مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية سابقا

محكمة ،ومنبر معرفي ومنهجيُ ،يسهم في إثراء البحث العلمي
مجلة علمية دورية ِّ
والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة االجتماعية؛ وتهدف إلى:
 -1االرتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خالل البناء المنهجي للفكر
والممارسة البحثية.
 -2تحقيق التكامل المعرفي بين حقول المعرفة االجتماعية ومختلف المناهج البحثية.
 -3وصل الحركة العلمية في العلوم االجتماعية بالتنمية االجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية.
 -4إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم االجتماعية ،وتوجيهها نحو
افق العالمية.

 جمةل العلوم الآداب والعلوم الاجامتعية سابقا -جمةل علمية دورية حممكة تصدر عن جامعة محمد ملني دابغني سطيف2
اللجنة العلمية

جامعة سطيف2
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أ.د .محمد بوادي
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د .أنور مقراين
جامعة سطيف2
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أ.د .بشري ابرير
جامعة تلمسان
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أ.د .عزادلين بن زغيبة
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تنشر مجلة العلوم االجتماعية ،االبحاث والدراسات العلمية ،الفكرية واالدبيـة في تخصصات العلوم اإلنسانية ،االجتماعية،
الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية ،االنجليزية ،او الفرنسية.
كما ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  0222كلمة.
 يشترط في المقاالت المقدمة للنشر ما يلي:
/1ان يكون المقال اصيال وجديدا ،لم يسبق نشره في نشريات اخرى مهما كانت ،ولم يسبق عرضه او المشاركة به في ندوة
او ملتقى علمي .واال يكون مستال من رسالة اكاديمية (ماجستير او دكـتوراه).
/0االلتزام باداب الحوار الهادف والنقد البناء ً
بعيدا عن التجريح.
/3اعتماد منهجية موحدة في ترتيب عناصر البحث وااللتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة (مبحث ،مطلب ،فرع،
اوال)...
 /4اال يقل عدد صفحات المقال عن  10صفحات وال يزيد عن  02صفحة ،بما فيها المصادر ،الهوامش ،الجداول والرسوم
ً
التوضيحية ،ويجب ان ترقم الصفحات ً
متسلسال.
ترقيما
/2ان يكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج " ،"Microsoft Wordومسجـال في قرص صلب.
/6هوامش الصفحة تكون كما يلي :يمين  23سم ،يسار  1.2سم ،راس الورقة  1.2سم ،اسفل الورقة  1.2سم ،حجم
الصفحة .cm 02.7 cmX01
/7تكـتب المادة العلمية العربية بخط من نوع  Traditional Arabicمقاسة  14بمسافة  01نقطة بين االسطر ،العنوان
الرئيسي  ،Traditional Arabic 14 Grasالعناوين الفرعية  ،Traditional Arabic 12 Grasاما الفرنسية او اإلنجليزية فتقدم بخط
من نوع Times New Romanمقاسة .10
 /8تتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد ذاته او في عددين متتالين لمؤلف واحد
 /9يراعى عند كـتابة المقال ما يلي:
 يجب ان يكون المقال ًخاليا من االخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان.
 االلتزام بقواعد ضبط الكـتابة من خالل: احترام مسافة بداية الفقرات ،وتجنب الفقرات والجمل الطويلة جدا. عدم ترك مسافة (فراغ) قبل عالمات الضبط المنفردة كالنقطة ( ).والفاصلة ( )،والنقطة الفاصلة (؛) والنقطتين ( ):وعالمةالتعجب (!) وعالمة االستفهام(؟) وترك مسافة بعدها إذا اتبعت بكلمة او نص ،وعدم ترك مسافة بعد الواو (و) التي تليها كلمة.
 ُي َت َج َّنب االختزال ما لم ُي َش ْر إلى ذلك. ُيذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي واسماء االعالم باللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة اإلنجليزية او الفرنسيةعند وروده اول مرةُ ،ويكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 يجب ان يراعى في االعمال المتضمنة لنصوص شعرية او ايات قرانية كريمة ،او اسماء اعالم ضبطها بالشكل وتخريجواالحاديث واالبيات الشعرية.
/12ان توضع الهوامش واإلحاالت والمراجع والمصادر في اخر المقال ،وبطريقة اإلدراج اال لي مع اتباع ترقيم تسلسلي حسب
ظهورها في النص( ،مراجع المقال هي فقط المراجع والمصادر المقتبس منها فعال) .ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:
*الك تب :إسم ولقب المؤلف ،عنوان الك تاب ،الجزء ،الترجمة (إن وجدت) ،الطبعة ،دار النشر (الناشر) ،مكان النشر،
وسنة النشر ،رقم الصفحة( .في حالة التاكد من عدم وجود البيانات الجوهرية اإلجبارية فقط (دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر)
على المؤلف اإلشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن) حسب الحالة.
* المقاالت :إسم ولقب المؤلف" ،عنوان المقال" ،عنوان المجلة( ،الجهة التي تصدر عنها) ،العدد ،الصفحة.
* البحوث المدرجة ضمن ك تاب :إسم ولقب المؤلف" ،عنوان المقال" ،ضمن كـتاب( :العنوان) ،المنسق العام (اسم من
اشرف على تجميع مادته العلمية) ،الجزء ،الطبعة ،دار النشر (الناشر) ،مكان النشر ،وسنة النشر ،رقم الصفحة.
* االطروحات والرسائل الجامعية :اسم الطالب ،عنوان االطروحة او المذكرة (تحته خط) ،بيان نوعها (دكـتوراه،
ماجستير) ،تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة ،تحديد السنة ،بيان حالة النشر (رسالة منشورة ،او غير
منشورة) ،الصفحة.
* النصوص القانونية :بيان نوع النص (دستور ،قانون عضوي ،)....،رقمه ( ،)12/21المؤرخ في (ذكر اليوم والشهر
والسنة) ،موضوع النص (المتضمن كذا ،)...:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،العدد ،تاريخ نشرها.

* االحكام والقرارات القضائية :ال بد من بيان الهيئة المصدرة (محكمة ،مجلس) ،تحديد القسم او الغرفة (رقمها،
تخصصها) ،رقم الحكم او القرار ،تاريخ صدوره (ذكر اليوم والشهر والسنة) ،ذكر اطراف القضية او الحرف االول ال لقابهم ثم االسم،
(قضية بين ،)..بيان حالة النشر (قرار او حكم منشور او غير منشور) ،المصدر (مجلة ،نشرية ،صادرة عن) ،العدد ،السنة،
الصفحة.
* المنشورات الداخلية :بيان الجهة المصدرة ،بيان رقم التعليمة او المقرر ،تحديد موضوعه.
* التقارير :الجهة المصدرة للتقرير ،موضوع التقرير ،مناسبة تقديمه ،التاريخ ،الصفحة.
*المراجع اال لك ترونية :اسم المؤلف ،او المنظمة "عنوان المقال" ،العنوان اإللكـتروني كامال( ،تاريخ التصفح :اليوم،
الشهر ،السنة).
ا
ً
* المخطوطات :اسم المؤلف كامال ،عنوان المخطوط كامل ،ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا االقتباس ويشار إلى
تاريخ النسخة ،وعدد اوراقها .ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه او الظهر الماخوذ منه االقتباس ،ويشار لوجه الورقة بالرمز (ا) كما يشار
لظهرها بالرمز (ب).
* الصحف :إذا كان خبرا يكـتب اسم الصحيفة ،والعدد ،والتاريخ ،ومكان الصدور .اما إذا كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،
"وعنوان المقالة" واسم الصحيفة ،ثم تحديد نوعها (يومية ،اسبوعية ،شهرية)( ،ومكان الصدور) والعدد ،والتاريخ ،والصفحة.
* عند تكرار ذكر نفس المرجع يكـتب بعد رقم اإلحالة عبارة :المرجع نفسه ،ثم الصفحة ،اما في حالة ما إذا كان التكرار غير
مباشر (فصل تكرار المرجع بمرجع اخر او عدة مراجع او بصفحة جديدة) فينبغي بعد رقم اإلحالة ذكر اسم ولقب الباحث ،كـتابة
عبارة :المرجع السابق ،ثم بيان رقم الصفحة.
* تكون االشكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل ،وترقم الجداول
ً
ً
ً
مستقال ،مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته (اعلى) الشكل ،ويكون المصدر اسفله( .على
متسلسال
ترقيما
واالشكال
الباحث إرسال الخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص ،اي ملف لكل خريطة او صورة وهذا من نوع ( ))jpegلتسهيل عمل
الهيئة التقنية للمجلة.
 /11ترسل او تسلم نسخة ورقية من المقال مرفقة بقرص مدمج ( )CDفضال عن ضرورة إرسالها في ملف عبر البريد
اإللكـتروني للمجلة المدون ادناه ،مع مراعاة ما يلي:
على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة ،وتجنب وضع اي إشارة تكشف هويته من خالل الدراسة ،والجل ذلك تكـتبالمعلومات الشخصية (اسم المؤلف ،ورتبته العلمية ،والمؤسسة التي يعمل فيها) على صفحة منفصلة ،ثم يكـتب عنوان البحث مرة
اخرى على الصفحة االولى من البحث دون ذكر االسم.
 تقديم صورة رقمية حديثة خاصة. التزام الدقة عند إمضاء تعهد (عقد نشر) خطي من المؤلف او المترجم على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة. ترك نسخة من بيان السيرة الذاتية للمؤلف او المترجم (وفي حالة تقديم المقال من طرف باحثين ،يجب إرسال الموافقةالصريحة لكل واحد منهما بقبول النشر المشترك).
 -تقديم ما يثبت موافقة االستاذ المشرف على البحث ،بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراه (.)L.M.D

 تقديم نسخة من الكـتاب االصلي إذا تعلق االمر بعرض لكـتاب. /10ان يرفق المقال وجوبا بملخص ُم َع ِّبر عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقة (في حدود  122كلمة) باللغات الثالث
عربي ،فرنسي وانجليزي ،متبوعا بالكلمات المفتاحية ذات الداللة على محتوى المقال( )Key wordsوالتي ال تتعدى  7كلمات ُترَّتب
حسب ورودها في المقال ،وينبغي ان تشملها الترجمة باللغات الثالث.
تنبيهات هامة:
* في حالة وجود اكـثر من مؤلف يتم مراسلة االسم الذي يرد اوال في ترتيب االسماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،
واالعلى درجة في حالة اختالف الدرجات العلمية.
* يحول المقال إلى لجنة التحكيم السرية المختصة لتحكيمه علميا بعد التاكد من مالءمته لقواعد النشر ،وعلى صاحب
المقال إجراء التصحيحات المطلوبة منه خالل مدة زمنية تحددها هيئة التحرير.
* كل مقال يخالف شروط النشر ال يؤخذ بعين االعتبار ،والمجلة غير معنية بإعالم صاحب المقال بذلك.كما ال تلتزم بإبداء
اسباب عدم النشر.
* يحق للمجلة (إذا رات ضرورة لذلك) إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها،
كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف او إعادة صياغة بعض العبارات التي ال تتناسب مع اسلوب النشر.

* ترتب البحوث في كل عدد ،واختيار حيزها الزماني يتم وفق اعتبارات فنية تقدرها اللجنة العلمية وال عالقة لها باسم
الباحث او رتبته العلمية او قيمة العمل.
*االبحاث المنشورة في المجلة ال يعاد نشرها في جهة اخرى إال بإذن مكـتوب من مدير تحريرها ،وال تلتزم المجلة برد المقاالت
غير المقبولة للنشر إلى اصحابها.
* يتحمل كاتب المقال جميع التبعات الناتجة عن خرق حقوق الملكية الفكرية المترتبة للغير.
ُ
ال تدفع مكافات عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة ،غير ان الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي ن ِّشر فيه مقاله. تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة االلكـتروني بعد صدورها.* الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن اراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.
المراسلـة واالشتـراك :تـرسل جميـع المراسـالت إلـى السيـد
رئيـس التحـرير :مجلة العلـوم االجتماعيـة-جامعة محمد لمين دباغين سطيف 0
الهاتف236661131 :
البريد االلكـتروني:
revue@univ-setif2.dz
revue.setif2 @gmail.com

الموقع اإللكـتروني للمجلة

:

http://revues.univ-setif2.dz

الفهرس

املؤلف

عنوان املقال

نور الهدى دشاش

منطلقات تأسيس نظريّة احلجاج عند 'عبد هللا صوةل' يف كتابه" :احلجاج يف القرأآن".

عبد الكرمي عنيات

من ثقافة الدانة اىل ادانة الثقافة :حنو نظرية فلسفية جديدة للثقايف
ماكنة الرتبية يف سوس يولوجية دوراكمي ـ دراسة ابستميولوجية حتليلية ـ
مقاربة سوس يو -لسانية لتحليل خطاب احلياة اليومية -النظرية واملهنج -

خادل أودينة
حفيظة خمنفر
حسينة أمحيد

درجة رضا الساتذة اجلدد عىل خمطط التكوين :تصممي وبناء واس تعامل درس عىل منصة MOODLE

أآس يا عقوين
محمد بن س باع

جتاور الضداد يف عرص احلداثة الفائقة :رؤية جيل ليبوفيتسيك
الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوانس "حنو أخالق جديدة ملس تقبل الطبيعة والنسانية"

عبد احللمي همور ابشة
مسية أمحد الطيب
فاحت حايج
بن هالل وليد

العنف يف الوسط املدريس :مقارابت يف سوس يولوجيا الرتبية.
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ّ
:الملخص
ّ الساحة ّالن
ّ ) هذه المقاربة ال ّن- سلوبية
ّ  أاال-  (منها،قدية ظهور جملة من المناهج ّالتي سعت لكسر سلطة ّالنص
ّ شهدت
صية
ّ المرتحلة من ّالل
.سانيات إلى ّالنقد
ّ ،وعربية
ّ  نجد الحجاج ّالذي بات محورا،سانيات
ّ
ّ غربية
ّ للدراسات الحديثة
ّ استجدت في عالم ّالل
لعل
ومن المباحث ّالتي
ّ من خالل خصائصه أاال-  الحجاج في القران:أابرزها ك تاب
ّ  للباحث ّالت-سلوبية
 فكان الهدف من هذه ّالدراسة هو.)ونسي (عبد هللا صولة
أ
ّ
أ
ّ المؤلف
ّ المرجعيات الم
ّ
 مبرزا ّالتفكير، إذ عالج فيه مبحث الحجاج ّالتداولي من منظور اسلوبي،مادة ك تابه
عرفية ّالتي اخذ منها
رصد
أ
ّ  ومبدعا ا،الحجاجي عند العرب
ّ
.سلوبية الحجاج في القران
ّ الساحة ّالن
ّ  أا، الحجاج ّالتداولي، الحجاج،سلوبية
ّ  أاال، المناهج،قدية
ّ
ّ :المفتاحية
.سلوبية الحجاج
الكلمات
Résumé :
La scène critique a vu L'émergence d'un ensemble d'approches (y compris- la stylistique-) qui ont tenté de
briser la prééminence de la textologie.
Cette approche textuelle s'est transposée de la linguistique à la critique, et parmi les recherches
innovantes dans le domaine de la linguistique, nous trouvons l'argumentation qui est devenue un centre pour les
études modernes occidentales et arabes. Il n'est point exclu que l'ouvrage (L'argumentation au coran- à travers
ces particularismes stylistiques) du chercheur tunisien (ABD ALLAH SAOULA) n'en soit le plus original. Le but
de cette étude est de recenser les références épistémologiques qui permettent à l'auteur d'en puiser la matière de
son écrit ou il a traité du thème de l'argumentation pragmatique du point de vue stylistique en faisant ressortir la
pensée argumentative chez les arabes, et tout en mettant l'originalité stylistique de l'argumentation dans le coran.

Les mots clés : La scène critique, les méthodes, la stylistique, l'argumentation, l'argumentation
pragmatique, la stylistique d'argumentation.

Abstract:
The sphere of literary criticism saw the emergence of many approaches including, inter alia, the stylistic
one all aimed at breaking the authority of the text. So this textual approach shifted from linguistics to literary
criticism. Besides, argumentation as a novelty in linguistics has become a special area of focus in both Arab and
occidental studies, and perhaps the most significant work with its stylistic peculiarities is:'' Argumentation in
Koran '' by the Tunisian researcher ''ABD ALLAH SAOULA ''.
The purpose of this study is to examine the bibliographical references used by the author who dealt in this
book with pragmatic argumentation from a stylistic perspective highlighting Arab argumentative thinking focusing
on the stylistic originality of argumentation in the Koran

Key words: sphere of criticism, approach, stylistics, argumentation, pragmatic argumentation, stylistics
of argumentation
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منطلقات تأسيس نظريّة احلجاج عند (عبد هللا صوةل) يف كتابه" :احلجاج يف القرآن".

