفكري يف أصل اللغة ويذهب ابن جين إىل أبعد من ذلك فريبط مشكلة الل

ولذلك كان هذا من أوليات ، هو مقدمة للبحث يف طبيعتها (اإلهلام) وبني الوحي (االصطالح)بني الوضع 
البحث اللساين. ولعل أهم ما مييز تفكريه هبذا الشأن هو الرتدد والتذبذب الذي ميكن أن ينتاب أي باحث 

قد تقدم ": ول يف تاريخ لغات البشرية. وهو ما محله على القبول واملزاوجة بني املوقفني. قالعن أصل اللغة األ
 ؟وكيف تصّرفت احلال، وحكينا وجّوزنا األمرين مجيعا ؟يف أول الكتاب القول على اللغة أتواضع هي أم إهلام

ها مث احتيج فيما بعد إىل الزيادة فإهنا البد أن يكون وقع يف أول األمر بعض ؟وعلى أي األمرين كان ابتداؤها
 "إال أنه على قياس ما كان سبق منها يف حروفه وتأليفه.، فزيد فيها شيئا فشيئا، عليه حلضور الداعي

 .(011و 2/012اخلصائص)
والستحالة وقوع االصطالح على أول اللغات من غري معرفة من ، فأصل اللغة يف البدء إذًا كان وحيا وإهلاما

مث تاله  .01:البقرة(وعّلَم آَدَم األمساَء ُكلَّها) :لقوله تعاىل (0/25املزهر)املصطلحني بَعنْي ما اصطلحوا عليه. 
هنا على أنه مجيع اللغات من عربية وفارسية وسريانية  (الكل)قد فسر ابن جين معىن . والوضع العريف بعد ذلك
مث تفّرقوا يف الدنيا وعِلق كل منهم بلغة ، فكان آدم عليه السالم وولده يتكلمون هبا، وعربانية ورومية وغريها

واحلقيقة أنه حني يصدركالم  0/11 واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم هبا.، من تلك اللغات فغلبت عليه
لقبيل من عامل متميز يف تراثنا اللغوي كابن جين فإنه يدعو لالستغراب؛ ألنه إذا كان منطقيا وطبيعيا من هذا ا

أن يُتصّور ظهور اللغة يف البدء وحيا وإهلاما من اهلل تعاىل بالنظر إىل الوجود االستثنائي آلدم خارج اإلطار 
ه املنطق والعقل هو احتمال تواصله مع ولده االجتماعي الذي يؤهله وميكنه من آلة التواصل فإن ما ال يسند

هذا ضرب من اخليال. واألقرب للحقيقة العلمية أنه . وجبميع اللغات مث نسياهنم إياها بعد ذلك بفعل التفرق
 ُعّلم لغة واحدة وحياً وإهلاماً هي اللغة األوىل األم اليت انبثقت عنها كل اللغات بعد ذلك بفعل التفّرق.

إمساس "و "تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين"ـ حاول ابن جين يف أبواب متفرقة من كتابه كومع كل ذلك فقد 
معاجلة هذه املسألة من خالل تناوله لقضية اللفظ واملعىن يف العربية ُمقلِّبا وجوه النظر  "األلفاظ أشباه املعاين

من حملات تكاد تقنعه بوجود املناسبة ويتوارد على فكره ، يف ثناياها وأحنائها ملا كان يقدح يف ذهنه من خواطر
هذا غور من العربية ال يُنتصف منه وال يكاد ": بينهما. إذ يقول يف باب تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين

وهو ما خيتلف هنا ما ذكرناه عن دو سوسري بشأن تفريقه بني االعتباطية -وأكثر كالم العرب عليه، حياط به
من ذلك قوله سبحانه . ووإن كان ُغفال مسهوا عنه.. -وهي القليلة، باطية النسبيةواالعت، وهي الغالبة، اجلذرية
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أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا يف معىن هتزهم هزا.  (أمل تَر أنَّا أرَسْلنا الشَّياطنَي على الكاِفريَن تـَُؤزُُّهم أزّا) :وتعاىل
، هذا املعىن باهلمزة ألهنا أقوى من اهلاء وكأهنم خصوا، واهلمزة أخت اهلاء. فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني

منه . ووحنو ذلك، وهذا املعىن أقوى يف النفوس من اهلز؛ألنك قد هتز ما ال بال له كاجلذع وساق الشجرة
،  واهلمزة أقوى من العني، كما أن األسف يعسف النفس وينال منها،  والعني أخت اهلمزة، العْسُف واألسف

 فقد ترى تصاقب اللفظني لتصاقب املعنيني.، لرتدد بالعسفكما أن أسف النفس أغلظ من ا
وهنج متلئب ، فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم واسع": ويقول يف ذلك أيضا

عند عارفيه مأموم. وذلك أهنم كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرّب عنها فيعّدلوهنا هبا 
خضم وقضم. فاخلضم ألكل :ومن ذلك قوهلم" وذلك أكثر مما نقّدره وأضعاف ما نستشعره.، هنا عليهاوحيتذو 

قضمت الدابة شعريها. فاختاروا اخلاء :حنو، والقضم للصلب اليابس، الرطب كالبطيخ والقثّاء وما كان حنومها
 .(2/025)س األحداث. حذوًا ملسموع األصوات على حمسو ، والقاف لصالبتها لليابس، لرخاوهتا للرطب

 (021و2/011اخلصائص)
وذلك أهنم جعلوا هذا الكالم ": ويف عبارة له واضحة وجلية يف هذا الشأن من تقرير عالقة اللفظ باملعىن يقول

ومن  2/021 "فكلما ازدادت العبارة شبها باملعىن كانت أدل عليه وأشهد بالغرض منه.، عبارات عن املعاين
حنو كّسر وقّطع وفّتح وغّلق. فلما جعلوا األلفاظ ، عني الفعل دليال على تكرير الفعل ذلك أهنم جعلوا تكرير

دليلة املعاين خّصوا أقوى اللفظ ألقوى املعاين. وكذلك األفعال ملا كانت دليلة املعاين كرروا أقواها وجعلوه 
و صرصر وحقحق دليال على كما جعلوا تقطيعه يف حن،  وهو تكرير الفعل، دليال على قوة املعىن احملّدث به

  2/022 تقطيعه. وفّسر ذلك مبساوقة الصيغ للمعاين.
ومل يدخر ، وال خيفى ما يف عمله هذا من حماولة البحث عن جهات اتصال اللفظ باملعىن يف أصل الوضع

ز ظاهرا جهدا يف سبيل إقناعنا بوجود ذلك اخليط الرفيع من العالقة املنطقية والصلة العقلية بينهما والذي يرب 
أو أن ، ويكاد ينطمس أحيانا أخرى. بل إنه يصل حدا يستغرب فيه أن يبقى ألحد بعد ذلك شبهة، أحيانا

 يعرض له شك فيه. 
فاملسألة إذًا من ناحية املبدأ تشكل ظاهرة لغوية هلا امتدادها يف جذور اللغات اإلنسانية على تفاوت بينها 

إىل ،  ما ذكره ابن جين بشأن تعميم هذه الظاهرة على العربيةنسبيا.حيث نالحظ هذا التفاوت الكبري بني
كما ميكن ،  احلد الذي يكاد جيعل فيه العالقة بني اللفظ واملعىن سببية ومعّللة ميكن للعريب أن يتحسسها

إميانا منه بأنه يقف وراء هذا التقارب العميق بني السمات الصوتية واملالمح ، لألعجمي أن يستشعرها أيضا
اللية للفظ إحساس مرهف يقوم بنسج حلمة املعىن على سداة اللفظ. خالفا ملا ذكره دو سوسري بشأن الد

وبني االعتباطية ، وهي النسبة الغالبة املطردة من العالمات يف اللغة، متييزه بني االعتباطية اجلذرية املطلقة
كان األمر على ما ذكر ابن جين ملا اختلفت يف فهم الظاهرة. إذ لو  ، النسبية احملدودة انطالقا من مبدأ العلية

 ولكانت لغة إنسانية واحدة.، اللغات
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غري أن ابن جين يف احلقيقة مل يكن يهدف إىل التعليل هلذه العالقة بقدر ما كان يسعى إىل تفسري الظاهرة 
اطية العالمة بالبحث عن خبايا احلس الفطري املشرب بروح العقالنية لدى واضعي العربية منذ القدم. فاعتب

والناتج بدوره عن االستعمال والتداول. ، إذًا تتعلق لديه بالداللة املعجمية اليت هي نتاج العرف االجتماعي
وهو أمر ال خالف فيه بني اللغات. وأما ما ميكن أن نسميه بداللة احلس اللغوي للفظ فهي تتأتى من أصل 

وهذا أمر تراه ": قال حبيث تكون مساوقة هلا قوة وضعفا.، األلفاظ دليلة املعاين -كما قال-جلعلهم، وضعه
غري أن حتصيل هذا اإلحساس إمنا يتأتى يف الواقع من ملكة اللسان. فال يبعد أن  ..2/01"حمسوسا حمّصال

يكون وضع األلفاظ يف أي لغة من اللغات نابعا من حس داخلي ال يدرك كنهه إال العارفون بأسرار تلك 
ان ابن جين نفسه يشعر به من تقدير عميق للعربية باعتبارها لغة القرآن الكرمي. ولعل ذلك فضال عما ك، اللغة

 ومستعرضا خصائصها من كل جانب.، ما جعله يغوص يف أعماقها مرددا البحث عن هذه امليزة
العالقة ولعل ابن جين هنا كان يبحث عن هذا الرابط العميق بني اللغة والفكر حىت وإن مل يكن ظاهرا يف  

العرفية االجتماعية بني اللفظ واملعىن. خالفا للبنويني الذين ال يرون وجود هذه الصلة أو أهنم يرجعون ذلك 
سعيا للوصف ، مع إمهال األداء واإلجناز الفردي، إىل االعتباطية. حيث كان تركيزهم على استكشاف النظام

إىل انغالق النظام بداعى الصرامة العلمية وااللتزام األمر الذي أدى ، الدقيق لتحقيق صفة العلمية للسانيات
حىت إن وجدت فقد بقيت حبيسة الشكل مغِفلة كل ما ال ميكن . وبالوصف والتصنيف دون حماولة التفسري

 دكتوراه)فاقتصرت دراستها للجملة على الداللة الشكلية ، وكاملعىن، متثيله يف الرتكيب كاملستوى النحوي
502) 

نحاة للجملة جيمع بني الشكلية والوظيفية وبني معطيات النظام وما هو خارج النظام استنادا إىل وكان حتليل ال
بينما حلل البنويون اجلملة على ، نظرية العامل مبا تنطوي عليه من افرتاض ما هو غري ممثل يف الرتكيب أحيانا

باإلضافة إىل مسألة ، يئية تصنيفيةوبصورة جتز ، أساس منطلقات تركيبية تتصل بتقسيم الكلمة وال تنفصل عنه
انغالق النظام اليت حدت من قدرهتم على تناول بعض الظواهر اليت عاجلها تالمذة هذا االجتاه فيما بعد. 

حيث تفرق كثري من مالحظاهتم الصرفية على ، ونسب حناة العربية والبنويون للبنية الصرفية وظائف تركيبية
التداخل الذي جنده يف الرتاث النحوي بني مباحث الصرف ومباحث ولعل ذلك ما يفسر ) أبواب النحو

ميكن القول إن النظام عند النحاة العرب  (إىل احلد الذي أصبح معه علم النحو يتضمن الصرف، النحو
منفتح ألهنم حبثوا يف مسائل نصية كاملقام واملخاطب وسياق القول واحلال وبعض الظواهر كالفصل والوصل 

  ذلك.واإلحالة وغري
وهو ما مل يتح للبنويني الذين قيدوا أنفسهم بصرامة املنهج مما وسم أعماهلم بالقصور. ومع أن أبرز خدمة 
 قدمها البنويون للسانيات هي أهنم جعلوا منها علما حمدد املوضوع واملادة وانتهجوا فيها منهج العلوم الدقيقة.

لظواهر الرتكيبية. كما عزلوا اللغة عن الكالم يف لكنهم حولوها إىل عمل آيل عجز عن تفسري كثري من ا
 البحث لرتكيزهم على النظام دون األداء الفردي واإلجناز.
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باعتباره ، وهو ما يضع نصا متمّيزا كالقرآن الكرمي أمام إشكالية معاجلته لسانيا بني كونه كالما أي إجنازا فرديا
ونسخة مطابقة لواقع الكالم املتداول اجتماعيا ، منوذجياوبني كونه نصا ، صادرا من اهلل تعاىل الواحد األحد

مما جيعل من هذا النص ، أحد أفرادها (ص) واليت كان الرسول، على نطاق واسع من البيئة اليت نزل فيها
َ هلَم) :كما يف قوله تعاىل،  نسخة من اللسان العريب  :وقوله 1مإبراهي (وما أَرَسْلنا من رُسوٍل إالّ بِلساِن َقوِمه لُيبنيِّ

ُقرآنًا َعربياً )مث وصفه باالستقامة  2 يوسف (إنّا أَنزَلناُه ُقرآنًا َعربياً )وقوله  .01 النحل (وهذا ِلساٌن َعريبٌّ ُمبني)
أي اللحن مبعيار اخلطأ الفردي يف ، معىن العوج هنا أنه ال حيتمل اخلطأ جبميع أصنافهو 20الزمر (َغرَي ِذي ِعَوجٍ 

بل على العكس من ذلك ، أو تناقض أو اختالف أو سهو ونسيان أو قصور يف التعبريمن تعارض ، الكالم
 اجلن (فَقاُلوا إنّا مسَِعنا ُقرآناً َعَجبا) :فقد شكل هذا النص معجزة لسانية هبرت اإلنس واجلن كما يف قوله تعاىل

 وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. 0
حبيث كان هلدف الدراسة من ، أّثر بشكل أساسي يف اختالفهما إن تباين اخللفيات املعرفية لكال املنهجني

ناحية املبدأ أثر عميق يف رسم منهجها. فاملنهج اللساين البنوي األوريب فقد بين من األساس على الفصل بني 
ما هو اجتماعي وما هو فردي يف سعيه لتحديد النسخة االجتماعية ممثلة يف اللغة وبني النسخة الفردية ممثلة 

ومن مث احلكم على مدى مطابقة ، أي على ما هو اجتماعي، يف الكالم. ولذا كان الرتكيز لديهم على النظام
وتيار  هو ما يعرّب عن مدى تأثري التيار السوسيولوجي لدوركهامي يف تفكري دي سوسري. والفرد ملطالب النظام

فالدراسة النحوية كانت  .ي الفرديبتغليب الوعي اجلمعي على الوع tardeعلم النفس االجتماعي لتارد 
مما ، ومتكني املسلمني من أدائه دون خطأ (التغري)هتدف خلدمة القرآن الكرمي واحلفاظ على لغته من اللحن 

اللغوية وحتديد الزمان واملكان املرتبطني أساسا بزمان نزول القرآن الكرمي  (الشكل) املادةاستوجب عليهم انتقاء 
مث وصف ذلك وتفسريه واالرتقاء من دراسة الشكل إىل دراسة ، تقدم الزمن وطالدون جتاوز ذلك مهما 

واستعمال التأويل والقول باحلذف ومراعاة عناصر خارج ، ومن دراسة اجلملة إىل دراسة النص، املعىن
 وما، فضال عن تأثر منهجهم أيضا خبلفيات معرفية أخرى كاملنطق خاصة عند املتأخرين منهم (500)الرتكيب

أحدثه التعليم أيضا من أثر يف منهجهم من تداخل يف األهداف بني العلمية والتعليمية فبلغ هبم األمر أحيانا 
فضال عن  34كما قال ابن السراج.،  ومل يكن هلا نظري يف كالم العرب، حد قياس أمثلة ليتدرب عليها املتعلمون

واليت شّكلت رافدا لغويا ، ة اللغوية من كالم العربومن مث املدّون، روح القداسة الذي يتميز به القرآن الكرمي
 -بغض النظر عن مضامينها الداللية-حيث حازت هي األخرى قدرا من التقديس يف بنائها اللغوي، له

أي طبقا لنظام اللغة العربية اليت  ، باعتبار القرآن الكرمي قد صيغ صياغة إهلية ولكن وفقا ملوازين كالم العرب
اجتماعيا. وهو ما حفظته لنا نصوص العربية من أشعار وخطب وحكم وأقوال كانت سائدة كانت متداولة 

وقد  -امتد إىل حوايل قرنني بعد اهلجرة حنويا وأربعة قرون لغويا -قبل نزول القرآن الكرمي وبعده بزمن ليس يسريا
 ُعّد ذلك وسيلة أساسية يف تدّبر آيات القرآن الكرمي وضمانة للفهم السليم له.
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واملفردات بدالالهتا ، فاستحضار املادة اللغوية األولية بدءا باألصوات اليت هي املادة اخلام للتشكيل اللغوي 
وما ، بسياقي املقام واملقال فضال عن االستعانة، والرتاكيب بأمناطها ومناذجها وأساليبها، املعجمية والسياقية

وبدون ذلك ال ميكن االطمئنان ، كل ذلك كان الوسيلة الضرورية لفهم اخلطاب القرآين،  مسي بأسباب النزول
ألن ذلك سيكون جمازفة فكرية ال تستند إىل أي أساس موضوعي  إىل أي حماولة يف عامل تدّبر القرآن الكرمي؛

مسألة أمهية املدّونة اللغوية منذ بداية بزوغ مالمح التفكري العلمي واللغوي أو منهجي. ومن هنا برزت يف تراثنا 
    ويف مقدمتها مسألة فهم القرآن الكرمي. ، يف تاريخ علوم العربية

                                                           

 .22ص وتطور مشكلة الفصاحة، 20-5ص ،واملصطلح النحوي نشاته وتطوره،2.طبقات النحويني واللغويني،ص - 1 
 .1و 1-0/1املزهر - 2 
 .0وتطور مشكلة الفصاحة،ص 12 -22ص  منها الديين والقومي والسياسي. انظر:األصول،د. متام حسان، -3
 .10ص  ،تطور مشكلة الفصاحة - 4 
 إذ تعتمد التعليمية على النموذج النمطي بتحديد املستوى اللغوي الذي يراد تقدميه للمتعلمني، من خالل ضبط  -5 

 الصوتية والصرفية والنحوية ورصد ذخريته اللغوية معجميا ودالليا.     منظومته     
 حيث تنفرد العربية بني سائر اللغات بتداخل العامل الديين والعامل اللساين وانسجامهما يف الدرس العلمي إىل احلد -6 

 ميكن معه الفصل بينهما بأي حال من األحوال؛ونتج عن ذلك تكريس مجلة من املفاهيم اليت مل يعد ممكنا   الذي ال      
 لفكري، كمفهوم اللحن ذاته، ومفهوم الفصاحة، فضال عن تعلق جمموع املبادئ فهمها أو استيعاهبا خارج هذا املعطى ا 

 النحوية هبما، من مساع وقياس وغريمها.  واألصول    
 .01العربية )هنري فليش( ص -7 
 .0والثوابت واملتغريات ص 02اخلالصة النحوية ص -8 
 منذ اجلاهلية حىت أواخر القرن الرابع  -مدى قرون وبالنظر إىل سعة رقعة انتشار العربية وتواصل استعماهلا على-9 

 اهلجري فإن هذا حبد ذاته يعد معجزة لسانية إذا ما قيس باملعايري العلمية احلديثة اليت حتدد النموذج اللغوي السكوين    
 غيري وفقا حلاجاتضمن إطار مكاين حمدود متاما وزماين قد ال يتجاوز عقدا من الزمان، بالنظر إىل تسارع حركية الت    
 اجملتمع.     

 20ودراسات يف علم اللغة صالح حسنني،ص01و02واخلالصة النحوية،ص05-01األصول:متام حسان،ص-10 
 .12ص  ،الفصحى لغة القرآن - 11 
 .01و02و00و01ص ،اللغة بني املعيارية والوصفية - 12 
 .02ص  ،اخلالصة النحوية - 13 
 .22ينظر:ظاهرة التطابق النحوي يف اللغة العربية ص - 14 
 ذكر السيوطي أهنا:أيسر باعتبارها أصواتا عارضة للهواء اخلارج بالتنفس الضروري املمدود من قبل الطبيعة - 15 
 عن  ربدون تكلف اختياري،وهي أفيد ألهنا موجودة عند احلاجة معدومة عند عدمها، وهي أعم ألهنا تصلح لتع     

  0./0األشياء احلسية واملعنوية  خالفا لغريها، حبيث ال ميكن أن يكون لكل شيء نقش، أو حركة أو إشارة. انظر: املزهر      
 رغم ما أشيع عنه يف دراسات احملدثني بأنه كتاب يف فقه اللغة، الحتوائه موضوعات تندرج يف دراستها ضمن  - 16 

 جماالته.     
 2./0اخلصائص  - 17 
 .10ص ،وهو يقصد هنا اللسانيات. انظر: اللسانيات وأسسها املعرفية - 18 
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 . وتعقيبا على ذلك ميكن القول بأن هذا ما يربر قبول النقاد املعاصرين تأثرا منهم مبقوالت اللسانيني12ص ،املرجع نفسه - 19 
 ذوذ أو اللحن. لكثري من مظاهر االنزياح اللغوي اليت قد تقع من املنظور النحوي ضمن دائرة الش

جملموعة دراسات في العربية ، والتطور النحوي للغة العربيةونذكر من الدارسني احملدثني املستشرق برجشرتاسر يف كتابه:  - 20 
 من املستشرقني حررها وولف ديرتيش فيشر.

 سدي.وهو ما نكاد نلمسه يف تصور بعض اللسانيني العرب احملدثني كالذي ذكرناه عن األستاذ امل - 21 
 ..0/21اخلصائص - 22 
 .00ص ،مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة - 23 
 .../0اخلصائص - 24 
 اللغوي االجتماعي. ،ويف رأيه إن هناك صراعا دائما بني كالم األفراد والنظام 11و 12ص  ،انظر:مناهج البحث يف اللغة - 25 
 .0/05اخلصائص - 26 
 ، تعريب املنصف عاشور.12ينظر كتابه: مبادئ يف الرتكيبية البنوية املعاصرة، ص  - 27 
 .00ومبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة، ص  0.ص ،ينظر: حماضرات يف اللسانيات العامة - 28 
 .00ص ،مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة - 29 
 .21ص ،مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة - 30 
 .2/2اخلصائص  - 31 
 5واملصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت هناية القرن اهلجري، ص 1./0اخلصائص  - 32 
 .0/001و 25./0اخلصائص - 33 
 .0/12األصول البن السراج - 34 
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 مصادرُه ومجاالتُه  الّتفكير الّلغوي الّتداولي عنَد العرب؛
 

 د. خليفة بوجادي
 2  جامعة سطيف

 ملخص
واليت تشرتك مجيعا يف مبدإ أن ، التداولية ملتقى جيمع العديد من البحوث الفلسفية واللسانيةتُعّد اللسانيات 

يف ، اللغة تُعرف أثناء االستعمال. ولقد كان مفكرو العربية األوائل ميارسون املنهج التداويل منذ قرون عّدة
ميكن أن نسجل هاهنا بأن اإلنتاج تفسري القرآن الكرمي... بل انّه ، النقد، البالغة، النحو :علوم خمتلفة

العالقة بني البنية ووظيفتها... ، اللغة وسيلة اتصال :حنو، اللساين العريب يقوم يف جمموعه على املبادئ الوظيفية
 إخل.

Résumé 

On  peut considérer la pragmatique comme un carrefour des recherches philosophiques 

et linguistiques, qui ont en commun de faire l'hypothèse qu'un sujet ou une langue se 

définit par l'usage des gens. 

 les anciens penseurs arabes pratiquaient la méthode pragmatique, depuis plusieurs 

siècles dans les différents sciences: grammaire, rhétorique, critique, explication du 

coran,... Et on peut signaler aussi que la production linguistique arabe, se pose en 

générale, sur  les principes fonctionnels comme: la langue est un moyen de 

communication, les relations entre la structure et sa fonction,... etc.    

      
احلديث عن موضوع اللسانيات التداولية يف الرتاث العريب ليس تأصيال للمفاهيم املعروضة يف اللسانيات إّن    

وتقدمي جانب من األفكار الرائدة اليت ، بقدر ما هو ضروري لبيان االمتدادات املعرفية للمدونة العربية، احلديثة
احتفاَءهم بكل ، انا من لدن بعض الدارسنيوإن مل تكن حتظى باالحتفاء أحي، عرضها علماء العربية قدميا

ال ، إن حاجة البحث اليوم إىل مقوالت الدرس الغريب احلديث وكشوفاته. ووافد حديث من املقوالت الغربية
وضبط ، لتحديد رؤاه، تلغي بأية حال حاجَته القائمَة إىل الرتاث العريب واإلنساين على اختالف مشاربه

 كما هو واقع يف كثري من اجملاالت.،  ال تكون معزولة عن أي مرجعلئ، أصول املعرفة اإلنسانية
 :في مصادر التفكير التداولي العربي -3

ولكنه ، بعّده مفرتَق طرق األحباث الفلسفية واللسانية، لن يتناول هذا املقال مجيع ما يرتبط بالدرس التداويل
جماهلا يف كل ما يرتبط بالتواصل اللغوي من حلصر ، بشكل خاص (التداولية اللسانية)يعرض بعض قضايا 
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واإلملام بالعناصر الفاعلة ، وبيان دور املتكلم يف صياغة اخلطاب وإنتاجه، االهتمام بالسامع واعتبار املخاطب
واملطابقة مع الواقع وعدمه؛ ذلك أن دراسة ، ومعيار الصدق والكذب يف األساليب ويف الشعر، يف اإلبالغ

ميزهتا بعض السمات اليت هي من أهم املبادئ التداولية احلديثة؛ فقد تناول الدارسون ، لعريباللغة يف الرتاث ا
                 :0القدماء مثال 

 أو احلصول على فائدة. ، أن التكلم يتم لغايات أو إشباع حاجات -
 ُتستعمل اللغة لألغراض واملآرب ذاهتا.   -
 الت أخرى غري ظاهرة.              ُيضفي املتحاورون على امللفوظات دال  -
 ."لكل مقام مقال" :بل إهنا تعتمد مبدأ، مل تُغفل البالغة العربية ذلك – 

قد تعددت أشكال االهتمام بدراسة اخلطاب واإلقناع عند العرب, فتناولوا نص اخلطاب يف ذاته ودرسوا و    
إىل ... تلقيه, ومطابقة اخلطاب ملقتضى الظاهر وخمالفتهما يرتبط باملخاِطب وطريقة أدائه, واملخاَطب وطريقة 

واليت ميكن أن متثل مبادئ رائدة ، غري ذلك من املسائل اليت ميكن أن جيمعها موضوع التداولية اللسانية
 للتفكري التداويل اللغوي عند العرب.

والفالسفة املسلمني, والبالغني إن النحاة " :(سويريت) وعن أسبقية العرب ملعرفة أصول هذا االجتاه, يقول
واملفكرين مارسوا املنهج التداويل قبل أن َيذيع صيُته بصفته فلسفة وعلما, رؤية واجتاها أمريكيا وأوربيا, فقد 

 2"ُوظف املنهج التداويل بوعي يف حتليل الظواهر والعالقات املتنوعة.
البالغة, علم النحو, والنقد, واخلطابة, إضافة  من أهم مصادر التفكري التداويل اللغوي عند العرب, علمو    

اجتاها فريدا يف الرتاث العريب, يربط بني  -إىل جانب البالغيني-إىل ما قدمه علماء األصول الذين ميثلون 
.. وغريها من اجملاالت األخرى اليت تتعدى جمال التداولية ..اخلصائص الصورية للموضوع وخصائصه التداولية 

 انب اللساين فقط يف هذا املقال.احملدد يف اجل
إىل  (حنوه وبالغته وأصوله وتفسريه)اإلنتاَج اللغوي العريب القدمي يؤول يف جمموعه  (أمحد املتوكل)ولقد عّد 

 :, ومن أهم مالمح  ذلك1املبادئ الوظيفية 
ختص العلوم املذكورة سابقا القرآَن الكرمي, وهو موضوع دراستها. وبذلك فالوصف اللغوي آنذاك مل يكن  -

ه خطابا متكامال.  منصبا على اجلملة اجملردة من مقامات إجنازها, بقدر ما نظر إىل النص بعدِّ
قال, وبني خصائص اجلمل بالنظر إىل طبيعة املوضوع املتناول, كان الوصف اللغوي يربط بني املقام وامل -

 الصورية وخصائصها التداولية.
 مييَّز يف الدراسات القدمية بني قسمني من البحوث؛ قسم يعتمد على االهتمام باخلصائص التداولية تأويليا؛ -

للسكاكي. واآلخر يعتمد على االهتمام به توليديا؛ مبعىن أن  (مفتاح العلوم)مطابقة املقال ملقتضى احلال, حنو 
 للجرجاين.  (دالئل اإلعجاز)صائص التداولية ممثَّل هلا يف األساس ذاته, حنواخل
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يربز يف هذا اجملال اهتمام النحاة والبالغيني بدراسة أغراض األساليب, من الداللة احلقيقية إىل دالالت  -
 أخرى يقتضيها املقام, وسيأيت بيان ذلك الحقا.

حيث نظروا إىل  ؛2من القضايا اليت اهتم هبا علماء األصول, دراسة العالقة بني اللفظ وما حييل عليه و 
من حيث إفراد احملال عليه وتعدده, وميزوا بني عبارات عامة حتيل على معان متعددة,  :العبارات اللغوية مثال

 .(رجل, قلم...) :مفرد, حنو وعبارات خاصة حتيل على معىن، (َمْن املوصولة...، إنسان, كل)حنو 
ونظروا إليها من حيث تعيني احملال عليه أو عدم تعيينه. وميزوا بني عبارات مطلقة ال يتعني فيها احملال عليه, 
وعبارات مقيدة حتيل على معىن معني, وهي الفكرة نفسها اليت يعرضها اللغويون يف باب إطالق األلفاظ 

 . 1وتقييدها 
قي بني ما تناوله العلماء العرب القدامى وبني ما يقرتحه الوظيفيون احملدثون وفالسفة وهناك بعض نقاط التال

 :اللغة العادية, حنو
 دراسة ظواهر اإلحالة, أو حتليل العبارات اللغوية حسب نوع إحالتها. - 
 االهتمام بدراسة أفعال الكالم. - 

يستدعي ربط خصائص البنية باألغراض املستهدف إجنازها ممّا ، البنيةَ  -جزئيا على األقل-حتدِّد الوظيفُة  - 
 باللغة.

 دراسة جماالت الرتابط بني البنية والوظيفة. - 
وأقل ما تعنيه جماالت اللقاء هذه بني الفكر العريب اللغوي القدمي, وبني ما يقدَّم حديثا من حبوث يف اجملاالت 

غفال حقبة من حقبه, ودون ذكر ما أسهم به اللغويون نفسها, أنه ال ميكن التأريخ لتطور الفكر اللغوي بإ
 العرب يف هذا التطور.

   :5يف موضوع آخر أهّم املبادئ املنهجية يف الفكر اللغوي العريب القدمي, أمهها  (املتوكل)ويذكر 
كل قوم أما حّدها فإهنا أصوات يعرب هبا  " :اللغة وسيلة تواصل للتعبري عن األغراض. وبذلك عّرفها ابن جين -

 أن اللغة ذات قيمة نفعية, تعبريية. :وهذا التعريف غين بالقيم التداولية, وأمهها، 0"عن أغراضهم
التخصيص, التقييد,  :ودرسوا وظائف، ربط البالغيون واألصوليون بني البنية والوظيفة يف دراسة اللغة -

 , متييزا وظيفيا.(الداررجل يف )وبنية  (يف الدار رجل)التوكيد.. وميزوا بني بنية مجلة 
 :ميكن استخالص أن القدرة اللغوية لدى علماء العربية حتكمها ثالث معارف -

ومعرفة ، (تقتضي امتالك املتكلم لقواعد لغته)معرفة لغوية ، (تقتضي معرفة الدالالت واملعاين)معرفة لسانية 
 رى., وكل منها تقتضي األخ(تقتضي أن ميلك قواعد إنتاج اخلطاب)خطابية 

للمحاورة بأبعادها التواصلية, حيث  (طه عبد الرمحن)وهي ال ختتلف عن شروط التداول اللغوي اليت يقرتحها 
  1االجتماعية, اإلقناعية واالعتقادية.، جيمعها يف الشروط النطقية
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تتقامسها مجيع اللغات, مما ينبغي االحتفاُء به يف هذا اجملال أن األصوليني مّيزوا بني داللة أصلية مطلقة و    
واألوىل فقط هي اليت تقبل النقل والرتمجة. كما أن علماء األصول  01خاصة بلغة بعينها,، وداللة تابعة

والبالغيني جُيِمعون على أن موضوع الدراسات اللغوية هو دراسة خصائص البنية وعالقتها باملقامات املنجزة 
 فيها.
أهّم ما ُيستند إليه يف تقومي الدراسة الرتاثية, ملا  (طه عبد الرمحن)جيعله ، اعن قيمة املنهج التداويل عمومو     

ال سبيل إىل معرفة املمارسة الرتاثية ": فيقول 00يتميز به من قواعد حمددة, وشرائط خمصوصة وآليات صورية, 
باستناده إىل شرائط ، بغري الوقوف على التقريب التداويل الذي يتميز عن غريه من طرق معاجلة املنقول

خمصوصة, يفضي عدُم استيفائها إىل اإلضرار بوظائف اجملال التداويل, فضال عن استناده إىل آليات صورية 
 02."حمددة
وينبغي أن ال تُغَفل جهود املفسرين يف كثري من املواضع؛ حيث قدموا وقفات أمام آيات قرآنية, ، هذا      

إن مُجعت مع أفكار البالغيني واللغويني وغريهم, تقرتب بوضوح من رؤية عكست تصوراهتم اللغوية, واليت ما 
 اللسانيات التداولية احلديثة إىل اللغة بعدِّها نشاطا تداوليا.

اُدُْع إىَل َسِبيِل َرّبَك بِاحِلكَمِة َواملْوِعَظِة " :ومن وقفاهتم تلك, نذكر ما أورده الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل
وهي الدليل املوضِّح ، باملقالة احملكمة الصحيحة" ؛(باحلكمة)والدعاء  .0."ِدهْلُْم بِاليت هَي َأْحَسناحلَسنِة َوَجا

وهي اليت ال خيفى عليهم أنك تُناِصُحهم هبا وتقصد ما ينفعهم  (املوعظة احلسنة)، للحق املزيل للشبهة
بالطريقة اليت هي أحسن طرق اجملادلة من الرفق واللني من غري فظاظة  (وجادهلم باليت هي أحسن)... ؟فيها,

. فقد قدم وصفة شارحة ألحوال التواصل, وتوضيح مقامات الدعوة باحلكمة واملوعظة, 01"وال تعّسف...
 وفق أغراض احلديث ومقاصده, وذلك هو جمال اللسانيات التداولية احلديثة.

  :في العربية (تداولية)في المجال المفهومي لمصطلح  -2
مبصطلح التداولية, إىل استخدام اجملال املفهومي  (تعريف)لقد عَدل هذا املقال عن استخدام 

ال تنحصر يف جمال معني فتكتسب تعريفا حمددا, ولكن بتعدد جماالهتا, ، ألن التداولية يف ذاهتا :للمصطلح
سيكون مقاربا بشكل ما  (اجملال املفهومي)تعبري  وامتداد اهتماماهتا, اكتسبت تعدد مفهوماهتا. ولذلك فإن

التساع داللتها, وموحيا, من ناحية أخرى هبذا االتساع واالمتداد. وسنقتصر هنا على دراسة اجملال املفهومي 
 للمصطلح من الناحية اللغوية, ألن املوضوع يف جمموعه ال يتعدى التداولية اللغوية أو اللسانية.

 :(التداولية)في المفهوم المعجمي ل  -أ
أحدمها يدل على حتّول " :على أصلني (مقاييس اللغة), وقد وردت يف (َدَول)يرجع املصطلح إىل مادة  

اِْنَداَل القوم, إذا حتولوا من  :فقال أهل اللغة، شيء من مكان إىل آخر, واآلخر يدل على ضعف واسرتخاء
إذا صار من بعضهم إىل بعض. والدَّولة والدُّولة  :تداوَل القوُم الشيء بينهم، مكان إىل مكان. ومن هذا الباب
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لغتان. ويقال بل الدُّولة يف املال والدَّولة يف احلرب, وإمنا مسيا بذلك من قياس الباب, ألنه أمر يتداولونه, 
 02"فيتحول من هذا إىل ذاك, ومن ذاك إىل هذا

بعد أن كان مستقرا يف موضع ومنسوبا إليه, وقد اكتسب مفهوم  ،فمدار اللفظ لغًة هو التناقل والتحول
كما ينتقل املال من هذا إىل ذاك ،  الدالة على تعدد حال الشيء (تفاعل)التحول والتناقل من الصيغة الصرفية 

 ...أو الغلبة يف احلرب من هؤالء إىل هؤالء
دالْت له الدولة, ودالت األيام " :(البالغة أساس)جاء يف  :وال تكاد املعاجم األخرى خترج عن هذه الدالالت

إن األرض سُتدال منا كما أدلنا  :جعل الكثرة هلم عليه. وعن احَلّجاج :بكذا. وأدال اهلل بين فالن من عدوهم
واهلل يداول األيام بني الناس مرة هلم ومرة عليهم, والدهر ُدَول وُعَقب ونُوب. وتداولوا الشيء  (...)منها 
ولة، ويف معاجم أخرى 01. "بينهم يف املال.  (النوبة)العقبة  :انقالب الزمان من حال إىل  حال, الدُّولة :الدَّ

 00أي نُوبا, وتداولته األيدي, أخذته هذه مرة, وهذه مرة.  05أخذوه بالدول.  :وتداولوه
  :(دول)خالصة هذا املفهوم املعجمي, أن من جماالت لفظ و    
 .(اندال البطن)االسرتخاء للبطن بعد أن كان يف حال أخرى غريها -
 .(القوم)التحّول من مكان إىل مكان  -
 .(املال)التناقل من أيدي هؤالء إىل أيدي هؤالء  -
 .(احلرب) االنتقال من حال إىل حال -

الذي يقتضي وجود أكثر من حال, ينتقل بينها الشيء, وتلك  التحول والتناقل :جمموع هذه املعاينو    
حال اللغة؛ متحوِّلة من حاٍل لدى املتكلم إىل حال أخرى لدى السامع, ومتنقلة بني الناس يتداولوهنا بينهم. 

من املصطلحات األخرى الذرائعية, النفعية,  -هبذه الداللة-أكثر ثبوتا  (تداولية)ولذلك كان مصطلح 
 غريها.. و.السياقية.

 :من جماالته املفهومية بالنسبة إىل اللغةو   
التناقل والتحول يف املال أو احلرب مبا حيقق امللكة أو الغلبة... وكذلك اللغة تظهر آثار مستخدميها  -   

 وكأهنم مالكون هلا, وتبدو الغلبة يف احلديث بينهم, وكأن اللغة نوع من املساجلة.
وكذلك اللغة مبعناها االجتماعي؛ حني يستخدم الشيء الواحد من ِقبل  :لاالشرتاك يف حتقيق الفع -

 اجلماعة. 
باقرتاحه مفهوم ، هذا املفهوم لتقدمي منهج التقريب التداويل للرتاث اإلسالمي (طه عبد الرمحن)ولقد تناول 

تناقله الناس )يفيد معىن ، (تداول الناس كذا بينهم) :يف قولنا (تداول)أن الفعل ": وممّا ذكره، اجملال التداويل
دار على  :حنو قولنا، الذي من داللته نقل الشيء وجريانه (دار). وجعله قسيما للفعل 10"وأداروه بينهم

أن  -إذا-ومقتضى التداول ، "التواصل"ليخُلص إىل أن املعىن الذي حيمله الفعل هو، األلسن؛ جرى عليها
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 .21يكون القول موصوال بالفعل 
َما أفَاَء اهلُل على رسولِِه مَن اَْهِل الُقرى فِلّله وللّرُسوِل ": قوله تعاىل، استخدامه يف القرآن الكرمي ومن شواهد   

كي ال ) ": وبياهنا 23"ولِذي الُقرىب والَيتاَمى واملَساكني واْبِن الّسبيل كْي ال َيكوَن ُدولًة بنَي األغنياِء منكمْ 
وهذا مرة يف ، يصرفه هذا مرة يف حاجات نفسه، يتداوله األغنياء منكم بينهم (دولة)ذلك الفيء  (يكون

كي ال يكون الفيء الذي حّقه أن يُعطى ": قائال، وفّصل تفسريَها الزخمشريّ ، 22"أبواب الرب وسبل اخلري.
ومعىن ، هلية بينهمأو كي ال يكون دولة جا، الفقراَء ليكون هلم بـُْلَغة يعيشون هبا... بني األغنياء يتكاثرون به

 ..2"الدولة اجلاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ألهنم أهل الرياسة والدولة والغلبة...
؛ يعين كي ال يكون الفيء شيئا يتداوله األغنياء بينهم "ما يتداول..."ـ ب (الدُّولة)وشرح يف موضع آخر  

ولة  بالفتح مبعىن التداول؛ أي كي ال يكون ذا تداول بينهم أو كي ال ويتعاورونه فال يصيب الفقراء... والدَّ
 .21"يكون إمساُكه تداوال بينهم ال خيرجونه إىل الفقراء...

ومرة لدى آخرين. ولعل أهم معىن ، أن يكون مرة لدى هؤالء :هو التداول، العام (الدُّولة)فمجال داللة    
وهو املعىن الذي تأخذه إحدى اشتقاقاته يف ، د مواضع التداولوتعد، يستأثر به هذا اللفظ هو معىن املشاركة

وال تلقوا أمرها واحلكومة " أي ؛22"وُتْدلوا هبا إىل احلّكام...، وال تأكلوا أمواَلكم بيَنُكم بالباطل" :قوله تعاىل
وما ذكره ، 25"بني الّناس...وتلَك األيّاُم نداِوهلا " :قوله تعاىل، ومنه أيضا .21"فيها إىل احلكام لتأكلوا بالّتحاكم

وهو من  :نُديل تارة هلؤالء وتارة هلؤالء؛ كقوله، ُنصّرفها بني الناس :..نداوهلا.": صاحب الكشاف بشأهنا
 يوما ُنساء ويوما ُنسرُّ و فيوما علينا ويوما لنا             :أبيات الكتاب

 02"... يُقال داولُت بينهم الشيء فتداولوه.
 :(التداولية)ـ االصطالحي لفي المفهوم  -ب

وهو دراسة اللغة ، يف الدرس اللساين الغريب احلديث (Pragmatique) ـتأسيسا على املفهوم العام ل
مصطلح  (طه عبد الرمحن)فقد اختار ، حاَل االستعمال؛ أي حينما تكون متداولة بني مستخدميها

 "التداوليات" على مصطلح 0151وقد وقع اختيارنا منذ " :؛ يقول(Pragmatique) :ـمقابال ل (التداوليات)
 "االستعمال" باعتبار داللته على معنيني، ألنه يويف املطلوب حقه، (براغماتيقا)مقابال للمصطلح الغريب 

مث حيدد ، 12"ولقي منذ ذلك احلني قَبوال من لدن الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف أحباثهم، معا "التفاعل"و
هو وصف لكّل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بني " :قائال، "للتداول" االصطالحياملعىن 

 . 1."صانعي الرتاث من عامة الناس وخاصتهم
وكثريا ما يشكو الدارسون حديثا من قلة االهتمامات بالدراسات التداولية يف الثقافة العربية احلديثة 

يف )ال سيما يف كتابه ، (طه عبد الرمحن)حنو جهود ، ا اجملالمع بروز جهود جاّدة يف هذ، 0.بشكل عام 
وينطلق ، ؛ حيث يستند إىل املنطق والفلسفة واللسانيات يف دراسة الرتاث(أصول احلوار وجتديد علم الكالم
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  :..واللسانيات يف نظره ثالثة جماالت ، 2.من أن اخلطاب يف حقيقته لغة تبليغية تدليلية توجيهية 
الصوتيات الصرفيات  :ومتثلها العلوم الثالثة، تشمل الدراسات العاكفة على الدال الطبيعي :الّداليات -

 والرتكيبيات.
سواء أكانت تصورات ذهنية أم أعيانا يف ، تشمل الدراسات الواصفة لعالقات الدوال ومدلوالهتا :الدالليات -

 اخلارج.
وأبواب هذا القسم ، ة الدوال الطبيعية ومدلوالهتا مع الدالني هباتشمل الدراسات الواصفة لعالق :التداوليات -

 أغراض الكالم ومقاصد املتكلمني وقواعد التخاطب. :ثالثة
وخالصته أن التحليل التداويل للغة يقتضي االهتمام ، يف العديد من كتبه (أمحد املتوكل)إىل جانب ما قّدمه 

العربية اليت سبق ذكرها. وأهم ما مييز دراساته الوظيفية للغة أهنا بتحديد طبيعة الوظائف التداولية يف اللغة 
 .1.الداللة والتداولية ، تستند إىل الرتكيب

 
خالصة ما تقدَّم أن أهم ما مييز الدرس اللغوي العريب القدمي أنه يقوم على دراسة اللغة أثناء االستعمال منذ و 

االقرتاح يف )وجعل خمرج كتابه ، أهنا تؤخذ استعماال ال قاعدةبدايته؛ ومثال ذلك ما يذكره السيوطي يف اللغة 
، إذا أتاك القياس إىل شيء ما": يقول ؛هو ما نطقت به العرب بعدِّه األصل يف كل ظاهرة (علم أصول النحو

. ويظهر من خالل ذلك 2."فدع ما كنت عليه، مث مسعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غريه
 وأمهيته يف حتديد أساليبها وطرق أدائها.، االستعمال وما تتداوله العرب يف اللغةقيمة 

بعدِّها وحدة متكاملة يف ، تفسري وقراءات، فقه وأصول، بالغة، وإذا ما نظرنا إىل علوم تراثنا العريب من حنو
، ا من قرائن غري لفظيةوما يتصل هب، ميكن أن منيز من اجتاهاهتا ما يهتم بوجه استعمال اللغة، دراسة اللغة

ظروف ، صمت، حركة)االجتماعية واألدائية ، وحالة كل منهما النفسية، منزلة املتكلم وعالقته بالسامع :حنو
، مما يقدم دراسة تداولية شاملة عرفتها الدراسات اللغوية العربية القدمية، (غريها. والزمانية واملكانية..، التواصل

 .مامات التداولية يف خمتلف علومهارض االهتوهي جديرة ببحوث مستقلة تع
 

 :اإلحاالت
اجمللس الوطين للثقافة ، جملة عامل الفكر، (مقال)تقريب تداويل للمصطلح البالغي ، اللغة ودالالهتا :حممد سويريت :ينظر -0

 .1.ص ، 2111مارس    /يناير، .ع، 20مج  ، دولة الكويت، والفنون واآلداب
 .0.-1.ص، املرجع نفسه   -2 

 .2., ص0101مدخل نظري, منشورات عكاظ, املغرب, ، اللسانيات الوظيفية :أمحد املتوكل :ينظر   -.
 .2.ص، املرجع نفسه   -1
 وما يليها. 2., ص املرجع نفسه :ينظر  -2
أ. بدران .مؤسسةحققه وقّدم له مصطفى الشوميي, ، يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمهاالصاحيب ، ابن فارس :ينظر مثال   -1
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 .011ص، .011للطباعة والنشر, بريوت, لبنان, 
 وما يليها. 01اللسانيات الوظيفية, ص  :املتوكل أمحد   -5
 11ص 0ج، ه0100، سيدنا احلسني، املكتبة التوفيقية، حتقيق عبد احلكيم بن حممد، اخلصائص :ابن جين   -0
, 2/2111يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم, املركز الثقايف العريب, الدار البيضاء, املغرب, ص :طه عبد الرمحن  - 1

 0.-5.ص
 .05اللسانيات الوظيفية, ص  :املتوكل :يُنظر   -01
 ..21و 01, ص .011جتديد املنهج يف تقومي الرتاث, املركز الثقايف يف العريب, املغرب,  :طه عبد الرمحن -00
 .01املرجع  نفسه, ص    -02
 .022/النحل   -.0
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل, دار املعارف للطباعة والنشر , بريوت لبنان,  :الزخمشري   -01

 .1.2ص 2ت ج -د
 .01.ص2ج  0110, 2ابن فارس معجم مقاييس اللغة, حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون, دار اجليل ط   -02
أساس البالغة, حتقيق عبد الرحيم حممود, عرف به أمني اخلويل, دار املعرفة للطباعة والنشر, بريوت, لبنان,  :الزخمشري -01

 .0.1, ص0102
خمتار الصحاح,  :الرازيو  .. 12, ص1, ج(د.ت)احمليط, دار اجلبل, بريوت, لبنان, :القاموس :ينظر مثال الفريوز أبادي  -05

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ، تاج العروس من جواهر القاموس :الزبيديو  .202, ص 0105دار اجليل, بريوت, لبنان, 
مادة ، د.ت، لبنان، بريوت، دار صادر، لسان العرب :. وابن منظور212, باب الالم, ص 01ج -, م0111بريوت, لبنان, 

 ..22-222ص00مج، (دول)
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 .15/احلشر    -20
واملعجم املفهرس ملواضيع ، مذّيال بأسباب النزول للنيسابوري، القرآن الكرمي وهبامشه خمتصر من تفسري اإلمام الطربي   -22
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 .02ص، 1ج، الكشاف :الزخمشري   -.2
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 .211ص، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث :طه عبد الرمحن  -1.
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 "البن عربي" سحر الّرمز الصوفي في ترجمان األشواق
 

 أ. مسايل السعدي                                       
 جامعة سطيف.                                   2 جامعة سطيف                

  :الملخص
يف ديوان ترمجان األشواق حملي الدين بن ، تتصدى هذه املقالة إىل دراسة بنية الّرمز الّشعري الصويف        

، التجربة الصوفية بصفة خاصة، و أّن الّرمز من املركبات األساسية يف التجربة الّشعرية بصفة عامةباعتبار ، عريب
أردفتها بالوقوف على سحرية الّرمز الشعري سواء من الناحية الفكرية أو و  فتناولت خصائص الكتابة الصوفية

 التغلغل يف أعماق هذه التجربة العرفانية.و  الفنية
Résumé:    

       Cet article traité le symbole poétique soufis dans Diwan Torjoman El-Achwak de 

IBN ARABI. Le symbole et l'un des constituants principaux dans l'expérience poétiques 

en générale et l'expérience soufis en particulier j'ai parlé des caractéristiques de l'écrit 

soufis et de l'esthétique  du symbole poétique 

  :خصائص الكتابة الصوفية .3
فأغلب عالماته مستعارة من املعجم العاطفي احلّسي اليت يتداوهلا ، إّن من خصائص الكتابة الّصوفية اإلستعارة

 .   0يتخذها الصوفية قوالب هلم جاهزة للّداللة على أحواهلم الصوفية، الغزليون من الّشعراء
 2(من الرمل) :يقول

 اطربا من خلدي واطرباو    واحربا من كبدي واحربا       
 يف خلدي بدر دجى قد غربا       يف كبدي نار جوى حمرقة           

 يا رضابا ذقت منه الضرباو   با مبسما أحببت منه احلبا       
 :.(من الرمل) :ويقول ابن الفارض

 ظما قليب لذياك الّلمىو        آه وأشواقي لضاحي وجهها       
 سكرة واطربا من سكريت       فبكّل منه واألحلاظ يل      

بل حتتجب خلف األستار وال تبدو إاّل يف هذه ، فاملعاين يف هاتني القصيدتني ال تكشف عن هويتها مباشرة
ددة فاألشياء تتجرد من تشيئها واأللفاظ تتجرد من حلائها اليت ختفي وراءها مدلوالت متع، الصورة اجملازية

لتكتسي دالالت جديدة مشرقة ويبقى اجملاز احتمايل ألنّه ال يؤدي إىل تقدمي أي جواب قاطع ذلك أنّه يف 
 .               1ذاته جمال لصراع املتناقضات الّداللية وهكذا ال يّولد اجملاز إال مزيدا من األسئلة
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فالداللة السطحية ، قتضي منا تشريح البىن العمقية للنص للكشف عن املعىن احلقيقي املسترتومن هنا ي
املباشرة للنص الصويف تدور حول الغزل العذري أو احلب العفيف الذي يذكرنا بغزليات قيس بن امللّوح ومجيل 

 بثينة وكثري عزة وهذا احلب يستعذب الّشاعر يف سبيله اآله واألمل.
ويفضي به إىل شوق ، لة فتنطوي على قيمة رمزية خاصة تشري إىل احلب اإلهلي الذي جيتاح الّشاعرأّما الّدال

استخدام ، وممّا يقوي داللة الرمز يف القصيدة الصوفية، وحنني جارفني إىل دوام حالة الّسكر والتجلي اإلهلي
يتواصلون هبا فيما بينهم وال يفهمها ، اليت أرى أهّنا حكر على املتصوفة فقط، الّشاعر ملفردات املعجم الصويف
رجوع ": ومن بني املصطلحات اليت يستعملها ابن عريب مثال الصحو فيعرفه، إال الذي عاش حاالهتم اخلاصة

 . 2"إىل اإلحساس بعد الغيبة بوارد قوي
أّن الكشف هنا  غري"، الذي حياول الّشاعر الكشف عنه يف جتربته، وليس هذا الوارد القوّي إال التجّلي اإلهلي

ال يعين زيادة يف جالء املعىن وال يعين نقله من حالة غياب إىل حالة حضور بل يعين ختفيفا من شدة ظهور 
 .1"لتمكن رؤيته فكّلما ازدادت الّشمس إشراقا وسطوعا قّلت إمكانية التحديق فيها أي خفيت عن العني

الشفافة اليت تسرت الّشيء كي ميكن  السحابة الرقيقةوهكذا تصبح الصورة الفنّية يف القصيدة الصوفية أشبه ب
سحاب يغطي " النظر إليه والتحديق فيه دون أن خنشى اإلحرتاق. ومبعىن آخر نقول أّن الصورة يف القصيدة

وهلذا فإّن من يكتفي بالنظر ، إهّنا الظّاهر الذي يشري إىل الباطن، مشس املعىن لكّنها يف الوقت ذاته طريق إليها
يرى املعىن ظلمة ويكون مرتبطا بالظالم غري أن من يتجاوزها وينفذ إىل ، ضمن حدود الظاهر احلّسي إليها

 .5"باطنها يرى املعىن يف نوره احلق ووجوده احلق
وما يف حكمه من عالمات كاملدام واخلمر "، ومن خصائص الكتابة الصوفية أيضا استعمال املعجم اخلمري

وآنية كالكأس والقوارير واألباريق وما ، والري والنهل والنشوة والسكر والصحوالصرف والّشم والذوق والشرب 
.. وهي يف أغلبها من األلفاظ النواسية اليت يتداوهلا أهل الشرب والتهتك ومعاقرة اخلمر املادية .يف حكم ذلك

 .0"ر والتجّلييأخذها الصوفية عالمات هلم جاهزة للداللة هبا على أحواهلم الصوفية العالية وقت احلضو 
، ولذلك ما كان هلم أن يلجأوا إىل الّشعر اخلمري لو أنّه مل يكن يوافق عندهم حالة من أحواهلم الصوفية

وملعرفة ذلك التوافق كان اّلبد من عقد موازنة بني اخلمر املادية ، فاخّتذوه رمزا وإشارة مثلما اخّتذوا شعر الغزل
لنكتشف بوضوح مل اخّتذ املتصوفة الشعر اخلمري ، وإبراز العالئق بينها ،وجّماهنا وبني اخلمر الروحية ومريديها

 .؟املادي رمزا يعربون من خالله عن بعض أحواهلم
فقد نقرأ نّصا صوفيا مغرقا يف رمز اخلمرة فتبدوا مضامينه حّسية يف وصفها إاّل أهّنا تقع يف متاس مع مدلوالت 

موضوع مقدس يطوف به العارفون ويستلمون دنّه " حول اخلمرة إىلجتربة الّشاعر املتشعبة بالفيض الصويف فتت
 .1"غري متحرجني من عيب أو دنس

 فالّشاعر إذن جيمع يف شعره بني طابع التجريد امليتافيزيقي والطابع احلسي العيين.
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املتصوفة ولذلك ميكن القول أّن يف الّشعر الصويف غموضا يكاد أن يكون مسة مالزمة لكل ما أنتجه ّشعراء 
 من شعر أحاط بتجربتهم الوجدانية والدليل على ذلك ما ملسته من غموض يف ديوان ترمجان األشواق.

  :الرمز -2
إذ اتفقت املعاجم العربية على ، أن أعرفه لغة واصطالحا، لقد بدا يل قبل احلديث عن الّرمز يف شعر ابن عريب

غري أّن االختالف فيها يقع يف وسيلة اإلشارة واإلمياء أتكون  "اإلشارة واإلمياء" تعين لغة "رمز" أن املادة
 "بالشفتني واحلاجبني" فالزخمشري يذهب إىل أهنا تكون ؟أم تكون بأحد اجلوارح أم بغريها من األشياء ؟بالّلفظ

  :وضرب مثال حيث قال
رّب اجعل يل آية قال  قال" :يف قوله تعاىل "رمز" ويف موضع آخر كلمة 01"ترامزواو  دخلت عليهم فتغامزوا"

 "آيتك أاّل تكلم الّناس ثالثة أيام إالّ رمزا...
دليل على أن اإلشارة عنده ال تكون مصحوبة  00"كما يكّلم الّناس األخرس" باإلشارة أيضا ولكن يف تفسريه

 بصوت يزيل بعض إهبامها وخفائها.
بالشفتني أو العينني أو  "اإلشارة واإلمياء" أكثر من الزخمشري حني جيعل 02يف حني يتوسع الفريوز أبادي

  ؟اإلشارة بالّلسان هل تكون بصوت أو بدونه -مع ذلك –ومل يوّضح ، احلاجبني أو الفم أو اليد أو الّلسان
باملنكب إذا تباعد الشخصان " ميكن أن تكون كذلك -زيادة على اجلوارح–ويرى اجلاحظ أن اإلشارة 

 .0"وبالثوب وبالسيف
 "اإلشارة"هو "الرمز" أّن ابن منظور كان أوضح منهم مجيعا بسبب توسعه رغم أنه ال خيرج عن كونوالواقع 

تصويتا خفيا كاهلمس ويكون " إذ يرى أّن اإلشارة تكون أيضا، بأحد اجلوارح أو غريها من الوسائل املتاحة
بالشفتني وقيل الّرمز إشارة وإمياء حتريك الشفتني بالكالم غري املفهوم من غري إبانة بصوت إمنا هو إشارة 

 01"بالعينني واحلاجبني والشفتني والفم والّرمز يف الّلغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ
من حيث -أّن الّرمز مبعناه الّلغوي هو اإلشارة وأهنما صنوان يغين أحدمها عن اآلخر ، واخلالصة ممّا سبق

هذه األبيات للداللة على أّن الّرمز واإلشارة مبعىن  02أورد أحد الباحثنيوقد ، عما يف املكنون -الداللة الّلغوية
  :(من البسيط)واحد 

 وقال يل برموز من لواحظه        أّن العناق حرام قلت يف عنقي
 

   :(من الطويل)وقال آخر 
 من غري أن تبدي هناك كالما    رمزت إىل خمافة من بعلها       

 (من الطويل)مثلما قال آخر يف دالالت اإلشارة 
 أشارت بطرف العني خيفة أهلها      إشارة مذعورة ومل تتكّلم
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 01"أهال وسهال باحلبيب املتيمو فأيقنت أّن الطرف قد قال مرحبا    
 أو العكس ملا حدث تغيري يف املعىن املقصود. "رمزت" حمل كلمة "أشارت" لنستنتج أنه لو وضعت لفظة

  :الرمز بمعناه االصطالحي
إذ كانوا يتذوقونه مبعناه ال بلفظة الصريح وعرفوه ، لقد عرف العرب التعبري الرمزي يف أدهبم قبل اإلسالم وبعده

بعد اإلسالم مصطلحا نقديا متداوال أحيانا ومبا ينوب عنه من املصطلحات يف أكثر األحيان كاإلشارة واجملاز 
 والبديع.

اإلحياء أي التعبري غري املباشر عن النواحي النفسية املسترتة " :مبعناه االصطالحي احلديث هووإذا كان الّرمز 
 05"اليت ال تقوى على أدائها الّلغة يف داللتها الوضعية

من )يقول ، فإن امرئ القيس قد استخدم هذا اللون من التعبري اإلحيائي املسترت يف معلقته عندما يصف الليل
  :00(الطويل

 علي بأنواع اهلموم ليبتلي       وليل كموج البحر أرخى سدوله     "
 أردف أعجازا وناء بكلكلو           فقلت له ملا متطى بصلبه        
 "بصبح وما اإلصباح منك بأمثل               أال أيّها الّليل الطويل أال أجنل          

إليه من دالالت معروفة متداولة وإمّنا يصور حالة من حاالته فالشاعر هنا ال يقصد ظواهر األلفاظ وما تشري 
 النفسية املضطربة وعاطفة من عواطفه املنفعلة ملا نزل عليه من مهوم الدنيا لتخترب قدرته على الّتحمل.

 ولكنه جلأ إىل اجملاز واإلحياء إذ أوردت هذه املقطوعة، فهو هنا مل يلجأ يف التعبري عن كل هذا إىل املباشرة
ولكّنهم مل يعرفوه كمصطلح إاّل ، ومثيالهتا كثرية للدليل على أن أدباء العرب عرفوا التعبري الرمزي كذوق علمي

، قدامة بن جعفر، بظهور اإلسالم وظهور حركة نقدية وبالغية عل يد جمموعة من الباحثني أمثال ابن املعتز
 ألثري...ابن ا، عبد القاهر اجلرجاين، ابن رشيق، أبو هالل العسكري

الّلغة اليت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة أو هي " :وقد تطور الّرمز على يد احملدثني تطورا ملحوظا يقول أدونيس
القصيدة اليت تتكون يف وعيك بعد قراءة القصيدة إنّه الربق الذي يتيح للوعي أن يستشف عاملا ال حدود 

 .   10"له
حدود القصيدة ونّصها املباشر ال ميكن القول أنّه الّرمز الذي هو يف فالّرمز الذي ال ينقل القارئ بعيدا عن 

كّل " :الذي يرى "Boudlér" بودلري األصل معىن خفي وإحياء وامتالء وقد جمده شعراء الغرب وعلى رأسهم
احلواس ما يف الكون رمزا وكل ما يقع يف متناول احلواس رمزا يستمد قيمته من مالحظة الفّنان ملا بني معطيات 

 .21"املختلفة من عالقات
ولذلك ميكن القول أّن الّرمز ينبثق من اجملاز الّلغوي نفسه حني يضغط الّشاعر على بعض األلفاظ يف 

املهم من كّل هذا أّن مصطلح الّرمز قد تعرض لكثري من ، القصيدة ضغطا مرّكزا يتجاوز كثريا حّد اإلشارة
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ولكن ما جيب اإلشارة إليه هو ما مدى أمهية الّرمز يف ، هذا املقام التعريفات اليت مل استطع أن أحصرها يف
 .؟التشكيل الّلغوي

بدعوى أن الّلغة العادية عاجزة عن احتواء الّتجربة الشعورية وإخراج ما ، لقد اخّتذ الّشعراء من الّرمز أداة للتعبري
يع الّلغة نقل هذه التجربة واجتياز عامل يف الاّلشعور وتوليد األفكار الكثرية يف ذهن القارئ فبالّرمز تستط

لذلك بات من الواضح أّن ، الوعي يف عامل الاّلوعي فتلد وتوحي وتتساقط على ذهن القارئ مثل املطر
القصص الّرمزية واحلكايات املبطّنة واإلشارات اخلفية اليت ال يفهمها إاّل من كان على درجة عقالنية رفيعة 

لتجسيد آراء رمبا خياف من إطالقها صرحية ، تتفاعل وتتكون يف خميلة الكاتب، عرفانيةهتدف إىل فهم أفكار 
ومن كل هذا فالّرمز الّشعري له ارتباط وثيق بالتجربة الشعورية اليت ، ملا حييط به من عوامل سياسية أو دينية

 يعانيها الّشاعر ألّن طبيعة الّرمز غنية ومثرية.
للجميع ألّن هناك صعوبات تكمن يف اقتناص الّرمز وفهم مدلوله ، ّرمز ال يتأتىوما جتدر اإلشارة إليه أن ال

ومن هنا فإّن العملية الّرمزية ال ، مضافا إليها اختيار املوقع املناسب له ومدى استجابة بقية العناصر اجلمالية له
وتكمن من إخضاعها ، ه الشعريةفإذا أحكم الّشاعر رموز ، حتقق هدفها ما مل تكن الّرموز مبنية بناء فنيا مجيال

ليست "وهنا تكمن وظيفة الّرمز إذ، لتجربة استطاع أن يوقع املتلقي يف ذلك الفضاء الّسحري الذي وقع فيه
وظيفة الرمز أن ينقل إليك أبعاد األشياء وهيئاهتا كاملة ولكّن وظيفة الّرمز أن يوقع يف نفسك ما وقع يف نفس 

 . 20"الّشاعر من إحساسات
رجعت إىل ترمجان األشواق وجدته غاّصا بالّرموز اليت استلهمها ابن عريب من مظاهر البيئة والطبيعة ومن ملا 

الّشعر العريب القدمي ومن خمتلف الثقافات والفلسفات وقبل أن أوضح هذه الّرموز رأيت أنّه البّد من اإلشارة 
يريد من ورائه حتقيق اجلمال الفيّن واألديب وتوسيع ، اإاّل أّن نظرة ابن عريب إىل الّرمز يف ديوانه ال يعّده ديدن

وإمّنا نظر إىل الّرمز على أنّه وسيلة لتثبيت الفكرة وتعميقها وإعطائها ، الفضاء الّشعري وخلق املتعة األدبية
 البعد احلقيقي الذي ال يقف عليه إاّل من تبحر يف العلم.

أّما اإلستعمال ، ذهبه الصويف مث يضيفه مقحما على األشياءومذهبا ي، وليس الّرمز الصويف إاّل فكرة مبينة"
وابن  22"فيكون فيه الّرمز ابن السياق وأباه معا وال يعرف الّرمز الفيّن تبييت األفكار يف خارج القصيدة، الفين

 عريب يف مقدمة ديوانه يشري إىل أّن الّرموز املوظفة يف القصائد كاألطالل والّرياح والّسحاب والرياض
 .. اخل..واحلمام

ولذلك وجب على القارئ أن يصرف النظر عن املعىن ، ما هي سوى إشارات ملعان صوفية باطنية عرفانية
  :.2(من الرمل)الظاهر وهو نفسه يقول يف مقدمة ديوانه  

 كذا إن قلت هي أو قلت ياو كّل ما أذكره من طلل                 "
 كذا إن قلت قد اجند يلو             وكذا إن قلت هي أو قلت هو     
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 كّلما أذكره مما جرى                وكذا السحب إن قلت بكت     
 جاء فيه أصرف اخلاطر عن ظاهرها               منه أسرار وأنوار جلت                

 إالّ وإن جاء فيه أو أماو       أو ربوع أو معان كّل ما                 
 قدر يف شعر أو اهّتما       أو هن مجعا أو مها                  أو مهوا

 ذكره أو مثله أن تفهما    وكذا الّزهر إذا ابتسما                         
 اطلب الباطن حىّت تعلما و                     أو علت جاء هبا رّب السما 

للمحبوبة وهي صورة هلا قوهتا الّرمزية الّضاربة يف ما وراء هو صورة ، ليظهر للقارئ أّن ديوان ترمجان األشواق
فالطبيعة ممثلة يف صورة اجلمال اإلنساين واليت يسميها ابن عريب حكم اإلشفاق وهي ضرورية للعبور ، الطبيعة

 إىل ما وراءها.
 :يف الديوان وبعد كّل هذا سأحاول استخراج طائفة من الّرموز وردت بكثرة وسأعتمد على ترتيبها كما وردت

 الصفحة رمزها الصوفي اللفظة
 02 حكمة إهلية حتصل للعبد يف خلوته فتقتله بلقيس
 02 الرب واإلكرام طنافس

 02 اإلبل املسمنة وهي رمز لألعمال الظاهرة والباطنة البّزل
 02 رمز لألرواح يف حسنها طواويس
 01 مقام الرفعة والعلو إدريس

 05 إشارة إىل النور توراة
 00 رمز لالجنيل قسيس

 00 إشارة إىل التوراة حرب
 21 موطن احلياة وسرها إذ كان من املاء كّل شيء حي ماء

 22 الّشوق الذي حيدو باهلم إىل منازل األحبة احلادي
 22 رمز للجمال والّشهوة أمحر

 .2 رمز للنزاهة عن الّشهوة النكاحية أبيض
 22 سليمانحالة سليمانية واردة من مقام  سلمى

 21 رمز حلجاب الّليل ظالم الليل
 1. رمز للعبد والّنور والّشوق والتنزيه البان
 0. رمز لألنفاس الّشوقية ريح
 0. مقام التلوين والتحول من حال إىل حال قلب

 .. القوالب احملسوسة اليت حتوي بداخلها املعاين النفسية صخرات
 5. إشارة على املناجاة اإلهلية رعد
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 5. رمز لألحوال اليت تنتج املعارف سحاب
 5. قلب اإلنسان مبا حيمله من معارف إهلية مخيلة

 0. إشارة إىل اجلمال والّلذة ورمز القبة هو الاّلمنتهي بسبب شكلها الكروي القباب احلمر
 1. رمز للخلق زهر
 11 واردات التقديس والرضا والّنور والّتنزيه محام
 12 العارفني النفسية اجملهولة اليت تسرتهم عن بقية الّناسحالة  برقع
 12 الّلطيفة اإلهلية والظباء رمز للحكم اإلهلية ظيب

 12 احلكمة اإلهلية حمجوبة حبالة نفسية وهي أحوال العارفني اجملهولة ظيب مربقع
 11 فنون العلوم اإلهلية روضة

 12 الطبيعياسم موضع يشري من خالله إىل اجلمال  ذو سلم
 12 رمز لألنوار اإلهلية مشوس
 21 مقامات احلجب والغرية والصدق خيام
 20 رمز للسبب املوجب للفراق غراب
 21 (عامل احلس والشهادة)موضع الظهور الكوين  شرق
 21 رمز للموطن الطبيعي الّصوري ترب
 22 (سكر، ري، شرب، ذوق)املرتبة الرابعة يف التجليات  سكر
 12 املسترتات يف اخلدور وهي إشارة للمعارف دمى

 12 رمز للتكاليف واألعمال كوهنا حتتوي على أسرار العلوم خدور
 11 اليت هي مطلب العارفني (اإلهلية)هي الصورة الذاتية  فتاة عروب
 11 رمز حلافظ ما حتمله العلوم راعي النجم

 11 رمز للمشغول عن احلق واملتغافل عنه راقد الليل
 10 رمز للهمم وهي اإلبل العيس
 11 رمز الواد املقدس الذي ظهرت فيه املعارف اإلهلية وادي
 50 املقامات اليت ينزهلا العارفون باهلل يف سريهم إىل ما ال يتناهى من علمهم مبعبودهم منازل
 50 رمز ملقام الّتجريد ألن اليباب هو اخلراب يباب

 50 ومساها دراسة ألهّنا متغريةآثار العارفني باهلل  ربوع دراسة
 52 إشارة إىل عدم الثبوت ألن الرمل تنقله الرياح دائما زرود

 .5 السبل اليت يهدينا احلق إليها بعد اجلهاد جبال
 .5 املواضع الغيبية أغوار

 50 رمز للميل مرضى
 01 احلكم اإلهلية والّلطائف واإلشارات العلوية الكواكب
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 .0 الشوارد اليت ال تنضبطرمز للعلوم  غزالن
 05 هي مقام املناجاة الذي حمله الفم ثنايا

 00 رمز للمعارف اليت تنزل على قلوب فيها جهاالت الندى
 01 رمز اآليت باإلنس واملالطفة والوعد اجلميل اهلادي
 11 هي رمز للّسحاب والركائب هي اإلبل ركائب

 11 ذايترمز إىل رؤية احلق يف اخللق وهو مشهد  برق
 10 إشارة إىل العلم اإلميائي الذي حيصل بالوهب والكشف ويكون نتيجة اإلميان احلقيقي خّرد

 12 رمز للذي تصبغ بلون غري لونه الذي خلق عليه وفيه إشارة إىل التنزيه دمقس
 12 (الروححقائق )واحلقائق النورية  (حقائق اجلسد)رمز ملوضع الفصل بني احلقائق الليلية اهليكلية  سحر

 010 هو رمز ملقام احلياء ورد
 010 إشارة إىل املقامات الديار

 010 رمز إىل آثار منازل األمساء اإلهلية بقلوب العارفني الطلول
 010 هو اخلراب ويشري به إىل أثر اجملاهدات واملعارف والتجليات بلقع
 011 املعتقدات واملعارف وهي حضرة التبدل والتحولرمز للصورة اليت يقع هبا التجلي وهي ختتلف باختالف  فلك
 015 رمز الزينة اإلهلية تاج
 015 رمز شريف غري مدنس ترب

 011 رمز ألنواع املعارف فنون
 000 إشارة إىل نفس عارف مثله فوهت بأمر علوي قمرية
 002 رمز إىل العواطف اإلهلية ألنه منعطف الوادي جزع

 002 التقي النقي الذي وسع احلق حقيقته قلب العارف البيت العتيق
 011 رمز لألمساء اإلهلية واحلقائق املقدسة بدور

 010 إشارة على عقله وإميانه خليلي
 010 إشارة إىل مقام احلياء شفق

 010 رمز املعارف احلاصلة من التجليات الذوقية حسان

فقد بدا يل أّن ترمجان األشواق جاء مليئا هبذه من خالل هذا الزحم الكبري من الّرموز الصوفية  :االستنتاج
اليت حتاول أن تعرب عن الاّلحمدود وحتاول أن تتخطى الّلغة وما حتتويه من معجم بات عاجزا عن ، الروح الرمزية

 احتضان رؤى هذا الّشاعر املتّصوف حىت النخاع.
ة واجتهاداته قد اقتبسها من املالحظة ما تبني يل أّن كل الّرموز اليت استخدمها الّشاعر يف شحطاته الصوفي

، احلمام، األطالل، اخليام، الثياب، الورد، العيس، الظيب، الغزالن :العينية أي ما وقعت عليه عيناه مثل
ويف هذه النقطة بالذات أسجل مدى توفيق وقدرة ابن عريب على توظيف ، .. إخل.الرياض، السحاب، الغراب
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إدريس الذي جعله رمزا إىل الرفعة والعلو إذ أّن اهلل تعاىل  :بقا للمدلول مثال ذلكالرمز فيأيت الدال الّرمزي مطا
كذلك لفظة قلب اليت رمز هبا إىل  "وإدريس رفعناه مكانا عليا" :وضع نبيه إدريسا يف مقام عال قال تعاىل

الة واحدة فمرة حيب ومرة مقام التلوين ألّن القلب اختذ يف الواقع امسه من تقلباته املتعددة إذ ال يدوم على ح
ولفظة غراب اليت رمز هبا إىل السبب املوجب للفراق وهذا لكون الغراب يف الرتاث ، يكره وثالثة يشفق وهكذا

 العريب نذير شؤم وأي دار نعق فيها غراب إالّ وكان مآهلا االهنيار والزوال.
ة فقد تعدى ذلك واستلهم أيضا رموزه من وإذا كان ابن عريب قد استلهم رموزه الصوفية مما شاهده يف الطبيع

 ثقافته الواسعة اليت مشلت الديانات والفلسفات والّشعر واألدب.
الذي يستخدم فيه ، وتبني يل أثناء دراسة الّرمز يف ترمجان األشواق أّن ابن عريب قد وظف الّرمز األسطوري

إذ نراه جيمع بني شخصيتني وردا ذكرمها يف  21القصص اإلسالمية واليت حيّوهلا بفضل حتويراته إىل أساطري
القرآن الكرمي ومها شخصيتان متباعدتان تارخييا فبلقيس ملكة سبأ تتمشى فوق صرح الزجاج يف شكل مشس 

 .       22(من البسيط)على فلك حجر إدريس وهي قاتلة بلحظها لتظهر معجزة نطقها الذي هو عيسى قال 
 إذ متّشت على صرح الزجاج ترى                  اظ ن كّل فاتكة األحلم             

 خاهلا فوق عرش الدّر بلقيسا                              حظ منطقها   حتي إذا قتلت باللّ 
 كأهّنا عندما حتي به عيسى               مشسا على فلك يف حجر إدريسا             

ومن هذه األبيات تظهر بلقيس بوصفها حمبوبة ابن عريب يتأّمل صفاء ساقيها املرمريتني املضيئتني فيجلس 
 .(من البسيط)أمامها تلميذا يتلو ويدرس كأنّه موسى 

 21أتلو أدرسها كأّنين موسى          توراهتا لوح ساقيها سنا وأنا  
إذ يكتسب صفة الّرمزي من ، الرتمجان يسمى بالرمز الصويتإضافة إىل الّرمز األسطوري هناك رمز آخر يف 

ومن شروط هذا املقام ، صوته مثال ذلك لفظة مىن اليت يرمز إىل التمين ألهنا اسم مكان يطرقه احلجيج
ألن التحرمي حجر ومنع. وخروج لفظيت مىن وحاجر على هذا الّرمز الصويف ، الّطهارة وحاجر مقام احلرمة

 نتيجة للطاقة الصوتية اليت حيمالهنا. العميق إمّنا جاء
  25(من املتقارب)يقول 

 شامت بريقا على بارقو ع باليت رمت رامة صبت بالّصبا   ن لعلت متها تولعمين مبين نلتها لي
 حجرت احلجر باحلاجر بأسرع من خطر اخلاطرو   ر تريك سنا القر الزاهر     ن األختدوم إىل الزم

  :صوتية أخرى مثلويف الديوان أيضا رموز 
والفنن هو الغصن وأورده نظرا ملا يف الّلفظة من فنون وكذلك جزع اليت ، لفظة فنن هي رمز ألنواع املعارف

ألن الّلفظة يف األصل هي منعطف الوادي والحظ ما بني كلمة املنعطف ، تشري إىل العواطف اإلهلية
 :02(من الطويل)بن عريب والعواطف من عالقة صوتية وعن هذا الّرمز األخري يقول ا
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 فأنخ ركائبنا فهذا املورد      باجلزع بني األبرقني املوعد    
 يا حاجر يا بارق يا ثهمد      ال تطلنب وال تنادي بعده     

، ال حيمل قيمة إاّل أنّه ضروري لصويف يرى تقلب الصور كلمح البصر، وما جتدر اإلشارة إليه أن الّرمز الّصويت
فإنّنا سوف نقف على ، ما حيققه هذا الرمز من قيمة صوتية موسيقية تأيت يف مجل متنوعة فيما بينهاوإذا عرفنا 

 القيمة اجلمالية واحلقيقية هلذا الّرمز.
كما استنجت من دراسة الرمز عند ابن عريب استعماله لنوع ثالث من الّرمز وهو الذي يستخدم فيه الكناية 

  :12يقول الشاعر
 حاجر وزرود          خربا عن مرابع الغزالنمث زيدا من 

وهي يف الوقت نفسه ، فمرابع الغزالن اكتسب صفة الّرمزية بالكناية ألّن الغزالن كناية عن النساء اجلميالت
إذ تكثر هذه الصور ، ومعروف أّن الصويف يوظف املرأة رمزا صوفيا عرفانيا، رمز لعلوم الشاردة اليت ال تنضبط

من جمزوء )عريب فيغدو كل ما هو مجيل كناية عن اجلمال يقول يف قصيدة طنب احلسن يف ديوان ابن 
  :.1(الرمل

 باثيالت النقا سرب قطا               ضرب احلسن عليها طنبا
 وهذه األخرية أيضا هي رمز صويف.، نالحظ أّن سرب القطا كناية عن املرأة أو كناية عن جمموعة من النساء

الذي أذكر منه ، هذه الّرموز هناك ضرب رابع استقرأته من الديوان ويتعلق بالّرمز األسطوريإضافة إىل أنواع 
ويصبح لشدة ملا توحي به الّلفظة ، على سبيل التمثيل ال احلصر شخصية قيس الذي جن بسبب ّحبه لليلى

    :0.(من الطويل)صوتيا فقيس حتيلنا مباشرة إىل القسوة فيقول ابن عريب 
 قيس وليلى مث مي وغيالنو  بشر وهند وأختها         لنا أسوة يف

هو أنه ال ميكن تفكيك كل الّرموز الواردة يف ترمجان نظرا خلصبها ، وما جيب اإلشارة إليه يف احلديث عن الّرمز
أاّل وهو الريح وما له من عالقة ، ولكن قد لفت انتباهي رمز أكثر الشاعر من ذكره حىت صار موتيفا، وغناها

رمزية باحملبوب فالّريح حسب الّشاعر هو رمز لألرواح أي عامل األنفاس ال رياح ذلك العامل الطبيعي هذا يف 
  :وقد وردت الّرياح يف الرتمجان يف املواضع اآلتية، 2.حالة محلها ألخبار احملبوب
 . ..(من الطويل)يف قصيدة ال عزاء وال صرب 

 فإهّنم عند ظل األيك قطانفقلت للريح سريي واحلقي هبم        
 فالريح يف هذا البيت هي رمز لعامل األنفاس الشوقية.

  :1.(من الكامل)رعود بني الضلوع  :يف قصيدة
 هفت مطوقة وأورق عودو فجرت مدامعها وفاح نسيمها       

 فالنسيم هو رمز هلبوب الواردات  
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 2.(من الطويل)يف قصيدة رواية الّصبا 
 حديثا معنعنا      عن البث عن وجدي عن احلزن عن كريبروته الّصبا عنهم 

 والعنعنة هنا تأكيد اإلسناد إىل الريح ألهنا قد تكذب 
 1.(من الطويل)يف قصيدة تناوحت األرواح 

 تناوحت األرواح يف غيضة الغضا       فمالت علي بأفنان فأفناين
 ريح فأنه يريد عامل األنفاس األرواح مجعه روح وإذا أراد مجع  :ويشرحها ابن عريب بقوله
  :5.(من الكامل)يف قصيدة قف باملنازل 

 فقفوت أسأل عنهم ريح الّصبا          هل خيموا أو استظلوا الضاال
 العيس تشكوا من سراها كسالالو فقالت تركت على زرود قباهبم       

 :.0(من الكامل)قصيدة قف بالطلول الدراسات 
 مسرح الّرياح الذاريات األربع             وسألتها ملا رأيت ربوعها 

 بذات األجرع :هل أخربتك رياحهم مبقيلهم            قالت نعم فقالوا
 فهو هنا يضيف الرياح على األحبة 

 :.1(من الكامل)قصيدة واحربا من كبدي 
 ريح ّصبا خيرب عن عصر صبا        حباجر أو ميىن أو بقبا

فكأّن هذه الريح خترب عن أوان امليل ، املعارف اإلهلية من جانب الّكشففريح الّصبا هي نسيم روح 
 باألعطاف اإلهلية.

    :11(من الرمل)قصيدة طلب احلسن 
 يا مشال يا جنوب يا ّصبا    أّي ريح نسمت ناديتها          
 لقد لقينا من هواهم نبا    هل لديكم خرب مما نبا          

 عن نبات الّشيح عن زهر الرىب              أسندت ريح الصبا أخبارها       
 فليعلل بأحاديث الّصبا           إن من أمرضه داء اهلوى        

 مثل ما خربته أو أعجبا       يا مشال خرّبي          :مث قالت
 شاركت فيه الّشمال األزيبا         عندي فرج      :قالت الّشمال

 عذايب برضاهم عذباو         سوء يف هواهم حسنا        كل
فنالحظ يف هذه األبيات تواتر احلوار بني الرياح اليت هي رمز لألنفاس اليت ترتقي بالعارف إىل املقامات 

 الرمحانية.
   :10قصيدة الدليل الطيب
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 ما تستدل ما هتت خلفهم              إال برحيهم من طيب األثر
 وتصبح بذلك رمز ألنفاس األحبة.، مضافة إىل الضمري الذي هو رمز لألحبة فالريح جاءت

 12(من البسيط)قصيدة حرب اهلوى 
 ما عسعس الّليل إال جاء يعقبه       تنفس الصبح معلوم من احلقب

 حتوى على كاعبات خرد عرب     وال متر على روض رياح صبا     
 مبا محلن من األزهار والقضب     إال أمالت ومنت يف تنسمها    

يقول وال متر أرواح التجليات على روض القلوب احلاوي على احلكم الّلطيفة واملعارف احلسية احلاصلة من 
 مقام احلياء واجلمال 
 .1(من الكامل)قصيدة تاج كالعذراء 

 والّريح تلعب بالغضون فتنثين          فكأنّه منها على ميعاد
  :11(من الطويل)قصيدة اللقاء الّسري 

 أال يا نسيم الريح بّلغ مها جند         بأيّن على ما تعلمون من اجلهد
  :12(من البسيط)قصيدة أملم مبنزهلم 

 استنشق الريح من تلقاء أرضهم      شوقا لتخربك األرواح أين هم
 وهنا تصبح الّريح رمزا لألرواح 
إىل مدلول ، هذا الّدال الذي أخرجه ابن عريب من مدلوله املتعارف عليه، الريح وبعد هذا احلشد املكثف لرمز

ويبدو يل ، ليصبح رمزا لألرواح وتكون الّرياح هنا كناية وتعبري غري مباشر عن الروح، استلهمه من فكرة الّصويف
، لذلك التوافق بني الريح والروحأوال ، أيضا أّن الّشاعر قد وفق يف اختيار هذا الرمز ووفق أيضا يف اإلكثار منه

فكالمها إمسان ال ميكن إدراكهما بالعني ولكن قد ، وهنا يكون الرمز صوتيا وثانيا لطبيعة وماهية الروح والرياح
 أنفاسا رمحانية.، فالروح جسم طبيعي فيه كثافة إذ رآه املريد املبتدئ"حنسها إحساسا باطنيا

خ متمّكن فإنه يرى وجه اهلل يف كل شيء كما أنّه يرى كل شيء يف فلم ير إاّل كثافته أما ابن عريب كشي
 . وهنا تصبح الطبيعة أداة طيعة يف يد الشاعر يوظفها كيفما شاء ويسقط عليها من عرفانياته ما شاء.11"اهلل

كما أسجل يف ختام هذه النقطة قدرة ابن عريب على التالعب باأللفاظ وذلك من خالل الّرموز اليت يسبغها 
  :عليها مثال ذلك

 سلمى رمز إىل احلكمة السليمانية الواردة يف مقام سليمان  -
 هند إشارة إىل اهلند اليت هي مهبط آدم. -
 اجندوا إشارة إىل منطقة جند ومرة حيوهلا إىل منجد أو جند. -
 اهتموا إشارة إىل منطقة هتامة ومرة حيوهلا إىل متهما أو هتام. -
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 الفنون مجع فنن وهي ألنواع املعارف. -
 الشيح الذي هو رمز للميل ألنه مشتق من الفعل أشاح مبعىن مال. -

و خالصة القول فإّن ابن عريب كان يعتمد يف شرح رموزه على القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وذلك 
القصيدة مسحة مجالية فّنية ارتقت بالنص لذلك فقد وفق أحيانا يف إيراد رموزه اليّت أضفت على ، ليشفع لرأيه

ولكنه باملقابل فشل أحيانا يف توظيف الّرمز ليس من الناحية املعرفية بل من ، الّشعري إىل أمسى صور البالغة
 الناحية اجلمالية إذ مل يضف الّرمز أية قيمة مجالية حبيث ال ينسجم أبدا مع نغم القصيدة.
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 .012ص ، املصدر نفسه -1.
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 . 022ص ، املصدر نفسه -10
 . 005ص ، املصدر نفسه -12
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 . 001املصدر نفسه ص  -11
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 فعل إدراك الذاتو  بين فعل الكتابة السيرة الذاتية العربية 
 حسني تّروش -أ

 2 جامعة سطيف

 :الملخص      
إن تنوع األشكال األدبية وتعدد طرائق اخلطاب السردي أدى إىل تنوع املوضوعات املطروحة وتشعبها        

فكلها تسعى ، ولكن هذه األنواع األدبية على اختالف طرائقها جتتمع يف بوتقة واحدة، كتشعب احلياة ذاهتا
والنص ، من خالل فعل الكتابة الذي يعترب مرتمجا لألفكار واملشاعردورها يف احلياة وذلك و  إىل فهم الذات

 (الذات والكتابة)اجلميل اخلالد هو الذي استطاع أن يصور هذه العالقة اجلدلية بني 
لعل فعل الكتابة الذي حقق ذلك جبدارة هو السرية الذاتية فارتباطها بالذات جلي من خالل األنا و    

هي املدار الشمسي الذي تسبح يف فلكه كل  -إذن   –فالذات  .ا الفاعلة يف النصالساردة اليت متثل األن
تتفرع عنه موضوعات متعددة خترج عن نطاق و  هي اجلذر املوضوعايت الذي تنمو، و جزئيات السرية الذاتية

 تصوير الذات إىل تصوير عالقة الذات بالوجود
       RESUME: 

       La diversité des formes littéraires et la multiplicité des méthodes de discours narratif 

conduit à une diversité des sujets qui représente la complexité de la vie elle-même, mais 

ces genres littéraires avec leurs modalités différentes vivent dans un même pot, elles 

cherchent tous à comprendre le(MOI) et son rôle dans la vie et à travers l'acte d'écrire, 

qui est un traducteur d'idées et de sentiments, et le texte immortelle qui a su dépeindre 

cette relation dialectique entre(le soi-même et l’écriture) 

      Et je croix que l'acte d'écrire qui a bien traduit cette relation c’est L’AUTO-

BIOGRAPHIE parce que la présence de l’auteure qui est lui-même le narrateur est très 

claire dans le texte et parce que le MOI est l'écliptique, que nage les particules de  

L’AUTO-BIOGRAPHIE  au tour de son l’orbite, et elle est la racine qui croissent et se 

ramifient sur divers sujets en dehors du champ de l'auto-photographie pour représenter 

la relation de soi avec l’existence 
 :مقدمة
، السرية الذاتية مبفهومها املتعارف عليه ترقى ألن تكون فنا من فنون اخلطاب املعاصرة له خصوصياته     

 .أو من حيث املوضوعات اليت تتناوهلا، أو من حيث طرائق الطرح، سواء من حيث تقنيات الكتابة
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 الشعراءو  كتاهبا هم من كبار األدباءلعل ما مييز السرية الذاتية العربية عن نظريهتا الغربية هو أن أغلب  و   
بعني ، الفّنان احللمو  بعني الفيلسوف املفكر، بعني املبدع اخلاّلقو  املفّكرين الذين رأوا احلياة بعني الفرد العاديو 

عمليا جعل من سري حياهتم و  علمياو  سياسياو  فكانت حياهتم نضاال فكريا، العامل البناءو  السياسي الفاعل
    .الدروسو  أن يأخذوا منها العرب، و ى الناشئة أن يتمثلوا هبا يف حياهتممناهج ينبغي عل

الّسرية الّذاتّية ُتكتب مّرة واحدة ال تتكّرر ولذلك يكون النّص السري ذايت عند صاحبه اّلذي كتبه وكان و    
وهو يعلم أنّه ، ربة حياةبوساطته يتّوج جت، يف الوقت نفسه موضوعا له نّصا مهّما يف حياته األدبّية واالجتماعّية

لن يعود إليها مّرة أخرى. ألّن احلياة قد ال تسعفه بالوقت الكايف ليعيد كتابة سرية حياته الّشخصّية وإن 
 .أسعفته فإّن ما أراد أن يقوله قد قاله

اآلخرين ليقول  ذلك أّن املبدع يف هذه الوضعّية يتعّرى أمام نفسه وأمام، السرية الذاتية جتربة إبداعية فريدةو   
 .ما كان خيفيه يف صدره زمنا طويال

إّن فعل الكتابة يف هذا اجلنس األديب هو فعل استحضار للذّكريات واستعادة ملاض بعيد وهو فعل عسري      
يف هذا اجلنس األديب يعيش املؤّلف ، ولكّنه يبعث ضربا من اللّذة الفنّية ال يتوّفر يف جماالت إبداعّية أخرى

اقرتاب و  العجزو  حلظة الشيخوخة، حلظة املاضي بكل ذكرياته، و حلظة احلاضر بكل تفاعالته، زمنيتنيحلظتني 
 .القاريءو  لكن يف كال اللحظتني انفعال نفسي يربط بني الكاتب، و الشباب الغائبنيو  حلظة الفتوة، و الرحيل

الذاتية اليت ال ميكن أن تتوقف عند جمرد القاريء تنشأ السرية و  الزمنو  انطالقا من هذا التفاعل بني الذاتو   
بل هي حبث عن معىن ، ذكريات العمرو  الشبابو  سرد ألحداث املاضي أو استحضار لذكريات الطفولة

  .الكتابةو  جديد لوجود الكاتب من خالل التفاعل  بني الذات
يعطي السرية الذاتية جماال  (ريءالقا/الكتابة /الزمن/الذات) هذا التفاعل املتبادل بني هذه األطراف املتعددةو  

 .التأويلو  تتنوع فتجعل من السرية الذاتية نصا مفتوحا على القراءةو  واسعا للتعبري تتعدد فيه املوضوعات
  :السري الذاتية اليت اختذهتا هذه الدراسة جماال للتحليل هي و  

، 0125و 0121كانت يف البداية جمموعة مقاالت نشرت يف جملة اهلالل بني عامي :*  األيام لطه حسين   
مث نشر اجلزء الثاين يف ، صور فيه صباه حىت سن الثالثة عشرة 0121نشرت يف اجلزء األول عام و  مث مجعت

مذكراته يف قد كتب طه حسني و  .شيوخهو  حياته يف الربع مع طالب األزهرو  العام نفسه صور فيه صدر شبابه
 .0115نشرت عام و  مجعتو  عشرين مقاال يف جريدة آخر ساعة

يف ثالثة  0121إىل غاية  0001حتمل سرية السنوات السبعني اليت عاشها منذ و :* سبعون لميخائيل نعيمة  
الثالثة و  (01.2-0100)الثانية بني و  (0100 -0001)متتد املرحلة األوىل بني، أجزاء متثل مراحل حياته

 .(0121-01.2)بني
كتبها صاحبها كما يقول يف حياض ،  هي سرية حياة مليئة باملتناقضاتو :* خارج المكان إلدوارد سعيد  

 .مث العربية، قد نشرت باللغة اإلجنليزية، و املوت بعد أن أصيب مبرض عضال ال شفاء منه
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مساها صاحبها  عن الوضعية عربت هذه السرية الذاتية الروائية  كما  :* الخبز الحافي لمحمد شكري 
 .إدراك الكاتب لذاته منذ الطفولة وسط هذه الوضعيةو  االجتماعية الصعبة اليت يعيشها اجملتمع املغريب

مرورا و  لطه حسني"األيام"هذه النصوص مثلت فن السرية الذاتية العربية عرب مسريهتا الطويلة بداية بكتابو   
انتهاء باخلبز ، و وال إىل األدب الفلسطيين يف املنفى مع إدوارد سعيدوص، مبرحلة املهجر مع إيليا أيب ماضي

 .تأثري الفقر للمغريب حممد شكريو  احلايف
 .أّثرت يف تطّور هذا الفن، و هذه اجملاالت األربع اليت أثّرت يف نشأة كّتاب السرية الذاتية العربية   
 :عالقتها بالروايةو  مفهوم السير الذاتية -3

اإلجرائية اليت تلتقي يف بعض و  أصبحت السرية الذاتية فنا من فنون اخلطاب املعاصر له أسسه الفنية      
لكنها حتمل خصوصية جتعل منها كيانا مستقال يستحق ، و جزئياهتا مع الفنون اخلطاب األخرى كالرواية مثال

   .التحليلو  الدراسة
 :ماهية السيرة الذاتية -أ

التسيار تفعال و  سريورة ...مسرية و تسيارا و و  ب: السري: الذهاب، سار يسري سريالسان العر جاء يف       
سريت اجلل عن ظهر و  اجالهو  سريه من بلده: اخرجهو  فتسايرا وبينهما مسرية يوم سايره أي جاراهمن السري و 

الطريقة يقال: سار هبم و  السنة،السرية: و  السرية: الضرب من السري، والسرية: الكثري السري.و  الدابة: نزعه عنه
سري سرية: حيدث احاديث و  ،"سنعيدها سريهتا االوىل"سرية حسنة، والسرية: اهليئة، ويف التنزيل العزيز: 

 0االوائل
 السرية: الضرب من السري،و  السريورةو  وجاء يف القاموس احمليط: السري: الذهاب كاملسري والتسيار واملسرية

 2اهليئةو  الطريقةو  السرية بالكسر: السنةو 
ض فيه الكاتب حياته احد املشاهري، مربزا من خالله املنجزات اليت حبث يستعر والسرية يف تعريفها العام      

 .حتققت يف مسرية حياته او حياة املتحدث عنه
ويراد به االتباع القصصي، و  اما فقن السرية يف التعريف االديب فهو نوع من االدب جيمع بني التحري التارخيي

قد ظهر مصطلح سرية ذاتية اىل حيز الوجود الول و  درس حياة فرد من االفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيته
م ذالك يف مقال 0011مرة، يف القرن التاسع عشر، يف معجم اوكسفورد االجنليزي الذي يرجع تارخيه اىل عام 

 1"يرافرانسيسكوا فيري "عن حياة املصور الربتغايل  "روبرت ساوثي"لـ 
، آثارهو  يسرد أعماله، و أخبارهو  فيسجل حوادثه، أن يكتب املرء بنفسه تاريخ نفسه" السرية الذاتية هيو     
  2"ما جرى له فيها من أحداثو  كهولتهو  شبابهو  يذكر أيام طفولتهو 

أعلن جون  0151فمنذ سنة  .؟لكن هل ميكن أن نعترب الّسرية الّذاتّية جنسا أدبّيا مستقاّل وقائما بذاتهو    
ينبغي أن نتجّنب احلديث عن أسلوب أو حىّت عن شكل مرتبطني " أنّه (Jean Starobinski) ستاروبنسكي
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مع ذلك سعى منظروا ، و 1"إذ ال وجود يف هذه احلالة ألسلوب أو لشكل ينبغي االلتزام هبما، بالّسرية الّذاتية
 األدب إىل رسم هذه احلدود الفاصلة بني الّسرية الّذاتّية واألجناس السرديّة القريبة. 

يف البحث يف الّسرية الّذاتّية فقد  (Philippe Lejeune) قد اختّص اإلنشائي الفرنسي فيليب لوجونو    
وكان من قبل قد أصدر مؤّلفه  0152عام  (Le Pact autobiographique) امليثاق السري الّذايت"أصدر كتابه

مّث أصدر كتابني آخرين مها أنا  0150عام  ('autobiographie en France  L)الّسرية الذاتّية يف فرنسا "اهلام
عمر ) قد عّرب املغريبو  .5 1010عام  (Moi aussi) "أنا أيضا"و 1010عام  (Je est un autre) هو آخر

 (السرية الذاتّية والّتاريخ األديب)و (امليثاق السري ّذايت). ومها "امليثاق السري ّذايت" فصلني من كتاب (حلي
إىل جانب  (فيليب لوجون) لكّن فضل، (امليثاق والتاريخ األديب –الّسرية الذاتية )أصدرمها يف كتاب عنوانه و 

حكي استيعادي نثري " ة مفاده أهّنااجلهد العلمي اّلذي بذله يتمّثل يف أنّه خرج بتعريف علمي للسرية الّذاتيّ 
يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاّص وذلك عندما يرّكز على حياته الفرديّة وعلى تاريخ شخصّيته بصفة 

 0"خاّصة
مهما كان األمر فإنّنا نعتقد أّن الّسرية الّذاتّية باعتبارها جنسا حديثا مفهوما ومصطلحا مل يتعاطها العرب و   

لطه حسني النّص األديب األّول املتمّثل ملفهوم الّسرية  "األيّام" عشرينات القرن العشرين ويعّد كتابإاّل يف 
على و  فقد كان إملامه بالثّقافة الغربّية وال سّيما الثقافة الفرنسّية عامال مساعدا على تأليف النص.ّ  .الّذاتّية

، البيولوجيةو  النظريات النفسية، و دراسات النقدية للنصوصبال" العموم فقد تأثرت السرية الذاتية العربية احلديثة
أصبح ، و وقلت الرغبة يف تأريخ احلياة نفسها، أصبح أكثرها أقرب إىل املظهر العلمي منه إىل املظهر األديبو 

 .1"عالقاهتم االجتماعيةو  أو توضيحا لدورهم السياسي، احلديث عن األشخاص تأرخيا آلرائهم إن كانوا أدباء
رمبا كانت حداثته يف أصل اخلالف و  يالحظ جورج ماي أن السرية الذاتية جنس حديث" يف اخلتامو    

املهتمني األوربيني حول إجياد تعريف للكتابات اليت قد تدخل يف معىن اجلنس السري و  امللحوظ بني الباحثني
الثقافية عرب الزمن هو الذي حيمل رسوخ تقليدها و  تراه يؤكد أن االهتمام املتزايد بالكتابات الذاتية، و ذايت

  01"القاريء عادة على القبول باخلصائص املكونة اليت سامهت يف ظهورها وتطورها
وقد ، فالسرية الذاتية هي خطاب إبداعي جديد موضوعه الذات الساردة نشأ يف أحضان األدب األوريب   

هو اليوم حياول ترسيخ ، و ن اتصلوا باألدب الغريببدأت بوادر انتقاله إىل األدب العريب مع الرواد األوائل الذي
    .وجوده يف األدب العريب

كانت بداية الرواية سريا ذاتية مثلت حياة أصحاهبا يف أشكال أدبية هامة تعود   :الروايةو  السيرة الذاتية -ب
تظّل العالقة بني الّسرية الّذاتّية والّرواية أكثر التباسا فكثريا ما ، و (باختيني) إىل العصور القدمية كما يوضح ذلك

ننظر إىل الّرواية على أهّنا يف وجه من وجوهها جنس سري ذايّت. وظهرت أجناس وسيطة بني الّرواية والّسرية 
 romanciée auto)ئّية والّسرية الّذاتّية الّروا (roman autobiographique) الّذاتّية شأن رواية الّسرية الّذاتّية

biographie). 
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هي مجيعها توّظف أساليب سرديّة متشاهبة سعى منّظروا األدب إىل البحث عن احلدود الفاصلة للّتمييز و    
بينها. ويظّل ميثاق القراءة املعيار األساسي للّتمييز بني الّرواية والّسرية الّذاتّية فامليثاق الروائي يظهر يف لبوس 

تتأّتى كّل اإلشكاليات والقضايا اّليت تطرحها الّسرية  00ويظهر امليثاق السري الّذايت يف لبوس احلقيقةاخليال 
الّذاتّية باعتبارها جنسا قائما بذاته ذا إنشائّية خاّصة من حداثة هذا اجلنس يف األدب العاملي. فهو باعتباره 

ن إجنازات الّرواية الفنّية استفادة كبرية ممّا أحدث تداخال جنسا سرديّا قد ظهر بعد الّرواية وبالّتايل قد استفاد م
بل قل ، بني اجلنسني بلغ حّد االلتباس لدى بعض كّتاب الّسرية الذاتية وهو جنس أديّب ارتبط بالثّقافة الغربّية

عربّية إسالمّية إنّه نتاجها ومثرهتا رغم الّنصوص الرّتاثّية اّليت يشري إليها بعض الّدارسني العرب حبثا عن أصول 
 .02هلذا اجلنس األديب املستحدث

  :بنية السرية الذاتيةو  هناك مالحظتان أساسيتان ميكن تقدميهما حول بنية الروايةو 
هبذا فهي ال متتد يف املستقبل وتلغي كل ، و ألهنا تنتهي مع حياة كتاهبا، منتهيةو  السرية الذاتية بنية مغلقة -

 .امللحمةو  البناء فهي تشبه األسطورة من حيث، و بعد يف هذا االجتاه
يشهد القاريء أهم و  ناميةو  أما الرواية فتبدو بنيتها منفتحة على كل األزمنة فهي تصور حياة متطورة -

 .هي تتطور أمامه على صفحات الكتابو  اللحظات يف حياة الشخص
احلديثة  /أن الرواية اجلديدة * من هنا نالحظ أن السرية الذاتية حتاول كبح وترية تطور الشخصية يف حني 

  .0.يف بعض األحيان إىل تشييئه، و ووضعه موضع تساؤل "األنا" مالت إىل حماكاة
توسع الُكتَّاب يف إفراغ أزماهتم " قد حفل أدبنا العريب احلديث بالسري الذاتية املصوغة يف قالب روائيو   

، من الكاتب براعة فنية قد ال تتاح لكثري من الكتابالعاطفية يف هذا القالب الذي يتطلب و  الفكريةو  النفسية
   01"إذ ميزج الكاتب هنا احلقيقة التارخيية املتعلقة حبياته بالصياغة الفنية املستعملة يف الرواية

  :فعل إدراك الذاتو  السير الذاتية-2
ارتباطا  (صاحب العمل)السرية الذاتية ختتلف عن باقي الفنون األدبية يف ارتباطها املعلن عنه بالذات       
هو يعلم أن مدار احلديث سيكون عن هذا األنا احلقيقي دون و  فالقاريء يدخل عامل السرية الذاتية، وثيقا

كاتب أن يوهم القاريء أن املسرود عنه قد أو حاول ال، لو ظهر يف السرية غائبا أو بضمري الغائبو  ريب حىت
 .يكون بعيدا عن هذه الذات اليت بتمثلها القاريء يف خميلته

فإن الكاتب ال يستطيع اجلزم بأن ، لكن إذا كان القاريء متأكدا أن األنا يف السرية هو نفسه الكاتبو    
ما عرفته يف مسريهتا الطويلة من و  املاضيةعن أحداثها و  من يف السرية الذاتية يعرب عنه ألن احلديث عن الذات

 إدراكا مبا حييط هبا من زمانو  معرفة حقيقية هلاو  ألن معرفة الذات تتطلب إدراكا هلذه الذاتو  الصعوبة مبكان
 بالدور يف احلياة.و  أنا خفية إدراكا بالوجودو  أنا ظاهرةو  مكانو 
 :مفهوم اإلدراك -أ
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الفعل الذي ينظم به الفرد إحساسا " يف معجمه الفلسفي بأنه (_LALANDE A) يعرفه أندريه الالند      
مبعدا عنها بقدر اإلمكان طابعها االنفعايل أو احلركي و  يكملها بصور وذكرياتو  يفسرهاو  ته احلاضرة مباشرة

 .02"معروف لديهو  واقعيو  مقابال نفسه بشيء حيكم عليه تلقائيا بأنه متميز عنه
أما اإلدراك فهو الوظيفة العقلية ، دراك أن األول حيدث نتيجة تنبيه اخلاليا احلسيةالفرق بني اإلحساس واإلو   

وتشارك يف اإلدراك خمتلف الوظائف العقلية  ، معناها اخلاصو  اليت تعطي هلذه اإلحساسات صورهتا املتميزة
 ولذلك فاإلدراك عملية عقلية بالغة التعقيد، غريهاو  اإلرادةو التخيلو  كالذاكرة

  :أنواع اإلدراك الذاتي -ب
مداعبة األم له دون و  حاسة اللمس لديهو  يشعر اإلنسان يف مراحل حياته األوىل بذاته من خالل جسمه    

وتصبح لديه ، تتكون لديه األحالمو  أن يشعر بنفسه داخليا إذ حيتاج إىل فرتة أطول ليدرك خلجاته النفسية
قد توازي مرحلة اإلدراك النفسي ليدرك موقعه داخل اجملتمع الذي حيتاج إىل فرتة أطول ، و القدرة على التخيل

   :لذلك فكل إنسان مير بثالثة أنواع من اإلدراك هي  .يعيش فيه
تتعلق بأبعاد اجلسم من طول أو و  لكل فرد ميزته اخلاصة اليت متيزه عن باقي األفراد :اإلدراك الجسماني -١

الذات عالقة و  العالقة بني اجلسمو  .جانب مالمح الوجه اخلاصةإىل ، صحة أو مرضو  قصر ة قوة أو ضعف
  .عن هذا التأثري ينتج السلوك الفرديو  تأثري متبادل

 بقدر ما تتأكد، و إدراكنا حلياتنا النفسية املستمرةو  ميثل اجلانب النفسي إدراكنا لذاتنا :اإلدراك النفسي -۲
بناء على ذلك ، و تداخلهاو  هوية مرتبطة باستمرار الذكرياتهي ، و تثبت اهلوية النفسية بقدر ما تتأكد ذاتناو 

 مبعىن آخر مباضينا الفردي اخلاص.  ، و بذكرياتناو  يكون سلوكنا مرتبطا بواقعنا النفسي الذي عشناه
اجلانب النفسي اللذين جيب و  إذا كانت الذات تتكون من اجلانب اجلسمي :اإلدراك االجتماعي -٣

فاجلانب االجتماعي رغم أنه خارج عن الذات إاّل أنه أحد مكوناهتا ، الذات هبماإدراك عالقة و  إدراكهما
هو إدراك وجودي بالقالب و  بالتايل وجب إدراك عالقة الذات باجملتمع، و األساسية اليت ال تتم إاّل هبا
 .غريهاو  مكان العملو  املدينةو  احليو  املدرسةو  االجتماعي املكون من األسرة

 :لذاتمراحل إدراك ا -ج
 وجوده يف هذه احلياة دفعة واحدة بل مير بعدة مراحل تتطور تبعا لنموه اجلسميو  ال يدرك اإلنسان ذاته 
وهذا اإلدراك ال يتساوى ، تبعا لعالقاته االجتماعية واإلنسانية مع أقرانه من بين البشر، و التخييليو  العقليو 

 أن يدرك ذاته بالشكل الذي يتأتى للمفكرين فاإلنسان العادي ال ميكن، بالشكل نفسه عند مجيع البشر
دورهم يف و  بالتايل ففهمهم ملواقعهم يف احلياةو  فهؤالء ملكوا جتربة يف احلياة تفوق ما لغريهم، األدباءو  العلماءو 

تتطور مع منو و  عملية إدراك الذات عملية معقدة تبدأ منذ الطفولة املبكرة، و الوجود هو أعمق من غريهم
   :ر مبراحل ثالث هيمت، و اإلنسان
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يكون إدراك الرضيع ، و األشهر األوىل من حياة الشخصو  هي املرحلة اليت تلي الوالدةو :مرحلة الالتمايز -١
لذاته يف هذه املرحلة حمصورا بني اإلحساسات السطحية اليت ال ترقى إىل مستوى األنا الذي يدرك مصدر 

مرحلة عدم التمييز املطلق بني األنا "بـ  املرحلة هذه Piagetيسمي بياجيه ، و وحقيقة هذه اإلحساسات
     01"واحمليط

املالحظ أن تبلور إدراك األنا اجلسماين خيضع ملدى نضج املراكز العصبية حبيث  :مرحلة األنا الجسماني -۲
عن يصبح اإلنسان قادرا علي الربط بني خمتلف اإلحساسات وعلي توجيه حركاته اإلرادية اليت كان عاجزا 

 ضبطها من قبل.
اإلدراك بوجود الذات حيث يدرك اإلنسان أنه و  هي مرحلة متطورة من الوعيو :مرحلة الشعور بالذات -٣

بل هي عامل من اإلدراكات املتنوعة للذات ، إضافة أيل حياته اخلارجية فهو ميتلك حياة داخلية أغىن بكثري
 غريها. و  األحالمو  الذاكرةو  الواحدة وفيها يعتمد علي اخليال

 :إدراك الزمان والمكان-د
يف مراحل متعددة و  يدرك اإلنسان بشكل متفاوت، االجتماعيو  النفسيو  إضافة إىل اإلدراك اجلسماين     

 الدميومةو  التغريو  فالزمان حيمل مسات احلركة، املكانو  من حياته أمرين هامني متعلقني بوجوده مها الزمان
، اجلمالو  االتساعو  احلضورو  أما املكان فيدل على التملك، حتمية النهايةو  حيمل مسات املوت، و السريورةو 
سنقدم و املكان بالذات تتحدد بإدراكهماو  وعالقة الزمان، املكان حيمالن داللة الوجودو  كل من الزمانو 

الزمان لكن عالقة ، و جوده الزماينو  الزمان على املكان رغم أن إدراك اإلنسان يبدأ بوجوده املكاين قبل
   :استوجبت هذا التقدمي -كما سيظهر يف فصل الحق   –عالقة هذه األخرية بالسرية الذاتية و  بالذاكرة

عندما يالحظ اإلنسان أنه يعيش يف الزمان فإنه " Paul fraysيقول بول فريز  :إدراك الزمان أو التعاقب-١
سوى دراسة مجيع السلوكيات املتعلقة  وليست سيكولوجيا الزمان، يؤكد ببساطة أنه رهن ملختلف التغريات

االجتماعي الذي نعيش فيه و  التغريات اليت نتحدث عنها مثل ما هي تغريات الوسط الفيزيائيو .. .بالتغري
 .05"هي أيضا تغريات عضويتنا 

مبعىن أن إدراك الزمان ال يكون إال يف احلاالت اليت حيدث فيها تغري أو ما يسمى عند الرياضيني      
 أما إدراك الذات فيكون من حيث التعاقب، فإدراك األشياء الثابتة يكون من حيث حتديُد أبعادها، بالتعاقب

 .احلركةو 
لكتابة فزمن املقام هو احلاضر وزمن األحداث هو أما يف السرية الذاتية فزمن األحداث خمتلف عن زمن ا     

املاضي املمتّد يف الّزمان. ولذلك إذا أردنا أن حنّدد ما نسّميه بزمن املقام الّسردي فيمكن أن نالحظ أّن 
ال ميكنه أن حيكي ويروي إاّل بواسطة زمنني مها املاضي أو احلاضر. ألّن الّسرد ال يكون إاّل  (املؤّلف)الّسارد 

  .00ا للمقام ومتواقتا معه. وهي مالحظة عاّمة هتّم كّل الكتابات الّسرديّة اليت هي من قبيل الّسرية الّذاتيةالحق
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فإن إدراك املكان هو ، التغري من حول الذاتو  إذا كان إدراك الزمان هو إدراك للتعاقب :إدراك المكان -۲
اللذين يتميزان بالثبات أو لنقل بالتغري البطيء و  الفضاء اللذين حييطان هباو  إدراك للذات نفسها داخل احليز

 .بالتايل فإدراك املتغري أسهل من إدراك الثابت، و الذي ال يالحظ بسهولة
فجميع األشياء املوجودة " املكان يتميز باالمتداد أي أنه ميتد يف حيز معني ميكن لإلنسان مالحظة وجودهو   

يعين هذا أننا أثناء إدراكنا ، و اإلطار الذي يبدو على حنو امتدادمميزاهتا ندركها يف هذا و  جبميع خصائصها
فكأن ذاتنا منفصلة عن األشياء املمتدة ، العامل اخلارجي املوضوعيو  للعامل اخلارجي املوضوعي نقابل بني ذاتنا

 "يف املكان
يرى  (HUSREL)أن املكان ثابت فهوسرل و  لكن املنهج الظاهرايت ال يقبل بفكرة أن الزمان متغريو   

فاألشياء موجودات مادية هلا طبيعتها الثابتة ، إدراكنا لألشياء ليس إدراكا ثابتا فالثابت هو األشياء نفسها"أن
بيد أن إدراكنا الذي يتألف من شعورنا الراهن بإدراك شيء ما ال يلبث أن ، سواء كنا مدركني هلا أم مل نكن

سوف ، .. فأنا أرى بال انقطاع هذه الطاولة.هذا الشعور نفسه تبعا لذلك يتغري اإلدراك املتألف منو  يتغري
يبقى عندي بال انقطاع شعور بالوجود اجلسمي لطاولة واحدة هي نفسها لطاولة هي يف و  أغري مكاينو  أخرج

 .10"إنه جمموعة متتابعة من اإلدراكات املتغرية، إن إدراكي هلا الما فيتء يتنوع، ذاهتا مل تتغري
الذات يف السرية الذاتية هلا  :األنا التلفظي و  إدراك الذات في السيرة الذاتية بين األنا الوجودي -ه

ال جيدر بالعملية النقدية أن تغفل ، و العميقة مجيعاو  حضور فاعل على مستويات النص السري ذايت السطحية
النصوص السري ذاتية على خالف النصوص هذا اجلانب ألن أمهيته يف التحليل أساسية إذا ما علمنا أن مركز 

 ألنه يقوم بفعل النطق، فاملتكلم يف السرية الذاتية يتمثل حضوره ككاتب" اإلبداعية األخرى هو الذات
وهي تنهض كعالمة على ، املستوياتو  أناه املتعدد األبعاد، يستحضر يف اآلن نفسه حضوره اآلخرو  الصياغةو 

 21"السياقات املرويةو  األحداثو  التطوراتالفعل من خالل و  التطورو  الوجود
الذات يف السرية الذاتية عادة ما تنقسم إىل ذات مصدرها الوجود الفعلي للكاتب أو حىت لبطل السرية و   

هذا التعدد يف أشكال ، و تنقسم كذلك إىل ذات تلفظية مصدرها النص ذاته ال الواقع الوجودي، و الذاتية
 بل هي متكاملة.، االذات ال يعين االنفصال بينه

 
مبعىن أنه ، 20"الصريورة يف الوقت نفسهو  يتضمن اإلحساس بالكينونة" فاألنا الوجودي :األنا الوجودي -١

أحداث و  أمكنةو  املعرب عن القيم الذاتية املتعلقة بالذات ككائن وجودي له خصوصيته الفردية املتعلقة بأزمنة
 .شكل آخر معينة تتحول وفق صريورة احلياة من شكل إىل

حتوالته إال من خالل وضع آخر ميكن و  غري أن هذا الوضع الوجودي يبدو صامتا أو هو ال يستظهر واقعه"   
 .22"تركيباو  أي من خالل اللغة حنوا، (األنا التلفظي) تسميته بالوضع التلفظي
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الذات هو ضمري من األسباب اليت جعلت كثريًا من نقاد السرية الذاتية ينهجون منهج البحث عن و    
هي تقنية سردية يوظفها كّتاب السرية الذاتية ، و املتكلم الذي يوحي بالتطابق بني املؤلف وبطل السرية

لكن بعض ، إلكساب نصوصهم مصداقية وواقعية من خالل اإليهام بأن النص يروي سرية الراوي  البطل
ية املروية بضمري املتكلم سرية للبطل وبني أن النقاد ال يدركون أو يتجاهلون الفرق بني أن تكون السرية الذات

 .تكون سرية للمؤلف
أن امتالك ضمري " أمر له أمهيته إذا ما علمنا -كذلك  –لكن حضور الذات يف داللتها على الفردانية هو و    

ميكن كما ال ،  األنا املتكلم للتعبري عن الوجود الفردي ليس صيغة حنوية للداللة على احلضور وقت النطق فقط
بل هو كذلك وعي بالتشكل املعنوي ، النظر إليه كمقولة تقوم بوظيفة التواصل على مستوى التلفظ حصرا

هوية مستقلة ، و إحساسا بالتميز ال يشاكله التباسو  الذي يضفي على الذات صفات خاصة ليست لغريها
 ..2"تتأسس على الفرادة املصطفاة بني اجلواهر الفردية األخرى

الذات باملوضوع فاألنا هو دال و  أما علي املستوى اللساين  نالحظ توحد الدال باملدلول :األنا التلفظي -۲
األنا  :فإننا نالحظ أنه ميكن حتليله من مستويني "أجري" ومدلول يف الوقت نفسه فإذا أخذنا امللفوظ التايل

والسرية الذاتية جتمع بني البطل ، اوي حيكيهأي أن البطل يقوم بالفعل والر ، حيكي مث األنا يقوم بفعل اجلري
 :والراوي من خالل اجلمع بني وظيفتيهما داخل النص

 األنا الفاعلة اليت تقوم ببناء شفرة النص =البطل -
 دورها فك هذه الشفرة و  األنا املوضوع=الراوي -

فاملتكلم يف السرية "بالتايلو  عنهاملكتوب و  أو الكاتب، الراوي معاو  املالحظ أن األنا حاضرة لتمثيل البطلو    
أناه ، يستحضر يف اآلن نفسه حضوره اآلخرو  الصياغة نو  الذاتية يتمثل حضوره ككاتب لنه يقوم بفعل النطق

 التطوراتو  من خالل األحداث، الفعلو  التطورو  هي تنهض كعالمة على الوجودو  املستوياتو  املتعدد األبعاد
 .21"السياقات املرويةو 
أن األول يظهر يف السرية الذاتية كشكل من أشكال ، احلديث عن األنا الوجودي واألنا امللفوظخالصة و   

. أما الثاين فيستعرض ذاته بطريقة شعرية عند احلديث 22مستقلةو  وعيها بنفسها كذات متميزةو  الوعي بالذات
            .ات موضوع الكالمإذ يتحول من ذات متكلمة إىل ذ، عن سريته ليثري لدى املتلقي اإلحساس باجلمال

 :إدراك الذات في السيرة الذاتية العربية -1
، املسرود عنه يف النصو  يتطابق الساردو  (األنا التلفظي)ـ ب (األنا الوجودي) يف السري الذاتية العربية ميتزج      

ال  ، احلياة الواقعية إنه إدراك حلقيقة الذات كما هي يف، يتحقق عرب عملية التذكر نوع جديد من اإلدراكو 
 .ملتغريات الواقع السردي يف النصو  كشخصية سردية خاضعة للخيال
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ولكنها ، للوجود أثناء عيشهاو  لعل مرحلة الطفولة هي املرحلة اليت مل يتشكل فيها إدراك فعلي للذاتو    
م عرب التعّرف على ذواهت لذلك يعود كّتاب السرية الذاتية إليها حملاولة، متثل اللبنة األوىل لبناء الشخصية

 :(راألنا اآلخ) التعّرف على هذا
 :لطه حسين "األيام" األنا اآلخر فيو  األنا  -أ

النقاد أول سرية ذاتية متكاملة سواء من حيث و  اليت يعتربها أغلب الدارسني "األيام" سرية طه حسني    
اليت  "الذات املتكلمة" يف هذه السرية هولكن الذي يلفت االنتباه ، و الشكل الفين أو من حيث طريقة السرد

يف عالقة هذا التنوع باحلالة و  التنوع يف بروز األناو  تعددت يف النص بشكل يدعو إىل الوقوف عند هذا التعدد
 .النفسية لصاحب السرية

يف هذا اجلزء هو يف اعتقادي األهم ، و ملرحلة الطفولة "األيام" خصص طه حسني اجلزء األول من كتابه     
تفسر كثريا من مظاهر االكتمال أو االختالل يف  –كما يرى يوسف مراد   –الطفولة " هذه السرية الذاتية لن

، إذ أهنا ترتك أثرها يف شخصيته اخلاصة إذا كانت طفولته تعيسة عاىن خالهلا من تنازع أفراد األسرة، اإلنسان
  21"عدم الوفاق بني الوالدينو 
، يف تشكيل مستقبله، و أكثرها تأثريا يف نفسهو  أصعب مراحل حياة طه حسنيمرحلة الطفولة هي من و   

قد ظهر طه حسني و  .فكل األفكار اليت تكونت لديه يف هذه املرحلة أصبحت أسسا تدعم فلسفته يف احلياة
  :الطفل بأوجه ثالثة

إن  و  فهو، ا بالعمىإن أهم ذكريات طه حسني هي تلك املتعلقة بالفرتة اليت أصيب فيه :الطفل األعمى -١
إال أننا جند لطه حسني عذره يف رسوخ ، الوقائعو  كان يف سن صغرية يستعصي فيها على غريه تذكر األحداث

أخواته يدعوه و  بني إخوانهو  يف منزلهو  فكل ما حييط به يف بيئته الريفية الفقرية، وجدانهو  هذه املرحلة يف فكره
اللعب و  جعلته حيرم ألوان من الطعام" هو يف ريعان الصباو  أصابت الطفلإىل التأثر بتلك العاهة املريعة اليت 

كان ال يزال صبيا ملا يتجاوز السادسة أو السابعة من عمره إثر ضحك إخوته منه ألنه تناول و  على نفسه
 ،أباه يعلمه كيف يتناول اللقمةو  لكن أمه تبكي، رفعها إىل فمهو  مث غمسها يف الطعام، اللقمة بكلتا يديه

 .25"احلياءو  من ذلك الوقت تقيدت حركاته باخلوفو 
رأيتك ذلك " مّث يذكر عاهته ذكرا يثري الّشفقة عندما يشبه نفسه بأوديب الذي مضى يف طريقه بال بصر     

اليوم تسمعني هذه القّصة مبتهجة من أّوهلا مثّ أخذ صوتك يتعّثر قليال قليال. وما هي إاّل أن أجهشت بالبكاء 
وفهمت أّمك وفهم أبوك وفهمت أنا أيضا أّنك إمّنا بكيت ألّنك رأيت ، على أبيك لثما وتقبيال وانكببت

إهّنا إشارات قليلة ولكّنها ذات أمهّية قصوى ألهّنا تطرح العالقة  02"أوديب امللك كأبيك مكفوفًا ال يبصر
 ا بتحديد جنس هذا الكتاب.املمكنة بني الّسارد والّشخصّية واملؤّلف وحتديد هذه العالقة يّتصل أساس

فمثل هذا االستهزاء كان تأثريه شديدا على الصيب الصغري يف هذه املرحلة احلرجة من عمر الطفولة مما     
 جعل الصيب يتخذ مواقف ال نستطيع أن نصفها بالصبيانية بل هي من القرارات اليت يتخذها الكبار حيث
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حرم على نفسه احلساء ة ، إال بعد أن جاوز اخلامسة العشرينحرم على نفسه ألوانا من الطعام مل تبح له "
كان يكره أن يضحك و  كل األلوان اليت تؤكل باملالعق ألنه كان يعرف أنه ال حيسن اصطناع امللعقةو  األرز

العبث كل شيء و  مث حرم على نفسه من ألوان اللعب"، 12"إخوته أو تبكي أمه أو يعلمه أبوه يف هدوء حزين
 .1."ال يعرضه للضحك أو اإلشفاقو  يكلفه عناءإال ما ال 

يعلم أن ما  ، فرضه لتلك القسوة الكبريةو  املالحظ هلذا االلتزام الذي طبقه الصيب طه حسني على نفسهو   
 .أشد إيالماو  كان حياول تفاديه كان أكثر قسوة

األعمى الذي رأى أن غريها سخطا كبريا يف نفس الطفل و  لقد ولدت املواقف السابقة :الطفل الساخط -٢
 اجلبةو  فهذا أبوه حيرمه من ارتداء العمامة، الظلم حييط به من كل جانب حىت من والديه أعز الناس لديه

وأن " فأحس بظلم شديد، بني أن يصبح شيخا أزهرياو  فحال بينه، القفطان بعد أن أمت حفظه للقرآن الكرميو 
 .0."اخلداعو  العبثو  األم من الكذبو  ال تعصم األباألمومة و  وأن األبوة، اإلنسان ليظلمه حىت أبوه

مل يتوقف الظلم الذي سبب له هذا السخط الكبري عند الوالدين بل تعدامها إىل األخ األكرب الذي يفرتض و  
 به أن يكون معينا له يف غربته يف األزهر الشريف فإذا به كان أشد وطأة من وحشة البعد.  

الساخط عاىن يف صباه معاناة كبرية كانت لتجعل من أي ، األعمى، الطفلطه حسني  :الطفل المتعالي -٣
بالتعايل ، و لكن طه حسني واجه مشاكله بالتعايل عليها، و طفل يف مثل سنه عاجزا يستجدي عون اآلخرين

وهو نفسه يعرتف " فكان سالحه يف مواجهة اآلخر هو الزهو بالنفس إىل درجة الغرور، على كل احمليطني به
 .2."غروره كان شديدا منذ أن كان صبيا حيفظ القرآن يف الكّتاببأن 

ألست ترين انه كان  ، أكرمهمو  ألست ترين أن أباك خري الرجال" :هو خيرب ابنته ذلك بصريح العبارة يقولو   
 ..."أنبلهمو  كذلك خري األطفال

فهو يروي حادثة رجوعه ، االنتباهالتعايل على الغري هو رغبة من الطفل يف لفت و  لعل هذا الزهو بالنفسو  
مل يلق من أحد عناية أو ، و مل يهتم أحد من أهل القرية بهو  من األزهر الشريف بعد أن قضى به سنة كاملة

بأنه مل يطق صربا على هذا اإلعراض و  ،يصرح بأن إعراض الناس عنه على هذا النحو قد آذى غرورهو  .سؤاال
غال و  عاندو  فتكلف، منهم ما كان حيتمل قدميا لذلك بيت نية التمردالذي لقيه من أهل القرية فقد احتمل 

أنكر عليه قراءة دالئل اخلريات حىت ذاع أمره و  من أحاديثه كما سخر من أبيهو  يف الشذوذ فسخر من سيدنا
وبذلك استطاع أن يشغل الناس باحلديث عنه والتفكري ، تناقلوا إنكاره لبعض ما يؤمنون بهو  بني أهل القرية

 .1.محلهم كما محل أسرته على تغيري نظرهتم إليهو  فيه
  :لميخائيل نعيمة "سبعون" األنا في -ب 

بل لتصحيح حساباته مع ، ذكراهاو  مل يكتب ميخائيل نعيمة سريته الذاتية جملرد الكتابة أو لتخليد نفسه     
يسريا بل هي غاية شاقة مضنية مل و معرفة الذات لديه مل تكن أمرا " للبحث عن ذاته كما فعل العقادو  نفسه
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هو صراع هدفه معرفة الذات و .2."مكايدة خاض يف سبيلها ضروبا من الصراعو  يتوصل إليها إال بعد معاناة
 :معرفة حقيقة

من ، العلماءو  لو طرح اإلنسان على نفسه السؤال الذي طاملا شغل فكر الفالسفة :البحث عن الذات -١
أو ليس يرى اإلنسان أنه إذا شرب قطرة من ماء فكأنه " بني أي شيء آخرو  ملا متكن من إقامة حد بينه ؟أنا

وإذا ما أكل مثرة فكأنه أدخل إىل ، شرب البحار كلها ألن لكل قطرة يف كل حبر صلة بالقطرة اليت يشرهبا
 .1."جوفه احلياة بأسرها ألن كل ما يف احلياة قد تعاون يف تكوين تلك الثمرة

وإذا ما صافح إنسانا "هذه الوحدة بني أشياء الطبيعة تدفع ميخائيل نعيمة إىل التفكري يف وحدة اإلنسانية و  
إن كل إنسان حيمل يف نفسه كل ، من آدم حىت آخر آدمي أطال على هذه األرض، فكأنه صافح كل إنسان

ال و  وأنه ال حيصره مكان، شيء فيه أن لك، و فكيفما انقلب اإلنسان وجد أنه يف كل شيء، هكذا، و الناس
فكيف به لو ، حمسوسو  هو مقيد حبواسه يعتذر عليه أو يقيم فاصال بني حمسوسو  فإذا كان، حيده زمان

  5."انطلق من عامل احلس إىل عامل الروح
قد ، و التفكرو  اختذ ميخائيل نعيمة من جتارب حياته وسيلة إىل التأمل :التأمل الصوفيو  حيرة الذات -۲

تتميز بني الرتمجات الذاتية يف أدبنا العريب " سريته الذاتية، و احلياةو  نشأ فكره الصويف من نظرته إىل الكون
 .هي فكرة التأمل يف احلياة، و .0"احلديث بأهنا هي وحدها اليت تقوم على فكرة رئيسية بعينها

و ما "كل ما حييط هبذه الذات احلائرةإىل تفكري أعمق يف  ، و لكن حىت هذا التأمل قد يقوده إىل حرية أكربو   
أراين كاملاشي يف نفق مظلم حتت األرض ففي داخلي أصوات ال و  هي إاّل دقائق حىت يغيب عين كل شيء

، إنه ضئيل، بغتة أملح بصيصا من النورو  ...إىل اهللو  من اهلل، ملاذاو  إىل أينو  تنفك تسألين من أين كل ذلك
يف الظلمة يزداد االنفراج فيغدو شبه و  يف النفقو  يف احلال بانفراج يف صدريلكين أشعر ، و بعيد، بعيد، ضئيل
لعل زوال هذه الظلمة عن عني نعيمة مل ، و .1"أحس كأن أبوابا كثرية مغلقة يف داخلي أخذت تتفتح، و غبطة

 .السالمو  التأمل الصوفيني اللذين منحاه الطمأنينةو  تكن إالّ بفضل التفكري
يرى ميخائيل نعيمة أن اإلنسان يبحث دوما عن الكمال املوجود يف  :الخلودو  البحث عن الكمال -٣

أن حيقق يف داخله ذلك الصفاء البلوري املوجود و  صور الطبيعة املتنوعة حىت يستطيع أن يتحد هبذه الطبيعة
إىل فهم احلياة جمردة ، و السدودو  احلدودو  فاإلنسان الطامح على االنفكاك من مجيع القيود" يف الكون حوله

روح صاف ال ، .. حيلم بأن يصبح روحا صافيا كما هي احلياة اليت يف داخله.على االحتاد هباو  من أكسيتها
 . 11"ال حيده مكانو  حيصره زمان

ال ميوت أبدا و  فيخلد، 10"يتطور حنو الكمال الرباينو  ينمو" الكون فإن اإلنسانو  هبذا االحتاد مع الطبيعةو  
الكمال و  .12"دفن الزمنو  لو حملة من الزمن إال إذا ماتت احلياةو  يدفن من جتلت فيه احلياةو  ميوتكيف "إذ

، وهي اخللود، فاحلياة بالروح وحده هي الكمال" الذي وصل نعيمة إىل رؤيته رؤيا العني هو الكمال الروحي
 .     .1"لد فال يدنو منه املوتخيو  حني حييا اإلنسان حياة روحية بعد بلوغه تلك املعرفة الروحية يكتملو 
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الكون احمليط به وحدة و  مل يعد للموت يف حياة ميخائيل نعيمة أمهية كبرية ما دام هو :الموتو  الذات -٥
ما دام قد وصل إىل املعرفة الشاملة اليت فتحت أمامه سبل فهم احلياة على حقيقتها ال زائفة كما ، و واحدة

ليست سوى غفلة يكتنفها " الوعي بأن حياته يف هذه األرض وعى متام يراها الكثري من الناس اليوم فقد
يرفع اإلنسان إىل ما فوق و  أن أمجل ما فيها حلم خيرتق ضباب املوت إىل يقظة احلياة املثلى، و ضباب املوت

 .  11"الشرو  اخلري
فاملوت هو جمرد وسيلة عبور إىل عامل احلقيقة املثلى اليت ميكن لإلنسان أن يراها يف حياته الدنيا من خالل     

 يستيقظون على غبطة املعرفة الكاملة" إذا استطاع اإلنسان حتقيق ذلك فقد صار من الذينو  التفكريو  التأمل
 .12"احلرية اليت ال حتدو 
لو حملة و  يدفن من جتلت فيه احلياةو  فكيف ميوت" ق املعرفة فكأنه مل ميتحقو  الذي عاش يف هذه احلياةو  

 .11"دفن الزمنو  من الزمن إاّل إذا ماتت احلياة
باحثا عن الصورة املثلى ، الوجودو  مفكرا يف العالقة بني الذات، متصوفا، لقد عاش ميخائيل نعيمة حاملا   

 .املوت جمرد انتقال إىل عامل احلقيقةتعترب و  تعلم دورها يف احلياة، لذات مثالية
  :عند إدوارد سعيد "خارج المكان" الذات -ج
. يف هذه (auto portrait)شكل الّرسم الّذايت  "خارج املكان" تّتخذ الّسرية الذاتّية اّليت كتبها إدوارد سعيد 

احلياة اّليت عاشها. ولذلك ال تتباعد الّسرية الذاتّية مييل الّسارد إىل رسم مالمح شخصّيته املتطّورة عرب رحلة 
 .15احلكايات القصرية اّليت يرويها عن احلكاية املركزيّة أي حكاية الّسارد اخلاّصة

مبعىن ما. فقد شرع املؤّلف يف كتابة سريته الّذاتّية عندما علم أنّه  "حياض املوت" قد ُكتب هذا الكتاب يفو    
 :آجال أو عاجال. وترقّبا للموت كتب إدوار سعيد سريته الّذاتّية مصاب مبرض عضال سيضع حّدا حلياته إنّ 

تلّقيت تشخيصا طبّيا بدا مربما فشعرت ، هذا الكتاب هو سّجل لعامل مفقود أو منسّي. منذ عّدة سنوات"
 .01"بأمهّية أن أخّلف سرية ذاتّية عن حيايت يف العامل العريب.

تتمّثل هذه الّسرية الّذاتّية عودة إىل األصل من اخلارج إىل الّداخل إذ استطاع إدوارد سعيد أن حيّقق احللم    
 .الفلسطيين بالعودة ولكّنها عودة عرب الكتابة وإعادة اكتشاف الّذات

هو وحده الكفيل " (HIDIGER) املوت كما يرى الفيلسوف مارتن هيدجر  :قلق الموتو  المرض -١
أن ، و هو تلك النهاية اليت يستطيع املوجود البشري من خالهلا أن يصبح كال، و بالكشف عن طبيعة املستقبل

ليس اإلنسان ، و القلق هو الذي يكشف لنا عن طابع وجودنا باعتبارنا موجودات متناهية قد ُجعلت للموت
الوحيد الذي يدخل املوت يف بل إن اإلنسان هو املوجود ، هو املوجود الوحيد الذي يعرف أنه فان فحسب

  11"صميم كينونته
كتبت معظم هذا " :يقول، القلقو  إدوارد سعيد كتب سريته الذاتية انطالقا من هذه العالقة بني املوتو    

أحيانا يف منزيل يف نيويورك وأحيانا أخرى حني كنت أنعم بضيافة ، الكتاب خالل فرتات من املرض أو العالج
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خالل فرتة نقاهة على أثر ثالث ، 0111أصدقاء أو مؤّسسات يف فرنسا ومصر. بدأت العمل عليه يف أيار 
وجبات أّولّية من العالج الكيميائي ملرض سرطان الّدم بعطف وصرب مبذولني بال حساب... وخالل 

حتّمل معي أفراد عائليت  مرمي ووديع وجنالء نوبات املرض ، اّليت استغرقها تأليف هذا الكتابالّسنوات اخلمس 
. فموضوع املوت نفسه 21"والغيابات والعالجات باإلضافة إىل حتّملهم حاليت العاّمة الّصعبة االحتمال أصال

  .بناؤه الثالثةخاصة أ، ليس هو املسيطر على ذهن الكاتب بل القلق الذي يسببه ألفراد أسرته
واآلن " :إن حاول تناسيها كما يقولو  رغم ذلك فإن فكرة املوت القريب تبقى حاضرة يف الذهنو  لكنو   

، تشاء مفارقة شيطانّية أن أصاب بسرطان الّدم العنيد الغادر فأحاول طرده من ذهين كلّيا على طريقة الّنعامة
فإذا أنا أكّد ويطاردين التأّخر ، حيايت وفق نظامي امليقايتإىل أن أعيش ، ساعيا بنسبة معقولة من الّنجاح
ويسيطر ذلك اإلحساس باإلجناز غري الكايف.. أجدين أتساءل يف سّري ما ، وترزح علّي وطأة املواعيد الّنهائّية

و مع أيّن أدرك أّن مرضي يزحف زحفا على حن، إذا كان نظام الواجبات واملواعيد الّنهائّية سوف ينقذين اآلن
هذا اإلحساس بأن املوت يقرتب جعل الكاتب حيس بأنه مل حيقق األشياء اليت كان يصبو  .20"غري منظّور..

فيصبح فعل كتابة السرية الذاتية فعل ، إىل حتقيقها مما جيعل من الكتابة وسيلته الفضلى لتحقيق هذا الغرض
 .مواجهة للموت

الّسرية الّذاتّية يرغب يف االنتصار على املوت من خالل إذا كان كاتب  :مقاومة الموتو  فعل الكتابة -۲
، فإن إدوارد سعيد يؤّكد فعال أنّه استطاع أن يغلب املوت، توثيق حياته املاضية وإخراجها من اإلمهال والّنسيان

 فكاتب السرية عندما يدّون حياة شخصّية أدبّية أو فكريّة أو، الكتابة عن الذات ليست كالكتابة عن اآلخرو 
أما كاتب الّسرية ، سياسّية يقّدم الّدليل على أّن ذكرى تلك احلياة اّليت عاشها قد استمّرت بعد فناء اجلسد

الذاتية وهو يكتب سريته يظّل منسجما انسجاما فكريّا كامال إذ ال يعيش اإلشكالّية الّزمنّية اّليت يتعّرض هلا  
اتب الّسرية الّذاتّية وهو يكتب يظّل يسبح عكس ذلك أّن ك، ماضيهاو  كاتب الّسرية بني حاضر الشخصية

جمرى حياته إذ يعود إىل املاضي البعيد وأمواج احلاضر املتالطمة تعرتض سبيله يف حني يظّل كاتب الّسرية قادرا 
على ترتيب حياة صاحب الّسرية وخيضعها ملعايري موضوعّية تفصل بني املراحل وتزيح املواجهة بني املاضي 

 واحلاضر.   
يبني إدوارد سعيد الظروف اّليت أحاطت بكتابة هذه الّسرية الّذاتّية وهي ظروف املرض اّلذي ال أمل من       

هذه الّتفاصيل " :قائال، الّشفاء منه وما ختّللها من بعض األعمال العاديّة اّليت تتقاطع مع كتابة الّسرية الّذاتّية
حبقباته وطلعاته ، وللقارئ مدى ارتباط زمن هذا الكتاب بزمن مرضي مهّمة ألهّنا الوسيلة اّليت أفّسر هبا لنفسي

ملّا كنت خالل أعمايل األخرى  كتابة املقاالت وإلقاء احملاضرات والّتدريس واملهّمات و  ونزالته وتقّلباته كاّفة...
ت بدايات الّنصوص مبا يشبه القسر بواسطة مواعيد الّتسليم ودورا، الّصحفّية  أعرب املرض مؤقّتا تلك األعمال
اإلقامات يف املستشفيات واألمل اجلسدي و  جترفين فرتات العالج، ومتوهنا والّنهايات إذا أنا يف هذه الّسرية

 22"والكرب الّذهين وتتحّكم بكيفّية الكتابة وموعدها ودوامها ومكاهنا..
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اإلحساس بالّلّذة الفنّية إىل ضرب يؤّدي االستحضار دورا يتعّدى ذلك ، إلدوار سعيد "خارج املكان" يف     
لعبت ذاكريت دورا حامسا يف "من العالج الّنفسي سّلحه بقدرة على مقاومة املرض اّلذي يستعصى الشفاء منه

وأيضا فيما أنا أؤّلف ، متكيين من املقاومة خالل فرتات املرض والعالج والقلق املوهنة. ففي كّل يوم تقريبا
مع هذه املخطوطة متّدين بتماسك وانضباط ممتعني ومتطّلبني معا. ومع أّن  كانت مواعيدي ،  نصوصا أخرى

كتابايت األخرى وتدريسي أبعدتين كثريا عن العوامل والّتجارب املختلفة اّليت ينطوي عليها هذا الكتاب. 
ت املعّدة فاألكيد أّن الّذاكرة تشتغل بطريقة أفضل وجتربة أكرب عندما ال تفرض عليها األساليب أو الّنشاطا

 .2"أصال لتشغيلها
 :لمحمد شكري"الخبز الحافي"الضياع فيو  الرحيلو  ثالثية األلمو  د  الذات

 اسرته من الريف اىل املدينة هروبا من اجملاعة،و  تتحدث عن هجرة الطفل "اخلبز احلايف"سرية حممد شكري 
وهذا ما حفز الطفل على اقتحام عامل حبثا عن اخلبز الكثري، ولكم اسرته مل جتد ما حتلم به، فخاب ظنها و 

 الكبار الهثا وراء الطمأنينة املفتقدة.
ضيعة، فعمل خادما فبائع جرائد، مث انتقل ليساعد امه يف بيع اخلضار مث ماسح احذية، و  امتهن الطفل حرفا

لى العمل فحماال فمهربا، متنقال بني طنجة ووهران. كان يشفق على امه، ويكره اباه النه قاس فظ جيربه ع
 لالستفادة من اجرته يف اشباع نزواته الشخصية.