ّ
مقدمة:
أ
ّ
سلوبية جسر ّالتواصل بين ّالل ّ
تعد أاال ّ
سانيات واالدب،
سانيين ّ
فنرى اهتمام ّالل ّ
والنقاد بها نابعا عن كونها واحدة من
أ
هم المقاربات ّالن ّ
أا ّ
صية ّالتي تحاول سبر اغوار ّالنص .ونجد
الحجاج – هذا المبحث ّاللساني البالغيّ -الذي القى اهتماما
ّ أ
عامةّ ،
العربية ّ
ّ
خاصة ،وايضا عند
والتراث
كبيرا في ّالثقافة
علماء الغرب والعرب المعاصرين.
ّ
ّ
لعل ما أاقدم عليه الباحث اللساني ّالت ّ
ونسي (عبد هللا
صولة) في تقديم ك تابه( :الحجاج في القران ،من خالل أا ّ
هم
سلوبية) ّ
خصائصه أاال ّ
الصادر في  466صفحة عن دار الفرابي –
لبنان -ضمن ّ
مجلد واحد سنة  ،7002هو محاولة ّ
جادة لرسم
معالم أا ّ
المعرفي ضمن نظام ّ
ّ
لغوي معجز
سلوبية لهذا ال ّنسق
ببيانه هو القران الكريم ،فاستهدف من خالل عمله هذا جملة
أ
من الحدود والقضايا ،فجاءت ابواب الك تاب دراسة لمبحث
ّ
ّ
ركيب/الصورة.
الكلمة/الت
الحجاج ضمن مستويات ثالثة هي:
أ
جاء هذا الك تاب تغطية ال ّ
هم انشغاالت الباحثين في
هذا المجال ّالرحب ،بدءا من الحدود ّ
والتعريفات ،مرورا
أ
ّ
أ
ّ
الحجاجية فارتاينا دراسة هذا المؤلف في إطار
باالبعاد
الفكرية ال ّ
المرجعيات ّ
ّ
متحكمة في طرح (عبد هللا صولة) ،فما
هو الحجاج؟ وما هي أاسسه ومنط ل قاته؟ وما هي أاال ّ
رضية
المعرفية ّالتي ارتكز إليها الباحث في أتاسيسه ّ
ّ
لنظرية الحجاج؟
ا ّوال :الحجاج والخصائص اال ّ
سلوبية عند (صولة):
-1الحجاج :في تحديد ّ
ماهية الحجاج ،استند (ع ب د
هللا ص ول ة) إلى ّالتعريف ال ّذي ق ّدم ه (ابن منظور-ت277ه)
في معجمه -لسان العرب -قائال ":حاججته أا ّ
حاجه حجاجا
أ
أ
ومحاجة ّ
ّ
حتى حججته اي غلبته بالحجج ّالتي ادليت بها "،7
ّ
7
فالحجة
وح ّد ال ح ّجة " ّالدليل والبرهان و الجمع حجج"
أ
برهان كما ورد لدى (محمد بن ابي بكر ّالرازي) ت440ه،
ّ
و"حاجه ّ
ّ
بالحجة".3فالمعروف عن
فحجه م ن باب ّرد عليه
معاني ّ
مادة (ح ج ج) في المعاجم ال عرب ّي ة ّالت ّ
حاج
أ
والمجادلة ،إذ نجد في معجم القران الكريم "جادلتهم واتيتهم
ّ
l'acte
بالحجة والبرهان"6وعل ي ه ف فعل الحجاج
أ
 d'argumenterينبني اساسا على البرهان و ّالدليل.
أ
هذا ّالتفاعل الكالمي القاضي باإلقناع والغلبة اساسه
أ
البرهان ّ
المؤدي إلى اإلذعان ،وإن استند احيانا إلى الخصام،
فنرى (ابن عاشور) يعتبر الحجاج هو الخصام "،إذ معنى ح ّاج
أ
أ أ
5
بمعنى خاصم ...وا ّن االغلب ان يفيد الخصام بالباطل"
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أ
ّ
ّ
المتكلم بهدف ّالتاثير
فالحجة حمولة كالمية يستعملها
أ
السامع ّ
واإلقناع ،وجعل ّ
يتبنى هذا ّالراي الجديد عليه.
والحجاج عموما قائم على الجدل إذ يرادف ّالتر ّاثيون
المصطلحين (الحجاج والجدل) مفهوما ،وهو ما ارتكز عليه
(صولة) في بناء مفهومه للحجاج.
أ
ووجدت اراء اخرى ّعدت الحجاج " قاسما مشتركا بين
أ
الجدل والخطابة ّ
خاصة ،ونجده عند اليونان (ارسطو على
سبيل المثال)" ،4فالجدل هذا العلم القائم بذاته ّالذي ّكون
أاسسه من المنطق بغرض" إلزام الخصم ّ
والت ّغلب عليه في مقام
االستدالل" 2فهو -الجدل -سمة ّ
فكرية ّ
مميزة للفالسفة،
ّ
القولي ّالذي ما فتئ ّ
والخطابة هذا ّ
الفن ّ
ويتطور منذ
يتكون
العصور أاالولى ،نجد الحجاج ّ
يمد جذوره بينهما لحاجته معالقة
أ
ّ
البعد المنطقي للجدل ّ
اإلقناعية ّالتي للخطابة ،واالخذ
بالسمة
من هذا وتلك في ان.
فالحجاج يعتمد على البرهان كما ذكرنا ،يهدف إلبرازه
ّأ
ضمن لغة ّ
والتاثير مستهدفا العاطفة،
خاصة ّيلفها ثوب اإلقناع
وذلك ما نجده في الجدل والخطابة ،وبذلك يصبح لدينا كما
أا ّقر(صولة) حجاج جدلي وحجاج خطابي .غير أا ّن هناك من يرى
أ
أ
أ
با ّن الحجاج له ارتباط وثيق بالجدل اك ثر منه بالخطابة ،ال ّن
الحجاج –بما هو جدل "-يعتمد على المعاني ّ
العقلية خالف
أ
الحجاج في الخطابة ّالذي يعتمد باالساس على الجانب
العاطفي".8
ّإن هذا االختالف في إرساء مفهوم ّ
موحد للحجاج ّإنما
تشعبه ّ
ينم عن ّ
ّ
ّ
المعرفية ،فنجده يترامى بين
وتنوع حقوله
أ
البالغة ّ
سانيات ّ
والت ّ
والل ّ
داولية و الفلسفة ،كما ا ّن ّالتباين
ّ
الواضح في االراء عند الباحثين هو ما جعل المؤلف إلى اعتماده
أ
أ
ّ
أ
في اغلب مؤلفه على ّالراي ّالثالث – المتجاوز لراي ّالتراثيين
أ
أ
ّ
الغربيين -القائل ب  ":ا ّن الحجاج قد اخذ شيائ فشيائ
العرب و
ّ
ّ
ّ
يستوي مبحثا ّ
فلسفيا و لغويا" 9فتعداه كونه فعال لغويا إلى كالم
ّ
ذي حمولة ّ
ّ
المتكلم ،وهو موضوع
مقصدية
موجهة وفق
ّ
(تولمين،)Toulmin
مع
الحديثة
الدراسات
و(بيرلمان ،)Perelmanو(تيتيكاه ،)Tytecaو(ماير)Mayer
و(ديكرو .)Ducrot
ّ
أ
ّأ
ّ
ولعل هذا الراي هو ما احاد المؤلف عن اعتماد – La
ّ أ
تتجذر اك ثر
 -demonstrationترجمة لكلمة (حجاج) إذ يراها
ّ
المنطقي ،فتجاوزها إلى ّ
ّ
تبني مصطلح
الحد
في
.L'argumentation
المجلد  51العدد 6158 - 62
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ّ
فلسفية للحجاج ّ
ّ
ممثلة في
ّقدم المؤلف مقاربة
(تولمين) ّالذي أا ّسس له انطالقا من جملة حدود ّ
تمثل ركائز
ّ
نظريته– ال يسع المقام لشرحها و ّالتفصيل فيها ،لكن نذكرها
لسبيل االستزادة -وهي:
ّ
(النتيجةLa /
(المعطيات،)Les données/
ّ
،)La
garantie
(الضمان/
،)conclusion
أ
و(االساس ،)Le fondament/لكنهّ
(الستثناء)L'exeption/
لم يعتمدها في ّالتطبيق على الخطاب القراني ،وذلك راجع
أ
رسطية عنده ّ
التاسيس أاال ّ
والتي راها قاصرة الستيعاب
لمنطلقات
كامل الحجج-وقد ّ
صرح بذلك في ك تابه، -ولكن في الوقت
يطعمها ّ
نفسه ال ينكرها ،بل ّ
بنظريات القانون ،فالحجاج عند
أ
(تولمين) -حسب عبد هللا صولة" -هو اقرب إلى صناعة
أ
أ
البرهان" 70كم ا ا ّنه –تولمين -اقصى عنصر الجمهور في
أ
طرحه .فالحجاج في اساسه هو تحليل للقول ،ومحاولة ّالرد
أ
ّ
عليه بقول ابلغ منه يؤدي وظ يفة إقناعية Une fonction
 ،))persuassiveبينما حجاج(تولمين) ّ
يقدم لنا" نموذجا
ح ج اج ي ا يجعل من ّالتعليل الوظيفة أاال ّ
ساسية للحجج" ،77
وعليه فمقاربته حصرت فعالية الحجاج في ّالتعليل ،دون بلوغ
أ
اي هدف تحليلي للقول.
أ
ّ
البلجيكية (بيرلمان و تيتيكاه)
حاول اعالم المدرسة
توسيع البالغة إلى حدود بعيدة ،عن طريق تقديم مفهوم جديد
أ أ
للحجاج ارتكز على" درس تقنيات الخطاب ّالتي من شانها ان
أ
أ
ّ أ
تؤدي باالذهان إلى ّالتسليم بما يعرض إليها من اطروحات ،وان
أ
تزيد في درجة ذلك ّالتسليم" ،77اي البحث في اليات الخطاب
أ
ّالتي تحمل ّ
السامع – مهما كان نوعه -إلى قبول االطروحة
ّ
واالقتناع بها ،وهذا منوط بدور
المتكلم في توجيه رسالته
أ
ّ
حسب غاياته ّ
واال ّ
هم من ذلك هو تقوية حدة اإلذعان
القولية،
السامع .إذن ":يضعنا نموذج بيرلمان أامام مواجهة ّ
لدى ّ
خطابية
ّ أ أ
جدلية أا ّ
ّ
بقضية او اطروحة ،يستند فيها
حادية الوجهة ،ترتبط
االجتماعية ل ّ
ّ
ّ
الخطيب على ّ
يعدل
الحجاجية ومكانته
تقنياته
ّ أ
موقف ّ
المتلقي أاو ّ
لكل انواع
يعززه" ،73وهو خطاب صالح
الجمهور،إذ بالغة (بيرلمان) " تهتم بالخطابات ّ
الموجهة إلى
ّ أ
أ
تعلق االمر بجمهور مجتمع في
ّكل انواع المستمعين ،سواء
أ
ّ أ
عمومية ،أاو ّ
ساحة ّ
المختصين ،او بشخص او
تعلق باجتماع
ّ
بكل اإلنسانية".76
أ
بني الحجاج عند (بيرلمان وتيتيكاه) على انقاض
البالغة ّالت ّ
قليدية ،فهو بعث لها في ثوب جديد ،غير أا ّنهما ّ
وسعا
عامة ّ
واإلنسانيات ّ
ّ
والتحاور
حدودها وذلك" عبر دمج الجدل،
مجلة العلوم االجتماعية
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ّ
الموحد ّالذي دعاه البالغة
العملي ،في هذا ّالنموذج
الجديدة" .75وعليه فحجاج (بيرلمان) تجاوز القطيعة الحاصلة
بين مفاهيم أ(ارسطو أوافالطون) فيما ي ّ
خص البالغة والخطابة،
أ
متجاوزا ّإياهما إلى اإلقرار بك فاءة ّكل انواع المستمعين في فك
ّ
الخطاب،وفهمه،والرد عليه بما يناسبه ،كما نجدهما
تشفير
ّ
معينا يستفزّ
ّ
يثمنان جهود المتكلم في توجيه رسالته توجيها ّ
السامع لتحليلها وفهمها ّ
ّ
والتسليم بها.
أ
أ
لياتي (ماير) تلميذ (بيرلمان) بمقاربة جديدة اساسها
المساءلة  ،Questionnementفالحجاج–حسبه -هو جواب
أ
عن سؤال ،إذ ّ
المتلقي هو القائم بطرح االسئلة .Questionneur
ينبني الحجاج عند (ماير) على استثارة المساءلة ،وعليه
ّ
وضمنيه"،74
فهو" دراسة العالقة القائمة بين ظاهر الكالم
أ
ّ
باال ّول الجوابّ ،
والثاني هو ّ
السؤال الضمني .ويرى
وقصد
أ
ّ
مفهومي يرتكز
(صولة) ا ّن تركيبة الخطاب القراني بما هو نسق
على طريقة المساءلة هذه.
ّ
نرى (ماير) يزاوج بين اللغة والبالغة والفلسفة في
يقر أبا ّنه-الحجاجّ -
الخاص بالمساءلة ،فهو ّ
ّ
يتخلل
تقديم طرحه
ّ
ّ
المعرفية ،كما يستوطن الخطابات والنصوص
مختلف الحقول
أ
ّ
ّ
على اختالفها والتي القصد منها الغاية االساسية وهي اإلقناع.
هذا المزيج المفهومي عند (ماير) ّإنما يعزى إلى انفتاح
ّ
اإلنسانية ،وكذا رغبة منه في
افاقه على مختلف حقول المعرفة
سلك سبيل ّ
معلمه (بيرلمان)ّ ،
لكن مع قناعة منه
أ
بمخالفته،فإن كان (بيرلمان) ا ّول المؤصلين للحجاج كمبحث
أاساس في البالغة المعاصرةّ ،
فإن (ماير) له ّ
السبق في إقحام
أ
ّ
ّ
االبستمولوجية الحديثة من
الفلسفية
الحجاج ضمن االطر
خالل( المساءلة /البالغةّ /اللغة).
إن كان الحجاج عند(بيرلمان وتيتيكاه) ّ
مؤسسا على
شكلية أاو ّ
منطقية أاو ّ
بنى ّ
رياضية ،و عند (ماير) على المساءلة،
أ
ّ
فلسفيا ضمن ما يعرف
ف (تولمين) ّالذي رام ّالتاسيس له
ب :صناعة البرهانّ ،
فإن الحجاج لدى أاعالم المدرسة الفر ّ
نسية
أ(اسكمبر وديكرو) قد نحا منحى ّ
لغويا بحتا ،كما يظهر من
ّ
خالل ك تابهما(الحجاج في اللغة L'argumentation dans la
أ
 ،)langueحيث ّعرفاه با ّنه ":إنجاز لعملين هما عمل ّالتصريح
أ
ّ
بالحجة من ناحية ،وعمل االستنتاج من ناحية اخرى ،سواء
أ
كانت ّالنتيجة ّ
مصرحا بها او مفهومة من ق 72"7وقصد ب :ق7
قول ّ
المتكلم.
ّ
البالغية
فنرى (ديكرو) يقيم قطيعة مع ّالتقاليد
القديمة ،إذ ّنزل الحجاج ميدان الممارسة من خالل جعل ّاللغة
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فعالية ّ
مكمنه ،فهو ّ
لغوية تقوم على ّالتلفظ بقول يحمل بين
حجة ،تجعل ّ
ثناياه ّ
المتلقي يستنتجها ،ويظهر ذلك في ّرده،
ّ
ّ
ضمنية
بغض ّالنظر عن طبيعة هذه ّالنتيجة إن كانت
 Impliciteأاو ّ
مصرحا بها . Explicite
وقد ّ
حدد(ديكرو) وظيفة الحجاج ب ّ :التوجيه
 ،L'orientationأاي ّإن فعل ّالت ّلفظ ّ
موجه وجهة ّ
معينة تجعل
بالحجة ضمن الحدود ّالتي أارادها ّ
السامع يقتنع ّ
ّ
المتكلم،وذلك
أ
أ
ّ
ما ّ
صرح به قائال":إن ّاالبحاث المتعلقة بهذا االمر ...تطمح إلى
أ
أ
ّمد هذه االطروحة إلى مدى اوسع من المواضع المشتركة ّالتي
ّ
بوبتها البالغة ،وحسب وجهة نظرناّ ،
فإن ّكل ملفوظات
ّاللسان أتاخذ وتقتلع معناها من ّ
جراء كونها تضطلع بدور يلزم
المخاطب باستخالص صنف ّ
معين من ّالنتائج".78
وهذا ما يعاب عليهما في ّ
نظريتهما هذه ،إذ لهما ّ
السبق
في جعل ّاللغة الة للوصف ّ
الداللي ضمن ما ّ
يسمى ب ّ :الت ّ
داوليات
ّ
الحجاجية ّللغة في ّالتوجيه
المدمجة ،لكن حصرهما للوظيفة
دون غيره نراه إجحافا واضحا في ّ
حقها ،فداللة الكالم ّ
عامة
ّ
والكلمة ّ
سب،وإنما ّالتوجيه جزء من
خاصة"ليست ّالتوجيه فح
داللة ذلك الكالم  ،فقد يكون لهذا الكالم بحسب المواقف
ّالت أا ّ
ويلية ّالتي نقف عليها ،دالالت تتجاوز الحجاج و ّالتوجيه و
تفيض عنهما" .79فيظهر ّ
جليا من خالل قول (عبد ّاّلل صولة)
أ
أ
كون ّاللغة بما هي نظام قائم بذاته اوسع من ان تشمل وظيفة
أ
واحدة هي ّالتوجيه ،هذه االخيرة هي فرع من المعنى ّالذي
يحمله الكلم ،ووجه من أاوجه البالغة فيه ّ
يحورها ّ
السامع وفق
ياقية ّ
والت أا ّ
الس ّ
ك فاءاته ّ
ويلية ،لنجدهاّ -اللغة -بما تحمله من
ّ أ
تتعدى كونها ّ
حموالت ّ
ّ
حجاجية هدفها
موجهة او ا ّلية
مادة
ّالتسليم واإلذعان.
ّ
ويرى (ديكرو) أا ّن استمرار ّ
الكالمية بين طرفي
العملية
الحوار يصنع لنا نوعا من ّالتتابع ّ
ّ
الكالمي ضمن حدود
والت ّدرج
ّ أ
الحجاجّ ،قدمه في مشروعه ب ّ :
الحجاجية او Les
الساللم
 ،Echelles Argumentativesهذه ّالن ّ
ظرية كانت المنطلق
لعديد ّ
الدراسات المعاصرة.
أ
ّإن الحجاج عند (اسكمبر وديكرو)":لم يعد نشاطا
ّ أ
أ
أ
ّ
ولكنه اساس المعنى نفسه،
لسانيا من بين انشطة اخرى،
أ
أ
واساس تاويله في الخطاب" ،70فلبالغة الخطاب دور في صنع
حجاجيته ّالتي يعود الفضل في استشعارها ّ
ّ
للمتلقي.
في استحضار ّ
محطات بناء مفهوم الحجاج ،نجده ا ّلية
أ
ّ أ
من ا ّليات اإلقناع ّ
المتلقي او
يتوخاها " المرسل ّللتاثير على
دحض ارائه ،أاو ّ
حتى تغيير سلوكه ،فبواسطة الحجج
مجلة العلوم االجتماعية
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ّ
شخصية ومنزلة وإمكانات هذين القطبين"
المستعملة ندرك
أ
اي المرسل والمرسل إليه.
أ
ّ
ّ
الغربيين فيما
تعرض (عبد هللا صولة) الراء االعالم
يخص مفهوم الحجاج في سبيل بناء ّ
تصور ّ
ّ
خاص به ،متجاوزا
ّ
تعليلية الحجاج عند ( تولمين) ،مستثمرا إضافة (بيرلمان و
ّ
المتكلم ،واالقتناع
تيتيكاه) في ربط فعلي اإلقناع بك فاءات
أ
بقدرة المستمع على فك شفرات الخطاب ،وكذا جهود (اسكمبر
و ديكرو) ّالتي ّنزلت الحجاج ميدانهّ :اللغة ،وجعلتها مداره.
ويمكن القول ّإن (عبد ّاّلل صولة) حاول استثمار المفاهيم
ّ
السابقةّ ،التي باجتماعها ترسم لنا صورة لممارسة تهدف إلى
فلسفية ّ
سلوبية ضمن افاق ّ
استشعار الخصائص أاال ّ
لغوية ،هذه
الممارسة هي الحجاج.
-2الخصائص اال ّ
سلوبية:
أ
ظهر علم االسلوب،هذا المنهج ّاللساني ّالنقدي ،مع
(شارل بالي  )Charles Ballyتلميذ (ديسوسير) ،سعى من
أ
فاال ّ
سلوبية:
خالله دراسة تمظهر جديد من ّاللغة ّعرفه بالكالم،
أ
" تحليل ّ
ّ
موضوعي موضوعه االسلوب" ،77فهو دراسة على
لغوي
مستوى ّاللغة ّتتخذ من أاالسلوب ّ
مادة ّللنظر والبحث .وعلم
ّ
أ
االسلوب بما هو":علم يدرس تناسق العناصر المؤلفة للكالم
وتداخلها ،كما يدرس العالقات القائمة بين هذه العناصر
لتحديد وظائ فها والوقوف عليها" 73يرمي إلى رصد االنسجام
الحادث بين جز ّئيات ّاللغ ة وعالقاتها ّالتي تحكمها وت ّ
وجهها
توجيها ّ
سانيات درست ّالنظام ّ
محددا ،وبما أا ّن ّالل ّ
العام وهو
أ
سلوبية جعلت من ّالتخصيص سبيلها عندما ّ
فاال ّ
حددت
ّاللغة،
أ
أ
أ
االسلوب اساس وجودها .فما هو االسلوب؟
ّعياشي ":هناك رساالت
يقول منذر
أ
ّ
(نص،عبارة،ك تاب) ّتتخذ في إنجازها وادائها شكال خاصا يخرج
أ
أ
بها من المالوف في استعمال ّالناس للكالم الجاري او
أ
أ
الشكل ّ
اليومي،وهذا ّ
ّ
الخاص هو ما يطلق عليه االسلوب،اي
ّ
الطريقة ّالتي ّ
يتكون بها لتصبح ّ
ّ
خواص نفسها".76
خاصة من
لغوي ّ
ف أاالسلوب هو ّكل فعل ّ
خالق ،ونسق ّ
خاص يتمركز
داخل نسق عام هو ّاللغة ،يرتبط بها من حيث كونه جزءا ال
أ
يتج أزا منهاّ ،
لكنه يخرج عن معهودها ليترك ذلك االثر في
ّالنفس.
أ
أ
نجد ا ّن قول منذر ّعياشي يا ّتي في سياق توضيح
أ
أ
أ
االسلوب شكال من اشكال كسر القاعدة ،ووجها من اوجه
أ
انحرافها ،ف ّ
يؤدي – أاالسلوبّ -
بتحول وظيفة ّاللغة ال ّنه شكل
ّ ّ أ
أ
ّ
عدد ،اي
خاص منها ،وهذا ما يخرج ّاللغة من احاديتها إلى الت
77
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ّ
المحدد ب  :صوت ،نحو ،داللة إلى المطلق
تجاوز المسار
أ
ّالتداولي( اي المستعمل اجتماعيا).
قصد (عبد ّاّلل صولة) بالخصائص أاال ّ
سلوبية للقران
الكريم سماته ّالتي تتموضع داخل لغته ضمن بعد ّ
معين،
تحولت بحكم ّ
حصرها في" :ظواهره ّالل ّ
غوية ،وقد ّ
ترددها
وتكرارها وعودتها فيه إلى أاسلوب في القول ّ
يميزه" ،75فمعيار
ّ
ّ
السمات أاال ّ
تجلي ّ
سلوبية ّللنص القراني حسب المؤلف هو لغته
ّ
واحد،والتي يكمن موطن إعجازها
المعجزة المباشرة في ان
ّ
ّ
ّ
وتفلتها في جملة من الظواهر الل ّ
غوية ّالتي يحكمها طابع
ّالتكرار ،يجعل منها هذا أاالخير نموذجا تعرف به ّ
الطريقة
ّ
المتوخاة في صوغها.
سانيات ّ
هذا الفعل هو ما يطلق عليه في ّالل ّ
الغربية ب :
أ
أ
ّالت ّ
شبع  ،La saturationوا ّول من ا ّسس له من وجهة نظر
ّ
فلسفية هو الفيلسوف (جيل قرانجر Gilles Gaston
 ،)Grangerأا ّما من حيث مثيلتها ّالل ّ
سانية نجد (كونراد بيرو
.)Canrad Burau
لمادة المنحلةّ
شبع مصطلح كيميائي ،فحواه أا ّن ا ّ
ف ّالت ّ
في الماء -ملح أاو ّ
سكر على سبيل المثال -قد بلغت ّكميتها ّ
حدا
لم يعد ّ
لكمية ّ
السائل معه القدرة على االمتصاص.
نجد ّالل ّ
ساني (ميكاييل ريفاتير )Riffataireينطلق من
أ
ّ ّ أ
شبع واالسلوب،فاال ّول عنده هو:
هذا المفهوم في تفريقه بين الت
ّ أ أ
أ
ّ
" ّالذي ّ
يمثل لغة الكاتب او المتكلم ،اما االسلوب فيتمثل في
الخروج عن ذلك ّالت ّ
شبع ،وفي خرق نظام ّالتواتر"،74
سلوبية ريفاتير معاكسة أال ّ
فالمالحظ أا ّن أا ّ
سلوبية (كونراد
بيرو) أال ّنه يعتبر ":االستخدام ّالل ّ
غوي المهيمن هو الحدث
سلوبي" ،72أاي ّ
الطريقة المعهودة في صوغ ّ
مادة ّ
أاال ّ
معينة هي –
أ
السمة أاال ّ
حسب بيروّ -
سلوبية ،وقد بني هذا ّالراي من اراء
أ
أ
ّ ّ أّ أ
(قرانجر) التي تقر بان االسلوب في اصله هو ترديد او
إطنابّ .))Redondance
لكن ريفاتير يعتبر المنحى المعهود
أ
لإلنتاج ّالل ّ
غوي هو القاعدة ،بينما االسلوب هو ّكل خروج
وانحراف عن هذه القاعدة.
ّإن هذا ّالتباين في االراء في وضع مفهوم ّ
موحد
أ
لالسلوب ،هو ما جعله ّيتخذ صفة ّالز ّ
ئبقية فنراه يتموضع في
مستويات ّاللغة ّ
كافة ،وقد ّ
حددها عبد ّاّلل صولة في
أ أ أ
ّ
ّ
ركيب/الصورة) وراى ا ّن االسلوب يتموضع في ّكل
(الكلمة/الت
منهاّ ،
ويؤدي وظائ ف مختلفة فيها...
فالمستوى المعجمي ّ
ّ
معجمية دون
تتكرر فيه حمولة
غيرها ،تغدو بذلك سمة أا ّ
سلوبية ،وكذا المستوى ّالتركيبي ّالذي
مجلة العلوم االجتماعية
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الصورة إذ ّ
سلوبيا ،إلى مستوى ّ
يشمل حقوال منظومة أا ّ
تمثل
أ ّ أ
المجازات ّ
سلوبية ايضا.
والتشبيهات بتواترها في ّالنص ميزة ا
الحمولة(:المعجمي ّ
ة/الص ّ
وعليه ّ
ركيبي ّ
ة/الت ّ
ّ
ورية) بتواترها في
فإن
ّ
الحجاجية ( La
ّالنص القراني ترنو وظيفة واحدة هي الوظيفة
.)fonction Argumentative
ّ أ
في هذا ّ
السياق ،للباحث (الهادي حمو) راي
أ
أ أ
محايد،إذ يعتبر ا ّن االسلوب له ان يتجاوز المستويات ّالثالثة
ّ
السابقة إلى مستوى رابع هو الموسيقى ،يقولّ ":إن خصائص
أاالسلوب تتجاوز جوان ب المعج م و ّالتركيب ّ
والصورة إلى
سلوبي –حسبهّ -
الموسيقى" ،78أال ّن الحدث أاال ّ
يتعداه إلى هذا
ّ
الجديد،والذي قصد به اإليقاع.
المستوى
أ
أ
ّ
يؤيد (صولة) راي (الهادي ّ
حمو) في بيان ا ّهمية
اإليقاع أاو الموسيقى ،فهو ليس ّ
مجرد زينة ّ
خارجية تلحق ب ّالنص
القرا ّني ،رغم ذلك فهو ّ
يظل مبحثا ّ
متعسرا من حيث ّالدراسة
ّ
حجاجياّ ،
ّ
ّ
صوتيا ،وبذلك ّ
فركز المؤلف على
تتعسر دراسته
أ
دراسة اسلوب القران الكريم في المستويات المذكورة انفا ،مع
تفعيل دور المقام ّالذي ّ
يضمه.
أ
ّالتفاعل القائم بين اطراف الخطاب في القران هو
أ
عامل حاسم في تحديد خصائص اسلوبه و سماته بمختلف
أ
أ
أ
االبعاد ّالتي تحملها،إذ "ال فرق فاالسلوب والحجاج احدهما
أ
ناشيء عن االخر" ،79ومن هذا القول نرى ا ّن تناول الحجاج بما
لغوي –موضوعا ّ
للدراسة دون إقامة ّ
هو -مبحث ّ
الصالت بينه
ّ
أ
المؤلف أناي عن ّ
السبيل القادرة
وبين االسلوب ّإنما هو في نظر
ّ أ
أ
ّ
الفنية ال ّي نص.
الحجاجية و
على إبانة االبعاد
ثانيا :بين مستويات الحجاج عند (صولة) ّ
والتفكير
الحجاجي عند العرب:
ّ
أ
ّ
راينا المؤلف يقيم الصلة بين الحجاج بما هو مبحث
ّ أ
سلوبية ،في سبيل إبداع أا ّ
واال ّ
سلوبية الحجاج في خطاب
تداولي
ّ
يشكل نسقا متكامال بامتياز .وقد ّ
ّ
حجاجية
تدرج في بيان
الخطاب القرا ّني ّ
وتميزه أاال ّ
سلوبي انطالقا من الكلمة،
ّأ
أ
ّ
فالتركيبّ ،
والتاثير في
فالصورة ّالتي ّعدها اكبر مظاهر اإلقناع
القران.
-1الكلمة :يقول (الهادي ّعياد) ":إن ّ الكلمة بوصفها
ّ أّ
لغويا تتالف من صيغة و مضمون ،ال ينفصالن تماما
رمزا
ّ
ّ
كوجهي قطعة نقدية" ،30ف هي عبارة عن تمثل لغوي و اخر
ذهني يتواكبان على طول مسار ّالت ّلفظ أالجل بناء مفهوم ّ
ّ
معين،
ّ
وبذلك ف (الهادي ّعياد) بوضعه ّ
حدا للكلمة إنما نراه يتجاوز
أ
ّ
المعجمية .
مفهوم المعجم Lexiqueاو الوحدة
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نجد (عبد هللا صولة) ّ
يفرق بين المعجم بما هو
معينةّ ،
منظومة ّ
لغوية لفئة ّ
تمثل هذه المنظومة محور
ّالتواصل ،وبين المعجم ّ
منزال ضمن حدود الكالم  " Paroleفهو
أ
أ
بهذا المعنى قائمة الكلمات ّالتي يستخدمها شاعر ،او كاتب ،او
هي مستخدمة في ّ
مدونة خطاب ما كالخطاب القراني" ،37وعليه
ّ
ّ
ّ
حجاجية الخطاب القراني ضمن
فالمؤلف يدرس في مؤلفه
مستوى الكلمة بما هي نظام يحكم نظاما اخر ،واعتمد في
دراسته هذه على إحصاء مجموعة من الكلمات ّ
والصفات
سلوبية وحج ّ
المتواترة في القران ،أراى في تواترها سمة أا ّ
اجية
ّ
معينة.
أ
أ أ
على ا ّنه اقام دراسته ضمن ابعاد ثالثة هي:
االقتضاءّ ،التقويمّ ،التداول .وفي هذا ّ
السياق اخترنا تقديم
أ
دراسته لكلمة (هللا) في البعد اال ّول ،لتليها
كلمتا(المؤمنون/الكافرون) في البعد ّالثانيّ ،ثم دراسة شاملة
أ
أ
أالهم الكلمات ذات ّ
الصلة بمعاجم االديان االخرى ضمن البعد
أ
االخير.
ّ
المؤلف إلى أراي ( ّ
الشريف الجرجاني) ت
استند
ّ
874ه– من خالل ك تابه :التعريفات -القائل ّإن ":المقتضى هو
عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق"،37
أ
يفهم من هذا القول ّإن المقتضى هو إبانة لغير ّ
المتلفظ به الجل
أ
وسم ّ
المتلفظ به وسما ّ
معينا يجعل ّ
السامع يتا ّثر ويقتنع به.
أ
أ أ أ
المسالةّ ،
لكنه يرى تعريفيهما
وادرج ايضا راي الغزالي بهذه
أ
ّ أ
أ
ملتبسين بالبعد ّ
يهمه هو ا ّن المقتضى
الشرعي ،فاشار إلى ا ّن ما
أ
"من ضرورة ّاللفظ" ،33فهو ّ
الش ّق الالقولي من ا ّي قول.
أاخذت كلمة (هللا) ّ
حيزا كبيرا في ّالدراسات ّالتر ّاثية،
أ
ّ
ذكر المؤلف بعضا منها في ك تابه ،نستانس بالمفهوم ّالذي جاء
أ
أ
به (االصفهاني) ت786ه ،إذ قال ":وهللا اصله إله فحذفت
أ
أ
ّ
فخص بالباري
همزته  ،و ادخلت عليها اال لف والالم
تعالى(،)...وإله جعلوه اسما ّ
لكل معبود لهم وكذا ّالذات،
ّ
وسموا ّ
الشمس إلهة ّالتخاذهم ّإياها معبودا"ّ 36
.يفرق المؤلف
ّ أ
تصور(االصفهاني) بين كلمتي (هللا) و(إله) إذ جعل
انطالقا من
أ
أ
أ
ّ
االولى تدل على كل المعبودات السابقة لدى االقوام االولى من
أ
أ
ّ
فاختصت بالباري تعالى،
اصنام وشمس وقمر ،وا ّما ّالثانية
فنراها(كلمة هللا) ّمرت بمراحل جعلت داللتها ّ
تتغير حسب
أ
المعجم و االستعمال ،فهي على اال ّقل لها مقتضيين معجميين.
والمقتضى المعجمي بصفة ّ
عامة يستلزم مقتضى
براغماتيا ّ Présupposé Pragmatiqueعرفه الباحث (فيلمور
 )Fillmoreب  " :مجمل ّ
الشروط ّالتي ينبغي توافرها عند الكالم
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لكي ّ
يتحقق عمله الالقولي" ،35قصد ّ
بالشروط شروط
ّ
المتكلم في
االستعمال  ،conditions d'emploiبمعنى كون
وضع يسمح له أبامر مخاطبه ،وبذلك فهي ّ
الشروط المساعدة
على تحقيق العمل الالقولي ،فإن كان المقتضى المعجمي
لكلمة (هللا) ّ
يتمثل في (وحدانيته في العبادة) فهو يحيل إلى
أ
المقتضى البراغماتي من قبيل ّ(اتقوا هللا /اطيعوا هللا)...
ّإن المقتضى البراغماتي لكلمة هللا ،يستوجب وجود
ّ
نوعين من البشر هما (المؤمنون /الكافرون) ،وجد المؤلف في
دراستهما انطالقا من هاتين ّ
الصفتين( اإليمان /الك فر) تجسيدا
للبعد ّالتقويمي .وكما هو ظاهر من كلمة تقويمّ ،
فإنها ترتكز على
ّ
تعديل سلوك ّ
المتكلم بخصوص
معين وفق حكم يطلقه
ّ
السامع ،يقول صولةّ ":التقويم في اصطالح الفالسفة تحديد
قيمة ّ
الشيء بإطالق حكم قيمي  jugement de valeurعليه
أ
يرفعه أاو ّ
يحطه ّ
بالنسبة إلى معايير" ،34فمعيار ّالتقويم اخالقي
بامتياز.
ّ
الصفة موضوعا ّ
واختار المؤلف ّ
للدراسة ضمن هذا
أ
أ أ
البعد ال ّنها" ابلغ في ّالتعبير عن الحكم ّالتقويمي من االفعال
أ
أ
أ
واالسماء" .وبما ا ّن معيار ّالتقويم اخالقي فقد كان البعد
الحجاجي ّ
للصفات في المعجم القراني هو تقويم العالم ،فهذا
أ
ّالتفاضل في المعجم القراني بين االشخاص(مؤمن/كافر) هو ما
ّ
حجاجيا له داللة ومكانة
يكسب القران بما هو خطاب بعدا
أ
مجرد رصف أاالسماء واالفعال ّ
أاعمق أواكبر من ّ
والصفات فيه
ّ
عشوائيا .ونزوع القران للبعد ّالتقويمي جعله ينقل بعض
رصفا
أ
أ
الكلمات من حقلها االخالقي إلى حقل اخالقي اخر وهذا
ّالترحال بين حقلين مغايرين تماما ،له بعد حجاجي هو
االنحراف عن العادة ،واإلتيان بكلمات قد تكون مخالفة تماما
ّ
للسياق الجديد ّالذي تتموضع فيه ،فهو فعل أا ّ
سلوبي بحت
أ
فحواه االنزياح عن العرف الجل تكوين سمة جديدة.
ّ أ
ّ
ّ
يقر المؤلف ا ّن"البحث في البعد الحجاجي الذي
تك تسبه الكلمة من رافد ّالتداول واالستعمال مبحث عسير على
أ
نحو ما ّ
ومعقد بوجه من الوجوه"ّ ،32
ومرد ذلك ا ّن الخطاب
القراني احتوى كلمات استعملت قبل نزول القران ،ووجدت في
معاجم ّ
ّ
ّ
واليهودية باعتبارهما ديانتي توحيد
المسيحية
الديانتين
ّ
أ
في االساس ،وعليه عك ف المؤلف على جرد طرائق استخدام
أ
لال لفاظ ّ
العربية ،نذكر واحدة منها على سبيل ا ّلتمثيل
القران
ّ أ
ّ
وهي :الحفاظ على المعنى ّالديني الذي ّ
للمعرب .ف  ":جهنم اصلها
أ
كهنامّ ،
والرحمان اصلها رخمان ...و(الحوب) هو اإلثم،
و(الطوبى) وهو اسم ّ
ّ
بالحبشية" ،38وعليه فالمعجم
الجنة
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القراني يحافظ على المعنى ّالديني ّالذي ّ
للمعرب ،وفي ذلك
أ
إشارة واضحة إلى تالقح أاالديان ّ
تاريخيا .كما ا ّنه حرص منه على
أ
أ
عدم المساس ّ
بمقدسات االديان االخرى من جهة ،ومحاولة
أ
أ
ّالتاثير واإلقناع من جهة اخرى ،وهنا نستشعر البعد الحجاجي
للمعجم القراني إذ يروم ّالت أاثير واإلقناع في ّ
المتلقين عن طريق
أ
تهيئتهم لهذا الوافد الجديد من خالل ما الفوه وعاشوه ،وإظهار
العدول في بعض المفاهيم رغبة في تقديم مبادئ ّالدين الجديد.
سلوبية ظاهرة في ّ
هذا العدول هو سمة أا ّ
حد ذاتها ،إذ
ّأ
أ
فالتاثير
ترتكز في االصل على المعجم ّالذي هو وعاء الفكر.
واإلقناع ّ
مردهما سمة أا ّ
سلوبية تروم العدول عن مسار عرفته
أ
أ
أ
االقوام االولى من خالل ّالتطعيم بمبادئ هذه االقوام ،لغاية
أ
خلق اسس جديدة تنبني في انسجام لخدمة داللة بؤرة واحدة
هيّ :
"التوحيد".
ّ
ّ
حجاجية الخطاب القرا ّني في
ّ -2التركيب :رصد المؤلف
وحدد الجملة موضوعا ّ
مستوى ّالتركيبّ ،
للدراسة ضمن هذا
ّ
الش ّق من البحث ،فاختار محور ( ّالتوكيد) ليكون مظهرا
الكم ّي ّ
للعدول ّ
بالزيادة داخل الجملة ،و(الحذف) مثيله
ّ أ
الكم ّي ّ
للعدول ّ
داللية او
بالنقصان ،هذه العناصر تحمل سمات
ّ
كما ّ
ّ
حجاجية Marqueurs
سماها المؤلف :شارات
.Argumentatifs
ّ
ّ
 العدول ّالكم ّي بالزيادةّ /التوكيد :يريد المؤلف
الكم ّي ّ
بالعدول ّ
بالزيادة ّكل انحراف في بنية ّالتركيب مكمنه
مجموعة من ّالزوائد ّالل ّ
فظية ّالتي تسم الجملة بسمة الحجاج،
أ
ومن بين المحاور الك ثيرة ّالتي ّ
تمثل هذا نجد ّالتوكيد .ابتدا
بوضع ّ
حد للبعد المفهومي ،واستند إلى (عادل فاخوري) ّالذي
قالّ ":إن مفهوم الكاتب ال ّ
يتضمن سوى ذات قادرة على
الك تابة" ،39ما يجعلنا نطابق بينه وبين المعنى ،أاي ّ
الصورة
معين .فالبعد المفهومي أا ّنه ّ
الحاصلة بالعقل ّاتجاه شيء ّ
يمثل
غوية ّالتي تلقي بظاللها على الجملة ّ
السمات ّالل ّ
أا ّ
هم ّ
فتعدل في
الحجاجيّ .
لكن المفهوم عند أاال ّ
ّ
صوليين هو خالف
دفقها
أ
ّ
ّ
المنطوق ،وهو كل مسكوت عنه ،واستانس المؤلف في
أ
ّالتفصيل لهذه الفكرة لقوله تعالى" فال تقل لهما ا ّف"،60
وفسرت كلمة أ(ا ّف) ّالتي هي ّ
محل ّالنطق ،ب ّ
ّ
(:الضرب) ّالذي هو
المسكوت عنه في االية.
أ
ّ أ
ّ
يكون ّالتوكيد بادوات ك ثيرة نذكر منها( :إن ،ان ،الم
القسمّ )،
وكلها تتجاوز كونها زوائد ّ
ّ
حجاجية
لغوية إلى طاقات
ّ أ
مضافة إلى طاقة الجملة أاال ّ
مفهوميا اي ضمن حدود
صلية تدرك
المسكوت عنه ،وذلك ما يحيل إلى مطابقة بين ّ
ثنائيتي
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ّ
(منطوق/مفهوم) عند أاال ّ
تصريحية /داللة
صوليين و(داللة
أ
ّ
سانيينّ ،
حافة) عند ّالل ّ
خاصة منهم (ديكرو و اوركيوني) إذ ّقدمه
 ّ 67أ
أ
وعرفته اركيوني ب  ":ما
اال ّول ب  ":مايستنبط من المنطوق" ،
يصرح به"ّ .67إن الداللة ّ
يفهم وال ّ
الض ّ
منية ّالتي تحملها هذه
أ
ّالزوائد ال ّل ّ
فظية ملتصقة بالجملة االصل ،هي ما يجعل الخطاب
حجاجية غير تلك ّالتي يحملها ّ
ّ
بالتوكيد فقط ،فهذا
ذا حمولة
ّ
ّ
ّالتالحم هو مبعث قوة الحجاج خاصة في مواقف مجابهة
خصوم القران ّ
والرد عليهم ،وهذا الفعل ّكله يكون على
المستوى ّ
الضمني ،وليس ّالتصريحي.
الكمي ّ
 العدول ّبالنقصان /الحذف:
الكم ّي ّ
إذا كان العدول ّ
بالزيادة مكمنه ّالتوكيد عند
الكمي ّ
(صولة) ،فإن ":مدار العدول ّ
بالنقصان على اإليجاز"،63
وحصر مفهوم اإليجاز في الحذف ،فاستند إلى ّالزركشي في بيان
أ
ّ
والضمير واالحتباك
اقسامه ّالثمانية منها" االختزال
واالك تفاء"ّ 66ركز عليها في طرحه مثلما ّ
صرح به في ك تابه
موضوع ّ
الدراسةّ ،
وتوسل ب (:ابن هشام) ت 247ه ،في تعريفه
للحذف ،إذ ّكل حدث خارج عن القاعدة مبني وفق ما يستلزمه
أ
غوي مفاده أا ّن ّ
مبتدا خبر ّ
غوي ،فالعرف ّالل ّ
البناء ّالل ّ
يكمل
لكل
معناه ،لكن ماذا لو ّغيب هذا الخبر؟ كيف سيكون وقع الجملة
على ّ
السامع؟
أ
ّ
كما ّ
طعم المؤلف اراء العلماء العرب براي الفيلسوف
أ
(روبول  )Olivier Reboulالقاضي مفهومه حول الحذف" ان
تسقط بعض الكلم ّ
ضرورية) ّ
رورية ّ
ّ
الض ّ
بالنسبة ّللتركيب
(لكنها
ال ّ
بالنسبة للمعنى" ،65هذا ّالت ّ
صور المنادي أبا ّ
ساسية الكلم
أ
أ
المحذوف في ّالتركيب باعتبار هذا االخير قاعدة ونموذجا .ا ّما
معين هو مكمن ّ
من ناحية المعنى فتغييب عنصر ّ
الحجة لديه.
هذه الحدود من عدول ّكم ّي ّ
بالزيادة ّ
والنقصان يراها
ّ
ّ
حجاجية الخطاب القراني ّالذي ّ
توسل بالعدول
المؤلف مكمن
عن العرف ّاللغوي لبيان نظمه وإعجازه ،على أا ّن هذه ّ
الظواهر
أ
أ
الحاصلة على مستوى الجملة لها ان تطرا كذلك بين الجمل
ّ
والنصوص.
أ
لنجده ّ
يقدم نوعا جديدا من انواع العدول ،وسمه
بالعدول ّالن ّ
وعي ،وقصد به ":االنتقال من طريقة ّالتعبير إلى
طريقة أاخرى مختلفة عنها ّ
مضادة لها في الغالب" 64وذلك ما
ّ
بحجاجية القران وهو
يحيلنا إلى المستوى ّالثالث المحيط
ّ
الصورة.
هذا االنزياح على مستوى ممارسة ّاللغةّ ،إنما ّ
يمثل
أ
ملمحا أا ّ
سلوبيا يظهر بك ثرة في الخطاب القرا ّني بين الجمل ،او
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أ
في الجملة الواحدة ،وما يطرا عليها من (نشاز) كما وسمه
ّ
المؤلف في ك تابه.
الصورة :قصد ( عبد ّاّلل صولة) ّ
ّ -3
بالصورة االستعارة
وخصها ّ
والكناية والمجاز ّ
والتشبيهّ ،
بالدراسة في الخطاب
القراني ،إذ ّ
تمثل ملمحا أا ّ
سلوبيا لإلعجاز ّاللغوي القراني ،يقول
ّ
أ
ابن االثير ":االستعارة ال تكون إال بحيث يطوى ذكر المستعار
ّ
به ،وكذلك الكناية ّ
فإنها ال تكون إال بحيث يطوى ذكر المك ّنى
أ
به" ،62فهي تعتمد على مبدا االستبدال من خالل الحقيقة و
أ
المجاز ،اي تعويض المجاز بالحقيقة دون اإلخالل بالمعنى،
أ
وبهذا يحصل ّالتاثير و اإلقناع ،إضافة إلى تجسيد المعاني
معنوية ّ
حسية إلى ّ
وتقريبها من ّ
حتى يستقيم الفهم.
أ
ّ
يتجسد مبدا االستبدال في الحقيقة والمجاز ،وبين
الصورة في قوله تعالى ":ولو شئنا لرفعناه بها ّ
أاطراف ّ
ولكنه
اخلد الى االرض ّ
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل
عليه يلهث" ،84يقول( ّالزمخشري)ت 538ه  ":كان ّ
حق الكالم
أ
ّ أ
أ
ولكنه اخلد إلى االرض فحططناه
ان يقال :ولو شئنا لرفعناه بها
ووضعنا منزلته ،فوضع قوله :فمثله كمثل الكلب موضع
أ ّ
أ ّ أ
ّ أ
أ
خس احواله واذلها في
حط ال ّن تمثيله الكلب في ا
حططناه ابلغ
معنى ذلك" ،69هذا التشبيه هو موطن اإلعجاز في االية
أ
الكريمةّ ،التي جاء فيها المجاز استبداال للحقيقة ،ال ّن المعنى
أ أ
يظهر في اال ّول اك ثر منها في ّالثاني ، ،فيكون المجاز وسيلة من
وسائل صنع المعنى وطريقة من طرق استشعاره.
على أا ّن ّ
الصورة تستمد أايضا من ّ
مادة ّ
المقومات ّالثقافيةّ
مزية ّ
للمتلقين ،فالمعروف أا ّن ّاّلل سبحانه وتعالى ّ
والر ّ
ّ
يؤيد
رسله بمعجزات أاقوامهم ، ،كذلك القران عندما نزل على ّ
سيدنا
صلى ّاّلل عليه ّ
محمد ّ
ّ
وسلمّ ،إنما نزل على معهود العرب من
الفصاحة و البالغة ،وخير بيان قوله تعالى ":وال تاكلوا اموالكم
أ
أ
بينكم بالباطل" ،50فاال كل هنا مجاز ّي قصد به اكل
ّ
المحرمات ،يقول ابن عاشور" :اك تسابهم كان من اإلغارة
أ أ
القوي مال ّ
والميسر ،ومن غصب ّ
الضعيف ،ومن اكل االولياء
أ
أ
ّ
يتام...وكل ذلك من الباطل ّالذي ليس عن طيب
اموال اال
أ
واال كل حقيقته إدخال ّ
الطعام من الفم إلى المعدة ،
نفس،
أ
وهو هنا استعارة لالخذ بقصد االنتفاع دون اإلرجاع" 57فنرى
أ
نزول االية على المعهود من كالم العرب إذ مفهوم (اال كل)
معروف عندهم سلفا .
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خاتمة:
ّ
ّ
ّإن القضايا التي عالجها المؤلف في ك تابه موضوع
ّ
المعرفي ّالذي يحوزه ،فنراه ّ
الدراسة ّإنما ّ
ّ
يؤصل
تنم عن ّالت ّنوع
ّ
للحجاج ّ
بحجاجية ّالتفكير عند العرب قديما،
عربيا إقرارا
أ
ّ أ
العربية بمثيلتها ّ
المعرفية ّ
ّ
الغربية تراث ّية كانت ام
ويطعم اسسه
ّ
حديثة ،إيمانا منه أبا ّن الحجاج ّ
إنسانية مشتركة بين
قضية
أ
الحضارات و ّالثقاف ات .وعليه جاءت منطلقات ّالتاسيس عند
ّ
العربي بعلومه المختلفة
(عبد هللا صولة) مزيجا بين ّالتراث
أ
ّ
ّ
كالنحو والبالغة والتفسير ،ال ّنها مباحث هدفت لخدمة
الخطاب القراني –الذي هو ّ
مادة البحث عند (صولة) -وبين
أ
المعرفية ّ
ّ
لشتى
الموروث البالغي الغربي ّالذي يعتبر االرضية
البحوث اإلنسانية المعاصرة .كما ّ
مكنه بحثه هذا من إبداع
معرفية جديدة (العدول ّ
مصطلحات ومفاهيم ّ
الكمي بالزيادة،
أ
ّ
والنقصان مثال) ّالتي تفتح لنا افقا جديدة للبحث فيها بمعاول
ّ
متعددة.
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الهوامش

 .5جمال ّالدين بن منظور ،لسان العرب ،تحقيق وتعليق :عامر أاحمد حيدر ،مراجعة :عبد المنعم خليل أاحمد ،دار الك تب ّ
العلمية 5111،ه-
هم خصائصه أاال ّ
6119م ،بيروت -لبنان ،ص  ،619مادة (ح-ج-ج) .وينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران – من خالل أا ّ
سلوبية ، -دار الفرابي ،بيروت،
ّ
لبنان ،الطبعة ّالثانية،6112،ص.51
1 .6المقرئ الفيومي والمصباح المنير ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،6151 ،ص.21
أ
ّ
الصحاح ،ترتيب محمود خاطر ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة االولى ،صّ ،552
ّ .1
محمد بن أابي بكر ّالرازي ،مختار ّ
مادة ( ح-ج-ج).
أ
ّ
 .1معجم الفاظ القران الكريم ،مجمع اللغة ّ
العربية ،مصر ،5988 ،ص.691
ّ
ّ
 .1الطاهر بن عاشور ،التحرير و ّالتنويرّ ،الدار التونسية للنشر ،5981 ،ج ،6ص .16وينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص55
 .2ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص52
أ
ّ أ
محمد ابو زهرة ،تاريخ الجدل ،دار الفكر ،بيروت ،5911 ،الطبعة االولى ،ص.11
.2
أ
ّ
ّ
 .8سعيد فاهم ،معاني الفاظ الحجاج في القران الكريم ،دراسة داللية معجمية ،علوم اللغة ،جامعة مولود معمري ،6155 ،ص.12
 .9عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص19
 .51ينظر المرجع نفسه ،ص62
أ
طروسّ ،الن ّ
محمد ّ
ّ .55
ّ
الحجاجية ،دار ّالثقافةّ ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة االولى ،ص.28
ظرية
 .56ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص62
ّ
طروس،الن ّ
ّ .51
ّ
الحجاجية ،ص12
ظرية
محمد
أ
ّ
ّ
ّ .51
محمد الولي" ،مدخل إلى الحجاج" ،مجلة عالم الفكر،العدد  ،16المجلد ،11اك توبر،6155ص11
 .51المرجع نفسه ،ص.11
 .52عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص19
 .52ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص11
أ
 .58صابر الحباشةّ ،الل ّ
سانيات والخطاب ،دار الحوار ،سوريا ،الطبعة االولى ،6151 ،ص611
 .59عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص12
 .61صابر الحباشةّ ،الل ّ
سانيات والخطاب ،ص612
أ
 .65سعيد فاهم  ،معاني الفاظ القران الكريم ،ص51
أ
ّ
أ
سلوبية في سورة ّ
 .66ينظر تومان غازي الخفاجي ،البنى اال ّ
الشعراء ،دار ّتموز ،دمشق ،سوريا ،الطبعة االولى ،6156 ،ص18
 .61منذر ّعياشي ،أاال ّ
سلوبية وتحليل الخطاب ،دار اإلنماء الحضاري ،حلب ،سوريا ،6119 ،ص91
 .61المرجع نفسه ،ص18
 .61عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص18
 .62ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص18،19
 .62ينظر المرجع نفسه ،ص19
 .68ينظر المرجع نفسهّ ،
الصفحة نفسها.
 .69عبد هللا صولةا لحجاج في القران ،ص.11
 .11الهادي ّعياد ،الكلمة دراسة في ّالل ّ
سانيات المقارنة ، ،مركز النشر الجامعي ،تونس ،6151 ،ص.126
 .15عبد هللا صولة الحجاج في القران ،ص.21
 .16ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص.82
 .11عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص .88
 .11ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص.91
 .11ينظر المرجع نفسه ،ص.511
 .12ينظر المرجع نفسه ،ص511
 .12المرجع نفسه ،ص.511
 .18ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص.526
 .19ينظر المرجع نفسه ،ص .626
 .11سورة اإلسراء /االية 61
 .15ينظر عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص621
 .16ينظر المرجع نفسه ،ص621
 .11عبد هللا صولة ،الحجاج في القران ،ص.182
 .11ينظر المرجع نفسهّ ،
الصفحة نفسها.
 .11ينظر المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 .12عبد هللا صولة الحجاج في القران ،ص .161
أ
السائر في أادب الكاتب ّ
والشاعر ،تحقيق :كامل محمد عويصة ،دار الك تب ّ
 .12ضياء ّالدين بن أاالثير ،المثل ّ
العلمية ،الطبعة االولى5159 ،ه-
أ
ّ
والمجلد ّالثاني ص  ،521وينظر عبد هللا صولة الحجاج في القران ،ص.181
5998م ،المجلد اال ّول ،ص ،111
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أ
 .18سورة االعراف /االية 522
 .19ينظر عبد هللا صولة،الحجاج في القران ،ص.181
 .11سورة البقرة /االية .588
ّ
 .15الطاهر بن عاشورّ ،التحرير و ّالتنوير ص.582
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From the Culture of Denunciation to Denunciation of Culture: Towards a Philosophical Theory of Culture

8902-90-92 : اترخي النرش8902-90-90 :اترخي الارسال
8 جامعة محمد ملني دابغني –سطيف،عبد الكرمي عنيات
anayatkarim@live.fr

:الملخص
 ربما هذأ ما يدخل في فرع مستحدث. دون أن نفكر نقديا ألثقافة،ليس لنا أن نفكر ألتفكير ألجذري في مشكالت أإلنسان ألتي ال تنتهي
 فإننا، ولئن كانت معظم ألدرأسات ألنقدية قد وجهت في نقدها للسلوكيات ألثقافية ألتي يسلكها أعضاء جماعة ما."أطلق عليه "ألنقد ألثقافي
 لذأ. على أعتبار أن ألجماعة هي ألتي تصنع ألفرد وليس ألعكس، ليشمل ألثقافة بعد أن شمل ألمثقف فقط، في أن،نقترح هنا توسع ألنقد وقلبه
، من نقد ألمثقف إلى نقد ألثقافة؟ وماذأ ينتج، بسالمة منهجية، أو قل نزحزح، أن ننتقل، كيف لنا:فإننا نستشكل ألموضوع على ألصورة ألتالية
 إلى أن ألموروث ألثقافي يشمل، على سبيل أإلشارة، ثم أنه يجب أن ننبه. عن هذأ ألقلب؟ وألذي يبدو أنه غير مستساغ في ألمالوف،أستباقيا
 كيف يجب أن نتفكر ألموروثات: لذأ فإننا نسال سؤأل يسحب "ألمسكوت عنه" إلى ضوء ألنقد ألعقلي، أو قل ألسامي وألدأني،أالعلى وأالدنى
 مما يضفي، قد ركزت على ألكيفيات،ألثقافية ألدنيا؟ وكيف نتعامل مع ألعنف ألذي يتناقل بين أالجيال دون هوأدة؟ إن أسئلتنا كما هو ظاهر
.ألطابع ألوضعي لتحليالتنا بعيدأ عن ألمثلنة ألمالوفة في موضوع ألثقافة

. ألتجايل ألثقافي، توريث ألعنف، ألنقد ألثقافي، إدأنة ألثقافة، ثقافة أإلدأنة:الكلمات المفتاحية
Résumé :
La pensée philosophique radicale liée aux phénomènes humains qui ne s'achèvent pas est conditionnée par la pensée
critique de la culture, et ce thème est inclus dans une nouvelle discipline intitulée la critique culturelle. Mais nous avons
remarqué que la majorité des études ont été consacrées à la critique des comportements individuels, alors on propose d'élargir
et renverser la critique pour atteindre la culture elle-même. Cet article tente de répondre à la problématique suivante :
comment peut-on se déplacer, de façon saine méthodologiquement, de la critique de l'individu à la critique de la culture ? et
quel est le résultat de ce renversement radical ? Et la question essentielle consiste à problématiser l'impensée suivant :
comment se comporter devant un héritage culturel bas, ou autrement dit mal et mauvais, au sien de la société algérienne,
comme la violence ?

Mots clés : culture de condamnation, condamner la culture, critique culturelle, l'héritage de la violence, les
générations culturelle.
Summary:
We cannot think of radical thinking in the endless problems of man, without thinking critically about culture. Perhaps
this is what goes into an innovative branch called 'cultural criticism'. While most of the critical studies have been criticized for
the cultural behavior of members of a group, we suggest here that the expansion of criticism and its heart, at the same time,
extends to culture only after the intellectual has been included, since it is the group that manufactures the individual and not
vice versa. So we focus on the following picture: How can we move, or just move, systematically, from intellectual criticism to
criticism of culture? And what produces, proactively, about this heart? Which seems unpopular in the familiar? Then we must
note, as a reference, that cultural heritage includes the highest and the lowest, or the lower and higher, so we ask a question
that pulls 'silent' to the light of mental criticism: how should we think of the cultural heritage of the minimum? How do we deal
with intergenerational violence unabated? Our questions, as it were, have focused on the Quality, giving the positive nature of
our analysis away from the familiar ambiguity in the subject of culture
Keywords: culture of condemnation, condemnation of culture, cultural critique, inheritance of violence, the cultural
generations.

من ثقافة الإدانة اإىل اإدانة الثقافة :حنو نظرية فلسفية جديدة للثقايف.

مقدمة الستدعاء المشكالت المنسية.
بلغ تمجيدد ألثقافة وتقريضد د د ددها ،درجة أ د د د ددب فيها
ألتفكير فيمدا ورأءهدا وفيمدا قبلهدا وفي أ د د د ددولهدا وإخفاقاتها ،أمرأ
مس د و
دتهجنا ومرفوضددا يو ددف بالتنكر وأإلجحاف وألكدفر ألثقافي.
لهذأ فإننا نتحدث ،في بعض أالحيان ،عن أإلنسد ددان ألثقافي أو
ألمطبوع بالثقافة ،بل قل ألمريض ثقافيا ،إنه أإلنسددان ألمفرط
بددالثقددافددة .إن ألتثدداقف ألمتس د د د ددامي ،أو أدعدداء ألثقددافددة خددالص د د د د ودة
عدداليد ودة ،لهو ألص د د د دفددة أال كدثر روأجددا في عصد د د ددر هيمنددة ألثقددافددة
وسد د د ددطوتها ،وكل سد د د دديطرة تنتج وفق منطق ألضد د د ددرورة ظاهرة
ألنفاق ألذي يقتض ددي إض ددمار ألصد درأحة ،لذأ يمكن ألتحدث عن
ألنفدداق ألثقددافي دون خوف من ألخطددا ،مثلمددا يمكن ألحددديددث
عن فلس ددفة "كرث ألثقافة" ، Miso-cultureوألتي فكرها ألعديد
من ألفالس د د د دفدة ألدذين تحس د د د دسد د د ددوأ ظداهرة مر ألثقافة وثقافة
ألمر في ألمجتمع أإلنس دداني ألمعا ددر ،وألذي أدى إلى بزوغ
ظدداهرة "أالعترأ على ألثقددافددة" 1،وألتي تحتددال إلى درأسد د د د ددة
منهجية جدية ومس ددؤولة بعيدأ عن كل أالحكام ألمس ددبقة .ولقد
كد ددان ل دتد ددام ددالت روس د د د د ددو Jean – Jacques )1111/1111
 Rousseauونظريتدده في أالنس د د د دحدداع من ألثقددافي للعودة إلى
ألطبيعي ،أكبر أالثر في إعددادة تفكير قيمددة ألثقددافددة ذأتهددا .وإن
كددان مطلبدده يوتوبي غير قددابددل للتحقق ،إال أندده وضد د د ددع ألثقددافددة
أإلنس ددانية موض ددع ألس ددؤأل ألقيمي :ما قيمة ألثقافة أإلنس د دانية؟
أوليس هناك قيما دنيا فيها؟ إن ألفرضد د ددية ألبحثية ألتي نسد د ددير
على هدأها ،من أجل ألتاكد من مدى د د د ددالحيتها ،هي ألقا لة
بدان ألثقدافدة بقددر مدا تشد د د ددكلندا وتبنيندا ،فهي تحجب عنا ألكدثير
وألكدثير من أالمور ألتي تعيقنا في ألمسار نحو ألعالمية .وألوجه
أالخر لهدذث ألفرضد د د ددية هو أن ألثقافة بقدر ما تكشد د د ددف لنا ،فهي
تحجب عنا .لذأ س د د ددنعمل على كشد د د ددف ألحجوبات ألتي تنطوي
عليها ألثقافة عموما ،وألثقافة في ألحالة ألجزأ رية.
ال ننوي رفض ألثق دداف ددة ،الن ه ددذأ غير ممكن أوال
وأخيرأ ،والن هذأ ألرفض؛ هو ٌ
رفض لكوننا أناس ددي ،وال نقصد ددد
حتى ألهجوم عليها ،الننا كا نات من د د د ددنع ألثقافة ذأتها .لكن
يمكن ،وفق منطق أالعتقداد ألدذي يولدد أالنتقداد ،أن نتامل في
ألباحة ألخلفية للثقافة أإلنسانية متسا لين ماذأ يوجد فيما ورأء
ثقددافتنددا؟ مددا حقيقددة ألبدداحددة ألخلفيددة للثقددافددة؟ وهي ألبدداحددة غير
ألمنظمدة ،غير ألمرتبددة وألمهيئددة السد د د ددتقبدال أالجدانددب ،وألكددل