 .الفقر منذ البداية يوحي بأثرمها البالغ يف سرية حياة هذا الكاتبو  هذا الربط بني املوتو     
بكي موت خايل أ" :يقول (البكاء) حيث يتعلم الطفل، الذات منذ مرحلة الطفولةيبدأ أمل  :األلمو  الذات ١

الناس  أرىمعي مل اعد ابكي فقط عندما يضربين احد او حني افقد شيئا،  بعضهممن حويل يبكي  واألطفال
لكنه يرتبط بالفقر الذي يبكي ، و هذا البكاء يرتبط باملوتو  "احلربو  يبكون اجملاعة يف الريف، القحط أيضا

 .الفالحني الفقراء
هذا األمل الذي سيتطور مع ، لكنه يعلم أنه يسبب األمل، و إّن الطفل ال حيس مبرارة املوت يف هذه املرحلة     

 .تطور الذات
إّن أيب وحش عندما يدخل ال " :األمل الذي ترك أثره يف حياة هذا الطفل كان سببه األب الذي يقول عنهو   

لكن األمل األكرب الذي سببه األب كان ، و 22".. يضرب أمي بدون سبب أعرفه.ال كلمة إاّل بإذنه، حركة
، يصغرين، يبكي اخلبز، أخي يبكي يتلوى" :بب جرميته الشنيعة فقد قتل ابنه األصغر فقط ألنه بكى اجلوعبس

، أستغيث يف خيايل، ال أحد يقدر أن مينعه، اجلنون يف عينيه، الوحش ميشي إليه، أراه ميشي إليه، أبكي معه
لقد قتل األب الوحش ، 21"من فمهأخي يتلوى الدم يتدفق ، يلوي اللعني عنقه بعنف، وحش جمنون امنعوه

إذا كان من متنيت له املوت " :بني الكاتب هّوة كبرية جعلت االبن يفكر يف قتل أبيهو  جعل بينهو  فلذة كبده
مل يبق يل أاّل أن ، يف اخليال ال أذكر كم مرة قتلته، أكره أيضا الناس الذين يشبهون أيب، قبل األوان فهو أيب

  .25"أقتله يف الواقع



 حسني تّروش                                            فعل إدراك الذات                        و  بني فعل الكتابة السرية الذاتية العربية 
 

 
 11                                                01العدد                                       العلوم االجتماعية         و  جملة اآلداب

إّن هذه األحاسيس املتناقضة يف قلب هذا الفىت الصغري ستجعل من العالقات الطبيعية بني أفراد األسرة    
 .لذلك لن تكون احلياة طبيعية بعد اآلن، الواحدة تضمحل لتحل حملها أحاسيس جديدة

وىل يف حياته كانت فالرحلة األ، ميّثل الرحيل يف حياة هذه الذات املتأملة سبا آخر لألمل :الرحيلو  الذات ٢
لكنها ، و مثلت يف خيال الطفل الصغري اجلنة املوعودة، و عن لقمة العيشو  من الريف إىل املدينة حبثا عن اخلبز

لكنه ، اجلوع أيضا يف هذه املدينة، يف طنجة مل أر اخلبز الكثري الذي وعدتين به أمي" :انتهت خبيبة أمل كبرية
 .02"مل يكن جوعا قاتال

يف طريق رحلتنا " :اليت يتذكرها من حني آلخر مقززةو  لذلك كانت صور هذه الرحلة الراسخة يف ذهنه      
 دود، أحشاء ممزقة، روائح كريهة، الكالبو  مشيا على األقدام رأينا جثث املواشي حتوم حوهلا الطيور السوداء

 .12"صديدو  دمو 
احلنان  و  وقع أشد يف نفسه ألهنا أبعدته عن مصدر للحبلكّن رحلة أخري يف حياة هذا الطفل كان هلا و   

 تطعمه رغم أنه حاول سرقة بيتهاو  فقد أٌبعد عن امرأة  كانت حتنو عليه، كان بديال للحنان الضائع يف أسرته
 أخذتين، أخربهتا برحيلنا إىل تطوان، أعطتين اخلبز املعّسلو  قبل رحيلنا بيوم رأيت الفتاة اليت حررتين من احلبس"

، كنت أخاها األصغر،  أطرايفو  غسلت يل وجهي، الزبدو  أكلت اخلبز األسود بالعسل الدايفء، إىل منزهلا
 تزرع يف قلبه املليء بالغضب احلب، و هي تغسل وجهه تطهره من آالمهو  كأهنا، و كأهنا أم ثانية له، و 11"ابنها

 .الطمأنينةو 
يف يوم رحيلنا " :عميقا بالضياع هلذه الذات التائهةاالغرتاب سببا إحساسا و  إّن األمل :الضياعو  الذات ٣

قرب أخي سيضيع كما تضيع األشياء الصغرية وسط ، بال بناء، بال رحيان، سيظل بال سقي، تذكرت قرب أخي
، الفقرو  فاألخ األصغر كان ميثل الرباءة املفقودة وسط هذا األمل متعدد األوجه بني اجلوع، 10"األشياء الكبرية

 .اجملتمعو  الظاملبني األب و 
أنا سأكون و  أخي صار مالكا" لينتهي الكاتب يف هناية هذه السرية الذاتية إىل اإلعالن عن ضياع النفس     

، 12"لقد فاتين أن أكون مالكا، الكبار شياطني، و الصغار إذا ماتوا يصريون مالئكة، هذا ال ريب فيه، شيطانا
 .فمصريك أن تغرق وسط الزحامإذا عشت ، و فلكي تصري مالكا عليك أن متوت

 
 :الخاتمة

تعدد طرائق اخلطاب السردي أدى إىل تنوع املوضوعات املطروحة وتشعبها  و  إن تنوع األشكال األدبية     
فكلها تسعى ، لكن هذه األنواع األدبية على اختالف طرائقها جتتمع يف بوتقة واحدة، و كتشعب احلياة ذاهتا

النص و  ،ذلك من خالل فعل الكتابة الذي يعترب مرتمجا لألفكار واملشاعرو  ياةدورها يف احلو  إىل فهم الذات
 .(الذات والكتابة)اجلميل اخلالد هو الذي استطاع أن يصور هذه العالقة اجلدلية بني 
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لعل فعل الكتابة الذي حقق هذه ذلك جبدارة هو السرية الذاتية فارتباطها بالذات جلي من خالل األنا و   
هي املدار الشمسي الذي تسبح يف فلكه كل  -إذن   –فالذات  .اليت متثل األنا الفاعلة يف النصالساردة 

تتفرع عنه موضوعات متعددة خترج عن نطاق و  هي اجلذر املوضوعايت الذي تنمو، و جزئيات السرية الذاتية
 .تصوير الذات إىل تصوير عالقة الذات بالوجود

كما حتمل فلسفة حياة ،  اجتماعياو  البحث حتمل يف طياهتا نضجا فكريا السري الذاتية اليت درست يف هذاو  
املفكرين اليت يريدون نقلها إىل اآلخر بعد أن حتققت هلم الكينونة الذاتية األكثر اكتماال سواء و  هؤالء الكتاب

قد خلصت و  سواء يف عالقتها بالدواخل النفسية أو بالعامل اخلارجي.، و يف ذاهتا أو يف عالقتها بالوجود
 :الدراسة إىل أن

 ثانيهاو  (الراوي) خارج النص عرب جمموعة من االسرتاتيجيات النصية أوهلاو  الذات تظهر يف النص    
السرية الذاتية هي اهلوية املتكاملة اليت يبحث و  (الضمري أو اسم العلم) الرابط بينهما يكون عادة، و (الكاتب)

لكن يف و  فالراوي هو الكاتب، اجلمع بني العناصر السابقة كلهاالكاتب عن حتقيقها يف النهاية من خالل 
 الكل ميثل الذات.، و الضمري هو الصورة اخلفية السم العلم، و زمنني خمتلفني

حضور الذات يف السرية الذاتية يتعدى جمرد احلديث عنها يف مراحل متعاقبة من حياهتا إىل تكوين تصور و   
حيمل شخصية منفصلة عن الذات الكاتبة على األقل على املستوى الذي و  شامل عن األنا يف املاضي

 الضمىن.
، هي فعل إدراك للذات من خالهلا يتعرف الكاتب على ذاته، إضافة إىل أهنا فعل كتابة، السرية الذاتيةو   
ال تظهر الشخوص و  احملكياتو  املدار الذي تدور حوله األحداثو  يربزها من خالل جعلها بؤرة اخلطابو 

 .أي أهنا املتحكم يف مصري الوجود النصي بكل متفصالته، النصية إالّ من خالل ارتباطها هبذه الذات
فرغم صعوبة اسرتجاع ذكريات ، املعاصرة هو الرتكيز على مرحلة الطفولةو  املالحظ يف السري العربية احلديثةو   

على هذه املرحلة معتمدين على التذكر أو  تلك املرحلة إاّل أن كل السري املدروسة عمل أصحاهبا على الرتكيز
لعل ، و منهم من مل يتعد هذه املرحلة إاّل إىل الشباب األول أمثال طه حسني، و األهلو  على رواية الوالدين

  .بتكوين شخصية اإلنسان مستقبال -كما يرى علماء النفس  –االهتمام هبذه املرحلة يعود إىل ارتباطها 
فإهنا ليست حنينا إليه دائما  فطه حسني يرفض ، ة هي رسم لعامل الطفولة الضائعإن كانت السرية الذاتيو   

أما أمحد أمني فيحن إىل تلك ، أن يروا ما رأى يف صباهو  ال يتمىن أن يعيش أبناؤه مثلما عاشو  هذه املرحلة
 .املرحلة اليت متيزت بالسعادة

أن الكتابة السري ذاتية هي تعبري عن قلق وجودي أي ، حتد املوتو  السرية الذاتية انبعاث متجدد للذاتو   
حتاول من خالل الكتابة السري و  لكنها تتغاضى عنهاو  هي احلقيقة اليت تظهر أمام الذاتو  هو الزوال أو املوت

، أن تعطي هلا من خالل األحداث املاضية صورة متكاملة، و ذاتية أن تلغي هذا املوت الذي يرتبص بالذات
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املرض ينخر و  فاملوت يرتبص بالذات يف كل حلظة "خارج املكان" يف سرية إدوارد سعيدهذا ما ظهر جليا و 
 .جسم الكاتب الذي مل يعد يقوى على املواجهة إالّ بالقلم
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 تعديل سلوك الطفل 
 مقاربة سيميائية لقصة نصيحة أم لعمر جيدة.

                                                    
 عبد السالم حيي .أ 

 2 سطيفجامعة 
 :ملخص

املقـال عـن النظـام املؤسسـايت, ومـا يفرضـه مـن منطـق أخالقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقــه, وإن يكشـف هـذا 
لكـل سـلوك, وبـذلك تنبـئ كـل  عدم االمتثال له يعّرض صاحبه للخطر اجلسيم؛ وهذا يعين وجود جزاء وعقاب

يتخلـى الطفـل عـن  , وأثر ذلك يف حتديد السـلوك وتشـكيل املفـاهيم, وهكـذاجناية باجلزاء الذي تلزمه وتستلزمه
                       السلوك الذي يرفضه العرف واألخالق وتتشكل لديه القناعات واحلدود.                                                               

Résumé: 

Cet assai aspire à découvrir l'ordre institutionnel et ses implications éthique et sociales 

et l'obligation impérieuse de leurs application effectives dans la société pour parer à tout 

débordement car il y a les récompenses et châtiments selon tout acte commis et 

leurs influences sur les comportements de l'enfant et la formation des concepts se qui 

constitue chez ce dernier ainsi que l'appropriation des convictions et les limites 

coercitives dans tous les domaines de la vie.  

 
يركـز املختصــون  يف جمــال أدب الطفــل بعامــة  علــى توجيــه األطفــال, وإعــادة تقــومي ســلوكهم وتعديلــه مــن        

منظور مؤسسايت ينبين على ما هو اجتماعي أو أخالقـي أو ديـين ويهـدف مـن خاللـه الكبـري إىل توجيـه الصـغري 
ح تلك القوانني واألحكـام ذات قيمـة الوجهة اليت تريدها تلك املؤسسات وفق منطقها وتصورها لألشياء, وتصب

قارة توجب اجلزاء والعقاب للخارج عنها؛ ألهنا نتاج للتجارب واملتعـارف عليـه ومـا سـّنه القـانون كمـا أهنـا تـرتبط 
 باملاضي واحلاضر وهي بذلك صاحلة للمستقبل.

نع أو بالسماح, وبالتايل إذا كان الطفل يف مراحل منوه األوىل كثريا ما يتم توجيهه إىل سلوك معني باملو     
, ويصبح ذلك هو القانون 1"بنظام التعليمات جيب أن تفعل هذا أو ذاك أو ال جيب أن تفعله" فهو يعمل

املتحكم يف أفعاله وسلوكه, غري أن للصغري  بتقدمه يف سن الطفولة  تصورا آخر لألمور, فقد ال يقيم وزنا 
نظام من التعليمات العرفية والسلوكية, مما يؤدي بالكبري للحكم لتلك القوانني ولسلطة الكبري, ويرفض ذلك ال

على سلوكه حكما خاصا, فيسعى إىل إقناعه طوعا أو كرها, وبيان ما يتبع ذلك من جزاء وعقاب, والسعي 
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إىل إجياد الّسبل اليت تدفع الطفل إىل قبول ذلك, وهم هبذا الفعل يسّوونه يف كثري من األحيان مع الكبري أمام 
 . "نصيحة أم" ما ينجر عن القانون, ويأيت هذا املقال حماولة لبيان ذلك من خالل قصة

وله ، إذا كان الطفل الصغري يقبل بذلك دون اعرتاض؛ فإنه  مع تقدمه يف السن  قد يصبح رافضا لذلك      
والرفض, ويأخذ بعني نظام وتعليمات سلوكية تستلزم القبول " منطقه اخلاص وتقديره لألشياء, وجيد نفسه أمام

فهو حساب من نوع موجه, وبالفعل  :االعتبار إمكان االنتهاك ويقحم أوامر وتنازالت وينفتح على اإلمكان
ال ميكن أن يتحقق إال من خالل أنظمة من املنطق األخالقي أو من منطق الفعل انطالقا من قواعد 

مثال؛ "نصيحة أم" شييد بيوت األرانب يف قصةمن خالل املسموح واملمنوع احملجور, ففي نظام ت 2"متماسكة
فإن املعمول به؛ وبالتايل املسموح والواجب تنفيذه هو أن يكون للبيت بابان, واملمنوع وما هو غري معمول 

إن هبذه الغابة حيوانات مفرتسة " :به؛ وبالتايل املمنوع هو أن يكون للبيت باب واحد, تقول األم لولديها
هبا وأشرسها الثعلب املاكر... ولكي تتقيا شر هذا احليوان اللئيم عليكما أن جتعال  تبطش باألرانب وتفتك

, فالواجب فعله هو جعل بابني للبيت, وعدم االبتعاد عنه نظرا 3"لبيتكما بابني وأن ال تبتعدا عن البيت
لغابة, تضيف األم لوجود الثعالب اليت تفتك باألرانب, وزيادة على هذا التخويف من املخاطر املوجودة يف ا

أنا اآلن أصبحت عجوزا وال " :تقول ؛إىل ذلك حجة من املفروض أن يقبلها الطفل, وهي كربها يف الّسن
 , وإضافة إىل كل ذلك مل تعد قادرة على تأمني كل شيء. 4"ميكنين أن أؤمن لكما كل ما حتتاجانه

وقناعات لدى الطفل من خالل عملية بذلك يلجأ الكبري من خالل القصة إىل تشكيل اعتقادات و     
القص وعرب رموزها اللغوية, ويتحول الطفل من جمرد نقل اخلرب إليه إىل التصديق به بعد جتريبه يف القصة, فقد 

ملاذا يا أمي   "عنيد" فقال، جيب على كل واحد منكما أن يعتمد على نفسه يف حياته" :أخربت األم ابنيها بأنه
وحنن سعداء يف بيتنا هذا... منرح ونلعب ونتجول يف الغابة وأنت تؤمنني لنا  كل واحد يعتمد على نفسه

؛ إهنا دعوة صرحية من األم بوجوب االعتماد على النفس وفق فلسفة استمرارية احلياة يف 5"الطعام والشراب
 مقابل رأي آخر البنها ال يؤمن من خالل التساؤل مبا تدعوه إليه أمه وهو سعيد مبا هو فيه.

والـرفض ، مـن قبـل األم "افعـل وال تفعـل بـني األمـر والنهـي والنفـي واإلثبـات" تسرب ذلـك إىل البنيـة اللغويـةو    
كثــريا يف القصــة   6"جيــب عليكمــا" , وذلــك مــا تكشــف عنــه صــيغة تكــرار مجلــة"عنيــد" واملعانــدة مــن قبــل الطفــل

 تنفيذه.  وعدم  "جيب" ويفسر الطبيعة االعتباطية للمنظومة اللغوية بني فعل
بــذلك ليظــل ســلوك العنــاد والتواكــل يشــكالن لديــه قناعــة خاصــة, ومــن  "عنيــد" مــع ذلــك مل يقتنــع االبــنو     

فـر هاربـا والحقـه الثعلـب حـىت دخـل إىل " :حـني هامجـه الثعلـب, فقـد "نصـيحة أم" خالل ما حدث له يف قصـة
 ؛ إن وجـــود7"وتأكـــد أنــه هالـــك ال حمالــةنفســـه حماصــرا  "عنيــد" فوجـــد، فـــدخل وراءه وأغلــق البـــاب خلفــه، بيتــه

الـذي اهنـار جـزء منـه  8"بقائـه يف البيـت القـدمي"حماصرا مع عدم إمكانية اهلرب لعدم إقامـة بيـت جديـد و "عنيد"
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, هــو نــوع مــن العقــاب لــه لعنــاده وعــدم تنفيــذه الوصــية والّتكالــه وتكاســله, مــع عــدم جنــاح 9"وانســد أحــد أبوابــه
 يف البداية.  خطة اهلرب اليت عول عليها

وهــو مــا حــّدده ، واحــد إجيــايب واآلخــر ســليب :اســتنادا إىل مــا ســبق يــربز يف القصــة نوعــان مــن الســلوكو       
القــانون األخالقـــي والعـــرف االجتمـــاعي مـــن قواعـــد وأحكـــام علـــى الســـلوك بأهنـــا إجيابيـــة أو ســـلبية وميكـــن بيـــان 

اخلـاص باخلضـوع اإلجيـايب عنـد األول واخلضـوع السـليب مـن خـالل التقابـل  "عنيـد"و "مطيـع" السلوكني لكـل مـن
 :عند الثاين فيما يلي

لنصـيحة األم ومـا قـام بـه خضـوع إجيـايب؛ ألنـه قـام بتنفيـذ وصـية األم ومل يعـرض نفسـه  "مطيع" يعترب خضوع    
علـى  مـن خطـر الثعلـب وبالتـايل هـو مثـال لالحتـذاء, وكـان احلكـم "عنيـدا" للخطر, ومـن جهـة أخـرى جنّـا أخـاه

هـذا الفعــل والســلوك بأنــه إجيــايب ألن القــائم بــه يقــوم بالفعــل حــىت وإن مل يكــن قــادرا علــى ذلــك ومل يكــن واجبــا 
خضــوعا ســلبيا؛ ألنـه كــان معارضــا لنصــيحة األم وعــّرض نفســه للخطــر, وقــد   "عنيــد" عليـه, ويعتــرب فعــل وســلوك

وكـان ، ريد أن يفعل حىت وإن كان قـادرا علـى الفعـلكان معاندا يرى أن ما قالته األم يّعد ال واجبا وبالتايل ال ي
ذلــك واجبــا عليــه؛ فهــو متكاســل معانــد وبالتــايل عطّــل اإلرادة والفعــل وأصــبح يف وضــع مــن الــالإرادة والالفعــل, 

وأصــبح هنــاك فعــل مــا حــدث لــه قناعــة أخــرى, وحتولــت النصــيحة مــن جمــرد خــرب إىل فعــل جمــّرب, وشــكل كــل 
     .10معادلة فعلية ملعادلة خربية  :حتول

هو الذي جعله يقرر اإلقالع عن سلوكه, ويدرك ما كان واجبا عليه, ويتغري  "عنيدا" إّن ما أصاب        
أسرع عنيد خلف أخيه مطيع " :فقد "مطيع" بذلك مفهومه ملا قالته األم وتصوره للحياة بعد أن أنقذه أخوه

, 11"ألخيه أنه أدرك قيمة نصيحة أمه وسوف يتخذها درسا ومنعرجا يف حياتهوهو ال يصدق بالنجاة قامسا 
أما  "مطيع" يقول، الذي كان مبادرا إىل تنفيذ الوصية وبناء البيت "مطيع" فقد حصل فعل اإلنقاذ بفضل أخيه

, كما 12"أنا فسوف أعمل بنصيحة أمي, وبعد أيام كان مطيع قد انتهى من بناء بيته اجلديد وفقا لوصية أمه
 ينم  بعد الذي حصل  على اإلتباع واإلذعان وعدم العناد. "خلف" أن فعل

من خالل ما وقع لعنيد فإن ذلك جيعل الطفـل يقتـدي بـه, وبالتـايل يعـرف مفهـوم الواجـب واملسـموح بـه و      
لتغيـري الـذي فـإن شـكلنة احلسـابات تأخـذ بعـني االعتبـار حالـة العـامل وا" واملرفوض واحملظور؛ وعندما يفعـل ذلـك

ــــار فعــــال خبصــــوص القواعــــد األخالقيــــة أو  ينجــــّر عنهــــا بفعــــل عمــــل الفاعــــل أو حســــابات تأخــــذ بعــــني االعتب
, ويعــرف بأنــه قــام بانتهــاك وصــية األم مــن خــالل مــا قابلهــا مــن جــزاء جــرّاء عــدم االلتــزام هبــا؛ أي 13"القانونيــة

 "عنيـد" وفعل آخر  بني فعل الثعلب ومـا فعـلوتصبح العالقة ليست بني فعل ، بالقانون األخالقي واالجتماعي
تنبـئ كـل جنايـة بـاجلزاء الـذي تلزمـه  :بعبـارة سـيميائية السـلوك" بل بني االعرتاف بانتهاك التزام واحرتام آخـر, أو

 .  14"وتستلزمه
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ت إىل معرفــة ضــمــا حــدث لألرنــب الصــغري كــان عالمــات دالــة مت فهمهــا كمــا ينبغــي مــن قبــل الطفــل, وأفو    
ووجـوب االعتمـاد علـى الـنفس, وملـا قالتـه األم. فالتجربـة ، لسـنن االجتمـاعي واألخالقـي لسـلوك العنـادأفضل با

مــن حتديــد األول لســلوك أخالقــي وعلــى فهــم الثــاين  "عنيــد" االجتماعيــة والفعليــة هــي الــيت مكنــت األم واالبــن
مل يكـن مقتنعـا بـه وهـي وصـية ووجوب التحـول مـن سـلوك إىل آخـر؛ ممـا كـان مقتنعـا بـه إىل مـا ، لذلك السلوك

العـرف االجتمـاعي املـرتبط باحليـاة و األم, واستنادا إىل ذلك يشكل مـا قالتـه األم كفـاءة فكريـة مصـدرها التجربـة
فعـــل ) الكفـــاءة الفكريـــة الـــيت تشـــرع معرفـــة الّصـــح تـــؤدي بـــدورها إىل أداء خـــاص" العامـــة لعـــامل األرانـــب؛ وتلـــك

وتفسريه الوصية وفهمها واإلقالع عـن السـلوك  "عنيد" من قبل 15"احلكم يؤدي إىل الفعل الفكري أي (تفسريي
 السابق.

كل ذلك يكشف عن التناقض احلاصل بني فكر الكبري وتصوراته, وفكر الصغري وقناعاته فال تطابق و     
أؤمن أنا اليوم أصبحت عجوزا وال ميكنين أن ": بني املوضوعات من حيث املنظور والتصور؛ فقد قالت األم

؛ فالضحك كان عالمة دالة 16"أنا ال أفهم هذه الفلسفة يا أمي :لكما كل ما حتتاجانه... فضحك عنيد وقال
على االستهزاء, وخيفي سلوك الالمباالة, ويعترب ما قالته األم فلسفة ليس يف مقدوره فهمها واألمر بالنسبة إليه 

 أهون من ذلك.
منظوران وتصوران خمتلفان للسلوك الواحد  "عنيد" الذي قام بهينتج عن ذلك بناء على االستدالل و     

من وجهة نظره شيئا ال قيمة له, وفعال ال  "لعنيد" يكون الصحيح خطأ والعكس؛ ففي البداية كان توجيه األم
جيب فعله, وأن أمه قد تكون خمطئة لذلك ضحك من قوهلا, وأنه على صواب فلم يقم ببناء بيت جديد 

 هاية أن تصرفه كان خطأ وأن األم كانت على صواب. ليكتشف يف الن
هذا ما جيعل الشيء غري املعلوم عند الطفل معلوما, واستنادا إىل ذلك فإنه كلما اختلفت مقومات و     

 "عنيد" تفسري األشياء اختلفت معها االستنتاجات وحتولت إىل براهني دامغة, ليتشكل للطفل من وراء فهم
مفهومه وتصوراته عنه قناعات جتعله هو اآلخر يقلع عن مثل هذا السلوك مصداقا ملا بطالن سلوك العناد و 

 جتيء به املنظومة االجتماعية واألخالقية من سنن وقوانني. 
بذلك يتحقق كيـان جديـد وتتشـكل مفـاهيم وقناعـات جديـدة مـن خـالل وجـود جديـد يف مسـتوى الفعـل و    

 مــن "عنيــد" مســتوى الداللــة والرمــز اللغــوي, وملــا قالتــه األم وقالــه اخلــاص بالــذات, وفهــم وجــود آخــر للوصــية يف
وبنــاء علــى ذلــك تشــكلت املنظومــة األخالقيــة لتصــبح عبــارة عــن نظــام مؤسســايت ، "أنــه أدرك قيمــة النصــيحة"

خــاص بالطفــل وبإلغــاء تصــور مــا عــن الشــيء يكــون ذلــك كافيــا إلخراجــه مــن صــورة إىل صــورة أخــرى مل يكــن 
 ويدركها جيدا.الطفل يتصورها 

ومــا حــدث لــه تتشــكل لديـه القناعــات, وتتحــدد لــه الواجبــات  "عنيـد" مـن خــالل قيــاس الطفــل لتصــرفاتو     
وإرادة األفعــال والتحــول مــن قــيم إىل أخــرى, ومــن فعــل إىل آخــر, ويكتســب بــذلك إرادة الفعــل واإلقــالع عــن 
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األشياء واملوجودة يف القصـة ميكـن الكشـف عنهـا وتبيّن ما كان مرفوضا لديه, وهذه التقابالت يف تصور ، قناعة
مــــن خــــالل مربــــع القــــدرة ومربــــع األخــــالق, وذلــــك مــــا ســــيبني كيفيــــة التحــــول يف الســــلوك واالقتنــــاع بالقــــانون 

   املؤسسايت.
يف حال من عدم إرادة الفعـل, وذلـك  بعـدم حفـر بيـت جديـد,  "نصيحة أم" يف قصة "عنيد" فقد ظهر األرنب
الـيت وقعـت لــه مـع الثعلــب؛ فإنـه حتـول إلرادة الفعــل بقبـول النصــح ليصـبح لـه كيــان نقـيض ملــا  ومـن بعـد احلادثــة 

فهــو ال يفعــل وال يريــد أن يفعــل؛ ال يســتمع إىل النصــيحة فــال جيــدد البيــت, وال ينفــذ مــا ُنصــح بــه ، كــان عليــه
ليــه مل يــتمكن مــن فيجــد نفســه عــاجزا أمــام الثعلــب حــني حاصــره يف الغــار, وحــني أراد الفعــل بعــد أن أجــرب ع

الفـرار, ومـا بذلـه مـن جهـد وسـرعة, ولكـن الثعلـب "عنيد"حتقيق ما أراده والتخلص من الثعلب من خالل حماولة
حلق به ألن البيت كان له باب واحد, وهذا يدل على رغبة الفاعل يف الفعل ولكن ال يقدر على حتقيقـه, وهنـا 

الــتمكن, ويتجلــى ذلــك يف مربــع القــدرة علــى الفعــل مــن يكــون حمكومــا بــني الســعي وحماولــة الفعــل, وبــني عــدم 
 :, على النحو التايل17عدمها

تكــون فيهــا القــدرة علــى الفعــل, وتكــون البدايــة باختيــار  :يوضــح هــذا املربــع وضــعيتني خمتلفتــني؛ الوضــعية األوىل
ام بالفعــل واملثــابرة الفعــل املناســب, وذلــك يــؤدي بالفاعــل إىل االقتنــاع بفعلــه, وبتقريــر مصــريه, والســعي إىل القيــ

 عليه, ويقع يف هذا الركن فعل تشييد البيت وتنفيذ الوصية.
يكـون فيهـا اخلضـوع, ويؤطرهـا يف الغالـب االتكـال والتكاسـل أو اخلـوف أو العنـاد,  :أما الوضعية الثانيـة        

 و فرض قيودفعدم إرادة الفعل جتعل القدرة يف موضع الالفعل, ومن خالل إلغاء الذات إلرادهتا, أ

عليهــا, وبتعطيــل القــدرة, وشــل حركــة الفعــل يصــبح الفاعــل يف حــال مــن الالقــدرة ومــن الالفعــل, ويقــع يف هــذا  
 الركن فعل عدم جعل بابني للبيت, وعدم تنفيذ الوصية.

فيصـبح املهـم بالنسـبة ، هكذا يتم تعرف األطفال على املسؤولية بـرؤيتهم الفاعـل يتحمـل مسـؤولية أفعالـهو      
 "لعنيــد" للفاعــل والطفــل هــو البحــث عــن موضــوع القيمــة, واختــاذ مــا يكــون مناســبا للمواقــف, وذلــك مــا حصــل

فقد قام الثاين بتجديد بيته وبتنفيذ النصيحة, يف حـني بقـي األول بالبيـت  "نصيحة أم" يف قصة "مطيع" وألخيه
 ."مطيع" ا قام به أخوهالقدمي ومل ينفذ الوصية؛ فعرضه ذلك للخطر؛ وكان األجدر به أن يقوم مب
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ليكــون مســعى امللفوظــات الســردية خلــق معــادالت موضــوعية لــدى الفاعــل بدفعــه مــن جهــة إىل اإلقــدام       
علـى الشـيء, ومـن جهـة أخـرى إبعــاده عـن آخـر, ويصـادف ذلـك عنـد الطفــل مـا يشـجع قدراتـه النفسـية فيغــري 

ويكّون ذاته, وميّكنه ذلـك مـن اختـاذ القـرار, واإلقـدام علـى الفعـل بعـد التأكـد مـن صـحته, واخلضـوع ملـا ، سلوكه
أثبتتــه جتربــة الكبــار, واإلقبــال علــى نصــائحهم وتوجيهــاهتم, وبالتــايل مــا أقرتــه الســلطة االجتماعيــة واألخالقيــة, 

 والتخلي عن كل ما هو خالف ذلك.         
مـــن ســـلوك أخالقـــي واجتمـــاعي مـــن خـــالل التحـــول يف املكـــان وهندســـته؛ أي  "عنيـــد" قـــد كـــان حتـــولو       

االنتقـــال إىل بيـــت أخيـــه؛ إىل بيـــت ببـــابني ولـــيس ببـــاب واحـــد, وكـــان ذلـــك مصـــحوبا بتحـــول يف الطبـــاع وفهـــم 
 أنــه" للنصــيحة, أي مــن الــرفض إىل القبــول, ومــن عــدم االلتــزام إىل االلتــزام مبــا هــو مؤسســايت؛ فقــد أقســم ألخيــه

, وبنـاء علـى ذلـك فـإن االنتقـال يف املكــان 18"أدرك قيمـة نصـيحة أمـه وسـوف يتخـذها درسـا ومنعرجــا يف حياتـه
بيــت ببــاب ضــد )يــؤدي إىل االنتقــال يف القــيم واملواضــيع, ويؤســس ذلــك ملقابلــة علــى صــعيد الداللــة األساســية 

لتنفيـذ إىل التنفيـذ, ومـن العنـاد إىل فينتقـل مـن عـدم ا "عنيـد" , وعلى صعيد اخلطاب انتقـال األرنـب(بيت ببابني
بتجديــده البيــت وتنفيــذه الوصــية, ومــن خــالل معرفــة تصــرفات كــل منهمــا  "مطيــع" الطاعــة الــيت حتلــى هبــا أخــوه

جليـــد  éthique catégorie19ميكــن توزيـــع ذلــك علـــى النحـــو التــايل باالعتمـــاد علـــى حمــور التصـــور األخالقـــي 
 :وسيء

يـــتم تقدميـــه مـــن خـــالل  -الـــذي يركـــز عليـــه املختصـــون يف قصـــص األطفـــال-فهـــذا التصـــور للســـلوك األخالقـــي 
نصــيحة ختفـــي وراءهــا قيمتـــني أخالقيتــني, ومـــن خـــالل الفعــل تتحـــدد املســؤولية, ليـــتم تــرجيح القيمـــة األحســـن 
واألفضل بالنسبة للطفل, وذلك ما جيعـل الفاعـل يف قصـص األطفـال يف كثـري مـن األحيـان ينتقـل مـن حـال إىل 

 من طباع سّيئة إىل أخرى جيدة. "عنيد" ة أو خمتلفة, كتحولأخرى مغاير 
 
 
 :خاتمة 
إن الذي سبق يكشـف عـن النظـام املؤسسـايت, ومـا يفرضـه مـن منطـق أخالقـي أو اجتمـاعي ووجـوب تطبيقـه,  

لكـل سـلوك, وبـذلك تنبـئ   وأن عدم االمتثال له يعرض صاحبه للخطر اجلسيم؛ وهذا يعين وجود جزاء وعقاب



سالم حييعبد ال                                                        تعديل سلوك الطفل مقاربة سيميائية لقصة نصيحة أم لعمر جيدة.      
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, وأثر ذلك يف حتديد السلوك وتشـكيل املفـاهيم, وهكـذا يتخلـى الطفـل اجلزاء الذي تلزمه وتستلزمهكل جناية ب
 عن السلوك الذي يرفضه العرف واألخالق وتتشكل لديه القناعات واحلدود.
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 األحياء في التجمعات الحضرية الجديدةجمعيات 
دراسة ميدانية بالتجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي قسنطينة

 
 رشيدي السعيد
 جامعة قسنطينة

  :امللّخص
التجمعات هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي مجعيات األحياء يف 

 مع إبراز طبيعة عالقاهتا وأمناط تفاعلها. ، باإلضافة إىل الوظائف اليت تؤديها، احلضرية اجلديدة علي منجلي
وخلصت الدراسة إىل أن مجعيات األحياء يغلب عليها العنصر الرجايل من فئة الكهول الذين لديهم استقرار 

، وهي يف الغالب هلا مهام خدماتية خريية ومطلبية، اجتماعي واقتصادي وإن كان مستواهم التعليمي متوسط
 مع اتصافها بالسطحية يف جمملها وحتكم املصاحل الشخصية فيها.  ، نتج عنها تعدد عالقاهتا

  
Abstract:  

The objective of this study is to reveal the features of social characteristics of city 

association’s delegates in the new urban agglomeration ALI MENDJLI, in addition to 

their functions. It also aims to show the nature of their interrelation ships and their kinds 

of interaction.  

The study ends in, city associations consist mainly of elderly men who are socially and 

economically stabilized and have average educational level.  They often have services, 

charity, and petition roles that lead to many superficial relations which are governed by 

own interests.  

 مقدمة
، وإن كانت ختتلف من حيث طبيعة تكوينهامن مميزات اجملتمع احلديث وجود كم هائل من اجلماعات      

أساليبها وأهدافها فإهنا تشرتك يف حماولة حتقيق أكرب قدر من متطلبات وحاجيات أفرادها ، وسائلها، عالقاهتا
وهذا باعتبارها وسيلة لتحقيق  ، وذلك من خالل قيام جمموعة ثابتة من املبادئ والقيم واملعايري وتقسيم للعمل

وأهنم يقومون به عند وجود ، باعتبار أن للبشر ميال حنو االجتماع، الجتماعية والفرديةكثري من األهداف ا
على سلوكهم من اجل  وقبول قيود، وهذا ببذل اجلهود وتقدمي التنازالت، منافع متوقعة ومشرتكة فيما بينهم

 احلصول على مبتغاهم. 
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وظهور التعددية وقانون  0100مع التحوالت اجملتمعية اليت مر هبا اجملتمع اجلزائري وخاصة أحداث أكتوبر و   
برزت إىل الوجود العديد من اجلمعيات االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية وحنن جند مجعيات  0./11

 ات الوصية.بني السكان واجله األحياء هذه من بينها وذلك باعتبارها مهزة وصل
فالتجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي عرفت العديد من مجعيات األحياء ويف مرحلة وجيزة من      

وأسباب انتشارها هبذه ، وشدت إليها االنتباه من قبل الكثري من املهتمني متسائلني عن جدواها، إسكاهنا
هيئ لنا سبل  5حيث أن تواجدنا يف هذه التجمعات احلضرية اجلديدة بعلي منجلي الوحدة اجلوارية ، الكثرة

حيث شكل عدم إجناز األهداف وكثرة املناوشات واملالسنات ، معايشة نشاطاهتا وردود األفعال اجتاهها
تذمرا كبريا وعدم رضا  ألجل ذلك سجل، الكالمية أمام باب احلي اإلداري بني ممثلي اجلمعيات مظهرا مألوفا

 !؟اجلميع فأين يكمن اخللل يا ترى
  ؟ما هي طبيعة عالقات مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي -
 ؟ما نوع تفاعل مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي -
 ؟ما هي أيضا األسس واخللفيات اليت تقوم عليها هذه العالقات -
  ؟األحياء معياتما هي الوظائف اجلديدة جل -

 :من أهم األسباب اليت دفعت لدراسة هذا املوضوع ما يلي :أسباب الدراسة
وترقية األحياء وسكاهنا. ، وهذا من خالل مسامهتها يف حتقيق االستقرار، األحياء معياتأوال الدور الفعال جل

، األحياء هذه ملثل هذا السلوك واملتمثل يف عدم التفاهم اتمجعيوثانيا اعتقاد الباحث أن هناك أسباب تدفع 
  وعدم اجناز األهداف املسطرة.

التعرف على مجعيات  وهو، عليه تربز أمهية هذه الدراسة من خالل ما حتاول الوقوف :أهمية الدراسة
عموما حيث نص املشرع وتنبع كذلك أمهية الدراسة من األمهية اليت توليها الدولة للحركة اجلمعوية ، األحياء

، اجلزائري على اشرتاك أفرادها يف تسخري معارفهم ووسائلهم من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين
الثقايف والرياضي. ومما يزيد يف أمهية هذه الدراسة؛ الدعوة اليت أثارهتا  ، الرتبوي، الديين، العلمي، االجتماعي

 ول التحوالت الراهنة اليت متر هبا اجلمعيات. كثري من الدراسات واملقاالت الصحفية ح
ألي حبث علمي جاد أهداف يسعى للوصول إليها من خالل الكشف عن احلقائق اليت  :أهداف الدراسة

، أو أهداف علمية تساهم يف وضع تصور حول وقائع الظاهرة أو موضوع البحث، ترتبط بانشغاالت اجملتمع
حماولة  :لها وعليه فإن هذه الدراسة هتدف إىل حتقيق مجلة من الغايات وهيوتتبع مسارها وحماولة التنبؤ مبستقب

الكشف عن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة وكذلك 
 والوقوف على طبيعة عالقاهتا وأمناط تفاعلها. ، حماولة معرفة وحتديد دور مجعيات األحياء
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I  تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 
وهذا ما ذهب إليه روسو الذي ، اجلمعيات هي يف األساس جزء من اجملتمع العام هذه :األحياء جمعيات   3

وتعترب مجاعة اجتماعية  1.(جزء من جمتمع قائم حبد ذاته)أكد أن هذه اجلمعيات هي جمتمعات جزئية 
اليت و ليس على الواجباتو واملبنية على النشاطات االجتماعية، متكونة من ثالثة أو أكثر من األفراد باعتبارها

إذا حدث  2وأغلب الناس ينتمون إىل أكثر من مجاعة اجتماعية.، تساعد الناس على تنمية هويتهم وذواهتم
تنظيم اجتماعي يعكس " أهناكما ينظر إليها على   3"ه.االندماج ميكن حتديد درجت بينهم طراز حمدد من

وأن هذا اهلدف يعكس حبد ذاته نوع من ، بداخله نوع من التفاعل االجتماعي قصد حتقيق هدف معني
اجلزائري  وكذا القانون 5املنشأ للجمعيات يف فرنسا، 1010جويلية0وتناوهلا قانون 4"اإلرادية بني هؤالء األفراد.

املعمول هبا وجيتمع يف إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على  اتفاقية ختضع للقوانني" انطالقا من كوهنا
وعلى ذلك يتحدد مفهوم مجعية احلي يف دراستنا هذه على أساس كوهنا  6"أساس تعاقدي ولغرض غري مربح.

وتتكون من عدد من األفراد تربط بينهم عالقات اجتماعية وعلى ، وحدة اجتماعية مستقلة حتكمها القوانني
 قصد حتقيق أهداف مشرتكة.، ي ولغرض غري مربحأساس تعاقد

جمتمع له مقومات اجملتمع " مصطفى إىل اعتبارها أمحد تذهب مرمي :الجديدة تجمعات الحضريةال – 2
أنشئ من خالل إرادة سياسية ، قتصادية والسياسية الالزمة لبقائهجتماعية واإلالقدمي من حيث بناء النظم اإل

وذلك للتغلب على املشاكل اليت طرحها اجملتمع ، اقتصادية واجتماعية يف احملل األولخمططة لتحقيق أهداف 
يف موقع  أكل جتمع بشري ذي طابع حضري ينش" هي اعتبارها كما يذهب املشرع اجلزائري إىل 7"القدمي.

خال أو يستند إىل نواة أو عدة نوى سكنية موجودة وهي تشكل مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري مبا 
على أننا يف دراستنا هذه سنأخذ بالتعريف الذي جاء به  8"يوفر من إمكانيات التشغيل واإلسكان والتجهيز.

 ن جديدة وإمنا هي جتمعات حضرية جديدة فقط.باستثناء كوننا ال ننظر إليها على أهنا مد، املشرع اجلزائري
ظهرت فكرة إنشاء التجمعات احلضرية اجلديدة هذه يف  :التجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي  1

تقع "و 9الذي يشمل قسنطينة الكربى. 2010 لسنة PUDإطار توجيهات املخطط العمراين الرئيسي 
على سطح عني الباي هذا األخري يقع إىل جنوب قسنطينة حبوايل  التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي

 2موزعة على 10"كلم بالنسبة إىل وسط املدينة... ومتموضع على سطح بلدييت اخلروب وعني السمارة.  .0
أحياء رئيسية مقسمة هي األخرى إىل وحدات جوار. ووجهت إىل تنظيم توسع التجمعات املشكلة فقسنطينة 

 11"ن املشاكل واليت مل يوجد هلا حل إال من خالل خلق مدينة تابعة كبريةتعرف عدد كبريا م
 
 
II  اإلجراءات المنهجية:    
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هذا البحث املنهج الوصفي باعتبار أن الدراسة استطالعية استكشافية وصفية  يف استخدم :المنهج - 3
األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة  مجعياتهتدف إىل استكشاف ووصف طبيعة العالقات القائمة بني 

 علي منجلي وكذا أمناط تفاعلها.
األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة تستند يف معرفة  مجعيات :إن هذه الدراسة املوسومة ب :العينة - 2

 وممثلي اجلهات الوصية إىل معياتاألحياء يف هذه التجمعات احلضرية إىل رؤساء هذه اجل مجعياتعالقات 
ونظرا لصعوبة القيام بالدراسة امليدانية على كافة جمتمع البحث فإنه ، جانب ساكين هذه التجمعات احلضرية

 :ومن هذه املنطلقات مت استخدام نوعني من العينات، مت اختيار عينة من هذا اجملتمع
حيث  (العمدية) اعتمدت هذه الدراسة يف جزئها األول على العينة القصدية :(العمدية)  العينة القصدية -أ

حيث ، متحورت دراسة هذه الفئة حول حاالت حمددة عمديا وبطريقة مقصودة حتقق الغرض من الدراسة
اختريت العناصر القيادية ألهنم األقدر على تصور وبلورة طبيعة هذه العالقات اليت تربطهم بغريهم من 

وذلك حبكم املعايشة واملسامهة يف خلق وتوجيه هذه العالقات. وباإلضافة إىل أقدميتهم ، ت األخرىاجلمعيا
وكذا لكون رؤساء اجلمعيات وكذا ممثلي اجلهات الوصية ميثلون ، ومدى مسامهتهم يف تأسيس هذه اجلمعيات

ومتثلت هذه  (املقابلة)يانات فئة صغرية يف جمتمع الدراسة الشيء الذي جعلنا نطبق عليهم كلهم أداة مجع الب
، األمل، ممثلة يف رئيس مجعية الوفاقعلي منجلي  5بالوحدة اجلوارية املعتمدة  رؤساء اجلمعيات الستةالعينة يف 

 املستقبل.، الوئام، اإلخالص، فسحة األمل
لدينا مندوب  5بالنسبة ملمثلي اجلهات الوصية الذين هلم عالقة بنشاط مجعيات األحياء بالوحدة اجلوارية و   

القطاع احلضري وعضوي جلنة الشؤون االجتماعية ورئيس مكتب اجلمعيات مبديرية التنظيم والشؤون العامة 
 املتعددة الرياضات.  للوالية باإلضافة إىل مدير دار الشباب عز الدين جمويب ومدير القاعة 

أما دراسة الفئة الثانية فقد متحورت حول دراسة حاالت حمددة من ساكين  :العينة العشوائية المنتظمة -ب 
هذه التجمعات احلضرية اجلديدة بطريقة عشوائية منتظمة للحصول على معطيات عامة حول طبيعة العالقات 

امليدان ميكنهم من اإلطالع على بعض املعطيات واخلفايا على اعتبار أن تواجدهم يف ، بني هذه اجلمعيات
أخدنا وقد ، اليت ميكن أن ال يطلع عليها رؤساء اجلمعيات وممثلي اجلهات الوصية حبكم انشغاهلم املستمر

ساكن.  2120والبالغ عددهم  5مفردة من جمموع ساكين الوحدة اجلوارية  012وهو ما يعادل  %5,. نسبة
 منا للمقارنة بني إجابات كل من اجلهات الثالث.وهذا يف حماولة 

إن الغرض من الدراسة هو الكشف عن طبيعة العالقات وأمناط التفاعل بني مجعيات األحياء  :األدوات - 1
 :فإن طبيعة املوضوع وأهدافه فرضت علينا استخدام األدوات التالية

وقد مت استخدامها ألهنا  12"الذي ندرسه. عبارة عن معاينة مباشرة ألشكال السلوك"هي :المالحظة - .33
 5إذ مسحت لنا عند النزول إىل امليدان وإجراء الدراسة االستكشافية بالوحدة اجلوارية، كانت أمرا ضروريا



 رشيدي السعيد                                                                               األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدةمجعيات 
 

 
 02                                                01العدد                                       العلوم االجتماعية         و  جملة اآلداب

إىل انتخابات اجمللس الوالئي وترشح أعضاء مجعيات أخرى  معياتمالحظة ترشح اثنني من رؤساء هذه اجل
يف اجملالس البلدية خاصة ببلدية اخلروب. إىل جانب تركيز هذه اجلمعيات على الدور االجتماعي اخلريي عن 

جتدر اإلشارة إىل أننا و  طريق توزيع قفة رمضان وتوزيع األلبسة واألدوات املدرسية على احملتاجني. هذا
املالحظة باملشاركة من خالل حضورنا للقاء تقييمي خاص باملخطط األزرق ، ملالحظة بنوعيهااستخدمنا ا

وكذا عملية توزيع وصوالت الرحالت ملمثلي األحياء السكنية والحظنا ردات  2111لبلدية اخلروب لسنة 
اء وعدم الرضا الفعل سواء أثناء اللقاء التقييمي أو أثناء معرفة حصة كل حي من الرحالت وظهور االستي

، فباإلضافة إىل مالحظة األدوار اليت يؤدوهنا، وذلك من خالل املالحظة بغري املشاركة يف العملية الثانية
كما قمنا بتسجيل املالحظات اخلاصة ،  الحظنا أيضا صالهتم وتفاعالهتم مع بعضهم ومع اجلهات الوصية

مما يساعدنا هذا على حتليل اإلجابات ، ت أثناء احلديثباهليئة اخلارجية ومالمح الوجه وردود الفعل واالنفعاال
املعطاة وإعطائها معناها وبعدها احلقيقي. ولإلشارة فإن عملية املالحظة متت على مراحل ويف فرتات متتالية 
حيت ارتبطت أوال باختيار موضوع البحت من خالل مالحظاتنا للمالسنات واملناوشات الكالمية بني 

عيات األحياء على درجة اخلصوص عند مدخل احلي اإلداري علي منجلي مث ارتبطت اجلمعيات عموما ومج
املالحظة بعد دلك باألنشطة اليت تقوم هبا اجلمعيات من جهة واجلهات الوصية من جهة ثانية ويف مناسبات 

 معينة.
أداة من األدوات  إبراز اجلوانب اليت ميكن أن تفيد فيها كل" وجتدر اإلشارة هنا إىل أن :المقابلة - .23

، عبارة عن حمادثة موجهة يقوم هبا فرد أو عدة أفراد آخرين" عملية مهمة باعتبار أن املقابلة هي 13"املختارة
واالستعانة هبا على التوجيه ، الستخدامها يف حبث علمي، وهدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات

ولذا فقد عمد الباحث إىل استخدام مقابلة نصف موجهة من خالل مقابلة كل من  14"والتشخيص والعالج.
باإلضافة إىل مقابلة ممثلي اجلهات الوصية الستة. وفق دليل ، 5رؤساء جلان األحياء الستة بالوحدة اجلوارية 

ممثلي  مقابلة مستوحى من أسئلة البحث ومقسم إىل ستة حماور رئيسية موجه لرؤساء اجلمعيات وآخر إىل
  اجلهات الوصية بنفس احملاور مع تغيري يف توجيه األسئلة.

حيث الحظنا يف بداية األمر التخوف الظاهر من هويتنا وطبيعة عملنا مث لوحظ بعد ذلك التخوف     
والتهرب من بعض األسئلة وخاصة السياسية منها كما الحظنا تفاعلهم واندفاعهم يف الكالم عند احلديث 

 عن امليزانية وعالقتهم مع اإلدارة.
عضو جلنة الشؤون االجتماعية فاملالحظ انه أجاب بارتياح أما خبصوص اجلهات الوصية وخاصة منهم     

مع تكلمه يف بعض األحيان بنرفزة خاصة عندما تتطرق للضغوط اليت مورست عليه من قبل اجلمعيات 
والسكان خاصة مبناسبة قفة رمضان وشكاوى السكان املتكررة واملتواصلة وعدم متكنه من مغادرة مكتبه 
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تاجني واملتذمرين حيث تطلب األمر استدعاء الشرطة كم من مرة إلبعادهم عن بسبب العدد الكبري من احمل
 وذكر لنا أنه حىت رئيس مجعية معينة تعرض للضرب بسبب عدم إدراج أحد املشتكني يف القائمة. ، املدخل

فعلى ضوء ، تعد االستمارة أداة أساسية من أدوات مجع البيانات يتطلبها البحث امليداين :االستمارة - 1.3
فقد احتوى االستبيان على عدة أسئلة متضمنة يف ستة حماور موجهة ، السؤال احملوري للدراسة وأهدافها

مبجمعاهتا السكنية اخلمسة. وقد قام الباحث على إثرها بتجريبها على عينة صغرية  5لسكان الوحدة اجلوارية
 له أن بعض األسئلة مل تكن واضحة فتم إذ تبني، تتكون من مخسة أفراد وهذا لقياس درجة وضوح األسئلة

 تغيري األلفاظ وخاصة لفظة جلنة حيكم إىل جلنة احلي.
III - نتائج الدراسة ومناقشتها: 
وكان ، األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي قسنطينة معياتهذه الدراسة اهتمت جب    

وكذا وظائفها  معياتاالجتماعية ملمثلي هذه اجلاهلدف من الدراسة هو الكشف عن مالمح اخلصائص 
فإنه ومن هذا املنطلق وضعنا تساؤالت وحناول اآلن اإلجابة ، باإلضافة إىل طبيعة عالقاهتا وأمناط تفاعلها

وفيما يلي النتائج املستخلصة من ، عنها من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها من بيانات الدراسة امليدانية
 . هذه الدراسة

األحياء  مجعياتإن الفئة العمرية السائدة يف تشكيلة  :جمعياتمالمح الخصائص االجتماعية لممثلي ال  3
يف التجمعات احلضرية اجلديدة بعلي منجلي هي من فئة الكهول وترتبط بطبيعة السكان املرحلني إىل هذه 

ذلك أن عامل السن له دور كبري يف حتديد مطالب وأهداف واحتياجات األفراد وتوجههم إىل العمل ، األحياء
األحياء هم من الرجال وهو ما  مجعياتالتطوعي يف مجعيات األحياء. وباإلضافة إىل ذلك فإن جمموع رؤساء 

اس أنه عمل رجايل األحياء على أس مجعياتيدعم خصوصية ذهنية الفرد اجلزائري والذي ينظر إىل عمل 
وهو نفس االعتقاد السائد عند النساء املستجوبات من ، حبث وهو من اختصاصاته اليت ال تنازعه فيها املرأة

، األحياء وال يعرفن حىت أهنا موجودة معياتالسكان عينة الدراسة ذلك أن أغلبيتهن ال يعرفن وال يسمعن جب
 أكثر. حبكم أهنن منشغالت باألمور املنزلية الداخلية

ذلك ، األحياء يتطلب االستقرار االجتماعي ويف مقدمته الزواج مجعياتإىل جانب هذا يتضح أن نشاط و   
مث بعد ذلك يستمر يف حتقيق ، أن اإلنسان يبدأ بتحقيق حاجياته الضرورية أوال من مأكل ومشرب ومسكن

وهو األمر الذي ذهب إليه ، الرب واخلري حاجياته الكمالية من الرغبة يف املكانة ويف حتقيق الذات إىل أعمال
وتعمل كمحرك ، إذ استند يف نظريته على أن هناك جمموعة من احلاجات اليت يشعر هبا الفرد أبراهام ماسلو
وقسم احلاجات اإلنسانية إىل مخس جمموعات رتبها على شكل هرم وتدرجت من احلاجات ، ودافع للسلوك

اجات األكثر إحلاحا إىل حاجات حتقيق الذات يف قمة اهلرم وهي الفسيولوجية يف قاعدة اهلرم وهي احل
وهذا االحتياج يؤثر على ، فاإلنسان بالنسبة له كائن يشعر باحتياج ألشياء معينة 15احلاجات األقل إحلاحا.
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وان هذه احلاجات ال بد من إشباعها إذا أردنا إحداث تغيري أو تأثري يف سلوك الفرد أو دفعه حنو ، سلوكه
  16تقدم والتطور.ال

من جهة أخرى يتضح لنا أن املستوى التعليمي للسكان يف هذه التجمعات احلضرية اجلديدة هو املستوى     
وبالرجوع إىل رؤساء مجعيات ، وهو ما يتناسب والوضعية االجتماعية واالقتصادية هلذه األحياء، املتوسط

 األحياء واملتأتية من هذه األحياء نفسها جند أن املستوى التعليمي هو االبتدائي. 
إنه ليس من نافلة القول أن األفراد الذين لديهم استقرار اجتماعي واقتصادي هم الذين يقومون بالنشاط و   

ط تطوعي قائم أساسا خلدمة احلي وسكانه ذلك أن هذا النشاط هو يف حقيقته نشا، األحياء مجعياتيف 
، ومن مث فليس من املعقول أن يقوم به احملتاجون أنفسهم والذين هم يف أمس احلاجة إىل العون واملساعدة

 ومل يبقى إذا إال أن تقوم به الطبقة املتوسطة. ، ولكنه يف نفس الوقت ال يقوم به األغنياء
، األحياء ومن خالل كل ما طرح ال يرقى إليها شك مجعياتإن أمهية   :األحياء جمعياتدور وأهمية   2

حىت تؤدى عملها على أكمل  17ذلك أن املشرع اجلزائري تناول اجلمعيات وتطرق إىل ضرورة حتديد أهدافها.
ذلك أن اجملتمعات العصرية تتميز بوجود أكثر لظواهر التجمعات أين التنظيمات االجتماعية تلعب ، وجه

فمن خالل الدور   18دودة واليت ختتلف وحتدد على حسب نوعية وساطتها بني احلكومة والسوق.أدوارا حم
، الذي يتصوره املبحوثني من عينة الدراسة تتضح أمهية دور مجعيات األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة

التنظيم والتوعية ، قيةففي حني جند رؤساء اجلمعيات يعطوهنا أمهية كبرية انطالقا من كوهنا تعمل على الرت 
جند اجلهات الوصية تنظر إليها على أساس أهنا تعمل على التكفل باالنشغاالت وتقدمي ، للحي وسكانه

جند وأن السكان يذهبون إىل كوهنا خدماتية خريية ، االقرتاحات والتعاون على تنفيذها باعتبارها مهزة وصل
 ومطلبية.

احلي تبعا  مجعيةهذا وإن اختلفت وجهات النظر بعد ذلك حول طبيعة اخلدمات املقدمة من طرف     
وكذا خللفيات التصور عن مجعية احلي ومهامها وكذا األدوار اليت تقوم ، معياتخللفيات املشاركة يف هذه اجل

الوصية وكذا عدم تقبل  وكل هذا يف ضوء قلة اإلمكانيات وعدم االستجابة من قبل اجلهات، هبا يف الواقع
ويف ضوء كل هذا جاء ، خاصة يف ظل تدين الوعي وطغيان املصاحل اخلاصة، األمر الواقع من قبل املواطنني

 الوظيفة االجتماعية مث الثقافية مث السياسية.  :اإلمجاع على الوظائف التالية وترتيبها على النحو التايل
اجلمعيات تسري وفق حمور الدعم واملساندة والتشجيع والتطوير  :عالقة جمعيات األحياء بالسكان 1

االجتماعي والسياسي والتنمية... وهذا يتطلب مسامهة األفراد داخل تركيبتها للمشاركة يف احلياة العامة بالنظر 
 وعليه فهذا القطاع... يضع كهدف أساسي الرفاهية والصحة 19.(جتمعاهتم)يف القضايا اليت تصيب جمتمعاهتم 

 وترقية املشاركة االجتماعية. (متطلبات الناس)اجليدة وراحة اجملتمع وهذا االهتمام باحتياجات الناس 
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وباالعتماد على الدور الذي أنشئت من اجله فإهنا تطبق مهمة التواصل بني الناس باالعتماد على قواعد 
 20الثقة والتبادل لالمتيازات.، ومبادئ اجملتمع مثل التضامن

احلي بالسكان تتحدد يف ضوء طبيعة األهداف احملددة سلفا واملسطرة من  مجعيةمجمل عالقة لذلك فو   
احلي  مجعيةعلى أننا نلحظ أن هناك إمجاع حول التعاون بني ، قبل الطاقم املسري ويف ضوء التشريع املعمول به

بني املصاحل املختلفة ولكن يف نفس الوقت هذا التعاون ال يلغي التعارض ، والسكان من قبل املبحوثني
احلي إال يف القليل  مجعيةذلك أن السكان من طبيعتهم حل مشاكلهم بأنفسهم وال يلجئون إىل ، لألطراف

ذلك أن أغلب ، احلي مجعيةوحىت هذا القليل النادر يف جممله له عالقة بشكل أو بأخر بأعضاء ، النادر
احلي بالسكان من  مجعيةولكنهم يعتقدون بأن عالقة  ،احلي مجعيةالسكان ال ميولون وال يشاركون يف متويل 

 املمكن أن تكون حسنة يف جمملها.
اجلمعيات الوسيطة تعد اآلن القوة  يذهب البعض إىل أن :عالقة جمعيات األحياء بالجهات الوصية 0

تعددية يف املوازية لسلطة وقوة الدولة فهي تعد مدارس للمواطنة واملسؤوليات االجتماعية وهي تعبري عن ال
إذا كان القرن العشرين ميثل اندثار " اجملتمعات احلرة فأحد املنظرين املعاصرين للمجتمعات املدنية قال

اجملتمعات املدنية من خالل اإلقصاء والتهميش فان القرن الواحد والعشرين هو إعادة بعث وإحياء هذه 
لكن هناك وجهات نظر خمتلفة واقل تأييد للجمعيات اليت تنتمي للثقافة السياسية للغرب.  "اجملتمعات املدنية

 (تفكيك)هذه املفهوم املغاير للجمعيات ناتج عن فكرة االهتمامات أو املصاحل اخلاصة اليت تؤدي إىل حتطيم 
لنظر هلذا املفهوم فإن اجلماعة واملسار الدميقراطي الذي من خالله جتسد االهتمامات واملصاحل العامة وبا

الدولة تكون ضد هذه اجلماعات الطموحة من املواطنني والذين يهدفون إىل حتقيق مصاحل خاصة على 
مع الدولة هي عالقة غري  (مبا فيه من مجعيات)هبذا احلال فعالقة اجملتمع املدين و  21حساب الصاحل العام.

نهما قابلة للزحزحة من وقت ألخر وفقا ملعامل احلقل مستقرة بطبيعة احلال وهي بالتايل متغرية واحلدود بي
 22السياسي الذي ينظم عالقة اجملتمع بالسلطة السياسية احلاكمة.

، األحياء باجلهات الوصية مرتبطة أساسا بامليول واملصاحل الشخصية مجعياتمن مث ميكن القول بأن عالقة و   
بينهما هو تعاون مناسبايت حبسب األنشطة املقامة واليت وأن التعاون املوجود ، وهي سيئة يف غالب األحيان

يف حني تتابع ، ومن مث يتبني طبيعة التنسيق املناسبايت القائم بينهم، هي يف جمملها بطلب من اجلهات الوصية
 وذلك من خالل، أنشطة املرافق اإلدارية املختلفة حبكم ارتباطها الوثيق باحلياة اليومية للمواطن معياتهذه اجل

وال توجد إمكانيات كافية هلذه ، ذلك أنه ال يوجد متويل، االتصال والتنبيه إىل مواطن القصور واخللل
وما هو موجود هو توجيه لألنشطة والربامج ألحياء معينة من حيث النظافة مثال حيث يتم الرتكيز ، معياتاجل

  على مراكز األحياء وترك األخرى.
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بادئ ذي بدء اجملتمع املدين مبا فيه من مجعيات هو جمال   :ب السياسيةعالقة جمعيات األحياء باألحزا  5
أوسع بكثري للنشاط اإلنساين من اجملال السياسي فهو يضم مجيع املؤسسات اليت يعرب األفراد من خالهلا عن 

وخبصوص عالقة مجعيات األحياء  23خارج جمال عمل احلكومة وبشكل مميز عنها.، مصاحلهم وقيمهم
األحياء يف التجمعات  مجعياتباألحزاب السياسية أمجع الكل على أنه من أهم الصعوبات اليت تواجه نشاط 

فالكل جيمع على ، احلضرية اجلديدة بعلي منجلي هو هذا اخللط بني النشاط اجلمعوي والنشاط السياسي
ياسية وإن كانت هذه العالقة بينة وواضحة للعيان يف معظم األحياء واألحزاب الس مجعياتوجود عالقة بني 

األحياء خيفي ميوله  مجعياتفالبعض من أعضاء ، األحياء عند البعض جندها مسترتة عند البعض األخر
حبيث خيفي ميوله اإليديولوجية ، السياسية ويظهر ميوله اإليديولوجية والبعض األخر على العكس من ذلك

 ة. ويظهر ميوله احلزبي
 مجعياتما ميكن مالحظته كذلك هو نفي وجود عالقة بني  :عالقات جمعيات األحياء فيما بينها  6

على أهنا يف ، يؤكدون وجود نوع من العالقة معياتوإن كان البعض من رؤساء هذه اجل، األحياء فيما بينهم
وإن مل تكن بني الكل ، األحياء مجعياتفالعالقة ما فيما بني ، جمملها سطحية حمكومة بالعالقات الشخصية

وعالقة ، فهي عالقة حياد أحيانا، إال أهنا موجودة على أرض الواقع وتكون حبسب الظروف، يف نفس الوقت
، وقد تكون عالقة تنافس بني البعض أو حىت عالقة صراع يف بعض األوقات األخرى، تعاون أحيانا أخرى

قة تعاون وتشاور وتبادل لوجهات النظر وتنسيق يف بعض ولكن يف الوقت نفسه توجد بني البعض منها عال
فاملعيار هنا هو املصلحة ، املتنافسة واليت ختتلف يف امليول السياسية واحلزبية معياتاألحيان وحىت بني اجل

 وفقط.
إن مالمح اخلصائص االجتماعية ملمثلي جلان األحياء يف التجمعات احلضرية اجلديدة علي منجلي  :الخاتمة

ثل يف مسات بارزة أمهها أن رؤساء هذه اجلمعيات هم من الذكور من فئة الكهول الذين لديهم استقرار تتم
 .(ابتدائي)اجتماعي واقتصادي أما عن مستواهم التعليمي فهو منخفض

وكذا ، كما بينت الدراسة امليدانية التنوع والتباين يف مفهوم املستجوبني وتصورهم ألدوار هذه اجلمعيات    
األهداف املنيطة هبا واملرجوة منها. ومع ذلك جاء تأكيدهم على الوظيفة االجتماعية هلذه اجلمعيات وكذا 

 طغيان املصاحل الشخصية.
فيما خيص عالقاهتا فالكل يؤكد وجود نوع من العالقة مع خمتلف األطراف يف حميط التجمعات احلضرية و   

باتية وحمكومة بالعالقات الشخصيةولكنها يف جمملها سطحية مناس ،اجلديدة
                                                           
1 Grey Hill, Rousseau’s theory of human association, (New York, Palgrave MacMillan, 

2006), p.45. 

2 Melanie Hammoud, define social groups, http://www.ehow.com/facts_5498978_defin-

group.html ehow, le 24/07/2010, 21.44h. 

http://www.ehow.com/facts_5498978_defin-group.html
http://www.ehow.com/facts_5498978_defin-group.html
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 األدوار الجديدة للمعلم من منظور المقاربة بالكفاءات.
 

 أمحيد حسينة .أ
 2 جامعة سطيف

 :ملخص المقال       
مهمة املدرس اجلديدة من منظور مقاربة التدريس بالكفاءات ال تقوم على ارجتال دروس ولكٌنها ترتكز     

كما تتطلب منه تغيريات ،  التعقيدو  وعلى بناء مشكالت متزايدة الرتكيب، تسوية سريورة التعٌلمو  على ضبط
التنشيط وتوجيه و  دور التخطيط وظيفته اجلديدة علىجوهرية يف هويته املهنية. فمن الطبيعي أن تقتصر 

 حتفيزهم بتوريطهم يف بناء تعلماهتم.و  املتعلمني
     Résumé: 

     la profession d’enseignant ne se limite plus à la détention du savoir mais après un 

riche requis socioculturel, et psychopédagogique ce dernier doit étendre et/ ou 

extrapoler  sa profession en aidant les élèves à construire   leurs savoirs afin  d’ installer 

leurs compétences par des stratégies adéquates à cette dernière approche (pédagogies: 

différenciée, du projet, et la résolution du problème).       
 

هذا يستدعي بالضرورة إثارة نقاش و  تسعى مناهج اإلصالح إىل ترسيخ كفاءات حقيقية لدى املتعلمني        
املتدخلني حول ا إلجراءات العملية املصاحبة لإلصالح على مستوى و  مستمر بني خمتلف الفاعلنيو  واسع

 اخل الفصول الدراسية لتحسني املردوديةاملتابعة دو  التقوميو  طرائق البناءو  التنفيذ من حيث العدة البيداغوجية
 حتقيق اجلودة يف املدرسة اجلزائرية.و 

لقد  دخلت مهنة التدريس مع تطبيق املقاربة بالكفاءات  طورا جديدا أقل ما يصطلح عليه هو عصر     
تواجه وضعيات ألهنا ، مهنة هلا عالقة مبهن اإلنساين" املالحظ أهٌنا، و املهنية أو إرادة متهني وظيفة التدريس

 .0"الشخصيو  اجتماعية معقدة ترتبط باملؤسسايت
عليه من ، لالضطالع مبهمته على أحسن وجهو  عامل جذب أو نفور للمتعلمنيو  فاملعلم يعترب قطب املدرسة

من جهة أخرى  إتقان الكثري من الكفاءات و  الغايات اليت تصبو إليهاو  جهة إدراك حتديات مدرسة اليوم
 الالصفية.و  املهنية الصفية

إذ ينبغي على املعلم إدراك الرهانات الكثرية اليت توجد املدرسة حتت رمحتها فاالقتصادي الذي يطالب    
البيداغوجي ، و متهينهو  والسياسي الذي يدعو إىل تعميم التعليم األساسي، براغمايتو  املدرسة بتقدمي تعليم نافع

 باحملتويات املعرفيةو  ة على مستوى عالقة املدرس مبتعلميهالذي ينادي بتغيري املمارسات التقليدية للمدرس
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دون إمهال الرهان ، معاجلة الثغراتو بالدعم    و  إجراءاتهو  بالتقوميو  بالعدة الديداكتكية اليت سيعتمدهاو 
تنوعها اليت أصبحت تشكل مصادر أخرى تنافس املعلم الذي كان يف و  ظهور شبكات االتصالو  التكنولوجي

 وقت قريب املصدر األساسي للمعرفة.  
يفرتض تغيريا ، خالل مرحلة التمدرس القاعدي -يف مناهج اإلصالح -إٌن ترسيخ الكفاءات املستهدفة     

صار ، فحسب فيليب مرييو، ية اخلاصةلكفاءاته املهنو  ولطرائق اجنازه ملهامه، جوهريا لعالقة املعلم باملعرفة
، ليس تدريسهمو  رهاهنا األول هو تعليم التالميذ، اهلدف املرصود من مدرسة اليوم هو إقرار مهنة جديدة

فالتعليم بواسطة الكفاءات يقوم يف جانب كبري منه على مبادئ بيداغوجية عامة مثل الرتكيز على شخصية 
على جعل التدريس و على الطرائق النشيطة و ،ومراعاة الفروق بني املتعلمني املتعلم وعلى البيداغوجيا التفريدية

 تدريبهم على بيداغوجيا حل املشكلة.، و داال بالنسبة هلم من خالل إدماجهم فيه
على ، و تسوية سريورة التعٌلمو  لكٌنها ترتكز على ضبطو  ال تقوم مهمة املعلم اجلديدة على ارجتال الدروس     

هذا يتطلب منه تغيريا جوهريا يف هويته املهنية. فمن الطبيعي أٌن ، و متزايدة التعقيدو  مركبةبناء مشكالت 
إذا كان دوره يف مقاربة ، و التحفيز دون أن حيل حمل املتعلمو  وظيفته اجلديدة أصبحت تقتصر على التوجيه

امتالك بعض هذه الكفاءات قبل  ترسيخها تقتضي منه و  فإٌن بناء الكفاءات، احملتويات هو تقمص دور العامل
 املرافقو  ستتحول وظيفة املدرس كليا يف منظور دعاة املهنية حيث سيصبح املدرس هو املنظم" كل شيء.

 2"املنشطو  املعدلو  الوسيطو  املقومو  املصاحبو 
فاءات تعٌلم يهدف إىل إكساب املتعٌلم ك، ليس برناجما للتعليمو  يعترب التدريس بالكفاءات منهاجا للتعٌلم 

تتميز هذه البيداغوجيا بالدينامية فهي تفسح اجملال واسعا للممارسة ، املستقبليةو  تربطه باحلياة احلاضرة
ال ، و كفاعل مشارك مساعد ومنشط للتعٌلمات،  اإلبداعو  حيث تعطي املعلم جماال واسعا للتصرف، التعليمية

 :اآليت ذكرها يستقيم هذا التدريس إالٌ مع التزام املعلم بأدواره اجلديدة
 :مساعدة المتعلم على تحويل المعارف إلى موارد يحسن استغاللها بفعالية /3 
ال ميكن أن تكون املعارف مواردا جتند حلل املشكلة إاٌل حلظة انبثاقها و  إٌن الفرد ال يتعلم إاٌل ضمن وضعية  

أنتجها.إٌن  و  اختارها املعلم كي تنخرط  بفعالية يف سياق الوضعية اليت،  يف الوقت املناسبو  بشكل جاهز
 املتعلم الذي يعجز عن استحضار املوارد مبهارة يف وضعية تقتضي  تدخال حلٌلها 

فدور املعلم يف هذه احلالة ال يقتصر على إنتاج وضعيات جٌيدة بل على التدريب ، لن يكون أفضل من جاهل
 اإلدماج.و  وضعيات التعلماملستمر للمتعلم  على استثمار موارده يف حل وضعيات متكافئة ل

احلشو إىل و حتولت مهنة املدرس من بيداغوجيا التلقني    :االنتقال من منطق التدريس إىل منطق التدريب  
تكوين و  هذا يتطلب طاقة كبرية، و تنشيطهاو  بيداغوجيات نشيطة تقوم على هندسة الوضعيات التعلمية

من توريط املتعلمني و  األهداف املعرفية إىل أهداف تعٌلميةحبث متواصل ليتمكن من ترمجة و  ديداكتيكي عميق
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من خالل بناء ، إثارة الرغبة يف التعٌلم لديهم  كذلك تسوية سريورة التعلمو  تربير إجاباهتمو  يف البحث
 كل هذا يتطلب ثورة ثقافية صغرى تغري الذهنيات احلالية.،  مشكالت متدرجة التعقيد

ال ينبغي أن يتخلى املعلم عن كل تدريس منظم خاصة إذا كان املتعلمون صغارا بل حياول تصور انسجام   
ومنطق الفعل حلل ، منطق التدريس لتمكني املتعلمني من احلدود الدنيا من املعارف :بني منطقني خمتلفني

 املشكل بإتباع سريورة تفكريية معينة.
 تصميم الدرسو ضبط و  الوضعياتو  ب اليت ال تقوم على عرض املعارفتركيز املعلم على وظيفة التدري  
 إقامة روابط بني املعارفو  لكن على اقرتاحو  احملافظة على بنيته اهليكليةو  ،مطالبة التالميذ التحكم يف مكوناتهو 
حيل حمل دون أن ، التحفيزو  التخطيطو  وتصبح املهمة اجلديدة للمعلم هي التوجيه، الوضعيات املناسبة هلاو 

 املتعلم.
 :االنطالق في التدريس من مشكالت مطروحة /2 

واملكثفة  يؤكد الديداكتكيون أٌن اكتساب املتعلمني للكفاءات العالية يتحقق عند املواجهة املستمرة    
اختاذ القرارات و  تنوعها وواقعيتها تسمح ببلوغ اهلدف املرصود منهاو  تعقيدهاو  ملشكالت تتميز بكثرهتا

 من مث يظل التدريس املنظم حول مشكلة ضروريا.و  املناسبة إزاءها
مقاصد حمددة يزيل و  إعدادها ألهدافو  ال خيلو مفهوم املشكلة من الغموض إاٌل أٌن تدريب املعلم عليها  

 ضبط العوائق املعرفية اليت يريد أن يضع املتعلمني فيها.و  الغموض عندما تتم حماصرة جوانب املوضوع
على املعلم استحضار أصناف خمتلفة من الوضعيات املشكالت كمرحلة أوىل مُث تشغيل القدرات  يتعني  

فاملشكلة اجلديرة باحلل هي اليت تنبع من اهتمام واضح " حي كُلما تعذر بناء وضعية مشكلة.و  بشكل واقعي
 ."اليت تعطي املتعلم أكثر من حل واحد هلا، و هبا
 ،ألهنا تنتظم حول عائق ينبغي التغلب عليه، ال تعترب الوضعية املشكلة جمرد وضعية ديداكتكية عادية  
اليت حتفز املتعلم على استثمار مكتسباته ، يتميز باملقاومة الكافية، و حمدداو  يستحسن أن يكون واضحاو 

ضعه يف سلسلة من القرارات اليت ينبغي إىل و و  إعادة النظر فيهاو  تصوراته بكيفية تقود إىل مساءلتهاو  السابقة
 أن يتخذها لبلوغ اهلدف.

فمهمة املعلم "، "اهلدف العائق" ألمهيته يطلق عليه الباحثونو  ،يعد العائق احملور الرئيسي للعمل البيداغوجي  
 وحىت 1"من خالل تصور وضعيات صعبة قابلة للحل، تتمثل يف إيقاظ الرغبة للتعلم من خالل تلغيز املعرفة

من املدرس املشكلة بعض املؤشرات ، كشف جوانب صعوبتهو  يساعد املتعلمني على التعرف عليه ِِ ُيٌض
قضاء وقت طويل يف حماوالهتم و  العجزو  تفاديا ألحاسيس اإلحباط، املساعدة على تلمس سريورة احلل

 التلقائية.
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ال خيلو العمل بالوضعيات املشكالت من اإلجيابيات لكن بلوغها يقتضي تغيريا يف هوية وكفاءات املدرسني   
 :ومن ذلك

يأخذ من املمارسات االجتماعية من ، إٌن إبداع وضعيات ديداكتكية يقتضي نقال ديداكتكيا مركبا :2/0      
حىت ، وجب من املعلم تكوينا بيداغوجيا متخصصاومن املعارف العاملة من جهة أخرىا ألمر الذي يست، جهة

،  يتمكن من التمثل السليم للكيفيات اليت يواجه هبا املتعلمون املشكالت اليت تصادفهم يف حياهتم الواقعية
 مشجعة على العملو  التغيري جتعل الوضعيات اليت بناها حمفزةو  كما أٌن امتالك املعلم للقدرة على التطوير

 .البحث املستمرينو 
حتقيق األهداف املرصودة من الوضعية املشكلة يتطلب من املعلم إملاما مبحتويات املنهاج من حيث  2/2      

الطريقة اليت و  دمج التعلماتو  والتمشي الديداكتيكي املناسب لبناء، الكفاءات املستهدفة بالبناء عند املتعلم
عالقة األنشطة ببعضها و  اليت يطرحها املضموناألسئلة و  التحكم مبحتوى املادة اليت يقدمها، و يعمل هبا

 البعض لبناء عالقات بني حمتوياهتا حتقيقا إلدماجها.
السريورات و  املهامو  يستدعي بناء العائق يف وضعية مشكلة من املعلم قدرة كبرية لتحليل الوضعية ./2      

صة حىت ال يؤثر على حل املتعلمني أو نسيان خرباته اخلا، و قدرة على التجرد من ذاتيته، و الذهنية للمتعلمني
الصعوبات اليت تعرتض و  كما تستلزم قدرات تسيريية للفصل الدراسي،  أن يأخذ مكان املتعلم لفهم ما يعوقه

أو بيداغوجي كصعوبة ضبط الوقت الذي سيستغرقه ، العمل اجلماعي أو الفردي منها ما هو ابستمولوجي
 ف دافعية املتعلمني لتجاوز العائق وحل املشكلةحل املشكلة أو نفسي يرتبط بقوة أو ضع

 :ابتكار عدة ديداكتكية جديدة  /1
املعارف و تراعي الكفاءات املستهدفة بالبناء     ، مالئمةو  حيتاج املعلم البتكار وضعيات مستقلة مفيدة    

تعد تفي بالغرض يف إطار فكراسات التمارين احملضرة مل ، احلصص املتوفرة عليهاو  سن املتعلمنيو  اجملندة لذلك
 التدريس بالكفاءات.

يصعب على املعلم يف حاالت كثرية ابتكار عدة وضعيات لتغطي أنشطة يوم واحد خاصة إذا كانت توكل    
لذلك يتعني ، و إليه مهمة تنشيط مخس أنشطة يف اليوم كما هو احلال بالنسبة ملعلم السنة اخلامسة ابتدائي

بتوجيهات ، و مقرتحات حول الوضعيات املمكنةو  أن تزوده بأفكار، الديداكتكيةو  على املصاحل البيداغوجية
أن تكون من   متخصصني يف املقاربة بالكفاءات ال و  من الضروري أن تتجاوز الشكل التجاري، و منهجية

املتباينة املستوى خاصة إذا علمنا أٌن اجلهد الديداكتيكي للمعلم له حمدوديته أمام الفئات ، من املتطفلني عليها
 من املتعلمني.

 :الوصفات التدريسية  اجلاهزة ينبغي على املعلم أنو  لتجاوز مشكلة منطية الوضعياتو     
 أن يتبناها. ا الرمسية إن احتاجعلى حتريرها من توجهاهت، و * يستقل عن سوق الوسائل التعليمية اجلاهزة    
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أن       و  ملرصودة انطالقا من املعطيات املتوفرة لديهأن ينتج وضعيات مشكالت حسب الكفاءة ا *    
أٌن الربامج و  خاصة أن يبتكر الوسائل التعليمية املالئمةو  يوزع املقاطع على احلصةو  الوظائفو  حيدد األدوار

 سهلة ألداء املعلم.و  املعلوماتية متوفرة
     :توجيههم لحل الوضعية اإلدماجيةو  التفاوض حول مشاريع المتعلمين /0

العالقة األحادية التسلطية من املعلم حيث ال ميكن تصور أٌن املعلم و  إٌن العمل مبقاربة الكفاءات يتناىف    
تقدمي مقرتحات من و  مهمته اجلديدة أضحت التحفيز، وحده هو الذي حيدد سريورة حل الوضعية املشكلة

يعترب التفاوض صيغة دالة عن احرتام آرائهم ، و فتصبح دالة تستقطب اهتمام املتعلمني، خالل التفاوض حوهلا
 ووسيلة إلشراكهم يف العمل بعد إعداد الوضعيات املناسبة.

               ، ممارسة ذلك عن قناعةو  إرساء قواعد الدميقراطيةو  اقتسام السلطة مع املتعلمني 1/0      
 إشراكهم يف املسئولية.و

 بدينامية اجلماعات الصغرية                       و  ل التعاوينشروط العمو  كافية خبصائص معرفة 1/2      
 باسترياتيجية املشروع.و

يؤكد فيليب برينو ، توزيع األدوارو  حتليل املهام، و تنشيط املناقشاتو  التفاعلو  القدرة على التواصل ./1      
املسامهة يف جمهود مجاعي إلجناز و  دور املتعلم يف بيداغوجيا الوضعيات املشكالت يكمن يف اإلشراك" إىل أنٌ 
إظهار ، و اخلطأ وهو مدعو لإلفصاح عن شكوكهو  له احلق يف احملاولةو  بناء كفاءات جديدةو  مشروع

 . 2"التواصلو  احلفظو  الوعي بطرائقه يف الفهم، و استدالالته
  :اعتماد تصميم ديداكتيكي مرن عند التخطيط /5 

 تتمحور حول معارف مهمة، هادفةو  قويةو  يرتكز التدريس بواسطة الكفاءات على العمل بوضعيات ثرية    
حىت يتمكن من حسن اختيار احملتويات الضرورية حلل الوضعية على املعلم أن ، و تنتج عنها تعٌلمات مرصودةو 

 :يتميز مبا يلي
   ضبط النفس عند التخطيط.و  اهلدوءو  * التحلي باملرونة  
 على خلق التفاعل بني األنشطة حتقيقا و  القدرة على بناء الكفاءات املستعرضة كٌلما أمكن ذلك *  

 للتدرج املتنامي يف املنهاج التعليمي.      
العمل على اختيار الوضعيات املشكالت       و  بالكفاءات السنويةو  الوعي الكايف بأهداف املنهاج *  

 احملتويات اهلامة اليت حتتاج إىل جمهودات أكرب.املناسبة مع مراعاة 
اليت و  استخالص املهم منها بالرجوع دائما إىل املصادر املنقول منهاو  القدرة على قراءة املضامني قراءة نقدية * 

القدرة على فهم الواقع والبعد و  تكشف عن كفاءة املعلم يف اختيار املعارف حسب اخللفية اليت تصدر منها
 لوجي للمعرفة. اإلبستمو 
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 :اعتماد عقد بيداغوجي جديد مع المتعلم /6
روح التنافس ليتحول و  خيتلف دور املتعلم يف بيداغوجيا الوضعيات عن دوره السابق إذ يقطع صلته بالفردية   

عقد ، العمل على بناء كفاءات جديدة، و املشاركة يف حتقيق املشروعو  إىل االخنراط يف روح العمل اجلماعي
الربهنة على الكيفيات اليت ، و طرائق احلل اخلاصةو  تصوراته، و إظهار شكوكه، و اخلطأو  خالله باحملاولة يتمتع

فاملواقف املشكلية احلقيقية ذات " مفكر يف جمموعة الصف.و  ممارسو  فهو متعاون، الفهمو  توصل هبا للحل
عضهم البعض مماٌ يزيد من دافعيتهم االكتشاف من خالل العمل مع بو  املعىن تدفع التالميذ للقيام باالستقصاء

   1."املهاراتو  واحلديث لنمو التفكري يزيد من فرص املشاركةو  ألداء املهام
، قطيعة مع الثقافة املهنية الفرديةو  إٌن هذا التغيري يف العالقة الديداكتكية يتطلب جمهودا خاصا من املعلم  
حيتاج املعلم حسب حممد ، لبيداغوجيا الوضعيات املشكالتلبناء هوية مهنية جديدة تستجيب يف توجهاهتا و 

 :محود للكفاءات املهنية اآلتية
 تشجيع احملاوالت التجريبية للمتعلمني.و  القدرة على التوجيه *  
حتليل و شريطة العمل على فهم          ، التقدمو  قبول أخطاء املتعلمني باعتبارها مؤشرا جوهريا للضبط *  

معربا و  متثل نقطة انطالق، و اكتساب املعرفةو  بطريقتها اخلاصة يف تطورو  تساهم األخطاء"تلك األخطاء.
ضروريا لقيام معرفة علمية باملعىن الصحيح. وهلذا ال ينبغي االعرتاف حبق املتعلم يف اخلطأ فحسب بل ينبغي 

 .5"العمل بكل جدية الكتشاف مصدر اخلطأ.
 معقدة و  عند أدائهم ملهام صعبةتعزيز التعاون مع املتعلمني و  تثمني * 
على االنتباه للمقاومات اليت           ، و مواصفات العقد الديداكتيكيو  القدرة على توضيح مكونات * 

 هبدف أخذها بعني االعتبار.، يبديها املتعلمني
 0وعلى جتاوز وضعية احلكم أو املقوم.، القدرة على االخنراط الشخصي يف العمل * 
 :اعتماد التقويم التكويني عند تقويم الكفاءات /7

الواقع الذي ميكن أن ينفي أو يؤكد و  املعلمو  مصدرها املتعلمو  يقوم التقومي التكويين على التغذية الراجعة   
التوقعات اليت حددها املعلم يف وضعية االنطالق.تعترب ل عالل التقومي التكويين عنصرا أساسيا يف التكوين 

 ميده بالثقة يف نفسه من أجل حتقيق هدف التعلمو  يساعده على تصحيح مساره التكويين، متعلمالذايت لل
 أنشطة التكوينو  إيقاعات التعلمو األهداف و  تتطلب ممارسة املدرس تغيري تصوراته على مستوى وضعية التعلم"
جناح و  ضبط األهدافو  تفسري نتائجهاو  أشكال املراقبة، و الضبطو  التقوميو  مشاركة التالميذو  التفريدو 

 1"الدرس.
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يكون عاما يف البداية مٌث تفريديا خاصا بكل متعلم  (عائقا)ينطلق املعلم من وضعية مشكلة تضم هدفا    
ال ميكن أن يتم التقومي إاٌل من خالل مالحظة ، و ال يواجهون نفس املهام، و ألنٌه ال تعرتضهم نفس العوائق

 فردي. اجنازه بشكلو  املعلم ألداء املتعلم
يعتمد املعلم يف ممارسته اليومية على التقومي التكويين  الذي جيعله يعدل عن وظيفته التأديبية للتقومي ممٌا   

 الغرور.و التنافس و  قبول اإلجنازات اجلماعية يذيب روح الفر دانيةو  يكسب املتعلم ثقة أكرب
اختالف و  يتخلى املعلم عن توحيد التقومي النمطي لتباين مستوى التحكم يف الكفاءات بني املتعلمني  

إمٌنا يركز خالل و سريورات حٌلهم لوضعية املشكلة اليت اقرتحها عليهم ممٌا ال يسمح بوضع سلم تنقيط واحد
 البعض. عضهاى اعتماد معايري مستقلة عن بعلو  التقومي على اخلربة يف احلكم من جهة

 :التخصصاتو  كسر الحواجز المصطنعة بين المواد  /8
هذا يتطلب رؤية ابستمولوجية دقيقة و  إٌن اهلدف احلقيقي للمدرسة هو تكوين املتعلم تكوينا متكامال   

فمسعى التدريس ، تتجاوز النظرة الضيقة للمواد بفصل الواحدة عن األخرى، ملختلف املواد اليت يدرسها
القواسم املشرتكة املساعدة على فهم و  يركز على انفتاحها على بعضها إلدراك عمقها التكويينبالكفاءات 

 العامل احمليط باملتعلم. 
 :لتجاوز مشكلة الفصل بني املواد يشرتط من املتعلم  
 ضرورة إحساس املعلم مبسئوليته عن التكوين الشامل لكل متعلم. *  
 كلما مسحت الفرصة العلمية بإثارة احلديث حول ،  اخلربةالسعي لالستفادة من زمالئه ذوي  *  

 البحث.  و  املعرفةو  قضايا منهجية أو ابستمولوجية ذات عالقة بالكتابة      
 بني األنشطة الديداكتكية و  تقدير حجم التداخل املوجود بني املواد الدراسيةو  ضرورة إدراك  *  

 لتخصصات خمتلفة.     
 أكثر من مادة عند اجناز املشروع.استحضار حمتوى *    
 :المواصفات التي يتطلبها منهم مسعى اإلصالحو  اطالع المتعلمين على المبادئ /9

أدوار املتعلم كونه و يتطلب العمل يف منظور التدريس بالكفاءات حتليل التغريات اليت تطرأ على وضعية   
 أنُه كُلما كان املتعلم مطلعا على معىن العملحيث ثبت ، شريكا أساسيا يف العملية التعٌلمية التعليمية

ينخرط بتلقائية لتفعيل العقد الديداكتيكي املقرتح عليه و  املعارف املدرسية يأخذ موقفا اجيابيا إزاء مدرسهو 
 يتعاون مع معلمه ليبتكر وضعيات مشكالت مالئمة يندمج معها.و  يبدعو  حيث ينشط

 
 :التوجيه/32
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تعريفهم بأفضل و  ضعفهمو  نواحي قوهتمو  حينما يوجه أنظار املتعلمني إىل أخطائهميرتبط بأهم أدوار املعلم "
 ذلك بتفاعله الدائمو  إنتاجهاو  االخنراط يف بناء املعرفةو  يتيح التوجيه للمتعلم املشاركة ',"أساليب األداء

حاجياته و  متطلباتهو  ملوضوعات التعلم باهتماماته أنواعها مبا يتطلبه ذلك من ربطو  املستمر مع أشكاهلاو 
 ليكون تعلمه أكثر داللة.

تتطلب البيداغوجيا املوجهة من املتعلم يقظة كبرية من املعلم جتعله يقوم بوظيفة املنشط املشارك املتواصل "     
اكتشاف يتجهون فيها و  حيث جيعلهم يف وضعية  حبث، املثري للغز املراقب دون أن يشعر متعلموه بذلك

 01"أٌن فن التفكري هو فن الطرح اجلٌيد لألسئلة.و  خاصة، جٌيدا قبل اإلجابة عنها لطرح األسئلة طرحا
 :التحفيز /33
باعتباره يؤدي إىل تعزيز ، تؤكد معظم األحباث أٌن التحفيز عامل من العوامل األساسية لتحقيق تعٌلم فٌعال  

 اإلجناز.و  إثارة الدافعية للتعٌلمو لتنشيطيفسح اجملال واسعا ، و إىل تقدم ملموس يف بناء الكفاءاتو  التعٌلم
 :ميكن للمعلم أن يلجأ إلسرتاتيجيات عملية متكنه من حتفيز التعٌلم نذكر منها  
 احلوافز املالئمة هلم.و  أنواع حوافزهمو  التعرف على خصائص املتعلمني * 
 حتقيقها.و  ذواهتمحاجاهتم هلذه املرحلة العمرية إلثبات و  االستجابة البٌناءة مليوهلم * 
 :كما ميكنه استخدام تقنيات لتنشيط احلوافز منها 
 ربط الدرس بالتجربة اليومية للمتعٌلم. * 
 الوجداين للمتعٌلم.و  مالءمة احملتوى ملستوى النمو الذهين * 
 توضيح الفائدة من تعلم حمتوى معني. * 

 :تشجيعه عليها العمل علىو  االعتراف باألدوار البنائية الجديدة للمتعلم /32
 :االنسجام مع متطلبات اإلصالحو  تساعد املتعلم على االخنراط من بني األدوار اليت

يتقمص املتعلم دور العامل الصغري املكتشف ملا تعلمه من خالل ممارسته للتفكري " :المسئولية 3 /32      
مشارك يف مسئولية إدارة و  بان ملعرفته باإلضافة إىل أنٌه، فهو باحث عن معىن خلربته مع مهام التعٌلم، العلمي
 00."التقوميو  التعٌلم
املشاركة يف العمل و  حتولت إىل االخنراط، و املستجيب ألسئلة املدرسو  تغريت وظيفته من املستمع      

، أن يسأل، أن يغامر، فمهمته أن يبادر، بناء الكفاءات املرصودة من الوحدةو  اجلماعي خالل اجناز املشروع
ممٌا يكسبه ثقة ، بلذة اكتشافاته، و أن حياجج حول داللة ما يقوم به حىت يشعر مبسئوليته يف بنائه، خيطئأن 

يف قدراته على ترمجة مؤهالته يف اجنازات مسئولة من خالل أنشطة حقيقية تساعده يف تنمية املهارات املناسبة 
 حلل املشكالت سعيا لتحقيق األهداف التعٌلمية.

 :متعلميه يفرتضان أن ميتلك املعلم القدرات اآلتيةو  البيداغوجي الذي جيمع بني املعلم إٌن العقد"    
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 قيادة احملاوالت التجريبية.و  * القدرة على تشجيع
 على مقاومات التالميذ       القدرة على اإلنصات، و إحكام العقد الديداكتيكيو  القدرة على إبراز *
 مراعاهتا. و
 . "دون أن يكون ندا هلم، الشخصي يف العمل دون االكتفاء بدور احلكم أو املقومالقدرة على االخنراط  *

  :التعاون /31
العمل ، و يستدعي العمل بالوضعية املشكلة أو باملشروع استحضار كافة الكفاءات اليت ميتلكها املتعلمون

هذا اإلجراء يسمح ، و اجلماعة التنسيق بني أفرادو  التعاوين اجلماعي حلل املشكلة يتم من خالل توزيع األدوار
فالتعٌلم ألتشاركي هو "، روح االجتهادو  املثابرةو اخلجل لتعوض باحلماسو  بتخلص بعض املتعلمني من السلبية

..تستدعي السمة .شكل تفاعلي لتنظيم العمل داخل الفصل. يتعلم بواسطته التالميذ من بعضهم البعض
أخرى مجاعية يبين و  منهجية فردية، منهجية مزدوجة لبناء املعرفةاإلدماجية للتعلمات يف بيداغوجيا اإلدماج 

 02"املتعلم معرفته بشكل خاص من خالل تفاعالته داخل اجملموعة.
يشجع العمل وفق مقاربة الكفاءات املتعلم على الكشف عن سريورات حل  :التحرر من تبعية املعلم  

ثقة فاهلدف هو تقدم العمل و  خالهلا املتعلم أكثر حترراكيفيات التصرف حيث يظهر و  طرق التفكريو  املشكلة
فاقرتاح عمل على اجملموعة يعين التقاء " الفردية.و  ليس على املنافسةو  اجلماعي القائم على معيار توزيع األدوار

، فاهلدف هو خلق مناخ وظيفي، أحيانا يكره بعضها البعض اآلخرو  حتتقر، شخصيات خمتلفة تتجاهل أحيانا
يقومون  بأنفسهم أسباب ، و جياوبون دون عدوانية، يستمعون بشغفو  شارك التالميذ فيه بوجاهةمريح ي
 .0"فقد جتاوزوا فرديتهم ملنفعة مشرتكة، النجاحو  الفعالية

 أٌما املعلم فينبغي أن يتفهم متعلميه حىت يتمكن من توفري الظروف املناسبة وقد ترتكز  
حيرتم ، و حريةو  مقرتحاهتم بكل شفافيةو  هذه األنشطة على مشكلة يسمح هلم من خالهلا بالتعبري عن آرائهم 

أصبح مطالبا بالتواصل معه ليعرف منه اإلسرتاتيجية اليت ، و كيفية التعامل مع املوضوعو  خصوصيات كل متعلم
، مام بتتبع مسار تكوين املتعلم هو األٌهمأضحى االهتو  التمشي الذهين الذي تبناهو  اختارها للحل مع تربيرها

 من أجل احرتام إيقاعات املتعلم املختلفة اليت يتميز هبا عن أقرانه.
خنلص من كل ما سبق إىل القول بأٌن جناح النموذج املتبىن يف اإلصالح مرهون إىل أقصى حد بتكوين   

موقف ، نشاط ينجزه) وضعية عمل النجاح بكفاءة يفو  فالكفء هو القادر على التصرف" مدرسني أكفاء
، أي وضع ممارسة مهنية وجيهة بتجنيد توليفي للموارد من معارف (مشروع ينفذه، مشكل حيله، يواجهه
ألٌن الكفاءات املهنية من أهم ، فأوىل على املسئولني الرتكيز على التكوين املستمر 01، "سلوكات، اداءات

فاملهنية هي مدخل للقدرة على حل "متطلبات املمارسة التعليمية لدى املعلمني القائمني على التدريس 
 02"االستقاللية.و إهٌنا املسئولية   .املتنوعة دون إتباع إجراءات مفصلة يصنعها الغريو  املشكالت املعقدة
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يستوجب أن ، القيم أمر أساسيو  املعارفو  تالك هؤالء للمهاراتيرى املتخصصون يف الديداكتيك أٌن ام
فقد ، ترسيخها لدى املدرسني من أجل تأهيلهم للقيام بدورهم بفعاليةو  تسهر برامج التكوين على ضماهنا

البحوث اليت تناولت جودة التدريس أو اليت تطرقت إىل املدرس الكفء أٌن أمهية و  أثبتت معظم الدراسات
وما زٌكى هذه األمهية وجود فروق بني املدرسني تعزى لعامل ، اءات املهنية أمر ال جيادل يفاكتساب الكف
إنُه رجل الوضعية القادر على ، .فاملهين هو من يعرف كيف يشغل كفاءاته يف مجيع الوضعيات"املؤهل العلمي

  P 316"اهليمنة على كل وضعية جديدة.و  على التكيفو  هو يشتغلو  التفكري

   

 :المراجع قائمة
2/ Leopold paquey, Marguerite Altet, Evelyne Charlier,Perrenoud « former des 

enseignants professionnels: quelles stratégies ? quelles compétences ? 3éme édition , De 

bock, 2006, p 121. 
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 2101، إفريقيا الشرق، دراسة سوسيوبيداغوجية، من تفكري التعلم إىل تعلم التفكري :مقاربات بيداغوجية، حممد شريف /5

 .0.2املغرب. ص 
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 .51. ص 2112
 وءات استرياجتية للرتبيةاجملز ، البشري اليعكويبو  ضمن عبد الكرمي، التقينو  العامو  التدريس باجملزوءات الثانوي، فرانسواز كلريك /01

 . .02ص.الرباط، .211، الطبعة األوىل، منشورات عامل الرتبية، تكوين الكفاياتو 
 املغرب.    .الطبعة األوىل، مكتبة املدارس، محاين اقفليو  ترمجة نصر الدين احلايف، التكوين يف قلب جمتمعاتناو  أنظمة الرتبية :

 .011القاهرة. ص ، .211، الطبعة األوىل، التدريس من منظور النظرية البنائيةو  التعلم، زيتون كمال، زيتون حسن /00
، محاين اقفليو  ترمجة نصر الدين احلايف، التكوين يف قلب جمتمعاتناو  أنظمة الرتبية :بيداغوجيا اإلدماج، كزافيه روجريس  /02 

 .11املغرب.ص  .الطبعة األوىل، مكتبة املدارس
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Boterf , repenser la compétence pour dépasser les idées reçues: 15 propositions, édition 

d’organisation, paris. P 21.  

16/ Leopold paquey, Marguerite Altet, Evelyne Charlier,Perrenoud « former des 
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 التكوين االندماجي واقع ممارس أم حلم إصالح
 

 أ. نعيمة سرت الرمحان
  2 جامعة سطيف

 :ملخص
 متس هذه اإلصالحات املناهج اليت تبىن وفق .211يتبىن النظام الرتبوي اجلزائري إصالحات بدء من سنة 

مقاربة بيداغوجية جديدة هي مقاربة التدريس بالكفاءات واليت تنسجم مع بيداغوجيا اإلدماج بتناغم ذلك أن 
قاطرة اإلدماج هي الكفاءات ويؤسس لتوجه تكويين مهين جديد هو منظور التكوين اإلندماجي الذي يهدف 

يفعل  .ارسات مهنية معقلنة وناجعةإىل بناء وتطوير جمموعة كفاءات مهنية عند املعلم واليت ستقوده حنو مم
لتحضري املفتشني واملعلمني للمنتظر واملرغوب تشكل نواة وطنية  2115جهاز هلذا الغرض بدء من جانفي 

وبعد مضي  2110على مستوى كل والية تتكفل بتأطري عمليات تكوينية لفائدة املفتشني بدء من جانفي 
هل هذا النوع من التكوين قائم فعال يف  ؟التكوين اإلندماجي هذه الفرتة نتساءل أين حنن حقيقة من منظور

 ..............مؤسساتنا ومقاطعاتنا أم هو حلم ينتظر التحقيق
Résumé: 

Le système éducatif algérien adopte des réformes dés l’année 2003.ces réformes 

toucheront les curricula qui seront élaborés selon une nouvelle approche pédagogique 

dite l’approche par les compétences et qui s’articulera avec la pédagogie d’intégration 

alors une nouvelle modalité de formation professionnelle va s’instaurer et qui est la 

formation intégratrice qui va s’accommoder avec la nouvelle approche. Elle aura pour 

objectif l’installation d’un ensemble de compétences professionnelles chez l’enseignant 

qui va l’orienter et le mener vers des pratiques professionnelles réfléchies pertinentes. 

Un dispositif d’action est mis en marche dés janvier 2007 pour préparer les inspecteurs 

et les enseignants au voulu et le désiré. un noyau national est constitué au niveau de 

chaque wilaya dont la tache sera d’encadrer les inspecteurs dés janvier 2008. Et la en 

2012 on se pose la question ou on est-en vraiment à la formation intégratrice ? Existe – 

elle réellement au niveau de nos établissements et nos circonscriptions pédagogiques ou 

tout simplement c’est un rêve à réaliser … 
ومنها الوظيفة الرتبوية.فعامل الرتبية يعيش تطورا سريعا ومتزايدا ، التطور يف قلب كل الوظائف اإلنسانيةأصبح 

ويدخل يف أمناطتسيريية وتقوميية جديدة غري معروفة أو غري مطبقة من طرف العديد من األنظمة واحلكومات 
  اليت تتبىن فكر منظمتيومنجمنيت.
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مع االقرتاحات واالطروحات ، ندسة اجلديدة للميزانية والضغوط اليت تفرضهافالقوانني املالية اجلديدة واهل
األنظمة السياسية  وهبذا فإطار، العديدة اليت تقدمها توجهنا إىل عامل يتحرر وينفتح على التعاون والشراكة
البشري ومبدأ العرض بالرأمسال  يتبىن النظريات االقتصادية يف سياساته الرتبوية والتعليمية وخاصة ما يرتبط

وبالتايل فاألنظمة الرتبوية تتجه أكثر حنو الدميقراطية وتربط بني الرتبية والقطاعات األخرى ، والطلب
بالرتكيز على ادوار اجلماعات والشراكة وهذا من اجل إثارة تعاون بني املدرسة ، االقتصادية واالجتماعية

حتدي يواجهها يف عصر العوملة وهو كيفية تسيري تنوع  اكربأجوبة على  وإلجياد، واملنظمات املهتمة من جهة
 اختالف مجهورها من جهة أخرى.

ورهانات الغد واملستقبل يرفع التحدي النطالقة اقتصادية صحية ومدروسة ، يف هذا السياق العاملي اجلديد
لتفعيل "متعلم  معرفة  - ودقيقة وحترير املدرسة من األمناط التقليدية ومن الكونفورميزم حنو أفق ومنحى معلم

 .0"وتطوير النظام الرتبوي ومن اجل نوعية وجودة شاملة
مساهم يف التطور االقتصادي و  أفضل وتكوين أفضل جلعل الطفل مواطن وأحسن شريك استثمار

 هذا التحدي تواجهه الكثري من األنظمة الرتبوية لكن ما هي السبل لرفع هذا التحدي.، واالجتماعي
 ؟الوسائل املادية ؟التخطيط ؟النظريات 
...  فنوعية "املعلم" إماأداة وقلب التطور والتغيري فالكل يعرفه انه، كل هذه تعد وسائل داعمة ومصاحبة  

ترتبط بنوعية املعلمني ونوعية التكوين األويل والتحسني املهين الذي ، التعليم اليت حتدد مكتسبات املتعلمني
واحمليط الرتبوي الذي يتواجدون فيه وبذلك يصري املعلم ، ائق املتبناة من طرفهميتلقونه كما ترتبط بنوعية الطر 

 دعامة التطور واإلصالح وتصري كفاءاته قلب تطور املدرسة.
 لذا تشهد النظم الرتبوية يف العديد من دول العامل إصالحات شاملة إلبعاد العملية الرتبوية فيها واهلدف هو

أكثر مواءمة ملتطلبات التغري السريع واملقرتن مبوجات العوملة وثورة االتصاالت إىل مستوى جيعلها  االرتقاء
 .وتفجر التقنية املتسارع

، وطرحت حركات اإلصالح هذه عددا من التوجهات اليت من شاهنا أن تنهض بنوعية الرتبية والتعليم املدرسية
املتعلم طرائق عمل متجددة املسالك الذهنية إكساب  2وكان من أبرزها توجيه عملية التعليم والتعلم حنو

واستقاللية يف بناء التعلمات وتشجيع املبادرات وتبين سريورة تأخذ االختالفات والطموحات ، واملعرفية
حتقيقا ملبدأ ، الشخصية بعني االعتبار على حنو يتيح جلميع املتعلمني النمو يف فاعليتهم الذاتية واالجتماعية

 .الجتماعيةالعدل واملساواة ا
حبيث ينبين هذا األخري كممارسة ، ومما ال شك فيه أن حتقيق هذا املخرج النوعي يستلزم ربط التعليم بالتكوين

كي يستجيب ،  على مالمح ومسات مميزة هتدف إىل حنت مواصفات ومقاسات للشخص موضوع التكوين
ظمها وتركيبها وزيادة يف املخزون املعريف فهو تطور للمعارف بإعادة ن، ملعايري معينة فإذا كان التكوين تعلم
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أهنا حتتاج إىل حتديد لألهداف مث توجيها ملسار التكوين  أكيد وإعادة النظر يف التمثالت وبنائها  هذه اآللية
مث تقوميا من اجل قياس املكتسبات والفوارق املسجلة بني املستوى املدخل واملستوى املخرج أو املفرتض أو 

 ..املتوقع
الذي يسعى يف كل إبعاده وامتداداته إىل الرفع من جودة منظومة ، موكلة إىل جهاز اإلشراف الرتبويمهمة 

الرتبية والتكوين عن طريق ضبط آليات اشتغال هذه املنظومة وضمان التنظيم الفعال واحلكام اجليدة ملختلف 
 .مستوياهتا ومكوناهتا

اخلصوصية اليت يصعب تدقيق مكوناهتا وجماالهتا  وال شك يف أن مهنة اإلشراف الرتبوي من املهن ذات
إىل طبيعة هذه املهنة واىل الدينامية  وهذا راجع أساسا، وامتداداهتا األفقية والعمودية عرب النظام الرتبوي

حيث تتغري بتغري السياقات الرتبوية الوطنية والدولية وتوجهات ، والتحول اللذين يطبعان أدوارها ووظائفها
 .1ملشاريع اإلصالحية اليت يراد تنفيذها ميدانياوأولويات ا

إذا فهيئة اإلشراف الرتبوي هي من يؤمن الربط املباشر بني آمال وتطلعات اإلصالح الرتبوي والفعل الرتبوي 
 .وذلك عرب إعطاء الدينامية واحليوية املنشودة الشتغال املؤسسة التعليمية، املتجسد ميدانيا

يف ذلك ال بد من متلكه ملنظومة كفاءات مهنية تتجسد أساسا يف القدرة على  وحىت يفلح املشرف الرتبوي
، والتشبع بروح الفريق وامتالك احلس املنهجي، التواصل واملصاحبة والتفاوض والبحث واإلقناع واملبادرة واملرونة

 .2وبلورة املشاريع الرتبوية إعدادا وتنفيذا وتقييما
حيث تسهل عليه اختيار وانتقاء معارف ، تفعيل نشاط املشرف الرتبوي وتلعب كفاءة البحث دورا بارزا يف

وإجراءات التكوين املهين فيحدد العالقة نظرية  تطبيق  مهنية اليت ميكن أن نتناوهلا وفق مقاربات أربعة حسب 
 :1جيل فري

 رسة حاضرااملقاربة الوظيفية اليت حتدد أهداف التكوين من خالل حتليل منصب عمل املعلم داخل املد. 
 املقاربة العلمية واليت تأخذ شرعيتها من جمهودات املعرفة على الرتبية. 
 ملقاربة التكنولوجية واملرتبطة بتقدم التقنية ا 
 اليت جتعل إمكانية الرتكيز على عالقة املعلمني املتكونني ، أخريا مقاربة تطور املمارسات السيكوسوسيولوجية

 .بالوضعيات الرتبوية املعاشة
جيب أن يدرك املشرف الرتبوي انه ال ميكن حتديد تكوين املتعلمني دون اعتبار للمتطلبات املهنية حلاضر املهنة 
للمعارف العلمية اليت توضح الفعل للتقدم التكنولوجي احلاصل وللمميزات السيكوسوسيولوجية للوضعيات 

 .الرتبوية مبا فيها وضعيات التكوين



 نعيمة سرت الرمحان                                                                            التكوين االندماجي واقع ممارس أم حلم إصالح
 

 
 105                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

على املشرف الرتبوي أن يدرك جمموعة الكفاءات املهنية املستهدفة ، ين سليمحىت يسري يف توجه تكويين مه
يف حتديد مفهوم املعلم املهين الذي ، 0111وهي كما يعرضها منوذج دوين وشاريل  ، بالبناء والتطوير عند املعلم
 :جيب أن يكون قادرا على

 حتليل وضعيات معقدة بالرجوع إىل شبكات قراءة متعددة. 
  االسرتاتيجيات املناسبة لألهداف بكيفية معقلنة واعية وسريعةاختيار. 
 البحث احلقيبة املعرفية والتقنية واالدواتية عن الوسائل املناسبة وهيكلتها يف جهاز. 
 .تكييف مشاريعه بسرعة وفقا لتجربته وخربته 
 حتليل موضوعي ملمارساته ونتائج هذه املمارسات. 
 اره املهينالتقومي املستمر والتعلم مدى مس. 

مدرسية تطبيقية )قائمة الكفاءات هذه تبني بان املهنية عند املعلم ال تتميز فقط بالتحكم يف املعارف املختلفة
اليت تسمح  .(إدراك حتليل اختاذ قرار ختطيط تقومي) بل التحكم كذلك يف خمططات ذهنية، (شبكات وضعيات

االجتاهات الضرورية للمهنة كامتالك القناعة حول ضرورة وال ننسى أمهية ، له بتجنيد معارفه يف وضعية ما
العمل والتنسيق مع اآلخرين والتوجه املهين ، التحكم يف انفعاالته، معرفة تصوراته، احرتام اآلخر، الرتبية

 .5االحرتايف
، وجب على املشرف الرتبوي الوعي بان تكوين معلمني لبناء وتطوير كفاءات مهنية ليس باألمر السهل

 :وهذا يستوجب منه طرح ثالث أسئلة، أراد ملمارساته التكوينية أن تكون معقلنة واعية ومؤسسة صة إذاخا
 ؟ما هي طبيعة الكفاءات عند املعلم املهين 
 ؟كيف تبىن هذه الكفاءات املهنية 
 ؟كيف نكون لبناء هذه الكفاءات املهنية 

إذا جتاوزها وتغلب عليها توصل وساهم يف  ويقدم فيليب بريينو عشرة حتديات للمشرف الرتبوي أو املكون
 :تكوين معلمني مفكرين

 العمل على إعطاء معىن وكفاءات للمدرسة دون غلو أو مبالغة. .0
 .العمل على إجياد هوية مهنية دون ترسيخ منوذج امتياز .2
 .الالمعقلنة للفعل وعلى العادات الروتينية دون جتاهلها العمل على اإلبعاد ..
 .وعالقته بغريه دون التحول إىل معاجلالعمل على اإلنسان  .1
 .العمل غلى تناقضات املهنة واملدرسة دون التشاؤم .2
 االنطالق من املمارسات والتجربة دون النغالق فيها هبدف املقارنة التفسري والتنظري .1
 .املساعدة على بناء كفاءات وممارسة جتنيد املعارف .5
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 .تقارهاحماربة املقاومات اجتاه التغيري والتكوين دون اح .0
 العمل على الديناميات اجلماعية واملؤسساتية دون إمهاالألشخاص. .1

 .0ربط املقاربات املستعرضة والديداكتيكية واحملافظة على النظرة النسقية .01
كما تقدم سوزان نادووكلودينبلونشار عشرة حجاج لضرورة تكوين املعلمني وتدريبهم حول التفكري  يف 

 :ممارساهتم وهي
  األويل. التكوين املهينتعويض ثغرات 
 .منح امتياز تكديس املعارف التطبيقية واخلرباتية 
 .التحضري للتكفل باملسؤولية السياسية واألخالقية 
 السماح مبواجهة التعقيد املتزايد للمهام. 
 املساعدة على مواجهة مهنة مستحيلة. 
 إعطاء وسائل اكتشاف الذات. 
 التشجيع على التصدي لنقائص وعيوب املتعلم. 
 السعي إىل التنمية املهنية. 
 السعي إىل التعاون والشراكة بني الزمالء. 
 1الزيادة من قدرات التجديد واإلبداع. 

تستلزم من هيئة اإلشراف ، هذه التوجهات يف تكوين املعلم املهين ذي املمارسات املعقلنة الواعية املؤسسة
والنظر للراشد ، للتكيف املستمر مع التغريات احلادثةالرتبوي إن تتخذ من التكوين عقيدة جديدة وأداة فعالة 

املعين بالتكوين على انه شخص حيمل معه معارف ومواقف وجتربة ميدانية مهنية ومتثالت كامنة حول خمتلف 
فيصبح ، كما أن له آفاق انتظار سيعمل على قياس مدى استجابة برنامج التكوين هلا  .متغريات التكوين

ينحو منحى إعادة الرتتيب وتفكيك البنية القائمة وذلك خبلق وضعيات معرفية ومهارية  التكوين هبذا املعىن
تروم االنساق ، تستهدف النواة الصلبة للتمثالت القبلية بواسطة عدة حجاجية مستندة على اطر نظرية

من  01جهة تصورات جديدة من تمثالتأواملفتوحة والقادرة من خالل التفاعل على هدم العوائق وإعادة بناء 
حيث ، أن يدرك املشرف الرتبوي أن التكوين وإعادة التكوين مرتبط باجملتمع من حيث اختياراته، جهة أخرى

انه خيلق الشروط الثقافية واالقتصادية والسياسية والتشريعية اليت جتعله يصبح مشروعا جمتمعيا يستطيع إدخال 
فالتكوين يستمد ديناميته ، ية اليت مت اختيارهاتوجهات وممارسات مؤسسية جديدة حسب اإلطارات املرجع

 00ومن مثة يتم تعميم املنتوج على كافة شرائح اجملتمع، من جدلية املنتوج املشروع يف تاريخ اجملتمعات
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أدركت هذا التوجه وان كفاءات املعلمني ومؤهالهتم  2112واملنظومة الرتبوية اجلزائرية وهي تؤسس إلصالح 
، لذا وهي تعزز ملستقبل هذه املدرسة بتبين مقاربات االمتياز والتنافس  .وتطور املدرسةتشكل قلب تقدم 

 :حددت هدفني لإلصالح مها
  وتطوير هياكل االستقبال للتعليم الثانوي، سنة 01-1 حتجيم التعليم وتسيري متدرساألطفاملن. 
  التعليمية وتضمينها التطورات وارتبط اهلدف الثاين بضرورة رفع املؤهالت من خالل إصالح الربامج

وأيضا ضمان مؤهالت نوعية للمعلمني وجهاز ، واملسالك املهنية الناجتة عن التطور املعريف والتكنولوجي
 .أثناء اخلدمة أو عن بعد أو اإلشراف من خالل سياسة جديدة للتكوين سواء كان أوليا

وأوكل التعليم عن بعد لوزارة ، التعليم العايل والبحث العلميوأوكل التكوين األويل للمدارس العليا التابعة لوزارة 
أوكل التكوين أثناء اخلدمة للمفتشني وطولبوا وفق . و..الرتبية الوطنية بصيغ جديدة وأهداف معلن عنها

اليت اعتمدت يف ، وهتيئتهم ملقاربة التدريس بالكفاءات املقاربة البيداغوجية، مناشري حمددة برسكلة املعلمني
 ناء املناهج من مرحلة التعليم التحضريي حىت مرحلة التعليم الثانوي.ب

، لسلك املفتشني 2111وبرجمت وزارة الرتبية الوطنية سلسلة من العمليات اإلعالمية والتكوينية مع مطلع سنة 
نبية مستعينة خبربات وكفاءات أج .للتعليم املتوسط واالبتدائي 0210، ومفتشا للرتبية والتكوين 111مست 

، إي برنامج دعم املنظومة الرتبوية PARE I :ـمتثل منظمة اليونسكو يف إطار برنامج تعاون وشراكة عرف ب
وكان ، والية 10ميثلون  (لغة عربية رياضيات علوم فيزياء) حيث برجمت عدة ملتقيات ملفتشي التعليم املتوسط

املمارسات امليدانية القائمة وتقدمي اهلدف من هذا التكوين محل هؤالء املفتشني على وصف وحتليل 
 .الوضعيات الديداكتيكية املقرتحة يف املناهج اجلديدة حتضريا ملهام املعلم اجلديدة واملستقبلية

حددت حمتويات واسرتاتيجيات التكوين يف ضوء التيارات الكربى ، ويف ظل التوجهات الكربى لإلصالح
 األولويات. وشكل برادغم املعلم وتكوينه أولويةوبناء التعلمات ، املرتبطة بنظريات املعرفة

  وجاء مشروعPARE II وهو التكوين ، ويؤسس ملا يعرف اليوم بالتكوين الناجع، ليحدد توجه هذا التكوين
منظور ينطلق من أن كل إصالحأو جتديد ينبغي أن يؤدي إىل تغيري قابل ، الذي ويدار وفق املنظور االندماجي

  :وذلك بالعمل وتنمية مستويات أربعة بطريقة متناسقة وهي، اقعللمالحظة على ارض الو 
 ضمان اندماج املدرسني يف مسارات التغيري :أوال. 
 بتطوير نظرهتم للعمل الذي يقومون به :ثانيا. 
 بتنمية مهارات التدريس ورابعا االرتقاء باملؤشرات اليت تقيس نوعية النظام الرتبوي :ثالثا. 
 تنمية جمموعة من الكفاءات لدى املعلمني قصد تأهيلهم لتغيري ممارساهتم  ويسعى هذا التكوين إىل

 :البيداغوجية ويقوم على أسس نذكر منها
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 وذلك بالتعرف على حاجات ، إشراك املدرسني أو فريق منهم يف ضبط التوجهات الكربى للتكوين
 .أولوية يف التكويناملدرسني مث حتليلها مع إضافة مسائل يراها إطار اإلشراف والتسيري ذات 

 ضبط كفاءتني مهنيتني أو ثالث على أقصى تقدير قصد تنميتها لدى املعلمني خالل الدورة التكوينية. 
 االنطالق يف التكوين من معاجلة وضعية مشكلة أو دراسة حالة. 
 أعمال وذلك بالتزامهم بأنشطة ضمن أفواج صغرية وإجناز ، مسامهة املعلمني يف تعلمهم بطريقة استقرائية

 .مع ضرورة إعادة األعمال إىل أصحاهبا، داخل الورشات تفضي إىل إنتاج شخصي
  دقيقة. 21حيز العروض النظرية قصري وضيق اليتجاوز 
 خالل الدورة التكوينية أو قبيل إنتهائها تشهد على ، دعوة املشاركني إىل إنتاج عمل ذي طابع مركب

 .اكتساب الكفاءات املهنية املستهدفة
 ثالثة أنواع من التقومي اعتماد: 
 .التقييم خالل السريورة لغايات هتم ضبط التعلمات 
 .تقييم الكفاءات املكتسبة يف ختام التكوين 
  تقييم النقل إىل امليدان. 
  فيما بعد اختتام التكوين ذلك أن احلكم بنجاح التكوين جيب أن يقرتن مبالحظة تغري ملموس على مستوى

 .أو األشهر اليت تلي التكويناملمارسات خالل األسابيع 
 02حتليل احلاجات وفق هذا املنظور يتبىن مقاربتني اثنتني: 
 دون ، ترى بأن اخلبري أو املفتش هو الذي يقرر كفاءات التكوين بعد معاينة امليدان :مقاربة موضوعية

 .ع املنشودوتسعى هذه املقاربة إىل حتديد الفوارق بني الوضع القائم والوض .الرجوع إىل املعلمني
 ويعمل املكون على تقليص الفوارق بني الوضع القائم ، تتضمن حتديد املتكونني حلاجاهتم :مقاربة بنائية

 .استنادا إىل تصور املشاركني، والوضع املنشود
 حيث تتحدد الكفاءات املهنية املستهدفة ، واملالحظ أن كلتا املقاربتني تتكامالن وفق املنظور االندماجي

إىل حاجات التكوين النابعة من الواقع واليت ترتبط مبمارسات جديدة أقرها النظام الرتبوي يف استنادا 
باعتبارهم أصحاب خربة ميدانية وما هم مستعدون لالندماج فيه بصورة  .0وما يعرب عنه املعلمون، إصالحاته

 .عملية
  كل تغيري يالحظ لدى املتكون   أي، هو تكوين مبين على حتقيق النتائج االندماجيالتكوين وفق املنظور

وله عالقة مباشرة أو وثيقة بالتكوين ومن خصوصيات النتائج ، وهو داخل الدورة التكوينية أو بعدها
 .املستهدفة أن تكون حمددة بوضوح ودقة من خالل الكفاءات املهنية املقرر تنميتها
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 خري النتائج هي ما يعاينه املدرسون  ذلك أن، نتائج تتحقق على املدى القصري واملتوسط مث املدى البعيد
 :إىل أن وتكون على املدى القصري وعلى املدى املتوسط اعتبارا، وأصحاب القرار على أرض الواقع

 .النتائج اليت تربز على املدى القصري تقيم العالقة بني التكوين واملمارسات امليدانية -
 .سط هتيئ األرضية لتغيري يدومالنتائج اليت تربز على املدى القصري وعلى املدى املتو  -
 .نتائج متأصلة وثابتة ترتبط مبمارسات املعلم اليومية وال تكون ممارسات ظرفية -
نتائج قابلة للقياس بطريقة مباشرة كمعاينة التغيري الذي يطرأ على ممارسات املعلم داخل الفصل أو بطريقة  -

 .10غري مباشرة من خالل خطاب املعلم حول ظاهرة تربوية معينة
وهي إنتاج أو ، وحيدد املنظور اإلندماجي زمن ومسمى هذه النتائج فهي نتائج متوقعة قبل الشروع يف التكوين

وهي أثر التكوين إذا عاد املعلم إىل فصله وهي مفعول التكوين إذا ، منتوج التكوين عند االنتهاء من التكوين
 .01(أشهر) مضى على التكوين زمن معني

  اإلندماجي يلزم املكون ضرورة التحكم يف مجلة أدوات وتقنيات تنشيط تسهل عليه توجيه منظور التكوين
 :املعلمني املتكونني حنو بناء الكفاءات املهنية املستهدفة

 .كتقنية حل املشاكل أو دراسة احلالة -
 .تقنية العرض احلواري -
 .تقنية لعب األدوار -
 .تقنيةعمل اجملموعات -
 .وغريها...... .تقنية الثالثيات -

أكثر أثناء املمارسات البيداغوجية  واملكون اخلبري هو الذي يتوصل إىل تشكيل توليفة بني تقنيتني أو
 .والديداكتيكية مبا حيقق الكفاءات املستهدفة

األمر يبدو صحيحا لكن احلقيقة غري  ؟اندماجي ممارسة الطرائق النشيطة يف التكوين هل يعين تبين تصور
أي أن هناك فعال يف ، ذا املنظور يلزم املتكون أي املعلم بإنتاج شخصي مركبهنا بسب أن ه، ذلك

السريورات التكوينية وذلك من خالل موضعة املتكون يف مركز التعلمات باإلضافة إىل الفعل يف اإلنتاجان اليت 
 .تربهن على متلك الكفاءات املستهدفة من التكوين

 :ناؤها ومتلكها وتطويرها عند املدرس إىل مخس فئاتتقسم الكفاءات املهنية األساس واملراد ب
 الذي يقتضي التنظيم يف اإلطار ، ترتبط بالقدرة على ختطيط التعلمات مبفهوم اإلدماج :كفاءة التخطيط

وذلك يف أفق تيسري اكتساب الكفاءات األساسية ، والتعلمات اللحظية وتعلمات اإلدماج، الزمين للتعلمات
 :التخطيط على مستوينيويكون ، املرتبطة هبا

 .ويكون توجيهيا أو إرشاديا بالنسبة للمدرس، ختطيط عام على املستوى املركزي -
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 .ختطيط على مستوى املعلم يرتبط بالتنظيم امللموس للتعلمات الالحقة خالل سنة دراسية أو خالل ثالثي -
التعلمات الالحقة املرتبطة بكفاءة  وبيداغوجيا اإلدماج تعطي األفضلية للتخطيط السنوي الذي يتيح موضعة

 .مع ضرورة حتديد الدرجة أو العتبة املستهدفة خالل كل وحدة إدماج، متتد على طول سنة دراسية
 وتتضمن بناء وضعية هدف الذي يبقى مفهومها مركزيا أو أساسيا بالنسبة  :كفاءة إدماج املكتسبات

تعلماته حلل  مركبة تدفع املتعلم إىل إدماج مكتسباته أو وهي تعين بناء املعلم لوضعيات، لبيداغوجيا اإلدماج
املكون مطالب بدفع املتكون إىل بناء هذه  .01وضعية مشكلة ويتعلق األمر بالدراياتواإلتقانات وحسن التواجد

من خالل تقدمي وضعيات مستوفاة خلصائص وشروط الوضعية اهلدف مع الرتكيز ، الوضعيات والتحكم فيها
والطابع االندماجي للوضعية وطابع الداللة السياقية ، لذي يربط بني الوضعية والكفاءةعلى الرابط ا

االجتماعية. كما حيرص املكون على إغناء اإلنتاجات يف هذه الوضعيات من منطلق أن كل متكون أو معلم 
وحىت يتشكل على ، مطلوب منه إنتاج وضعيات تشهد على متلكه لكفاءة بناء وضعية هدف من جهة

 مستوى كل مؤسسة أو مقاطعة تربوية بنك وضعيات يوضع حتت تصرف اجلميع مع ضرورة جتديده وتفعيله.
 تثبيت التعلمات  أي الوحدة اليت يتم فيها، تتضمن كذلك تدبري وحدة إدماج :كفاءة إدماج املكتسبات

الوضعيات املراد تقدميها لبناء حتديد عدد ، وهذا التدبري يستلزم ختطيط مضمونه، اللحظية واملتعلقة باملوارد
 .أو للتقييم التكويين أو للمعاجلة، هل هي للتمرن أي تعلم اإلدماج، الكفاءة مع حتديد وظيفتها

إذا استغلت الوضعيات ألهداف مترينية وجب حتديد منط تنظيم الفصل الدراسي أي ستحل الوضعية بكيفية 
الفوج أفواج متجانسة أم غري متجانسة حتديد دور كل حتديد عدد أعضاء ، مفردنة أم يف إطار عمل أفواج

 عضو داخل الفوج.
فاحلل يكون فرديا والوضعية جيب أن ترتبط بعائلة الوضعيات ، إذا استغلت الوضعيات ألهداف بنائية تكوينية

هل و  ؟وكيف ؟هل يكون من طرف املعلم أم املتعلم، احملققة للكفاءة وأن تتسم هذه الوضعية باجلدة التصحيح
 ؟جيب تقدمي نقطة أو عالمة

 إذا استغلت الوضعيات للمعاجلة نقطة البدء هي التشخيص الدقيق مث توفري األدوات الضرورية للمعاجلة.
 وجديد ، كفاءة تصحيح ورقة املتعلم وكفاءة بناء اختبار للتقييم مع شبكة التصحيح  :كفاءة التقييم وتشمل

املنظور يزود املعلم املتكون مبمارسات تسهل عليه أجرأة األهداف  التكوين وفق املنظر اإلندماجي هو أن هذا
فعند إجراء اختبار أي بناء وضعية هدف تبىن معها شبكة التصحيح اليت تكون متضمنة جملموعة ، والكفاءات

 بد وال، "ثالثة من أربعة" أمهها معايري احلد األدىن اليت تظهر درجة التحكم يف الكفاءة وختضع لقاعدة، معايري
أقصى أدىن )من أجرأة هذه املعايري إىل مؤشرات تكون قابلة للمالحظة والقياس وحىت حتدد عتبة التحكم 

أي وجب إعطاء للمتعلم ثالث فرص يف كل  "اثنني من ثالثة" إضافة إىل العمل بقاعدة (جزئي ال حتكم
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من الثالث واجلداول التالية تبني  ويعترب املعيار حمققا إذا توصل املتعلم إىل اإلجابة على فرصتني، معيار
 :02ذلك

 .(هدف) إعداد شبكة تصحيح انطالقا من وضعية إدماج
 :معايري احلد األدىن-10

 :(املالءمة)الوجاهة  10-0
 املؤشرات تفسري املعيار

  - مدى  مالئمة املنتوج مع الوضعية اإلدماجية

 سلم التنقيط
 ال حتكم حتكم جزئي حتكم أدىن حتكم أقصى

./. 2/. 0/. 1/. 

 :االستعمال السليم ألدوات املادة
 املؤشرات تفسري املعيار

  االستعمال السليم ألدوات املادة.
 سلم التنقيط

 ال حتكم حتكم جزئي حتكم أدىن حتكم أقصى
./. 2/. 0/. 1/. 

 :معيار االنسجام
 املؤشرات تفسري املعيار

 استخدام خطة منطقية.
 الوضوح.و  احرتام الرتابط

 النتائج.عقالنية 
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 سلم التنقيط
 ال حتكم حتكم جزئي حتكم أدىن حتكم أقصى

./. 2/. 0/. 1/. 

 :(اإلبداعو  األصالة) معيار اإلتقان
 املؤشرات تفسري املعيار
 .جودة العرض
 .نظافتهاو  شكل الورقة
 .األصالةو  اخلط اجلميل

 
 
 

 أمساء التالميذ

 معايري احلد األدىن
 م
 ج

 م
 غير
 م

 (االنسجام يف اإلنتاج) .املعيار (االستعمال السليم ألدوات املادة) 2املعيار (املالئمة) 0املعيار
 ت
 0أق.

 إ.ت ت.ج ت أد ت أق إ.ت ت.ج ت.أد ت.أق إ.ت ت.ج ت أد.

 X      X     X  .-2 0التلميذ 
 X      X    X   .-2 2التلميذ 
 X    X   X    2-0   .التلميذ 
 .   X     X     X 1التلميذ 
 X     X    X   .-2  2التلميذ 
 .  X     X      X 1التلميذ 
 .   X     X     X 5التلميذ 
 /    X     X    X 0التلميذ 
 X     X    X   .-2  1التلميذ 
 .   X     X     X 01التلميذ 
 .   X     X     X 00التلميذ 
 X     X    X   .-2  02التلميذ
 .   X     X     X .0التلميذ
 X     X     X  .-2  01التلميذ
 .   X     X     X 02التلميذ
 .   X     X     X 01التلميذ
 /    X    X    X  05التلميذ
 X     X    X   .-2  00التلميذ
 .   X    X      X 01التلميذ
 /     X    X    X 21التلميذ

       املعيار /فشل
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 سلم التنقيط
 ال حتكم حتكم جزئي حتكم أدىن حتكم أقصى

2/2 ½ 1.2/2 1/2 

شبكة التصحيح هذه تسمح برصد صعوبات وثغرات املتعلم بشكل دقيق وموضوعي ما جيعلنا ننتقل إىل أخر  
 :كفاءة وهي

وهو مؤشر دال على ، معروف اليوم أن اخلطأ وارد يف السريورة التعليمية :كفاءة التشخيص والمعالجة
وبالتايل بناء الكفاءة املرصودة للتملك ، الصعوبات أو التصورات اخلاطئة اليت تعيق املتعلم يف بناء معرفته

 هي خطوة والتكوين وفق املنظور االندماجي.  يساعد املعلم على بناء جهاز للمعاجلة انطالقا من خطوة أوىل
أي املعايري الضرورية لتملك ، التشخيص اليت تكون دقيقة ألهنا تبدأ بفحص والرتكيز على معايري احلد األدىن

مث خطوة املعاجلة اليت تتضمن عاملني رئيسني مها املعايري املتسمة بالقصور يف التمكن والعناصر ، الكفاءة
 .الفاعلة يف سريورة املعاجلة

تسمة بالقصور على مستوى التمكن يستلزم هذا األمر مباشرة معاجلة تتخذ طابع بالنسبة للمعايري امل
وذلك تبعا لطبيعة ودرجة التبعات اليت ميكن ، االستعجال والدقة والعمق مبعية كل التالميذ أو جمموعة منهم

للمتعلم  وعلى املعلم أن يقدم وضعية جديدة مركبة، أن يولدها هذا الالمتكن والذي يعيق متلك الكفاءة
 :للحكم على مدى قدرته يف استثمار نتائج املعاجلة

 :جدول التحسيس بالمعالجة
 .حتكم جزئي :ت ج                      .حتكم أدىن :ت أد                 حتكم أقصى. :ت أق

 معيار غري مكتسب. :م.غري م             .معيار اجلودة :م.ج                .انعدام التحكم :إ ت
بالنسبة للعناصر الفاعلة يف عملية املعاجلة فتتقيد بوضعنة جهاز املعاجلة فاملدرس هو من حيدد دور الفاعلني 

 املدرس هو الفاعل  أو (الوصاية)تلميذ مبفرده أو تلميذ مع زميله 
 :تتمحور سريورة املعاجلة حول أربعة أساسية هي

  من الثغرات احملددة واليت ترتبط حباجيات مشرتكةتشكيل جمموعات مستويات انطالقا. 
 التعرف على األولويات أي االنطالق من الثغرات اليت تشكل أولويات يف بناء التعلمات ومتلك الكفاءة. 
  اختيار اسرتاتيجيات للمعاجلة واليت تالئم الوضعية والصعوبة واخلطأ ويقرتح ديكيتيل وشارل باكي سلسلة

نذكر أمهها فمثال املعاجلة بالتغذية الراجعة واملعاجلة بالتكرار أو عن طريق أعمال تكميلية من اإلسرتاتيجيات 
 .املعاجلة باستخدام طريقة جديدة للتعلم

  بناء أدوات للمعاجلة وتكون متنوعة يف شكل متارين متضمنة يف كتب مدرسية أو تكون من وضع وبناء
 .01املعلم أو يف شكل حوامل معلوماتية
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 :املؤرخ يفو 01وزاري حيمل رقم ملنظومة الرتبوية اجلزائرية هلذا املنظور التكويين اجلديد إصدار ومنشور أسست ا
الذي يلزم كل من مديريات الرتبية بتشكيل نواة وطنية من املتكونني يف جمال املقاربة و ، 2115أكتوبر  22

ختضع لتكوين على يد خرباء أجانب دوليني ، PAREIIبالكفاءات يف إطار برنامج التعاون مع اليونيسكو 
 املفتشنيو  األساتذةو  لتتكفل هي بدورها أي هذه النواة بتاطري عمليا تكوينية تشمل املعلمني، يوم 20مدته 

 .2110-2115رؤساء املؤسسات على مستوى كل والية خالل سنيت و 
كان اهلدف من ذلك  هو و  اإلندماحيو انطلقت هذه العمليات التكوينية لتؤسس ملا يعرف اليوم بالتكوين 

، الفشل املدرسيو  االحرتافية للقضاء على مشكالت التسربو  جعلها تقرتب من املهنيةو  تغيري املمارسات
وضعية ، املمارسات الرتبوية من منطلق نظري يؤسس لوضعية تعلمو  ذلك بعقلنة األفعالو  لرفع نسب النجاحو 

 .عاجلةجهاز م، شبكة تصحيح، وضعية هدف، إدماج
فهناك من املعلمني من يزال ، لكن واقع امليدان يبني أن ممارسات املدرسة اجلزائرية تتخبط يف  مقاربات ثالث

لكن ، هناك من يسعى للعمل مبقاربة اإلصالح، و هناك من يتشبث مبقاربة األهداف، و يعمل مبقاربة املضامني
أو هلشاشته حبكم مقاومة ، م التكوين يف هذا املنظوراملنهجية الديداكتيكية النعداو  تنقصه األدوات املعرفية

 .املالمحو  انعدام سياسة تكوينية واضحة علمية حمددة األهدافو  التغيري
فإذا أريد رفع نسب النجاح بشكل موضوعي صريح وجبت عقلنة املمارسات املهنية حبيث ختضع جلملة 

منظور إدماجي مث التدريب على بناء الكفاءات املهنية األساس من ختطيط دقيق خطي للتعلمات من 
 ووجب العمل بشبكات التقومي لتشخيص اإلختالالت .فاملعاجلة، فالتقومي، وضعيات تستهدف التمرين

بناء أجهزة معاجلة فعالة تعدل مسارات التعلم و  اليت هي جل التطبيق يف املناسبات التقوميية الوطنيةو  الصفاتو 
 .الكفاءات املنتظرةو  هتيئ للتعلمات الالحقةو  اخلاطئة

قمتها و  املفتشنيو  التغيري سنة كونية حتتاج يف األلفية الثالثة إىل عدة حجاجية قوية قاعدهتا مجهور املعلمني
 قرارات سياسية حكيمة مستمرة.

 
 :الهوامش

1-elizabeth kadri.2005.construire, un avenir pour l’école , le rôle, clé de la formation 

enseignante, in la refonte de la pédagogie en Algérie, bureau de l’Unesco. p 178  

2- العدد ، زركاملركز الوطين لتنمية املوارد البشرية  سلسلة منشورات امل، توجهات عاملية يف التدريب الرتبوي، حممود املساد   
    12ص ، .1     

3- التكوين ، عبد العزيز سنهجي-1.21ص ، منشورات صدى التضامن، اجلودة يف التعليم والتكوين، 2112، عبد الرحيم الضايقة
ص ، 1211يناير ، 21لعدد ا، املستمر هليئة التفتيش الرتبوي وهليئة التدريس مقاربة أولية للحكامة من خالل دعم وتفعيل العمل املشرتك

.11 ،.12  ,  
- 5-   .11.ص ، مصدر سابق، عبد العزيز سنهجي



 نعيمة سرت الرمحان                                                                            التكوين االندماجي واقع ممارس أم حلم إصالح
 

 
 115                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

6-helenehensher ,1993 , la recherche en formation des maitres détour ou passage 

obligatoire vers la professionnalisation ,édition CRP université de Sherbrooke, p14. 

7-Marguerite Altet ,1994,in former des enseignants professionnels , de Boeck université 

,           3édition , p14.  

8-Philippe Perrenoud , 2001 ,développer la pratique réflexive dans le métier 

d’enseignant, ESF éditeur , p 159 ,172.  

9-Suzanne Nadot,Claudine Blanchard , 2000, malaise dans la formation des enseignants 

, harmattan, p 46.  
10 12ص ، مصدر سابق، 2112، عبد الرحيم الضايقة - . 

11- .22ص، نفس املرجع، 2112، عبد الرحيم الضايقة   
12   11ص ، 2الطبعة، بيداغوجيا اإلدماج مناذج وأساليب التطبيق والتقييم منشورات عامل الرتبية، 2100، _عبد الكرمي غريب

13- 1.ص، مشروع دعم املنظومة الرتبوية، دليل املكون، 2115، الطاهر العامري، كزافيي روجريس   . 
14- .11ص، مصدر سابق، 2100، عبد الكرمي غريب   

15- .02مصدر سابق ص، 2115، الطاهر العامري، كزافيي روجريس    
16- .0.5ص، مصدر سابق، 2100، عبد الكرمي غريب 



 إلياس شرفة                                                                                                      كيفّياحتليل املعطيات وقراءهتا  
 

 
 116                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

 (منهج تحليل المضمون) المعطيات وقراءتها كيفّيا تحليل
 
 د. إلياس شرفة

 جامعة سكيكدة 
 :امللّخص

كما ميكن أن يكون ،  فقد يكون وفقا للتحليل الكّمّي أو الرقمّي أو اإلحصائيّ ، حتليل املعطيات حيمل شّقني
حوله اجلدل من طرف باحثني هذا األخري الذي أثري ، وهو ما يعرف بتحليل املضمون، حتليال كيفّيا نوعّيا

وما الفرق بني املنهج  ؟ومىت نقول حتليال ؟ومىت نقول منهجا ؟وأساتذة جامعّيني إن كان يعترب منهجا أو تقنية
وكيف ميكن  ؟وكيف توّظف هذه التقنيات ؟وهل ينقسم هذا املنهج أو هذا التحليل إىل تقنيات ؟والتحليل

 إذ سوف حناول يف هدا املقال  اإلجابة عن كّل هذه األسئلة. ؟االستفادة منها يف البحث االجتماعيّ 
Résumé:  

L'analyse des données est double, selon l'analyse quantitative, numériques ou 

statistiques et analyse qualitative peut être qualitative, connu comme l'analyse du 

contenu, soulevé controversée par les chercheurs et les professeurs C'était l'approche ou 

technique ? Et quand nous disons un ? Et lorsque nous disons une analyse ? Et quelle est 

la différence entre les programmes d'études et d'analyse ? Cette approche ou les diviser 

cette techniques d'analyse ? Et comment employer ces techniques ? Comment peut être 

utile dans la recherche sociale ? Nous allons essayer dans cette intervention pour 

répondre à toutes ces questions. 

 :المناهج الكّمّية والمناهج الكيفّية  3
أن منّيز يف حبوث العلوم اإلنسانّية بني تلك اليت هتدف إىل قياس ، اإلجراءاتعلى مستوى ، من املّتفق عليه

الظواهر عن تلك اليت تسمح بأخذ معطيات كيفّية ال ميكن قياسها أو عّدها. هلذا تتطّلب املناهج الكيفّية 
 والكّمّية جمموعة من اإلجراءات املختلفة. 

وقد تكون هذه القياسات من ، الظاهرة موضوع الدراسة إّن املناهج الكّمّية هتدف يف األساس إىل قياس
أو عدديّة وذلك باستعمال احلساب. إّن أغلبّية ، "أكثر من أو أقّل من" :مثل، (ordinales)الطراز الرتتييب 

، النسب، وكذلك األمر حينما يتّم استعمال املؤّشرات، البحوث يف العلوم اإلنسانّية تستعمل القياس
، األدوات اليت يوّفرها اإلحصاء بصفة عاّمة. إنّنا نستنجد باملناهج الكّمّية أثناء حماولة معرفتنااملتوّسطات أو 

االرتباط بني درجة ، نية التصويت يف االنتخابات القادمة، تطّور أسعار االستهالك منذ عشر سنوات، مثال
 التحّضر ونسبة املواليد. 



 إلياس شرفة                                                                                                      حتليل املعطيات وقراءهتا كيفّيا
 

 
 117                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

فهم الظاهرة موضوع الدراسة. وعليه ينصّب االهتمام هنا أكثر  أّما املناهج الكيفّية فتهدف يف األساس إىل
على حصر معىن األقوال اليت مّت مجعها أو السلوكات اليت مّتت مالحظتها. هلذا يرّكز الباحث أكثر على دراسة 

 أو األحداث اليت، فعندما حياول الباحث معرفة أطوار تعّلم الطفل، احلالة أو دراسة عدد قليل من األفراد
 فإنّه يستعني يف ذلك باملناهج الكيفّية. ، أو تصّورات احلّب يف بلدان خمتلفة، طبعت عشريّة زمنّية

لقد ظّلت املناهج الكّمّية ومنذ زمن طويل مناوئة للمناهج الكيفّية. تعتمد املناهج الكّمّية على صيغ رياضّية 
الطبيعة فقد اعتربت منذ البداية أهّنا أكثر صرامة ونظر الستعماالهتا العادية واملتكّررة من طرف علوم ، للواقع

حيث أّدى هذا بالعلوم اإلنسانّية إىل االعتقاد وملّدة طويلة أّن منّوها ومصداقّيتها ، وعلمّية من املناهج الكيفّية
مثل ، مرهونان باستعمال أكثر للتكميم يف حبوثها. لقد استعانت بعض ختّصصات فروع العلوم اإلنسانّية

ألّن طبيعة ، بالرياضيات يف دراستها للظواهر، علم النفس وعلوم اإلدارة، علم االجتماع، اجلغرافيا، صاداالقت
فإنّه ال ميكن إخضاع الظواهر اإلنسانّية دائما ، مواّدها ومواضيعها تتقّبل ذلك بكّل سهولة. مع ذلك

وبدّقة ومرونة املالحظة ، أكثر باألحكام للتكميم. لذا فهي ملزمة أيضا باستخدام املناهج الكيفّية اليت تستعني
 أو بفهم التجارب اليت يعيشها األفراد. 

ستظّل ، إضافة إىل ما تقّدم فإّن الظواهر اإلنسانّية ومهما كانت دّقة القياسات الكّمّية املستعملة يف قياسها
أو درجة التزعة احملافظة ، عن درجة الرضى عن العمل، مثال، حمتفظة ببعدها الكيفّي. فعندما يتحّدث املرء

(conservatisme) وهي كّلها ظواهر هلا قياسات ، أو االزدهار يف دولة ما، لدى جمموعة بشريّة ما
وتعود إىل حقائق إنسانّية ال تستجيب أبدا ، فإّن املصطلحات املستعملة هي من طبيعة كيفّية، حسابّية

الرضى والنزعة احملافظة واالزدهار مصطلحات تشري أصال للقياسات الكّمّية اليت مّتت هتيئتها من أجل ذلك. ف
 .0ويبقى احلساب ليس أكثر من جمّرد تكميم، إىل تقدير الواقع

 :بناء فئات التحليل 2
تعترب الفئات مبثابة عناصر داّلة يف الوثائق اليت نريد تسجيلها. قبل تثبيتها  :الفئات المستعملة عادة 3-2

أّوال باالّطالع على الفئات املستعملة عادة لتحليل احملتوى. لكي نكّون فكرة عّما ميكننا أن نستعني ، هنائّيا
نلجأ إىل األصناف السّتة املوالية من الفئات واليت تستخدم عادة يف حتليل ، هو ممكن استخالصه من وثيقة ما

  :احملتوى
 البيئة، ديثةالتكنولوجيات احل، مثل برنامج حزب معنّي ، املاّدة أو املواضيع املعاجلة... 
 غري ، هل هو مؤّيد :أي كّل موقف من مواقف مؤّلف أو مؤّلفي الوثيقة بالنسبة إىل املواضيع، اجّتاه االّتصال

القيم اليت حتملها الوثيقة  ؟ما هي املواقف املأخوذة فيما خيّص كّل موضوع، بعبارة أخرى ؟ال يرى فرقا، مؤّيد
وإّما ، مثال، النجاح أو منط احلياة، السعادة، بكّل صراحة عن املنافسةأي أنّنا نتحّدث ، إّما بصفة واضحة

ما هي القيمة املراد إبرازها ، مبعىن أّن القيم غري معرّب عنها بشكل واضح وظاهر. بعبارة أخرى، بصفة ضمنّية
  ؟من خالل االّتصال
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 إقناع، هتديد ؟تلك القيمة أو أي ما الذي يقرتحه املؤّلف أو املؤّلفون من طرق عمل لبلوغ هذه، الوسائل ،
 ؟كيف نعمل للوصول إىل هذه القيم،  .. بكلمة أخرى.حوار، قّوة

األصل ، الديانة، اجلنس، السنّ ، أي االّطالع على خصائصهم االجتماعّية، الفاعلني أو شخصيات االّتصال
  ؟نتكّلم يف االّتصالعلى من ، .. بتعبري آخر.األصل االجتماعي، جمموعة االنتماء، التمدرس، العرقي

 ؟(...، املكان، الكاتب، ’الفرتة الزمينّ )من أين تأيت الوثيقة ، أي ما ميّيز مصدر تواجد االّتصال، املراجع 
األخصائيني ، املؤلفني املذكورين)تزكياهتا  أو (...، حصة باملذياع أو التلفزة، جريدة، خطاب، منشور)نوعها 

 2؟ما هي طبيعة االّتصال الذي نريد معاجلته، بعبارة أخرى، (...التأكيدات األساسّية، املعتمدين
أي أخذ مقاطع ، من الوثائق (املعىن)تسمح الفئات املختارة بأخذ وحدات الداللة  :وحدات الداللة -2-2

  :من ماّدة االّتصال. قد تتمّثل وحدت الداللة فيما يأيت
    كلمات 
  صفحة أو أكثرمواضيع منتشرة عرب سطرين أو أكثر أو عرب 
 وذلك حسب نوع الوثائق ، شخصيات أو أشخاص 
 أصناف األدبّيات أو أّي عنصر آخر يسمح بتصنيف أجزاء ، مثل طرق التعبري، عناصر أخرى متنّوعة

 الوثيقة
، يبقى التفكري يف حتضري الطريقة اليت سيتّم من خالهلا القياس، بعد جتزئة حمتوى االّتصال إىل وحدات الداللة

 قد يتّم ذلك إّما بطريقة كّمّية أو بطريقة كيفّية. 
إّن طريقة العمل املعهودة هي من النوع الكّمّي. إنّنا نتحّدث يف هذه احلالة عن  :حساب الوحدات -1-2

وحدات العّد. إّن وحدات العّد حتّدد بدّقة وتضبط طرق حساب العناصر املنتقاة من الفئات. سنأخذ يف 
تكمن العملّية يف تسجيل عدد مرّات ظهور ، حسابنا هلا التكرار والكّم. فيما يتعّلق بالتكراراالعتبار عند 

، هذه الوحدة أو تلك. ينبغي أن نتأّكد أّن كّل وحدة تتضّمن نفس الوزن والداللة بالنسبة إىل مشكلة البحث
عملّية خيالّية. أّما فيما خيّص  يصبح جمّرد، الذي يقرتح أو يفرض وحدات قابلة للمقارنة، وإاّل فإّن احلساب

إىل املكانة اليت حتتّلها هذه األخرية. يستعمل هذا ، فيما يتعّلق بكّل ظهور لوحدة الداللة، فنشري، الكمّ 
اليت حيتّلها موضوع  (احليز)اإلجراء بصفة خاّصة أثناء دراسة وسائل اإلعالم. هكذا نستطيع حساب املساحة 

الذي مينحه أو خيّصصه  (بالدقائق مثال)أو املّدة أو الوقت ، (األسطر أو باألعمدةبعدد )معنّي يف جريدة ما 
 الراديو أو التلفزيون لنفس املوضوع. 

لكن ليس بطريقة  ، إنّنا نسّجل أيضا وحدات الداللة يف ميدان البحث الكيفيّ  :تقدير الوحدات -0-2
لنا وحدات الوصف هذه باستخراج وإبراز  كّمّية. نتحّدث يف هذا السياق إذن عن وحدات الوصف. تسمح

  :العناصر ذات املعىن والداللة املوجودة يف الوثيقة بصيغة أخرى غري القياس. هكذا نستطيع مالحظة
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 فتحليلنا لغياب ، فإّن التحليل سيقع بني ما هو كّمّي وما هو كيفيّ ، حضور الفئة أو غياهبا. يف هذا اإلطار
وذلك عندما نريد دراسة احملتوى ، أو املعىن اخلفّي للوثيقة، ما مل يـَُقلْ ، مثال، الفئة قد يساعدنا على اكتشاف

لكن يكتسي يف نفس الوقت أمهّّية ، املسترت. ميكن أن نبحث أيضا على ما ال يظهر إاّل نادرا أو استثنائّيا
 بالغة. 

  القيام بإعداد منطّية منوذجّية(typologie) نستخرج من الوثيقة مناذج من ، لوحدات الداللة. يف هذا اإلطار
إقامة صور كاملة منوذجّية للرجال والنساء الذين ، خصوصّيات متمّيزة. مثال، السلوكات، ردود األفعال

 تستدعيهم التلفزة للتمثيل يف أفالمها اإلشهاريّة. 
 إبراز عناصر فإنّنا سنأخذ بعني االعتبار التأكيد على ، احلكم على شّدة فئة ما. يف هذا اإلطار بالذات

أو فيما يراد منه خماطبة ، يف اإلعالنات اإلشهاريّة قد يكمن ذلك فيما هو ظاهر بشكل بارز، خاّصة. هكذا
 أو يف ذلك الذي وضع أو أشري إليه بصفة واضحة وجلّية. ، الذاكرة

أهداف لكي يكون استعمال الفئات املختارة سهال ويتطابق متاما مع  :صفات التفيئة الجّيدة -5-2
احلصر ، الوضوح، الشمولّية :جيب أن حتمل تفيئتها بعض الصفات أو اخلصائص األساسّية وهي، البحث

 والتوازن. 
، إنّنا نتكّلم عن الشمولّية عندما تكون هذه الفئة أو تلك حتمل كّل مؤّشرات البحث :الشمولّية 3-5-2

كّل ما يسمح باإلجابة عن هدف البحث وتقييم وبالتايل التأّكد من أّن عملّية السحب تغّطي أو تتضّمن  
فإن كّنا ال ، ضمن اإلشهار املتلفز (sexisme)يف جمال التمييز اجلنسي ، الفرضّية املعروضة أو املقرتحة. هكذا

بل وكذلك األوضاع واألدوار اليت يوضع فيها ، نريد فقط قياس ظهور هذا اجلنس أو ذاك يف اإلعالنات
 فيجب علينا أن نقوم بإعداد فئات كيفّية من أجل وصف صفاهتا وأدوارها. ، (املمثّلون)الفاعلون 

جيب علينا أن حنّدد بدّقة معىن كّل فئة لكي جند بسهولة الوحدات اليت حتتوي عليها  :الوضوح 2-5-2
الباحثني وذلك حىّت تكون كّل الفئات معروفة ومفهومة من طرف كّل املرمزين يف حالة تويّل فرقة من ، الوثيقة

ترميز مّدة الظهور يف اإلعالن أو ، يف إطار حبث حول التمييز اجلنسي، إذا كّنا نريد، القيام بالبحث. هكذا
يف احلالة اليت تظهر فيها امرأتان يف نفس الوقت يف مقطع ، فيجب على املرمز أو املرمزة أن يعرف، اإلشهار
يف فئة النساء أو أنّه سوف ال يأخذ بعني االعتبار  مضاعفة وقت الظهور، مثال، إن كان جيب عليه، إشهاري

سوى عامل اجلنس. إّن التحضري مبثل هذه الدّقة هو أساسّي لوضوح الفئات. كما ميكننا التفكري حىّت يف 
ويف هذا اإلطار ميكن تقدمي أو طرح أمثلة وصفّية ممكنة نشري من خالهلا إىل أصناف احلوادث ، األدوار املؤّداة

ل اليت سننقلها أو نرويها. إذا ما وجدت مواضيع أخرى بإمكاهنا إعطاء الفرصة لتأويالت أخرى أو األفعا
فهنا أيضا ال بّد من تقدمي توضيحات حىّت نتفادى أّي انتقاد قد ينجم عن عدم جتانس الفئات ، خمتلفة

عمله إزاء معطيات مبعثرة من الصعب علينا معرفة ما جيب ، وبالتايل يتّم رفض العمل الحقا. بالفعل، وحمتواها
 ومستمّدة من فئات غري حمّددة بصفة جّيدة. 



 إلياس شرفة                                                                                                      حتليل املعطيات وقراءهتا كيفّيا
 

 
 120                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

، تعترب الفئة حصريّة إذا كانت الوحدات املختارة من الوثائق تتعّلق هبا فقط. بعبارة أخرى :الحصر 1-5-2
إطالقا أن فإّن ما خيّص فئة الرجال ال ميكن ، إذا ما أخذنا يف االعتبار مثال التمييز اجلنسي السابق ذكره

فإنّه ليس دائما كذلك بالنسبة ، خيّص فئة النساء أيضا. إذا كان التمييز يف هذه احلالة يبدو واضحا وبديهّيا
أنّه كان لزاما علينا استخراج ما تشّجعه اخلطب السياسّية فيما خيّص ، مثال، إىل فئات أخرى. لو افرتضنا

ه. إذا كانت وحدات املعىن املطلوب تسجيلها يف هذه ما هتدف إىل منع، السباق حنو التسّلح أو عكس ذلك
وذلك ، فقد جند تشجيعا سواء من هذا االجّتاه أو من االجّتاه اآلخر، الفئة أو تلك هي اخلطاب بأكمله

حسب املقطع املأخوذ من النّص أو حىّت حسب الغموض املقصود من طرف املؤّلف. هلذا ال بّد علينا من 
وذلك هبدف جعلها حصريّة حقيقّية أو أن نستعّد لقبول هذا ، ئة بكيفّية أخرىالتفكري يف إعداد التفي

عندما يتضّمن نفس التصريح أكثر من معىن واحد معرّب عنه بوضوح من طرف املبحوث " التصنيف املزدوج
 ."نفسه

نفس والذي أرى أنّه منهج وحتليل يف ، ما ميكن قوله عن هذا املنهج :خطوات منهج تحليل المضمون3 
أو ما يسّمى باملنهج التحليلّي ألنّه يهدف إىل اتباع خطوات منهجّية تؤّدي إىل قراءة حتليلّية ، الوقت

وهذا وفق جمموعة من املراحل تساعد على فهم هذا املنهج وتسهيل عملية تطبيقه ، للخطابات السوسيولوجّية
  :الشروط يف حتليل املضمون بعض «Bernard Berlson»فقد حّدد العامل ، على كّل نّص أو مضمون

وهنا يعين أنّنا نعيد اختبار ذلك التحليل من طرف باحثني آخرين ، * جيب أن يكون حتليلنا حتليال موضوعّيا  
، فنصل إىل نفس النتيجة شريطة أن تكون يف نفس الظروف، حبيث ال يستعملون نفس اإلجراءات واألدوات

واالبتعاد يف حتليل اخلطاب عن ، نفس التقطيع ونفس التجزئة واجلدولةبعبارة أوضح أن يتسىّن لباحثني آخرين ب
 ذاتّية الباحث.

واملقصود هنا أّن الباحث مرغك كل ما هو يف املضمون ، أي بطريقة منهجّية، * أن يكون التحليل منتظما  
املوافقة مع أطروحة  له عالقة باملشكلة املدروسة حىّت يتفادى أّي اختيار تعّسفّي أو نتعامل فقط مع الفئات

 الباحث.
، إّن االلتزام هبذه اخلاصّية الثانية شيء مهّم جدا خاّصة عندما يهدف حتليل املضمون الختبار فرضّيات معّينة

وجيب عليه أن ال يتجاوزها ، حىّت إن تعّثر الباحث خالل حتليله وواجه عناصر مفّندة خالل فرضّياته
 ويتجاهلها. 

وهذا من أجل أن نتجاوز األحكام والقوالب ، مع املضمون أو احملتوى البنّي والظاهر * وال بّد أن نتعامل  
، أي ال بّد أن نتعامل مبا هو ظاهر وبنّي حىّت ال خنلط وحىّت نتفادى الوقوع يف الالمضمون، الفكريّة اجلاهزة

التقدير االستقرائّي للاّلمقويّل  والتحليل ال يعين أنّنا نتخّلى عن، جيب أن نتعامل مع النّص يف ذاته ولذاته :أي
. "pensé impensable" "جيب أن نفّكر يف الالمفّكر فيه" :"زعيم الوجوديّة" وكما يقول، والالمفّكر فيه
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ال بّد أن ميّر على الظاهر إىل ، وحىّت ال يسقط الباحث منذ البداية يف اخلطأ، والتحليل يكون عرب مراحل
 .1جيب أن ندرس ما يف السطور إىل ما حتت السطور :أي، الباطن اخلفيّ 

 :"Bernard Berlson" ينطلق منهج حتليل املضمون من عّدة مراحل حّددها لنا، وكبقّية التحاليل
ومثال يف ، حيث أّن حتليل املضمون ما هو إاّل وسيلة وليس غاية يف حّد ذاته :تحديد أهداف البحث (3-1

ومن ذلك يرى برلسون أنّه ال بّد أن حنّدد هدف البحث حىّت ، أجزاء وأقسامحتليل اخلطاب بتقسيمه إىل 
، أي مدونة اخلطابات وأجزائها"باملدّونة"وتسّمى العينة يف حتليل املضمون، يساعدنا على املاّدة اليت حنّللها

 ...والتداعويقد خنلط يف مجيع حتليل املضمون كالعالئقي ، إذا مل حنّدد هدف البحث :فنجد أنه يقول
حيث اختيار املدونة ، أي املادة اليت حنلل من خالهلا اخلطاب :«Corpus»تشكيل المدونة أو المد  (2-1

كان حتليل املضمون جّيدا. فتحديد املضامني ،  فكّلما كان اختيار املدونة صحيحا، شرط أساسّي يف التحليل
هنا ال يسّمى اختيار مضمون ، أخذ جريدة معّينة هبا عّدة مضامني :مثال، ضرورة وجود موضوعّية يف حتديدها

وحتليل األرشيف يعتمد ، "مدونتنا" وهنا قد حددنا، واحد يف صفحة واحدة أو صفحتني ممثله للخطاب ككلّ 
قد نضع يف اهلامش بعد التحليل أنّنا ، ففي حالة اعتمادنا على حتليل وثيقة واحدة أو اثنتني، على الوثائق مثال

 اعتمدنا على وثيقة واحدة ونضعها يف املراجع.
أي جتزئة النص وتقطيعه ، وهذه النقطة مشرتكة يف مجيع التحاليل :تقطيع المدونة في شكل وحدات 1-1

والوحدات جيب أن تكون أصغر صغرية قدر اإلمكان نثري التحليل. هذا ، إىل وحدات وعناصر مكّونة للنصّ 
، وهي وحدات، وهو يفرض نفسه من الوهلة األوىل، نوع وليس أحاديّاالتقسيم للمضمون هو تقسيم م
فقد تكون كلمات أو مجل ، مّث يقول يف املكسيك جند كذا طبيعة مستقلة، خطاب الرئيس يتكلم عن اجلزائر

املشكل ميكن أن تشّكل عائقا يف التحليل ، وميكن أن جنعل هلا قراءة لوحدها، أو فقرات أي ال تغرّي شيئا
 .2أي يف خطابات عن املكسيك دائما، املقارن

جند يف جريدتني حول  :مثال، أي القيام مبقارنة وتقطيع عمودي للجريدة :تقطيع الحجم أو األعمدة 0-1
ميكن حساهبا ، موضوع معنّي كالوئام املديّن تكّلم يف جريدة ما خبمسة أعمدة ويف جريدة أخرى بثالثة أعمدة

كذلك بالسطور وعددها. نأخذ األعداد اليت تكّلمت يف كّل مّرة عن الوئام وكم من وميكن حساهبا  ، باملساحة
مّث نأخذ صفحة مثال أو خطابا يف صفحات موضوعات فنجد خطاب الرئيس ، مّرة مقارنة أخرى أو جرائد

ا سطر  21وبعده يف ، سطرا عن البطالة 21منتصف اخلطاب يف ، من البداية إىل املنتصف يتكّلم عن الوئام
 عن أزمة السكن حىّت النهاية. مّث نأخذ هذه التقسيمات وجنعل منها مضامني.

إذ نأخذ خطابات معّينة نقّسمك أقّل جزء ممكن إىل كلمات  :تقسيم الوحدات والرموز والكلمات 5-1
كما ،  فنجد الكلمات األساسّية والطوطامّية تكشف لنا عن مركز االهتمام وعن اإليديولوجّيات اخلفّية، وأجزاء

 قد تكون مباحث يف فقرة ويف مجلة خمتلفة من اخلطاب. 
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حيث درس  «Chambord de Lowe»هناك عامل فرنسّي  :«personnages»مسألة الشخوص  (6-1
أي ما هي الشخوص اليت نقدمها ، الشخوص يف صحافة األطفال أي جعل الطفل يف موروث ثقايّف للطفل

 كأن نقّدم أبطاال تارخيّيني نرغب يف أن يكونوا قدوة لألطفال دائما.  :مثال، واملوجودة يف قصص األطفال
ساعة  011فمثال جند أّن املرتّشح مّر يف التلفزيون ، وميكن أن تكون وحدات جمارية يف صفحة أعمدة وزمنّية

ساعات عن أزمة  01، وساعة عن البطالة 21و، ساعة تكّلم عن الوئام 21منها ، زمنّية أثناء احلملة االنتخابّية
 هذا التقسيم يف الكالم هو مربمج وليس اعتباطّيا.، السكن

الفرنسّية يف عملّية تقسيم الوحدات  "فيوالت موران" قامت :تقسيم الوحدات واألجزاء إلى فئات (7-1
أخذ هذا اخلرب صدى عاما ، الرئيس الروسّي السابق لفرنسا "خرتشوف" عندما زار :مثال على ذلك، واألجزاء

لذلك عمدت هذه الباحثة إىل مجع صحف أسبوعّية ويومّية وجعلت ، لدى اجلماهري والصحافة الفرنسّية
مّث جعلت هذه الوحدات اإلخباريّة يف شكل فئات أو ، وحدة إخباريّة 0222بذلك مدونة قّسمتها إىل 

والصداقة الروسّية ، (فئة لوحدها)استقبال خرتشوف يف باريس :فئة مثل 11وأصبحت جتمع ، موضوعات
 .(فئة لوحدها كذلك)الفرنسّية 

وحدة ، مسار دميقراطي (مثال عن تقسيم الوحدات) :نأخذ الوحدات اليت تدخل يف اخلطابات مثل :مثال
وحدة الدميقراطّية ، وحدة التيوقراطّية، وحدة التعّدديّة الدميقراطّية، وحدة اخليار الدميقراطيّ ، قواعد دميقراطّية

جند يف هذا اخلطاب أنّه يتكّلم عن دميقراطّية ، وحدة والدة دميقراطّية، وحدة املشاركة الدميقراطّية، احلق
لذلك عملت فيولت ، وبالتايل التحليل الدقيق اجملّزء يعطينا حتليال جّيدا، لكن جتزئتها جاءت دقيقة، واحدة

وهذه األجزاء ، ملواضيع ونقّسمها إىل أجزاءحنّلل ا، نأخذ مواضيع :إىل حتليل اخلطاب إىل وحدات إخباريّة مثل
كما أّن املدونة ال حتّدد لنا طريقة " مثل ما ذكرناه سابقا عن موضوع الدميقراطّية، نقّسمها كذلك لوحدات

 :مثل، "التحليل بل التحليل هو الذي حيدد املدونة وهدف البحث ليس احلجم الذي ميلي علينا التحليل
 التحليل التداعوي يفيد يف الكشف عن إيديولوجّية اخلاطب والتحليل املعجمي يبحث عن معجمية اخلطيب. 

  :هناك عّدة مقاييس جيب مراعاهتا، وبذلك
حيث نأخذ   /وهذا لتفادي الذاتّية، * أّن التصنيف جيب أن يكون شامال لكّل احملتوى الذي قّررنا دراسته  

 كّل املدونة. 
إذا و  تقصي من التحليل ال معىن (fortous)فئة للمهمالت ال تدخل ضمن هذا وال ضمن ذاك * خنّصص   

 تكّررت
إذا ، جند فئة العالقة بني روسيا وفرنسا مرة واحدة، أي الفئة ال تتكّرر، * أّن الفئات ال تكون استبعاديّة  

 تكّررت تقصى.
 .1* مقاييس التصنيف حمّددة بدّقة ومتماشية مع األهداف  
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من التقنيات ترتبط  فمنهج حتليل املضمون هو منهج تركييّب مبعىن أنّه حيوي جمموعة ، باإلضافة إىل كّل ما رأيناه
خاّصة فيما يتعّلق باملرحلة األوىل  (Berlson)كّل واحدة منها يف عملية التحليل باملراحل اليت حّددها لنا 

  :التقنيات باختصار وهيوميكن أن نتطّرق هلذه ، حتديد أهداف البحث :وهي
والغاية منه هو معرفة معجمّية املتكلم أو ، وهناك البعض يسمّيه بالتحليل الداليلّ  :التحليل املعجمي  *

 صاحب النص املضمون املراد حتليله.
الذي يهدف إىل البحث عن الكلمات املتواترة أو املكّررة ومعرفة سبب تواترها أو  :التحليل التواتريّ   *

 ها.تكرار 
مفهوم  :مثال، والذي يهدف لقياس اجّتاهات املتكّلم جتاه املواضيع اليت يتكّلم عنها :التحليل التقييميّ   *

 العوملة اليت يتحّدث عنها جورج بوش غري مفهوم العوملة اليت يتحّدث عنها صدام حسني.
والذي يهدف إىل تقسيم املدونة أو مدونة النص املراد حتليله إىل مباحث  :التحليل املبحثّي أو املوضوعايتّ  * 

 وهذا حسب املواضيع اليت تناوهلا كّل مبحث.، أو موضوعات نبين هبا فقرات
وهي الوحدات الدالة ، والذي يسعى ويهدف إىل إجياد العالقة بني عناصر اخلطاب :التحليل التوارديّ  * 

والوحدات الدالة نقصد هبا الكلمات األساسّية اليت هلا ، ليست عناصر اخلطابوهي ، والوحدات غري الداّلة
 وقع يف اخلطاب.

 Fellix)من طرف العامل  0110ظهر عام ، هذا التحليل الذي يعترب حديثا نوعا ما :التحليل املؤسسايت * 

Guattani)  ويهتّم بالدرجة األوىل بتحليل ومعاجلة خطابات ومضامني عمال املؤسسات الذين يعانون من
 .5مشاكل اجتماعّية ونفسّية

 :الخاتمة
يعترب من أصعب املناهج يف العلوم االجتماعّية وعلم االجتماع ما ميكن قوله أّن منهج حتليل املضمون ، ختاما

يدان وحيادا وموضوعّية يف التحليل ألجل الوصول لنتائج ومعطيات خاّصة ألنّه يتطّلب تطبيقا جّيدا يف امل
 علمّية.

 
  :قائمة المراجع المعتمدة

1) Deslauriers Jean Pierre, recherche qualitative, guide pratique, Montréal, Mc Graw-

hill, p: 142. 

دار القصبة ، بوزيد صحراوي وآخرون :ترمجة، (عملّيةتدريبات )منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانّية ، موريس أجنرس (2
 . 250 :ص، 2111، اجلزائر، للنشر

 .200 :ص، مرجع سابق، منهجية البحث العلمي، موريس أجنرس (.
 022 :األسكندرية ص.املنهج العلمى ,مؤسسة شباب اجلامعةو  حممود زيدان ,األستقراء (1
القاهرة  .أخرون ,مكتبة األجنلو مصريةو  علم النفس ,ترمجة حممد نبيل نوفلو  ديويولد ,مناهج البحث ىف الرتبيةبـ  قان دالني (2

  11 :ص



 إلياس شرفة                                                                                                      حتليل املعطيات وقراءهتا كيفّيا
 

 
 124                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

 010 :علم النفس, مرجع سابق  صو  د يو يولد ,مناهج البحث ىف الرتبيةبـ  قان دالني (1
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 واإلشهار التلفزيونيالمرأة الماكثة في البيت 
 "سطيف" دراسة استطالعية بمدينة 

 رجم جنات .أ
 2 جامعة سطيف

  :ملخص
ومشاهدة املرأة املاكثة  تستعرض هذه الورقة نتائج دراسة استطالعية استهدفت معرفة كيفية استقبال        

اليت تؤكد التأثريات وذلك يف إطار تنامي األفكار والبحوث ، لإلشهار التلفزيوين "سطيف" بالبيت مبدينة
السلبية البعيدة املدى لإلشهار على القيم والسلوكات وترسيخه للنمط االستهالكي الذي خيدم مصلحة 
املعلنني وليس مصلحة اجلمهور خاصة إذا كان هذا اجلمهور مجهور النساء املاكثات  بالبيت واللوايت لديهن 

وقد جاءت هذه الدراسة لبحث نقطتني ، فزيوينبطبيعة احلال متسع من الوقت ملشاهدة اإلشهار التل
 :أساسيتني مها

، وذلك من أجل الوقوف على حجم :عادات وأمناط مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت لإلشهار التلفزيوين -   
 وكثافة التعرض وعادته. ، تكرار

الوقت ، أساليب اإلشهار، آراء املرأة املاكثة بالبيت ونظرهتا حملتوى اإلشهار من حيث املنتجات املفضلة -  
املخصص له باإلضافة إىل مدى الفهم واألحاسيس النامجة عن املشاهدة ومدى تأثر السلوك االستهالكي 

 هبذه املشاهدة. 
وذلك من ، لإلشهار التلفزيوين أغلبها دون قصدومن أهم النتائج املتوصل إليها أن هناك مشاهدة دائمة 

ومن أهم األحاسيس النامجة عن هذه املشاهدة الغرية ، خالل التعرض للربامج اليت تفضل النساء مشاهدهتا
 .والنقص واحلرمان

Résumé:   

             Dans ce document nous allons exposer les résultats d' une étude prospective 

pour savoir comment les femmes au foyer setifiennes reçoivent  et regardent elles les 

publicité à la télévision et ce la dans le contexte du développement d'idées et de 

recherche qui soulignent à long terme les influences négatives de la publicité sur les 

valeurs et les comportements  et aussi l'implantation du mode de la consommation qui 

sert l'intérêt des annonceurs et non pas le public surtout si se public des femmes au 

foyer ayant suffisamment de vide pour voir la publicité à la télévision. 

La présente étude a pour but d'étudier les deux points suivants: 

1) les habitudes et mode dont la femme au foyer reçoive elle la publicité 

2) les opinions de la femme au foyer et sa vision sur le contenu du message publicitaire.   
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 :اإلشكالية
إن الوظائف التقليدية لإلشهار التلفزيوين تعرف تطورا كبريا وأدوارا جديدة فرضتها مقتضيات اقتصادية   

 فوظيفة اإلشهار اليوم أصبحت ذات عالقة مباشرة باملستهلك الذي ميثل العنصر، واجتماعية وثقافية وفكرية
األهم يف العملية اإلشهارية اليت تستهدف التأثري عليه وإقناعه مث تغيري طريقة تفكريه ومنط حياته من أجل 

ونالحظ اليوم أن هناك اندفاعا كميا كبريا لإلشهار عرب خمتلف ، مزيد من الشراء للسلع واملنتجات املعروضة
عامة أو خاصة حبيث ال يكاد خيلو أي برنامج  القنوات التلفزيونية سواء كانت أرضية أو فضائية وسواء كانت

 .تلفزيوين من الومضات والفواصل اإلشهارية
يتضح جليا من خالل معظم هذه اإلشهارات حضور املرأة بشكل كبري سواء من حيث كوهنا مقدمة و  

ام املرأة للسلع واخلدمات املعلن عنها خاصة وأن  إعالنات اليوم تسعى جلذب املشاهد املستهلك حنوها بإقح
أو من حيث كوهنا  املستهدفة من هذه املنتجات ، يف اإلشهار ألسباب قد تكون موضوعية أو غري موضوعية

 املعروضة. 
وحضور املرأة يف اإلشهار من حيث استخدامهم هلا يف تقدميه يطرح إشكالية أخالقية من حيث الصورة اليت 

إذا كانت الومضات اإلعالنية التلفزيونية تعتمد " أنه "J.Boudrillard" ويف هذا الصدد يرى، تظهر هبا املرأة
 0"أساسا على املرأة فذلك يستدعي بالضرورة الرتكيز على جسدها كي يتحول إىل أمجل مادة قابلة لالستهالك

وهو األمر الذي أثبتته معظم الدراسات اليت تناولت موضوع استخدام املرأة يف اإلشهار سواء كانت هذه 
 .*الدراسات عربية أو أجنبية

ومن جهة أخرى فإن حضور املرأة يف اإلشهار من حيث كوهنا مجهورا مستهدفا له وحماولة التأثري على سلوكها 
إشكالية أخرى تتمثل يف مضمون اإلشهار من حيث تأثريه على القيم االستهالكي وقراراهتا الشرائية يطرح 

عبد اهلل " ويف هذا الصدد يقول، ومسامهته بشكل كبري يف صياغة وإعادة صياغة أفكار وعادات وقيم اجملتمع
ن اإلعالن حيرك الرأي العام ويعترب نوعا من الدعاية التجارية اليت تستخدم الكثري م" أن "حممد عبد الرمحان

وتكون نتائج هذا التغيري ، البواعث والدوافع السيكولوجية حلمل اجلمهور على تغيري أمناط السلوك الفردي
والسبب يف ذلك يكمن  2"االجتاهات احملافظةو ذات طابع اجيايب أو سليب على نوعية القيم والعادات والتقاليد

السلعة فيشرتيها الناس ليس من أجل احلاجة يف القيمة املضافة اليت يستطيع اإلشهار وحده أن يضفيها على 
ومنه فإنه ومن خالل الرتكيز ، إىل استخدامها ولكن من أجل املعاين اليت تثار لديهم عند مشاهدة اإلشهار

على اخلصائص غري امللموسة للمنتج ينجح اإلعالن يف دفع املستهلك حنو شراء سلعة ما حىت إذا كان سعرها 
 ."نادية العارف" على حد تعبري .علن عنهاأغلى من مثيالهتا غري امل

و استهداف املرأة باإلشهار التلفزيوين يرجع إىل كوهنا  أهم شرائح اجملتمع وكوهنا معنية بالكثري من املنتجات 
املعلن عنها سواء اخلاصة هبا كمنتجات العناية الشخصية أو تلك اخلاصة بشؤون البيت واألسرة ككل ومنها 
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األثاث املنزيل باإلضافة إىل املنتجات اخلاصة باألطفال ، األدوات الكهرومنزلية، مواد التنظيف، املواد الغذائية
وذلك طبعا حبكم أهنا ربة املنزل ومديرة األسرة وميكن أن يكون هلا تأثري كبري على قرارات الشراء املتعلقة هبذه 

املرأة يستغلها مصمموا االشهارات  من أن صورة A.Ancelinو E.Chapusاملنتجات, وهو ما يؤكده كل من 
لسببني رئيسيني ومها قدرهتا على شراء وقدرهتا على االغراء,فاملرأة متلك اليوم قدرة كبرية على الشراء مثل مواد 
التجميل اليت تتوجه اليها باالضافة اىل أغلب املنتجات االستهالكية اليومية تشرتيها املرأة,كما أن مصمموا 

ون جسد املرأة من أجل قيمته اجلمالية,فاالشهار عندما يأخذ منحى اغرائيا فان مجال االشهارات يستخدم
املرأة يصبح حجة للبيع,وهذا ان كان مقبوال يف بعض منتجات اجلمال والعطور فانه أحيانا يطرح مشكلة عدم 

منه فان املرأة أصبحت التطابق بني املنتوج وحصور املرأة,فهل هناك عالقة بني القهوة واملرأة العارية مثال و 
 .1موضوعا للرغبة هدفها اثارة انتاله الرجل

واملرأة من خالل مشاهدة اإلشهارات اخلاصة هبذه املنتجات وإن كانت تستفيد منها من حيث معرفة جديد 
السلع واخلدمات وخصائصها وكيفية استخدامها فإهنا سوف تكتسب بعض األفكار واملعتقدات والسلوكات 

الذي قدمت من خالله هذه املنتجات ولو كان هذا التأثري وهذا االكتساب بطريقة غري مباشرة أو  ومنط احلياة
ويزداد األمر تعقيدا يف اجملتمعات اليت يغيب فيها الوعي حول موضوع التأثريات السلبية ، على املدى البعيد

الميا وبالتايل تنعدم األنظمة لإلشهار التلفزيوين بسبب نقص املعلومات وعدم مناقشة املوضوع وتناوله إع
خاصة إذا ما تعلق األمر باملرأة املاكثة بالبيت فرمبا يكون هلا متسع ، الدفاعية الذاتية بسبب نقص املعلومات

وهو ما دفعنا إىل ، من الوقت ملشاهدة التلفزيون ومنه تكون فرص التعرض لإلشهار التلفزيوين والتأثر به أكرب
عي الذي تساءلنا فيه عن كيفية مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت لإلشهار التلفزيوين إجراء هذا البحث االستطال

 :وأدرج ضمن هذا التساؤل اإلشكال التساؤالت الفرعية التالية، منوذجا"سطيف"وكانت مدينة
 ؟لإلشهار التلفزيوين"سطيف"ما هي عادات وأمناط مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت مبدينة -
 ؟ما هي آراؤها حول حمتوى هذه اإلشهارات -
  ؟كيف يؤثر اإلشهار التلفزيوين على مستوى األحاسيس والسلوكات االستهالكية للمرأة املاكثة بالبيت  -

  :تحديد المفاهيم
عبارة عن جمموعة من الرسائل الفنية املتنوعة " :أنه "إيناس حممد غزال" تعرفه :التلفزيوني**اإلشهار -0

املستخدمة خالل الوقت املباع من قبل التلفزيون إىل اجلمهور قصد تعريفه بسلعة أو خدمة أو فكرة بالشكل 
 2"واملضمون الذي يؤثر يف معلوماته وميوله وقيمه وسلوكه االستهالكي وأفعاله وسائر املقومات الثقافية األخرى

املرأة اليت ختتص بنوعية عمل معينة "ربة البيت أهنا "Andrée Michel" يعرف :اكثة بالبيتالمرأة الم -2
هي و  1"بدءا بالرتتيب والتنظيف والطبخ وصوال إىل تربية األوالد وخدمة أفراد العائلة خاصة الزوج، داخل املنزل
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وبشؤون أسرهتا وإدارة أمور حياهتم وفقا  هتتم فقط بالعناية ببيتها، املرأة املتزوجة غري العاملة يف قطاعات أخرى
 ملا تراه مناسبا.

التغري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة كفرد فقد تلفت الرسالة " أنه "حممد منري حجاب" يعرفه :التأثير -.
انتباهه ويدركها وقد تضيف إىل معلوماته معلومات جديدة وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل 

فهناك مستويات عديدة من التأثري ، القدمية وقد جتعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابقاجتاهاته 
ابتداء من االهتمام إىل حدوث تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغيري على تلك االجتاهات مث يف النهاية 

 5"إقدام الفرد على سلوك علين
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة كيفية استقبال املرأة املاكثة بالبيت  :الدراسة والمنهج المستخدمنوع  -3
لذلك كانت هذه الدراسة استطالعية وصفية وذلك ، لإلشهار التلفزيوين ومواقفها إزاء حمتواه"سطيف"مبدينة

الذي يتم اللجوء إليه عادة لدراسة املنهج " بأنه "موريس أجنرس" الذي يعرفه ***باعتماد منهج البحث امليداين
 .0"ظواهر موجودة يف الوقت الراهن واملتعلقة مبجموعات كبرية

فإن اجملتمع  "سطيف" مبا أن اجلمهور املستهدف من الدراسة هو املرأة املاكثة بالبيت مبدينة :عينة الدراسة -2
، لزاما اختيار عينة حبثية ممثلة هلذا اجملتمعوبالتايل كان ، ويصعب الوصول إىل مفرداته غري متجانسالبحثي هنا 

ولعل أنسب العينات يف مثل هذه احلالة هي العينة الغرضية وهي عينة من العينات غري االحتمالية يتم اختيار 
كما ،  مفرداهتا عن طريق الصدفة من قبل الباحث نظرا لصعوبة احلصر وما يتطلبه من إمكانيات ووقت وجهد

 وواضح جيعل اختيارنا للمفردات بالطريقة العشوائية أمرا غري ممكن. أن غياب إطار مضبوط
أما عن حجم العينة رأينا أن اختيار مئة مفردة هو عدد كاف حبكم وجود اجلمهور املستهدف يف إطار 

إضافة إىل سعينا للحصول على معلومات ونتائج دقيقة أي اهتمامنا ، "سطيف" جغرايف واحد هو مدينة
 ي وذلك طبعا يف حدود اإلمكانيات املتوفرة.باجلانب النوع

اعتمدنا يف دراستنا هذه على استمارة االستبيان كأداة من أدوات مجع البيانات  :أدوات جمع البيانات -.
حيث مت توزيعها عن طريق املقابلة أي عن طريق الطرح ، من العينة املبحوثة واإلجابة على التساؤالت املطروحة

ويرجع استخدمنا هلذا النوع على الرغم مما يتطلبه من جهد ووقت إىل احتمال عدم فهم ، الشفوى لألسئلة
األسئلة من طرف بعض املبحوثات خاصة إذا كان مستواهم التعليمي حمدود أو ال ميلكون معلومات سابقة 

 حول املوضوع.
 :نتائج الدراسة الميدانية

لبيت والاليت مت اختيارهن عن طريق الصدفة يتميزن مبا إن النساء املاكثات با :خصائص أفراد العينة :أوال 
 :يلي
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مث فئة النساء ، %0.سنة وذلك بنسبة  1.إىل  22أعمارهن خمتلفة ولكن أغلبهن ضمن الفئة العمرية من  -
سنة  21وهناك من النساء من مل يتجاوز عمرهن ، %25سنة بنسبة  11و 2.اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 

سنة  22أما النساء الاليت فاق سنهن ، %01بنسبة  21 – 12باضافة إىل النساء الفئة العمرية  %20بنسبة  
 .فكن امرأتني فقط

منهن مستواهن  %20معظم أفراد العينة من النساء متعلمات وإن اختلفت مستوياهتن التعليمية  حيث جند  -
من املستوى املتوسط باإلضافة إىل  %1، من ذوي املستوى االبتدائي %01ومنهن جامعيات  %2.و ثانوي

أما النساء الاليت ال يقرأن وال يكتنب كانت ، هلن تكوين فيما بعد التدرج وبنفس النسبة هلن تكوين مهين 1%
 .من إمجايل مفردات العينة %02نسبتهن 

منهن  %0ومع ذلك فهناك ، %00أغلب أفراد العينة من النساء املاكثات بالبيت متزوجات وذلك بنسبة  -
 منهن أرامل. %1ومطلقات 

يف ، %51الوضعية املادية وحسب تقييم النساء أفراد العينة هلا كانت حسب أغلبهن متوسطة وذلك بنسبة  -
وطبعا تلعب ، منهن فاعتربهتا دون املتوسط %02أما ، منهن وضعيتها املادية جيدة %00حني اعتربت 

داخل األسرة ويف إمكانية االستجابة للرسائل اإلشهارية ألن وفرة الوضعية املادية دورا مهما يف قرارات الشراء 
 املال تساهم يف كثرة املشرتيات أما قلة املال فتؤدي إىل تفكري كبري قبل عملية الشراء.

وهو ما  %2.ولكن أغلب األسر لديها ولدين وذلك بنسبة ، اختلف عدد األوالد داخل أسر املبحوثات -
من هذه األسر لديها مخسة أو ستة أطفال وهو  %2.باملقابل فإن ، ر هؤالء النسوةقد يرجع إىل حداثة أعما

ومع ذلك ، من األسر لديها ثالثة أو أربعة أوالد وهو العدد املتوسط %22يف حني جند ، عدد كبري نسبيا
 .هناك ستة أسر لديها سبعة أو مثانية أوالد ومخسة أسر لديها أكثر من مثانية

وعلى قرارات ، إن وجود األوالد يف األسرة يلعب دورا مهما يف التأثري على املشاهدة التلفزيونية من جهة  
مهما كانت " وزمالؤه أنه "طلعت أسعد عبد احلميد" الشراء من جهة أخرى ويف هذا الصدد يقول

لعبه األوالد يف التأثري على االختالفات يف عدد األوالد إال أن عدد من الدراسات تعرضت للدور اهلام الذي ي
حيث بينت الدراسات إمكانية التأثر الكبري لألم سواء يف آرائها أو يف ، االستجابة السلوكية والشرائية لألم

كما أن وجود األوالد من عدمه يلعب دورا يف عملية تصنيف األسرة يف مرحلة معينة ،  قراراهتا الشرائية بأطفاهلا
يت تلعب دورا مهما يف تقسيم السوق إىل قطاعات ما يساعد على التخطيط من مراحل دورة حياهتا وال

 .1"اإلعالين
 :عادات وأنماط تعرض النساء الماكثات بالبيت لإلشهار التلفزيوني :ثانيا

، %11ويشاهدنه أحيانا بنسبة ، %11معظم املاكثات بالبيت يشاهدن التلفزيون بصفة دائمة وذلك بنسبة  -
 وسببا للتعرض لإلشهار التلفزيوين.ويعترب ذلك دافعا 
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منهن ال يشاهدن اإلشهارات  %21من أفراد العينة يشاهدن اإلشهار عرب التلفزيون يف حني أن  01% -
 التلفزيونية.

حيث ، بالنسبة للنساء اللوايت يشاهدن اإلشهار التلفزيوين أغلبهن من ذوات األعمار الصغرية واملتوسطة -
باإلضافة إىل ذلك فمستواهن التعليمي ، كان سن املرأة أكرب  قلت نسبة املشاهدةأظهرت النتائج أنه كلما  

مرتفع ويتعلق األمر مبن لديهن مستوى ثانوي وجامعي حيث أنه كلما قل املستوى التعليمي قلت نسبة 
هن عدد إضافة إىل ذلك فإن متغري عدد األوالد يلعب دور يف املشاهدة حبيث أن النساء الاليت لدي، املشاهدة

 .قليل من األوالد أكثر مشاهدة لإلشهار التلفزيوين
تشاهد النساء املاكثات بالبيت أفراد العينة اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة ولكن عن طريق الصدفة وذلك  -

منهن يشهدن هذه االشهارات  %22..2يف حني أن نسبة ، منهن %15.12لدى أغلبهن وذلك بنسبة 
يف ، األحيان دون األخرى ولكن عن طريق الصدفة وبطريقة قصدية بنفس النسبة أيضاالتلفزيونية يف بعض 

 بطريقة قصدية.و  منهن يشاهدن اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة %2.00حني أن 
وغري دائمة ، ومنه نستنتج أن هناك مشاهدة دائمة لإلشهار ولكن أغلب هذه املشاهدة عن طريق الصدفة 

ويعود ذلك إىل طبيعة  اإلشهار يف التلفزيون حيث يتخلل أغلبية ، حيانا غري قصديةتكون أحيانا قصدية وأ
 الربامج املعروضة ويقتحم أجندة املشاهدة األمر الذي يؤدي بشكل أو بآخر إىل التعرض هلذه اإلشهارات.

إن الربامج اليت تشاهد النساء املاكثات بالبيت من خالهلا اإلشهار التلفزيوين ميكن ترتيبها حسبهن على  -
 :النحو التايل

 .%21.12املسلسالت بنسبة  -0
 .%00.01األفالم بنسبة  -2
 .%05.20برامج الطبخ بنسبة  -.
 .%00.22الربامج الفنية الغنائية بنسبة  -1
 .%.01.0الربامج الدينية بنسبة  -2

 (0.01) الربامج الرياضية، (2.11) الرسوم املتحركة، (0.52)باإلضافة إىل برامج أخرى كالربامج اإلخبارية 
إن مشاهدة أغلب النساء لإلشهار من خالل املسلسالت يرجع إىل طبيعة هذا  .(1.12) والربامج الصحية

، والثابت والذي يتيح للمرأة فرصة  التأقلم خاصة أوقات الظهرية والليل النوع من الربامج من حيث وقته احملدد
من أفراد العينة  %22..1وهي النتيجة املؤكدة من خالل إجابات السؤال املتعلق بأوقات املشاهدة حيث أن 

يشاهدنه يف  %01.11يشاهدنه أثناء فرتة بعد الظهر يف حني أن  %5..12يشاهدن اإلشهار أثناء الليل و
واألكيد أن فرتة الظهرية والليل هي الفرتات اليت تقل فيها األعمال املنزلية وعن هذه الظاهرة ، الفرتة املسائية

يقول د.عبد القادر بن الشيخ أن الظاهرة ليست جديدة بل هي اليوم أكثر من األمس جمذرتا يف ممارسات 
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ية وخاصة خالل شهر رمضان مث ان كل وخطة كل مؤسسة واملسلسالت متثل املوقع احملوري للرأية الربجم
مؤسسة حريصة على تأكيد حضورها واكتساب أكرب نسبة من املشاهدين وكأن الدرامة واملسلسالت خاصة 
متثل اليوم باعتالر مضامينها الفكرية والفنية احدى مقومات الشخصية الوطنية... واملعلنون على وعي بأمهية 

 .01ائل االشهارية هذا املوعد فيستهدفونه لتمرير الرس
 :توجهات المرأة الماكثة بالبيت نحو محتوى اإلشهار التلفزيوني :ثالثا

 :تفضل املرأة املاكثة بالبيت مشاهدة بعض اإلشهارات دون غريها وذلك على النحو التايل -
 -2، مواد التنظيف والغسيل -1، األجهزة الكهرومنزلية -.، املواد الغذائية -2، مستحضرات التجميل -0

السيارات واألماكن ، لعب األطفال، األثاث املنزيل باإلضافة إىل اإلشهارات املتعلقة باهلواتف واالتصاالت
 السياحية.

كون هذه ،  إن اهتمام املرأة مبستحضرات التجميل يعود إىل أن هذه املواد تلعب دورا أساسيا يف حياة املرأة -
ويركز ، وأناقتها والظهور بأحسن صورة إرضاء لنفسها ولغريهااألخرية تسعى دوما للمحافظة على مجاهلا 

مىن " املعلنون كثريا على هذه احلاجة امللحة لدى املرأة يف تقدمي معظم املنتجات املتعلقة هبا ويف هذا تقول
أن أغلب إعالنات مستحضرات التجميل تعتمد على وتر احلاجة  "سلوى إمام على"و "سعيد احلديدي
واملالحظ بالنسبة هبذا النوع من االشهارات أهنا يف  00خاصة يف اإلعالنات املوجهة للمرأة للصحة واجلمال

أغلبها اشهارات أجنبية ملنتوجات أيضا أغلبها أجنبية وهو ما يطرح اشكالية االشهار املعومل ذلك أن العوملة يف 
أسلوب االعالن و  ى النطاق العالينجماالت االعالم واالتصال تعين تركيز وسائل االعالم كحافز االستهالك عل

الغريب ومضمون االعالم يدفع اىل التوسع العاملي لثقافة االستهالك عرب ادخال قيم أجنبية تطمس أو تزيل 
 .02اهلويات القومية أو الوطنية

أما املواد الغذائية فتعد أيضا من املنتجات ذات األمهية بالنسبة للمرأة حبكم طبيعة حياهتا كامرأة ماكثة  -
وهو ما يفسر ، ولعل أحد أهم هذه الشؤون هو حتضري وإعداد الطعام، بالبيت متتهن االهتمام بشؤونه

 ويف هذا الشأن يقول، لعديد من األفكاراهتمامها باالشهارات املتعلقة هبذه املواد واليت توحي هلا أحيانا با
إن املواد الغذائية من املواد اليت تدخل ضمن منطقة ربة البيت منفردة " وزمالؤه "طلعت اسعد عبد احلميد"

وهذه املنطقة هي اليت يتم اختاذ القرار الشرائي بشأهنا من قبل األم فقط وبشكل منفرد لذلك تفضل ربات 
 ..0"خلاصة هبا لكي تتخذ القرار الصائب بشأهناالبيوت مشاهدة اإلعالنات ا

هي األخرى تعد من أكثر املنتجات اليت تتطلع املرأة للحصول عليها ألهنا تساهم  :األجهزة الكهرومنزلية -
واملالحظ على اإلشهارات اخلاصة هبذه ، بشكل كبري يف تسهيل العمل املنزيل وتوفري الكثري من الوقت واجلهد

مىن سعيد " تركز على وتر احلاجة إىل الراحة وبذل أقل جهد ممكن وهو ما تؤكده أيضااملنتجات أهنا 
يف معرض حديثهما عن األوتار االقناعية يف اإلعالنات التلفزيونية حيث  "سلوى إمام على"و "احلديدي
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على اإلقبال اإلعالنات تركز على وتر الراحة وبذل أقل جهد ممكن إلقناع اجلمهور املستهدف " تشريان إىل أن
على شراء املنتجات موضع اإلعالن من خالل التأكيد على ما حتققه من راحة وبذل جمهود صغري وكسب 

وخري مثال على ذلك إعالنات األدوات املنزلية احلديثة السيما الكهربائية اليت بشرائها يوفر ، لوقت
 .01"مستخدموها ومقتنوها اجلهد والوقت

باملنتجات اليت تفضل املرأة املاكثة بالبيت مشاهدة اإلشهارات اخلاصة هبا ميكن  بصفة عامة وفيما يتعلق     
وهو ما يدل على وجود رغبة يف املشاهدة وإن  ، القول أهنا تفضل بعض املنتجات اليت تعنيها بالدرجة األوىل

اهدة اليت تكون كانت هناك رغبة فالبد أن يكون هناك سلوك لتلبية هذه الرغبة والذي يتمثل يف عملية املش
باهتمام وبالتايل احتمال أكرب للتأثر مبضمون تلك اإلشهارات وهو ما يثري الكثري من التساؤالت حول القيم 

 املتضمنة فيها.
تركز النساء حمل الدراسة يف مشاهدهتن لإلشهارات التلفزيونية عل الشكل أو األسلوب الذي تقدم به  -

واالهتمام ، من النساء الاليت يركزن على السلعة يف حد ذاهتا %21.12مقابل  %51.20السلعة وذلك بنسبة 
، باألسلوب اإلعالين يعود إىل التطور احلاصل يف شكل اإلعالنات وعناصر اجلذب اليت حتتويها من ديكور

 ألوان واعتماد الرموز واإلحياء يف تقدمي السلع واخلدمات.، موسيقى
تلعب دورا خاصا يف تعميق اإلحساس مبشاعر معينة جتاه  "هبنسيالسيد " فاملؤثرات الصوتية مثال حسب

التكوين " أن "امحد عادل راشد" ويف نفس الشأن يقول 02املرئيات وهو دور ال يقل عن أمهية املرئيان نفسها
 ،الفين لإلعالن التلفزيوين عامل هام من العوامل الرئيسية اليت ميكن من خالهلا حتقيق جناح وفعالية اإلعالن

حيث يتضمن التكوين الفين تلك اجملهودات اخلاصة بتنسيق حمتوياته املختلفة حىت يصريا إعالنا ملفتا للنظر 
واهتمام معظم النساء  01"ومثري للرغبات بالنسبة للمشاهد من مجهور املستهلكني احلاليني واملرتقبني يف السوق

ضمون اإلشهار ألن األسلوب يف حد ذاته باألسلوب اإلشهاري هو دليل آخر يزيد من احتمال التأثر مب
حيتوى الكثري من الرسائل الضمنية اليت قد تكون اجيابية أو سلبية ذلك أن اعجاب الناس يف االعالن يرفع 
احتمال االقتناع به اىل مرتني باملقارنة مبن يشعرون باحلياد جتاه االعالن وأن الشخص الذي حيب االعالنات 

ويظيف الباحث جالل  05الشعور يكون له التأثري على زيادة درجة االقتناع باالعالن يشعر أنه مرتبط هبا وهذا
اخلشاب يف نفس السياق أن طرق اخلطاب االشهاري يف حقيقة األمر هي طرق خطاب متميز ان مل نقل 

الدائرة اخلطابات األخرى وكذلك الشأن داخل  متمردا نظرا خلصائصه الرتكيبية وبنيته املتفردة عن سائر
. فالطريقة التعبريية .اخلطابية االشهارية نتيجة التعدد والتنوع الذي تشهده الساحة االشهارية بني احلني واألخر

اليت يسلكها مبدع اخلطاب طريقة مرنة حتمل طول الدرب واملمارسة اللغوية والتمكن الواضح من أساليب 
ة,لذلك فاالشهار عامة بشكل من أشكال االتصال يقوم التسويق املتداولة ألجل االقناع والتأثري واالستمال
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على اسرتاجتية لغوية واقتصادية واضحة املعامل تدغدغ عواطف املستهلك مع مراعاة اهتماماته ودراسة حاجاته 
 .00من خالل خطاب يضع مكانة املتلقي يف احلسبان انطالقا من االثارة والرتغيب

أما  %.02.2 وحسب معظم أفراد العينة يعترب طويال وذلك بنسبة إن الوقت املخصص لإلشهار التلفزيوين -
واملالحظة تؤكد أن الزمن املخصص للفواصل اإلشهارية يف التلفزيون سواء ، باقي أفراد العينة فيعتربنه متوسط

كان يف املسلسالت أو األفالم أو الربامج األخرى يعترب طويال خاصة تلك الربامج األكثر مشاهدة يف بعض 
حيث يقطع الربنامج عدة  مرات لتمرير تلك الومضات اإلشهارية وهو ما قد ، القنوات األكثر مشاهدة أيضا

يف حني أن هذا التكرار قد يزيد من احتمال التذكر والتأثر ، يبعث على التذمر وامللل خاصة إذا كانت مكررة
أن تكرار نفس اإلعالن عن سلعة  حيث تشري إىل "هناء عبد احلليم سعيد" لصاحل اإلشهار وهو ما تؤكده

واحدة لعدة مرات يؤدي إىل تثبيت الرسالة اإلعالنية يف ذهن املستهلكني وسهولة تذكرهم هلا ويدفعهم 
 10تدرجييا لتقبل املنتج املعلن عنه باإلضافة إىل إتاحة الفرصة لعدد أكرب من املستهلكني ملشاهدة اإلعالن

جتدر اإلشارة إىل أن طول الفرتة الزمنية املخصصة لإلشهار التلفزيوين يعود من جهة إىل وجود عدد ضخم    
 ومن جهة أخرى يعود إىل أمهية وفعالية التلفزيون كوسيلة إعالنية. ، من املنتجات املتنافسة

 %00ن اإلشهارات العربية بنسبة يف مقارنة بني اإلشهارات اجلزائرية والعربية فإن النساء حمل الدراسة يفضل -
وهو ما يدل على أن عوامل اجلذب يف اإلشهارات العربية أفضل من تلك ، لإلشهارات اجلزائرية %02مقابل 

 اليت متيز اإلشهارات اجلزائرية واليت بالرغم من تطورها إال أهنا مل ترقى بعد إىل املستوى املطلوب حسب رأيهن.
ومع  %20.15معظم أفراد العينة من النساء يستطعن فهم اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة وذلك بنسبة  -

منهن نادرا  %2.11كما أن ،  من النساء يفهمنها يف بعض األحيان دون األخرى %12.20ذلك جند باملقابل 
األول يتعلق باملستوى التعليمي حيث أنه   :وميكن إرجاع صعوبة الفهم لسببني، ما يفهمن هذه اإلشهارات

والسبب الثاين يكمن يف تطور األساليب اليت ، كلما قل املستوى التعليمي قلت نسبة الفهم والعكس صحيح
هناء عبد " تقدم من خالهلا اإلشهارات حبيث أصبحت أكثر تعقيدا وإحياءا خاصة وأن اإلحياء يعترب حسب

ومع ذلك ينبغي عدم اإلكثار أو املبالغة يف ، ى املستهلك ودفعه إىل التصرفأسلوبا للتأثري عل "احلليم سعيد
استخدام العوامل الشاذة يف اإلعالن الواحد حىت ال يتشتت ذهن املعلن إليه وتضيع الفائدة من الرتكيز على 

 .21وعليه جيب أن حيتوى اإلعالن على عنصر واحد شاذ فقط، العناصر املهمة يف اإلعالن
وميكن ترتيب هذه ، هناك العديد من األحاسيس النامجة عن مشاهدة مفردات العينة لإلشهار التلفزيوين -

 :األحاسيس حسبهن على النحو التايل
وهو األمر الذي تؤكده ، من النساء حمل الدراسة %22.22وهو ما عربت عنه نسبة  :الشعور بالغرية -0

هناك نقطة ال يراعيها املعلنون يف إعالناته " إىل أن "حممد دويدار عبد الفتاح" أشارالعديد من الدراسات وقد 
وهي أن إعالهنم يصل إىل ربة البيت وهي يف فرتة راحتها مقدما يف فكرة إمرأة غارقة يف السهرة وبكامل 
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ساسة األناقة وسيلة تعوض هبا املرأة بعض النقاط احل" ويقول أيضا أن 21"أناقتها وهو ما خيلق الشعور بالغرية
 22"بالنسبة هلا ومن واجب اإلعالن هنا أن يتجنب إثارة هذه احلساسية لدى املرأة أو أي انفعال سليب لديها

اإلعالن يدفعنا إىل تدمري أنفسنا بشكل غري " من حيث أن "Mintnisky" وهي نفس الفكرة اليت يؤكدها
واحلقيقة أنه ال ميكننا ، ر ودائم عن الكمالظاهر فالصور والرسائل اليت يروج هلا اإلعالن جتعلنا يف حبث مستم

 .2"االنتصار على الوسخ وال ميكننا احلصول على تلك البضاعة وال شيء من الكمال الذي يصوره اإلعالن لنا

من النساء وهو ما يؤكد ما جاء سابقا من حيث تركيز  %12..2وهو ما عربت عنه  :الشعور باالستمتاع -2
، األسلوب الذي يقدم من خالله اإلشهار بدال من الرتكيز على السلعة يف حد ذاهتاالنساء يف املشاهدة على 

ذلك أن مصممي اإلشهارات التلفزيونية يسعون إىل خلق االستجابة املالئمة حنو السلعة أو اخلدمة باستخدام  
األساليب االقناعية كافة الطرق والوسائل واألساليب اإلخراجية والفنية والتقنية وخمتلف األفكار اإلبداعية و 

املالئمة واملؤثرة حسب طبيعة اجلمهور وطبيعة املنتوج باإلضافة إىل التطور اهلائل يف جمال األشكال اإلخراجية 
 اليت يقدم من خالهلا اإلشهار.

وتعترب من أكثر  %20..0وكذا الشعور بالعجز لدى  %01.20الشعور بالنقص واحلرمان بنسبة  -.
لوجود عقبات مادية أو ثقافية حتول دون حتقيق النمط احليايت الذي يقدمه اإلشهار األحاسيس سلبية نظرا 

، البحث عن الرفاهية يكاد حيل حمل البحث عن السعادة" أن "Genévrière Rochard" ويف هذا الصدد ترى
أرفقت أعداد حيث أن املفهوم اإلعالين للرفاهية يقصد به فقط كل ما يساعد على العيش يف راحة ومنه فقد 

هائلة من املنتجات بعالمات توحي بالرخاء املادي والبحث عن الكماليات وهذه الرسائل موجهة بصفة عامة 
للمرأة يف كل مرحلة من مراحل حياهتا وحياة من حييط هبا فتبدو فيها املرأة دائما مرتاحة منشرحة حركتها 

مجيع األفراد تستهويهم حوافز الراحة " أن "tniskyMin" ويف نفس السياق يرى 21"مدروسة وكأهنا متلك وقتها
فربة البيت عندما تشرتي مكنسة كهربائية فهي ال تذكر أهنا اشرتت حمركا قويا ، والكسل والتحرر من املتاعب

 وتؤكد 22"وأن هذه املكنسة مصنوعة من مادة معينة بقدر ما متتلكها فكرة التخلص من عبئ التنظيف املنزيل
"Rochard" اإلعالن خياطب فئة النساء الراغبات يف حتقيق العيش األفضل ألزواجهن " مر ذاته بقوهلا أناأل

يف مملكتها فتظهر  10وكذا احملافظة على البيت الزوجي والسعي لبلوغ سعادته باعتبار الزوجة املستهلكة رقم 
األوىل واليت تندرج من غريزة  سريري... وغريها من األلفاظ املوجهة للزوجة بالدرجة، طاوليت :وهي تقول مثال

حب التملك فهذه النزعة تستمر مع املرء حىت هنايته واملرأة بتصويرها كزوجة تظهر وكأهنا متلك كل ما حييط 
وهو األمر الذي يؤكد ما توصلت إليه الكثري من  21"هبا فهي سيدة اململكة اليت تعيش فيها مع زوجها

هار التلفزيوين يقدم منطا حياتيا غري واقعي وصعب املنال اضافة اىل الدراسات العربية والغربية من أن اإلش
 .%21.12وعدم الشعور بأي شئ لدى  %2.51والشعور بامللل بنسبة  %1.21الشعور باالنزعاج بنسبة 
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 :خالصة
من خالل النتائج املتوصل إليها يتضح بأن اإلشهار التلفزيوين حيتل مكانة هامة يف فضاء املشاهدة   

وإن كانت هذه املشاهدة غري قصدية يف الكثري من األحيان وذلك ، التلفزيونية لدى النساء املاكثات بالبيت
وقد أبدت النساء املاكثات بالبيت ، انظرا خلصوصية اإلشهار ولتخلله للربامج اليت تفضل املرأة عادة مشاهدهت

ميوال ملشاهدة اشهارات معينة دون غريها ويتعلق األمر خاصة ببعض املنتجات اليت تعنيها خاصة وتعين شؤون 
، وهنا ميكن القول أن بعض اإلشهارات تليب حاجياهتن إىل معرفة كل ما هو جديد يف تلك املنتجات، بيتها

األحاسيس السلبية وعلى رأسها الغرية باإلضافة إىل النقص واحلرمان والعجز  إال أن ذلك قد ولد لديهن بعض
نتيجة منط احلياة الفاخر الذي تقدمه هذه اإلشهارات والصورة اجلميلة للمرأة اليت تقدم اإلشهار واليت إضافة 

 يطني هبا.إىل كوهنا مجيلة وشابة فإهنا تنعم بالراحة والسعادة وتقيم عالقات اجيابية وناجحة مع احمل
، منه فإن هذه الدراسة االستطالعية توحي مبؤشرات هامة يف دراسة تأثري اإلشهار التلفزيوين على املرأةو     

إضافة إىل األحاسيس ، ويتعلق األمر بالتعرض غري القصدي وتفضيل مشاهدة اشهارات معينة دون األخرى
إن هذه املؤشرات ، كالشعور بالنقص والغرية   املتولدة عن مشاهدة هذه االشهارات وخاصة السلبية منها

تقتضي ضرورة دراسة حمتويات اإلشهار الذي تشاهده املرأة خاصة ما تعلق جبانب القيم والسلوكيات ومنط 
وذلك يف حماولة للوصول إىل إجابة حمددة وواضحة حول ما تكتسبه ، احلياة الذي تقدمه هذه اإلشهارات
وهو ، ا لإلشهار التلفزيوين وما هي انعكاسات ذلك على حياهتا اليوميةاملرأة من قيم من خالل مشاهدهت

ومن جهة أخرى نظرا لدور ، سؤال ملح نظرا لدور املرأة ومكانتها داخل األسرة والتنشئة االجتماعية من جهة
 غريه من وسائل االتصال ومكانة اإلشهار اليوم والذي أصبح حيتل مساحة هامة يف البث التلفزيوين ويف

اجلماهريية األخرى وكذا نظرا العتماده على أساليب واسرتاجتيات علمية ودقيقة لتحقيق أهدافه التأثريية على 
 اجلمهور املستهدف.
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 إشكالّية المصطلح في الّدراسات األنثروبولوجّية
الّتجربة  -مساءلة في علل االضطراب و  رصد للّتمظهرات 

                                                         -الجزائريّة  نموذجا
 الّدين كوسةنور  .أ 

         2 جامعة سطيف

 :الملّخص
تأيت هذه املداخلة إلبراز جتّليات ومظاهر اضطراب املصطلح األنثروبولوجي يف األحباث والّدراسات 

والوقوف ، من خالل رصد بعض الّنماذج املصطلحّية املتداولة يف هذه الدراسات، األنثروبولوجية يف اجلزائر
، مبساءلة اخللفّيات الّتارخيّية واملعرفّية، من خالل استعراض علل هذا االضطراب، اإلبستيمولوجّيةعلى أبعادها 

اليت أثّرت بأشكال خمتلفة ومن زوايا متعّددة يف خلق هذا االضطراب والّتضارب على مستوى املنظومة 
     .املصطلحّية املتداولة يف هذه الّدراسات

Résumé: 

L'objectif que nous visons à travers cette communication est de faire ressortir les 

disfonctionnements et les lacunes de la terminologie anthropologique; et ce, à partir 

d'exemples de termes utilisés dans les études anthropologiques algériennes. Nous 

proposons aussi de faire un arrêt sur ses dimensions épistémologiques, puis un exposé 

de ces disfonctionnement en interrogeant les données historiques ainsi que les causes 

objectives qui ont influencer et contribuer sous différents aspects à l'apparition et au 

développement de tels disfonctionnements au niveau du système terminologique utilisé  

dans ces études. 

 :مقّدمة
على اعتبار أّن الّدراسات األنرتوبولوجية يف اجلزائر تعد من ضمن التخّصصات العلمّية املستحدثة يف املنظومة 

ولكون األنثروبولوجيا كتخّصص علمي قائم ، مل األكادميية والتنظيميةالّتعليمّية اجلامعّية بفعل جمموعة من العوا
من خالل اإلسهامات املعرفّية ، بذاته مبا تشتمل عليه من نظريّات وأنساق معرفّية ذات منشأ غريب حمض

سات فان دخول الّدرا، األمريكّية والربيطانّية يف املرحلة األوىل وبقّية البلدان األوروبية يف مرحلة الحقة
األنرتوبولوجية إىل حيز املمارسة العلمّية يف اجلزائر بعد االستقالل جاء متأثّرا بالقوالب األكادميّية الغربّية 

 مبا تشتمل عليه من طروحات نظريّة ومنظومة مصطلحّية.، اجلاهزة
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باإلضافة إىل كون  -األنرتوبولوجيا -قد كان هلشاشة الّتجربة اجلزائريّة يف هذا احلقل العلمي اجلديدو     
األجنلوفونية ، املتخّصصني احمللينّي على قّلتهم قد تأثّروا بالّتوّجهات الّنظرية للجامعات الغربّية اليت تتلمذوا فيها

حيث كان ، والفرانكفونّية املمثّلة على وجه اخلصوص يف فرنسا، املمثّلة يف بريطانيا والواليات املّتحدة األمريكّية
نفة الذكر دور ال يستهان به يف تشّعب املنظومة املصطلحّية املتداولة يف الّدراسات هلذه العوامل اآل

 األنرتوبولوجية يف اجلزائر.
يف هذا اإلطار تأيت هذه املداخلة كمحاولة نسعى من خالهلا إىل إبراز جتلّيات ومظاهر االضطراب و     

ماذج واألمثلة املصطلحّية املتداولة يف من خالل رصد بعض النّ ، والتضارب يف املصطلح األنثروبولوجي
مث استعراض علل االضطراب  ، والوقوف على أبعادها اإلبستيمولوجّية، الّدراسات األنثروبولوجّية اجلزائريّة

مبساءلة اخللفّيات الّتارخيية واألسباب املوضوعّية اليت أثّرت بأشكال خمتلفة ومن زوايا متعّددة يف خلق هذا 
 ضارب على مستوى املنظومة املصطلحّية املتداولة يف هذه الّدراسات.التّ و  االضطراب

قبل اخلوض يف احلديث عن هذه اإلشكالّية جيدر بنا الّتطرق بشيء من االختصار إىل مسالة حتديد و    
، االجتماعية على وجه اخلصوصو  بالرّتكيز على العلوم اإلنسانية، وترمجة املصطلحات يف العلوم املختلفة

مث االنتقال إىل احلديث عن واقع الّتجربة ، تداعيات حتّيز مصطلحات هذه العلومو  قوف على نتائجوالو 
باستعراض خلفّيات تأّخر اعتماد هذا التخّصص يف املنظومة ، اجلزائريّة يف جمال الّدراسات األنرتوبولوجّية

 التأّخر.  وصوال إىل إبراز اجملهودات املّتبعة لتدارك هذا، التعليمّية اجلامعّية
  :إشكالّية تحديد وترجمة المصطلحات في العلوم المختلفة -3

وبفعل هذه األمهّية صار علما قائما بذاته ، يكتسي موضوع املصطلحات أمهّية كربى يف خمتلف العلوم     
والذي يهتم باملصطلحات املتخّصصة ، terminologie  -0- واّلذي يعرف باملصطلحّية أو علم املصطلحّية

اجلماعات حول خمتلف القضايا العلمّية والعملّية إمنا و  على اعتبار أّن الّتفاهم بني األفراد، يف جمال علمي معني
من هذا املنطلق فإنّه ال ميكن إمهال العناية و ،يتّم وفق جمموعة من املصطلحات اليت يبنون عليها تواصلهم

ملا هلا من أثر مباشر يف تنظيم وضبط ، العمليةو  بتحديد أو ضبط املصطلحات يف شىّت اجملاالت العلمية
الّنماذج يف احلياة و  ومن إسهامات فّعالة يف صّياغة الّنظريّات وبناء املناهج، الّتعامل والّتواصل يف احلياة العملّية

 العلمّية.
يشكو املنتمني ولعّل من املالحظات اليت تسرتعي االنتباه ضمن هذا الّسياق أن العلوم الطبيعّية والّدقيقة ال 

نظرا خلصوصّية ، إىل ختّصصاهتا من الّتضارب يف حتديد وضبط املصطلحات أو ترمجتها من وإىل لغات أخرى
هذه العلوم حبكم عدم تأثري عامل االنتساب الثّقايف وما يشتمل عليه من إبعاد نفسية وخصوصّيات اجتماعية 

باإلضافة إىل كون الّتجارب  ، ّية هلذه العلوموحضاريّة للمتخّصصني فيها يف تشكيل املنظومة املصطلح
لذا فإن ضبط ، والّنظريّات يف العلوم الطّبيعّية والّدقيقة مضبوطة  إىل حد كبري مقارنة بالعلوم األخرى
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واليت ال يرتّتب عنها خالف إبستمولوجي أو ، مصطلحاهتا أو نقلها إىل لغات أخرى يعّد من املسائل اليسرية
فهي عملّية حمفوفة ، وبرغم ذلك ال ميكن الّتهوين من بعض العقبات اليت تعرتضها أحيانا، جدل ثقايف كبري
 .2باملخاطر واملزالق

إذ تشكو هذه ، خبالف العلوم الطّبيعية والّدقيقة فإن العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية ال ختضع لنفس املنطقو    
سواءا من حيث البناء أو من حيث الّتوظيف أو ، هبا األخرية من متايز حاد يف حتديد املصطلحات املتعّلقة

ومن ضمن اإلشكالّيات املطروحة حبّدة ضمن هذا الّسياق على وجه ، إىل لغات أخرىو  خالل الرّتمجة من
حني تتّم ترمجتها من الّلغات األجنبّية ، االجتماعيةو  يتعلق بتحّيز مصطلحات العلوم اإلنسانية اخلصوص ما

من ، وقد أثارت هذه املسألة جدال كبريا بني املشتغلني واملهتّمني باملصطلحّية يف الوطن العريب، ةإىل الّلغة العربيّ 
 خالل حماولة البحث يف األسباب املباشرة هلا واستظهار الّتداعيات واملزا لق املعرفّية املرتتّبة عنها.

إن قضّية حتّيز مصطلحات العلوم اإلنسانية واالجتماعية املرتمجة إىل الّلغة العربّية املقصود هبا هو تلك      
بل ويف إدراكنا للكون ووصفنا لواقعنا ، الّتحّيزات الكامنة يف كثري من املصطلحات املستخدمة يف هذه العلوم

ويبدو أن احد األسباب املباشرة هلا هو استخدام  ،.وذروته تكمن يف هيكل هذه املصطلحات وتوّجهها العام
إذ يعكف الكثري من ، اليت تعرّب عن رواية ومنظور ومفاهيم غربّية، و مصطلحات حنتها الغري من وجهة نظره

الباحثني يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية إىل استرياد مصطلحات من اخلارج دون إعمال فكر أو و  الّدارسني
وميكن الوقوف على تداعيات ونتائج هذا التحّيز يف املصطلحات الغربّية ، حص أو متحيصاجتهاد ودون ف

وما يرتّتب عن استعماهلا واستعارهتا أو نقلها املباشر من خالل الرّتمجة إىل الّلغة العربّية ضمن نقطتني 
 :أساسّيتني

 -استعارة مصطلحات اآلخرو  وظيفتشّكل الّتبعّية الفكريّة إحدى أهم تداعيات ت :الّتبعية الفكريّة -أ 
لكون ، ضمن العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية للّداللة على معطيات ومفاهيم مّتصلة بواقعنا -الغرب

ومن هنا فإّن ، املصطلحات حتمل مضامني ورسائل فكرية معرّبة عن االنتماء احلضاري للبيئة اليت نشأ فيها
الثقافّية والذي خيضع ملنطق الغالب واملغلوب هو شكل من  توظيف مصطلحات الّطرف األقوى يف املعادلة

من خالل هيمنة ثقافة القوي سياسّيا واقتصاديّا ، أشكال الّتبعّية واليت تعّد إحدى مظاهر العوملة الّثقافية
 .   1ومبعىن آخر فرض منوذج ثقايف موّحد على كل اجملتمعات، وذوبان مجيع الثّقافات األخرى فيها

مادامت املصطلحات املنقولة إىل الّلغة العربّية قد نشأت يف مناخ  :لى قراءة الواقع ومتغّيراتهالعجز ع -ب
، حبيث تعكس تصّورات ومفاهيم اجملتمع والبيئة احلضاريّة األصلّية له، سوسيو ثقايف مغاير للّطرف املنقول إليه

ة االجتماعية املستقِبلة مبا ينطوي فاّن هذه املصطلحات دون شك سوف تناقض الواقع السوسيو ثقايف للبيئ
 فقدان السيطرة على هذا الواقع" مما يؤّدي حتما إىل، عليه هذا الواقع من أسس وإبعاد نفسّية واجتماعّية

بل العجز على فهم متغرّياته نظرا للبعد احملوري الذي تشّكله ، 2"املقدرة على الّتعامل معه بكفاءةو 
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وبناء الّنظريّات واملناهج وقراءة الواقع ومتغرّياته ، للّتعامل يف احلياة العلمّيةاملصطلحات من حيث ضبطها 
 الّثقافّية.   و  االجتماعّية

   :واقع الّتجربة الجزائريّة في مجال الّدراسات األنتروبولوجّية -2
من املالحظات اليت تسرتعي االنتباه من خالل اإلّطالع على الّتجربة اجلزائريّة يف ميدان الّدراسات  

أّن هذا الّنوع من الّدراسات يشكو من قّلة املتخّصصني فيه نظرا حلداثة ، األنرتوبولوجّية على وجه اخلصوص
ضمن املمارسة العلمّية األكادميّية داخل اجلامعة اجلزائريّة يف  -الّدراسات األنرتوبولوجّية–وقصر املّدة الّزمنّية له 

وكذلك على مستوى الّدراسات واألحباث وحىّت التآليف الفرديّة املستقّلة ، إطار حبوث وأعمال أكادميّية منّظمة
جيا كتخّصص علمي إذ مل تزد املّدة الزمنّية اليت صارت فيها األنرتوبولو ، يف احمليط الثّقايف العام خارج اجلامعة

 قائم بذاته َيدّرس يف اجلامعة  اجلزائريّة عن ربع قرن.
، 1قد جاء االعرتاف هبذه املاّدة الّدراسّية مع تنصيب أول معهد وطين للثّقافة الّشعبّية جبامعة تلمسانو   
يتم منذ وجتدر اإلشارة أن اعتماد األنرتوبولوجيا مل ، 5 1010أوت  00ذلك بناء على مرسوم صادر يف و 

، املراحل اليت قطعها هذا املعهدو  بل جاء تتوجيا لعدد من اخلطوات، البداية مع تنصيب معهد الثّقافة الّشعبية
مّث جاء االعرتاف سنة ، ففي البداية أوكلت له مهّمة االهتمام بالثّقافة الّشعبّية بشكل عام كتخصص أّويل

 .0األمر باالعرتاف بشعبة األنرتوبولوجيا لينتهي، باألدب الّشعيب كاختصاص قائم بذاته 1110
قد عرفت الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر مع بداية هذا القرن وثبة وانتعاشا مَمّيزين بعد مرحلة الرتّدد و   

حيث كان هذا التخّصص مقتصرا على ، اليت واكبت فرتة اإلقالع خالل عقد الّتسعينّيات من القرن املاضي
 –وتـُوِّج هذا االنتعاش بفتح أقسام ما بعد التدرّج ، دون غريها من اجلامعات األخرىجامعة تلمسان 

مث تلتها خطوات أخرى متثّلت يف اعتماد أقسام ، قسنطينةو  هرانو  يف كل من جامعيت –الدّكتوراه و  ماجستري
امعي بالبّيض يف مرحلة وباملركز اجل، مستقّلة يف مرحلة التدرّج يف كل من املركزين اجلامعيني خبنشلة وتبّسة

 الحقة.
ميكن إرجاع اخللفّيات اليت وقفت وراء تأّخر اعتماد األنرتوبولوجيا يف اجلامعة اجلزائريّة بعد االستقالل إىل و  

 :عاملني أساسيني
لقد اجّتهت اجلامعة  :االهتمام بالعلوم الّدقيقة على حساب العلوم االجتماعّية بفعل الحاجة إلى الّتنمية (أ

يف حني ، حنو العلوم الّدقيقة والعلوم الطّبيعّية –وحبسن نّية  –اجلزائرية بعد االستقالل بفعل احلاجة إىل الّتنمية 
إذ مل حتض بنفس ، مّت إمهال العلوم االجتماعية واإلنسانية ومنها الدراسات األنرتوبولوجية على وجه اخلصوص

فجزائر ، ت به العلوم الّدقيقة وهو ما انعكس سلبا على مردودها ومستواهااالهتمام الذي حضيو  العناية
االستقالل ورثت عن االستعمار الفرنسي اقتصادا منهكا وجمتمعا متخّلفا وحصيلة ثقيلة من املظاهر الّسلبية 
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ؤّهلة للّنه، على مجيع األصعدة واملستويات
َ
وض مبشاريع إضافة إىل الّنقص الفادح يف اإلطارات العلمّية امل

 هيكلة االقتصاد املنهك.و  الّتنمية
وفق هذه الظروف كانت احلاجة إىل الّتنمية االقتصاديّة بالّدرجة األوىل وما يرتّتب عن ذلك من ضرورة و 

ألهّنا متّثل ركيزة أساسّية يف بناء األفراد ، اإلسراع يف حتسني األوضاع تقتضي إقحام اجلامعة يف هذه العملّية
وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على برامج ، الكفاءات العلمّيةو  من خالل إعداد اإلطارات الفنّية، الفاعلني
إذ حضيت التخّصصات ذات الّصلة بالعلوم الّدقيقة والطّبيعة برعاية خاصة من قبل اهليئات القائمة ، الّتكوين

االجتماعّية ومنها و  اإلنسانّيةيف حني كان يبدو أّن التخّصصات ذات الّصلة بالعلوم ، على اجلامعة
وبقيت كامنة ال " إذ مل تنل االهتمام كماّدة دراسّية يف اجلامعة اجلزائرية، االنرتوبولوجيا ليست ذات أولويّة

 .   1"تظهر إال يف مقاربات ثقافّية لدراسة الّظواهر الّسوسيولوجّية
رتان االنرتوبولوجيا بالّتوجَّه االستعماري تعّد من إّن فكرة اق :اقتران األنثروبولوجيا بالّتوجَّه االستعماري 

ضمن العوامل األساسّية اليت أسهمت يف تأّخر اعتماد االنرتوبولوجيا كتخّصص علمي ضمن املنظومة 
إذ أّن من املفارقات األساسّية اليت ميكن تسجيلها ضمن هذا الّسياق هو وجود ، الّتعليمية يف اجلامعة اجلزائريّة

لكون ، ع بني اهتمامات الّدراسة األنرتوبولوجّية من جهة واألهداف االستعماريّة من جهة أخرىتشابك وتقاط
 "altérité" أو ما يعرف بالبحث يف الغرييّة، البحث األنثروبولوجي تكمن يف دراسة اآلخر" إحدى أساسّيات

01. 
يلمسون ذلك الّتالزم بني  الّدراسات األنرتوبولوجّيةو  لعّل هذا ما جعل املتصفِّحني للكتاباتو    

هكذا فقد تضّمنت أغلب الكتابات إشارة إىل هذه اجلدلّية أي ، و التوّجهات االستعماريةو  االنرتوبولوجيا
 على اعتبار أن جماهلا هو البحث يف اخلصوصّيات الّثقافية، 00االستعمارو  الّتالزم بني األنرتوبولوجيا

حيث أصّرت اهليئات العلمّية ، وحساسّيات قد تعيق مسرية الّتنميةوهذا األمر قد يثري مشاكل ، االجتماعّيةو 
القائمة على األمور األكادميّية يف اجلزائر بعد االستقالل اليت كانت حاملة هلذا الّتصور الّسليب عن 

 األنرتوبولوجيا من حيث كوهنا علم استعماري على استبعادها من املنظومة التعليمية اجلامعية.
إشراكها يف الّتطور و  إصالح وتقنّية تعليم العلوم االجتماعّية" يف توصّيات امللتقى الّدويل حولحيث ورد     

أن تتخّلص العلوم " :على ضرورة 0150املنعقد يف اجلزائر يف شهر مارس ، "إعادة هيكلتهاو  االقتصادي
فقد ُاستعملت العلوم ، االستعمارياالجتماعّية يف البلدان اليت ُاستعمرت يف القدمي من َمنازعات املاضي 

 . 02"تُزيل اهلويّةو  َتسَتِلبو  يف هذه البلدان بطريقة علمية لِتستعِبد –املقصود هو األنثروبولوجيا  –االجتماعية 
 
 
  :رصد لتجلّيات اضطراب المصطلحات األنتروبولوجّية (.
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 مظاهر االضطرابو  إّن اإلشكالّية اليت حنن بصدد الكشف عن حيثّياهتا تكمن يف إبراز جتلّيات     
 الّتضارب يف توظيف املصطلحات يف الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر من خالل رصد بعض الّنماذجو 
، من خالهلا هذا االضطراب الوقوف على السّياقات  اليت يتجّلى، و األمثلة من هذه املصطلحات املتداولةو 

حيث تطرح عملية الرّتمجة أو تعريب مصطلحات األنرتوبولوجيا أو توظيفها املباشر عالمات استفهام تلفُّ 
باملوازاة مع ، السياق الّتداويل للمصطلح يف الّلغة األصليةو  مسألة مالئمة هذه املصطلحات للمعىن احلقيقي

 الّرصانة املعرفّية يف الّلغة العربّية املرتمجة إليها. و  ّداللة االشتقاقّيةالو  مراعاة مسالة الّسالمة الّنحويّة
اليت و ،األنثروبولوجياو اإلثنولوجيا، اإلثنوغرافياسوف نقتصر هنا على ثالث مصطلحات أساسّية وهي و   

املصطلحات الّثالثة إذ عندما يبلغ األمر هذه ، تعّد من املصطلحات املفتاحّية يف الّدراسات األنرتوبولوجّية
والكلمة العربّية ، فاّن املسألة تضحى اشدُّ تعقيدا -األنثروبولوجيا، اإلثنولوجيا، اإلثنوغرافيا -على الّتوايل

ويبدو أن جتّليات اضطراب ، املالئمة أصعب مناال أو أعصى على الفهم أو مفتقدة للدّقة العلمّية أو املفهومّية
  :ألنرتوبولوجّية يف اجلزائر تتمظهر يف ثالث صيغ أساسيةهذه املصطلحات يف الّدراسات ا

يُوظِّف كثري من الباحثني اجلزائرينّي بعض املصطلحات املعّربة كمقابل هلذه  للّصيغة األولىفبالنسبة      
،  لألنثروبولوجيايقرتحه البعض اآلخر كمقابل و  يستعمله البعض "اإلناسة" فمصطلح، املصطلحات الّسابقة

 اإلثنولوجياليكونا مقابلني على الّتوايل لكّل من "َعراقة"و"ُساللة"ينسجوا على منواله مصطلحيكما 
كبديل   -عراقة، ساللة، إناسة –وما يلفت انتباه القارئ أّن توظيف هذه املصطلحات السابقة ، إلثنوغرافياا

مقصورا على الباحثني اجلزائريني يف جمال ليس ، للمصطلحات األصلّية األنرتوبولوجيا اإلثنولوجيا واإلثنوغرافيا
بل جند عدد من املرتمِجني العرب لبعض الكتب املتخّصصة يف ، الّدراسات األنرتوبولوجية وحسب

 . .0كذلك الكتب اخلاّصة باملنهجّية يأخذون هبذا الّتوظيفو  األنرتوبولوجيا
جّدية هؤالء الباحثني ورغبتهم يف إضفاء الّدقة ان كان ذالك يعترب من ضمن احملاوالت اجلريئة اليت تعكس و  

تعكس من جانب آخر اإلمكانّيات اليت تتمّتع هبا الّلغة ، و الّلغوية على هذه املصطلحات من جانبو  العلمّية
فإنّه من ، العربّية من حيث قدرهتا على تصوُّر املصطلحات وإجياد الّدالالت املالئمة هلا من جانب آخر

املناقشة قبل و  أن خُيضعوها إىل مزيد من الّتمحيصو  أن يرتيّثوا يف اعتماد هذه املصطلحات اجلدير بالباحثني
 مفهومّياو  التأّكد إذا ما كانت هذه املصطلحات مالئمة علمّيا، و اعتمادها بصورة هنائّيةو  اخّتاذ مبادرة توظيفها

 داللّيا.و 
 هو وقوع غموض، طلحات بالّصيغة املذكورة سابقالعّل من الّسلبّيات املرتتّبة عن عملية توظيف هذه املصو  
حيث ترد ، ُمَعرَّفة باأللف والالَّم، يف الّنصوص والكتابات -هذه املصطلحات-التباس كبريين خالل ورودهاو 

 الَعراقةو  السُّاللة –يزداد األمر غموضا أكثر بالّنسبة للمصطلحني األخريين ، و الَعراقةو  السُّاللةو  بلفظ اإلناسة
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هتتم العراقة بالّدراسة الو صفّية "أو "هتتم السُّاللة بدراسة السالالت البشريّة" على سبيل املثال أن نقولو  –
 وغريها من األمثلة.، "تعّد األعراق من اهتمامات الّساللة" أو، "لألعراق

مييل بعض الباحثني اجلزائريني إىل اعتمادها وهي تقدمي املصطلحات الّثالثة املذكورة  صيغة ثانيةهناك و    
مقابل األنرتوبولوجيا  "علم اإلنسان" حيث ترد بصيغة "علم" بإضافة كلمة -عراقة، ساللة، إناسة -آنفا

غري أن اعتماد هذه ، واألثنوغرافياليكونا مقابلني على الّتوايل لألثنولوجيا  "علم األعراق"و "علم السالالت"و
املصطلحات هبذه الّصيغة األخرية قد ترّتب عنه إشكال جديد حيث يُوحي كل مصطلح من هذه 
املصطلحات الّثالثة وفق هذه الّصيغة بأنّه ميّثل علم قائم بذاته ويؤّدي إىل تصّور استقاللّية هذه املصطلحات 

 املنهجّية لألنرتوبولوجيا كتخّصص علمي قائم بذاته.و  ّنظريّةوهو ما خيّل باملضامني ال، بعضها عن بعض
ال تعترب علوم مستقّلة عن  –األنرتوبولوجيا ، اإلثنولوجيا، اإلثنوغرافيا –على أساس أّن هذه املصطلحات     

بل هي متكاملة وواقعة حتت مضّلة البحث األنرتوبولوجي مثلما يشري إىل ذلك  ، بعضها البعض
ثالثة فروع ، األنرتوبولوجياو  اإلثنولوجياو  ال تشّكل اإلثنوغرافيا" :ي الّشهري كلود ليفي سرتوس بقولهاألنثروبولوج

إمّنايف الواقع ثالث مراحل أو ثالث حلظات يف ، أو ثالث تصّورات خمتلفة لنفس الّدراسات، علمية خمتلفة
االنتباه ناحية منط من األحباث دون إمّنا يعكس فقط إنشداد ، وتفضيل هذا الّتعبري أو ذاك، البحث نفسه

 . 01"استبعاد الّنمطني اآلخرين مطلقا
يف حني أن ، يغلب عليها طابع الوصفو  فاإلثنوغرافيا هي املرحلة األوىل من البحث األنرتوبولوجي  

هي مرحلة و  األخريةو  تأيت االنرتوبولوجيا يف املرحلة الثّالثة، و هي مرحلة املقارنةو  اإلثنولوجيا متُثل املرحلة الثانية
فإهنا ، وبرغم اختالف املدارس األنرتوبولوجّية الغربّية حول مسألة اعتماد أيّا من هذه املصطلحات، 02الّتحليل

 مبقابل ذلك ال تعتربها علوما مستقّلة عن بعضها البعض.
كمقابل   اإلنسانعلم املضافة إذ يبدو بالّنسبة ملصطلح  "علم" أما اإلشكال الثّاين فيتعلق بكلمة      

اليت تستمّد تسميتها من أصول يونانية -األنرتوبولوجيا –هذه األخرية ، أنه جمّرد ترمجة حرفّية هلا لألنتروبولوجيا
ولكن ، 01معناه العلم، و (logosلوغوس )ومعناه اإلنسان و، (anthropos أنثروبوس) :واملرّكبة من مقطعني مها

احلال نفسه بالّنسبة و  هنا يكمن اخللل، و اإلنسان بل هي علم عنه األنثروبولوجيا يف حقيقتها ليست علم
 .علم األعراقو  علم السالالتملصطلحي 

حينما نتساءل عن حقيقة هذا العلم وعن ماهّيته وميادينه يرتاءى يف أذهاننا اجلواب وتتشّكل إمام نظرنا و   
وال ميكن أن تكون الّلغة هي العاجزة ، وماذا نسّميهدون القدرة على إجياد العبارة املالئمة بني ما نراه ، الّصورة

ومن هنا ، وضوح األبعاد اإلبستيمولوجّية هلذا التخصص ذي األصول الغربّيةو  بل رمّبا يعود األمر إىل عدم، هنا
حيقُّ لنا أن نتساءل مرة أخرى هل ميكن اعتماد مصطلح علم اإلنسان كمقابل لألنرتوبولوجيا وعلم الّسالالت 

 .  ؟األعراق على الّتوايل مقابل اإلثنولوجيا اإلثنوغرافياوعلم 
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، اإلثنولوجيا، األنثروبولوجيا –أما الصيغة الثّالثة واألخرية فهي استعارة هذه املصطلحات الّثالثة أي    
من خالل احلفاظ على سّياقها الّتداويل األصلي ، وتوظيفها بشكل مباشر دون ترمجة أو تعريب -اإلثنوغرافيا

تبعا للّتوّجهات ، الّتباين فيما بينهاو  لكون هذه املصطلحات تشكو من االختالف، و الذي استعريت منه
فقد ترّتب عنها ، العاّمة للمدارس األنرتوبولوجّية بفعل الّدوافع الّنظريّة اليت بنيت عليها هذه املصطلحات

 الذي انتقلت إليه هذه املصطلحات. تضارب على مستوى الّسياق الّتداويل داخل الفضاء الثّقايف اجلديد
وما ُيطلق عليه ، فما يسّمى إثنولوجيا وفق الّتقاليد الفرنسّية يسّمى أنثروبولوجيا لدى الربيطانيني واألمريكيني 

يعترب يف العرف األكادميي األمريكي جزء ال يتجّزأ من ، أنثروبولوجيا اجتماعّية بريطانّية مستقّلة وقائمة بذاهتا
اإلثنوغرافيا من خالل اعتبارمها مرحلتني من مراحل و  األمر نفسه بالنسبة لإلثنولوجيا، و ولوجيا الثّقافّيةاألنثروب

مبقابل إدراجهما كفرعني من فروع ، البحث األنرتوبولوجي لدى كثري من الباحثني األنثروبولوجيني
 . 05هكذااألنثروبولوجيا الّثقافية وفق الّتقاليد األنثروبولوجّية األمريكّية و 

 :مساءلة في علل االضطراب-0
بعد إبراز الّصيغ اليت يتجّلى من خالهلا اضطراب املصطلح يف الّدراسات األنثروبولوجّية يف   اجلزائر من   

البحث يف أهم األسباب و ننتقل إىل مساءلة علل هذا االضطراب ، خالل استعراض بعض النماذج واألمثلة
   :واليت ميكن إدراجها ضمن العناصر اآلتية، واخللفّيات اليت تقف وراء ذلك

إّن من ضمن األسباب اليت تقف وراء اضطراب  :غّياب مؤّسسات أكاديمّية مهتّمة بحقل المصطلح -أ
إمّنا يعود يف جانب رئيسي منه إىل غياب مؤّسسات أكادميّية ، املصطلح يف الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر

والّدراسات األنثروبولوجّية ، املصطلح يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية بشكل عاممتخّصصة ومهتّمة حبقل 
وذلك لكون أغلب األعمال املنجزة والّدراسات املرتمجة يف باألنثروبولوجيا مل تتم حتت ، على وجه اخلصوص

موعة من الباحثني  إمّنا هي مثرة جملهودات فرديّة جمل، وصاية مؤّسسات أكادميّية متخّصصة يف حقل املصطلح
 كل على حدة.

 ومن هنا تأيت احلاجة إىل مثل هذه املؤّسسات املهتّمة حبقل املصطلح واليت تضّم خنبة من الباحثني األكفاء 
حبيث تتبىّن هذه املؤّسسات عملّية وضع وتصنيف  ، قضايا الرّتمجةو  املتخّصصني يف املسائل اللغويةو 

وكذا ، الّتقنية للمصطلحو  برنامج عمل مدروس يراعي املسائل الّلغويةوفق خّطة و ، املصطلحات أو ترمجتها
 .األبعاد املعرفّية للماّدة املرتمجة

تقف مسألة الّتبعّية يف جمال الّتصّورات الّنظريّة اخلاّصة بالّدراسات  :الّتبعية في مجال الّتصّورات الّنظريّة -أ
والشّك أن الّتبعّية يف جمال ، صطلح األنرتوبولوجياضطراب املو  وراء تضارب، األنثروبولوجّية يف اجلزائر

الّتصّورات الّنظريّة املتعّلقة بالّدراسات األنرتوبولوجّية بشكل خاص والعلوم االجتماعّية بشكل عام ليست 
، بل األمر يتجاوز احلدود اإلقليمّية الّضيقة ليشمل البالد العربّية ككل، مشكلة ختصُّ بلد كاجلزائر وحسب
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، فإّن انتقاهلا إىل بقّية البلدان األخرى ومنها اجلزائر ، ومادامت االنرتوبولوجيا تعّد من العلوم الغربّية احلديثة
 ودخوهلا إىل حّيز املمارسة العلمّية قد جاء متأثّرا بالقوالب الّنظريّة اجلاهزة للمدارس الغربّية.

إّن هذا التأثّر يتمّثل يف حماولة فهم اجملتمع اجلزائري انطالقا من نظريّات غربّية قائمة على النزعة الّتطورية  
ووفق هذا املنحى فإن الباحثني ، 00اليت حتاول تفسري اجملتمع يف عالقته وتأثّره بالثّقافة األوروبّية، واالنتشارية

مما يؤّدي إىل اهتزاز نتائج هذه ، االجتماعّية بأعني غريهمو  الثّقافّيةاحمللّيني يقرؤون جمتمعاهتم وخصوصّياهتم 
إذ تتماشى ظهور الّنظريّات االجتماعّية عاّمة ونظريّات علم االجتماع ، الّدراسات وإىل هشاشتها

 . 10الّسياسّية اليت وجدت فيها الّشعوب األوروبّيةو  واألنثروبولوجيا خاّصة مع األحوال االجتماعية
ّك أّن الّتبعّية يف جمال الّتصّورات الّنظريّة من خالل حماكاة الّنظريّات الغربّية يف الّدراسات األنرتوبولوجّية والش
قد ترّتب عليها توظيف شامل للمنظومة املصطلحّية اليت تقوم عليها هذه الّنظريّات مبا تشتمل عليه من ، احمللّية

 أدوات ومفاهيم إجرائّية. 
إّن الباحثني اجلزائرينّي يف ميدان األنرتوبولوجيا  :الميول الفكريّة للباحثين األنثروبولوجيين في الجزائر -ج

مبا تنطوي عليه من أبعاد منهجّية ، قد تأّثروا بالتوّجهات الّنظريّة للمدارس األنرتوبولوجّية الغربّية، 21على قّلتهم
 باجلامعات الغربّية أو من خالل اإلّطالع على تّياراهتا الفكريّةسواءا من خالل الّدراسة ، ومنظومة مصطلحّية

عن طريق الكتابات أو االحتكاك املباشر بالباحثني الغربيني من خالل امللتقيات ، أعمال رّوادهاو  الّنظريّةو 
 الرتّبصات الّتكوينّية باخلارج.  و  الّدولية

وفق ، س الغربّية الختيار املصطلح األنثروبولوجي املالئمإّن الّتمايز واالختالف الذي وقع على مستوى املدار   
كان له ،  ما ينطوي عليه من دالالت نظريّة تعكس اخللفّيات اإلبستيمولوجّية  لكل مدرسة من هذه املدارس

بفعل حماولة ، انعكاس مباشر على مستوى املنظومة املصطلحّية املتداولة يف الّدراسات األنرتوبولوجّية يف اجلزائر
أو انتقاء بعض منها وفق إرادة الباحثني وميوهلم الفكريّة ، الباحثني استعارة املصطلحات اخلاّصة مبدرسة معينة

واملمثّلة على وجه اخلصوص يف املدرسة االجتماعّية الربيطانّية واملدرسة الثّقافّية ، إلحدى هذه املدارس
 متأثّرة بعلم االجتماع. و  بقتيهااألمريكّية واملدرسة الفرنسّية اليت ظهرت متأّخرة عن سا

    :الخاتمة
يف هناية هذه الورقة العلمّية وكخالصة ملا سبق استعراضه من أفكار متعّلقة بإشكالّية املصطلح يف الّدراسات  

 :جدير بنا أن نشري إىل جمموعة من الّنقاط اليت متّثل حصيلة هذه املعاجلة، األنرتوبولوجّية يف اجلزائر
مبقابل ، وما تبعها من تبلور يف اهتماماهتا، إّن األبعاد املرتامية اليت بلغتها األنرتوبولوجيا يف البلدان الغربّية -

حداثة هذا التخّصص يف البلدان العربّية ومنها اجلزائر على وجه اخلصوص يلقي بتبعات إضافّية يف انتقاء 
 املصطلحات احمليطة بتلك األبعاد.
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، ح الّلغة العربّية على املصطلحات األجنبّية حىت تضمن مواكبة التخّصصات العلمّية احلديثةينبغي أن تتفتّ  -
إذ ال يشّكل اعتماد املصطلحات ، وتتجّنب االنغالق على مفرداهتا الكالسيكّية خوفا عليها من االندثار

حلّية تستقبل وتستوعب وتتمّثل بدليل أن اغلب لغات العامل ا، األجنبّية كما هي حرجا بالّنسبة لّلغة العربّية
األمر الذي يضمن ثراء املخزون املعريف هلذه ، الّتسمّيات واملصطلحات القادمة من لغات العامل األخرى

 الّلغات وتنوّع مصادره ومواكبته للّتطورات واملستجّدات العلمّية.
فان معاجلة هذه اإلشكالّية ، وجي أو ذاكبعيدا عن الّتبيّن املطلق أو الّرفض الّنهائي هلذا املصطلح األنرتوبول -

وإحاطتها الّشاملة أو الّتفصيلية ، إمنا يتم بطرح الّتساؤالت املناسبة عن مدى مالئمة أيّا من هذه املصطلحات
وما تستبطنه من اطر وأبعاد ، لتجّنب الّتداعيات الّسلبّية اليت قد تعصف بالّتعريفات الّنهائّية هلا، بالعلم املعين

 نظريّة ومنهجّية.  
 

 :الهوامش
 :املصطلحات انظر على سبيل املثال ال احلصرو  العالقة بني املفاهيمو  للتعّمق أكثر يف املسائل املتعّلقة بعلم املصطلحّية -(0)
-leart (pierre), les langues spécialisées, puf,  Paris, 1995.                                               

 .           15ص، 0110، .ط، فرجينيا، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، فقه الّتحّيز، وآخرون (عبد الوهاب)املسريي  -(2)
 .15ص، املرجع نفسه -(.)
  :حول مسالة العوملة واهليمنة الثّقافّية انظر -(1)
 . 00، 01ص، 2112سبتمرب، 212العدد، الكويت، جمّلة العريب، ثقافّيا استحالة اهليمنة، (سليمان إبراهيم)العسكري  -
 .15ص، املرجع السابق، وآخرون (عبد الوهاب)املسريي  -(2)
 مستقبل لألنثروبولوجيايأ"أعمال امللتقى الوطين، مكانة الّتحقيق امليداين يف الّدراسات األنرتوبولوجية، (موالي)حاج مراد  -(1)

، منشورات املركز الوطين للبحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثّقافية، 0111نوفمرب 22، .2، 21، تيميمون، "يف اجلزائر
 . .2ص، 2112، وهران

 ، املاجستري بقسم الثّقافة الّشعبّية جبامعة تلمسانو  إحصاء مناقشات  رسائل الدّكتوراه، (صليحة)سنوسي  -(5)
 .    01ص، 2112، العدد اخلامس ، هران، للبحث يف األنثروبولوجيا االجتماعّية والثّقافّيةاملركز الوطين ، جمّلة الرّتاث    

 .01ص، املرجع نفسه  -(0)
 . 22ص، املرجع السابق، (موالي)حاج مراد  -(1)
 .                        10ص، 0112، بريوت، معهد اإلمناء العريب، ترمجة عدنان األمني، إثنولوجيا الرّتبية، (بيار)ارين  -(01)
  :للّتعّمق أكثر يف جدلّية الّتالزم بني االنثروبولوجيا واالستعمار انظر على سبيل املثال ال احلصر -(00)

-Bonte (piérre)et Izard(Michel),dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie , puf, 

paris,2édi, 2002,p160-161.  -Lombard (jaque), introduction à l’ethnologie, Armand 

colin, paris, 1999, p18-23                                          (12)-Lucas (Philipe)et vatin (Jean  

claud),l’algerie des anthropologues, François maspéro, paris, 1975,p278. 

  :من ضمن هذه الّنماذج على سبيل املثال جند كل من -(.0)
 . 0112، 0ط، بريوت، املركز الثّقايف العريب، ترمجة قبيسي حسن، البنيانيةو  اإلناسة، (كلود)ليفي سرتاوس  -     
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                        ، والنشرالرتمجة و  املركز العريب للّتعريب، ترمجة سام عمار، مناهج العلوم االجتماعية، (مادلني)غراويتز  –   
               .                         .011، 0ط، دمشق

 .011ص، املرجع السابق، (بيار)ارين  - (01) 

(21)-Lombard (jaque),op,cit,p9-10. 

(21)- Bonte (piérre) et Izard (michel),op ,cit,p794-795. 

 :لإلّطالع أكثر على الّسياق الّتداويل ملصطلح األنرتوبولوجيا يف املدارس الغربّية انظر -(05)
- Lombard (jaque), op, cit, p10-13. 

 .21ص، املرجع السابق، (موالي)حاج مراد  -(00)
 غياب التصّورات األّولّية لدى الباحثني يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا يف البالد ، (مهنا يوسف)حّداد  -(01)
 .10.ص، .011، اجلزء الثّاين، اجملّلد الثّامن، الّرياض، داراملرّيخ للّنشر، جمّلة عصور، العربّية  
  .سبقت اإلشارة إىل حداثة الّتجربة اجلزائريّة يف جمال األنرتوبولوجيا -(21) 
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 مجتمع بالد المغرب في نهاية التاريخ القديم
 

 د. عيبش يوسف
 2جامعة سطيف  

 ملخص: 
تسليط الضوء على طبيعة البناء االجتماعي لبالد املغرب عشية الفتوحات االسالمية،  حتاول هذه الدراسة

لعنصر البيزنطي ومدى تفاعله مع وذلك من خالل مساءلة املصادر التارخيية واألثرية، أوال حول درجة حضور ا
 دمي.اجملتمع املغريب، وثانيا مكانة املور أو العنصر احمللي من تطورات هناية التاريخ الق

 
Résume:  
L'étude en question tente d'éclairer une phase importante de l'histoire du Maghreb, qui 

est l'antiquité tardive. En questionnant les sources historiques et archeologiques sur 

cette présence 'Byzantine', son integration dans la société maghrebine. Ainsi que la 

position des Maures dans cette période de transition.  

 ؟عن أي مجتمع نتحدث
تطرح دراسة األوضاع االجتماعية لبالد املغرب يف هناية التاريخ القدمي صعوبة من نوع خاص، ففضال عن عقم 
املصادر وعدم عنايتها بطبيعة اجملتمع وأصنافه، تطرح املصادر التشريعية اليت طاملا شكلت مادة مرجعية جد 

، الظواهر االجتماعيةأخرى يف ضبط وحتديد هامة بالنسبة هلذا املوضوع، خاصة يف الفرتة الرومانية، صعوبة 
 قد النظام البيزنطيوبالرغم من كون . بإعتبارها إعتنت بإعادة تنظيم هياكل اإلدارة أكثر من أي أمر آخر

نبحث عن  بديهيا أن األمر الذي حيعل، هلاأعتمد يف تشريعاته على القوانني الرومانية بإعتباره الوريث الشرعي 
. قوانني اليت ظلت تضبط وضعية الفرد داخل اجملتمعيف ضوء نفس الحتديد الوضعيات االجتماعية والشخصية 

قد ترتب عنها نتيجة االحتالل الوندايل،  بعد تقهقر اإلدارة املركزية وما عقبها فإن خصوصية املقاطعة اإلفريقية
.  لمقاييس القانونيةل االجتماعية وفقاهذه الفئات  بات من الصعب تصنيفف واإلضطراب، نوع من الغموض

ضعف مل تصنف سوى من يعرتف هبم القانون ضمن األطر اإلدارية. وأن كما إتضح أن هذه التشريعات 
اإلدارة املركزية وبعد مسافتها قد جعلها حتاول التأقلم مع الواقع املغريب بتوظيف حلول ميدانية وإستحداث 

القانوين  ري يعود إىل كون هذه التشريعات قد ظلت تستند إىل املوروثالكبغموض وبالتايل فال. مواقف آنية
النصوص اإلمرباطورية املتعلقة بكيفيات مجع الضرائب،  الروماين، يف مواجهة أوضاع مستجدة. ورغم أن

تسمح بتحديد عدد من شرائح اجملتمع، إال أهنا تظل غري كافية لرسم صورة حقيقية للمجتمع اإلفريقي خالل 
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قتصر على شرائح حمددة دون أخرى، رغم أن املصادر األدبية قد لكوهنا كانت ت .اإلحتالل البيزنطي فرتة
 . مسحت بالوقوف على مكانتها يف اجملتمع

من بني الفئات  هل ميكن تصنيف األهايل: كما جند أنفسنا أمام إشكالية أخرى عند معاجلة هذا املوضوع
وأن  ؟أن صريورة هذه القبائل ظلت ختضع ملنطق البدواة والتنقل أم ؟طياالجتماعية اليت عايشت الكيان البيزن
هل تسمح مناذج اإلمارات املورية برصد صورة منوذجية هلذا اجملتمع، أم  ؟1حركيتها قد ظلت خارج دائرة التاريخ

ميكن القول أن صورة الثائر يف األدبيات املسيحية والالتينية ليست يف واقع األمر إال تكريس لصورة يوغرطة 
 ؟صوصيات املرحلة يف الزمن واجلغرافياخأوتكفاريناس دون الوقوف على 

واقع املقاطعة اإلفريقية، قد  يبدوأن ،القسطنطينية إلفريقيا الشمالية السياسية اليت أعطتهارغم األمهية بالتايل فو 
، فقد جتلى يف متاسبات كثرية هشاشة اإلدارة ظلت تتجاذبه مؤثرات اجتماعية واقتصادية داخلية أكثر فاعلية

املغرب، من الناحية العددية، وإىل  وبالنظر إىل حجمها أصال يف بالد. 2ميدانيا باملقارنة مع شعاراهتا الدعائية
وإقتصارها على  ،3الرتكيبة البشرية املشرقية اليت كانت تسري الشؤون اإلفريقية واليت مل تكن سوى أقلية حمدودة

وإرتكاز اإلدارة احمللية يف أيدي أفارقة، سواء كانوا مالكني أورجال  4اهلياكل العليا لإلدارة العسكرية واملدنية
فنحن نتساءل عن إمكانية إستمرار نفس اهليكلة االجتماعية اليت كانت سائدة خالل هناية الفرتة . 5الكنيسة
هل أصبحت حقا بيزنطية  ؟بل ما مكانة مصطلح إفريقية البيزنطية إذن من هذا الواقع االجتماعي ؟الرومانية

 ؟يف هيكلتها االجتماعية، أم أهنا فعال قد كشفت عن مغربيتها أكثر من وقت آخر
وعموما تربز املصادر األفارقة عشية احلملة البيزنطية، كعنصر أساسي يف تفاعالت األحداث، فاملهاجرين 
منهم للقسطنطينية، كانوا ال يتوانون يف التعبري عما وصلت إليها بالدهم من حالة اإلضطهاد والظلم 

مثال حتدث بروكوب عن سلوك األفارقة ، ف7، واملقيمني مل يبخلوا بتقدمي املساعدة للجيش البيزنطي6الونداليني
رغم أنه سجل احتجاج جمموعة من التجار والسكان  ،8عندما فتحوا أبواب قرطاج ونزعوا السالسل من امليناء

. وحفظت النصوص 9الذين يقطنون على مقربة من البحر، على عمليات السلب اليت قام هبا جنود بليزاريوس
. كما أورد كوريبوس صورا خمتلفة عن هذه 10ييد القالع واحلصوناألثرية دور عدد من الشخصيات يف تش

. بينما أطنبت الكنيسة يف احلديث عن معاناهتا من اإلضطهاد 11الرتكيبة اليت تصرخ أملا من خطر املور
 ؟لإلمرباطورية "العودة". وهوما جيرنا إىل التساؤل عن التغريات اليت حبلت هبا هذه 12الوندايل

 :اإلمبراطورية الخاصة بالحياة االجتماعيةالتشريعات 
يف تشريعاته األوىل على ضرورة إرجاع الصورة احلقيقية  Diehl ركز اإلمرباطور جستنيان على حد تعبري ديل

، وقد ظلت عملية التذكري باخللفية التارخيية 13لإلدارة الرومانية بالنسبة للسكان، مثلما عرفوها يف السابق
، إال أن الرتكيبة االجتماعية اليت ورثتها املقاطعة اإلفريقية من الفرتة الوندالية، ال 14التشريعاتتتكرر يف أغلبية 

، وهوما تؤكده تطورات األحداث اليت ميزت القرنني السادس 15ميكن معاجلتها هبذا احلنني للعهد الروماين فقط
فسها مل تكن بريئة، ألنه مبجرد أن نتجاوز بل جيب اإلشارة إىل أن النوايا اإلمرباطورية ن. 16والسابع ميالديني
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النصيني اإلمرباطوريني األوليني، واللذان يربزان االنتصار البيزنطي كنصر من اهلل، واللذان يؤكدان على ضرورة 
العناية باجملتمع اإلفريقي، فاننا نتحسس بداية تطبيق سياسة قد تكون أكثر واقعية أوحقيقية، تتعامل مع 

 .17وفقا السرتاتيجيات طبقت أيضا يف املشرق ةالقضايا املطروح
بالد املغرب_ واليت أقل ما يقال  يف منطقةالتحكم بيزنطة  قدرة وقد حاول العديد من الباحثني تفسري عدم 

خالل إعتماد هياكل اإلدارة املدنية على طبقة األعيان  من_ مل تكن تدين هلا بالوالء التامعنها أهنا
اجملالس احمللية وما أصبحت تعانيه من صعوبات يف تسيري نطاقها،  أن تقلص نفوذوقد نتصور  .18والقساوسة

كعنصر إضايف لدعم هذه اإلدارة  كبار املالكني ورجال الكنيسة جعل من الطبيعي أن يتم اللجوء إىل فئة
وفاة بعد احمللية واإلشراف خاصة على عملية جباية الضرائب. إال أن نفوذ هذه العناصر قد تضاعف أكثر 

بينما ظلت الفئات الوسطى والفقرية تعيش على هامش املؤسسة اإلدارية، بل تعاين من  ،212 جستنيان سنة
  .19سياستها مبرارة

وهوما أكدته لنا دراستنا لتطور احلياة العمرانية حيث جتلت مكانة القساوسة يف احمليط العمراين مما كرس 
اخللفية القانونية ترتكز على املوروث يف نفس الوقت الذي ظلت فيه  ،20ارتقائهم إىل قمة اهلرم االجتماعي

الروماين بعيدة عن معايشة الواقع اإلفريقي.  ومع ذلك فقد مسحت العديد من النصوص األثرية، رغم طابعها 
الرمسي، وتكريسها للفعل اإلمرباطوري يف عمليات تشييد القالع واحلصون، بتوفري سند إضايف لتحسس 

خرى من األوضاع االجتماعية، خاصة يف احلاالت اليت تسمح فيها بإحداث مقابلتها باملصادر جوانب أ
كما صدرت تشريعات بشأن الضرائب، إال أهنا مل تتطرق لبقية اجلوانب املرتبطة باحلياة  .21األدبية

هذه املقاطعات االجتماعية، إال يف املقاطعات الشرقية، ورغم أنين حاولت إحداث االسقاطات الضرورية بني 
22وبالد املغرب القدمي، من خالل دراسات باتالجين

 Patlaegan  23وكابال
 Caplan 24أولومارل

 Lemerle ،
فيجب أن أذكر بصعوبة بل خبطورة هدا املسلك، ألنه إذا كان مصدر التشريعات هونفسه، فاملوروث  

فقد تفاديت اإلجابة عن تساؤاليت من  االجتماعي والواقع احمللي كانا خيتلفان بني منطقة وأخرى، وبالتايل
 خالل مصادر بعيدة عن الواقع اإلفريقي.

 : تعاقب مراحل الصراع
أورد بروكوب يف كتابه السري أن مرحلة االحتالل البيزنطي، زمن جستنيان وحدها قد كلفت بالد املغرب 

الصراع ضد اململكة الوندالية من جهة، . وأن مراحل 25مليون قتيل، مبا فيهم الوندال، املور واألفارقة 2حوايل 
. وهوما يفتح شهية الباحث حملاولة 26والكيانات املورية من جهة اخرى،كانا كفيلني بالتأثري سلبا على السكان

تقييم سلسلة احلروب واملعارك. إال أن انعدام وسائل القياس جتعلنا بقدر ما  نتفادى اخلوض يف عملية 
قتلى يف حمتلف املعارك، بقدر ما نقر عمليات االنصهار والتداخل يف العناصر حسابية ساذجة ألرقام عدد ال

السكانية، فاالنقراض الوندايل بعد االحتالل البيزنطي، كانصهار األفارق يف الرتكيبة املغربية بعيد الفتوحات 
بشرية املغربية يف االسالمية، فضال عن ثقل احلروب واملعارك، كلها عناصر مشكلة ومغرية لطبيعة الرتكيبة ال
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هذه املرحلة من التاريخ القدمي. وإن كنا نقر باستحالة املغامرة يف أية دراسة تارخيية كمية أوعددية، حلد اآلن 
 على األقل.

إن ذلك ال ينفي امكانية الوقوف على بعض املعامل االجتماعية اليت أفرزهتا مرحلة االنتقال إىل فرتة االحتالل 
شأهنا إضاءة بعض جوانب اجملتمع املغريب، مثل مشكلة إعادة متلك األرض أوإقرار اهليمنة البيزنطي، واليت من 

االجتماعية لطبقة املالكني وما ينجم عنها من حتول اجتماعي للطبقة السياسية احمللية، نتيجة عزفها عن 
لصاحل املؤسسة الكنسية من  مواصلة أداء نفس الدور التقليدي يف اجملالس البلدية، وتنازهلا تدرجييا عن مكانتها

جهة، أوأصحاب امللكيات العقارية الكربى من جهة أخرى. وجيب االشارة إىل أن االكتفاء هبذه الظواهر 
اقتصار مراحل التحول على ذلك، وامنا فقط لكوهنا، العينات اليت تسمح هبا ، االجتماعية، اليعين أبدا

 املصادر التارخيية حلد اآلن.
 :  مشكلة األرض .3

، حيث 27شكلت األرض، حمور الصراع االجتماعي الذي ميز املقاطعة اإلفريقية طيلة القرن السادس ميالدي
طرحت إشكالية اسرتجاع املمتلكات العقارية والفالحية اليت يفرتض أهنا صودرت خالل الفرتة الوندالية،  

 اخلريطة الرومانية بالنسبة كخطوة أساسية يف تكريس التحرر من ضيم الوندال واإلحساس بنعيم العودة إىل
سواء تعلق األمر بطبيعة التملك أوبتنظيم العمل  ،تشريعات عديدةلألفارقة، وبالفعل فقد أصدر جستنيان 

مينع املزارعني من مغادرة األراضي  ،2.1بداية سنة  ، فكان القانون األول يفواالستغالل داخل هذه الضيعات
هوأيضا حيدد وضعية اجتماعية فوبالرغم من أن هدف القانون هومنع املزارعني من التنقل ، 28اليت ولدوا هبا

حول نفس املوضوع، يسمى ، 2.2جانفي  0يف  قانون ثانمعينة، تتمثل يف تركيبة املعمرين. كما صدر 
وحسب هذين النصني، فإن الطبقة العقارية مبا يف دلك رجال .  novella" 29 36"بقانون املتجددات

الكنيسة، قد أصبحت على أهبة اسرتجاع ممتلكاهتا، إال أن اخلصوصية القانونية البيزنطية قد حددت فرتة 
وقد يبدوهدا التحديد غريبا،  .30امللكية اليت تعطي حق املطالبة باحلقوق، وهي فرتة مخس سنوات كمرحلة أوىل

الد املغرب بعد سقوط الكيان الوندايل، إال أنه ميكن قراءته يف ضوء االضطرابات االجتماعية اليت شهدهتا ب
، وبالتايل إىل صعوبة معاجلة هدا املوضوع، وأن القوانني األوىل اليت صدرت مل 31أشار إىل دلك بروكوب مثلما 

تكن مبنية على معرفة حقيقية لواقع بالد املغرب، كما ميكن أن نضيف فرضية أخرى أشار إليها 
اإلمرباطور يف االستيالء على هذه املمتلكات، بعد حصر قائمة املستفيدين وهي رغبة    Moderanموديران

وهوما أكده أيضا بروكوب يف كتابه التاريخ السري  .32من عمليات اسرتجاع املمتلكات من أيدي الوندال
حل ، وأن اإلمرباطور قد حول مداخيل املدن لصا33متهما جستنيان بأنه استوىل على أمالك املدن لصاحل اخلزينة

وبالفعل يبدوأن السياسة اإلمرباطورية، سرعان ما أيقنت أن التشريعات اليت صدرت يف هدا  . 34رواتب اجلند
االجتاه قد فتحت يف الواقع أبوابا كثرية لالحتجاجات والفوضى يف أوساط اجملتمع، حيث أصبحت احملاكم، 

. 35ريعية اليت صدرت الحقاوهواألمر الذي كرسته بعض النصوص التش من دون شك، تغص بالقضايا، 
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وعموما فالقيام بعملية حسابية النعكاسات هذه النصوص اجلديدة، جتعلنا نقف على خلفية مهمة يف هذه 
سبق وأن مسح هلم النص القانوين األول باحلصول على ، التشريعات وهي حماولة ابعاد عدد كبري من املالكني

اإلمرباطوري يف ضوء تلميحات بروكوب يف كتابه السري، وميكن البحث عن خلفية هدا التحول ، ممتلكاهتم
ولعل دلك مل يكن دون انعكاسات ، 36برغبة اإلمرباطورية يف االستيالء على هذه األراضي وإقصاء ورثتها

مبا فيهم عدد من ، فربوكوب نفسه قدأكد يف كتاب احلروب، أن اجلنود البيزنطيني .37اجتماعية وسياسية
طمعا يف االستيالء   Stotzasقد انضموا إىل احلركة التمردية اليت قادها ستوتزاس  احلرس اخلاص لسولومون،

. مما جيعلنا نتصور أن مرحلة إعادة التملك هذه قد ترتب عنها تداخالت بشرية كثرية، 38على األراضي
 مسحت بسعي الكثري من اجلند أواإلداريني حملاولة التسرب يف طبقة املالكني.

 : مشكلة المعمرين
 .022و 222قوانني ما بني سنوات  عدةحظيت هذه املشكلة أيضا باهتمام امرباطوري كبري، حيث صدرت 

وبالنظر إىل حجم هذه القوانني باملقارنة مع بقية املسائل، لنا أن نفرتض أن الصراع االجتماعي بني طبقة  39
سرعان ما احتل الساحة من جديد.  الوندايل،املالكني واحملاكم احمللية، الذي يعود مصدره إىل فرتة االحتالل 

فبعد أن أصدر جستنيان مع فرحة االنتصار على الوندال، أنه يسمح لكل من ضيع ممتلكاته خالل الفرتة 
ألنه اضطر حملاولة ضبط تشريعاته من ، فيبدوأن الواقع قد كان أكثر تعقيدا .40الوندالية احلق يف اسرتجاعها

املعمر الذي غادر امللكية، يف زمن اهليمنة الوندالية، وأقام بني األشخاص ..." 222جديد، فأصدر سنة 
فاننا نريد أن يبقى . األحرار، ال ميكن املطالبة بارجاعه إىل الضيعة، وال إجباره على العودة إىل وضعية املعمر
رضه وهاجر إىل أرض على حاله مثلما كان يف الفرتة الوندالية، ويف نفس الوقت فاننا نأمر كل من ختلى على أ

وقد نفهم من هذا النص، أن تركيبة املعمرين قد ظلت موجودة ومصنفة  .41"..الغري، أن يعود إىل مكانه األول
. وأن القانون البيزنطي يقر حالة التغريات االجتماعية اليت عرفتها خالل الفرتة الوندالية، 42يف القانون البيزنطي

االبتعاد عن اخلوض يف الصراعات االجتماعية اليت أحدثتها هذه املرحلة، إال أن اإلمرباطور جستنيان فضل 
وبالتايل فقد طبق سياسة  .43بوضعه حدا للمطالبة حبق اسرتجاع هذه الرتكيبة البشرية من طرف املالكني الكبار

مرين الذين العفوعن املاضي إال فيما تعلق باستغالل ممتلكات الغري، وبالتايل فقد نتصور أن عدد هؤالء املع
أقاموا باملدن، قد بلغ من الكرب ما جعل اإلمرباطور يفضل مواجهة املالكني الكبار، على أن خيلق أزمة 
اجتماعية داخلية، ال سيما وأن اندماج هذه الرتكيبة ضمن السكان األحرار وحماولة متسكها بدلك جيعلنا 

  .نفرتض أهنا جنحت يف االخنراط يف العجلة االقتصادية
اإلمرباطور فالفيوس جستنيان...إىل جون، ": 220سبتمرب  22ما يربر إصداره املرسوم الثاين، املؤرخ يف  وهذا

حاكم بطريرقية إفريقيا، علمنا أن يف املقاطعة األفريقية، يوجد من مل ينتظر قوانيننا حول إمكانية املطالبة 
للمحاكم، للمطالبة باملعمرين أوالفالحني، أوأبناءهم، باسرتجاع املعمرين، وال زالوا يصريون على تقدمي القضايا 

والذين قد هاجروا ضياعهم قبل وصول جيشنا......ونعلم أننا أصدرنا بصدد املوضوع قوانني مقدسة، حندد 
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، فيها فرتة تقدمي االحتجاجات للمطالبة بالفالحني. ونأمر بأن توقف فخامتكم  هذه الشكاوي غري املؤسسة
ريقية، وأننا ال نسمح متابعة املعمرين، عن طريق العدالة، سواء كان األمر بالنسبة للرجال يف األراضي اإلف

كما ذكرنا، متكن فيها جيشنا املبارك، بفضل اهلل، من ضم ، أوالنساء، أوحىت أبناءهم، إال ابتداء من الفرتة اليت
عية اليت ولدهتا هذه القضية. واضطرار مما جيعلنا نتحسس حقيقة األزمة االجتما .44"إفريقيا إلمرباطوريتنا....

نستنتج خصوصية املقاطعة  اإلدارة وضع حد للمحاكمات واملتابعات اليت أثقلت هيكل اإلدارة. كما ميكن أن
اإلفريقية، بالنسبة لعودة املالكني الكبار وإصرارهم على اسرتجاع ممتلكاهتم، وأساليب استغالهلم وفقا للعرف 

ودلك   د الفرتة الرومانية، بل إصرارهم على اسرتجاع هيمنتهم وامتيازاهتم االجتماعية،والقانون املعمول به من
لكن أيضا . بتمسكهم حبق اسرتجاع املعمرين والفالحني الذين كانوا يف حوزهتم قبل فرتة االحتالل الوندايل

األقل عدم جمارات الطبقة رغبة اإلمرباطور يف احلفاظ على التوزيع  االجتماعي واالقتصادي اجلديد، أوعلى 
وقد دهب البعض إىل  . األرستقراطية يف تنفيذ كل مطالبها، ومحاية طبقة املعمرين من املتابعات القضائية

 .45اعتبار هدا املوقف دليل على نية اإلمرباطور يف احلد من نفود طبقة املالكني الكبار والتقليص من هيمنته
اب و  خلفاء جستنيان، فبينما أقر هذا األخري أن من يولد من أم حرةو ميكن أن نتتبع نفس املسألة يف عهد 

، فقد عدل هذا األمر بالنسبة ملقاطعة ايللرييا، ملزما إياه املكوث بنفس 46يعترب حرا، Adscriptitius "معمر"
حظيت  ، إال أنه مل يطبق على املقاطعة اإلفريقية، باعتبارها47..2ذلك سنةو  االرتباط هبا مثل واده،و  األرض

 Justin II بعناية خاصة. فيبدو أن هذا اإلجراء القانوين قد مت إحياؤه زمن اإلمرباطورين جستني الثاين
يف اعتقادي ال ميكن فهم هذا و  .Tiberius 49دعم ثانية يف عهد اإلمرباطور تيربيوس و ،48Mauriceموريسو 

نتجة، إال يف ضوء حتالف بني طبقة املالكني التحول والتشدد يف إلزام طبقة املعمرين يف البقاء يف األراضي امل
 االقتصادية.و  السلطة اإلمرباطورية أملته احلاجة املتزايدة للمصادر الفالحيةو  الكبار

 مشكلة النساء الونداليات .2
، Stotzas بزعامة ستوتزاس اإلفريقيةأوضح بروكوب يف حديثه عن أسباب حركة التمرد اليت شهدهتا املقاطعة 

خلفية إجتماعية أخرى تتمثل يف زواج عدد كبري من اجلنود البيزنطني بالنساء الونداليات واستيالئهم على 
، املساكن والعبيد. وأن هؤالء النساء قد أقنعن أزواجهن اجلدد من عناصر األرضاملمتلكات الوندالية، مبا فيها 

الوندالية وأنه من غري املعقول بعد أن أصبحن  اجليش البيزنطي، بأهنن كن يتمتعن هبذه األمالك يف الفرتة
أنفسهم  اجلنود. قد نضيف صورة أخرى أوردها هدا املؤرخ عن 50زوجات اجليش املنتصر أن يفقدن دلك

أن  وبالتايل أصبح يبدو. 51والذين كانوا يف فقر كبري مث سرعان ما وجدوا أنفسهم ميتلكون ثروات وضياع كبرية
ولعل الوضعية األمنية املتمثلة يف تفاقم . كان على حساب طبقة املالكني األفارقة   قدهذا االرتقاء االجتماعي 

اخلطر املوري، قد جعلت هؤالء اجلنود أكثر ثقة يف متسكهم بامتيازاهتم اجلديدة. رغم حماولة بلزاريوس إقناعهم 
د، فاألرض تظل من نصيب بأنه إذا كان من حقهم احلفاظ على الغنائم اليت حصلوا عليها مبا يف دلك العبي

وبالتايل لنا أن نتصور اإلشكال الذي أصبح يواجه . 52اإلمرباطورية وجيب أن تعود إىل اخلزينة العامة
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اإلمرباطورية بني الوفاء لوعودها بضرورية تلبية مطالب طبقة املالك األفارقة، والرضوخ لتجاوزات اجليش 
  53.البيزنطي

 المناصب المحليةمشكلة هجرة طبقة األعيان من  .1
مقاطعات  أغلبيةاإلدارة املركزية، ليس فقط يف إفريقيا بل يف  حتفظ التشريعات البيزنطية مشكلة واجهتها

املتعلقة مبسؤولية اجملالس احمللية، نظرا ملا كان يرتتب  االلتزاماتاالمربطورية، وتتمثل يف فرار طبقة األعيان من 
ويف دراسة هلذه الطبقة السياسية اليت طاملا شكلت نواة . عنها من أعباء مادية والتزامات جتاه هذه اإلدارة

كان البيزنطية   اإلدارة، تبني أن ضغط 54احلضارة العمرانية يف التاريخ الروماين، ما بني القرنني الرابع والسابع
. إىل درجة أن صدرت عدة قوانني تلزم هذه الفئة بالبقاء يف مناصبها إال يف حاالت حيددها القانون، ثقيال

وقد تبني أن عددا كبريا من هؤالء األعيان قد وجدوا يف احلياة الكنسية ما حيررهم من األعباء املدنية، ويعفيهم 
 .55اظ بامالكهممن الضرائب يف نفس الوقت الذي يسمح هلم فيه باالحتف

وبالتايل فقد أصبحت جاذبية الكنيسة كبرية ليس فقط لالعتبارات الذينية، بل ملا توفره من محاية ومكانة  
األمر الذي يربر جمموعة القوانني والتشريعات اليت حاولت أن حتد من هذه الظاهرة، سواء   .56هلذه الرتكيبة

الشخص كغرامة على  من ممتلكات 0/.  فرض نسبة بفرض شروط تعجيزية مثل التجريد من األمالك أو
املنع النهائي مثل ما يتجلى من بعض مراسالت القديس  ، أو57انتقال ملكيته بعد اخنراطه يف السلك الكنسي

الذي أشار إىل قانون كان ساري املفعول يف عهد اإلمرباطور ،  St.Grégoireجريجوار الكبري
سلك الرهبنة واحلياة الكنسية لكل من مارس وظائف إدارية، أوأشرف  مينع كلية االخنراط يف، Mauriceموريس

 .58على جهاز الضرائب
وعموما إذا كانت قائمة هذه التشريعات، تكرس رغبة اإلمرباطور يف إحياء اجملالس احمللية وضمان استمرارها، 

خ فيها احليوية والنشاط وسهرها على جباية الضرائب وتسيري األمالك العمومية، فيبدوأهنا عجزت على أن تنف
، ولعل هدا أيضا ما يربر جلوء االدارة املركزية إىل احللول احمللية اجلديدة، واملتمثلة 59املعروفني يف املدن اإلفريقية

، كجمع 61، مبا يف دلك القساوسة ورجال الذين60يف جتنيد املالكني الكبار للسهر على املهام احمللية اهلامة
بعض املنشآت الدفاعية، دون أن تكون هلم وظائف حيددها القانون، كما جرت الضرائب واالشراف على 
 .62العادة يف االدارة الرومانية

 
 ؟ما طبيعة المجتمع الذي وجده البيزنطيون بعد انهيار الوندال

 قد نتساءل على إثر التشريعات اليت تطرقنا إليها، وطبيعة املشاكل اليت متكننا من رصدها، عن  شكل اجملتمع
الذي وجده البيزنطيون، هل ميكن إسقاط صورة املعمرين الذين غريوا كلية وضعيتهم القانونية 

واندجموا يف تركيبة األحرار القاطنني يف املدن، أم أن هذه النماذج تظل حمدودة يف تعدادها  واالجتماعية
وإذا عممنا هذه   ؟ةوما حجم االخنراط االجتماعي يف سلك الرهبنة واحلياة الكنسي ؟ومناطق تواجدها
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أم أن امللكية الفالحية هي اليت أصبحت مركز النفود ، الصورة، فهل فعال كانت املدينة مركز الكثافة السكانية
 ؟من خالل طبقة املالكني

جيب اإلشارة إىل أن عمليات املصادرة الوندالية مل متس كل األراضي االفريقية، بل استمرت الضياع   
كما أن   ،63وأن عددا من األفارقة قد سامهوا يف التعاون مع الكيان الوندايل. املقاطعاتالكربى يف أغلبية 

ولعل تتبع حياة   عددا كبريا من هؤالء املالكني قد هللوا لالنتصارات البيزنطية وتعاونوا مع اجليش يف دلك.
ة النفي والعودة تسمح لنا بضبط صورة عائلة ثرية، قد تعرضت لعملي  St.Fulgenceالقديس فيلجانس 

كما يفرتض ان الضياع الصغرية مل تتعرض   .64أيضا، إال أن حضورها ظل مستمرا يف الوالية الربوقنصلية
لعمليات املصادرة بصورة شاملة، بل ظلت أغلبية امللكيات الصغرية واملتوسطة على حاهلا، خاصة يف مقاطعيت 

وبالتايل فالتغيري السياسي مل ميس سوى الطبقة  للوندال،، البعيدتني عن التمركز الرئيسي نوميديا واملزاق
 . ومع ذلك فصورة بالد املغرب مل تبق ثابتة، ويوجد أكثر من دليل على هذا التحول. األرستوقراطية الكربى

فما  .واحلديث عن عدد سكان املدن أواألرياف ،65وإذا كان يصعب علينا اخلوض يف املعطيات الذميوغرافية
، مثل اسم فيكتور 66تسمح به املصادر هو، انتشار بعض األمساء املشرقية ضمن قائمة التسميات االفرقية

أغلب األشخاص الذين حيملون أمساء مشرقية هم من الرتكيبة العسكرية، أومن الطبقة  كما جتلى أن.... أو
تيودوس  إليه نقيشة الشاب دعواألرستوقراطية العليا، حيث تبقى االستثناءات حمدودة جدا، مثل ما ت

Theodose   يف هيبون، واليت تفرتض أنه ينتمي لعائلة متاجرة قادمة من الشرق، استقرت بالقرب من املتويف
. وعموما فملف النصوص األثرية يؤكد على النسبة احملدودة للعنصر املشرقي، واقتصارها على املناصب 67امليناء

رغم أن مناذج من هذه العناصر قد تركت بصمات استقرارها املطول، ورمبا العليا إدارية كانت أم عسكرية، 
، Tigisis 68احلاكم العسكري ملوقع عني الربج، Jeanاندماجها يف اجملتمع املغريب، مثل ما نعرفه عن يوحنا

أوالنقيشة اجلنائزية للحاكم العسكري ، Ruguniae 69حاكم روسنياي )الربج البحري(  Ziperأوزيرب 
. أما إذا 70سنة 02يف نفس املكان أين مارس سلطته ملدة   ابنتيهرفقة دفن الذي  Mauriciusموريسيوس 

، فرغم تسرب العديد من التسميات املشرقية مثل املؤثرات 71تفحصنا ملف القوائم الكنسية وأمساء القساوسة
ظلت تشكل القاعدة، وهونفس األمر الذي  قد ، يبدوجليا أن األمساء اإلفريقية املعهودة 72املذهبية املشرقية

ارتكاز وبالتايل فما استخلصه دورليا من   .73كرسته النصوص اجلنائزية املسيحية لعدد من هذه الشخصيات
 .74رقياإلدارة احمللية على العنصر اإلفريقي، ليس إال تأكيدا على احلضور احملدود للعنصر املش

عن مسسبات هذا التحول االجتماعي، داخل املقاطعة اإلفريقية نفسها، بعيدا عن  نتوجه للبحثمما جيعلنا 
واألخذ بعني االعتبار سلسلة . منطق التحوالت اجلذرية املفاجئة، أوالتفسري املرتبط بالتحقيب الزمين

كرستها هذه الفضاءات االجتماعية، داخل  الرتاكمات الثقافية، االجتماعية، االقتصادية والسياسية، اليت  
 .احمليط العمراين خاصة
 بين الريف والمدينة: التحوالت العمرانية 
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لقد مسحت لنا حماولة قراءة اخلريطة العمرانية اليت أجنبتها الفرتة البيزنطية، واملورفولوجية اجلديدة للمدن، وحماولة 
التقاليد الرومانية، املعروفة يف النظام البلدي وتسيري شؤون  الوقوف على مدى استمرار املدينة يف حفاظها على

املواطنني، باستخالص ظاهرتني أساسيتني ميكن إضافتهما إىل الطابع الدفاعي الذي متيزت به اخلريطة 
 :العمرانية البيزنطية

 :ظاهرة تمسيح المدينة .3
يف املعتقد وتغري الدهنيات فحسب، بل نتج  إن التحول الذي أدخلته املسيحية يف اجملتمعات القدمية ال يتمثل

عن دلك سلوكا اجتماعيا واقتصاديا جديدين على مستوى املدينة، فتشييد كنيسة أومعمدية هو فعل 
اقتصادي مثلما هواجتماعي، آلن عملية التشييد تتطلب مجع األموال وتنظيما معينا كما تطلبت العناية 

وإذا كانت أساليب  .75مل تكن موجودة يف املدن الرومانية التقليديةبتسيري شؤون هذه الكنيسة هيكلة جديدة 
اإلهداءات العمرانية قد مسحت للطبقة األرستوقراطية بتخليد فعلها على مستوى املدن، فيبدوأن الكنيسة قد 
بدأت حتتضن هدا النشاط، ليصبح القس أورجل الذين هوالشخصية األكثر حضورا يف هذه النصوص 

، مل يكن وليد عملية إنتاجية 77التايل فهدا النفوذ االقتصادي املتعاظم للمؤسسة الكنسيةوب  .76األثرية
للمصادر املادية، وإمنا هونتيجة حتويل املصادر املادية اليت كانت تصب يف جماالت عمرانية أخرى، األمر الذي 

وعموما ميكن .  78اخل...ات انعكس على اهلياكل العمرانية اليت ميكن وصفها بالوثنية مثل املعابد، احلمام
استخالص أن الكنائس مل تعوض املعابد يف نفس املساحة العمرانية، وامنا لعبت دورا أساسيا يف إعادة هيكلة 

فمثال مدينة مجيلة أوسطيف، يكرسان هذه الرغبة يف نقل مراكز التجمع :  املدينة وإعادة ترتيب مراكزها
أوتيمقاد اليت ظلت هياكلها الوثنية قائمة حتولت  .79املسيحي السكاين من الساحات التقليدية إىل احلي

ميكن اإلشارة إىل الدور الكبري الطي لعبه اخلطاب املسيحي يف كما . 80اجلاذبية فيها إىل الكنائس اجلديدة
حيث أصبحت عملية توزيع الثروات   نقل الثروات من اجملالس احمللية أوالعائالت األروستقراطية إىل الكنيسة،

 .81الرعاية االجتماعية، تتم ضمن هياكل الكنيسة أكثر من األطر البلدية التقليديةو 
 
 
 :ظاهرة ترييف المدينة    .2

، واملتمثلة يف البحث عن املعامل العمرانية خارج املدن، بالوقوف على  العديد من الدراسات األثريةمسحت 
حول منطقة شرشال، والتقنيات    Ph. Leveauكثافة األرياف وحيويتها، وذلك من خالل دراسات لوفو

 جبانب من حوض جمردة، فضال عن األحباث اليت يقوم هبا األمريكي J.Peyras  اليت أجراها برياس
.Hitchner  حول منطقة قصرين Cillium . وإذا كانت هذه النماذج من الدراسات قد أمثرت بأن املناطق

الكثافة واإلستقرار الساكنني، فقد أكدت على عقم فرضية  الريفية مل تكن أقل أمهية من املدن من حيث 
كما أكدت الدراسات أنه رغم استمرار  .حول إرتفاع عدد سكان املدن بالنسبة لألرياف  Courtois كورتوا
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قد شهدت تقلصا ملحوظا باملقارنة مع احلركية ، النشاطات العمرانية يف املدن، إال أهنا بعد القرن اخلامس
، وإذا كان طبيعيا أن فرتة اجلمود الوندالية وما عقبها من اضطرابات، قد أثرت 82للقرن الرابع ميالديالعمرانية 

يضاف إىل دلك ظاهرة . على سري املدن، وقلصت من امكانيات اجملالس احمللية يف مواصلة تقاليدها الرومانية
كل دلك ساهم يف تقلص املساحة  .83يةهجرة الطبقات األرستوقراطية حنوالضياع وهروهبا من إلتزاماهتا احملل

مما جعل أغلبية هذه املدن تفقد جانبا كبريا من . العمرانية ألغلبية املدن، وانتقال احليوية االجتماعية حنوالريف
رغم أن املدن قد  "حيث أورد أنه . 84إىل قرى أومدن صغرية Guillou خصوصياهتا، وتتحول على رأي غيو

الرمسية مثل احلصون أواألسوار، فقد تضاعف عددها وتقلصت مساحتها، أى استمرت حتتضن املؤسسات 
أهنا أيضا أصبحت حتتوي على احلدائق والبساتني، بل حىت احلقول، فضال عن تربية احليوانات، مبا فيها 

قد خلدت امسه، وجعلته ، وإذا كانت مرحلة التشييد اليت أشرف عليها اإلمرباطور جستنيان. 85"العاصمة
الفعل العمراين الذي كان من خصوصيات اجملالس احمللية، فيبدوأن سبب دلك هوغياب هذه  يتقمص

 .86املؤسسات احمللية، أوعجزها على اختاد املبادرات الضرورية كما حرت العادة يف التاريخ الروماين
 :ظاهرة عسكرة المدينة ..

من البديهي أن ظاهرة التحصني اليت متيزت هبا املدن البيزنطية، قد سامهت يف التحول العمراين، ويف التعبري 
، وعملية مطابقة املخططات ثريةاألصادر املتؤكد عن هاجس اخلوف اليت تؤكدها املصادر األدبية، حيث 

من الناحية التنظيمية واهليكلية، إىل درجة فتها خالل هذه الفرتة ر التحوالت اليت ع حجم العمرانية هلذه املدن،
التساؤل هل فعال تقلصت إىل جمرد قالع، وهل إقامة القالع داخل النسيج العمراين من شأنه التأكيد على 

حتافظ  مل تبق البيزنطية ببالد املغربوإذا كان من البديهي االقرار بأن املدن   ؟مساحة املدن الرتاجع وتقلص 
في انتظار معاجة امللف بفضل ف. 87وفة يف العهد الروماينعر والوظائف احلضرية امل  على نفس املؤسسات

دراسات أثرية شاملة، يظل التساؤل قائما حول مدى تأثري هدا التحول على احلياة االجتماعية واالقتصادية،  
 . كما جيعل من الصعوبة مبكان معاجلة اجملتمع احلضري منفصال عن اجملتمع الريفي

من هذه التحوالت، أصبح يف اعتقادي، من غري املعقول إحداث تقسيم واضح بني اجملتمع احلضري  وانطالقا
واجملتمع الريفي، إال من خالل بعض األصناف االجتماعية، فالطبقة األرستوقراطية وإن كانت تسكن العواصم 

خلاصة، ونفس األمر بالنسبة الكربى ال يوجد ما يؤكد أهنا مل تكن مستقرة بالضياع اإلمرباطورية أوضياعها ا
لطبقة املالكني الكبار اليت كانت جتمع بني االستقرار يف املدن وممتلكاهتا، يف حني الحظنا أن عددا كبريا من 

أن هذه الصورة مل   Guillouوقد أكد غيو. املعمرين قد هجروا ضياعهم، واندجموا مع السكان األحرار باملدن
ط، بل كانت تشمل أغلبية املقاطعات البيزنطية ابتداءا من القرن السادس تكن ختص املقاطعة االفريقية فق

  88.ميالدي
 طبقات المجتمع اإلفريقي خالل فترة الحتالل البيزنطي

 :الطبقة األرستوقراطية  .3
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. تتمثل يف طبقة البطارقة واحلكام الذين حكموا املقاطعة االفريقية، ومتيزوا بعالقة ما مع القصر اإلمرباطوري
وتكرست مكانتها االجتماعية واالدارية من خالل النقائش والنصوص األثرية، وميكن مقاربة هذه الرتكيبة من 

 :رغم أن أغلبية النصوص األثرية تكرر دوما اخلطاب الرمسي لعمليات التشييد، خالل النمادج التالية
 : سولومون (0

جعله يصبح خصي، كما التوجد إشارة إىل أنه  وأنه تعرض حلادث   Daras ال نعرف عنه سوى أنه ولد بدارا
بل تشكل ترقيته يف مثل هدا املنصب أحد منادج الرتكيبة البشرية اليت  . ينتمي لعائلة أرستوقراطية بالشرق

يربزه بروكوب كنائب للجنرال . أصبحت على رأس املقاطعة االفريقية، انطالقا من كفاءاهتا العسكرية فقط
عني على راس الوحدات العسكرية بعد عودة القائد  ، Domesticus 89مينية، باسمبليزاريوس يف منطقة أر 

، مث ما 2.1-2.1دلك يف الفرتة ما بني   90بليزاريوس إىل الشرق، مث اإلدارة املدنية كبطريق املقاطعة االفريقية 
أساسا ملكانته العسكرية ورغم أن ترقيته تعود  91،وهوتاريخ مقتله يف الصراع مع القبائل املورية 211-.12بني 

فيبدوأنه استغل نفوده هدا يف دعم أفراد عائلته يف التسرب للطبقة االرستوقراطية االفريقية، فقد كان له أخ 
إال أن معلوماتنا حول أبناء أخيه تعترب أكثر، حيث . 92يبدوأنه تقلد مناصب هامة، Bachus يسمى باخوس

 ،Cyrénaique93 أصبح دوقا لقرينة  Cyrus تربزهم املصادر على أهنم تقلدوا مناصب كبرية، فاألول كريوس 
الذي نعرف عنه أكثر من األول، بفضل تورطه يف مقتل الوفد اللوايت، وهوحاكم   ،Serigiusوسرجيوس 

أما الثالث فقد اعتقل يف احلملة األخرية  ،94يبدوأنه أصبح بطريقا للمقاطعة االفريقيةللوالية الطرابلسية، بل 
اليت نظمها سولومون ضد املور، دون أن نعرف مصريه فيما بعد، رغم اقرتاح أحد الباحثني العثور على 

 .95بصماته يف جزيرة نيسوس ومنطقة بلغاريا
 
 
 :جرمانوس (2

أبن أخ اإلمرباطور جستني األول، مت تعيينه على رأس املقاطعة  ،96جستنيانيعترب من أقارب اإلمرباطور 
إال أنه استدعي بعدها . 2.1االفريقية خلفا للجنرال سولومون، المخاد حركة التمرد اليت تزعمها ستوتزاس سنة 

تربزه ، كما 221وقد عني أيضا على رأس قيادة اجليش بإيطاليا يف حدود   .972.1للقسطنطينية مباشرة
ومن قم فعالقته  .98بعدما نقلت إىل القسطنطينية، Mathasuntaاملصادر أنه تزوج األمرية القوطية ماتاسونتا

 .بإفريقية ظلت فقط يف إطار مهمته العسكرية
 :غيناديوس (1

إىل  250كبطريق يف الفرتة ما بني   اإلفريقيةعني على رأس املقاطعة ،  Thraceيعود أصله إىل منطقة تراسيا
أنه واكب االصالحات اليت أدرجتها اإلمرباطورية البيزنطية بإحداث هيكلة جديدة  حيث يبدو 210تاريخ 

البيزنطية ببالد املغرب،  اإلدارةعلى قمة هرم  هبوجودلكن أيضا  بالطابع العسكري هدا املنصب ميزللقيادة يت
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ولعل دلك ما جعله حيضى بعدد   .99املدنية والعسكرية يف نفس الوقت اإلدارةجتعل منه املراقب واملشرف على 
 100.كبري من النقائش اليت ختلد مسامهته يف النظام الدفاعي البيزنطي

 هرقليوس (0
، رفقة أخيه 101تربز املصادر شخصية هرقليوس يف سن الستني سنة عندما عني على رأس املقاطعة اإلفريقية

الذي كانت تربطه به ، Maurice ، يف عهد اإلمرباطور موريس011. ودلك سنة Grégoire 102جرجيوار
عالقات محيمية، خاصة بعد مشاركته يف احلروب ضد الفرس، فضال عن كونه من عائلة أرستوقراطية 

، 101ولعل األهم يف هذه الشخصية هومشاركته يف حركة الثورة ضد اإلمرباطور فوكاس سنة . 103أرمينية
وهوالذي سرعان ما يصبح  ،104على رأس أسطول من املقاطعة اإلفريقية'' هرقليوس''ودلك بإرساله ابنه 

قد تكون ترقيته السريعة هذه نتاج تقاسم الكراهية بيني خمتلف اجملموعات الضاغطة يف و  .105امرباطورا بيزنطيا
، ولعل ما 106املقاطعات البيزنطية، لكن ال ميكن إمهال مكانة املقاطعة االفريقية يف تطورات اإلحداث هذه

يؤكد دلك أكثر هواستمرار نفس احلنني هلذه املقاطعة، فنتيجة تفاقم الضغط واملخاطر الفارسية على القسم 
الشرقي، مل جيد هدا اإلمرباطور سوى فكرة نقل العاصمة البيزنطية حنوالقسنطينية، وهوما باشره، ولوال عواصف 

 .107ريت صريورة التاريخاملتوسط اليت أعطت احلجة ملعارضي هدا املشروع، لتغ
 :جريجوار  (5

يظل شخصية جمهولة اجلوانب، وعرضة لعدد من الفرضيات التارخيية، ولعل دلك يعود أصال إىل املرحلة 
احد عناصر عائلة  ،108أم أنه مثلما اقرتح دورليا ؟االنتقالية اليت عايشها، فهل هوجرجري املصادر اإلسالمية

يف هذه الشخصية هوتكرار فكرة االنفصال معتمدا يف دلك على ما  سنة، لكن ما يثري 12حكمت أكثر من 
ويقرتح املنصوري فكرة مغرية، . وبالتايل امتزاج مصاحله مبصلحة املقاطعة وسكاهنا ،109يبدوعلى طبقة األفارقة

وامنا من طرف ما ميكن  مفادها أن هناية النفود البيزنطي مل تكن يف الواقع بسبب الفتوحات االسالمية 
وبالتايل ميكن اعتبار حماوالت االنفصال اليت عرفتها املقاطعة، يف زمن جرجيوار   .110ميتهم ببيزنطيي إفريقياتس

 .111ما هي إىل منودج هلذه املصلحة املشرتكة بني هذه الطبقة واألفارقة
كما أشار بروكوب إىل صنف آخر من أصناف هذه الطبقة، واملتمثل يف األفارقة الذين ارتقوا إىل مناصب 

الذي عينه   Junilusعليا، ليس بروما وامنا بالقسطنطينية، حيث حتدث عن شخصية يولينوس اإلفريقي 
نصب يف  ". وهومن أصل لييب: 221جستنيان مكلفا باحلسابات على مستوى القصر اإلمرباطوري، سنة 

هذه املسؤولية جولينيوس، من أصل لييب، شخص مل يسمع أصال عن القوانني، فلم يكن خطيبا، وأنه ال 
يعرف سوى الالتينية، أما فيما خيص اإلغريقية، فهومل يدخل حىت املدارس االبتدائية، فلم يكن إذن بامكانه 

لسخرية عند حماولته التلفظ بكلمات إغريقية، وكان أيضا حىت احلديث بفصاحة، وكثريا ما كان موضوع ا
جشعا ال أخالق له، مل يكن يستحي حىت من بيع املراسيم اإلمرباطورية، بعملة من الذهي، بل مل يكن يتوان 

 112"يف مد يده ألول قادم
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بالنسبة ، قد ظلت حمدودة 113وعموما إذا كانت النصوص األثرية تؤكد أن نسبة العنصر األجنيب أواملشرقي
للسكان احملليني، فيبدوأن مصري هذه الطبقة األرستوقراطية كان مغايرا يف بالد املغرب عما عرفته يف كل من 

حيث متكنت من االقرتاب من اجملتمع االفريقي، وتبين خصوصياته، بينما شهدت  ،114مصر وإيطاليا
إذا كانت مراحل االحتالل البيزنطي األوىل ف .115حركة إبعاد من الطبقة احمللية االرستوقراطية املستقرة يف إيطاليا

فيبدوأنه مع هناية القرن  ،116قد متيزت باستقدام موظفني ورجال اجليش أوحىت جتار من الشرق البيزنطي
هدا إىل جانب استقرار  ،117السادس، بدأ األفارقة بدورهم يرتقون إىل هذه املناصب العليا، ويشكلون األغلبية

هم يف املدن اليت أشرفوا على تسيريها أومحايتها، ولعل قائمة النصوص اجلنائزية هلذه هؤالء الوافدين واندماج
 .118الشخصيات اليت مل تبخل يف التذكري مبناصبها، دليل على دلك

 . طبقة املالكني الكبار
وقد تستمد ثرواهتا من تسيري الضياع الكبرية، ، يف شكل طبقة 119تبدوصورة هدا النوع من األفارقة يف املصادر

متيزت هبذه اخلصوصية اإلفريقية املتمثلة يف اجلمع بني تسري الضياع واإلشراف على عملية جباية الضرائب 
تؤكد النصوص األثرية مكانة هذه و  ،120فضال عن املسامهة يف حركية العمران وتشييد الدفاعات البيزنطية

من امتيازات   مستفيدين.  potentes Nobilis, Possessores  من خالل ما كانت توصف به:  الطبقة
استفادهتم من ، فضال عن بعد انتزاعها من الوندال 251األراضي اليت وزعتها اإلمرباطورية سنة  مثلكثرية، 

والذين يكونون  ،121على حق املشاركة رفقة رجال الكنيسة يف تعيني حكام األقاليم االناحية االدارية حبصوهل
كانت األراضي اخلصبة والضياع الكربى من وعموما  ،122قدماء ضباط اجليش أومن بني املالكنيعادة من 

مما جعل البعض يعترب أن الريف كان أكثر حيوية من  ،123نصيب املالكني الكبار مبا فيهم رجال الكنيسة
 .124املدينة باعتبار ان هذه األخرية قد شهدت هجرة مكثفة من الطبقات احملرومة

فكرة مفادها أن عجز اإلدارة املركزية على ضمان السري احلسن على املستوى  وقد اقرتح العديد من الباحثني
احمللي جعلها، تستعمل هدا األسلوب الذي يعفيها من جهة على السهر على إقامة اهلياكل اإلدارية ومن 

إليها ما يسمح بتصور املكانة اليت ارتقت  وهو. 125جهة أخرى ضمان أكرب مردودية مالية يف ميدان الضرائب
والتبجيل، بل ميكن اعتبار عملية اإلصرار يف إدراج   هذه الطبقة، فكثريا ما كانت توصف بعبارات الشرف

أمسائها يف النقاش الرمسية تأكيد هلذه الشرعية اإلدارية اليت اكتسبتها، خاصة وأن أغلبية النقائش البيزنطية 
أن هذه الطبقة قد شكلت أغلبية عناصر اإلدارة  بدوكما ي. تكرس الفعل العمراين باسم العائلة اإلمرباطورية

اإلقليمية، مدنية كانت أم عسكرية وبدرجة أخص القساوسة ورجال الذين، الذين مسحت هلم مكانتهم 
 .واالقتصادية من التعويض التدرجيي لإلدارة احمللية الدينيةاالجتماعية، 

أن فرار أغلبية   أصبح يتميز هبا القساوسة، حيث يبدوإىل املكانة االقتصادية اليت اإلشارةولعله من الضروري  
احمللية من أعباء االلتزامات املادية اليت تتطلبها الوظائف البلدية، جعلتهم يتحولون  األرستقراطيةأفراد الطبقة 

سة اليت تعفيهم من كل هذه الواجبات، مما مسح يف نفس الوقت هلذه املؤس الذريةتدرجييا إىل الكنائس واحلياة 
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واللغوية، وبالتايل  اإلداريةمن تعاظم نفودها املادي وقدراهتا االقتصادية، يضاف إىل دلك مؤهالهتا  الدينية
الشخصية احمللية األكثر قدرة على متثيل مدينته وسكاهنا بفضل هذه الثنائية املادي  أصبح القس هو

من تيمقاد، ما بني    Optatأوبتاتأورد القديس أوغسطني مثاال مهما حول شخصية فقد . واألخالقية
قد شكل ميليشيا خاصة ، Gildon، الدونايت املذهب. والذي كان بفضل دعم الدوق قيلدون10.و 00.