عبد الكرمي عنيات

أجنبي في مقدابدل ثقدافة أالخر .ماذأ يوجد هناك خلف ألصد د د ددورة
ألمقدسدة للثقافة أإلنسددانية ؟ سد ٌ
دؤأل أول؛ يجرنا إلى سددؤأل ثان
أكدثر شد د د ددكوكيددة :هددل كددل مددا هو ثقددافي يمكن أن يكون موروثددا
ثقافيا ؟ على أعتبارنا نتحدث دون مشدداحة عن ألمورث ألثقافي
بدمد ددا هدو عدندوأن لدلدندجد دداح ألدثدقد ددافدي .وأالخدالف فدي ألدعدموم ال
يتقاسد د ددمون إال ألترأ ألقيمة ألتي تعكس نجاحات أالسد د ددالف.
ونفهم في ألعموم موضد د د ددوع ألموروث ألثقددافي ،بمددا هو أنتقددال
لنجدداحددات ألثقددافددة وأنجددارأتهددا ألمشد د د ددرقددة بين أالجيددال .لكن أال
يمكن أن يكون لموضد ددوع ألورأثة ألثقافية جانب مظلم وأسد ددود
حددالد  :ألموروث ألثقددافي للعنف ،ألموروث ألثقددافي للكس د د د ددل
ألمعرفي ،ألموروث ألثقددافي للنفدداق ألثقددافي ،ألموروث ألثقددافي
لدلس د د د ديدطدرة ،ألموروث ألثقد ددافي لال -تفكير أو ألسد د د ددكوت عن
ألتفكير...ألخ .كلهدا موروثدات لفخفداقدات وأالنهزأمدات ألثقافية،
ألتي ال يمكن ألتنكر لها دون ألتنكر لحقيقة أجتماعية وضد د ددعية
قا مة .حتى أننا يمكن أن نتحدث عن تعادل أإلنجارأت ألثقافية
مع أخفاقاتها ،إنها نقا ض ألعقل ألثقافي ذأته ،حيث ألنكسات
تقارع ألنجاحات ندأ للند ،وربما تتجرأ على ألغلبة.
بمدا أن ألثقددافدة ال تتمثدل فقط في ألنجدداحدات وألقيم
ألعليا ألمنمذجة وألممثلنة ،فإن ألموروث ألثقافي يشدمل أيضدا
أالخفداقدات وألقيم ألددنيدا وألمنحطدة .لدذأ نجدد ألمجتمعدات ترث
وتورث ألسرقة وألخدأع وألبغاء وألغش وألكذع...ألخ .وهذأ هو
ألموروث ألمسدكوت عنه فعال في ألخطابات ألرسدمية ألتي تعبر
عن موقف ألثقدافدة ذأتدده .لدذأ فدإننددا ،ووفق منطق نظريدة "ألنقددد
ألثقافي" ،سد د د ددنفت موضد د د ددوع قلما يفت  ،وهو حقيقة ألموروث
ألثقافي ألس د د ددلبي في ألجزأ ر ،أو حتى في كل ألعالم أإلس د د ددالمي
ألعربي أو ألعربي أإلس د ددالمي ،مس د ددتثنيين ألتجربة ألغربية النها
أنفتحددت على أخفدداقدداتهددا دون عقدددة تعددالي ثقددافي .نفتحدده من
خالل ألسددؤأل ألمركزي :ما مص ددير ألموروث ألثقافي ألمس ددكوت
عدند دده؟ لدمد دداذأ ال ندفدكدر ،ألدتفكير ألجد ددذري ،معض د د د دلد ددة توأرث
أإلخفدداقددات ألثقددافيددة؟ هددل ألسد د د ددكوت عن أالخفدداقددات ألثقددافيددة
يمثدل نهجدا سد د د ددليمدا في ألتعداطي مع أالعرأ ألجانبية لها؟ بل
أنه يمكن ألقول ،وهو أدعا نا أالساسي ،أن أالخفاقات ألثقافية
ليست أعر و
أضا جانبية للنجاح ،بل قد يكون ألعكس على أالقل
هو ألصد د د ددحي  .إن أإلخفدداق ألثقددافي جزء ال يتجزأ من ألظدداهرة
ألثقافية ككل.
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أنتهى ألفكر ألغربي ألمعا ر إلى ألتاريخ للمشكالت
ألهددامش د د د ديددة وفق منطق مركزيددة ألعقددل .فقددد تم ألتدداريخ لكددل
إنجارأت أإلنسددان من علم وفلسددفة وفن وقانون وتشددريع...ألخ.
ونسد د ددمى ما سد د ددبق "منجزأت" من حيث أن لها قيمة عليا تمثل
نجاحات أإلنسد ددان ذأته .لكن لفنسد ددان أيضد ددا أخفاقات ،يمكن
أن نعتبرهددا "أخفدداقددات ألثقددافددة" ،فعندددمددا يخفق ألفرد ،فددإن
ألثقافة هي ألتي أخفقت ،سددوأء بطريقة مباشددرة أو بعيدة .ولئن
كان أالهتمام بكيفية توأرث أإلنجارأت موضددوع مالوف ومعروف
ومنتشدر ،فقد تم أهمال ألتوأرث ألقسري وألوأقعي لفخفاقات.
وألسددكوت عن توأرثها يؤرم ألوضددع وال يسدداهم ألبتة في طمسددها
وإلغددا هددا .فددالتندداسد د د ددي ال يمثددل ألزوأل أو أإلعدددأم .إن تهميش
"أخفدداقددات ألثقددافددة" من خالل عدددم ألتدداريخ لهددا ،وتقزيمهددا ،أو
قل ألتقليل من شدانها ،ال يمثل حال للمسدالة ،بقدر ما يتسدبب
في تض د د ددخم ألمعض د د ددالت أكدثر فاكدثر .لذأ نجد ألعقل ألغربي ما
بعددد ألحدددأثي قددد أسد د د ددتجدداع لمسد د د د ددالددة ألتدداريخ للهوأمش من
أالحددأث ،أو قدل ألتداريخ "إلخفداقدات ألثقافة أإلنسد د د ددانية" .ولنا
من أالعمددال ألمهمددة لميش د د د ددال فوكو Michel )1211/1211
 ، Foucaultدون ألتفص د د د ديد ددل في ذكره ددا ،مثال جيد دددأ لهد ددذث
ألظداهرة ،ظداهرة ألتداريخ إلخفاقات ألثقافية ألغربية على أالقل.
لذأ سدنحاول ألتفكير في مسدالة ألموروث ألثقافي ألسلبي وأثارث
ألتي ال تقدددر ألتقدددير ألمندداس د د د ددب ،خددا د د د ددة في فكرنددا ألعربي
ألمعا ر ،ألذي رفض ،في خطابه ألرسمي ،أن يتناول ألتناول
ألجدددي ،أخفدداقدداتدده ألثقددافيددة ،مكدتفيددا بدداسد د د ددتعرأ أإلنجددارأت
وألنجدداح دات ،وإن تندداول أإلخفدداق ،فعلى أس د د د ددا أندده عر
جانبي رأ ل .لكننا نفتر أن أالخفاق ليس عرضددا ،النه حاضددر
دومددا .وعلى ألرغم من أننددا ال نتجرأ على أعتبددارث جوهرأ ،فعلى
أالقددل نعتبرث معددادال لفنجددار ،وبهددذأ يكون للثقددافددة جوهرين
متعادلين .إن ألثقافة ظاهرة مستقطبة في أساسها.
 -1في المفهوم ُ
المهمش للثقااافااة :لاسا ا ا ااة لن ااة
لالف لينتون.
يدمدكدن ألدجدزم بد ددان مص د د د دطدلد ألدثدقد ددافد ددة مدن أكدثر
ألمصد د د ددطلحدات تعرضد د د ددا لسد د د ددوء ألفهم وكدثرة ألتدداويددل وألتمييع
وألتعميم .كمد ددا أنند ددا نجد ددد أن معظم ألتعريفد ددات ال تخلو من
ألتقييم ،أي أنهد ددا تورد تعريفد ددات قيميد ددة للثقد ددافد ددة ،أكدثر من
أهتم دامه ددا ب ددالتقرير ألوأقعي لحقيقددة ومكونددات مددا أنتجدده ه ددذأ
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ألكا ن أإلنسدداني .رغم ذل فإننا سددنسددتعمل كلمة ألثقافة وفق
ألتحدديدد أال كدثر عموميدة وأال كدثر موضد د د ددوعيددة أيضد د د ددا على ألنحو
ألتدالي :ألثقدافدة هو مدا تبقى لندا بعدد أن نسد د د دديندا مدا تعلمناث .وهو
ألتحديد ألذي يفصددل ألثقافة عن ألتعلم ،على أسددا أن ألعلم
محدود طبقيا ،في حين أن ألثقافة تش د ددمل كل فرد في جماعة.
وألحق أن ألثقددافددة بهددذأ ألتحددديددد تنتهي إلى ألتقرير بددانهددا تمثددل
ألش ددبكة ألمعنوية ألمعقدة ألتي ينسد ددجها أالفرأد بما هم كا نات
جمعية 1.وهذأ ألتحديد ،كما هو ظاهر ،أعطى لنا ورة ألثقافة
دون مض د ددامينها ،وأس د ددس أحكاما تقريرية ال تقييمه .على ألرغم
من أن ألكدثير من تعدداريف ألثقددافددة تنطلق من تقددديرهددا ألتقدددير
غير ألمرأقب نقديا.
لقدد قيدل في تيدار مضد د د دداد لمددح ألثقافة وتقريضد د د ددها
ألتقريض أالنتقا ي ،عبارة جرت على لسان أحد أبطال مسرحية
ألشداعر أال لماني ألناري هانس يوهيست حوألي: Johst)1211
"عندما أسددمع كلمة ألثقافة ،فإني أتحسددس مسدددسددي ".إن قولة
كهددذث تدددل ،في أعتقددادنددا وإن كددانددت قولددة أسد د د ددتعدداريددة ،تدددل
ألداللة ألقوية على ظاهرة ُّ
"ألرهاع من ألثقافة" .الن كل ش د ددرور
ألبش ددرية قد أرتكبت باس ددم ألعقل ألثقافي ألذي لم يتوقف يوما
على أبتكار موأقف ألمخاطرة .إن هذأ ألذي يتحس ددس مس دددس دده
للدددفدداع عن نفسد د د د دده من ثقددافددة مددا ،يعبر تعبيرأ ترأجيددديددا عن
ألتوجس من ألثقافة ،وألتي يمكن أن تكون مصد دددرأ لالخطار،
بل هي ألمصد د دددر ألوحيد لكل ما عناث أإلنسد د ددان من كوأرث .أما
عبددارة "ألكوأرث ألطبيعيددة" ،فهي لفظددة ثقددافيددة أيضد د د د ددا ،على
أعدتدبد ددار أن قددولدند ددا عدن ظد دداهددرة طدبديدعديد ددة مد ددا ،مدثد ددل ألدزلدزأل
وألبركددان...ألخ أنهددا كددارثددة طبيعيددة ،ليس إال تعبير عن تقييم
ألثقدافدة لظوأهر ألطبيعدة ،ألتقييم ألذأتي ألذي ال يتحسد د د ددب إال
مصد د د د ددال أإلنسد د د د ددان وألمجتمع ككددل .إن ألزلزأل من ألندداحيددة
ألطبيعي ددة ال يع دددو أن يكون ظد دداهرة طبيعي ددة لحركد ددة أالر
ألدددوريددة .وقس على ذلد مختلف أالحكددام ألتقييميددة ألفظيعددة
ألتي تسد د د ددقطهدا ألثقددافدة ،عن غير حق ،على ألطبيعدة أوال وعلى
أإلنسد د د ددان ثددانيددا .لقددد أ د د د ددبحددت ثقدافددة أإلنسد د د ددان تحرف ظوأهر
ألطبيعة وتلبسها أللبا ألذي يشتهيه أو ال يشتهيه هذأ ألكا ن
ألمقيم .لذأ فليس من ألغريب أن نجد ألدعوأت ألتي تدعوأ إلى
ألتفكير في "عقود طبيعية" و"عقود أجتماعية" .وتفصيل ذل :
ندظدريد ددة ألدعدقد ددد أالجتمد دداعي :ليس في نيتند ددا ،أالن،تفصد د دديل ألقول في أ د د ددول هذث ألنظرية وتفا د د دديلها وتفرعاتها
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ألمختلفددة .بددل نود أن نفكر فيمددا ورأء هددذث ألنظريددة بدداالس د د د ددا
وربطها بمشكلة ألثقافة أإلنسانية من ألزأوية ألتي نعالجها أالن.
نحن نعلم بان هناك فالسددفة أنجليز وفرنسدديين أفترضددوأ أ ددال
لل دددول ددة يقوم على تع دداق ددد بين أفرأد ألمجتمع من أج ددل حف
مص ددالحهم من خالل ألتاس دديس للس ددلطة ألحافظة 1.لكن لماذأ
فكر أإلنس ددان أ ددال في هذأ ألتعاقد ،أوليس النه تلوث بالثقافة
ألتي أنتجت ظروفا يسددتحيل معها موأ ددلة ألعيش ؟ حقيقة أن
نظرية روس د د ددو حول "إنس د د ددان ألطبيعة" و"إنس د د ددان ألثقافة" قد
تعرضد د ددت للكدثير من أالنتقادأت ،إال أنه يمكن أن نالح  ،في
1
أكدثر من موقف أن شددرور أإلنسددان ماخوذة كلية من ألمجتمع.
يمكن أن نسدمى هذث ألنظرية بانقالع ألثقافة على أإلنسان ،أو
نظريدة أنفالت أإلنسد د د ددان من عدوأن ألثقافة .لقد كان ألفرد أول
ضددحايا جور ألثقافة ألمجتمعية ،لكنه ليس أالخير بالتاكيد .إن
نظريددة ألعقددد أالجتمدداعي في أإلجمددال ،تدددل على أسد د د ددتفحددال
أخفاقات أ لثقافة أإلنسانية .وما ألتفكير في ألتعاقد إال تعبير عن
تحسس أخطار ألثقافة.
نظريددة ألعقددد ألطبيعي :أو كيفيددة أالنفالت من عدددوأنألثقددافددة على ألطبيعددة .ولئن كددانددت ألطبيعددة ال تمل د ألطرق
ألمباشرة للتحرر من هيمنة ألثقافة ،فإن "أإلنسان أالخضر" قد
ن بصدب نفسده محاميا على ألطبيعة ضدد ألهجمة ألشرسة وألعضة
ألمس ددمومة و"ألملوثة" للثقافة أإلنس ددانية ،مجس دددة خا ددة في
نتا ج ألعلم وألتقنية *،لذأ فإننا نجد هنا تحالفا بين "ألض د د ددمير
أإلنسداني" ألذي لم يتلوث بعد ،مع ألطبيعة لموأجهة هذأ ألمد
ألثقددافي ألجددا ر وغير ألمسد د د ددبوق على ألطبيعددة أالم .وألحق أن
ألحدددأثددة أالوروبيددة ألتي طددالمددا تغنى بهددا أ د د د دحدداع ألمددذهددب
ألعقلي ،لهي ألسد ددبب ألمباشد ددر ألذي أو د ددلنا إلى ألعدوأن على
ألدط دب دي دعد ددة .إذ يشد د د د ديددر أل دفديددلس د د د ددوف أالمددري دكددي جددون ديددوي
 John Dewey )1281/1182وأ ددفا ألخطورة ألحقيقية ألتي
أنجزها فرنس دديس بيكون )1111/1811 Francis Baconفي
فاتحة أالرمنة ألحديثة في ألقرن ألسد ددابع عشد ددر قا ال أنه دعا إلى
"نقل س ددلطان أإلنس ددان على أإلنس ددان إلى س ددلطة أإلنس ددان على
ألطبيعة" 8.وهنا يكون ألتعاقد ألطبيعي ض د د ددروريا بس د د ددبب هذأ
ألس ددلطان ألجا ر ،وس دديتبرر أيض ددا ألدفاع عن ألطبيعية بس ددبب
نقدل ألتسد د د ددلط من مملكدة أإلنسد د د ددان إلى مملكدة ألطبيعة .وهذأ
بددالفعددل مددا قص د د د دددث بيكون عندددمددا قددال في كدتددابدده ألر يس بددان
"ألمعرفة قوة" ،طبعا قوة موجهة نحو ،بل قل ب
ضد ،ألطبيعة:
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"ألمعرفة ألبش ددرية وألقدرة ألبش ددرية ددنوأن 1".حقيقة أن ربط
ألمعرفة بالقوة ،كان أنجارأ لصال بقاء أإلنسان في ظل جبروت
ألطبيعة ،لكن أإلنسان ألذي يهدد ألطبيعة ال يمكن أن يستمر
في وجودث ،إن ألمعادلة ألقاسد ددية هي أن أإلنسد ددان ال يمكن أن
يوجد بغير طبيعة ،لكن ألطبيعة يمكن أن توجد بغير إنسان،
بل أنها وجدت لال الف من ألسددنين بغير هذأ ألحيوأن ألعاقل،
ألعاقل جدأ .وس ددتسد ددتمر في ألوجود في حالة أنقرأضد دده ،وحالة
ألحيوأنات ألمنقرضد د د ددة دليلنا على ذل  .إن محافظة أإلنسد د د ددان
عدلدى ألدطدبديعد ددة ،ال يد دددل إال على ألمحد ددافظد ددة على بقد دداءث هو
وأسددتمرأرث .وألدعوة ألتي أطلقها ألفالسددفة أالوربيين ،لهي أكبر
تعبير عن هدذأ أالعتددأء ألثقدافي ألسد د د ددافر على ألطبيعة ،إذ نجد
ألفيلسدوف ألفرنسي "ميشال سير"  /1211؟)Miche Serres
يطور نظرية تحت أسم "ألعقد ألطبيعي" 1.وألفيلسوف أال لماني
"هانس جونا "  Hans Jonas )1221/1211يصد ددوغ مبدأ،
على منوأل مبددادا كددانط توفي  E. kant )1111أالخالقيددة،
تحددت مسد د د ددمى "مبدددأ ألمسد د د ددؤوليددة" 1.حيددث أن ألعقددل ألتقني
"أإلنسد د د دداني" ،ألدذي هو أمتدأد وتفرع للعقل ألثقافي ككل ،قد
ألحق من أالضد درأر بالطبيعة ما يفوق تص ددور أإلنس ددان ذأته .إننا
نالح أخطارأ كدثيرة ناتجة عن ألتكنولوجيا ألتي تكبر بص د د ددورة
"سرطانية" ،وما لم يالحظه ألعقل ربما أعظم وأكبر ،وهذأ هو
ألمخيف حقددا .لددذأ يجددب على أإلنسد د د ددان أن يرأفق ذكددا دده ألتقني
بددالموقف ألندداتج من ألحكمددة ألوأس د د د دعددة وألنظر ألبعيددد ،بدددل
ألمنفعة أالنية .إن ما يجب على أإلنسد ددان ألمعا د ددر أن يلتزم به
هو "ألخوف ألمسد د د ددؤول" من تقنيت دده أله دددأم ددة ،أي ألتوجس
أالخالقي لكددل مخترع علمي وتقني .وهددذأ هو ألمبدددأ أالخالقي
ألمطلوع للحضارة ألتكنولوجية ألحالية.
وبهذأ ،فإننا نالح  ،ألمالحظة ألوأضد ددحة ألجلية،
بان ثقافة أإلنسدان قد ألحقت أالضدرأر ألكبيرة باإلنسددان أوال من
خالل ظدداهرة أالسد د د ددتعبدداد وألحروع وأالسد د د ددتقوأء...ألخ .وألتي
هددت أالفرأد وألمجتمعات خا ددة ألمسددتضددعفة منها .وألحقت
أالضدرأر بالطبيعة ثانيا وألتي قد تؤدي إلى تهديد أإلنسددان كنوع
وليس كدفرد ،وهذأ هو أالخطر .وما تسددارع أالمم ألقوية لتدأر
مشدكلة "حمى أالر " إال دليل على ألخطر ألذي يتر د وجود
ألنوع أإلنس دداني ككل ،س ددوأء ألقوى أو ألض ددعيف ،الن ليس لنا
طبيعدة أخرى غير هدذث ألطبيعدة .وبعدد كدل هذأ ،هل نبقى على
ألموقف ألذأ ع ألقا ل بان ألثقافة أإلنسد ددانية تعبير على عاقليته
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فقط؟ ه ددل ألعق ددل هو ألمكون ألوحي ددد للثق دداف ددة؟ أليس له ددذأ
ألعقددل ،ألددذي طددالمددا تغنينددا بدده وبددإنجددارأتدده ،جنون يفوق في
خطورتدده أكبر "ألكوأرث ألطبيعيددة" ألتي عرفندداه ددا حتى أليوم.
وعنددمدا يخداف ألقوي ،أقصد د د ددد أالمم ألقويدة ،فداعرف أن ألخطر
ليس بالهين.
وفق هددذأ ألنسد د د ددق ،فددإننددا نعددار مقولددة ألدددكدتور
"كدريدغ كد ددالدهدون"  /1281؟)[ Craig Jackson Kalhonهدو
مدير مجلس بحوث ألعلوم أالجتماعية في جامعة نيويورك .من
بديدن ك دتدبد دده ألدحد ددديثد ددة "أالمم لهد ددا أهميتهد ددا :ألتد دداريخ وألحلم
ألدكدورمدولدوجي" ،ومجموعد ددة محررة تحد ددت عنوأن :روبرت ك.
مترون :سدوسديولوجيا ألعلم وألسدوسيولوجيا بو فها علما" وله
كدتاع مش د د ددترك مع مارك جورجينس د د ددمير وجوناثان فانانتويربن
تدحد ددت عدندوأن "إعد ددادة ألدتدفدكير في ألعلمد ددانيد ددة Rethinking
2
 ] "Secularismألتي تقول ":ألعقل متجذر دأ ما في ألثقافة".
فهل يقص د ددد حقا بان ألثقافة أإلنس د ددانية هي خال د ددة عاقليته ؟
أال كي ددد أن ألال عقد ددل وألال منطق قد ددد رأفق معظم أالحد دددأث
ألثقددافيددة ألكبرى .وال حدداجددة لنددا لكي نس د د د دتدددل بددالحروع ألتي
نش د د د دبدت السد د د ددباع غير معقولة ،بل تافهة جدأ ،وإلى ألقوأنين
ألتي د د دداغتها ألكدثير من ألمجتمعات وألتي تتعار مع منطق
ألعقل ألس ددليم مثل ألعبودية...ألخ .فال يجب أن نس ددتهن بحيز
ألجنون ،أو قل ألالعقل ،في ألثقافة أإلنسانية.
قد دبد ددل أن ند دند دتد دقد ددل إل ددى ند دظ ددريد ددة رأل ددف لد ديد دن ددون
 Ralph Linton)1281/1121في ألثقافة ،بودنا أن نش د ددير
إلى أحد ألكدتب ألمهمة وألتي أبررت ألجانب ألمجنون من ثقافة
أإلنس د د د د ددان .فق ددد ظهر كدت دداع من ددذ حوألي ثالثين س د د د دن ددة ،أي
ألثمانينات من ألقرن ألماض ددي  ،)1211تحت عنوأن "مجتمع
ألمخاطرة" ،وهو بالتحديد يتناول مش ددكلة "ألثقافة أإلنس ددانية"
من حيدث هي "مخاطرة إنسد د د ددانية" .وهذأ ألكدتاع يمثل نموذل
لدرأس د د ددة تمحورت حول تش د د ددكل "ثقافة ألخطر" ،فال يكدفي أن
يكون ألفرد منددا مس د د د ددالمددا وملتزمددا من ألندداحيددة أالخالقيددة ،الن
ألمجتمع ألمعا ر في أساسه ،وبسبب أالنفالت ألتقني ،أ ب
يش د د د دكددل خطرأ على أفرأدث ،بددل على ألعددالم بدداكملدده .إن كددارثددة
تشيرنوبيل ألنووية ،ويمكن أن نحين معارفنا وألتي لم يدرسها
"أولريش بي "  Ulrich Beck)1118/1211في رمانه ،من
خالل أإلش د ددارة إلى كارثة فوكوش د دديما باليابان في هذث ألعش د ددرية
ألثددانيددة من أال لفيددة ألثددالثددة .وربمددا ألكوأرث ألنوويددة أالتيددة أ بمر
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وأقسددى على أإلنسددان وألطبيعة .نقول بان كارثة تش درنوبيل هي
عالمة على أن ألمجتمعات ألمعا د د د ددرة مبنية على ألمخاطرة le
 ،Risqueعلى أسد د د د ددا أن ألفرد ليس أمنددا ألبتددة في مجتمعدده
ألددذي ينمو نموأ مجنونددا من ألندداحيددة ألتقنيددة بدددون أي مرأفقددة
حكيمة للفكر ألفلسددفي وألديني .فالعولمة ال تنشددر فقط ألفوأ د
وألمزأيا ،بل نحن نتحدث أليوم على عولمة ألمخاطر 11.فانفجار
تش دديرنوبيل وغيرث من ألكوأرث ألمر ية وغير ألمر ية ،قد ألحق
أذى بكل أوروبا ،وربما حتى أسد د د دديا وأفريقيا .إنها أالخطار ألتي
تحملها ألرياح في ألس د د ددماء وحديد ألبناء ألمس د د ددتورد وألموجات
غير ألمر ية في ألتلفزيون وألرأديو أالنترنت أليوم .لذأ ،فالخطر
ألدذي أنتجتده ألثقدافدة أإلنسد د د ددانيدة ،تحيط بندا من كل جهة ،بل
أ ددب أإلنس ددان كا نا خطرأ .فكيف ولماذأ نتحمل أورأر مجنون
فدي روس د د د ديد ددا أو فدي ألديد ددابد ددان ،وندحدن بدعديد دددون عنهمد ددا أالف
ألكيلومترأت؟ ! أم أن هدذأ هو ألضد د د ددريبدة ألتي يجب أن ندفعها
مقابل "تكنولوجيا ألنعيم" ألتي نتمتع بها بابخس أالثمان!
يدقدول ألدمدفدكدر وألدمدؤرر وأالندثدروبدولوجي أالمريكي
"رألف لينون"  Lintonمحددددأ مفهوم ألحضد د د ددارة ،ونحن هنددا ال
نميدل إلى ألتمييز بين كلمتي ألحضد د د ددارة وألثقدافدة ،مثلمدا يفعل
ألبعض ،على عدددة أعتبددارأت أهمهددا أن ألتحضد د د ددر فعددل ثقددافي
وألثقافة تنتهي إلى ألحضد د د ددارة بصد د د ددورة ألية .يقول" :ألحضد د د ددارة
تش د د د دمددل جميع مظدداهر حيدداة ألمجتمع وال تقتصد د د ددر على تل د
ألمظاهر ألتي هي موضددع تقديرث ورغبته .وعليه فليس لمصددطل
"ألحض د ددارة" ،عندما تش د ددير إلى أس د دداليبنا ألخا د ددة في ألحياة،
عالقة بالقدرة على لعب ألبيانو أو بقرأءة أشد د ددعار برأوننغ .فعالم
أالجتماع ال يرى في أي نش دداط من هذأ ألقبيل س ددوى أنه عنص ددر
من عنا در ألحضارة بمجموعها .إذ يشمل مجموع ألحضارة هذأ
كذل أعماال دنيوية يومية كدتنظيف أالطباق أو قيادة ألسيارة،
وأعماال توضددع ،لدى درأسددة ،ألحضددارة على قدم ألمسدداوأة مع
أالمور ألرفيعة في ألحياة" 11 .إن هذأ ألتحديد ،يثير فينا ألعديد
من ألمشكالت ألتي ترتبط بموضوعنا ألحاضر ،ومن أهمها:
ألثق دداف ددة ليس د د د د ددت مقصد د د ددورة على أإلنج ددارأت وألم دداثروألمفاخر وأالنتص د ددارأت فقط وألقض د ددايا ألس د ددامية مثل ألمقد
وألخير أالقصى... le bien suprêmeألخ .وكل هذث أالمور في ما
يعتبرها ألمجتمع موضد د ددوع تقدير ومثلنة ورغبة ونمذجة .لكن،
وألحق يق ددال ،أن ه ددذأ أالنتق دداء ال ي دددل على سد د د ددالم ددة ألني ددة
أالجتمد دداعيد ددة مطلقد ددا .الن مد ددا يرغد ددب فيد دده أالفرأد ،بد ددل حتى
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"أقدسد د ددهم" متسد د ددع حيث يشد د ددمل "غير ألمحبوع" من رغبات
وممنوعات ...ألخ .إن كل ثقافة تمار أالنتقاء من خالل قضددم
بعض أالمور ألطبيعية غير ألمعترف بها ،وفي هذأ أالنتقاء تعلن
تل ألثقافة عن عدم د د د درأحتها مع نفس د د ددها وأفرأدها وألثقافات
ألمخالفة .ولو سدالنا عن سدبب هذث أالنتقا ية ألموجودة في كل
ثقدافدة ،لكن بنسد د د ددب متفداوتدة ،فمن ألمحتمدل أن نجد أإلجابة
في ألتفسير ألنيتشوي ألقا ل" :إذأ سلمنا بصحة كون معنى كل
ثقافة هو تدجين ألحيوأن "أإلنس د دداني" domestique le fauve
 humainلتجع ددل من دده ،من خال ل تربيت دده ،حيوأن ددا م دددجن ددا
ومتحض د د د درأ وأليفا  )...فسد د د دديكون علينا وال ش د د د د أن نعتبر أن
أالدوأت ألحقيقيددة للثقددافددة هي رد غرأ ز رد ألفعددل وألحقددد ألتي
بددوأسد د د د دط دت دهد ددا تددم فددي ن دهد ددايد ددة أالمددر إذالل وتددرويددض أالع درأق
أالرس ددتقرأطية ومثلها أالعلى" 11.طبعا ال يمكن أن نص دددق كلية
فيلسد د د ددوف ألقوة ه ددذأ ،فري دددريد د نيتش د د د د دده )1211/1111
 ،Friedrich Nietzscheلدكدن ال يدمدكن تكد ددذيد ددب تفسد د د دديرث،
ألتكذيب كله ،في قضية ألترويض وأالنتقاء .الن كل تربية وكل
ثق ددافد ددة تنتقي ألنموذل ألمث ددالي وترويض ألعوأطف وأالفعد ددال
ألطبيع ددة لفنس د د د د ددان .وه ددذث ق دداع دددة يمكن تعميمه ددا على ك ددل
ألثقدافدات دون أسد د د ددتثنداء .وحتى طده عبدد ألرحمن ألذي يعار
كل فلسد د ددفة غربية ،فقد س د د ددار في نفس ألتحديد عندما أكد بان
ألتثقيف ،كدتفعيدل جز ي للثقافة هو عبارة "عن تكوين وتوجيه
يتمددان بحس د د د ددب قيم وطنيددة مرغوع فيهددا ومطلوع ألعمددل بهددا
 11.")...وبدالتدالي فهنداك مدا يتم إلغاءث ،على أعتبار أنه ب
منفر أو
غير مرغ وع فيدده ،وال يسد د د ددتوجددب ألعمددل بدده .لكن ألمشد د د ددكلددة
ألفعلية تتمثل في مقدأر ألتخلي عن ألمنفور منه ؟ هل مص د د ددير
غير ألمرغوع هو فعال أإللغد دداء أم ألكبد ددت فقط بلغد ددة فرويد ددد
 S. Freud)1212/1181؟ ألوأقع ألثقافي في ألثقافات ألقا مة
على ألتوريددة وألتسد د د ددتر أحسد د د ددن مثددال على أإلجددابددة أإليجددابيددة.
فدالكبدت ال يددل على أاللتغداء ،بدل على ألتاجيل ،ونحن نعرف
جيدأ مخاطر تاجيل ألدوأفع ألطبيعية .فحتى أفة ألفيروس ددات،
قد تتحول إلى علة مباشد ددر للهالك بسد ددبب ألتهوين من شد ددانها.
وقس على ذل ألبقية ألكدثيرة من أالمور.
أن ألموروث ألثقافي وألحضدداري ال يشددمل فقط أالمورألسددامية ب
وألقيمة ،بل أيضددا كل أالمور ألتي تعتبر مرذولة ودنيا
وسد د د دداقطدة وتدافهدة .بدل لربمدا ،من منظور "ثقدافدة أإلدأنة" ألذي
سد د د ددننتقددث الحقددا أدندداث ،متجسد د د دددأ في أعمددال بعض ألمفكرين
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ألجزأ ريين ،فإن تناقل ألمرذوالت أقوى من تناقل ألفضد د د ددا ل.
وقددديمددا كددان أبن خلدددون  )1111/1111قددد الح  ،عن حق
و دددق ،بان ألنا يتنافسددون في ألرذأ ل أكدثر مما يتنافسددون
في ألفض د د د ددا ددل 11.ولهددذث ألمالحظددة ألدددقيقددة مدددلول ،في هددذأ
ألسد ددياق ،وهو أن ألمورث ألثقافي ألسد ددلبي ألفاشد ددل ال يقل قوة
وأندتدقد دداال عدن ألدمدوروث ألدثدقد ددافدي أإليدجد ددابدي ألند دداج  .وألتنكر
للموروث ألمرذول من خالل أهماله وألسد ددكوت عنه ومهاجمته
دون تفهم حقيقي ،لهو مددا يجعددل هددذأ ألموروث ينتقددل بقوة،
بل قد يتضخم لينافس ألموروث ألمحمود .لذأ فإننا نركز ،هنا،
على ضد د د ددرورة أعتبدار ألموروث ألثقافي دون تمييز بين ألمحمود
وألمرذول أو ألنداج وألخافق أو ألسد د د ددامي وألدأني .طبعا ،فإن
هدذأ ألمنطق ال يددل على تشد د د ددجيع ألرذأ دل وألسد د د ددلوكيات ألتي
تعتبرها ألثقافة غير نموذجية أو س دداقطة ،بل يدل على ضد درورة
أعتبدار كدل "ألرذأ دل سد د د ددلوكدات طبيعة" 18،ال يمكن ألتنكر لها
من خالل إهمالها .بل يجب ألتعامل معها بكيفية مش ددابهة الي
ظداهرة إنسد د د ددانيددة أخرى .نحن ال نريدد أن نفهم هنددا ،مثلمدا فهم
دروكددايم  Emil Durkheim)1211/1181خطددا عندددمددا قددال
ب ددان "أإلجرأم ظ دداهرة د د د ددحيح ددة في أي مجتمع" 11 ،ف دداعتبرث
ألبعض مش د ددجعا ومبررأ للجريمة على ألرغم من أنه برا من كل
هذأ.
إن مدا نعتبرث أيجدابيا ونجاحا في نظرية لينون حول
مفهوم ألثقددافددة ،هو أنتقددالدده من ألمفهوم ألتقليدددي ألددذي يقت
ويرمي من ألثقدافدة أإلنسد د د ددانيدة ألجزء أالدنى ألمرذول ويتركه في
ألظدل وألعتمدة ،ولم ينتج عن هددذث أالسد د د ددترأتيجيدة ألتي أثبتددت
أخفاقها إال نمو وتضخم وتناقل هذأ أالدنى ،بدرجة لم يتصورها
أإلنسددان ألذي دداغ هذأ ألتعريف ألمثالي للثقافة .وألدليل على
ذل أن تغافل كون ألس د د ددرقة وألرياء وألبغاء ...ألخ تمثل وجها
أ ديال من وجوث ثقافة أإلنسان في تطورث ألتاريخي ،هو أن كل
ألحض د د ددارأت تتناقل هذأ ألموروث .وحتى في أالرمنة ألتي تعتبر
محورية ،مثل أرمنة أالنبياء وألرس د ددل وألعظماء ،لم تكدف هذث
ألظوأهر عن ألوجود وألتناقل وأالنتشار.
لقد أشددار مال بن نبي  ،)1211/1218في كدتابه
عن ألثقددافددة ،إلى أهميددة نظريددة رألف لينون ،من خالل تندداولده
ألطددابع ألتركيبي للثقددافددة وألمسد د د ددتويددات ألثالثددة لهددا 11.لكندده لم
يتنبدده إلى مركزيددة ألنظرة ألتي حللندداهددا أعالث ،ولهددذأ ألقصد د د ددور
أسبابه ألموضوعية وألذأتية .وأالرج أن بن نبي لم يكن يهضم
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كون ألسلوكيات ألتي نعتبرها دنيا تمثل جزءأ أ يال من ألثقافة
ألبشد د د ددريدة .وال يمكن أقتطاعها لكونها ال أخالقية أو ال دينية أي
تهتكية وشدداذة .لذأ فقد ثبت أن "ألعقل ليس عنص درأ مركزيا في
ألدث دقد ددافد ددة" ،بد ددل هدند دداك ألددالمدع دقددول ،وألددال مدق دبددول ،وغ ديددر
ألمس ددتس دداغ ،وألمجنون أيض ددا .وألحق يقال أن تاريخ أإلنس ددان
باكلمه ،وألذي يشد ددمل ألكل ،ال تدفعه دوأفع عقلية خالص د دة،
وألثقافة ال تش د ددذ عن هذث ألقاعدة ألعامة .بل ما نعتبرث مض د ددادأ
للثقافة L'anti – cultureأو هادما لها 11،هو جزء ضد ددروري في
كل ثقافة .بل أن سد د ددالمة ألثقافة تقتضد د ددى أن يتعايش ما يعتبر
إيجددابي ومددا يعتبر سد د د ددلبي ،أو قددل أن قوة ألثقددافددة في قوتين
أالطروحددة وألنقيض لهددا ،وال يمكن أن نتصد د د ددور تطور ألجددانددب
ألعقلي أو أالعلى في ثقافة ما ،بمعزل عن تطور موأر له لالعقلي
أو قل لالدنى .وألس د ددؤأل ألذي يش د ددغلنا في ألكدثير من أالحيان
هو :هدل يمكن أن نعثر على ثقددافدة تنمو في أتجداث وأحدد فقط ؟
أي في أالتجاث ألذي نسددميه محمودأ وأيجابيا وأخالقيا ؟ أال كيد
أن هناك تالرما وترأفقا في نمو ألخيور ونمو ألشرور.
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الثقافة والعنف :المولوث المسكوت عنه.

ال ننوي أن نبحث أ ددول ألعنف ألبشددري بين ألنظرية
ألدورأثديد ددة وألدتدكدويدنديد ددة قديصد د د ددر لدمدبددروروcesare Lombroso
 )1212/1118وأالجتمد دداعيد ددة إميد ددل دوركد ددايم) وألنفس د د د ديد ددة
سيجموند فرويد وأالتباع ألمنشقين) وأالقتصادية ماركس K.
 1111/1111 Marxوألماركسدية أالرثوذوكسية) .فهذأ موضوع
فلسد د د ددفي مجرد ،وإن كددان يفيددد في ألتكوين ألنظري وألمعرفي
وألكشد د د ددف عن أالبعدداد ألمختلفددة للسد د د ددلوك ألعنيف بخددا د د د ددة
أإلجرأمي ،فهو ال يسد د د دداهم في أإلجابة عن مشد د د ددكالت ألموروث
ألثقدا في ألسد د د ددلبي ألدذي نتحددث عنه .وألذي نسد د د ددتشد د د ددكله على
ألصد د د ددورة ألتدالية :كيف أرتقى ألعنف إلى أن يكون موروثا ثقافيا
حقيقيا ،يتناقل ربما بقوة أش ددد من تناقل ألتس ددام ؟ كيف أن
ألتس د د ددام يتطلب مجهودأ ،في حين أن ألال تس د د ددام يعبر عن
نفسه بصورة شبه ألية ،أو قل سهلة ؟
من منا لم يمار ولو مرة وأحدة على أالقل سد د ددلوكا
عنيفا ،مع شددعورث بانه عنف مبرر ومقبول ومسددموح به ،بل قد
يشد د د ددعر ألبعض بدانه عنف مباح ووأجب ومامور .حقيقة أن هذأ
ألشعور ،أي ألشعور بوجوع ألعنف وضرورته وربما أرتقاءث إلى
مس ددتوى ألفض دديلة عند ألبعض ،ليس ش ددعورأ هع هرض دديا يظهر عند
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بعض ألنا بصدورة تلقا ية .بل يدل على أنه أستجابة لموروث
ثق ددافي تن دداق ددل بين أالجي ددال ل دددرج ددة أن دده ق ددارع ألموروث ددات
ألبيولوجية ألمعروفة؛ فال أحد منا ،على أالقل ،يسال لماذأ له
هدذث ألص د د د دفدات ألجسد د د دديمدة دون غيرها ،إال في ألحاالت ألقليلة
وألش د دداذة .لذأ فالقليل فقط من يس د ددال عن جينيالوجيا أ د ددل
وفصل) ألعنف ،وقيمة هذث ألقيمة في ألنهاية.
لد ددذأ فديدمدكدن ألدقدول أن مدفدهدوم "تطبيع ألعنف"،
وأنتقددالدده إلى كوندده مجرد موروث ثقددافي إلى أعتبددارث ضد د د ددروري
وطبيعي ،يحتال إلى درأس د د ددة مس د د ددتقلة تهتم باسد د د ددباع "مدح"
ألعنف ولو ض ددمنيا في ألمجتمعات ألمتخلفة ،ويمكن أن نمثل
بد ددالدمدجدتمع ألجزأ ري دون أي أحرأل .على أعتبد ددار أن للعنف
م دددأ كدثيرة .ومفهوم ألتخلف ال يرتبط ب ددالم دددلول أالخالقي
ف دقددط ،بد ددل ب دم دف دهددومد دده أالقددتصد د د د د ددادي وأل دث دقد ددافددي وأل دع دل دمددي
وألمديني...ألخ .نحن نعتقد بان ألتخلف ظاهرة نوعية شد دداملة،
وال تقتصد د د ددر على قطدداع دون أخر ،لددذأ فددالمجتمع ألمتخلف ال
يمكن أن يحمددل فهمددا متقدددمددا لظوأهر أسد د د دداس د د د ديددة مثددل ألدددين
وألدعدلدم .مدمد ددا يد دددل على أن ألعنف ظد دداهرة ترتبط بد ددالحد ددالد ددة
ألمجتمعية من حيث ألتخلف وألتقدم ،ودرأسد ددة ظاهرة ألعنف
كظاهرة أخالقية من أالمور ألص د د ددعبة نظرأ لص د د ددعوبة أإلحص د د دداء
12
وألتكميم فيما يخ ظاهرة معنوية مثل ألظاهرة أالخالقية،
رغم أنها ليست مستحيلة من ألناحية ألمنهجية كل أالستحالة.
إذ يمكن أن نحتسد د ددب مقدأر ألظاهرة أالخالقية في مجتمع ما،
بمقدأر ألسلوك ألعنيف مثل ألجريمة أو ما شابه ذل .
إن ألس ددؤأل أعالث؛ ألمص دداغ على ألش ددكل ألتالي :ما
هو س د د د دبدب توأرث ثقدافدة ألعنف في ألمجتمع ألجزأ ري ؟ يمكن
أن يدداخددذ أبعدداد كدثيرة ،وكلهددا تعبر عن جزء من ألحقيقددة ال كددل
ألحقيقة .فإن تحدثنا على ألبعد ألتاريخي أمكن ألقول بان عنف
ألمسددتعمر ألفرنسددي ألقريب ،وبقية ألمسددتعمرأت ألقديمة مثل
أالترأك وألرومان وألفينيقيين...ألخ .قد شد د د ددكل "سد د د دديكولوجية
ألعنف" في ألفرد ألجزأ ري إن ممارس د د ودة أو و
تلقيا .إن أالس د ددتعمار
ألتقليدي ،على خالف أالسد د د ددتعمار ألمعا د د د ددر ألذي ينحو منحا
هادائ ومس د د ددتورأ ،أو قل ناعما ،على ش د د ددكل ألس د د دديطرة ألثقافية
وأالقتصددادية وألتقنية .وقد شد بدكل شددخصددية مسد ه
دتعمرة مزدوجة
ألعنف؛ إما أن تكون عنيفة أو تكون ض د د ددحية للعنف .وفي كلتا
ألحالتين ،فإن حضدور ألعنف ظاهر جدأ .لذأ فإن سيكولوجية
هذأ ألفرد تتاسس على أن ألعنف حقيقة موجودة في أالمام وفي

من ثقافة الإدانة اإىل اإدانة الثقافة :حنو نظرية فلسفية جديدة للثقايف.