وحتويل املواريث إىل جانب  األراضيمسحت له ببسط نفوذه على مدينته وما جاورها، واالستيالء على 
جتاوزات كثرية أخرى. ورغم صورة اخلارج عن القانون اليت يرتكها القديس أوغسطني، كون هذا القس دوناتيا، 

أي كمثال لنموذج جديد لتملك األرض وتوسيع امللكيات  .126إال أنه جيب أن ننظر له من زاوية أخرى
العقارية، وهذا ما جعل تركيبة رجال الذين قد أصبحت ترتبط أكثر فأكثر بطبقة األعيان، بل أصبح األثرياء 
هم أحسن العناصر ترقية يف املناصب العليا للكنيسة، رغم ان أهداف املؤسسة الكنسية كانت ختتلف عن 

باعتبارها ترفع مبدأ مساعدة الضعفاء شعارا، إال أن ذلك مل مينع أن ختتلط املصاحل بني األعيان أنفسهم، 
 .127الفئتني بل تندجمان تدرجييا

،  CIL 80 ,98023  128فمثال تشيد النقيشة رقم: ويف حوزتنا العديد من األمثلة اليت تكرس هدا الطرح
بتيمقاد، ليس باعتباره مسؤوال، ألن مسؤوليته  عملية بناء كنيسة  يفJean  تيقيسيس جون  بدور حاكم

وهونفس األمر الذي كان قام به . 129كانت مبدينة جماورة وإمنا باعتباره من مالكي منطقة مدينة تيمقاد
الذين شيدوا ،  Mellosusومللوسوس   Istefanusإستيفانوس،  Maximianusاإلخوة ماكسيميانوس

كما ميكن اإلشارة أيضا إىل الدوق موريس الذي   .130امللزمني هبايف سياق تسديد الضرائب  أحد القالع
اليت شيدت  Aequinus  ، أوعائلة أكوينوسRusigunae131أشرف على ترميم وإصالح كنيسة روسينا

 . 132معمدية مبدينة قليبية
اليت تثبت وبالنظر إىل ملف النقائش اليت سجلت تدخال يف عمليات البناء أوالرتميم، ليس بالصيغة الرمسية  

إشراف اخلزينة العامة على دلك، ميكننا أن نتصور أيضا أن القيادات العسكرية واملدنية اليت كانت غالبيتها من 
، فضال 133العناصر املشرقية يف بداية القرن السادس ميالدي، قد تكون قد اندجمت تدرجييا يف اجملتمع اإلفريقي

مما جعلهم يفتخرون مبكانتهم اليت ال ميكن أن يكون هلا معىن عن ارتقاء األفارقة أنفسهم إىل هذه املناصب، 
وبالتايل فاالعتبارات االقتصادية،   .إال يف شكل إجنازات يف مدهنم األصلية وليس يف املناطق اليت يسريوهنا

رم يف اخلريطة العمرانية، دون أن تكون هلا سلطة سياسية معينة يف اهل جعلت هذه الفئة تسجل مكانتها املادية
الذينية، من دون شك، دورا كبريا يف جتسيد هدا احلنني إىل املدينة األصلية، ال  اإلداري، كما لعبت االعتبارات

 .سيما عندما يتعلق األمر بعمليات ترميم الكنائس وخاصة دفن الرفاة
أنه  ملعرفة مدى نفوذها، فربوكوب يقدمه على Pudentiusشخصية بيداتينوس وميكن اإلشارة إىل شخصية 
، بدون اإلشارة إىل أي وظيفة يشغلها، فقط أنه متكن من تنظيم السكان 134من سكان املقاطعة اإلفريقية

 "لواته". بينما يشري يف كتاب املنجزات أن القبائل ..2وإعالن الثورة على الوندال، واالستنجاد جبستنيان سنة 
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Ilaguas   قد متكنت من السيطرة على لبدهLepcis Magna  كما   .135عشية االحتالل البيزنطيوذلك
حيث لعب دورا مهما يف إقناعه بطريقة االستقبال للوفد   Sergiusيقدمه ثانية رفقة الدوق سرجيوس 

اإلرث "ورمبا كذلك اغتياهلم فهومن دون شك من املالكني الكبار، الذين حاولوا االستيالء على  "اللوايت"
واالنفصال  ..2والوقوف أمام تفاقم نفوذ القبائل الطرابلسية، بإعالن الثورة على الوندال سنة   ،136"الروماين

م فيما بعد.  وميكن إضافة سبب آخر هواجملاعة اليت عرفتها اإلمرباطورية 210-.21عنهم، وبالتدبري حلرب 
جها يف أوساط السكان واليت امتدت حىت إفريقيا، وإذا كان بروكوب قد حتدث على نتائ .21عموما سنة 

وبالتايل فيبدوأن مقتل الوفد  .137واجليش البيزنطي، فقد تكون سببا يف انتهاك البيزنطيني لألراضي املورية
فإذا  مل يكن من قبيل الصدفة، بل من شأنه أن يوضح أن حدة الضغط الذي كان ميارسه املالكني. "املوري"

فقد تسببوا بذلك يف نقض  "الطرابلسية"راضي التابعة للقبائل افرتضنا أن هؤالء املالكني قد استولوا على األ
 "لواته"االتفاقيات اليت التزمت هبا اإلدارة البيزنطية . فإن احتجاج هذه القبائل وعلى رأسها كل من 

 -حتت ضغط املالكني الكبار-كان أوال بطريقة سلمية . إال أن إدارة املقاطعة الطرابلسية   "اإلسرتياين"و
بادرت بتفجري الوضع، هذه املبادرة اليت سرعان ما حتولت إىل يد القبائل الليبية مبجرد إعالن احلرب سنة 

 م،211
لة العسكرية، ومتول كما أن اإلمرباطورية كانت يف حاجة إىل مصادر إقتصادية تعوض مصاريف احلم

مشاريعها العمرانية، وبالتايل أضحى برناجمهاأكرب من جمرد إرجاع الضياع ألصحاهبا، بل ضرورة مجع أكرب قدر 
وبالتايل ميكن تصور حالة التشنج الكبرية بني هذه الطبقة اليت ظل نفودها يتعاظم، . 138من الضرائب

عنه االدارة احمللية، وما اجنر عنه من مضاعفة  ومصاحلها تكرب، خاصة بعد أن أصبحت تضطلع مبا عجزت
 امتيازاهتا. وبني إصرار اإلدارة املركزية للحصول على املزيد من املصادر املالية.

 : الطبقة العامة    .3
تظل النسبة األكرب من سكان املدن واألرياف غري معروفة وغري مصنفة إال من خالل بعض املهن أوالوظائف، 

أوخصوصياهتا، سوى أهنا فقرية ليس بامكاهنا ترك نقائش ختلد أمساءها، وانطالقا من ما فال نعرف عددها 
أشارت إليه املصادر حول طبقة املالكني، ميكننا أن نتصور طبقة وسطى كانت تقوم بتنفيد األعمال اليت 

أوتسيري يفتخر بتشييدها املالكون الكبار أوحكام الواليات، مثل احلسابات احلاصة جبمع الضرائب، 
األبرشيات يف املدن الصغرية واملواقع الريفية، فضال عن املهن اليدوية الضرورية يف عمليات البناء والصيانة 

 ,,,,,أوالوظائف اليومية العادية لسري اجملتمع مثل اخلبازون، وبقية املهن
فقط مكانتهم االجتماعية بل أيضا وضعيتهم املادية: رس بارات ال تكعينعتون ب العامةوقد ظل 

Humiliores, Pauperes pénéres .   على هذه الرتكيبة، بإثقال   يبدوأن للسياسة اجلبائية اثارها حيث
فمن الناحية القانونية مل يكن . كاهلها بالضرائب، وجتريدها من أية إمكانية تسمح هلا بالرقي االجتماعي

حني الصغار أن يرتقوا إىل وضعية أحسن، فلم يكن يسمح هلم إال بأداء اخلدمة العسكرية الممكنا هلؤالء الف
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التكفل بتزويد يهم كان علويبدوأيضا أنه   -21ص  -والواجب اجلبائي، مهما كانت طبيعة األرض وتواجدها
رجة الضيم قد كما تسمح لنا ألواح ألربتيين من أن نفرتض أن د. احلاميات العسكرية مبا حتتاجه من مؤونة

أومن مكانة  .139أجربت هدا العدد من املالكني الصغار لبيع والتنازل على ممتلكاهتم وحتوهلا إىل مالكني كبار
 أرملة، ربة بيت مثل أدوداتا املرأة يف هذه الطبقة، حيث تربزها دوما رفقة زوجها يف عمليات البيع والشراء أو

 Adeudataأوسيدينا Siddina ، فوتا Fotta أوبرييكتا  Preiecta  ،140متتلك ضياعها وضياع أبنائها. 
 :وميكن الوقوف على منادج من هذه الطبقة العامة، من خالل األصناف التالية

 :الفئات الريفية    .3
ميكن اعتبار صغار املالكني باإلمرباطورية البيزنطية، العماد األساسي لالقتصاد، مما جعلها تسعى   

لكن أيضا للحفاظ على مصادر الضرائب ، املالكني الكبار للحد من نفوذ ، الذوبانحلماية ملكيتهم من 
وهواألمر الذي جعل العديد من املؤرخني يعتربون أن اإلمرباطورية البيزنطية يف مراحلها األوىل  ، بالنسبة للدولة

اإلفريقي، وهل ميكن لكن هل ميكن إسقاط هذه الصورة على الواقع ، 141كانت امرباطورية امللكية الصغرى
 ؟الوقوف على معامل هذه السياسة هبذه املقاطعة البعيدة

ساجات الزراعية، وفرض عندما بعث بأعوان خمتصني يف قياس األراضي لتقدير امل، يتجلى من موقف جستنيان
فقد كانت  ،142الضرائب على ضوء هذه التقديرات دون مراعاة للواقع السياسي واالجتماعي املتدهوريني

حمور العالقات االجتماعية واالقتصادية، وقد  -سواء بالنسبة لكبار املالكني أوصغارهم –حملاصيل الزراعية ا
يدان الزراعي، انتشار ظاهرة فرار املالكني الصغار عن أراضيهم والتجائهم يف املنتج عن السياسة البيزنطية يف 

وهل  ؟لكن هل استمر هذا الثراء . 143يف املدن مما نتج عنه تزايد عدد املعوزين –أحيان كثرية إىل املدن 
وهل ميكن الوقوف على مظاهر , انعكست السياسة اجلبائية بنفس األسلوب على كلتا الطبقتني االجتماعية

 ؟بعيدا عن اإلمارات املورية ؟هل ميكن قراءة سياسة التحصينات من هذا املنظور ؟الصراع بينهما
 "الحضرية"الفئات الوسطى  .2

يف بالد املغرب أن حيوية جديدة قد ميزت الفرتة البيزنطية، تطورها من خالل دراسة احلياة العمرانية و يتجلى 
ولنا أن نتصور ما ميكن أن تدره حركية التشيد  ،144ومن دون ان انتعاشها قد صاحبته حيوية يف اجملال البشري

وإذا كانت . والبناء اليت ميزت بداية القرن السادس، رغم خصوصية املورفولوجية العمرانية يف هذه الفرتة
استعمل املهندس املصادر األدبية تتحدث عن حركة تشييد جديدة، وهوما تكرسه أيضا النقائش األثرية، وقد 

يف دراسته للقلعة البيزنطية بتبسة، طريقة حسابية غريبة لكنها مثرية الستخراج متوسط ، Moll املعماري مول
، ومهما كانت مرجعية املؤلف التارخيية، 145عدد األيام واليد العاملة اليت يفرتض أهنا سهرت على إقامة القلعة
سهروا ملدة سنتني،  عامال قد 021إىل  011فقد اعترب أن إعادة بناء القلعة من أساسها قد تطلب متوسط 

إذا ما قوبل بسلسلة املنشآت العسكرية جيعل من املستحيل تقبل فكرة أن يكون ، مستنتجا أن هذا االجناز
وامنا جيب تصور عدد هائل من الورشات املعمارية اليت كانت تصاحب فيالق ، فقط من طرف رجال اجليش
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هذه املدن  خالل دراسة هدا احملور أن أغلبية  ومن جهة أخرى فقد جتلى من اجليش أوتوظف يف عني املكان.
 جمرديف غالب االوقات  لتصبحطابع املسيحي لبا او( حصون أوقالع)  العسكريةإما بالصبغة تتميز  أصبحت
، فمثال ال تسمح قائمة جورج انكماش خريطة اهليمنة البيزنطيةواليت توحي ب ، فضال عن قوائم املدنأبرشيات

 .146مدينة 2.القربصي إال بالوقوف على عدد حمدود من املدن ال يتجاوز 
ملوظفني االداريني أورؤساء املناطق اتبدوالفئات الوسطى احلضرية فئات غري متجانسة من حيث الرتكيبة،إذ جند 

اجتماعيا بالفئات الوسطى فهم يف تبعية وهؤالء املوظفني وان كانوا مرتبطني   Preases احلضرية اجلهوية مثل
بينما تظل . 147مباشرة لقواد اجليش ورجال الكنيسة وكبار املالكني الذين يسامهون يف تعيينهم أويف اختيارهم

حول فئة التجار واحلرفيني حمدودة، فالرويات التارخيية ال تذكرها إال بصورة عرضية، يف حني مل يوجد  نامعلومات
هذه احلرف اال يف حدود القرن التاسع، لكن يبدو انه حياول تقنني احلرف القائمة منذ نص قانوين ينظم 

 .148العهود السابقة
فقد ظل اصحاب ، األرستوقراطية متيز أصحاب املهن النفيسة بالثراء، مما مسح هلم باالرتقاء إىل الطبقة وإذا 

، إال أهنم عرضة لتقلبات اإلنتاجمتالك وسائل ميزون باتاملهن املتواضعة مثل اخلزف والنسيج والشموع، اخلبز ي
. وقد جتلى دور هذه الطبقات الوسطى يف الصراعات 149األوضاع، أوالتقهقر واالحندار االجتماعي

االجتماعية اليت عرفتها إفريقيا من خالل الصراع املذهيب، واليت كثريا ما اعتربت مبثابة رد فعل على حالة 
إثقال كاهل هذه الرتكيبة ، ودلك بإفريقيا منذ تقهقر اإلمرباطورية الرومانيةالفوضى اليت أصبحت تعيشها 

ولعل ذلك ما جعل نسبة كبرية تنخرط يف حياة الرهبنة هروبا من عسف االدارة ، البشرية بالضرائب اجملحفة
ا كانت أن اإلمرباطورية قد شجعت هذه الظاهرة، حتت تأثري الكنيسة، رغم أن نتائجه ويبدو. وجور اجلباة

تجمع الثروة تدرجيا يف يد هياكل الكنيسة من جهة وكبار املالكني من ، حيث بدأت توخيمة بالنسبة للدولة
مما أحدث انقالبا يف موازين القوى سواء يف مركز الدولة أويف  ، جهة أخرى، فضال عن تقلص مصادر اجلباية

شية الفتوحات االسالمية، إذ استطاع حاكم الوالية يف عيتجلى هذا الوضع يف بالد املغرب و  .150أطرافها
رجال الذين،  )  ,اعالن انفصاله عن اإلمرباطورية مبساعدة كل األطراف االجتماعية باملنطقة 111حدود سنة 

 (كبار املالكني، الطيقة املتوسطة
 :الفئات الفقيرة .1

حتتل الدرجات السفلى يف اجملتمع على األقل تشري النصوص القانونية البيزنطية إىل وجود فئات فقرية معدمة 
:  ذ تقر القوانني البيزنطية وجود نوعني من الزواجإديث عن الزواج، حلوذلك عند ا يف جمال القوانني املدنية 

ذي يفضي إىل حق األبناء يف احلياة املدنية لزواج األعيان وأعضاء جملس الشيوخ واملوظفني السامني والتجار، ا
زواج الفقراء واجلنود واملزارعني وهي آخر الفئات يف . و يف الوظائف الرمسية على اختالف أنواعهاواملشاركة 

السلم االجتماعي، ويبدوأن هذا الزواج مل يكن يعطي لألبناء احلقوق املدنية اليت قد تسمح هلم باالخنراط يف 
 .151سلك الوظائف الرمسية
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ظر إىل الناس بالنالقانون اجلنائي البيزنطي ، حيث متيز نائيةجمال القوانني اجلكما وردت اإلشارة إليهم يف 
ضعياهتم املادية، فالغين يعاقب ماديا كدفع غرامة مالية أوفقدان بعض االمتيازات االجتماعية، يف و حسب 

عقوبة مادية )العقوبة املوحدة ما يسمى ب بينما كانت القوانني الرومانية تعتمد ،152حني يعاقب الفقري بدنيا
مبكن القول ان القانون و . 153دون النظر إىل الوظعية املادية للمذنب يف حالة حدوث جنائة ما ـ( أوبدنية

التسيري االداري والعسكري وحرمها من  ةالببيزنطي الذي أقر بوجود فئات معدمة، قد أخرجها أيضا من دائر 
  .154به جلرمية مااتعويضات مقابل ارتك هلذه الفئات ال حيق له دفع باعتبار أن من ينتمياملشاركة االقتصادية 

 :العبيد .0
بالرغم من أن املصادر ال تسمح بتتبع هذه الرتكيبة البشرية ونسبها بالنسبة للمجتمع عموما، فإهنا          

وهوما يتجلى يف العديد من املصادر  ، 155ظلت تشكل نسبة كبرية من الطبقات العامة طيلة التاريخ القدمي
، أوأسعار لوحة زراي اليت تقر ممارسة جتارة Apulée de Madaure 156أبيلي املادورياألدبية، مثل 

كما تعرضت بعض مراسالت القديس أوغسطني ليس فقط إىل استمرار هذه الظاهرة بل إىل جتار 157.العبيد
. وهوما نتحسسه أيضا 158العبيد الذي كانوا يقومون بعمليات اخلطف وشحن هؤالء خارج املقاطعة اإلفريقية

وعموما فأغلب املعطيات  159من خالل إشارة بروكوب عقب هزمية احلرب املورية اليت قادها...... 
فالقوة اليت اكتسبتها طبقة املالكني الكبار تفرتض أهنا ترتكز على اجلانب ، تدعولتصور تفاقم هذه الظاهرة

هلا، خاصة إذا تصورنا أن بعض اجملموعات قد العقاري مثلما ترتكز على حجم اليد العاملة اليت ختضع 
أقدمت على حتويل ضياعها على شكل حصون مدججة بالقالع. يضاف إىل ذلك حجم احلروب اليت 
عرفتها فرتة االحتالل البيزنطي واليت  كثريا ما كانت تنتهي بعمليات سيب وأسر، تكون هنايتها يف أسواق العبيد 

. 
 :المسكن والحياة اليومية 

من خالل الصورة اليت تركها حول ، بتصور حالة املسكن ،160لنا أحد مراسالت القديس أوغسطني تسمح
بالقرب من مدينة هيبوريغوس، حيث اتضح أن البناية  Fussala أحد القساوسة الشباب يف موقع فوسالة

طني نفسه، استعملت مواد البناء املستهلكلة، من خشب، حجارة أوقرميد، إىل درجة أن يعلق القديس أوغس
أن  Lancelوقد اعترب النسيل . بأن ال شيء يؤكد يف هذه البناية أهنا تعود هلذه املنطقة وال مصادر موادها

هذه الشهادة ال ميكن أن تنطبق على فوسالة وحدها بل ميكن أن تعمم على املساكن اخلاصة يف أغلبية 
وهوما جتلى  .161قد أصبح القاعدة يف عمليات البناء املناطق الريفية، وأن عملية توظيف مواد البناء املستعملة 

يف قرطاج، حيث كشفت احلفريات الربيطانية اليت جرت بالقرب من السور اجلنويب، أن املساكن اخلاصة قد 
 تصبح إال أقحمت بطريقة فوضوية، وأهنا فقدت أغلب مظاهر رونقها، خاصة وأن أعمال الرتميم والصيانة مل

اذجة. بل أن فضالت هذه املساكن أصبحت تغطي عددا كبريا من املعامل العمرانية ترقيعية وبطريقة جد س
وهي نفس اخلالصة اليت بلورهتا احلفريات األمريكية يف مسكن  .162العمومية، مما يفرتض توقف استغالهلا هنائيا
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« des Auriges »  حيث مت استغالل هذا املسكن إىل ما بعد القرن السادس، بينما لوحظت عمليات ترميم
ومع ذلك فيمكن احلديث  .163وتوسيع مساحة املسكن باجتاه الشرق لتضم الرصيف وجزء من الطريق احملاذي

عن املساكن الراقية، ففي مراسالت القديس أوغسطني وردت اإلشارة إىل الضياع الكبرية واملساكن 
كما مسحت التقارير األثرية من الوقوف على عدد من املساكن اليت يفرتض أهنا كانت قائمة . 164الضخمة

، والذي اعترب ت مساحته، 165بكويكول Bachus مسكن باخوس ، مثل طيلة القرن السادس ميالدي
ومكوناته املعمارية دليل على استمرار الذوق املعماري يف هناية التاريخ القدمي، كما اقرتح ربطها بشخصية  

كما أقر تيبري   .166املعروف من خالل املصادر املسيحية للقرن السادس Cresconius كريسكونيوس 
Thebert  ريقية، أن املعطيات األثرية تشجع على إبعاد فرضية يف حوصلة لدراسة كبرية حول احلمامات اإلف

االهنيار التام ملثل هذه املنشآت، حيث استمر عدد كبري منها يف النشاط، رغم أن املدن مل تعد قادرة على 
احلفاظ على وترية الرتميم وصيانة اهلياكل الضخمة واملعامل الكبرية وهذا ما يفسر امليل  إىل نوع من االختزال 

 . 167ينالعمرا
 وباء القرن السادس  

، مث انتشر يف 210يبدوأن املقاطعة املصرية كانت نقطة انطالقه، ودلك يف خريف تنقل املصادر وقوع وباء 
يبدوأنه كان شديد التاثري . و  221 168سنة حوض البحر األبيض املتوسط، ليصل إىل إفريقيا يف حدود سنة 

باملدن الساحلية والواقعة على الطرق  اوعدد السكان ال سيمعلى أوضاع املدن، كتقلص احلركة العمرانية 
كما اعتربه كوريبوس السبب الرئيس للثورات   ،170بروكوب اهم اسباب الفقر باملنطقة هفقد اعترب  .169الرئيسية

مضيفا أن الفقراء، ومن مل يصبهم املرض، أصبحوا  ،171 .21املورية اليت شهدهتا املنطقة ابتداء من سنة 
 .172يتصارعون يف احملاكم، أويسعون للزواج  من األرامل الثريات لتجاوز حرماهنم
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  .2الثقافة، بيت احلكمة قرطاج، ص 
20 Cl.Lepelley, le patronat épiscopal aux IV et V siècles : continuité et ruptures avec le 

patronat classique, pp 17-33, dans l’éveque dans la cité du IVe au Ve siècle, image et 

autorité, actes de la table ronde organisé par E.Rebillard, EFR,1998 

 لدينا ملفني، األول يتعلق مبلف النصوص األثرية العسكرية أواملرتبطة بالتحصينات والقالع  21
 J.Durliat, les dédicaces  d’ouvrages de défense dans l’Afrique byzantine, Rome, 198; 

D.Pringle, The Defence of Byzantine Africa....op.cit 

 والثاين مرتبط بالنصوص اجلنائزية املسيحية واملكتشفة بطريقة اقل تركيزا، إال أهنا تسمح بقراءة اجتماعية ، أنظر:  

Y.Duval, Loca sanctorum Africae, le culte des Maryrs en Afrique du IV auVII siécle, II 

T,EFR 1982 ; N.Duval, et F.Prévot, Recherches archéologiques à Haidra, I, Les 
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inscriptions chrétiennes, EFR, 18: Rome 1975 ; A. Mandouze,  dir. Prosopographie 

chrétienne du Bas empire,I,Afrique(303-533), Paris, 1992. 

22 E.Patlangean, Recherches sur les pauvres et la pauvreté dans l'Empire romain 

d'Orient IV-VIIe siecles,Lille, 1974 

23 M.Kaplan, la terre et les hommes à Byzance du VI au XI siècle, Paris,1992 

24 P.Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance, Sources et Problèmes, 

Revue historique, T.219, 1958,pp.33-37 

25 Procope, Histoire sécrète, Trad,P.Maraval, Paris 1990 ,  XVIII,1-9 

يكفي اإلشارة إىل أنه عقب االنتصار البيزنطي على التحالف املوري بزعامة قبيلة لواتة، أصبح سعر الطفل املوري األسري   26
 Procope,B.V.II,12,27 بقدر سعر اخلروف

27 A.Guillou, la civilta byzantina dal IV Al IX Secolo Corsi di studi I,1976Universita 

Degli studi du Bari, Bari, 1977,pp355-405 

حبق ، حتوصل موضوع التشريع املتعلق 1.رغم ضياع نص هذا القانون، إال أن اإلشارة اليت تضمنتها ديباجة املرسوم رقم   28
ن املطالبة باسرتجاع ما افتقده األفارقة خالل الفرتة الوندالية، ما جعل إغلبية الباحثني يقرون أنه صدر باملوازاة مع النصني املشهوري

 ، أنظر 2.1لتنظيم املقاطعة اإلفريقي، وبالتايل يف بداية سنة 
Ch. Saumagne, Observations sur deux lois Byzantines relatives aux colonat, dans 

l'Afrique du  Nord, dans Congrés de Tlemcen, T2, 1936, Rev. Afr. 1936, pp485-494 ; Y. 

Moderan, l’établissement des Vandales, p113. 

29Novelle XXXVI. ed.schoell et Kroll.1895, .p243-244. 

معينة وحدود مضبوطة، حىت ال يسمح لألفارقة، بعد كل إننا نريد احلفاظ على قوة هدا القانون، لكن حسب توجيها "   30
. هده السنوات اليت مضت، بإعادة إحياء أحقاد قدمية، وقضايا تكاد تكون قد نسيت، وبإحداث اضطرابات مدنية هلدا السلم

ما ميتلكها اآلن هلدا نقرر بفضل هدا القانون، أنه إدا ادعى أي كان ألن هده األمالك، كانت ملكه أوملك والده أم جده، بين
آخرون غري شرعيا وضد قوانيننا، فيمكن هلم اسرتجاعها، ودلك بتقدمي األدلة املتعارف عيها قانونا، إما بتقدمي العقود القانونية، 

ونقرر أن تطبيق هده القوانني ميتد فقط إىل اآلباء . أوبتقدمي شهود عدل يوافق عليهم القاضي، ميكن بعدها مباشرة حماكمة قضائية
  ."واألجداد، وليس إىل درجة أعلى

31 Procope,B.V.II,8,9-22 

32 Y. Moderan, l’établissement territorial des vandales en Afrique, p 114 

يعتمد هدا الباحث على نص لربوكوب حاول فيه التأكيد على أن حركة التمرد اليت شارك فيها العناصر املتبقية من اجليش الوندايل 
 Procope,B.V.II,4,3 أسباهبا إىل هده املرحلة من التأميمات اإلمرباطوريةتعود أهم 

33 Procope, Histoire secrète,XXVI,6-11 

34 Procope, Histoire secrète, XVIII,9  

 معاجلة هدا املوضوع يف الفصل اخلاص باحلياة االقتصادية، أنظر: لقد حاولنا  35
Corpus juris civilis, III, Novelle,IX  Appendix  novellarum Justiniani, ed.schoell et 

Kroll.1895,.p.799, 803 ; Procope, Histoire secrète, XVIII,10 

36 Procope, Histoire secrète, XVIII,9,10 

 فرضتها. اعترب ديل أن اإلدارة البيزنطية قد انتهت يف هناية األمر يإثقال كاهل السكان مبمارساهتا وحجم الضرائب اليت  37 
Ch.Diehl, Afr.Byz.p.383 

38 Procope,B.V.II,14,6-11 ;II,14,23 

39 ch. Saumagne, Observations sur deux lois byzantines relatives au ‘colonat. pp. 485-

490 ; P.Collinet, la politique de Justinien à l’égard des colons, in Atti del V congresso 

internazionale di studi Bizantini,1939,I,pp.600-611  
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القانونني املشهورين إلصالح اإلدارة البيزنطية وتنظيمها، قانونا آخر بشأن املمتلكات احمللية، مبا  يفرتض أنه صدر باملوازاة مع  40
، والذي يقر "ما أعلنه" بشأن 2.1جانفي  0فيها الكنيسة، وهذا ما يفهم من ديباجة القانون اجلستنياين الذي صدر بتاريخ 

 الفرتة الزمنية اليت لذلك، واليت سبق وأن حددها خبمس سنوات. أنظر:حق املالكني يف اسرتجاع ممتلكاهتم، إال أنه يعدل من 
  Corpus juris civilis, III, Novelle,XXXVI, ed.schoell et Kroll.1895, .p.243 

41 Corpus juris civilis, III ,Novelle,VI, Appendix novellarum Justiniani, ed. G.Schoell 

et R.Kroll,Berlin, 1895,  p.799( 06 septembre 552) 

 .نعثر يف نصوص القديس أوغسطني على إشارات تؤكد حالة الضيم اليت تعيشها هذه الفئة إىل درجة بيع أبنائها  42
  Les Lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak, coll.des études 

Augustiniennes, Paris,1983, 10,6,p. 49,23 

لنا مرة أخرى ألواح ألربتيين يتأكيد سلوك هده الطبقة من املعمرين، واليت كانت ختضع بدورها إىل ما يسمى بأمالك  تسمحكما 
ماكيانا،أوقوانني التملك املاكيانية، حيث جتلى أن هؤالء املعمرين يفرتض أهنم تصرفوا يف الضياع اليت متلكوها حبكم هده القوانني 

غالهلا، وتوريثها، إال أن عملية البيع يبدوأهنا الطريقة األمثل لتحررهم من قيود االلتزام هبده الرتكة، اليت تنازلت هلم عن حقوق است
فالحية الفقرية لحول االجتماعي يف الطبقة اتمن إتاوات والتزامات قانونية، وبالتايل لنا أن نتصور أن الفرتة الوندالية كانت فرصة لل

  .ر ما جعل جستنيان يتعامل معه كأمر واقع، ويتفادى أي اضطراب اجتماعيواملتوسطة، وهوأمر بلغ من االنتشا
Ch .Saumagne, Observations sur deux lois byzantines relatives au ‘colonat’ dans 

l’Afrique, p485-490 

43 M .de Dominicis, A prposito di due leggi bizantine sul colonato nelle regioni 

africaine, dans RIDA, 1964, pp139-158 

44 Corpus juris civilis, III ,Novelle IX,Appendix novellarum Justiniani, ed. op.cit, p.803 

، املغيبون يف تاريخ 511ـ ..2ة يف إفريقيا يف العهد البيزنطي حممد الطاهر منصوري، مالمح بعص الفئات االجتماعي  45
اهلادي التيمومي، اجملمع التونسي للعلوم واألداب والفنون، وزارة . إعداد حمموعة من الباحثني تنسيق د  تونس االجتماعي،

 .        1.الثقافة، بيت احلكمة قرطاج،ص 
    Moderan,l’établissement territorial des vandales en Afrique, Ant.Tard. p111-114 

46 Codex Justinianus, ed., P. Krueger, Berlin, 1877, XL.48.XXIV p. 988 

47 Novelle, Just.LCXII,2 

48 Novelle,Just. XXII,17,CIV,1 ; Codex,Just.XCVIII,24. 

49 Novelle,Just.XIII. 

50 Procope,B.V.II,14,8-11 

51 Procope,B.V.II,4,3 

52 Procope, B.V . II,14,6-11,II,14,23 

53 Procope, B.V . II,14,6-11,II,14,23  

54 Avshalon Laniado, recherches sur les notables municipaux dans l’empire 

protobyzantin, collége de France,Paris 2002 

55 Cl. Lepelley, Cl.Lepelley, le patronat épiscopal aux IV et V siécles op.cit. p ??? 

صدرت عدة قوانني بشأن مراقبة ظاهرة هروب األعيان إىل الكنيسة، فكانت تشريعات جستنيان يف مرحلتها األوىل تقر    56
لكنها حتولت فيما بعد لتفرض هنائيا هدا ( C.J.I,3.52.4)  هدا التحول مع فرض بعض الشروط، مثل ضمان االستخالف

ويوجد نص مشهور لالمرباطور (. C.J.I,3.52.1.)   ...حملية يف اإلدارة، الضرائب، الديوانالتحول لكل من مارس وظائف 
 (Nov.123.1 ; 137,2) جستنيان يعترب أن الكنيسة إمنا حترر العبيد واملعمرين وليس األعيان من واجباهتم احمللية

57  C.J.I,3,52,11 ; Nov.38,pr.4,1-2 ; Procope, Histoire secréte,XXIX,20,p.177, p.137-

138 

58 Grégoire le Grand, lettres,III,61,T.1,p 209 ; III, 64,T.1,p.214 

59 J.Durliat, les grands propriétaires, p522 
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حيفظ لنا امللف األثري، ال سيما النقائش األثرية البيزنطية، أمساء عدد من املالكني الكبار الدين تدخلوا يف عملية حتصني   60
 أنظر:. أواإلشراف على مجع الضرائباملدن، 

J.Durliat , recherches sur l’histoire sociale de l’Afrique byzantine,le dossier 

épigraphique. pp. 

61 Y.Moderan, les églises et la reconquista byzantine. P.708-709 

 رغم ما جتده هذه األطروحة من معارضة من طرف املختصني  62
63 C.Courtois,V.A, p.256-259 

64 Y.Moderan,la chronologie de la vie de  saint Fulgence de Ruspe et ses incidences sur 

l’histoire de l’Afrique vandale, dans MEFRA,T.105,1993,I,p.135-188.; G.Lapeyre, Vie 

de saint Fulgence de Ruspe, Paris,1929,p67 

من احلضريني من جمموعة السكان. وذلك بعد ما توصل يف ضوء الدراسة اليت قدمها  11نسبة %  Courtoisا إقرتح كورتو    65
ماليني نسمة، إال أن هذه األرقام قد تضاءل يف رأيه بنسبة  11بأن عدد سكان بالد املغرب يقدر حبوايل  J.Belochبلوخ 

إال أن هذه الفرضية مل حتض باإلمجاع بل سرعان ما مت  ماليني ساكن مع هناية العهد اإلمرباطوري.  .1ليصبح فقط  1/0
 التخلي عنها، حيث إقرتح ستني 

E.Stein,Histoire du Bas Empire, T1,1959  pp2-3 
أن  G.Ch.Picardعترب بيكار  . وام، وأن مدنه كانت غاصة بالسكان.منوا ملحوظا خالل القرن  تأن مشال إفريقا عرف 

قد تضاعف منذ عهد  مم، مقرتحا أن عدده.مليون نسمة يف بداية القرن  2,1سكان بالد املغرب قد بلغ عددهم حوإىل 
 :كانت إستنتاجات السريكما    اإلمرباطور كلوديان.

J.-M. Lassere, 1977. "Ubique populus" peuplement et mouvements de population dans 

l'Afrique romaine, de la chute de Carthage a la fin de la dynastie des Severes 146 a.C.-

235 p.C. Paris: Editions du C.N.R.S. 

 :نسمة، مطابقة ألراء بيكار 221د القبور واألنصاب املختلفة، طيلة حوايل من خالل حتليل إحصائيات شواه
G.Ch. Picard, la civilisation de l'Afrique Romaine, Paris, 6, 1959. pp45-59 

 أنظر: .52رغم أنه الحظ بأن نسبة وفيات االطفال كانت مرتفعة فقد إقرتح بأن الزيادة كانت تقدر حبوايل %
A.Lezine, sur la population des villes Africaines, Ant.afr.T.3,1969.p69-82            . 

 أنظر اجلدول رقم .... املتعلق بقائمة األمساء من خالل املصادر البيزنطية 66
زمن  ذكرت أن الطفل تيودوسيوس املتويف يف سن العاشرة،إغريقية( فقد -فضال عن الطابع اللغوي املزدوج للنقيشة ) التينية 67

 ، أنظر: Lycieبليسي  Caunosاإلمرباطور موريس، هومن عمره، هومن كونوس
 E .Marec, Monuments chrétiens d’Hippone, ville episcopale de saint Augustin, 

Paris,1958,p.97,101 ; J.Durliat, Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine, le dossier 

épigraphique,II,pp.276-280 

 CILVIII,17822 ; I.L.C.V.N°1832   (                                   أنظر بطاقية عين البرج رقم ) 68

69 CILVIII 20849 ;I.L.S.2812 ;I.L.C.V.442, 

ض أنه بسبب كلمة سنة هبذا املنصب، وقد أفرت  21الذي تويف يف تيقزرت بعد ما قشى  Ziper وهي نقيشة القائد زيرب 
numerus  اليت وردت يف النقيشة، ميكن أن يكون من الوحدات العسكرية اليت حددها املرسوم اجلستنياين، رغم أن كوريبوس قد

، وعموما فتعترب هذه النقيشة أحد الدالئل  (…; Iohan.III,2)117حتدث عن نفس اإلسم ضمن جيش جون تروجليتا يف حدود 
 كية البشرية الوافدة وامناجها يف النسيج السياسي احملليعلى ظاهر استقرار الرت 

 أنظر بطاقية تيقزرت رقم )(  70

    Dessau.S.9217 et E.Diehl, dans I.L.C.V.234 cf Chardon, dans B.C.T.H.1900,p144-

146 

71 N.Duval, une nouvelle édition des listes épiscopales africaines, in 

REAug,20,1974,pp313-322 
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72 Y.Duval, Loca Sanctorum, p 

73 N.Duval, Observations sur l’onomastique dans les inscriptions chrétiennes 

d’Afrique, in Actes du Colloque sur l’onomastique latine,Paris,1977,p.447-458 ; Ibid., 

Inscriptions byzantines de Sbeitla (Tunisie), III,in MEFRA, 83, fasc. 2,1971,p423-443 

74 J.Durliat , Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine, le dossier 

épigraphique…pp.153-158 

نوع من لعل أغلب النقائش األثرية اليت تركتها هده املدن ما هي إال تأكيد على العالقة الوطيدة بني الفعل العمراين و    75
 :اإلشهار اللتان تغطيات طبيعة املصاحل املادية اليت جتنيها هده الطبقة، أنظر

  J.Andrau, les financiers romains entre la ville et la campagne, Richesses, p.179  

76 J.Durliat, L'Administration religieuse du diocese Byzantin d'Afrique ( 533- 709)", 

Rivista du studi Bizantini e Slavi, T4, 1984.pp150-178. 

ية أن السلطة يف هذه املدن كانت حمتكرة منذ بداية القرن السادس يف يد عناصر حمدودة بدأ نفوذها يتفاقم منذ هنا اعترب املؤلف 
. وإذا كان يصعب علينا تتبع ميكانيزمات اهليكلة اإلدارىي 222القرن الرابع. وعلى رأسهم املالكني الكبار والقساوسة، ص 

وكيفية توزيع السلطات داخل اجمللس البلدي، أم خارجه، فاننا جند أنفسنا أمام ظاهرة جديدة تتجلى فيها املصاريف باسم هذه 
ىت لوأهنا كانت جمرد هبات جمانية فمن الطبيعي أن جتين بدورها امتيازات اجتماعية وثقافية، وملا ال الرتكيبة مما جيعلنا نفرتض ح

 21مالية. ص
77 N.Duval, Influences sur la civilisation chretiénnes de l'Afrique du Nord", Rev. des 

études Grèques, T.LXXXIV, 1971, pp XXVI-XXX 

78 J.M.Speiser La christianisation de la ville dans l’antiquité tardive,Ktema,N° 11,1986 

79 Y.Allais,le quartier chrétien…. P.-A. FÉVRIER, Notes sur le développement 

urbain en Afrique du Nord , op. cit., p. 13-24 ;Zidane 

80 Février (P.A), "Approches récentes de l'Afrique Byzantine" , R.O.M.M., 36, 1983, 1, 

p  12 . Cf., J ;Lassus, Thamugadi,op.cit.p.  

81 J.M.Speiser La christianisation de la ville dans l’antiquité tardive,Ktema,N° 11,1986 

82 Anna Leone, l’inumazione in ‘spazio urbano’ a Cartagine tra V e VII secolo d.c, 

Ant.Tard   

83 J.Durliat, les Grands propriétaires,op cit pp520-521 

84 A.Guillou, Régionalisme et independance,p ? 

85 A.Guillou, Régionalisme et independance, p ? 

86 J . Durliat , Les Dedicaces d'Ouvrages de defense  

87 ¨P.A. Février, Approches récentes de l'Afrique Byzantine, R.O.M.M., 36, 1983, 1, 

pp25-53. Cf J. Durliat , Les Dedicaces d'Ouvrages de defense ,pp 93-105 

88 A.Guillou, Régionalisme et independance 

89 Procope,B.V.I ;11 ;5-6  

مل تتحدث النقائش األثرية إال على وظيفة واحدة  بالنسبة لسولومون و هي البطريرقية، باعتبار أن  لقب القائد العام   90  
   هو تسمية فخرية ليس أكثر، و مع ذلك فهو ينعت بألقاب شرفية أخرى:    magister militum  للجيش  

  gloriosissimus, excellentissimus, magister militum, exconsul 

91 Procope, B.V. II,21 

92 Procope, II,21,1 ;19 ;22,16-17 

93 Procope,B.V.II,21,1 

94 Theophane, ed. De Boor,T.1,p.208 ; Procope,DeAed.V,28-33  
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رفقة عمه سولومن، ويربزه بروكوب يف كتابه التاريخ السري بأنه كان حيظى بالرعاية  111-111يظهر ابتداءا من سنوات 
 شخصية لالمرباطورة تيوديورا، كما يبدوأنه عقب سلسلة األخطاء اليت ارتكبها قد استدعي للعودة إىل بيزنطة.ال

95 H.Grégoire, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d’Asie 

Mineure,fasc.1,Paris,1922,n°47 

96 P rocope,B.V. II,16,1,3-7  

97 Procope, B.V. II,16,1-25 

98 Martindale,III, B, p851 

99 P.Goubert, Byzance avant l’Islam, T.II,207-209 ;  Durliat, les dédicaces, pp69-70 ; 

Martindale,pIII A, p.509-510 

إنين على أبواب نشر نقيشة جديدة اكتشفت مؤخرا مبنطقة أوالد تبان، تذكر غيناديوس يف سياق احلديث عن حتصني    100
 دفاع عنها.املنطقة وال

101 Nicéphore le patriarche, Breviarum, éd.De Boor, Leipzeig,1880 ; 

trad.C.Mango,Washinton,1990,p.3 ; Théophane Chronographoa, ed. De Boor, I,Leipzig, 

1883-1885 ; Trad.C.Mango, Oxford,1997.,3,1,1. Ch.Diehl, Afr.Byz.p.517 ,  

 Nicéphore، أنظر: Gregorasيبدوأنه كان مكلفا بقيادة القوات العسكرية، وتذكره املصادر باسم جرجيوراس،  102
de Boor…,p3 

103 Théophane,3,1,1 ; P.Goubert, Byzance avant l’Islam, T.II,221-221  

104 Theophanes, Chronographia, éd.C.de Boor, Leipzig,1883 p458-460 

105 Martindale,III a,p584-586 

يتداكرون خصائله، ويكررون أنه سيصبح  عندما أصيح هرقليوس امرباطورا، كان سكان افريقيا " يدكر جون نيكيوأنه    106
 :ل أغسطسثم

   Jean de Nikiou, Chronique, ed.trad.H.Zotenberg, dans Notices et extraits des 

manuscrits de la bibliotheque Nationale,t.24,Paris,1883 p552 

107 Goubert,Byzance avant l’islam, p.215 

108 J.Durliat,Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine….pp 159 

109 J.Durliat, les grands proprietaires, p.528 

يقرتح دورليا أن شخصية هرقليوس جتسد منوذج التقارب بني طبقة املالكني الكبار والسلطة البيزنطية، يف هناية القرن    110
حممد الطاهر السادس ميالدي، وهوما انتهى بتزعمه أصال هلذه احلركة االنفصالية، شأنه يف ذلك شأن جرجيوار . أنظر ايضا : 

 ، املرجع السابقة يف إفريقيا يف العهد البيزنطيمنصوري، مالمح بعص الفئات االجتماعي
111 Le patrice pierre(exarque :durliat Tome II,181- Y.Duval Ant.Afr.5.1971.209-214 

 اهلادي سليم،حول البطريرق جرجيوار
112 Procope, Hist.Arcana,  XX,17. 

مطلبقة هذه الشخصية بشخصية فيلجانتيوس يولينوس، الذي يفرتض أنه ترك نسخة مرتمجة من  Martindaleاقرتح ماريندال 
إجنيل بولس، مما جيعل شهادة بروكوب يف كتابه السري حول إتقان اللغة اإلغريقية تفتح فرضية املعارضة املشرقية المكانية تسرب 

 أنظر: عناصر من املقاطعات يف املستويات العليا لإلدارة البيزنطية.
J.R.Martindale, Prosopography of the Later Roman Empire, III,A,Cambridge,1992, 

Iulinus, p.742 

113 J.Durliat , Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine, le dossier épigraphique , 

Thése  de 3éme cycle , Dir  A.Guillou, Paris, 1977 

جانب  ة عن بعض املدن مثل حيدرة، حيث كشفت هبا التقارير األثرية عن قائمة ألمساء وندالية يف عدة قبور، إىلأمثلايضا لدينا 
 :أنظر ، وذلك باستقرار عدد كبري من لشخصيات الدينية البيزنطية،رتة البيزنطيةفمع بداية الالتحوالت الكبرية اليت عرفتها 
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Duval (N),Les Eglises de Haidra III :La citadelle,CRAI,1971,p.136-166 ; Ibid. 

Recherches Archeologiques à Haidra les Inscriptions chrétiennes, Coll. EFR 1975; Ibid, 

Topographie et urbanisme d’Ammaedara (actuellement Haidra, Tunisie) in 

ANRW,II,10,2,1982,p.663-671. 

114 A.Guillou,Régionalisme et indépendance dans l’empire byzantin au VII siècle, 

l’Exemple de l’Exarchat et de la pentapole d’Italie,Instuto storico italiano per il medio 

evo ; Studi storici,74-76,Rome,1969,p.149-163,188-190 ; J.Durliat , Recherche sur 

l'Histoire de l'Afrique Byzantine….p 157 

للوقوف على ارتباط هذه العناصر   Grégoireوجرجري Heracliusيكفي احلديث عن منوذجي هرياكليوس   115
 باألمقاطعة اآلفريقية، وحماولتهم تصور مستقبلهم السياسي من خالهلا، أنظر 

116 Durliat (J), Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine, le dossier épigraphique , Thése  

de 3éme cycle , Dir  A.Guillou, Paris, 1977.pp152-157 

ميكن أن نتحسس هذه الظاهرة من خالل تتبع أمساء الشخصيات اليت تركت نقائش جنائزية، وذلك من خالل مقابلة   117
كل من دورليا ، وإيفات دوفال. حيث اكتفال األول باحلديث عن الطبقة األرستوقراطية العليا، بينما مسحت دراسة ديفال   ملفي

 تبجيل القديسني أن العنصر املشرقي برغم حضوره فهومل يطغى على العنصر اإلفريقي. أنظر: 
J.Durliat, Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine….pp 157-158 

 حيفظ لنا ملف النقائش املسيحية قائمة طويلة ملسؤولني وقادة اجليش الدين دفنوا يف املدن اليت أشرفوا على محايتها 118
J.Durliat, Recherche sur l'Histoire de l'Afrique Byzantine….pp 157-158 

 أغلب مصادرنا يف هذا املوضوع هي النصوص األثرية    119

120 J.Durliat, les grands proprietaires…pp.517-531 

121 J.Durliat, les attributions civiles des éveques Byzantins: l’exemple du Diocése 

d’Afrique(533-709),       dans   Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik,32,2,1982,pp.73-84 

122 J.Durliat, les grands proprietaires…p 521 

123 Ch.Diehl ,Afr.Byz. pp 403-405 

، 19، املرجع السابق، صحممد الطاهر منصوري، مالمح بعص الفئات االجتماعية يف إفريقيا يف العهد البيزنطي  124
"  21مثال كتاب احلروب ص  10مستشهدا بربوكوب وكوريبوس الذين وصفا مناطق الشمال الغريب املتميزة بالثراء أنظر هامش 

وتبدوهذه املناطق وكأهنا جنة بالنسبة للمناطق اليت نعرفها، جتري ,,,, سلقطة وحضرموت ووصلنا إىل مدينة قراس لقد مررنا مبدن
  ,,,هبا قنوات من املاء العذب لري البساتني، حتيط هبا غابات كثيفة

125 J.Durliat, les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens 284-

889,Sigmaringen,1990, pp40-59 ; 

       Ibid., les finances municipales africaines de Constantin aux Aghlabides, in 

BCTH,19B,1985,pp 

126 St.Augustin, traités anti-donatistes,III,Paris,1967( Bibliotheque 

Augustinienne,30),P757-760 

127 Cl.Lepelley, le patronat épiscopal aux IV et V siécles : continuité et ruptures avec le 

patronat classique, pp 17-33, dans l’éveque dans la cité du IVe au Ve siécle, image et 

autorité, actes de la table ronde organisé par E.Rebillard, EFR,1998 

128 CIL 08, 02389 = CIL 08, 17822 = ILCV 01832 : 

In Temporibus Constantini Imperatori(S) Bel(Licio?) Gregorio Patricio / Ioannes Dux 

De Tigisi Offeret Domum Die Armenus 

129 CIL VIII, 17822 ;I.L.C.V.,N°1832 ; H.Tauxier, le patrice Grégoire, Rev. Afr. T29 , 

1885, p284-303 ; Ch.Diehl, A .B.1896,p494, 554 
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130CIL VIII,12035 ; ILCV,n°793 

 [In] nomine d(omini)ni.Edifibimus turr(im) tempori(bus) D(omi)ni M[a]uricii 

i(m)p’e)r(atori)s,sub part(i)c(i)o Gennazio et Ioanni perfecto./Edifikberunt III f(raters) 

Maximianus, Ist(e)fanus et Mellosus 

131  ILCV,n°234 a.b.c. 

سنة، وابنتيه كونستانتينا  11، املتويف يف سن Mauricius ش جنائزية للقائد العسكري موريس\نقا 31ذه املدينة اكتشفت هب
Constantina  وباتريسيا 131املتوفية يف حدود ،Patricia  ،وفضال عن الوظيفة الرمسة اليت أصر موريس تثبيتها .

فيبدوأنه اندمج يف الرتكيبة األرستوقراطية احمللية، وهذا ما انعكس من عملية ترميم الكنيسة، وحصوله على شرف أن يدفن رفقة 
 عائلته داخل الكنيسة نفسها، 

طرف عائلة  تخلد هذ النقيشة مناسبة تبليط أحد أحواض الكنيسة بفسيفساء، من  132

، تحت Deogratiasوديوغراتياس  Villaوأبنائه فيلال  Iuliana، زوجته يولياناAquiniusأكوينوس

، وقد أرخت بمنتصف القرن  Adelfiusومساعدة القس أدلفيوس  Cyprienرعاية القس سبيريان

 السادس. أنظر:

N.Duval, Episcopus unitatis,à propos de trois inscriptions chrétiennes d’Afrique, dans 

BSNAF,1958,p.147-150 

سنة مما  21زيرب، حاكم روسينغاي الدي يفرتض أنه أقام باملنطقة حوايل   Zipperمنودجلدينا    133
 ؟:......جعله يفضل أن يدفن بكنيستها، أنظر النقيشة رقم

134 Procope,B.V.I,10,22-24 ; 11,22 ;II,5,10 ;21,3 et 13-14 ;22,15. 

135 Procope, B.V.I, 10, 22-24.  de Aed., VI, 4,6 

136 Procope, B.V. II, 5, 10; 21, 3; 13-14 

137 Victor de Tonnena, a. 542.  p. 201.   Corippus, Joh. III, 362, 388-389. Ch. 

Diehl, Afr.Byz., p.  339 

138 J.Durliat, les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens 284-

889,Sigmaringen,1990, pp40-59 ;  

     Ibid., les finances municipales africaines de Constantin aux Aghlabides, in 

BCTH,19B,1985,pp 

139 Tablettes Albertini p207 

140 Tablettes Albertini p207 

141 M.Kaplan, les Hommes et la terre à Byzance du VI au XIe siècle, Propriété 

et exploitation du sol, Paris, Byzantina Sorbonensia.10.1992 

142 M.T.Mansouri, recherche sur les relations entre byzance et 

l’Egypte,Tunis,1992 ; cf préface ducellier 

143 J.Durliat, les Grands propriétaires,op cit pp520-521 

144 cf les études de Lepelley, Durliat, les dedicaces, belkhodja/// 

145 Moll, RSAC,1860,207 

146 G.de Chypre,op.cit 

147 J.Durliat, ls grands proprietaires.       Lepelley, les cites T1pp231-232 

148 R.Guilland, la politique sociale des empereurs byzantins, paris 1959 pp 76-

79, cf aussi le codex théodosien… 

149 Kh.Belkhodja, l’Afrique Byzantine a la fin du Vie et au début du VIIs, 

R.O. M.M. n°spécial ,1970, p56. 

 11ص، املرجع السابق، االجتماعية يف إفريقيا يف العهد البيزنطيحممد الطاهر منصوري، مالمح بعص الفئات    150
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151 Patlagean,Pauverauté économiqe et pauvereté sociale  p16-17 

152 Patlagean,Pauverauté économiqe et pauvereté sociale ,p16 

153 I Patlagean,Pauverauté économiqe et pauvereté sociale ,pp12-13-16 

 11ص، املرجع السابق، الطاهر منصوري، مالمح بعص الفئات االجتماعية يف إفريقيا يف العهد البيزنطيحممد  154

 اعترب غزيل أن نسبة العبيد يف األرياف تعترب أكرب من املدن، لعالقة ذلك باألرض.  155

St ,Gsell, Esclaves ruraux dans l’Afrique romaine, dans Melanges offerts à Gustave 

Glotz, Paris, 1932, p.397-415[ Etudes surl’Afrique antique- Scripta 

varia,Lille,1981,p.253-415] cf. aussi Cl.Lepelley, La crise de l’Afrique romaine au 

début du  Veme siècle,in Aspacts de l’Afrique romaine, pp 372-374 

فالحية، األوىل تستغل بواسطة العبيد، بينما الثانية بواسطة كراء اليد العاملة من كان يفرق بني نوعني من املمتلكات ال   156
يشتغلون يف املزارع بينما حافظت على  عبد 044 قد سلمت ألبنائها   Pudentillaبيدانتيال ويبدوأن زوجته . جملاورةا املزارع
 لتسيري مسكنها الفخم يف طرابلس.أنظر: 51

Apulée Apologie, 17 ,93 ; cf. H.Pavis d’Escurac, Pour une étude sociale de l’Apologie 

d’Apulée, Ant. Afr. 8, 1959, p.89-101. 

157Ch. Picard ; la civilisation de l’Afrique ro maine 

158 St Augustin, Ep.10,2-8,p.46-51;24,1,p.126,15-16. Dans les lettes de saints 

Augustins découvertes par Johannes Divjak. Cf  Cl.Lepelley, La crise de l’Afrique 

romaine au début du  Veme siècle, pp372-374 ; cf. F. Decret, ,Augustin d'Hippone et 

l'esclavage. Problèmes posés par les positions d'un évêque de la Grande Eglise face à 

une réalité sociale dans  l'Afrique de l'Antiquité tardive, Dialogues d'histoire ancienne, 

1985,11, 1, p. 674 - 685 

159  

160 St.Augustin, lettre 20…., 

(S)Lancel (1984). Etudes sur la Numidie d'Hippone au temps de saint Augustin. 

MEFRA. Rome, EFR. 96: 1085-1113. 

161 Ibid,1110Ibid.p  

162  

163 T.D.Barnes, Aspects of the background of the City f God, dans l’Afrique romaine, 

les conferences Vanier 1980, Ottawa University,1982.pp69-85 

164 Maison vandalessss 

165 M.Blanchard.lémée, dans les Jardins de Djemila,Ant.Afr. T.34.185-197 

166 P.A.Fevrier, le développement urbain en Afrique du Nord, Les exemples comparés 

de Djemila et de Sétif, Cah.arch.14, 1964,p.14-17. 

167 Y.Thebert, l’évolution urbaine, p120 

168 Victor de Tonnena,Chronicon, à l’année 542, 

éd.th.Mommsen,MGH.,TXI,1,Berlin,1893,p.201. 

169 Ch.Diehl,Afr.Byz. p339 

170 Procope , Bell.Pers.,2 ,22,6-8,p250 ; J.Durliat, la peste du VIe siècle, op cit,p 117. 

171 Corippus, Iohannidos,III,345-392 

172 Corippus, Joh. III,345 ; E.Stein, Histoire du Bas-Empire,T.2,Paris-Bruxelles-

Amsterdam,1949,p.759, J.Durliat, la peste du VI siècle 
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دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين نوعية التعليم العالي 
 بالمؤسسة الجامعية الجزائرية

 أ. مسايلي حممود 
 2 جامعة سطيف 

 الملخص     
من أهم األساليب احلديثة اليت  (Total Quality Management)تُعترب إدارة اجلودة الشاملة       

كإحدى األمناط اإلدارية السائدة   ، استحوذت على اهتمامات العديد من املمارسني والباحثني األكادمييني
 بوصفها مفهوما عصريا. ، واملرغوبة يف الفرتة احلالية

ما هو إال انعكاسًا للسياق االجتماعي واالقتصادي العام. ، إن التعليم العايل مثله كأي نسق تعليم نظامي
 يف البلدان الناميةخاصة ، غرب أن يعاين التعليم العايل مبختلف مؤسساته من مشكالت كبريةوليس باملست
حتديات وهتديدات بالغة اخلطورة نشأت عن املتغريات اليت غرّيت شكل يف اجلزائر بصفة خاصة و  بصفة عامة

ند إىل تقنيات عالية التقدم ويست، العلم والتطوير التكنولوجيعلى العامل وأوجدت نظامًا عامليًا جديدًا يعتمد 
 األمر الذي ال يدع جمااًل للرتدد يف البدء بربامج شاملة للتطوير والتحديث على املستويني التعليمي، والتفوق

 اإلداري. و 
و من هنا فإننا هندف من خالل هذا املقال إىل مناقشة دور إدارة اجلودة الشاملة يف تسري التعليم العايل من 

 :خالل حتديد
 تطبيقاهتا.و  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية -0
 مربرات اللجوء إىل أدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية. -2
 دور إدارة اجلودة الشاملة يف ضمان نوعية العملية التعليمية باجلامعة اجلزائرية -.

Resumé:    

       Le concept de «management par la qualité totale» (en anglais «Total Quality 

Management»), désigne la mise en oeuvre d'un projet d'entreprise reposant sur une 

démarche qualité mobilisant tout le personnel, c'est-à-dire une stratégie globale par 

laquelle l'entreprise tout entière met tout en oeuvre pour satisfaire ses bénéficiaires en 

qualité, coût et délai. L'objet du management par la qualité totale passe ainsi 

nécessairement par le développement d'un «esprit qualité"partagé par tous.  

          L’enseignement supérieur en tant que système d’organisation reflète les  

contextes social et économique. A cet égard, l’enseignement supérieur et ses institutions  

connaissent des problèmes capitaux face aux défis imposés par la mondialisation et le 
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nouvel ordre international,ces derniers caractérisés par l’évolution du savoir, la 

technologie et des techniques hautement développées.             L’ébauche de cette article 

est de traiter le rôle du management par la qualité totale dans la gestion de 

l’enseignement supérieur: 

1- Le concept du management par la qualité totale et ses utilisations ; 

2- La situation de l’enseignement supérieur en Algérie ; 

Rôle du management par la qualité totale dans l’amélioration du rendement de 

l’université algérienne 

 :مقدمة
مركز اهتمام معظم دول العامل فهي متثل  (Total Quality Management)شاملة تعد إدارة اجلودة ال     

الذي و  العصري لإلدارة اجلديدة الذي يرتكز على مجلة من املفاهيم اإلدارية احلديثة املوجهةو  النموذج احلديث
الفاعلة اليت و  املتخصصة يقوم على املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية واجلهود االبتكارية وبني املهارات الفنية

 املستجدات العامليةو  تتيح له مسايرة التحديات
منظمة املواصفات العاملية ، Internetشبكات املعلومات ، انتشار تقنية املعلومات، عوملة االقتصاد)احمللية و  

ISO ، منظمة التجارة العلميةWTOاخل ...). 
 التطوير املستمرو ى أساليب متقدمة هتدف إىل التحسنيإن تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة تعتمد أساسا عل

 اخلدمات خاصة يف امليادين التجاريةو  النواتجو  العملياتو  حتقيق أعلى املستويات  املهمة يف املمارساتو 
الباحثني و  كنتيجة هلذه املوجة اليت استحوذت على اهتمامات العديد من املمارسني االقتصاديني، و الصناعيةو 

ظهرت العديد من املفاهيم حول إدارة اجلودة الشاملة ركزت معظمها حول ثالث حماور أساسية  األكادميني
  .إدارة اجلودةو  ضمان اجلودةو  هي مراقبة اجلودة

 و على الصعيد التعليمي فإن جودة التعليم تعد من التحديات الكبرية اليت تواجهها مجيع املؤسسات التعليمية
تطبيقاهتا  و  (TQM)باخلصوص اجلامعية منها األمر الذي دفع العديد منها لتبين مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة و 

التعلم و  االقتصادي العام هبدف  رفع مستوى التعليمو  كنسق تعليم نظامي يعكس السياق االجتماعي
(Teaching and Learnin)  الرتكيز على الكفاءة النوعيةو (Quality  Competence) تزويدهم و  ملخرجاته

العاملني به مبا يضمن احلصول على خرجيني لديهم  تطوير مواهبهم إىل جانب رفع كفاءة و  باملهارات الالزمة
 العامليو  املعارف األساسية اليت تؤهلهم إىل التنافس يف كافة اجملاالت العملية بكفاءة عالية على املستوى احمللي

لتحقيق هذه املواصفات فقد توصلت العديد من الدراسات إىل ، و قتصاد املبين على املعرفةاملسامهة يف بناء االو 
أساليب متكاملة تساعد و  نتيجة مفادها أن إدارة اجلودة الشاملة هي النموذج القادر على توفري أدوات

ة تنظر إىل خلق ثقافة جديدة داخل املؤسسة التعليميو مؤسسات التعليم العايل على حتقيق نتائج مرضية
 .اجلودة على أهنا متثل هدفها األول
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و اجلامعة اجلزائرية كباقي جامعات العامل مطالبة هي األخرى يف ظل االهتمام املتزايد بنموذج إدارة اجلودة 
جناحاته يف شىت اجملاالت بالتوجه حنو هذا املفهوم كفلسفة إدارية حديثة حتاول من خالله و  (TQM)الشاملة 

فمن غري ، بيئة العمل املناسبة داخل  اجلامعة متكنها من جتاوز التناقضات اليت تتخبط فيها إجيادو  توفري
املعقول أن يكون اإلعداد االكادميى للطالب خالل دراسته ناقصًا وهو املتوقع منه أن يكون اإلطار املستقبلي 

  .يف مادة ختصصه
سة التعليم العايل يف نظر العديد من الباحثني من سياسات مؤسو  و عليه فإن إي حماولة للتغري الشامل يف نظم

اجل االرتقاء بقدرهتا التنافسية ال ميكن أن يتحقق إال يف ظل نظم إدارية حتقق ذلك يطلق عليها إدارة اجلودة 
بيان ، و من هذا املنطلق فإن موضوعنا سيعمل على التعريف مباهية إدارة اجلودة الشاملة، و (TQM)الشاملة 

 إىل جانب توضيح مرتكزات تطبيق اإلدارة الشاملة يف اجلامعة اجلزائرية، ها يف التعليم العايلأسلوب تطبيق
 حتليل وضعية التعليم العايل يف اجلزائر.و  ذلك بعد عرضو 
 .(TQM)مفهوم إدارة الجودة الشاملة  -3

األفكار اليت ميكن و  املبادئيعترب مفهوم إدارة اجلودة من أحدث املفاهيم اإلدارية اليت تقوم على جمموعة من 
بالرجوع إىل التطور التارخيي هلذا املفهوم جند أن و  ألي إدارة أن تتبناها من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن

 :األمريكيون من أمثالو  الفضل يف استخدام هذا املفهوم يعود إىل مسامهات العديد من العلماء اليابانيون
 روسيب وايشريوايشي كاوا.فيليب ك، جوزيف جوران، إدوارد دمينج

اهليئات و  و نظرا حلداثة املفهوم فقد ظهرت تعريفات خمتلفة إلدارة اجلودة الشاملة للعديد من الباحثني
متثل املنهجية املنظمة " بأهنا TQMوهو أحد املؤسسني ل  (P. Crosby)فقد عّرفها ف. كروسيب ، املختصة

مسبقاً حيث أهنا األسلوب األمثل الذي يساعد على منع وجتنب لضمان سري النشاطات اليت مت التخطيط هلا 
املشكالت من خالل العمل على حتفيز وتشجيع السلوك اإلداري التنظيمي األمثل يف األداء باستخدام املوارد 

، املنظمةحتول يف الطريقة اليت ُتدار هبا " على أهنا RILEYفيما يعرفها ريلي  .0"املادية والبشرية بكفاءة عالية
وقبل كل شيء ، واليت تتضمن تركيز طاقات املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف

 .2"حيث إن اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العميل، املراحل املختلفة للعمل
تتظافر فيها ، األداءخلق ثقافة متميزة يف " فقد عّرف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا R. Benhardأما روبرت بنهرد 

وذلك بالرتكيز على جودة األداء يف مراحله ، جهود املديرين واملوظفني بشكل متميز لتحقيق توقعات العمالء
    .."األوىل وصوالً إىل اجلودة املطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت

من الوهلة األوىل لتحقيق تأدية العمل الصحيح على حنو صحيح " بينما يعرفها معهد اإلدارة الفيدرايل على أهنا
مع االعتماد على تقدمي املستفيد من معرفة مدى ، اجلودة املرجوة بشكل أفضل وفعالية أكرب يف أقصر وقت

 .1"حتسن األداء
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الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرك من " فتعتربها (BQA)أما من وجهة نظر منظمة اجلودة الربيطانية  
 ."وكذلك حتقيق أهداف املشروع معاً ، املستهلك خالهلا حتقيق كل من احتياجات

فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل " بأهنا (TQM)أما وجهة النظر األمريكية فتعرف إدارة اجلودة الشاملة   
وترشد املنظمة لتحقيق تطور مستمر وهي أساليب كمية باإلضافة إىل املوارد البشرية اليت حتسن استخدام 

اخلدمات حبيث أن كافة العمليات داخل املنظمة تسعى ألن حتقق إشباع حاجات  املوارد املتاحة وكذلك
 .5"املستهلكني احلاليني واملرتقبني

الفلسفية اليت ترتكن إليها إدارة اجلودة الشاملة و  انطالقا من هذه التعاريف ميكننا حتديد أهم املرتكزات الفكرية
األسلوب يف خمتلف املنظمات بالرغم من تباينت آراء هؤالء يف تطبيقاهتا عند الشروع يف استخدام هذا 

غري اهنا من حيث ، املفكرين واألكادمييني يف شأن حتديد أولويات وأمهية هذه املرتكزات من باحث آلخر
وتتمثل هذه ، املنطلق الفكري ال زالت تشكل املنعطف احلاسم يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

   :املنطلقات يف
  .الرتكيز على حاجات العميل -
بكافة مستوياهتم يف  ALL the Employeesمسامهة مجيع العاملني و  االعتماد على اإلدارة التشاركية -

 .العملية اإلدارية وإسهامهم املباشر يف تأكيد اجلودة يف النتائج
  .اعتماد نظام التحفيز -
 على املستويني األفقي والعمودي.التنسيق وتفعيل االتصال بني اإلدارات واألقسام -
 تأسيس نظام معلومات دقيق وفعال وااللتزام باملوضوعية والصدق يف عرض البيانات واملعلومات.   -
باعتباره املذهب واملعتقد األساسي  Continuous Improvementتوكيد نظام اجلودة والتحسني املستمر  -
وليس ،  اجلودة الشاملة تعزيز وتطوير املخرجات باستمرارفالبد أن يكون هدف اإلدارة والقيادة يف، TQMل

 احملافظة على املستوى املقبول من االجناز فقط.
 االعتماد يف اختاذ القرارات على احلقائق الواقعية  -
 الوقاية من الوقوع يف األخطاء وليس جمرد كشفها. -
تطبيقاهتا يف و  مفهوم إدارة اجلودة الشاملةاخذ : ماهية إدارة الجودة الشاملة في السياق التعليمي- 2

بروزه كقوة و  املدارس التعليمية يف الظهور بعد النجاح الذي حققه اإلنتاج الياباين بغزوه األسواق األمريكية
تطبيق إدارة اجلودة يف و  حماولة املؤسسات األمريكية تنفيذ، و اقتصادية تنافسية جديدة يف األسواق العاملية

بأت بالفشل بسبب ميزات اجملتمع األمريكي القائمة على قيم التنافس والفردية واحلواجز  اليتو  مصانعها
املوجودة بني العاملني وقيادة وإدارة املصنع اليت تتناقض مع قيم اجلودة املبنية على التعاون والتسامح وروح 

دى العاملني يف املصنع إىل ما يالئم مما اضطرهم إىل حماولة تغيري القيم ل، الفريق وتالحم العاملني مع قياداهتم
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لتغيري هذه القيم جلأت إىل تطبيق إدارة اجلودة يف املدرسة وغرس القيم اجلديدة املتالئمة و تطبيق اجلودة
وبدأت عمليات التجريب تأخذ مكانتها يف املراحل الدراسية املختلفة من االبتدائية إىل (اجلودة الشاملة)معها

 .1التعليم اجلامعي
مواقف حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم فقد أورد كالسر  و  ومنذ تلك الفرتة برزت عدة أراء

Glasser مىت ما نشأ اختالف" موقفًا تربويًا حول جودة العمل يف التعليم يقول فيه 
وجه ذلك االختالف ما بني تقومي املعلم والطالب جلودة العمل أو لنتيجة االختبار فال بد للمعلم من مناقشة أ

مع الطالب أو الطلبة املعنيني إذ أنه من هذه املناقشات يتعلم الطالب أو الطلبة السبل اليت متكنهم من معرفة 
مع ضرورة إعطاء الفرصة تلو الفرصة لتحسني ما يعملون إذ أن الغرض ، مقومات ومكونات اجلودة يف العمل

 .7"يق اجلودة املرجوةمن هذا التقومي هو عملية التحسني من أجل حتق
إن املدرس واملدرسة بتوفريهم أدوات التعليم الفعالة والبيئة التنظيمية املالئمة " يرى Bonstinglأما بونستنكل 

لذا فإن مسؤولية املدرسة هي توفري التعليم الذي ، والطالب ميثل املستفيد األول، ميثالن جهة تقدمي اخلدمة
املدى البعيد وذلك بتدريسهم كيفية االتصال مبحيطهم وكيفية تقومي اجلودة يف جيعل من الطالب نافعني على 

وكيفية استثمارهم لفرص التعليم املستمر على مدى احلياة لتعزيز تقدمهم. وإن ، عملهم وعمل اآلخرين
دارك اجملتمع الذين من حقهم توقع منو مو املستفيد الثانوي من خدمات املدرسة هم اآلباء وأولياء األمور

 . 8"وقدرات ومهارات أبنائهم الطالب وتطور شخصياهتم ليكونوا نافعني لذويهم وجمتمعهم
جمموعة من املعايري واإلجراءات يهدف " يف اجملال الرتبوي إىل (Total Quality)كما تشري اجلودة الشاملة 

واخلصائص املتوقعة يف املنتج التعليمي وتشري إىل املواصفات ، تنفيذها إىل التحسني املستمر يف املنتج التعليمي
ويف العمليات واألنشطة اليت تتحقق من خالهلا تلك املواصفات واجلودة الشاملة توفر أدوات وأساليب 

كما تشري أيضا إىل قدرة املؤسسة التعليمية  .1"متكاملة تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج مرضية
مبعىن آخر  (اخلرجيون)ورضاه التام عن املنتج  (اجملتمع)على حتقيق احتياجات املستفيدين من املؤسسة التعليمية 

فاجلودة يف حقل التعليم تعىن مدى حتقق أهداف الربامج التعليمية يف اخلرجيني مبا حيقق رضا اجملتمع بوصفه 
 .01التعليميةمن وجود املؤسسات  (اجملتمع)ول املستفيد األ

فاالهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية  ال يعين جعل املؤسسات التعليمية وخصوصا 
اجلامعات منشات جتارية أو صناعية تسعى إىل مضاعفة أرباحها عن طريق حتسني منتجاهتا ولكن ما ينبغي 

وسعيا إىل ، التعليم هو تطوير أساليب اإلدارة التعليمية حتقيقا جلودة املنتجأن يستفاد من تطبيقاهتا يف 
ومجاعاته وأفراده يف جمال ، مضاعفة إفادة املستفيد األول من كافة اجلهود التعليمية وهو اجملتمع بكل مؤسساته

   00التعليم
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عريف مفهوما دارة اجلودة الباحثني حول تو  من خالل ما سبق نالحظ أن هناك اختالف يف رؤية املؤسسات
أسلوب " باململكة املتحدة على أنه (QAA)يف سياقه التعليمي فقد عرفته وكالة ضمان اجلودة بالتعليم العايل 

املعايري املستخدمة من قبل اجلامعات ومعاهد التعليم العايل للحفاظ على و  املوادو  لوصف مجيع األنظمة
 .02"البحوثو  املنح الدراسية، و كيفية تعليم الطالب،  ويتضمن ذلك التدريس، مستوي املعايري واجلودة وحتسينه

، التحسني املستمر لعمليات اإلدارة الرتبوية أو املدرسية" أما تعريف اخلطيب فريى يف جودة التعليم العايل هي
، باملؤسسة التعليميةاإلنتاجية و  الطرق لرفع مستوي األداءو  البحث عن الوسائلو  وذلك مبراجعتها وحتليلها

مما يؤدي ، باستبعاد املهام عدمية الفائدة وغري الضرورية للطالب، وتقليل الوقت الالزم إلجناز العملية التعليمية
 ..0إىل ختفيض التكلفة ورفع مستوى اجلودة

، يأسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت العمل التعليم" بأهنا أحمد درياسويعرفها 
أي أهنا تشمل مجيع وظائف ونشاطات ، فهي عملية إدارية حتقق أهداف كل من سوق العمل والطالب
األمر الذي ينطوي حتما على حتقيق رضا ، املؤسسة التعليمية ليس فقط يف إنتاج اخلدمة ولكن يف توصيلها

 .01وحتسني مركز املؤسسة التعليمية حمليا وعامليا، الطالب وزيادة ثقتهم
عملية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من " فيعرفها بأهنا Rhodesودس  أما ر 

املعلومات اليت توظف مواهب العاملني وتستثمر قدراهتم الفكرية يف خمتلف مستويات التنظيم على حنو 
 .02"إبداعي لضمان حتقيق التحسن املستمر للمؤسسة

مشاركة و من التعاريف السابقة نستنتج أنه من الضروري مبكان تسخري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية   
إن االلتزام الكلي بتطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة و  مجيع اجلهات واإلدارات واألفراد يف العمل كفريق واحد

واسرتاتيجيات تعاملها مع العمل الرتبوي ، فهاالرتبوية يستدعي إعادة  النظر يف رسالة هذه املؤسسة وأهدا
أي ما هي نوعية  (الطلبة)ومعايريها وإجراءات التقومي املتبعة فيها وجيب التعرف على حاجات املستفيدين 

 التعليم واإلعداد اليت يرون أهنا حتقق حاجاهتم وتليب رغباهتم.
لتعليم  بأهنا مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف او  عليه ميكن أن نعرف إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبيةو   

ومبا تستلزمه هذه اجلهود ، مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع (الطالب)اجملال الرتبوي لرفع مستوى املنتج الرتبوي 
الل من تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى املنتج الرتبوي من خ

 تظافر جهود كل العاملني يف جمال الرتبية.
 
 إن التنمية الشاملة يف أي بلد تقع على عاتق التعليم بصفة عامة: وضعية التعليم العالي في الجزائر -1
فعليها يقع عبء ، بشكل أساسي على اجلامعة باعتبارها األداة األهم واألكثر فاعلية يف العملية التنمويةو 

مؤسساهتا وتوجيه نشاطاهتا الوجهة الصحيحة اليت ختدم أهداف التنمية الوطنية الشاملة. و  الدولةتطوير أجهزة 
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بآخر التطورات يف حقول و  واجلامعة بوصفها املؤسسة املؤهلة لتزويد خمتلف هذه القطاعات باإلطارات املسرية
ى صلة دائمة مبصادر املعرفة بفضل توفرها على هيئة أكادميية عل، املعرفة وتدريبها على أحدث التقنيات

 وبفضل ما جتريه من حبوث علمية تستفيد من نتائجها وتطبيقاهتا مجيع املؤسسات الوطنية.، العاملية
إصالح مناهج التعليم و  لألسف يف بالدنا غري ذلك بالرغم من احملاوالت املتعددة لتجديدو  غري أن الواقع

 أكثر تكيفا مع املعطيات االقتصاديةو  التحدياتو  التغرياتطرق حديثة تساير و  باعتماد برامج العايل
اخلرباء جيمعون على  أن مؤسسات التعليم العايل باجلزائر و  االجتماعية احلالية. غري أن العديد من الباحثنيو 

منها عدم ، جودتهو  فعاليتهو  حتد من كفاءتهو  تطورهو  السلبيات اليت تعيق منوهو  يعاين العديد من املشكالت
السياسات و  املناهجو  منطية اخلطط، و رهتا على استيعاب امللتحقني اجلدد من التعليم الثانوي باجلامعةقد

التعليمية اليت كثريا ما جتد مقاومة شديدة من طرف الطلبة أو األساتذة أنفسهم بسبب عدم توافقها مع واقع 
انعدام املوازنة بني خمرجات التعليم ، و لعايلالتعليم يف اجلامعة اجلزائرية  بسبب تبين مناذج مستوردة للتعليم ا

ضعف الكفاءة ، و اإلعداد النوعي لطالب اجلامعةو  عدم التوازن بني النمو الكمي، و احتياجات التنميةو  العايل
اختالل يف تناسب خمرجات التعليم العايل مع متطلبات )الكفاءة اخلارجية و  (ارتفاع معدل التسرب)الداخلية 

 ا عدم فعالية أجهزة التوجيه. أخري ، و (سوق العمل
تقليدية نظرا لعدم و  يركز التكوين اجلامعي يف اجلزائر على معطيات قدمية : تدني نوعية التكوين الجامعي -3

، اإلبداعو  حيارب االبتكار، و االنصهارو  توفر املراجع احلديثة فهذا األسلوب من شأنه أن يدعم ثقافة االمتثال
 االعتماد على النفس.و  ال يشجع على التعلم احلقيقي اهلادف، و الشهادة ال إالميجد فكرة احلصول على و 

التطبيقية يف التكوين إذ أن الغالبية املطلقة من برامج التكوين و  عدم الرتكيز على اجلوانب األدائية -    
 يدان العملياجلامعي ترتكز على قاعدة خاطئة مؤداها أن الطالب الذي يعرف ميكن أن يوظف معارفه يف امل

 هتمل اجلوانب التطبيقية.و  بالتايل تركز تلك الربامج على اجلوانب املعرفية النظريةو 
 ر ممارستهافتقادها إىل إطار تطوري للتكوين يؤطو حمددةو  افتقار برامج التكوين إىل أهداف واضحة -  
 01نشاطاهتاو 
تفتقد اجلامعة اجلزائرية إىل رقابة علمية فعملية تقومي الطلبة تركز غالبا  :جودتهاو  ضعف معايير التقويم -2

اإلفراط يف استعماله من دون اللجوء إىل أنواع التقومي األخرى مما ولد انتشار ظاهرة و  على التقومي التحصيلي
تدين جودة إهدار الوقت يف طول االمتحانات على حساب الربامج التكوينية األمر الذي ساهم يف و  الغش
 .خمرجاتهو  التعليم

غياب و  املقررات التعليمية باجلامعة اجلزائرية من الغموضو  تعاين املناهج :قدمهاو  ضعف مناهج التعليم -1
كما أهنا عادة ما تكون غري قادرة على تغطية مجيع املهارات ،  مفصلة للمحاور الدراسيةو  برامج واضحة

التخطيط السليم و  احلاجات التنموية للمجتمع.  إىل جانب انعدام التنظيماألساسية للتعلم لعدم تطابقها مع 
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اليت ال و برامج املواد الدول املتطورةو  االعتماد فقط على النقل احلريف ملقرراتو  للربامج املتبعة يف التعليم العايل
هذا ما سعت إليه اجلامعة اجلزائرية يف السنوات األخرية من و  بيئته التعليميةو  مستوى الطالب اجلزائريو  تتوافق

يف إطار اإلصالحات اليت مست مجيع األطوار التعليمية هذا النظام الذي يلقى خاصة  L.M.Dخالل نظام 
 معارضة شديدة من طرف اجملموعة اجلامعية.

دم توفر اغلب األساتذة على لعل من أسباب تدين نوعية التعليم يف بالدنا هو ع : ضعف عملية التأطير -0
كما أن ،  التقنيات الرتبوية احلديثة فالقدرة على البحث ال تعين القدرة على التدريسو  تأهيل يف طرائق التدريس

 إسناد بعض املقاييس إىل أساتذة ليسوا يف التخصص يولد عدم القدرة على تطبيق املناهج
زد على ذلك فإن معظم اجلامعات اجلزائرية تعتمد على عدد معترب من األساتذة املؤقتني  املقررات الدراسيةو  

التوظيف يضاف إىل ذلك نوعية طرق و  إىل جانب ضعف عملية االختيار، الذين يفتقدون للخربة الكافية
 ورقة االمتحان.يعيدون كتابتها على و  اليت هي عبارة على إمالء للمحاضرات حيفظها الطلبةو  التدريس املتبعة

، االبتدائي)إن االرتباط الكيفي للتعليم العايل يف اجلزائر مبراحل التعليم األخرى : ثقافة التعليم السلطوية -5
أساليبه جعلت ثقافة التعلم يف اجلامعة تقوم على سلطوية و  مناهجهو  هياكلهو  يف ثقافته (الثانويو  املتوسط

الذي يتلقى إىل جانب  تكدس الطلبة داخل األقسام أدى إىل  سلبية الطالبو  يلقنو  األستاذ الذي يلقي
الطالب فال خيصص للطالب و  انعدام الرعاية األكادميية بني األستاذو  األساتذةو  تباعد املسافة بني الطلبة

احد داخل و عادة ما تكون هذه االستفسارات يف اجتاهو  االستشارة حول مواضيع معينةو  ساعات للمناقشة
 اخلروج منه.  الصف أو عند

ترتكز السياسة التعليمية يف اجلزائر  :اإلعداد النوعي لطالب الجامعةو  عدم التوازن بين النمو الكمي -1
على الكم ال على اجلودة بسبب التزايد غري احملسوب ألعداد الطلبة امللتحقني بالتكوين اجلامعي حيث أصبح 
قبول الطلبة وسيلة تلجأ إليه اجلامعة الستجالب الرتضية االجتماعية كما يعرب عليه تقرير التنمية البشرية لسنة 

  0111/2111طلبة جدد للسنة الدراسية  01111طالب من بينهم  12.111م حيث وصل عدده، .211
فقط ميثلون أساتذة تأطري من الصنف العايل  أي لكل  %02.11أستاذ من بينهم  050.1يؤطرهم  جمموع 

 05طالبا أستاذ حماضر واحد لكل 022
اإلنفاق على التعليم العايل تكتسي عملية : انعدام مصادر التمويلو  ضعف اإلنفاق على التعليم العالي -7

أمهية بالغة يف حتديد نوعية خمرجات التعليم فبالرغم من اجملهودات اليت بذلتها اجلزائر من اجل النهوض 
بالتعليم العايل بالزيادة يف مستوى اإلنفاق عليه ال تزال هذه السياسة مل تبلغ أهدافها املسطرة بعد لكون 

األمر   (غريهاو  الرواتب، اخلدمات اجلامعية)التجهيز و  مباشرة حنو التسيريالنسبة العظمى من امليزانية توجه 
حمتويات و  الذي ينعكس على التطوير النوعي للتعليم العايل خاصة ما تعلق بتجديد املختربات العلمية
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قد كانت  ميزانية و  الوثائق خاصة املتخصصةو  املكتبات اجلامعية اليت تعاين من نقص شديد يف املصادر
  :كمايلي   2112إىل سنة  0111اإلنفاق على التعليم العايل من سنة  

 2112 2110 2111 0111 السنوات
 مليار دج 15.02 مليار دج 5.50. مليار دج 2.11. مليار دج 22.55 ميزانية التسيري للقطاع
 مليار دج .00.2 مليار دج 01.02 مليار دج 00.25 مليار دج 01.15 ميزانية التجهيز للقطاع
 مليار دج 12.12 مليار دج 10.21 مليار دج 1..11 مليار دج 1.51. امليزانية العامة للقطاع

 00جدول يوضح  ميزانية اإلنفاق على التعليم العايل يف اجلزائر -
دج وهو ضعيف  111.مبلغ  0111أما بالنسبة للمعدل السنوي لإلنفاق على الطالب اجلامعي فقد بلغ سنة 

جدا لتكوين إطار ذو مواصفات عاملية مقارنة باملعدل السنوي إلنفاق على طالب واحد يف دول االحتاد 
 .10دوالر 1211األورويب  املقدر 

حيد من عالقاهتا و  كما أن منط التسيري املركزي للجامعة اجلزائرية ال يسمح هلا من تنويع مصادر التمويل
ء العامة أو اخلاصة اليت ميكن أن تكون مصدر مهم يف متويل اجلامعة مقابل باملؤسسات االقتصادية سوا

 التدريب إلطارات هذه املؤسسات يف شكل حبوثو  تزويدها بالطلبة املتخرجني أو املشاركة يف عملية التكوين
  ...نشاطات إنتاجيةو  تعاقدية

اجلزائرية من عدم توافق مضامني  تعاين اجلامعة: عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل -0
القدرات اليت حيتجها سوق العمل خاصة تلك املتعلقة و  بني متطلبات سوق العمل فاملهاراتو  التعليم العايل

إن وجدت فهي ليست بالكفاءة املطلوبة زد إىل ذلك ، و املعلوماتية ال توفرها اجلامعةو  بالتقنيات التكنولوجية
 عيف ألن معظم اجتاهات الطلبة تتجه حنو ختصصات العلوم اإلنسانيةفالتوجيه حنو هذه التخصصات ض

 التكنولوجية و  الطبية مقابل نسبة ضعيفة توجه حنو التخصصات التقنيةو  االجتماعية أو الطبيعيةو 
و كنتيجة هلذه الوضعية فإن سوق العمل جيد نفسه جمربا على صرف النظر عن خمرجات التعليم العايل ألهنا 

 تتطلب إعادة التأهيل.و  مكلفة
ال يزال دور إدارة اجلودة الشاملة يف : دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين نوعية التعليم العالي -0

الصناعية اليت عرفت هذا األسلوب منذ أمد و  مؤسسات التعليم العايل غري واضحا مقارنة باملؤسسات التجارية
مل يزد عدد املؤسسات التعليمية يف  .011ففي سنة ، اصة هبابعيد مكنها من بناء ثقافة تنظيمية تنافسية خ

أما يف العامل العريب فحسب ، جامعة يف الواليات املتحدة األمريكيةو  كلية 221التعليم العايل اآلخذة به على 
يصعب التكهن بعدد اجلامعات العربية اليت تطبق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة مع "حسني حممد العلوي فإنه 

 . 21أهدافه التعليميةو  سياساتهو  العلم أن هناك عددا من اجلامعات العربية من بدأ بأخذ هبذا املفهوم يف براجمه



 مسايلي حممود                                           دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني نوعية التعليم العايل باملؤسسة اجلامعية اجلزائرية  
 

 
 185                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

أما عند احلديث عن إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف حتسني نوعية التعليم العايل ينبغي اإلشارة إىل املعايري 
مناخ مناسب ترتكز عليها كافة البىن و  يتطلب أرضية معينةواملرتكزات األساسية اليت تقوم عليها ألن تطبيقها 

 حبيث توفر إلمكانية التطبيق.، التنظيمية واإلدارية واالجتماعية داخل املؤسسة وخارجها
 المرتكزات الفكرية إلدارة الجودة الشاملة في تطوير العملية التعليمية في الجامعة:0-3   

جعله يف مقدمة و  املؤسسة اجلامعية عند تبين أسلوب إدارة اجلودةإرساء قناعة التامة لدى قيادة  -    
اسرتاتيجيات فريق القيادة والعمل على نشر هذه القناعة يف أوساط الشركاء اآلخرين والتفهم الكامل وااللتزام 

 بني اجلميع.
الدائم واملوارد اهليكل  حتديد األهداف بشكل واضح ودقيق حىت يتم وضع اخلطط التفصيلية للتنفيذ وحتديد -

 ذلك بإجياد نشرة ارشادية، و النوعية للعملية التعليميةو  حتديد اإلجراءات التنظيميةو  الالزمة لتطبيق هذا النظام
 .20مدى التزامه هباو  أهداف القسمو  رسالةو  تعريفية حتتوي على رؤيةو 
اخلاص باجلودة يف املؤسسة التعليمية واملناخ التنظيمي ) ( Organization cultureإشاعة الثقافة التنظيمية -

اعتبارها مبثابة قاعدة ، كة يف حل املشاكل واختاذ القرارحبيث يشعر فيها األفراد حبرية املشاركة بأفكارهم واملشار 
أساسية يف العمل تتوافق ومبادئ إدارة اجلودة بوصفها النموذج واإلطار املفاهيمي الذي حيكم عمل اجلامعة  

 م اجلامعي املعىن والصيغة العامة له. ككل ويعطي للنظا
جيب تعزيزها و  املناهج حبيث جيب أن ال تنفصل املناهج التعليمية عن األهداف احملددةو  التوافق بني األهداف

 . 22من خالل ربطها بتوجهات وسياسات املؤسسات التعليمية
 تواكب التطورات التكنولوجية احلديثةو  حتديد إسرتاتيجيات التعلم املناسبة باعتماد خطط تعليمية توافق -
 تنمي الكفايات الضرورية للعمل.و 
 ذلك جبعل العملية التعليمية منفتحة على حميطها االجتماعيو  تركز إدارة اجلودة على متطلبات سوق العمل -
ا جعلهو  الربامج التعليمية تساير متطلبات سوق العملو  االقتصادي حبيث تعمل دائما على جعل املضامنيو 

 .تساير التغريات املتسارعة يف سوق العمل
 استمرارية التطوير والتحسني حبيث ال تتوقف مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة عند خمرجات العملية التعليمية -
املناهج اليت و  بل تواصل استمراريتها يف البحث على أفضل الطرق (اخلريج)االلتزام باملفهوم الكمي للمنتوج و 

 .2(Long learning for liveالتعلم مدى احلياة )املنافسة و  مرارتضمن هلا االست
 .دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين نوعية العملية التعليمية في الجامعة :0-2

التطوير املستمر لرسالة اجلامعة وأهدافها من خالل إجراء التحسينات يف العملية الرتبوية بطريقة منظمة من 
 متطلبات التنمية.و  جعلها تتوافقو  باستمرارخالل حتليل البيانات 
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الطاقات البشرية إذ أن موارد اجلامعات إما أن تكون عاجزة عن و  توفر االستثمار األمثل لإلمكانيات املالية - 
، حتقيق متطلباهتا وتنفيذ براجمها أو إن هذه األموال هتدر يف جماالت ال ختدم العملية التعليمية بصفة مباشرة

 تطبيق معايري اجلودة حيقق األسلوب األمثل الستخدام املوارد املالية بصورة صحيحة.ولذا فان 
رفع كفايات العاملني يف جمال التعليم العايل إذ أن معايري اجلودة الشاملة تشرتط على العاملني يف أوساط  - 

ولذا فان ، ال اإلدارياملؤسسة مستويات عالية من الكفاءة املهنية سواء كانوا يف جمال التدريس أم يف اجمل
القدرة و  االستخدام األمثل للوسائل التقنية احلديثة وتوفر املهارات القياديةو  عمليات مثل التدريس املستمر

مجيعها مواصفات تتطلبها اجلودة الشاملة ، على التحليل وإجياد احللول املناسبة للمشكالت اليت تواجه العمل
وال شك يف أن توفر هذه  املواصفات سينعكس على أداء وإنتاجية  املنتوج ، يف العاملني مبجال التعليم العايل

 التعليمي  مما يسهم يف تطويره وتقدمه.
إذ أن رسالة هذه املؤسسات ال تتوقف عند رسالتها ، حتقيق الدور اجملتمعي ملؤسسات التعليم العايل - 

وال شك أن جودة التعليم  .اجملتمعي واإلنساين األكادميية فقط بل تتجاوز ذلك إىل حميطها األوسع وهو الدور
الطالبات ومن خالل أدوارهم االخري و  العايل ستؤثر بصفة مباشرة يف اجملتمع من خالل خمرجاهتا من الطلبة

 مثل البحث العلمي وتقدمي االستشارات العلمية ودعم القرار واقرتاح حلوله للمشكالت االجتماعية
إذ أن عجز بعض اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل عن قيامها ، ناعية وغريهاالصو  السياسيةو  االقتصاديةو 

هبذا الدور يعود إىل موهنا ال متتلك تلك األدوات أو بسبب ضعف املستوي العلمي أو ألن اجملتمع قد تطور 
 .أسرع منها وبدأ يبحث عن حلول ملشكالته وتلبية متطلباته بعيداً عن اجلامعة

االقتصادي وتغري الرؤية اليت ال يزال كثري من و  ح اجلامعات على حميطها االجتماعيتساعد يف انفتا  - 
الصناعة تنظر إىل اجلامعات باعتبارها مؤسسات موجهة لإلنتاج التعليمي فقط. لذا فان و  مؤسسات األعمال

من البحوث  تطبيق معايري اجلودة سيجعل من اجلامعات مموال هلذه املؤسسات اجملتمعية يف تلبية حاجاهتا
 .االستشارات وكذلك من الكفاءات البشريةو  والدراسات

 وهو الطالب وتدعيم وضعه (جودة املنتج)بـ  حتقيق جودة املستفيدين من التعليم العايل أو ما يصطلح عليه - 
ولنفسه كما كفاءاته العقلية مبا يسمح له بالنظرة النقدية خلربته و  االرتقاء به عن طريق تنمية مواهبه الفكريةو 

يري ذلك أن التعليم اجليد يوفر للطالب مهارات وإمكانيات ال تتيسر له يف كثري مما يتلقاه يف خمتلف مراحل 
 .احلياة عوض السعي حنو حتصيل الشهادة فقط

املنافسة فيها عن طريق تفعيل دور املوارد البشرية و  تلعب إدارة اجلودة دورا مهما يف إجياد أسواق للجامعات - 
بالتايل و  يف العمل *إدارة يف إجياد أسواق لنشاطاهتم خارج اجلامعة باعتماد أسلوب سلسة اجلودةو  ن أساتذةم

 .21توفري مصادر جديدة لتمويل نشاطاهتم دون االعتماد عن املصادر احلكومية فقط
 خاتمة
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بشكل كبري يف ضعف العملية  التعليم املعتمدة يف اجلامعات اجلزائرية سامهتو  إن األمناط التقليدية للتسيري   
عدم االرتباط بني ختصصات و بفاعلية يف تنمية اجملتمع التعليمية بفعل عدم إسهام خمرجات التعليمو  الرتبوية

وارتفاع تكلفة التعليم يف ضعف مستوى املنتج التعليمي  يف املؤسسات التعليمية ، التعليم ومتطلبات سوق
د يف ظل التحديات املعاصرة اليت يواجهها التعليم العايل يف اجلزائر هو فقد  أصبح اخليار االسرتاتيجي الوحي

كلياته وفق و  اعتماد  أسلوب  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسساته، و تغري النمط التقليدي يف إدارته
خصائص هذا األسلوب باعتماد عددًا من األسس اليت من خالهلا ميكن تطويع مبادئ اجلودة و  متطلبات

واملتمثلة يف الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم ، شاملة مبا يناسب واقع التعليم اجلامعي يف اجلزائرال
وحتديد أهداف واضحة وحمددة للجامعة يشارك يف ، اجلامعي لدى مجيع املستويات اإلدارية والعلمية باجلامعة

 داف توجه مستقبلي يف املدى القريبصنعها مجيع العاملني كل على قدر إسهامه حبيث يكون هلذه األه
واستخدام مدخل املشكلة يف تنفيذ اجلودة والتغلب على املعطيات اليت تواجهها وتصميم الربامج ، البعيدو 

اختيار األساليب التعليمية املناسبة يف ضوء دراسة احتياجات ومتطلبات سوق و ،التعليمية واملناهج الدراسية
لربامج التعليمية لألقسام املختلفة على مدى سنوات الدراسة يف مرحليت التعليم وحتقيق التكامل بني ا، العمل

، تفعيلها يف خمتلف األنشطة التعليميةو  واالستخدام الرشيد لتكنولوجيا املعلومات، التعليم العايلو  الثانوي
والتدريب املتواصل ، املستمروتطبيق مبادئ التعليم ، وانفتاح اجلامعة على البيئة احمليطة مبؤسستها املختلفة

فجميع هذه العمليات ، واالعتماد على الرقابة الذاتية والتقومي العلمي، للعاملني على عمليات اجلودة الشاملة
 حتقق منتجو  من شأهنا أن تساهم يف حتسني مردود العملية التعليمية

 متطلبات التنمية احمللية والدولية. و  تعليمي معاصر يتوافق 
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ومشكالت الجامعة   LMDإصالح التعليم العالي الراهن 
 الجزائرية

 -سطيف –دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس 
 زرقان ليلى     

                                                                                                              2جامعة  سطيف 
  :الملخص  

املشكالت األربعة اليت تعرفها الدراسة احلالية بالتجربة األخرية إلصالح التعليم العايل يف ضوء  اهتمت
الكشف عن مدى  بهدفالتجهيز. وهذا و  اهلياكل، التأطري، التمويل، التحجيم :اجلامعة اجلزائرية وهي

اجلزائرية؛ مبعىن مدى  استجابة إجراءات وسياسات هذا اإلصالح اجلديد للمشكالت املذكورة أنفا للجامعة
ميدانيا مت اعتماد جمموعة  تحقيق هذا الهدفمسامهته يف احلد منها من خالل فلسفته اجلديدة. ومن أجل 

وزعت على عينة تكونت ، أسئلة مفتوحة .و سؤال مغلق 20من األدوات أمهها االستمارة اليت تكونت من 
قننة مع عدد من أطراف املرئيس قسم إضافة لعدد من املقابالت غري  20عمداء و 1فرد منهم  1.من 

ضرورة  - :أمهها النتائجالكمية للدراسة خلصت جلملة من و  املعاجلة الكيفيةو  األسرة اجلامعية. وبعد التحليل
 التغريات احلاصلة على خمتلف األصعدة حمليا ودوليا. و  وأمهية إصالح التعليم العايل متاشيا

خلصت الدراسة ألمهية الكثري من إجراءات هذا اإلصالح اليت من شأهنا املسامهة يف حل مشكالت   -
توفري اإلمكانيات و  املتابعة الفعلية هلذا اإلصالح مع التقييم املستمرو  اجلامعة اجلزائرية شرط أن يتم التطبيق

 الالزمة.
التوصيات يف ضوء هذه و  من املقرتحات ومنه حتقق الفرضية العامة بشكل جزئي. مما مسح بتقدمي عدد 

 النتائج.  
            Résumé:  

           Notre étude a accordé une attention particulière aux expériences menées en 

relation avec la dernière réforme de l’enseignement supérieur à la lumière des quatre 

problèmes recensés qui affectent l’université algérienne et qui sont: la massification, le 

financement, l’encadrement, les infrastructures et leurs équipements. 

Nous avons mené une enquête sur le terrain dont l’objectif est de dévoiler la fiabilité, 

l’efficacité et la pertinence des procédures envisagées par la réforme en vue de la 

résolution des problèmes posés. Autrement dit, Il s’agit de vérifier à quel point cette 

réforme a contribué à mettre fin aux contradictions constatées de la nouvelle 
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philosophie de la réforme. 

Pour mener à bien cette enquête nous avons privilégié un questionnaire qui comprend 

32 questions dont 28 fermées et 3 ouvertes distribuées à 34 enquêtés comprenant 6 

doyens de faculté et 28 chefs de département et des entretiens non directifs avec 

certains universitaires représentant la plupart des sensibilités à l’université. 

Après la collecte, l’analyse et l’interprétation des données quantitatives et qualitatives, 

nous avons abouti aux résultats suivants: 

 -Nécessité et obligation d’un réaménagement de l’enseignement supérieur 

conformément aux différents changements internes et externes ; 

 -Importance de la plupart des procédures qui pourraient contribuer à la 

solution des problèmes de l’université algérienne à condition que l’application, le suivi 

et l’évaluation des amendements soient effectifs et opérationnels sur le terrain. La 

réussite de cette réforme requiert des moyens conséquents. 

D’autre part, l’étude des données a confirmé la plupart des hypothèses formulées, ce 

qui m’a encouragé à suggérer certaines recommandations 
 :مقدمة

اليت طرأت على املستوى ، العلمية والتكنولوجية، السياسية، االجتماعية، نظرا للتحوالت والتغريات االقتصادية
فقد أدركت هذه الدول أن هناك تداخل كبري بني التعلم العايل ، الدويل بشكل عام والعريب بشكل خاص

، والبحث العلمي من جهة والتنمية من جهة أخرى. مما استدعى حصول حتول كبري يف رسالة التعليم العايل
أصبح مطلوبا منه مواكبة هذه املستنجدات ومواجهة التحديات والرهانات واستيعاهبا.فقد بات مطلوب  حيث

مبا حتتويه من مصادر ، من اجلامعات املسامهة يف حل املشكالت اليومية للمحيط واجملتمع يف شىت اجملاالت
وبذلك أصبح  العنصر البشري ، تغرياتالطاقة البشرية املميزة علميا والقادرة على التفاعل اجيابيا مع مجيع ال

 أداة فعالة للتغري والتنمية الشاملة.
هلذا فقد أخذت دول العامل املتقدم والنامي تتفحص أنظمتها الرتبوية حبثا عن مواقع اخللل واالضطراب. 

رها اجلديدة فتولدت قناعة مؤداها أن اجلامعة بصورهتا التقليدية مل تعد قادرة على االضطالع مبسؤوليتها وأدوا
اليت أفرزهتا املتغريات العاملية. وبالتايل على تلبية االحتياجات التنموية مما يستوجب مراجعة جذرية وشاملة 

 .لدجمها يف سياق هذه التحوالت
لقد قاد االعتقاد بأمهية الرتبية اليوم يف التنمية الشاملة إىل إعادة النظر يف واقع التعليم العايل يف اجلزائر       

خاصة يف هذه املرحلة وما يشهده العامل من حتوالت كربى يف جماالت العلم واملعرفة االقتصاد والسياسة...اخل 
إذ ، يواجهها واليت قد تتفاقم إن مل جتد عالجا مناسبا هلاإضافة إىل حجم التحديات واملشكالت اليت بات 

أضحت عملية تطوير التعليم العايل ضرورة ملحة يف ظل ما تشهده اجلامعة اجلزائرية من اخنفاض يف مستوى 
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مقابل االخنفاض يف عدد املؤطرين واهلياكل وما ، الكفاءة والنوعية واالزدياد املطرد لعدد الطلبة وكلفة اإلنفاق
احبها من اختالالت عديدة ومتشعبة على املستوى البيداغوجي والعلمي. هلذا عملت اجلزائر ومنذ ص

االستقالل على جتاوز النظام التعليمي املوروث وال سيما التعليم العايل من خالل إصالحات متعددة لتكييفه 
ألوىل يف ما اصطلح عليه يعيشه اليوم من إصالح جديد جتلت مرحلته ا مع الواقع ومستجدا ته وآخرها ما

الذي مشل هيكلة التعليم وحمتويات الربامج وطرق التوجيه والتقومي  (ماسرت دكتوراه، ليسانس) LMDبنظام 
واالنتقال وتسيري خمتلف اهليئات البيداغوجية بغية تصحيح خمتلف االختالالت من خالل خلق تالوم بني 

الوصول لتكوين نوعي وإعطاء معىن حقيقي ملفهومي األداء املتطلبات الشرعية لدميقراطية التعليم وضرورة 
ومسامهة فعالة ، وهذا ليكون للتعليم العايل وزنا ثقيال، واملناقشة كما جاء يف فلسفة وإجراءات هذا اإلصالح

يف التنمية. فجل مشاريعها تشهد حتوال يف التنويع االقتصادي والنمو املطرد السريع لرأس مال بشري يقود 
، التنمية ذلك أن التقدم االقتصادي ال ميكن أن يتحقق دون توفر القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة عمليات

وهذا ال يأيت إال من خالل تطوير التعليم العايل وإصالحه وفق نظرة شاملة لكل جوانبه ومكوناته. وضمن 
دى استجابته ومسامهته يف هذا املنظور جاءت الدراسة احلالية للكشف عن طبيعة هذا اإلصالح اجلديد وم

ومسايرهتا لعجلة التنمية وفق ما يعرفه العامل من ، حل مشكالت اجلامعة اجلزائرية للخروج هبا من األزمة
 وما يعرفه اجملتمع اجلزائري من حتوالت وخصوصيات جتعله ينسجم مع هذا النظام.، مستجدات ومتطلبات

  :مشكلة الدراسة -
وأداة فعالة للتحول االجتماعي ومدخال طبيعيا ألية ، كإسرتاتيجية قومية لكل الشعوبيتزايد االهتمام بالتعليم  

التاريخ يعكس ما و  فالواقع، تنمية.هلذا اعتنت معظم الدول بالنظم الرتبوية وعملت علي تطويرها وإصالحها
، ديةدعت لذلك أسباب اقتصا، ومستوياته عرفته هذه النظم من تغريات مشلت مجيع مراحل التعليم

هو ما يعرف اليوم بظاهرة اإلصالحات الرتبوية وتبين . وعلمية وتكنولوجية، ثقافية، سياسية، اجتماعية
مما استقطب اهتمام الباحثني واخلرباء ، اسرتاتيجيات تعليمية جديدة كظاهرة مميزة ملختلف السياسات الرتبوية

حيث تزايدت القناعة بأنه ال ميكن للجانب ، ةعلم االجتماع والسياس، واملهتمني يف جمال الرتبية االقتصاد
نظرا ، التعليمو  االقتصادي واالجتماعي أن يؤديا دورمها ويطورا جماالهتما بعيدا عن إصالح وتطوير قطاع الرتبية

 الرتباط هذا األخري حبركية اجملتمع.
كونه ،  تنمية اجملتمع وحتديثهويعد التعليم العايل يف نطاق السياسات الرتبوية الشاملة من األدوات األساسية ل

ويوفر الرؤية العلمية ملختلف ، والرصيد االسرتاتيجي الذي يغذيه مبختلف الكوادر البشرية، قمة اهلرم التعليمي
ويسهم يف نشر املعرفة وتطبيقها يف حل املشكالت من خالل البحوث والدراسات.إال انه ويف ظل ، القضايا

عرف عدة مشكالت دعت إلعادة إصالحه ، والتوجه حنو االقتصاد احلر، تطور العلوم واملعارف واملهن
 عالقتهو  حتديات توجب مراجعة فلسفتهو  يواجه مشكالتو  فالتعليم العايل واجه، للخروج به من أزمته
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 االجتماعيةو  التغريات احلاصلة على مستوى البين االقتصاديةو  معاجلة مشكالته حىت يتماشىو  ،باجملتمع
هو ما عرفته كثري من و  اخلصوصيات الثقافية لكل جمتمعو  لتحديات اجلديدة يف ضوء الظروف احملليةاو  الثقافيةو 

 جامعات دول العامل.
و اجلزائر كغريها من الدول النامية اليت شهدت منظومتها اجلامعية مجلة من اإلصالحات استجابة ملا كانت 

 ت تعانيه من مشكالت بعد خروجها من االستعمارما كانو ، سياسيةو  اقتصاديةو  تعرفه من تغريات اجتماعية
من أهم اإلصالحات اليت جاءت تلبية الحتياجات  0150فكان إصالح ، توجهها إلعادة تنظيم تعلمهاو 

 املوروثات االستعمارية.و  إعطاء صبغة جديدة للجامعة اجلزائرية للخروج هبا من دائرة التبعيةو ، البالد التنموية
رغم ما عرفه التعليم العايل و  كمي ملحوظ.إال انهو  هلا جتلي فيما عرفه من تطور نوعي فأعطى بذلك دفعا قويا

يف اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا من تطورات أدت لنتائج ملموسة خاصة من الناحية الكمية كارتفاع 
لك توسع الشبكة يشهد على ذ، و أعضاء هيئة التدريس، التخصصاتو  عدد الطلبة تنوع الفروع، عدد اهلياكل

عدد اخلرجيني يفوق ، طالب521.111التعدادات الطالبية ، والية 0.مؤسسة موزعة على  21اجلامعية 
إال أن منوا  2111سنة ملف إصالح التعليم العايل ، البحث العلميو  وزارة التعليم العايل)طالب.  511.11

مردود يته متثلت يف أربع مشكال و  سريعا كهذا طرح عدة اختالالت على مستوى نوعية التكوين
ويقصد به النمو املتزايد لعدد امللتحقني بالتعليم العايل سنويا مقارنة بعدد األساتذة  :مشكلة التحجيم:أساسية

تعين التكلفة أو املصاريف و :مشكلة التمويل .(بالتدفق الطاليب)وهو ما يعرف أيضا ، وإمكانيات االستيعاب
ضعف امليزانية املوجة للتعليم العايل والبحث العلمي  :العايل واملقصود هبذه املشكلة هنا هواجلارية على التعليم 

وانعدام مصادر جديدة للتمويل خبالف ، إضافة لسوء توزيعها، الدول املتقدمةو  مقارنة بباقي القطاعات
ة بعدد الطلبة سواء من ويقصد هبا نقص أعضاء هيئة التدريس وقلتهم مقارن :التمويل احلكومي.مشكلة التأطري

ونعين بذلك ما يتكون منه التعليم العايل من  :(البنية التحتية) :حيث الكمية أو النوعية.اهلياكل والتجهيز
، وما حتتويه من مقاعد بيداغوجية، وتوزيعها، ... مبختلف ختصصاهتا، إقامات كليات، جامعات ومعاهد
  خمابر، وجتهيزات ووسائل

غري ، و التغريات العميقة اليت تعرفها البالد على خمتلف املستوياتو  اجلزائرية ال تتالءم و هو ما جعل اجلامعة
 عوملة االقتصاد، التكنولوجياو  قادرة على االستجابة للتحديات الكربى اليت يفرضها التطور السريع للعلوم

ح وضع منظومة التعليم العايل أصب، االتصال. ويف سياق التكيف مع هذه التغريات والتحديات احمللية والعامليةو 
 يف دينامكية إصالحات جديدة أمر ال مناص منه.

بات من الضروري إعداد وتطبيق إصالح ، فعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية    
 مصحوبة بتحسني(د، م، ل)بـ  تتمثل مرحلته األويل يف وضع هيكلة جديدة للتعليم العايل عرفت، شامل

. 2111شرع يف تطبيقه بالعديد من اجلامعات اجلزائرية ابتداء من سنة  ، وتعديل خمتلف الربامج البيداغوجية
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 بعد سلسلة من اللقاءات تضمنت مجلة من األهداف واإلجراءات والسياسات على خمتلف املستويات

(Commission nationale de réforme des systèmes éducatifs ,2002). 
هذا املنظور تسعى الدراسة احلالية لدراسة وحتليل هذه اإلجراءات يف ضوء املشكالت املطروحة آنفا و ضمن 

منه . وللجامعة اجلزائرية للكشف عن مدى استجابة هذه األخرية هلذه املشكالت ومسامهتها يف احلد منها
 :يطرح التساؤل التايل

  ؟ملشكالت اجلامعة اجلزائرية (ل.م.د) هل تستجيب سياسات اإلصالح اجلديد للتعليم العايل -
يف احلد من مشكالت اجلامعة  (ل.م.د) هل ستساهم إجراءات اإلصالح اجلديد للتعليم العايل:مبعىن أخر

  :ويندرج ضمن هذا التساؤل أربع تساؤالت فرعية وهي ؟اجلزائرية
يف حل مشكلة التحجيم على مستوى  (ل.م.د) هل ستساهم اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم العايل -

 ؟اجلامعة اجلزائرية
يف حل مشكلة التمويل على مستوى  (ل.م.د) هل ستساهم اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم العايل -

 ؟اجلامعة اجلزائرية
ملشكلة التاطري على مستوى اجلامعة  (ل.م.د)هل تستجيب اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم العايل -

 ؟اجلزائرية
يف احلد من مشكلة اهلياكل والتجهيز  (ل.م.د) هل ستساهم السياسات التوجيهية إلصالح التعليم العايل - 

 ؟علي مستوي اجلامعة اجلزائرية
 :أهداف الدراسة -2

اإلصالح للمشكالت األربعة هتدف الدراسة احلالية للكشف عن مدى استجابة اإلجراءات اخلاصة هبذا 
من خالل آراء عمداء الكليات ورؤساء األقسام حول هذه اإلجراءات ومدى ، للجامعة اجلزائرية املذكور آنفا

مسامهتها يف حل هذه املشكالت واليت متت صياغتها من خالل الوثائق وامللفات اخلاصة بإصالح التعليم 
 عايل والبحث العلمي.العايل اجلديد الصادرة عن وزارة التعليم ال

 :التحديد اإلجرائي لمفاهيم البحث 1
هو عمليات وتدابري االنتقال بنظام تعليمي من وضعية تقليدية لوضعية حتمل  :التعريف اإلجرائي لإلصالح* 

وهو ما جيعلها ، وممارسات جديدة وعصرية، أساليب، مواصفات احلداثة مبفهومها الشامل من مناهج تقنيات
الثقافية مبا يستجيب حلاجات التحوالت املعرفية والتكنولوجية ، االجتماعية، بالقطاعات االقتصاديةمرتبطة 

 اليت تعرفها اجملتمعات املعاصرة.
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هو قمة اهلرم التعليمي وأعلى مستويات يتوج املراحل السابقة. يتم على  :م العالييالتعريف اإلجرائي للتعل* 
، أهدافه، له فلسفته، من أجل إعداد خمتلف اإلطارات األزمة للتنمية، ةمستوى املؤسسات اجلامعية املختلف

 بناؤه ومتطلباته.
اجلامعة مؤسسة تربوية يف قمة النظام التعليمي جتمع بني خمتلف التخصصات  :التعريف اإلجرائي للجامعة *

والتنمية يف كل امليادين. هلا هلا دور أساسي يف نشر املعرفة وتكوين خمتلف إطارات اليت حيتاجها اجملتمع للتطور 
 وأهدافها اليت تتوافق وأهداف اجملتمع وسياساته وما حيدث من مستجدات وتطورات.، بنائها وميزانيته

 :التاطير النظري للدراسة
 :اإلصالح التربوي/المحور األول-3   
عربيا منذ و  السياسي دولياوصناع القرار ، اهتمام رجاالت الرتبيةو  شغلت مسالة اإلصالح الرتبوي فكر   

عقود خلت  كرد فعل ملواجهة خمتلف املشكالت اليت واجهت األنظمة الرتبوية واجملتمع يف مراحل خمتلفة. 
، متطلبات التنميةو  وانطالقا من هذا أصبح اإلصالح  الرتبوي ضرورة ملحة  تفرضها متغريات العصر

وهلذا فان أي عملية إصالح ، تتزامن مع إصالح جمتمعيفاإلصالح الرتبوي مسالة اجتماعية ثقافية سياسية 
 :البد أن متر مبجموعة من اخلطوات واالسرتاجتيات وهي

وتشمل اختيار األشخاص الفنيني الذين يعدون اخلطة اإلصالحية إعدادا فنيا أوليا :مرحلة ما قبل العداد-0
 مسات خاصة.و  وفق معايري حمددة وصفات

مميزات هذه املرحلة معرفة األغراض اإلصالحية الن األهداف أو الغاية من أهم و من أهم :مرحلة اإلعداد-2
 كل ذلك عن طريق التقييم.و  الفعاليةو  ألهنا تضفي صفة الوعي والعمق واجلدة، شروط العملية اإلصالحية

فكلما ، يمالتقيو  النقدو  بعد إعداد اخلطة البد من عرضها على املواطنني إلخضاعها للمالحظة:مرحلة التبين-.
فان حتققت هذه الشروط  فان .النقد البناء كلما سهل تبنيها وجناحهاو  عرضت علىاالفراد ولقيت القبول

  5.ص، 0111، حممد منري مرسي .عملية التطبيق تكون سهلة
تعميمها يف ضوء ما كشف عنه التطبيق و  وهنا يشرع يف تطبيق اخلطة تدرجييا مع املتابعة :مرحلة التطبيق-1

 :ختتلف ولعل أبرزها هيو  وهلذا فان مصادر هذه  اإلصالحات تتعدد).1-.ص، 0105، عباس مدين (األويل
 من خالل ما تقدمه من اقرتاحات وممارسات واختيار هلا مع النقد والتقومي ملدى فعاليتها :البحوث الرتبوية *
 شروطهاو 
أساس ، و مشكالهتاو  األقرب إىل واقع العملية الرتبويةألهنم :املمارسون للعمل الرتبويو  املعلمون واملوجهون *

 جناحها.
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أمهيتها ميكن اعتبارها مصدرا هاما لإلصالح وذلك إن لدراسة املقارنة و  انطالقا من وظيفتها:* الرتبية املقارنة
التجارب تزودنا مبختلف و  اإلصالحو  جلوانب اإلصالح توقفنا علي االجتاهات العاملية املعاصرة يف التطوير

 العاملية.
متشابكة مما جيعلها جمال تبادل و  إن العلوم بطبيعتها متداخلة:املستحدثات واإلصالحات يف جماالت أخرى *

 ...2..20.ص0111حممد منري مرسي. ومنفعة خاصة يف عملية اإلصالح.
سنكتفي و  يف تصنيفهارغم اتفاق الباحثني على إن اإلصالح الرتبوي ميس كل جوانب الرتبية إال أهنم اختلفوا 

 :بالتصنيف التايل
 تطويرها و  اإلصالح  يف جمال البين الرتبوية 
 مضموهناو  اإلصالح  يف جمال حمتوى الرتبية 
  اإلصالح  يف جمال اإلدارة التعليمية والرتبوية 
 اإلصالح  يف جمال نشر التعليم لتحقيق املزيد من الدميقراطية 
 0..25.ص.011 .حممود عزت عبد املوجود اإلصالح يف جمال التعليم اجلامعي 
   :ومشكالت الجامعة الجزائرية  LMDنظام (إصالح التعليم العالي/المحور الثاني -2

متطلبات و  مرالتعليم العايل يف اجلزائر مبجموعة من التطورات ختللتها مجلة من اإلصالحات متاشيا         
وقد ، جامعة منوذجية تتماشى وخصوصيات اجملتمع اجلزائريمتغريات العصر من اجل الوصول إىل و  التنمية

حيث عاشت اجلامعة اجلزائرية يف هذه املرحلة جو 0151متثلت املرحلة األوىل فيما بعد االستقالل إىل غاية 
التبعية للنظام االستعماري سواء يف أشكاهلا الرتبوية أو يف مضامينها وأصبحت تعيش حالة و  من التململ

أما املرحلة الثانية وهي السبعينيات اليت ). 52ص، 0100حممد مدين توفيق (جملتمع اجلزائرياغرتاب عن ا
الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من أساليب التكوين  0150إصالح عرف بإصالح  شهدت أول

للربط بني اجلامعة تعديلها ملا يستجيب لواقع البالد واحتياجات التنمية من القوى البشرية  فقد جاء و  والربامج
أما يف  ..02.ص0111رابح تركي  لتكوين أكرب عدد ممكن من اإلطارات بأقل التكاليفو وسوق العمل

-05طالب سنة 011.111مرحلة الثمانينات فقد شهدت اجلامعة اجلزائرية تطورا كميا هائال يف عدد الطلبة 
إضافة إىل ، اليوم حتديا للجامعة اجلزائريةهي بداية  األزمة وظهور  مشكلة التحجيم  الذي يشكل و 00

مما دعا الوزارة إىل اعتماد ، ظهور ظاهرة بطالة  اخلرجيني وقد اتسمت العالقة بني اجلامعة واحمليط بالفتور
معتمدة على احتياجات  2111مشروع اخلارطة اجلامعية  من أجل التخطيط للتعليم العايل آلفاق سنة 

.كما شهدت مرحلة التسعينيات انفجارا معرفيا هائال يف 11ص– 0112بوفلجة غياث  االقتصاد الوطين
االجتماعية مع تغيري يف و  مقابل اضطرابات سياسية يف اجلزائر انعكست على خمتلف اجلوانب االقتصادية

إدخال تعديالت على و  مما دفع باملنظومة اجلامعية إلعادة النظر يف سياسات التكوين، توجهات السوق
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ظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام التكوين و  بذل جمهودات يف سبيل إعداد األساتذة اجلامعينيو  الربامج
على الرغم مما عرفه التعليم العايل يف اجلزائر و  .يف هذه املراحل (15.10ص..211ابر هيم توهامي )  اجلامعي

 بني الربامج والتوجهات التكوينيةإصالحات استهدفت تقومي االعوجاج وحتقيق التكامل و  من تطورات
التنموية إال أن هذه اإلصالحات  شخصت يف كثري من األحيان بالفاشلة من طرف كثري من الدارسني و

اجملتهدين يف هذا اجملال ألهنا مل تستجب الحتياجات اجملتمع اجلزائري لبعدها عن واقع اجلامعة اجلزائرية 
خاصة ما تعلق بنوعيه التكوين ألهنا كرست طوال ،  يف تطبيقهاإضافة لعدم تكيفها والتقصري، ومشكالهتا

زد إىل ذلك ارتفاع عدد اخلرجيني والبطالني األمر الذي جنم عنه ، هذه السنني مبدأ الكم على حساب الكيف
غريها من . والتمويلو  ضعف يف طاقات االستيعاب، النوعية، أيضا نقص يف التأطري سواء من حيث الكمية

لظواهر أعمق تشكل يف جوهرها عدد من املشكالت املهمة اليت تواجهها اجلامعة اجلزائرية اليوم اليت املؤشرات 
 :ميكن حتديدها يف

ويعكس لنا ، تشكل مشكلة التحجيم حتديا خميفا للجامعة اجلزائرية منذ الثمانينات :مشكلة التحجيم- 3
لعدد إىل مليون طالب حسب وزارة التعليم حيث يصل ا، هذا التدفق األرقام املسجلة يف كل دخول جامعي

 :العايل والبث العلمي ويرتبط هذا املشكل حسب خمتلف املصادر مبجموعة من العوامل نوجزها فيما يلي
 .مبدأ تساوي فرص االلتحاق بالتعليم العايل *
 الثانوية.النمو الدميغرايف الذي تشهده اجلزائر وتوسع عددا مللتحقني باألطوار االبتدائية  *
 .زيادة حاجات اجملتمع لليد العاملة املؤهلة ملسايرة املستجدات االقتصادية ومتطلبات سوق العمل *

* الطلب املتزايد علي التعليم العايل نتيجة الوعي الثقايف والعتبارات اقتصادية واجتماعية تربط بتحسني 
 شبح البطالة.الدخل واملستوي املهين يف إطار احلراك االجتماعي ومواجهة 

 .مركزية التوجيه والتقومي. والعوامل املرتبطة بسياسات القبول والتقومي *
 إمهال النوعية بسبب نقص املوارد التمويلية واملؤطرين واهلياكل . وجمانية التعليم العايل *
                                                      .مشكالت اإلعادة والتسرب والتحويل *

Sakhri.1999.p73,CNRSE.2001,p396,Bouzid Nabil 2002.p190) (Omar 

تفاقم هذه املشكلة اليت اجنرت عنها مشكالت أخرى أعاقت تطور التعليم إىل كل هذه العوامل أدت     
 :العايل وارتبطت

ميزانية ، البيداغوجية واهلياكلبزيادة احلاجة للتمويل ملواجهة الزيادة املطردة يف عدد الطلبة من حيث املقاعد  *
 التأطري.، التسيري البحث العلمي

جند أيضا مشكلة اإلطارات الالزمة كما وكيفا. وهنا نسجل ضعفا يف هذا اجلانب اضطر اجلامعة لتوظيف   
 بعيدا عن املقاييس املوضوعية والعلمية. ..عمال إدارة، أساتذة
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معروفة يف اجملتمع اجلزائري نتيجة ضعف الشهادات وقلة املناصب زيادة بطالة اخلرجني اليت أصبحت ظاهرة  *
 .املفتوحة

 نقص الفعالية واحلافز عند الطلبة واألساتذة. *
 إمهال البحث العلمي.  *
 واستثمار أحسن لقدراهتم وحتسني تكوينهم.، هجرة األدمغة حبثا عن وضع أفضل *

اليت جنمت عن االهتمام بالتوسع الكي علي حساب  يعد إمهال نوعية التكوين من النتائج املهمةو     
الكيف خاصة يف ظل تسارع املعارف والعلوم. ومما هو متعارف عليه يف ميدان الرتبية أن العالقة عكسية بني 

 .(02ص، .011، خراط رشيد) العكس صحيح.و  عدد الطلبة واملردود الرتبوي فهو ينخفض بارتفاع العدد
وهو ما دعا إىل إعاة النظر يف التعليم العايل ، إن اجلامعة اجلزائرية تواجه اليوم صعوبة استيعاب هذا التدفق  

 .؟هلذه املشكلة -ل.م.د -فهل تستجيب إجراءات اإلصالح اجلديد لنظام، وإصالحه
، والغربية وتعد من املشكالت املطروحة بقوة لدى كثري من الدول العربية :مشكلة صعوبات التمويل-2

فقطاع حساس كقطاع التعليم العايل حيتاج إىل ميزانية كبرية وتسيري عقالين وتوزيع عادل خاصة وأنه يعتمد 
علي التمويل احلكومي.إال انه يف اجلزائر رغم ماختصصه من ميزانيتها للتعليم العايل إال أن هذه الزيادة يضعف 

خاصة ما ، يف وتضخم األسعار ومتطلبات جودة التعليم العايلتأثريها بسبب زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكال
تعلق بالبحث العلمي واألجور مما يضعف دورا البحث العلمي يف دعم ومتويل التعليم العايل الذي يعد يف  

 :جتمع  خمتلف املصادر علي أن هذا املشكل يعود إىل. وكثري من الدول من أهم مصادر التمويل
 قالين واستعمال املوارد املادية والبشرية املتوفرة بفعالية.مشكلة التسيري الالع *
تنامي احلاجة للموارد احمللية لتمويل التعليم العايل بسبب املنافسة من خمتف القطاعات مبعىن زيادة احلاجة  *

 للموارد املالية احلكومية من القطاعات األخرى.
 الوطنية والعاملية للبحث عن مصادر جديدة للتمويل.نقص تفتح اجلامعة علي اجملتمع والبيئة االقتصادية  *
 .بعد البحوث العلمية عن اجملتمع وعدم ارتباطها مبشكالت التنمية *
 .غياب سياسة تدعم مشاركة الطالب يف نفقات التعليمو  جمانية التعليم *
 تزايد عدد الطلبة أدي لصعوبات مالية وال توازن. *
 .عليم العايلتناقص الدعم احلكومي لقطاع الت *

(Bouzid Nabil.2002.p187,Bouzid Nabil.2003p205.206.) 

هتديدا كبريا للتعليم العايل وتطوره  فاإليداعات املالية ال تسمح  ىمما الشك فيه أن مشكل التمويل أضحو   
البحث و  وهو ما خلق عدة إختالالت وحتديات أضعفت التكوين، بالوقوف  يف وجه هذا الطب املتزايد

مما شكل ضغطا ، ولعل من أبزرها نقص اهلياكل وبروز ظاهرة االكتظاظ  داخل األقسام واملدرجات، العلمي
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أضف إىل ذلك نقص الوسائل والتجهيزات العصرية املسايرة للمستجدات  ، كبريا علي الطالب واألستاذ
غري العادل هلا بني اجلامعات كما أن التوزيع .خاصة يف ظل التطور اهلائل للمعارف والعلوم والتكنولوجيات

 البحث اجليد. و  خلق تباينا كبريا يف املستويات واإلمكانات الالزمة للتكوين
يعرف عامل اليوم بالتطورات السريعة واملبتكرات اليت يعجز اإلنسان عن مالحقتها باألعداد  :مشكلة التاطير1

حقة هذا العصر وإعداد أجيال قادرة على املشاركة ومن مثة فال بد من مال، اهلائلة للملتحقني بالتعليم العايل
وهذا يعين أننا حباجة إىل أستاذ جامعي ميتلك العديد من الكفايات واملؤهالت ليكون باحثا ، فيه وتطويره

لكن املالحظ اليوم يف اجلزائر ورغم ما عرفه التعليم العايل من  .)22.ص.011أمحد حسني اللقاين.) .ومدرسا
االستقالل إىل يومنا هذا إال انه يتجلي النقص الكبري يف عدد املؤطرين خاصة يف املراتب العليا  تطور منذ 

طالب لكل أستاذ   121إذ جند مثال أن عدد الطلبة وصل إىل حوايل ، مقارنة بعدد الطلبة وباملعدالت العاملية
بينما يصل  -سطيف -سطالب يف جامعة فرحات عبا 101.1ووصل إيل  2111- 0111تعليم عايل سنة  

 .(0.5-21.ص 21احلولية اإلحصائية رقم ) ..طالب لكل أستاذ تعليم عايل.22املعدل العاملي 
إال أننا نواجه ، إن مشكل التاطري يرهن البحث العلمي الذي يعد الوظيفة األساسية للجامعة بعد التكوين   

 2112هو أن عدد األساتذة الدائمني وحسب اللجنة الوطنية إلصالح النظام الرتبوي سنة و اليوم حتديا خميفا
 2.يف حني أننا حباجة ، استاذ مؤقت ومشارك021، يف صف املاجستري 2210، ألف أستاذ 05.215هو 

املعتربة خاصة يف ظل التوزيع غري العادل للكفاءات رغم الزيادة  .CNRSE.2002, p235)) ألف أستاذ دائم
 :أستاذ ويرتبط هذا املشكل بعدة عوامل ومؤشرات نوجزها فيما يلي 22.221بـ  املقدرة 2112-2111 يف سنة

مما نتج عنه أعداد هائلة من امللتحقني بالتعليم العايل ال تتناسب وعدد ، التوسع الكبري يف التعليم العايل *
 .املؤطرين

 وعدم وجود برامج تدريبية لألستاذ اجلامعي.، الدراسات العليانقص التأهيل العلمي والبيداغوجي لطلبة  *
 سوء الظروف املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي مع غياب احلوافز. *
 سياسات توظيف غري واضحة. *
 معايري غري واضحة ومعقدة يف الرتقية. *
 لباحثني.تراجع اإلمكانات البحثية بفعل سياسات احلد من اإلنفاق وعدم استقاللية ا *
 ) 010.ص2111عمار عماري.سنة، ليلى قطاف) ضف الدافع إلجراء البحوث لعدم وجود مستفيدين. *

 *التاخريف رجوع األساتذة املكونني باخلارج مع هجرة الكفاءات العالية.
 *ضعف التكوين يف الدراسات العليا. 

 :مشكلة الهياكل والتجهيز 0
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، املالية للتعليم العايل من العوامل الرئيسية لنقص ضبط اهلياكل والتجهيزيعترب تزايد عدد الطلبة والصعوبات 
فقد أصبحت ظاهرة االكتظاظ هي السمة املالزم لكل اجلامعات اجلزائرية رغم الزيادة املالحظة يف الكثري من 

ورغم ذلك فهي ال تفي حباجات الطلب املتزايدة سنويا واليت ترجع النعدام التخطيط ، اجلامعات
واإلسرتاتيجيات اجلادة.إضافة هلذا جند نقصا يف التجهيزات والوسائل احلديثة اليت تعد اليوم األداة الرئيسية 

هذا مع نقص املراجع خاصة احلديثة ، وربط ما هو نظري مبا هو تطبيقي، الكتساب املعارف واللحاق بالركب
اخلدمات اجلامعية مما ال يسمح بالتكوين  إضافة لتدين، منها وقاعات االنرتنت وان وجدت فسمتها االكتظاظ

الذي تزامن مع (2112-2111) خاصة يف الدخول اجلامعي، (11.15ص2111حممد بوعشة سنة) اجليد
 511111حيث شهدت اجلامعة اجلزائرية نقصا يف املقاعد البيداغوجية وصعوبة التأطري، اإلصالح اجلديد
وزارة التعليم العايل والبحث ) طالب 211.111 :ـأستاذ مع تدفق قدر ب 22.11 :ـطالب يؤطرون ب

وأي نوع نصبوا  ؟أمام هذه املعطيات الراهنة والشواهد نتساءل أي تكوين نريد من جامعتنا، (2111العلمي
 .؟وأي منتوج ننتظره ؟إىل تكوينه

 LMDيف إطار اإلرادة الساعية لتحسني املردود اجلامعي والنهوض هبذا القطاع جاء اإلصالح اجلديد و   
طرق التقومي والتوجيه واالنتقال وتسيري خمتلف و والذي تضمن هيكلة جديدة للتعليم العايل وحمتويات الربامج

 :ميكن حتديد مالحمه يفو املهيآت البيداغوجية
 مع االستجابة للطلب علي التعليم العايل. .ضمان تكوين نوعي وفعال *
  .حتقيق تالؤم وتفاعل مع احمليط االقتصادي واالجتماعي عن طريق التفكري يف ميكانيزمات مرنة لالتصال *
 تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع احلرف واملهن. *
 .تعزيز القيم الثقافية لرسالة اجلامعة كوهنا أداة ملواكبة التطور *
 االنفتاح علي التطور العاملي علميا وتكنولوجيا.  *
 خلق تبادل يف إطار التعاون الدويل بني اجلامعات ومراكزالبحوت.  *
مراحل تكوينية تتوج .ترسيخ أسس تسيري ترتكز علي التشاور واملشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على  *

 بشهادة جامعية كما يلي
     .سنوات تتوج بشهادة ليسانس .يا +شهادة الباكالور  :مرحلة أوىل -
 سنوات تتوج بشهادة املاجستري. 2شهادة الباكالوريا+ :مرحلة ثانية -
 .2111سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه ملف إصالح التعلم العايل 0شهادة الباكالوريا+ :مرحلة ثالثة -
اهلامة واحليوية يف خمتلف القطاعات فإن مسألة اإلصالح تعد اليوم من املوضوعات ، تأسيسا على ما سبقو  

والتعليم العايل كغريه من القاطعات ، استجابة ملا يعرفه العامل من تغريات ومستجدات على خمتلف األصعدة
فهو أكثر من جمرد فضاء للتعليم بل هو املفتاح الرمسي للرفاهية والتنمية من خالل ، احلساسة للنمو االقتصادي
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وهلذا فاجلامعة اجلزائرية مطالبة ويف كل مرحلة مبواجهة ضغوطات وحتديات ، وارد البشريةاالستثمار األمثل يف امل
فلسفتها مبا يتوافق والتحوالت الدولية واحمللية ، العوملة واإلنفجاراملعريف من خالل مراجعة أهدافها وبراجمها

تماعي دويل وحملي نابع من ألن اإلصالح عملية متكاملة ونتاج لتغريات وحراك اج، واخلصوصيات اجملتمعية
 ؟.فهل يستجيب اإلصالح اجلديد ملشكالت اجلامعة اجلزائرية، وما تعرفه من مشكالت، واقع هذه التنظيمات

   :الجانب الميداني -ثانيا
ونظرا لطبيعة هذه الدراسة االستطالعية ، إىل حمورين يتعلق األول باإلجراءات املنهجية للدراسة قسم   

 :اعتماد الوصفية فقد مت
  .لتتبع وحتليل ونقد ألهم التطورات واإلصالحات اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية  :المنهج التاريخي -0
مت استخدامه الستطالع آراء عمداء الكليات ورؤساء األقسام النهائية جبامعة سطيف  :المنهج الوصفي -2

ومناقشة حتليل ، حول إجرءات اإلصالح اجلديد ومدى مسامهتها يف حل املشكالت األربعة للجامعة اجلزائرية
 هذه اآلراء يف ضوء ما متت صياغته من فرضيات ودراسات سابقة.

حيث مت  -سطيف –متثلت يف عمداء الكليات ورؤساء األقسام جبامعة فرحات عباس   :عينة الدراسة-1
 (رئيس قسم 20و عمداء 1)فرد وهم   1.اعتماد طريقة املسح الشامل لكل وحدات البحث وعددهم 

إضافة ، بصفتهم إداريني وبالتايل مسؤولني على خمتلف الكليات واألقسام ومشرفني على تطبيق هذا اإلصالح
 لكوهنم أساتذة ولديهم خربة وإطالع على واقع اجلامعية اجلزائرية ومشكالهتا.

اليت متت صياغتها بعد ، مت اعتماد االستمارة كأداة رئيسية جلمع البيانات واملعلومات :أدوات الدراسة-1
اصة خاصة ما تعلق بالوثائق والسجالت وامللفات الرمسية اخل، حتليل الرتاث النظري والعلمي للدراسة

مت التحقق من ، حماور 2تكونت من ، باإلصالح اجلديد والصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وهبدف ، االختبار امليداين. وللحصول على معلومات أكثر تنوعصدق المحكمين  :صدقها بطريقتني ومها

أفراد وكل فرد ميثل طرف من  2مجع آراء خمتلف أطراف األسرة اجلامعية قمنا مبجموعة من املقابالت مع 
 األسرة اجلامعية.

، فقد مت فيه عرض ومناقشة وحتليل نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات والدراسات املشاهبة :أما المحور الثاني
مناقشة نتائج كل فرضية على حدى وتفسري أهم النتائج احملصل و  حيث مت من خالل هذا العنصر عرض

 مث عرضا مفصال ألهم النتائج املتوصل يف الدراسة النهائية.، الدراسات السابقةومقارنتها بنتائج ، عليها
 :عرض النتائج-1

، بندا موزعة على أربع حماور يربط كل حمور بني إجراءات اإلصالح اجلديد 20تشمل صحيفة االستمارة على 
 التجهيز.و  اهلياكل، التمويل التأطري، وكل مشكلة من مشكالت اجلامعة اجلزائرية وهي مشكلة التحجيم
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على بنود االستمارة حسب  (ورؤساء األقسام، عمداء الكليات) املبحوثنيوفيما يلي عرضا حتليليا إلجابات 
 مناقشة الفرضيات األربعة للدراسة. و  احملاور

مدى مساهمة إجراءات اإلصالح الجديد في حل مشكلة التحجيم على مستوى الجامعة  :I المحور
 .الجزائرية

 .بيانالمحور األول لالست يمثل التكرارات والنسب المأوية الستجابات أفراد العينة علي كل  بنود  (3)جدول رقم-

 الفقرة الرقم
 ت نعم
 % ت % ت

 2..5 21 2.01 01 مدى مسامهة اهليكلة اجلديدة للتعليم العايل يف التكفل بالتدفق الطاليب. 0
 1.11 00 0.10 .2 اجلامعية يف التخفيف من مشكلة التحجيم. مدى مسامهة إجراء مراجعة الرزنامة 2
 1.10 02 0.10 22 مدى مسامهة سياسات القبول للنظام اجلديد يف احلد من مشكلة التحجيم. .
 2.11 10 1.22 21 مدى مسامهة سياسات التوجيه للنظام اجلديد يف احلد من مشكلة الرسوب. 1
 15.. 01 0.02 21 للنظام اجلديد يف احلد من مشكلة احلبس.مدى مسامهة سياسات التوجيه  2
 1.10 02 0.10 22 مدى مسامهة سياسات التقييم للنظام اجلديد يف احلد من ظاهرة الرسوب. 1
 15.. 01 0.02 21 مدى مسامهة سياسات التقييم للنظام اجلديد يف احلد من ظاهرة احلبس. 5

0 
يف  (التعليم املفتوح، التعليم عن بعد)مدى مسامهة خلق مناذج حديثة يف التكوين 

 1.10 02 0.10 22 التكفل مبشكلة التحجيم.

 1.11. 12 11.10 055 %011 اجملموع

جابات املبحوثني على بنود احملور األول من االستبيان أن إالذي يكشف عن  (1)يوضح اجلدول رقم 
كأكرب نسبة  %2..5حيث جند نسبة ، بالسلب %1.11.من أفراد العينة أجابوا باإلجياب مقابل  11.10%

يف حني مل تزد نسبة الذين ، ممن يرون أن اهليكلة اجلديدة للتعليم العايل لن تساهم يف التكفل بالتدفق الطاليب
فاع نسبة املوافقني على باقي وتشري النتائج املتبقية إىل ارت حسب بيانات اجلدول. %2.01يرون العكس عن 

فيما خيص سياسات التوجيه  %1.22بأكرب نسبة من املوافقة  (1)إذ حيظى البند رقم ، بنسب متفاوتةو  البنود
نسب متقاربة لكل بند  و  مث تليها باقي البنود، للنظام اجلديد واليت تعطي للطالب حرية اختيار مساره التكويين

فيما خيص  (2)بالنسبة للبند  %0.10، واملتعلقة بسياسات التقييم (2، 5)بالنسبة للبند  %0.02 :كالتايل
عالقتها و  التقييمو  فيما خيص سياسات القبول (.، 1، 0)بالنسبة للبند  %0.10، مراجعة الرزنامة اجلامعية

هذا مقابل نسب تراوحت بني . واإلعادة املتكررة وإحداث مناذج جديدة للتكوينو  بظاهريت الرسوب
مما يدل على أمهية  (.، 2، 1، 0، 2، 5، 1)بالسلب بالنسبة للبنود  (2.11%، 15%..، 1.11%، 1.10%)

رغم وجود اختالف يف استجابات املبحوثني خاصة بني ، هذه اإلجراءات يف جتاوز مشكلة التحجيم
الكليات يف كذا بالنسبة لشروع بعض و  وقد يعود هذا لدرجة معاناة كل كلية من هذه املشكلة، الكليات
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احملور األول جابات أفراد العينة على بنود وهذا ما أكده حساب الفروق اإلحصائية إل تطبيق هذا اإلصالح.
  .حسب متغري الوظيفة والكليةلالستبيان 
مساهمة إجراءات اإلصالح الجديد للتعليم العالي في حل مشكلة التمويل على مدى  :IIالمحور 

 مستوى الجامعة الجزائرية.
 بيانلالست IIبنود احملور كل جابات أفراد العينة على  ميثل التكرارات والنسب املأوية الست (2)جدول رقم -

 ال نعم الفقرة الرقم
 % ت % ت

0 
مدى مسامهة إجراء فتح التعاون بني مؤسسات التكوين واإلنتاج يف خلق مصادر 

 0.01 . 1..00 0. جديدة للتمويل.

 .0.0 2 01.11 21 خمتلف القطاعات يف فتح اجملال لتمويلها.و  االتفاق بني اجلامعةمدى مسامهة عقود  2

. 
يف احلد من مشكلة  (LMD)مدى مسامهة املسار التكويين لإلصالح اجلديد 

 1.10 00 2.00 01 التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية.

1 
التمويل على مستوى مدى مسامهة استقاللية املؤسسات اجلامعية يف حل مشكلة 

 1.11 00 0.12 .2 اجلامعة اجلزائرية.

2 
مدى مسامهة مشروع اجلامعة يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة 

 0.15 1 00.12 1. اجلزائرية.

1 
مدى مسامهة إجراء فتح التخصصات املهنية يف جعل اجلامعة مركزا منتجا وجذابا 

 .1.5 2 00.51 2. ملختلف القطاعات.

 / 1 02.21 1. مدى مسامهة املخابر الدولية القائمة على الشراكة يف دعم اجلامعة اجلزائرية. 5
 15.. 01 0.02 21 مدى مسامهة التعاون الدويل يف جعل اجلامعة اجلزائرية متول نفسها بنفسها. 0

 01.12 .2 01.10 201 %011 اجملموع

إىل أن أغلب بنود أو فقرات احملور الثاين من االستبيان قد حظيت بنسبة كبرية من  (00)يشري اجلدول رقم 
ممن أجابوا بنعم مقابل  %01.10حيث جند وحسب جمموع التكرارات أن نسبة ، املوافقة من طرف املبحوثني

مع حول مسامهة هذه اإلجراءات يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية ، بال 01.12%
املتعلق بإجراء خمابر دولية قائمة على و  (5)إذ جند البند رقم ، اختالف طفيف يف هذه النسب بني كل بند
اإلجراء املتعلق بفتح التعاون بني و  (0)مث البند رقم ، %02.21 الشراكة سيدعم اجلامعة اجلزائرية وذلك بنسبة

فيما خيص إجراء فتح ختصصات مهنية  (2)مع البند رقم ، %1..00مؤسسات التكوين واإلنتاج بنسبة 
إضافة إىل ، من املوافقة %00.51جلذب خمتلف القطاعات للجامعة وجعلها إنتاجية واستثمارية وذلك بنسبة 

الذي يعود على اجلامعة بالفائدة وتبادل و  خمتلف القطاعاتو  اإلجراء املتعلق بعقد االتفاقيات بني اجلامعة
اخلاص بإجراء فتح  (0)تليها بقية البنود بنسب أقل مثل البند رقم ، (2)للبند رقم  %01.11املنافع بنسبة 

حول إجراء منح  (1)مث البند رقم ، %0.02التعاون الدويل ومسامهته يف متويل اجلامعة اجلزائرية بنسبة 
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بنسبة  (.)أخريا البند رقم ، و%0.12االستقاللية للمؤسسات اجلامعية ودوره يف حل مشكلة التمويل بنسبة 
يف التخفيف من مشكلة التمويل أما بالنسبة  (LMD)فيما خيص مسامهة املسار التكويين اجلديد ، 2.00%

 (.، 1)بالنسبة للبند رقم  %1.15مث  %1.10بـ  فقد قدرت أعلى نسبة، للمبحوثني الذين أجابوا بالسلب
وبنسب ، التخفيف من مشكلة التمويل وكذا إجراء منح االستقالليةومسامهته يف ، املتعلق باملسار التكويينو 

يف حني  (%.1.5، %0.01، %.0.0، %0.15، %15..)، (0، 2، 2، 0، 1)ضعيفة بالنسبة للبنود املتبقية 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن أغلبية أفراد العينة يوافقون على ، بأية نسبة (5)مل حيظى البند رقم 

 احمليط احملليو  اإلجراءات ومسامهتها يف جتاوز مشكلة التمويل خاصة ما تعلق بفتح التعاون بني اجلامعةهذه 
 الدويل.و  اإلقليميو 

 وهذا ما أكده حساب الفروق بالنسبة للمحور الثاين 
مساهمة إجراءات اإلصالح الجديد في حل مشكلة التأطير على مستوى الجامعة  مدى :IIIالمحور 

 الجزائرية.
 .بيانعلى كل بنود المحور الثالث لالست أفراد العينةالنسب المأوية الستجابات و  التكراراتيمثل  (32)جدول رقم -

 الفقرة الرقم
 ال نعم
 % ت % ت

 1.12 00 1.11 .2 مدى مسامهة خمطط تكوين املكونني يف التخفيف من مشكلة التأطري. 0
 2.01 2 02.00 21 مدى احلياة يف التخفيف من مشكلة التأطري.مدى مسامهة سياسة التكوين  2
مدى مسامهة اإلجراءات التحفيزية جلذب األساتذة املقيمني باخلارج يف حل مشكلة  .

 التأطري.
02 1..1 01 5.10 

مدى مسامهة مشاركة اإلطارات غري األكادميية يف العملية التعليمية يف احلد من  1
 مشكلة التأطري.

25 00..1 5 2.11 
يف التخفيف  (عرب االنرتنت...، التعليم عن بعد)مدى مسامهة مناذج التكوين احلديثة  2

 .(من مشكلة التأطري
2. 1.11 00 1.12 

 2.11 5 1..00 25 مدى مسامهة إجراء فتح مدارس للدكتوراه يف حتسني نوعية التأطري. 1
 1.01 2 11..0 2. مشكلة التأطري. مدى مسامهة إجراء إنشاء جامعات خمتلطة يف احلد من 5

 21.11 12 12..5 051 %011 اجملموع

حاولت الدراسة من خالل هذا احملور التعرف على رأي املبحوثني من اإلجراءات املتعلقة مبشكلة التأطري 
ويف ضوء بعض املتغريات اليت طرحتها  ومدى مسامهتها يف حل هذه املشكلة على مستوى اجلامعة اجلزائرية.

جابات عينة الدراسة تعكس أمهية هذه املتغريات حسب أولويتها. إجاءت ، الدراسة للكشف عن هذا اهلدف
من عينة الدراسة ممن أجابوا  %12..5إذ جند أن نسبة  :على النحو التايل (01)وكما يشري لذلك اجلدول رقم 

فيأخذ ، ختتلف النسبة من بند آلخرحيث ، بالسلب %21.11باإلجياب على كامل بنود احملور الثالث مقابل 
الذي يرى من خالله  (2)مث البند رقم  %11..0املتعلق بإجراء إنشاء جامعات خمتلطة بنسبة و  (5)البند رقم 

، %02.00املبحوثني أن سياسات التكوين مدى احلياة من شأهنا املسامهة يف حل مشكلة التأطري وهذا بنسبة 
فيما خيص مشاركة اإلطارات غري األكادميية يف التأطري وإجراء فتح  %1..00بنسبة  (1، 2)مع البند رقم 
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وخلق مناذج ، خمطط تكوين املكوننيبـ  املتعلقني %1.11بنسبة  (0، 2)تليها البنود رقم ، مدارس للدكتوراه
اخلاص باإلجراءات التحفيزية جلذب األساتذة املقيمني باخلارج بنسبة  (.)حديثة للتكوين وأخريا البند رقم 

اليت كانت ضعيفة حيث جند أكرب و  كذلك هو احلال بالنسبة للمجيبني بالسلب اختلفت النسب %...1
لكل من البند  %2.11مث ، (0، 2)لكل من البند رقم  %1.12، و(.)بالنسبة للبند رقم  %5.10نسبة هي 

. وهي مؤشرات إحصائية تعكس موافقة أغلبية أفراد %1.01بنسبة  (5)ويف األخري البند رقم  (1، 1، 2)
هو . ورغم االختالف يف درجة االتفاق أو الرفض، العينة على مسامهة هذه اإلجراءات يف حل مشكلة التأطري

 ما أكده حساب الفروق
 .بيانبنود المحور الرابع لالست علي كلستجابات أفراد العينة يمثل التكرارات والنسب المأوية ال (35)جدول رقم 

 الفقرة الرقم
 ال نعم

 % ت % ت
 1.01 21 1.01 01 مدى مسامهة ما مت إنشاؤه من هياكل يف التكفل بالطلب على التعليم العايل. 0
على مستوى  مدى تغطية املكتبات املتواجدة الحتياجات الطلبة واألساتذة الباحثني 2

 جامعتكم كمثال.
1 0.11 .1 01.51 

 0..1 01 2..5 02 مدى استيعاب املقاعد البيداغوجية للتدفقات الطالبية على مستوى جامعة سطيف. .
مدى استجابة ما تتوفر عليه جامعة سطيف من أجهزة لإلعالم اآليل واالنرتنت  1

 األساتذة الباحثني.و  الحتياجات الطلبة
1 2.11 20 0..52 

 01.05 .. 1.11 0 جتهيزات لضمان تكوين نوعي.و  مدى استجابة ما حتتويه جامعة سطيف من خمابر 2
 0.11 1 01.15 1. التجهيزات.و  مدى احلاجة إىل حتسني قدرات املسئولني يف تسيري اهلياكل 1

 12.11 0.1 1.11. 51 %011 اجملموع

إىل رأي عينة البحث حول مدى مسامهة السياسات التوجيهية لإلصالح اجلديد يف  (05)يشري اجلدول رقم 
 :جابتهم على النحو التايلإالتجهيز.فجاءت و  حل مشكلة اهلياكل

حيث جند أن أكرب نسبة ، وتتوزع هذه النسب على عدد البنود، بنعم %1.11.بال مقابل  %12.11أجاب 
مث البند رقم ، التجهيزات لضمان تكوين نوعيو  فيما خيص كفاية املخابر (2)حيظى هبا البند رقم  01.05%

 %52..0، الباحثنيو  األساتذة، املتعلق مبدى تغطية املكتبات الحتياجات الطلبةو %01.51بنسبة  (2)
 األساتذةو  االنرتنت الحتياجات الطلبةو  اخلاص مبدى استجابة أجهزة اإلعالم اآليلو  (1) بالنسبة للبند رقم

فيما خيص املقاعد البيداغوجية ومدى استجابتها للتدفقات الطالبية  (.)بالنسبة للبند رقم %0..1، الباحثنيو 
 %1.01املتعلق مبدى تكفل ما مت إنشاؤه من هياكل بالطلب على التعليم العايل بنسبة  (0)وقبلها البند رقم 

.مث (1) للبند رقم %01.15وهذا مقابل نسب ضعيفة على التوايل  %0.11وهي  (1)وبأقل نسبة للبند رقم
 %1.11، (2)للبند رقم  %0.11 (1)للبند رقم  %2.11، (1) للبند رقم %1.01، (.)للبند رقم  2%..5

ومن خالل هذه املؤشرات اإلحصائية ميكن اخلالص إيل أن السياسات التوجيهية لإلصالح ، (2)للبند رقم 
ويعكس لنا هذا إجابات املبحوثني اليت بلغت ، التجهيزاتو  لتجاوز مشكلة اهلياكل اجلديد غري كافية
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وهذا ما  جتهيزات واإلصالح اجلديد.و  بالسلب حول مدى متاشي ما مت توفريه واجنازه من هياكل 12.11%
 أكدته الفروض الصفرية.

 :التعليق علي األسئلة المفتوحة-2
 ؟اإلجراءات اإلصالحية هو تعليقكم حول هذه ما :السؤال األول

بإمكاهنا و النظريةو  البأس هبا من الناحية الفلسفية، و أمجع أغلب املبحوثني على أهنا إجراءات حمتشمة  -
اإلمكانات الالزمة هلذا و  التخفيف من حدة هذه املشكالت. لكن يبقى املشكل على مستوى التطبيق الفعلي

 اإلصالح.
، االجتماعيو  ،ال تستجيب لواقع اجملتمع اجلزائري االقتصادي يف حني يرى البقية أن هذه اإلجراءات  -
 خاصة من حيث اإلمكانات.، الثقايف.و 

هل ترون أن الجامعة الجزائرية لها من اإلمكانات بما يستجيب لمتطلبات هذا  :السؤال الثاني
 .؟اإلصالح

تفتقر لإلمكانات خاصة من حيث يرى أغلب املبحوثني أنه ورغم ما متلكه اجلامعة جلزائرية إال أهنا تظل   -
ذلك يف جامعات دون و  التسيري العقالين للموجودة منها.و  التأطري. صنف إىل ذلك سوء االستغاللو  اهلياكل
 أخرى.

اخلروج بالتعليم و  ماذا تقرتحون كحلول لتجاوز هذه املشكالت واألربعة للجامعة اجلزائرية :السؤال الثالث
 .؟العايل من أزمته

 توصيات الدراسة. و  ذا السؤال مت مجع أغلب االقرتاحات ضمن اقرتاحاتبالنسبة هل -
  :وبعد املعاجلة الكمية والكيفية للبيانات أسفرت الدراسة على مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي

 
 
 

 :*نتائج الدراسة
اإلجراءات من املبحوثني أن  %11.10حيث عرب وبنسبة ، حتقق الفرضية اجلزئية األول بنسبة كبرية - 0

وهذا ما ، اجلديدة إلصالح التعليم العايل ستساهم يف حل مشكلة التحجيم على مستوى اجلامعة اجلزائرية
 أكدته أيضا الفروض الصفرية.

على أن اإلجراءات اجلديدة  %01.10حيث عرب املبحوثني وبنسبة ، حتقق الفرضية اجلزئية الثانية – 2
وهذا ما أكدته أيضا ، ل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائريةلإلصالح التعليم العايل ستساهم يف ح

 الفروض الصفرية.
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على أن اإلجراءات اجلديدة لإلصالح  %12..5حتقق الفرضية اجلزئية الثالثة حيث عرب املبحوثني وبنسبة  - .
أكدته أيضا الفروض التعليم العايل ستساهم يف حل مشكلة التأطري على مستوى اجلامعة اجلزائرية وهذا ما 

 الصفرية.
على أن السياسات التوجيهية  %12.11عدم حتقق الفرضية اجلزئية الرابعة إذ أكد املبحوثني وبنسبة  – 1

وهذا ما أكدته الفروض الصفرية. ومنه حتقق ، لإلصالح اجلديد ال تستجيب ملشكلة اهلياكل والتجهيز
 .الفرضية العامة بنسبة كبرية

 :ميكن وصف هذه اإلجراءات بأهنا :للدراسة كنتيجة عامة   
وهذا ما أكدته الفرضيات اجلزئية ، إجراءات مشجعة من شأهنا جتاوز املشكالت األربعة للجامعة اجلزائرية -

وضرورة ملحة يف ظل التغريات ، كما ميكن القول بأهنا إجراءات مقبولة من الناحية النظرية،  والصفرية
 ة.والضغوطات احمللية والدولي

وأخريا ويف ضوء ما مت التعرض له يف اجلانب النظري والنتائج املتوصل هلا يف اجلانب امليداين ميكن القول أن ما 
تعيشه جامعاتنا اليوم من إصالحات هي جتربة فرضتها متغريات العصر وحتدياته التنموية نظرا للدور الذي 

هو مشروع طموح لكن يبقى حتققه مرهون بالنقاط و ، واألمهية اليت حيظى هبا، أصبح يلعبه التعليم العايل
  :التالية

 التطبيق الفعلي والتقييم املستمر هلذا املشروع. -
الدراسة املعمقة هلذا اإلصالح يف ضوء خصوصيات اجملتمع اجلزائرية بتكييفه مع الواقع السوسيو اقتصادي  -

 للمجتمع اجلزائري واجلامعة.
توفري اإلمكانيات الالزمة هلذا املشروع مع الوقت واإلدارة الصادقة يف اإلصالح وتوضيح الرؤية واملعامل  -

تندرج ضمن فلسفة عامة وواضحة حىت تؤدي ، ألن اإلصالح عملية متكاملة وشاملة، لألسرة اجلامعية
أو تطبيق ، التخلي عنه وإال فإن هذا اإلصالح سيكون كسابقيه سرعان ما يتم، العلمية على أكمل وجه

 بعض أجزاءه كما هو معناه يف كثري من اإلصالحات وعلى خمتلف املستويات.
 :االقتراحات والتوصيات-8

التوصيات و  ميكن اخلروج جبملة من االقرتاحات، ما خلصت له الدراسة ميدانياو  يف ظل ما مت طرحه نظريا
بصفة عامة.إن مواجهة متغريات العصر اليت تأيت العوملة يف الوطن العريب و  فيما خيص التعليم العايل يف اجلزائر

سواء من حيث ، هلذا كان ال بد للتعليم العايل أن يكيف نفسه وتلك املتغريات، ضرورة البد منها، مقدمتها
 :منه فالتعليم العايل يف اجلزائر ال بد له من، و حمتواهو أهدافه أو بناءه   

مما يقتضي إعادة النظر يف التخصصات الدراسية ، عامل العملو  ليم العايلتوثيق العالقة بني مؤسسات التع -
 العمل على تأهيل الطالب القادر على خلق فرص العمل.، و املطروحة للتقليل مما ال يطلبه سوق العمل
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 وتوقع، املهين ملساعدة الطالب على رسم مساره التكويينو  التوسع يف نشاطات التوجيه واإلرشاد األكادميي -
 وتضخم التخصصات غري املطلوبة.، للتخفيف من البطالة، ما يقوم به يف سوق العمل

مع توفري التدريب الالزم ألعضاء هيئة التدريس ، التقوميو  ضرورة األخذ باألساليب املستحدثة يف التدريس -
 توجيه الطالب يف الوقت نفسه إىل أسلوب التعليم الذايت.، ملمارسة تلك األساليب

انفتاح مؤسسات التعليم العايل على احمليط للمشاركة اجلماعية يف اختاذ القرارات اليت تتصل بتخطيط  ضرورة -
 املشروعات البحثية.و  ومتويل الربامج، املعنويو  وتقدمي العون املادي، وتقييم األداء، الربامج الدراسية

   حلكومي بل تتعداه للمؤسساتحبيث ال تقتصر على التمويل ا، توفري ميزانية مناسبة للبحث العلمي -
 وباقي اجلهات اليت هلا عالقة بالعملية التعليمية.، القطاع اخلاص، العامة

، اجملالت وتطوير النشر العلمي يف، حتديد أولويات البحث العلمي يف ضوء حاجات ومشكالت اجملتمع -
 الدوريات.

فإنه يقرتح أن تستمر الدولة يف ، افة أشكالهانطالقا من مسؤولية الدولة عن بناء رأس املال اإلنساين بك -
العايل  التعليمتوفري فرص التعليم العايل للمواطنني املؤهلني لاللتحاق به. وال يعين هذا أن تكون مؤسسات 

أن ، و ألن أهم مقوم لإلصالح اجلذري ملؤسسات التعليم العايل هو حتريرها من سيطرة احلكومة، حكومية فقط
 (األكادمييون، اجملتمع املدين، قطاع األعمال، الدولة)دارة مستقلة متثلها تقوم عليها جمالس إ

اعتماد نظام مراقبة جادة و ،اجملتمعي، العمل على رفع كفاءة استغالل موارد مؤسسات التعليم العايل -
  .تعظيم العائد املعريف. وملؤسسات التعليم العايل

 االحتياجات القومية.، و املتعلقة باملستجدات العامليةتوجيه الدراسات العليا للبحث يف املسائل  -
وهو ما يتطلب إعادة النظر يف برامج ، وتنمية مهاراهتم البحثية، الباحثني، تأهيل األساتذةو  إعداد -

 وخاصة الدراسات العليا اليت جيب أن ترتكز على إعداد الطالب إلتقان مهارات حبثية.، اجلامعات
وذلك بتوفري ، هجرة العقول باعتبارها نزيفا للكفاءات العلمية يف اجملتمع العريبالعمل على احلد من  -

 الدراسة واإلبداع.و  الظروف املواتية للبحث
فتح ك  استحداث أنواع جديدة من التعليم تواجه التغريات اجلديدة بغية زيادة فعاليته يف التنمية الشاملة. -

 ن مل متكنهم ظروفهم من االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل.التعليم عن بعد مل، مراكز التعليم املفتوح
التواصل وتسمح للمتعلمني باالنتقال وااللتحاق و  مرونة األنظمة الرتبوية حبيث تزيد فيها نقاط التداخل -

 بالتخصصات اليت تالؤمهم.
 وفق معايريووضع قانون خاص باألستاذ اجلامعي مع سلم ترقيات ، دعم التكوين املستمر لألساتذة -

 موضوعية.
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التدقيق يف التكوين يف خمتلف األطوار مع الرتكيز على ب لتخطيط املستمر للتحكم يف التدفقات الطالبيةا  -
 النوعية.

مع السهر على التسيري ، احلرص على تكوين مهندسني وتقنيني للحد من مشكلة الصيانة وحفظ اهلياكل -
 احلد من البريوقراطية.و  العقالين

 جلان خمتصة تسهر فعليا على متابعة وتطبيق وتقومي هذا اإلصالح يف كل مراحله.إنشاء  -
ووضع خطط مستقبلية ، تعيني خرباء وباحثني خمتصني يف شىت اجملاالت بإعادة تقييم املنظومة اجلامعية -

 التكوين...، التجهيز، التموين، التأطري، سواء فيما خيص التسيري
 

 :قائمة المراجع
  .                 2111ملف إصالح التعليم العايل.سنة ، التعليم العايل والبحث العلميوزارة -0

2-Commission nationale a réforme du système éducatif,juin 2002. 

3-Bouzid Nabil, formation universitaire et préparation des étudiants au monde du travail 

et emploi, thèse doct. État en psychologie université constantine. 2002-2003.  

إشكالية التكوين والتعليم ، سلسلة إصدارات خمرب املوارد البشرية، اجلامعة اجلزائرية الواقع واألهداف:عمار عماري, قطاف ليلى-1
 2111سنة ، 0ع، يف إفريقيا والعامل العريب

       2111ماي، 0ط، دار اجليل، باجلزائر والعامل العريبأزمة التعليم العايل :حممد بوعشة-2
 البحثو  وزارة التعليم العايل :اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية –1

 .21العلمي احلولية اإلحصائيات رقم 
 .0112دون طبعة سنة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، التكوين باجلزائرو  الرتبية :بوفلجة غياث- 5
 .0111اجلزائر سنة ، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، التعليمو  أصول الرتبية :تركيرابح -0
 .0111سنة ، القاهرة، دون طبعة، عامل الكتب، العصر احلديث، التجديد الرتبويو  اإلصالح :حممد منري مرسي -1

 ..011اجلزائر سنة ، العدد الرابع والعشرون، واحلياةجريدة املدرسة ، "املنظومة الرتبوية واقع وتطور": خراط رشيد- 01
ديوان املطبوعات ، اجمللة اجلزائرية لعلم النفس وعلوم الرتبية، "الرتبية املقارنة وحاجة النظم الرتبوية لإلصالح": عباس مدين-00

 0105اجلزائر سنة ، العدد الثالث، اجلامعية
اجلزء احلادي ، اجمللد الثالث، دراسات تربوية، "وإعداد وأعضاء هيئة التدريسالتعليم العايل ": حممد عزت عبد املوجود- 02
 .0100سنة ، القاهرة، عشر
، معهد علم االجتماع، رسالة ماجستري، اختيار الفرع يف جامعة اجلزائر ومتثالن الطلبة جتاه دراستهم :مدين حممد توفيق -.0

 .0100سنة ، جامعة اجلزائر
، العدد الرابع، جملة الباحث االجتماعي"أي جامعة حتتاج اجلزائر يف ظل عوملة القرن احلادي والعشرين": إبراهيم توهامي -01

..211سنة ، أفريل، جامعة قسنطينة
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 عضو هيئة التدريس وضرورة إعداد، LMDنظام 
 وفقه لضمان نجاحه في الجامعة الجزائرية. 

 
 أ. معارشة دليلة 

  1 جامعة سطيف
   :الملّخص

العميقة اليت طرأت إّن اجلامعة اجلزائرية أمام وضع يفرض عليها بذل جهد كبري للتكيف مع املتغريات        
والذي  (السيانس ماسرت دكتوراه) LMDوذلك بتبنيها لنظام ، على حميطها ورفع التحديات النامجة عنها

يهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق نوعية التكوين اجلامعي إاّل أهنا لقيت بعض الصعوبات نأخذ منها وضعية 
 . األستاذ اجلامعي بني حاجاته التدريبية ومدى تكيفه مع متطلبات هذا النظام اجلديد

Abstract:    

       The Algerian university is in front of a situation in whitch, it must expend a 

tremendous effort to adapt with deep changes that has occurred  in its environment. In 

order to confront the changes. The university must enhance challenges by taking into 

account the L.M.D system (licence- master – doctorate),which aims in the first place to 

obtain university training quality, however the university is facing some difficulties: the 

teacher’s situation and his adaptation with the demands of this new system. 

  :مقدمة
وكذا جمموع من ، تقريرها النهائي نقائص نظام التعليم العايلأبرزت اللجنة الوطنية إلصالح التعليم العايل يف 

التوصيات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان لتمكني اجلامعة من أن تّؤدي الدور الذي ينبغي أن تكون عليه يف 
وقد صادق جملس ، عملية التنمية اليت ختوضها بالدنا وأن يتكّيف نظامها التعليمي والتكويين مع متطلباته

على خمطط لوضع توصيات الّلجنة الوطنية إلصالح منظومة التعليم  2112جاتفي  1.اء املنعقد يوم الوزر 
رغم أّن األرضية مل تعّد له  2111يف سبتمرب  LMDم قد تبّنت اجلامعة اجلزائرية نظا. والعايل موضعا للتنفيذ

بالصورة املطلوبة خاصة فيما يتعلق بالعنصر املكون هلذا النظّام وهو عضو هيئة التدريس الذي له الّدخل 
 األكرب يف جناح التظّام من عدمه.هذا بالّضبط ما سنحاول اإلشارة إليه يف هذه الورقة البحثية.

  :االهداف والخصائص، LMDنظام:أوال
بل هواستجابةملا ينتظره اجملتمع ويطمح ، ليس له غاية يف حّد ذاته LMD إّن النظام :LMDمفهوم _0

 وعليه فإنه من شأنه أن يدعم طابع املرفق العام للمؤسسة اجلامعية  (JossetteSoulas (2005), P1إليه
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للمقاييس الدولية حيفظ دميوقراطية التعليم العايل ويسمح للجامعة اجلزائرية بضمان تكوين نوعي يستجيب و
ادي ويؤسس على التكوين ويسهل اندماج مؤسسات التعليم العايل يف احمليط االجتماعيواالقتص

لتمكني خرجيي التعليم العايل من التكّيف مع التطورات املستمرة واليت نذكر ، (تكوين مدى احلياة)املتواصل
  :منها

بروز جمتمع املعرفة على صعيد ، الصعيد االقتصادي العوملة على، دميوقراطية التعليم على الصعيد السياسي
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي)املعارف واملهارات وتطوير اآلليات اليت تعني على التكوين الذايت 

 (12 من إصالح التعليم العايل ص (2111)

 دكتوراه. -ماسرت -ليسانس :أيضا تتايل تدرجيي لشهادات ثالث هي LMD ويعد
 (سنوات2 بكالوريا+=ماسرت) (سنوات.+ بكالوريا=ليسانس)

 (سنوات0 بكالوريا+=دكتوراه)

إن األزمة اليت متر هبا حاليا اجلامعة اجلزائرية من  :حسب الجامعة الجزائرية LMD أهداف نظام -2
 .اختالالت وصعوبات باتت تفرض علينا ضرورة اجياد حل مستعجل إلخراج تلك األخرية من حمنتها

قامت الوزارة الوصية واليت نقصد هبا ، وللتخفيف من حدة االزمة وحماولة حل بعض مشاكل اجلامعة اجلزائرية
والذي سعى لتحقيق  LMD وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتطبيق جمموعة من االصالحات منها نظام

 :ما يلي
 :السعي إلى تحقيق الجودة والنوعية في التكوين

وكذلك ، التجديد يف حمتويات الربامج التكوينية وهذا وفق التطورات والتجديد التكنولوجيوهذا من خالل 
تقوية تعزيز استعمال التكنولوجيات ووسائل االعالم واالتصال. وأيضا من خالل التجديد البيداغوجي يف 

 -جديدة ظهور فروع وختصصات -تغيري الشهادات املمنوحة -تقليص مدة التكوين :مناهج التعليم مثل
االعتماد على مبدأ االرصدة وإن مثل هذه التغريات يف التعليم العايل اجلزائري سوف حيسن من مردودية 

 .www.univer-ouragla,dz) ) التكوين باجلامعة اجلزائرية

 :ترقية الحركة التمهينية في التكوين
اجلزائرية جاهدة حتقيق متطلبات املؤسسات إذ حتاول اجلامعة ، وهذا بفتح قنوات االتصال بني اجلامعة واحمليط

وهذا من خالل توفري يد عاملة مدربة ومؤهلة وبالتايل حتقيق الكفاءة املهنية. ويكون ، االقتصادية واالجتماعية
هذا عن طريق جعل حمتوى الربامج التكوينية ناجتة من احتياجات مؤسسات اجملتمع املختلفة أي كما جاء يف 

األساسية اليّت  أن التكوين جيب أن يأخذ أحد مراجعه أو باألحرى من أهم املراجع CNRE 2001 اقرتاحات
تؤخذ يف احلسبان هي طلب السوق وعليه ينبغي أن حيّدد حمتوى الربامج واملراجع انطالقا من ميكانيزمات 

 - (2110) العلمي وزارة التعليم العايل والبحث)تستلزم مسامهة عميقة للشركاء املستعملني واإلطارات املهنية 
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وللتأكد من أّن الكفاءات وبرامج التكوين  0اقرتاحات ص-إعادة تنظيم التعليم العايل-مديرية التعليم والتكوين
مطابقة وذات نوعية ينبغي إشراك من هم على دراية بالواقع اليومي للحياة املهنية وكذلك عن طريق خلق 

 فرص العمل للخريج اجلامعي.
 :العالمية للتعليم العالي بالجزائرإضفاء الصيغة 

إنشاء خمابر حبث مشرتكة ، وهذا من خالل تشجيع التعاون الدويل بني اجلامعة اجلزائرية واجلامعات األجنبية
 بني الطرفني وكذلك من خالل االعرتاف املتبادل بني الشهادات املقدمة.

 (2111) املرسوم التنفيذي

 اجلامعات الوطنية والدوليةتسهيل احلركية الطالبية بني خمتلف 
 املنافسة..... -ترقية القّيم العاملية اليت يعرّب عنها الفكر اجلامعي خاصة تلك املتعلقة مبفاهيم التعاون

 حتقيق تناغم حقيقي مع احمليط السوسيواقتصادي عرب تطوير كل التفاعالت املمكنة بني اجلامعة وعامل الشغل.
  (11 ملف إصالح التعليم العايل ص -(2111) لعلميوزارة التعليم العايل والبحث ا)

 :تعديل للنظّام الكالسيكي يف LMDيعترب  :LMD خصائص -(.
 :هنا مت حتويل جممل االعتمادات اليت كانت يف النظام الكالسيكي مثل :المستوى األّول الليسانس -

سنوات وكل  . على مدى سداسيات 1 حيث أصبح جممل مدة التكوين يف النظّام اجلديد :مدة التكوين
سداسي حيتوي على وحدات تعليمية خمتلفة على عكس النظّام القدمي الذي كانت مدة التكوين يف مستوى 

 سنوات  .  التدرج تفوت
هنا بصفةعامة يكون التكوين يف العامني األّولني تكوين مشرتك وهذا على مدى أربع  :منهجية التدريس

 سداسيات بعدها يليها سداسيني أي اخلامس والسادس تكوين يف التخصص 
(Déclarationcommune des ministres Européens de l’éducation(1999)) 

يف النهاية يتّوج صاحبها مواصلة الدراسة يف املستوى  حىت تكون السنة الثالثة متنوعة إّما تعليم أساسي اليت
 .(املاسرت)الثاين 

وإّما تطبيقي والذي ينتهي بصاحبه إىل سوق العمل والربنامج يف السنة الثالثة للتعليم التطبيقي يكون على 
  (عدالة....، زراعة، إقتصاد، ثقافة، تعليم، صحة)صلة مع القطاع املشغل 

 -ليسانس)تغرّيت الشهادات املقدمة من قبل املؤسسات اجلامعية يف مرحلة التدرّجقد  :نوعية الشهادات
 ليسانس مهنية. -:إىل شهادة ليسانس إّما (الدراسات اجلامعية التطبيقية...

 ليسانس أكادميية  -  
(système LMD a l’universitémontouri,2004 p17) المخطط التالي يوضح ذلكو 
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 :(الماستر)المستوى الثاني 
وتكون مدة التكوين فيها عامني أي أربع سداسيات حيث جند التكوين يف العام األول يكون  :مدة التكوين

  (البحثي -املهين)تكوين مشرتك يف بعض الوحدات التعليمية لكال املسارين من املاسرت 
 (املذكرة)املاسرت فإنه يكون خمتلف بني مساري التكوين وذلك من خالل الرتّبص أو من  :أما العالم الثاني

 :يتّوج يف هناية  كلمسار تكويين بشهادة إّما
 ماسرت مهين

 :واملخطط التايل يوضح ذلك (1.-20 ص (2111) وزارة التعليم العايل والبحث العلمي)ماسرت حبث 
(Annick cartron, 2002.p05) 
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 (دكتوراه) :المستوى الثالث
مدة التكوين فيها ثالث سنوات على عكس النظام الكالسيكي الذي تكون مدهتا من مخس فما 

 الأكثر. (أكادميي)وهنا يكون التكوين فيها أساسي ، فوق
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2003). P15) 

 :LMDمتطلبات وآفاق نظام  -1
 :أّهم املتطلبات اليت ظهرت بعد ثالث سنوات من تطبيق هذا النظّام

 نقص الفهم هلذا النظّام.
صعوبة تكّيف املدرس مع متطلبات هذا النظّام خاصة فيما يتعلق بالتكوين الّذايت ونقص درايته بآليات 

 تطبيق هذا النظام بفعالية.
 بني اجلامعة وعامل الشغل.استمرار العالقة الضعيفة 

 كثافة عدد الطلبة ّصعب من حتقيق بعض العمليات.
سياسة تستدعي عمال أكثر حول التحسني وتنظيم ممارسات بيداغوجية جديدة والتقّرب من القطاع 

 االقتصاديواالجتماعي عن طريق إقامة هياكل جديدة قد تكون مفيدة يف تذليل هذه الصعوبات.
 :LMDأستاذ نظام :ثانيا

 ما كانت عليه يف الكالسيكي. LMDجتاوزت مهام األستاذ اجلامعي يف نظام 
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إذ يقوم األستاذ مبجموعة من املهام اجلديدة ضمن هذا النظام ومطالب مبمارسة جمموعة من األنشطة 
 :البيداغوجية واليت نذكر منها

املشرف على املادة على األّقل قبل كل جتتمع الّلجنة برتخيص من املسؤول  :الّلجنة البيداغوجية للمادة-3
يطلب األساتذة أو الطلبة إذا اقتضت احلاجة. هلذه الّلجنة مهمة متابعة التسّيري البيداغوجي للمادة ، امتحان

 :تتكون هذه الّلجنة من (استيعابالطلبة... -التقّدم يف الدروس)
 .للطلبة (Sections)مسؤول املادة املعنّي من طرفنظرائه يف حالة وجود عدة جمموعات 

 األعمال التطبيقية هلذه املادة. -األعمال املّوجهة -األساتذة املكّلفني باحملاضرات
 .ممّثل الطلبة لكل فوج يف األعمال التطبيقية أو األعمال املّوجهة

 :ونعين مبهمة التسّيري مايلي، البيداغوجية مهمة تسّيري وحدة التعليمللفرقة   :الفرقة البيداغوجية-2
الرتّبص...للمواد املرتبطة بوحدة  -املناقشة –األعمال التطبيقية  -األعمال املّوجهة -متابعة تدريس احملاضرات

 التعليم 
 مراقبة مواظبة الطلبة.

 تنظيم املساعدة البيداغوجية اإلرشاد...
 (استجوابات أو امتحان األعمال التطبيقية)تنظيم مراقبة املعارف 

 (االمتحان النهائي واالمتحاناالستدراكي)
 حتويل نقاط وأوراق االمتحان إىل القسم البيداغوجي املعين.

 حتضري حوصلة السداسي.
 :وتتكون هذه الفرقة من

 رئيس وحدة التعليم املعنّي من طرف نظرائه.
 األعمال املّوجهة واألعمال التطبيقية ملواد وحدة التعليم. -ني باحملاضراتاألساتذة املكّلف

 ممثل عن اإلدارة البيداغوجية.
املركز اجلامعي العريب بن )ممثل عن الطلبة لكل فوج األعمال التوجيهية واألعمال التطبيقية ولكل مادة 

 .(2111، مهيدي

 :مهمةهناك فرقة تكوين لكل مسلك هلا   :فرقة التكوين
 تنظيم الّدعم البيداغوجي واإلرشاد.

 .مسؤولية إجراء تقّييم التدريس
 البنيوي للتعليم واألساتذة.و  التنسيق البيداغوجي

 تنسيق الفرق البيداغوجية.
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 القيام بنظام تعليم مؤّهل والرفع من مستوى التعليم وتكوين املّكونني 
 حتضري احلوصلة السّنوية للنشاط البيداغوجي.
 الّسعي للربط بني خمتلف املسالك وتقييمها.

ويكمن دور فرقة التكوين يف السعي إلندماج األساتذة اجلدد يف املسلك والعمل معهم على تطوير مسلك 
 الدكتوراه -املاسرت -الليسانس

 :لجنة التقّييم
 يف هناية كل سداسي. (الفرقة البيداغوجية)يّتم تنظيم املداوالت لكل وحدة تعليم :في جميع الحاالت -أ

 .تقييم نتائج السداسي تكون من طرف فرقة التكوين اليت جتتمع وتنّسق العمل وهلا دور جلنة املداوالت -
 :السداسيات السابقة للّسنة الحالية -ب

جتتمع الّلجان يف هناية كل سداسي بعد نتائج امتحاناتاالستدراكوالنتائج النهائية للسداسينتقوم الفرق 
 ضبطها.، البيداغوجية مبراقبة نتائج حجز النقاط

تكون املداوالت يف هناية كل سّنة جارية بعد امتحاناتاالستدراكتقوم الفرق  :سداسيات السّنة الجارية -ج
 البيداغوجية هلذه املداوالت مبراقبة نتائج حجز النقاط

تنّظم يف آخر الّسنة وحتسب  ، منجز من السداسي األّول إىل آخر سداسي :المداوالت النهائية للمرحلة -د
 كل نتائج املسلك.

 (51 ص، (2110) عبد الكرمي حرز اهلل وكمال بداري)

وبالتايل هذا ما تطلب أن يكون األستاذ مدربا ومكونا تكوينا يؤهله فعال ملمارسة مهامه التدريسية ضمن هذا 
 :التدريبية اليت نوجزها فيمايليالنظّام وضرورة أن يشتمل التدريب على جمموعة من احلاجات 

 (.2 ص (2111) داود ماهرحممد):(الحاجات التخطيطية)التخطيط  -0

 :كما يلي LMDضرورة أن يشمل التكوين على تطوير املهارات التخطيطية لدى األستاذ اجلامعي وفق نظام 
 .عمال لشغل مواقع عمل وهو إعداد وختريج LMDاهلدف العام للتكوين وفق نظّام ، أن يأخذ بعني االعتبار

 .حماولةانتقاء الدروس ذات الطابع العصري أي متالئمة مع متطلبات التغرّي املستمر
 .حماولة إحداث التوازن بني الكم والكيف وربط كل املعارف النّظرية باجملال التطبيقي

 :الحاجات التنفيذية-2
أسلوب حل  -أسلوب التعليم التعاوين)طرائق تدريسية فّعالة  LMDضرورة أن يتبع األستاذ ضمن نظام 

 (املشكالت...
 ضرورة إخضاع العملية التكوينية ملبدأ العرض والطلب يف التكوين وحماولة تكوين األستاذ وفق هذا البعد.

 ضرورة أن يقدم األستاذ براجما ودروسا ذات طابع نفعي للطالب إضافة إىل اتصافها بالّنجاعة واملرونة أيضا.
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وكل ذلك يتطّلب تكوينا ، أن يقوم األستاذ على تطبيق املقاربات االبتكارية يف التكوين اجلامعيضرورة كذلك 
 .لألستاذ فيه

 :الحاجات التقويمّية -.
ضرورة أن يّتبع األستاذ اسرتاتيجيات تقوميّية متنوّعة تقيس مجيع مستويات التفكري حسب تصنيف بلوم 

 .(التطبيق -الرتكيب -التحليل)وخاصة منها املستويات العليا 
 ضرورة أن يهدف التقّومي الذي يتبعه األستاذ إىل قياس إمكانية التّكيف مع عامل الشغل للطالب.

وأن تكون  (استكشافية... -أساسية)ضرورة أن ختتلف أساليب التقّومي حسب طبيعة كل وحدة تعليمية 
 موافقة للطريقة التدريسية املعتمدة.

 من تثمني العمل الفردي للطالب بكل دّقة.ضرورة أن يتمكن األستاذ 
 :حاجات اإلدارة الصفية -1

 (tutorat)ضرورة تكوين األستاذ حىت يتمّكن من مزاولة املرافقة البيداغوجية للطلبة على أكمل وجه 
ضرورة إتقان األستاذ اجلامعي ملهارات التوجيه واإلرشاد خاصة ضمن هذا النظّام اجلديد الذي الزال خيّيم 

 عليه الغموض من طرف الطلبة واألساتذة وحىت اإلدارة.
ألن التفكري اإلبداعي يتطلب إدارة ّصفية مبدعة )ضرورة تكوين األستاذ على مهارات اإلدارة الّصفية املبدعة 

 (22ص، (2111)داود ماهر حممد ) (أيضا

 :حاجات البحث العلمي -2
مراعاة خلصائص نظام )ضرورة إتقان األستاذ ملهارات صياغة برامج تدريسية تنّظم يف شكل ختصصات 

LMD) 
ضرورة تدريب األستاذ ليتمكن مع وضع عروض التكوين والبحث يف مشاريع تكمل املسارات التكوينية 

 (دكتوراه -ماسرت)للطلبة 
ألهّنا أساس حتديد فعالية ، النظّام وذلك يف خمابر حبثضرورة أن يكّيف األستاذ نشاطاته البحثية ضمن هذا 

 .هذا النظّام مستقبال

 :LMD التأثري املتبادل بني الكفاءات ونظام :وكخالصة
وتّنمي فيه القدرة على ، ملا كانت املقاربة بالكفاءات تعمل على استقاللية عمل الطالب عن طريق املشاريع

وتبنّي الّنظرة التكاملية بني املواد املتشاهبة وتضع اجلسور ، التكنولوجيات اجلديدةالتكّيف املتواصل واستعمال 
 (ما قبل اجلامعي)فإّن تالميذ التعليم العام ، بني الشعب واملسارات لتسهيل التوجيه وتكافح التسرب املدرسي

بني املقاربتني  بسبب تبنية كل هذه الصفات.الّشك أّن التوافقLMD سوف يتكّيفون مستقبال مع نظام 
يستمد جذوره من كون أسس كل منهما يرجع إىل النموذج البنائي االجتماعي للتعلم وإىل بيداغوجية التعاون 
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وبيداغوجية التمّيز لذا بات من الضروري جدا تكوين األستاذ اجلامعي وفق هذا النظّام مع مراعاة حاجاته 
 .التدريبية

 
 :قائمة المراجع المعتمدة

 :بالّلغة العربية:أّوال
 دمشق.، مكتبة الفالح، 0ط، اجلامعي التدريس والتدريب، (2111)داود ماهر حممد 

 اجلزائر:.ديوان املطبوعات اجلامعيةLMDنظّام، (2110)عبد الكرمي حرز اهلل وكمال بداري 
 .2111نوفمرب  20املوافق ل  0122شوال  10املّؤرخ يف50. -11املرسوم التنفيذي رقم 

 .LMDاإلضبارة اإلعالمية اخلاصة بنظّام ، (2111)املركز اجلامعي العريب بن مهيدي ألم بواقي 
 ملف إصالح التعليم العايل (2111)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 ات.إقرتاح -إعادة تنظّيم التعليم العايل -مديرية التعليم والتكوين (2110)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
املتضمن حتديد قائمة مؤسسات التعليم العايل  2112أكتوبر  21مّؤرخ يف  001قرار ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 .2111 -2112للّسنة اجلامعية  LMDاملّؤهلة لضمان تكوينات عليا لنيل شهادة الليسانس 
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 الحكم الرشيد واستراتجيات اإلصالح التربوي
 بين التجربة الجزائر والنموذج األمريكي دراسة مقارنة 

 
 عبد احلميد بوطة

 2 جامعة سطيف
 :الملخض         

، ويف ظل التحوالت الدميقراطية، الفوقية فقطال تزال املؤسسة الرتبوية باجلزائر خاضعة للتسيري بالتعليمات 
يف ظل التشخيص الشامل للمشكالت بالرتكيز على ، توجب إعادة النظر يف أساليب اإلدارة املدرسية

لتحقيق الفعالية املنشودة اليت تكفل ، حكم القانونو  اإلنصافو  إعمال مبدأ احملاسبةو  املشاركةو  الشفافية
بغض النظر عن كونه ، احلكم الرشيد هو السبيل لذلكو  مم املتطورةإحلاقها بركب األو  ترشيد األمة

رغم علمنا بأن يف موروثنا احلضاري من القيم والتجارب ما يعزز ترشيدنا لكل مناحي ، أو عاملي"حملي"خمرتع
 احلياة.

        Résumé: 

        Toujours l'établissement d'enseignement en Algérie soumis à la conduite des 

métadonnées des instructions seulement, et à la lumière des transitions démocratiques, a 

dû revoir les méthodes de l'administration scolaire, en vertu de la destruction de 

diagnostic des problèmes en mettant l'accent sur la transparence et la participation et la 

réalisation du principe de la responsabilité, l'équité et la primauté du droit, pour 

atteindre les objectifs d'efficacité pour s'assurer que la rationalisation de la nation et 

d'ajouter avec les pays développés et la bonne gouvernance est le chemin à lui, quelle 

que soit d'être l'inventeur du «local» ou universelle, même si nous savons que le 

patrimoine de nos valeurs culturelles et des expériences qui favorisent la 

rationalisation de tous les horizons de la vie 

  :مقدمة
عملت على قلب موازين القوى ، تنظيميةو  اجتماعيةو  سياسيةو  العوملة تغريات اقتصاديةشهد العامل يف ظل 
خاصة ما تعلق منها بدول ، الوطنيةو  األنظمة القطريةو  مؤثرة على خمتلف املؤسسات، على املستوى العاملي

قد كان ، و جه اخلصوصاجلزائر على و و  العامل الثالث كظاهرة التحول الدميقراطي احملدود يف مشال افريقية عامة
على رأسها املؤسسات الرتبوية استجابة ملا متليه املرحلة الراهنة من و  هلذا التحول اثر على املؤسسات الوطنية

 توجهات. 
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 ففي ظل هذه التغريات وجدت املؤسسة الرتبوية نفسها تتخبط يف عدة مشاكل كان أبرزها.  
عملت على قلب موازين القوى ، تنظيميةو  اجتماعيةو  اسيةسيو  شهد العامل يف ظل العوملة تغريات اقتصادية

خاصة ما تعلق منها بدول ، الوطنيةو  األنظمة القطريةو  مؤثرة على خمتلف املؤسسات، على املستوى العاملي
قد كان ، و اجلزائر على وجه اخلصوصو  العامل الثالث كظاهرة التحول الدميقراطي احملدود يف مشال افريقية عامة

على رأسها املؤسسات الرتبوية استجابة ملا متليه املرحلة الراهنة من و  التحول اثر على املؤسسات الوطنيةهلذا 
 توجهات. 

 ففي ظل هذه التغريات وجدت املؤسسة الرتبوية نفسها تتخبط يف عدة مشاكل كان أبرزها.      
  .مشكلة طغيان الكمية يف مقابل النوعية 
  التكنولوجيا.و  العلمو  مسايرته ملختلف التغريات اجلديدة يف جمال املعرفةمشكلة ضعف التأطري وعدم 
 عدم جناعتها. و  عجز الربامج التعليمية 

يرتكز باألساس على إصالح ، و لتجاوز هذه املشاكل تبنت وزارة الرتبية إسرتاتيجية مشروع إلصالح التعليم
ألجل جتسيد هذه و  للرفع من كفاءة األداء تأطري املكوننيو  إعداد برامج لتكوينو  الربامج التعليمية

اإلصالحات جاء مشروع املؤسسة الرتبوية كمنهج تربوي بيداغوجي هدفه التسيري اجليد من اجل حتسني 
 احلاجيات اخلاصة للتالميذو  جعلها تستجيب للمتطلباتو  ظروف عمل اجملموعة الرتبويةو  مردودية التعليم

 الغايات الوطنية.و  للمؤسسة يف إطار احرتام األهدافذلك بتكييفها مع املعطيات اخلاصة و 
حيث أن ترشيد تسيري املؤسسة الرتبوية دعامة أساسية لبلورة سياسة احلكم الراشد كون خمرجات املؤسسة و  

 االجتماعيو  االقتصاديو  السياسيو  كوادره املستقبلية خاصة يف اجملال الرتبويو  الرتبوية هي أفراد اجملتمع عامة
صالح الفرد هو صالح و  صالح النفس هو صالح الفرد" يف ذلك يقول عبد احلميد بن باديسو  ؛الثقايفو 

يشمل و  يشمل النفس اإلنسانية حبذافريهاال كبرية و  هي منهج متكامل ال يرتك صغرية" يقول السيد قطب يف الرتبيةو  0."اجملموع
إنسانية غري و  تقيم مثال أخالقيةو  تبينو  تعملاحلياة البشرية بالتفصيل فقد كان من أثره تلك األمة اليت غدت 

تنشأ احلياة بإذن رهبا من جديد فكانت امة فريدة يف و  اهلدىو  نشر النورو  ال من بعدو  معهودة من قبل
 2."التاريخ

 :و األسئلة امللحة
 ؟ما احلكم الرشيد وما مقوماته 

  ؟ما مشروع املؤسسة الرتبوية املزمع تطبيقه يف اجلزائر
  ؟أرست هبا معامل احلكم رشيدو  معامل الرشد فيه مقارنة بأمم سبقتنا يف خوض جتارب اإلصالحو ما 

I- كون ،  ارتبط االهتمام مبسألة احلكم باالهتمام املتزايد بالتنمية البشرية املطردة :الحكم الرشيد ومقوماته
ومفهوم احلكم ال يقتصر ، فشلهانوعية احلكم وإدارة شؤون اجملتمع والدولة شديد الصلة بنجاح التنمية أو 
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كونه يتعلق مبباشرة السلطات والصالحيات ،  على احلكومة أو الدولة بل يشمل القطاع اخلاص واجملتمع املدين
السياسية واالقتصادية واإلدارية كما يتناول اآلليات والعمليات والعالقات واملؤسسات اليت متكن األفراد 

 والتمتع هبا وأداء التزاماهتم وتسوية خالفاهتم.واجلماعات من التعبري عن حقوقهم 
، لذلك فان مفهوم احلكم يركز على بناء وحتسني القدرات على مستوى اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية

 ..وعلى مستوى احلكم احمللي ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع العام واخلاص

 د النظر يف قضية احلكم ودور الدولة يف التنميةويف سياق التوجهات الليربالية اجلديدة أعي
حيث أصبح مصطلح أسلوب احلكم بارزا يف خطاب املؤسسات الدولية املاحنة  -خاصة يف الدول النامية – 

 بل إن مساعداهتا املالية صارت مشروطة باحلكم الرشيد.
 ؟وما هي مقوماته ؟واحلكم الرشيد، فما مفهوم كل من أسلوب احلكم

استعمال مفهوم أسلوب احلكم انه  0101 ورد يف أدبيات البنك الدويل سنة :مفهوم أسلوب الحكم /3
 .1ممارسة السلطة إلدارة شؤون الدولة

 :حددت ثالث أبعاد للمفهوم هي. 0112 ويف الدراسات اليت أجراها البنك عام
 .شكل النظام السياسي -
 أسلوب إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية للدولة لتحقيق التنمية. -
 .2مدى قدرة الدولة على صياغة وبلورة وتنفيذ السياسات والقيام بالوظائف املكلفة هبا -

استخدام السلطة " عرف أسلوب احلكم انه 0112 ويف أدبيات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي سنة
 .1"التنمية االقتصادية واالجتماعية السيطرة على اجملتمع يف إدارة املوارد لتحقيقالسياسية وممارسة 

ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية " كما جاء يف الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة أن أسلوب احلكم
واملؤسسات اليت ، اآلليات والعمليات، على كافة املستويات ويشمل ذلك، إلدارة شؤون الدولة، واإلدارية

 الوفاء بالتزاماهتم، و ممارسة حقوقهم القانونية، و ميكن لألفراد واجلماعات من خالهلا التعبري عن مصاحلهم
 5"تسوية خالفاهتم.و 

 تعريفا للحكم الرشيد أو اجليد بأنه، جاء يف الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة :مفهوم الحكم الرشيد /2
وضع ، يضمن هذا النوع من احلكم، و دعم سيادة القانونو  املساءلةو  الشفافيةو  احلكم القائم على املشاركة"

املطلقة يف اجملتمع كما يضمن ، حسب احتياجات األغلبية، االقتصاديةو  اإلجتماعيةو  األولويات السياسية
 0"ضعفا عند اختاذ القرار حول ختصيص موارد التنمية، و التعبري عن أكثر األفراد فقرا

طبقا للربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة فان من أهم مقومات احلكم الرشيد ما  :الحكم الرشيدمقومات  /1
  :يلي
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إبداء رأيهم يف ، و التعبري عن مصاحلهمو  تعين إتاحة الفرصة لكل أفراد اجملتمع يف عرض قضاياهمو  :املشاركة -أ
 عملية صنع القرارات.للتأثري يف ، إعطائهم فرصة حقيقيةو  النتائج املتوقعة من قرارات معينة

 مع متكني املواطن منها.، شاملة، و دقيقة، و تعين توفر قاعدة معلومات صحيحةو  :الشفافية  -ب
مع ، املساءلة عن ممارساهتم للسلطة املمنوحةو  ترمي إىل خضوع املوظفون العموميون للرقابةو  :احملاسبة  -ت

ما يلزم عنه ، و مع استجابتهم للنقد، الغش أو، أو عدم الكفاءة، لو جزئيا عن الفشلو  تقبل حتمل املسؤولية
 من تعديل يف القرارات.

وممارستهم لصالحياهتم ، أهل احلكمو  اجلماعاتو  أي توافر سياسات تقنن ممارسة األفراد :حكم القانون -ث
من خالل التمتع بفرض احلماية القانونية حلقوقهم ، مع كفالة املساواة أمام القانون للجميع، يف كل اجملاالت

 حكم القانون من الشروط الضرورية إلعمال مبدأ احملاسبة.، و م للتعرض للعقاب مبقتضى القانون الساريأ
 هذا يتطلب القدرةو  استجابة للحاجيات اجلماعية، تعين التوصل إىل أفضل استخدام للمواردو  :الفاعلية -ج
 ه املؤسسات.مصاحلهم لدى هذو  من جانب مؤسسات احلكم فضال عن حتسس مهوم الناس، الكفاءةو 

 غري متحيزة للجميع فضال عن التوزيع العادل لثمار التنميةو  يعين كفالة معاملة عادلةو  :اإلنصاف -ح
 .1أعماهلاو 

كذلك فان ،  ترشيدهو  متكاملة لتكفل جودة احلكمو  متفاعلة، و تعمل املقومات السابقة متضافرة فيما بينها
ال تعين أن هذه املفاهيم تعلن عن مولد لنموذج ، الرشيداحلكم و  التعريفات اليت أوردناها حول أسلوب احلكم

بل إن مقومات الرشادة قد توافرت يف العديد من مناذج احلكم على مر ، حكم مل تكن له سابقة يف التاريخ
من أجل جتاوز  –مشروطة التطبيق–إال أنه ميكن اعتبار هذه املفاهيم وصفة غربية للدول النامية ، التاريخ

ما ، جند يف قول برهان غليون، و ية ذات العالقة الوطيدة بنظام احلكم السيئ يف الدول الناميةمعوقات التنم
تشكل ظواهر انعدام آليات التداول الطبيعي " :هو يصف طبيعة السلطة العربية فيقولو  يوضح هذه املعوقات

، ألدىن من األخالق املدنيةاحتكار مراكز القيادة من قبل خنبات ال تتمتع يف أغلب األحيان باحلد او  للسلطة
، فرض املراقبة السياسيةو  تفاقم االنتهاكات اليومية حلقوق اإلنسان، و غياب احلريات العامةو  الكفاءة املهنيةو 
احلزب و  اخللط الغامض بني الدولة، و هيمنة السلطة الشخصية من النمط األبوي، و الفكرية على األفرادو 

 التمييز املكشوف بني املواطننيو  القانوين.و  إجراءات التعسف السياسيتعميم و  الطائفةو  القبيلةو  الواحد
تشكل احلقيقة ، كل هذه الظواهر اليت ال ميكن أن ختفى على عني أي مراقب،  العقاب اجلماعينيو  القمعو 

 01اجملتمعو  تعكس القطيعة اليت ال تكف عن التفاقم بني الدولةو  اليومية للسلطة يف اجملتمعات العربية
 
II- قراءة في مشروع ترشيد المؤسسة التربوية بالجزائر  
  :مفهوم مشروع المؤسسة -0
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توجيهه بغية ترشيد املنظومة و  يف إطار إصالحات النظام الرتبوي جاء مشروع املؤسسة كمنهجية ملواكبة التغري
للرتبة مشروع حسب القاموس احلديث و  إصالحها من خالل ترشيد عمليه تسيري املؤسسة الرتبويةو  الرتبوية
هو عمل مجاعي حول موضوع خيتاره الفريق الرتبوي أو عبارة عن هدف شامل لنتائج سطرته " مؤسسة

  00"املؤسسة الرتبوية
يعترب مشروع املؤسسة هنج تربوي بيداغوجي أو إسرتاتيجية بيداغوجية هدفها التسيري اجليد من اجل حتسني "

احلاجيات اخلاصة للتالميذ و  جعلها تستجيب للمتطلباتو  الرتبويةظروف عمل اجملموعة و  مردودية التعليم
احرتام و  ذلك بتكييفها مع املعطيات اخلاصة للمؤسسةو  احملور اهلام للمشروعو  الذين يعتربون مركز االهتمام

 02."الغايات الوطنيةو  األهداف
ذلك بوضع إسرتاتيجية و  ؤسسةمعاجلة مشاكل املو  تقنية حديثة لتحسني التسيري" و حسب وزارة الرتبية فهو

النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل من و  لتحقيق أهداف حددهتا كل مؤسسة لنفسها وفقا لألهداف الوطنية
الثقايف من جهة ثانية حبيث يكون و  االجتماعيو  حميطها االقتصاديو  احلضاريةو  خلصوصيتها اجلغرافيةو  جهة

مسامهة كل أفراد و  اجلهود قصد حتقيق أفضل مردود ممكن مبشاركةالتلميذ فيه حمور كل االنشغاالت وحمل كل 
  .0"خمتلف املتعاملني مع املؤسسةو  اجلماعة الرتبوية

احلرية يف تسطري األهداف حسب أولويتها مبراعاة و  و بالتايل يتميز مشروع املؤسسة بالالمركزية يف التخطيط
املشاكل اخلاصة بكل مؤسسة يف ظل العمل اجلماعي بعيدا عن املمارسات الالدميقراطية بشكل يضمن 

 للمؤسسة استقاللية يف اختيار الطرائق البيداغوجية ملعاجلة املشاكل. 
  :أهداف مشروع المؤسسة -2
يعمل األساتذة لتحقيق هذا اهلدف كفريق متعاون يف تطبيق  :ت حمليةتكييف الربامج الوطنية مع حاال /ا

 متطلبات التالميذ. و  الربامج مع األخذ بعني االعتبار مستويات
املشاكل اليت و  انطالقا من حتليل حالة املؤسسة :تربويةو  العمل على شكل جمموعة من األنشطة بيداغوجية /ب

 تعطي معىن للمسؤولية الفردية، البشرية املتاحة مث تتخذ قراراتو  املاليةتعانيها تسطر األهداف حسب املوارد 
 هذا خيلق احلركية بفتح جمال املبادرة أمام اجلميع. و  اجلماعيةو 

 القدرات املتاحةو  يسمح مشروع املؤسسة بالكشف عن اإلمكانات :القدراتو  الكشف عن اإلمكانات /ج
 ة االستفادة منها لرتشيد املؤسسة الرتبويو 
  :شروط نجاح المشروع  - 1

  :هيو  لكي ينجح املشروع توجب توفر بعض الشروط
 حتسيس الفريق الرتبوي بأمهية املشروع  -ا

 قبوهلا و  اجلماعيةو  توفري اجلو املالئم للمبادرات الفردية -ب
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 احلفاظ على روح الفريق و  الرتكيز على املشاركة يف تسيري املشروع -ج
 تنسيق اجلهود يف اجتاه حتقيق األهداف املسطرة  -د
  01الطرق املتخذة يف ذلكو  تسطري النتائج املراد حتقيقهاو  ختطيط العمل -ه

يعترب مشروع املؤسسة منط من التسيري باملشاركة حيث يعمل الفريق الرتبوي على القيام بالوظائف التسيريية 
التوجيه على مدخالت و  الرقابةو  التنظيمو  من خالل التخطيط اليت كان يضطلع هبا مدير املؤسسة يف السابق

املؤسسة الرتبوية إذ أن مشاركة الفريق الرتبوي يف اختاذ القرارات من شأنه أن حيفزه على تقاسم األعباء 
يعترب مدير املؤسسة املسؤول األول يف إعداد املشروع من خالل و  بالتايل مردودية املؤسسةو  لتحسني التسيري

تطوير جو مالئم لتطوير العالقات مع احمليط و  تنمية روح املبادرة وتوفري شروط جناح املشروعو  ه للوسائلتوفري 
إلقاء الدروس بل تتجاوز مهامهم إىل تقدمي مساعدات يف و  يف حني ال يتوقف دور املعلمني على حتضري

 كليفهم جبمع اإلحصائياتكما أن مشاركة التالميذ مهمة من خالل ت  .النفسيو  امليدانني البيداغوجي
تفتحهم و  إنشاء فرق متخصصة يف النشاطات الثقافية لتنمية فكرهمو  االتصال مبختلف مؤسسات احمليطو 

ال يستثين املشروع أولياء التالميذ من خالل مسامهتهم يف حتليل وضعية املؤسسة مما يساعد يف و  على احمليط
 ة مع املدرسني. كذلك بناء عالقات فعالو  اختاذ القارات الالزمة

خارج القسم و  و يساهم مساعدو الرتبية من خالل اإلمداد مبعلومات قيمة على سلوكات التالميذ داخل
بالتايل تتضافر جهود كل األطراف من اجل ترشيد تسيري املؤسسة و  حيث يعلمون عن ظهور أي مشكل

 .دميقراطية اإلدارة الرتبويةو  االجيايبالبلوغ هبا امللمح املطلوب القائم على حتفيز التفكري و  الرتبوية
 :خطوات إعداد مشروع المؤسسة -1

 :مير خبطوات هامة هيو  إن إعداد مشروع مؤسسة شبيه إىل حد بعيد بعملية حبثية
ترتيبها حسب أولويتها يف و  (...اجتماعية، تربوية، بيداغوجية)فيها يتم حصر املشكالت و  :مرحلة التحليل /ا

 احلل. 
 االنسجام مث تصاغ األهداف املراد حتقيقها. و  نراعي يف هذه اخلطوة توفر الوسائلو  :البحث عن الحلول /ب
التشاور مث يعطي و  توضح النقاط املطروحة للنقاشو  حيث تعد وثيقة املشروع :التشاورو  مرحلة النقاش /ج

 القرار املتخذ من اجمللس اإلداري. 
 يتم ختطيطو  إذا مت االتفاق على املشروع يوضع حتت تصرف جلنة حتقيق مشاريع املؤسسة :مرحلة التنفيذ /د
 التالميذ حيث يتم تنفيذ النشاطات املقررة. و  توزيع املهام على العاملنيو  برجمةو 

هذا و  السلبية يف املشروعو  من خالل متابعة تنفيذ املشروع والكشف عن النقاط االجيابية :مرحلة التقييم /ه
  02يؤدي إىل إعداد مشروع آخرس
II- قراءة في مشروع ترشيد التعليم في الواليات المتحدة األمريكية  
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ال شك أن املؤسسة الرتبوية هي اخللية األساسية اليت يتم  :مشروع أمة في مقابل مشروع مؤسسة -0
غري أن السعي لرتشيد  (..اخل.ثقافية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية)مبوجبها ترشيد باقي انساق اجملتمع 

القيمية و  املؤسسة التعليمية لن يتحقق بسن قوانني تنضر ملشاريع دون األخذ يف احلسبان الظروف االجتماعية
إفشال اإلصالحات املستهدفة الشيء املالحظ  و  والثقافية السائدة يف اجملتمع ملا هلا من عظيم األثر يف اجناز

اعترب هذا التقرير من أهم االجتاهات و  رير حول حتمية إصالح التعليميف التجربة األمريكية كما جاء يف تق
يستنهض كل طاقات اجملتمع وشرائحه حيث كان و  العاملية احلديثة يف اإلصالح الرتبوي بعنوان يشحذ اهلمم

 التفوقوقد قدم هذا التقرير من اللجنة الوطنية املكلفة بدراسة وسائل حتقيق  "امة معرضة للخطر"ـ موسوما ب
 السبق يف التعليم بالواليات املتحدة األمريكية.و 
جلنة من  Terrel Bell "ترييل بال" شكل وزير الرتبية 0100يف سنة  :توسيع المشاركةو  عمل اللجنة -2

مثانية عشر عضوا لدراسة نظام التعليم إلصالحه هبدف حتقيق مستوى رفيع من التفوق هلذا التعليم حيث 
الشخصيات العامة كما قامت اللجنة بدراسة و  قادة الصناعةو  الشخصيات الرتبوية تضم اللجنة أعالما من
املنظمات و  تلقت اللجنة مقرتحات من اهليئاتو  البحوث اليت تناولت تقومي التعليمو  العديد من تقارير اخلرباء

 املعنية بشؤون االقتصاد.و  العلميةو  املهنية
املتحدة إلتاحة الفرصة أمام كل والية لالشرتاك يف احلوار  مؤمترات على طول الوالياتو  وقد عقدت ندوات
 قد استغرق األمر مثانية عشر شهر من العمل املتواصل. و  حول خطة التطوير

أسابيع متواصلة سواء على مستوى التلفاز و  مث عرض ما توصل إليه على الشعب األمريكي على مدار ساعات
  01الفدراليةو  الواليات ويف الصحافة احمللية يف خمتلفو  مبحطاته املختلفة ويف اإلذاعات

 :نلخصها فيما يليو  كان جوهر التقرير حصر ألهم اإلشكاالت :تحديد المشاكلو  حصر -.
 إن هدف االمتياز والتفوق مل يعد حمرك التعليم يف الواليات املتحدة  -أ

 تنامي اجتاهات متزايدة حنو التحصيل األقل جودة  -ب
 إجازهتا و  الطالب قبول مستويات متدنية من أداء -ت
 تفوقه علميا وصناعيا وضياع أسواقه اقتصاديا و  إن هذا األمر يهدد الشعب األمريكي بفقد مكانته عامليا -ث
 . 05متاسكهو  وهن ثقافته وقيمه وبنائه االجتماعي -ه
 
  خطاب امة في مقابل خطاب مؤسسة -1

 قد صدر التقرير اخلتامي للجنة يف افريلو  االهتمامو  كان التقرير موجه لألمة بأسرها يستنفرها مجيعا للمناقشة

سائل اإلعالم والكتابات الرتبوية ومراكز البحوث باملناقشة واحلوار كتقرير قومي عن التعليم و  تناولتهو .010
 وتوسع نطاق اخلطاب ليشمل 
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 حتمية التغيري و  كل الشعب األمريكي ملواجهة اخلطر -أ
 خياطب املسؤولني عن الشعب وقادته  -ب
 املعاهد و  املربني يف اجلامعات واملدارس -ت
 االقتصاد و  رجاالت املال -ث
 املهنية والعلمية و  اجلمعيات واهليئات األكادميية -ج
 أفرد لآلباء نداء خاص  -ح
 .00ألمتهمو  إىل الطالب مباشرة يدعوهم ويشرح هلم خماطر تدين مستوى التعليم بالنسبة هلم -خ

أنه ال ميكن مواصلة تسيري ، ة الرتبوية بالواليات املتحدة األمريكيةلقد أدرك املشتغلون يف جمال إصالح املنظوم
مستقبل أمتهم مت طرح و  كون املشكلة تتعلق مبصريو  أن سبيل التغيري هو األجنع؛، و مؤسساهتم بالطرق التقليدية

قيقة كان الوقوف على ح، و مبشاركة كل األطراف املعنية؛ كهدف مرحلي ضروري، و بشفافية، املشاكل العالقة
لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي ، حماسبة الذات هي أول خطوة حنو التغيري الفعال، و خمرجات املؤسسة الرتبوية

 من أجل تلبية احلاجات امللحة يف سوق البضائع، املنوط خبلق الفعالية اليت تستجيب للضغوطات االقتصادية
 ي.التكنولوجو  مواكبة احلركة املتسارعة للتطور العلميو  التشغيلو 

يف ظل التحوالت ، و يف املقابل ال تزال املؤسسة الرتبوية باجلزائر خاضعة للتسيري بالتعليمات الفوقية فقط
يف ظل التشخيص الشامل للمشكالت بالرتكيز ، توجب إعادة النظر يف أساليب اإلدارة املدرسية، الدميقراطية

لتحقيق الفعالية املنشودة اليت تكفل ، القانون حكمو  اإلنصافو  إعمال مبدأ احملاسبةو  املشاركةو  على الشفافية
 بغض النظر عن كونه خمرتع، احلكم الرشيد هو السبيل لذلكو  إحلاقها بركب األمم املتطورةو  ترشيد األمة

التجارب ما يعزز ترشيدنا لكل مناحي و  رغم علمنا بأن يف موروثنا احلضاري من القيم، أو عاملي "حملي"
 احلياة.

 خاتمة
 0100 املشكالت اليت كانت تعاين منها املنظومة الرتبوية يف الواليات املتحدة األمريكية سنة" بيهةلكم هي ش

باملشكالت اليت تعاين منها منظومتنا اليوم بل تكاد تتطابق غري أن مايهمنا يف عقد هذه املقارنة هو اإلشارة 
صياغة حكم رشيد انطالقا من ترشيد نظامها الرتشيد املتبعة يف دولة استطاعت أن تنجح يف و  ملنهجية التغيري

من خالل تبنيها إلسرتاتيجية شاملة يف التغيري معتمدة يف ذلك على كل أنساقها االجتماعية يف  "الرتبوي
من بينها اجلزائر يف البحث عن احللول اجلزئية واعتماد منهجية سريعة التغري و  املقابل تظل دول العامل الثالث

بعيدا عن الشفافية ليت تسمح باخنراط كامل األمة يف و  األنساق االجتماعية الفاعلة بعيدا عن مشاركة كل
ليس هلم من و  عملية إجناح اإلصالحات الرتبوية املنشودة فكثري من أسرة التعليم ال يعلم جبوهر اإلصالحات

 يشحذ مهمهم إلجناحها ناهيك عن باقي األمة.   و  حافز يدعوهم
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 يف مشاريع اإلصالح الرتبوي خاصة، و الرشيد تنعكس على املؤسسات الرتبوية و ال شك أن مقومات احلكم
، الشفافية، و املشاركة) :قد ملسنا حضورها يف مشروع ترشيد التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية. حيثو 
يف املقابل تضل هذه املقومات إما غائبة أو مغيبة يف مشاريع  (اإلنصاف، و الفاعليةو  حكم القانون، و احملاسبةو 

 إصالح منظومتنا الرتبوية.
أنه ال ميكن مواصلة تسيري ، لقد أدرك املشتغلون يف جمال إصالح املنظومة الرتبوية بالواليات املتحدة األمريكية

مستقبل أمتهم مت طرح و  تتعلق مبصريكون املشكلة و  أن سبيل التغيري هو األجنع؛، و مؤسساهتم بالطرق التقليدية
كان الوقوف على حقيقة ، و مبشاركة كل األطراف املعنية؛ كهدف مرحلي ضروري، و بشفافية، املشاكل العالقة

لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي ، حماسبة الذات هي أول خطوة حنو التغيري الفعال، و خمرجات املؤسسة الرتبوية
 من أجل تلبية احلاجات امللحة يف سوق البضائع، للضغوطات االقتصادية املنوط خبلق الفعالية اليت تستجيب

 التكنولوجي.و  مواكبة احلركة املتسارعة للتطور العلميو  التشغيلو 
يف ظل التحوالت ، و يف املقابل ال تزال املؤسسة الرتبوية باجلزائر خاضعة للتسيري بالتعليمات الفوقية فقط

يف ظل التشخيص الشامل للمشكالت بالرتكيز ،  أساليب اإلدارة املدرسيةتوجب إعادة النظر يف، الدميقراطية
لتحقيق الفعالية املنشودة اليت تكفل ، حكم القانونو  اإلنصافو  إعمال مبدأ احملاسبةو  املشاركةو  على الشفافية
 خمرتع بغض النظر عن كونه، احلكم الرشيد هو السبيل لذلكو  إحلاقها بركب األمم املتطورةو  ترشيد األمة

التجارب ما يعزز ترشيدنا لكل مناحي و  رغم علمنا بأن يف موروثنا احلضاري من القيم، أو عاملي "حملي"
 احلياة.
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 المساءلة النَّقدية ألنماط العقالنية لدى أركون والجابري
 نموذج طه عبد الرحمن

 عبد الرزاق بلعقروز  د.
 2 جامعة سطيف

 :ملّخص المقال       
أي من " حيث انشطر املوقف منها، تدور هذه املقالة حول إشكالية العقالنية يف الفكر العريب املعاصر       

وطه ، واملوقف الّناقد هلا، واملوقف أالخنراطي فيها، املوقف الرّافض للعقالنية :إىل اجتاهات  ثالثة "العقالنية
حيث ، وّجه نقدا للّنموذج العقالين الذي طّوره حممد أركون، عبد الرمحن كأحد الذين بلوروا مفهوما للعقالنية

أّما املفهوم الذي بلوره طه ، بدت عقالنيته عقالنية منفصلة ومقوالهتا تضرب جبذورها ضمن نسق معريف آخر
وعلى األساس األخالقي والغاية األخالقية كذلك يف ، عبد الرمحن فيقوم على العقالنية التَّكاملية يف ملكاهتا

 مقاصدها.
         Résumé: 

           Le présent article se veut un questionnement de la conception de la rationalité 

dans la pensée arabe contemporaine, celle-ci étant dominée par trois grand courant a 

savoir, le courant contestataire, le courant défenseur et le courant critique de cette 

rationalité. Nous tacherons aussi de montrer que les critiques élaborées par Taha 

Abderrahmane a l’encontre du paradigme rationaliste de Mohamed Arkoun se résume 

en somme sur le fait que celui-ci s’enracine dans un système épistémique étranger a la 

culture musulmane, e par conséquent il n’a 

  ""وما هتافتت دعوى مثل هتافتها بقلب دليلها عليها
 .020ص ، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن

 في أن الخوض في ماهية العقل ليست مستحدثة  :ُمفتتح
ستحدثة يف مسائل الفكر العريب واإلسالمي ، ليست مسألة اخلوض يف العقل وماهيته وُحُدوده   

ُ
باملشكلة امل

إمنا تضرب جبذورها يف الرتاث املعريف اإلسالمي ومبختلف أنساقه وفروعه املعرفية؛ فقد حدث ، املعاصر
تأثر باملورث اليوناين، العقلاختالف يف بيان ماهية 

ُ
وبني الطَّرح املقابل الذي ينتهل من ، بني الطَّرح الفلسفي امل

َد جيوز ، ومنها ما هو عرفاين صويف، مصادر متعّددة؛ منها ماهو فقهي؛ ومنها ما هو كالمي إال أن هذا التَّعدُّ
والتَّحديد الفّعايل الَقْليِب. ففيما يتصل باملستوى ، التَّحديد اجَلوهراين املاهوي :لنا َحْصرُه يف حتديدين للعقل مها

تأثرة بنظريات العقل 
ُ
األول؛ مثة هيمنة للمفهوم اليوناين للعقل على شعب املعرفة يف الرتاث املعريف اإلسالمي امل

 يعرف العقل بأنه (222ت)فهذا الكندي ، أي القول بالدَّاللة اجلوهرانية لقوى النفس اإلنسانية، عند اليونان
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، العناية باحليوان الناطق" فإن  فعل العقل عنده [أما الفارايب]..."جوهر بسيط ُمدرك لألشياء حبقائقها"
الذي لإلنسان أن يبلغه وهو السَّعادة القصوى؛ وذلك بأن يعرب ، والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال

جسام غري حمتاج يف قوامه إىل شيء آخر مما هو دونه بأن حتصل مفارقا لأل، اإلنسان يف مرتبة العقل الفعال
 1"من جسم أو مادة أو عرض

د فيها العقل يف سياق الدَّالالت اجلوهرانيةو      واضح أن ، واضح من خالل هذه النَّماذج مباهي مناذج يتحدَّ
فارقة وسياسية النَّفس

ُ
هيمنة هي اجلوهرانية وامل

ُ
فردات املركزية امل

ُ
فضال عن خلع املواصفات ، البدنجتاوز و  امل

هذه ، اليونانية يف قسمته إىل عقول كثرية وتوطني نظرية فيض العقول اليت جاءت من الصُّوفيات اليونانية
القسمة اليت جتد أصلها يف تعدد اآلهلة عند اليونان ملمح خطري على تداخل البعدين الديين والفلسفي يف 

 احلقيقة عن أكثر متفلسفة العرب املتأثرين هبذه الّنظرة. وغياب هذه، الرتاث املعريف اليوناين
فإن مثة نظرة أخرى ال تنساق خلف هذه ، وخبالف هذه الّنظرة املتأثرة باملوروث اليوناين يف بيان ماهية العقل

ؤى وقد طّورت هذه الرُّ ، املفاهيم بقدر ما تُبصر فيها عدم ُمطابقة بني ُمقضيات الّلغة واملعىن القرآين للعقل
وهذا ، وهي داللة يف جمموعها تنفي أوصاف اجلسمية والصُّورية واجلوهرانية عنه، الدَّاللة القلبية ملفهوم العقل
تداولة عند الناس "ذم اهلوى" قصده ابن اجلوزي يف كتابه

ُ
كالقول بأن العقل "، بعد أن سرد جُممل التعريفات امل

تأّتى معها درك العلوم أو هو قوة يُفضَّل هبا بني حقائق . أو هو غريزة ي"ضرب من العلوم الّضرورية" هو
، فيستعد إلدراك األشياء، كأهنا نور يُقَذف يف القلب،  العقل غريزة :املعلومات... والتحقيق يف هذا يُقال

وإذا قوي ، ويتلّمح عواقب األمور. وذلك النور يقل ويكثر، واستحالة املستحيالت، فيعلم جواز اجلائزات
وهو مروي عن ، عاجل اهلوى... وأكثر أصحابنا يقولون حمله القلب -مبالحظة العواقب–ذلك النور قمع 

إن يف ذلك )وقوله ، (11احلج ) "فتكون هلم قلوب يعقلون هبا" الشافعي رضي اهلل عنه. ودليلهم قوله تعاىل
 .2"ألنه حمّله، فعرّب بالقلب عن العقل، ملن كان له عقل، املراد" قالوا (.5ق)لذكرى ملن كان له قلب 

واضح هنا يف هذه الّداللة صرف املعىن من الداللة اجلوهرانية واملفارقية والتحيُّزية إىل الفاعلية اإلدراكية و     
ليس هو اجلانب اجلسمي الّصنوبري املوجود يف اجلهة اليسرى من ، والقلب كما يُفهم هنا، اخلاصة بالقلب

هو لطيفة روحانية ربّانية موصولة بعامل األمر اإلهلي. من هنا فإن مفهوم العقل كما يتحّدد يف إمّنا ، الّصدر
املعىن املعريف واملعىن  :سياق املمارسة الفلسفية اإلسالمية ُيطلق باإلشرتاك على معان متعّددة جتمع بني

أن املعىن الذي يتبّناه طه عبد وليس جوهرا مفارقا. ويبدو ، األخالقي مؤّطرين وفق مقاصد الوحي اإلسالمي
اثية اليت بدورها تقبل بداللة العقل القلبية والفاعلية وترفض ، الرمحن يف العقل ينتهل من هذه املصادر الرتُّ

فإن هذا الفهم القليب للعقالنية هو األداة اليت ، ومن رؤية أخرى، الّداللة اجلوهرانية املأخوذة من الرتاث اليوناين
والذين برأيه تبّنيا املفهوم اجلوهراين وما ، عبد الرمحن يف نقده ملفهوم العقالنية عند أركون واجلابريتوّسل هبا طه 

 يتشّعب عنه من دالالت وأفكار. 
 من مضائق الّتجريدية إلى كماالت التأييدية  :مفهوم العقالنية عند طه عبد الرحمن .3
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د َدالالهتا وتكاثر مفاهيمهاإن الالّفت لالنتباه  فيما حّدث به طه عبد الرمحن     ، عن العقالنية هو تعدُّ
واصفات، وتباين تصنيفاهتا

ُ
املفهوم الذي يتبّناه طه عبد الرمحن للممارسة  ، والّسبب الكامن وراء هذه امل

إمّنا العقل ، حمّله عضو خمصوص، مبا هي ممارسة ال تنطلق من اعتبار العقل جوهر ثابت قائم باإلنسان، العقلية
وهذا التقرير احرتاز َجلّي من طه عبد ، إمنا جيوز أن تكون حمّل تقومي من غريها، ة ال تستقل بنفسهاممارس

جيد ُمسّوغه يف جمانبة القول باجلوهرانية أو الّتشيئية أو الّنظرة التَّجزيئية الين تقّسم وحدة اإلنسان إىل ، الرمحن
ية العقل وختصيصه باملعرفة على الّنحو الذي أدخله فاإلقرار باستقالل، جواهر منفصلة ومتفاضلة يف القيمة

ذلك أن أرسطو هو من أجرى هذه ، ال يستسيغه الّذوق الطّاهائي، أرسطو إىل شعب املعرفة الفلسفية اليونانية
وُأْخرجت بعض معارفها وفق هذه ، الصياغة  املفهومية  للعقل وجرى نقلها إىل شعب املعرفة اإلسالمية

 ة.الصياغة املفهومي
ألنّه يصبح مجيع ، ذلك أنّنا منّيز من جهة العقل الذي ُيشبه اهليويل" :"كتاب الّنفس" يقول أرسطو يف  

هو الُمفارق  ومن جهة أخرى العقل الذي يشبه العّلة الفاعلة ألنّه حُيدثها مجيعا... وهذا العقل، املعقوالت
واملبدأ أمسى من ، الفاعل دائما أمسى من املنفعلألن ، من حيث إنه الجوهر فعل، الاّلمنفعل غير الُممتزج

يصبح ، وعندما يفارق فقط، يعقل تارة وال يعقل تارة أخرى، اهليويل... وال نستطيع القول إن هذا العقل
 .3"وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا، خمتلفا عّما كان باجلوهر

هو انغراس هذا الّتحديد يف الرتبة الّتجزيئية ، قلإن مدار اعرتاض طه عبد الرمحن على التَّحديد املاهوي للع    
مارسة العقالنية بأن تُنزل عليها أوصاف الّذوات مثل" :والّتشيئية

ُ
 "التحيُّز" :تشييئية ألهّنا جُتّمد امل

... وجتزيئية ألهّنا تقّسم جتربة "اكتساب الّصفات واألفعال"و "الّتحدُّد باهلوية"و "االستقالل"و"التشُخص"و
تكاملة إىل أقسام ُمستقّلة ومتباينة

ُ
جيعله ُمنفصال عن "الّذات"ذلك أن ختصيص العقل بصفة، العاقل االنساين امل

إن مل تكن أقوى حتديدا هلذه ، مثال "التَّجربة"و "العمل"ـ أوصاف أخرى للعاقل ال تقل حتديدا ملاهية االنسان ك
. إال 4"التجربة أوىل "جوهرية"و العمل "جبوهرية"جيوز الّتسليم فألن، جوهرية العقل"ـ املاهية. فلوجاز التَّسليم ب

أي حماولة تطوير ، إىل املستوى البنائي أو التأسيسي، أن َمْقِصَد طه عبد الرمحن يتعّدى  هذا املستوى الّنقدي
حّددات اليونانية قدميا وجتلياهتا يف الثقافة الغربية، مفهوم آخر للعقل والعقالنية

ُ
وأيضا ، حديثا خيتلف عن امل

املناحي اليت تَأثّرت بفكرة َجوهرانية العقل يف املعرفة الفلسفية االسالمية. إن الّداللة اجلديدة للعقل والعقالنية 
حبيث يصبح العقل فعال من األفعال ووصف من األوصاف على ، هي الّداللة األخالقية والتصور الفعايل هلما
اليعدو العقل أن يكون فعال من ، فعلى هذا" ضى التصور اليوناينمقتضى التصور اإلسالمي وليس على ُمقت

مثله يف ذلك مثل البصر ، األفعال أوسلوكا من السلوكات اليت يطّلع هبا اإلنسان على األشياء يف نفسه وأفقه
فكذاك العقل هو فعل ، وإمّنا هو فعل معلول للعني، فالبصر ليس جوهرا ُمستقال بنفسه، بالنسبة للٌمبصرات

أال ، وهذه الّذات اليت متّيز هبا اإلنسان يف نطاق املمارسة الفكرية اإلسالمية العربية، معلول لذات حقيقية
، أن الرُّؤية اإلسالمية نسقا وإنتاجا فكريا، . وال خيفى علينا هنا5"وهي القلب؛ فالعقل للقلب كالبصر للعني
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رفض الُعلماء املسلمني التصوُّر اجَلْوهراين للعقل  وبيان ذلك ، مها املوّجهتان هلذا التصور الفعايل للعقل
 :وهذا القول يف العقل بأنه جوهر لطيف فاسد من وجهني "يقول اإلمام املاوردي، واعرتاضهم على مقّدماته

 يوجب سائرها. يصّح أن يوجب بعضها ماال أن اجلواهر متماثلة فال :أحدمها
 العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله.ولو أوجب سائرها ما يوجب بعضها الستغىن 

 أن اجلوهر يصحُّ قيامه بذاته. :والثاين
فلوكان العقل َجوهرا جلاز أن يكون عقل بغري عاقل كما جاز أن يكون جسم بغري عقل فامتنع هبذين أن      

القرآنية اليت ينبجس ويتوّكأ املاوردي على الّداللة الّلغوية من أجل االنتقال إىل الرؤية ، 6"يكون العقل جوهرا
ألن العقل مينع االنسان ، ومّسي بذلك تشبيها بعقل الّناقة "فيها التصوُّر الَفّعايل للعقل ورفض التصور اجلوهراين

كما مينع العقل الّناقة من الشرود إذا نفرت... وقد جاءت السنة مبا يؤيد ،  من اإلقدام على شهواته إذا قبحت
العقل نور يف القلب يْفِرُق بني احلق " ي عن النيب صلى اهلل عليه وسّلم أنه قالهذا القول يف العقل وهو مارو 

ألن القلب حمل العلوم ُكّلها. قال اهلل ، اثبت حمّله يف القلب، وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا، "والباطل
ُِ يـَْعِقلُوَن هِبا" تعاىل  .(11احلج ) "أفـََلْم َيِسريوا يف اأَلْرِض فـََتُكوَن هَلُْم قـُُلوُب

 أن حمّله القلب. :والثّاين، أن العقل علم :أحدمها :فدّلت هذه اآلية على أمرين
 .7"يعتربون هبا :والثاين، يعملون هبا :أحدمها :تأويالن، "يعقلون هبا" :ويف قوله تعاىل

للفاعلية  يسلك طه عبد الرمحن مسلك التأسيس األخالقي، وارتكازا على هذه الرؤية يف الّنظر إىل األمور
رافضا يف الوقت نفسه تلك الثنائية اليت أدخلها الفيلسوف األملاين إميانويل كانط إىل حقول ، اإلدراكية املعرفية

والثاين ، وختصيص األول بالوظيفة املعرفية، املعرفة الفلسفية؛ أي التفرقة بني العقل الّنظري والعقل العملي
والفعل اإلدراكي مراتب اليقيم ، بد الرمحن  يستحيل العقل عقوالبالوظيفة التشريعية لألخالق.لكن مع طه ع

ويرتقي يف مراتب الكمال بقدر ما يكون ، بقدر ما يتجّدد على الّدوام ويتقّلب بغري انقطاع، على حال واحدة
وقد  " يقول طه عبد الرمحن يف مقام احلديث عن مقاصده يف تبيّن التصور الفعايل للعقل، متعّلقا بأفق الرُّرح

حبيث ، وإمّنا مراتب متعددة بعضها أعقل من بعض، كان قصدي أن أبنّي كيف أن العقل ليس مرتبة واحدة
ألنّه ما زال حيمل بعضا من خشونته ، يكون أدناها عقال ماكان موصوال بالرتبة األخرية من رُتب احلس

إذ يكون قد الح له مطلع ، ة الروحيةويكون أعقلها مجيعا ما أشرف على الّرتبة األوىل من رُتب القو ، وكثافته
 .   8"إن كثريا أو قليال، فانطبع به، من رقّتها ولطافتها

والتوجيه القيمي له إقرار احلقائق ، يكون مقصود طه عبد الرمحن يف تبّنيه للتصوُّر الفعايل للعقل، هكذا إذن
 :املتوالية

وأن فعل التجربة الرُّوحية أشد تأثريا من  ، العمل يف الّنظرأو قوة تأثري ، الّتوجيه الروحي للفّعالية العقلية -0
ذلك أن العمل خيّصب املمارسة العقلية ويفتح آفاق ، وهذا اإلقرار له قيمة توجيهية تعبدية، الّتجربة احلسية

ان ويتقّدمها اإلمي، .. وأصلها ُكّلها الطّاعة واإلخالص.املريد البد له من الرتقيّ " ف، اإلدراكات اجلديدة
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مث تنشأ عنها أخرى وأخرى إىل مقام الّتوحيد والعرفان... ، وتنشأ عنها الّصفات واألحوال مثرات، وُيصاحبها
 .9"ألن حصول النتائج من األعمال ضروري وقصورها من اخللل فيها كذلك

حّسية خالصة حبيث ليست هناك قوة "، الّصلة التََّكاملية بني امللكات اإلنسانية وإهناء الّتعارض بينها -2
بل يف القوة احلسية بعض من العقل كما يف القوة العقلية بعض ، والقوة عقلية خالصة والقوة روحية خالصة

ففي القوة الرُّوحية من أثر العقل ما يضاهي مايف القوة العقلية من أثر احلس؛ ، والعكس صحيح، من الرُّوح
جاز أن تكون التَّجربة الرُّوحية مكّملة للّنظر ، يةوإذا جاز وجود هذا االتصال بني خمتلف القوى اإلدراك

 .10"وال باألوىل مفسدة له كما زعم بعضهم عن باطل، ال منقطعة عنه، العقلي
على مصادر ، وال يقتصر هذا املنظور التكاملي على امللكات اإلنسانية؛ إمنا جيوز خلعها فضال عن هذه 

، كامل فيها احلس والعقل والوحي من أجل إجناز وحدة احلقيقةفاملعرفية اإلسالمية يت، املعرفة لدى اإلنسان
فسقراط مثال كان مهُّه عامل ، نستخرجه من تاريخ الفلسفة نفسه، واملثال الذي نستجلي به هذه احلقيقة

دون التأمُّل يف عامل النَّبات ، اإلنسان وحده وكان يرى بأن املعرفة احلقَّة تنطلق من الّنظر يف اإلنسان نفسه
 النُّجومو  واهلوام

والذي يدعو ، حمالَّ للوحي اإلهلي، الذي يرى يف الّنحل على ضآلة شأنه، وما أشد  هذا خمالفة لروح القرآن"  
تعاقب

ُ
، الّنجومو  والّسماء، السُّحبو  الّنهارو  ويف تعاُقب اللَّيل، القارئ دائما إىل النَّظر يف تصريف الرياح امل

، فقدح يف اإلدراك احلسي، يتناهى. وكان أفالطون وفيّا لتعاليم أستاذه سقراط الكواكب الساحبة يف فضاء الو 
 (السمع) وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن الذي يعد، يفيد الظّن واليفيد اليقني، ألن احلّس يف رأيه

ا فعال يف احلياة وُيصرّح بأن اهلل جل وعال سوف يسأهلما يف اآلخرة عمَّ ، أجّل نعم اهلل على عباده (البصر)و
 .11"الدنيا

د مراتب العقالنية وتفاضلها؛ فالفعل اإلدراكي احلسي وفق هذه الّنظرة يكون يف الرتبة األخرية -. ويرتّقى ، تعدُّ
الّلطافة والقوة و  أي رتبة الّرقة، يف معراج احلقيقة من الكثافة واخلشونة إىل الرُّتبة األعلى من مراتب العقالنية

سّدد والعقل املؤّيدوما ، الروحية
ُ
سوى أمارة على ترسيخ مبدإ تفاضل ، إجراء الِقسمة بني العقل اجملّرد والعقل امل

تخّلق بأخالق الدين وحده، الفعاليات العقلية
ُ
مث كيف أنه يرتقي منها ، من حُيّصل رتبة العقالنية املسّددة" وامل

تدخل على عمله وكيف أن واجبه هو أن يعمل جاهدا من إىل رتبة العقالنية املؤّيدة مىت اتقى اآلفات اليت قد 
وُيصيب حيث ، يُدرك مااليدرك غريه، أجل االرتقاء إىل هذه الرتبة الثالثة اليت جتعل له عقال كامال

 .12"اليصيب
وليست ، اليت ليست سوى جتّل من جتليات املمارسة العقلية، . حترير الفكر العريب من التبعية لعقالنية الغري1

، ويف املقابل حفز اهلمم حنو االجتهاد يف تطوير عقالنية من لدن هذا العقل العريب، أها أو مثاهلا األمسىمبد
 . (الكوين)منذ الّلحظة اليت جرى فيها ترسيخ النموذج العقالنية ، وجتديد العطاء الفكري املنقطع
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واألخد بالتصور الفعايل ، سة العقليةاستنكاف طه عبد الرمحن عن األخذ بالتصوُّر اجلوهراين للممار ، جلي إذن
هو الذي وجده من جديد ومرة أخرى؛ مبثوثا ، وهذا التصوُّر اجَلوهراين الذي ناهضه، القليب مبراتبه املتفاضلة

هيمنة على الواقع العريب الراّهن
ُ
ليست واعية حبدود هذه ، وهي على كثرهتا، يف ُشعب اإلنتاجية الِفكرية امل

هذا ما دفع بطه عبد الرمحن إىل الّتصدي إىل هذا الّنموذج ، واملنفصلة عن التوجيه القيمي العقالنية اجملّردة
 العقالين خباصة على الّنحو الذي تبّدى يف املدونة الفكرية اخلاصة مبحمد أركون.

 :مظاهر التَّجزييئية والّتشييئية  :. مسألة العقل في الخطاب العربي المعاصر2
سواء يف سياق حديثنا عن نظرة طه ، يف اخلطاب العريب املعاصر هلا أكثر من مّرر إن مساءلة مسألة العقل

أو يف سياق حديثنا عن الكيفية اليت عاش هبا ، عبد الرمحن ملسألة العقل ونقده ألمناط العقالنية املنتشرة
قة السّاطعة اليت ال اخلطاب العريب صلته بالعقل كأداة ومرجع وفعالية. وفضال عن ذينك املربّرين؛ فإّن احلقي

والوعي هبا ، أن العالقة مبسألة العقل والعقالنية مازالت عالقة مضطربة يف الفكر العريب" يُنكرها قلق االرتيايب
انشطار اخلطاب العريب املعاصر يف ، والعرض األوضح على هذا االضطراب، 13"مازال وعيا التارخييا حىت اآلن

تنتهل من مرجعيات فكرية ، وتصورات متصادمة، والعقالنية إىل فرق متباينةتعامله مع مسألة  حتّدي  العقل 
وقد حصرت بعض الّدراسات هذه ، اإلصالح والتحديثو  وتتشارك هواجس التحّضر، هي األخرى متباينة

 :الفرق يف تعاطيها مع مسألة العقل إىل فرق ثالثة
 الّرفض الّنكوصي للعقل. -0
 االنغماس الشامل يف نظامه.-2
 . التَّحليل الّنقدي له..

من باب احتسابه جوهرا حلضارة مادية هي ، يستهجن العقل، الفرقة األوىل يتصّدرها االجتاه الّسلفي   
وبدعة مدسوسة آلداء وظيفة إزاحة املقّدس وهتميش الرّوحي وتنمية نظام قيم مادي غرائزي " احلضارة الغربية

وهم على  [نية فيتقامسها كل من اإلجتاه الّلربايل واإلجتاه املاركسيأما الفرقة الثا]عار من كل وازع أخالقي 
وكونية ، اختالف أجياهلم وحقول اشتغاهلم ينتظمهم رابط مشرتك هو الوعي بكونية احلضارة اإلنسانية املعاصرة

واجملتمع وأساس حركة التقّدم اليت طبعتها. ولقد ذهبوا مجيعا إىل أن الفكر العريب ، العقل الذي هو جوهرها
, ، العريب حيتاجان إىل جراحة حقيقية لزرع قيم العقل والعقالنية لتنمية روح التاريخ والتطور التارخيي فيهما

فتقوم على فضح العقالنية املركزية الغربية كغالف للقمع  [أما الفرقة الثالثة]وإخراجهما من الفوات والتقليد. 
والربجمة اآللية ، والتسّلط السياسي للدولة اللَّيبريالية على احلرية، اإليديولوجي واالستغالل والتهميش العاديني

والقولبة االجتماعية للممارسة احلياتية... إهنا نص يدافع عن االختالف ضد املطلقية ، إلنسانية اإلنسان
Absolutisme  والشمولية أو الكّليانيةTotalitarisme   املاديةاليت ميثّلها العقل يف جتّلياته الفكرية و: 

 .14"اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية
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التقسيم للكيفيات اليت عاش هبا الفكر العريب املعاصر مع العقل كأداة ووظيفة ومرجع؛ فإن ، وفضال هن هذا
يكتفي برصد إجتاهني رئيسيني مها االجتاهيني ، مثة بعض االجتهادات األخرى اليت تتبىّن تقسيما مغايرا

راهن عليه من أجل جماوزة هذين اإلجتاهني هو :املهيمنني 
ُ
 :العقل الرتاثي والعقل الوضعي؛ وامللمح اجلوهري امل

 :العقل التكاملي
للّنموذجني ، وكثري من تفاصيله، فمهمتنا يف حقيقة األمر تقدمي منوذج لعقل تكاملي ُمغاير يف بعض ُأسسه"

لذلك فإن جهدنا ال يتوقف على حتديد األسس ، رتاثيالعقل الوضعي والعقل ال :الساّئدين يف عاملنا اليوم
بل يتضّمن ، الكلية والثوابت املبدئية للعقل البديل الذي يتكامل فيه فقه اهلداية والتنزيل وفهم الطبيعة والتاريخ

 .15"أيضا عملية تفكيك وتركيب لثوابت العقلني الساّئدين واملهيمنني
مل حُتسم بشكل واضح ، قل يف اخلطاب العريب االسالمي املعاصرأن قلق مسألة الع، إن الالفت للّنظر هنا

ال يف منشئها التارخيي الذي أفرز ظواهر الّتوفيق والّتقريب وال يف عودهتا املكرورة اليت أفرزت ظواهر ، ودقيق
الّرفض الّنكوصي والتبيّن الرّتحييب؛ إن هذه كّلها مجيعا أعراض على مرض يف اخلطاب العريب االسالمي 

لقد كثر ": وطه عبد الرمحن مل ختفى عليه هذه الظاهرة خباصة وأنّه أدرك تكاثر الكالم يف العقل، املعاصر
 "التعقل"و "العقلنة"و "السلوك العقالين"و "املنهج العقلي"و "العقالنية"و "العقلية"و "العقل"الكالم عن

طالب ، يف الكتابات اإلسالمية والعربية منذ القرن املاضي "التعقيل"و
ُ
ومازال اخلطاب الّداعي إىل العقالنية وامل

، بتقومي الرتاث اإلسالمي العريب مبقتضى املنهج العقلي مسيطرا على توجهات الباحثني وعلى مهوم املناضلني
، حىت إن بعضهم يّدعي القدرة على تنقية هذا الرتاث وإرسائه على مبادئ وقواعد عقالنية راسخة وهنائية

ومن ساورته احلمية العربية ، أخذته الغرية الّدينية على احلالة املرتّدية لألمة اإلسالمية يتساوى يف ذلك من
، ومن أجل جُماوزة أعراض هذا املرض يف مشكلة العقل، 16"املتطّلعة إىل الّنهوض بالواقع املتخّلف للعامل العريب

خصوص للعقل الذي جرت اإلشارة
َ
إىل تشخيص هذه ، إليه سابقا سعى طه عبد الرمحن متوّسال مبفهومه امل

صادمة ملقتضيات ، األعراض
ُ
ومطبقا على منوذج هو حممد أركون يف بقائه متوّسال بالُفهوم التقليدية للعقل وامل

 اجملال التداويل الذي يتحّدد فيه العقل بداللة أخرى ووظيفة أوسع.
  :.محمد أركون وُحدود دعوى شرعانية العقل اإلسالمي1

وِضُع طه  َِ ضمن دائرة فكرية تنتظم ، عبد الرمحن املباحث الفكرية حول العقل يف اخلطاب العريب املعاصرمُي
 :بـ داخل قياس منطقي يلّخص مقّدماهتا ونتائجا يف صيغة دعاوى متّيزت بالقول

 ."االسالمي"و "العريب" خاص بالرتاث "عقل" وجود
 العلم والتقدم.حائال دون قيام الرتاث بأسباب ، اخلاص "هذا العقل" وقوف

 .17"واألخذ بغريه "العقل" ضرورة جتاوز هذا
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وترّتب عنها ، هبذه الدَّعاوى إىل مستوى تعّذر إمكانية تصورما خُيالفها، لقد جرت ألسنة مجهور املثقفنيو 
والتصوُّر ، واجلابري يف طليعة هؤالء، الّتصوُّر الذي يِصف العقل العريب بالّصفة البيانية :تصورين رائجني مها

 الثاين يصف العقل اإلسالمي بالّصفة الّشرعانية وأركون يف طليعة هؤالء.
جاءت نتيجة لتأثر أركون أو باألقوى افتتانه باإلنتاجية املنهجية ، إن القول بالّصفة الّشرعانية للعقل اإلسالمي

واملالحقة األركيولوجية ، شوئية اجلينالوجيةواملنهجية النّ ، كالّتحليل الّلغوي)اليت بلغتها العلوم اإلنسانية املعاصرة 
هذا التأثر  ، على اختالف فروعها وتعّدد جماالهتا (الّتفكيك...، والتحليل النفسي للمعرفة، األشياء ألصول

 :ويذكر منها طه عبد الرمحن، أخرج خالصات معرفية تضم مشروع أركون بأكمله
 الّنظر احلديث.متييزه بني ُمكونات الّنظر اإلسالمي ومكونات  -
معاالحتكام يف تقوميه هلذه الّصفات القرآنية ، مقابلته بني خصائص اخلطاب القرآين وبني معايري العقالنية -
 ."العقالنية" دون االحتكام إىل القرآن حني وصف، "العقالنية" إىل
السياسية من جهة تساند تناحر اجلماعات ، اعتبار مذاهب الفقهاء ومدارس املتكّلمني جمّرد حركات -

سواء ما تعّلق منها بتعاقب ، ومن جهة أخرى تساهم يف التنكر ملقتضيات التاريخ، للهيمنة يف جمال الّسلطة
 األحداث أو ما ارتبط بتجدد أحوال اإلنسان.

 .18"الّتوجيه الّديين لتصوراته وأنساقه الّنظرية "الفكر اإلسالمي" إنكاره على -
منها ختصيصا ، الفكرية األركونية يُدرك مدى احلضور املكّثف هلذه املواصفاتفاملتفّحص لإلنتاجية ، وبالفعل 

أي أن مثة رهانات سياسية تسكن ، الّدمج بني املعرفة والّسلطة كوحدة حتليل يف فهمه للرتاث املعريف اإلسالمي
 تاريخ هيمنة الّنظم . إن أركون يُدخل إرادة القوة هذه مفهومة باملعىن الذي نعثر عليه يف، العقائد اإلميانية

يدخلها كأداة حتليل تفكيكي وأداة نقد تارخيي لإلنتاجية ، الاّلهوتية السياسية وتأويلها للعامل وفق منظوريتها
طلق الذي ترفعه األديان الاّلهوتية

ُ
فالدين يقع يف خدمة الفاعلني " املعرفية الرتاثية اإلسالمية وملفهوم احلقيقة امل

تنافسة من أجل ضمان السيطرة على األمالك الرَّمزية اليت الميكن االجتماعيني الذين يت
ُ
وّزعون على الفئات امل

دينية يعّريه  "أرثوذكسية" اقتناص السلطة السياسية أو ممارستها بدوهنا. وما يقدمه لنا الفكر الاّلهويت على هيئة
كل فئة اجتماعية حتاول فرض لنا علم االجتماع الديين أو األنثربولوجيا الدينية بصفته إيديولوجيا  

 . 19"رهانات حمسوسة ولكّنها حمجوبة بواسطة مفردات املعجم الديين [إهنا]هيمنتها...
ويبصر فيها موقفا غري مستند إىل البعد املنهجي الذي ختّلق يف ، وطه عبد الرمحن يرفض هذه الّدعاوى رفضا

تنطلق من رؤية معرفية تبيح لنفسها أوصاف  فضال عن استناده إىل رؤية متحّيزة، إطاره العلم اإلسالمي
 :وبيان ذلك كالتايل، العلمية وحتّرمه على غريها

إن الّداللة اليت خيلعها أركون على مفهوم العلم ال  :مفهوم العلم عند الفقهاء وقصور تصور أركون له. 0. .
اجلهد املعريف الذي يبذله شخص أو  :فالعلم يطلق باالشرتاك على، تنسجم والّداللة اليت بلغتها جهود الفقاء

أو ، كما يقصد به املنهج الذي املتوسل به من أجل احلصول على املعرفة،  مؤّسسة يف حقل من حقول املعرفة
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بناء ، ألن العلم هو روح املعرفة وجوهر احلضارة. إن األهم إذن، هو نظام منهجي ميتلك وحدات خمصوصة
، املنهجو  إمنا اتباع املسرية، العلماءو  ضمون املعريف الذي أنتجه الفالسفةال يتعلَّق باحملتوى أو امل، على هذا

من هنا كانت احلاجة إىل الضابط ، أفكار انتقائيةو  فالعلم دون بيان طريقة حتصيله يستحيل إىل جمرد خطرات
النَّاظمة  القانون الفلسفي أو املبادئ الفلسفية"املنهجي  ذات أمهية قصوى مبا هو أي الضاّبط املنهجي 

 ودون هذا الّتقنني للفكر يتحوَُّل الفكر إىل تأمُّالت، فاملنهجية تقنني للفكر، بتحديد واضح لألفكار
 وتصلح للمواعظ، وذات جدوى يف كثري من األحيان، قد تكون عبقرية ومشرقة جدا، خطرات انتقائيةو 
قنينها باملنهج متاثل حالة توليد القوانني من فمنهجية األفكار أو ت، ولكنها ال تكون منهجية، اجملادلة احلسنةو 

مبا حتتويه من نظريات ومناهج وتصوُّرات ، . واملعىن الثَّالث للعلم يراد به أيضا مُجلة املعارف املكتسبة20"الطبيعة
، أن حممد أركون مييل إىل املعىن األخري" حتقق أحد أوصاف العلم وهي صفة الرّتاكمية. وبرأي طه عبد الرمحن

فيطالب يف ، سواء تلك اليت استكملت مقوماهتا أو اليت الزالت تتلّمس طريقها، هم من العلم كل العلومفيف
، 21"باالستفادة من كل هذه العلوم على تعّددها واختالف مناهجها، "االسالمي" الّنظر إىل اإلنتاج الفكري

جبميع مكتسبات املعرفة اإلنسانية واالعرتاض هي عدم الَقبول باإلتيان ، وهذا االعرتاض املبدئي ذو داللة جلّية
وعدم املبالغة يف اإلنبهار بعقله الذي حّقق "، عدم تقديس النموذج املعريف الغريب إهنا دعوة إىل، على كونيتها

، والتزام مبدأ املسافة أو الوسط يف األخذ عن الغري؛ مع الشك يف هذا املنقول حىت تثبت صّحته، املنجزات
وليس هذا املوقف تعبريا عن نزعة إرتكاسية منجذبة حنو  .22"ه بعد إخضاعه للّتجربة واإلجراءويتأّكد جدوا

والّصد عن مناهجها ومذاهبها ونظرياهتا ، أو نداء لرفض منجزات املعرفة احلداثية، ذاهتا مهما كانت حاهلا
قضية ال غىن عنها ميليها الواقع  هي، أن مسألة االستعارة من الغري واالستنارة بنموذجه احلداثي" ذلك، الّنقدية

فهي حاجة ملحة وضرورية لكل عقل ، ويفرضها. بل إن شرعيتها ليست قصرا على العقل العريب وحده
يريد أهلها أن خيوضوا معركة ضد  -كثقافة العامل الثاين أو الثالث الّسائر على طريق النمو والتطور،  أوثقافة

اخلرافة والتفكري اخلرايف من أجل ترسيخ التفكري العلمي وسيادة العقل. ولكن التَّحديث واالستعارة من الغري 
تستعري النموذج  :وأن يتحّول التحديث إىل حداثة مستنسخة، باعتبارمها ضرورة حضارية وحال مفروضا شيء

سيما وأن احلداثة ، جلاهز؛ وتتبع آثاره الثقافية يف تنميط وتقديس شيء آخرالغريب وتستعريه وتقّلد فكره ا
وتقف على مواطن اخللل وعلى األماكن الفارغة من أجل ملئها. وتدارك النَّقص ، تراجع نفسها، الغربية ذاهتا

تفادة وعدم وإدخال هذه التفرقة بني ضرورة االس 23"واألخطاء اليت أوصلت العقل الغريب إىل احلائط املسدود
االستغراق الكلي يف منتجات املعرفة الغربية هي اليت سلكها طه عبد الرمحن يف آليات تعامله مع املنقول 

ومن أجل إتقان هذه الوظيفة التشغيلية يضع طه عبد الرمحن شروط جيب أن يستوفيها خطاب ، الفكر الغريب
 :االستفادة من العلوم الغربية هي تواليا

س -0
ُ
 .تفيد طريقا لرتكيب هذه العلوم فيما بينها تركيبا متكامالأن يُعنّي امل

 .أن يبين نظرية لإلستفادة من هذه العلوم -2
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 .24"أن حُيّدد منوذجا حيّقق قضايا هذه الّنظرية -.
يدفع بنا إىل تسليط الّضوء على مدى حضور أو غياب ، ووضع شروط االستفادة هذه من العلوم املعاصرة

أركون للعلوم اإلنسانية املعاصرة. برأي طه عبد الرمحن أنه مل يستويف هلذه الشروط هذه القواعد يف توظيف 
وملا أنه ، رغم أن افتتاحاته دائما تطالعنا بالكثافة املنهجية وحتديد املناهج اليت سيسلك وفق مقتضياهتا، حّقها

 ال على مسلك" توفيقي "لن تكون أحكامه إاّل دعاوى مبنية على مذهب" مل يوف هبذه الشروط ف
وإمنا يتصل باملعىن الثّاين الذي ذكرناه وهو ، ؛ بينما تصور الفقهاء للعلم ليس هذا التصور التلفيقي"حتقيقي"

فالعلم هو اإلحاطة مبسائل الشرع وقواعد استنباط فروعه من أصوله. وهذا مطلب ، املنهج لتحصيل املعرفة
 .25"معقول وقابل للّتحقيق

أو ، واقتصاره فقط على الّداللة الرتاكمية، خطاب أركون إىل الدَّاللة املنهجية للعلمكيف يفتقر ،  جلي إذن
فضال عن جلوئه إىل اإلبقاء على البنية الّصوتية أثناء ترمجته للمصطلحات واختياره ، مجلة العلوم املكتسبة

والّصواب خبالف هذه ، "بستيميواإل" اإلسترتاتيجيو  "األنثربولوجيا" :للّرسوم العربية املطابقة هلا صوتيا مثل
جيعل ، ذلك أن ترمجة مصطلح أجنيب مبصطلح عريب يكون أصليا يف الّلغة العربية وليس غريبا عنها"، الّطرائق

القارئ يدرك مباشرة وبعفوية مدلوهلا كما يتحّدد داخل املنظومة الّلغوية العربية اليت هي اجملال التداويل األصلي 
من حيث هي مدلول حتمل داخل منظومتها الّلغوية خصائص رؤية أهلها للعامل  العبارةهلذه الكلمة. ألن 

ولكن هذا املنزلق الفكراين  ، وتصوراهتم وطرق تفكريهم. وهي عمليات فكرية تقع بكيفية آلية وخفية والواعية
ملفاهيم وإمنا يستوجب ضرورة البحث يف تأصيل ا، ال يكون دافعا إىل منزلق فكراين آخر أشد خطرا

 .26"واملناهج
ناقشوا موضوعات مل يعنت " حيث، وهذا خبالف فالسفة اإلسالم القدامى عندما تعّرفوا على املنطق األرسطي

وشارك الفقهاء واملتكلمون الفالسفة يف العناية مبناهج التفكري وكثريا ، هبا أرسطو مثل عالقة املنطق بعلوم الّلغة
ناقشوا نظريات أرسطو يف املقوالت والتعريف ومالوا إىل رفض التعريف ما وجهوا الّنقد ملنطق أرسطو... و 

فاملسلمني كان  [رغم هذا]وأدخلوا التعريف بالّرسم الذي يصف اجلزئي...، األرسطي للماهية باجلنس والفصل
لديهم مناهج يف دراسة أصول الفقه وكان علم األصول مبثابة املنطق يف املشكالت العملية اليت صادفت 

ومل ، أي أن اهتمامهم كان أكثر موصولية بالوظيفة املنهجية اليت حيققها منطق أرسطو، 27"مفّكري اإلسالم
حيث يهتم النحوي بالقواعد أكثر من ، بعلوم النحو وهذه املسلكية شبيهة متاما، يكن دائرا على حمتوى الفكر

 اهتمامه باجلمل املكّونة.
يظهر لنا القلق الثاين يف خطاب حممد  :إنكار محمد أركون المزايا العلمية التي أتى بها الفقهاء. 2. .

، ومسالكه االستدالليةخباصة يف مسألة إنكاره على الفكر اإلسالمي التوجُّه الّديين ألنساقه الّنظرية ، أركون
واملنافحة عن رؤية ، من اهتامه للفقهاء بالتنكُّر  للُمالبسات التَّارخيية وإضفاء املشروعية على املؤّسسة احلاكمة

أن نعلم أن "لذلك وتبعا ملستلزمات املقاربة األركونية  من األجدى ، خطية ُأحادية ترّسم هلا وتسوغ هلا أيضا
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إرادات القوة والتوسُّع واهليمنة فيما ختلع عليها القدسية واملشروعية والطقوس األنظمة الاّلهوتية تعكس 
أنظمة ثقافية ذات  [أي األنظمة الالَّهوتية] الشعائرية ومل تنفك إرادة القوى هذه يف الّتصارع والتحارب... إهنا

لّدور التارخيي بصفتها املؤمتن عقلنة ظاهرية تنبذ بعضها بعضا لكي تؤكد على ذاهتا وترفع من قيمتها إىل مرتبة ا
 .28"الوحيد واملوثوق على الوحي

وذلك ليس ، إن الفقهاء يلجأون على ضوء هذا االقتباس  إىل االستخدام الّرمزي للّنصوص اإلسالمية الّدينية
القراءة وتعتقد يف استجابتها هلذه اخليارات أهنا تقّدم ، إمنا استجابة خليارات سياسية، سعيا وراء احلقيقة

إال أن طه عبد الرمحن ينفي عن الّدرس الفقهي مثل هذه ، الّصحيحة واملطابقة ملرادات الّنص األصلي
الّتحليالت املتأثّرة بدورها بنظرية وحدة املعرفة والسلطة عند فوكو وروافدها األصلية ممثّلة يف إرادة القوة واملعرفة 

ء نسق نظري يستعان به على ضبط استخراج األحكام هو بنا" ألن َهمَّ الفقهاء كان، 29عند نيتشه 
االستدالل  :استجد من األحوال... فالعلم عندهم يستجيب لشرطني أساسيني مها املستجيبة لكل ما

وحّددوا مسالك الّتعليل املختلفة؛ وهلذا ، والتَّعليل؛ فقد وضعوا قواعد الستنباط الفروع من أصول الشريعة
وال عجب يف ذلك مادام جمال ، العقالين للعلم الصُّوري والّشرط العقالين للعلم الطبيعيمجعوا بني الشَّرط 

 .30"الشريعة هو جمال جيمع بني العلم والعمل
وّجه احلقيقي ليس دوافع حيوية لتكريس هيمنة فئة سياسية على غريها

ُ
، إمنا دوافع معرفية منهجية، إذن فامل

أي الّتسويغ املنطقي إلرادات القوى واالستجابة )هي تلك املذكورة  والّدليل على ذلك أنه لوكانت غايتهم
وموصوفة مبا هي ، لكانت أحكامهم أحكاما متقّلبة بتقّلب أهواء الّساسة، (للخيارات السياسية احملايثة هلا

مل خباصة وأن وقائع التاريخ السياسي للعا، موصوفة به املمارسات الّسياسية من عفوية وعدوانية وتلقائية
اإلسالمي تقّلبت بتقّلب إرادات اهليمنة واالستقواء وفيها ما يتظاهر لتقوية هذه الفكرة. إن أبنيتهم املنهجية  

 االتساق والبساطة والكفاية.  :ال ختالف الشروط الواجب توفرها يف كل نسق منطقي وعلى رأس هذه الشروط
، األصول تعكس البعد املنهجي العميق يف تفكريهم والشواهد املنهجية اليت طّورها وابتكرها الفقهاء وعلماء

 :هذا البعد املنهجي يستمد عمقه من ثنائية اإلبداع اليت اختص هبا، واملعرب عن روح احلضارة اإلسالمية
تنصب بنقد علماء األصول خباصة الشافعي واملتكّلمون والفقهاء خباصة ابن تيمية نقدهم للمنطق ، األوىل

وقيام املنطق ، اء األصول رفضوه يف تبّنيه لفكرة املماثلة بني الّلغتني اليونانية واإلسالميةفعلم، األرسطوطاليسي
وعلماء الكالم رفضوه من منطلق خمالفته لعلم اإلهليات ، األرسطوطليسي على خصائص اللُّغة اليونانية

أما الفريق الثالث فهو ، بأصوهلاكثري من أصوله تتصل و من هنا اعتربوه وثيق الّصلة بامليتافيزيقا، اإلسالمي
وقد ذكر ابن تيمية العّلتني الّلتني ذكرمها األصوليون واملتكّلمون "، يقدمهم يف ذلك ابن تيمية، فريق الفقهاء

 :مث أضاف إليهما األسباب اآلتية، فيهما من قبل وتوّسع
 فة يف احلد واإلستدالل.املنطق األرسطوطاليسي يقّيد الفطرة اإلنسانية بقوانني صناعية متكلّ  :أوال
 اجتاه اإلسالم إىل الوفاء باحلاجة اإلنسانية املتغرّية بينما املنطق األرسطوطاليسي يعترب قوانينه كلية وثابتة. :ثانيا
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 .31"عدم اشتغال الّصحابة واألئمة هبذا املنطق األرسطوطاليسي مع توّصلهم إىل كل نواحي العلم :ثالثا
يتبّدد القول بانغراس املعرفة ، حقيقة اإلنتاجية الفقهية يف احلضارة اإلسالميةوهبذا اإلجراء الكاشف عن 

هذا فضال عن أن هذا االختزال للعلوم إىل نزاعات ، اإلسالمية يف اخليارات الّسياسية واخزاهلا يف ذلك احملّدد
حتليل وحتولت ثنائية  ألهنا ترتكز على السَّلطة كوحدة، القوى السياسية ينفي عن هذه القراءة صفة العلمية

املعرفة والسلطة بدورها إىل سلطة معرفية متارس نوعا من اهليمنة والغطرسة والطغيان املعريف على غريها من 
 املعارف اليت ال تتماثل معها.

 :. استناد تحليلية أركون إلى شرعانية أخرى1
، املعريف اإلسالمي كما جاء يف بداية هذا الّنصمن املنطلقات األساسية اليت يبين عليها أركون مقاربته للرتاث 

: وإقامة املقابلة بينه وبني وصف العلمية اليت ميوضع مقارباته ضمن نسقها، القول بْشرعانية العقل اإلسالمي
جمتمع من هذه اجملتمعات وثقافته اخلاصة إذا ما أردنا  أن نعود إىل تاريخ كل، كباحثين علميين ينبغي علينا"

العقبات  فإنه من املهم أن حنّدد، لتَّحليل دقيقا ووافيا. ويف ما خيص مسألة الفضاء املتوّسطيأن يكون ا
اليت تؤّخر من دراسته أو تطمس أمهيته بالنسبة لالستفادة الّنقدية احلديثة لتاريخ األديان  اإليديولوجية

وواضح من خالل هذا الّنص تلك املقابلة املكرورة  بني ما هو علمي دقيق وماهو  .32"والفلسفة والثقافات
، إيديولوجي متحّيز. لكن وكما جاء يف الّنقد السابق أن أركون إما أنه بىن أحكامه على أسس علمية حقيقية

ج الذي يّدعي العمل أما وأن طه عبد الرمحن بنّي أن املنه، وإما أنه يستند إىل إيديولوجية أو شرعانية خمصوصة
وملا كان يعرتض على "، فيرتّتب عن ذلك سقوطه يف الشرعانية أو الفكرانية، به هو منهج تلفيقي ال حتقيقي

شرعانية " فال يبقى إال أن نقول بدعوى استمداده من، فقد سقط إمكان نسبته إليها، الشرعانية اإلسالمية
وما هتافتت دعوى مثل ، أوىل أن جُيرى على اّدعائه "ميالعقل اإلسال" . فما أجراه إذن من حكم على"أخرى

 .33"هتافتها بقلب دليلها عليها
خباصة إذا  ، اعتماده مسلك التَّعددية املنهجية ، ومن األعراض الداّلة على وقوعه يف متاهات الّشرعانية، هذا

رؤاها للعامل أو أن اختالفها بقدر ما ختتلف باختالف ، كانت هذه التعّددية التقتصر على تقنيات إجرائية
، عندما مجع بني فلسفيت فوكو وهابرماس [مثال]وقد وقع أركون يف هذا النوع من اخلطأ " اختالفا بنيويا أصوليا

وهو ما أوقعه يف اخللط ومن مث إحداث كثري من الثّغرات والفراغات يف خطابه الّناقد للعقل اإلسالمي... 
هابرماس يستحضر متقبال مغايرا عن املتقبل الذي استحضره أثناء اعتماده  إىل، هكذا كان يف التجائه مثال

لقد كان بالنسبة إىل األول يرضي الّضمري اإلسالمي عندما حافظ على حمسوسية ، حفريات ميشيل فوكو
إن ، ولكنه وقع يف الوقت نفسه يف تضارب معريف مع فوكو حني راح يرضي الّضمري العلمي يف الغرب، احلقيقة

لك... إخالل بشروط االنسجام العلمي للخطاب. وبذلك جعل أركون خطابه عرضة لتسرب الفكرانية ذ
خطاب اإلسالميات التَّطبيقية  :فإعطاء النُّقاد مفاتيح النقد والنفاذ إىل فراغات اخلطاب، واألعراض والفراغات

 .34"باعتبارها املنهج الذي أرتآه أركون لنقد العقل اإلسالمي
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يقع خطاب حممد أركون يف إحراجات الاّلعلمية والتوكأ على الّشرعانية واإليدلوجية يف مقاربته ، هكذا إذن
وفضال عن ، إهنا األوصاف نفسها اليت خلعها على بنية املعرفة والعقل اإلسالميني، للرتاث املعريف اإلسالمي

أن أركون يتبىّن املفهوم السُّكوين ، هذا فيما يرى طه عبد الرمحن كما هو الشّأن مع مناذج أخرى كاجلابري مثال
املفهوم الذي جيّمد العقل ضمن منوذج وإطار مرجعي متأثر بدوره بنظرية العقل عند ، للعقل واملارسة العقالنية

وكان من األجدى ، باعتباره جوهر قائم باإلنسان يفارق به احليوان ويستعد بواسطته لتلّقي املعرفة ، اليونان
االستناد إىل التصور الوظيفي و  هذا املفهوم التثبييت الذي يتأّسس على فكرة كونية العقل؛ واألقوى اخلروج من

وأن الفعاليات اإلدراكية بدورها ، والتحويل الذي يقضي بأن تكون العقالنية فّعالية إدراكية ال جوهرا ثابتا
وم الغريب للعقل وإنتاجاته سوى وما املفه، ختتلف باختالف الزمان واملكان واملعايري واملقاصد اليت توجهها

 جتليا من جتليات العقالنية الَوظيفية والتحوُّلية.
وهذا أمر " يعتقد أركون بأن احلدود واملسافات جلية بني العقالنية والاّلعقالنية، هذا ومن منحى حتليلي آخر

إن مها  "الاّلعقالنية"و "يةالعقالن" حبيث ال جنانب الصواب إن قلنا بأن، ينقضه واقع تطور املعارف اإلنسانية
 أو، إال طرفان متقابالن لسّلم واحد بينهما مراتب ال حصر هلا تتزايد أو تتناقص فيها درجة العقالنية

... والعقالنية تقتضي منا أن نعمل باألحكام املتناقضة إذا توافرت لنا األسباب لقبول كل واحد "الاّلعقالنية"
العملية إىل أن نكتشف سبيال حلذف بعض عناصر هذه األحكام حىت يرتفع ومل متهلنا الّضرورة ، منها

 .35"التناقض وحيصل االتساق
، مل تعد تبصر يف العقل مسلكها اآلمن حنو حتقيق التقدم واالستقاللية، فاإلجتاهات الفكرية املعاصرة، وبالفعل

هيمنة اليت تتجه حنو تكوين بقدر ما أضحى سلطة هيمنة وطاغية جيري توظيفه مبا ينسجم واألنظمة امل
فضال عن أن نتائج الّدرس األنثربولوجي قد أوحت ، اإلنسان االستهالكي الذي يتحّرك وحيا من غرائزه

خبالصة غري معهودة فيما يتصل بالبنية التَّكوينية للثقافات اإلنسانية. إن العقالنية اليت جيرى الّدفاع عنها 
قالنية املتخّلقة ضمن أنساق الثقافة األوروبية؛ وعدم قـَُبول الثَّقافات األخرى إن هي إال الع، والتبشري مبعايريها

إمنا بسبب ، ليس بسبب ختّلفها أو بسبب ميكانيزمات فطرية يف تفكريها، هلذه الّنموذج الّتحديثي األورويب
ة يف تأويل العامل ورسم أهنا متتلك معقوليتها اخلاصة اليت تتحّدد انطالقا من رؤيتها للعامل ومرجعيتها املعرفي

، أن ترتاجع العقالنية اليت صاغتها ثقافة القرن التاسع عشر، وليس غريبا بعد هذا، منظومة القيم لديها
 وصارت الفّعالية العقلية تعرتف مبا كان العقالنيا كالبحوث اليت نشهد عودهتا يف الّدرس 

الصويف ومباحث األسطورة والتفكريات الاّلعلمية.
                                                           

-00، ص 2111، 01أوردها، رضوان السيد، مسألة العقل وسلطته يف النقاشات اإلسالمية القدمية، جملة التسامح، العدد  1
02. 

  12.2-10، ص 2111، 0، ذم اهلوى، حتقيق خالد عبد الّلطيف السبع العلمي، بريوت، دار الكتاب العريب، طابن اجلوزي 
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 األصول الفلسفية للفاشيةو  جنتيلي
 جان توسان دوزانتي :بقلم

 
 أ. ركح عبد العزيز 

 2 جامعة سطيف
 :ملخص        

النص عبارة عن ترمجة حملاضرة ألقاها الفيلسوف الفرنسي ج.ت دوزانيت يف الندوة اليت نضمتها جامعة         
الفلسفية . وحياول فيها الكاتب ابراز اجلذور "الفاشية" فانسان الفرنسية حول موضوع -باريس الثامنة

إليديولوجيا النظام الفاشي يف إيطاليا ما بني احلربني متناوال بالتحليل أعمال واحد من كبار إيديولوجيي هذا 
مبينا أن كتابات هذا األخري هي عبارة عن عملية جتميل حذقة ، النظام  هو الفيلسوف جيوفاين جنتيلي

 ء شرعية على املمارسات الديكتاتوريةمعقد القصد من ورائه إضفاو  تتخفى وراء خطاب فلسفي بريء
 التجاوزات األمنية لسياسة موسوليين الفاشية.و 

Résume: 

         Le texte ci-dessous  est  une traduction de la conférence professée par le 

philosophe français J.T Desanti  lors du séminaire organise a l’université Paris 8 -

Vincennes sur le thème du  fascisme. L’auteur s’y force de montrer le terrain 

philosophique dans lequel s’est formé le discours politique de l’Italie fasciste en 

analysant les écrits de l’un des plus éminents idéologistes du système totalitaire italien à 

savoir le philosophe G. Gentile 

 
لقد .مل يسبق يل إىل يومنا هذا أن تعاملت مع فكر جنتيلي إال من خالل كتاباته كمؤرخ للفلسفة          

سنجد اليوم أيضا فائدة كبرية يف قراءة ما نشره حول و  ظللت دائما أّكن ألعماله يف هذا اجملال كل االحرتام.
 اليت كانت تبدو يل دائما كشكل ضعيف، يكن يل اهتمام كبري بكتاباته الدوغمائيةباملقابل مل ، فكر النهضة

 ال تستحق عناء القراءة املنهجية.، ملن تناول فيخته، فض من أشكال املثالية الفختية ومنهو 
العشرين و  وأعرتف لكم أنين مل أطلع على األجزاء الثمانية، غري أنه تعني يل مؤخرا اإلذعان هلذه القراءة        

لسوف أرجع بالدرجة األوىل إىل طبعتها األخرية اليت نشرت و  بل بعضا منها فقط.، اليت تشكل جممل أعماله
بعد وفاة الكاتب.  1110 ونشرت سنة 1.10 حررت يف سنة 0(Genesi e strutura della societa) بعنوان

 .     (01.1 ابتداء من سنةسياسية وضعها جانتيلي و  يعاجل مواضيع أخالقيةو  هذا النص جيمع
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،  خطاب كهذينو لكم فركت عيناي خالل هذه القراءة ألتبني إن كنت يقظا أم نائما أحلم بوجود شخصية
 ؟بأسلوب خطايب أجوف مثل هذا الرتكيب من التجريدات الفارغةو  كيف كان باإلمكان نسج بكل جدية

 البيداغوجية وضعاين أمام الواقع القاسي. هذاو  اخلصوصية امللموسة ملمارسته السياسيةو  لكن حياة جنتيلي
األكادميي كان أحد منضمي اإلضطهاد الذي مارسه املذهب الفاشي ضد شعب بأكمله. و  املثايل الصامت

مل تكن اهليات صالون أديب. إن ما   (..اخل.الدولة، الفعل، األنا)إن هذه التجريدات اليت تبدو جوفاء ومساملة 
أثري على أنه إنتاج مفكر مندمج يف هذه اللحظة من ، أعيد، ومهيا كان قد استقبلو  كان يبدو يل أنا فارغا

من املؤكد أنه إمجاع خاص ، نوع من اإلمجاع، اىل درجة أنه تأسست حوله أكثر من مدرسة، تاريخ بلده
مسوغا ألنظمتهم األمنية. إن هذا من الصحة حبيث جند و  ربيرا لعنفهمإال أهنم وجدوا فيه ت، بالفاشيني فقط

  ، هم يفكرون، و اليوم بعض اإليطاليني يعانون من التخلص من احلمل الذي وضعه جنتيلي على ثقافة بلدهم
 إعادة ادماجه يف تاريخ مل يعد تاريخ الفاشية.و  يف إعادة تقييمه، كما يقال

يف جريدة  كوريريدي ال  (بعد إلقائي هلذه احملاضرة بوقت قصري)عندما قرأت  لقد كانت دهشيت كبرية        
حياول فيه الكاتب أن جيعل من جنتيلي    V.Mathieuماتيو. مقاال ل  ف   Corrire della serra سريا

 .0110 رائدا ألحداث سنة (de l’acte philosophe  فيلسوف الفعل)

، التصرف فيه كيف شئنا. ولكن أن نقوم هبذا التصرف بالضبط حبيث ميكنناإن تصور الفعل مبهم جدا         
 فهذا ما يبدو يل دليال على الصعوبة املوجودة اليوم يف اقتالع جنتيلي من جوهر الثقافة اإليطالية.

عن رجل مثل  (كمكفراملذهب الفاشي .012 الذي ميكننا وصفه ابتداء من)هذا ما مييزهذا األخري و       
 الذي كان مفكر النازيني.، مثال 2روزنربغ

وصل إىل الفاشية وفق مسار خاص كان و  لقد كان جنتيلي مندجما بعمق يف تاريخ الفكر اإليطايل.        
والذي اعتقد فيه أقصى درجات تطور كل التاريخ اإليطايل منذ ، يشعر بأنه متجذرأساسا يف ثقافة عصره

إصرار رجل مافيا. و  سوف يصبح فا شيا يف نفسه وإىل النهاية بثباتو  ..(risorgimento) الوحدة اإليطالية
 هذا ما يلون بعنف التجريدات الشاحبة اليت ضمنها خطاباته. رغم أن بدايته مل تكن سيئة. فقد ولد سنة

تقليدا متبعا يف ذلك ، عمال خصصه ملاركس الذي كان يطلق على فلسفته 0011 كان قد نشر سنةو 0052
هذا العمل الذي جلب اهتمام لينني والذي قدم خبصوصه تقييما ، فلسفة الرباكسيس 1يرجع إىل البريوال

يذكر بعض املظاهر اهلامة جلدلية ماركس املادية ال ينتبه إليها عادة  -يقول لينني –إن الكاتب " :اجيابيا
 "الوضعيون.و  الكانتيون
يبدو يل مفيدا التفكري يف املعىن الذي كان يعطيه هذا الشاب اجلامعي اإليطايل يف هناية هذا القرن         

لقد كانت هناك طرق متعددة لدراسة الفلسفة والنجاح فيها ، لإلهتمام مباركس ((2) وايضا معاصره كروتشه)
 ليدية اليت كان هلا نفوذ  يف اجلامعاتيف إيطاليا يف تلك الفرتة. فقد كان باإلمكان اإلندماج يف الفسلفة التق

فكان اإلنتماء اذن إىل مدرسة ، الكانطيون اجلددو  امليتافيزيقيون األفال طونيون، اليت كان يتقامسها التوماويونو 
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 la) على ابقاء الفلسفة الدائمة، يف اإلطار اجلامعي، وكان اهلدف هو العمل، 1فيورنتينوو  كانتوين،  مامياين

philosophie eternelle) .حريصا على إ حياء األ فكار القدمية فقد  ، أما من كان مهتما بالعلوم الوضعية
إذا كان مؤرخا فإنه يتجه حنو و  !أي حنو أرديغو، كانت وجهته حنو الوضعيني أتباع سبنسر أكثر من كونت

 أفكار النهضة اإليطالية و  الذي تنعقد عليه آمال، و لكن التيار الفلسفي النابض حقا باحلياة .5فيالري
يف هذه الفلسفة   .مث فيما بعد البريوال 1دو سانكتيس، 0فهواملسمى التيار  النابوليتاين الذي ينتمي إليه سبافنتا

كان من املفروض أن يتكون بنديتو كروتشه وأيضا جانتيلي الذي كان يف مدينة بيزا تلميذا ل سبافنتا. مل تعد 
لقد كانت آلة ، بعيدة عن الواقع بل أصبحت يف مواجهة اإليديولوجيا البابوية الفلسفة هنا معتربة كممارسة

 حرب.  
وأن متنحه ، أن تساهم يف جتذير املشروع الوطين للشعب اإليطايل، بعد أن تتحقق، كان ينتظر منها         

يف إطار اهليغلية أعيد و  .هيزلو 10 يف شكل حركة سعوا إىل ربطها يف آن معا جبيوبريت، التعبري النظري املستقل
مسألة قيمة  :تقييم رواد حركة الوحدة اإليطالية ولذلك فقد طرحت أسئلة ثالث على الساحة الفلسفية

 كوسيلة لتحقيق احلرية  (على طريقة جيوبريت)مسألة طبيعة الدولة ومسألة الدين منظورا إليه ، التاريخ
 الوطين الذي يتطلع إليه.يف اإلطار ، اإلستقالل السياسي للشعب اإليطايلو 

 (الثانيةو  خاصة بالنسبة للمسألتني األوىل)لكن أيضا ، و هذه املواضيع  هي يف صلب الفلسفة اهليغلية        
حماولته حول التصور املادي للتاريخ ، بدعوة من كروتشه، كذلك عندما نشر البريوال،  يف صميم املادية التارخيية

 كروتشه،  بالنسبة هلذين الفيلسوفني الشابني (لفرتة من الزمن)صبحت النظريات املاركسية أ  0011-0012 يف
 املوضوع املفضل للنقاش الفكري.، جنتيليو 

وليس أبدا عند   00نعلم أنه إذا أردنا أن نبحث عن امتداد ل البريوال فإننا سنجده عند غرامشي        
وهذا ). أما جنتيلي 0110كروتشه وال باألحرى عند جنتيلي. سينفصل كروتشه هنائيا عن املاركسية إبتداء من 

 فإنه انفصل عنها منذ أن تناوهلا. (0011 شعوري على األقل عند قراءة حماولته سنة
تتميز عن كل   (monisme materialiste)  واحدية مادية"ـ فقد كان بالفعل  يعرف فلسفة ماركس  ك        

     "مذهب  آخر مشابه هلا يف تصور الرباكسيس املطبق على املادة.
أن تبقى ، جيب على الفلسفة حسب رأيه" من هنا فهو يسعى لوضع منطق داخلي من خالله كان        

نظريا جتاوزها.إن الشيء الذي جعله يقع يف  تناقضات يصعب ، غري أن ماركس مل يواصل حىت النهاية، وفية
ليس فقط كجوهر ثابت ، كما يرى جنتيلي،  مفهوم املادة. ينظر ماركس إلىاملادة  :بداية إعادة البناء هذه هي

يف صريورة. ال شيء يقال حول هذه و  لكن كوا قع حركيو  (بلغة هيغل، جمموعة من احلتميات الذهنية)
 (02الذي يفضل األطروحات حول فويرباخ)نفهم ملاذا أشار لينني إىل الفرق بني هذا التأويل و  النقطة.

تتعقد األمورأكثرعندما و .01 والتأويالت الوضعية اليت تفهم تصور املادة بطريقة الواحديني املاديني يف القرن
بأن هذا املبدأ ال ميكن " :السؤالجييب على هذا  "؟أين جند مبدأ املمارسةو  ما معىن ممارسة" :يتساءل جنتيلي
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منه يستنتج بأن حركة املادة جيب أن تكون متأصلة يف حركة و  أن يوجد إال يف املمارسة امللموسة لإلنسان
املذهب املاركسي أن يعيد التفكري يف ذاته داخل فينومينولوجيا الروح   وعليه سيكون يف استطاعة، اإلنسان

الوعي. األمر الذي يسمح بضمان شرعية املادية التارخيية. غري و  للحياة بعد أن تكون قد اختزلت يف أشكال
أن ماركس مل يكن وفيا هلذا املنطق. فقد صحح يف حلظة ما مطلقية املادة فنتج عنه تناقض عسري التجاوز. إذ 

إما ، إذن أنه إذا كانت املادة موجودة يف استقالل عن كل حركة إنسانية فإهنا ال ميكن أن تكون إال جامدة. 
ولكن لن يكون هنا ك ، إما أن نسلم هبذا الوجودو  نلغي الوجود املستقل للمادةو  أن نضع الرباكسيس كأساس

 براكسيس.
هذا اإلفرتاض   :ميكننا التساؤل عن أ صل مثل هذا التأويل. إنه ينبين على افرتاض من طبيعة أنطولوجية     

الفعل وحدها تستطيع أن تشكل األساس امللموس للتكفل بكينونة األشياء. و  بقوم على أن وحدة الوعي
إال ما كان ينتظر بداية  (و خصوصا يف األطروحات حول فويرباخ)نقول إذن أن جنتيلي ال يرى يف املاركسية 

 ما سينكشف له ما من شأنه قابل  للتأصيل  يف مشروعه الفلسفي. فبالكاد كان يسمع مجل، و أن جيده فيها
 "يا عمال العامل احتدوا." "كل التاريخ ليس إال تاريخ الصراع الطبقي." :الشهرية .0البيان
تبقى ، كما هو شأن كروتشه ولكن بدرجة أقل،  كان كل هذا يف نظره هامشيا. ذلك أنه بالنسبة له      

إيطايل خاص يف الفلسفة بالدرجة األوىل قضية وعي وطين. وعلى املشروع الفلسفي أن جيد سبيال لتحقق 
 ذلك بدمج اخلصوصيات داخل شكل من الوعي املوحد.، و إطار إمجاع وطين ينبغي إجياده فوق الطبقات

ليس غريبا إذن أن يفضل جنتيلي يف قراءته لأل طروحات حول فويرباخ ما ميكن أن نسميه اللحظة          
مبا هو ذات جمسدة يف ، يتحدد اإلنساناللحظة املوحدة يف الظاهرأين ، thétique)  (momentالنظرية

ولكنها ، للمعرفة. إهنا قراءة بال خطر على النظام اإلجتماعيو  كمنتج للتاريخ،  املكونةو  وظيفته األنطولوجية
إرشاد املوا طنني حنو الطريق الذي يقود إىل ، استشراف مستقبل األمة :تعزز الدورالذي ينيط به املثقف ذاته

 إىل الشعب نفسه.، يف كنف الدولة، نتماءهذا الشعوراملوحد باإل
ولكن لنقل أرضيتها األخالقية. من املهم أن  ندرك أن ، من املؤكد أننا لسنا بعد بصدد الفاشية         

انطالقا من هذه األرضية ظلت دائما مرتددة. لكن ربع قرن بعد ، هناية هذا القرن، التوجهات اليت ارتسمت
يف جمموعة من  0121 . يف سنة.012 جنتيلي فاشيا متاما ابتداء من سنةذلك متت اللعب. فقد أصبح 
جيوبريت.  و 01يصف هذا األخري بأنه هنضة جديدة وفية لروح مازيين، أصولهو  املقاالت بعنوان املذهب الفاشي

، حمتوى الوعي بالذاتو  اإلديولوجيا الفاشية حلظة انتصار للشعب اإليطايل لشكلو  كما كان يرى يف الدولة
ظل هدفه منذ البداية ، الدين والسياسةو  فبني الفلسفة، هو ذاته، حلظة حتقق الوحدة اليت  لطاملا حبث عنها

 هو الفاشية. 
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مبن ، لكن كثريين غريه مل تكن بدا يتهم سيئةو  "بداية جنتيلي مل تكن سيئة" لقد سبق وأن قلنا أن         
عجل بانقشاع ، اشتداد الصراع الطبقي يف إيطاليا، ثورة أكتوبر، فيهم موسوليين ذاته. غري أن جتربة احلرب

 الغيوم فوجد كل واحد من املثقفني نفسه جمربا على اختيار معسكره.
هذا ما ، عملية التجميل النظري للممارسة الفاشية، عرب التجريدات اليت أنتجها جنتيلي، سأقرأ إذن       

 ."تكوين وبنية اجملتمع" األخري ذلك بتتبع خيط كتابهو  يهمين إظهاره اآلن
. Actualisme 02 ."للفعلية" ال تشكل نقطة البداية أي خطر فهي جمرد تذكري باألطروحات اجلوهرية      

فيخته )أن يعيد مغامرة فيخته الفلسفية  (و هو شأنه يف النهاية)ها هو ذا انسان يريد ": نقرأ ونقول يف أنفسنا
. (موضوع، ذات)هوية املتقابلني ، الفلسفة جدلية األنا كفعل. فعل يعين تركيب أصلي. يف مركز هذه (مهيغال

، ومنه عودة الذات إىل ذاهتا. وهبذه الطريقة أكون أنا ذايت، اغرتاب الذات يف املوضوع الذي هو غريها" :أنقل
التفكري فيه كان قبل هذا ) .011 . كتب هذا سنة"أنا" الكائن الوحيد القادر على أن يقول، أكون إنسانا

هو ليس سيئا بل يدعو للضحك. لكن ال نعجل بالضحك. فعن طريق سلسلة من اإلنتقاالت و  (بكثري
 ستفضي نقطة البداية هذه إىل عملية جتميل  منهجية للممارسة الفاشية للرتهيب.

هي وحدة الذات واملوضوع الفعل إىل الفرد. إذا كان صحيحا أن الذات  -من األنا :اإلنتقال األول         
بأن ، فإن الفرد ال ميكن أن يقال عنه أنه موجود إال يف اللحظة اليت يتعرف فيها على ذاته مبا هو كذلك

 بنهائية الذات.و  يضطلع باملطلق
 .(مبعىن أنه دائما ذاتا بغص النظر عن احلتميات احلاضرة)إنه دائما ذات. ، ليس الفرد أبدا موضوعا

 اجلد مستعملة. "للحركات اجلدلية" ال سوء بوجه خاص يف هذا. إهنا استعادة ؟ممتاز         
  ؟و لكن بأي ذات يتعلق األمر

 .(يف شكلها)يف هذه النقطة سيظهر انتقال ثان للفرد حنو اإلجتماعية. سنعيد على الفرد جدلية األنا          
 فكذلك الفرد هو وحدة الذات، املوضوعو  إن الفرد هو ذات متوسطة. متاما كما هو األنا وحدة الذات

حتققه كذات. فاجملتمع إذن ليس مكونا و  إنه حيمل يف ذاته إجتماعية الكلي يف حركة تربطه بالذات، اآلخرو 
وكل شخص ليس ، حاضر يف كل شخص (كان سيقول جنتيلي،  متعالية)إنه بصفة  جوهرية ، من أفراد أحرار

هكذا يزول  كل اختالف وتندمج  كل مصلحة فردية. إن اجلماعة و  هو ذاته إال مبا هو حضور اجلميع فيه.
أي صوت  vox populi يرى جنتيلي يف هذه احملايثة ما يسميه صوت اجلميعو  تشكل قانونه.و  حمايثة للفرد

، يريد أن يكون هكذا، كل إيطايل بناء على هذا" :وهنا ال جيب أن نضحك ألنه سوف يشرح .vox dei اهلل
اإلبن نيابة عن  ، األب نيابة عن كل األباء، والشخص نيابة عن كل الناس، عن كل اإليطاليني سيتكلم نيابة

.   أعجب من احرتاسه يف ".. وكل واحد نيابة عن اجلميع.اخل، اخل، املقاتل نيابة عن كل املقاتلني، كل االبناء
تكون اجلماعة ، شخصيات أقل شرفابذكر ، ... سأترك لكم عناء إكماهلا"اخل" من اللفظ احملتشمو  الرتقيم

 حمايثة هلم هم أيضا...
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تطهري للفاشية يف ممارساهتا األكثر و  الذي نصل من خالله إىل عملية جتميل، و هنا يكمن اإلنتقال احلاسم   
 ininteriore) أن يكون كما يقول جنتيلي يف داخل اإلنسان، "متعاليا" . فأن يكون اجملتمع"وحشية

homine)  للغريي، األخرو  بكليته يف رابطة جدلية لألناباقيا   Alter اهلّويو Ipse ، فهذا ما يضع اجملتمع يف
للكينونة ، و مؤسس لذاته. منذ هذه اللحظة لن يكون للفوارق اإلجتماعيةو  كفعل نظري متجانس،  جوهره
 إال حقيقة أمربيقية منحطة.، التارخيية للمجتمعو  الفعلية

ال توجد إال مسافة   (و هذا هو اإلنتقال األخري) (l’etat roi) لية إىل الدولة امللكمن اإلجتماعية املتعا    
، يريد، . إن احلركة اليت من خالهلا يثبت كل فرد ذاته(دائما يف شكلها)صغرية. معيدين فعليا جدلية األنا 

اإلرادة اليت يثبتها الفرد كما هي ذاهتا اليت بواسطتها تتشكل اجلماعة املتعالية فيها. هذه ، اخل، يرغب، يستمر
 إهنا اإلرادة اليت يسميها جنتيلي الدولة.، أي إرادة اجلماعة، هي يف حقيقتها  إرادة كلية، لو كانت إرادته

 عملية جتميل الفاشية اإليطالية.، و يظهر اإلنتقال األخري، الذي يتوّجب علينا التوقف عنده، هبذا املفهوم   
أنه بتالشي   (p. passato et presente01 ,32  و قد أشار غرامشي إىل هذا يف)، لنالحظ أوال         

اجملتمع و  يتالشى كذلك التفريق بني اجملتمع املدين (روح معاو  اليت هي ملك)الفوارق يف حمايثة الدولة 
اإلرادة بناء عليه تبدو أجهزة احلكومة كمشارك جوهري للدولة. ومن مث على أهنا حتقق وحدة و  السياسي.