ألورأء ،وال مفر منها .فإن لم تكن شددرسددا ،فسددوف تكون ضددحية
للش د د د درأسد د د ددة .لددذأ فدإن ألنجدداة من ألعنف ال تكون إال بددالتسد د د ددل
ألسد دديكولوجي بعامل ألعنف من مسد ددتوأث أللفظي ألبسد دديط إلى
ألمسددتوى ألنها ي وهو إلحاق أالذى ألجسددمي بالغير مهما كان؛
قريبددا ،جددارأ ،عدددوأ إنس د د د ددانيددا ،عدددوأ حيوأنيددا ،أو حتى عدددوأ
طبيعيددا .وقددد تحدددثنددا أعالث عن ألتعدداقددد أالجتمدداعي وألطبيعي
ألذي ال يدل إال على أس د د ددتقوأء أإلنسد د د ددان تجاث أإلنسد د د ددان وتجاث
ألطبيعدة .بدل إن ألعنف قد رأفق حتى أالسد د د ددتعمار في شد د د ددكله
ألمعا ر غير ألمباشر ،وما نالحظه من ردود أالفعال أإلسالمية
ألعنيفة في أوروبا وأمريكا ،يدل على أن ألضغينة ألتي يمتلكها
ألضد د د ددعيف قدد تكون أقوى من كدل أالجهزة أالمندة ألتي يمتلكها
ب
ألقوي ذأته .وقد أسد ددهب نيتشد دده في ألحديث عن سد دديكولوجية
أالضد ددطغان عند ألضد ددعيف ،إذ يحول ضد ددعفه إلى قوة شد ددرس د ددة
تتفوق على قوة أالقويدداء ذأتهم 11،لددذأ أطلق عبددارتدده ألمفددارقددة:
فلندأفع عن أالقوياء من ش د د درأس د د ددة ألض د د ددعفاء .وألحقيقة أن من
يحتال إلى دفاع ومحاماة ،فهو أقل قوة مما نعتقد.
يمكن أيضد د د ددا ألحدديث عن أالسد د د ددباع أالقتصد د د ددادية
للعنف ،فق ددد قي ددل عن حق أن دده كد دداد أن يكون ألجوع كدفرأ.
فالضد دديق ألمادي يشد ددكل طباع تميل إلى ألعنف وأالسد ددتبعاد،
بخا دة في ألمجتمعات ألمعا رة ألمفتوحة أين مجال ألمقارنة
أ د د د ددب مت دداح ددا في ظ ددل ألتف دداوت أالقتص د د د د ددادي ألظ دداهر .إن
ألمجتمعددات أ لتقليددديددة ألمغلقددة لم تكشد د د ددف عن هددذأ ألتفدداوت
ألرهيدب بين أفرأد ألمجتمع ألوأحددد ،لكن ألتطور أالقتصد د د ددادي
ألدحد ددالدي غديدر ألدمد دددرو وغير ألمتوأرن ،أفرر سد د د دديكولوجيد ددة
أالضد د ددطغان ألتي تنتج ألسد د ددلوك ألعنيف ألموجه لالفرأد ألذين
أنفصددلوأ أقتصدداديا عن ألطبقات ألدنيا .ومع هذأ فلن نسددترسددل
في أ لبحث عن ألعوأمل ألتي أش د درنا سد ددابقا إلى عدم جدوأها في
ألكشد د د ددف عن س د د د دبددب توأرث ألعنف وليس عن س د د د دبددب ظهور
ألعنف.
سدنقدم فرضيتنا في أ ل ألعنف وتوأرثه باستمرأر،
وهي نتيج ددة البح دداث كدثيرة ق ددام بهددا أل دددكدتور محم ددد أركون M.
 .)1111/1211 Arkounنقول فرضية النها تحتال إلى تحقيق
أعمق في حالة ألثقافة ألجزأ رية ،في حين أن أركون ،وإن كان
يعرف ألكدثير من خفايا هذث ألثقافة النه نشا فيها إلى حد كبير،
إال يفض ددل ألتعميم أكدثر ليش ددمل ألعقل أإلس ددالمي ككل .ونحن
نشدعر بان هناك تفاوت بين ألعقل أإلسالمي وألعقل ألجزأ ري.
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وهددذث ألفرض د د د ديددة قددا مددة على ألمسد د د ددلمددة أالنثروبولوجيددة ،أي
ألمستخلصة من درأسات علوم أإلنسان .وعندما نستعمل عبارة
"أنثروبولوجيا ألعنف" ،فإننا ننطلق من ألمس د د ددلمة ألقا لة بانه
ال يمكن تجنيس ألتطرف على أعتبار أن ألعنف تطرف أقصد ددى،
أي جعلده تابع لجنس معين دون غيرث أو لعرق ما دون ألبقية،
وال نقصددد أيضددا تثقيفه بمعنى أعتبار ألتطرف محصددورأ في ثقافة
بعينه ددا دون ألثق دداف ددات أالخرى .وإن كن ددا هن ددا في ه ددذأ ألمق ددام
نتحددث عن ألثقدافدة ألجزأ ريدة ،فليس من أجل حصد د د ددرث فيها،
بددل الن ألموضد د د ددوع يتقضد د د ددى ذلد فقط .بددل إن ألعنف وألغلو
ظاهرة إنسية عامة ،تظهر كلما تجمعت ألظروف ألمناسبة ،لذأ
فهي ظدداهرة طبيعي دة قددابلددة للدددر ألعلمي وألتحليددل ألمنطقي
وألس د ددوس د دديولوجي وألس د دديكولوجي بص د ددورة جز ية .فالكل دون
أسد د د ددتثندداء يمكن أن يكون مغدداليددا عدددوأنيددا عنيفددا ،إن توفرت
ألشد د د ددروط ألكدافيدة .وقدد يكون ،بدالعكس ،معتدال مسد د د ددالما إن
توفرت ألشد د د ددروط ألمخددالفددة لالولى .لددذأ ،فعندددمددا ننتقددد ألعنف
أل ددذي يمثل دده ألع دددي ددد من ألمسد د د ددلمين وألجزأ ريين ،ف ددإنن ددا ال
نسددتهدف أإلسددالم في بنيته ألمعرفية أو ألنظرية ،بل نسددتهدف
تحليل ألشروط ألتي جعلت "ألفهم" أإلسالمي -وفي ألكدثير من
أالحيان نعتقد بان ليس هناك إسالم في ذأته بمعزل عن ألفهم
ألبشد د د ددري ألمتعين في رمددان مددا ومكددان مددا ،وإن أفترض د د د دنددا أندده
موجود فهو ليس في متندداول أفهددامنددا ألمحدددودة  -منحرفددا وقلقددا
ومتوجسدا في ظل أالسدتقامة وأالريحية وألوضداحية ألسا دة في
فهم ألدين عموما ،أي في ألمتوس ددط ألعام ألعالمي .وإن تسد دنى
لنا أن نسددتش ددهد بمالحظة ألفالس ددفة ،فإن تذكيرة وليم جيمس
 ، William James)1211/1111ألذي در ألظاهرة ألدينية
من رأويدة نفس د د د ديدة علميدة وعمليدة ،سد د د ددتبددو مهمدة جدأ في هذأ
ألمقام .ولئن أسد ددتعملنا كلمة تذكيرة ،فإننا نعنى أن جيمس قد
أس ددتذكر ما ورد في ألكدتاع ألمقد حول ألحكم ألذي نص دددرث
عن ألشدجرة ،وهو ألحكم ألذي يسددتعمله متوسددط ألنا عندما
يعبرون عن قيمدة ألشد د د ددجرة من خالل ثمارها .فإن كانت ألثمار
رديئة وقليلة ومريض ددة ،تم حينئذ أعتبار ألش ددجرة في ذأتها غير
ذأت بال ،بمعنى غير مفيدة ،وعلى ألعكس ،نقول عن ش ددجرة
أخرى أنهددا مفيدددة ونددافعددة ب
وقيمددة ،عندددمددا نتحص د د د ددل على ثمددار
جيدة .لذأ فإن قيمة ألشد ددجرة متاتية من قيمة أثارها مثلما أنه ال
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يمكن ألفص د د د ددل بين أثددار أالنفعددال ألددديني وألدددين في ذأتدده.
ورغم أنه قد تم ألكش ددف عن نقا ض أس ددس ألمذهب ألبرأغماتي
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في أكدثر من موقع ،إال أن عالق ددة ألمب دددأ ب ددالنتيج ددة ال يمكن
تجدداهلدده في كددل مرة .وعندددمددا نسد د د ددتعين بددالمددذأهددب وألمندداهج
ألفلس د د ددفية ،فإن هذأ ال يعبر عن أنتماء ألكاتب ،أالنتماء ألكلي
وألتام ،بقدر ما يدل على أإليمان ب دد"عقالنية ألتوسل" ،فكل ما
جدادت بده قريحدة ألفالس د د د دفدة ذأ قيمدة منهجيدة ال يمكن تجاورها
بجرة قلم بدعوى أن مصدرث أجنبي أو مخالف .وبما أنه ال يمكن
تبنى نظريددة فلسد د د ددفيددة كددل ألتبني ،فال يمكن تسد د د ددفيههددا ك دل
ألتسد د د ددفيه ،ووفق عقالنية ألنسد د د ددبية ،فهناك دوما ما يمكن أن
نسد د ددتفيد منه ،في س د د ددياق ما ،رغم ما فيه من أخفاقات ورذأ ل
مفهومية .وس د ددنفكر موض د ددوعنا هذأ ،أنثروبولوجية ألعنف ،من
خالل أالعتقداد بدان لكدل مدذهب فضد د د ددا ل ال يمكن أنكارها كل
أإلنكار.
يفض ددل أالس ددتاذ محمد أركون أن يتحدث عن ثالوث
أنثروبولوجي ،وهي نظريددة قددديمدة غير مبتدددعدة كليدة من طرفدده.
شدانها شددان ألعديد من أالفكار وألمناهج ألتي أدمجها في سددياق
أبحاثه .بل إننا نعيب عليه أنه أدمج كل شدديء دون تمحي أو
بحث عن نسدق ألمرأجع ،فهو يسدتعمل ألمناهج أال كدثر تناقضدا
وألمفداهيم أال كدثر تنددافرأ بعض د د د دهدا مع بعض في سد د د ددبيددل تحيين
درأس د د د دداتدده .ألمهم ،هو أن أركون يدددعونددا ألدددعوة أإليجددابيددة إلى
ض د ددرورة ألتخلي عن ألس د ددلوك ألعنيف ألذي له أكدثر من مظهر،
مدن خدالل "وجدوع ألدتدخدلدي عدن ذهنيد ددة ألتحريم أو ألتكدفير
وألحروع ألدينية وإحالل ذهنية أالنس ددنة ألمتفتحة محلها )...
لددذأ ألححددت– يقول أٍكون -منددذ سد د د ددنوأت على ضد د د ددرورة ألعلم
أالنثروبولوجي وتدددريس د د د دده فهو ألددذي يخرل ألعقددل من ألتفكير
دأخل "ألس د دديال ألدوغما ي ألمغلق" إلى ألتفكير على مس د ددتوى
أوسد د د ددع بكدثير" 11.ومددا يقص د د د دددث بددالحروع ألدددينيددة ،ليس فقط
ألص د د د درأعات ألخارجية بين أالديان ألتي تمثل عنفا ظاهريا ،بل
أيض د د ددا ألحروع ألمذهبية دأخل دين وأحد .ولس د د ددنا بحاجة إلى
أإلشارة إلى أن ألكدثير من أالفعال ألعنيفة ألمتوأرثة قد أرتبطت
في ألجزأ ر وغيرها باالختالفات ألمذهبية وألمتنافرأت ألتاويلية.
لددذأ فددإن أالنتق ددال من ألمنغلق إلى ألمنفت هو شد د د ددرط توأرث
ألتسددام  .لكن ماذأ نقصددد بعقالنية أالنغالق في هذأ ألسددياق،
وهو ما عبر عنه أركون ،بالس د دديال ألعقا دي ألمغلق ،وألس د دديال
هنا يرمز إلى ألتضد ددييق وألمنع وألتحريم وألعزل وألتغطية .هي
بددالتحددديددد عقالنيددة رفض ألتفكير في أال د د د ددول نظرأ لالعتقدداد
بكدداملهددا وتمددامهددا .لددذأ فددالترجمددة ألمطددابقددة للكلمددة ألفرنس د د د ديددة
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 intégristeليس أال ولي ،بل ألتمامي النه يعتقد بتمام أ وله
وع دددم ق ددابلي ددة تطوريه ددا في أي أتج دداث ومهم ددا ك ددان ددت ألنوأي ددا
وأالغرأ  .لدذأ فكل من يعتقد بكمال أ د د د ددول أفكارث فهو أولي
تمامي .ولكن للتمامية مخاطر مباشرة ترتبط بالعنف ألمتوأرث،
أو قل أالس د ددتعدأد لممارس د ددة وأرتكاع ألعنف ألمقنن وألمقبول
أجتماعيا .إن ما نش د د ددا على نهاية أفكارث ،ال يمكن إال أن يجاهد
من أجلها .وألمشددكلة أن أالبتدأء بالنهاية تعتبر نقيضددة منطقية
ظاهرة ،فال نهاية ما دأم أإلنس ددان لم ينته ،ما دأم ألتاريخ الرأل
سا رأ ا رأ.
مدلول عبارة ألمثلث أالنثروبولوجي مدلول هندسي
في دورته ،أي أن أإلنسدان كإنسددان مجردأ عن ألزمان وألمكان
وألخصدو ديات أللغوية وألعقدية وألثقافية بعامة ،خاضع لهذث
أالضد د د ددالع أو ألزوأي ددا ألقطبي ددة ألثالث ددة وهي :ألعنف وألحقيق ددة
وألمقددد  11.بددل هي قوى مركزيددة ثالثددة ال يمكن أالنفالت من
أثارها لكل من تمس د د بمركز وأحد منها .فمن أعتقد بالحقيقة،
فدال يدمدكدن إال أن يدرفدض ألدمخد ددالف ،وفي هد ددذأ ألرفض عنف
مطمور .وعموما فإننا نعثر على ألحقيقة في ألمقدس ددات ألدينية.
 11لكننا ننبه أركون ،إلى أن أالعتقاد بالحقيقة ليست خصيصة
دينية فحسددب ،بل هناك حقيقة فلسددفية ،لذأ فال نسددتبعد أن
يفجر ألفيلسد د د ددوف ألدذي يعتقدد بدالحقيقدة نفسد د د دده ،مثلمدا يرتدي
ألمتعصددب ألديني ألمهو حزأما ناسددفا إلثبات ددحة عقيدته !
ونتددا ج هددذأ ألمثلددث هي أن ألمجتمع ألددذي يعيش في فض د د د دداء
ألمقد  ،ويعتقد بان مقدس د دده يمثل ألحقيقة ألكاملة وألوأحدة
أو أالوحدية وألنها ية ،فإنه مجتمع يسد د د ددتبطن ألعنف ويتوأرثه
بصد د د ددورة أليدة وحتميدة وضد د د ددروريدة ،بحيث ينتقال من جيل إلى
جيدل على ش د د د دكدل موروث أجتمداعي مقنن ومقبول .وقدد تكدفل
ألدددكدتور رونيدده جيرأر  René Girard)1118/1211بتحليددل
ذل في كدتاع له ألفه في س د د ددبعينيات ألقرن ألماض د د ددي ،يحمل
ع دنددوأن أل دم دث دلد ددث أالن دثددروبددولددوجددي ألسد د د د د ددابددق وهددو "أل دع دنددف
وألتق ددديس" .la violence et le sacréفك ددل تق ددديس يعلمن ددا
ألحقيقة ألكاملة غير ألمنقو ة 18.وهذأ ألمثلث يعمل بالتحديد
على إلغدداءأت ثالثددة هي إلغدداء ألفكر وأللغددة ألتدداريخ .أي أن من
يعتقدد بدالحقيقدة ألنهدا يدة أوال ،ومرفوقدة بداعتقداد مقد ال يقبل
ألنقدا ثدانيدا ،فدإنده يلغي ألتداريخ ويعتبر أي تطور بعدد أللحظدة
ألمقدسد ددة مجرد نافلة تاريخية ،أو قل فضد ددالت للتاريخ ال قيمة
لها ،أو قل أيض د د ددا بهرل تاريخي ال يقدم وال يؤخر .كما أنه يعتقد
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في نهدايددة أللغددة ،إذأ ال يمكن أن تقدددم أحسد د د ددن ممددا قدددمدت في
ألمداضد د د ددي ألدذهبي ألمقدد  ،وأخيرأ ،فدإن موت ألتداريخ وأللغة
يسد د د ددتلزم حتمددا موت ألفكر وأفولدده وعدددم قدددرتدده على ألتجددديددد.
وتوقف ه ددذث ألعنددا د د د ددر ألثالث ددة ألفكر وأللغددة وألت دداريخ) عن
ألحركددة وألنمو ،ال ي دددل إال على أكدتمددال عقي دددة ألعنف وتم ددام
دورتهددا ،فال مبرر للتفكير الن ألتفكير قددد أنتهى ،ولم يبق إال
فر ألعقا د بالحديد وألدم ،وألمسيحية قد مرت بهذث ألمرحلة
في عصد د د ددورهدا ألمتداخرة عنددما أفلس ألروح وتنمذل ألعنف عند
بعض ألرجال ألذين يعتبرون أنفسددهم ممثلي للمقد  11.عندما
يتوقف ألفكر عن أالجتهدداد ،فددإن أللغددة تنكمش على أنجددارأتهددا
وتسد د د ددقف ألنمو ،وبهددذأ ينكب ألتدداريخ ويخبوأ ألددذكدداء مقتنع دا
بالمنجزأت ألسددابقة ،ويتم تشددغيل ألذأكرة ألتي ترسددى "ألحف
كدقداعدة للتقليد" 11.فمن لم يحف  ،ال يمكن أن يقلد ،ومن لم
يدقدلد ددد فهو مبتد دددع أو منحرف ،لد ددذأ وجد ددب أن يعنف ألعنف
ألمستحق .هذأ هو منطق سيكولوجية ألعنف ألذي يشتغل في
ألخفدداء .وفي هددذأ ال يختلف أي مجتمع عن أالخر ،وال يهم نوع
ألعقي دددة ألتي يعتق ددد به ددا ،الن أالعتق دداد ب ددالتم ددامي ددة وألكم ددال
وألنج ددارة هو ب ددالضد د د ددبط م ددا يجمع إسد د د ددالم ألخميني في أيرأن
ومس د د د ديدحديد ددة ألس د د د ديد ددد لدوفديدر مدع "يهوديد ددة أليمين ألمتطرف
أإلس د د درأ يلي" 11.لذأ د د د أن ألمسد د ددالة أنثروبولوجية وليسد د ددت
خا د د ددة باي مجتمع مخصد د ددوف .وبالتالي فإن ألعنف ألمتوأرث
هو محصد ددلة أالنغما في ألماضد ددي ألبعيد وألحلم بالمسد ددتقبل
أالبعد ،وأالنس د ددالر كلية عن ألحاضد د ددر ألذي هو مالذ أإلنسد د ددان
ألوحيدد .ورفض ألحداضد د د ددر هو أالنتمداء إلى ألعددم ألحقيقي ،الن
ألماضد د ددي قد أنتهى وأنعدم ،وألمس د د ددتقبل لم يحن وبالتالي فهو
غير متحقق أي عدم ،ومن سددكن في ألعدمان ،عا في ألعدم
دوما ،مما يدل على أنه يرفض ألوجود ألطبيعي ألذي هو وجود
ألحداضد د د ددر ألمتجددد وألمنفت  .لدذأ يقول أحد ألروأقيين ألرومان
أنه "من فرط ألعيش في ألماضد د د ددي أو في ألمسد د د ددتقبل" ،تعورنا
ألحي دداة" 12.ومن أفتقر إلى ح ددب ألحي دداة أ د د د ددب هو وألعنف
متمدداهيددان .لددذأ ،يمكن ألقول ،أندده إن كددان ألتوأرث ألطبيعي
مدرتدبدط بد ددالد ددذأكدرة ألدحديدويد ددة أو ألدبديددولدوجديد ددة ،فد ددإن ألدتددوأرث
ألس د دديكولوجي مرتبط بنمذجة ألذأكرة ألمعنوية بدل ألذكاء .إن
ألعنف وليد تسد د د ددلط ألذأكرة على ألذكاء ،وليد ألذأكرة ألمتخمة
بدالمداضد د د ددي وألتي تدابى إدخال دماء جديدة في أوعيتها ألقديمة.
وك ددل من يرفض ربط ألعنف بد دداالعتق دداد ب ددالنج ددارة وألحقيقد ددة
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ألوأحدة ألمنفردة ،على شاكلة طه عبد ألرحمن  /1211؟)،
فدإنده ال محالة ،قد تغا عن ألمنظور أالنثروبولوجي ألذي يزن
أالمور بميزأن ألتاريخ أإلنسد د د ددي ال بميزأن تاويل وأحدى أوحدي
للن ألترأثي .بددل إندده ألددذي يغتص د د د ددب ألوأقع بددالنصد د د ددوف،
وينمذل ألمبدأ ألفكري على ألوأقع ألحسي.
حقيقة أن ربط توأرث ألعنف بالمقد  ،قد يرفضدده
ألكدثير من ألمسد د د ددلمين ،في حين يقبلون نسد د د ددبت دده إلى بقي ددة
أالديددان .بحجددة أن ألقول بددذلد يدددل على ألتدداكيددد على أحتوأء
أإلسد د د ددالم على ألعنف ،أو قددل د د د درأحددة على "عنف أإلسد د د ددالم
ألتكويني" .لكن ما نريد أإلشددارة إليه ،هو أن ألمتسددام يسددتمد
خلفيتده ألفكريدة من أإلسد د د ددالم ،وألعنيف ال يقل إسد د د ددالمية عن
أالول .فكدل منهما يمتل مشد د د ددروعية توظيف ألنصد د د ددوف .وقد
أحتف ألهولنديين بمثل قديم يقول" :ما من مجذف أو مهرطق
وإال يسد د د ددتندد إلى ن مددا" 11 .ثم أن تشد د د ددابده بعض ألنصد د د ددوف
ألقرأنيدة أمر أكدددث ألقرأن ذأتده؛ ﴿ه هو أ ِلدذي ْأن هز هل هع هليد ه ألكد هتد ه
اع
ِ
ات ه ِن ُأ ُّم ألكد هتاع هو ُأ هخر م هت هش د داب هه ٌ
ات مح هك هم ٌ
منه هأ هي ٌ
ات هف ْا ِما ألذ هين
في قلوبهم هري ٌغ هف هي ِتبع ه
ون همدا هت هش د د د دا هبد هه منده أبت هغد هاء ألفت هندة هوأبت هغدا هء
ه ه ه
هت ْاويله هو هما هيع هلم هت ْاو هيله إ ِال ِأَّلل هو ِألرأسدخ ه
ون أ هم ِنا
ون في ألعلم يقول
ِ
به ك ٌّل من عند هر بب هنا هو هما هي ِذ ِكر إال ُأولو ْأال ل هباع﴾[أل عمرأن.]1 ،
لذأ ،فإننا ال نقصدد ربط ألعنف باإلسالم ،بل ربط ألعنف بفهم
أإلس د د ددالم .وهذأ ما ال يمكن أنكارث أطالقا .وهنا ،نطرح سد د د ددؤأل
ألفرق بين "أإلسالم" و"فهم إلسالم" على مح ألنظر ألخال .
لكن هذأ ألموضد د ددوع مسد د ددتقل بذأته ،ويحتال إلى حيز منفرد ال
يمكن أن نس ددتحدثه في هذأ ألموض ددوع بالذأت .فكل تاويل هو
فهم في ألنهدايدة ،ومن يعتقدد بدانه فهم حقيقة أإلسد د د ددالم ،فكانه
تمداهى بال خلفيدات تاويلية معه ،وهذأ محال ،مهما كان ألعقل
ألذي قال بذل .
11