، بدون أية واسطة غريها، و اإلرادة اجلماعية. هكذا تكون سلطة الدولة هي احلضور الدائم هلذه اإلرادةو  الفردية
يصبح إذن من املتعذر التمييز بني " :يف كل نقطة من اجلسم اإلجتماعي. يعرّب غرامشي عن ذلك إذ يقول

 "الديكتاتورية.و Hégémonie السيطرة
جود النقابات ذاهتا  كمظاهر و بل، الصراعات النقابية، و يف هذه احلالة تعترب الصراعات الطبقية         

من حيث أهنا تشكل نفيا )يستوجب على النظام أن حيارهبا ألهنا غري طبيعية ، إلحنالل اجلسم اإلجتماعي
 .(اإلرادة الفرديةو  لوحدة اإلرادة الكلية

وحدها الدولة ، وحدها الدولة حرة، رة على حتقيق كل ما يريد الفرد أن يكونهحدها الدولة قادو        
أخالقية. وتشكل إرادهتا اجلوهر األخالقي للمجتمع. يف مثل هذه الشروط فإن كل مجعية حتقق مصاحل 

ت مادام، ال ميكن إال أن هتدد وحدة اجلسم األجتماعي (حىت وإن قامت على التقسيم الفعلي للعمل)حتالفية 
وال تعرب يف اختالفها عن اإلرادة املوحدة للدولة. إن النقابة العمالية تقوم على ، غري مندجمة يف هذه الوحدة

الذين هم أ ، هذا األخري معتربا كاجتماع عرضي لأل فراد، للمجتمع (يضيف جنتيلي، و مادي)تصور ذري 
إىل " :(11 ص)يضيف جنتيلي ، جتريدات تقودأو من النقابات اليت هي جمرد جتريدات خالصة. ، فراد معنويون

،  . وحدها النقابية الفاشية قادرة على دمج اجملتمع املدين يف الدولة الذي هو مادهتا"حرب الكل ضد الكل
 روحية اللحظات الضرورية لتقسيم العمل.و  كما أهنا تشكل يف وحدة نسقية

اجلدلية ذاهتا  (دائما يف شكلها)لكن لنذهب أبعد من هذا. فعلى مستوى تصور الدولة هذا سنكرر و        
 دائمة.و  . إن حمايثة الدولة كإرادة مطلقة ال تشكل طبيعة ثابتة(املميزة للفعلية اجلنتيلية)
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تتمظهر و  كتعال.،  فكرةك،  فوق ممارساهتا، تتأسس الدولة إذنو  تنقسم.، يف حمايثتها، هذه اإلرادة ذاهتا        
ثورة و  (!نعم)نقدا ذاتيا ، تصنع تارخياو  توتر.  يف هذه اهلوة حتيا الدولةو  فكرهتا املتعالية هوةو  بني الدولة اجملسدة

قطرة املاء " يتقوى الوعي بالذات للجماعة خطوة خبطوة مثلو  يثرى، بواسطتها يرتقى، . ثورة غريبة(!بالطبع)
ذلك أنه ال إرادة خارج ، لن يكون هناك ثورة إال استبدادية :يقول جنتيلي. لنرتجمكما  "اليت تستنفذ الصخر

. إن القوانني الدستورية مؤقتة غري أن (يف اإلطار الفاشي بالطبع)الدولة. لن تكون هناك ثورة إال حمافظة بعمق 
 يبقى دائما حقيقتها.فس، والذي يعرب عن اجلوهر الروحي للرابطة اإلجتماعية، النظام الفاشي الذي يقرها

 هبذا املعىن يكون التاريخ احلقيقي كاستمرارية لإلرادة اإلجتماعية يف ذاهتا.
أتعرف يف ذايت على أنين و  توشك عملية التجميل على اإلنتهاء. إن ما تريده الدولة أريده أنا ذايت        

ه عنف مقدس. إنه الروح ذاته ألن، فنعما، هذا العنف الذي خينقين (أو على غريي)فإن مارس علّي ، أريده
ويعاد يف أبدية ويف داخل اإلنسان.                                                                      ، ينقسم، يتّكشف هنا كفعل الذي

، أنا –فهو يعين أن ال شيء مما أستطيع ، وجيب محل هذا حممل اجلد، يف داخل اإلنسان كما قال جنتيلي
أي أن يفلت خارج الكلية املكونة والبا )يكون خارج إرادة الدولة. ، معرفته أو رغبته، التفكري فيه  -الفرد 

 .(طنية للرابطة اإلجتماعية
معاد إنتاجها يف إطار و  وثقافة غريي...لن يكون هلا وجود فعلي إال مندجمة، باألخص ما أمسيه ثقافيتو       

، يهضم الكليةو  . غري انه حبركة جدلية أخرية ميتص جنتيلي(يسمى توتاليتاريةهذا ما )هذا املصري اجلماعي 
 إرادته اخلاصة.، بالنسبة للفرد، إهنا، كما يقول ال تثقل كسلطة خارجية،  فهي

. "بعد أن اغرتب يف املوضوع، األنا معاد إىل ذاته" :(و جد مضحكة) !إهنا كيمياء مفاهيمية مذهلة        
 قالبا لسلسلة من اإلنتقاالت. (و جد املضحكة)شكلت هذه اجلملة غري املؤذية 

ليس فقط يف عيين  (واقعية أيضا، و نعلم ذلك، مؤقتة، تارخيية)يف آخر حلقة تظهر الدولة الفاشية         
كل التاريخ   (باملعىن اهليغلي)جنتيلي ولكن  يف أعني كثري من املمثقفني اإليطاليني أيضا على أهنا حقيقة 

 على أهنا احلل اجلديل ملآزق اجملتمع الليربايل.، اإليطايل
 

 :هوامش
أحد كبار مؤرخي الفلسفة يف أوربا. تعترب و  فيلسوف إيطايل Giovanni Gentile  (0052-0111)جيوفاين جنتيلي -*

، كانط،  تأخذ جذورها من فلسفة ديكارتشكال من أشكال املثالية اليت " actualisme  الفعلية"فلسفته اليت يطلق عليها اسم
 -0122)فيكو وكامبانيال. تقلد جنتيلي منصب وزير التعليم العام  ، أيضا فالسفة عصر النهضة اإليطاليني فيليسيوو  هيغل

فلسفة "كان أحد إيديولوجيي هذا النظام البارزين. من مؤلفاته الرئيسية  كتاب، و يف ضل احلكم الفاشي إليطاليا (0121
 (املرتجم). "ا صالح اجلدل اهليغلي"كتاب      و  الذي هاجم فيه املاركسية"كسمار 
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فانسان  -النص عبارة عن حماضرة ألقاها الفيلسوف الفرنسي جان توسان دوزانيت يف الندوة اليت نظمتها جامعة باريس الثامنة -**
يشكل يف الوقت ذاته الفصل و  .0152 -0151خالل املوسم الدراسي"الفاشية اجلديدةو  الفاشية"الفرنسية حول موضوع

   :اخلامس من كتاب

Elements pour une analyse du fascisme / 1. Séminaire de Maria-A.Macciocchi. 

Coll.10/21. Paris. 1976.  pp. 115-217.                                                                  

***-  Jean Toussaint Desanti (0101- 2112) فيلسوف فرنسي.  
 . "تكوين وبنية اجملتمع"-0

. (1946- 1893) Alfred Rosenberg -2 أسطورة القرن "طور يف كتابه، أحد منظري النازيةو  سياسي أملاين
.  شغل منصب وزير 0101التحق باحلزب النازي بعد لقائه هبيتلر يف "حقيقة الدم النازي"نظرية عرقية  تقوم على"العشرين

 (املرتجم)األراضي احملتلة الشرقية خالل احلرب. حكم عليه باإلعدام يف نورمربغ. 
 ولكنها تستعمل أكثرللتعبري عن جممل املسار السياسي"النهضة"يف اللغة اإليطالية"Risorgimento"تعين الكلمة -.
 (املرتجم). 0010املوحدة سنة اململكة اإليطالية ، نتيجة له، الدبلوماسي الذي نشأتو  العسكريو 
1- Antonio Labriola (001.- 0111)أثر كثريا يف انطونيو ، . من أوائل الفالسفة اإليطاليني الذين اعتنقوا املاركسية

 (املرتجم)."حبث املفهوم املادي للتاريخ"غرامشي خاصة من خالل كتابه 
2-  Benedito Croce (0011- 0122)مث حتول عنها إىل ، اعتنق املاركسية بتأثري من البريوالمؤرخ إيطايل و  . فيلسوف

 (املرتجم)اشتهرت فلسفته  بفلسفة الروح. كان خصما للفاشية. ، املثالية اهليغلية
1- De Sanctis Francesco(0000- 000.)أثرت نظرياته حول الفن يف عدد من ، رجل سياسة إيطايلو  . أديب

 (املرتجم)املفكرين اإليطاليني مثل كروتشه الذي نشر بعض أعماله. 
00-01.5 - 1891)  Antonio Gramsci  (منظر ماركسي و  . من املؤسسني البارزين للحزب الشيوعي اإليطايل

الذي طور فيه "رسائل من السجن". له كتاب0121سجنه سنة و  كانت معارضته للديكتاتورية الفاشية سببا يف توقيفه،  مشهور
 (املرتجم)تصوره للماركسية  باعتبارها فلسفة الرباكسيس. 

02-"Les thèses sur Feuerbach" لودفيغ فويرباخ وهناية "كملحق لكتاب  0000كتاب لكارل ماركس نشره اجنلز سنة
مارسة انطالقا من تصور مادي للتاريخ يقوم على أن احلياة وفيه  حيلل ماركس الفهم العلمي للم"الفلسفة الكالسيكية األملانية
 (املرتجم)وأنه يف جوهره اجتماعي بطبعه. ، أن اإلنسان نتاج عمله هو، و اإلجتماعية عملية يف األساس

.Le manifeste du parti communiste-1"وفيه يثبت  0010نشر يف سنة و  اجنلزو  أوىل الوثائق اليت كتبها ماركس
مهمة احلزب و  كما أوضحا فيه دور الطبقة العاملة،  املؤلفان أن التاريخ هو تاريخ الصراع الطبقي وأن سقوط الرأمسالية حتمي

  (املرتجم)."يا عمال العامل احتدوا"وينتهي البيان بالشعاراملعروف، اهلدف املباشر للشيوعيةو  الشيوعي
01- 0052-1805) Giuseppe Mazzini) .أسس سنة ، ثوري إيطايل ناضل من أجل الوحدة اإليطاليةو  وطين

يعترب لنشاطه  .إقامة نظام مجهوري دميقراطيو  اليت هتدف إىل توحيد إيطاليا (Giovine Italia)حركة إيطاليا الفتاة 01.0
 (املرتجم)من أبرز رموز القرن التاسع عشر يف إيطاليا. ، هذا
02-"Actualisme"أنه ال يوجد ما ، و يف نظر جنتيلي أنه ميكن اختزال كل الواقع إىل جمرد أفعال خالصة للروح.  تعين "الفعلية

  (املرتجم)هو أكثر فعلية من فعل التفكري ذاته. 
."احلاضرو  املاضي"-01
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 نحو مدخل نظري لفهم الواقع االجتماعي العربي
 –المجتمع المدني والعمل الجمعوي نموذجا  -

 
 أ. عبد اهلل  بوصنوبرة
 جامعة قاملة

 الملخص   
ذات مصدر واحد وهو ، إن النظريات اليت تدرس يف أقسام علم االجتماع يف معظم جامعاتنا العربية اليوم   

مما افقد الباحثني الذين يتبنوهنا يف كثري من ، البيئة الغربية؛ حيث تتصف بالتعميم والتجريد والبعد عن الواقع
 اكل العامل العريب القدمية منها واجلديدة.             صدق النتائج والفهم الواضح والتفسري الصحيح ملش، األحيان

كاحلركة ،  جتلى ذلك أكثر عندما ظهرت مفاهيم حديثة كاجملتمع املدين وما ترتب عنه من مفاهيم مرتبطة بهو  
وهي كما يرى الكثري من املفكرين والباحثني ذات ، اجلمعوية واملنظمات غري احلكومية والعمل اجلمعوي...

وحتتاج إىل صياغات من الواقع ، بية؛ حيث فرضت نفسها يف الوسط العملي واألكادميي العريبجذور غر 
 احمللي وخصوصياته التارخيية والثقافية. 

وهل ، ؟وكيف ميكن لنا فهمها وتفسريها يف السياق العريب العام، ؟فهل توجد آثار هلذا املفهوم يف تارخينا   
هذا ما ستحاول هذه الورقة   ؟الغربية أم جيب أن نتخلى عنها ونطرح بدائل هلاميكننا االستفادة من النظريات 

 مناقشته.
Résumé  

  La seule source  des théories enseignées dans les départements de sociologie du monde  

arabe  d'aujourd'hui, est l'environnement occidentale, ces théories sont caractérisée par 

une généralisation, abstraction et éloignement de la réalité des sociétés arabes, par la 

suite, les chercheurs ont perdus la validité des résultats et la compréhension claire et 

l'interprétation correcte des problèmes anciens et nouvelles du monde arabe. 

Les concepts modernes tels que la societees civile, le mouvement Associatif, les 

organisations non gouvernementales et le travail Associatif sont tous dorigines 

Occidentales, ils se sont  imposée dans les milieux Arabes pratiques et académiques. les 

chercheurs doivent s'adaptes avec les réalités locales et les particularités historiques et 

culturelles.  

   Alors y a t-il des traces de ces concepts dans notre histoire?, comment pouvons nous 

comprendre ces concepts dans le contexte général arabe?,  

  C'est ce que cet article va essayer de discuter. 

 مقدمة
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وإال احنرفت إىل ، من الضروري أن ترتبط النظرية بالواقع االجتماعي الذي تدرسه والعكس صحيح   
وبالتايل ال تكون لنتائج البحث أي فائدة ترجى منه يف سياق اجملتمع ، تشخيص وحتليل وقائع أخرى منفصلة

فال تظهر يف ، ومن جهة أخرى يالحظ غياب النظرية من العديد من البحوث االجتماعية، الذي توجد فيه
وقد تظهر ، لتنظيمها وتأطريها يف منط أو منوذج معريف وتفسريي منسجم، اإلشكالية أو املفاهيم أو يف النتائج

 لمية.عدة نظريات بدون وعي من طرف الباحث فيقع يف تناقضات فكرية تنقص من قيمة حبثه الع
من خالل مدخل سوسيولوجي ، إن اهلدف الذي يتوخاه الباحث من دراسته هو أن يفهم الواقع ويفسره   

وأن يتواصل مع أحباث ودراسات أخرى إلضافة معارف علمية ، مالئم لطبيعة وخصائص الوقائع وبيئتها
قسام علم االجتماع يف واحلقيقة أن النظريات اليت تدرس يف معاهد وأ، أو تصحيح اخلاطئ منها، جديدة

معظم جامعاتنا العربية اليوم ذات مصدر واحد وهو البيئة الغربية؛ حبيث تتصف بالتعميم والتجريد والبعد عن 
مما افقد الباحثني الذين يتبنوها يف كثري من األحيان صدق النتائج والفهم الواضح والتفسري الصحيح ، الواقع

وقد ظهرت مفاهيم حديثة كاجملتمع املدين وما ترتب عنه من ، واجلديدةملشاكل العامل العريب القدمية منها 
وهي كما يرى الكثري من ، مفاهيم مرتبطة به كاحلركة اجلمعوية واملنظمات غري احلكومية والعمل اجلمعوي...

 وحتتاج إىل، املفكرين والباحثني ذات جذور غربية؛ حيث فرضت نفسها يف الوسط العملي واألكادميي العريب
وهل توجد آثار هلذا ، ؟صياغات من الواقع احمللي وخصوصياته التارخيية والثقافية. فكيف ميكن تفسريها

 هذا ما ستحاول هذه الورقة مناقشته. ؟املفهوم يف تارخينا العريب
 حول النظرية والمدخل النظري - 3

فوجد املهتم هبذا اجملال ، تعددت مفاهيم النظرية السوسيولوجية وتشعبت معها املداخل النظرية واملنهجية   
ويرجع ، الدراسي صعوبات كثرية يف ما خيص تصنيفها وحتديد جماالت ومستويات حتليلها للوقائع والظواهر

وإىل تداخلها وتشابكها من جهة أخرى.   هذا االختالف إىل التمايز يف املنطلقات الفكرية واملعرفية من جهة
كما أدت صعوبة اإلملام بكل النظريات واألفكار السوسيولوجية اليت تظهر باستمرار إىل عدم ضبط مفهوم 

أن أهم عوامل اخلالف  واجنرو  سيد مانويرى كل من ، (21ص، 0110، حجازي)وتصنيفات النظرية بدقة 
وبالتايل عدم اتفاقهم على نظرية واحدة تفسر ظاهرة ما هي مشكلة العالقة بني العلم ، بني علماء االجتماع

 .(202ص، 0110، حجازي)االجتماعي واملعايري األخالقية 
جند أنه رغم االختالف الفكري واإليديولوجي بني علماء ، بالعودة إىل حتديد مفهوم النظرية السوسيولوجيةو  

املرتبطة يف )إال أهنم اتفقوا على أن النظرية جمموعة من القضايا أو املفرتضات أو العبارات العالقية ، االجتماع
بناء متكامل يضم جمموعة تعريفات " :يعرفها بأهنا روسفهذا ، (20ص، 2111، خاطر)النظرية  (عالقة ما

منطقيا جمموعة من الفروض القابلة واقرتاحات وقضايا عامة تتعلق بظاهرة معينة؛ حبيث ميكن أن يستنبط منها 
. تظهر يف ثنايا هذا التعريف أمهية النسق والتكامل يف بناء القضايا (21ص، 2111، خاطر) "لالختبار
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وبالتايل تعمل على ، مع إمكانية اختبار النظرية بواسطة الفروض املستخرجة منها، والتعريفات املتعلقة بالواقعة
 لتفسريي لنتائجه. تأطري البحث وتقدمي النموذج ا

جمموعة من القضايا اليت ترتبط منطقيا يف ما بينها يف " الذي يعترب النظرية جيبزيذهب يف نفس االجتاه و  
، دون سنة نشر، جليب) "تتعلق خبصائص جمموعة حمددة من األحداث أو األشياء، صورة تأكيدات أمربيقية

حتتوي على قضايا أشبه بقوانني تربط بني " :تعريفا بسيطا واضحا للنظرية بكوهنا باللوككما قدم ،  (21ص
بأن  باللوكتعليقا على تعريف كينلوش . ويضيف (21ص، 0111، لطفي) "متغريين أو أكثر يف نفس الوقت

قضايا بل أن معظمها يشتمل على ، هذا األخري ال يعترب أن النظرية تشمل على أطر تصويرية أو مناذج فقط
كما أهنا تقيم روابط عالقية ،  وهي بالتايل حمكمة الصياغة ودقيقة التفسري للظواهر اليت تقصدها، تشبه القوانني

جمموعة من األحكام "بأن النظرية  جيببينما يرى ، (21ص، بدون سنة نشر، جليب)بني املفهومات املتغريات 
، 0111، لطفي) "معينة من األحداث واألشياءاملرتابطة منهجيا لتأكيد مشاهدات واقعية تفسر خصائص 

فاألول يهتم مبحتوى ، . من هذين التعريفني يظهر االختالف كذلك يف زاوية اهتمام وتركيز كل منهما(21ص
أما الثاين فريكز أكثر على الغاية من النظرية وهي اهلدف التفسريي ألسباب حدوث ، وبنية النظرية وتركيبها

 الظواهر.
ومدى ، ى تذهب تعريفات أخرى إىل تأكيد الصلة بني النظرية والواقع االجتماعي األمربيقيمن جهة أخر    

ومن ، واليت تتعسف يف تعميمها، أمهية مبدأ االختبار يف امليدان والتنبؤ بالوقائع املستقبلية وفهمها وتفسريها
واملتناسقة  منطقيا يف تفسري ظواهر  جمموعة من القضايا املرتابطة"ذلك التعريف الذي يعترب النظرية االجتماعية 

على أساس من التجريد وقوانني املنطق والربط بني العالقات القائمة بني الظواهر ، اجملتمع ونظمه ومشكالته
هبدف تأكيدها أو رفضها أو تعديلها طبقا للمشاهدات الواقعية يف الواقع االجتماعي امللموس ، االجتماعية
أي أن النظرية من هذا املنطلق جيب أن تكون انعكاس حقيقي ، (20ص، 0111، لطفي) "لبيئة معينة 

بل على األقل أقرب ما ، علما أن ذلك التطابق ليس ضروريا أن يكون بصورة كلية، ومنوذج للواقع االجتماعي
 ميكن؛ نظرا لطبيعة العلم االجتماعي املختلفة عن العلم الطبيعي. 

فهي كما قلنا كثرية جدا ومتداخلة وصعبة ، التعريفات حول مفهوم النظريةعلى العموم لن نستعرض كل و  
وأبعد من جمرد قانون أو جمموعة قوانني حتكم ، إال أنه جيدر أن نذكر أن هناك مفهوم أمشل للنظرية، التصنيف

مدخال منهجيا ذلك املفهوم والداللة ترفع النظرية إىل اعتبارها ، سريورة ظاهرة معينة أو عدة ظواهر اجتماعية
أي يف عالقة الباحث ، يستند إىل منطلقات إيديولوجية وفكرية وعقائدية يف التحليل، وإطارا تصوريا عاما

وميكن تسمية هذا املدخل بالنموذج التفسريي أو ، بالبحث االجتماعي ورؤيته لإلنسان واجملتمع والوجود
يوجه الباحث  و شد البحث السوسيولوجيوهو الذي ير ، ريلي ماتيلد وايتاملشروع التصوري حسب رأي 

 كما سنرى يف العنصر الثاين.
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الذي قسم  ريمون بودونكما يذهب إىل ذلك ،  فاملدخل النظري بعبارة أخرى هو احلدود املنهجية العامة   
فاألول يعين تصور املوضوع املدروس كمعطى باعتباره كال أو جمموعة من ، املنهج إىل منهج عام وآخر خاص

أما املنهج مبفهومه اخلاص فيعين ، وبالتايل فاملنهج يف هذه احلالة يعترب موجها عاما أو مقاربة نظرية، صرالعنا
ومن اخلطأ الفصل بني ، (22ص، 2112، بقورة)جمموعة اخلطوات اليت تؤدي للوصول إىل املعرفة العلمية 

خير اهلل تشكل كما يقول ، املنطقيةفالنظرية قواعد ومبادئ عامة ونظام من األفكار املنسقة و ، املفهومني
أي حسب النظريات  -خلفية نظرية أو إطارا عاما يساعد الباحث على فهم مشكلة حبثه فهما علميا  عصار

، عصار)كما يساعده على حتقيق انسجام بني املشكلة وأسئلة االستمارة والنتائج وتفسريها   -العلمية املقبولة 
فااللتزام النظري واملنهجي للباحث ، اخللط بني املذاهب النظرية واملنهجيةوبالتايل يتجنب ، (51ص، 0102

إزاء موضوع حبثه يعين أنه خيتار املفاهيم من ذلك املدخل إضافة إىل مقوالته ومسلماته وأنساقه املعرفية وأطره 
ق بني مركبات ومن هنا فاملدخل النظري تفرضه الضرورة املنهجية لالتسا، (55ص، 0111، سفاري)التفسريية 

 وخطوات البحث االجتماعي.
جراهام  ميكن إعطاء أهم اخلصائص املشرتكة للنظرية االجتماعية وتلخيصها يف اخلصائص اليت حددها و  

التجريد واملنطقية والقضايا  :وهي "تطورها ونماذجها الرئيسية، نظرية علم االجتماع"يف كتابه  كينلوش
ويشرتط يف هذه ، (21ص، بدون سنة نشر، جليب) والتفسريات والعالقات وموافقة الدوائر العلمية عليها

مع قدرهتا على ، متغرياهتاو اخلصائص املشرتكة للنظرية الدقة والصياغة الواضحة والرتابط املنطقي لقضاياها
 إضافة إىل اإلسهام يف الرتاكم املعريف. ، تصوير الواقع الذي تتناوله

ال ميكن حتديدها والسيطرة عليها يف ، قد سيطرت على الرتاث السوسيولوجي مناذج نظرية خمتلفة وكثريةو  
 :كما يعد الفصل بينهما عمال تعسفيا وأهم هذه املداخل ما يلي،  أربع أو مخس مداخل نظرية ومنهجية كربى

 املدخل الوظيفي - أ   
 مدخل الصراع -ب  
 الدورو  مدخل التفاعلية الرمزية -ج  
. وهناك من يضيف مداخل أخرى أو يطلق على املداخل (01ص، 0111، ترينر)مدخل التبادل  -د   

املدخل ، املدخل الوضعي :بينما هلا اخلصائص نفسها ومن بينها مثال، السابقة تسميات مغايرة
واحلداثة وما بعد ، ما بعد البنيويو ،املدخل البنيوي، املدخل التطوري، املدخل النقدي، االثنوميتودولوجي

قصور نظريته و وهذا التنوع هو ما يطلق عليه بعض العلماء واملفكرين أزمة علم االجتماع       ، احلداثة...اخل
شهور أنه إىل وصف علم االجتماع بقوله امل بوان كارييهمما دعا ، يف تفسري الظواهر االجتماعية مبوضوعية

وهو وصف قابل للمناقشة طبعا والرد ، "ذلك العلم الذي يضم أكرب عدد من املناهج وأقل عدد من النتائج"
وهو موضوع خيتلف عن موضوعات علوم املادة. هلذا فاملزيد من ، لكون موضوعه هو اإلنسان واجملتمع، عليه
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إطار التصورات النظرية هي ما يرتقى بالسمات العلمية األحباث األمربيقية اإلسرتاتيجية املنهجية املالئمة يف 
 واملوضوعية لعلم االجتماع وبقية العلوم االجتماعية األخرى.

 البحث االجتماعي –ثنائية النظرية  -2     
، ال تزال العالقة بني النظرية والبحث االجتماعي حىت اليوم تثري إىل حد ما جدال بني علماء االجتماع   

وبلورة تصور علمي للباحث حول موضوع ، عطي أمهية بالغة للنظرية يف حتديد معامل البحثفمنهم من ي
وهناك من ، هبدف الوصول إىل تأكيد أو نفي أو تعديل النظرية ومن مث التعميم، دراسته من البداية إىل النهاية

الباحث يف أحكام مسبقة  ألهنا تغرق، يرفض أو يقلل من أمهية دور النظرية والفرضيات يف البحث االجتماعي
كما يذهب لذلك ،  وأفكار إيديولوجية وقيم تتناىف مع املوضوعية واحلياد العلمي املطلوبني يف البحث العلمي

 الوضعيون الذين يتمسكون بكل ما هو أمربيقي قابل للمالحظة والقياس والتجريب.
تقليل بعض علماء االجتماع خاصة سبب  "نظرية علم االجتماع"يف كتابه  نيقوال تيماشيفقد ارجع و 

إىل وجود اعتقاد خاطئ ، األمريكيني من أمهية النظرية والتنظري بعد احلرب العاملية األوىل وحىت اخلمسينات
وان االهتمام بالتحليالت النظرية يعترب شيئا جمردا بعيدا عن ، مفاده أن الدراسة النظرية ارتبطت بالفلسفة

، .211، عبد الرمحن)مربيقية هي األكثر موضوعية وأن الدراسات األ، العقيم دراسة الواقع ويتصف بالتأمل
 وقد أدى هذا االعتقاد اخلاطئ إىل اعتبار أن كل ما هو نظري هو غري واقعي وخيايل أو مثايل.، (20ص
لكن رغم هذا االختالف فإن الكثري من علماء االجتماع أكدوا على مكانة اإلطار أو املدخل النظري    

حىت ال يقع الباحث أثناء دراسته لظاهرة اجتماعية ما يف خطر االقتصار على مجع البيانات ، املوجه للبحث
ث النظري والبحث االجتماعي حىت وهلذا دعوا إىل الربط بني الرتا، وتركها جمزأة منفصلة عن بعضها البعض
وإمكانية الوصول إىل نظرية عامة أو مدخل سوسيولوجي قريب من ، يسهم كل منهما يف حتقيق الرتاكم املعريف

 يزيد يف فهم اإلنسان ملشاكله املتعددة واملتزايدة وتفسريها والقدرة على التنبؤ هبا.، الواقع
أي أهنا عالقة ذات ، عي هي عالقة تفاعل وتبادل مستمر للتأثريإن العالقة بني النظرية والبحث االجتما   

فالبحث املستند إىل الواقع امللموس يسهم يف ، اجتاهني أو مسارين تؤثر النظرية يف البحث األمربيقي والعكس
فاآلية ، النظرية ليست هي دائما الضوء الكاشف املوجه للبحث األمربيقي"أن  ميرتونيقول ، توضيح النظرية

 "مربيقي يدا يف يدالبحث األو لذلك جيب أن تسري النظرية  ، نعكس أحيانا فيقود البحث خطوات النظريةت
مث ترتد إىل  ومن، فاملعرفة العلمية تتجلى يف إطار نظري كلي باجتاه الواقع األمربيقي، (2.ص، 0152، غيث)

ينطلق الباحث يف بعض األحيان من وقد ، ذلك اإلطار النظري مرة أخرى للحكم عليه صاحلا أو غري صاحل
ألن املعرفة ليست  ، وعليه فإن املعرفة التجريبية الصرفة مرفوضة، نظرية معينة دون وعي منه وهذا غري سليم

دون خلفية نظرية تستند عليها وتكملها ومتنع التناقض عن املشكلة ، كومة من املعلومات اجلافة أو الصامتة
وتتطور بفضل  كما أن النظرية تنمو،  (11ص، 0102، عصار) املتوصل إليهااملدروسة وعن تفسري النتائج 

فمثال نظرية ، فتظهر قضايا جديدة مل تكن معروفة من قبل، املعارف بالوقائع اليت تتجدد وتتغري باستمرار
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لثالثينات العامة يف االقتصاد السياسي مل تكن لتظهر لوال وجود البطالة الدائمة يف اجنلرتا طيلة سنوات ا كينز
 .(20ص، .010، آرون)
وأمهية البحث األمربيقي يف ، إذا خصصنا الكالم حول دور النظرية ووظيفتها بالنسبة للبحث االجتماعيو  

، فإننا نعترب أن البحوث ال بد هلا من إطار تصوري كما متت اإلشارة إليه من قبل، تطوير النظرية ويف التنظري
وكل معىن يتعني فهمه يف ضوء تاريخ نشوئه وتكوينه ويف السياق "، العام فالوقائع غري معزولة عن سياقها

وهلذا فالقوانني ، (025ص، 0112، جالل) "األصلي للخربة املعاشة اليت تشكل خلفيته ويف السياق اجلمعي
تاريخ علم يف كتابه  غاستون بوتولكما يذهب إىل ذلك  "هي قوانين ذات اتجاه"والنظريات السوسيولوجية 

ومرتبطة بواقعها األصلي وال ميكن تعميمها بالضرورة ، أي أهنا ذات مدى حمدد يف املكان والزمان، االجتماع
فهي تتغري حسب األمناط الثقافية والفكرية السائدة والنظم والبناءات االجتماعية ، على كل اجملتمعات

، غيث) ؟يف أي الظروفو ؟مىت ؟أين :وعليه فكل من ينظر عليه أن جييب على األسئلة التالية، املسيطرة
 .(0.ص، 0152

إن فوائد البحث األمربيقي من النظرية أو من اختيار مدخل نظري مالئم كثرية إذا؛ حيث تقوم النظرية    
أو توجهه حنو ، (01ص، 0111، غريب)بتحديد جوانب املوضوع اليت تستحق الدراسة من طرف الباحث 

أن دور النظرية يف البحث  هاتو  جودويرى كل من ، االجتماعي أو العلمياملواضيع املهمة وذات اإلحلاح 
 :يتمثل فيما يلي

 حتدد للباحث جماال للتوجيه يستطيع يف ضوئه أن خيتار من املعلومات والبيانات ما يصلح للتجريد. -0
ذه أي فهم ه، تقدم اإلطار التصوري الذي ينظم ويصنف الظواهر ويعني العالقات املتبادلة بينهما -2

 الظواهر يف صورهتا الكلية والشاملة.
ويف نسق منطقي يضم طائفة من هذه التعميمات ، تلخص الوقائع يف صورة تعميمات جتريبية من جهة -.

 .(11ص، 2111، خاطر) من جهة أخرى
بدءا من اختيار املوضوع وصياغة اإلشكالية ، فدور النظرية إذا شامل ومستمر يف كل مراحل البحث   

وصوال ، إىل املنهج املالئم وأدواته يف مجع البيانات، وحتديد املفاهيم املتماشية مع طبيعة املوضوعوالفرضيات 
، إىل حتليل النتائج والتفسريات. فالنظرية ال تعترب تقييدا للباحث وحرمانا له من املوضوعية واحلياد العلمي

رفوضة علميا. ذلك أن االلتزام األخالقي ليست قالبا جاهزا للتفسري وعامال من عوامل األحكام املسبقة املو 
يعد مقوما علميا للوصول إىل احلقائق العلمية ، للباحث باإلطار التصوري واملنهجي املالئم للوقائع املدروسة

وبينهم وبني ، الرتاث النظري السابق يؤدي إىل قطع الصلة بني الباحثني من جهة إمهال كما أن،  لتلك الوقائع
وتزول ، (21ص، 2111، اليدر) وبالتايل تنهار أي إمكانية للرتاكم املعريف املتسق، أخرى جمتمعاهتم من جهة

 فرص منو وتطور النظرية السوسيولوجية فتصاب املعرفة باجلمود والركود.
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فالباحث االجتماعي كما يرى أغلب علماء االجتماع املعاصرون ال يستطيع املشروع يف حبثه وهو حمايد    
لكن عليه السيطرة على مدخالت البحث من نظريات ومناهج سابقة ، و النظرية بدعوى املوضوعيةمن الناحية 

مبعىن آخر أن الباحث ال ميكنه إخالء ذهنه من األفكار ، حىت ال يتأثر مسار حبثه، يريد االستعانة هبا
التوصل إىل تفسريات أكثر كما أن اإلدراك املنتظم هلذه االفرتاضات تسهل عليه ،  واالفرتاضات النظرية العلمية

وعدم االلتزام النظري يقود الباحث إىل استخدام ، (000ص، 2111، اليدر)قوة ومالءمة للبيانات االمربيقية 
مما يوقعه يف تناقضات فكرية ، مفاهيم مستمدة من عدة نظريات بوعي أو بدونه وبال ترابط منطقي بينها

 حتقيق النمو املعريف. كما ال تؤدي إىل،  ونظرية وتتأثر نتائج حبثه
أي التفاعل بني ، إن أفضل خمرج هلذه األزمة يف علم االجتماع هو احلوار بني النظرية والبحث االجتماعي   

ألن هذا احلوار هو الذي يعطي للنظرية أكثر قوة وصالبة وتتعزز قوهتا التفسريية بشكل ، التصوري واالمربيقي
كما يستفيد البحث ،  للقياس الدقيق يف ضوء الشواهد الواقعيةألن فروضها ستصبح أكثر قابلية ، أحسن

، اليدر)مما جيعل إمكانية التعميم والتطبيق أكثر جتسيدا ، االمربيقي من األشكال الدقيقة يف التحليل والتفسري
فيتحقق الفهم العلمي للحياة االجتماعية باعتبارها مكونة من عناصر ذاتية وعناصر ، (21ص، 2111

 وعامة.موضوعية 
كما أن عالقة النظرية بالبحث تتعدى جمرد التأطري الفكري واألخالقي إىل التأثري يف املنهج املتبع يف     

فاجلانب املنهجي يتبع اإلطار النظري املختار بل ، إذ مها ليسا منفصالن أو منعزالن عن بعضهما، الدراسة
ة نظرية معينة لدى الباحث حيث ختضع لعدة واستجابة لرؤي، فهي نابعة من حقل معريف متميز، وخيضع له

بل ، هلذا جيب تكييف التقنيات البحثية مع الوسط االجتماعي والثقايف، عوامل اجتماعية وثقافية خاصة
فال تبقى أسرية الرؤى والنظريات الغربية اليت هيمنت ، (20، 21ص، 2111، دليو) وإبداعها يف حاالت كثرية

 التخلف والتبعية اليت سادت جمتمعاتنا العربية. على العلم والبحث يف ظل ظروف
 النظريات الغربية المهيمنة والبيئة العربية -.      
اتضح لنا من خالل ما مت عرضه أمهية املدخل النظري التصوري يف تأطري وتنظيم البحث فكريا ومعرفيا    

تداخل عوامل بنائها وصعوبة تصنيفها و ، كما أوضحنا درجة التعقيد الكبري يف النظرية السوسيولوجية،  ومنهجيا
األمر الذي أدى بالباحث إىل أن يصاب بنوع من االغرتاب أو االضطراب عند شروعه يف املقارنة ، وتعريفها

 .(12ص، 2111، عبد املعطي) بني هذه النظريات واالستفادة من إحداها يف تفسري واقع معني
إن معظم النظريات الغربية املهيمنة على الرتاث النظري والطرق املنهجية للبحث يف علم االجتماع وبقية    

هلا سياقاهتا االجتماعية والفكرية واإليديولوجية اخلاصة ببيئة ، العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى لغاية اليوم
حىت ، ىل جانب سياق احلياة الشخصية لصاحب النظريةمتتد جذورها يف الواقع االجتماعي الغريب إ، نشأهتا

وإن كانت ، هلذا فمن التعسف العلمي تعميمها على باقي اجملتمعات، وإن ادعى التزام احلياد واملوضوعية
 نظريات شاملة حتاول التوسيع من قدرهتا التفسريية جلميع اجملتمعات كالوظيفية واملاركسية. 



 عبد اهلل  بوصنوبرة                                                              حنو مدخل نظري لفهم الواقع االجتماعي العريب             
 

 
 258                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

وفضح مركزيتها ،  علم االجتماع على اهليمنة النظرية واملنهجية املطلقة للغربقد اعرتض االجتاه النقدي يفو  
كما انتقد فكرة احلياد األخالقي ،  واستعالءها على الثقافات األخرى ذات اخلصوصيات التارخيية املختلفة

إىل أن األفكار  نيسبت ويف هذا املنحى يذهب، (00ص، 2111، اليدر)لدى علماء االجتماع الغربيني 
يف ، األساسية النطالقة علم االجتماع األوريب ترجع إىل ردود األفعال حول مشكلة النظام واالستقرار والتوازن

يف أعقاب اهنيار نظام التصنيع القدمي ويف ظل ضربات الدميقراطية الثورية والرأمسالية؛ حيث  01بداية القرن ال 
ومن هنا تربز أمهية وضرورة ، لكفيلة بتحقيق النظام واحملافظة عليهحبث رواد علم االجتماع عن الوسائل ا

 وأمهية فحصها من جديد من وجهة نظر العصر احلاضر، خضوع الرتاث السوسيولوجي إلعادة تقييم عميقة
 .(22ص، 2112، كرو)

فهي نتاج ، ضحإن العالقة بني النظريات الكربى واخللفيات واملنطلقات االجتماعية لبيئة النشأة أمر وا   
، واليت ختتلف عن البيئة العربية بشكل كبري، مالحظات ودراسات حول اجملتمعات الغربية املتقدمة كما رأينا

كما قال ،  (11، 0102، عصار) وقد ال يصلح أكثرها، لذلك قد يصلح بعضها إىل حد ما لتنظري حبوثنا
، دليو) "مجيع املناطق اجلغرافية والظروف املناخيةال ميكن ألي نبتة مفيدة أن تنمو وتزدهر يف " ليفي لبلوند

 .(22ص، 2111
تنظر إىل بقية ، فالعلوم االجتماعية الغربية املهيمنة النابعة من حضارة خمتلفة املرجعية واألسس العقائدية   

السيطرة هلذا ظهر علم االنثروبولوجيا لبحثها ودراستها لتسهيل ، الثقافات بوصفها بدائية وتقليدية ومتخلفة
عليها. وقد هيمنت النظريات الغربية بفعل التقدم املايل والتكنولوجي إضافة إىل السيطرة االستعمارية اليت  

 بقوله أن املغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. ابن خلدونوهذا ما قصده ، كرست ختلفنا العلمي وتبعيتنا هلم
جتماع الغريب له نظريات ومفاهيم ال تعرب بشكل أساسي اليت تعترب أن علم اال، انطالقا من الرؤى السابقةو  

ميكن القول باستحالة أو على األقل صعوبة تعميم النظريات والقوانني ، إال على ظروف اجملتمعات الغربية
 مع غياب الصدق االمربيقي يف حالة تطبيقها على جمتمعات وثقافات غري غربية، االجتماعية الصادرة منها

رغم كون املنظومة املعرفية الغربية تعمل على تقدمي علومها اإلنسانية مبثابة ، (غري منشورة حماضرة، سفاري)
 .(21ص، 2111، دليو)علوم حيادية عاملية لتضفي عليها صفة العلمية 

مركزة على أمهية االعتبارات ، من هنا ظهرت حركة علمية تقوميية تنتقد األطر النظرية الغربية يف الغرب نفسه   
الواقعية للمجتمعات غري الغربية؛ حيث انتقدت االنفصال الكبري بني الواقع والقيم يف البحوث حتت ستار 

. كما ظهرت (01ص، 0102، احلسيين) املوضوعية والدقة واملنهجية وصعوبة دراسة القيم دراسة كمية
عن السياق العام لعلم ولكنه ليس معزول ، حماوالت من داخل اجملتمعات العربية إلجياد مدخل نظري خاص

نظرا لرسوخ ، إال أن هذه احملاوالت ال زالت معزولة وغري مستمرة، أي أن يكون متسقا معه، االجتماع
بني ، بني ما هو موضوعي وما هو ذايت (التعسفي)الرواسب املعرفية والنظرية الغربية القائمة على قدسية الفصل 

فظهرت بعض اإلسهامات من ، (دوركايموشيئية الظواهر عند  كونتمثل الوضعية عند ) املادي والروحي
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وقد طالب مؤيدو ، اجل توطني أي تأصيل أو أسلمة علم االجتماع لكي يتماشى مع واقع اجملتمعات العربية
هذا املدخل اجلديد بضرورة إصالح العلوم االجتماعية وإعادة صياغتها يف ضوء التصور املنهجي اإلسالمي 

  :بادئ العلمية التاليةالذي يتميز بامل
إن نظريات ومناهج العلوم االجتماعية احلديثة ومسلماهتا الرئيسية فيها الكثري مما يتعارض أو يتناقض مع  -0

 وبالتايل مع واقع اجملتمعات العربية اليت تتبىن ذلك التصور.، التصور اإلسالمي لإلنسان واجملتمع
إىل فهم وتفسري صحيحني للسلوك الفردي أو للظواهر يرتتب عن ذلك التناقض قصور يف الوصول  -2

 االجتماعية والتغري يف العامل العريب واإلسالمي.
املسلمات الغربية وصياغتها يف إطار و  توجد حاجة ماسة إىل إعادة النظر يف تلك النظريات واملناهج -.

 .(موقع الكرتوين، رجب)التصور اإلسالمي 
 –رغم وجود بعض نقاط االلتقاء  –فأوجه االختالف إذا بني املنطلقني الغريب والعريب اإلسالمي عديدة    

وتلغي كل األفكار والقيم املستمدة من ، املالحظو  الن املعرفة الغربية حتصر طرق العلم ومصادره يف احملسوس
 :وهلذا هلا عدة خصائص من بينها، الوحي أو النقل

 واجملتمع جزء منها. وأن اإلنسان، ة اليت أوجدت نفسهاكله ناتج عن الطبيعتعترب الوجود   -0
 العالقة بني اإلنسان والطبيعة هي عالقة صراع دائم. -2
 العقل هو الطريق األوحد للمعرفة واحملسوس هو مصدرها. -.
هي متطورة عرب وهلذا ف، القيم وملفاهيم األخالقية عبارة عن ظواهر ووقائع طبيعية أفرزهتا اجملتمعات بنفسها -1

 الزمن.
، اجلسد والروح والعقل والنفس :أما التصور اإلسالمي للمعرفة فيعترب اإلنسان تركيبة من أربعة عناصر هي   

ولفهم اإلنسان وتفسري سلوكاته جيب أخذ هذه العناصر ، وأن سلوكاته انعكاس لفطرته اليت خلقها اهلل تعاىل
اجملتمع نفسه هي تعبري عن فطرة االجتماع وليست مكتسبة من البيئة أو كما أن قوانني ،  األربعة بعني االعتبار

 هبدف حتقيق مصاحل فقط.
من هذا املنطلق تظهر ضرورة خضوع البحوث اليت تدرس الواقع االجتماعي العريب للتصورات واملسلمات و  

يتحقق الفهم العلمي حىت ، وليس للتصورات أو النظريات األخرى اليت نشأت يف بيئة خمتلفة، اليت حتكمه
ومن ذلك ظاهرة اجملتمع املدين والعمل اجلمعوي اليت نشأت بالغرب ، الصحيح للظواهر اليت تتغري باستمرار

 .؟حاضرهاوفهل جند هلا أثرا يف تاريخ اجملتمعات العربية ، مبقومات خاصة
 
 المجتمع المدني بين المقومات العالمية والخصوصية العربية -1      
عندما بدأت ، 05ارتبط ظهور مفهوم اجملتمع املدين بصيغته احلديثة بنشوء البورجوازية يف أوربا يف القرن ال    

 فزادت مطالبها باحلقوق واحلريات رغم أهنا كانت عملية بطيئة، هذه الطبقة تكتسب الثروة واالستقالل
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تصادية والسياسية أي باقتصاد السوق وهلذا ألتصق املفهوم حبرية النشاطات االق، (12ص، 2111، ماريو)
 وزادته العوملة اليوم تأكيداً وحيوية. ، والدميقراطية وحرية التعبري

أرسطو وأوغسطين ومنهم ، تناوله يف املاضي عدة مفكرين وفالسفة وإن كان بتعبريات وتسميات خمتلفة   
؛ حيث كانوا يبحثون عن (لوك وروسو، هوبز)مروراً بفالسفة العقد  االجتماعي ، وهيجل وماركس وتوكفيل

أي ، الفضيلة والعدالة واحلرية والرفاهية للمواطنني وتنظيم اجملتمعات بشكل مغاير ملا كان سائدا من قبل
واعتبار السلطة ، القطيعة مع النظام اإلقطاعي واحلكم االستبدادي الذي كان يربط بني السلطة والقداسة

ففصلوا بني ، (00ص، 2111، الصبيحي)رعيته من احلق اإلهلي مطلقة يف يد احلاكم الذي يستمد ش
باعتبار السلطة املطلقة تفضي ، األمر الذي مهد لألنظمة الدستورية والدميقراطية ودولة القانون، السلطات

 .(11ص، 2111، احلامد)حتما إىل االستبداد وانتهاك احلقوق 
حيث ، جمال اجملتمع املدين يف احليز االجتماعي واألخالقي الواقع بني األسرة والدولة هيجلقد حدد و  

 تالكوت بارسونزكما وضع ،  (22ص، 2111، الصبيحي) يتكون اجملتمع من األسرة واجملتمع املدين والدولة
  :عدة شروط وحمددات لقيام اجملتمع املدين وهي

 ضرورة انتمائه لألمة فكرا وأهدافا. -0
 استقالليته عن الدولة.  -2
 قيامه على مبدأ الطوعية وحرية االنتماء إليه.  -.
 اعتماده على إجراءات تنظيمية وإدارية حول كيفية اختاذ القرارات وطرق تنفيذها. -1
 املساواة بني األعضاء يف احلقوق والواجبات. -2

 اولة السيطرة على اآلخرين.وعدم حم، إضافة إىل عدم استهدافه للربح املادي من خالل خدماته اليت يقدمها
هي أن يكون املمثل واألداة ملشاركة ، إن األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها اجملتمع املدين والعمل اجلمعوي   

، والوسيط بني اجملتمع والدولة الذي يغطي بعض نقائصها وأماكن العجز فيها، املواطنني يف إدارة احلكم
بتقدمي ، خاصة بالتكفل بالفئات احملرومة يف اجملتمع، ة واالقتصادية وغريهاويكملها يف عملية التنمية االجتماعي

إىل جانب الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلفاظ على ، اخلدمات الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية
 واالحتجاج لتحسني ظروف حياة املواطنني.، البيئة...اخل

قد مت نقله واسترياده ، حثني أن مفهوم اجملتمع املدين وما يرتبط بهأما يف الوطن العريب فريى العديد من البا   
وبني ، فمن جهة كونه عامل توفيق بني اإلبداع والنشاط الفرديني، من الغرب لتطبيقه على اجملتمعات العربية

وجيب ، هو مفهوم عام وصحيح بل وضروري لكل جمتمع، ضرورة جتسيد التكافل االجتماعي ودعم اجلماعة
ويف نفس الوقت مراعاة تراثها التارخيي وخصوصيتها الثقافية ، اول اجملتمعات العربية االستفادة منهأن حت

أن الباحثني قد عانوا من  محمد عابد الجابري. ويف هذا الصدد يرى املفكر (00ص، 0110، محودي)
القلق الفكري يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي واحلاضر كمقوالت اإلقطاع والبورجوازية والصراع 
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مما أنتج تناقضا بني النظرية املاركسية والواقع ، الطبقي... فلم ينجحوا يف العثور على مضامني واضحة هلا
إىل درجة افتقدت ، ي عن نفسه أحيانا كثرية باالستثناءات والتحفظاتوقد عرب التوتر والقلق الفكر ، العريب

وهذا ما يتكرر اليوم كذلك مع حماولة تطبيق مفهوم اجملتمع املدين على ، معها دراساهتم إىل الوضوح الداللة
 ؛ حيث يعتمد معظم الباحثني العرب على املرجعية الغربية يف فهم(11ص، 0110، اجلابري)الواقع العريب 

 الجابريويضيف ، كظاهرة حديثة يف اجملتمعات العربية،  وتفسري اجملتمع املدين وزيادة دور اجلمعيات األهلية
ولكن جيب معاجلته بأكرب قدر من ، انه من غري املمكن أن هنمل دالالت املفهوم كلية من التاريخ العريب

 قط وليست منوذجا مهيمنا على الفكر والرؤية.وتبقى املرجعيات األوروبية يف املوضوع استشارية ف، االستقاللية
  :إن الظروف التارخيية النبثاق اجملتمع املدين يف أوروبا قد متيزت مبا يلي   
 مرياث إقطاعي نتج عنه مشروع مفهوم احلقوق الفردية. -0
 ديانة مسيحية تقبل الفصل بني الديين والسياسي نتيجة الصراع القدمي بني الكنيسة واجملتمع. -2
وهذه ، (11ص، 0110، محودي)جتمعات مستقلة ميكن اعتبارها خمتربات للتجديد واالبتكار السياسي  -.

 الصفات ال توجد يف تاريخ وتراث الوطن العريب. وانطالقا من هنا انقسم الباحثون العرب إىل فريقني.
يرى أن مفهوم اجملتمع املدين نشا يف أوروبا اليت تتميز مبنظومة من القيم الليربالية والعلمانية  :الفريق األول -

أي فصل السلطة ، وعلى أساس فصل ما هو ديين عما هو مدين، والعقالنية عن طريق طالئع البورجوازية
مما أدى إىل القول ، (10ص، 2111، الصبيحي) بينما اإلسالم هو دين شامل، الدينية عن السلطة الزمنية

وبالتايل عدم إمكانية ، باستحالة إجياد جمتمع مدين يف الثقافة العربية ماضيا وصعوبة زرع املفهوم فيها حاضرا
متروك وعليه يرى ، لتصبح شبيهة بالقيم الغربية، حتقيق حتول دميقراطي وحداثي دون إجراء تغريات يف القيم

المجتمع "وان األقرب للصواب هو ، لة اجملتمع املدين العريبعدم جدوى أو فاعلية فكرة ومقو  الفالح
، 2111، احلامد)الذي ميثل حقيقة الواقع العريب الريفي واملدينة املرتيفة وميكنه أن يستوعب ثقافتها ، "األهلي

 ومؤسساته إرادية وطوعية يف االنتماء إليها وليست مؤسسات، فاجملتمع املدين هو أوال جمتمع املدن، (25ص
وجيد فيها اإلنسان نفسه جمربا على ، كما يف اجملتمع البدوي الذي تسوده القبيلة أو العشرية،  طبيعية أو وراثية

 مجدي عبد الغنيويؤيد هذا الطرح كذلك الباحث ، (12ص، 0110، اجلابري)االنتماء إليها دون إرادته 
ثالثة نظم من القيم واملعتقدات وهي الليربالية إن اجملتمع املدين جيد أساسه اإليديولوجي من تفاعل " :بقوله

وهذه القيم الثالث جبوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تتفق مع ، والرأمسالية والعلمانية
 .(021ص، بدون سنة، أبو حالوة) "القيم اإلسالمية السائدة يف األقطار العربية 

ثقافة سياسية عربية تتوافق مع النماذج الدستورية والدميقراطية يف احلكم  انه ال توجد إميل خدوريكما يرى    
 .(15ص، 0110، محودي)
مما سبق يتنب أن أهم نقاط االعرتاض على وجود جمتمع مدين يف البالد العربية فكرا وممارسة حسب رأي و  

 :الفريق األول ما يلي
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كالقبلية والعشائرية واجلهوية والطائفية املبنية على أساس بنية اجملتمعات العربية املتميزة بالقيم التقليدية   -0
 وراثي.

صعوبة الفصل بني الدين اإلسالمي واحلياة املدنية والسياسية للمجتمع؛ حيث يعرتض بعض اإلسالميني  -2
من التيار السلفي على فكرة الدميقراطية ويعتربون مبدأ سيادة الشعب الدستوري تعديا على احلق اإلهلي يف 

 م.احلك
أين ظهر النظام اإلقطاعي والطبقة البورجوازية اليت ، اختالف التجربة التارخيية بني اجملتمعات العربية والغربية -.

 علمت على هتدمي النظام القدمي وفصل الكنيسة عن السياسة.
نتيجة السلبية السياسية للمواطنني العرب؛ حيث ال يهتمون باملشاركة يف أمور احلكم ومساءلة املسؤولني  -1

 أوضاعهم احلياتية السيئة.
ال يعرتف حبق ، إن هذا الرأي الذي يؤكد على افتقاد املقومات العاملية للمجتمع املدين يف الوطن العريب   

وحق كل منهما يف أن يعيش ، التنوع واالختالف يف خصوصيات وظروف كل من اجملتمعني العريب واألورويب
والوطن العريب كذلك له أسلوب ، فاجملتمع املدين يف أوروبا له أسلوبه اخلاص، جتربته وفقا لتلك اخلصوصيات

فليس ضروري تشابه البنيات ولكن جيب حتليل ما هو موجود ، ومنط خاص جيب أن يدرس ويبحث كما هو
 فعال.
وجدت  وإن، دافع عن وجود مقومات ومبادئ أو بوادر للمجتمع املدين يف التاريخ العريب :الفريق الثاني    

وأول مرجعية هلذا الرأي هو ما جاء يف القرآن الكرمي من قيم وأحكام تنظم حياة الناس ، بأشكال مغايرة
، كالشورى والعدل والتسامح الديين واملسؤولية الفردية مهما كانت مكانة اإلنسان،  وعالقاهتم داخل اجملتمع

تكافل االجتماعي والتضامن والعمل اخلريي إضافة إىل أن اإلسالم حيث على القيام باألعمال الصاحلة وال
ويرى أصحاب هذا االجتاه أنه إذا كان الدين اإلسالمي قد كفل حرية املعتقد لغري املسلمني وهو أمر ، والتطوع
فكيف ال يسمح حبرية ممارسة السياسة واحلق يف االختالف يف مناهج احلكم املدنية وأمور الدنيا ، خطري

وهلذا كانت للشورى قيمة كبرية حىت عدت ركنا من أركان التشريع بعد القرآن ، (.1ص، 2111، الصبيحي)
 كما أن لألمة احلق يف حماسبة احلاكم إذا خرج عن االتفاق أو العقد االجتماعي املتمثل يف البيعة. ،  والسنة

هو تغيري ، العريب من املؤشرات األخرى اليت يستدل هبا هذا الفريق حول وجود اجملتمع املدين يف الرتاثو  
، السياسيةو  يةكرمز للروح املدنية والتعايش والوحدة االجتماع "املدينة "إىل اسم  "يثرب "اسم  (ص)الرسول 

عربا ويهودا  :ا وقبائلهافوضع لسكان املدينة مبختلف فئات سكاهن، بعيدا عن روح التعصب القبلي واجلاهلية
تعايش شرعية وجود األخر والو لى مبدأ عدم االعتداء   ووثنيني وأنصار ومهاجرين... دستورا قائما ع

."بوثيقة املدينة" تورسالدوقد مسي ذلك ، السلمي  
وظهر االستبداد يف التاريخ بشكل عام نتيجة ، لكن بعد فرتة قليلة ضعفت درجة التسامح الديين واملذهيب   

اجملتمع اإلسالمي أشكاال من التنظيم يدافع هبا وأفرز ، بطش الدولة هبدف محاية نفسها من األعداء املرتبصني
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وهي قوى حملية وطبيعية ، وإن كانت بأشكال تقليدية، وحيقق حاجاهتم األساسية، عن مصاحل أعضائه
ومتتعت بنوع من االستقاللية الواسعة؛ حيث كانت هلا ، عملت على احلد من سلطة  الدولة وتعسفها، أساسا

بدون ، أبوحالوة) والتعليم والعالج وتقدمي اخلدمات واملساعدات للمحتاجنيعدة وظائف اجتماعية كالرتبية 
. ومن أهم املؤسسات التقليدية للمجتمع املدين واليت لعبت هذا الدور املسجد بعلمائه (012ص، سنة

ان فك، والزكاة واألوقاف والزوايا أو الطرق الصوفية وشيوخ القبائل واألعيان، وفقهائه ذوي الشخصية القوية
دورا هاما يف إعادة التوازن له من ، هلذه املؤسسات والبىن خاصة أثناء فرتات غياب الدولة وسوء أحوال اجملتمع

القول بوجود جمتمع مدين أماني قنديل ومن هنا فإنه باإلمكان حسب رأي الدكتورة ، خالل العمل التطوعي
 .(15ص، 0111، قنديل)عريب من زاوية مشاركة املواطنني يف التنظيمات واملؤسسات األهلية 

فانه ، يف هذا العصر فإن اجملتمع املدين العريب رغم حداثة نشأته وفق املعايري الغربية بفعل التأثريات اخلارجيةو  
وضاع اجملتمعات العربية من النواحي السياسية واالقتصادية مشكال صورة حقيقية أل، الزال يعاين من الضعف

إىل جانب التضييق على احلريات ، فالواقع العريب مييزه التخلف والفقر والبطالة واألمية، والثقافية واالجتماعية
فتحد من حرية تأسيس اجلمعيات واألحزاب والنقابات ، الذي متارسه النظم السياسة العربية يف معظمها

وبالتايل ، وحتاول تدجينها وترويضها أو هتميش تلك اليت ال تسري يف خطها وتنفذ براجمها وأجندهتا، تقلةاملس
 تقوم الدولة العربية املعاصرة بقتل جوهر اجملتمع املدين وهو االستقاللية وحرية املبادرة. 

ين اإلنسانية اليت تالئم يظهر أن األخذ مبقومات اجملتمع املد، من خالل استعراض وجهيت النظر هاتني   
طبيعة اإلنسان السليمة كالعدل واالحرتام وحق االختالف والتعاون والتعايش السلمي... وتوليفها مع العناصر 

القيمية واألخالقية للمجتمعات العربية من حيث بنيتها ومكوهنا الديين وتارخيها وواقعها وطموحاهتا ، الذاتية
 الذاتية.و  ملفهوم جمتمع مدين عريب متجانس مع كل هذه اخلصائص املوضوعيةاملستقبلية هو أفضل حتديد 

وجعل ، فالباحث االجتماعي عليه أن يأخذ اختالف جتربة كل من اجملتمعات العربية عن اجملتمعات الغربية   
ستشارية فقط كما اليت تبقى جمرد مرجعية ا، ليس التجربة أو املرجعية الغربيةو املرجعية هي الواقع العريب احمللي

فال ميكن إمهال البنية القبلية والبيئة الصحراوية للواقع العريب وما فيه من بداوة ، عابد الجابرييرى املفكر 
بل جيب استيعاب مفهوم اجملتمع املدين ملفاهيم القبيلة والعشرية وليس للقيم القبلية ، وبساطة يف احلياة
مدنية. فالقبيلة هلا احلق يف التعبري عن نفسها بالطرق السلمية ويف  وهي قيم سلبية غري، والعشائرية واجلهوية

كما أن تفعيل مؤسسات اجملتمع املدين يف ظل الدولة العادلة اليت ،  (.1ص، 2111، احلامد) إطار قبول األخر
حتمي احلقوق واملمتلكات هو الكفيل بتعزيز قيم الدميقراطية وتصحيح ممارستها على مستوى القاعدة 

يف انتظار زوال كل أو معظم رواسب التقاليد البالية ، (21ص، 2112، األنصاري) جتماعية والسياسيةاال
  املعرقلة للتقدم يف جمتمعاتنا العربية.

 الخاتمة
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والذي يهدف إىل إخراج العلوم االجتماعية ، إن الباحث أو الدارس للمواضيع االجتماعية يف العامل العريب   
سيجد ال حمالة التباين الواضح يف خصائص كل طرف والقيم ، والتبعية للغرب املتقدممن دائرة التخلف 

مثل مفهوم اجملتمع املدين ، ومن ذلك اختالف ظروف الظواهر واملشكالت املدروسة، واألسس اليت بين عليها
تبعية للنظريات مما يفرض على الباحث ضرورة التخلص من ال، والعمل اجلمعوي والتنظيمات التمثيلية املختلفة

فال ميكن للباحثني ، املستمدة من الواقع االجتماعي العريب، واعتماد املداخل التصورية النظرية احمللية، الغربية
االجتماعيني العرب أن يركنوا إىل استخدام األدوات واملناهج اليت تكرس التبعية والتتلمذ الدائم على يد 

عن التأصيل أو التوطني للمعارف والعلوم اإلنسانية اليت ختتلف  يف نفس الوقت الذي يبحثون فيه، اآلخرين
 بطبيعتها من بيئة ألخرى.

عن فهم وتفسري واقعنا ، من منطلق عجز النظريات الغربية مبا فيها من عناصر إيديولوجية خمتلفةو  
يستمد أصوله تظهر احلاجة املاسة إىل قيام مدخل نظري سوسيولوجي أو علم اجتماع ، االجتماعي العريب

مع عدم إمهال النظريات الغربية والتعامل معها ، النظرية واملنهجية من الرتاث العريب وعمقه االجتماعي احمللي
 بروح نقدية بناءة.

 
  المراجع

جامعــة ، رســالة دكتــورا غــري منشــورة، نشــأة مفهــوم اجملتمــع املــدين وتطــوره وجتلياتــه يف الفكــر العــريب املعاصــر، كــرمي،  أبــو حــالوة -0
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 حوار اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا نحو فك التمركز
 

 الدين خيواين عماد .أ
 2 جامعة سطيف

 :ملخص    
وذلك للكشف عن ، اإلبستيمولوجبا والسوسيولوجيامن خالل هذا املقال حناول مقاربة العالقة بني      

، العالقة اخلفية ذات التأثريات املتبادلة داخل الفعل السوسيولوجي وعالقته ببقية احلقول املعرفية األخرى
بعيدا عن أوهام املركزية والتفوق العلمي. إن علم االجتماع ، األزمة املعرفية اليت تعيشها السوسيولوجية الغربيةو 

نشأ وتطور يف  ظروف ، من تلك املنظومة املعرفية املتطورة واليت ختضع ملراقبة إبستمولوجية مستمرةكجزء 
 تارخيية معقدة

       Résumé: 

      Par cet article nous essayons d'aborder la relation entre épistémologie et la 

sociologie, afin de détecter la relation cachée des influences mutuelles dans la Loi et ses 

relations avec le reste de la connaissance sociologique des autres domaines, et la crise 

cognitive qui frappe la sociologique Occidental, à l'abri des illusions de l'excellence 

centrale et scientifiques. La sociologie dans le cadre de ce système de connaissances 

acquises et sont soumis à une surveillance constante épistémologique, grandit et se 

développa dans les circonstances historiques complexes 

 :تمهيد
، معرفية-برتكيباته التارخيو، حناول من خالل هذا املقال مقاربة العالقة بني اإلبستيمولوجبا والسوسيولوجيا

ببقية الدوائر وذلك للكشف عن العالقة اخلفية ذات التأثريات املتبادلة داخل الفعل السوسيولوجي وعالقته 
بعيدا عن أوهام املركزية والتفوق العلمي. ، األزمة املعرفية اليت تعيشها السوسيولوجية الغربية، و املعرفية األخرى

نشأ ، إن علم االجتماع كجزء من تلك املنظومة املعرفية املتطورة واليت ختضع ملراقبة إبستمولوجية مستمرة
تفهم الواقع االجتماعي الذي ، تفسر، يولوجيا حتاول أن حتللفالسوس، وتطور يف  ظروف تارخيية معقدة

نفسها أمام إشكاليات مركبة؛ فمن ناحية تعقد الواقع  "الذات السوسيولوجية الباحثة" إذ جتد، نشأت فيه
ومن ناحية أخرى تعترب هذه ، االجتماعي يفرض عليها نوعا من اليقظة العلمية املستمرة لرصد تطوراته وأزماته

إن هذه العالقة اجلدلية بني الواقع والذات العارفة  ، جزء من ذلك الواقع فهي تتأثر حبقائقه وتطوراته الذات
، األزمات املعرفية اليت صاحبت هذا التطورو ،حجر الزاوية يف تطور السوسيولوجية -يف احلقيقة -كان

 واألزمات اليت صاحبت هذا التطور.
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 :مدخل

بل هي عالقة جدلية تبادلية بأمت ، ليس عالقة أحادية التأثري، والسوسيولوجيا إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا
وال ميكن لإلمربيالية أن تدخل »يتبادالن اخلدمات ، إذ يتعلق األمر بتعاون مشروع بني العلمني، معىن الكلمة

فهنا يفرض ، لكنها مثمرة، إهنا مواجهة مقلقة، فهما يرتصدان بعضهما ويستحثان بعضهما للعمل، بينها
وهذا األمر ال يستبعد مع ذلك كل انصهار وكل التباس بني هذين ، نفسه التآخي وسياسة اليد املمدودة

 ...الذين يفرتض هبما أن يظال مستقلني، العلمني
 :مفهوم اإلبستيمولوجيا. 3
، علم [معرفة]وتعين "Epistme" :؛ مصطلح يوناين  يتألف من شقني"Epistémologie" » :لغويا-أ
    .0«من مث فاالبستومولوجيا يف اللغة تعين نقد العلم أو نظرية العلم. ونظرية..، دراسة، نقد :وتعين "Logos"و

ولكن مبعىن أكثر ، تعين هذه الكلمة فلسفة العلوم»على أهنا  * (A.Lalande) الالنديعرفها  :اصطالحا-ب
النتائج العلمية.الدراسة اهلادفة  إىل بيان و  الفرضياتو  إهنا بصفة جوهرية الدراسة النقدية للمبادئ، [...]دقة 

 .2«وقيمتها املوضوعية [...]اصلها 
فهي يف حوار ، القدمية واحلديثة، "العلم"هتتم بالدراسة النقدية لقضايا  -انطالقا من تعريفها-إن اإلبستيمولوجيا

حتاول أن تكتشف املشكالت واألزمات ، فلسفي ومنهجي مستمر مع القضايا العلمية ومبادئ العلوم املختلفة
وخارجيا يف اكتشاف العالقات املختلفة اليت تربط خمتلف املعارف وفق تصور ، داخل النسق الفكري للعلم

 ينطلق من احلقيقة ليعود إليها يف جدال وحوار مستمر حبثا عنها.، فلسفي معني
 :عالقة االبستيمولوجيا بالعلوم األخرى -2

الرتباطها  (املوضوع)تطرح إشكالية اإلبستيمولوجيا يف العصر احلديث املفهومية واملنهجية وحىت املوضوعاتية 
تاريخ ، فلسفة العلوم، علم املناهج، تتقاطع معها يف طرح قضية املعرفة والعلم كنظرية املعرفة، بعدة مباحث

لكنها تقرتب وتشرتك يف كثري من ، م من زوايا خمتلفةالعلوم واليت تشرتك مجيعها يف معاجلة مسألة املعرفة والعل
 التفاصيل.

أقرب املباحث من اإلبستمولوجي واليت تعد  "Théorie de la connaissance" تعد نظرية املعرفة
دراسة املشكالت اليت تثريها العالقة بني الذات »فنظرية املعرفة هتتم ب، اإلبستيمولوجيا اشتقاقا منها

وذلك عن طريق جتريد الذات ، فنظرية املعرفة تثري البعد امليتافيزيقي للمعرفة يف إشكالياهتا النقدية، .«واملوضوع
 1«فاإلبستيمولوجيا تتناول مشكالت وقضايا خاصة باملعرفة العلمية فقط»، واملوضوع من التأثريات األخرى

لفيزيائية والنفسية واالجتماعية كاإلبستمولوجية الرياضية وا  :ولذلك فلكل علم أو اختصاص إبستمولوجيته
واليت ال تقتضي ، عكس نظرية املعرفة اليت تعاجل موضوعاهتا فالسفة، واليت يدرسها أهل االختصاص من علماء

 إملاما بالعلم أو االختصاص املدروس.
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فعلم ، باإلبستيمولوجيا يف القضايا املنطقية للعلمني "Méthodologie"من جهة أخرى يرتبه علم املناهج 
فيعمل لكي وصفها ، يف الكشف عن احلقيقة والربهنة عليها [العلماء]يقوم بتتبع خطاهم وطرقهم »املناهج 

وهو العمل الذي تقوم به اإلبستيمولوجيا حني معاجلتها النقدية ملناهج العلوم ، 2«وحتليلها وحىت مناقشتها
وهذه ، 1«امليتودولوجيا منطقيا باإلبستيمولوجيا تلتحق»أدواته اليت تستعملها الذات العارفة وعليه و  وأساليبه

إن املناسبات اليت يظهر فيها دائما التفكري اإلبستيمولوجي هي األزمات اليت » بقوله بياجيالعالقة يعرب عنها 
، وأن علة هذه األزمات هي التغريات املتعلقة باملناهج اليت تستخدم يف هذه العلوم، مير هبا هذا العلم أو ذاك

فالتفكري اإلبستيمولوجي داخلي يبحث عن ، 5«جتاوز هذه األزمات مشروط باخرتاع مناهج جديدةوأن 
 الرتكيبات واألسس الداخلية لنسق املعرفة.

هذا األخري حياول أن يبحث  يف تأسيس املعرفة ، يعترب تاريخ العلوم مبحث ضروري للتفكري اإلبستيمولوجي
 "كونغليم"فيعترب ، وتاريخ العلم خاصة، إىل تاريخ املعرفة بصفة عامةوذلك ال يكون إال بالرجوع ، العلمية

"Conguilham" «فهو مبثابة »، 0«تاريخ  العلوم خمربا لإلبستيمولوجيا أين تقوم بتحقيق فرضياهتا ونتائجها
الكشف . وبذلك تكون مهمة تاريخ العلم 1«احملكمة اليت حتاكم فيها الفرضيات واإلبستيمولوجيا هي القاضي

واليت متد اإلبستيمولوجيا ، عن العالقات املنطقية اليت تربط احلقيقة بالعلم عرب املراحل التارخيية املختلفة
ذلك أن ضبط سياقات تكون املعارف »، بالعناصر األساسية والضرورية لتحليالهتا ونقدها للمعرفة العلمية

 .01«النقدي-املنهج التارخييومنوها يقتضي بالضرورة العودة إىل تارخيها وتلك وظيفة 
حيث يباشر عملية نقد األسس واملبادئ اليت تقوم ، مما سبق ميكن القول أن التفكري اإلبستيمولوجي تركييب
وهو بذلك يكون قد جتاوز بقية العلوم يف مستوى ، عليها املعارف عن طريق حتليلها يف سياقاهتا التارخيية

اإلبستيمولوجيا كنوع معريف قائم بذاته ومستقل عن باقي الفروع املعرفية يعترب ظهور ".التحليل ومناهج البحث
املتخصصة إحدى النتائج األساسية لتفتت التصور األحادي للعامل الذي كان سائدا يف القرون الوسطى يف 

دمت فاإلبستمولوجيا ق 00«كما أهنا مثرة الكتشاف التنوع اهلائل يف وجهات النظر حنو أنساق الوجود،  أوربا
ومراجعة مقوالته ومفاهيمه ، بإبراز أسسه املعرفية اليت ينطلق منها، نفسها على أهنا الناقدة لإلنتاج العلمي

وبذلك اعتربت اإلبستيمولوجيا ، القطيعات اليت حتدث خالل مسريتهو  بالتايل إبراز عوائقه وأزماته، ونظرياته
  عملت« :(Mannheim Kalr)كارل مانهيم  يقول، غري ميكانزمات التفكري التقليدي، حدثا تارخييا

وال ، اإلبستيمولوجيا على إهناء الشك باعتمادها على نقطة انطالق ال تستند إىل تلقني وثوقي لنظرية الوجود
  02«لكن تعتمد على حتليل الذات العارفة، إىل نظام كوين يستمد مصداقيته من نوع متعال من املعرفة

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :تفكيك المعرفة السوسيولوجية مشروعو  اإلبستيمولوجيا-1

أصبح من املمكن بل من الواجب التساؤل حول ، حليل اإلبستيمولوجيألول مرة وبظهور الت 
وأصبحت الذات املركزية املفكرة ، وبذلك بدأت أسطورة الفرد املنعزل واملكتفي ذاتيا تنهار، طبيعة وأصل املعرفة
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 معينة عن دور  فكرة  ميكننا بلوغ، من خالل معرفة أصول التمثل اإلدراكي «وذلك ,موضوع مساءلة وحتليل
إن إمهال وجتاهل دور ، .0«داللة الذات بالنسبة لفعل املعرفة وكذلك مدى قيمته ومصداقيته اإلنسانية عامةو 

الثقايف الذي تتحرك من خالله هذه الذات ، النفسي، الذات يف إنتاج املعرفة هو إمهال لإلطار االجتماعي
فالشرط االجتماعي والنفسي إلنتاج املعرفة ، األساسية  لوبذلك ختتفي حلقة التحلي، وتطور خرباهتا وقدراهتا

يهدف إىل الكشف التارخيي لتطور هذا العلم على ، التحليل اإلبستيمولوجي لواقع  السوسيولوجيا  أساسي يف
يهتم مبقاربة املمارسة السوسيولوجية من ، فاملستوى األول، مستويني؛ املؤسسايت الوظيفي والنظري املعريف

أما ، ؤسسات األكادميية اليت يتحرك من خالهلا الفعل السوسيولوجي بأشكاله ومتظهراته املختلفةخالل امل
والتأثريات املتبادلة بني ، نسق النظري السائد يف سوسيولوجياالاملستوى الثاين من التحليل حياول تفكيك 
التحليل ميكن املقاربة ومن خالل هذين املستويني من ، مستويات الفعل واملمارسة السوسيولوجيني

 اإلبستيمولوجيا.
من خالل احملاوالت و إال أننا ، وهلة واضحة-تبدو املقاربة اإلبستيمولوجية للممارسة السوسيولوجية ألول   

فاحلديث عن سوسيولوجيا عربية أو جزائرية يشري إىل تأزم ، األوىل سنكتشف مستوى آخر من الصعوبة املعرفية
بطرح توفيقي ساذج  "األنا"لفهم وتفسري  "الغريب -اآلخر"تنطلق من ، ة ذات باحثةأزم ؛هذه السوسيولوجيا

فينكشف عجز الفكر الذايت يف إنتاج خطاب سوسيولوجي متميز يتجاوز املظاهر ، يزيد من صعوبة التحليل
الشروط اليت تتجاوز املستوى الشكلي إىل البحث عن ، ليغوص يف التحليالت والتفكيكات اإلبستمولوجية

 .هذه املهمة وهنا تظهر أمهية اإلبستمولوجية إلجناز ، اإلبستيمية الداخلية واخلارجية لقيام املعرفة
إن ، "الغريب-اآلخر"عن أزمة … ثقافيا ، متميزة تارخييا، تعيش حالة أزمة فكرية "األنا "إن سوسيولوجيا 

حلظة الوعي ، إبستمية-عن اللحظة التارخيوالذات العارفة مدعوة إىل الغوص يف أعماق هذا الواقع والبحث 
 حبثا عن الذات يف ركام التاريخ.، إهنا حماولة مراجعة الرتاث وقراءته بفكر يقظ، اإلبستمي للفكر بذاته

إبراز القيم اإلبستمولوجية اليت  -أ»يف ثالث مراحل  محمد وقيديتتحدد مهمة النقد اإلبستمولوجي عند 
التوقف عن مظاهر التعطل والنكوص يف -أدى إىل بروزها إنتاج علمي قائم منذ عقود من السنوات. ب

، […]ممارسة العملية يف جمال العلوم اإلنسانية من أجل معرفة العوائق اإلبستمولوجية اليت أدت إىل هذا 
أن يتجه النقد اإلبستمولوجي إىل النظرية يف  -ج .لمي فيهاوذلك عن طريق الكشف عن الوعي املمارس الع

 .01«العلوم اإلنسانية يف العامل العريب من أجل البحث يف وضعيتها وإبراز مشكالهتا
وبالتايل إمكانية ، ستكشف عن أزمات هذه املعرفة "األنا" فمهمة التحليل اإلبستمولوجي لسوسيولوجيا

غري واعية بالقيم ، املمارسة العلمية نظرية غري واعية بشروط وجودهاتظل »ذلك  وبدون، جتاوزها
وغري واعية بالصور املختلفة اليت تظهر هبا عوائق  إبستمولوجية ، اإلبستمولوجية اليت تصدر عنها هي ذاهتا

زمة وإعادة فهذا الالوعي املعريف أو الغفلة اإلبستيمية تؤدي بالذات العارفة إىل ممارسة األ، 02«ينبغي جتاوزها
فاليقظة اإلبستمولوجية جتعل الذات ، وبالتايل تبقى حبيسة الدائرة املتأزمة اليت تكرر مسارها بال هناية، إنتاجها
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مساءلة للفكر املنتج والواقع الذي يشكل نقطة البداية ، العارفة يف حالة  مساءلة مستمرة داخلية وخارجية
                                                                                                             والنهاية يف عملية الفهم.

 العائق والقطيعة :أدوات التدخل اإلبستيمولوجي-0
نقدها و إذا كانت اإلبستيمولوجيا تعين الدراسة النقدية واليت هتتم بالبحث عن شروط إنتاج املعرفة العلمية

إن هذه الشروط اليت ينشأ من خالهلا العلم ويتطور تنتمي إىل منظومات وانساق فلسفية ، وتتبع مراحلها
إن هذه اإلشكالية من أهم ، تتموقع من خالهلا لتربز كفعل معريف علمي موضوعي ومستقل، معينة

طرح ضرورة  باشالرومنه يرى ، املوضوعات اليت حبثتها اإلبستيمولوجيا بالكشف عن ما وراء الفعل املعريف
فإذا مل يكن مثة ، بالنسبة للعقل العلمي تعترب كل معرفة جوابا عن مسألة»، مسألة املعرفة العلمية بلغة العوائق

فقيمة العائق ، 01«كل شيء مبين،  ال شيء ينطبق بداهة الشيء معطى، مسألة ال ميكن أن تكون معرفة علمية
فعن ، تاريخ العلوم وعالقتها باإلبستيمولوجياوالقطيعة على املستوى اإلبستمولوجي تظهر يف تسهيل فهم 

طريق اكتشاف العوائق والتوقفات واالضطرابات يف تاريخ التفكري اإلنساين ميكننا كشف عن الشروط النفسية 
ففي صميم املعرفة بالذات تظهر التباطئات واإلضرابات كنوع من الضرورة »، اليت يتطلبها كل تقدم علمي

واليت ، اف العائق التارخيي تظهر القطيعة معربة عن قفزات كيفية اليت يشهدها العلمفعند اكتش، 05«الوظيفية
إنه تشكيل نظام ، إننا ال نعين هنا حدوث طفرة مفاجئة، تضع الفصل بني املعرفة القدمية واملعرفة احلديثة

من القراءة الدقيقة  فالتاريخ اإلبستمولوجي ميكننا، جديد إلدراك وفهم الواقع واحلقيقة كان جمهوال من قبل
 والواعية لتطور التفكري العلمي عرب األزمنة.

 :"تجاوز النظرية الذرية"أبعاد التحليل اإلبستمولوجي للمعرفة -5
باختالف مذاهبهم وإيديولوجياهتم يتفقون يف –فإهنم مجيعا ، إذا كان علماء االجتماع اختلفوا يف كل شيء

فلسفية تنخرط داخل ، ثقافية، ذو أبعاد اجتماعية، منطقها الذي ينتجهاأن املعرفة املنتجة هلا ، شيء واحد
مدينته "يؤكد يف   كارل بيكرفهذا عامل االجتماع ، األطر االجتماعية التارخيية لظهور ذلك املنتوج الفكري

يتوقف أن ما منلكه حجة من قوة اإلقناع أو عدمه ال يتوقف على املنطق الذي تعرض له بقدر ما » :"الفاضلة
أو  دانتيمثاال على ذلك حبجية املفكر  بيكرمث يعطي ، 00«على اجلو الفكري الذي جند فيه قوام حياهتا

فهذا احلكم الذي نصدره على هذه األفكار ، واليت تبدو لنا اآلن أهنا عدمية املعىن والداللة القديس توماس
، والذي ارتبط بنسق فكري تصوري معني، هو خاطئ لعدم انتباهنا للجو الفكري الذي ساد العصور الوسطى

فإذا أردنا أن نعرف علة عجزنا عن متابعة الرجلني بني حجمها يلزمنا أن نفهم بالقدر الذي نستطيع طبيعة »
الذي ، تتضح هذه الفكرة أكثر يف التفكري املاركسي، (22ص :نفس املرجع) "اجلو الفكري يف العصور الوسطى

إن وجودهم االجتماعي هو ، بل بالعكس من ذلك، الذي حيدد وجودهم ليس وعي الناس هو»يصرح بأن 
واليت حترك ، يؤكد أولوية البنية االقتصادية على البنية االجتماعية الثقافية ماركس ف، 10 «الذي حيدد وعيهم

إن » :"األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية"يف  ماكس فيبرالصراع. من جهة أخرى يعتقد السوسيولوجي 
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إنه حيسب ويفكر قبل ، الكالفيين يتحكم يف نفسه وخيشى غرائزه وأهواءه وهو مستقل وال يثق إال يف نفسه
إال أنه يؤكد على دور العامل الديين ، ماركسرغم تفنيده القتصادية  فيبر ف، 21«العمل كما يفعل الرأمسايل

منابع ومعىن "يف كتابه  نيقوال برديابيفاملاقبلي يف حتديد األفكار واملمارسة العملية ويؤكد هذه الفكرة 
وجند معىن هلذه األفكار واملسلمات يف التفكري الغريب انطالقا من املذهب املاركوزي إىل ، "الشيوعية الروسية

وميكن أن نطيل القائمة بدون ، إىل البنوية مرورا بالتجريبية اجلدلية، قدس للضمري اجلمعياملذهب الدوركاميي امل
وبالتايل املفكرة ، فكل املذاهب الفلسفية وبعدها السوسيولوجية الغربية تؤكد تأثر اإلنتاج الفكري، صعوبة

 باألطر االجتماعية الثقافية التارخيية اليت تعيش فيها وتتحدث من خالهلا.
وأي عمل فكري حياول ، وال ميكن جتاوزها أو نفيها، العالقة واضحة بني الواقع االجتماعي واملعرفة العلمية إن

ويكون ال ، القيام بعكس ذلك يكون قد اخنرط يف مسارات تفسريية مثالية وطوبوية بعيدا عن احلقيقة الواقعية
 ذاته تفلسف. شعوريا يدافع عن مسبق فلسفي مفاده أن عدم التفلسف هو يف حد 

 "نحو فك التمركز" :عالقة اإلبستيمولوجيا بالسوسيولوجيا -6
لذا كانت النقد اإلبستمولوجي ، إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا والعلوم االجتماعية عالقة جدلية تبادلية

تشكل يف للمعرفة االجتماعية يسمع بتوفري املربرات الضرورية للمعرفة اليت تعاجلها وفق تصورات منهجية 
النهاية البنية التأسيسية ملعرفة علم اجتماعية, فإذا كانت هذه الوظيفة اإلبستمولوجية داخل النسق املعريف 

فإن هذه األخرية متد التفكري اإلبستمولوجي بالبعد االجتماعي يف عملية إنتاج املعرفة ، للعلوم االجتماعية
ذلك أن »ممارستها للفعل السوسيولوجي داخل اجملتمع,  انطالقا من املبادئ واألحكام اليت تصل إليها خالل

املعرفة اإلنسانية عموما واملعرفة  العلمية بشكل خاص تنمو وتتطور خالل سريورة املمارسة اجملتمعية اليت 
فمن خالل هذا التبادل ، 20«تسعى لتقدمي حلول معقولة وفعالة للمشكالت اليت تفرزها احلياة االجتماعية

التفكري اإلبستمولوجي يستجيب للتطورات التارخيية اليت متس البنية املعرفية للمعرفة العلمية  الوظيفي يبقى
 والذي يعطي املصداقية للنقد اإلبستمولوجي والذي بدوره يعطي الشرعية التأسيسية العلمية هلذه العلوم.

ألن هذه ، كثر إحلاحا وأبعد أثراإن أمهية النقد اإلبستمولوجي داخل النسق املعريف للعلوم االجتماعية يبدو أ
املمارسات االجتماعية ال ختلو من التوظيفات الالعلمية اإليديولوجية السياسية اليت استغلت التفكري 

ولذلك فإن العلوم اإلنسانية مل تساهم يف غالب ، من أجل اهليمنة على املؤسسات االجتماعية»السوسيولوجي
كما أهنا مل تنتج مثقفني نقديني بل ،  تجت خطابا إيديولوجيا تربيريابل أن، األحيان يف إنتاج معرفة علمية

 .22«أنتجت شرحية من املثقفني العضويني الذين خدموا السلطة السياسية ومشاريعها
مليئة ، إن الظروف التارخيية اليت أدت إىل نشأة التفكري السوسيولوجي احلديث جاءت يف مرحلة متميزة

وبعد أن عجزت املنظومة الفلسفية يف إقناع ، (يف أوربا خاصة)باألزمات والصراعات االجتماعية والسياسية 
ابتكرهتا االرتيابية والعدمية لكي ترمي »جاء التفكري السوسيولوجي كوسيلة جديدة ، وإمخاد الثورات املتالحقة

يبدو لنا أن األسباب العميقة ألزمة سوسيولوجيا املعرفة الراهنة تكمن  [...لذلك]رداء العجز على كل معرفة 
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اليت يعيشها علم اجتماع املعرفة جتاه املوقف ، حىت ال نقول العبودية، يف ممكن آخر يف التبعية الشديدة
 ..2«املعلن أو املضمر، الفلسفي املسبق

ولعبت الفلسفة ، عالقة واضحة وعضوية، ذ البدايةفالعالقة بني املعرفة السوسيولوجية والنسق اإليديولوجي من
 دور الوسيط بني هذين النسقني لالقرتاب أكثر والتعاون أفضل.

فمن خالل  (0) العالقة بني السوسيولوجيا واألصولية "األطر االجتماعية للمعرفة"حيدد جورج غرفتش يف كتابه 
 :وجود معارف مجاعية يطرح على األصولية مسائل جديدة»
 وصالحية أعماهلم املعرفية وقيمتها بالنسبة إىل املعارف الفردية.، مسألة الفعلة اجلماعيني-أ

 ومدى صحتها.، (ذات الصياغة املفهومية املتنوعة)الفكرية ، مسألة الرموز االجتماعية-ب
فمن  21«فاعليتهامسألة          و  (كالروائز من كل نوع) مسألة اإلشارات االجتماعية املعرفية غري الرمزية-ج

السوسيولوجيا التعاون من أجل اإلحاطة باملعرفة االجتماعية و  خالل هذا اإلطار املشرتك ميكن لإلبستيمولوجيا
فيتحدد من خالل املنظور اإلبستمولوجي اإلطار العام للمعرفة ، واملتميزة عن األشكال املعرفية األخرى

هم الظاهرة السوسيولوجية بعيدا عن اخللط والتداخل مع والذي يسمح بتفسري وف، (املوضوع)السوسيولوجية 
 أطر معرفية أخرى.

مسألة صحة الكثرة شبه الالمتناهية ملنظورات »من جهة ثانية تطرح السوسيولوجيا على اإلبستيمولوجيا 
أم  "يةأيديولوج"أكانت  )وعلى األصولية أن حتل بوسائلها اخلاصة مسألة ما إذا كانت هذه املنظورات ، املعرفة

 .22«أم إذا كان بعضها أقل صالحا من البعض اآلخر، صاحلة كلها (...اخل"أسطورية"أم  "طوبوية"
انكب مجيع مؤسسي السوسيولوجيا على دراسة اإلبستيمولوجيا ومن خالهلا علم اجتماع ، هلذه األمهية الكربى

، سان سيمونوزعيمهم ، (بدورمهااملتخاصمني ) ماركسو برودونإىل خصميه  أوغست كونتمن ، املعرفة
، (سوركين، كارل مانهايم ماكس شللر، لفي بريل، دوركايم)واهتم اجليل الثاين من علماء االجتماع بذلك 

على وجود توافق تام بني الواقع االجتماعي والنسق املعريف  فال جمال لالرتياب بصحة كون  كوندرسيه»فيؤكد 
.لكنه يؤكد .العقالنية كوندرسيهذلك املعارض الشديد ملثالية  سان سيمونأما  [...]املعرفة ظاهرة اجتماعية 

من جهته على وجود توافق ثابت يف كل العصور ولدى مجيع الشعوب ما بني املؤسسة االجتماعية 
 .21«واألفكار

واستمر هذا االهتمام املتزايد يف حتديد العالقة بني السوسيولوجيا واإلبستيمولوجيا ويظهر ذلك بقوة عن 
، الذي كان يأمل أن يساعد علم االجتماع اإلبستيمولوجيا على تطوير نظرية سوسيولوجية للمعرفة، دوركايم

 ملعارف متغرية بعامل العنصر البشري.وا– دوركايمعند  -فالعالقة والرابطة بني الذات والبىن االجتماعية 
يف اجلهة املقابلة تظهر العالقة بني اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا عن املاركسيني كأساس للنظرية املاركسية اليت 

أوغست  علم اجتماع الذي أنشأه »فعلى خالف ، تنطلق أن الوجود االجتماعي هو الذي حيدد الوعي
يربط ماركس وجوهر هذا االختالف يكمن يف أن ، ماع البورجوازينيوسار يف خطاه علماء االجت كونت
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فعلم االجتماع املاركسي ، 25 «املسائل املعرفية املطروحة مبسائل الوعي الطبقي واإليديولوجية الطبقية املتنوعة
فيقول ، ما هي إال انعكاسا للوجود (مهما كانت)هو حمصلة لإلبستيمولوجيا املادية اليت تسلم بأن املعرفة 

إن علم اجتماع املعريف املاركسي  [...]ليس العقل ذاته سوى إيديولوجية البورجوازية املنتصرة» :يف ذلك انجلز
 02«أي لزوال املعامل االجتماعي املعريف، يويل ثقة ساذجة إلزالة االرهتان املعريف يف اجملتمع الالطبقي

هو ردود فعل اجتاه  مانهايمو سوركينو، شللر ماكسأن علم االجتماع املعريف لدى  جورج غريفتشيعترب 
ومفاهيمه حماولة  كارل مانهايممتثل تصورات »حيث ، أزمات ومصاعب النسق السوسيولوجي املاركسي

 [...] ديويوعلم االجتماع عند الرباغماتيكي األمريكي  شللرالتوفيق بني علم اجتماع املعريف املاركسي عند 
وعلى السمة التحريرية ، اإلجيايب املعطى لكثرة املنظورات السوسيولوجية املعرفيةعلى الدور مانهايم يشدد 

 12«للعقل الذي حيلق بكل حرية ويتجسد يف النخبة املثقفة
بل هي ، ليس عالقة أحادية التأثري، كما أوضحنا من قبل  -إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا

وال »يتبادالن اخلدمات ، إذ يتعلق األمر بتعاون مشروع بني العلمني، الكلمةعالقة جدلية تبادلية بأمت معىن 
، إهنا مواجهة مقلقة، فهما يرتصدان بعضهما ويستحثان بعضهما للعمل، ميكن لإلمربيالية أن تدخل بينها

هار وهذا األمر ال يستبعد مع ذلك كل انص، فهنا يفرض نفسه التأخي وسياسة اليد املمدودة، لكنها مثمرة
 1.«الذين يفرتض هبما أن يظال مستقلني، وكل التباس بني هذين العلمني

لذلك فتحليل ، إن هذه املواجهة بني السوسيولوجيا واإلبستيمولوجيا تطرح مسألة اخلصوصية بشكل عميق
يصوغ ، بدعوة أخرى إىل ضرورة بعث فكر إبستمولوجي أصيل»جيب أن ترتبط  "األنا، اآلخر"سوسيولوجيا 

وهذا بالطبع يشكل ، ...املبادئ واملعايري اخلاصة بتحليل وتقييم املعارف احملققة يف تلك العلوم بعد توطينها
دعوة إىل إخضاع مناهج البحث وتقنياته وكذلك األطر املفاهيمية لنظرة نقدية فاحصة من أجل تطويعها 

 0.«وتطويرها

 :(بين الذاتي واالجتماعيالعالقة ). مشكلة التفسير في علم االجتماع نموذجا 7
حيث  ، "األجزاء"و "الكل"إن صعوبة التفسري يف علم االجتماع يعود يف األصل إىل العالقة اليت نشكلها بني 

جون جاك فاعترب  ، ترسم مسارات التفكري ومناهجه، كانت هذه العالقة منذ بداية التفكري االجتماعي
تتمتع هذه الذات بكل القدرات العقلية »، مجاعي بوجود ذات بشرية فردية سابقة عن كل وجودروسو 

إضافة إىل براءهتا من كل خطيئة وكل ، [...]واخللقية من معارف وأخالق وعادات وتقاليد وقيم وخربات 
 .2.«الشرور واآلثام ألهنا خربة بالفطرة

إن ، احلقيقة املطلقةوهو بالتايل مصدر ، فالفرد وفق هذا التصور يشكل اجلزء األساسي املشكل لبقية األجزاء
حيث يشرتكون يف تفسري اجلملة »هذه النزعة النفسية الذاتية وجدت صدى هلا يف النظريات الرتابطية والذرية 

وباجتماعها تكون الكل الذي ، أو اجملموع على أساس أنه جمموعة من األجزاء والذرات ذات خصائص معينة
 ..«زاءال حيمل هو اآلخر إال الصفات املوجودة يف األج
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املشكلة اليت طرحت من طرف التفسري االجتماعي تتعلق » :عن مشكالت علم االجتماع بقولهبياجي يعلن 
فالفرد ميثل العنصر واجملتمع ميثل الكل. كيف تتخيل اجلملة اليت تعدل ، منذ البداية باستعمال مفهوم اجلملة

 .1. «األدوات املستمدة من تلك العناصر نفسهاالعناصر اليت تكوهنا دون أن تستعمل شيئا آخر غري تلك 
أن احلوادث االجتماعية تتولد من »  دوركايموعلى رأسها ، يف اجلانب املقابل تعترب املدرسة االجتماعية

فالكل   2.«لكن دون أن ترتبط مبا جيري  يف مشاعر األفراد ونفسياهتم، االجتماع البشري الذي يؤلفه األفراد
فهذا الكل خمتلف عن األجزاء وميارس قهرا ، االجتماعي مستقل عن األجزاء اليت تشكله وال حيمل صفاهتا

 وإلزاما على مستوى التفكري والسلوك على تلك األجزاء.
، تشكل املسارات الطبيعية لتطور التفكري اإلنساين، إن القيم والقواعد والرموز اليت حتملها هذه الذات املتفاعلة

كل حركة فكرية أو اجتماعية يف تاريخ البشر قامت على أساس هذه املبادئ الثالثة حيث تقوم لتدافع »ف 
وذلك عن طريق استعمال مجلة من ، وتطالب بتحقيق قواعد وقيم معينة عن طريق رفض قواعد وقيم أخرى

 1.«الرموز واإلشارات للداللة على غرضها
العارفة  علم االجتماع كنموذج هو االستدالل على تأثر الذات إن اهلدف من طرح  مشكلة التفسري يف

فهذه ، ها للمعرفةالقيمية, الرمزية الداخلية واخلارجية عند إنتاج، االجتماعية، املفكرة بالسياقات النفسية
كرية واالجتماعية وتطرح القضايا الف، اليت تدعي النزاهة واملوضوعية العلمية (الغربية باخلصوص)الذات 

ارخيي ثقايف إن هذه الذات ما هي إال نتاج ت، بأسلوب هنائي يكاد يكون هو احلقيقة ال يقبل التشكيك
تلفة حاول الدرس مبسميات وأساليب خم  تشبعت مبجموعة رموز وقيم حتاول الدفاع عنها وحتقيقها؛  ،معني

، م اجتماع النسيبع هو علالتكويين الذي اقرتحه جون بياجي موضوعا جديدا لعلم االجتما  –اإلبستمولوجي
تايل دراسة كل املتغريات وبال -املفكر مثال-واجملتمع والفرد، حيث يصبح التفاعل ممكنا بني اجلملة وعناصرها

ين للبنيات الفكرية فعن طريق التحليل اإلبستمولوجي التكوي، املأثرة يف هذه اجلملة من قواعد وقيم ورموز
الرتابطية متأثرة بسياقات التكوين والنشأة والتطور.واالجتماعية تظهر العالقة   

 :خالصة
إن املقاربة اإلبستمولوجية للممارسة السوسيولوجية مبختلف أطرها تعاين أزمة؛ واليت تشري إىل حالة من غياب 

إن هذه األزمة كما ، يف وضعية تشبه الشلل التام، حالة اضطراب النسق الفكري وعدم جتانس وحداته، احلل
الثقافية ، االجتماعية، خارجي؛ يتعلق أساسا بالظروف التارخيية :يكشف التحليل اإلبستمولوجي هلا مستويني

واليت دفعت ووجهت بشكل أو بآخر عملية التفكري ، (السوسيولوجية)والسياسية اليت تنتج من خالهلا املعرفة 
، السوسيولوجية املفكرة واملمارسة ومستوى داخلي؛ يتعلق بالذات، واملمارسة إىل مآالت وأهداف مسبقة

 ا.وتأثرها بالعوامل املعرفية والنفسية الشعورية والالشعورية اليت تشكل نسق تفكريها وخياراهت
 

 :هوامش البحث
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 اإلشكال الهوياتي اللغوي الجزائري..أو إشكالية أزمة اإلنتماء
  

   قنيفة نورة .د
 يجامعة أم البواق 

 :المقالملخص 
سنحاول يف هذا املقال طرح جمموع إشكاالت حبثية أبرزها التناقض اللغوي اإلجتماعي ااّلمتجانس يف الكثري 

أحيانا كثرية الغريّ مستوعب من قبل الفرد اجلزائري يف مقابل فقدان لغة تعايش ميكن اعتمادها  و  من مضامينه
األخطر من ذلك و  . بل.عصب أو تطرف لغوياإلجتماعي بعيدا عن أي تو  منهج للحوار األسريو  كسبيل

 حالة الصمت اللغوي املعتمدة عند الكثري من األسر اجلزائرية أمام هيمنة املضامني اللغوية اإلعالمية املرئية
اليت جعلت الفرد اجلزائري يتجاوب معها لدرجة إعتماد بعض املفردات الدخيلة مرئيا مثل اللبنانية أو الرتكية و 

 اإلجتماعية....و  األسريةيف تفاعالته 
 –اللغة الفرنسية كوسيلة تعبري تارخيية  -سقوط  –حيدث هذا يف ظل متغريات لغوية إجتماعية أساسية أبرزها 

الفشل يف اكتساب ثقافة لغوية و  -طبعا بعيدا عن أي إيديولوجيا فكرية أو ثقافية أو أي حكم مسبق
ن جمتمع حملي إىل آخر....إفتقاد لغة تواصل مشرتكة....إعتماد تنوعها يف انتقالنا مو  ...تعدد الّلهجات.عربية

 أيضا طبقية....احملاولة الدائمة للحفاظ على املفردات األبوية..و  مفردات لغوية متناقضة بل
 فهل ميكن احلديث عن أزمة لغوية حادة يف اجملتع اجلزائري مل تسمح حلد اآلن بتحقيق ثقافة حوار أسري

 ؟؟؟..إدماج إجتماعيو 
Summury: 

In this article we will try to put the total problematic notably social homogeneous 

linguistic contradiction in many of its contents, and often non-container by individuals, 

as opposed to the loss of language coexistence can be adopted as a means and a method 

of family and social dialogue away from any intolerance or extremism of language.. 

And even more seriously, the silence of language adopted in many Algerian families in 

front of dominance of visual media content and language that made the Algerian 

individual respond with implications for the degree of adoption of some of the exotic 

vocabulary is visible, such as Lebanese or Turkish in the family and social 

interactions...  

This happens in the light of linguistic variables to basic social, notably - the fall -of the 

French language as a historical expression - of course, far from any intellectual or 

cultural ideology or prejudice - and the failure to acquire Arab language culture.... 
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multiple dialects and diversity in our transition from a  local society to an oher.... the 

lack of a common language.... continue the adoption of vocabulary, and even 

contradictory class.... also try to maintain a permanent parental vocabulary…. 

Is it possible to talk about a severe crisis of language in the Algerian family did not 

allow  yet to achieve a culture of  family dialogue and thus a social? 

 :مقدمة
أن العامل اليوم مل يعد   علي حربالعريب بنظرة خاصة أكد املفّكر ، و يف إطار الطرح الفلسفي التحليلي للعوملة

فمع الدخول إىل العصر الكوين يربز فاعلون  ثورة املعلومات..و  كما كان عليه بعد النسق اإلتصايل اجلديد
صناعة و  اإلعالميون الذين يشتغلون يف إنتاج الصورةو  جدد على املسرح أبرزهم العاملون يف جماالت املعلومة

الكاسحة اليت تضع اجملتمعات البشرية أمام و  التحوالت املتسارعةو  اإلنفجاراتو  الطفراتاملشهد..إهنا مثرة 
رمبا ترمجت مزيدا من و  مآزقو  . فإن مل حنسن التعامل معها إستحالت أزمات.اخلطريةو  التحّديات اجلسيمة

مبا أن العوملة مثرة و  .اإلسهامو  الشراكةو  التداولو  الكوارث.. لذلك فاألجدى اإلخنراط يف لغة اخللقو  اخلسائر
 حتوالته احلضارية والتقنية فمن ال حيسن لغة العصر ال حيسن املشاركة يف صناعة العاملو  من مثرات العصر

 0املتغريات...و  هتمشه احلوادثو  تفوته الفرصو 
املتباينة يف  مرحلة متميزة من تارخيه بفعل الدمج القسري الذي مّت لألمم املختلفة والثقافاتيعيش فالعامل اليوم 

لقد كان آلليات العوملة دور كبري يف التأرجح اجلربي الذي تعرفه و .املتفوقو  بوتقة النموذج الغريب الوافد
ال جتد عنه حميدًا ممثَّاًل و  آخر يغزوها، و هويتهاو  عامل ترى فيه نفسها:الشعوب املغلوبة اليوم بني عامليـن خمتلفني

من املتداول بني املختصني يف علم اللغة اإلجتماعي . وثل اللُغة ُأسَّها الركني..يف وسائل اإلتصال العاتية اليت مت
وأن للغة دوراً بارزاً يف عملية ، أن األمم ذات الثقافات املرتّسخة ال تستطيع النهوض دون اإلعتماد على لغاهتا

تداوهلا بني و  ،مال لغة ماأثرًا بالغ الوقع يف التنمية مبفهومها الشامل.فكلما اتسعت قاعدة استعو  النهوض
أسرع إىل اإلخرتاع ، و وأكثر َوْعيًا باألشياء واألفكار، صفوف متكلميها كانوا أقدر على الفهم واإلفهام

لذا يظهر أن و  يتأيد هذا الزعم بتجارب بعض األمم احلاضرة اليت سلكت هذا السبيل يف النهوضو  واإلبتكار.
 2ضداً ال غىن ألٍي منهما عنه..تعاو  اجملتمع رمحاً موصوالً و  بني اللغة

الذي و  حمّدد هلاو  أمهيتها يف تقّدم اجملتمعات يقودنا بالتأكيد إىل طرح أبرز مؤطرو  و لعل احلديث عن اللغة
 اعتبارها مطلبا مهّما ينبغي النضال من أجله، و الظهورو  يتجسد يف اهلوية مبحتواها الثقايف املتجّدد الشكل

تقليدية إىل صورة عصرية من خالل  –تقوية العالقة مبحتويات حتركها من صورة جامدة و  تنمية اإلحساس بهو 
 .مصاحلنا..و  تكييفها وفق حاجاتنا، و اإلجنازات اليت أتت هبا العوملةو  استيعاب التغريات

لكنها متمايزة و ، أحالم ومشاكلو  يرى أحد الباحثني أن شعوب العامل موحدة من موقع كوهنا بشرا هلم آمال
خاصة باجملموعة « هوية»وبالتايل ، إن لالنسان هوية خاصة به متيزه عن غريه، من موقع هوياهتا. بعبارة أخرى
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إن ، متيزها عن بقية اجملموعات البشرية األخرى يف هذا العامل. من جهة أخرىو  البشرية اليت هو أحد أعضائها
يف الثقافة الغربية عّرف أحد و  اجملموعة..يوحد أناس هذه و  هي الرباط الرئيسي الذي جيمع« اهلوية»هذه 

اليت تعرّب عن ذاته و  الاّلحقةو  توّجهاته السابقةو  رغباتهو  خصائصهو  الباحثني اهلوية بأهنا تنظيم اإلنسان لعالقاته
إمنا هي أيضا نتاج و ، عرفها باحث آخر بأهنا  ليست عملية عقلية قائمة بذاهتاو .وعن إجتاهاته حنو الناس

اجملموعة و  الطبقة اإلجتماعيةو  املؤسسات االجتماعية اليت يعيش يف إطارها كاألسرةو   اإلنسانالتفاعل بني
يعرفها باحث ثالث فيقول إن اهلوية إحساس اإلنسان باإلستمرارية عرب و األيديولوجي و  احمليط الثقايفو  اإلثنية
  1إحساسه بالوالء واإلنتماء إىل فئة ما أو فكرة ما..و  احلياة
لعل اإلشكال األخطر حني نبحث عن و ،أهم حمددات الوجود اإلنساين اإلجتماعيو  يعين أننا أمام أكثرهذا 

أمام التغريات العوملية ، و هوية ثقافية لغوية متّكننا من التواصل اإلجتماعي اإلجيايب داخل اجملتمع نفسه
أن و  ويايت إجتماعي متفق عليه السيماتكامل إتصايل هو  اليت تدفعنا إىل حتقيق تناسقو  اإلتصالية احمليطة بنا

حتقيق ذواتنا اإلجتماعية من أكثر املسائل أمهية يف ظل العوملة اإلتصالية احلالية املهيمنة بشكل أو بآخر 
فاللغة يف اعتقادنا من اجتماعية... و  علينا.. مما يقودنا إىل التأكيد على احلاجة إىل حتديد هوية لغوية مجاعية

قد ، و متيز الكائن البشري إن مل نقل أهنا أبرز مسة تصنع تفرد البشر عن باقي املخلوقات أهم العناصر اليت
من مث على السلوك.هي أيضا نظاما معقدا من و  بات معلوما يف األوساط العلمية إىل أي حد تؤّثر على الفكر

 لولوج إىل عمق الثقافةاملدلوالت اليت تساعد أي باحث على او  الرموز اليت حتمل يف طياهتا خمتلف املعاين
 اليت تعكس يف النهاية جمموع حقائق إنسانية..، و البيئة االجتماعيةو 

معظم املقوالت اللغوية السائدة حاليًا تؤكد أن العامل مصنوع بشكل بعبارة موجزة أن و  يضيف أحد الباحثني
 2ما من اللغة..

إىل و  اإلفهامو  ساعيًا بواسطته إىل الفهم، اإلنساناللغة نوعًا من أنواع التعبري الكالمي الذي يؤديه تعد 
تتخذ اللغة اإلنسانية حيزًا مهّمًا يف منظومة التواصل املتعدد األقنية اليت تربط اجملتمعات و  األداء.و  التوصيل

املكتوبة متّثل الوسيلة األقدم للتواصل و  املنطوقةو  اللغة بأشكاهلا اإلشاريةو  البشرية يف عصرنا احلايل.
طرائق فهمه لعالقته ، و كيفيات تعبريه عن ذاتهو  تعكُس أولياته، شري..فهي يف هناية املطاف صورَة اجملتمعالب

بل يتصُل ، بصورته عن نفسه فحسبو  بالعامل. بيَد أهنا ال يتصُل معناها الشمويل باجملتمعو  باآلخرينو  بأفراده
باحلضارات  االتصالإىل  تـَْوِقهِ ، و أولوياتهو  مهماتهو  وعي هذا اجملتمع بذاتهو  أيضًا بالتطور الثقايف اإلجتماعي

 1التفاعل معها دون التخلي عن اخلصوصيات الثقافية ألبنائه..و  اإلنسانية األخرى
 أن اللغة ليست جمرد وسيلة لتوصيل ميسيا الندوو تدعيما لذلك نضيف مقولة األنثروبولوجي األمريكي 

 "معكوساً " "أو "معاشاً "بل أداة جلعل العامل موجوداً يف املقام األول... ليس الواقع ببساطة ، األفكار عن العامل
 5"....بل هو بالفعل حمَدد بواسطة اللغة، يف اللغة
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نسبة و  براعته اللغويةو  سلطته من قدرته على تكوين الرموزو  و إذا كان الفرد يف اجملتمع البشري يكتسب موقعه
أنواع اجلمل اليت يفتتح هبا احلديث دور يف تكريس قيمته و  حيث يكون لطالقة التعبري ،تأثره بقيم اجلماعة

اللغة على وجه اخلصوص هلا دوران أساسيان و  فإن ذلك كله يعود إىل أن نظام الرموز اإلتصالية ؛اإلجتماعية
أبرزها ربط تطّور الوعي  آثارهاو  وظائفهاو  متضادان كشفت عنهما العلوم احلديثة اليت تعىن مباهية هذه الوسائل

قدرته ، و استخدامه لألدواتو ، الرمزيةو  البشري بتنمية عقل اإلنسان اليت سامهت فيها قدراته الفريدة اللغوية
 0أنه مل ينتج عن ذلك خلق احلضارة فقط بل التاريخ أيضاً...و  ،على ختزين املعلومات بتسلسل تعاقيب
 غري أنه، اإلجتماعيو  التواصل الفكريو  اإلبداعو  درة على اخللققو  بل، هذا يعين أن للغة أمهية كبرية جدا

يف الوقت الذي اعتمدت فيه العوملة اإلعالمية وسائلها اإلتصالية لنشر ، و أمام ما تقدم طرحه عن أمهية اللغةو 
منجزات املنظمات الداعية لفرض ظاهرة العوملة بالعمل على استثمار و  أمام القدرة اإلعالمية للدولو  بل، لغتها

بقوالب حمددة عمودها الفكر اإلستهالكي ال نزال و  التقدم التكنولوجي يف نشر ثقافة واحدةو  ثورة اإلتصاالت
، التعصب للهجة دون األخرى، نعيش صراعا لغويا أساسيا مبدأه رفض اإلختالف اللغوي لدرجة االّتعايش

 ...غريها من املظاهر السلبية، و التطرف اللغوي
يف مقابل هذا التنوع و  لكن، تأثرياته على حياة الفرد اجلزائريو  التنوع الثقايف اللغويو  التعددية إننا ندرك جيدا

حنن فعال حباجة إىل توحيد مفرداتنا حىت نتواصل إجيابيا بعيدا عن أي أفكار أو إجتاهات إيديولوجية غالبا ما 
موحدة بقدر ما سامهت يف نشر تكون ردود أفعال شخصية أو مصلحية مل تتمكن من فرض مقاييس لغوية 

التعصب مثلما هو مالحظ واقعيا و  يف أحيان كثرية ثقافة التطرفو  رمبا أيضا، و ثقافة اإلختالف اللغوي
 العشرين.. و  متجاهلة خطورة الوضع يف ظل عوملة القرن الواحد

لذا فإن حماولتنا ، ية حتليليةهذه احلالة اإلجتماعية الثقافية يف بعدها اللغوي حتتاج مّنا إىل أكثر من وقفة تأمل
 هذه نعتربها نقطة انطالق لعرض أهم اإلشكاالت اليت مّت الوصول إليها من خالل مالحظاتنا الدائمة

 املناقشةو  يبقى اجملال البحثي يف هذا املوضوع بالذات مفتوحا للطرح، و املستمرة لواقع لغوي جزائري خاصو 
خلطورة تأثرياته املتعددة األبعاد السيما األيديولوجية منها من جهة و ، التحليل نضرا ألمهيته الكبرية من جهةو 

 أخرى...
 :مؤشرات انفصام الذات اللغوية....و  الواقــع الجزائري::اإلشكال األول

كما تشكل أيضا قناة ،  إنتاجهو  فألن اللغة األداة الرئيسية اليت متّكن الكائن البشري من تنظيم تواصله بل
نقلها جياًل بعد جيل. زد على ذلك أهنا و  وسيلة مثلى حلفظهاو  ،املشاعرو  األفكارو  املعارفمقتصدة لنقل 

اإلنطالق هو نقطة و  فإننا نضيف قوة اللغة يف حتقيق إدماج إجتماعي، العلميةو  تعد معياراً للتنمية االجتماعية
قد يقودنا إىل التأكيد على أن  يف حتليل هذا اإلشكال ذلك أن طرح البعد اللغوي التواصلي اجلزائري للنقاش

قد دأب يف تأسيس أطروحاته على نوعني رئيسيني من  "اخلطاب اللغوي يف اجلزائر حسب أحد الباحثني 
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فاخلطاب الناطق بالفرنسية يستند بصورة جوهرية على املطلب ، إعتبار احلداثة واعتبار اهلوية :اإلعتبارات
يؤسس مشروعيته على املطلب الثاين من غري أن ينفي عن نفسه طابع بينما اخلطاب الناطق بالعربية ، األول

أي احلداثة. أما النظر إىل اللغة بوصفها عنصرا أساسيا لإلدماج اإلجتماعي لألفراد فقد ظل طرحا ، النجاعة
 1غائبا يف هذا النقاش..

مالحظاتنا الكثرية على أن و  و لعل هذا الواقع اللغوي هو ما دفعنا إىل حماولة طرح هذا اإلشكال السيما
رمبا أيضا اإلغرتابية تدعو فعليا إىل حتليل ، و الغريبة، املختلفة، إشكالية التواصل اللغوي مبضامينها املتنوعة

عن طريق لغة مشرتكة يف الفضاء اجلزائري الذي يتفاعل فيه األفراد مع اآلخر أو  االجتماعيمشكلة اإلدماج 
اجملتمعات و  االجتماعيةو  األسرية االنتماءاتاحملددات اللغوية حبكم و  اآلخرين املختلفني يف الكثري من الرؤى

 ...احمللية
 ألهنا أرقى مصادر القوةو  ،اختالف بيئاهتمفألن اللغة الوسيلة الوحيدة لتواصل الفرد اجلزائري مع اآلخرين على 

فإننا نعترب املفردات ، املعارفو  التجاربو  هذا باإلضافة إىل اتساعها للتعبري عن املكنونات الداخلية، التفّردو 
من جمموع الصور الذهنية  انطالقا االجتماعيةلذاته و  اللغوية يف حياة الفرد اجلزائري مكونا أساسيا لشخصيته

لعل األسرة أو العائلة املمتدة هي أول و .ها يف طفولته عن مفاهيم اآلخر أو اجملتمع بشكل عام..اليت يكتسب
فهذا ، باعتبار اللغة أحدى مكوناهتا، و األساسي املشّكل للهوية الثقافية للفردو  من يوكل هلا هذا الدور اهلام

مبعية جمموع  االجتماعيو  األسرييعين أنه يعيش مرحلة تأسيس لغوي هويايت يُرّسخ من خالهلا إنتماءه 
 نشاطات تربوية تنشيئية أساسها لغة مشرتكة تقود يف النهاية إىل حتديد هوية الفرد الثقافية... 

إمنا ، و ليس باملعىن العلمي لكلمة اللغة فقط –إشكالية التعددية اللغوية يف اجلزائر  -ال تزالو  -لقد طُرحت 
يف الوقت الذي أمجع العديد  -اإلجتماعيةو  التفاعالت اإلتصالية األسريةأيضا باملعىن اإلجتماعي املعتمد يف 

من الباحثني على فكرة مؤداها أننا فعال نعيش وضعا لغويا متأزما عاجزا عن مسايرة التقدم احلاصل يف ظل 
م يف ذات الوقت عاكسا ألفراد متأزمون هوياتيا مل يتمكنوا حلد اآلن من حتديد معامل ذواهت، و العوملة

لعل األخطر يف كل هذا العجز احلقيقي عن التموضع و .مسايرة التغريات اإلتصالية العاملية..و  اإلجتماعية
ليعيشوا حالة انفصام لغوي أدى إىل صراع  إجتماعي  لغوي  دائم التواجد بني ما  –أي التغريات  –ضمنها 

 ويا..  ما يريده اآلخر املختلف عنهم لغ، و ما يطمحون إليه...، يريدون...
هو الرهان اللغوي الذي فشل املشروع السياسي يف كسبه بعد اإلستقالل ليتحول إىل أزمة لغوية حقيقية 

أحيانا كثرية مزجيا من املفردات و  بل، هناكو  جعلت من التواصل اللغوي شتاتا من املفردات اليت جُتمع من هنا
لدرجة جعل التواصل اللغوي يف الكثري من املناطق واللهجات الرببرية ، الفرنسية، الدارجة، اللغوية للعربية

يف مقابل احملاولة الدائمة للبحث عن املشرتك ، اجلغرافية حمدودا لعدم القدرة على استيعاب املفردات اللغوية
اإلغرتاب اللغوي لدى البعض اآلخر..لنصل إىل عجز ، و اهليمنة اللغوية يف نضر اآلخرين، لغويا عند البعض
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 ثقايف غالبا ما يطرح يف شكل أزمة هوية ثقافية عكست عدم  القدرة على حتقيق ما يصبو إليه بالتايلو  لغوي
 اجملتمع من تقّدم فكري كغريه من اجملتمعات األخرى...

و لعل العجز احلقيقي يف تشكيل هوية وطنية جزائرية موحدة الّلغة مرّده باألساس إىل عدم اإلتفاق اجلماعي 
التقوقع يف اإلصرار على األنا اللغوية و ، أكثر متاشيا مع هذا الزخم اللغوي املكتسب على حتديد أّي اللغات

 الرببرية، الفرنكفونيونو  الفرنسية، العروبيونو  ..فبني العربية.التعامل لتصل حد النرجسيةو  اخلاصة يف اإلتصال
 كثرية أبرزها صفة الرببرية نُعتت بأبشع الصفات  يف مواقف  و  متزقت الذات اللغوية اجلزائرية، الرببريونو 

barbare..و اهلمجية 
رمبا و  -و هو نفس الرهان الذي كثريا ما عمدت النخبة السياسية على قوقعته يف مبدأ متفق عليه مجاعيا

 -الذي  أخذ  جتسيده واقعيا طابع الذات  السياسيةو  ".لغة األمة اجلزائرية.اللغة العربية" :هوو  -سياسويا أكثر
قدرهتا على تكوين شخصية و  الرتبوية املنتقمة أكثر من الذات الواعية بأمهية التعددية اللغوية –اإلجتماعية 
 -حىت اكتسابو  بل -ليتحول يف اعتقادنا إىل مسّبب رئيسي يف عدم القدرة على إتقان ، وطنية فاعلة

باإلضافة إىل ، ثقافيا...و  يل إجتماعيابالتاو  تعليمياو  األجبديات اللغوية العربية السليمة اليت ال تزال متعّثرة تربويا
 رمبا أيضا التطّرف اللغوي الرببري..و  أخريا التعّصب، و فقدان األجبديات اللغوية الفرنسية

 و لقد عرفت اللغة العربية إنتشارا تدرجييا يف اجملتمع اجلزائري منذ القرن السابع بعد امليالد... تزامن هذا
كما هو معلوم ، و كما بقيت نسبة معتربة من القبائل احمللية غري معنية، إفريقيا انتشار القبائل العربية إىل مشال

املناطق الساحلية تاركني املناطق اجلبلية بالنظر إىل تضاريسها الوعرة والعراقيل اجملالية و  أيضا توّطن العرب باملدن
مت التأكيد على ترسيمها و  ،لاالستقالاليت كانت تفرضها هذه األخرية..لتعرف بعد ذلك انتشارا واسعا بعد 

عليه فهي غري ، و الوظيفية يف جماالت عّدةو  الوطنيةو  أصبحت اللغة الرمسية، و يف خمتلف املواثيق اجلزائرية
 مستعملة كوسيلة اتصال يف اخلطاب اليومي..

عليه ، و الساحقة إن الواقع السوسيولغوي ُيظهر أن العربية احملّلية هي اللغة األم ألهنا ممارسة من طرف األغلبية
، مكانو  حاضرة يف كل زمانو  فهي حاملة للقيم اجملتمعية، مكانة خاصة يف اإلنتاج الثقايفو  فلها تواجد خاص

 01احملّلي إال أهنا ُمرتّبة يف أسفل اهلرم اللغوي..و  رغم تداوهلا يف اخلطاب اليومي العائليو  ..مزودة مبكانة رمزيةو 
وهذا ما يستدعي التمييز بني  langue stéréotypéeأما الدارجة فهي خمّصصة لإلستعماالت الشفهية املقولبة 

 األخرى املستعملة يف اخلطاب اليومي  العادي.و  العربية املستعملة يف اجملال الرمسي
الدارجة يف إطار هذا لنتساءل عن وظيفة اللغة  "الرابط الذي يكّون اجملتمع"اللغة على أهنا  جون لوتزوصف 

لكوهنا تتميز ، و املنظور باعتبارها األكثر تداوال يف خمتلف جهات الوطن فيما خيص الوظائف الشفوية للغة
مما جعل منها ذلك أداة اتصال مشرتك بني ، االنتشاربالتايل القابلية على ، و االكتساببسهولة 

فإن هذا الدور تضطلع به الدارجة ، هو أحد وظائف اللغة االجتماعياجلزائريني..فإذا سلمنا بأن اإلدماج 
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أساسا حسب الباحث إبراهيم سعدي فيما خيص اجملال الشفوي املعتمد خارج نطاق املؤسسات الرمسية 
أما على ، مبختلف أمناطها. لكن هذا يعين أيضا أن وظيفتها التواصلية تقتصر على فضاء التبادل اللغوي العام

فال تلعب أي دور..فاللغة الدارجة ظلت دوما مقصاة من اخلطاب ، أي النخبوي، اصمستوى الفضاء اخل
من نافل القول و  اإلعالمي بالرغم من أهنا تعرّب عن اخلصوصية اجلزائرية أحسن من غريها.و  الديينو  السياسي

فوظيفتها تقتصر ، ةاملعرفو  العلمو  التأكيد بأن األمر ال يتعلق بدعوة إىل استعمال هذه األخرية كلغة الكتابة
لألسف جمهولة أو غري لكنها ، هي مبادالت ذات أمهية على أكثر من صعيد، و على املبادالت الشفوية أساسا

 00معرتف هبا..
تركزت باخلصوص يف و ،اللغة العربية إنتشرت اللغة الفرنسية يف مرحلة اإلستعمار الفرنسيو  وعلى غرار الدارجة

ال تزال تستعمل كلغة شفهية لدى بعض ، و احتلت مكانة مميزة بعد اإلستقاللمنطقة القبائل الكربى حيث 
الفئات اإلجتماعية..أما األمازيغية فمكانتها خاصة يف الواقع السوسيولغوي ألهنا متنوعة حسب املناطق 

 02معتمدة كآداة اتصال لفرتة طويلة.. (توارق الصحراء، امليزاب، الشاوية، منطقة القبائل)املنطوق هبا 
ففي الوقت الذي تصر ، املتنوع يعكس تواجدا لغويا ال متجانساو  غري أن نفس هذا الواقع اللغوي املختلف

مث اإلصرار على مواصلة ، أبي -أميبدءا من كلمة  -فيه الذات اجلزائرية املعّربة على تعليم الطفل  اللغة العربية 
 "اإلصالحو  اإلرشاد"هي مجعية و  يف هذا اإلطار التفاعل اللغوي يف املسجد على يد أبرز اجلمعيات هيمنة

اليت ارتبطت بشكل أساسي باللغة ، و الدينية للطفلو  خوفا على اهلوية اللغوية (ذات توّجه سياسي إسالمي)
رفض أي لغة مغايرة السيما الفرنسية لدرجة أنه ميكن وصف هذا املوقف الرتبوي ، و حتمية ممارستهاو  العربية

قادرة على الوفاء بأهنا و ، ألحرى املتعصب من خالل النضرة للغة العربية يف بعدها املعياريباإليديولوجي أو با
هكذا يف ظل الشعور و ، أّن لديها من اخلصائص ما جيعلها مرنةو ، باحتياجات أبنائهم  يف مجيع قطاعات احلياة

تزداد نظرهتم هذه تطرفاً مبرور ، تسارع عملية املسخو  شراستهاو  املتزايد عن أصحاب هذا املوقف بشدة اهلجمة
 تطالب بالتشبث باللغة العربية إذ هي الضمان األوحد للحفاظ على اهلوية..و  األيام
 يف مقابل هذه العصبية اللغوية يقف على النقيض متاما فئة املفرنسني الرافضني هلذا الواقع العرويبو  فإنه

اإلجتماعي على و  املؤدجلة اليت تعتمد يف تواصلها األسري رمبا أيضاو .املتمّيزة.، املتمسكني بالذات املختلفةو 
مث اإلنتقال إىل املرحلة الثانية املتمثلة ، mamanو papaمفردات لغوية فرنسية يف تعليم الطفل بدءا من 

لتحاول قدر اإلمكان مواصلة تعليمه أجبديات اللغة  jardins d’enfantsباخلصوص يف حديقة األطفال 
 ..تعّلمها الحقاو  الفرنسية حىت التأكد من نطقها على األقل

، من جهة احلاجة إىل اإلتصال :إن استعمال اللغة الفرنسية عند هذه الفئة ميتثل حسب ما يبدو إىل عاملني
.هذه .إهنا تتغري حسب األوساط، ّيز اإلجتماعيمن جهة أخرى امليل إىل اإلنفراد أو أكثر من ذلك إىل التمو 

 .0"األمازيغية..و  للفرنسية أدى هبا إىل التأثري على العربية الدارجةالوضعية الشفهية 
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املناسبات و  العربية لغة ينبغي أن يقتصر دورها على الدينضمنيا يعترب الكثري من أصحاب هذا املوقف أن 
خاصة أن املصطلح  ؛لن تفي باحتياجات العصر العلمية التكنولوجيةفبحكم طبيعتها ، اإلجتماعية بشكل عام

من مث ال يهم مصدره. كما أن استخدامها يف التعليم قد يؤدي إىل منع الطالب و  العلمي ال يعرف لغة معينة
لتطور احلضارة احلديثني حاجزاً قويّاً. زد على ذلك أن حركة او  بني العلمو  من إتقان لغة أجنبية مما يقيم بينهم

املدّرس من و  بطء حركة التعريب جتعل الوفاء بكل ما حيتاجه الطالب، و للمعارف املصحوبةو  السريع للعلوم
تباينه من و  يزداد األمر سوءًا إذا ما أضفنا إىل ذلك فوضوية وضع املصطلح، و مصطلحات أمرًا غري ميسور

 املتعلم...و  ش ذهن املعلموما يؤدي إليه ذلك من بلبلة وتشوي، قطر إىل آخر ومن باحث آلخر
املنجّرة عن تدمري البنية  (فرنسية/عربية)و قد يعود السبب يف تواجد هذا الواقع اللغوي اخلاص إىل أن الثنائية 

الثقافية األصلية للمجتمع اجلزائري من جراء الوجود الكولونيايل هي أساس املشكلة اللغوية املعيشة منذ 
االستقالل.إهنا سبب ظهور إنقسام اجتماعي على أساس ثقايف السيما على مستوى النخب. فاإلنقسام 

ئية تنازعية أدى إىل اهتزاز املرجعيات املشرتكة للمجتمع..لتتحول الثقايف املتأيت من ممارسة لغوية قائمة على ثنا
 01"أو إىل وسيلة منتجة لسوء االنسجام يف اجملتمع، إىل أداة توتر اجتماعي وثقايف

أن املتتبع لواقع الثقافة اجلزائرية السيما يف بعدها اللغوي " علي غربييضيف يف هذا اإلطار الباحث اجلزائري 
رغم ذلك تضعف و  أبعاد خمتلفة فهي عربية إسالمية أمازيغية..متوسطية..إفريقية..عاملية.. يالحظ أهنا ذات
الثقاقف... ففي الوقت الذي ينتظر فيه و  الثقايف االنفتاحتقوى أخرى على مستوى و  فيها أبعاد معينة

حيتدم الصراع بني هلذا و .الفرنسي باخلصوص.و  اإلستفادة من مجيعها نالحظ غلبة التوجه املتوسطي فيها
 02الذي نستشف منه األزمة اللغوية يف اجلزائر..و ..مفرنسنيو  معربني

و قد يبدو الوضع أكثر تأزما بالنسبة للذات الرببرية اليت تصّر على تعليم الطفل كل األجبديات هلدف واحد 
عي املسرّي بنرجسية فاعليها رمبا أيضا من باب التمّيز اإلجتما، و اجتماعياتواجد جمموع هلجاهتا  استمراريةهو 

أو املسّيس يف الكثري من املواقف بفعل تأثريات عديدة السيما يف بعدها التارخيي الذي حتاول من خالله 
 التأكيد على هويتها الثقافية اللغوية...
فهؤالء يكونون عادة  ؛وجود جمتمعات ترىب أبناؤها على الثقافة الشفاهيةب"قد يصدق هنا الطرح العلمي القائل 

 –الرمز– يكون هّم هؤالء احلفاظ على اللغةو .يعرفون الكلمة أو أمساء األشياء ال األشياء ذاهتا، إمسيني
الالّتارخيية و  مبناها من دون تغيري بدعوى احلفاظ على اهلوية...ألن اللغة هي اهلوية الاّلزمانيةو  برمسها، الكلمة

،  من دوهنا يغدو الوجود يف نظر هؤالء صفراً من كل شيء، ي اخلاصية احلضاريةألن اللغة ه، و اجملردة من الفعل
 قيماً و  ليست احلضارة فكراً ، و مضامني تقليدية ال تارخيية الداللةو  كأن احلضارة هنا رسوم أو صياغة كالمية

يؤّلف معًا اإلنسان أو خطاب أن هذا كله جمتمعًا و الفعل مرحليًا و  تعبريًا لغويًا جيّسد الفكرو  اطًا إبداعياً نشو 
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، نتعامل عربها مع الوجودو  ظرثقافة ننو  معارف، و ميّثل طبيعة إضافية متجّددة، و اإلنسان مع الطبيعة واجملتمع
 إضافة و  ترثها األجيال للتطويرو 

  01املزيد....
لثنائية فشلت كل عاكسة و ،هي إذا أزمة هوية لغوية حقيقية نابعة من مبدأ رفض اآلخر أو حماولة إلغائه

لتتواصل إجتماعيا إنطالقا من رفض ، اهلوية الوطنية يف اجملتمع اجلزائري/اللغة :السياسات يف حتقيقها هي ثنائية
 أنه مبدأ لغوي دميقراطي بامتياز..و  مبدأ اإلختالف الذي يبدو

 يء املختلف خمتلفايؤدي حتما إىل صناعة ما جيعل الش "الزواوي بغورة" فاإلختالف حسب املفكر اجلزائري
اإلنطواء أو الرفض لكل ما يشكله و  هذا ميل ال ميكن أن يغفل عنا خطر العزلة، و أي ما يصنع هويته، متمّيزاو 

لذا فإن اإلختالف جيب أاّل ينسينا ضرورة ، اإلتصاالت اليت يشهدها عصرناو  اآلخر وخاصة يف زمن العوملة
 حبيث تصبح حصيلة لعبة اإلختالفات، ها إىل عناصرها املختلفةلذا وجب تفكيك، ربط اهلوية بالطبيعة البشرية

 05...حبيث تبدو املغايرة مقّوم من مقّوماهتاو ،التشاهبات ال نتيجة تشابه أصليو 
على تكريس و  أثّرت بشكل سليب كبري على تعليم اللغات باجلزائرو، املتصارعةو  متزقت هذه الذوات املختلفة

 بل، واقعياو  لتنتج هوية ممّزقة فعليا االجتماعيمن مبدأ التعايش السلمي واإلدماج  انطالقاالتعددية اللغوية 
السمات ضحيته األوىل الفرد اجلزائري الذي مل و  متعدد األبعاد اجتماعياأيضا هويات فرعية تعيش صراعا و 

على التواصل  ختّطى عدم القدرة و  ألن التشويهو ...اجتماعيايتمكن حلد اآلن من إتقان أي لغة متفق عليها 
فإن مظاهر هذه األزمة اللغوية أنتج أزمة هوياتية فقدت أبرز معلم يف ، املستمرو  طابع املرحلية إىل الدائم

 أدت إىل حالة من اإلنفصام اللغوي...و  "اخلطاب اللغوي األسري اإلجتماعي السلمي"هو و  تأسيسها
  :لغويات ثابتة رغم كل شيء... :اإلشكال الثاني

 إنشاء الرموز و  يعطيه خصوصية وجودية هو القدرة اليت ميلكها على عقل األشياءو  ما مييز اإلنسانإن 
يبين و  يؤثث وجودهو  هبا يعيش اإلنسان، توظيفها فعالية إنسانية بكل امتيازو  فالعيش بالرموز، و شبكة املعاين

العالقات و  داللة األشياءو  .خرين من الناسبني اآلو  العالقات بينهو  يرسي نظام األشياءو ، املعنويو  عامله املادي
مما تّتخذه من داللة يف متخيلهم و  مما تتضمنه من معىن يف حياهتمو  ال تدرك إاّل من خالل استعماالهتا

 00اجلمعي..
 و جوهرها ال ميكن أن يفهما بوضوح إاّل من خالل الدور الذي يؤديانه يف حياة اإلنسانو  إن طبيعة اللغة
إذا أردنا أن ندرس  :قد عرّب أحد الباحثني احملدثني عن هذه احلقيقة بقولهو ، اللغوية الواحدةحياة اجلماعة 

إذا أردنا أن ندرس الّلغة فعلينا أن ندرس عملها يف و ، النتاج الفكري فالواجب أن ندرس الّلغةو  الفكر
 اجملتمع...
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ومتنع العقل من ، تسيطر على أطر تفكريهنقلت اجملتمعات إىل أنساق رمزية و  لقد تطورت األمساء إىل رموز
إىل إطالق  ماكس فيبرهذا ما دعا ، و التعامل املباشر مع األشياء بسبب إحالل تلك األنساق بداًل منها

يطرح و  اإلنسان ينتج رموزاً ويتشبث هبا...ليشتد عود خطاب اهلوية يف مرحلة الحقة :إحدى مقوالته الشهرية
وعلى اآلخر أاّل يهددها أو يعمل على ، اجملتمع يف صريورته أن حيافظ عليهاعلى ، نفسه بوصفه خصوصية

على اعتبار أن اآلخر دوماً راغب ، املثاقفـةو  فتصبح اهلوية بذلك بنية مصمتة غري قادرة على التواصل، اخرتاقها
 (01)معامل وجودها....و  وجاّد يف العمل على تغيري حضارهتا، يف حمو ثقافتها
املتلقي ضمن القوانني السائدة و  يب أساساً لضغوط اجملتمع الذي ميّثل سلطة على كل من املنشئفاللغة تستج

 أو قوانني اإلستخدام اخلاضعة لألعراف يف الّلغة العادية...، "الذوق العام"مما تسمى ، يف النصوص الراقية
لغويات رمزية ثابتة إجتماعيا رغم كل  :جمّرد إسقاط بسيط ملا طرح مسبقا يف إطار هذا اإلشكال اخلطري نقول

 برموزهاو  اجلزائري الذي احتفظ مبفرداته اللغوية األبوية -العائلي –تلك اليت اعتمدها الفضاء األسري ، شيء
فحني ال ، االجتماعينيالتغيري و  بامتياز رغم التغرّي و  هبا ال يزال مستمرا االحتفاظبل إن ، االجتماعيةمعانيها و 

يف كل الفضاءات اإلجتماعية اجلزائرية املتعددة اللغات  "البايرة"اة املتأخرة يف الزواج مبصطلح تزال تنعت الفت
املتصارعة أيضا... فهذا يعين يف اعتقادنا اإلميان املطلق و  املتاقضة..و ...املختلفةو  بل، اإلتصالية األسرية

تقليدي ثابت حيمل طابع احلتمية التعارفية من ألفرادها بضرورة إستمرارية منتوج لغوي رمزي و  لألسرة اجلزائرية
 التداولية أيضا مبنطق لغويو ، طرف الفرد

 خارجها..و  مراكز أفراد داخل األسرةو  أبوي ذكوري معرّب عن مكانات إجتماعية
معاين متفق عليها و  بالكثري من املفردات اليت حتمل دالالتو  يف مقابل هذا قد نتبادل أو نتحاور يف العائلة

اجلنس  حتمل خصوصية ممّيزة جدا يطبعها يف و  لكن مفردات اجلسدو  -ليس بالضرورة إجتماعياو  –ا أسري
اجتماعيا ألهنا من الرموز الذكورية اليت ال و  الغالب الطابع الرمزي أو باألحرى طابع اإلستعمال احملّرم أسريا

 اإلجتماعية...و  النفسيةتأثرياهتا و  قد حتتاج إىل حبث خاص لطرح مضامينهاو  بل، ...يصح ذكرها
صورها عن و  تُبىن من خالهلا رموزها، و لغوية رمزية ُمنتجة إجتماعيا لنعيش هبا "imaginaire"هي متخّيالت 

 (21)معايريها اخلاصة...و  بواسطتها حُتّدد أنظمة عيشها اجلماعي، و العاملو  عن األشياءو  نفسها
نلمس اشرتاك الفرد  مؤّسسة إلدماج إجتماعيو  مشرتكةيف الوقت الذي نفتقد فيه إىل لغة تواصل و  إنه

هيمنة فكر رمزي و  مفردات لغوية رمزية إجتماعية أساسية تعكس تقليدية مضامينهاو  اجلزائري يف مصطلحات
اإلجتماعية مثل تلك املفردات اللغوية اخلاصة باهلوية و  تقليدي شعبوي ال يزال يسيطر على األذهان الفردية

تصّورات ماثلة يف وعي الفرد تنعكس جليا على ممارساهتم و  représentationsبتمثُّالتو ، نثويةالذكورية أو األ
هام جدا رغم حجم التغريات اإلجتماعية و  قد نؤكد أيضا يف هذا اإلطار على بعد ثانو  اليومية أو اخلاصة..

املدينة أو جمتمع املدينة مثل من )هو إستمرارية مفردات تعكس إنتماءات طبقية أو حضرية و  اليت هّزت جمتمعنا
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رغم  التكنولوجيا املؤثرة  (غريها من املفردات اليت حتمل الكثري من الدالالت الرمزية العنيفةو  "دّواري" "بلدي"
واعتماد القنوات الفضائية كوسيلة تعبريية أساسية متنوعة ، بعد إقتناء األنرتتو ، يف حياة الفرد اجلزائري

اليت باتت عنصرا و  حىت املرجعيات الدينية يف األسرة اجلزائرية...، و اإليديولوجياتو  املصطلحات، و اللهجات
اجتماعيا...فهل يعقل أن و  مسامها فّعاال يف تنشئة الفرد أسريا، و العامةو  أساسيا يف احلياة اإلجتماعية اخلاصة

 ؟؟؟أيضا يف ظل العوملة املوروثو  الرافض ألي نوع من أنواع التغيري بلو  نعيش هذا الواقع اللغوي الثابت
 :...منطق العجز عن التواصلو  لغة اآلخر:اإلشكال الثالث

مبنطق لغوي إنساين ، و يف الوقت الذي تعرف اجملتمعات األخرى تقّدما إتصاليا رهيبا بلغة عاملية متفق عليها
ال نزال  (املراد حتقيقهمهما كان اهلدف )التأثري على اآلخر و  إجتماعي هدفه األساسي إيصال رسائل إعالمية

 نعيش صراعات مفردات لغوية مل متكننا من الوصول إىل مرحلة فهم اآلخر املختلف عنا 
 املتعصب لذاتيته اللغوية...، و الرافض الختالفنا، املتعايل، يف نفس الفضاء اإلجتماعي

نظر متواصلني و  حمل مراجعةففي خضم التحوالت املتسارعة اليت يشهدها اجملتمع اجلزائري تبقى الثقافة بذلك 
عجزها عن جتاوز اإلشكاالت القدمية  و  ،حماولة تفسري عوامل ختلفها، و للوقوف عند ميكانزمات إشتغاهلا

لكن إفرازات اجلزائر احلالية و ، جتاوزهتاو  اليت ظنت الدولة الوطنية أهنا فصلت فيهاو  كالفصل يف املسألة اللغوية
 20رمبا للهيمنة أيضا..و  ..الوالءات املختلفةو  التوظيفو  لإلنتقاءحيث بقيت اللغة أداة ، تثبت العكس

الذي يعين بالضرورة احلاجة إىل تفعيل أداة لغوية مشرتكة بعيدة ، و إن إشكالية اللغة تعكس صراعا لغويا عقيما
لن نتمكن من حتقيق تواصل و  عن أي شكل من أشكال التزمت أو الرفض أو اإلنسالخ.. فاخلطورة أننا مل

عجز عن تعّلم ، و رفض الفرنسية وبامتياز أيضا، بامتيازو  غوي مبنطق الثقافة اللغوية السائد الذي قّدس العربيةل
 بامتياز أيضا...و  اإلجنليزية الّلغة العلمية العاملية املتفق عليها
يف  التحّكم هباو  صراعا فشلت كل السياسات يف حتديد أبعادهو  هي إذا أزمة لغوية حاّدة تعكس تناقضا

أنه مبدأ لغوي دميقراطي و  اجملتمع اجلزائري لتتواصل اجتماعيا إنطالقا من رفض مبدأ اإلختالف الذي يبدو
أدت و  بل، خدمت مصاحل إيديولوجية خاصةو ، حقيقي..لقد متزقت هذه الذوات اللغوية اإلجتماعية اجلزائري

يعيشه عامل اليوم إنطالقا من فقدان القدرة املعريف الذي و  إىل تواجد عجز كبري يف اإللتحاق بالتقدم العلمي
هو و  اليت باتت لغة خنبة مثقفة قليلة جدا أدركت مبّكرا أمهيتها..و ، على التواصل باللغة العاملية املتفق عليها

إىل حد  ، و من مثو ، السماتو  أيضا واقع سوسيولغوي جزائري  ال يزال يعكس صراعا إجتماعيا متعدد األبعاد
اليت أدت إىل استالب لغوي حقيقي أمام ما و ،حبّدةو  ات اللغوية يف اجلزائر اليت ُتطرحكبري فشل السياس

 هذا اإلستالب إنعكس باخلصوص يف ظاهرة الصمت اللغوي، التحاورو  نلتمسه واقيا من ضعف يف التواصل
،  اجلزائرلعل انتشار الكثري من مظاهر العنف اإلجتماعي يف، و تبادل الرأيو  احلوارو  العجز عن التعبريو 
 ...يعكس إىل حد كبري هذه األزمة اللغوية، باألشكال املطروحة حالياو 



  يفة نورةقن                                             اإلشكال اهلويايت اللغوي اجلزائري..أو إشكالية أزمة اإلنتماء              
 

 
 288                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

العنف يف اخلطاب اجلزائري حني أكد و  يف تناوله ملوضوع اهلوية الزواوي بغورةوهو ما أكد عليه الفيلسوف 
إمكانية لفتح اهلوية  استبعاد كلو  الديينو  الرمزي اللغويو  أن طرح اهلوية اجلزائرية يف صورة الثوابت باملقّدس

املغاير أدى إىل سلسلة من أشكال العنف املضاد الذي ظهر يف مثانينيات القرن و  املختلفو  على اآلخر
  22ما يزال مستمرا...و  املاضي

الشعور باالّإنتماء لفضاء إجتماعي متجانس أبرز منتجات هذا العنف أو باألحرى هذه و  إن حالة الضياع
االنتماء من أهم الدوافع اخلارجية اليت تدفع "أن  علىماسلو قد نستدعي يف هذا اإلطار تأكيد و ...األزمة

فإذا لم نعترف بذوات اآلخرين المختلفين عنا لغويا فنحن  "الفرد للقيام بأفعال معينة إرضاء للمحيطني..
 إذا نعيش أزمة هوية لغوية إجتماعية جزائرية حقيقية...

اجلزائر يتطلب ترقية ثقافة اإلدماج دون أن يعين ذلك اإلقصاء أو االنغالق على الذات؛ إن التفكري يف 
مث إن الدميقراطية ال ميكن أن ، فاجملتمع املتماسك داخليا هو وحده القادر على التفتح على اآلخر يف احلقيقة

تكيف مع مقتضيات احلياة هنا مرغمة على الأو  تزدهر إال يف جمتمع ميلك مرجعيات ثقافية مشرتكة...السيما
قد حاولنا طرح بعض اإلشكاالت اليت ال تزال حباجة إىل أكثر من دراسة التفتح على العامل.فو  العصرية

اإلدماج و  بشكل كبري على التماسكو  للتحليل املتعمق ألن األمر يف اعتقادنا ليس بالبسيط بقدر ما هو مؤثر
املتطرفة يف الكثري من األحيان أدت بنا إىل التأكيد أن و  خلاصةألن اإليديولوجيات ا، و اإلجتماعي يف اجملتمع

التحكم يف تأثرياهتا اليت قد تكون سلبية و  الظاهرة اللغوية يف اجلزائر حتتاج إىل أكثر من دراسة لتحديد أبعادها
 .يف زمن العوملة
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 األسرة وعالقتها بانحراف الحدث المراهق
 
 د. فيروز زرارقة

 2 جامعة سطيف
 :ملخص

تبحث يف العالقة بني األسرة ، إن الدراسة احلالية واليت تدور حول األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق
وهتدف إىل التعرف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تعيشها أسر األحداث ، واالحنراف

والتعرف أيضا على احلالة النفسية لألحداث باعتبارهم مراهقني ، واليت قد تكون سببا يف تعرضهم لالحنراف
واليت قد تكون دافعا حملاولة القيام ببعض ، وميرون بفرتات وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان

إىل جانب حماولة توجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسات التنشئة االجتماعية لضرورة ، السلوكات االحنرافية
 قبل تعرضهم لالحنراف (من خالل العينة الضابطة)العناية ومتابعة األبناء 

      Résumé: 

      l'étude suivante qui concerne la famille et sa relation avec la déviance du délinquant 

adolescent, cherche dans la relation entre la famille et la déviance, en veut dire par la 

relation, l'ensemble des interactions sociales et psychologiques qui existent entre le 

déviant et son environnement social qui constitue la plate-forme adéquate du début de 

sa déviance socialement, cette étude se base sur le délinquant adolescent qui n'a pas 

commis de délits que la loi sanctionne, donc les jeunes exposés au danger de déviance et 

qui se trouvent dans les centres de rééducation, avec pour but de les protéger car le 

danger est que le jeune exposé à la déviance, commette des crimes dans l'avenir, et cette 

spécificité nécessite des mesures qui peuvent éviter cette menace et se protéger. 

L'interrogation essentielle  de cette étude se présente comme suit: existe t-il une relation 

entre la famille et le comportement déviant du jeune adolescent 

 مقدمة وأهمية الدراسة -3
الدوافع  ولكنها ختتلف مع ذلك يف، تعد ظاهرة االحنراف من الظواهر القدمية واملنتشرة يف كل اجملتمعات

وكذلك الوضع ، تبعا الختالف حمددات السلوك واملعايري والقيم السائدة يف اجملتمع، واألسباب املؤدية إليها
 االقتصادي والثقايف.

حيث تتضح ، وقد اتفق علماء االجتماع أن ظاهرة االحنراف تعد من املعوقات الوظيفية للنسق االجتماعي
خاصة إذا تعلق األمر باألطفال الذين مل يبلغوا ، دد اجلوانب املرتبطة هبامن خالل تع، خطورهتا وأمهية دراستها

حيث أصبحت ظاهرة احنراف ، وتورطوا يف قضايا منافية للعرف واملعايري واألخالق والقانون، بعد سن الرشد
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، يط بهمشكلة اجتماعية خطرية سواء تعلق األمر باحلدث نفسه أو باجملتمع احمل، (األحداث) هؤالء األطفال
الشيء الذي يعرضه ، فهو يشكل خطرا على نفسه عندما يتعرض ملقاومة اجملتمع واألسرة وعدم تقبل سلوكاته

وهو خطر على اجملتمع ألنه ، ملشكالت نفسية خطرية تزيد من إحباطه وشعوره بعدم التقبل من اآلخرين
كما تتمثل خطورة هذه ،  يضاأصبح يشكل مصدرا للقلق واالضطراب ملؤسسات اجملتمع ونظمه وأفراده أ

غري مرغوب و  الظاهرة يف عدم قدرة احلدث على إقامة عالقات سليمة مع الغري إلحساسه الدائم بأنه منبوذ
 أو يف اجملتمع الكبري.  (األسرة)فيه من طرف مجاعته األولية 

تزايد مستمر خاصة يف الفرتة إال أهنا يف ، واجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات عرف هذه الظاهرة منذ القدمي 
الصراعات اليت عرفتها البالد نتيجة األزمة السياسية واالقتصادية والثقافية كالتحول و  نظرا للتناقضات، األخرية

إىل ، الذي يفتقد مليكانيزمات واضحة وحمددة هلذا التحول، حنو اقتصاد السوق املرافق للتعددية السياسية
مادية للمجتمع اجلزائري ملثل هذه التغريات وبروز التفاوت الطبقي بني أفراد جانب عدم مسايرة الثقافة الال

 اجملتمع بعد أن كان مسترتا منذ االستقالل.
، التابعة للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي، فقد جاء يف تقرير جلنة السكان واالحتياجات االجتماعية

حيث تشري األرقام ، األمهية الضرورية رغم أنه يعرف انتشارا رهيباأن اهليئات املعنية مبشكل االحنراف ال توليه 
يف جنح وجرائم متفاوتة اخلطورة كالسرقة والضرب ، 2112حدث تورطوا يف سنة  02145 اإلحصائية إىل أن

 وتشكيل مجاعات أشرار.، واستهالك املسكرات التعدي على األمالك العامة واخلاصة، واجلرح العمدي
  (*CNESناس إحصائيات الك)

أمهية عدم االستقرار األسري الذي تسببه ظاهرة و  وتتجلى أمهية الدراسة من خالل طبيعة املوضوع نفسه
واليت متيزت يف ، حيث يعد من املواضيع اهلامة خاصة يف هذه املرحلة اليت مير هبا اجملتمع اجلزائري، االحنراف

ولذلك تتضح خطورة ظاهرة احنراف ، والفوقية للمجتمعمعظمها بالعنف واإلرهاب الذي دمر البنية التحتية 
ومن معرفة أنواع السلوك اليت يقوم هبا األحداث  ، األحداث وأمهية دراستها من تعدد اجلوانب املرتبطة هبا

ذلك أن ظاهرة احنراف األحداث متثل مشكلة اجتماعية خطرية سواء تعلق األمر باحلدث نفسه أو باجملتمع 
، ميثل هؤالء األحداث خطرا على حياة اآلخرين من حيث أهنم مصدر للقلق واالضطرابحيث ، احمليط به

كما أهنم ميثلون خطرا على ،  ذلك حني يقوم كل منهم بعملية سطو أو اعتداء أو حىت جمرد ختويف لآلخرينو 
م عرضة الشيء الذي جيعله، وعدم تقبل سلوكاهتم، أنفسهم عندما جيدون مقاومة من طرف اجملتمع واألسرة

مما قد جيعل منهم ، جملموعة من العمليات النفسية اليت تزيد من إحباطهم وشعورهم بعدم التقبل من اآلخرين
كما تتمثل خطورة هذه الظاهرة يف عدم ،  يف النهاية شخصيات عدوانية وإجرامية حاقدة على اجملتمع وقواعده

وبالتايل ال ، غري مرغوب فيهو  دائم بأنه منبوذإلحساسه ال، قدرة احلدث على إقامة عالقات سليمة مع الغري
 وهذا ما يزيد يف عدوانه اجتاهها وحنو اإلضرار هبا.، حيس بأمهية اجلماعة وتأثريها أو االرتباط هبا واحلاجة إليها
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ذلك أن عدم ، كما أن أمهية هذه الدراسة تتجلى يف ارتباط هذه الظاهرة بعمليات النمو والتنشئة االجتماعية
ألسرة أو املؤسسات االجتماعية األخرى هلاتني العمليتني اهلامتني يف حياة الفرد قد تؤدي إىل خلق فهم ا

 أطفال غري أسوياء ويكونون عرضة لالحنراف وارتكاب املخالفات.
 الهدف من الدراسة -2

أسر األحداث هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تعيشها 
كما هتدف أيضا إىل حماولة التعرف على احلالة النفسية لألحداث ،  واليت قد تكون سببا يف تعرضهم لالحنراف

واليت قد تكون دافعا ، باعتبارهم مراهقني وميرون بفرتات وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان
حماولة توجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسات التنشئة إىل جانب ، حملاولة القيام ببعض السلوكات االحنرافية

كل هذه ،  االجتماعية لضرورة العناية ومتابعة األحداث قبل تعرضهم لالحنراف أي ضرورة إشعار األسرة
ذلك أن الوقاية خري من ، اجلهات املختصة عندما تعجز عن تربية أبنائها أو السيطرة عليهمو  املؤسسات

 العالج.     
 لة الدراسةمشك -1

 :وتتبلور مشكلة الدراسة حول تساؤل رئيسي يتمثل
 .؟هل توجد عالقة بين األسرة والسلوك االنحرافي للحدث المراهق

  :ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
 .؟هل للعالقات األسرية تأثري على احنراف احلدث املراهق ●
 .؟هل ملرحلة املراهقة وتغرياهتا الفيزيولوجية والنفسية تأثري على سلوك احلدث داخل األسرة وخارجها ●
 هل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدث املراهق  ●
 هل هناك عالقة بني املستوى التعليمي والثقايف للوالدين والسلوك االحنرايف للحدث. ●
 ضيات الدراسةفر  -0
 الفرضية الرئيسية -

 :يتفرع هذا الفرض إىل فرضيات فرعية تتمثل يف. والسلوك االحنرايف لألبناء املراهقنيو  توجد عالقة بني األسرة
 الفرضيات الفرعية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة العالقات االجتماعية السائدة داخل األسرة وبني السلوك -
 االحنرايف للحدث املراهق. 