 -3التنفيس من خالل التفكي  :نحو من ول جااد ااد
لالعت اف الثقافي الجزائ ي.
س ددنس ددم النفس ددنا أن نس ددمي كدتابات ألدكدتور "عبد
هللا شد د د ددريط"  )1111/1211بثقددافددة أإلدأنددة وألنقددد ،ونحن
نطرح ألبدديدل ألجدذري ألمعاكس تحت مسد د د ددمى "نقد ألثقافة أو
إدأنددة ألثقددافي" بددالمفهوم ألعتيق وألمددالوف للكلمددة .الن ألكددل
يتقن ألكش د د ددف عن خلل ألس د د ددلوكيات أو ألمس د د ددلوكات ألثقافية
ألفرديدة وألجمداعيدة ،لكن ألقليل فقط من تنبه إلى أن ألهفوأت
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ألثقافية ألمتحققة في مجموعة أفرأد معينة ،ال تنفصل عن بنية
تلد ألثقدافة ككل .ما عدأ كبار ألفلسد د د ددفات ألتي تنبهت إلى أن
ألثقددافددة قددد تكون للمفكر ألجددذري موضد د د ددوع تفكيد من خالل
ألكشد د د ددف عن مدا ورأء ألثقدافي  métaculturelومن خالل ألقيام
بتحليل نفس ددي للثقافة مثال ،مما يس ددم بالكش ددف عن مختلف
ألتمفصالت ألمستورة للبنية ألثقافية ،وهذأ ما يمكن أن نعتبرث
"س دديكولوجية ألثقافية" 11.أي أن يكون ألمنهج هو نزع أالقنعة
بطرق نفسدية ،وألموضوع هو ألثقافة ألبشرية ذأتها .فكل شيء
مبني ومركددب عبر ألتدداريخ ،يمكن إعددادة تفكيكدده وعزل أجزأءث
بالدر ألعلمي وألنقد ألعقلي ،وألثقافة ليست بمناى عن هذأ.
حقيقة أن ألثقافة هي من يشكل ألعقل ،لكن يمكن لهذأ أالبن
ألمش ددكل ،بعد نموث ،أن ينقلب ليدر نقديا ألموض ددوع ألذي
س دداهم في تش ددكيله .مثلما أن ألتلميذ يمكن أن ينتقد أالس دداتذة
ألذين شكلوأ عقله ألنقد ألمقبول وألصحي  .ولئن أخذنا نموذل
عميد ألفالس د د ددفة ألجزأ ريين ألدكدتور عبد هللا ش د د ددريط ،نموذجا
للنقددد وألمرأجعددة وتبددديددل ألمنظور أو قلبدده ،فددإندده من ألمكن
توسيع ألقا مة لتشمل ألكدثير من ألنماذل .لكن وبما أن ألمقام
محددود جدأ ،فال يمكن أنجار هذأ ألتوسد د د دديع ،بل نشد د د ددير على
11
سد د د ددبيددل ألتلمي فقط إلى نظرة ألمفكر أللبندداني علي حرع،
ألتي ال تخلف عن منطق ألدددكدتور شد د د ددريط .وهو ألمنطق ألددذي
يتوجدده لنقددد ألمظدداهر ألخددارجيددة متمثلددة في ألسد د د ددلوك ألثقددافي
ألفردي ،مهمال أالسباع ألعميقة متمثلة في بنية ألثقافة ذأتها.
يمكن ألتدداكيددد بددان ألفضد د د دديلددة ألمعرفيددة وألمنهجيددة
للدكدتور عبد هللا شريط رحمه هللا) هي أنه أنزل ألفلسفة ،على
أالقل في ألجزأ ر بعد أالسددتقالل ،من ألسددماء إلى أالر  ،على
ش د دداكلة س د ددقرأط في ألقدأمة أإلغريقية .فقد أبى أن يقدم كدتابات
فلسددفية خالصددة ومجردة ،بل عمل على ألتوسددل بالفلسددفة من
أجد ددل تدفدكدي د د ألددوأقدع ألدمددر وألدمدتددردي لدلدثدقد ددافد ددة ألدجدزأ ددريد ددة
وألسددلوكيات ألثقافية ألتي تمظهرت في يوميات ألفرد ألجزأ ري.
وألحقيقدة أنده قدد دعا إلى تغيير ألسد د د ددلوك نحو أالحسد د د ددن ونحو
ألنموذل ألمثالي ،مما يشكل مشروع يوتوبيا أالفضل .وهذأ في
حددد ذأتدده مقبول ،بددل مطلوع من أي مفكر مهموم بددالثقدداف ددة
ألمحليدة .الن أليوتوبيدا ألثقدافيدة شد د د ددرط للنمو ألثقدافي ذأتده .فال
تقدم دون تمني .وقد تنبه إلى أن ألمعركة ألحقة لم تنجز بعد،
على أعتبدار أن معركدة ألتحرير ألعسد د د ددكري ،ال تددل على ألنجاح
في حرع تدداسد د د دديس ألثقددافددة ،بددل أن ألمعركددة أالهم ،وألتي لم
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تنجز بعدد ،هي "معركدة ألمفاهيم" 11،لذأ جاءت درأسد د د ددته بهذأ
ألعنوأن ألجميل وألدقيق .وألمالح بان هذأ ألكدتاع ،قد نحا
منحى ألتفكير ألنداقد عن طريق مقارنة ألثقافات ،وربما هذأ هو
ألحلقة ألمنهجية أالض ددعف في هذث ألدرأس ددة ،الن ألمقارنة بين
ألثقدافدة ألجزأ ريدة وألثقافة ألفرنسد د د ددية ،أو بين ثقافات ألشد د د ددرق
وثقدافدات ألغرع...ألخ ال يتم بهدذث ألسد د د ددهولدة وألمبداشد د د ددرة ،الن
للثقافات دورأت حض ددارية ومدأرأت تاريخية متفاوتة .فال يمكن
مقدارندة ألسد د د ددلوكيدات ألثقدافيدة للجزأ ري وألسد د د ددلوكيدات ألثقدافيددة
للفرنسد د د ددي ،على ألرغم من أن هندداك تدداثير ال يمكن أنكددارث ،إذ
سدداهمت ألثقافة ألفرنسددية في إعادة تشددكيل ألثقافة ألجزأ رية،
إن أيجابا أو سددلبا .وقد أشددار رألف لينتون ،في كدتابه ألسددابق،
إلى مفهوم ألشدخصدية ألقاعدية ألتي تشدكل ألقاسدم ألمشترك أو
أالساسي عند أفرأد كل حضارة على حدى .يقول أن "أعضاء أي
مجتمع من ألمجتمعددات يشد د د ددتركون دأ مددا في قددا مددة طويلددة من
عنا د د ددر ألشد د ددخصد د ددية  )...وكذل أالمر بالنسد د ددبة لنظم ألقيمة
وألموقف ألتي يشدترك فيها أعضاء ألمجتمع  )...وعلى هذأ فإن
ألنس د دداء وألرجال في مجتمع ما قد يش د ددتركون في موأقف وأحدة
بالنسددبة إلى أحتشددام أالنثى وجرأة ألرجل  )...وتؤلف كل هذث
ألعنا ددر ألش ددخص ددانية ألمش ددتركة ش ددكال متكامال تمام ألتكامل
يمكننددا أن ندددعوث :نموذل ألشد د د ددخص د د د ديددة أالس د د د دداس د د د ديددة Basic
 )... Personalityيمد هذأ ألش ددكل ألمتكامل أعض دداء ألمجتمع
بقيم ومفاهيم مش د ددتركة ويؤدي إلى أثارة رد أنفعالي موحد فيهم
تجداث حاالت تمس قيمهم ألمشد د د ددتركة" 18.ويشد د د ددرح بن نبي هذأ
أالسددا ألمهم في "شددخصددية ألثقافة وألشددخص ددية ألقاعدية في
ألعنا د د ددر ألثقافية ألمش د د ددكلة لها" قا ال" :أن ألخليفة ألمس د د ددلم
وألرأعي ألمسددلم يتصددفان بسددلوك وأحد الن جذور شددخصددياتهما
تغور في أر وأحدد ،وألطبيددب أإلنجليزي وألطبيدب ألمسد د د ددلم
يختلف سدلوكهما الن جذورهما ال تغوف في أالر نفسها .على
ألرغم من أن تكوينهم ددا ألمهني يتم في إط ددار منهج فني وأح ددد
 )...إن ألتمداثدل أو أالختالف في ألسد د د ددلوك نداتج عن ألثقدافدة ال
عن ألتعليم" 11.ولئن كداندت ألددورة ألثقافية للمجتمع ألجزأ ري
في س د د د دي دداق مختلف ،أو ق ددل مت دداخر ،عن أل دددورة ألثق ددافي ددة
وألحضددارية للمجتمع ألفرنسددي ،فإن ألمقارنة هنا تكون ض ددحلة
وال تنتج ش د دديء ما يمكن أن نعتبرث بدأية لتص د ددحي أو أ د ددالح.
وقدد خص د د د د ألددكدتور وألمؤرر وفيلسد د د ددوف ألتداريخ أالنجليزي
"أرنولددد تويني" )1218-1112 Arnold Toynbeeفي بدددأيددة
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كدتددابدده ألضد د د ددخم ،فص د د د دال تحددت عنوأن" :مدددى أمكددان مقددارنددة
ألحضددارأت بعضددها بالبعض أالخر" 11وقد تو ددل إلى أن هناك
على أالقدل أعترأضد د د ددين إلمكدانيدة مقدارنة ثقافتين ،ألمقارنة ألتي
يقوم بهددا معظم ألنددا  ،منهم ألمثقفون وأال كدداديميون ذأتهم،
وهي:
 -1عدم وجود ألصد د د ددفات ألمشد د د ددتركة بين ألمجتمعات
ألتي تبلغ وأحد وعشدرون هو عدد مجمل ألحضارأت ألمحصية
في ألتاريخ ألكوني أو قل أالرضي عندنا حتى أالن).
 -1ألتعدد ألموجود في ألحض د د ددارأت أدى إلى س د د ددقوط
فكرة ألوحددة 11 .وحتى في ظدل ألكونية ألثقافية ألتي نسد د د ددميها
عالمية أو كوكبية ،فإن أالختالف مبدأ ال يمكن تجاورث.
ومن هن ددا ،يمكن أن نالح أن نق ددد ألثق دداف ددة من
خالل ألمقددارنددة بثقددافددة أخرى ولتكن ألجزأ ريددة بددالفرنس د د د ديددة أو
ألمصد د ددرية باإلنجليزية 12،هو نقد خارجي ال يصد د ددل إلى أالعماق
وال يكشد د د ددف عن ألبنى ألحقيقددة للثقددافددة ألمنقودة .بددل أن نقددد
ألثقددافددة ألوطنيددة من خالل ألكشد د د ددف عن أختالالت ألمنظومددة
ألتربوية 11،أو ألمنظومة ألجامعية 11،أو ألس د ددلطة ألس د ددياس د ددية
وألتش د ددريعية 11،ال يس د دداعد حقيقة في ألس د دديطرة ألمنهجية على
ألمش د ددكلة ألثقافية ،الن ألخلل في أي عنص د ددر ثقافي ،ال يفس د ددر
بهددذث ألبس د د د دداطددة ،بددل أن ألعنددا د د د ددر ألثقددافيددة حلقددات مركبددة ال
ينفصدل ألجزء عن غيرث وعن كله .ألمشكلة ال تكمن في ألتربية
أو ألتعليم أو ألزرأعة أو ألصدناعة ،بل في بنية ألثقافة ككل .لذأ
فالمقاربة ألتفكيكية هنا ال تص د د ددل إطالقا ،بل أن ألكل مرتبط
بدالكددل ،ال يمكن فد جزء دون أالنتقددال إلى فد بقيددة أالجزأء.
إذن أين هو ألخلل ؟ هذأ هو ألسؤأل ألذي يطرح مباشرة .نقول
بان مقاربة مش د ددكلة ألثقافة يجب أن تكون جذرية ،وال نقص د ددد
من خالل هذث ألعبارة أن نتنارل عن ثقافتنا مؤقتا حتى نصد ددنع
النفس د د د دنددا ثقددافددة جددديدددة ،الن هددذأ غير وأرد ،والن ألمشد د د ددكلددة
أجتماعية ،بحيث ال يمكن أجرأء تصدلي بسيط ،لظاهرة مركبة
ومعقدددة ومتحركددة مثددل ألثقددافددة ،فال يمكن أقتالع ألثقددافددة أو
توقيفها من أجل أ د د د ددالحها .وهنا بالتحديد يكمن عمق ألعمل
أإل د ددالحي ألجذري .إن ألتفكير ألمرن هو ألذي يفكر في كيفية
إ الح ألعوأ ق ألتي تعيق أإل الح ذأته .وإال فإن ألنتا ج ،ولو
بدت ذأت شددان ،فلن يطول ددالحها .وقد حدث للثورأت ألتي
أطلقتها ألس ددلطة ألجزأ رية في ألس ددبعينيات من ألقرن ألماض ددي
ألفش د د ددل ألمرير ،ونذكر بخا د د ددة ألثورة ألثقافية ،بس د د ددبب عدم
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ألتفكير في ألمعوق ددات ألتي تنتظر ه ددذأ أإل د د د ددالح .إن أل ددذك دداء
ألثق ددافي يتطل ددب ألتفكير فيم ددا ورأء ألتفكير ألجز ي وألح ددالي،
ألتفكير في كيفية جعل ألتفكير فعاال.
إن ما نطلب مرأجعته في منظور عبد هللا شددريط هو
أالنتقال من ثقافة نقد ألثقافة ألمتجلية في ألس د ددلوكيات ألفردية
إلى ألتفكير فيما ورأء ألثقافة ذأته ،أي في أالس دداس ددات .ما ألذي
جعل ألفرد يتصرف وفق هذأ ألمنحى ألسلبي بحيث لم يستطع
ألتطدابق مع ألنموذل ألثقدافي ؟ هدذأ هو ألسد د د ددؤأل ألذي لم يتم
ألتفكير فيده .لمداذأ هنداك دأ مدا وأبدأ تفاوت بين ألمبدأ وألوأقع
؟ هدل الن أإلنسد د د ددان هو أالدنى وألثقدافدة هي أالعلى ؟ أال يمكن
أسد د د ددتبددأل ألموأقع مثال ؟ إن أالنتقدال من ثقدافة ألنقد إلى نقد
ألثقافة أو مثلما عنونا ألمقالة ب د د د د د د د د "من ثقافة ا إال انة إالى إا انة
الثقااافااة"؛ هو ضد د د ددرع من رفض ألثقدداف ددة ألقددا مددة على مقول ددة
ألمطابقة ألتقليدية في معيار ألحقيقة .فمنظور أالسد ددتاذ شد ددريط
لم يتجاور ألمقولة ألتي تؤسد ددس ألس د ددلوك ألفردي على ألنموذل
ألكدامدل ،بحيدث يقدا نجداح ثقدافدة ألفرد بمددى نسد د د ددبة تطابق
سددلوكياته على ألبرأديغم ألناجز وألكامل وكان ألنموذل ألثقافي
ٌ
نموذل كامل ومنتهي ومغلق .على ألرغم من أن ألثقافة
ألجمعي
"مشد د د ددروع ال يكدتمددل" في كددل ألمجتمعددات ألبشد د د ددريددة ،مددا عدددأ
ألمغلقة منها.
ويمكن أن نالح بسددهولة مدى ضدديق هذأ ألتصددور
للثقدافدة وألسد د د ددلوك ،أو قدل ألمجتمع وألفرد .إن ألفرد ،في هذأ
ألتص د ددور ألقا م على تطابق ألجز ي مع ألكلي ،يش د ددعر بانه لعبة
وسد د دديلية في يد ألثقافة ألتي تطالبه باالنطباق مع معايرها فقط.
وأي أجتهد دداد بخرق هد ددذث ألمعد ددايير ،ولو بد ددالمفهوم أإليجد ددابي
أإلبدددأعي ،لهو ضد د د ددرع من ألهرطقيددة ألثقددافيددة .ومن هنددا ظهر
مفكرين عضددويين في ألثقافة يقومون بإدأنة ألسددلوكات ألفردية
ألدتدي لدم تدتدطد ددابق مع أالنموذل ألكلي وألكد ددامد ددل .إن ألمفكر
11
"ألمس د د د دداكش" لهو ألددذي يتفطن إلى "مكر ألثقددافددة وعبثهددا".
وتو د د د ددف ألثقددافددة بددالمكر ،عندددمددا تدددجن وتنتقي ،بمعزل عن
أإلرأدة ألفردية ألطموحة .وألثقافة في تحديد نيتشه ألمشاكس،
ألمشد د د دداكس جددأ ،هي تدجين وأنتخاع مثلما أش د د د درنا إلى ذل
أعالث.
وهنددا نص د د د ددل إلى ألمفهوم ألددذي نريددد أنتدداجدده وهو
"أالعترأف ألثقددافي" .ولئن كنددا وفق منطق ألعددادة ،نسد د د ددتخدددم
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أالعترأف للدددال لددة على ألموقف ألفردي تجدداث أخطدداءث ،فددإننددا،
هنا ،نوسد د د ددع ألما د د د دددق ليشد د د ددمل ألثقافة ذأتها ،بما هي كيان
منفص د د ددل عن أالفرأد ألمش د د ددكلين لها ،ش د د ددانها ش د د ددان خا د د ددية
ألمجتمع ذأته 11 .وإن دددقنا فرضدديات دوركايم في وجود كيان
ثقافي – مجتمعي مسددتقل على رغبات أالفرأد ألمشددكلين لهما،
فإننا نكون هنا أمام كيان يستخدم مكوناته لمصلحة أعلى منهم
بددال ددذأت .حقيقددة أن أالفرأد ق ددد يح دداربون من أج ددل ثق ددافتهم،
ويموتون من أجددل هويتهم ،ويجدداهدددون من أجددل دينهم .لكن
بدالمقدابدل ،فدإن هدذث ألثقدافدة ألتي ال تقبدل مرأجعة مسد د د ددلماتها،
وتحيين مبداد هدا؛ أس د د د دقداطدا وأضد د د ددافدة ،فدإنها تتنكر لطموحات
أالفرأد .ومن هنا ينش ددا ألص درأع بين ألفردي وألجماعي ،ألصد درأع
ألدذي يحتددم كلمدا أنغلقدت ألثقدافدة وأبدت ألمرأجعدة وأس د د د دكدتت
ألضد د د ددمير ألفردي .ومفهوم "أالعترأف ألثقدافي" يدل على أدخال
عنصدر ألمرأجعة وألتعديل كعنصدر أسداسددي من مكونات ألثقافة
ذأتها .أي أنه يغدو عنص د درأ تاسد دديسد دديا مثله مثل عنا د ددر ألثقافة
أالخرى كاالخالق وألتربية وألخض د د ددوع وأاللتزأم...ألخ .وأعترأف
ألثقافة بمركزية ألمرأجعة في منظومتها ،يسم بعدة مكدتسبات
أيجابية منها:
 ألتطوير أال لي وألتلقا ي للثقافي .مما يسدم بالسيرألطبيعي للحيدداة ألثقددافيددة ،بدددل ألترأكم أإلختندداقي ألددذي يولددد
ألص د د د دددمددات ألثقددافيددة .أي ألتطوير أالنقطدداعي ألعنيف للثقددافي.
ومفهوم ألثورة ألثقددافيددة ألتي ألفندداث مثددال على هددذأ ألتطور غير
ألسوى.
 تفعيل ألذكاء ألفردي في ثقافته ،من خالل شعورثبان ألتجديد أكدثر نموذجية من أاللتزأم وألتبعية وأالس د ددتهالك.
إن ألفرد ألفعددال ال يمكن أن يعيش في نموذل ،بددل هو ألددذي
يعمددل على خلق نموذل ،وهددذأ ألخلق ال يدددل إال على أخترأق
ألنمداذل ألقدديمدة .لذأ فيجب ألتخلي عن فكرة ألنموذل ألذي ال
يموت وال يفنى وال ينضب.
 نقل ثقافة أالعترأف من ألمجموع إلى ألمخصوف،أو قل من ألثقافة إلى ألثقافي ،وألحق يقال بان ألفرد لن يكون
"معترفا" إذأ كانت ثقافته رأفضددة لالعترأف ذأته .إن ألثقافة هي
من تشكل ألفرد ال ألعكس .لذأ وجهنا ألنقد للثقافة ال ألفرد .إن
ألثقافة ألديكدتاتورية هي من تص ددنع ألحاكم ألديكدتاتوري وليس
ألعكس.
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أالعترأف مفهوم يدددل أيضد د د ددا على قبول ألتدداريخ كمددا
هو وليس ألت دداريخ كم ددا يج ددب أن يكون ،إن يوتوبي ددا ألت دداريخ
تسد د د دداهم سد د د ددلبيدا في فهم ألتداريخ ذأتده ،ولئن أعترفندا بالجانب
أإليجددابي للمدداوجبيددة في تحريد ألتدداريخ وألثقددافددة ،إال أن غلبددة
ألم ددامول على ألموجود ،لهو ألم دددخد ددل ألحتمي نحو مث دداليد ددة
موغلدة ،نحن في غنى عنهددا .ونحن ،هندا في هدذأ ألمقدام ،نقترح
أالعترأف بان ثقافتنا طبيعية وليس ددت أ ددطناعية .ولئن بدأ أن
عبددارة ثقددافددة طبيعيددة متندداقضد د د د ددة ،فالننددا ألفنددا ألمقددابلددة بين
ألطبيعي وألثقددافي على أس د د د ددا أن أالول معطى وألثدداني همبني.
لكن ما نقصد دددث بالثقافة ألطبيعية ،هو تل ألثقافة ألتي تسد ددير
دون تدددخددل ألعددامددل ألفردي تدددخال حدداس د د د دمددا أرأديددا قددا م على
تخطيط مسد د د ددبق .لددذأ فنحن نفض د د د ددل ألحددديددث عن " د د د دندداعددة
ألثقدافدة" بدل "أسد د د ددتخرأل ألثقافة" .إن ألثقافة تمثل موضد د د ددوع
دناعة متطور جدأ ،وهذأ ما يسدم بفاعلية أالفرأد ،ألتي أشدرنا
إليهددا منددذ حين ،أعالث ،وعندددمددا نسد د د ددتعمددل عبددارة "ألثقدداف ددة
ألص د د د دنداعيدة" ،فدإنندا نشد د د ددير إلى مفهوم معا د د د ددر مرتبط بمفهوم
ألمجتمع ألعلمي ألذي ال يترك أالمور تسددير بصددورة تلقا ية ،بل
يتدددخددل للتوجيدده وألتصد د د ددحي وألتعددديددل...ألخ .وألثقددافددة ألتي
تص د د ددنع ،تكون موض د د ددوع للتعديل ،وهذأ ما يس د د ددم بس د د دديرها
أإل كدتمالي نحو أالحسد د ددن .بدل ألسد د ددير ألطبيعي ألذي قد يكون
دوريددا ،يعود إلى نقطددة أالنطالق ،حيددث ال ندددري .إن ألطبيعددة
هي من تحس د ددن ألدورأن ،وأإلنس د ددان هو من أخترع أالس د ددتقامة
وألسهمية .ربما هذأ هو ألفرق بين ألفطرة وألذكاء.
مدا من نريدد ألتنبيده إليه هو أن ألثقافة ألتي تصد د د ددنع
ألفرديدات من أجدل خددمتهدا ألخدا د د د ددة ،ولو كانت ألنتيجة فناء
أالفرأد ذأتهم .ليسددت إال ألنظرة ألشددمولية وألكالنية ألتي نادى
بهددا أفالطون قددديمددا .لددذأ أندددهش بوبر عن علددة تسد د د ددميددة كدتدداع
أفالطون ب د د د د د د د د "ألجمهورية" رغم أنه ض د د ددد جمهوري في حقيقته
وبامتيار ،وال فرق بين تص ددور أفالطون ألقدأمى وتص ددور هيجل
وماركس ألحدأثي .لقد أتفق هؤالء "ألكبار" على طمي ألوأد على
ألقرى ،وحجب ،بل قتل ،ألفردية بالكلية ألثقافية في مختلف
تمظهرأتهددا 18.هددذأ ألنمط من ألنظرة إلى ألثقددافيددة نمط كالني،
الندده ال هيعتبر لالفرأد بددل للمجتمع فقط .إنهددا منظور إجتمدداعوي
[غلو في ألمجتمعيددة] متطرف ،يعتقددد بددان أالفرأد وجدددوأ من
أجل ألقانون ،على ألرغم من أن ألقوأنين في أال ددل لم توضددع
إال لخدمة أالفرأد ،وألفرد لم يوجد من أجل ألدولة بل ألعكس.
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لدذأ فال يجدب أن نغددالي في نقدد "ثقدافدة أالفرأد ألنداقصد د د ددة" ،بددل
ألنقدد ألمثمر هو نقدد ألثقافة ذأتها ،النها هي من يصد د د ددنع أالفرأد
على شد د د دداكلتهدا ،فلنتدذكر أن ألددكدتداتوري ضد د د ددحية ألديكدتاتورية
ذأتها .إن أخفاق أالفرأد لهو أ د د د دددق تعبير عن أخفاق ألثقافة،
وليس ألعكس.
لقددد رأل ألحدددي ددث ،أليوم ب ددالددذأت ،عن ألحكوم ددة
ألدعلميد ددة أو أاللكدترونيد ددة ،وألمجتمع ألعلمي أو ألص د د د دند دداعي،
وألدتدفدكديدر ألدعدلدمي...ألخ 11.لد ددذأ ،فال مد ددانع من أقترأح مفهوم
"ألثقدداف ددة ألص د د د دن دداعيددة" أو ق ددل "ألثق دداف ددة ألعلمي ددة" لكن ليس
بالمفهوم ألتقني ألخاف ،بل بالمفهوم ألفلس ددفي ألعام .ونقص ددد
بالثقافة ألصد د ددناعية ،تل ألثقافة ألتي تسد د ددتخدم دوما ما أنتجه
ألتفكير ألجديد من أجل أعادة تشددكيلها ألخاف .لذأ ،فال مانع
للح دددي ددث عن " د د د دن دداع ألثق دداف ددة" أو محترفي ألثق دداف ددة أل ددذين
يخططون عن قص د د ددد ووعي لمس د د ددار ووجهة ألثقافة ألمجتمعية.
إن ألثقافة ألصددناعية هي ألتي تنتج ألتطور هوتخضددع له في نفس
ألوقت ،وعن وعي وإرأدة موجهة لغايات معلومة.
خالصة :ما حقيقة الثقافة الجزائ ة ؟
ال أدري إن كدان ألغزألي أبدا حدامد 1111/1181م)
قدديمدا على وعي تدام وحداد بمدلوالت عنوأن كدتابه أالشد د د ددهر وهو
"تهافت ألفالسددفة"؟ أم أنه وضددعه بصددورة تلقا ية غير مدروسددة
؟ الن ألتاكيد على "تهافت ألفالس د ددفة" بدل "تهافت ألفلس د ددفة"
له أكدثر من مدلول .وكان ألغزألي ميز بين ألفالس ددفة وألفلس ددفة.
ونحن هندا نريدد أن نسد د د ددتبددل "تهدافدت ألمثقف" بد د د د د د د د د "تهدافت
ألثقافة" ،عن وعي وإرأدة مدروس ددة .لقد تهجم "حجة أإلس ددالم"
على ألفالس د د د دفددة ،لكندده لم يتحددامددل على ألفلس د د د دفددة ! هددل الن
ألفلسددفة ال ترفض ،على أعتبار أنه إذأ كان ال ينبغي ألتفلسددف،
فعندد دذ يجدب ألتفلسد د د ددف ! 11أم النده مهتم بدالنقدا ألمعرفية
لمتفلسددفة رمانه فقط ؟ نحن نسددتبعد "تلقا ية" تفكير ألغزألي،
على أعتبددار أندده نقطددة ثقددل ألقرن ألخددامس للهجرة ن د بذكر بدداندده
توفي س د د د دندة  818ه) .لدذأ نميدل إلى ألتقرير بدانده كدان ينظر إلى
ألفلس د د د دفدة على أنهدا فوق ألنظر ،ومتعالية عن ألنقد .مثلها مثل
ألمنطق تماما ،وألمشد د ددكلة تكمن في طريقة عرضد د ددها من طرف
ألمشا ين بخا ة ألفارأبي وأبن سينا ،وقد قال ألدكدتور طه عبد
ألرحمن بشيء من هذأ ألقبيل 11.لكن ،نحن في منظورنا هذأ،
نعتقدد بدان ألنقدد ال يوجده فقط إلى ألمثقفين بدالمفهوم ألوأسد د د ددع
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للكلمددة ،وكددل أفرأد ألمجتمع مثقفين ،أي حمددالددة ألثقددافددة .بددل
أن ألنقددد يجددب أن يتوجدده للثقددافددة ذأتهددا .كمددا أندده يمكن أنتقدداد
ألفلسددفة ذأتها وليس فقط أنماط فلسددفية أو مذأهب فلسددفية أو
موأقف فلسد د د ددفيددة .إن أالنتقدداد ألحقيقي وألجددذري ال يلمس فقط
ألنتا ج أو ألثمار ،فهذأ نقد خفيف ،إن لم نقل بانه نقد سطحي
وشد د ددكلي .فعندما ننتقد أالفرأد ألمثقفين نكون قد مارسد د ددنا نقدأ
للنتددا ج ألخ ددارجيددة فقط ،لكن نق ددد ألثقدداف ددة ذأتهددا ،هو أل ددذي
يو د ددلنا إلى ألعمق وأالسد ددباع أال د ددلية .بل ألنقد أال د دديل هو
ألذي يذهب ،بكل جرأءة وش د ددجاعة ،إلى أال د ددول وألمص د ددادر
ألبعيددة .وألمصد د د دددر ألوحيدد لثقافة أالفرأد هو ألثقافة ذأتها .لذأ
فيمكن أدأندده ألثقددافددة بدددل ثقددافددة أإلدأنددة ألتي أحترف ألك ددل
د ددناعتها وممارس د ددتها .لكن "أدأنة ألثقافة" ال يدل على ألخرول
من كونن ددا ك ددا ن ددات ثق ددافي ددة ،ب ددل ال ت دددل إال على عملي ددة إرأل ددة
ألتكلس عليها بغية دفعها إلى ألتجدد وألنمو وألتوسع .فالثقافة
ألمتروكة تميل شيائ فشيائ إلى ألتباطؤ وألركود وألكسل.
إن أسئلة قوة ألثقافة وضعفها ،كذل مر ألثقافة
نموهدا ،أو موت ألثقددافدة وخلودهددا...ألخ ال تنفصد د د ددل عن نظريددة
"أدأن ددة ألثق دداف ددة" ألتي أقترحن دداه ددا .وجميعن ددا يعتبر ألسد د د ددؤأل
ألمعهود:ما هو س ددبب أنهيار ألثقافة أالش ددترأكية وأردهار ألثقافة
ألرأس د د د دمداليدة ؟ سد د د ددؤأال مشد د د ددروعدا ويحتدال منا إلى ألتفاتة جدية
وتحرى خدداف وعميق .وأإلجددابددة أال كيدددة هي أن ألثقددافددة ألتي
تجدد نفس د د ددها دوما وباس د د ددتمرأر من خالل عدم ألس د د ددكوت على
أبس ددط وأتفه ألتفا دديل ألثقافية ،بل قل أن ألثقافة ألتي تدين
نفسها من خالل ألنقد ألذي ال يعرف هوأدة؛ هو ألسر في ذل .
إن أالهتمام باالمور ألتي ترفعت عنها ألثقافة ألعقلية وألمتعالية
ألتي تتعامل مع ألثقافة ألكبرى فقط ،أو ألتي تنتقي ما يبدو أنه
ألدأ م وألعالي...ألخ هو سبب أنحطاط وأنحسار أو موت ألثقافة
في ألنهاية .فاالقتصاد ألرأسمالي كدفرع من ألثقافة ألبروتستانتية
وألددنيدانية ،والنها تاس د د د دسد د د ددت على عدم ألرضد د د ددا ألمزمن كمبدأ
أسد د د دداسد د د ددي لسد د د دديرورتهدا ألتداريخيدة ،فدإنها نجحت أين فشد د د ددلت
ألعقليات ألتي ش د ددعرت بالتمامية ،وأإلش د ددترأكية وقعت في هذث
ألمطبددة ألكبرى؛ أإلحس د د د دا بددالندداجزة ألثقددافي ددة .إن ألثقدداف ددة
ألرأسدمالية هي ألتي أرتضت أن تدين نفسها من خالل أإل الح
ألمستدأم وأالستماع إلى أالنتقادأت ألدأخلية وألخارجية .ثم أن
ألنقددد ال يدددل إال على ألنقر بغيددة ألتفح وأالختبددار 12،ويدددل
أيضددا على رسددم ألحدود وألفرر وألغزل بغية ألفهم81.فمن رفض
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ألنق ددد فق ددد رفض ألفهم .ومن رفض ألفهم فق ددد ج بمد دد ألثق دداف ددة
ب
وكلس د د د دهددا .فلمدداذأ نخدداف من ألنقددد وأإلدأنددة ،إن كددان أالختبددار
وألتحديد هو ما يحتال إلية ألذكاء أإلنس دداني! فنحن بش ددر ،الننا
مح دددودين ونحت ددال إلى أالختب ددار .إنن ددا نؤك ددد أن لت دداثيم ألنق ددد
أ ددول ،ولن يكش ددفها إال بحثا جينيالوجيا ددارما ،لذأ فال مفر
من درأسدة مسدتقلة نفردها للمشكلة الحقا .الن ثقافة تاسست،
ثم أس د د د دسد د د ددت تدداثيم ألنقدد ،تحتددال ،بددورهددا إلى نقود مزدوجددة
ومكدثفة .الن أيضد د ددا ألنقد ليس تهديم بل هو وضد د ددع وتاس د د دديس
وبندداء ،وألكلمددة بددالالتينيددة  ponereتدددل على ألنقددد ،ومن هددذأ
ألفعدل يشد د د ددتق ألنعدت  positiveأي ألوضد د د ددع أو أإلثبدات [ .لذأ
نقول عن ألوضعية أنها أثباتية وليست سالبية مثل ألالهوت]،
فإن نقد ألعقل ألمحض لن يرفض ببس د دداطة  )..وينتق منه،
لن ينتقددث ،بدل بداالحرى أن يرسد د د ددم حدددود مداهيتده ألحداس د د د دمددة
وألخا د ددة" 81.إذأ بالنقد تتطور ألفكرة وتنمو ،بالنقد وألسد ددؤأل
تنمو ألثقددافددة وليس بددالرض د د د ددا وأإلنعددام .وأالنغالق على ألثقددافددة
ألمحلية ،على أس ددا أنها ألكاملة وألناجزة وألنهاية،ال يس دداهم
ألبتة في ألحرية ألفكرية ،بل بالمقارنة تتحدد قيم أالشد ددياء .إن
ألتمس د د د د بتمدامية ألثقافة يقهر ألحرية ألفكرية من أالسد د د ددا ،
81
وألحريددة ألثقددافيددة ال تدددل إال على أالنتمدداء ألنقدددي للثقددافددة.
ولنختتم أخيرأ ،بد ددالمالحظد ددات ألنيرة لحكيم أورب ددا ألحد ددالي،
 /1212؟)Jürgen Habermas
ألبروفيس ددور يورغين هابرما
 ،حيث يقول في كدتابه حول مسدتقبل ألطبيعة أإلنساني تحت
ألعنوأن ألمثير – Die Zukunft der menschlichen Natur
Auf dem weg zu einer liberalen Eugenik ? Frankfurt,