تلعب مرحلة املراهقة دورا هاما يف تغيري سلوك االبن والتأثري على انفعاالته وأفعاله اليت قد يكون البعض  -
 منها سلوكات احنرافية. 

السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه االبن و  ات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرةتوجد عالقة ذ -
 املراهق. 



 فريوز زرارقة                                                                                  األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق       
 

 
 293                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك االحنرايف لالبن  -
 املراهق. 

 مفاهيم الدراسة -5
إنتاجا اجتماعيا يعكس صورة اجملتمع الذي توجد " وقد عرفها مصطفى بوتفنوشت باعتبارها :األسرة -

تغريت األسرة بتغري ، وإذا اتصف باحلركة والتطور، فإذا اتصف بالثبات اتصفت األسرة بالثبات، وتتطور فيه
  0"ظروف حتول هذا اجملتمع

ينتمي إليها الطفل وتضع اجلذور األوىل لشخصيته املؤسسة اليت "بأهنا   B.BARBERويعرفها برنار بربار
فاألسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تتكون من الزوج الزوجة واألبناء هلا ، 2"وخرباته اليت تستمر طوال حياته

ال ميكن أن يتحقق هذا اهلدف إال عن طريق التفاعل ، و وظائف هتدف إىل منو الطفل منوا اجتماعيا ونفسيا
ني أفرادها والذي يلعب الدور الكبري يف تكوين شخصية الطفل وتربيته وفقا للقيم والقواعد اليومي املستمر ب

 واملعايري السائدة يف اجملتمع.
والعالقة من الناحية ، العالقة تعين السياق املوجود بني املعاين األصلية واملعاين املرادفة يف علم البيان :العالقة -

وأن مبدأ العالقة هي أحد ، أو ظاهرتني تستلزم تغري إحداها تغري األخرى هي رابطة بني شيئني"االصطالحية 
 . ."مبادئ التفكري ألن العمل الذهين يف مجلته حماولة ربط بني طرفني أحدمها باآلخر

وغريهم من األقارب ، اإلخوة، األولياء)ويف هذه الدراسة تتمثل العالقة يف عملية التفاعل املستمر بني األسرة 
وبني احلدث املراهق املعرض لالحنراف الذي قام بسلوكيات غري مقبولة ترفضها األسرة (حييط باحلدث وكل من

 واجملتمع ويعاقب عليها القانون بطرق خمتلفة.حماولة منها التعرف من املسؤول عن احنراف األبناء.
الذي  "COHEN" "كوهن"من التعريفات الشائعة يف علم االجتماع عن االحنراف جند تعريف  :االنحراف
أي التوقعات املشرتكة واملعرتف هبا باعتبارها شرعية يف نسق ، سلوك خيالف التوقعات النظامية"يقول أنه 

هو تلك املواقف اليت يكون السلوك ، فريى بأن االحنراف " CLINARD" "كلينارد"أما ، 1"اجتماعي معني
ويتميز بأنه قد وصل إىل درجة كبرية من جتاوز حدود ، فيها موجها توجيها مستهجنا من وجهة نظر املعايري

 .2"التسامح يف اجملتمع
إن الدراسة احلالية سوف تقتصر على دراسة االحنراف باعتباره سلوكا أو جنوحا عن القواعد اجملتمعية وسوف 

هم يف الذين   "األحداث"يتم الرتكيز على أوالئك األحداث املعرضون لالحنراف أو كما يسميهم القانون 
والذين مت إيقافهم ، خطر معنوي وذلك ألن سلوكاهتم وتصرفاهتم بدأت حتيد عن ماهو متعارف ومتوافق عليه

وإيداعهم يف مراكز إعادة الرتبية بطلب من أوليائهم أو مدرسيهم أو وجدهتم الشرطة مشردين يف الطرقات 
 قانونيا. و  وميارسون أفعاال غري مقبولة اجتماعيا

صغري السن "من قانون اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اجلزائري أن احلدث هو  112جاء يف املادة  :الحدث -
 .   1"وبوصول الصغري إىل هذه السن يكون قد بلغ سن الرشد اجلنائي، عاما 00الذي يقل عن الثمانية عشرة 
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منذ والدته وحىت يتم له النضج الصغري "فينظر إىل احلدث على أنه  أما من الناحية النفسية واالجتماعية -
أو هو الصغري الذي يستجيب لعدم التوافق بدرجة خطرية ، االجتماعي والنفسي وتتكامل له عناصر الرشد

 5"ومتزايدة وبوسائل عدوانية 
إن الدراسة احلالية تركز على دراسة احلدث الذي مل يرتكب فعال أو سلوكا أدى إىل أضرار مادية باآلخرين 

وإمنا تركز على دراسة احلدث الذي بدأت سلوكاته وتصرفاته حتيد عن القواعد اليت ، ه العقوبةاستوجب علي
حددهتا األسرة واجملتمع وأصبح يف نظر أهله واجملتمع يف خطر االحنراف أو أن إمكانية احنرافه أصبحت واردة 

دته مير مبراحل خمتلفة تتداخل وقد اتفق علماء النفس واالجتماع على أن الفرد منذ وال، وحمتملة يف كل حلظة
إال أهنم اختلفوا يف تقسيم تلك املراحل باختالف األسس اليت اختذوها ، فيما بينها ومن الصعب فصلها

 . 0"إلقامة كل تقسيم
فرتة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف "بأهنا  HULLويعرفها هول  :المراهق -

بداية تكامل و  فهي إذا مرحلة البحث عن الذات وحتقيقها، الشديدةو  التوترات العنيفةواالنفعاالت احلادة و 
 .1"الشخصية ونضجها

متتد قبل البلوغ وحىت العشرين من العمر وهي فرتة ، ويشاع عن فرتة املراهقة أهنا فرتة من القلق واالضطراب"
طور البحث عن املثل العليا واالكتفاء الذايت ، وهناك من يعترب مرحلة املراهقة"، 01"حتمية مير هبا كل إنسان

وتفهم ، واتساع العالقات االجتماعية فيزداد االهتمام باآلخرين ويظهر لدى الفرد القدرة على النقد والتحليل
 .00"األمور والقيم اليت قد ال تتوافق مع منوه املفاجئ وخرباته احملدودة

ة والرشد بالرغم مما قد يعرتيها من اضطرا بات وتوترات إن مرحلة املراهقة هي اخلط الفاصل بني الطفول
أي أن املراهقة هي اجلسر الذي يربط اإلنسان بني ، ومشاكل وتبقى هلا مركز ا خاصا بني سائر اجملتمعات

مرحلة طفولته ونضجه وتتميز جبملة من التحوالت والتغريات اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية 
 السريعة. 

 اإلطار النظري -6
على إثر خروج املرأة للعمل ، عرفت اجملتمعات الغربية ظاهرة احنراف األحداث مع بدايات الثورة الصناعية

إىل جانب ازدياد املطالب وختلي األسرة حتت ، البدنية إمكاناهتموتشغيل األطفال واستغالهلم يف أعمال تفوق 
وهكذا وجدت ، أو عدم الرغبة يف تكوين األسرة أصال، بويةالضغوط االجتماعية واالقتصادية عن وظيفتها الرت 

وإما يف أسر مفككة ال رقيب ، الطفولة نفسها إما يف أسر تعاين من العجز عن تلبية حاجاهتا االقتصادية
إىل جانب املغريات اليت قدمتها الثورة الصناعية يف الكسب ، وإما مشردين دون مأوى، تربوي وعاطفي هلا

وكذلك حبكم القيم اجليدة اليت فرضتها مرحلة ، افسة احلرة دون ضوابط وقيود أخالقية حتددهاالسريع واملن
وهو الشيء الذي أدى إىل تأصل ظواهر االحنراف بشكل خطري يف ، التطور والتقدم التكنولوجي بصفة عامة

 ملادية.تلك اجملتمعات بشكل أعجزها عن إجياد احللول املناسبة بالرغم من توفر اإلمكانيات ا



 فريوز زرارقة                                                                                  األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق       
 

 
 295                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

و لقد عرف قضاء األحداث يف الغرب عدم االستقرار بني االجتاه الذي يرى ضرورة عقاب الوالد عن جرم 
وقد أفرز االجتاه األول خالفا حادا بني ، واإلصرار على إصالح الصيب اجلانح، ابنه وحتميله املسؤولية اجلزائية

حكام القضائية اليت كانت تصدر ضد األولياء عن خمتلف األطراف املتخصصة يف القانون والسياسة نتيجة األ
وكانت الواليات املتحدة األمريكية أول دولة أنشأت حمكمة خاصة باألطفال اجلاحنني وخصته ، أفعال أبنائهم

الدور األكرب يف إنشاء أول حمكمة  "فريدريك وينز" وكان للدكتور، بإجراءات ومعاملة تليق بسنه ونفسيته
مبدينة شيكاغو لتنتشر يف كل أمريكا وأوروبا الغربية مع اإلشارة إىل أنه ويف  0099خاصة باألحداث عام 

وصدر هبذا ، منع األطفال من دخول السجن بسبب ارتكاهبم لسلوكيات خمالفة للقانون 0908بريطانيا سنة 
قانون األحداث الذي نص على أنه جيب على كل حمكمة حيضر أمامها ولد جانح هو   0933اخلصوص سنة

أن تراعي مصلحته احلقيقية وتتخذ من اإلجراءات ما يضمن إصالحه ويكفل ، يف حاجة إىل الرعاية والعناية
إلصالح وهبذا اختذت حماكم األحداث األمريكية فيما بعد االجتاه اإلصالحي وأصرت على ا، تعليمه وهتذيبه

أما يف فرنسا فقد ارتفع عدد األحداث املنحرفني الذين مثلوا أمام حماكم األحداث ، والعالج دون العقاب
مث حتطيم املمتلكات واستعمال العنف ، وأن السرقة هي أكثر اجلرائم انتشارا بينهم، بشكل ملفت للنظر

 %22.1 :يف هذه االحنرافات كالتايلوتتوزع فئات األعمار ، مث اهلروب من املنزل، اجلسدي ضد األشخاص
أما نسب ، 02"من جمموع األحداث احملولون إىل احملاكم، (سنة00-سنة01) %1.21و (سنة01-سنة.0)

 :2112املخالفات فقد وزعت كما يلي سنة 
 خمالفات التعدي على املمتلكات. 00.5%

 سرقة السيارات. 0%.
 استعمال العنف والتعدي. 12%

، ألن معظم األولياء ال يبلغون عن أطفاهلم، بني األرقام اإلحصائية املسجلة وما يقع فعالو هناك فرق كبري 
أما يف بريطانيا فقد تضاعف عدد املنحرفني يف الفرتة "، خاصة فيما يتعلق باالحنرافات داخل األسرة أو املدرسة

نية إىل وضع األحداث يف مما دفع باجلهات املع، مرة 05سبعة عشرة  2111إىل 0110املمتدة ما بني سنة
الذي ينص على عدم إىل إرساهلا إىل ، اخلاص بالطفولة واملراهقة 0111متجاوزة بذلك تشريع ، سجون الكبار

حدث سنة  0111إذ أدخل إىل هذه األماكن ، أو مؤسسات إعادة الرتبية، أحياء القصر يف السجون
وتبقى السمة املميزة ، (.0) "أرسلوا إىل مراكز إعادة الرتبية 2021و أرسلوا إىل مركز احلجز .151و 0112

بل تعدته عند ، الحنراف األحداث يف اجملتمعات الغربية هي استهالك املخدرات بشكل مثري لدى األحداث
الفرنسية وحدها ما  "نيس"بلغت احلاالت املخدرة حىت املوت يف مدينة  0111ففي سنة ، البعض إىل اإلدمان

، حدث من اجلنسني 112ويف باريس تويف بسبب املخدرات املؤدية إىل املوت حنو، حالة 1111و 111.بني 
ال تقل درجة االهتمام بالطفولة املنحرفة عنها يف اجملتمعات الغربية وإن اختلفت ، ويف الدول العربية
فال ، جمموع السكان من %22فإذا كانت نسبة الشباب يف اجملتمع العريب متثل أكثر من"اإلمكانيات املادية 



 فريوز زرارقة                                                                                  األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق       
 

 
 296                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

وما يعرتض تنشئته من خلل تنعكس ، ألن حدث اليوم هو رجل الغد، شك أن األمر يصبح يف غاية اخلطورة
 . 01"آثاره على مستقبله ومستقبل جمتمعه

أما اجلزائر فقد اهتمت بعد االستقالل مبوضوع األحداث وأنشأت أقساما خاصة باحملاكم املكلفة بالنظر يف 
، لذلك نص قانون اإلجراءات اجلزائية، وفقا إلجراءات تأخذ بعني االعتبار شخصية احلدث، األحداثقضايا 

وميكن أيضا ، سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب 00على أنه ال ميكن أن يتخذ يف حق احلدث الذي مل يبلغ 
 02"ةسنة من عمره يف مؤسسة للتهذيب والرتبية اإلصالحي .0وضع احلدث الذي تعدى 

وبعد األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية احلادة اليت واجهها يف العشرية ، ويف اجملتمع اجلزائري املعاصر
أمهها ظهور وانتشار ظاهرة العنف ، فقد أدى ذلك إىل انتشار جمموعة من املظاهر السلوكية االحنرافية، املاضية

واالختالس والرشوة واالحنرافات األخالقية وغريها ، اإلرهاباالجتماعي والسياسي أو كما يطلق عليه اسم 
اليت أدخلت البالد يف دوامة من الفوضى وعدم االستقرار وجرفت معها أطفال ، من السلوكات االحنرافية

حيث جندهم يتاجرون باملخدرات وميارسون ، مراهقني مل يدركوا بعد نواتج أفعاهلم أو اهلدف من قيامهم هبا
وهذا كله قد يرجع الفتقادهم للضوابط والقيم ، ويف أماكن أخرى، ف داخل أسرهم أو يف املدارسأعمال العن
النعدام الرقابة األسرية واالجتماعية وعدم متابعتهم نفسيا واجتماعيا اليت تردعهم جملرد التفكري أو و  االجتماعية

 القيام بالفعل.
، ن بيئة الفرد وحميطه االجتماعي الذي يعيش ويتفاعل فيهال جيب أن يتم مبعزل ع، إن تفسري السلوك االحنرايف

كذلك فاإلنسان الفرد ،  تشكله حسب ما ميليه الواقع االجتماعيو  فاإلنسان ابن بيئته فهي اليت تطبعه بطابعها
 له شخصيته املستقلة عن اآلخرين وهو مسؤول عن تصرفاته وأفعاله مادام ال يعاين من أمراض عقلية.

وإمهال ، أن ظاهرة االحنراف ال ميكن تفسريها أو إرجاعها إىل عامل واحد منفرد من العواملو ميكن القول 
العوامل األخرى فال ميكننا القول بأن العامل البيولوجي الوراثي وحده هو سبب رئيسي يف ارتكاب السلوك 

اك عملية اكتساب لبعض فحتما هن، فالفرد يعيش يف جمتمع يؤثر ويتأثر به، االحنرايف دون غريه من العوامل
فإنه أيضا مبثابة احلاكم الذي يقوم بإصدار األوامر ، وكون أن اإلنسان له عقل يفكر به، السلوكات االحنرافية

وال ميكننا أن ننسى ما للجانب الثقايف ، ومنه على القيام بالسلوك أو عدم القيام به، ألعضاء اجلسم
اط السلوك وذلك مبا حيويه من عادات وتقاليد وأعراف واالجتماعي من أمهية يف تكوين الشخصية وأمن

 اجتماعية.
ونقصد بالعوامل هنا العوامل االجتماعية والنفسية والبيولوجية ، ومنه فإن العوامل كلها تتكامل فيما بينها

ون فال ميكننا االعتماد على عامل د، واالقتصادية وتؤثر على سلوك الفرد من الناحية السلبية أو اإلجيابية
بل جيب االعتماد عليها كلها وجمتمعة إذا أردنا تقدمي تفسريات حقيقة وعلمية عن أسباب إقدام ، اآلخر

كما ينبغي للتشريع القضائي أن ،  ترفضها األسرة واجملتمع، بعض املراهقني على سلوكات وتصرفات احنرافية
وبطبيعة احلال ال ، يف خطر االحنراف يأخذ بعني االعتبار كل الظروف واألوضاع احمليطة باحلدث قبل الوقوع
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ميكننا يف هذا اجملال سوى القول أن الشريعة اإلسالمية بنظرهتا الشمولية واملتكاملة يف حماولة استأصال ظاهرة 
قد ، االحنراف واجلرمية من جذورها  من خالل النواهي والتحذيرات اليت حددها اهلل عز وجل يف القرآن الكرمي

إىل جانب تقدمي احللول الناجعة والعالج الشايف ، وشامال عن أسباب ظاهرة االحنراف قدمت تفسريا دقيقا
 من هذه املشكلة.

 اإلطار الميداني -5
سؤاال موزعة على مخسة  11لقد مت تصميم إستبانة مشلت على جمموعة من األسئلة تصل إىل  :أداة الدراسة

 :حماور وهي كما يلي
 .10 إىل رقم 10 احملور األول ويتعلق بالبيانات الشخصية وقد مشل على األسئلة من رقم -
أثرها احنراف احلدث وتشمل على األسئلة من رقم و  احملور الثاين ويهدف إىل الوقوف على العالقات األسرية -
 .2.إىل رقم  1
إىل رقم  2.وقد مشل على األسئلة من رقم احملور الثالث ويتعلق بأثر مرحلة املراهقة على احنراف األحداث  -

25. 
 ..5إىل  20احملور الرابع وقد عاجل عالقة الوضع االقتصادي باحنراف احلدث وقد ضم األسئلة من رقم  -
وقد ضم األسئلة ، احملور اخلامس وقد اهتم بالتعرف على عالقة املستوى التعليمي والثقايف باحنراف احلدث -

 . 11إىل  51من رقم 
 صدق وثبات األداة -5

مت التحقق من مدى صدقها عن طريق عرضها على عدد من ، بعد أن مت تصميم اإلستبانة بصورهتا األولية
وكذلك متت استشارة بعض ، األساتذة املشتغلني بعلم النفس وعلم االجتماع الستشارهتم يف صحتها

وزيادة حتديده ووضوحه ومت فعال ، املفردات وذلك لتنقية املعىن الذي حتمله هذه، املختصني يف رعاية األحداث
حبيث أصبحت واضحة وحمددة املعىن وقصرية تعرب كل منها عن فكرة واحدة ال لبس فيها ، تنقيحها وتصويبها

وحسبت درجة الثقة يف االستمارة من إجياد النسبة بني عدد مجيع األسئلة املتعادلة اليت أجاب ، وال غموض
 :حيث أن، موحدة وعدد األسئلة املتعادلة يف االستمارة كلهاعليها املبحوثون إجابات 

 عدد األسئلة املتعادلة ذات اإلجابة املوحدة =نسبة الثقة  
 عدد األسئلة املتعادلة كلها                     

وهي نسبة مقبولة إىل حد كبري وتدل على صدق ، 1.02و 1.02ولقد وجدت هذه النسبة مساوية إىل 
 يف نظر الباحثة. االستمارتني

 عينة الدراسة -0
  :فردا وهي تتكون من عينتني 051إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 
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مشل كل األحداث الذين هم يف ، يف احلقيقة أن العينة األوىل هي عبارة عن مسح شامل :العينة التجريبية -
 02فردا ترتاوح أعمارهم بني  14وهي تضم ، سطيفخطر معنوي واملتواجدون مبركز إعادة الرتبية لوالية 

 سنة.00و
تتشكل من تالميذ ثانوية عمر حرايق ، فردا وهي عينة عشوائية منتظمة 001وهي تضم  :العينة الضابطة -

السنة الثانية والثالثة على اعتبار أن أعمارهم ، يف املستويات الثالث أي السنة أوىل ثانوي، وعمار خلويف
سنة وهذا حىت يكون جمال املقارنة العمرية متجانسا وقد مت اختيار مفردات هذه  00و 02تكون حمصورة بني 

العينة بطريقة العدد العشوائي حيث مت تسجيل قائمة أمساء التالميذ الذكور للمستويات الثالث وترقيمها 
 . 051إىل  10ديا من ترقيما متسلسال تصاع

يف حني  ، 051تلميذا من بني  001أي أن عينة الدراسة تتكون من  %02.2وقد مت اختيار العينة بنسبة 
 حدثا. 14تتكون عينة األحداث من

 001=   2.02×  510            النسبة املأخوذة × اجملتمع املدروس  = العينة
                          011                                     011 

أما عن كيفية اختيار إطار العينة فقد مت بطرقة العدد العشوائي وهي الطريقة اليت ضمت قائمة مفصلة بأمساء 
حيث مت حتديد مسافة  051إىل  0تالميذ الثانويتان وهذه األمساء رقمت ترقيما متسلسال تصاعديا من 

 :االختيار على النحو التايل
 0=510/001    حجم اجملتمع املدروس

 حجم العينة   
 .فردا وهي تتكون من عينتني رئيسيتني 051إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 

 منهج الدراسة -1
يف هذه ، و تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التجريبية اليت حتاول تشخيص واقع معني أو ظاهرة ما

الدراسة يهدف املنهج الوصفي إىل حتديد وفهم بعض مظاهر املشكالت األسرية وحالة عدم االستقرار بني 
وجلمع احلقائق ، والتحاق أحد أبنائها مبركز إعادة الرتبية بسبب احنرافه عن القوانني االجتماعية، أفرادها

واليت تتمثل يف ، ريات بصدد الظاهرة املدروسةوحتليلها وتفسريها واستخالص دالالهتا وإصدار اقرتاحات وتفس
حىت تسهل  استخدام المنهج التجريبيووفقا ألهداف البحث مت ، عالقة األسرة باحنراف أبنائها املراهقني

الطريقة وحماولة استخدام ، عملية اكتشاف العوامل املتسببة يف االحنراف بني اجملموعتني التجريبية والضابطة
، رب من الطرق املستخدمة يف العلوم االجتماعية وخاصة يف إطار استخدامات املنهج التجرييباليت تعت المقارنة

حىن ، ذلك أنه ويف هذه الدراسة ينبغي إجراء بعض املقارنات بني متغريات اجملموعتني الضابطة والتجريبية
انت الباحثة ببعض كما استع،  نتمكن من الكشف عن العوامل املسببة لظاهرة احنراف األحداث املراهقني

 املقابلة احلرة واالستمارة. ، ومن األدوات املستخدمة جند املالحظة البسيطة، األساليب اإلحصائية
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 تحليل النتائج ومناقشتها -01
فسوف يتم تناول ، حيث أن هذه الدراسة هي حماولة اإلجابة عن التساؤالت اليت طرحت يف مقدمة الدراسة

 :وذلك على النحو التايل، من نتائج طبقا لرتتيب حماور االستمارةما أسفرت عنه هذه الدراسة 
 العالقات األسرية وانحراف الحدث المراهق -0

 يبني ما إذا كان الوالدان على قيد احلياة :10جدول رقم 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة اإلجابة

 األم األب األم األب
 % ع % ع % ع % ع

 100 64 94 60 11 011 97 011 نعم
 - - 16 14 10 10 .1 11 ال

 100 64 100 64 100 110 100 110 اجملموع

تشري األرقام اإلحصائية إىل أن معظم وحدات العينة التجريبية والديها على قيد احلياة حيث مل نسجل سوى 
، من مشكل اليتم وهذا يدعونا إىل القول أن معظم األحداث ال يعانون، أربعة حاالت تفتقد إىل الوالد

مما جيعلنا نقول أنه هناك عوامل أخرى ، حيث تعد األم املصدر الرئيسي للحب والرعاية، وخاصة اليتم األموي
من التالميذ  %.1إال فبماذا نفسر وجود ، و غري فقدان الوالدين هي اليت دفعت باألحداث إىل االحنراف

ة للعينة التجريبية اليت فقدت الوالد ومل نسجل أية حالة بالنسب %1مقابل ، للوالدة %10يفتقدون إىل الوالد و
 بالنسبة لألم. 

 
 
 
  العالقة بين الوالدين واألبناء -

 يبني ما إذا كان الوالدين يعيشان معا أم مطلقني :12جدول رقم
اجملموعة  داللة الفروق

 التجريبية
 اإلجابة اجملموعة الضابطة

1... 

 ع % ع %
 معا يعيشان 103 94 52 81
 مطلقان 17 16 12 19
 اجملموع 110 100 64 100

ويعترب هذا النوع من العالقة من أهم العالقات ، النظام الزواجي هو كل عالقة حتدث بني رجل وامرأة
أسرة مستقرة هادئة أم أسرة متصدعة ومهددة ، ذلك أنه على أساسه يتحدد وضع األسرة، االجتماعية

أدى ذلك إىل جو ، العالقة بني الوالدان يسودها احلب والتفاهم واالنسجام والتعاونفإذا كانت ، بالتفكك
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بينما تؤدي اخلالفات الزوجية والشجار الدائم بني ، أسري يساعد على منو شخصية الطفل منوا متزنا سويا
وكاته وخاصة الطالق إىل تنشئة الطفل تنشئة غري سوية ومنو نفسي غري سليم ينعكس على سل، الزوجني

لذلك تعد احلالة االجتماعية من أهم العوامل املساعدة على االستقرار النفسي ، وشخصيته يف مرحلة املراهقة
من وحدات العينة الضابطة يعيشون مع  %11وما تبني من خالل الدراسة امليدانية أن ، واالجتماعي لألبناء

الوضعية اليت يكون فيها األولياء معا تساعد ذلك أن ، من وحدات العينة التجريبية %00مقابل ، الوالدين
يف حني ، بالتأكيد على املشاركة يف تربية األبناء ومتابعتهم يف املدرسة والبيت ويف الشارع ولو بالشيء القليل

 من وحدات العينة الضابطة. %1يف مقابل ، منهم يعانون من حالة الطالق %01جند أن نسبة 
ودرجة حرية  1.10عند مستوى معنوية ، ...1ربع الذي وجد مساويا إىل وباستخدام معامل االرتباط كا م

 تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني. (0)
ويظهر ذلك ، وتلعب العالقات اجليدة بني الوالدين دورا كبري يف خلق االستقرار النفسي العاطفي بني األبناء

ونعين هبا مشاركة الطرفني يف كل ما خيص شؤون البيت من رعاية ، على وجه التحديد يف املشاركة الزوجية
 إىل غريها من األمور.، وحب ومتابعة وإنفاق

وقد تبني فيما خيص هذا اجلانب أن معظم آباء اجملموعة التجريبية ال يشركون زوجاهتم يف قراراهتم بنسبة 
منهم ليست هلم دراية هبذا  %10أن و  وقد يكون ذلك يف احلاالت اخلاصة اليت قد متر هبا األسرة، 11%

كما يؤكد ،  وهذا قد يدل على أن احلدث ال يهتم مبا جيري يف حميط أسرته وال يأبه بالعالقات األسرية، اجملال
وهو ما يدعونا إىل القول ، أو لتسلط األب، عدم وجود تفاهم قوي داخل أسر األحداث وخاصة بني الوالدان

اجلو األسري املشحون بالصراعات والشجارات مما يدفع باالبن إىل قضاء أن سبب االحنراف قد يعود إىل 
حيث تلعب هذه األخرية دورا كبريا يف ضبط وهتذيب ، وإىل توتر العالقات األسرية، معظم وقته خارج املنزل

منهم يشركون  %02يف حني أن ، منهم يشركوهنم أحيانا %01وأن ، خاصة يف مرحلة املراهقة، سلوك االبن
من وحدات اجملموعة الضابطة يشرك اآلباء زوجاهتم يف %.1يف مقابل ذلك جند أن، جاهتم يف قراراهتمزو 

وأن ، وهذا يدل على درجة التفاهم واملشاركة يف احلياة الزوجية اليومية بني الزوجني، أحيانا %22و، قراراهتم
فقط ال  %10يف حني أن ، حني آلخروهذا قد يرجع إىل توتر العالقة بني الزوجني من ، ال يشركوهنن 00%

 يعلم ما إذا كان الوالد يشرك األم يف قرارته أم ال.
 بين الوالدان واإلخوة  العالقة -

وحدات اجملموعة الضابطة ليست لديها مشاكل مع أفراد  أن أغلب، وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية
وهذا ، مع اإلخوة %51مع األم و %15من التالميذ عالقتهم جيدة مع األب و %.2حيث سجلنا ، األسرة

 %.و منهم عالقتهم عادية مع األب %1.وأن ، االنسجام املوجود يف حميط األسرةو  يدل على مدى الرتابط
وقد يرجع ذلك إىل ، مع اإلخوة %2منهم عالقتهم سيئة مع الوالدين و %00وأن ، مع اإلخوة %01مع األم 
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الت الطالق أو لوجود بعض املشاكل األسرية من حني إىل آخر أو إىل معاملة أو تدخل بعض األطراف حا
 يف تربية األبناء.

وعلى العموم ميكن القول أن العالقة بني وحدات اجملموعة الضابطة وأفراد األسرة هي عالقة جيدة إىل حد 
مما قد يشجعه على ، واالستقرار العاطفي للتلميذوهذا ينعكس بطبيعة احلال على احلالة النفسية ، بعيد

 %22ويف مقابل ذلك جند أن ، اإلنصات وإتباع النصائح سواء على املستوى الدراسي أو الرتبوي واألخالقي
منهم عالقتهم عادية  %12وأن ، مع اإلخوة %..مع األم و %22من األحداث عالقتهم سيئة مع األب 

من األحداث عالقتهم جيدة مع  %.يف حني مل نسجل سوى ، اإلخوةمع  %21مع األم و %51، مع األب
  مع اإلخوة وهي نسب ضئيلة جدا مقارنة مع اجملموعة الضابطة %0، ومع األم %0األب و

وباستخدام معامل التوافق تبني أن هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني حيث أن توافق 
  واجلدول التايل يبني ذلك.، 1.12اجملموعتني ال يتعدى 

 ن واإلخوةاالوالدو  يبني العالقة بني وحدات اجملموعتني :.1جدول رقم
معامل 
 التوافق

نوع  اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 األب % األم % اإلخوة % األب % األم % اإلخوة % العالقة

1.12 

 جيدة 20 .2 011 15 05 51 12 .1 12 10 12 10
 عادية 2. 1. .1 .1 00 01 22 12 12 51 0. 21
 سيئة 01 00 11 11 12 12 .. 22 01 22 20 ..

 اجملموع 11 011 .01 011 001 011 11 011 11 011 11 011

 معاملة الوالدين ألبنائهم -
، قاسية معاملةأبنائهم من أولياء اجملموعة التجريبية يعاملون  %0.أوضحت بيانات الدراسة امليدانية أن و قد 

يف ، ال يهتمون بأبنائهم %02يف حني سجلت نسبة ، لينة %15و جيدة %19، معاملتهم عادية %1.و
معاملة  %12، من أولياء اجملموعة الضابطة يعاملون أبناءهم معاملة عادية %5.مقابل ذلك جند أن نسبة 

انتشارا لدى أولياء اجملموعة أي أن أساليب الرتبية اخلاطئة أكثر ، معاملة جيدة %1.و، لينة %22، قاسية
حيث يتضح أن أولياء اجملموعة التجريبية يفتقدون إىل أساليب ، التجريبية مقارنة مع أولياء اجملموعة الضابطة

ذلك أن ، وعدم فهم حالتهم النفسية ومطالبهم االجتماعية، الرتبية الصحيحة يف معاملة أبنائهم املراهقني
إال أنه يصطدم بتلك املعاملة القاسية وعدم ، إىل مرحلة الرجولة راز ذاته والقفزالطفل يف هذه املرحلة حياول إب

 واالنتقام منهم من خالل السقوط يف، الشيء الذي قد يدفعه إىل التمرد على سلطة األب أو األم، االهتمام
 عامل االحنراف. 

اجملموعتني واجلدول التايل يبني  وباستخدام معامل التوافق تبني وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني
 ذلك.     
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 يبني معاملة الوالدين ألبنائهم :11جدول رقم 
معامل 
 التوافق

اجملموعة 
 التجريبية

 اإلجابة اجملموعة الضابطة

 
1.22 

 ع % ع %
 عادية 82 37 43 34
 قاسية 14 12 48 38
 لينة 56 25 19 17
 جيدة 80 36 12 19

 عدم االهتمام  11 1.44 15 12
 اجملموع 223 100 127 100

 ؟يبني ما إذا كانت تقع شجارات داخل البيت ومع من كانت تقع :12جدول رقم 
  

 اإلجابة
اجملموعة  اجملموعة الضابطة

 التجريبية
 معامل التوافق

 % ع % ع

 .010.5 ²كا  1.51
 12 10 01 02 نعم
 12 .1 01 12 ال

 011 11 011 001 اجملموع

حيث ، من خالل الدراسة امليدانية أن هناك شجارات دائمة داخل أسر اجملموعة التجريبيةو  وقد اتضح
حيث تتسم بالتوتر ، وهذه النسبة تعكس طبيعة العالقات السائدة بني أفراد األسرة، %12سجلت نسبة 

الضابطة اليت تعاين من من أسر اجملموعة  %01يف مقابل ، وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي لألبناء
بالنسبة  %01يف مقابل  %21 بنسبةوتكثر الشجارات بني الوالدان بالنسبة للمجموعة التجريبية ، الشجارات

وقد يرجع ، بينما تكثر الشجارات داخل أسر اجملموعة الضابطة بني الوالدان واإلخوة، للمجموعة الضابطة
وتقل ، لتصرفات وسلوكات األبناء خاصة فيما خيص املسار الدراسي ذلك إىل املتابعة املستمرة واملراقبة الدائمة

من هذه الشجارات كانت تقع بني  %25و، %21هذه الشجارات عند اجملموعة التجريبية وذلك بنسبة 
 .010.5=وجد أنه  ²لدى اجملموعة التجريبية. وباستخدام كا %02اإلخوة بالنسبة للمجموعة الضابطة و

 .(0)=درجة حرية و (1.110)عند درجة معنوية=، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية
 يبني سبب الطالق :26جدول رقم

 اإلجابة
اجملموعة  اجملموعة الضابطة

 داللة الفروق التجريبية
 % ع % ع

 22 .1 01 10 تسلط األب

2.50 
 10 10 - - تسلط األم
 .. 11 52 12 بينهماالشجار الدائم 

 .. 11 01 10 إدمان األب على املسكرات
 011 02 011 15 اجملموع
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و يتضح من خالل اجلدول أن السبب الرئيسي للطالق هو الشجار الدائم بني الوالدان والذي قد يكون 
، الطرف اآلخروعدم قدرة الطرفني على حتمل ظروف وطباع ، السبب الرئيسي فيه هو سوء االختيار الزواجي

مث يأيت ، بالنسبة للمجموعة التجريبية %..بالنسبة للمجموعة الضابطة و %.5 حيث سجلت أعلى نسبة
وما ينجر عنه من مشكالت نتيجة عدم إدراك املتعاطي ألفعاله ، السبب الثاين وهو تناول األب املسكرات

 على الزوجة واألبناء خاصة من الناحية النفسية.وتأثريها ، وأقواله واحلالة اليت يكون عليها وهو يف حالة سكر
وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية أن احلدث وبعد طالق األب أو الوفاة أصبح يتمتع حبرية أكثر وتتمثل 

ويف اختيار ، هذه احلرية على وجه اخلصوص يف الدخول واخلروج من البيت دون مراقبة من طرف األهل
إىل جانب احلرية ، يشجعونه على عصيان األهل والتمرد على سلطة من يقيم معهم الذين غالبا ما، األصدقاء

، وقد يتطلب شراءها القيام بسلوك منحرف، يف ارتداء املالبس اليت يفضلها واليت غالبا ما تكون باهضة الثمن
ببعض  لدرجة أن يقوم، جيعله يسرف يف استخدام هذه احلرية، إن عدم مراقبة االبن من طرف من يكفله

وخاصة منها االعتداء ، واجملتمع بصفة عامة، قد هتدد مسعة أسرته، السلوكات االحنرافية غري املقبولة اجتماعيا
 والسرقة والسطو على ممتلكات الغري للحصول على الغرض. 

 %.5وأن ، من آباء اجملموعة يتناولون املسكرات %25و قد اتضح من خالل بيانات الدراسة امليدانية أن 
 من آباء اجملموعة الضابطة ال يتناولون املسكرات. %10يف مقابل ، منهم ال يتناولون

وهي تعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني عند  22.11= وجد أن قيمته ²وباستخدام كا
 .(1.110) وبدرجات حرية (0) مستوى

 
 ؟يبني ما إذا كان الوالد يتناول املسكرات :27جدول رقم 

 اإلجابة
 داللة الفروق اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 % ع % ع

22.11 
 25 05 12 12 نعم
 .5 15 10 010 ال

 011 11 011 001 اجملموع

حيث ، ومن أهم األسباب اليت تولد حاالت نفسية متوترة جند الشجار داخل املنزل وخاصة بني الوالدين
من وحدات اجملموعة التجريبية كانوا يشعرون بالقلق والتوتر عندما   %21أن  10اتضح من خالل اجلدول 

كانت حتدث شجارات داخل األسرة وهذا ما قد جيعل احلدث يهرب من البيت وقد يلجأ إىل األقارب أو 
 األصدقاء أين جيد مطلق احلرية للقيام بالسلوكات اليت قد تتناىف وقواعد وضوابط اجملتمع.

من وحدات اجملموعة الضابطة تعاين من القلق والتوتر عندما حيدث الشجار داخل  %21يف مقابل ذلك جند 
وهذا ما قد ينعكس على املستوى التحصيلي للتالميذ والقيام ببعض التصرفات غري الرتبوية داخل ، األسرة
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إىل  منهم %01بينما يلجأ، منهم يشعرون بالضجر واالنزعاج %20كما أن ،  املؤسسة التعليمية أو خارجها
منهم ال يهتمون مبا حيدث من شجارات  %02يف حني ، االنطواء وحماولة اهلروب من اجلو األسري املتوتر

من وحدات اجملموعة التجريبية ال  %21يف مقابل ذلك جند أن ، داخل أسرهم ويفضلون االهتمام بدراستهم
ن هؤالء األحداث ال يقضون وهذا قد يدعونا إىل القول أ، يهتمون مبا حيدث من شجارات داخل األسرة

 لذلك ليسوا على دراية مبا حيدث. ، معظم أوقاهتم يف البيت
 الحدث داخل األسرة وخارجهاتأثير مرحلة المراهقة على سلوك  -2

 ؟كيف تشعر عندما حيدث شجار داخل األسرة  :28جدول رقم 

اجملموعة  اجملموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 02 01 20 .2 الضجر واالنزعاج

1..2 
 11 0. 21 22 القلق والتوتر

 12 .1 01 21 االنطواء
 21 .0 02 02 ال هتتم لألمر

 011 11 011 001 اجملموع

 %12حيث جند أن ، إن طبيعة املعاملة تتحدد بناءا على السلوك الصادر من األشخاص الذين نتفاعل معهم
هذا قد ، و التجريبية يعاملون معاملة ختتلف عن معاملة زمالئهم داخل األقسام الدراسيةمن وحدات اجملموعة 

مما جعل األستاذ يعاملهم معاملة خمتلفة عن ، يرجع إىل السلوكات غري الرتبوية اليت تصدر منهم داخل القسم
تفاهم بني التلميذ كما أن عدم االهتمام بالدرس قد يكون السبب الرئيسي يف وقوع سوء ال،  بقية زمالئهم

 ومنه حدوث الفوضى داخل القسم أو بعض املشاحنات الكالمية.، واألستاذ
وقد ، من وحدات اجملموعة الضابطة تعتقد أهنا تعامل معاملة خمتلفة عن اآلخرين %.0يف مقابل ذلك جند أن 

 ناء الدرس.وعدم االهتمام بالدراسة وإزعاج الزمالء أث، يرجع ذلك إىل سوء السلوك داخل القسم
إن معطيات الدراسة امليدانية تبني أن ملرحلة املراهقة وتغرياهتا الفيزيولوجية والنفسية ومع قيام املراهق بسلوكات 

ما هي إال نتاج لصراع داخلي ناجم عن ، وعدم احرتام األستاذ أو الزمالء، منافية لعرف املؤسسة التعليمية
سواء  ، والتخلص من أي سلطة تتحكم يف سلوكاته، عن اآلخرينعقدة إبراز الذات وحب التميز واالختالف 

 كانت السلطة األسرية أو املدرسية.
 02 عن املدرسة بكثرة عند فئة املراهقني وخاصة منهم من يكون سنه يرتاوح ما بني مشكلة التغيبوتنتشر 

وذلك حىت ، البيتوالتغيب عن املدرسة هو قضاء ساعات الدراسة خارج املدرسة وكذلك خارج ، سنة 05و
 هتدد مسار التلميذ الدراسي.، وإذا تكررت هذه الظاهرة كثريا تصبح مشكلة خطرية، ينتهي الدوام

ويف حقيقة األمر أن التغيب غري املربر عن املدرسة وخاصة يف مرحلة حساسة وهامة كمرحلة التعليم الثانوي  
ألف 211ففي نيويورك مثال يوجد أكثر من "أصبحت من أكرب املشكالت اليت توليها الدول أمهية كربى 
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طالب تغيبوا بسبب املرض  1111منهم ، مليون طالب يتغيبون عن املدرسة يوميا 010مدرسة هبا أكثر من 
 01"والباقون كانت غياباهتم غري مربرة ونسبة كبرية منهم توقفوا هنائيا عن الذهاب إىل املدرسة

أن معظم وحدات اجملموعة ، وقد اتضح من خالل الدراسة امليدانية وعن مسألة التغيب العمدي عن املدرسة
يف مقابل ، من جمموع وحدات هذه اجملموعة %01حيث مت تسجيل ، الضابطة ال يتغيبون كثريا عن الدراسة

من  %11مقابل ، تغيبوا عن املدرسة أكثر من ثالث مرات %11منهم ، بيةمن وحدات اجملموعة التجري %.0
وهذا يدل على عدم االنضباط ، وحدات اجملموعة الضابطة الذين تغيبوا عن املدرسة أكثر من ثالث مرات

واالبتعاد عن القيم ، مما جعلهم ينساقون وراء عامل االحنراف، واالنتظام يف الدراسة بالنسبة لألحداث
إن تغيب التلميذ يف هذه احلالة ليس ، وهو ما يفسر تواجدهم داخل مراكز إعادة الرتبية، والضوابط اجملتمعية

 بقدر ما هو اخلوف من توبيخ األولياء.  ، ناتج عن النفور من الدراسة
تبني أنه توجد فروق ، (1.01) ومستوى معنوية (.) عند درجة حرية5.21الذي وجد مساويا  ²وباستخدام كا

 ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني فيما خيص عدد مرات التغيب. 
 
 
 
 
   

 .؟هل تتغيب عن املدرسة :29جدول رقم

 % ع % ع داللة الفروق اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة اإلجابة
 .0 .2 01 00 نعم

 05 00 11 11 ال 12.21
 011 11 011 001 اجملموع

 هناك عالقة بين الوضع االقتصادي لألسرة والسلوك االنحرافي للحدث المراهق -1
 يبني نوع السكن الذي يعيش فيه وحدات الدراسة. :32جدول رقم 

اجملموعة  اجملموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 21 2. 11 50 شقة يف عمارة

 5. 21 02 .0 بيت عادي 21.25
 .1 12 21 21 فيال

 011 11 011 001 اجملموع
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منهم  %5.وأن ، من وحدات العينة التجريبية يسكنون يف شقق %21أوضحت بيانات اجلدول أعاله أن 
من  %11يف مقابل ذلك جند أن ، يف سكن من نوع فيال %.1يف حني يسكن ، يسكنون يف بيوت عادية

منهم يف  %02بينما يسكن ، منهم يسكنون يف فيال %21و، وحدات العينة الضابطة يسكنون يف شقق
والذي هو يف عمومه ، بيوت عادية وهذا اجلدول يعكس املستوى االجتماعي واالقتصادي للمجتمع اجلزائري

وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية ، 21.25الذي وجد أنه يساوي  ²حيث وباستخدام كا، متوسط
 .(2) وبدرجة حرية1.110وذلك عند مستوى معنوية ، ع السكنفيما يتعلق بنو ، بني اجملموعتني

، أفراد 10من وحدات العينة التجريبية يبلغ عدد أفراد أسرها  %0.وفيما يتعلق بعدد أفراد األسرة فقد تبني أن 
 .10من وحدات اجملموعة الضابطة يبلغ عدد أفرادها  %20وأن 

أفراد كما يتضح من خالل  10خيص عدد أفراد األسرة بوقد مت إجياد املتوسط احلسايب للمجموعتني فيما 
حيث سجلت أعلى النسب يف الفئة احملصورة ، جدول الفروقات فإن اجملموعتني متقاربتني يف عدد أفراد األسرة

 (2)وهو يعين عدم وجود فروق بني اجملموعتني عند درجة حرية  1.21=²حيث أن كا، أفراد 01و 5بني 
 (1.21) ومستوى معنوية

وميكن القول من خالل هذه البيانات أن عدد أفراد األسرة ال ميثل عامال مؤثرا وحامسا يف احنراف األبناء   
 بدليل تقارب اجملموعتني يف عدد أفراد وهو حال األسرة اجلزائرية على العموم.

 
 

 يبني مهنة آباء وحدات الدراسة. :33جدول رقم 

اجملموعة  اجملموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 01 11 0. 12 موظف

.1.02 

 - - 00 02 معلم
 11 12 21 2. مهن حرة
 - - .1 .1 طبيب
 12 .1 11 12 متقاعد
 11 11 .0 01 متوىف
 11 11 12 12 مل يبني
 011 11 011 001 اجملموع

وذلك ، أن أغلب آباء وحدات اجملوعة التجريبية ميارسون أعماال حرة 51يالحظ من خالل اجلدول رقم 
من  %21مقابل ، ويدخل ضمن هذه املهنة امليكانيكي والتاجر والبائع املتجول واحلريف...إخل، %11بنسبة 

 آباء وحدات اجملموعة الضابطة من ميارس هذه املهنة.
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بالنسبة للمجموعة  %01مقابل ، بالنسبة آلباء اجملموعة الضابطة %0.بينما بلغت نسبة من يعمل موظفا 
ومستوى  (1) عند درجة حرية 1.02.الذي وجد مساويا إىل  ²وباستخدام معامل االرتباط كا، التجريبية

 .تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني فيما خيص املهنة، (1.110) معنوية
أيضا من خالل هذا اجلدول هو عدم وجود أية حالة من وحدات اجملموعة التجريبية من وما ميكن مالحظته 

وهو ما قد يعرب عن املستوى التعليمي والثقايف لألب وما قد يقدمه من ، ميارس والدها مهنة التعليم أو الطب
 أساليب صحيحة للرتبية والتوجيه واإلرشاد. 
إذا كان الوالد صاحب جتارة ، ا يف حتقيق مكانة اجتماعية مرموقةإن ممارسة املهن احلرة قد يكون عامال مهم

وقد يكون سببا يف أن يكون األبناء عرضة خلطر الوقوع يف املفاسد خاصة تعاطي أو ، ورأس مال مهيمن
يف حني أن أكثر من ميارس هذه املهنة يكون دخله منخفضا وال حيقق له كل ، املتاجرة باملخدرات واملمنوعات

                               مما قد يدفع باألبناء للبحث عن مصادر أخرى للحصول على املال. ، احلياة االجتماعية متطلبات
 يبني الدخل الشهري باآلالف لعائالت اجملموعتني. :32جدول رقم 

 % ع % ع داللة الفروق اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة اإلجابة
1 - 01 - - 11 01 

22.11 

00- 02 22 21 21 .0 
01- 21 10 11 01 .1 
20- 22 2. 20 10 02 
 11 11 02 05 فأكثر -22

 011 11 011 001 اجملموع

، اعتمدنا يف قياس املستوى املعيشي أو االقتصادي لألسرة على الدخل الشهري للعائلة مقدرا باآلالف
حيث ، أو األم أو أي شخص آخر يكفل األسرة والدخل الشهري هو دخل رب العائلة سواء كان األب

ألف دينار بالنسبة للمجموعة  21و 01سجلت الدراسة امليدانية أن أعلى نسبة من الدخل حمصورة بني 
 ألف دينار بالنسبة للمجموعة التجريبية. 02و 00وبني ، الضابطة

ملتوسط احلسايب للدخل مت حساب ا، وإلعطاء صورة حامسة عن مستوى الدخل عند أسر كال اجملموعتني
ألف عند  02و 00بينما يرتاوح بني ، ألف دينار عند اجملموعة الضابطة 21و 01حيث يرتاوح بني ، الشهري

 اجملموعة التجريبية.
عند ، تبني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني فيما خيص الدخل الشهري ²وباستخدام كا

 . (1.110) ومستوى معنوية (1) درجة حرية
من وحدات اجملموعة التجريبية صرحت بأن الدخل ال يكفي يف  %52ومن خالل الدراسة امليدانية تبني أن 

وهذا يدل على أن أسر اجملموعة التجريبية ، من وحدات اجملموعة الضابطة %01مقابل ، تلبية حاجات األسرة
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 15إذا علمنا أن متوسط عدد أفراد األسرة هو تعاين من الناحية االقتصادية من تدين املستوى املعيشي خاصة 
 .نقص وعدم كفاية الدخل الشهري كثرة عدد أفراد األسرة  :وهذا يعين، أفراد

وإن  ، من وحدات اجملموعة التجريبية حيصلون على املصروف %21ويتضح من خالل البيانات امليدانية أن 
ومبجرد التصريح باحلصول على ، أحيانا وإمنا، منهم أجابوا بأن هذا املصروف ليس دائما %22كان 

من وحدات  %21بينما ال يتحصل النصف اآلخر أي ، فهذا يعين أن احلدث كان لديه املال، املصروف
وهذا قد يرجع إىل عدم كفاية الدخل الشهري لألسرة وكثرة ، اجملموعة التجريبية على املصروف اليومي متاما

من وحدات اجملموعة الضابطة حيصلون على  %11قابل ذلك جند أن يف م، عدد أفرادها وحاجاهتم املختلفة
منهم حيصلون عليه أحيانا بينما بلغت نسبة من ال حيصلون على املصروف  %11أن و  املصروف اليومي

فقد يكون يف ، إن جمرد منح املصروف اليومي ال يعرب عن كفايته يف إشباع حاجات املراهق ، %25اليومي 
وهذا ما سوف يبينه اجلدول التايل من الوحدات اليت أجابت بأهنا تأخذ املصروف يوميا ، نظره غري كاف

 وأحيانا.
ال يكفيها املصروف من وحدات  %.2حيث سجلت نسبة ، والغالبية اإلحصائية تؤكد عدم كفاية املصروف

ت العينة من وحدا %01يف مقابل ذلك جند أن ، يكفيها هذا املصروف %15بينما ، اجملموعة الضابطة
 يكفيها. %00التجريبية ال يكفيها املصروف وأن 

وخاصة يف مرحلة املراهقة اليت ، قد يدفع بالفرد، إن عدم احلصول على املصروف اليومي وكذلك عدم كفايته
أو يف حتقيق املكانة االجتماعية إىل احلصول ، تتميز باالندفاع وحب التميز سواء يف املظهر اخلارجي كاللباس

 . (طريق غري مشروع)أو عن طريق السرقة ، (طريق مشروع)على املال عن طريق العمل 
 

 ؟يبني كيفية حصول وحدات الدراسة على املال :31جدول رقم 

 اجملموعة  اإلجابة
 الضابطة

اجملموعة 
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 22 00 11 01 املصروف اليومي

02.11 

 11 .. 11 10 أخذ املال من البيت دون علم األهل
 12 11 - - أخذ املال من اجلريان دون علمهم
 15 11 21 21 االقرتاض من األصدقاء واألقارب

 21 20 11 10 أخذا املال من األصدقاء دون علمهم
 011 02 011 022 اجملموع

أجاب معظم وحدات اجملموعة ، حالة ما مل يكن لديك املصروف وعن سؤال كيف حتصل على املال يف
منهم حيصلون عليه من خالل  %21كما أن ،  أهنم حيصلون عليه من خالل املصروف اليومي %11الضابطة 

 منهم على التوايل يأخذونه من البيت ومن األصدقاء دون علمهم  %11بينما جند أن ، األصدقاء واألقارب
، وضرورة متابعة األهل واملربني ملثل هذه احلاالت، احلالة اليت تشري إىل بداية االحنراف هو ما ينذر خبطورةو
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وإمنا املنحرف هو الشخص الذي خيالف ما تعارف ، ذلك أن املنحرف ليس فقط الشخص املتواجد باملركز
نوا حيصلون على أما وحدات اجملموعة التجريبية فقد كا، عليه اجملتمع وما حدده من ضوابط وقواعد للسلوك

واألخذ من األصدقاء  %11وذلك بنسبة ، (السرقة املنزلية (املال من خالل أخذه من البيت دون علم األهل
وخاصة داخل ، وهذا ما يشري إىل بداية تعود املراهق على أخذ األشياء من اآلخرين، %21دون علمهم بنسبة 

 وهذه مؤشرات لبداية احنرافه، وزمالئه يف الدراسةوبعد تعوده على هذا الفعل ينتقل إىل أصدقائه ، البيت
 هناك عالقة بين المستوى التعليمي والثقافي للوالدين والسلوك االنحرافي للحدث -0

يلعب املستوى الثقايف والتعليمي للوالدين دورا كبريا يف حتديد أساليب الرتبية والتنشئة االجتماعية لألبناء حيث 
أن أغلب أولياء وحدات الدراسة يف كال اجملموعتني لديها مستوى تعليمي أظهرت بيانات هذه الدراسة 

 :واجلدول التايل يبني ذلك، حمدود
 يبني املستوى التعليمي للوالدان بالنسبة للمجموعتني :30جدول رقم

 اإلجابة
 

 األم األب األم األب داللة الفروق اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
 % ع % ع % ع % ع

01.22 

 01 22 22 0. 20 .2 21 20 أمي
 11 11 2. 01 0. 2. 21 20 ابتدائي
 12 .1 01 10 11 10 1. 10 اكمايل
 .1 12 12 12 11 .1 00 21 ثانوي
 - - - - - - .1 .1 جامعي
 011 11 011 11 011 011 011 011 اجملموع

األمية فيما خيص أولياء وحدات اجملموعة ما يالحظ من خالل معطيات هذا اجلدول هو ارتفاع نسبة 
يف حني بلغت نسبة األمية لدى ، %22بـ  واآلباء %01ـ حيث بلغت أعلى نسبة لدى األمهات ب، التجريبية

وهي نسبة منخفضة مقارنة مع وحدات اجملموعة ، بالنسبة لآلباء %20و %21ـ أمهات اجملموعة الضابطة ب
ومل نسجل أية نسبة ، من آباء اجملموعة الضابطة %.1بينما بلغت نسبة من هلم مستوى جامعي ، التجريبية

لتنحصر باقي النتائج بني اإلكمايل الذي سجل أعلى ، فيما خيص املستوى اجلامعي لوالدي اجملموعة التجريبية
 االبتدائي والثانوي. مث، لألمهات واآلباء على التوايل %11و %1.نسبة بالنسبة للعينة الضابطة بنسبة 

 ؟كيف كانت تتصرف والدتك إزاء بعض املسائل اليت هتم األسرة  :02جدول رقم 

اجملموعة  اجملموعة الضابطة اإلجابة
 داللة الفروق التجريبية

 % ع % ع
 11 20 .1 .1 سلبية وغري مبالية

 .. 20 01 20 عادية .1.1
 .2 02 52 51 فعالة وحازمة

 - - 11 15 مل جيب
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 011 11 011 001 اجملموع

سواء ، املالحظ أن املستوى التعليمي والثقايف لألولياء يلعب دورا كبريا يف حتديد وتنظيم أمناط ومناذج السلوك
 %52اتضح أن  11و .1ومن خالل معطيات اجلدولني ، أو اليت يغرساهنا يف أبنائهم، اليت يقوم هبا الوالدان

وتتمثل على وجه اخلصوص يف ، من أمهات اجملموعة الضابطة هن حازمات يف بعض القضايا اليت هتم األسرة
حاالت من اجملموعة الضابطة مل جتب  15وهناك ، عملية الرتبية والتنشئة االجتماعية وضبط سلوكات األبناء

من أمهات اجملموعة التجريبية هن  %11يف مقابل ذلك جند أن ، وذلك بسبب وفاة األم، عن هذا السؤال
 من أمهات اجملموعة الضابطة. %.1مقابل ، سلبيات وغري مباليات يف تربية أبنائهن

وأن ، من آباء اجملموعة الضابطة هم فعالون وحازمون يف تربية أبنائهم وتعديل سلوك أبنائهم %20كما أن 
منهم ال يبالون وسلبيون يف التعامل مع  %10بينما ، منهم يتعاملون مع هذه القضايا بشكل عادي 20%

يف مقابل ذلك جند أن ، وذلك بسبب وفاة األب، منهم مل جييبوا عن هذا السؤال %.0كما أن ،  أبنائهم
النشغاهلم الدائم ، من آباء اجملموعة التجريبية سلبيون وال يبالون بالقضايا واملسائل اليت هتم األسرة 10%

منهم  %0.كما أن ،  دون االهتمام برتبية األبناء ومتابعتهم مدرسيا واجتماعيابشؤون املنزل اخلارجية فقط 
من وحدات  %11ومل جيب عن هذا السؤال ، فعالون وحازمون %10بينما سجلنا ، عاديني يف التعامل معهم

 ال ريب أن اهتمام األب واألم مبختلف التصرفات والسلوكات، اجملموعة التجريبية وذلك بسبب وفاة األب
اليت تصدر عن أبنائهما تسمح هلما مبتابعة ومراقبة احلياة السلوكية لألبناء وما قد يصيبها من حني آلخر من 

 مما يتيح هلما سهولة هتذيبها وضبطها وإعادهتا إىل مساراهتا الصحيحة.، اضطراب أو احنراف
 ؟كيف كان يتصرف والدك إزاء بعض املسائل اليت هتم األسرة  :01جدول رقم 

اجملموعة  اجملموعة الضابطة اإلجابة
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 10 0. 10 11 سليب وغري مبايل

25.50 
 0. 21 20 .2 عادي

 10 12 20 11 فعال وحازم
 11 11 .0 01 مل جيب
 011 11 011 001 اجملموع
تعتقد بأنه ال توجد بعض الصفات أن معظم وحدات اجملموعة الضابطة ، واملالحظ من خالل اجلدول أعاله

من وحدات  %50يف مقابل ذلك سجلنا نسبة ، %12وذلك بنسبة ، السيئة يف األم واليت قد يراها فيها األب
واليت من أمهها الغرية ، اجملموعة التجريبية من ترى أنه هناك بعض الصفات السلبية اليت يراها األب يف األم

وعدم ، وقد يرجع ذلك إىل الغياب الدائم لألب من البيت، %.2تليها الشجار الدائم بنسبة  %0.بنسبة 
، والشجار الدائم بسبب الوضعية االقتصادية املادية اليت تعيشها األسرة، اهتمامه بزوجته وأبنائه والسؤال عنهم
التفاهم واالنسجام يف الطباع و  ةوقد يرجع ذلك أيضا إىل انعدام الثق، وعدم تلبية وإشباع حاجاهتا املختلفة

يف مقابل ذلك جند أن من أهم الصفات السيئة اليت ال حتبها األم يف األب بالنسبة للمجموعة ، بني الزوجني
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الشجار  %22أما بالنسبة للمجموعة التجريبية فنجد ، الشجار الدائم %..و سرعة الغضب %21الضابطة 
وقد يرجع ذلك ، 11ال حتب كل الصفات املذكورة يف اجلدول رقم  %01بينما ، سرعة الغضب %22و الدائم

أو بسبب اإلرهاق املهين خاصة إذا كانت األم تعمل يف بعض ، أيضا إىل عدم التوافق الفكري والتعليمي
 أو بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرة.، اجملاالت اليت تتطلب جهدا فكريا وعضليا كبريا

 ل ترى األم يف األب بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة الزوجيةه :05جدول رقم 

 % ع % ع داللة الفروق اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة اإلجابة
 11 20 .1 .1 نعم

 21 1. 15 015 ال 21.10
 011 11 011 001 اجملموع

 

 

 

 

 

 ؟ماهي هذه الصفات :00جدول رقم 

اجملموعة  الضابطةاجملموعة  اإلجابة
 % ع % ع داللة الفروق التجريبية

 22 .0 21 .1 سرعة الغضب

1.21 

 01 00 - - األنانية
 01 11 05 10 الغرية

 22 02 .. 12 الشجار الدائم
 01 10 - - كثرة الشكوى
 01 11 - - كل ما سبق

 011 21 011 11 اجملموع
  النتائج والخالصة -33

حيث أنه كلما كانت ، نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات فقد جاءت مؤكدة الفرض األول فيما خيص
،  وكلما تكرر الزواج، العالقات األسرية سواء بني الوالدان أو بينهم وبني أبنائهم مشحونة بالتوتر وعدم التفاهم
وجد عالقة طردية بني كلما زاد احتمال وقوع األبناء وخاصة يف مرحلة املراهقة يف خطر االحنراف ومنه ت

 طبيعة العالقات األسرية واالحنراف.
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ملرحلة املراهقة تأثري كبري على تغري سلوكات األحداث والتأثري على انفعاالته بالرغم من أن اجملموعة كما أن 
 غري أن غياب الرعاية األسرية واهتمامها بأبنائها كان عامال، الضابطة تشرتك معهم يف نفس املرحلة العمرية

 مساعدا يف تشجيع األحداث على التمادي يف االحنراف والوقوع فيه.
السلوك االحنرايف و  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرةإن الفرضية القائلة بأنه 

 ولذلك ميكن اعتبار العامل االقتصادي عامال أساسيا، الذي يقدم عليه االبن املراهق قد حتققت إىل حد ما
وذلك لوجود كثري من االختالفات بني الظروف واألوضاع االقتصادية جملموعة ، يف احنراف االبن املراهق

 األحداث والتالميذ.
كلما زادت إمكانية الوقوع يف ،  العلمي بني الوالدين كبرياو  وكلما كان املستوى الثقايف وعدم التوافق الفكري

  مرة لسلوكات األبناء ومنه جتنب الوقوع يف خطر االحنراف.أخطاء يف الرتبية السليمة واملتابعة املست
لكن العامل االجتماعي ، لقد أثبتت الدراسة امليدانية تظافر كل العوامل املسامهة يف دفع الفرد حنو االحنراف

بدا ومن خالل هذه الدراسة أكثر تأثريا وأقوى فاعلية يف دفع األحداث حنو ، الرتبوي واالقتصادي لألسرة
الذي ، بل تعود إىل وسطهم االجتماعي، ال ترجع إليهم كأفراد، فقيام األفراد بسلوكات معينة، حنرافاال

وتوجيه وحتديد ، خصوصا األسرة فهي املسؤول األول عن التنشئة االجتماعية لألبناء، يعيشون ويتفاعلون معه
وهلا أيضا تناط مهمة التصدي ، تمعاألمناط السلوكية وفقا للتوجهات االجتماعية واألخالقية السائدة يف اجمل

 باعتبارها املؤسسة األوىل اليت يتفاعل معها الفرد.، لكل من خيالف ضوابط اجملتمع وقواعده
وعليه ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة احلالية ميكن حصر علة السلوك االحنرايف واألسباب الظاهرة 

املختلفة مع الوسط االجتماعي أي التعامل بتحفظ وحذر مع يف األسرة وتفاعالهتا ، والكامنة لالحنراف
، وحماولة حتصني أبنائها دينيا وأخالقيا باملبادئ والقيم اليت حتدد وتضبط السلوك، الوسط االجتماعي الفاسد

بقدر ما ، حيث أنه مل يركز كثريا يف البحث عن دوافع وأسباب االحنراف، وهو ما ذهب إليه االجتاه اإلسالمي
ال ميكن أن يقع بأي ، ذلك أن املسلم احلقيقي امللتزم بتعاليم الدين اإلسالمي، العالج هلذه الظاهرة قدم

 مهما كانت الدوافع واملغريات. ، شكل من األشكال يف عامل االحنراف واجلرمية
 ويف األخري ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني األسرة مبختلف

 ية والثقافية وتغرياتأوضاعها االجتماعية واالقتصاد 
 على احنراف احلدث املراهق. ، مرحلة املراهقة
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 البيئة والتربية البيئية وأثرها على الموهبة والطفل الموهوب
 

 أ. حليمة لطرش        
 2جامعة سطيف          

 :الملخص   
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن الدور الكبري الذي تلعبه البيئة السليمة والصحية يف تنمية وصقل     

املوهبة واالبداع لدى الطفل مع ابراز أثر الرتبية البيئية يف توعية وتربية الطفل املوهوب لنخلصفي األخري إىل 
  ملوهبة ورعايتهااالسرتاتيجية الناجعة لوسط بيئي سليم يسمح بتطوير وتنمية ا

Résumé: 

     Cette recherche visé à étudier le rôle de l’environnement sanitaire dans le 

développement et l’épanouissement des capacités de l’enfant et la démonstration de 

l’effet de la culture environnemental sur la sensibilisation et l’éducation de l’enfant 

surdoué. Et cela pour arriver en fin a une stratégie pertinente pour un environnement 

sain permettant le développement du don. 
  :مقدمة

إجياد زاد يف اآلونة األخرية االهتمام باملورد البشري ومبا لديه من قدرات عقلية لالستفادة منه على أمل    
فعـن طريقهم يتوفر ، والذين يعتربون الثروة احلقيقية يف أي جمتمع بل كنوزه الفعلية، أفراد متفوقني وموهوبني

زحلوق )لكل جمتمع ما حيتاجه من رواد الفكروالعلم والفن لالستفادة منهم يف شىت جماالت التطور واحلياة 
الرتبية و  إىل هذا اجملال واهتم كثري من علماء النفسوقداجتهت الدول املتقدمة اآلن ، 0(65ص  .2223، مها

 .2(323ص  .1893الفقي حامد )بدراسة هذه الفئة.
 مشكلة البحث 

ودور البيئة السليمة يف تنمية ورعاية ، تتحدد مشكلة البحث احلايل يف بيان أمهية الرتبية البيئية للطفل املوهوب
تأثريها على الطفل حىت يتسىن التفكري يف وضع و  املصاحبة للتلوثاملوهبة والتعرف على املشكالت البيئية 

 :الشارع البيئي.. وهكذا نسعى إىل ، إسرتاجتية ميكن أن توضع على مستوى البيئة األسرية
 ؟بيان ماهو دور الرتبية البيئية للطفل  يف التحسيس بأمهية البيئة -
 ؟هل هناك تأثري للبيئة على الطفل املوهوب -

 جراء البحث أسباب إ
 * األمهية القصوى للبيئة واحلد من التلوث يف تنمية املوهبـة

 .* األمهية القصوى لرعاية املوهوبينوتقدمي الرتبية البيئية املناسبة
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 وضع إسرتاتيجية مناسبة لرعاية املوهوبني يف  اجلزائر   :هدف البحث
 :أهمية البحث

منذ الصغر ورعايتهم يف الصغر وتوفري البيئة واإلمكانات الالزمة هلم التعرف عليهم و  ميثل االهتمام باملوهوبني  
ضرورة حتمية ألي جمتمع يريد التقدم والتطور والنمو يف ميادين العلم واملعرفة اإلنسانية يف عصر ال يعرف إال 

 التفوق يف العقل واإلبداع يف الفكر..
 :االطار المفاهيمي

الظروف اليت تتفاعل معها الكائنات احلية ضمن حيز معني و  املكوناتو  وهي جمموعة العوامل :البيئة -0
 وتؤثر يف العمليات احليوية اليت تقوم هبا الكائنات احلية.

هي أي تغري يف خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل األضرار بالكائنات  :تلوث البيئة -2
 .(52.ص6993برنار فواذ ) سان حلياته الطبيعيةاحلية أو املنشآت أو يؤثر على ممارسة اإلن

وتربيتهم على ، هي الرتبية اليت تساعد الناس على العيش بنجاح على كوكب األرض :التربية البيئية -.    
 التوعية بأمهية البيئةو  التفاعل االجيايب والتحسيس

هي ظاهرة فريدة اختص هبا اإلنسان دون غريه من املخلوقات وهلا القدرة على اخللق واإلبداع  :الموهبة - 0
، املوسيقية ، هي كل استعداد فطري لدى الفرد  مثل املوهبة الفنيةو ،واالبتكار ملواجهة حتديات الطبيعة

 :وتعرف جبوانبها، 1(69ص .نفس المرجع ، برنا رد فواذ)، هي أساس للقدرات اخلاصة. و..احلسابية، اللغوية
 .2(9ص .2225، سعيد عبد العزيز)، القدرة العقلية العالية  القدرة على القيام مبهارات متميزة

 :تعريف الموهوبين -2
، الساميو  القادرين على األداء العايلو  هم األشخاص املؤهلني ذوي قدرات" :Marlandيعرفهم مارالند 

ادية لى خالف هؤالء املزودين بربامج عبرامج تعليمية متنوعة وخدمات عهؤالء هم األطفال الذين يتطلبون 
 1(52ص ، 2225، طارق عبد الرؤوف عامر)لكي يدركوا إسهاماهتم بالنسبة ألنفسهم وجملتمعاهتم 

فاملوهوب هو الذي ميلك قدرة عقلية  ، وب خيتلف عن العبقري وعن املبدعكما جتدر اإلشارة إىل أن املوه    
اإلدراك العقلي إىل و  فاملوهبة تفوق يف احلواس ، عالية أما املبدع فيتسم باإلجنازاألصيل ذي القيمة االبتكارية

االخرتاع وينتج ما يتكون يف العقل الباطن  من صور وخياالت يقوم املوهوب بتجسيدها يف و  حد االبتكار
 .ن صورة ملموسة وهي حتتاج من يرعاهااحلقيقة وخلقها حىت تتكو 

 مشكالتها و  لمحة تاريخية عن الموهبة :أوال 
األمريكي علم األطفال  "جالتون"اجته االهتمام إىل األطفال املعجزة وأسس  01يف بداية القرن         

قد  "اليربغ"الذي كانت جامعة  "كار ل ويت"و ،املوهوبني فوصف طباعهم وإهتم مبنشأ العبقرية ومنوها
من  1األعجوبة الذي تويف يف  "كريستيان هنرينج هنيكان"من عمره أو  01استقبلته دكتورا للفلسفة وهو يف 
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الفيزيائي الشهري  "اللورد كلفن"أو  ، حكمة التينية 211عمره وكان يقرأ األملانية ويعرف الفرنسية وحيفظ 
عدد .أنور طاهر رحنا)من عمره  02من عمره وفاز بألقاب جامعية يف  01يف  "فالسكور"الذي دخل جامعة 

 .5(9ص .192
 ،فالطفل املوهوب هو أمثن عطية مينحها اخلالق ، إن أي أسرة تتمىن أن يكون طفلها أو طفلتها موهوب  
اآلباء واملعلمني مطاحمهم وينصتون إىل و  أنشطتهمو هؤالء األطفال املوهوبني يتحدثون عن اهتماماهتم وميوهلمو

مما خيلق املشكلة أن املدرسة قد ال و ،حبماس عندما يقومون مبناقشة أمورهم إذا حترو الصدق فيما يقولونه هلم
أما املوهوب فال خيطر على  ، تأخذ  يف اعتبارها عادة عند تقرير مناهجها إال الطفل املتوسط أو فوق املتوسط

مما قد جيلب  ، املوهوب ال يكرتث مبا يشيع من أنشطة يف املدرسةبال واضعي مناهج املدارس ولذا جند أن 
لذا البد من أخذ الفروق الفردية بني القدرات العقلية ، بعض املتاعب له ألنه شخص يهوى جلب املتاعب

 ، بعني االعتبار
إذن فقد أدركت اجملتمعات منذ زمن بعيد أمهية الكشف عن ذوي القدرات العالية املتميزة من أفرادها   

نسبه اإلسالم إىل أمهية  ، وتنميتها ولقد كان للمسلمني دورهم منذ ظهور اإلسالم يف حتري القدرات اخلاصة
من الناس  %2إىل  2الدراسات أن هناك من و  وقد أثبتت البحوث، 0(89ص .2993مرسي )النبوغ ورعايته 

ص .2222القاطعي وآخرون ) الذين اعتمدت البشرية عليهم منذ أقدم العصور، وميثلون املتفوقني واملوهوبني
03)01 

  Hollinworth هولينغوريث"قد بدأ االهتمام بإرشاد املوهوبني متأخرا ويعود الفضل يف ذلك إىل الباحثة و 

دراساهتا يف تسليط الضوء على هذه الفئة كإحدى الفئات اليت تنتمي إىل ذوي يف و.م.ا وأسهمت 
بدأت محالت اإلرشاد هلم و ،بدأ تأسيس مدارس خاصة هبذه الفئات 0121منذ و ،االحتياجات اخلاصة

 مع ازدياد التقدم يف برامج تعليمهم 21و.م.ا وقد بدأ االهتمام يزداد منذ الثمانينات من ق بـ  ولعائالهتم
 خاصة وان هذه الفئة هي األكثر عرضة للمشكالت اليت يقابلها العاديون كما اشرنا سابقا. ، ورعايتهم

االحباطات البيئية اليت يواجهها املوهوب تعرقل منو استعداداته وتكفها و  إضافة إىل ذلك هناك املشكالت   
اجلمعيات إىل ضرورة هتيئة البيئة و  لذلك ال بد من تسليط الضوء على هذه املشكالت ولفت انتباه املفكرين

 د.محمد بن عليثة االحمري.)، املدرسية وحتسني خدماهتم وطرائق تعاملهم مع الطفل املوهوبو  املنزلية
 00(99ص .2225

 :أهمية رعاية الموهوبين:ثانيا
يف املدرسة العادية فاملتفوق واملوهوب ال يدرس ، إن رعايتهم يف اجلزائر غري كافية باملقارنة بالدول املتقدمة  

فال بد من توفري مدارس خاصة تعتين جبوانب ، فهي ال توفر له امليزات الكافية الستثارة قدراته الكامنة
توفري الظروف الثقافية واالجتماعية والنفسية اليت تشجع املتفوق على و  شخصيته اليت تضمن سالمته اجلسمية
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ه التقدم ومواكبة التطورات تستدعي االستفادة من اإلمكانات التفوق والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينشد
فهذه اإلمكانات لدى املتفوقني هي القادرة ، العقلية غري العادية ألبنائه واليت ال توجد لدى األفراد العاديني

على اإلنتاج املتميز واإلبداع واكتشاف ما هو مفيد للفرد وللمجتمع وال بد من االهتمام هبذه الطاقات 
القدرات املتميزة للعقل البشري منذ الصغر من خالل تقدمي الربامج الرتبوية املناسبة للمتفوقني ورعايتهم يف و 

على عينة  (0120) تيرمانففي دراسة ، جوانب النمو املختلفة يعد نوع من االستثمار للطاقات البشرية
من  01مقياس تريمان تبني أن درجة باستخدام 011طفل متفوق عقليا حلاصل ذكاء كل واحد منهم  0220

من اإلناث  11<من الذكور و 11كما متكن ،  أفراد العينة قد وصلوا إىل املهن الراقية ومراكز رئيسية يف اجملتمع
 من متابعة دراستهم العالية يف اجلامعة. 

وهوب دراسته يف أقل فاجملتمعات اليت تأخذ بإسرتاتيجية معينة لرتبية املوهوبني واملتفوقني تركز على أن ينهي امل 
وهذا يوفر نفقات على الدولة. لذا اهتمت هبم الدول املتقدمة ليتمكنوا من تقدمي ، وقت بالنظر إىل أقرانه

امحد ).   االجتماعيو  االقتصاديو  أفضل العطاء ألنفسهم وجملتمعهم مما يساهم يف دفع عجلة التطور العلمي
 02(15-11.ص .211حممد الزغيب 

فالطفل  ، يف القياس 011أن الطفل املوهوب هو الذي ال يقل ذكاءه عن  "لويس تيرمان"يؤكد الباحث   
قد يكون الطفل ذكيا لكنه حمروم من املواهب  بفعل الظروف و ،املوهوب البد أن يتمتع بدرجة من الذكاء

العبقري هو الذي و ،خاصة بالعباقرة ، أما العبقرية فتايت نتيجة الذكاء احلاد وختلق برتبية مناسبة ، احمليطة به
ألبرت أمثال  ، من سيناهتا اإلبداعو ،الرتكيز الشديد ، الرغبة يف التفوق ، الثقة بالنفس ، تتوفر  فيه الطمووح

 (0122تويف )انتشين 
هذه القدرات ال تنمى إال يف ظل بيئة مناسبة وتربية بيئية و ،و املوهوب يتميز بالقدرات االبتكارية واإلبداعية

منذ املراحل العمرية األوىل فهي تتضمن  (التلفزيون الكمبيوتر..)سليمة. يتأثر الطفل باألجهزة احمليطة به 
مرياث غنية وكثيفة للطفل وهي متغرية بسرعة من أفالم ورسوم.هذه األخرية اليت تشد أنظار األطفال ملا فيها 

يف عمر الروضة تزداد امليزات و ،ألوان زاهية وهذا كله يؤدي إىل تنمية االبتكار لدى الطفلو  ن خيال وحركةم
حتتل احلكايات لدى الطفل مرتبة و  توسيع بيئته يف سن املدرسة االبتدائية مبا يتعلمهو  التفكريو  ويزداد اخليال
، تتكون اهلوايات وتتطورو وتتميز باالهتمامات اجلديدةويف فرتة املراهقة تتوسع بيئتهم ، ة خياهلمخاصة لتغذي

املراهق يتعلم وميتص القيم واملعايريمن األشخاص املهمني . ووتتطور الصداقات ويكون تأثريهم كبري على الفرد
وهذا التعلم واالمتصاص مهم أن أوىل اجملتمع عناية ، (القادة والعلماء..، املعلمني، الوالدين)يف حياته 

، وحيب املراهقني أن يشاركهم اآلخرون يف اخلربات واملشاعر واالجتاهات واألفكار، كار واإلبداعباالبت
واملراهقني املبتكرين يتميزون بدافع قوي إىل حب االستطالع والبحث عن ميزات جديدة والكشف عن ماهية 

راهقة وينمو تفكريهم وينمو معهم ويدخل املراهقون اجلامعة يف املرحلة املتأخرة من امل، االمسرار اليت حتيط هبم
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وبسبب التطور املعريف والتكنولوجي حصل الطالب اليوم على فيض من املعلومات ، التفكري املبدع واملنطقي
وبعدما يدخل مرحلة الشباب ويزاول املهنة ويصل إىل ، خاصة منها االنرتنيت، ووسائل اإلعالم تؤثر فيهم كثريا
ومع ، قلي والعاطفي واالجتماعي وكلما كرب يف السن تراكمت اخلربات لديهالتوازن يف نضجه اجلسمي والع

الزيادة يف العمر وتأثري اجملتمع وعاداته وتقاليده يقل اخليال لدى الشباب ومييلون إىل الواقعية.فاالبتكار ينمى 
 .0(1.. ص2112، روفيق صفون خمتا)، بتوفري الرتبية وطرق التدريس والبيئة االجتماعية والطبيعية املناسبة

  :البيئة والطفل الموهوب :ثالثا
وميكن متييز شقني من البيئة ، تشمل البيئة على كل ما حييط باإلنسان وما يقع على حواسه من مؤثرات  

، البحار واحمليطات، العمران، التضاريس، الطقس، املناخ :ويشتمل على (فيزيقي)احدمها مادي أو جغرايف 
األهنار.. والثاين يشتمل على البيئة االجتماعية وتتضمن بدورها كافة اجلماعات البشرية اليت ينخرط فغيها 

  (اجلريان..، رفقاء العمل، األصدقاء، األسرة)الفرد 
العلوم والدين واللغة وكل و  إىل جانب ذلك هناك املعايري واألعراف والقيم والعادات وأمناط السلوك والعرف

، مسات شخصيتهو  أفكارهو  فهي تؤثر يف سلوكه ومنوه، البيئة بشقيها تؤثر على وتتأثر باإلنسانو  الثقافةمظاهر 
 .(املوهبة)فالبيئة اليت تصقل وتنمي تلك القدرة البشرية الطبيعية ذات القيمة املتميزة  

 :مكونات البيئة :رابعا
باإلنسان ومن خالل هذا املفهوم الواسع ميكن تقسيم أن البيئة هي كل ما حييط  0152يؤكد مؤمتر ستوكهومل 

 :البيئة إىل قسمني رئيسيني
هي كل ما حييط باإلنسان من ظواهر حية وغري حية وليس لإلنسان اثر يف وجودها  :البيئة الطبيعية -

 وهي خمتلفة، النباتات واحليوانات، الرتبة، املناخ، التضاريس :وتشمل
واإلنسان خيتلف يف عدده ، ليت أوجدها داخل البيئة الطبيعيةا اإلنسان واجنازاته اويقصد هب :البيئة البشرية -

 :البيئات البشرية واليت تنقسم إىلمما يؤدي إىل تباين ، وكثافته وسالالته ودرجة حتضره وتقدمه العلمي
وتتشكل من األفراد واجلماعات يف تفاعلهم وأمناط التنظيم االجتماعي ومجيع مظاهر  :البيئة االجتماعية -3

 (أمناط العالقات االجتماعية القائمة بني اإلفراد واجلماعات)اجملتمع 
يف حماوالته ، الوسط الذي خلقه اإلنسان لنفسه مبافيه من منتجات مادية وغري مادية :البيئة الثقافية -2

. 2115.راتب السعود)وكل ما يتوارث من جيل إىل آخر  (عادات وتقاليد)الطبيعة  الدائمة للسيطرة على
 :والبيئة الثقافية املناسبة للطفل املوهوب  تتحدد من خالل جمموعة من املتغريات نذكر  منها 01(10-00ص
 مستوى ثقافة الوالدين. -
 مدى توفرالكتب واجملالت والصحف يف املنزل يف متناول الطفل -
 الفيديو يف املنزلو  مدى توفر املذياع والتلفاز -
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الرحالت وغريها مما يعد وسائل لنقل األفكار واملعارف واملعلومات و  املعارضو  مدى توفر املتاحف واملسارح -
 لإلنسان

 اجلامعات يف البيئة اليت يعيش فيها الطفلو  املدارس، مدى توفر املؤسسات الرتبوية كرياض األطفال -
 02(012.ص1010، راتب السعود) .برامج تعليم غري نظامي  يف البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان مدى توفر -

 املاديو  إن البيئة بصفة عامة تشمل الكوكب وبيئة احلياة اليت يستمد منها اإلنسان قوته وأسباب منوه الفكري
 الروحي.و  االجتماعيو 

طبقة األوزون واإلمطار احلامضية وندرة املياه وقلة  ولكن املشكالت البيئية احلديثة كالتلوث بأنواعه وضعف
الغذاء قياسا باالنفجار لسكاين اهلائل باتت تشكل عوائق بيئية ضخمة تنذر بكارثة واإلنسان هو املسبب 

 الرئيسي هلذا اخللل الكبري يف توازهنا الطبيعي.
 :التلوث ومؤثراته :خامسا

تضم امللوثات كل املواد أو امليكروبات أو األمواج الصوتية أو الكهرومغناطيسية اليت تلحق الضرر باإلنسان   
األتربة اليت و  ومنها امللوثات الطبيعية كالغازات، أو مبكونات بيئته أو تسبب األمراض أو تؤدي به إىل اهلالك

حبوب لقاح بعض النباتات و  واء نتيجة التفريغ الكهربائيتقذفها الرباكني واكاسيد النيرتوجني اليت تتكون يف اهل
أما امللوثات املستحدثة فتتكون من ملوثات التقنيات وما ابتكره اإلنسان وما ينتج ، اجلراثيم وغريهاو  الزهرية

من . والتفجريات النووية ووسائل ومواصالت وما ينتج من نفايات ناجتة عن أنشطة البشرو  عن الصناعات
 .فيزيائيةو  كيميائية، ته فهي تصنف إىل ملوثات بيولوجيةحيث طبيع

 أو تستهلك قدرا كبريا من النبات، هي األحياء اليت تسبب اإلمراض لإلنسان والنبات واحليوانفالبيولوجية 
فحبوب اللقاح اليت تنتشر يف أزهار بعض النباتات  يف الربيع كالصفصاف تسبب عددا من أمراض ، احليوانو 

اجلهاز التنفسي فهي تؤذي االنسان عامة كما هناك  بعض الفريوسات يف اهلواء تسبب أمراض احلساسية ب
طاعون و  احلصبة والشلل عند األطفال يف اإلنسان وداء الكلب  احلمى القالعيةو  األنفلونزاو  خمتلفة مثل الزكام

 أمراضا لإلنسان كالسل وأمراض الرئةاهلواء تسبب و  الدجاج يف احليوان والبكترييا اليت تنتشرأنواع منها يف املاء
 اليابس...و  اجلراد عندما يزحف يهلك األخضرو 

 الرباكنيو  املصانعو  السياراتو  الغازات املتصاعدة من احلرائقو  وهي املبيدات بأنواعها الملوثات الكيميائيةو 
هي و  الكيماويات السائلةو  االسبستو  وما ينتج من مصانع االمسنت، الزئبقو  الرصاصو  مشتقاتهو  البرتولو 

، الطعام الذي يأكلهو  املاء الذي يشربهو  واهلواء الذي يستنشقه، تؤثر على صحة اإلنسان ونباتاته وحيواناته
لذا ال جيب أن يعيش ، كما تنتج املصانع ثاين أكسيد السيلكون الذي يؤثر على الرئتني حيث تصاب بالتلف

 .الطفل بالقرب من املصانع
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األعشاب الضارة اليت هتدد سالمته و  ات فهي كيماويات صنعها اإلنسان ملقاومة اآلفاتكما أن املبيد
لذا ينصح بالغذاء ، حيث يتسرب إىل اإلنسان عن طريق الطعام ويرتكز يف الطبقات الذهنية، وحماصيله الزراعية

 01(50. ص 2227راتب السعود ) الصحي  اخلايل من املبيدات للطفل

اإلشعاعات بأنواعها وما ينتج من املفاعالت و  التلويث احلراريو  تشمل الضوضاء الفيزيائيةأما الملوثات 
فالضوضاء تؤثر على اإلنسان فسيولوجيا ونفسيا كما أن التلوث احلراري ، النووية وجتارب االنفجارات النووية

ها وتلوث الرتبة واملاء منها وتؤثر اخلطورة الناجتة عن الغبار املنبعث منو  والتفجريات النووية، يؤثر على املناخ
واألشعة تؤثر يف ، (أو اجللد والعظام أو الغدد، سرطان الدم)على اإلنسان حيث تتسبب يف أمراض منها 

محمد صباريني ورشيد )تؤثر على املرأة احلامل و  الصيفات الوراثية فتؤدي إىل منع اإلخصاب وموت األجنة
على الطفل خاصة ويسبب أمراض التخلف العقلي وكرب حجم يؤثر الرصاص ، 05(311ص  0993الحمد. 

بروز العينني وفتح الفم وعندما يصل الرصاص إىل تركيزات معينة حيدث اإلصابات ال ميكن عالجها و  الرأس
احمد رمضان ومديحة حجازي ومها )احلاالت العصبية والنفسية و  التعبو  عالوة على عوارض اإلسهال

  00(72ص  3993.دسنان وأمين عبد اهلل

 أضرارها
 مبرض املياه البيضاء يف العيون.و .اإلصابة بسرطان اجللد -
املركز يف نويات اجللد املوجودة حتت البشرة اخلارجية وهذا  DNAحدوث تلف يف احلامض النووي   -

 .احلامض هو املسؤول عن نقل الصفات الو راثية
 عند اإلنسانضعف جهاز املناعة و  حدوث أمراض يف اجلهاز التنفسي -

 :التربية البيئية :سادسا
نظرا ، تنبه العامل إىل تلك املشكالت البيئية اليت أصبحت هتدد أشكال احلياة على كوكب األرض      

حتد من و من هنا بدا التفكري يف وضع خطط تنموية تراعي البيئة ومتطلباهتا، لإلمهال جلوانب التنمية البيئية
ه اجلهود مفهوم جديد للتنمية  يعرف بالتنمية املستدمية صاحبه ظهور ومتخض عن هذ، مشكالت البيئة

 تطبيقاته وهذا بفضل التطورو  الذي فرض نفسه على الرتبية وعلى حركة الفكر الرتبوي، ومفهوم الرتبية البيئية
الفرد وهتذيب والذي يعىن برتبية ، التغريالعلمي والتكنولوجي الكبري وآثاره اليت أسهمت يف إدخال هذا املفهومو 

فيستثمر إمكاناته ويتعامل معها برفق ، الشاملو  سلوكه وترشيده حنوالبيئة اليت يعيش فيها أوحيال الكون الواسع
من هنا ، املستقبلو  وحتضر لكي تكون قادرة على االستمرار يف العطاء مما يوفر حياة هنيئة لإلنسان يف احلاضر

 السياسات الرتبوية.و  الندوات العامليةو  اهليئاتو  العديد من املؤسساتأصبحت الرتبية البيئية حمور اهتمام 
واإلنسان يف تعامله مع البيئة ينتج بعض املشكالت عن تفاعالته غري السوية معها فاإلنسان يستثمر طاقة 

فالبيئة تقدم كل إذن ، الغاز الطبيعيو  الثروة احليوانية واملعادن والبرتولو  اهلواء والرتبةو  الشمس ويستخدم املاء
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تشبع رغباته ولكن يف ظل االنفجار السكاين الكبري تزايدت الضغوط على البيئة فاستنزفت و شيء لإلنسان
 وطغى التلوث بشكل كبري مما اثر على صحة اإلنسان وخاصة الطفل.، مواردها

تقرير للجنة العاملية  تاريخ نشر أول 0105لذا جاءت الرتبية البيئية كلغة مشرتكة بني خمتلف الدول ومنذ   
 بدأت الدول تصنع برامج من شاهنا أن متارس الرتبية البيئية يف املدارس، مستقبلنا املشرتك"للبيئة والتنمية 

فان كان تفاعال اجيابيا كان ، البيئة من تفاعلو  اليت يدور حمور اهتمامها حول ما جيري بني اإلنسانو  املعاهدو 
 فالبيئة هي كل ما حييط بنا  ، الرتبية البيئية إذا اهتمت بتدريس القيم البيئيةتنجح و  االستثمار أفضل للبيئة

والرتبية البيئية هي عبارة عن التعليم ، أشكاهلاو  كما نؤثر حنن أيضا يف صفاهتا، صفاتناو  هي تؤثر يف حيلتناو
وال ، مع البيئة احمليطة التوعية من اجل معرفة الطريقة الصحيحة اليت جيب أن يتعامل هبا اإلنسانو  والتثقيف

أوسع هي مرحلة و  جيب أن يقتصر اإلنسان على الرتبية البيئية اليت يتلقاها بل جيب أن يسعى إىل مرحلة  أمسى
أهم املشاكل اليت يعاين منها الكائنات و  أصبح اجلميع يدرك أن التلوث البيئي هو من اكرب.التثقيف البيئي

ون هناك قانون معني لتنمية وتكوين املهارات والقيم ملعرفة واحرتام لذا جيب أن يك، خاصة اإلنسانو  احلية
 العالقة اليت تربطهم بالبيئة 

إن التعليم هو األساس املتني للعمل التطوعي والشبايب لذا جيب أن يكون هناك تعليم بيئي يف مجيع املدارس   
القدرات و  تنمية املهاراتو  خلق اإلبداعاخلاصة تنشأ جيل واع بأمهية البيئة السليمة ودورها يف و  احلكومية

 لتحقيق تنمية دائمة.
إذن فالرتبية البيئية باملدارس تعمل على توثيق عالقة مناهج التعليم املدرسي بالبيئة واليت توجه وتنمي الطفل    

لألطفال وأن الرتبية البيئية ، سلوكات بيئية صحيحةو  وبالتايل ينمو الطفل وهو حيمل معلومات، جسميا وعقليا
 ة الفردوطرق احملافظة على صح، املوهوبني خصوصا هتدف إىل حتسني البيئة الصحية يف اجملتمعو  عموما

فاألطفال عموما  هم األكثر تأثرا بالبيئة لذا جيب أن تعطى بيئة الطفل الكثري من ، ط عمومااحمليو  األسرةو 
اليت جيب أن تكون سليمة و  كلها بيئة  الطفل احملببةاملنزل واحلديقة  و  فالروضة واملدرسة، االهتمامو  الرعاية
 .ونظيفة

 األهداف األساسية للرتبية البيئية  0152لقد حدد مؤمتر ستوكهومل 
 تشجيع تبادل األفكار واملعلومات واخلربات املتصلة  بالرتبية البيئية بني الدول  -
 تقوميها و  تشجيع تطور مناهج تعليمية وبرامج يف حقل الرتبية البيئية -
 مادهتا وأساليبها.و  تشجيع تطوير نشاطات البحوث املؤدية إىل فهم أفضل ألهداف الرتبية البيئية -
 اإلدارينيو  تشجيع وتدريب وإعادة تدريب القادة املسؤولني عن الرتبية البيئية لكل املخططني والباحثني -
 الرتبويني و 
 توفري املعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامج يف الرتبية البيئية  -
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 .املبادئ املرتبطة هباو  وعليه تسعى الرتبية البيئية إىل إعداد اإلنسان البيئي إملام باملفاهيم االيكولوجية األساسية
  :تبين القيم الالزمة للممارسة البيئية العقالنية واملسؤولة ال بد منو
لم عن البيئة واإلملام بالقواعد األساسية جلوانب املعرفة العلمية اليت تستخدم يف تفسري الظواهر املتشابكة التع -

 .يف البيئة والعالقات القائمة بني املكونات احلية وغري احلية وأثر اإلنسان يف بيئته
 .التعلم من البيئة والتفاعل بني مكونات البيئة احلية وغري احلية -
 من أجل البيئة واحملافظة عليها واإلبقاء عليها سليمة نقية التعلم  -
 :أثر التربية البيئية والتلوث على الطفل الموهوب:سابعا 

البيئة تؤثر على األحوال النفسية والصحية والسلوكية للطفل فإذا عاش يف بيئة سليمة حيث اهلواء النقي واملياه 
أما إذا كانت البيئة فاسدة وملوثة فإنه ينشأ مريضا صحيا ، العذبة واألرض الطبيعية نشأ خال من األمراض

هناك دراسات عديدة أكدت أن تأثري البيئة على ذكاء األطفال قد يكون أكثر تأثريا من ، ونفسيا وذهنيا
ورحم األم هو البيئة األوىل للطفل فإذا هيئ بطريقة صحية ونفسية جيدة يؤدي إىل تطور ومنو ، عامل الوراثة

فالذكاء واملوهبة تعتمدان على عدة أسس منها فيزيولوجية وأخرى عصبية وأخرى ، والصفات الوراثية العوامل
نفسية ووراثية فالبيئة هنا هلا دور كبري ألهنا تتفاعل مع مجيع هذه العوامل والعناصر ومبا أن السنوات اخلمس 

ال بد ، ي والنفسي والعقلي والصحياألوىل من عمر األطفال هي األساس املتني يف تكوين منو الطفل اجلسم
مما يساهم يف تكوين سليم لشخصيته وبناء متني لفكره  (البيت)من هتيئة بيئة سليمة أي البيئة األوىل للطفل 

 .وجسده
، لقد وهب اهلل لنا نعمة العقل كي نبدع ونفكر من خالله فعن طريقه يصنع اإلنسان نفسه ويتقدم يف حياته  

وأيضا العقل تتأثر عند اإلنسان وخاصة الطفل بالتلوث االجتماعي وااليكولوجي الذي  وإن اإلبداع والذكاء
 .فإما أن تنمي الفكر واإلبداع إن كانت سليمة وإما تقتله إن كانت ملوثة، حييط به أي البيئة احمليطة

ومحاية البيئة يف حسب تقارير برنامج األمم املتحدة وبرنامج محاية البيئة الصادر يف نريويب حول األطفال  
 حوايل مليار وسبعمائة ألف طفل يف العامل مهددين خبطر تلوث  البيئة من بينهم مليار  ً :يقول أنه 0110

مليون طفل سنويا وإصابة  01حيث يسبب التلوث وفاة ما يقارب ، وأربعمائة ألف طفل يف دول العامل الثالث
ال الذين يؤثر عليهم التلوث دون سن اخلامسة بسبب ماليني آخرين بإعاقات خطرية ترتاوح أعمار األطف .

حيث أن التقدم الصناعي وشغف اإلنسان يف بناء املصانع واملعامل اليت متأل البالد ، استنشاق عنصر الرصاص
وهذه املصانع تستخدم كميات من الوقود سواء غاز طبيعي أو فحم أو برتول عندما حترتق تنتج غازات سامة 

اهلواء على شكل دخان حممل بالشوائب والسموم منها غاز أول  أكسيد الكارتون وغاز ملوثة تتصاعد يف 
حيث أن كل طن فحم حيرتق ينتج ، ثاين أكسيد الكاربون وغاز الكربيت واألزوت وقد يكون حممل بالرصاص

ألف مرة يف اليوم  22كلغ من الرصاص الذي يشكل خطرا على حياة البشرية فاإلنسان يتنفس حوايل   0عنه 
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ألف مرة كل يوم إذن فاإلنسان حيتاج إىل  02واألطفال ميارسون عمال جمهدا حيتاجون إىل قدر أكرب من اهلواء 
كلغ يوميا وهذا دليل على أن اإلنسان باستطاعته  2 – 0.2اهلواء أكثر من الغذاء واملاء يف اليوم الواحد من 

لكن من املستحيل أن يستغين عن اهلواء ولو لبضع دقائق فخطر  االستغناء على الطعام ليوم أو عدة أيام
الرصاص الذي يدخل صدور أطفالنا وشبابنا إن تواجد بنسب قليلة يف اهلواء قد ال يؤثر على الصحة اجلسمية 
بشكل مباشر وواضح لكنه بكل تأكيد يؤثر على اجلهاز العصيب املركزي والذي هو أساس الذكاء والدماغ مما 

يف التأثري بشكل كبري على الوظائف النفسية والسلوكية والفكرية وهذا ينعكس سلبا على قدرة العقل يتسبب 
يف الرتكيز والتفكري فتلوث اهلواء مبادة الرصاص يؤدي إىل وفاة بعض األطفال التسبب يف اإلعاقة اجلسمية 

وألن ، ساسية عن غريهملبعضهم ويؤثر سلبا على عقول وتفكري وذكاء األطفال خاصة ألهنم األكثر ح
عقوهلم وأجسادهم يف مرحلة النمو لذا من حقهم علينا توفري بيئة سليمة وصحية ونظيفة خالية من أي تلوث 
ليكونوا أصحاء جسديا وفكريا وعقليا فاجلسم السليم يف العقل السليم فإذا كان القليل من التلوث يسبب 

 ، التفوق ال ميكن أن يكرب وينمو يف بيئة ملوثةاألذى للطفل يف بطن أمه فإن الذكاء واإلبداع و 
البيئة ) وأيضا املدرسة (بيئة الطفل األوىل) إن التأثري البيئي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي واجلو األسري

يف ظروف سيئة وهذا ما يربر ، حيث يرتبط أطفال األسر الفقرية بالعيش يف أماكن ذات فوضى بيئية (الثانية
فغالبا ما يكونون قليلي الذكاء يفضلون قوة البدن واجلسد على ، رة على التعليم وأقل ممارسة للنظامأهنم أقل قد

قوة العقل والذكاء فأفقهم االجتماعي يكون ضيقا واحتكاكهم بأهل العلم واألدب ضعيف وهذا حيد من 
  تكون تغذيتهم صحيةتفكريهم وذكائهم وإبداعهم وأيضا إذا كانا األبوين غري سليمني صحيا وجسديا وال

وبالتايل جسد متعب فال يستطيعون إعطاء أبنائهم الوقت واجلهد لتنمية ملكاهتم العقلية  (سوء التغذية)
وتعليمهم ناهيك عن الطفل الذي ينشأ يف أسرة كبرية يكون ذا تنبيه ذهين حمدود ويكون أقل ذكاء من الذين 

ومنه فالبيئة ، أسرة صغرية فيأخذ حقه من الرعاية واالهتمام يعيشون يف أسر ميسورة ماديا وأبوين متعلمني يف
فالقدرات العقلية ترتعرع يف البيئة السليمة اليت تصنع منهم مبدعني ، هي أساس لإلبداع والذكاء لدى األطفال

 أو خمرتعني يسامهون يف بناء جمتمعهم الذي أعطاهم بيئة صحية منو فيها وأن يوجه هذا الذكاء واإلبداع إىل
ومنه فالرتبية البيئية ، محاية البيئة  من خالل التكنولوجيا اخلالية من التلوث واإلسهام يف حل املشكالت البيئية

 .التقدم العلمي والصحي وهي جزء من الرتبية العلمية والدينيةو  السليمة هي أساس الرقي
التدفئة داخل و  امللوث واملستخدم يف املطبخإن خماطر البيئة كبرية فهناك الغازات املنبعثة من حمركات الوقود 

مليون  طفل سنويا فيما تقضي أمراض املالريا على  ..0املنزل حيث يصاب الطفل باإلسهال الذي يقتل 
حيث صرحت الدكتورة جارود هارمل املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية انه باإلمكان ، مليون طفل آخر

بيق االسرتاجتيات املناسبة للتغلب على املخاطر اليت هتدد صحة الطفل والبد التقليل من الوفيات من خالل تط
جمتمع نظيف الن التطور و  مدرسةو  فكل طفل له احلق يف النمو يف منزل صحي، من تطبيق هذه الربامج
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بد لذا ال، لذلك وجب التقليل من األخطار البيئية لضمان املستقبل املناسب ألطفالنا، مرتبط بالصحة اجليدة
هذه مسؤولية كل و  توعية األطفال بدورهم يف محاية البيئةو  متابعة البيئة املدرسيةو  األسرةو  من توعية األم

فاألطفال ، كي ال يكون أطفالنا فريسة لألمراض النفسية واجلسدية الناجتة عن التلوث، مؤسسات اجملتمع
عربيات )ل التلوث البيئي املنتشر والقلق على صحتهم يزداد بفع، من جمموع سكان العامل %21يشكلون 

 10(50ص ، 2220، بشير محمد وأيمن سليمان، مزاهرة

 ؟كيـف نربي الطفل بيئيا في المنزل  :ثامنا
اليت تبدأ و  عادة مص األصبع:منهاو  أن يتبع عادات صحية سليمةو  البد من تعويده على النظافة الشخصية -

 فإهنا تعرب عن توتر نفسي له عدة أسباب منها التهاب اللثةادة يف شهر وان استمرت منذ الوالدة وتزول ع
 .ميكن عالجها بدهن أصبع الطفل مبادة مرةو  الفم والتوتر الناتج عن البيئة احمليطةو 
 قضم األظافر وهي تسبب بعض األمراض نتيجة تلوث األظافر مثل التهاب األمعاء والرئتني. -
 يكشف مهاراته لكن ليس يف الشارع.و  فل ويعلمهفاللعب ينمي جسد الط، اللعب يف الشوارع -
عليه أن يتعلم طريقة  مناسبة لنظافته الشخصية لكي ال يتعرض و  اللعب باألنف وهي مضرة للطفل -

 .للجراثيم
تعليمه الطرق الصحية وان ال و  الشعر فال بد من املراقبةو  الصابونو  ملس العني بيد ملوثة وابتالع الرتاب -

 جيب تعليمه غسل اليدين قبل الطعام. وعمال أدوات تنقل اجلراثيم مثل فرشاة األسنانيسمح للطفل باست
ومن املخاطر البيئية اليت قد يتعرض هلا الطفل ، تعليمية ونزرع فيه حب النظافةو  غريها كي ينشا نشأة بيئيةو

صلى اهلل عليه  والرعاف والتسمم السقوط عضات احليوانات ولسعات احلشرات وأخطار أخرى يقول، اجلروح
وإن أساس نظافة البيئة ، "ختللوا فإنه نظافة والنظافة تدعوا إىل اإلميان واإلميان مع صاحبه يف اجلنة" :وسلم

فاإلنسان عنصر من عناصر  (الشعر.، األسنان، اجلسد :النظافة الشخصية)عامة هي مرتبطة مبفهوم الطهارة 
. .قة ومنه البيئة اخلارجية من تربة وهواء وماء وأشجار مث اجملتمع كلهالبيئة مث احملافظة على نظافة املدرسة واحلدي

 .بالتايل ال تكن أيها الطفل من املسامهني يف تلويث البيئة
  :(من خالل اللعب)الرتبية البيئية يف املراحل العمرية األوىل  للطفل وعالقتها بتنمية املوهبة 

وهنا يكتشف الطفل األصوات واأللوان وينتبه حلركة األشياء وميلها فمن  :من عمر شهر إىل أربعة أشهر -
األفضل شراء اخلشخيشة ذات املقبض كي ميسكها الطفل بسهولة ونشرتي له التماثيل حليوانات خمتلفة تعلق 

 .على سريره
، حبالشد الس)وهنا يبدأ الطفل باستخدام يديه بكل األشكال  :من مخسة أشهر إىل مثانية أشهر -

وعليه أن يلعب باحليوانات املصنوعة من الكاوتشو وتصدر أصوات موسيقية وتأثر على عواطفه  (احلك..اخل
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فعليك أيتها األم مساعدته كي ينمو ، وهو يف هذه املرحلة يبدأ باحلبو، من خالل املوسيقى اليت تصدرها
 .صحيا وعقليا

فال تعطه ألعاب ، جل رؤية املكان الذي تصل إليههنا حياول رمي األشياء من أ :من تسعة أشهر إىل سنة -
 قابلة للكسر.

يبدأ خبطواته األوىل فعليك أن تعطيه لعبة متحركة لتمنحي له األمان يف أوىل  :من سنة إىل مثانية عشر شهر -
 كي حياول احلصول عليها باحلبو أو املشي.، خطواته

اه ويبدأ بالركض يف كل مكان فنعطيه مثال حصانا يبدأ ميسك كل شيء ير  :من مثانية عشر شهر إىل سنتني -
مثل ، خشبيا جتره عجالت أو قطار جيره خبيط وهي أصعب من الدفع وجيب أن نعطيه شيئا ميارس به هواياته

الرباميل البالستيكية أو علبة مثقوبة ميكن أن يعمل منها أشكاال هندسية وهو ميتاز يف هذه املرحلة بالفضول 
 ستكشاف.وهنا يبد أيف اال

يطلب الذكر األلعاب اخلاصة مثل الطائرات والفتاة كذلك وإن طلب الذكر  :من سنتني إىل سنتني ونصف -
 لعب الفتاة عليك تلبية طلبه فورا دون تعليق بأهنا لعب فتاة.

 يبدأ بتقليد ما يراه من تصرفات كأن يرد على اهلاتف أو يقود السيارة. :من سنتني إىل ثالث سنوات -
ميتاز الطفل خبيال واسع ويتقمص شخصيات من اجملتمع كدور املمرضة أو املعلمة أو دور  :السنة الثالثة من -

 .(الفك والرتكيب)وعموما يف هذه السن يفضل األطفال ألعاب الذكاء ، السائق بالنسبة للذكر أو اجلندي
بالرسم والتلوين لكن عندما يصل  ميارس األطفال كل تصرفات الكبار وألعاهبم كما يهتمون :السنة الرابعة -

وهكذا ميكن أن يفجر ، الطفل سن الروضة يبدأ اللعب بالصلصال وورق القص واأللوان اليت يرسم هبا
فاملراحل العمرية األوىل مهمة جدا لنمو الطفل النفسي وتوفري البيئة املناسبة داخل ، املهارات واملواهب لديه

لذا ، فاملسكن هو املكان الذي يقضي طفلك فيه معظم أوقاته، وهبة وتنميتهااملنزل وبالتايل يساهم يف بلورة امل
جيب أن يكون هناك مساحات مناسبة للعب ألن اللعب هو مفتاح النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي 

أما احلضانة أو الروضة فيجب أن تكون ، وأن تكون هناك شروط الوقاية وتوفري بيئة صحية لنموه، للطفل
وأن تكون مباين الروضات منعزلة ويف مكان بيئي بعيد عن ، لنمو الطفل اجلسدي والعقي والنفسيمكملة 

أما الشارع البيئي ، وأن تكون املربيات على مستوى علمي وثقايف عايل، الضوضاء وفيه هتوية مناسبة وهادئ
منتشر جدا بسبب األعمال فهو النزهة يف األماكن النظيفة الصحية مع الطفل سريا على األقدام ألن الربو 

الكثري للسيارات لذا ال بد من أن نرتك استقاللية للطفل يف السري وأن نعلمه آداب الطريق والشارع فهم من 
 مكونات البيئة

أوىل اإلسالم اهتمام كبري مبحيط اإلنسان حيث حث الرسول عليه الصالة والسالم على غرس األشجار  -
وال تقطعن شجرا مثمرا وال ختربن عامرا وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكله " :ص–واحملافظة على املياه فقال 
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فيأكل منه طائر أو ، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا": -ص –وقال أيضا "وال حترقن خنال وال تغرقنه 
واملاء الذي هو مصدر فاإلسالم أوىل عناية كبرية واهتم مبشكلة التلوث  "إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

، . كما حث اإلسالم على االقتصاد يف الشراب والطعام"وجعلنا من املاء كل شيء حيا" :احلياة قال تعاىل
حيث أثبت العلم احلديث اآلن أن اإلسراف يف املأكل واملشرب له تأثري كبري على صحة اإلنسان وهبذا 

طفالنا السليم.فاجلو الطبيعي املليء باألشجار يسهم بتوفري فاإلسالم يدعو إىل توفري بيئة نظيفة ومناسبة لنمو أ
  21(798ص  .م 2221عبد الهادي محمد احمد )اجلو اهلادئ لنمو الطفل العقلي 

أن خطر التلوث البيئي امتد النفايات الصناعية اليت هتدد البيئة بعد حرقها حيث تثري االحصائيا ت انه يف 
  .لن يكون هلا مكان لتصريفهاو  سنوات ستغرق اليابان يف نفاياهتا الصناعية 1فرتة اقل من 

 ينمو الوعي يف املدرسةو  فيبدأ التعلم باملنزل، اجملتمع إحدى اجملاالت الثالث للتعليم البيئيو  املدرسةو  فاملنزل
 النفسيةو  احلالة اجلسدية..مجيعها تؤثر يف .إضاءةو  املؤسسات األخرى فالبيئة الداخلية للمنزل من حرارةو 
 .20(322ص ، 2227وائل إبراهيم الفاعوري ) العقلية للقاطنني يف املنزل.و 

 :توصياتو  خاتمة
البيئة االجتماعية عامة هي و  لكن املدرسة اآلن، موهوبنيو  إن التوجه اجلديد يرى أن مجيع األطفال مبدعني  

توفري و  إنشاء مراكز حبث علميو  مفكرينو  علماء عليه البد من وجود، واليت تدمر هذه القدرة الطبيعية
رفع و .كما البد من سن قوانني حلماية البيئة، الوسط البيئي الذي ينميهو  الظروف الالزمة حلماية املوهوب

 املدارسو  إدخال البعد البيئي ضمن مناهج التعليم يف رياض األطفالو  مستوى الوعي البيئي لدى الناس
العلماء منو يف بيئة و  على أمهية البيئة يف تشكيل اهتمامات املوهوب فأغلب األدباءاجلامعات.. والتأكيد و 

 .التدريب لتنمية قدراهتمو  سليمة ساعدهتم يف تقوية اهتماماهتم يف االستمرارية
 

 :قائمة المراجع
 .2110 (21)دمشق السنة   .1.األطفال املوهوبون يف الروضة والعناية هبم. الفيصل. عدد  :زحلوق مها – 0
 ..010، .عدد  (00)السنة  .جملة العلوم االجتماعية .التطبيقو  املوهبة العقلية بني النظرية :الفقي حامد – 2
نفس  :برنارد فواد  - 1   .0111 .دار النهضة العربية القاهرة .ترمجة د منرية العصرة .منو الذكاء عند األطفال :برنارد فواد – .

 .املرجع
 ، التوزيعو  إرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة. دار الثقافة للنشر :سعيد عبد العزيز  - 2

 .2112القاهرة  .0ط 
 ..2112 .0ط  .التوزيعو  الدار العاملية للنشر .املوهوبنيو  دراسات عن املتفوقني :طارق عبد الرؤوف عامر، د – 1
  .السعودية ..21عدد  .جملة الفيصل .الكبارو  كيف يثار االبتكار لدى الصغار  :أنور طاهر رضا – 5
  0112.رعاية النابغني يف اإلسالم وعلم النفس.دارالقلم للنشر.الكويت:مرسي كمال إبراهيم-0
 .2111 .الرياض .رعايتهمو  برنامج الكشف عن املوهوبني :آخرونو  اجلوهرة سليمان –صاحل موسى  –القاطع عبد اهلل  – 1



ليمة لطرشح                                                                 البيئة والرتبية البيئية وأثرها على املوهبة والطفل املوهوب          
 

 
 327                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

املؤمتر  .عالقتها بعدد من املتغرياتو  مشكالت الطالب املوهوبني باململكة العربية السعودية :حممد بن عليثة األمحدي  - 01
 .2112 .عمان األردن .املتفوقنيو  العلمي العريب الرابع لرعاية املوهوبني

 .دمشق سوريا .0دار الفكر ط  .شادهمإر و  سبل رعايتهمو  املعوقنيو  الرتبية اخلاصة للموهوبني :امحد حممد الزغيب – 00
211.. 

 0ط .الثقافةو  دار العلم .أساليب رعايتهم .مشكالهتم .خصائصهم .سيكولوجية األطفال املوهوبني :وفيق صفوت خمتار – 02
 .2112 .مصر
  .2115 .عمان األردن .دار احلامد للنشر.البيئة دراسة يف الرتبية البيئيةو  اإلنسان :راتب السعود – .0
  .0101.حماضرات املوسم الثقايف اخلامس .دور الرتبية يف التنمية جامعة مؤتى :راتب السعود – 01
 .مرجع سابق 2115 :راتب السعود– 02
 .0111اربد مكتبة الكتاين  .(الرتبية البيئية)البيئة و  اإلنسان :رشيد احلمدو  حممد صباريين – 01
دراسة التلوث بالرصاص يف حمطات أوتوبيسات حلوان  :أمني عبد اهللو  سهاد سنان، مدحية حجازيو  امحد رمضان – 05

 .0110 .جريدة األهرام .القاهرة
 .2111عمان  .التوزيعو  دار املناهج للنشر .الرتبية البيئية :أمين سليمانو  بشري حممد، عربيات مزاهرة – 00
 ..211القاهرة  .التوزيعو  النشرو  أيرتك  للطباعة .األطفالإبداع و  التلوث على ذكاءو  اثر البيئة :عبد اهلادي حممد امحد – 01
.2115 0ط .عمان األردن .مركز الكتاب األكادميي .الرتبية البيئية للطفل :وائل إبراهيم الفاعوري – 21
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البيئة في الجزائر التأثير على األوساط الطبيعية واستراتيجيات 
 الحماية

 ويشي زهيةش
 2جامعة سطيف 

 :صملخ
فتجربهم وتستحوذ على إهتمام باحثيه ومفكريه  إذا كان لكل عصر من العصور قضية أساسية تسيطر عليه

 .على البحث عن احللول املناسبة له
تعرضها ملخاطر التلوث قضية من أهم وأضخم القضايا اليت و  فيمكننا أن نعترب دون عناء أن مسألة البيئة 

الدراسة يعاين منه هذا العصر حيث يشكل تعرضها ملخاطر الرتاجع والتلوث أولوية خاصة تستدعي البحث و 
بغية الوصول إىل احللول املالئمة للحفاظ عليها خاصة وأهنا متس حياة واستقرار الكائنات احلية وخاصة 

 اإلنسان.
  :المحتوى

مع ، أصبحت البيئة مؤخرا موضوع إهتمام متزايد من قبل اجملتمعات املتقدمة منها واملتخلفة على حد سواء 
 .التارخيية والثقافية واالقتصادية لكل جمتمعتباين درجة االهتمام وفقا للخصوصية 

ففي اجملتمعات األكثر تصنيعا ظهر االهتمام بقضايا البيئة نتيجة األعراض اجلانبية للتطور العلمي  
والتكنولوجي املستعمل يف عمليات التنمية واالستخدام املفرط للعناصر الطبيعية واهلادف إىل حتقيق أقصى 

أما اجملتمعات األقل تصنيعا فهي تعاين من مشاكل بيئية ، عام والثراء الفردي اخلاصمعدل للنمو االقتصادي ال
  0.. .مرتبطة أكثر بأوضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية املتخلفة 

ويف ظروف اجملتمع اجلزائري يتعرض الوسط البيئي ملخاطر وحتديات كبرية ناجتة عن تراجع األداء التنموي 
، حرائق الغابات، ولعل أبرز هذه املخاطر هدر  األراضي الزراعية، األوضاع  االجتماعية املتخلفةوتدهور 

 .انتشار الربك ورمي القاذورات، التلوث الصناعي، تلوث املياه
وإذا كانت معظم الدول املتقدمة طورت ترسانة من القوانني والبنود حلماية البيئة واليت رافقتها محالت توعية  

ية شاملة بدعم من مجعيات األهلية واألحزاب السياسية البيئية فإن اجلزائر ما زالت تعاين من تأخر إعالم
 .(اخلطرية)خاصة املتعلقة بتشجيع االهتمام والوعي اجلماهريي مبخاطر هذه الظاهرة و واضح يف هذه اجملاالت

ما أسفر عن إفرازات خطرية من شأهنا ، ةفلم حيظى البعد البيئي باإلهتمام الكايف على صعيد التنمية اجلزائري 
حيث تعرض اجملال البيئي يف اجلزائر ملخاطر خمتلفة  ، هتديد توازن البيئة الطبيعية ونوعية احلياة البشرية واحليوانية
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، كانت مبثابة عنصر هدم للخصائص  البيئية الطبيعية والذي أدى إىل مزيد من الضغط على الوسط الطبيعي
 .وهذا يف غياب دور الدولة يف احملافظة ومحاية اجملال احليوي، زن اإليكولوجيواإلخالل بالتوا

 :ة ئا هي البيفم
ألن كلمة ، على الرغم من التفاوت يف استخدام مصطلح البيئة إال أنه يرتاوح أساسا بني التضييق والتوسيع 

اإلنسان  لكن حماولة حتديد عناصر بيئة يف حد ذاهتا ال تثري يف الدهن العام سوى الوسط الذي يعيش فيه 
 .تداخلهاو  هذا الوسط الذي يؤدي إىل الغموض نتيجة تعددها

، "احليوانات، النباتات، املعادن، الرتاب، اهلواء، كاملاء" وألن البيئة هلا عناصر طبيعية خلقها اهلل وأتامها لإلنسان
مبا تشتمل عليه من عالقات ومؤسسات ونظم حضارية أي البيئة املشيدة و  هلا أيضا عناصر اجتماعية وثقافية

 .وعادات وتقاليد وقيم
 0152ونتيجة لكل هذه املعطيات فقد تبىن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة اليت عقد يف مدينة استوكهومل عام  

ن وذلك بعد ما تبني أ، واالجتماعي والثقـايف من جهة ثانية، املفهوم املوسع للبيئة جبانبيه الطبيعي من جهة
 "ومن مت فقد عرفت البيئة على أساس أهنا ، التخلف والفقر مثله مثل التقدم التقين يؤدي إىل تدهور البيئة

 .2..."رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته 
ومع ذلك فالشائع لدى عامة الناس املعىن الضيق للبيئة واليت تشمل كل ما حييط باإلنسان من العناصر  

 ....الطبيعية واحلياتية اليت توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة األرضية
ت رغم ذلك مل حيظى البعد البيئي بإهتمام كايف يف التنمية اجلزائرية مما أسفر عن إفرازات خطرية هدد    

توازن البيئة الطبيعية ونوعية احلياة البشرية واحليوانية حيث تعرض اجملال الطبيعي اجلزائري لتحديات خمتلفة  
 .كانت مبثابة عنصر هدم وختريب للخصائص البيئية يف غياب أي إهتمام يذكر لدور احلماية واحملافظة

ومسار ، بالتوازن واالستقرار االيكولوجي الذي إىل املزيد من الضغوط على الوسط الطبيعي واإلخاللالشيء   
وقد اقتصرت محاية البيئة يف  اجلزائر على مجلة حمدودة من عمليات محاية املمتلكات  البيئية ، الغالف احليوي

ودون مواءمة املتطلبات االقتصادية مع ، يف منظور التنمية املستدامة للتقليل من  املخاطر املتصاعدة
 .شيد استغالل النظم البيئية واحملافظة عليها لضمان إستمراريتها لفائدة األجيال القادمةاالشرتاطات البيئية لرت 

ولكنه مؤشر على استنزاف ال ، فتدهور البيئة خطر ليس فقط على مردود التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لوث اهلواء جراء عوادم ولصحة السكان بفعل التلوث بأشكاله املختلفة كت، ميكن استدراكه للموارد الطبيعية

إضافة إىل تدنيس البيئة الطبيعية من خالل االستعمال املتزايد للمدخالت ، السيارات وأدخنة املصانع
التعرية الغابية ، كذلك تلوث املياه واجملاري املائية وما ينتج عنه من أمراض متنقلة، الكيماوية لرفع املردود

تدهور التنوع ، التلوث بفعل املواد الثقيلة املخلفات الصلبة، حتت ضغط التزايد السكاين، والتصحر
..كل هذه املظاهر هلا تأثريات  ضارة على البيئة الطبيعية واليت تنذر بعواقب وخيمة ما مل حتظى البيئة .البيئي

 .الين والرتشيدلطبيعية  باحلماية والتسيري العقا
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تشم يف الثمانينات وبصورة شبه رمسية مع صدور اإلطار وقد ظهر االهتمام بقضايا البيئة الطبيعية بشكل حم -
لكن هذا ليس معناه أن السلطات العمومية أقصت متاما هذا البعد من  .م.010القانوين حلماية البيئة عام 

حيث أنه قبل هذا التاريخ أرست الدولة دعائم عدة برامج منها ما يتعلق بتشجري مساحات واسعة ، اهتماماهتا
خالل مرحلة االستعمار الفرنسي وبسبب احلرائق والرعي ، لتعويض تدهور الغطاء النبايت والغايبيف البالد 

اجلائر إضافة إىل برنامج مكافحة التصحر من خالل مشروع السد األخضر لتشجري املناطق  السهبية وشبه 
لكنها مل حتقق ، هامةتطلبت تعبئة موارد وإمكانات  ، هذه الربامج وغريها، صحراوية للحد من زحف الرمال

حيث لوحظ تزايد تدهور البيئة يف اجلزائر جراء تضافر ثالثة عوامل أساسية مرتبطة ، األهداف املخطط هلا
امل اليت كان هلا هي العو و  تطور التصنيعو  تسارع وترية التحضر، هي تصاعد النمو الدميوغرايفو ، بعضها ببعض

ة والضغط  على األنظمة البيئية احلساسة وكذا اإلسراف يف الطبيعيتأثري سليب متثل يف تزايد استهالك الثروات 
 التجمعات العمرانية.و  ةعن املواقع الصناعيتلويث البيئة باملخلفات  الناجتة 

هي نتاج غياب كامل إلسرتاتيجية و  متنوعةو  هكذا فإن عوامل تدهور البيئة الطبيعية يف اجلزائر عديدةو  -
ماهتا  األبعاد البيئية املتعلقة باملياه والغطاء النبايت واحليواين والوسط البحري تنمية راشدة تندرج يف اهتما

           .ة يف بالدناا أدى إىل احلالة املزرية للبيئو مالتصحر والرتبة وهو  والغالف اجلوي
 بعض مظاهر التدهور البيئي 
كما يعد القطاع ،  ات النموحمركا من حمركمعات احلديثة وتعد حتتل الصناعة مركزا حيويا يف اقتصاديات اجملت 

، الصناعي قطاعا ديناميكيا سريع التطور وهذا التطور ساهم بشكل مباشر يف ازدياد كميات التلوث يف العامل
 من التلوث اإلمجايل املتسبب يف التدهور البيئي.¾  :إذ يساهم لوحده بـ

جه سليب و أن التدهور البيئي ما هو إال جمردونظرا الرتباط الصناعة بشكل مباشر باالقتصاد فهذا يعين 
لالقتصاد والثورة الصناعية والتكنولوجية وهذا التدهور ناجم عن تزايد املكتشفات التقنية دومنا أي دراسة 

وتعاين كثريا من البلدان اليت تتسم بتزايد سكاين كبري من ، آلثارها على النظم البيئية وباألحرى على اإلنسان
االجتماعية وذلك لعدم مراعاة القضايا البيئية املتعلقة و نتيجة سوء خطط التنمية االقتصادية مشكالت بيئية

كان باإلمكان تفاديها مسبقا وهذا يدل ، مما أدى غالبا إىل خلق مشكالت بيئية .باستغالل املصادر الطبيعية
هذه و حيز التنفيذوسبب هذا التشعب هو صعوبة وضع سياسات مسطرة ، على تشعب املشكلة البيئية

أو أن تكون جمتمعة يف نفس املكان والزمان... ، الصعوبات إما أن تكون مالية أو تكنولوجية أو اقتصادية
(1). 
ومهما كان األمر فإن اخلطر البيئي قد جتاوز مرحلة الوعي والتفكري ليصل إىل مرحلة العمل امليداين الذي من  

هذه الربامج وإن كانت ، لرامية إىل محاية البيئة ووضعها حيز التنفيذخالله يتم السعي إىل تسطري  الربامج ا
التحسيس و  فإهنا يف العديد من األحيان األخرى متر عرب تنمية الوعي، حتتاج إىل أموال وتكنولوجية عالية الدقة

ذا بأمهية وخطورة تدهور األوضاع البيئية بالنسبة للمجموعات الوطنية ولدى املواطنني بصفة خاصة ك
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املؤسسات واهليئات الوطنية صاحبة القرار وذلك عن طريق ترقية احلياة اجلمعاوية وألن التوازن البيئي يرتبط 
بشكل مباشر مبكونات البيئة فحدوث اختالل يف إحدى مكونات البيئة يف إطار توازهنا املباشر بدورات 

ليت تتدخل جمموعة من العوامل يف طبيعية تضمن بقاءها يعد شكل خطري للقضاء على الكائنات احلية وا
من أمثلة ذلك التصحر أو اجلفاف الذي يؤدي إىل موت النباتات وهالك ، التأثري عليها مثل الظروف الطبيعية

الكثري من احليوانات والكائنات األخرى ويالحظ يف كثري من األحيان أن هذه الظروف تكون نتيجة تدخل 
ويعترب هذا التدخل السبب املباشر يف اختالل التوازن البيئي ذلك أن غري مباشر لإلنسان يف توازن البيئة 

اإلنسان يتصرف وكأنه جيهل حقائق التوازن الطبيعي بني مكونات البيئة ويعتقد أنه مهما كانت هناك 
 :من أمثلة اعتداء اإلنسان على الطبيعةو مشكالت بيئية فإن ميكانيزماهتا ستبقى تعمل وفق النظام

  للمبيدات احلشرية ملقاومة اآلفات الزراعية اليت وان حققت لإلنسان هدفه والنتائج اليت يرجوها استعماله
 .فإهنا أدت إىل ظهور آفات زراعية أخرى

  إلقاء الفضالت يف البحار واألهنار واجملاري ما أدى إىل تسمم واسع قضى على العديد من الكائنات املائية
 ومة البيئية.اليت كانت جزءا من الطبيعة واملنظ

 إزالة وحرق الغابات و  الصيد اجلائر للحيوانات والطيور النادرة وكذلك االستهالك املفرط للمنتجات الطبيعية
 اليت ختفض نسبة الرطوبة وتؤدي إىل زيادة التقاط األرض للحرارة الشمسية.

 حم اليت تؤدي إىل اختالل اإلسراف يف استخدام امللوثات الصناعية كاستعمال البرتول ومشتقاته والغاز والف
 يف التوازن بني األكسجني وثاين أوكسيد الكربون.

 :دور التهيئة الحضرية في حماية البيئة
كرد فعل ،  أصبح االهتمام باألبعاد البيئية يف التهيئة احلضرية حيتل صدارة االهتمامات على الصعيد العاملي  

اية البيئة واألحزاب السياسية إلدماج قضايا البيئة  يف التنمية على املطالب املتزايدة من الرأي العام ومجعيات مح
احلضرية بعد أن حتولت إىل رهان سياسي واجتماعي مؤثر يف صناعة القرار. عند رسم السياسات العمرانية 

 مما يهدد مفهوم التنمية املستدامة للمجتمع البشري.، على املدن والسكان
التعمري يف معظم مدن العامل إىل احرتام املقاييس البيئية يف التنمية و  هكذا أخضعت خمططات التهيئةو 

على اعتبار أن مستقبل احلياة يف املدن واستمرارها مرتبط أساسا بتحقيق التوازن بني الطبيعة والنمو ، احلضرية
 العمراين واالقتصادي.

حلضري واالقتصادي ومقتضيات تستهدف التنمية احلضرية حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو او 
محاية البيئة واحملافظة على إطار معيشي مناسب للسكان حيث يوجد اقتناع راسخ  لدى املختصني يف هذا 

 اجملال بأن البيئة الطبيعية تؤثر يف السلوك اإلنساين بالدرجة اليت تؤثر يف النظام االجتماعي والثقايف للمجتمع.
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التهيئة والتعمري اجلزائرية يف جهود محاية البيئة واالرتقاء بإطار احلياة يف  والواقع يثبت أن مشاركة سياسات 
أشكاهلا التنظيمية و املدن كان متواضعا وحمدود التأثري ألن تشريعات وأدوات التهيئة والتعمري يف وضعها احلايل

 ومهامها ال ميكنها بأي حال من األحوال مواجهة التحديات املطروحة.
 :في التشريعات المتعلقة بالبيئة البيئة الحضرية -0
املتعلق  15/.0واملتعلق حبماية البيئة والقانون 10/.0أهم التشريعات املتعلقة بالبيئة يف اجلزائر هي قانون رقم   

 2املتعلق بالغابات... 21/02باملياه والقانون رقم 
ما مييز هذه التشريعات أنه يغلب عليها الطابع العام وهي تركز عموما على عامل احلماية والوقاية للمحيط   

وال توجد فيها تفصيالت لقضايا حتسيس إطار املعيشة ، اجلوي واملياه والغابات والصحة والنفايات والضجيج
كما أهنا تفتقر إىل  ، بيئة يؤكد على هذا املوضوعرغم أن املادة األوىل من القانون املتعلق حبماية ال، ونوعيتها

 منظور معاجلة خصوصيات قضايا البيئة يف املدينة وبالتايل فإهنا ال تتالءم  مع املقياس احلضري.
 :البيئة في تشريعات التهيئة والتعمير -2
املتعلق بالقواعد العامة  10/052املتعلق بالتهيئة والتعمري واملرسوم التنفيذي رقم  11/21 يشكل القانون رقم  

املرجعية التشريعية األساسية للتهيئة والتعمري يف اجلزائر يف اجلزائر. وامللفت للنظر أن ، 1....للتهيئة والتعمري
واإلشارة القليلة املخصصة هلا ، أشكال أن أشكال االستجابة لقضايا البيئة يف هذه التشريعات حمدود جدا

رغم ، يف حني غيبت متاما األبعاد املرتبطة بنوعية احلياة، األرض الزراعية تركز على مشاكل التلوث ومحاية
 وجود شعور عميق لدى السكان واملسؤولني بتدهور إطار احلياة وتدين مستوى رفاه املدن اجلزائرية. 

 حيث حتدد املادة، مادة يتضمنها إىل قضايا البيئة 00خيصص ثالث مواد فقط من بني  11/21 فالقانون رقم
كما   "وقاية احمليط واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي"األوىل منه أهداف التهيئة والتعمري يف 

بوقاية النشاطات الفالحية ومحاية املسافات احلساسة واملواقع  "من نفس القانون البلدية 00تلزم املادة 
 ."واملناظر

مادة فيه إىل البيئة حيث  11فهو يشري يف ثالث مواد فقط من مجلة  10/052أما املرسوم التنفيذي رقم   
إذا كانت األعمال املربجمة هلا ، منح السلطات البلدية سلطة رفض رخصة البناء أو التجزئة"منه  12تذكر املادة 

 11/050رسومطبقا ألحكام امل، أو أن متنحها شريط تطبيق التدابري الضرورية حلماية البيئة، عوائق ضارة بالبيئة
 ."املتعلق بدراسة التأثري على البيئة

على قرض حتمية معاجلة مالئمة و  وقف منح رخصة البناء للمؤسسات الصناعية"منه على  00تنص املادة  
 ."لتصفية امللوث واملواد الضارة بالصحة العمومية والضجيج

 :البيئة في أدوات التهيئة والتعمير -.
وخمطط شغل  PDAUن حتليل أدوات التهيئة والتعمري اجلزائرية ممثلة يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري إ

وذلك ألن القضايا املرتبطة ، يوضح ضعف االهتمام بالبعد البيئي يف دراسة ومنهجية إعدادها، POSاألرض 
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 حتديد أولويات التهيئة والتعمري بالنسبة تؤثر يف عملية اختاذ القرارات ويف، مبعاجلة مشاكل اإلسكان واملرافق
 لصور استغالل األرض واستعجاالت تنفيذ الربامج.

 :البيئة في صالحيات الجماعات المحلية -1
بعض املواد ذات العالقة بالبيئة واليت تندرج يف صميم  5املتعلق  بالبلدية...  11/01يتضمن القانون رقم   

إمكانية تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة للمجلس "منه على  21حيث تنص املادة رقم ، صالحيات البلدية
إال أن معظم ، وهو ما يوفر إمكانية إنشاء جلنة خاصة بالبيئة "هتتم بالقضايا احلساسة للبلدية، الشعيب البلدي

ملكلف هبا يف اهليكل اجملالس البلدية اجلزائرية ال توجد هبا جلان خاصة بالبيئة كما أن املصاحل اإلدارية ا
التنظيمي للبلديات تابعة ملديريات أخرى وليس هلا هوية إدارية وهذا مؤشر صارخ لعدم إدراك اجلماعات 

مما يرفع من ، احمللية والقائمني على التهيئة والتعمري بضرورة إدراج وتنفيذ الربامج البيئية يف عمليات التهيئة
عقلنة و  محاية الطبيعة"تضع ضمن صالحيات البلدية األساسية  11قم كما املادة ر ، مستوى أدائها وكفاءاهتا

ومحاية الطابع ، مسؤولية احملافظة على املواقع الطبيعة واآلثار"حتمل البلديات  .1ويف املادة  "استغالل اجملال
 ."مبكافحة التلوث ومحاية البيئة" تؤكد على تكفل البلدية 015اجلمايل واملعماري كما أن املادة 

لكن الواقع امليداين يوضح قلة اهتمام اجلماعات احمللية بقضايا البيئة بالنظر لصعوبات التسيري والتهيئة    
والتكفل بأزمة املدينة وهذا يعكس عجزها يف مواجهة مهامها املعقدة واخفاقها يف بعث روح املواطنة احلضرية  

 .ملطالبته يف حق  العيش يف مدينة متوازنةاليت تسمح باالرتقاء بذهنية اجملتمع احلضري واالستجابة 
 :التهيئة الحضرية والمساحات الخضراء

متثل املساحات اخلضراء رئة املدينة وهي بالنظر حلساسيتها ومولرفولوجيتها املكون احلضري األكثر صعوبة    
الداللة على نوعية احلياة ألهنا أهم معيار حيدد مدى التوازن بني اإلنسان والبيئة ومؤشر بالغ ، يف التسيري

 ودرجة الرفاه يف املدن كما تعد أيضا من أكثر األبعاد البيئية فعالية يف التهيئة احلضرية والتعمري.
ويتضح تأثري اجملاالت اخلضراء يف انعكاساته اإلجيابية على حياة األفراد ونوعية الوسط بالنظر لوظائفها 

ملسامهتها يف عدة فعاليات تعترب من صميم أهداف املنفعة العامة و ، املتعددة اليت تؤديها يف خدمة السكان
فمن الناحية االجتماعية والثقافية توفر املساحات اخلضراء إطار يثمن ويشجع النشاطات اإلجتماعية 

ق احلميمية بني السكان ويقوي من شعورهم باالنتماء واأللفة ملناطو  والرتفيهية والثقافية وحيفز العالقات اجلوارية
 زيادة على ترقية أذواقهم وحسهم املدين وثقافتهم البيئية.، إقامتهم

من الناحية اجلمالية ترتبط صورة املدينة عموما هبندسة مساحتها اخلضراء وحدائقها ملا تضيفه عليها من - 
لف صور ملسات مجالية بنباتاهتا املختلفة وأشكال هتيئتها وجتهيزاهتا مما خيلق التوازن واالنسجام بني خمت

 كما ميكن استخدامها يف تغطية املناظر البيئية يف املدينة.، ويوفر إطار حياة وظيفي مريح، استخدام األرض
، فهي تعمل على تلطيف اجلو وتنقية اهلواء وتوفري الظل والتخفيف من الضوضاء، أما من الناحية البيئية    

 املعرضة لالنزالق والتعرية واالجنراف.كاألراضي ، إضافة إىل دورها يف محاية املناطق احلساسة
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هلذه األسباب تعطي خمططات التهيئة والتعمري ملدن العامل اهتماما خاصا بالتخضري كمحاولة للتصاحل مع     
كما ،  الطبيعة يف شكل حدائق ومنتزهات وحظائر تتناسب مع مواقع السكن واملنشآت العامة ومساحة املدن

فة على إدارة املدن بإعداد خمططات خاصة لتنمية الرقعة اخلضراء تعرف باسم تقوم اجلماعات احمللية املشر 
 ."املخطط األخضر"
لكننا يف اجلزائر بعيدون جدا عن املطابقة مع املقاييس العاملية اليت تكرس مكانة املساحات اخلضراء يف   

 ات ظرفية لتجميل احمليط.اجملال احلضري وتعتربها من صميم عمليات التهيئة والتعمري وليس جمرد إجراء
إن قلة االهتمام بالبيئة يف التشريعات  :المساحات الخضراء في تشريعات وأدوات التهيئة والتعمير (أ

ينعكس على املساحات اخلضراء اليت هي األقل عناية لغياب القوانني والنظم ، وأدوات التهيئة والتعمري اجلزائرية
حيصر مبادرة ، املتعلق بالتهيئة والتعمري يف مادته األوىل 11/21فالقانون ، اليت تضبطها وحتدد أنواعها ومعايريها

إعداد أدوات التهيئة والتعمري يف صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي وهذا يسمح له من الناحية النظرية 
حيدد   posمن القانون تؤكد على أن خمطط شغل األرض 0.إدراج مشاريع التخضري ضمنها كما أن املادة 
من هذا القانون  21كما أن املادة   "املساحة العمومية واخلضراء حقوق استخدام األراضي والبناء ومن ضمنها

وفسحات وغابات ، حدائـق، مساحات خضراء"تضع تصنيفا واضحا للمساحات اخلضراء يربز األمناط التالية 
 ."حضرية

بوضع   00املتعلق بإجراءات إعداد خمطط شغل األرض فيلزم يف مادته  10/050أما املرسوم التنفيذي رقم    
على  1. كما ينص يف املادة ،  املغارسو  الئحة تنظيم تتضمن شروط شغل األرض املرتبطة باملساحات الفارغة

، إذا كانت متثل أمهية كبرية، منح البلدية سلطة رفض رخصة البناء يف حالة التعدي على املساحات اخلضراء"
كما ميكن للبلدية منح رخصة البناء شريطة ،  هدم عدد كبري من األشجار، أو إذا كان إجناز مشروع ينجر عنه

 .0إنشاء وهتيئة مساحات خضراء متناسبة مع أمهية وطبيعة املشروع....
يضع القانون على عاتق اجمللس الشعيب البلدي مهمة  :المساحات الخضراء في صالحيات البلدية (ب

حيث حيصر إنشاءه يف ، جيات السكان من املساحات اخلضراء وختصيص املواقع املالئمة هلاتأمني حا
ضمن  01يدرج يف املادة ، املتضمن األمالك الوطنية 1./11صالحيات البلدية وحدها يف حني أن القانون 

احلدائق املهيئة والبساتني "الواجب محايتها من اجلماعات احمللية ، قائمة األمالك الوطنية العمومية االصطناعية
 ."العمومية

أما بالنسبة للمكانة اليت حتتلها املساحات اخلضراء يف اهليكل التنظيمي للبلديات فيالحظ أهنا حتتل أقساما 
اليت ال ترقى يف معظم احلاالت إىل رتبة مديرية مستقلة ضمن هيكل إدارة ، تتبع مصلحة البيئة البلدية، فرعية

 ين من عجز كبري يف  املوارد املالية ويف نقص فادح يف العمالة املؤهلة.وهي تعا، البلديات
 ميكن تشخيص هذا الوضعو  
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عرب حتليل وضع املساحات اخلضراء لبلدية قسنطينة كنموذج على ذلك حيث تعاين املساحات اخلضراء  -
، ألجهزة املشرفة على تسيريهامن بينها تعدد ا، فيها من تعقيدات كبرية  يف التسيري واإلدارة بسبب عدة عوامل

حيث تقوم هبذه املهمة مصاحل متعددة إىل جانب البلدية مثل حمافظة الغابات التابعة لوزارة الفالحة واليت 
وهي غري ملزمة بتنفيذ توجهاهتا وبراجمها يف هذا اجملال وهي تتوىل اإلشراف على ، ختضع لوصاية البلدية

هكتار موزعة على مقاطعات غابية داخل تراب  21,62الغابات احلضرية يف البلدية اليت تغطي مساحة 
وهناك أيضا مؤسسة تسيري هياكل التسلية اليت تشرف على حضرية جبل الوحش اليت أنشأت عام ، البلدية
 .0115بعد انفصاهلا عن مصلحة الغابات واليت مت حلها عام  0102

من تعاقب عملية ، تعاين مصلحة املساحات اخلضراء يف البلدية، إىل جانب هذا التداخل يف االختصاص -
مراحل هذه التغريات اليت ترتجم  0التغيري يف هيكلها التنظيمي يف مراحل متعددة حيث يوضح املخطط رقم 

 االهتمام هبذه املصلحة مبا خيدم البيئة والسكان.، البلدية  على حممل اجلدعدم أخذ  
وهو مبلغ زهيد ال ، مليون دينار 2ومما يزيد يف تعقيد وضع املصلحة مشكل امليزانية الذي ال يتجاوز مبلغ  -

 ميكنه أن يفي مبتطلبات الصيانة والتطوير.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالبيئة واملساحات اخلضراء يف اهليكل التنظيمي لبلدية قسنطينةتطور املصاحل املكلفة   (0خمطط رقم )
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    :المساحات الخضراء في قسنطينة
، تتفاعل وتتظافر العوامل الطبيعية والعمرانية يف التأثري على اجملاالت اخلضراء يف قسنطينة بدرجات متفاوتة   

 قوى معيقة النتشارها وختطيطها.حبيث تشكل حمفزا لنموها وتطويرها أو 
  :العوامل الطبيعية

يغلب على سطح بلدية قسنطينة طابع العوائق الطبوغرافية مثل األودية والتالل واهلضاب وهي :الطوبوغرافيا
عوامل طبيعية شديدة احلساسية والتعقيد بالنسبة للتنمية احلضرية بالنظر لألخطار الطبيعية النامجة عنها  

النزالقات اليت تزداد بسبب عوامل أخرى كاملناخ والتوسع العمراين الفوضوي على املناطق كاالجنراف وا
احلساسة ومناطق الردم املختلفة عن أعمال التسوية القدمية خاصة يف الكوديا واملنظر اجلميل إضافة إىل ارتفاع 

 .من مساحة البلدية %01حنو مما يزيد يف تسريع هده األخطار اليت هتدد ، نسبة شبكة املياه والصرف الصحي
وتوضح املعطيات اخلاصة بالرتبة يف قسنطينة  ، وتعد الرتبة من أهم العناصر املتحكمة يف املساحات اخلضراء 
من أراضي البلدية ضعيفة اخلصوبة يغطيها العمران وبعض الغابات احلضرية يف حني أن النسبة  %.2بأن  "

هي غري مستغلة يف العمران وميكن توسيع الرقعة . واجليدة واملتوسطةترتاوح درجة خصوبتها بني  %15الباقية 
 .اخلضراء عليها وخاصة حواف األودية

حيث مناخ قسنطينة باإلعتدال لنمو املساحات ، وله دور أساسي يف تفعيل املساحات اخلضراء:اخالمن
التساقط السنوي وهي مناسبة من مجلة  %01ماي حتتكر و  اخلضراء وذلك لوجود فرتة رطبة متتد بني أكتوبر
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التساقط فيها ضعيف ما يعمل على رفع معدالت التبخر ، أشهر 1أما فرتة اجلفاف فتمتد ، لنمو النباتات
 .وبتايل تربز احلاجة لتدخل اإلنسان حلماية النباتات

تعاين قسنطينة من نقص مواردها املائية حبيث تعجز عن تلبية حاجيات السكان وهذا ما  جيعل  :اهالمي
 .املساحات اخلضراء حباجة إىل موارد مائية كبرية

وميكن أن يوفر ، إن معاجلة مشاكل النسيج العمراين احلضري وإعادة هيكلته وجتديده  :العوامل العمرانية
 .لتوسعللمساحات اخلضراء طاقات مهمة ل

وحتويلها إىل مساحات خضراء حتميها ، يف مناطق األكواخ واجليوب العمرانية الشاغرة ومناطق االرتفاقات  
 .من التعديات املختلفة

هكتار تقريبا فوقها األحياء  011منها  0110هكتار عام  211وقدرت مساحة هذه املناطق بنحو  
هي  مساحة اجليوب العمرانية اليت من شأهنا يف حالة  هكتار 11والقصديرية على أرض غري صاحلة للتعمري 

 .اإلزالة  أن ترفع من نصيب الفرد  يف  املساحات اخلضراء
   :أنماط المساحات الخضراء في قسنطينة

وتتوزع أمناط هذه ، هكتار 01تبلغ املساحة اإلمجالية للمساحات اخلضراء مبختلف أمناطها يف بلدية قسنطينة  
  :األنواع التاليةاملساحات على 
متثل احلدائق أهم أشكال اجملاالت اخلضراء املخططة واجملهزة بالبلدية الرتباطها خبدمة  :الحدائق العامة

يرتاوح إمجايل و  نصفها يعود تاريخ إنشائها إىل مرحلة االحتالل الفرنسي، حديقة 01ويبلغ عددها ، السكان
 .من مجلة مساحة البلدية %1.11هكتار ومتثل  00هكتار تغطي مساحة  0و 1.0مساحتها بني 

وتعاين هذه احلدائق من مشاكل عديدة أمهها قلة الوعي البيئي لدى السكان وغياب احلراسة والصيانة  
والتجهيزات الالزمة كاملقاعد وأماكن اللعب واملياه والكهرباء واملراحيض بسبب نقص امليزانية وقلة العمالة 

 .ناملؤهلة يف هذا امليدا
كل هذه األسباب حولت احلدائق إىل مناطق طاردة للسكان بسبب ارتيادها من طرف املنحرفني والذين   

يتعاطون املخدرات ما أدى إىل غلق معظمها يف وجه الزوار وهبذا يكون عدد احلدائق العامة اليت تؤدي خدمة 
ط املواصفات الوطنية والدولية ما مع افتقارها إىل أبس، حديقة 01حدائق من مجلة  5فعلية لسكان قسنطينة 

 .أفقدها مصداقيتها
يف  2يف قطاع املنظر اجلميل و .منها يف قطاع سيدي مربوك و 2حدائق  5عددها و :حدائق األلعاب

وهي مساحات غري حمروسة وتعاين من إمهال كبري مما أدى إىل تدهور تشكيالهتا النباتية وإتالف ، القنطرة
 .جتهيزاهتا

مقاطعات للغابة العمومية  1هكتار وتتوزع على  20 - 0110 بلغت مساحتها  سنة  :الحضريةالغابات 
هذه الغابات يف فرتة الستينات كانت ذات قيمة إال أهنا إىل استنزاف كبري  .تشرف عليها حمافظة الغابات
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إجناز مشاريع بسبب ، سنة 21من مساحتها األصلية يف أقل من  %11وهجمة غري معقولة أدت إىل اقتطاع  
وما تبقى من هذه الغابات احلضرية يعاين من درجة  (املنصورة) عمرانية وكذا توسيع املنطقة العسكرية اخلامسة

واألمراض النباتية والتعديات املتكررة ورمي ، لكرب سن تشكيالهتا الشجرية والرعي اجلائر، تدهور عالية
 .مساحتها كل سنةزيادة على احلرائق اليت تنال من ، األوساخ

ومدى تدهوره مما ، هذه املعطيات واحلقائق تؤكد الوضع احلرج الذي أل إليه اجملال األخضر يف بلدية قسنطينة
ويؤثر على استمرار تصاعد وترية االستنزاف مستقبال يف ، يؤثر سلبا وبقوة قي قدرات وإمكانات بيئة البلدية
 .ر اخلطري كأحد أهم مقومات البيئة الطبيعية  يف قسنطينةغياب كلي إلجراءات واضحة حتد من هذا التدهو 

بسبب السلبيات املرتاكمة عن ، وهذا يدل على وضع اجملاالت اخلضراء يف بلدية قسنطينة والذي يدعو للقلق 
 ارثها التارخيي وخصوصيات موضعها وإسرتاتيجية التعمري فيها.