": .2001بكل أالحوأل ال يمكن لثقافة ما ،وفي وسد ددط مجتمع
مركب ،أن تفر نفس د ددها تجاث ثقافة أخرى إال حين تتمكن من
81
أقنداع أالجيال ألصد د د دداعدة ،ألتي يمكنها أن تقول "ال" دأ ما".
هددذث ألالءأت ألمتكررة هي سد د د ددر حيدداة وديمومددة ألثقددافددة مهمددا
كداندت ،حتى ألثقدافدات ألنص د د د ديدة منهدا .على أعتبار أن ألنفي هو
أإلثبات ألحقيقي وألتشييد ألدأ م للثقافة ألتنافسية ،أما أإلنعام
ألدأ م فهو عالمة ألعياء ألفكري ،داللة على تعب أبستمولوجي
وأترأكسيا ثقافية تحيل على ألعجز وألتقاعد .ف ب
هال أسسنا لتثمين
ألنقود ألثقدافيدة وتقديس ألال ألخالدة ! في تقديرنا ،ألمتوأضد د د ددع
وألمنفت  ،ف ددإن ره ددان ألثق دداف ددة ألجزأ ري ددة ،ألتي تع دداني مر
أإلنعامات وألنقد ألمتسد د د دداهل وألشد د د ددكلي ،هو ألتاسد د د دديس لنقد
ألثقدافدة من أجدل ضد د د ددخ ألدماء ألجديدة في عروقها ألقديمة .فال
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مفر من مسد د د دداءلدة ألثقافة دون خوف أو تجريم ،فالسد د د ددؤأل هو
ألدذي يدددحرل ألثقددافددة ألتي تميددل دومددا إلى ألثبددات وألركود .ومددا
ألدددعوة إلى "إلجددام ألثقددافددة" 81،إال مظهر من مظدداهر عقالنيددة
ألنجارة ألتي نود مس ددا لتها عن طريق مهمار ألنقد هذأ .لقد كان
أفالطون قديما يقول بان هناك من ألطلبة -ويقصد د د ددد أرسد د د ددطو
 111/111ق م)  Aristoteطبعد ددا ألد ددذي بد دددورث كررهد ددا مع
ت د د د دل د د د دم د د د دي د د د ددذي د د د دده ث د د د دي د د د ددوف د د د درأس د د د د د د د دط د د د دي د د د ددسthéophrastos
وكاليس ددثينيس 88- Kallisthenêsمن يحتال إلى لجام من ش دددة
جم ألفكر وتوثددب ألروح ،لكن هندداك من ألطلبددة من يحتددال
إلى مهمار ،لفرط ألكسددل وأالتكالية .ونحن ،في سددياق تحليلنا
وموضددوعنا ،نقول :هناك من ألثقافات من يحتال ،على سددبيل
أالستعارة فقط ،إلى لجام لنشاطها ألدؤوع وحركدتها ألحلزونية،
في حين أن هنداك من ألثقافات من يحتال إلى مهمار شد د د دداحذ،
لفرط كسد د ددلها وأنغالقها ودوريتها .وعلى كل وأحد منا أن يختار
نموذل ألثقافة ألذي يعتقدث مال ما.
إن كن ددا ،أعالث ،ق ددد تحد دداملن ددا على نمط ألثق دداف د دة
ألنداجزة ،فليس هدذأ كرهدا لده بقددر مدا إلحداح على مسد د د ددالة مهمة
مرتبطدة بمشد د د ددكلة "ألثقافة وألوحدة" أو "ألثقافة وألقدر" .فهل
قدر ٌ
ألثقافة ٌ
وأحد ال مفر منه ؟ أال يمكن أن تكون للثقافة ورة
أخرى مغايرة تماما لنموذل ألثقافة ألس د ددلفية ؟ هذأ هو ألمدخل
ألدذي يكشد د د ددف عن مددى ضد د د دديق ألرؤيدة ألتقليدديدة للثقدافدة .وما
ألدرأسددة ألمهمة ألتي قدمتها أالنثروبولوجية أالمريكية مارغريت
ميد ،إال نموذجا أوليا لتعدد ور وأنماط ألثقافة ألممكنة .فبما
أن ألثقددافددة متزمنددة ،أي مرتبددة بددالتدداريخ وألزمن ،فال مفر من
مالحظدة ثالثدة أنوأع مختلفدة حدد ألتنداقض؛ أي أن هنداك ثقافة
س ددلفية أو ماض ددوية ، Post figuratifوثقافة أندأد حاض ددرية Co
 ، figuratifوأخيرأ ثقدافدة أالبنداء ألمفتوحة على كل أالحتماالت
أو ألمجهولة ألنهاية  81.Pré figuratifولهذأ ،فإن حصددر ألثقافة
في نموذل ألس د ددلف ألناجز فقط ،لهو كب مامول أو قل يوتوبي
غير معقول وأقصا ي للتعدد ألوأقع في ألثقافات.
إن ألصدرأع ألثقافي ،لهو وجه من عدة أوجه للصرأع
بين أالجيددال ،أو للص د د د درأع بين ألفرد وألجمدداعددة .وهو د د د درأع
تاريخي طويل لن ينتهي .وألقيام بدرأس د ددة تاريخية نقدية لتطور
ألثقافة ألجزأ رية ،يس د ددم لنا ،بتبين مختلف أطوأر هذأ ألقلق
ألثقدافي ،ألددذي يدددل على أن هندداك حيويدة وحركيددة لم تتوقف،
بدل أالعتقاد ألمنتشر بان ألثقافة ألجزأ رية كانت والتزأل ثقافة
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هداد دة ووأحددة ومنسد د د ددجمدة أو أنس د د د ديدابيدة .مع ألعلم بان تاريخ
ألدجدزأ در ،مدند ددذ ألدقد ددديدم إلى أليوم ،قد ددد مر بمرأحد ددل وظروف
ومعطي ددات تفر ه ددذأ "ألقلق ألثق ددافي" أل ددذي نتح دددث عن دده.
فلماذأ ألتاكيد على ألهدوء وألخطية وألتجانس ؟ على ألرغم من
أن هنداك حروع وغزوأت وهجرأت سد د د دداهمدت في ظداهرة ألتغير
ألثقددافي ! ممددا يدددل على وجود عدددة نمدداذل ثقددافيددة متنددافس د د د ددة؛
فهناك ثقافة ألسدلف ألتي تريد ألسدديطرة ،وهناك ثقافة ألحاضددر
ألمعولمددة ألتي ال يمكن كبحهددا ،كم ددا أن هن دداك ميالد لثق دداف ددة
ألشد د د ددباع ألمفتوحة ألتي ال يمكن أن نتنكر لها .لذأ فال مفر من
ألتدداكيددد على أن مسد د د ددتقبددل ألثقددافددة عمومددا ،وألثقددافددة ألجزأ ريددة
مفتوح على مج دداهي ددل من ألص د د د دع ددب ألتنبؤ به ددا ب ددالسد د د ددهول ددة
ألمعتقددة 81،ومن ألص د د د دعدب ألوثوق بدانهدا ثقافة تكرير ألتجربة
ألقديمة.
ونحن في ه ددذأ ألعصد د د ددر ألمعولم ،من ألورأء ومن
أالمدام وفي ألوسد د د ددط ،ال يمكن ألبتة أن نوأ د د د ددل ألتفكير وكان
ش د د دديائ لم يحص د د ددل .وكان ألعالم الرأل على حاله .لقد حص د د ددلت
أش د ددياء كدثيرة وكدثيرة ،لدرجة يص د ددعب معها أسد د ددتيعابها وفهمها
وأدرأك مدلولها من طرف إنسددان وأحد ،ولو كان عالما وحكيما
موسد د د ددوعيددا .ومن ثمددة فددإندده يمكن ألقول بددان مقولددة ألموروث
ألثقددافي مقولددة متقددادمددة لدددرجددة كبيرة ،جعلددت ألبعض يش د د د د
أ ددال في ددالحيتها أإلجرأ ية .على أعتبار أن عصد درنا هو عص ددر
"حكم ألشددباع" ألذي يشددكل ألبديل ألمتطرف لحكم ألشدديور
ألتقليددي .لدذأ فداالنتقال من نمط ثقافي سد د د ددلفي إلى نمط ثقافي
خلفي ،يستدعي أالنتباث إلى ألتغيرأت ألجذرية ألتي ستطرأ على
تفدا د د د دديل ألعالقات ألتجايلية .فهل الرأل أالباء يعتقدون فعال
أن لهم ٌ
خلف يرث معتقدأتهم أالسد د دداسد د ددية ؟ وهل فعال ما يزأل
أالبناء يسلمون بان من مهامهم حمل ألموروث ألسلفي "ألثقيل
وألمزعج" ؟ إنها أسئلة جديرة بالبحث ،وليست رلة أستشكالية
عددابرة ال معنى لهددا أو قددل أسد د د ددئلددة تهتكيددة هدددميددة .ألحقيقددة أن
منا د د د ددري ألثقافة ألتقدمية وألتربية ألمسد د د ددتقبلية يعترفون بان
ألعالقددات ألجيليددة لم تبق على حدداله ددا ،بددل طرأ عليهددا تب دددل
جذري ينبئ بالخطر وألفوضى أالجتماعيين ،إن وأ لنا تجاهل
هذث ألمسد د د ددتحدثات ألثقافية .يجيب أحد هؤالء ألمسد د د ددتقبليين
قا ال" :على ألكبار أليوم أن يعتبروأ ماضد دديهم بالذأت شد دديائ غير
قددابددل للنقددل  )...بهددذأ ألمعنى ،علينددا أن نعترف بددان ليس لنددا
ذرية وبان ليس الوالدنا أباء" 81.طبعا ،فالمقص د د ددود بهذث ألهوة
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بين ألجيلين ألمتجد دداورين – أالبد دداء وأالبند دداء -هو وجود هوة
ثقدافيدة حدادة ال ينكرهدا إال معداندد سد د د دداب في ألمثداليدات ألبعيدة
تداريخيدا .لدذأ فدإنندا نقترح إعدادة قرأءة مقولدة "ألموروث ألثقافي"
أنطالقا من ألبحوث أالجتماعية وأالنثروبولوجية ألموضد ددوعية،
وأخرأجها من ألمنار ألفولكلوري ألمتسام منهجيا.
هددذأ ،وتبقى مس د د د ددالددة ألتفرقددة بين ألثقددافددة كمفهوم
وألثقافة كممارس ددة ،مس ددالة قابلة للبحث ش ددريطة أن نض ددع في
أالذهد ددان أن ألدمدفدهددوم هددو "تدجددريد ددد ألدتدجددريد ددد" ألدمدندتددزع مددن
ألممدارسد د د ددات ألعينيدة .لدذأ فهندداك عالقددة جددليددة وتعقيددديدة بين
ألنظر وألفعل؛ "فالممارسددة تولد ألمفاهيم ألتي تولد ممارسددات
الحقدا" .وقددد كددان ألفيلسد د د ددوف أال لمدداني كدانط يعتقددد بددان هندداك
عقال "عمليددا خددالص د د د ددا" ،فيدده تتم ألتقدداطعددات بين ألممددارس د د د ددة
أالخدالقديد ددة وألدمدفد دداهيم ألنظريد ددة ألمجردة ألمرتبطد ددة بنظريد ددة
ألمعرفة .ولعل ألمسد ددالة أال كدثر جوهرية هنا ،هي ألكشد ددف عن
مجمدل ألحركات ألحلزونية ألتي تكون بين ألنظر وألعمل ،على
أسد د د ددا أن تدداثر أالفكددار في أالفعددال وتدداثير أالفعددال في أالفكددار
ليس سد ددهميا متبادال ،بقدر ما هو ش د ددبيه بحركة دورية تطورية،
إذ أن أالفعددال تنمى أالفكددار في نفس أللحظددة ألتي تطور فيهددا
تلد د أالفك ددار أفع ددالن ددا .ل ددذأ ف ددإن ألتمييز ألح دداد بين ألموجود
ألسد د ددلوكي) وألمامول ألثقافي) ليس تميزأ محنكا ،بقدر ما هو
تددبسد د د د ديددط م دع ديد ددب .إن ألدم دثد ددال وأقددع وألددوأقددع م دثد ددال ،وأي
تدفدريدق découpageمدتدطدرف بديدندهدمد ددا ،أي بدين ألكد ددا نêtre
[ ]sienوأل د ددوأج د ددب أن يد د دك د ددون =Sollen[ le devoir- être
بداال لمانية ] يؤدي إلى أرمة فكرية وحضد د د ددارية خطيرة 82،تظهر
في أالمل ألزأ دف وألتشاؤم ألمميت .وكالهما تطرف مذموم.

من ثقافة الإدانة اإىل اإدانة الثقافة :حنو نظرية فلسفية جديدة للثقايف.
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:الملخص
، كاهم اعالم الفكر االجتماعي المعاصر،في هذا المقال حاولنا ان نتحدث عن التربية والسوسيولوجيا عند إيميل دوركايم
، الناا في عالةة جدلية بين التنيير الفلسفي كنزعة فردية،حيث تعتبر التربية عنده من المقومات االساسية لقيام اي مجتمع وتطوره
 لاذا ةام، ليكون دوركايم من بين االوائل الذين حاولوا إعطاء التربية صبغة اجتماعية،والواةع االجتماعي ونيمه والممارسة العملية
، ولتوضيح هذا ةمنا بضبط بعض المفاهيم والتصورات المفتاحية،بنقد الدراسات التربوية السابقة سواءا كانت دينية او فلسفية
 لنجد، ثم تحدثنا عن مكانة التربية ضمن السوسيولوجيا الدوركايمية وفق نيرة ابستيمولوجية،وبالتحديد التربية والسوسيولوجيا
. بحيث ال يعطي ةيمة لما هو فردي إال في إطار ما هو اجتماعي،بان التربية عند دوركايم لاا اصول واهداف سوسيولوجية
. التربية، اإلبستيمولوجيا، الفلسفة، السوسيولوجيا:الكلمات المفتاحية
Résumé :
Dans cet article, nous essayons d’étudier l’éducation et la sociologie chez Emil Durkheim en tant que
l’un des pionniers de la pensée sociologique contemporaine. Pour Durkhei, l’éducation est considérée comme
étant un principe de base dans la construction et l’évolution de n’importe quelle société car elle est en relation
dialectique entre la théorisation philosophique entant qu’un conflit individuel et la réalité sociale et ses systèmes
ainsi que les pratiques réelles. De ce fait, il est désormais l’un des premiers qui ont tenté d’attribuer à
l’éducation une touche et un aspect social puisqu’il a critiqué les études précédentes de l’éducation que ce soit
d’un point de vue de la religion ou de celui de la philosophie.
Afin d’éclairer cet aspect, nous précisons quelques notions et perceptions clefs à savoir l’éducation et la
sociologie, puis nous abordons la place de l’éducation dans la sociologie de Durkheim d’un point de vue
épistémologique pour conclure à la fin que l’éducation chez Durkheim a des origines et des objectifs
sociologiques puisqu’elle ne donne aucune valeur à ce qu’est individuel sauf dans un cadre sociologique.

Les mots clé : la sociologie, la philosophie, l’épistémologie, l’éducation
Abstract :
In this article we have tried to talk about education and sociology at the Emile Durkheim as the most
important flags of contemporary social thought, where education is considered him to be the pillars of the
establishment of any society and its development, because it is in a dialectical relationship between
philosophical speculation individual a tendency, social reality and regulations and practice, to be Durkheim
among the first who tried to give education a social nature, that's the criticism of previous educational studies,
whether they religious or philosophical, and to explain why we adjust some of the concepts and perceptions
keyed specifically education, sociology, and then we talked about the status of education within sociology of
Durkheim according look epistemological, because we find that education when Durkheim her assets and
sociological goals so as not to give value to what is an individual, but in the context of what is social.

Key words: sociology, education, epistemology, philosophy.
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مقدمة:
تعد التربية من المقومات االساسية لالمم التي تسعى
لالستمرار والتطور والرةي ،وهي بحكم طبيعتاا في غاية
التعقيد بسبب عالةاتاا غير المتناهية بغيرها من المنيومات
االجتماعية وعمق التداخالت بين عناصرها الرئيسية من معلم
ومتعلم وبرامج مناجية وخبرات تربوية مقصودة او عفوية .كما
يثير موضوع التربية في الفكر المعاصر إشكاالت نيرية
وتطبيقية متعددة بعضاا يرتبط باسئلة المعرفة العلمية
والتنيير الفلسفي في الحقل التربوي ،وخاصة في العصر
الحديث ،وك ثير مناا يتصل بنوعية واهداف الممارسة
التربوية ،وةد كانت طبيعة العالةة بين فلسفة التربية كإطار
عقالني والمجتمع كوسط تتجسد فيه هذه العقالنية ،إشكالية
كبرى احتلت حيزا كبيرا من اهتمام الك ثير من الباحثين
وعلماء االجتماع التربية ،بادف وتحسين طبيعة الفرد
والمجتمع وتوطيد العالةة بيناما ،ومن بين المفكرين الذين
كان لام دورا هاما في هذا المجال الفرنسي ايميل دوركايم
الذي احدث ثورة وتغييرا في طبيعة الفكر التربوي ،ناةال إياه
من المجال الفلسفي العقالني النيري الفردي إلى المجال
الواةعي السوسيولوجي ،ومن خالل هذا نتساءل :ما حقيقة
التربية والسوسيولوجيا؟ وما هي المكانة التي تحتلها التربية
في الفكر السوسيولوجي عند دوركايم؟
في محاولتنا اإلجابة على هذه المشكلة تصورنا
خطة من مبحثين ،اعتمادا على اهم مصدر يخدم الموضوع
عند دوركايم ،وهو التربية والمجتمع ،حيث بدانا في المبحث
االول :بضبط تصورات ومفاهيم اساسية من اجل توضيح
منحى الدراسة ،النه ال يمكن الحديث عن التربية
والسوسويولوجيا دون ان نعرف معنى كل مناما ،مع توضيح
خصائص وموضوع علم االجتماع وبالتحديد عند "إميل
دوركايم".
اما في المبحث الثاني :فحاولنا فيه ان نلمس لب
الموضوع ،وهو مكانة التربية ضمن السوسيولوجيا عند
دوركايم ،حيث بدانا بنيرته اإلبستيمولوجية للفكر التربوي
القديم واالسس التي بني عليه من وجاة نيره ،وبعدها وضحنا
حقيقة التربية والمكانة التي تحتلاا في الدراسات االجتماعية
عنده ،واخيرا خاتمة ،كعصارة للبحث تبين اهم النتائج التي
مجلة العلوم االجتماعية
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خلصت إلياا ،مع اإلشارة إلى ان الدراسة التي ةدماا دوركايم
ةد الةت الك ثير من النقد من طرف المعاصرين.
وهدفي في إطار تخصص اإلبستيمولوجيا وتاريخ
العلوم من هذه الدراسة هو الوةوف على تاريخ الفكر
اإلبستيمولوجي عند علماء االجتماع من اجل معرفة حقيقة
التربية والسوسيولوجيا ،الن تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح
اخطائه كما يقول الفرنسي "غاستون باشالر".
اوالـ التربية والسوسيولوجيا من حيث
المفهوم والطبيعة
اـ مفهوم التربية:
من الناحية اللغوية جاء في لسان العرب ان
التربية من الفعل ربا ،وربا الشيء اي زاد ونما واربيته اي
نميته ،ومن رب ويرب اي اصلح ورعى ،ومنه فالتربية هي
عملية النمو والزيادة والرعاية.1
اما اصطالحا :فإن للتربية معان مختلفة باختالف
االنساق المعرفية والمنطلقات الفكرية ،حيث نجد انه من
بين التعاريف الواردة ،اناا العملية التي عن طريقاا نقوم
بتنمية جوانب الشخصية اإلنسانية في جميع مستوياتاا.2
كما تعرف باناا عملية تفاعل وتكيف بين الفرد
والبيئة المحيطة ،بكل ما فياا من عناصر ما دية او معنوية،
بادف بناء شخصيته اإلنسانية المتكاملة في كل جوانباا
وبصورة متوازنة.3
والتربية ةديما عند الفالسفة عبارة عن علم وفن ،فاي
علم في االساس ،وفن في االداء والوظيفة ،علم يادف إلى
تكوين الشخصية القويمة ،وإلى إةامة عالةة جيدة بين هذه
الشخصية والمجتمع الذي تنتمي إليه ،وفن يرمي إلى صقل
الشخصية ،وبلورتاا.
ومن بين التعاريف نجد تعريف افالطون ":اناا
إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وما يمكن من
الكمال" ،والتربية بحكم طبيعتاا تتجه إلى إجراءات عملية
تنفيذية ةائمة على اسس نيرية  ،حيث ان المربي اشبه
بمقاول بناء ،النه يبني بشرا ،وفيلسوف التربية هو الماندس
الذي يرسم ويخطط بناءا على حاجة المجتمع ،و ما على
المربي إال االلتزام باذا ا ,ذالك و ينفذ عن طريق العمل
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التربوي ،وإذا ةلنا ان التربية هي عملية تنفيذية فال يمكن ان
تخرج عن اإلطار االجتماعي ،ال،ها تستمد ثقافتاا من المجتمع
4
وتصنع الغايات التي يطمح إليه المجتمع.
ويؤكد الفيلسوف االنجليزي برتراند راسل Bertrand
 ":)1781 1782( Russelان التربية من شاناا ان تكون
مواطنين صالحين لاا شكالن مختلفان ،وحسبما تكون
موجاة لدعم او للقضاء على النيام القائم".5
اما من الناحية اإلسالمية فالتربية هي عملية روحية
اخالةية تربط اإلنسان بخالقه وتاذب خلقه وتربيه على
الكمال والسمو ،او هي نشاط هادف يسعى إلى تحقيق النمو
المتكامل والمتوازن للفرد.6
ومنه نقول ان التربية هي عملية نمو الكائن البشري
ليصل إلى درجة الكمال الممكن جسميا وعقليا وروحيا وخلقيا
ودينيا.
ب ـ مفهوم السوسيولوجيا :من الناحية اللغوية:
سوسيولوجا تركيب من الالتينية واليونانية ،إال ان هذين
الشقين يصفان ببراعة ما يادف غلى إحرازه العلم الجديد،
ف Logieتعني الدراسة على مستوى عال من التخصص،
و Socioتشير إلى المجتمع ،وهكذا فإن شقي علم االجتماع
يعنيان ":دراسة المجتمع على مستوى عال من التعميم
والتجريد".8
ويعرفه اوغست كونت
( )1758 1877كما ورد في ك تاب اسس وموضوعات علم
االجتماع ل"محمد احمد بيومي " :لكننا مازلنا في حاجة إلى
فيزياء اخرى واخيرة هي الفيزياء االجتماعية ليك تمل نيام
معرفتنا بالطبيعة ،واةصد الفيزياء االجتماعية ،إناا العلم
الذي يدرس اليواهر االجتماعية بطريقة موضوعية بنفس
الروح التي ينير باا إلى ظواهر الفلك او الفيزياء او الكيمياء او
الفيزيولوجيا ،اي تخضع اليواهر االجتماعية لقوانين ثابتة".7
Comte