، الوطنية والعاملية املعمول هبا إضافة إىل أحواهلا السيئة لتفاقم حجم العجز املسجل فيها مقارنة باملواصفاتو 
 .ويف غياب إسرتاتيجية واضحة لتأهيلها وإعطائها املكانة الالزمة ضمن التهيئة احلضرية، وعدم توازن توزيعها

ويضع قضايا  .وقسنطينة اليوم يف حاجة ماسة إىل خمطط أخضر يعيد هلا االنسجام ويصاحلها مع الطبيعة 
االقتصادي هبا خاصة أهنا و اجلمايلو البيئة يف قلب أهداف التهيئة والتعمري مبا يرفع من مستوى املردود البيئي

 .تتوفر على مكونات هامة حتفز على تطوير االستخدام
 :استراتيجيات الجزائر في حماية البيئة من التدهور

على مستقبل اإلنسانية ليست وليدة النصف األخري إن مواجهة األخطار البيئية بالنظر ملا هلا من تأثري سلييب 
على يد العامل األملاين أرنست هيكل من  0011بل ظهرت مند عام ، من القرن العشرين كما كان يعتقد

واتسع جمال هذه احملاوالت بعد ظهور الثورة الصناعية ليفرز فرعا ، خالل تطرقه إىل املشكالت االيكولوجية
البيئية هتتم باحمليط الذي يعيش فيه كل الكائنات ويشمل هذا التخصص العوامل علميا يتمثل يف العلوم 

الطبيعية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية. ومع تطور أصبحت البيئة حمل اهتمام اإلنسان على أساس أن ما 
ا أدى إىل تزايد هذا م.يلحق من تغريات بيئية يؤدي بصفة تدرجيية إىل التأثري السليب على بقاء اجلنس البشري

 .   1...الوعي لدى الشعوب الذي يتطلب تدارك الوقت حلماية البيئة ووضعها حيز التنفيذ
وألن اجلزائر ال متلك القدرة العلمية واألموال الكافية وكذا التقنية املتطورة حلماية البيئة فإهنا عمدت إىل سن 

 .ى طرق قانونية منها اجلنائية ومنها غري جنائيةقوانني عديدة هتدف إىل محاية البيئة وذلك باالعتماد عل
  :فاعتمدت شكلني للحماية  البيئة ميكن أن نصنفها على النحو التايل :أما غير الجنائية  
اليت تعتمد على نشاط اهليئات اإلدارية وحتوز هذه  :الحماية المستمدة من تقنيات القانون اإلداري -3-2 

املتعلق حبماية البيئة....الذي شكل  .0-12-12املـؤرخ فـي .1-.0التقنيات عـلى جمموعة مـن القوانني مثل 
اإلطار العام للمجهود التشريعي الرامي إىل وضع اخلطوط العريضة واحملاور الرئيسية للسياسة البيئية يف اجلزائر 

تعد كل من محاية الطبيعة واحلفاظ على  "سلوكا وقانونا وقد نصت املادة الثامنة من هذا القانون على أنه 
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نباتات واإلبقاء على التوازنات البيولوجية واحملافظة على املوارد الطبيعية من مجيع أسباب فصائل احليوانات وال
التدهور اليت هتددها أعمال ذات مصلحة وطنية يتعني على كل فرد السهر على احلفاظ على املوارد الطبيعية 

م الرقيب واحلامي الرئيسي للبيئة ومبا أن اإلدارة متتلك السلطة اليت خوهلا هلا القانون التنظيمي فهي تقوم مقا
وذلك بتدخلها للحيلولة دون كل ما من شأنه إحلاق الضرر بكل مقومات البيئة وذلك عن طريق حماربتها 

 "رمي القاذورات، تبذير املياه، اقتالع نباتات أشجار، حرق"التصرفات اليت تأثر يف البيئة من طرف اإلنسان 
الضبط اإلداري من خالل نشاط الوزير املكلف بالبيئة والوايل ورئيس اجمللس ومتارس احلماية اإلدارية عن طريق 

 01...الشعيب البلدي
يف غياب األحكام اإلدارية اليت تستوجب اجلرب والتعويض يف  :الحماية عن طريق القانون المدني -2-2

حالة حدوث منازعات متعلقة باألفعال املنصوص عليها يف التشريعات البيئية تطرح مثل هذه املنازعات أمام 
غري أن أحكام اجلهات القضائية املدنية تكونه غري جمدية  ، اجلهات القضائية  العادية وهو القسم املدين

لحماية القضائية لذلك تبقى احلماية املدنية مهما كان سندها القانوين جمرد جمهودات فر دية هتدف كأساس ل
 .إىل جرب األضرار النامجة عن التصرفات الضارة

هذه احلماية تبقى وسيلة ضعيفة لالستجابة إىل أمهية محاية املكونات البيئية اليت تعد ملكا مشرتكا للمجموعة 
منه ضرورة و  ر تدخل القانون اجلنائي على اعتبار أن القانون املدين يفتقر إىل الطابع الردعيالوطنية وهذا ما يرب 

 .اللجوء إىل جترمي األفعال اليت تلحق ضررا باملكونات البيئية
يف سياق احلماية القانونية املقررة للمكونات البيئية وعلى أساس أهنا تشكل مكونات  :الحماية الجنائية 2-1

مشرتكة مل يكتفي املشرع اجلزائري باحلماية املقررة مبوجب أحكام القانون اإلداري وال تلك احلماية اجتماعية 
أقر احلماية اجلنائية   للبيئة هبدف قمع و  املنصوص عليها يف أحكام القانون املدين بل ذهب إىل أبعد من ذلك

والعقوبة اجلنائية تتطلب ، ليت هتدد سالمتهااليكولوجية للمجتمع وااألفعال اليت ترتكب يف حق املكونات 
إثبات الناحية اإلجرائية للضرر من خالل تقدمي الشكاوى ومعاينته من طرف حمضر قضائي وإبالغ اجلهات 

متاشيا  مع مبدأ  احلماية اجلنائية تضمنت مجيع النصوص املتعلقة حبماية . واملكلفة بأعمال املتابعة القانونية
 .00....جزائية تطبق بشأن املخالفنيالبيئة أحكاما 

مع العلم أن احلماية اجلنائية للبيئة حقيقة قائمة وجمسدة يف التشريع اجلزائري لكن فاعليته ال تطبق إال عن 
وهكذا أقرت جل النصوص ، طريق اجلانب العقايب والذي يتماشى مع قانون العقوبات اجلزائري من جزاءات

البيئة عقوبيت احلبس أو الغرامة معا وإن كان الثابت أن اجلهات القضائية اجلزائية ال العقابية يف جمال محاية 
تنطق بعقوبة احلبس عندما يتعلق األمر باألفعال اليت تشكل خرقا للتشريعات البيئية مكتفية بعقوبة  

  02...الغرامة
 :دور اإلعالم في حماية البيئة 
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ئة عمدت الصحافة اجلزائرية  إىل وصف وحتليل جرائم البيئة باعتبارها إضافة إىل الدور القانوين يف محاية البي
إحدى الدعائم الرئيسية اليت تقوم عليها التوعية اإلعالمية يف جمال الرتبية البيئية واملسامهة يف صيانة البيئية 

 .اجلزائرية واحملافظة عليها وتنميتها لصاحل اجليل احلايل واألجيال القادمة
اإلعالم اجلماهريية من أهم الوسائل الفعالة يف تعزيز الوقاية من اجلرائم البيئية ألن التعرض هلا  وتعترب وسائل

تعد الصحافة املكتوبة من كربى موجهات الرأي العام يف هذا اجملال من . وأصبح حتمية حياتية لكل فرد
كما تلعب الصحافة ، وسط البيئيخالل لعبها دورا هاما يف تكوين مفهومات الفرد واجتاهاته السلوكية حنو ال

املكتوبة دورا هاما يف اجملال القانوين سواء يف مرحلة إعداد القوانني اجلنائية اخلاصة جبرائم البيئة حيث متارس 
احلمالت الصحافية تأثريات على املشرع الذي يسن تلك القوانني أو عندما تنشر الصحف أخبار اجلرائم 

 ..0...وتقوم بوصف تفصيلي هلا
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واقع اإلشراف التربوي في الجزائر من وجهة نظر الهيئة اإلشرافية 
 -ة بالمدارس المتوسطة بوالية سطيفدراسة ميداني- والتدريسية

 
 أ. الصاحل بوعزة 

 2 جامعة سطيف
 الملخص : 

املدرسني يف مدارس التعليم هتدف الدراسة إىل التعرف على ممارسات اإلشراف الرتبوي اليت تقدم حاليا لألساتذة 
املتوسط من وجهيت نظر األساتذة واملفتشني يف مرحلة التعليم املتوسط بوالية سطيف ، كما تسعى هذه الدراسة أيضا 

األساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية . ولتحقيق و  إىل اختبار صحة فروض الدراسة املتعلقة بالفروق بني املفتشني
املفتشني يف مرحلة التعليم املتوسط بوالية سطيف ، و  ون اجملتمع األصلي للبحث من األساتذة ،اهداف الدراسة تك

،  بينما كان عدد عينة املفتشني  020وأخذت عينة األساتذة من اجملتمع األصلي حيث بلغ عدد أفراد عينة األساتذة 
لمفتش يف جماالت اإلشراف املختلفة انطالقا من مفتشا. قام الباحث بإعداد استبيان يتعلق باملمارسات اإلشرافية ل 01

فقرة صنفت يف مثانية جماالت هي : القيادة الرتبوية ، النمو املهين  21الدراسات السابقة ، حيث اشتمل االستبيان على 
لي والعلمي للمدرسني ، التالميذ ، املناهج ، طرق التدريس ، الوسائل التعليمية ، النشاط املدرسي، اجملتمع احمل

واعتمد الباحث يف تطبيق األداة على ، موضوعيته وصدقه مت عرضه على جلنة التحكيم و  ،.وللتأكد من مدى مشوليته
مناقشة النتائج افرتض الباحث أن النسب املئوية لالستجابات اليت تساوي و  طريقة االتصال املباشر. وألغراض التحليل

 %21ارسة موجودة .أما النسب املئوية لالستجابات اليت تقل على تعترب مؤشرا إىل أن هذه املم %21أو  تزيد على 
 ( والربنامج اإلحصائي ستاتيستيكا2کفتعترب مؤشرا لعدم وجود املمارسة . استخدم الباحث النسب املئوية و)

Résume :  

Réalité de la supervision éducative en Algérie du point de vue des leaders (inspecteurs) et 

enseignants. L’objectif de cette étude réside dans le détermination des pratiques de 

l’encadrement éducationnel susceptible d’être donner actuellement à l’ensemble des enseignants 

de l’enseignant moyen, selon le point de vue des enseignants et inspecteurs de la wilaya de setif, 

travaillant dans le secteur de l’éducation,  aussi, cette étude à pour objectif de tester une série 

d’hypothèse(évaluation des pratiques d’encadrement)relatives aux différences individuelles 

entre enseignants et inspecteurs. A ce fait, et afin d’atteindre les objectifs de l’étude, 

l’échantillon de cette dernière est de l’ordre de 170 sujets dont 151 enseignants choisis 

aléatoirement et 19 inspecteurs pris dans leur totalité. 

Le questionnaire établi pour étude comporte 50 items repartis selon huit domaines (leadership 
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éducationnel, l’évolution professionnelle et scientifique de l’enseignant, les élèves, les 

méthodes, les méthodes d’enseignement, les outils d’apprentissage, l’activité scolaire et la 

population actuelle). 

  الخلفية النظرية للدراسة: أوال      
 مصطلحات الدراس 3

اإلشراف الرتبوي : أن اإلشراف الرتبوي عملية منظمة وخمططة هتدف إىل حتسني الناتج التعليمي من خالل 
تقدمي اخلربات املناسبة للمعلمني والعاملني يف املدارس، والعمل على هتيئة اإلمكانات والظروف املناسبة 

دي إىل منو الطالب فكريا وعلميا واجتماعيا وحتقق هلم احلياة السعيدة يف الدنيا للتدريس اجليد الذي يؤ 
   (0)واآلخرة .

 اهليئة اإلشرافية )املفتشون( : 
هم مفتشو الرتبية والتعليم املتوسط الذين ميارسون مهامهم يف املدارس اإلكمالية حتت السلطة 

والتكوين للمقاطعة من حيث تنشيط أعماهلم وتنسيقها الرئاسية ملدير الرتبية وحتت إشراف مفتش الرتبية 
 ( 2)وتقييمها .

 اهليئة التدريسية )املعلمون( : 
هم األشخاص املعلمون واملكونون واملدربون للتالميذ يف غرفة الصف بالشكل الذي ميكنهم من 

 عليم املتوسط . حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية . ونعين هبم يف دراستنا األساتذة يف مرحلة الت
 أهمية الدراسة :    -2
 ميكن حتديد أمهية الدراسة يف النقاط التالية : 
تربز أمهية الدراسة من خالل نتائجها يف أنه يستفيد منها املشرفون الرتبويون ملعرفة أفضل أنواع السلوك  -

 أداء املشرفني يف املدارس . حتسنيو  الذي حيقق أهداف العملية التعليمية ، ومن مث زيادة فاعليةو  اإلشرايف
اجلوانب اليت يركزون و  توفري املعلومات اليت رمبا تسهم يف اإلطالع على األدوار اإلشرافية املختلفة للمفتشني -

 عليها يف األمناط اإلشرافية السائدة يف مدارس الطور املتوسط األمر الذي قد يساعد على التنبؤ بسلوكهم
 العملية التعليمية .حماولة تغيري مساره خلدمة و 

تفيد هذه الدراسة يف التحفيز على القيام بدراسات علمية يف ميدان اإلشراف الرتبوي مبا يؤدي إىل تطويره  -
. 
مدى حتقيقها لألهداف التعليمية و  تقدمي بيانات ملراكز البحوث حول واقع العملية اإلشرافية يف املدارس-

تدريبهم على ممارسة السلوك اإلشرايف و  ة إعداد املشرفني الرتبوينيالعلمية .مما يساعد يف رسم سياسة لكيفي
 املأمول .و  الفعال

 مشكلة الدراسة   -1
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لكي يكون اإلشراف الرتبوي أداة فعالة يف حتسني العملية التعليمية ، ال بد أن تتوفر املقومات اليت 
يف مرحلة التعليم املتوسط ببالدنا يعاين جتعله قادرا على حتقيق هذا التحسن بالفعل .لكن اإلشراف الرتبوي 

على  ما يبدو نقصا يف العنصر البشري املعد مهنيا ، ويواجه صعوبات يكاد يتفق على أغلبها املفتشون 
القصرية و  أنفسهم .كما يوجه له املدرسون وبعض رجال التعليم انتقادات كثرية من بينها : الزيارات املباغتة

التسلط يف اآلراء واألحكام . وأنه و  لى التقييم املوضوعي لعملهم وجهودهم ،للمدرسني ، وعدم القدرة ع
يعتمد على عنصر املفاجأة اعتقادا بأن هذا األسلوب يساعد يف الكشف عن العيوب واألخطاء ، كما أن 
جهود املشرف )املفتش ( من أجل التحسني تقتصر يف كثري من األحيان على جمرد اقرتاحات تدون يف 

 ت املدرسيةالسجال
وهذا يؤدي باملدرسني إىل الشعور باملوقف احلرج ، وباالضطراب والقلق ، وعدم االطمئنان على 
وضعهم املهين . ومثل هذه املعطيات تبني مدى احلاجة إىل إجراء دراسات حول موضوع اإلشراف الرتبوي 

 رفني )املفتشني ( واألساتذة املدرسنيودوره يف العملية التعليمية يف بالدنا ، حبيث تساعد هذه الدراسات املش
غريهم من رجال التعليم على تطوير اخلدمات واملمارسات اإلشرافية وكذا تطوير سلوك اإلشراف الرتبوي و 

  لالنتقال به من أسلوب التفتيش إىل أسلوب اإلشراف الرتبوي احلديث .
 وهي مشكلة يف نظرنا تستحق الدراسة،وتتضمن التساؤلني التاليني: 

األساتذة  ما هي املمارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا ألعضاء اهليئة التدريسية وبالفعل من وجهة نظر -أ
 املدرسني واملفتشني يف املدارس املتوسطة بوالية سطيف ؟

هل ختتلف استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت يتم تقدميها حاليا  -ب
 جماالهتا املختلفة ؟ لألساتذة يف

 ثانيا : إجراءات الدراسة الميدانية وأدواتها ونتائجها
استخدم االستبيان كأداة  جلمع البيانات موجه إىل  .و اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

وفقا جملاالهتا  - كل من اهليئة اإلشرافية والتدريسية يف املرحلة املتوسطة بوالية سطيف لتقييم مهام املفتش
الدراسات السابقة اليت و  من خالل استجابات أفراد العينة. مت بناء األداة من خالل األدب الرتبوي -الثمانية

النمو املهين   -القيادة الرتبوية  مكنتنا من حتديد جماالت املمارسات اإلشرافية  املبينة يف اجملاالت التالية :
 . اجملتمع احمللي -النشاط املدرسي  -الوسائل التعليمية -رق التدريسط  -املناهج  -والعلمي للمدرسني

وملا أصبح كل من االستبيانني بشكله النهائي، ويشتمل على مخسني فقرة رتبت اإلجابة عن كل 
فقرة منها وفق ميزان من التقدير ثنائي التدريج : )موجودة ، غري موجودة (. وطلب إىل املستجيب أن يؤشر 

 أمام االختيار الذي يرى صحته .  )×( بعالمة
أما فيما خيض اخلصائص السيكومرتية لألداة فتم االعتماد على الصدق الظاهري ومعامل الثبات 
مبفهوم االستقرار. وقد بلغ معامل االرتباط بني التطبيقني فيما يتعلق باستبيان املمارسات اإلشرافية لعينة 
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أما األدوات اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات فهي . للمفتشني( بالنسبة 1.11(.و) 1.10األساتذة )
 (  والربنامج األخصائي  ستاتيستيكا 2النسب املئوية  و)كSTATISTICAا       

سيتم عرض و  ( جملموعتني مستقلتني2)کوللتحقق من صدق فروض الدراسة استخدم الباحث 
 للتحقق من صحتها ، وفيما يلي توضيح ذلك :النتائج اخلاصة بكل فرض من فروض الدراسة 

 مجال القيادة التربوية:  -3
 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال القيادة الرتبوية 0جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2 ک احملسوبة 2ک
 دالة 1.10 0 .1.1 21.11

 السؤال البحثي األول : -3
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال القيادة الرتبوية .
املفتشني فيما و  ( ملسنا وجود تضارب يف النتيجة بني األساتذة0بناء على نتائج الدراسة وحسب اجلدول رقم )

يتعلق بتمكينهم من قيادة االجتماعات املدرسية  ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف حتديد معايري ومؤشرات 
التمكني ، فقد يرى املفتش أن من حق األساتذة أن ميكنوا من قيادة بعض االجتماعات املدرسية فقط دون 

 ،أما األساتذة فقد يرون أنه  من حقهم غريها على اعتبار أن البقية ليست من شأهنم وال من اختصاصهم
اختصاصهم قيادة كل االجتماعات دون استثناء . وأن جمموعة  األساتذة الذين وافقوا على أن املفتشني و 

ويرجع ذلك  (%.1.5.)  ميكنوهنم من قيادة االجتماعات املدرسية نسبة اليستهان هبا ألهنا تقارب النصف
يتوفرون على اخلربة امليدانية واألقدمية و  هارات وكفاءات إدارية وبيداغوجيةإىل أن هؤالء ممن لديهم قدرات وم

وغريها .أما فيما يتعلق بتنمية العالقات اإلنسانية بني األساتذة وغريهم فقد أقرهتا أكثرية املفتشني وأنكرهتا 
كدت عليه دراسة عبد أكثرية األساتذة وهذا ما يدل على النظرة السلبية لدى األساتذة للمفتشني ،وهذا ما أ

الرمحان احلسون  وقد يكون ذلك ناجتا عن بعض املمارسات اإلشرافية السلبية لدى بعض املفتشني من الذين 
يركزون على أخطاء األساتذة أكثر من الرتكيز على االجيابيات ، دون األخذ بعني االعتبار جمال العالقات 

من الثلث من األساتذة تقر بقيام املفتشني بتنمية هذه أي أكثر  (%1.12.)اإلنسانية. يف حني جند نسبة 
هذا أن هؤالء األساتذة استفادوا من هذه العالقات وهي شهادة لنسبة من املفتشني  العالقات ، ونفهم من

بنجاحهم يف هذه املهمة ، واملالحظ أن األساتذة الذين شهدوا للمفتشني بقدرهتم يف متكينهم من املشاركة يف 
وهي تكاد تكون النسبة نفسها لألساتذة الذين  (%.1.5.تماعات املدرسية بلغت نسبتهم )قيادة االج

من  %1..21. وترى نسبة (%1.12.)شهدوا للمفتشني بتنمية العالقات اإلنسانية بني األساتذة وغريهم 
األساتذة بأن املفتشني ال يسمحون باملشاركة يف اختاذ القرارات على عكس ما يصرح به املفتشون 

وهذا معناه أن األساتذة قد ال يكون من حقهم قانونيا وإداريا إصدار بعض القرارات ويعتقدون  (01.15%)
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ة تفتيشية واحدة خالل السنة من جهة أخرى أنه من حقهم ذلك ،كما ميكن أن يكونوا ممن مل حيظوا إال بزيار 
الدراسية مما جيعل الدقة يف احلكم على أداء األستاذ غري كاف  وهذا ما أكدت عليه دراسة اللحيدان ، ومن 

حسب التقرير الرتبوي  -أستاذ لكل مفتش (  211جهة أخرى فان كثرة األساتذة املشرف عليهم )أكثر من 
مة تقييمهم ومعرفة مدى قدرهتم من عدمها على اختاذ يصعب من مه  -للمفتش )انظر قسم املالحق( 

 القرارات ، فيبقى حتفظ املفتش قائما من هؤالء. 
كما أنه من املمكن أن سلوك املفتش هذا سببه األساتذة أنفسهم فقد ال تتوفر فيهم الشروط 

ا من زمالئهم قرابة املوضوعية والكفاءة املهنية الختاذ القرارات .والدليل على ذلك أن نسبة ال يستهان هب
أقرت بأن املفتشني يسمحون هلم باملشاركة يف اختاذ القرارات . ويرجح أن يكون هؤالء  (%51..1)النصف 

 املفتشني من اجلدد يف مهنة اإلشراف ممن تلقوا دروس وتوجيهات يف جمال العالقات اإلنسانية املهنية.
املدرسة التقليدية يف التفتيش )التايلورية( فريكزون أما النوع األول من املفتشني فقد يكونوا من أتباع 

اليت ال ينبغي و  األستاذو  على اجلانب الشكلي احلريف يف تطبيق للنصوص القانونية احملددة ملهام كل من املفتش
اخلروج عنها وجيانبون التطور احلاصل يف ميدان األشراف الرتبوي خاصة من الناحية السلوكية )مدرسة 

نسانية( هذا يعكس حتما التناقض احلاصل بني ما يراه املفتشون وما ميارسونه يف امليدان وأنه العالقات اإل
يسود األسلوب التقليدي يف التفتيش ، وهذا ما توصلت إليه دراسة تايلور نظرا لعدم مواكبة النصوص 

ثر الذي ال يزال قائما بنظام التشريعية يف امليدان الرتبوي للتطور احلاصل يف الفكر الرتبوي. وهذا ما يعكس التأ
التفتيش الذي ساد فرتة طويلة من الزمن والذي يستند يف تنظيمه إىل املركزية والنظرة البوليسية السلطوية 
واعتبار أن  اإلنسان كسول بطبعه وال يعمل إال حتت الضغط والرقابة والتهديد والعقاب . أما تقييم املفتش 

عتقادنا إىل كثرة املدارس الواقعة يف خطته حيث الحظنا من خالل التقرير بصورة عابرة لألساتذة يرجع يف ا
يف املقاطعة الواحدة كما أن بعد الكثري  أستاذ( 011التفتيشي الذي يعده املفتش إشرافه على ما يزيد على )

ى وجه من املدارس وقلة وسائل النقل  والظروف االجتماعية الصعبة ال متكن املفتش من القيام مبهامه عل
أكمل فيلجأ إىل الرتكيز على الشكليات اإلدارية يف زيارته وعلى األخطاء ، وهذه املظاهر ال تزال موجودة 
وينبغي التغلب عليها وال حنمل املفتشني املسؤولية الكاملة حول سلبيات هذه املمارسات قي ظل نظام 

 الرتبوي  والنفسي والتشريعي .و  نبه املعريفتعليمي وإشرايف ما زال بعيدا عن متطلبات احلداثة والتطور يف جا
وحسب اجلدول نفسه فإن املتتبع الستجابات األساتذة يالحظ كذلك أنه توجد جوانب أخرى ما يزال 
اهتمام املفتش هبا قليال مثل تنمية العالقات اإلنسانية والسماح األساتذة باملشاركة يف اختاذ القرارات ومتكينهم 

من األساتذة بأن هذه  %20..1و %1..21االجتماعات املدرسية ،حيث يرى ما بني  من املشاركة يف قيادة
من  %2..21و %01.22املمارسات غري موجودة يف سلوك املفتشني الرتبوي ويتفق مع األساتذة ما بني 

على الرغم من التطور احلاصل يف امليدان  -املفتشني حول عدم وجود هذه املمارسات اإلشرافية وهذا يدل 
أن هناك نقص يف االهتمام هبذه اجملاالت من طرف املفتشني وهذا ما يعكس املفهوم السلطوي  -الرتبوي 
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ذوي األقدمية وكذا اجلمود التشريعي املركزي للتفتيش يف بالدنا املوجود يف أذهان الكثري من املفتشني من 
القانـوين املنظـم للعلمية الرتبوية ككل ولذلك البد من مسايرة التوجه الدميقراطي يف بالدنا .حيث أكد بيلز 

 يف دراسة له أن املناخ الدميقراطي أظهر درجة عالية من الرضا كما أدى إىل زيادة يف اإلنتاج . 0152
 مجال النمو المهني: -2/

 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال النمو املهين2ل رقم )جدو 
 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية2ک احملسوبة 2ک

 دالة 1.10 0 .1.1 1.01.

 السؤال البحثي الثاني  : -2
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال النمو املهين 
تبني أن األكثرية املطلقة من األساتذة  ( 2)من خالل استجابات العينة وانطالقا من اجلدول رقم 

ينقلون آرائهم البيداغوجية إىل الوصاية. ونفهم من هذا أن هذه النسبة يرون أن املفتشني ال  %52.21بنسبة 
من األساتذة قد مل يقوموا بتقدمي اقرتاحات للمفتشني أصال لعلمهم مسبقا مبركزية )املناهج والربامج( وبالتايل 

أو نظرا ملركزية ال جدوى من تقدمي اقرتاحات ال يؤخذ هبا خاصة يف جمال املناهج والربامج على مستوى الوزارة 
بعض القرارات الرتبوية على مستوى الوالية )مديرية الرتبية(.كما قد يكون األساتذة جيهلون مسألة تقدمي 

 املفتش القرتاحاهتم البيداغوجية من عدمها إىل الوصاية وبالتايل فيلجأون إىل اهتام املفتش بالتقصري.
حات إىل الوصاية دون علم األساتذة بذلك وهذا ويف حقيقة األمر قد يكون املفتش قام بنقل االقرتا

أيضا يدل على تقصري املفتش يف إعالمهم بنقل هذه املقرتحات ، فيمكن هنا أيضا توجيه االهتام إىل الوصاية 
من املفتشني يذكرون أهنم ينقلون  %02..1بدال من توجيهه إىل األستاذ أو املفتش والدليل على ذلك أن 

رتبية ما هو إال أداة لتمثيل وتطبيق القرارات املركزية ،لكن من جهة أخرى هناك بعض االقرتاحات .فمدير ال
املديرين يضعون ألنفسهم نظاما مركزيا سلطويا على مستوى الوالية.ومن هنا فإن بعض االقرتاحات احلساسة 

 وهنا بالالمباالة.اليت من احملتمل أن هتدد هنا مناصبهم أو نفوذهم تعد مرفوضة، وهناك قرارات أخرى يقابل
وهذا  %1.02.ومن املفتشني من أقروا بأهنم ال ينقلون فعال هذه االقرتاحات وميثلون أكثر من الثلث 

يعين أن هناك ثالث احتماالت يف هذه املسألة :فإما أهنا قطيعة أو خلل مع األساتذة من ناحية العالقات 
إما وجود خلل أو قطيعة مع مديرية الرتبية. وإما خبلل أو املهنية البيداغوجية ويكتفي يف ذلك باجلانب الرمسي.و 

الوصاية معا.فالقطيعة مع الوصاية قد تكون بسبب تقليل الوصاية من أمهية االقرتاحات و  قطيعة مع األساتذة
على اعتبار أن املفتش أكثر خربة وجتربة من األستاذ فهو املطالب بتنقيح مقرتحات األساتذة وتلخيصها مث 

 يف صيغة خاصة، كما أنه من املمكن وجود فتور يف العالقات اإلنسانية بني املفتشني والوصاية. تقدميها
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أما فيما يتعلق باخللل مع األساتذة يف عدم نقله اقرتاحاهتم فبسبب كربياء املفتش وال مباالته يف 
  املفتشني بالتقصريبعض األحيان ،فيقلل من شأن املقرتحات ويراها تافهة ،لكن ال يوجه االهتام كله إىل

ألنه ال تظهر املقرتحات الفردية ألصحاهبا بعد دجمها وتلخيصها مع مقرتحات أساتذة آخرين مث  
 تقدميها للوصاية )وهذه طريقة بيداغوجية معمول هبا لدى املفتشني(. 

ام وهذا ما يفسر نقص يف عملية االتصال بني أطراف العملية التعليمية، ولذلك فال بد من االهتم
مببدأ العالقات والتفاعل لضمان زيادة العائد من العملية والتخلص من الصراعات داخل املؤسسة 

م .أما فيما يتعلق بتنظيم املفتش لتبادل  2111التعليمية.وهذا ما توصلت إليه دراسة أمحد إبراهيم أمحد 
أن املفتشني ال يقومون هبذه ( %11.25)الزيارات بني األساتذة لتبادل اخلربات يرى األكثرية من األساتذة 

املهمة .فقد يكون السبب يف ذلك أن هذه النسبة من األساتذة هلم خربة وأقدمية يف التعليم وبالتايل ال 
يرغبون يف زيارة أساتذة مياثلوهنم يف اخلربة والتجربة ، كما أنه من احملتمل أن يكون هؤالء من النمط الذي 

عود على الروتني، كما أن من املمكن اعتبار هذه الزيارات ال فائدة منها حيث ال يقاوم التغيري والتطور نظرا للت
أن  –يف اعتقادهم  –أن األغلبية من األساتذة من املمكن و  تدر عليهم فوائد مادية أو امتيازات اجتماعية

ية أو مثل هذه الزيارات تعكس ضعف مستواهم العلمي وخربهتم التدريسية ، كما قد تكون األسباب مال
إدارية خارجة عن نطاق اهليئة التدريسية.ومن املمكن أيضا أن املفتشني يقومون بتنظيم مثل هذه الزيارات 

من الذين يقرون بوجود مثل هذه الزيارات وهي  %.1.5.لألساتذة اجلدد يف التعليم فقط وهي ما تدل عليه 
يارات ،كما أنه من املمكن أن تتم مثل هذه نسبة تقرتب من النصف وبالتايل ال تستفيد األكثرية من هذه الز 

الزيارات بناء على احملسوبية نظرا الرتباطها ببعض االمتيازات ،لكن من احملتمل أن املفتش فعال ال ينظم هذه 
من املفتشني أنفسهم. وقد يرجع السبب يف  %12.00الزيارات حسب رأي األساتذة وهذا ما تؤكده نسبة 

فتشني يعتربون أنفسهم هم وحدهم أصحاب اخلربة والتجربة ، أوأهنم ال يعطون ذلك إىل أن الكثري من امل
الناحية البيداغوجية ما تستحقه من العناية أو تنقصهم اخلربة النظرية وامليدانية فيما استجد يف ميدان اإلشراف 

بل قد يكون الكثري الرتبوي وبالتايل خيشون مواجهة انتقادات من بعض األساتذة اخلرباء يف ميدان التعليم. 
من املفتشني ال يفهمون أدوارهم جيدا ويعتقدون أهنا من مهام مدير املتوسطة مثال أو مدير الرتبية الرتباط 

 املسألة بكثري من اجلوانب اإلدارية واملالية.
تنكر هذه املتابعة وقد  %11.21أما فيما يتعلق مبتابعة املفتش استعمال الزمن  وإسناد الفصول 

األساتذة حمقني يف ذلك على اعتبار أهنم اقرب إىل الواقع الرتبوي يف املؤسسة من املفتش لكوهنم يكون 
دائمني بينما هو زائر . فقد يرون إسناد بعض  املواد لغري أهلها كأن تسند مادة الرياضيات ألستاذ متخصص 

الثالثة متوسط ألستاذ جديد يف  يف الفيزياء أو إسناد بعض املستويات التعليمية لغري أهلها كان يسند قسم
املهنة أو مستخلف   أما األساتذة فان أكثر من الثلثني يرون  بان هذه العملية من مهام مديراملدرسة 
ويعتربوهنا قضية إدارية وقد تكون هذه النسبة من استجابات األساتذة تعرب عن عدم درايتهم مبهام املفتش 
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مؤهالت وخربة يف التعليم ال تتوفر للمفتش نظرا و  ستاذ أقدميةبشكل مفصل ، ويف بعض األحيان يكون لأل
لكونه مت اختياره ملهنة التفتيش على معايري غرب علمية كالبريوقراطية واحملسوبية  والرشوة .بينما جند األغلبية من 

عىن هذا يفيدون بأهنم يتابعون استعمال الزمن  ويسندون الفصول إىل األساتذة وم %50.11املفتشني بنسبة 
 أن هذه النسبة قد تعرب عن دفاع املفتشني عن عملهم والظهور ملظهر القوة أمام األساتذة .

 مجال التالميذ: -1
 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال التالميذ .1جدو رقم )

 الداللة الداللة مستوى درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک
 دالة 1.10 0 .1.1 11.01

 السؤال البحثي الثالث  : -1
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال التالميذ
يرى األساتذة بأن املفتش ال يشرتك معهم يف حبث ( .1)أما خبصوص جمال التالميذ وحسب  اجلدول رقم   

وهذا يعين أن هؤالء األساتذة إما ليست هلم مشكالت  %22.11مشكالت التالميذ وإجياد احللول هلا بنسبة 
نظرا لقدرهتم على جتاوزها أو ال يقومون بعرض هذه املشكالت على املفتش خمافة تقييمه هلم تقييما سلبيا ، 

ني على أهنم يقومون بإشراك األساتذة يف حبث مشكالت التالميذ البيداغوجية رغم نفي ويعرب معظم املفتش
األساتذة لذلك ، وهذا معناه أن املفتشني يبالغون يف مدح أدائهم الوظيفي ، ومع ذلك يقر جمموعة من 

التقليدية يف  بأهنم ال يقومون هبذه املهمة وهذا يعين أهنم حيملون أفكار املدرسة %02.50املفتشني بنسبة 
 اإلشراف .

أما فيما يتعلق مبراجعة املفتش مع األساتذة أسئلة االختبارات واالمتحانات اليت جترى للتالميذ فان األكثرية  
، وباملقابل جند أكثرية  %01.20الساحقة من املفتشني يزعمون أهنم يقومون هبذه املهمة أو املمارسة بنسبة 

فمن نصدق إذن؟  %02والفرق بني النسبتني ال يتجاوز   %52.02بة الزعم بنس األساتذة يرفضون هذا
من األساتذة يعرتفون للمفتشني بأداء  %25.02وباستقراء النسب األخرى الشاهدة على القولني جند أن 

من املفتشني يؤكدون أن هذه املمارسة غري موجودة ، فما نسبة الفرق  %02.50واجبهم ، بينما جند نسبة 
لصاحل املفتشني ، وهذا ما يدل على أن املفتشني ال يقومون إال جبزء بسيط من املهمة  %02إهنا  بني الشهود؟

. وهذا يعين أن األساتذة حمقني يف عدم وجود هذه املمارسة والواقع يؤكد ذلك . واملالحظ أن املفتشني هنا 
ن يعطون أقل التقديرات يعطون أعلى التقديرات لألدوار املمارسة من قبلهم ، بينما األساتذة يعطو 

للممارسات اإلشرافية .واىل هذا املعىن أشارت نتائج دراسة كل من خليل يوسف اخلليل ونور الدين عقيل 
 عثمان يف األردن 

 مجال المناهج: -0/
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 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال املناهج 11جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک

 دالة 1.10 0 .1.1 02.01

 السؤال البحثي الرابع  : -0
توجد فروق يف استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال املناهج 
املفتشني على بنود اجملال جند أهنم مييلون إىل تضخيم منجزاهتم ، حيث أن من خالل استجابات 

استجاباهتم تفوق بكثري استجابات األساتذة وهذا قد  يعكس غرورهم واستعالءهم واعتقادهم بأهنم يؤدون 
يهم ليثبتوا أهنم يشجعون األساتذة على إبداء رأ %011 مهامهم على الوجه األكمل جند أهنم موافقون بنسبة

من و  فالفارق هو الثلث %15.21األساتذة ال يقرون هلم بذلك إال بنسبة و  اخلاص بتنظيم الكتاب املدرسي
من الذين يتهمون املفتشني بأهنم  ال يشجعوهنم  على إبداء آرائهم مبعدل أستاذين  %2.12.األساتذة بنسبة 

ن أقلية.و يزعم املفتشون أهنم يشاركون موافقني يف مقابل واحد خمالف على أن الرأي املخالف عادة ما يكو 
وهي نسبة غري معقولة وغري مقبولة يف جمال العلوم  %011األساتذة يف توضيح أهداف املناهج بنسبة 

من األساتذة ينفون ذلك متاما  . ويرى الباحث أن  %02.21اإلنسانية ، وهذا ما يؤكده الدليل من أن 
الكتاب املدرسي. ويتأتى له ذلك من خالل زياراته و  ني املنهجاملشرف ميكنه أن يلعب دورا أكرب يف حتس

نقاط و  للمدرسني يف الصفوف الدراسية، ومناقشته هلم ، أثناء اجتماعه هبم حيث يبني هلم نقاط القوة
الضعف مث إبراز أثرها يف منو التالميذ منوا متكامال.وكذلك بإتاحة الفرص لألساتذة للتعبري عن آرائهم يف 

املالحظات امليدانية ،وعن طريق و  علمي قائم على التطبيقو  الكتب املدرسية بأسلوب موضوعيو  املناهج
احرتام الرأي ميكن لألستاذ  أن يساهم بعملية حتسني املنهج ،كما ميكن للمفتش أيضا أن يتدارس مع 

ىل اللجان األساتذة املدرسني  الكتب املدرسية ،وحبث املواصفات اخلاصة هلذه الكتب ،مث إحالتها إ
املتخصصة لالسرتشاد هبا ،وبذلك يتم تطوير الكتاب املدرسي ، ويستطيع املفتش متكني األساتذة  من 

اجملالت اليت تبحث يف و  البحوث احلديثة يف جمال املنهاج ،و إرشادهم إىل املقاالتو  التعرف على الكتب
 ة الفعلية من قبل املفتش يف وضع املناهجاالستفادة منها. ويرى الباحث أن املسامهو  املناهج لإلطالع عليها

ضعها،و تزويده باملعرفة و  أساليبو  مراجعتها تتطلب اإلعداد الالزم للمفتش يف حقل املناهجو  حتسينهاو 
 إعداد املعلم ، وطرق التدريس، وكذلك املبادئ النفسية للعمل مع اجلماعاتو  الشاملة بنظريات التعلم

على ضرورة إشراك املشرف واملدير يف تطوير املناهج املدرسية  0100قيادهتا.وقد أكدت دراسة العدواين و 
وتطوير برامج اإلشراف الرتبوي وتقوميها ، وتعزيز العالقة بني املشرف واملعلم خدمة لألهداف التعليمية.بينما 

 ولديه معرفة تامة بالسياسة التعليمية يف دراسة له إىل ضرورة أن يكون املشرف مؤهال 0111 أشاراللحيدان
 وباملناهج وبالبيئة املدرسية واخلصائص والصفات الطالبية .
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 مجال طرق التدريس :    -5/
 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال طرق التدريس 12جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک
 غري دالة 1.10 0 .1.1 1.21

 السؤال البحثي الخامس  : -5
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال طرق التدريس .
واليت تشري إىل عدم  (12)بناء على نتائج االستجابات وكذا النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة يف جمال طرق التدريس ، مبعىن أن هناك اتفاق 
يشجعون األساتذة على جتريب طرق  بني أفراد العينة على اعتبار عمل املفتش اجيابيا . فيفيد املفتشون بأهنم

تدريس جديدة ويوافقوهنم على استخدام أكثر من طريقة تدريس يرى األساتذة فائدهتا ويطلبون يف نفس 
الوقت من األساتذة تطبيق طريقة التدريس اليت يقتنع هبا املفتشون كما يطلبون منهم التحضري للدروس 

ويوافقهم األساتذة على ذلك بنسب ترتاوح بني  %011و %10..5باستمراروقد تراوحت استجاباهتم بني 
وكان االختالف فيها بينهم متمثال يف نسب االستجابات فقط.وهذا يعكس وجهة  %12.50و 11.11%

املفتشني املتقاربة يف جمال طرق التدريس.ويدل هذا على اهتمام املفتشني هبذا اجملال اهتماما و  نظر األساتذة 
يركزون إشرافهم وتوجيههم يف الغالب يف غرفة الصف.ويسمحون يف ذلك بتعدد طرق  بالغا على اعتبار أهنم

التدريس وجتريب اجلديد منها وهذا متاشيا مع الفروق الفردية املوجودة بني التالميذ من جهة ومن جهة أخرى 
اره خبري باعتب-تدريب املدرس على اإلطالع والبحث واإلبداع يف جمال ختصصه. لكن أحيانا يرى املفتش 

استخدام طريقة تدريس إجبارية  -بأساليب التعليم وطرقه ومبستوى األساتذة املدرسني ومستوى التالميذ
تناسب املوقف التعليمي وهذا ما أشارت إليه النظرية املوقفية لفدلر. وعلى العموم فان هناك تطور واضح يف 

أهم هدف لإلشراف الرتبوي هو مساعدة  أن 0155هذا اجملال لدى املفتشني،حيث اعتربت دراسة ستورجز 
املعلمني على حتسني طرائقهم التعليمية سواء كان ذلك عن طريق تدريبهم أثناء اخلدمة أو توجيههم التوجيه 

 املباشر.
 مجال الوسائل التعليمية: -6/

 اإلشرافية يف جمال الوسائل التعليمية( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات 11ال)جدول رقم
 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک

 دالة 1.10 0 .1.1 20.50

 السؤال البحثي السادس   : -6
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توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 
 لألساتذة املدرسني يف جمال الوسائل التعليمية 

ومن خالل اخلالصة اإلحصائية تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  (11)من خالل نتائج اجلدول رقم 
من املفتشني يزعمون أهنم يشاركون مع اجلهات املختصة  %10.12استجابات املفتشني واألساتذة ، فنسبة 

تنفي هذا  %21.10يف توفري األدوات والوسائل التعليمية يف الوقت املناسب بينما أكثرية األساتذة بنسبة 
دعاء ومن هنا ميكن أن نفهم أن املفتشني قد أدوا واجبا هتم مع اجلهات املختصة ، حيث يوجه االهتام إىل اال

هذه اجلهات اليت مل تقم بواجبها يف توفري هذه الوسائل ، وقد تكون هذه اجلهات هي نفسها ضحية للوصاية 
من  %0.25.وهذا ما اعرتف به  .ومن جهة أخرى من املمكن أن يكون املفتشون مقصرين يف هذه املسالة

املفتشني أنفسهم . ومهما يكن من أمر فان رأي األساتذة قد يكون صحيحا ألنه نابع من الواقع وال حاجة 
يفيدون  %1..11هلم يف إنكار الوسائل املوجودة ، لكن يبقى حكمهم ليس على إطالقه الن بعضهم بنسبة 

 %01.20جلهات املختصة.فان األكثرية الساحقة من املفتشني أن املفتشني يشاركون يف توفري الوسائل مع ا
يرون أهنم يتعاونون مع األساتذة يف اختيار الوسائل التعليمية املناسبة للدرس ، وهذا ما ينفيه قرابة ثلثي 

من  %5..11وهذا يدل على مبالغة املفتشني يف تقييمهم إلجنازاهتم ، ومل يوافقهم سوى  .%.22.1األساتذة 
تذة على زعمهم ، ويعين هذا أن نسبة القيام هبذه املمارسة مل تتعد النصف.وما يؤكد هذا التفسري هو األسا
 %10.12فان  (0.)من املفتشني اعرتفوا بأهنم ال يقومون هبذه املمارسة أما فيما يتعلق بالبند  %02.05أن 

ل التعليمية . بينما جند النسبة نفسها من املفتشني يزعمون أهنم يشرتكون مع األساتذة يف صنع وابتكار الوسائ
وهذا معناه أننا ال نستطيع الوقوف إىل جانب  %20..1تقريبا من األساتذة ترفض هذا االدعاء كلية وهم 

األساتذة وال إىل جانب املفتشني يف آرائهم ، ويتوجب علينا أن نبحث يف أدلة أخرى،حيث جند ثلث 
هم الذين قاموا هبذه  % 1.12.مون هبذه املهمة وجند ثلث األساتذة يعرتفون بأهنم ال يقو  %0.25.املفتشني 

مع نسبة  %10.12األعمال مع املفتشني  وعند مقارنة نسبة املفتشني الذين يدعون قيامهم هبذا العمل 
. ومنه فان هذه املمارسة ال تتعدى النصف من املصرح به من املفتشني  %1.12.األساتذة املوافقني هلم 

إلشارة إىل أن برامج التنمية املهنية للعاملني يف امليدان الرتبوي تتطلب التعرف على االحتياجات .وجتدر ا
الفعلية هلم من واقع ممارساهتم امليدانية بقصد تطوير برامج إعدادهم وتطويرهم لصاحل العمل الرتبوي.ويف هذا 

استخدام احلاسوب، إنتاج أفالم لتؤكد على ضرورة  0115 السياق جاءت دراسة سعاد عبد العزيز الفريح
 الفيديو وإجراء دراسات عن أمهية الوسائل التعليمية لتحسني أداء املعلمني .

 مجال النشاط المدرسي : -7/
 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال النشاط املدرسي15جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک
 دالة 1.10 0 .1.1 21.21
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 السؤال البحثي السابع  : -7
توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا 

 لألساتذة املدرسني يف جمال النشاط املدرسي .
(  يوجد اختالف بني األساتذة الذين ينكرون قيام 15)ما هو مبني  يف اجلدول رقم و  بناء على نتائج اجملال

املفتشني مبشاركتهم يف القيام باألنشطة والتعاون معهم يف التنسيق بني أنواع األنشطة املختلفة . وقد تراوحت 
ت املتعلقة مبجال بينما يفيد املفتشون بأهنم يقومون بكل املمارسا %55.10و %.11.2استجاباهتم ما بني 

وتفسر استجابات األساتذة  %01.15و %02..1النشاط املدرسي حيث . ترتاوح نسب استجاباهتم ما بني 
حول عدم قيام املفتشني بتدارس الفوائد الرتبوية الناجتة عن األنشطة املدرسية ، مع األساتذة على ( 0%..22)

ون إال للتقييم إن أمكن ذلك وليس لديهم من أن ذلك معقول جدا ، حيث أن أغلبية املفتشني ال حيضر 
الوقت ما جيعلهم يشاركون يف األنشطة أو توزيع التالميذ عليها أو التنسيق بني أنواع هذه األنشطة ، ومرد 
ذلك أيضا كثرة املهام اإلدارية املوكلة إىل املفتش واملشار  إليها يف املراسيم الوزارية  مث إن البعض من املفتشني 

ن ذلك انتقاصا لقيمتهم حني يعملون مع األساتذة جنبا إىل جنب .وهذا ما يفسر بقاء بعض يعتربو 
الذهنيات تركن إىل النظام التقليدي يف التفتيش ، متجاهلني كل تطور ، وهذا ما تؤكده بعض الدراسات 

األساتذة على بنود  احمللية مثل دراسة بوحفص مباركي ودراسة على الصباغ .ومتثل النسبة اإلمجالية الستجابات
 . %.55.1بينما نسبة املفتشني تصل إىل  %25...جمال النشاط املدرسي 

 مجال المجتمع المحلي: -8/
 ( يوضح داللة الفروق يف استجابات أفراد العينة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية يف جمال اجملتمع احمللي10) جدول رقم

 الداللة مستوى الداللة درجة احلرية اجلدولية 2ک احملسوبة 2ک
 دالة 1.10 0 .1.1 ....0

 
 السؤال البحثي الثامن  : -8

توجد فروق بني استجابات املفتشني واألساتذة يف تقييمهم للممارسات اإلشرافية اليت تقدم حاليا لألساتذة 
 املدرسني يف جمال اجملتمع احمللي .

اإلحصائية للبيانات واليت مت من خالهلا : وانطالقا من املعاجلة 10. حسب نتائج اجلدول رقم 
التوصل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة من املفتشني واألساتذة يف تقييمهم 

 للممارسات اإلشرافية املقدمة لألساتذة يف جمال اجملتمع احمللي،نلجأ إىل تفسري هذه الفروق كما يلي :
على متكني األساتذة من استغالل خامات البيئة يف التدريس ويشاركون األساتذة  يرى املفتشون أهنم يعملون

يف كال املمارستني بينما جند  %25.01يف تقدمي خدمات عامة للمجتمع احمللي فقط وقد تراوحت النسبة 
ا بني األساتذة يعربون عن عدم وجود هاتني املمارستني بنسب مرتفعة مقارنة بنسبة املفتشني حيث ترتاوح م
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وهذا يدل على عدم جود املمارسة وان هناك تقصري واضح يف هذا اجملال تؤكده نسبة  %50.01و 15.21%
من املفتشني أنفسهم فهم يعرتفون بعدم قيامهم هباتني املمارستني العتقاد الكثريين منهم بأهنا  12.01%

من اختصاص املشرف الرتبوي املقيم أعمال ال فائدة منها وتعترب مضيعة للوقت ورمبا تكون من وجهة نظرهم 
)مدير املدرسة( واألساتذة باعتبارهم أكثر العناصر اتصاال بالبيئتني االجتماعية والطبيعية ، وهذا يعكس 
غموض املهام لدى الكثريين من أطراف العملية التعليمية نظرا لتداخل مهامهم من جهة وهذا ما أشارت إليه 

هة أخرى فان الكثري من األنشطة واملهام التفصيلية مل تتطرق إليها النصوص دراسة أمحد ابراهيم أمحد ومن ج
 القانونية بالنظر إىل مرونة العملية الرتبوية .

 خالصة  نتائج الدراسة :  - -
 يتبني من نتائج هذه الدراسة انه توجد أوجه اتفاق ، وأوجه اختالف بني وجهيت نظر العينة ، 

أهداف النتائج أن استجابات األساتذة واملفتشني كانت متباينة حول املمارسات فبالنسبة للهدف األول من 
مناقشة النتائج افرتض الباحث أن و  اإلشرافية اليت تقدم لألساتذة يف الوقت احلاضر . وألغراض التحليل

تعترب مؤشرا إىل أن هذه املمارسة موجودة .أما  %21النسب املئوية لالستجابات اليت تساوي أو  تزيد على 
 . فتعترب مؤشرا لعدم وجود املمارسة %21النسب املئوية لالستجابات اليت تقل على 

يقوم املفتشون بتقدميها و  املفتشون بأن عددا من املمارسات تعترب موجودةو  أفاد األساتذةأوجه االتفاق :  -أ 
من  %12ممارسة يف خمتلف جماالت اإلشراف أي نسبة  0.مارسات بلغ عدد هذه املو  يف الوقت احلاضر ،

جمموعة املمارسات .ففي جمال القيادة الرتبوية يقوم املفتشون بتشجيع األساتذة  على حتمل املسؤولية ورفع 
تذة مقرتحاهتم وان كانت خمالفة لرأي املفتش واحرتام آراء األساو  االستماع إىل آرائهمو  الروح املعنوية عندهم ،

املخالفة لرأيه ومفاجأته لألساتذة بزيارته هلم يف الصفوف وتركيزه على أخطائهم وتقييمهم بصورة عابرة وغري 
أما املفتشون فأفادوا مجيعا   .%11.52و % ...21دقيقة.وتراوحت نسب استجابات األساتذة  عليها ما بني 

 . %.11.5و %25.01بوجود هذه املمارسات.وتراوحت نسبهم بني 

تصحيح اخلطأ الذي قد و  ويف جمال النمو املهين يشارك املفتشون بأمور منها : زيادة النمو املهين لألساتذة
حيصل منهم ، وزيادة كفاءهتم يف القيام بدورهم الوظيفي ،وتقدير جهود املعلم املبدع ، ومتابعة تنفيذ 

املشاركة يف و  ملعلومات واخلربات اجلديدة،اجلدول املدرسي وإسناد الفصول لألساتذة ، وتزويدهم باو  التعليمات
دورات التقوية اليت تقام لرفع مستواهم والتعاون معهم يف إجياد احللول للمشكالت التعليمية وتشجيعهم على 
املشاركة يف ختطيط الربامج والقيام بالبحوث والدراسات الرتبوية . أما يف جمال التالميذ فان عمل املفتشني 

لى متكني األساتذة من مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ وتزويدهم مبهارات وخربات يبدو انه اقتصر ع
جديدة وتقييم مستوى التحصيل عندهم بالتعاون مع األساتذة  ،وهذا التقييم قد يفتقد إىل األسس واملقاييس 

قوم هبا املفتشون للمدارس  العلمية املتعارف عليها،إذ انه يتم بصورة عابرة ومن خالل الزيارات القصرية اليت ي
 كما اتفق على ذلك األساتذة واملفتشون يف جمال القيادة الرتبوية.
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جمال املناهج فان عمل املفتشني يكون بدراسة املناهج وحتسينها وتوضيح أهدافها واالستماع إىل آراء األساتذة 
ولعل هذا العمل املطلوب من كل حوهلا وتشجيعهم على إبداء رأيهم اخلاص بتنظيم الكتاب املدرسي وتطويره 

مشرف الن هذه األبعاد يف جمال املناهج ال يستطيع األساتذة  إدراكها واإلملام هبا ما مل يتوفر هلم إشراف 
تربوي .أما يف جمال طرق التدريس فان املفتشني يشجعون األساتذة  على جتريب طرق تدريس 

يرى األساتذة فائدهتا، ويطلب إليهم تطبيق طريقة  جديدة،ويسمحون هلم باستخدام أكثر من طريقة تدريس
 التدريس اليت يقتنع هبا املشرفون فقط، كما يطلب منهم التحضري للدروس باستمرار.

ويف جمال الوسائل التعليمية اقتصر عمل املفتشني على املشاركة يف تدريب األساتذة على استخدام الوسائل 
 ختيار الوسائل التعليمية املالئمة للدرس .التعاون معهم يف او  التعليمية اجلديدة

و يف جمايل النشاط املدرسي فقد اتفق أفراد العينة على تدارس املفتش مع األساتذة الفوائد الرتبوية الناجتة عن 
 األنشطة املدرسية .

ة بني املفتشون على أن املفتش ال يعمل على توثيق الصلو  أما يف جمال اجملتمع احمللي فقد اتفق األساتذة
األساتذة وأولياء أمور التالميذ وال يتعاون معهم يف متكني التالميذ من زيارة املؤسسات االجتماعية واإلنتاجية 

 املوجودة بالبيئة .
يف خمتلف  01بلغ عدد املمارسات اليت مل يتفق على وجودها األساتذة واملفتشون  أوجه االختالف : -ب   

عة املمارسات الواردة يف االستبيان .فبينما يذكر املفتشون على أهنم من جممو  %0.اجملاالت ، أي بنسبة 
 يقومون هبذه املمارسات يفيد األساتذة بأن هذه املمارسات ال تقدم هلم .وهي  تنقسم إىل :

 05ممارسات يفيد املفتشون يف وجودها أما األساتذة  فيذكرون عدم وجودها وقد بلغ عددها ا_ 
 وفيما يلي بياهنا :

ففي جمال القيادة الرتبوية يذكر املفتشون بأهنم يقومون بتمكني األساتذة من املشاركة يف قيادة االجتماعات 
املدرسية،وتنمية العالقات اإلنسانية فيما بينهم،والسماح هلم باملشاركة يف اختاذ القرارات.وبلغت نسب 

جاباهتم على نفس الفقرات ما بني أما األساتذة  فبلغت نسب است %01.15و %10..5استجاباهتم عليها 
على أساس أن هذه املمارسات غري موجودة . أما يف جمال النمو املهين فيذكر  %51..1و 1.12%.

وتبادل الزيارات بني األساتذة لتبادل اخلربات، ومتابعة  املفتشون بأهنم يقومون بنقل رأي األساتذة املهين،
ساتذة . وكما هو معروف فقد بلغت نسب استجابتهم على هذه املفتش اجلدول املدرسي وإسناد الفصول لأل

أما األساتذة  فكانت نسب استجابتهم على نفس الفقرات ما بني  .%50.11و %25.01املمارسات ما بني 
يف جمال التالميذ فان املفتشني أفادوا بأهنم يقومون مبشاركة األساتذة يف حبث و %52.21و 11.25%

االمتحانات اليت جترى للتالميذ ، وتدارس أسباب رسوهبم و  عة أسئلة االختباراتمشكالت التالميذ ، ومراج
أما نسب  .%01.20و %10..5يف االمتحانات ، وتراوحت نسب استجاباهتم على ذلك ما بني 

مشرية إىل عدم وجود مثل هذه املمارسات. ويف  %52.02و %1..21استجابات األساتذة  فكانت ما بني 
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 ابتكار الوسائل التعليمية ،وتوفري الوسائلو  التعليمية فان املفتشني أفادوا بأهنم يعملون على صنعجمال الوسائل 
األدوات التعليمية يف الوقت واختيار مع األساتذة املناسب منها للدرس.وتراوحت نسب استجاباهتم ما بني و 

وهي تفيد بعدم وجود  .%20..1و %.22.1أما استجابات املعلمني فكانت ما بني  %01.20و 10.12%
يف جمال النشاط املدرسي أوضح املفتشون يف هذه الدراسة بأهنم يقومون باالشرتاك مع و  هذه املمارسات 

 األساتذة يف القيام باألنشطة املدرسية املختلفة وتوزيع التالميذ على أنواع النشاط املدرسي وفقا مليوهلم
أما  .%01.20و %02..1وتراوحت نسب استجاباهتم ما بني  قدراهتم ، والتنسيق بني أنواع هذه األنشطة ،و 

مفيدين بان املفتشني ال  %55.10و %.11.2األساتذة فكانت نسب استجاباهتم على نفس الفقرات ما بني 
يقومون هبذه املمارسات. ويف جمال اجملتمع احمللي أفاد املفتشون بأهنم يقتصرون على املشاركة يف متكني 

املسامهة يف تقدمي خدمات عامة للمجتمع ، وبلغت و  استغالل خامات البيئة يف التدريس ،األساتذة من 
. أما األساتذة فكانت نسب استجاباهتم على نفس الفقرات ترتاوح  %25.01نسب استجاباهتم باخلصوص 

 وهي تفيد بعدم وجود هذه املمارسات من وجهة نظرهم .  %50.01و %15.21ما بني 
إن األساتذة يقولون بان املفتشني يفاجئوهنم أثناء زيارهتم هلم يف  بصورة قاصرة : ممارسات تقدم -ج

غري دقيقة.وبلغت نسب استجابات و  الصفوف ، وأهنم يركزون على أخطائهم ،ويقيمون عملهم بصورة عابرة
وهي نسب مرتفعة جدا. أما استجابات املفتشني  .%11.52و %...21املعلمني على هذه األمور ما بني 

 تفيد حبدوث ذلك فعال. %50.11و %25.01فقد تراوحت ما بني 
أما فيما يتعلق بصدق فروض البحث تبني أنه توجد فروق بني االستجابات يف جماالت اإلشراف 

 ( ودرجة حرية10،1السبعة ما عدا جمال طرق التدريس.وأن هذه الفروق هلا داللة إحصائية عند مستوى )
 ( وهو ما يبني أن املفتشني يقيمون املمارسات يف هذه اجملاالت بصورة أكثر اجيابية من األساتذة  .0)

 خاتمة :
بناء على نتائج الدراسة واستنادا إىل بعض الدراسات احمللية حول واقع العملية اإلشرافية يف بالدنا مت الوقوف  

ء على املستوى الفين أو العالئقي، دون إنكار حماوالت للتحديث على كثري من النقائص والسلبيات سوا
ومواكبة املستجدات يف امليدان الرتبوي واإلشرايف ، لكنها تبقى حماوالت بدون فلسفة واضحة املعامل من طرف 

رة من الوزارة ، مما خلق فجوة كبرية بني التخطيط والتنفيذ. ولذلك على الوزارة املعنية أن تعمل على إحداث ثو 
أجل تغيري الذهنيات واملفاهيم والقوانني واالسرتاتيجيات واآلليات والوسائل بغية اللحاق بركب التطور 

 والتكيف مع املستجدات التكنلوجية العاملية .
 
    المراجع :

 www.riyadhedu.gov.sa إبراهيم بن عنرب العلي  -0   
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م ( يف : عبد الرمحن بن سامل  املرجع يف التشريع املدرسي ـ دون طبعة ـ   .011املؤرخ يف  055/ 0/2القرار الوزاري - 2  
  21مطابع عمار قريف باتنة ـ  دون سنة ص 

ردن ، دار وائل للنشر عمان ، األ 0يف : رياض سرتاك ، دراسات يف اإلدارة الرتبوية ، ط 021ص  .010آخرون و  بلوم -.  
  11.، ص 2111، 
 رياض سرتاك / أمحد علي املنصور : بناء برنامج تدرييب لتطوير عملية االتصال اإلداري  -1

 002للعاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية يف ضوء كفاياهتم اإلدارية ، ص
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 شكالية النقل والعقل عند الصوفيةا
 

  مساليت عبد اجمليد
 جامعة منتوري قسنطينة

 الملخص:
املتصوفة متفقون على أّن املعرفة اإلهلية ال تتم بطريقة دالئل العقل وال شواهد النقل فحسب، بل بالذوق 

باعتباره صوفيا، ويف نفس الوقت متكلما أشعريا، كانت ردة فعله خاصة، واألشاعرة  "الغزايل"أيضا. يبدو أن 
 قدمي للعقل.عامة معاكسة ملا اعُتربَ مبالغة من طرف املعتزلة يف تبجيل وت

هو أّن العقل حمدود والنص كامل، والنص يف غىن عن العقل، من قضية العقل والنقل  "ابن عريب"أما موقف 
ولكن ليس بشكل مطلق ألن النص ال معىن له إذا مل يتلقاه عقل، كما أنه بطبيعته معقول، يف حني أّن هذا 

 األخري يفتقر إىل األول.
Résumé 

Parmi les principes sur les quelles les mystiques s’entends, c’est que la connaissance 

divine, est non seulement prouvée par la raison et  argumentée par les textes religieux, 

mais aussi par le goût. Apparemment les propos personnels d’« el GhazalI » autant que 

mystique et théologien dialectique  acharite, et ceux des acharites en général, viennent à 

l’encontre des moutazilites qui sanctIfIent la raIson.  

Tandis que les propos d’ « Ibn arabi »vis-à-vis à la question (raison et coran) montre la 

limitation de la  raison par apport au texte qui sont intègres, en même temps, le texte 

religieux peut s’en passer de la raison mais pas définitivement, car le texte n’a pas de 

sens si toute fois, la raison ne l’acquiert pas, Bien que ce dernier à besoin du 

premier « le texte ».                  
متفقون على أّن املعرفة اإلهلية ال تتم بطريقة دالئل العقل وال شواهد النقل  1الشائع أّن معظم املتصوفة

عماد الدين "فحسب، بل بالذوق، وهلذا فتجاوز النظر والربهان مقدمة ضرورية يف طريق التتلمذ كما يرى 
وعليه فالذوق الفردي ـ ال الشرع، وال العقل ـ هو وحده وسيلة املعرفة  ."م 0.00هـ / 500تـ ""الواسطي 

وصفاته، وما جيب له. فالذوق هو الذي يـَُقوِّم حقائق األشياء، وحيكم عليها  تعاىلومصدرها، معرفة اهلل 
العلم الوهيب   -كما يبدو يل- "ابن عريب"ويعترب  .2باخلريية أو الشَّرِّية، باحلسن أو القبح، بأهنا حق أو باطل

. ومل يقل من العقل 3«من ال كشف له ال علم له»ولذلك يقول: ال الكسيب جوهريا إلدراك احلقائق املطلقة، 
 له وال نقل له ال علم له.
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وبناء على ما سبق ذكره، هل الصوفية فعال ترفض العلوم الكسبية، وبذلك تتجاوز العقل والنقل معا، وتكتفي 
وهل هي علوٌم  ؟أو ما يُعرف بالعلوم الوهبية  تعاىلر العقل والنقل، أال وهو اهلل بأن تعرف مباشرة من مصد
 ؟حقا بكل ما حتمله الكلمة 

لكل شيء جوهر »أحد أعالم التصوف يف القرن الثالث اهلجري،:  (هـ.21هـ،051) "احلارث احملاسيب"يقول 
إاّل بالعقل، الذي هو  تعاىل،يعين ال ميكن أن يتم توفيق اهلل 4«وجوهر اإلنسان عقله، وجوهر العقل توفيق اهلل

هوية اإلنسان وحقيقته، إْذ أن الشيء الثابت يف اإلنسان والذي ال يتغري هو العقل ولذلك يعرف اإلنسان 
واعلم أنّه ما تزيَّن أحد بزينة كالعقل، »بأنه حيوان ناطق. ويقول نفس الصويف يف نفس املعىن:  "أرسطو"عند 

. فالعقل ضروري ملعرفة اهلل 5«وال لبس ثوبا أمخل من العلم، ألنه ما عرف اهلل إاّل بالعقل، وال أطيع إاّل بالعلم 
ومن أراد اهلل به  »أيضا:  "احلارث احملاسيب"كما أن طاعته ال تتم إالَّ بالعلم، الذي يكون بالعقل. ويقول   تعاىل

. لذلك كان يسميه بعض املتصوفة بعقل اهلداية ويف هذا الصدد 6«خريا وهب له العقل، وحبب إليه العلم 
إّن اهلل تعاىل أمرهم أن يتقوه على مقدار طاقات العقول اليت خصت »هـ: .20-هـ211 "سهل التسرتي"يقول 

 .7«بنور اهلداية والَقُبول
وصفوا العقل بأنه  أن الصوفية اهتدوا إىل نظرية سيكولوجية حديثة عندما (0111) "حممود قاسم"لذلك يرى 

 .8«العقل نور الغريزة، مع التجارب يزيد ويقوى بالعلم واحلِْلمِ »غريزة تنمو مع التجارب فهم يقولون: 
فريى أن العقل مينع النفس عن متابعة اهلوى كما مينع   "1.2/ 21. - 2.1/012" "احلكيم الرتميذي"أما 

ما خلع اهلل تعاىل على »فيقول:  "هـ212-هـ 051 "املصريذو النون "العقال الدابة من مرتعها ومرعاها، أما 
، ويرى كذلك ذو النون أّن مفتاح 9«وال قّلده قالدة أجل من العلم بهعبد من عبيده خلعًة أحسن من العقل، 

 .10العبادة الفكرة، والفكرة عن هذا العقل تكون
ميان وبذلك يصبح عقل البصرية، عقال عن ويعين العقل عند الصوفية كذلك البصرية واليت ال تكون إاّل مع اإل

، تعاىلأو بصرية عنه. ويفرق الصوفية بني العقل الغريزي أو الفطري وعقل البصرية أو العقل عن اهلل  Iاهلل 
الكياسة، تكون عنه هداية الطبع، َمْن و  فاألول بصري بأمر الدنيا، ُوِجد لدى مجيع الناس، ِمْن عمله الفطنة

أو عقل الفطرة فهو بصرٌي بأمر اآلخرة، يوجد لدى  تعاىلا أو جمنونا. أما العقل عن اهلل ُحرِم منه كان أمحق
. والعقل الفطري إذا توفر له 11املؤمنني دون غريهم، تكون عنه هداية اإلميان، يتفاوت املؤمنون يف درجته

معرفته،  تعاىللصويف أَنَاَلُه اهلل أو عقل البصرية. فكلما زاد إميان ا تعاىلاإلميان واخلوف حتّول إىل عقل عن اهلل 
مبعىن أن إجابة العلم تزيد يف العقل، ويضربون مثال توضيحيا للعالقة بني اإلميان والعقل والعلم، فالعقل مثل 

، يعطي له النور وعلى قدر اإلميان تعاىلالفتيلة، والعلم مثل النار، واملريد مثل الزيت، فعلى قدر املريد من اهلل 
أنّه ال ِخالف بني ». ويف هذا الصدد يقول حسن الشرقاوي يف كتابه معجم ألفاظ الصوفية: 12العقليكتسب 

الصوفية يف أّن العقل خيتص بالنظر والتلقني والتمييز بني اخلطأ والصواب واألمر والنهي، ولكنه قد يصيب 
لشخص ظاهره كباطنه، وخيطئ حسب كماله وصدقه، أما إذا اتفق مع القلب وهو الباطن يف رأيهم كان ا
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. يعين أنه ال تناقض 13«عقله كقلبه، شريعته كحقيقته، فال متييز بينهما وال فرق بني العقل والقلب هبذا املعىن
فالعقل والقلب وجهان لعملة  »: (..01) "عبد الرزاق قسوم"بني أدلة العقل وإميان القلب فهما كما يقول 

 .14«باليدين تغسل إحدامها األخرىواحدة، ومها يف لقائهما أشبه ما يكونان 
غري أّن الصوفية يُبعدون العقل الفطري عن املعرفة الصوفية باعتباره ليس وسيلة أو أداة هلا، بل يدَّعون أهنم 

اَل يـَزَاُل َعْبِدي  » عن ربه، أنه قال: صلى اهلل عليه وسلممستدلني يف ذلك بقول النيب  تعاىليسريون باهلل 
ُر بِِه، َوَيَدُه الَّيِت ِإيَلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبصِ يـَتَـَقرَُّب 

ْعِطيَـنَُّه، َولَِئِن اْستَـَعاذَ  ُِ ِعيَذنَّهُ يـَْبِطُش هِبَا، َورِْجَلُه الَّيِت مَيِْشي هِبَا، َوَلِئْن َسأََليِن أَل ُِ  .15« ين أَل
، ألبني موقفهما من "ابن عريب"، و"أبو حامد الغزايل"وسأقتصر على منوذجني من املتصوفة كذلك، ومها 

 اشكالية النص والعقل.
 أبي حامد الغزالي: العقل عندو  النصإشكالية -أ

 "فالغزايل"دون شك ال خيطر ببالنا رجل واحد بل رجال متعددون لكل واحد قدره وقامته،  "الغزايل"إذا ذكرنا 
األصويل، الفقيه احلر، املتكلم إمام السنة، الفيلسوف املناهض والكاشف عما فيها من زخرف وزيف، 

 ...16والصويف الزاهد
  ؟قل والنقلالصويف وبالتحديد ما هو موقفه من إشكالية الع "الغزايل"وما يهمنا هو 

إالّ إذا تفضل اهلل نفسه على أِحبائه، تعاىل يعتقد أغلب الصوفية أّن العقل اإلنساين عاجزا عن إدراك كالم اهلل 
فنظروا بنور هداية كالم الرب ـ جلَّ ذكره ـ وواضح دالئله إىل ما خفي عن الغافلني املؤثرين ألهوائهم على »

، فهتكوا بنوره حجاب كل ظلمة وكشفوا بتبيانه غطاء كل ظاللة وبدعة، ألنّه الصراط 17استيضاح كتاب رهبم
نوره ظل يتخبط  تعاىل. ومن حرمه اهلل 18«للناس إماما ورضي به بينهم حاكما تعاىلاملستقيم الذي جعله اهلل 

ذات »، قال: اىلتععندما سئل عن ذات اهلل "سهل بن عبد اهلل التسرتي "مثال ذلك أّن و  يف هالكه بعقله.
موصوفة بالعلم. غري مدركة باإلحاطة وال مرئية باألبصار يف دار الدنيا. وهي موجودة حبقائق اإلميان من غري 
حد وال حلول. وتراه العيون يف العقىب ظاهرًا يف ملكه وقدرته. وقد حجب سبحانه وتعاىل اخللق عن معرفة  

ه، واألبصار ال تدركه، ينظر إليه املؤمنون باألبصار من غري إحاطة ُكنه ذاته،  ودهّلم عليه بآياته، فالقلوب تعرف
غري مدركة »يُِقر بدور العقل ولكن بشكل حمدود:  "التسرتي". نالحظ يف هذا النص أّن 19«وال إدراك هناية

ال وقد ق «فالقلوب تعرفه » تعاىل مقارنًة باإلميان الذي به نعرف اهلل  «من غري حد وال حلول»و «باإلحاطة 
إننا ندرك احلقيقة ال بالعقل وحده بل بالقلب أيضا، فالقلب يدرك » :seipascal bala"20" باسكال بليز

عن طريق حدسه الصويف الذي من  تعاىل. فالصويف كما يزعم،  يدرك اهلل 21«حقائق مطلقة ومبادئ أوىل
 اجلنة والنار....و  خالله ينتقل من حقائق بسيطة ـ جزئية مادية حمسوسة ـ إىل حقائق مطلقة كاهلل

 واملعرفة الصوفية متر بثالث مراحل متصاعدة:
 احملاضرة: وهي حضور القلب باستالء سلطان الذكر رغم البعد وراء السرت.  -0



  مساليت عبد اجمليد                                                                                          اشكالية النقل والعقل عند الصوفية 
 

 
 360                                                    01العدد                                  العلوم االجتماعية           و  جملة اآلداب

بنعت البيان غري مفتقر يف هذه احلالة إىل تأمل الدليل، وتطلب السبيل وال املكاشفة: وهي حضوره -2
 مستجري من دواعي الريب وال حمجوب من نعت الغيب.

هو أن حق  "القشريي"املشاهدة: وهي حضور احلق من غري بقاء هتمة أي شبهة، واحلق على حد تعبري -.
فصاحب احملاضرة مربوط »:"القشريي"، يقول املشاهدة هو وجود احلق مع فقدانك أي فناؤك عّما سواه

بآياته، وصاحب املكاشفة مبسوط بصفاته، وصاحب املشاهدة ملقى بذاته. وصاحب احملاضرة يهديه عقله، 
 .22«وصاحب املكاشفة يدنيه علمه، وصاحب املشاهدة متحوه معرفته

يطلق يف وصف احلق  هو العلم الذي ال يداخل صاحبه ريب على مطلق العرف، وال»وبذلك فاليقني: 
. مييز الصوفية بني علم اليقني، عني اليقني وحق اليقني ـ رغم أن هذه العبارات 23«سبحانه، لعدم التوقيف

الثالث يف اللغة الفاصل بني معانيها هو علم وعني وحق، لكن االختالف بينها إشارة إىل تفاوت القوة فيها، 
ليقني على موجب اصطالح الصوفية ما كان بشرط أو قل هي على ثالث مستويات أو درجات: فعلم ا

الربهان وهو ألرباب العقول، وعني اليقني ما كان حبكم البيان أي بطريق الكشف وهو ألصحاب العلوم أي 
الذين ثبتت علومهم وتوالت على قلوهبم حىت استغنوا عن الربهان، وحق اليقني ما كان بنعت العيان أي 

 .24تعاىلملعارف. وهم الذين غلب على قلوهبم ما شغلهم عن ذكر غري اهلل بطريق املشاهدة وهو ألصحاب ا
رجل قال لك: إّن عندي زيد، فقد حصل »مثاال على يقينية املعرفة الصوفية فيقول:  "أبو حامد الغزايل"يقدم 

غري أّن هذا العلم غري يقني ألنه جيوز أن يكون قد اشتبه عليه أو يكون قد كان عندي  لك علم أنه عندي.
مث خرج وهو ليس اآلن عندي...مث تأيت إيّل فتسمع كالمه من وراء حجاب، فقد علمت اآلن أنه عندي إاّل 

ينك وبينه، فهذا أّن العلم هذا غري دقيق، ألّن تشتبه...، مث إنك تدخل إيّل اآلن فتشهده جالسا ال حجاب ب
باملزيد فقال: ليس  صلى اهلل عليه وسلمهو يقني املعرفة...وهذا هو الذي عاين فقطع، فقد شهد له الرسول 

 .26«وليس املخرب كاملعاين 25اخلرب كاملعاينة
  ؟تُرى ما هي مراتب املعرفة بالغيب اليت هي اإلميان 

ان العوام وهو إميان التقليد احملض وهو ال يوصل إىل الرتبة األوىل: إمي -ثالث مراتب وهي:  "الغزايل"حيدد 
علمت أّن كل ما ال أعلمه على هذا الوجه وال أتيقنه هذا النوع من اليقني، فهو علم  »احلقيقة، قال الغزايل:

 .27«ال ثقة به وال أمان معه، وكل علم ال أمان معه فليس بعلم يقيين 
 قريبة من درجة العوام كما يرى الغزايل.املرتبة الثانية: إميان املتكلمني ودرجته -
املرتبة الثالثة: إميان العارفني، وهو املشاهد بنور اهلل وهي أفضل مرتبة عند الغزايل. والرؤية كدليل على أّن -

هناك وسيلة للمعرفة تتجاوز احلس والعقل، فعن طريق الرؤية ميكن للنائم أن يدرك ما سيكون من الغيب، 
 ﴿يبني أّن التقوى مفتاح اهلداية والكشف: تعاىل لإلنسان خاصية النبوة. كما أن اهلل وبذلك فقد أعطى اهلل

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمْن  ﴿وقوله تعاىل:  28َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد قـَْلَبُه﴾ َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ
َها﴾َمثـَُلُه يف الظُّلُ  ْساَلِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه﴾ ﴿ وقوله: 29َماِت لَْيَس خِبَارٍِج ِمنـْ  .30أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلإْلِ
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 . 31الذي مل يكن علمه علما حسيا أو عقليا بل كان علما َلُدنًِيا"باخلضر" "الغزايل"ويستشهد 
يف احملسوسات وانتهى إىل عدم التسليم باليقني فيها، مث تأمل العقليات، وكانت نفس النتيجة  "الغزايل"تأمل 

 .32اخلاصة باحملسوسات، فاهنارت العقليات
 ؟وقف موقف سليب من العقل، واحناز إىل املغالني من املتصوفة "الغزايل"ولكن هل هذا يعين أنَّ 

الوقت متكلما أشعريا، كانت ردة فعله خاصة، واألشاعرة عامة باعتباره صوفيا، ويف نفس  "الغزايل"يبدو أن 
أّن العقل مصدر  "الغزايل"معاكسة ملا اعُتربَ مبالغة من طرف املعتزلة يف تبجيل وتقدمي للعقل. ولذلك يرى 

واملعتزلة، ولكنه خيتلف عنهم  "الغزايل"العلم، به نعرف صدق الشرع ونفهمه، واىل هنا يبدو يل تطابق بني 
﴿ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح نه يعترب العقل حمدود يف إدراك احلقيقة الدينية فاهلل يعلم ويعلِّم ما يفوق طور العقل،أل

. 34﴾َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ  ﴿: تعاىل، وقوله 33ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل﴾
عندما تثار مشكلة دينية وجب البحث عما يعّلم الشرع أّواًل، البحث عن اآليات، وتفهم النصوص،  لذلك

وأخريا نستشهد العقل رأيه يف نفس املشكلة، فإن رأى تعليم الشرع مناقضا ملا يراه مستحيال، وجب تأويل 
ل يعضده دليل يصري به أغلب هو عبارة عن احتما» "أيب حامد الغزايل"والتأويل عند  -الشرع ليوافق العقل.

وإذا  -.35«على الظن من املعىن الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون صرفا للفظ عن احلقيقة إىل اجملاز
ألن العقل حمدود، وهناك طور  ؟عّلم الشرع ما يفوق مدارك العقل، وجب على العقل أن يذعن ويؤمن، ملاذا

 .36وراءه وهو النبوة
يدعونا إىل االهتداء بالشرع والعقل معا، وأّن الذي يقتصر على أحدمها دون  "الغزايل"من هنا نستنتج أّن  

كيف يهتدي للصواب من   » اآلخر غيب، لن يهتدي ولن يصل إىل احلقيقة، ويف هذا املعىن يقول الغزايل:
وأن جماله ...أو ال يعلم أن العقل قاصر ؟اقتفى حمض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع وال استبصر

ْعِرض عن العقل، مكتفيا بنور القرآن، مثاله املتعرض لنور الشمس مغمض األجفان، فال ؟ضيق منحصر
ُ
...فامل

، يعين أنه مادامت الشمس ال تنفع يف الرؤية إذا  37«فرق بينه وبني العميان، فالعقل مع الشرع نور على نور
 الشمس كالدين والعني كالعقل.كان الفرد أعمى، كذلك الدين وحده ال ينفع دون عقٍل، ف

كغريه من األشاعرة إىل التوفيق بني العقل والنقل، واالستعانة باألول مادام قادرا على إدراك   وهلذا فهو يدعو
نفسه وإدراك غريه، وليس هذا فحسب بل أن العقل بإمكانه إدراك األشياء على حقيقتها إذا ختلص من 

، إاّل أنه حمدود عكس "الغزايل"انية اليت يتمتع هبا العقل حسب رأي غشاوة الوهم واخليال، ورغم هذه اإلمك
العقل ال  » :"أبو حامد الغزايل". ويف هذا املعىن يقول 38النقل الذي يتمتع بالقدرة على جتاوز حدود العقل

ظهار الدليل يهتدي إىل تفاصيل الشرعيات، والشرع تارة يأيت بتقرير ما استقر عليه العقل وتارة بتنبيه الغافل وإ
حىت يتنبه حلقائق املعرفة، وتارة بتذكري العاقل حىت يتذكر ما فقده، وتارة بالتعليم وذلك يف الشرعيات وتفصيل 

. وما دام الشرع كذلك فإنه نظام كامل يف االعتقادات الصحيحة اليت ال ميكن أن يتسرب 39« أحوال املعاد
الة على مصاحل الدنيا واآلخرة، يعين أّن الشرع عقيدة إليها شك، وهو أيضا نظام األفعال املستقيمة الد
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. وهلذه األسباب اعترب 40وشريعة كاملني ومطلقني، ومن زاغ عن الشرع فقد احنرف عن الصراط املستقيم
الشَّْيطَاَن ِإالَّ ﴿ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتَـّبَـْعُتُم العقل والشرع فضل ورمحة من اهلل تعاىل "الغزايل"

 املصطفني األخيار. "الغزايل"، ويقصد بالقليل حسب راي 41قَِلياًل﴾
أّن يف القرآن واحلديث نصوصا تفيد غري معانيها الظاهرية مثل اآليات اليت توهم بظاهرها  "الغزايل"يرى  

ني، وأنه يتحرك ويتنقل، أو صفاته وأّن له ما لإلنسان من صفات كاليد والع تعاىلجتسيم أو تشبيه ذات اهلل 
وجيلس على العرش، وأنه كما جاء يف احلديث ينزل إىل السماء الدنيا... ولذلك أجاز تأويلها، ولتجسيد هذا 

إجلام العوام "، كما تناول هذه املشكلة بالبحث يف رسالة أخرى هي "قانون التأويل"الغرض وضع رسالة تسمى
هبذه اآليات واألحاديث مع االعرتاف بالعجز عن فهمها والتسليم . فالعوام جيب أن يصدقوا "عن علم الكالم

تضم األديب والنحوي والفقيه  "الغزايل"فيها ألهل املعرفة القادرين على تأويلها وإدراك املراد منها، والعامة عند 
 أي املتصوفة. "املتجردين لعلم السباحة يف حبار املعرفة"واملتكلم واحملدث، أو قل كل عامل عدا 

أنَّ الطريق السليم املوصل إىل إدراك ما تصبو إليه نفسه من   "املنقذ من الضالل"يف كتابه  "الغزايل"وهلذا أظهر  
كشف للحقيقة ومعرفة اليقني هو التصوف الذي يعتمد على القلب يف إدراكه للحقائق اإلهلية بالذوق 

. ملاذا تتم هذه املعرفة عن 42السعادة احلقيقيةوالكشف دون الربهان العقلي. ومن هنا تكون املعرفة اليقينية و 
يعتقد أّن سلوكات الصوفية مقتبسة من نور  "الغزايل"ألن  ؟الكشف وحتصل السعادة واليقنيو  طريق الذوق

َع عقل العقالء، وحكمة  مشكاة النبوة الذي ليس وراءه على وجه األرض نور يستضاء به، حىت ولو مجُِ
 .43أسرار الشرع من العلماءاحلكماء، وعلم الواقفني على 

مل خيرج من العامة إاّل املتصوفة أهل الغوص  "الغزايل"مل خيرج من العامة إاّل الفالسفة، فإّن  "ابن رشد"إذا كان 
أي املعاين اخلفية يف  -، اليت هي"الدر املكنون والسر املخزون"يف حبر املعرفة، القادرين على الوصول إىل 

وال على الصحابة، بل يُلحق  صلى اهلل عليه وسلم ليست خفية على الرسول  -ية النصوص القرآنية واحلديث
أجاز التأويل يعين استخدام العقل ملن هو أهل  "الغزايل"األولياء والعلماء الراسخون، أي أن  "الغزايل"هبم 

  .44ملعرفة ظاهر هذه النصوص السابقة الذكر
كغريه من األشاعرة مل ينجحوا فيما يدَُّعون أهنم فرقة وسط بني أهل النص واملعتزلة، وأهنم   "الغزايل"يبدو يل أّن 

 -كالفرقتني السابقتني املعتزلة وأهل احلديث-فرقة توفيقية بني النص والعقل ألهنا يف األصل فرقة تسبيقية 
خرى يبدو يل غموض يف موقف ُتَسبُِّق النص على العقل وتضع حدودا هلذا األخري، هذا من جهة ومن جهة أ

، 45«فالعقل مع الشرع نور على نور»يف مشكلة العقل والنقل، فهو تارة يبني تظاهر العقل والشرع  "الغزايل"
ويدعي أنه من الفرقة احمِلقة اخلامسة من الفرق اليت حاولت البحث فيما بني املعقول واملنقول من تصادم يف 

رقة اخلامسة: وهي الفرقة املتوسطة اجلامعة بني البحث عن املعقول والف»أول النظر وظاهر الفكر فيقول:
واملنقول، اجلاعلة كل واحٍد منهما أصاًل مهماً، املنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقاً، ومن كذَّب العقل 

ملتنيب، فقد كذَّب الشرع، إذ بالعقل ُعرف صدق الشرع، ولوال صدق دليل العقل ملا عرفنا الفرق بني النيب وا
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وهؤالء هم الفرقة احملقة وقد  ؟والصادق والكاذب. وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إال بالعقل
التصوف الذي يعتمد على القلب يف إدراكه  »: .مث يقول46«هنجوا منهجا قوميا إاّل أهنم ارتقوا مرتقى صعبا

ي يوصلنا إىل املعرفة اليقينية والسعادة للحقائق اإلهلية بالذوق والكشف دون الربهان العقلي، هو الذ
. وهنا يبدو يل تذبذب آخر يف فكر الغزايل، فبعد أن رأى تظاهر العقل والشرع، راح يقول 47«احلقيقية

 بالكشف والذوق دون الربهان العقلي.
واملعرفة حسب الصوفية مستويان: مستوى من قبيل املدارك احملسوسة أو املعقولة تضبطها قوانني وحتويها    

كتب ومتضمنة يف عبارات. وهذه علوٌم كسبية. ومستوى آخر خبصائص أخرى متميزة عن األوىل حبيث 
هي أمور ذوقية وجدانية ال  تعرف عند الصوفية بالعلوم الوهبية، ليست من املدارك احملسوسة أو املعقولة، بل

يستطيع الصويف ضبطها بالقوانني العلمية وال باملبادئ العقلية، فهي ميتا عقلية، تعجز اللغة االصطالحية 
 الوضعية على محلها لذلك يعرف الصوفيون بشطحاهتم ويتهمون يف الغالب بالزندقة واخلروج عن الدين.

بية العقلية االستداللية، تتخذ العقل وسيلة لبلوغ احلقيقة اليت قد ال والفرق بني املعرفتني، هو أنّ املعرفة الكس
تكون دينية، بينما املعرفة الوهبية، تتم مبنهج مغاير، وتصل إىل غاية أخرى، فأما املنهج أو الطريقة فهي 

، تعاىل ، واإلقبال بكنه اهلمة على اهللتعاىلاجملاهدة وحمو الصفات املذمومة، وقطع كل عالقة مع غري اهلل 
. 48وبذلك حتصل الغاية املتمثلة يف أّن اهلل نفسه يصبح هو املتويل لقلب عبده، واملتكفل له بتنويره بأنوار العلم

ْساَلِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِِّه ﴾: تعاىلعن قوله صلى اهلل عليه وسلم ملّا ُسئل  ما 49﴿ أََفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلإْلِ
. إذن فالكشف 50«إّن النور إذا ُقذف به يف القلب اتسع له الصدر وانشرحهو التوسعة » فقال: ؟هذا الشرح 

 ال حيصل إاّل إذا مّت مغالبة الدنيا وتطهري القلب من كل عرض. قد يقول قائل كيف يتم اللقاء بني العارف
 ؟وهل هناك وحي بعد القرآن تعاىلاهلل و 

إّن الَِّذيَن  ﴿: تعاىلاألحاديث، ومنها قوله و  النقلية املتمثلة يف اآلياتيدلل املتصوفة على ما يدعون باحلجج 
 ،51﴾بِاجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ  تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلمالِئَكُة َأاّل خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا وابشروا قَاُلوا َربُـَّنا اللَُّه مُثَّ اْستَـَقاُموا

وبأسراره من البشر.  تعاىلفهذه اآلية تبنّي إمكانية اللقاء بني عامل البشر وعامل املالئكة الذين هم أعلم باهلل 
 :تعاىل قولهو  ﴾.إّن الَِّذيَن قَاُلوا َربُـَّنا اللَُّه مُثَّ اْستَـَقاُموا ﴿الوسيلة هي اإلميان واالستقامة و  فالغاية إذن هي املعرفة

يستدل املتصوفة كذلك يف و  .52﴾يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه جَيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ  ﴿
، حيث "حنضلة االسيدي"و  رضي اهلل عنه "أيب بكر الصديق "دث مع مبا ح، تعاىلاللقاء بني العارف واهلل 

وكأنه يرى اجلنة رأي صلى اهلل عليه وسلم  شعر هذا األخري بأنه منافق حبجة أنه عندما يكون أمام الرسول
 .   53العني ولكن عند خروجه ينسى كثريا

نصر "كما يسميهم   "أهل اهلل"يف قلوب املتقني أو  تعاىلوالصوفية يفسرون الفرقان مبعىن النور الذي يقذفه اهلل 
 .54، فيبلغون اليقني الذي ميكنهم من التمييز بني احلق والباطل"حامد أبو زيد

http://www.hodaalquran.com/ayaoption.php?id=4248
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إن املتصوفة خارج طبقات الفكر اإلسالمي بشأن التأويل الفكري، ألهنم ينأون بأنفسهم عن العقل والنقل 
معاً، ويعتمدون يف حلتهم املعرفية على البصرية، ال على الفهم، منطلقني من أمهية اإلنسان الكامل يف 

ويل ـ يف منظور املتصوفة ـ باملعرفة ، وموضع نظر احلق. ويتتبع الباحث التأتعاىلالوجود، بوصفه خليفة اهلل 
وبفعل مكابدة النفس، وتصفية الباطن مبا يشرق على قلب الصويف، الذي يـَُؤِول األشياء يف إدراكها  اإلشرافية،

 .55تأويالً ذوقياً، قاصداً بذلك تصفية النفس وحتصيل املعرفة املؤدية إىل الذات اإلهلية
ملعارف األخرى الفلسفية أو العلمية ذلك أّن املعرفة الصوفية تعتمد على هذا يعين أّن املعرفة الصوفية ليست كا

باملقابل الذاتية و  أدلة وجدانية ال برهانية. فهي غارقة يف الذاتية، يف حني أّن املوضوعية شرط ضروري للعلم
ى عائق إبستمولوجي، حتول دون وصول العامل إىل احلقيقة، غري أّن الذاتية عنصر جوهري أساسي لد

وعليه ال تستطيع اللغة أن تعرب تعبريا دقيقا  تعاىلالصوفية، ألّن املعرفة الصوفية جتربة يعيشها العارف مع اهلل 
عن هذه التجربة املعاشة، حىت وإن حاول العارف صياغة ما يعيشه يف قالب لغوي يظهر جليا عدم التناسب 

صوفية اليت تـُّتهُم  بالزندقة والكفر، ويف الغالب اللغة وهذا يبدو جليا يف شطحات الو  بني األفكار الصوفية
 يدفع مثنها العارف فُيقتل.

كما أنّه إذا كان هدف الفيلسوف أو العامل هو احلصول على معارف أو معلومات، فإّن هدف العارف هو 
 .تعاىلامتالء كينونته بالقرب من اهلل 

باملرت، الختالف املعايري أو املقاييس، فكذلك ال نستطيع فإذا كّنا ال نستطيع أن نقيس الطول باللرت، والوزن 
أن حنكِّم املقاييس املنطقية العقلية يف التجربة الصوفية، وال أن حنكم على املعارف العقلية وفق مقتضيات 

 القلب أو اإلميان.
ن عند ظاهر رغم أّن علماء الكالم والفالسفة من جهة، والصوفية من جهة أخرى يـَُؤِولون الوحي وال يقفو 

  ؟آياته، لكن هل املناهج واآلليات والوسائل واألهداف واحدة أم ختتلف 
. وبذلك لقد أتاح التأويل للمفكرين أن جيتهدوا يف فهم النصوص، ويُعِملوا العقل يف النص الستنباط معانيه

أهل الرأي، اجتاه كان هناك باإلضافة إىل االجتاه العقلي مع األفهام. لكن رغم ذلك  و  تعددت التأويالت
   .القلب أو أهل الباطن

إنَّ االجتاه األول يعترب أن العقل هو الكفيل بإدراك حقائق الوحي وهو الوحيد القادر على أن يصل إىل 
  مقاصد النص، وهو أيضا الوسيلة الصاحلة لبلوغ املعرفة.

ة اليت ترى أن الطريقة األسلم يف املعرفة لكن االجتاه الثاين، وهو ما نريد أن نعاجله يف هذا العنصر، وهو الصوفي
تكون باإلعراض عن العقل أو جتاوزه واعتماد التجربة الروحية اليت تكون بعد تصفية النفس وتطهريها وتزكيتها 

وصقل مرآة القلب كي تعلق به املعارف اللدنية اإلهلامية ـ يستثىن فئة قليلة من املتصوفة اليت مل تلِغ العقل 
 . "ابن عريب"ته وجعلته تابعا، أي بعد الكشف ـ وهذا ما جنده عند ولكنها قيَّد

 :"ابن عربي" عند النصو  إشكالية العقل-أ
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أن تأويلهم للنص القرآين ال يلغي معناه  يعرتفونكانوا   "النابلسي"و "ابن عريب"و "كالغزايل"إّن الصوفية 
الظاهري املعتمد على فهم اللغة وتراكيبها، فُهم بذلك خيتلفون عّمن اختذ التأويل أساسًا للفهم والعمل من 

دائما بأن هذا من باب اإلشارة ال من باب  "ابن عريب"أصحاب املذاهب األخرى...ولذلك كان يصرح 
للعقل حدودا ال جيب جتاوزها كما أنه ـ أي العقل ـ منفعل ال فعال يف عامل  "ابن عريب"وضع . 56التفسري

إن العقل حمدود حبدود اإلنسان، ألنه مادام اإلنسان » الغيبيات، يستقبل املعرفة من الكشف وال ينتجها.
ن حادثا والعقل مالزما له، إذن فهو حادث، ومادام حادثا فهو حمدود مهما تنوعت معارفه وتعددت.وكو 

العقل ذا معارف حتتمل الصواب واخلطأ، فهذا يعين أن هناك قوة أعلى منه إما لتقومه أو لتحل حمله، حينئذ 
يتحول هو إىل أداة قابلة للمعرفة دون طلب لدليل  أو برهان، معارف يتلقاها عن طريق األنبياء والرسل، أو 

ملا يقره العقل أو املثبطان لسلطته قصد ما يصل إليه عن طريق الكشف، فالنص والكشف معا مها املصدقان 
 .57«جتنب اخلطِأ واخلوض فيما ال طاقة له به 

هل نصل إىل احلقائق الدينية باعتماد النص فقط أم العقل  ؟لقضية العقل والنقل  "ابن عريب"ترى كيف ينظر  
 ؟هذا إذا كانا متناقضني. أم ميكن االعتماد عليهما معا إذا كانا متفقني ؟فقط 
 من قضية العقل والنقل بتعدد احلاالت التالية: "ابن عريب"دت مواقف تعد

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت   ﴿ ففي موقفه األول  يأخذ بالنص دون العقل، باعتبار أّن القرآن صادر عن املطلق وهو تام: 
ْساَلَم ِديًنا﴾ عرضة للخطإ ، وهو بينما العقل ناقص58َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

والزيغ، فوجود األنبياء والرسل دليل قاطع على نقصه وعجزه، فلو كان كامال ما كنا يف حاجة لشرع أو دين.  
يٍد﴾ كالم اهلل احلق،   ﴿  كما أّن القرآن  .59اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

أّن ما يتوصل إليه الفالسفة وعلماء الكالم يف ميدان العقائد  "ابن عريب"وملا كان العقل كذلك الحظ 
العقالء أصحاب األفكار اختلفت »: "ابن عريب"ذا يقول متضارب يصل إىل حد تكفري بعضهم بعضا، ويف ه

مقاالهتم يف اهلل على قدر نظرهم. فاإلله الذي يعبد بالعقل جمردا عن اإلميان كأنه بل إله موضوع حبسب ما 
أعطاه نظر ذلك العقل، فاختلفت حقيقته بالنظر إىل كل عقل وتضاربت العقول، وكل طائفة من أهل العقول 

تأِولني فكل طائفة تكفر األخرىجتهل األخرى 
ُ
.باملقابل جند الرسل كل واحد 60«باهلل، وإن كانوا من النظّار امل

منهم مصدِّقا ملن قبله ومبشرا مبن بعده، ال لشيء إاّل لكوهنم يعربون عن عقيدة واحدة نابعة من رٍب واحٍد 
، ما نُقل عنهم الم إىل حممٍد من آدم عليه الس -صلوات اهلل عليهم-والرسل  »: "ابن عريب"وهنا يقول 

من النعوت، بل كلهم على لسان واحد يف ذلك، والكتب اليت جاءوا هبا   تعاىلاختالف فيما نسبوه إىل اهلل 
بلسان واحد ما اختلف منهم اثنان، يصدق بعضهم بعضا، مع طول األزمان  تعاىل كلها تنطق يف حق اهلل

 .61«نازعني هلم، وما اختل نظامهم وعدم االجتماع، ومع ما بينهم من الفرق امل
إىل موقفه الثاين الداعي إىل انصياع العقل للشرع ألن األول يف حاجة للثاين حىت  "ابن عريب"ومنه يصل 

 . وهنا ميكن أن نطرح التساؤالت اآلتية: هل ميكن أن نقارن بني الرسل62تتوحد اآلراء يف املعتقدات
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أو بني الفلسفة وعلم الكالم وكالمها منتوج ثقايف إنساين حمدود يعرب عن عقل  ؟الفالسفة وعلماء الكالمو 
فهل ميكن ألي   "ابن عريب"وحىت إن اقتدينا مبا طلب منا  ؟حمدود، والشرع الصادر عن اهلل املطلق الكامل 

 وباختصار ال جمال للمقارنة. ؟كان مهما كانت صفته أن يصل إىل مكانة الرسول 
ندما يؤول النص ليست غايته رفضه بل حماولة فهمه، ومن مثة تتعدد التأويالت ال يعين تعدد مث إّن العقل ع

 احلقائق يف النص بل تعدد الفهوم واختالف العقول.
يف مسألة العقل والنقل تتمثل يف اجلمع بني العقل والنقل يف تأويل النصوص  "ابن عريب"املوقف الثالث ل

وبالتايل إمكانية إدراك الذات اإلهلية. كما أّن والدخول يف حكم اخلاصة الشرعية من أجل تدعيم اإلميان 
يقنع غري املؤمن بالنصوص الشرعية أو من آمن هبا  "ابن عريب"استخدام العقل إىل جانب النقل حسب رأي 

. 63«ف بالربهان أصح إسالما من الراجع بالسي»مث احنرف عن سواء السبيل ألّن املؤمن أو الراجع إىل اإلميان 
 ،الفاضل اإلنسان يصنع ال الفضيلة على اإلكراه » :(0111، 0105)"حممد الغزايل"ويف هذا الصدد يقول 

وحنن لو تأملنا ديننا احلنيف، لوجدناه مبنيا على  .64«املؤمن اإلنسان يصنع ال على اإلميان اإلكراه أن كما
يِن َقْد  ﴿احلرية وليس اإلكراه.  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ...﴾اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ َلُكْم ِديُنُكْم  ﴿ :تعاىلوقوله  ،65تـَبَـنيَّ

 .67: ﴿ َوُقِل احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر...﴾تعاىل وقوله 66َويلَ ِديِن﴾
يف مسألة النقل والعقل، أنه ميكن مجعها يف موقٍف واحد  "ابن عريب"نالحظ يف املواقف الثالث اليت ذكرها 

وهو أّن العقل حمدود والنص كامل، والنص يف غىن عن العقل، ولكن ليس بشكل مطلق ألن النص ال معىن 
 . 68له إذا مل يتلقاه عقل، كما أنه بطبيعته معقول، يف حني أّن هذا األخري يفتقر إىل األول

النص كامٌل ألنه صادر عن كامل وبذلك ال حيتاج للعقل، والعقل ناقص ألنه والسؤال املطروح: أصحيح أن 
 ؟صادر عن ناقص وبالتايل حيتاج للنص 

الفهم يهدف إىل حتصيل صورة املراد »لكن حيتاج العامل أو الفيلسوف للعقل لفهم النص وتنزيله على الواقع و 
اجملردة، والتنزيل يهدف إىل جعل ذلك املراد اإلهلي اإلهلي يف األوامر والنواهي اليت تتعلق بأجناس األفعال 

الذي حصلت صورته يف الذهن قّيما على أفعال الناس الواقعة حبيث تصبح جارية على مقتضاه يف األمر 
. ولذلك فالنص لفهمه وتنزيله، حيتاج اإلنسان لعقل راجح سليم... وإن مل يكن كذلك بقي النص 69«والنهي

وملاذا  ؟لى على األموات ويف اجلنائز. وإاّل كيف نفسر تأخر املسلمني وتقدم غريهم مثلما هو عليه اآلن يُت
اجلواب يكمن يف فشلنا يف  ؟ومل نرتك حنن من خلفنا أمًة واحدة رغم أّن الدين واحد  ؟ساد أسالفـَُنا األمم 

ه، حبجة أّن دور العقل بدل توجيهه وضبط التوفيق بني العقل والنقل. ومن مظاهر هذا الفشل، حتجيم
 هناك أداة أخرى وهي الكشف قادرة على حتقيق ما عجز عنه العقل.

والكشف يف اللغة يعين رفع احلجاب ويف االصطالح هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية 
 . وبالكشف71«املكاشفة هي طي احلجب»: "ابن عريب"، وهذا ما قال به 70واألمور احلقيقية وجودا وشهودا

إمكانية الوصول إىل اليقني املطلق واحلقيقة الكاملة بل إنه يعتقد أّن الذي ال ميلك كشفا ال  "ابن عريب"يرى 
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هو الوسيلة املعرفية الضرورية والكافية.وهذا يتناقض مع ما ذكره  "ابن عريب"، وكأن الكشف عند 72ميلك علما
عبد "يف العقل والنقل معا، وكأّن الكشف أرقى من النص ألنه بالكشف تنجلي لنا كل احلقائق.وهلذا يقول 

ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها  »يف وسيلة املعرفة عند الصوفية: 73(0150-.010) "الرمحن الوكيل
عن اإلسالم، ذلك هو اعتقادها أّن الذوق الفردي ـ ال الشرع، وال العقل ـ هو وحده وسيلة املعرفة باملروق 

وصفاته، وما جيب له، فهوـ أي الذوق ـ الذي يـَُقوِّم حقائق األشياء، وحيكم عليها  تعاىلومصدرها. معرفة اهلل 
  .74«باخلريية أو الشَّرِّية، باحلسن أو القبح، بأهنا حق أو باطل

ال ميكن تعميمه خبالف النظر أو املنهج و  خاص بفئة خاصة اخلاصة "ابن رشد"إّن املنهج الكشفي عند 
وحنن  »عن الكشف وأفضلية العقل عليه بقوله:  "ابن رشد"العقلي الذي يشرتك فيه كل إنسان، ويتحدث 

و كانت هذه الطريقة هي نقول أن هذه الطريقة وإن سلمنا بوجودها فإهنا ليست عامة للناس مبا هم ناس، ول
املقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها بالناس عبثا، والقرآن كله إمنا هو دعاء إىل النظر 

 .75«واالعتبار، وتنبيه على طرق النظر
يغلب الكشف على العقل نظرا لعجز هذا األخري عن الوصول إىل الكمال يف مقابل  "ابن عريب"وإذا كان 

كمال العلم واملعرفة، كمال   ؟ "ابن عريب"قدرة وأهلية الكشف لذلك، فإننا نتساءل عن أي كمال يتحدث 
لي يف آياته الذي أثبته النظر العق تعاىلإيّن ال أعرف إاّل كامال واحدا وهو اهلل  ؟األخالق، كمال النفس...

بَصَرة، ومن مثة فإّن أهلية وأحقية وأفضلية اإلنسان على باقي خملوقات اهلل 
ُ
، كانت تعاىلاملسموعة وآياته امل

ذلك و  فهذا شرف لإلنسان .تعاىللكونه عاقال، بل أّن التكليف ما كان ليقع لو مل تكن نعمة العقل من اهلل 
ر من بني كل املخلوقات ِّ َوَلَقْد  ﴿ : تعاىلئكة لكي يكون خليفة هلل يف أرضه، قال اهلل حىت املالو  بأنه ُخيِّ

َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثِ   .76﴾رٍي ممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ
ن كان حمدودا فهو أضمن إذا ما ٌقورِن بالكشف ألنه يعتمد على قواعد ومنه نستنتج أنَّ طريق العقل حىت وإ

عامة وكلية عكس الكشف الذي هو منهج ذايت  يعتمد على املمارسة ودرجة صفاء النفس اليت قد يعرفها 
 صاحبها وقد خيطُئ فيها مادام شعورنا ليس دائما صحيح فقد نتوهم أننا على صواب وحنن لسنا كذلك.

متصوفة اإلسالم يف أكثر من موقف أّن » جتاوز العقل عند الصوفية "، يف مقال له: "جوفرواإريك "يشري 
عند العرب يعين يف االشتقاق العقال أو  "عقل"يلحون بالتذكري أن مصطلح و  يعتربون العقل البشري ضعيف،

ادس عشر إىل القيد الذي يوضع يف رجل الناقة كي ال جتمح. بل عمد أحد متصوفة الشام يف القرن الس
 .77«التأكيد بأن الفقهاء معقولني بعقوهلم

هو الوسيلة يف حتقيق العيان الذي ال ُيَشُك فيه يف هذه احلقائق.  "علم املكاشفة"، أّن "الغزايل"كما اعترب 
جنس من العلم »املكاشفة  -وهو بالنسبة لكثريين اخلصم اللدود لعقائد التصوف  - "ابن تيمية"وجعل 
. إنه يعتقد أن الشيوخ املّيالني إىل املكاشفة يصيبون طورا "خرق العادات"معتمدا يف ذلك على تعبري  «اخلارق

وخيطئون أطوارا أخرى، على غرار العلماء الذين يعتمدون التأّمل واالستدالل يف عملهم االجتهادي فيصيبون 
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كون الكشف يوصلنا إىل حقائق يقينية ال   يف "ابن عريب"أخرى. ـ خيالف متاما ما ذهب إليه تارة  تارة وخيطئون
أن  Gaston Bachelard "غاستون باشالر"ُيَشك فيها ـ بل حىت علماء التجربة فهم خيطئون كثريا لذلك رأى 

 .78تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه
، أو كما تعاىل إن حقيقة الكشف تتأّتى بشكل دقيق من جهة انتفاء كل حجاب بني املتصوف وبني اهلل

. إن العقل أو التفكري املنطقي ال ميثل بالنهاية أدىن 79«...كشفك للحجب حىت أراك» تقول رابعة العدوية:
إن العلماء احلقيقيني ال يلتجئون ال إىل الفكر وال إىل النظر. إهنم »: "علي اخلّواص"هذه احلجب، كما قال 

 .         80«يغرتفون مباشرة من نبع التعريف اإلهلي
يبدو يل أّن هذا الكالم ال يقبله عاقل، ولذلك يقال أّن الصويف رومانسي حامل، حييا خارج الذات، وخارج 
حقائق العامل، وهو مع ذلك يؤكد أن على املبتدئ أن يرتقي بالتفكر حىت يبلغ درجة من الكمال، عندها 

فقهاء الذين يعتمدون على ال "هـ210ت" "البسطامي"يتلقى بالكشف ما سلك إليه بالعقل. وهنا يتحدى 
أخذمت علمكم عن علماء الرسوم ميتا عن ميت، بينما أخذنا  علمنا عن احلي »العقل يف االجتهاد قائال: 

أن يشري يف هذا القول إىل الفرق بني العلوم الكسبية  "أبو يزيد البسطامي"أراد الشيخ  .81«الذي ال ميوت
 علوم املكاشفة وتسمى أيضا بالعلوم الوهبية.ب "الغزايل"وبني العلوم اليت مساها اإلمام 

إن خمتلف املعاين ما فوق العقلية اليت يوظفها املتصّوفة، من كشف وإهلام ويقني، تبقى جمردة بالنسبة لنا. إال 
أهنا قد تؤسس ألرضية وجودية وروحانية هنائية عند بعض الصوفية: لنْأُخَذ هنا باختصار صنفني من املتصوفة 

 :ّثل جتاوز العقل لديهم حجر الزاوية يف نوعية روحانيتهماملسلمني مي
، الذي يستمد امسه من كلمة األم، ألنه ظل كما ولدته أمه. وحالة الطفولة 82الصنف األول: الشيخ األّمي

اليت يتمّيز هبا تأيت من كون هذا املتصوف بقي متاما على الفطرة. فحالة الطفولة هذه تسمح لألّمي بتلقي 
.و مثاهلم الروحي هو يرقى إليه العلماء، أو على األقل أولئك الذين عجزوا عن جتاوز علومهم املكتسبةعلم ال 

الكتابة. وحسب رأي الصوفية أّن الشيخ األمي يغرتف مباشرة من و  النيب األمي الذي كان ال يعرف القراءة
  ."البسطامي"يطلق عليه اسم أم الكتاب كما يؤكد ذلك و  اللوح احملفوظ

الشيخ "مع  "اجملذوب"الصنف الثاين من حاالت ما فوق العقل عند الصوفية. ويشرتك  83"اجملذوب"يشّكل و 
، والولوج إىل عامل اللغة األم، وامليل الشديد إىل "احلالة الطفولية"يف العديد من الصفات، مثل  "األمي

 ما حيدث ذلك بشكل مباغت.، وغالبا تعاىل الكشف. ويسّمى اجملذوب كذلك، ألن عقله منجذب إىل اهلل
فما مييزه هو عدم اكرتاثه لألعراف االجتماعية  يف لباسهو  يبدو اجملذوب أنه شخص جمنون يف معامالته

 ، إذوالدينية. وجُتِمُع كل كتب الرتاجم على أن هذه الشخصية تتمتع بغرابة تتجلى خاصة يف املظهر اجلسدي
امل أو االكتفاء بتغطية عورته. إن هذا العري يعرّب عن الفطرة، من املألوف أن يعمد اجملذوب إىل التعري الك

. وبشكل عام، فإن اجملذوب ال يعري أي اهتمام ملالبسه، وحيافظ "األّمي"والرباءة اليت حتدثنا عنها يف حالة 
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ليس معتوها بل إّن عقله حمبوس  "ابن عريب"واجملذوب احلقيقي حسب رأي  ئ.على نفس املالبس حىت هترت 
 .84يشغل جمال وعيه أو شعوره بشكل متواصل ، فالتأمل اإلهليتعاىل قوف هللومو 

غبُت  »يعرتف بأنه جتاوز ثالث درجات من اجلنون. وقوله التايل يعرب فعال عن جنون: "البسطامي"كما أن ّ 
يف اجلربوت، وخضت حبار امللكوت، وُحُجَب الالهوت، حىت وصلُت إىل العرش، فإذا هو خاٍل، فألقيت 

فكشف، فرأيت أين أنا، فأنا أنا، أّويل فيما أطلب، وأنا ال غريي  ؟نفسي عليه، وقلت: سيدي أين أطلبك
ُنِسب  86.«بحاين ما أعظم شأينس ». وقال عندما جتلى له هذا النور، أي نور وحدة الوجود: 85«فيما أسري

سبحان "شرح هذه العبارة، ومفادها أنه وهو يف غمرة جتٍل من جتلياته الصوفية، نّزه اهلل بعبارة  "البسطامي"إىل 
ال عيب فيه حيتاج إىل أن ينزه عنه،  تعاىل، أْن نزِّه نفسك أوال، ألن اهلل تعاىلفاعرتض عليه يف سره اهلل  "اهلل

سبحاين ما أعظم شأين من »يتحلى بالفضائل حىّت صار يقولو  يتعاىل عن الرذائل "البسطامي"ومن مث راح 
 .87«باب التحديث بالنعمة 

 «سبحاين ما أعظم شأين» "البسطامي"هذا التربير ال يرقى إىل ما وضعه كبار املتصوفة من شرح وتأويل لعبارة 
يقول عنها بأهنا تعبري عما شاهده يف مقام الفناء، حيث غاب  (هـ215ت.) "اجلنيد" فأقرب املتصوفة إليه زمنا

...الرجل مستهلك يف شهود اجلالل، فينطق مبا »: "اجلنيد"عن ذاته ومل يعد يرى سوى اهلل وجالله، يقول 
أردت أن أبنيِّ من خالل حديثي عن  .88«استهلكه، أذهله احلق عن رؤيته، فلم يشهد إال احلق، فنعته

، وأنّه يبدو يغرتف مباشرة من اللوح احملفوظ، أّن الصويف كما يدعي ميكنه أن يتجاوز العقل، أنه "البسطامي"
 ."ابن عريب"، كما يرى تعاىل جمنونا ولكنه ليس كذلك، ألّن عقله حمبوس وموقوف هلل

لذلك فقد  اعترب  خيرتق نظرُُه احلجب، "عرّافا"والتدبر يف العامل الالمرئي الذي يستغرق فيه اجملذوب جيعل منه 
مجعا غفريا كان خياطبهم عميانا، ألهنم كانوا يعتقدون أن  -"ابن عريب"الذين التقاهم - "اجملاذيب"أحد 

. تعاىلاألعمدة هي اليت متسك السقف، يف حني كان يرى من ميسك بالسقف هم رجاٌل يسّبحون اهلل 
فعال  إهنا معارف ميتا عقلية،  .89، وإدراك الناسولذلك فإن عامل الغيب يبقى جمهوال، أو ما ال تبلغه املعرفة

 ؟ميتافيزيقية، ال ندري إن كانت حقيقة حىت ولو كانت ميتافيزيقية أم أهنا جمرد أوهام ليس إالّ 
النقل يف الفكر اإلسالمي، ميكن أن تطرح طرحا صحيحا، إذا ما كانت داخل نسق و  أعتقد أّن قضية العقل

قيمة  وغاية ومنزلة ومهمة اإلنسان يف هذا الكون. إذ أن العقل أو النقل ليسا عقائدي، يتناول بالتحليل 
كل َمْن حاول أن جيعل إحدامها وسيلة و  .-هذا يف سياق حبثنا - 90إالّ وسيلتني لغاية واحدة وهي احلقيقة

إقصاءه، فالعقلنة حينما تستجيب حلاجة النص تعمل على  وثانيهما غاية. فلن يضيف إاّل تأزميا للموضوع.
والتيار النقلي عندما يتجاهل هذه احلاجة أو يضعها يف حدود ضيقة حيوِّل النص إىل أداة لتجميد العقل 

 وجتريده من طاقته األصلية على اجلدال واحلوار.
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Hichem SOUHALI University of Batna 

 

Résumé: 

Cet article est une réflexion théorique autour des problèmes 

méthodologiques relatifs à la recherche en littérature. Les notions de 

littérature et société deviennent complexe lorsqu’il s’agit d’aborder la 

science fiction: genre marginal et pourtant si visionnaire. Nous avons 

soulevé la difficulté d’investir un genre fantasmagorique, utopique et 

souvent illusoire.  Dans cet article, il est question d’éléments de 

recherche en science fiction, et plus précisément de la science fiction 

politique.  Robert A. Heinlein fut choisi  pour illustrer une démarche 

pluridisciplinaire autour de l’objet et de la méthode.  

 :ملخص

اجملتمع و  حيث أصبحت مفاهيم األدب ‘لإلشكالية املنهجية املتعلقة باألدب  يعد هذا املقال حماولة تنظريية          
نود هنا توضيح مدى و  االستشرافية  شائكة بالنسبة للخيال العلمي بصفته فرعا مهمشا على الرغم من رؤيتهو  معقدة

.يتعلق األمر هنا بعناصر حبث يف و (يوتوبيا)صعوبة البحث يف نوع استعاري خيايل مستمد من فكرة املدينة الفاضلة 
 فهو مقاربة تقوم على تعدد التخصصات  حتديدا اخليال العلمي السياسي .أما اختيارنا لروبار .ا هينلنيو  اخليال العلمي

     من حيث املنهجية والرؤية.تكاملها يف هذا اجملال و 
Introduction  

Literature has been responsible of a great number of social and cultural 

changes all over the world, at different ages. All over, wherever there is a 

glimpse of liberticidal temptations (the muting of press, the 

imprisonment of intellectuals, or the persecution of dissidents), literature 

emerges as a mythical savior to counter-act all forms of obscurantism, 

and further, awaken the people to the surrounding threats: threats that are 

not forcibly seen the common mortals.  

Literature is predicated on a set of ideological principles that overshadow 

rhetoric and aesthetic considerations. These principles are united in one 

idea; the concept of subversion. The majority of literary authors endorse 

creative writing to out-speak a certain discontent. A great majority adopt 

a taboo-breaking posture for egocentric or altruistic reasons. Authors 
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evolve in an iconoclast, rebellious, and insolent manner for the sake of 

deploring ostensible injustice, and trying to figure out solutions to end it. 

 

Taboos include a wide range of areas running the gamut from religion, to 

sexuality, passing by morals, political doctrines, and economy. In politics 

Noam Chomsky describes the indispensable role of literature in what he 

calls "Orwell's Problem". That is a state apparatus, adopted by 

dictatorships, to inseminate an ensemble of beliefs within the social 

unconscious in order to manipulate their outlooks on such fundamental 

things as: lifestyles, thought, language, and culture. Chomsky undertakes 

an insightful meditation on the power of literature to harass people onto 

changing their minds, and questioning their certainties about society and 

history: 

"…I've been always resistant consciously 

to allowing literature to influence my 

beliefs and attitudes with regard to society 

and history. There are things I resonate to 

when I read, but I have a feeling that my 

feelings and attitudes were largely formed 

prior to reading literature. (…)Literature 

can heighten your imagination and insight 

and understanding, but it surely doesn't 

provide the evidence that you need to 

draw conclusions and substantiate 

conclusions. I can think of things I read 

that had a powerful effect on me, but 

whether they changed my attitudes and 

understanding in any striking or crucial 

way, I can't really say. People certainly 

differ, as they should, in what kinds of 

things make their minds work.I don't 

really feel that I can draw any tight 

connections "1  

                                                           
1 Noam Chomsky. The Chomsky Reader, biographies, etc. Online excerpt from: Google 

books. December 2007. 
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The underlying affirmation displayed in the above excerpt presents a 

series of obsessions over absolutism and propaganda. It can act as an anti 

defamation tool: an alternative to the casual discourse formatted by 

politicians. It does a certain work of simulation on reluctant brains. It acts 

on the anesthesia provoked by propaganda, and endows people with 

extra-lucid vision of their environment in its full ugliness and anomalies. 

Literature and writing in general, cannot be dissociated from political 

protest. Even apolitical works are the definition of politicization, as not 

writing about politics is a political move. There is (in literature) a 

constant endorsement of strong attachment. The Latter binds literature to 

some political discourse. The main motives gravitate around the vague 

idea that writing nourishes outstanding political resolution, and ongoing 

(disturbing) philosophical corpuses, as well. 

1. Science Fiction and Politics 

Beside non fiction, Science Fiction monopolized the exploration of 

consistencies and inconsistencies; actions and reactions; the "self" and 

the "other" altogether in imaginary, but politicized contexts. Science 

Fiction is concerned with the search of an absolute truth. But the irony 

lies in its predication on the unreal, or the not-yet-real. Out of this 

confrontation, a formidable stylistic figure is born. The genre manifests 

peculiar defiance towards propaganda (including all literary genres), but 

employs propagandist schemes to oppose the mainstream propaganda: 

fear, sensationalism, subliminal imagery…and so on.  

This risky position of Science Fiction made of it the object of despise of 

all forms of literary expressions. The "serpent-de-mer" of SF being 

political struggle, drove confrontation with other genres on political 

grounds, involving the supremacy and hierarchy of one genre in 

comparison to others, and the burning question of literary legitimacy and 

respectability. Each genre (Roman Noir, Heroic Fantasy, and Erotic 

Literature, for instance) claims a deem "natural" right to rule of genre-

specific literature. Historically (time being the maturation factor to 

genres), it was SF which triumphed over the other genres, merely 

because of its crystal clear affiliation with political matters. The 
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engagement in political discourse comforted SF in its relentless quest for 

legitimacy.  

In its laborious mutation, SF fiction established frail criteria; a sort of 

genre standards; compulsory for academic recognition. These high 

standards provide that the only receivable works would be those which 

blend high aesthetic exigencies with (more or less) punctual reference to 

political questions. A failure to observe the golden rule, would result in a 

degradation of a work down to the category of leisure, and entertainment. 

The place given to propaganda and counter-propaganda is similar to 

Smith’s (1939) own conception: 

 

'Propaganda' is not used here as an invidious 

term. It is used to describe works consciously 

written to have an immediate and direct 

effect upon their readers' opinions and 

actions, as distinguished from works that are 

not consciously written for that purpose or 

which are written to have a remote and 

indirect effect. It is possible that conventional 

critics have learned by now that to call a 

literary work 'propaganda' is to say nothing 

about its quality as literature. By now 

enough critics have pointed out that some of 

the world's classics were originally 

'propaganda' for something2.      

 

SF and Literature in general consented to play with/against propaganda 

to contribute in creating a social effect. The latter can be a commentary, a 

manifest, or a call for revolt. Excessively paranoid (some would say 

schizophrenic), literature began to render the imperceptible fluctuations 

of communication schemes; calling for scandal every time there is a 

smell of propaganda.  

                                                           
2 Bernard Smith, Forces in Literary Criticism, 1939. Online excerpt. Source 

Eng.wikipedia.org. December 2007. Second Source: Barnes & Nobel free readings. 

Retrieved on November 2007.  
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Literature and power enticed a necessary question on the possible co-

existence of the tow of them in the public sphere. Despite their seduction-

flirt-rejection relationships, literature and politics score mutual 

accusations ranging from lobbyism and blackmailing to persecution and 

even annihilation attempts. The "serpent-de-mer" shows again in the 

form of a legitimate question: can there be literature without politics? 

2. Literature and politics: A necessary relationship? 

Modern literature (1914-1945) had been deeply marked by the teachings 

of the two World Wars; specters of totalitarianism and dangerous drifts 

occupied the minds, and works of writers – with one question: how 

come? In the aftermath of WWII, literary men questioned the rapidity 

with which humanity descended so promptly on the threshold of 

apocalypse.  

Accusative fingers pointed political propaganda as the first diffusion, and 

convincing mode. Mistrusted and suspicions prevailed over politics, 

language, and communication in general. The decade of McCarthyism 

confirmed those fears; paranoia ruled. People started to question the 

truthfulness of political discourse, and the veracity of historical facts. 

  

"Now, it is clear that the decline of a 

language must ultimately have 

political and economic causes: it is 

not simply due to the bad influence of 

this or that individual writer."3  

Orwell expertly hooks the major problematic of literature and political 

power. He points the weakness of language4 when it becomes the 

hostage of demagogic political intentions. Orwell accuses lobbies, 

corporations and oligarchies of several things. The gravest one is the 

perturbation of the logical order, onto the "fascization" of the world via 

the manipulation of words. The only rampage would be the instinctive 

                                                           
3 George Orwell, "Politics and the English Language". Google Books. Retrieved on 

December 2007. Second Source: voidspace.org. July 2007.  
4 See Ludwig Wittgenstein.  
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vigilance of writers; able to detect and assaults the drifts premises.   

Modern writing expects devoted rejections of inhumane thoughts: 

despotism, fanaticism, injustice…etc. Moreover, a tacit belief in the 

necessity of vigilance vis-à-vis power and its representatives was created. 

Another handy move was the deliberate deconstruction of iconic imagery 

surrounding cult figure (Hitler, Mussolini, Mao, Peron…etc). The cult for 

evil, and evil representation were definitely demonized; the very little 

sympathetic thought towards despots is reprehensible by a feeling of 

guilt. 

André Malraux5, the color-bearer of this modern thought has achieved a 

considerable intellectual contribution. He rendered an on-the- spot 

testimony of the post-war social horrors and the distortion of reality, 

within modern democracies, when it comes to endangering the political 

interests of any given country. Imitated by Hemingway (For Who the 

Bell Tolls), Jones (The Thin Red Line) and others, Malraux has forced 

everyone to look into the troubled relationships politics have with 

literature, causing, all the way, some conceptual lash backs to the notions 

of truth, evil, acceptance, adjustment and iconoclasm.   

The politicization of literature and fictionalization of politics have 

blurred the considerations of literary theory and helped the emergence of 

Science Fiction; an apparently harmless apolitical genre, but which can 

be perverted to the maximum. Modern writers6 (from which came the 

greatest Science Fiction minds) consider themselves and society as being 

in psycho-historical crisis.  Through essays and novels, they dramatically 

depict what dangers can ensue when history is forgotten and neglected.  

More accurately, literature – as one formidable expression of human 

genius- contains fertile grounds for intellectual debate. One can merely 

question of the role of literature in achieving progressiveness. How many 

human/humane advances did literary creations help to settle? Or, from a 

universal perspective, what are the effects of writing on the development 

of mass ideologies and thinking systems? Obviously, a look at the 

monotheist religions (Judaism, Christianity and Islam), at political 

pamphlets (Mein Kampf, The Communist Manifesto) or any 1990’s 

                                                           
5 See La Condition Humaine.  
6 Those who, in the 1920s and 1930s, witnessed the rise of totalitarianism. 
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nihilistic fiction (American Psycho, Generation X) would confirm the 

view that writing (Fiction/ Non-fiction) is generative of thought, debate, 

behaviour and ultimately models, religions, social and moral to name 

only a few. 

Science-fiction as genre was tremendously liberating for authors and 

incontrollable minds. Freed from the conventional restrictions (logic, 

coherence, authenticity), SF gave birth to the best and worst portrayals of 

the future of the future; mankind, technology, power and other aspects of 

human activity. In the vast realm of sci-fi production, appears elite made 

of much respected authors, who were hailed, not only for the delightful 

entertainment they supply, but also for the subtle and pertinent views 

they expose. Jules Verne, Frank Herbert, Philip Dick, and H.G. Wells 

have earned cults status. Furthermore, they set basis of nowadays SF 

bases and myths. 

3. Heinlein A Special Case 

Robert Heinlein is a separate example of a particular controversial 

author. This immensely rich oeuvre is ambiguously considered by critics 

as one insightful vision of the future. Whereas for others, it is the work a 

twisted mind. The heating conflicts around Heinlein are centred on his 

Novel: Starship Troopers. But what in position does Heinlein situate his 

view of Utopia in front of two monuments of dystopian fiction: Nineteen 

Eighty-four and A Brave New World.   

The most sensitive part of Starship Troopers is its fascistic resonance. 

Indeed this anticipation fiction narrates the heroic crusade of an army of 

multiracial young men and women against the devastating danger of 

ravenous "Bugs". A threat - menacing the planet –, and the world (USA) 

as a strong, mesmerizing confederation holds the keys for salvation. This 

Utopian depiction of power issues in the future contrasts sharply with the 

usual pessimism of two sci-fi novels (1984 and Brave New World), 

which, statically, tend to foresee the future as a darkly oppressive logical 

consequence of men’s past and present deeds.  

As it is described, in Heinlein’s novel, humanity finally overcame basic 

conflicts (religion, race natural, natural richness, cultural differences…) 

and focused on one meaningful and universal enemy: the bugs.  The 
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idyllic image would barely stimulating questioning save that the Heinlein 

Utopia is intrinsically based on authoritarianism, self-abnegation, 

monolithically structured thought, militarism, and ultimately holistic 

thinking. In The Novels of Huxley (Inspired by the Hitler7 model) and 

Orwell (Inspired from the Stalinian8 model), Fascism is attacked, and 

shown as the greatest wickedness man has ever created and performed. 

 

Yet, Fascism remains a galvanizing term, often misused, confused or 

simply mistaken. Thus, we approached these multifaceted issues from 

different angles, political, philosophical, anthropological, educational and 

aesthetic. As a matter of fact, the enumerated aspects of the Starship 

Troopers Federation are essentially those of any fascistic regime. 

Furthermore, the ambiguous personality of Heinlein (often libertarian) 

makes this pamphlet highly misleading. There is a crypto-fascist subtext 

that contrasts with the emancipating discourse of Stranger in a Strange 

Land. On the other side (Brave New World and 1984), the stigmata of 

WWII and the Red Scare, are back-lashes reminding the current world of 

how (more) horrible the planet would be under the rule of totalitarian 

dictators. Thus, Starship Troopers’ value lays in the reception of that 

work. Heinlein readers can be confused as to the inconsistency of the 

author’s editorial line.  

4. Object and Method 

On the uses of studying Utopian SF, one must bear in mind that 

literature, as a timeless and edgeless artistic expression, magnetizes 

readers in a whirlpool of emotional and intellectual challenges; 

confronting them to different levels of complex issues – dealing with 

society, unspeakable feelings, and the joy of identification and 

understanding. Heavily communicative, literature installs a sort of 

intimacy between the creation and the reader to reach a quasi-orgasmic 

aim, consisting in understanding the intention of the writer via a 

seductive game of encoding and decoding. 

                                                           
7 Genetic selection and race selection. 
8 Denial of pluralism, and the rooting of the “pensée unique”. 
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The pleasure ratio gets increased and magnified when a reader gets in 

contact with science fiction. This genre is predicated on constant renewal 

and the creation of possible worlds9. Through embodiments of 

teleological speculations (what could, should, would, or must be), this 

artistic experience endows writers with dissection tools to explore the 

depths of human nature, in surreal future frameworks. 

 

1984, for instance, enabled Orwell to question the tensional connections, 

existing between abusive power and logical rules (freedom, love, and 

existence) inside a totalitarian simulacrum of a state. Orwell, thus, 

unleashed a set of stylistic communicative structures, loaded with 

allegories, to defend a personal position against full-all despotic regimes. 

He composed, using science fiction, a genre that is not restrained by logic 

and rational (common in classical literature), and justifies this use by the 

capacity of science fiction to venture in creative areas, the access of 

which is restricted to other genres. 

Science fiction gets a noticeable distinction, from other genres, in its 

imaginative and speculative resources. It has the technical audacity and 

analytical intelligence that arouse gigantesque potential for criticism and 

aesthetic expressivity. Regardless of its temporal choices (past or future), 

science fiction proves to be a ruthless expert-eye-tool in dissecting 

culture, ethnical tensions, class clash and so on. Its projections into the 

future enable us to preview the pace of evolution, and the possible drifts. 

By anticipating the unknown, it comforts men and women in a secure and 

alert expression mode. 

This article is predicated on the study of the Fascist Utopia in science 

fiction. Studying Starship Troopers may serve as an insightful and 

inspirational handbook in non-literary issues? Topics of education, 

patriotism and youth – seen from the scope of a piece of prose – are 

considered into material life exigencies for the present world.  

Put in intertextual and interdisciplinary backgrounds, two questions 

interpolate the legitimacy of this methodology: the first one wonders 

about the feasibility of submitting to analysis something which did not 

come to exist. The second deals with the validity and reliability of 
                                                           
9 This is called the  'exploration' or 'heuristic' thesis 
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criticism of science fiction discourses and their interpretability within the 

context of a changing world. A third element invites itself adjacently 

between the two issues; the opposition of culture (text) and nature 

(context): both of them are randomly either constant or relative 

(emphasis must be made on the fact that culture is more relative than 

nature). 

The clash between these methodological certainties, ironically, leads the 

constitution of an intellectual dead zone. The latter is generally studied 

under interdisciplinary paradigms. The multiplication (and overlapping) 

of disciplines grants researchers the possibility to investigate "non-droit" 

zones; those in which providing answers would not be the real objective, 

but rather the dexterity of the method.  

The set of non-answers, unspeakable issues, cul-de-sacs and failure 

confessions are the strength attributes of interdisciplinary studies. In this 

field, failure is not a sign of weakness, but rather precious contributions 

in the concept of incommunicability. This theme has  appeared in 

Science fiction with the birth of Cyberpunk10. The novels we chose to 

study have been release before the rise of Cyberpunk, but the re-readings 

of Orwell, Huxley and Heinlein cannot be done aside from the 

Cyberpunk prism. Heinlein’s novel is to disperse the interpretative 

paradigms. The two other novels may serve as a theoretical background. 

Triangulation of several research methods may ensure a full coverage of 

the topic’s complexity.  

                                                           
10 In Cyberpunk, future is associated with global corruption of mega-corporations. The 

increasing rise of technology and the cities has led to irreversible environmental damage 

and the increasing isolation of the powerless individual. The twisted individual has to 

stand against the forces of greedy politicians. The influent philosophical doctrine under 

which a scholar should approach any SF text has to be dark, prophetic and cynical. 

Gibson’s Neuromancer has predicted a high-tech hyper state and predicted two decades 

earlier the 09/11 tragedy. The three books under scrutiny contain a considerable and 

substantial amount of political ideas which take significance in the post 09/11 USA. 

One collateral consequence of the research is the construction of parallels between the 

books’ content and the current foundations of the mainstream educational and political 

philosophy. Our work is meant to transcend the novel: fruit of the golden Sci-fi age, and 

go into the core of the political corpus in order to reveal the genius of an author or his 

insanity. Furthermore, the regard of the subtext is a way to consider alternatives for the 

future of youth-related education. Our exploration of the future does not confine itself 

into the study of texts, but rather into the studies of ideas, leading further to the political 

projections found in each. 
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5. Complimentary Intellectual and methodological framework 

Our research has been strongly influenced by Gadamer’s methodology. 

The German intellectual has cleansed a great deal of the methodological 

doubts encompassing literary research, when started drafting the Utopian 

deconstruction out of three novels. In his legendary book Truth and 

Method, he stressed the incongruent incompatibility between "truth" and 

"method". Not only has he doubted in the abilities to reach relatives 

truths, but he further extended the same skepticism to natural sciences. In 

fact the main reproach he formulates toward humanities is their obsessive 

self-imposed calk of natural sciences methodologies: 

 

Because the human sciences 

prompt this question and thus cannot 

be fitted into the modern concept of 

science (...) the idea of science and 

knowledge on the natural sciences and 

seeking the distinctive feature of the 

human sciences in the artistic element 

(artistic feeling, artistic induction)... 

inductive have done more to advance 

the methods of logic than all the 

professional philosophers11  

His research in literature and art endorses intellectual distance from The 

German Classical criticism (Friedrich Schleiermacher and Wilhelm 

Dilthey) which defines the texts interpretation as a speleological dive in 

search of the original meaning. 

 

"... The human sciences have their own logic 

[they are predicated on] showing that the inductive 

method ... is the only valid method ... Human science is 

too concerned with establishing similarities, 

regularities, and conformities ... which would make it 

                                                           
11 Truth and Method. Ch 1 The significance of the humanist tradition for the human 

sciences (a) The problem of method. P7 
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possible to predict individual phenomena and 

processes...in the field of moral and social phenomena, 

the use of the inductive method is also free from all 

metaphysical assumptions and remains perfectly 

independent of how one conceives of the phenomena 

that one is observing. One does not ascertain causes 

for particular effects. Thus it is quite important whether 

one believes, say, in the freedom of the will or not - one 

can still make predictions in the sphere of social life12."  

Gadamer suggests an antagonistic approach to research in humanities, in 

which the affect is not evicted. Historical perspectives offer a uterine 

context which enables the growth and diversification of semantic 

directions. Gadamer tolerates a 'historically affected consciousness’ into 

a semi-chemical process of fusion: the marriage of the researcher’s 

cultural and historical background with the text(s)’ folklore. Therefore, 

he sees no need in seeking cold objectivity, as far as the object itself is 

not seeking, and demanding objectivity.  

Temperamentally, Truth and Method is not a sacrosanct scripture, it 

possess a set of limitations. In front of complex oeuvres, it displays 

shortcomings in relation with classical works (those gathering 

consensus). Yet, it remains a high-quality methodological guide to 

researchers; a least those who encounter u-turns in anti-academic 

research. Gadamer legitimizes all approaches, as far as they maintain a 

logical sense of argumentation 

In literary research one may face several conflictive issues. One was 

finding the utilitarian delicacy and tact to approach the question of utopia 

from a semi-scientific viewpoint: 

 

[Gadamer] defended the epistemological 

independence of the human sciences, what is called 

the method in modern science remains the same 

everywhere and is only displayed in an especially 

exemplary form in the natural sciences. The human 

sciences [including literature and art] have no 
                                                           
12 Ibid.p.5. 



Literary Research, Science Fiction and Society: Elements of Methodology                          Hichem SOUHALI 

 

 

Revue des lettres et des sciences sociale                       N°16                                        386 

method of their own. Yet one might ask, with 

Helmholtz, to what extent method is significant in this 

case and whether the other logical presuppositions of 

the human sciences are not perhaps far more 

important than inductive logic. Helmholtz had 

indicated this correctly when, in order to do justice to 

the human sciences, he emphasized memory and 

authority, and spoke of the psychological tact that 

here replaced the conscious drawing of inferences...13 

We opted for the above-stated inductive method as more suitable 

research type for literature and art topics from a sociological outlook. 

Inspired by Gadamer’s belief in the necessity of free-minded research, 

we opted for a slightly anti-academic approach, bearing in mind the urge 

for plausible argumentation scheme to sustain our affirmations and 

denials, as well: 

 

"The involvement of 

free decisions - if they 

exist - does not interfere 

with the regular process, 

but itself belongs to the 

universality and 

regularity which are 

attained through 

induction14" 

This idea brought forward the ideal of a universal research, tainted with 

regularity in argumentation, serenity in the approach of the object(s), and 

humanism. The latter is an actual revolution in the field of humanities 

methodology. The classical critical schools emphasize on the detachment 

of the subject from the object. Gadamer evokes the need for personal 

fusion into the object for the sake of attaining humanism. In his own 

words, Gadamer stipulated a new perspective: humanities have to mark 

                                                           
13 Ibid p.4 
14 Ibid. p8 
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their difference with natural sciences, by overwhelming the regular 

inferiority complex 

 

(...) the human sciences are a 

long way from regarding 

themselves as simply inferior to 

natural sciences. Instead 

possessed of the intellectual 

heritage of German Classicism, 

which overcame the outmoded 

baroque ideal of taste and of 

Enlightenment Rationalism; it 

had also given the idea of 

humanity, and the ideal of 

"cultivating the human" (Bildung 

zum Menschen)15" 

All in all, the efforts of Gadamer permitted the appeased approach of 

literary objects, in total accord with historical affect, and the mutual 

interaction between the text, context, intention of the writers, and the 

researcher’s humanistic tendencies – non-dissociable with research in 

human sciences. Gadamer was the intellectual guarantee we sought to 

adopt, in this science fiction studies, and prevent awkwardness and 

speculative risks. 

The endorsement of Gadamer’s’ views facilitation the imbrications of the 

other research methods (like futurology) with intertextuality and 

semantic partitioning. Gadamer’s ideas were easy-to-transplant 

methodological hints, into interdisciplinary studies. His backing 

suppleness all imaginable combinations of disciplines coming across this 

work, ranging from history, to literary theory; anthropology and 

futurology; semantics and semiotics; psychology and sociology; political 

theory; moral and educational philosophy. 

6. Methodological and Ideological problems: Starship Troopers 

Morals 

                                                           
15 Ibid p4.  
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Concerning Starship Troopers, there are several critical areas of potential 

conflict. The first one deals with the complexity of providing solid 

theoretical foundations, while being unable to verify the concrete 

applications: futurology remains a human science overshadowed by 

inconsistencies and approximations. The reader of this article may feel 

that it does not contain enough information to sustain a full 

implementation of the need for authority and militarism.  This is, in fact, 

absolutely accurate – it does not.  There are two reasons for this:  (1) this 

study was focused on providing a framework for debate, and providing a 

solid theoretical foundation for further in-depth studies, and (2) one of 

the findings of this study is that absolutism does not function when one 

attempt to build think tanks on issues regarding human nature. If this 

study has taught us anything it is that approaching undefendable and 

unsustainable theses is source of intellectual turmoil. Reaching 

perfection, when it comes to dissert on humanities and human nature, 

what is expected from any research is just approximation. 

The purpose of research is to explore further the relationship between 

Utopia, Authority and their impact on fictional characters and the 

meanings of outdoor the societal messages sent about people’s 

involvement in political activities.  The second aspect of our research 

consists in deriving meaningful ideological patterns exposed in Starship 

Troopers into philosophical concerns. In other words, the two basic 

signifiers of the novel: philosophy of education and philosophy of youth 

would serve for an utter analysis of what the future of education might 

be, given that the solutions provided in the book are not systematically 

failing; on the contrary, they offer valid alternatives to laissez-faire 

education patterns  

A second order of collateral problems would be on the significance of the 

quasi-judiciary defence we operate on the Heinlein case. The American 

writer trucks a reputation of fascist writer. Whether right or wrong, this 

work is likely to give the impression that we are pleading for the rebirth 

of authoritarianism and brutality in education. This sentiment is 

reinforced by the number of pages attributed to the topic, as well as the 

advertising of the political ideas in the book. The fact is we were aiming 

at rehabilitating Heinlein by softening the fascist connotations, and 
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displacing the litigious attention from the Godwin law to the possible 

positive teachings, unseen to casual readers. Indeed, the vehemence of 

the demonstration is not meant for Heinlein ideas, but rather for the sake 

of proving the prominence of futurology and interdisciplinary studies. 

Back to the marginalization of Orwell and Huxley, not only have we 

invoked the will to avoid dispersion and dissolution, but also the 

exhaustive nature of the novels. Everything has been written on these 

novels, so we felt that the cameo appearance of these should offer a 

bifurcation from the casual dystopian fiction, towards a more assumed 

and self-conscious dystopia. Page after page, we realized that the relative 

originality of our work consisted in defending what is generally 

undefendable. 

7. Interrelated problems: organization and priority 

This study was conducted from an interpretive paradigm that resulted in 

qualitative data related to youth’s perceptions of meanings found in post-

modern societies. The theories of Gadamer, Futurology, and the 

interdisciplinary theory were useful guiding frameworks because this 

perspective provided alternative viewpoints to the current thought. The 

three novels were analyzed through constant comparison. The subsequent 

readings resulted in decoding patterns with continual comparisons among 

the intertextual transcripts. This decoding process led to the development 

of themes. Therefore, Starship Troopers was established as a challenging 

work. We preferred not to get unglued in a constant redundant 

comparative scheme and elect the most daring work as the object of in-

depth attention. Exemplary quotes and excerpts were selected to provide 

the approach to support the theories of the study. They were picked up 

from books, and on-line books.  

The intertextual approach was applied to Starship Troopers and 

its film adaptation. We attempted to prospect the boundaries between the 

text and image, and shed light on the misleading, confusion and 

camouflage. We tried to avoid the comparison hazards by drawing an 

editorial guideline. The latter starts from literary materials (with special 

focus on Heinlein’s book), and moves toward a multi-directional 



Literary Research, Science Fiction and Society: Elements of Methodology                          Hichem SOUHALI 

 

 

Revue des lettres et des sciences sociale                       N°16                                        390 

semiotic study, involving the major themes and signifiers of the novel 

and film. This is what anthropologists16 call the holistic approach,  

 

Conclusion 

In regard to the encyclopedic nature of literature, a cross-

disciplinary approach is recommended. In other words, there is a need of 

making meta-literary matters resurface. The imbrications of history, 

philosophy, education and psychology were utilized to innocent Heinlein 

for the excessive attacks, and normalize academic discussions on 

nonliterary issues that are part of a work of literature. Therefore, literary 

criticism got metamorphosed from linguistic and literary methods to 

mainly anthropological. Literary studies and anthropology studies merge 

and intersect in this case. 
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