Auguste

كما يعرفه جونسون ":انه العم الذي يتناول
بالدراسة الجماعات االجتماعية ،من حيث صور ونماذج
تنييماا الداخلي والعمليات التي تميل غلى استمرار او تغيير
7
هذه الصورة التنييمية والعالةات بين الجماعات".
يرجع السبق في إنشاء علم االجتماع إلى العالمة
ابن خلدون ( ،)1416 1332وةد سماه علم العمران
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البشري ،وةد سبق في ذلك الفرنسي "اوجست كونت الذي
يعتبر االوربيون اول مؤسس له  ،وةد سماه بالفيزياء
االجتماعية ،وثم عاد وسماه بالسوسيولوجيا ()Sociologie
اي علم االجتماع ،ويعتبر البحث في طبيعة اليواهر
االجتماعية وتحديد خصائصاا النوعية من اهم موضوعات
الدراسة االجتماعية ،ويرجع الفضل في تحديد صفاتاا على
الفرنسي إميل دوركايم ،من خال ل ك تابه ةواعد المناج في علم
االجتماع ،حيث اكد انه علم مستقل ةائم بذاته ومتميز عن
العلوم االخرى ،11ومادام موضوع بحثنا حول سوسيولوجيا
عند دوركايم سنقف عناا باختصار.
يعتبر اميل دوركايم من مؤسسي علم االجتماع وهو
بنائي وظيفي ،حيث اكد ان اليواهر االجتماعية ةابلة للدراسة
العلمية بطرق استقرائية بنائية ،ويقصد بذلك ان اليواهر
االجتماعية يجب ان تعالج كما تعالج اليواهر الطبيعية
وتستطيع ان تقدم نفساا للمالحية ،حيث يقول دوركايم":
ماما يكن من شيء فإن اليواهر االجتماعية اشياء ،ويجب ان
تدرس على اناا اشياء" ،11وهذا الموةف اتخذه انطالةا من نقد
افكار سابقيه في دراساتام السوسويولوجية سواء كان استاذه
"اوغست كونت" او "سبنسر" التي امتازت دراساتام بكوناا
كليه وتستعمل معان غامضة ليست لاا صلة بالوةائع الحسية
التجريبية االجتماعية  ،وييار ذلك في ةول دوركايم ردا على
سبنسر " :انه ماما تياهر هذا الفيلسوف بانه سلك مسلك
التجريبيين فإنه يبدو انه لم يستخدم اليواهر التي ت التي
يعج باا علم االجتماع ،وإنما استخدماا كامثلة يستشاد باا
على المعاني التي كان يحللاا".12
ومن هذا انصب اهتمامه بالبني اي باليواهر
الجزئية وبعالةاتاا الوظيفية التي تقوم باا والمرتبطة بحاجيات
المجتمع ،لاذا ةام دوركايم بتحديد موضوع السوسيولوجيا
فيما يلي:
 1التصورات الجماعية :حيث ان الياهر االجتماعية
تتكون من هذه التصورات التي ما هي إال تعبير عن صدى
وسيطرة الجماعة ،كاساليب التفكير ،والشعور والسلوكات.
 . 2النيم االجتماعية :التي ما هي إال مجموعة من
القواعد التي تضبط السلوك لتحقيق هدف اجتماعي،
والتصورات السابقة تستمر وتتوارث وتدون في النيم
اإلجتماعيىة السائدة ،ولاذا فعلم االجتماع هو علم النيم.
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 3االشكال االجتماعية :ومعناه ان دوركايم لم يغفل
الجانب المادي المورفولوجي للمجتمع ،الن التصورات والنيم
انعكاس للشكل االجتماعي كحجم السكان وك ثافته 13.ومنه
فالدراسة العلمية عند دوركايم تقوم على جملة من النيم
االجتماعية المتساندة وظيفيا ،والمتشكلة من مجموعة من
البني واالنساق الفرعية كل يؤدي وظيفة معينة ،واي خلل في
احدها يؤثر في استقرار وتوازن المجتمع.
ومن خالل ما سبق نجد ان دوركايم يقسم علم
االجتماع إلى ثالثة اةسام رئيسية:
 1المورفولوجيا االجتماعية :ويشكل الجانب المادي
الخارجي للمجتمع ،كاالرض والسكان والنيم الناتجة وعن
تفاعل السكان مع البيئة الجغرافية والتنييم االجتماعي.
 2الفيزيولوجيا االجتماعية :ويتكون من وظائ ف
النيم االجتماعية المختلفة التي تدخل في تكوين واستمرار
حياة المجتمع كالدين واالخالق وغيرها ،ولاذا فاو يشتمل
على العديد من العلوم الخاصة وذلك راجع إلى تعدد اليواهر
االجتماعية ،كعلم االجتماع الديني ،علم االجتماع
القانوني...الخ.
 3علم االجتماع العام :ياتم بدراسة الصفات المشتركة
التي تميز الياهرة االجتماعية والقوانين العامة التي تخضع
لاا ،ومناهج البحث المناسبة للكشف عن حقيقتاا ،وهذا
العلم هو الذي يربط بين المورفولوجيا االجتماعية
والفيزيولوجيا االجتماعية ،ويضع االسس الضرورية التي يجب
14
إتباعاا في دراسة كل ميدان اجتماعي.
وةد تميزت الدراسات العلمية لليواهر االجتماعية
بخصائص علمية ،باعتبار اناا خاضعة لمبدا لحتمية ،فاي
لست تابعة لشعور الفرد بقدر ما هي خارجية إجتماعيىة تفرض
على الفرد ،وةد وضح طريقة دراسته في ك تابه " ةواعد لمناج
في علم االجتماع هذه الطريقة العلمية ،حيث لخصاا في
ةوله ":يجب انتدرس الياهر االجتماعية كما لو كانت اشياء"،
وهذا فيه استبعاد للرؤية الفلسفية النيرية ،وتاكيد الطبيعة
الحسية الخارجية للياهر االجتماعية القابلة للمالحية
والتجريب وتتصف بالموضوعية.15
كما ادخل فكرة الضمير الجمعي الذي هو جملة
المعتقدات والشاعر العامة ،والذي يعتبر الموجه العام في
المجتمع ،لكن في حقيقة االمر ان هذه التمثالت االجتماعية
مجلة العلوم االجتماعية
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والمشاعر العامة ال يمكن للمجتمع ان يكوناا من فرا ،،إال إذا
اعتمد على وسائل ممناجة ،ومن بين هده الوسائل التربية،
والتي اعطى لاا دوركايم اهمية كبرى في دراساته
السوسويولوجية ،من هذا يمكن التساؤل :ما حقيقة التربية
عند دروكايم؟ وما مكانتاا ودورها في نيامه السوسيولوجي؟
ثانياـ مكانة التربية ضمن السوسيولوجيا عند
دوركايم
إن اي دراسة جديدة ال مكن لاا ان تؤسس من
فرا ،،بل انطالةا من وجود ركائز سابقة تقليدية كمنطلقات
للتفكير ،وهذا ما نجده ةائما على مستوى علم االجتماع
الدوركايمي ،وكذا المجال التربوي ،ومعنى ذلك ان تاسيسه
لنيرة االجتماعية في التربة كان على اساس إبستيمولوجي،
وييار ذلك في موةفه النقدي من االفكار والنيريات التربوية
السابقة ،وهذا بين فيما يلي:
اـ اميل دوركايم والدراسة االبستيمولوجية للتربية
التقليدية :لقد كانت التربية عند الفالسفة القدامى ذو طابع
فلسفي يمتاز بالشمولية ،بحيث تشير إلى جملة التاثيرات التي
تمارساا الطبيعة او البشر في ملكاتنا العقلية وإرادتنا ،كما
نجدها عند البعض امثال الفيلسوف االنجليزي "جون
ستيوارت مل" ،لاا طابعا نفعيا اي اناا على حد تعبيره ":كل
آ
ما نفعله بانفسنا ،وكل ما يحمله االخرون من اجلنا ،بادف
االةتراب من تحقيق كمالنا الخاص بطبيعتنا".
كما ان التربية عند "إيمانويل كانط"
 Kantهدفاا تحقيق صورة الكمال الممكن عند الفرد
اإلنساني ،اي تنمية القوى الداخلية في اإلنسان ،بحيث ان
اإلنسان يصبح مثل المالك ويتصرف وفق إرادته الخيرة،
باإلضافة إلى تنمية الملكات المعرفية في عالةاتاا مع بعضاا
البعض ،من اجل االرتقاء باإلنسان إلى درجة اإلنسانية
والتجرد من النزعات الطبيعية الغريزية .5والمتصفح لما ورد
في التامالت الكانطية حول التربية يك تشف ان اهتمام
"كانط" بالمسائل التربوية كان اهتماما حقيقيا ،وةد عبر عن
ذلك في الك ثير من الفقرات ،حيث ةال صراحة ":ان ثمة
صراحة اك تشافان انانيان يحق لنا ان نعتبرهما اصعب
االك تشافات وماا فن سياسة البشر ،وفن تربيتام ،ومع ذلك
الزلنا نجادل في هذه االفكار المطلقة".16
Emmanuel
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لكن وجاة النير "دوركايم" للتربية تختلف عما سبق
آ
ذكره ،بحيث ال يمكننا ان نجمع في ان واحد بين عدة اشياء
متناةضة ،كالقوانين ،والنيم ،واشكال الحكم،
والمناخ...الخ ،وفي هذا يقول دوركايم ":ان تاثير االشياء في
الناس يختلف عن تاثير الناس في بعضام العض بدرجة
كبيرة...،كما يختلف عن تاثير الراشدين في الصغار".18
كما ان النيرة الكانطية بالنسبة لدوركايم ال يمكن
تحقيقاا واةعيا ،الن الفرد ليس كائنا عقالنيا محضا ،بقدر ما
له رغبات واهداف يسعى إلى تحقيقاا ،وان الغاية القصوى
للسلوك والتربية ليس تحقيق الكمال المطلق ،وفي هذا
الصدد يقول دوركايم" :إذا كان تحقيق الكمال ضروري بصورة
ما ،فإن ذلك غير ممكن على المستوى الواةعي ،إذ يتناةض
ذلك مع ةانون اخر للسلوك اإلنساني ...بل يجب تحقيق نوعا
من التوازن بيناا وبين الوسط المحيط بنا ،فنح ال نعيش من
اجل التفكير فقط.17"...
والجلي انه ما دامت التربية التقليدية تركز على النزعة
الفردية ،وتنطلق من مسلمة وجود تربية مثالية كاملة تناسب
كل البشر دون تمييز بينام اي إنسانية شمولية ،إال ان هذا
التعريف حسب "دوركايم" ال يعبر عن ماهية وحقيقة التربية،
الن التربية عنده في حقيقتاا نسبة متغيرة ،من مجتمع إلى
آ
اخر وداخل المجتمع الواحد عبر فترات زمنية مختلفة ،وفي
هذا يقول ":عندما نستلام التاريخ ال نجد ما يعزز مقومات
وجود هذه الفرضية ،الن التربية تتغير بتغير الزان
والمكان" ،17.وكمثال على ذلك :ان هدف التربية الرومانية
القديمة هو تحويل االطفال إلى رجال وتنمية الحماسة في
نفوسام ،اما في العصر الحديث فاصبحت ادبية علمية
بالدرجة االولى.
لكن مادامت التصورات التقليدية للتربية ،ةائمة
على خصوصيات اساسية كالفردية ،الحرية ،المثالية
والمطلقية ،وهي الخصوصيات التي رفضاا دوركايم ،فما هي
حقيقة التربية التي نادى باا؟
ب ـ خصائص التربية وحقيقتها عند دوركايم :إن
حقيقة التربية عند دوركايم تتجلى في الخصائص التالية:
1ـ النسبية :يؤكد دوركايم ان لكل مجتمع نيامه
آ
التربوي الخاص ،الذي يختلف من مجتمع الخر باختالف
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اليروف واالزمنة ،بحيث ان هذا النيام التربوي يفرض على
االفراد فرضا عبر ةوة ال يمكن صدها ،حيث يقول دوركايم":
لكل مجتمع في الواةع ،وفي كل لحية ما من مستويات تطوره
21
نياما تربويا ،يفرض نفسه على الفراد عبر ةوة ال تقاوم".
2ـ اال لزامية ـ الحتمية ـ :اي انه ال مجال للحرية في
التربية ،فالوالدين ال يمكن لاما ان يصنعا من اوالدهم
النماذج التي يريدوناا ،الن هناك ظروفا خارجية اجتماعية
توجه سلوكات االفراد كما تشاء ،اي هناك تطبيع اجتماعي،
ولو حاول اي فرد التصدي لاذه اليروف االجتماعية ،فإن
ذلك سينعكس سلبا على حياة اطفالنا ،النام خرجوا على
الشروط الطبيعية االجتماعية ،وبالتالي عدم ةدرتام مستقبال
على التكيف مع اةرانام الذين طبعوا على التربية االجتماعية،
وفي هذا يقول دروكايم ":انه في كل لحية من الزمن يوجد
نموذج منيم للتربية ال يمكن استبعاده دون مجاباات ةوية
تترتب علياا نتائج ةاسية".21
3ـ الصفة االجتماعية الواقعية :إن التربية عند
دروكايم ال تتحدد على مستوى االفراد كما هو عند القدامى ،بل
تتحدد على مستوى المجتمع من خالل االفكار والعادات
السائدة فيه ،فالفرد موجه بواسطة العادات والتقاليد التي ال
يمكن له ان يغيرها بمحض إرادته ،إال إذا ةام بدراستاا ومعرفة
طبيعتاا وشروط وجودها عن طريق االنصراف إلى التعلم و
المالحية ،شانه شان الفيزيائي الذي يخضع ظواهره إلى
المالحية ،وفي هذا يقول ":ان التربية هي نتاج للحياة
المشتركة ،وتعبير عن الضرورات االساسية للحياة االجتماعية
ومحصلة لنشاط االجيال السابقة بالدرجة االولى" ،22فمثال
عند دراسة تطور االنيمة نالحظ اناا ةد ارتبطت بتطور
الدين ،واالنيمة السياسية ،وكذا العلوم والصناعة...الخ ،وان
محاولة اإلةرار بفصل هذه العوامل عن التربية يؤدي إلى
صعوبة اإلدراك والفام.
4ـ النظام التربوي واحد ومتعدد :إن اي حقيقة
تربويه ال يمكن الكشف عناا إال من خالل الوةوف على تطورها
التاريخي ،والعوامل الحتمية المتحكمة في تطورها،
فباستقرائه نجد ان النيام التربوي االجتماعي متعدد ،وييار
ذلك :من خالل وجود اختالف في طبيعة التربية في المجتمع
الواحد ،ويرجع ذلك إلى اختالف الثقافة وتباين الطبقات
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االجتماعية داخله بين عدة شرائح ،فمثال تربية النبالء ليست
كالعامة وليست ك تربية رجال الدين ،وباذا ال يمكن اإلةرار
بوجود تجانس مطلق بين االفراد تبعا للسجل الوراثي الذي
وصفه دوركايم بالغامض ،كما ان التنوع ييار كلما ازداد
المجتمع تطورا بحيث تتجلى التخصصات ،وفي المقابل
التربية المتجانسة والواحدة تيار في المجتمعات االولى،
حيث يقول" :من اجل العثور على تربية متجانسة عادلة على
نحو كامل ،يجب علينا ان نعود إلى مجتمعات ما ةبل
التاريخ ،والتي ال يوجد فياا اي تجانس او اختالف".23
لكن الحقيقة عند دوركايم انه رغم التنوع الثقافي
بين هذه الفائت داخل المجتمع الواحد ،إال ان ذلك ال يمنع
من وجود مبادئ مشتركة وواحدة ينطلقون مناا ،النه رغم
االختالف إال انه يوجد دين مشترك للجميع او عناصر ثقافية
دينية واحدة من حيث الجوهر للجميع ،وفي هذا يقول ":ال
يوجد شعب دون نسق واحد من االفكار والمشاعر
والممارسات ،تقوم التربية بتكريساا لدى االطفال كافة دون
تمييز يتعلق بتنوع الفائت االجتماعية التي ينتمون إلياا"،.24
اي ان وجود اختالف في الطبقات والتربية التي ياخذوناا ،إال
انه وراء التربية التي ياخذوناا غاية عامة تيار في تكريس
االفكار العامة المشتركة داخل الوعي تشكيل اسس مشاعرنا
القومية والوطنية
وفي سياق ذي صلة فإن محور العملية التربوية هو
تكوين صورة مثالية لإلنسان ،ال بالمفاوم االفالطوني ،حيث
تتصف بالوحدة والتنوع ،وهذه المسؤولية تقع على عاتق
المجتمع التي يحققاا من خالل التربية ،وان استمرار المجتمع
مرتبط بوجود حد ادنى من التجانس بين افراده الذي تعمل
التربية على تعزيزه ،حيث يقول ":وبالتالي فالتربية تعزز هذا
التجانس وتكرسه ،وتسعى ةبل كل شيء إلى تكريس عناصر
التشابه االساسية في نفوس االطفال ،وهو التجانس الذي
تقتضيه طبيعة الحياة االجتماعية" ،25.ولكن رغم ذلك
فالتنوع ضروري لحدوث التعاون ،وعلى التربية ان تقوم بتعزيز
هو مثال ذلك :ان تقسيم العمل ادى إلى ظاور فروق فردية،
ومامة التربية في هذه الحالة هو تعزيز االفكار والمشاعر
المشتركة بين االفراد وتكرس في الوةت ذاته التنوع الموجود
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والخاص بالك فاءات المانية ،وفي حال تاديد المجتمع
سياسيا تقوم التربية بتعزيز الروح القومية والوطنية.
وفي االخير نجد ان التربية عند دوركايم وسيلة
اساسية في خدمة المجتمع ،الناا تعمل على تايئة االفراد وفقا
للشروط االساسية التي تكون في خدمة واستمرار المجتمع ،و
اي خروج على هذه الشروط يعد حالة مرضية ،وفي هذا يعرفاا
باناا":هي الفعل التي تمارسه االجيال الراشدة على االجيال
التي لم ترشد بعد من اجل الحياة االجتماعية ،وهي تعمل
على خلق مجموعة من الحاالت الجسدية والعقلية
واالخالقية عند الطفل وتنميتها ،وهي الحاالت التي يتطلبها
المجتمع بوصفه كال متكامال والتي يقتضيها الوسط
االجتماعي الخاص الذي يعيشه الطفل".26
وخالصة لما سبق نجد بان التربية عند دوركايم
تتصف بعدة خصائص مناا اناا واحدة ومتنوعة ،وإلزامية،
ونسبية متغيرة زمكانية  ،واهم خاصية تتميز باا هي :اناا
اجتماعية وصدى لما هو اجتماعي ،ومن هذا اعطى دروكايم
للتربية اهمية ومكانة في ظل سوسيولوجته ،ومن هذا
نتساءل :ما هي التجليات التي من خاللاا اثبت دروكايم مكانة
التربية في دراساته الوسويولوجية؟
ج ـ مكانة التربية في سوسيولوجية دوركايم :إن
الحقيقة التي ال يمكن زعزعتاا هو ان اإلنسان كائن اجتماعي
بطبعه ،وهذا راجع إلى طبيعته اإلنسانية الناةصة ،ومن يخرج
على الدائرة االجتماعية على حد تعبير "ارسطو" ،إما ان يكون
وحشا او إلاا ،إال ان لإلنسان خصائص ذاتية تميزه عن غيره،
كالقدرات الذهنية والجسمية ،وفي نفس الوةت جانبا
اجتماعيا يتجلى في نسق االفكار والمشاعر والمعتقدات
والعادات التي ياخذها من جماعته ،وهو ما يشكله ككائن
اجتماعي.ن والتربية السوسيولوجية لاا عدة اهداف مناا:
1ـ الهدف االبداعي :ييار في هيكلة وبناء كائنا
اجتماعيا جديدا ،وفق ما يستمده من سلطة لاا طابع القدسية
من المجتمع بحيث يشعر الفرد بخضوعه إلياا مما يجعله فردا
ةادرا على مواكبة الحياة االخالةية واالجتماعية للمجتمع،
وبالتالي فالقدرات والك فاءات التي يمتلكاا الفرد ال يمكناا ان
تنتقل عبر العوامل الوراثية .حسب اعتقاد البعض تخلق لنا
إنسانا جاهزا وفطريا ،بل هي موكلة للتربية التي تقوم بتحويلاا
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ونقلاا عبر االجيال ،ليتم اك تساباا بشكل الإرادي وعفوي،
تحت تاثير اليروف والمؤثرات الخارجية االجتماعية ،ولكي
يحدث ذلك يجب ان تكون القدرات من طبيعة اخالةية ،الناا
تقتضي من الفرد التضحية والحرمان ،ومنه فالادف االساسي
كا يقول دوركايم" :هو خلق كائن جديد هو الكائن
االجتماعي".28
وهذه الخاصية اإلبداعية للتربية خاصة باإلنسان ال
غيره ،الن التربية الحيوانية تسمى ترويض بحيث تنمي الغرائز
وال تعد لحياة جديدة ،وتتجلى من خالل تطوير القدرات
الفردية ،واالنتقال بالفرد من حدود الذاتية إلى الطابع
االجتماعي تحت تاثير المنافسة االجتماعية.
2ـ الهدف االنفعالي و الفاعلي :بمعنى اناا مستجيبة
ليروف الحياة االجتماعية وضروراتاا ،حيث ان الثقافة ال
تصبح ضرورية إال إذا اعلناا المجتمع وفرضاا على افراده
انطالةا من الحاجة إلياا ،وكان هذا الراي ال يختلف عن ما هو
موجود عند الفالسفة البراغماتيين ،امثال :جون ديوي ووليام
جيمس ،الن المعرفة عندهم ذات طابع عملي نفعي ،حيث ان
وضعية المجتمع هي التي تفرض عليه نمط معين من التربية،
فمثال :ال حاجة للتفكير النقدي إذا كان المجتمع متجانسا
وبسيطا ،كما انه ال حاجة للتربية الجسدية مادام المجتمع
يكرس في الوعي الجمعي النزعة إلى التقشف.
ولاذا فطبيعة التربية الموجاة لالفراد يحددها
المجتمع وفقا لحاجاته ،اي اناا إكراه ممارس من المجتمع على
االفراد ،لكن هذا اإلكراه هو ميل وخضوع واستسالم من طرف
االفراد انفسام لضرورات اجتماعية ،ومن هذا الخضوع
االجتماعي يك تسب الفرد إنسانيته.
كما ان فاعلية التربية تيار في كوناا تحاول خلق
انسجام بين الفرد والمجتمع ،بحيث ال تقف ابدا امام عبقرية
الفرد بل تسعى إلى تنميته اجتماعيا ،وإذا اصطدمت
الواجبات االجتماعية بعواطف الفرد ،فإنه ك ثرا ما يتغاضى عن
مشاعره ويخضع للمثل االجتماعية العليا ،واما إذا خرج عن
ةيم المجتمع فإنه يتعرض للعقاب 7،بحيث يقول دوركايم":
إن هذين المفاومين الفرد والمجتمع يتداخالن ويرتبطان،
فالفرد الذي يريده المجتمع ،بحث عن ذاته ،والفعل الذي
يمارسه المجتمع على الفرد عن طريق لتربية ال يادف ابدا إلى
مجلة العلوم االجتماعية
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إفساد الفرد او إلحاق الضرر به ،بل على العكس من ذلك
تماما إنما يسعى إلى تحقيق نموه وازدهاره ورةيه االجتماعي،
وان يجعل منه إنسانا حقا".27
من هذا ةام دوركايم بنقد النيريات السابقة في
المجال التربوي التي تؤكد ان مستقبل اإلنسان محدد مسبقا
من خالل العوامل الوراثية واالستعدادات الفطرية ،وال يمكن
على حد تعبيرهم ان تكون التربية ةادرة على تدمير وتغيير
تلك االستعدادات ،ومن جاة اخرى ال يمكناا ان تنطلق من
فرا ،بل من ما هو موجود فطريا ،ولو اعترفنا فإنه ال يبقى
للتربية مجال واحد تشتغل عليه.
لكن تلك االستعدادات االولية عدا الغريزة نيام
آ
من الفاعليات المحددة التي تتكرر اليا وباستمرار دون تغير
عند دوركايم تمتاز بالمرونة والتموج ال الصالبة ،كما يسمح لاا
باالنتقال من جيل الخر ،بحيث يمكن تشكيلاا وصقلاا
وتغييرها وتوضيحاا في صيغ مختلفة حسب طبيعة المجتمع،
بعدما كانت غير متباينة ومتعينة عند والدته ،وفي هذا يؤكد
دوركايم ان وظيفة التربية تكمن في إيجاد ذلك التباين
وتعزيزه.
والجلي حسب دوركايم ان للفعل التربوي تاثير على
االفراد حيث يشباه بالتنويم المغناطيسي ،هذا الخير الذي
يكون فيه المنوم في حالة سلبية يفقد فياا حريته وإرادته،
واما المنوم الطبيب فاو موجه ،امر عن طريق طاةته
اإليحائية ويستعمل لاجة نافذة ترغم المنوم على الخضوع،
وهو نفس م ا نجده عند المربي والطفل ،فالطفل يكون في
حالة سلبية ،الن إرادته مشلولة ،فيكون على حد تعبير
دوركايم ":مايء لعملية تقليد عفوية وشاملة" ،27كما ان
خضوع الطفل إلى المكانة التي يحتلاا المعلمون بالنسبة
لتالميذهم الناتجة على تفوةام العلمي.
3ـ الهدف التاريخي :يؤكد دوركايم ان االنيمة التربوية
رغم راهنيتاا وارتباطاا بيروفاا البيئية ،إال ان لاا ماضي
تشكلت من خالله ،الن المدارس كنيم تربوية تعبر عن روح
العصر ،لاا جذورها التاريخية الزمكانية التي نشات من
خاللاا ،اي ان لاا ةاعدة تنطلق مناا حتى لو كانت مخالفة لما
هو موجود في المجتمع الجديد ،الن المستقبل ال يمكن ان
ينشا من فرا ،،وفي هذا يقول دوركايم" :من اجل ندرك
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االتجاه الحالي للتعليم التربية الواةعية يجب ان ال نتوةف
عند حدود واةعه المعاصر ،بل يجب ان نعود إلى المرحلة
التي ولدت فياا هذه النزعة.31"...
والحقيقة عند دروركايم انه ال يمكن ان ندرك حقيقة
التربية وان نحقق اهدافاا إذا لم ترتبط بالتعليم وتاريخه ،وال
يمكن الفصل بيناما ،حيث يقول ":انه في كل مرحلة تاريخية
كانت العقائد التربوية مرهونة بواةع التعليم ،وهي في الوةت
نفسه تعكسه من جاة وتوجاه من جاة اخرى ،وبمعيار ما
تمارس هذه العقائد من تاثير فعال فإناا تسام في تحديد
النيام التعليمي وتوجااته ،فالثقافة التربوية ترتكز على اساس
تاريخي" .ولاذا ان معرفة حقيقة تاريخ التربية والتعليم يساعد
في تحديد الغايات التي تسعى إلياا التربية في كل مرحلة
تاريخية اجتماعية".
4ـ الهدف السوسيولوجي :إن إميل دوركايم عندما
يتحدث عن التربية فإنه يتحدث عناا بوصفه عالم اجتماع،
حيث يقول ":إنني انير إلى التربية في واةع االمر بوصفاا
ظاهرة اجتماعية بالدرجة االولى ،ولاا ارتباط بالبيداغوجيا
وعلم االجتماع".
ومن خالل هذا وةف دوركايم موقف الناقد من علم
النفس ليحدد الحدود التي يقف عندها هذا العلم ،الن الفكرة
التي سادت عند بعض الفالسفة امثال :كانط ،وسنسر...،
وغيرهم ،ان التربية هي نتاج لعلم النفس ،حيث تنادي
التربية عند هؤالء بما يلي:
 1االحادية والنموذجية :بمعنى انه ال توجد تعدد في
انماط التربية ،بل ما هو موجود هو تربية نموذجية واحدة
تناسب جميع االفراد دون استثناء رغم تمايزهم في ظروفام
االجتماعية...الخ.
1ـ االسس القبلية :اي ان المربي عندهم ليس له ما
يضيفه للفرد في مرحلة من مراحل تكوينه مادامت القدرات
فطرية ةبلية ،اما دوره فيقتصر على حماية هذه الخصائص
الفطرية الفردية من الضعف واالنحراف.
لكن من وجاة نير دوركايم ان تلك االسس السابقة
غير مقبولة ،الن الواةع التاريخي يؤكد بان هذا التصورات
التربوية غير ةابلة للتطبيق ،والتاريخ يشاد بان ذلك لم
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يحققه اي مجتمع .وهذا راجع لتمايزها واختالفاا في طبيعة
اطرها وظروفاا ،اي ان التربية تعبر عن وضع اجتماعي
معين ،حيث يقول دوركايم":ان التربية تتغير بتغير الطبقات
االجتماعية".31
ورغم ان التربية تاخذ بعين االعتبار الك فاءات
الفردية إال ان ذلك ال يكون تبعا الهداف ذاتية خاصة بل من
اجل المجتمع بادف تحقيق إستمراريته واحتياجاته ،ومن
مياهر ذلك تقسيم العمل بين افراده عبر القنوات التربوية،
وباذا فالتنوع الموجود في التربية يكون من اجل المجتمع
وبواسطته ،ومن هذا يقول دوركايم ":ماما تكن اهمية االنماط
التربوية الخاصة....،فإناا ليست كافية بذاتاا ،وهي اينما
كانت فإناا ال تتباين إحداها عن االخرى ،وذلك الناا ال ترتكز
على اساس اجتماعي مشترك" .32ومنه فإن علم النفس ال
يمكنه ان يلبي حاجيات المربي في تحقيق غاياته ،ماما تطور
وبلغ من نضج ،الن المامة توكل إلى علم االجتماع.
وييار الجانب االجتماعي للتربية فيما يسمى
بالتربية االجتماعية المشتركة ،حيث ان رغم وجود اختالف
في الطبقات االجتماعية بين االطفال ،إال ان هناك تربية
اجتماعية مشتركة تمنح لام دون تمييز بين الفائت ،وهي التي
تشكل حسبه التربية الحقيقية ،وكمثال على ذلك :ان هناك
تربية مشتركة لجميع الرومانيين تتجلى في كل االنيمة القائمة
في المدن ،رغم وجود طبقة من االشراف والعامة ،وان التغير
آ
الموجود في التربية من نجتمع الخر يرجع إلى تغير حاجات
االفراد بسبب تغير الشروط االجتماعية ،إال انه يبقى محافظ
على الروح الجمعية.
ومن هذا المنطلق يؤكد دوركايم ":يمكن لنموذجنا
التربوي ان يجد تفسيرا له في ضوء البيئة االجتماعية
القائمة...فالمجتمع لم يحدد انموذج اإلنسان وفقا لالنموذج
الذي يسعى المربي لتحقيقه فحسب ،بل هو الذي يسعى
المجتمع غلى بناء ذلك االنموذج ويحققه وفقا الحتياجاته
المتنامية" ،33وبالتالي :فاإلنسان الذي يجب على التربية ان
تحققه هو اإلنسان ال كما صنعته لنا الطبيعة بل اإلنسان على
نحو ما يريده المجتمع ان يكون.
ومن خالل ماسبق نقول ان االنموذج التربوي هو
الذي يريد المجتمع ان يطبعه فينا ،وهو الصورة التي تعكس
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الخصائص المتنوعة للمجتمع المعني .ومن هنا نؤكد ان علم
االجتماع وحده وليس علم النفس له عالةته بالبيداغوجيا من
يساعد المربين في تحقيق اهدافام وبالتحديد عندما يربط
تلك الغاية باليروف االجتماعية ،حيث يقول دوركايم ":يجب
ان يتجاوز علم النفس التنافس مع علم االجتماع ،وذلك الن
غايات التربية ذات طبيعة اجتماعية ،والن الوسائل المتوخاة
لتحقيق ذلك يجب ان تكون ذات طابع اجتماعي".34
بحيث ال توجد مؤسسة تربوية واحدة إال وتحمل
خصوصيات المجتمع ،كما ان إدراك ماهية المؤسسة التربوية
هي مسؤولية علم االجتماع ،باعتباره علم المؤسسات
االجتماعية ،الذي يعتمد على الدولة كايئة سياسية مكملة
لالسرة في العملية التربوية ،حيث تعمل على وضع المدارس
سواءا كانت خاصة لتنمية القدرات المبدعة مع مراةبتاا ،النه
ال توجد مدرسة تستطيع ان تعلن لنفساا الحق في تبني تربية
معادية للحياة االجتماعية ،وباذا فالدولة في خدمة االطفال
وتقوم بتسايل العملية التربوية ومحاربة العنف بكل
اشكاله،حيث يقول دوركايم":ومادامت التربية وظيفة
اجتماعية فإن الدولة ال يمكن ان تكون غير معنية باا".35
كما ان معرفة المجتمع يسال علينا معرفة ما يحدث
داخل المؤسسات التربوية ،ومنه فالمناهج التربوية التي
تصا ،ليست مامة علم النفس ،بقدر ما هي مسؤولية تتجلى
في إطار الحياة االجتماعية ال الفردية ،فمثال المناهج التي ظار
في عصر الناضة لم تكن من نتاج علم النفس ،بل كانت
نتيجة للتغيرات العميقة التي شادتاا البيئة االجتماعية
االوربية في تلك المرحلة ،حيث يقول":إن للتربية خصوصية
مشتركة واحدة في كل مكان تتمثل في ان الغايات التي تسعى
إلى تحقيقاا والوسائل التي توظفاا مرهونتان إلى حد كبير
بالضرورات االجتماعية ،والتي تتمثل في افكار ومشاعر
جمعية".36
ومن هذا فإن المادة االساسية التي يشتغل علياا
المربي هي المجتمع ،النه من خالله يك تشف المبادئ
االساسية التي يجب ان تقوم علياا تربيته ،اما علم النفس فاو
مجرد موجه للطرق الخاصة لتربية الطفل وتلقينه المبادئ
االجتماعية ،وباذا على حد تعبير دوركايم ":ليست هناك ثقافة
اك ثر اهمية بالنسبة للمربي من الثقافة السوسيولوجية....،
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وليس امامنا سوى علم االجتماع الذي يمكنه ان يضع في
ايدينا المفاتيح المناسبة الخاصة باإلشكالية التربوية ،ويقدم
لنا المعطيات الضرورية االفكار الموجاة ".38
من هذا نستخلص ان العالةة بين التربية وعلم
االجتماع كالعالةة بين االثر والمؤثر بحيث ان التربية تنطلق
من المجتمع وتسعى لتحقيق غايته ،فاما وجاان لعملة
واحدة ال يمكن ان نفصل بيناما.
ومنه نخلص إلى ان دوركايم هو اول عالم اجتماع
فرنسي تنبه بحس سوسيولوجي نقدي كبير إلى طبيعة العالةة
بين التربية والنيام االجتماعي ،ومن ثمة وصف الياهرة
التربوية بمثل ما وصف به الياهرة السويولوجية عموما،
واعتبرها واةعة اجتماعية مستقلة عن وعي االفراد ،وبالتالي
ةابلة للدراسة العلمية الموضوعية ،بل يمكن القول ان
المشروع السوسيولوجي الدوركايمي في عمقه مشروع تربوي.
خاتمـ ـ ـ ـة :مما سبق نستخلص ان للتربية دور كبير في
تطوير الفرد والمجتمع وتوطيد العالةة بيناما بحيث ان الفرد
يساهم في خدمة المجتمع واستمراره وحمايته ،وهذا ال يكون
إال إذا ةامت التربية بالدور السوسويولوجي الموكل إلياا بعد
عملية فام جيد للفرد عموما والمجتمع على وجه اخص ،وهنا
يجب على المربي ان يعتمد على عالم االجتماع ليرشده إلى
الطريق القويم .وان مامة النيام التربوي هو خلق التجانس
والتكامل عن طريق غرس التربية للقيم والمعايير االجتماعية
مما يخلق التضامن االجتماعي.
كما ان المشروع الذي يريد ان يؤسسه ايميل
دوركايم ،وهو تاسيس علم االجتماع كعلم ةائم بذاته يادف
إل كشف القواعد التي تخضع لاا التطورات المجتمع ،فنجد
لاذا االهتمام صدى في اعماله :ةواعد المناج السوسويولوجي،
واالنتحار والتربية ،وكان يادف من وراء دراساته إلى االبتعاد
عن التصورات الفلسفية العقيمة من اجل تاسيس علما
موضوعيا ،بحيث يسلط الضوء عليه لحل مشاكل المجتمع
عن طريق تحسين العالةات بين الفرد والمجتمع ،ولاذا اولى
عناية كبرى بالمشاكل التربوية ،إذ ان التربية تلعب دورا
اساسيا في اندماج الفرد والمجتمع ،وهذا ما يفسر لنا ان
دوركايم ةد كان واةعي ماتم باموم مجتمعه وبمشاكله،
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وخاصة االضطرابات االجتماعية المتولدة عن الطور
التكنولوجي ولتصنيع.
ويعد دوركايم اال ك ثر تاثيرا ببرنامجه واتجاهه
اإلصالحي اإلنساني ،حيث يحدد موةفه من لتربية على انه
شيء اجتماعي ،تضع الطفل في وضع مباشر مع مجتمع
محدد ،ولاذا فاو يدعو إلى االهتمام بالنيام والتخطيط
التربوي ولكن في ضوء التخطيط الشامل للمجتمع.
ولكن رغم ذلك ما ةدمه دوركايم مكن اعمال في
المجال التربوي االجتماعي إال ان الدراسات التي ةدما ةد الةت
الك ثير من االنتقادات من طرف المعاصرين ،وبالتحديد في
إنكاره لشخصية الفرد وجعله دمية في يد المجتمع يخضع
الرائه القسرية ،كما ان هذه النيرة إلى التربية او المرتبطة بما
هو سوسيولوجي ومكاني متغير في إنكار لوجود االنبياء
والرسل وال العبقريات ،وباذا فاي نيرة مادية محضة ،وهذا
ما نجده في الدراسات الحدسانية الدينية التي اسساا الفرنسي
"هنري برغسون" تبعا لنقد هذه االنساق المغلقة واالجتماعية،
وتاسيس للتربية واالخالق المفتوحة القائمة على اساس فردي
متغير ،وييار ذلك في الك ثير من ك تبه وعلى راساا ك تاب
التطور لخالق ومنبعا االخالق والدين.
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:ملخص
لسانية لدراسة خطاب الحياة اليومية الروتينية الرتيبة؛ في مواقف التفاعل-تهدف الورقة البحثية إلى تقديم مقاربة سوسيو
 وتحديد المفاهيم المحورية في الدراسة من تحليل الخطاب إلى التحليل، من خال تبيان اهمية دراسة الخطاب اليومي،الوجاهي اليومي
 وخطاب الحياة اليومية؛ ثم تبيان بعض المدخل النظرية المالئمة لتحليل خطاب الحياة اليومية؛ وسيتم تقديم،النقدي للخطاب
ثالث مداخل هي النظرية اإلثنوميتودولوجية لمؤسسها "هارولد كارفينكل" واثنوغرافية التواصل "ديل هايمز" وتاويل الحياة اليومية
"كالفن شراج"؛ ثم يتم التطرق للمقاربة المنهجية في تحليل خطاب الحياة اليومية من المنهج إلى كيفية جمع واختيار البيانات؛ او
. وكيفية ك تابتها وتنظيمها بما يخدم الهدف من البحث،نصوص التحليل
 خطاب الحياة اليومية، اللغة، الحياة اليومية، التحليل النقدي للخطاب، الخطاب:الكلمات المفتاحية
Résumé :
L'objectif de l'étude est de présenter une approche sociolinguistique pour l'étude du discoure quotidienne,
afin de démontrer l'importance d'étudier le discours quotidien, On 'identifier les concepts qui sont: l'analyse du
discours, l'analyse critique du discours, et discours de la vie quotidienne; Puis On démontré Les déférentes
approches théoriques appliqués à l'analyse du discours de la vie quotidienne ; On a Choisi: la théorie
éthnométologique de son fondateur H.Garfinkel, la communication éthnographique de Dell Haymes et
l'interprétation de la vie quotidienne de C.Schrag; Puis on démontre.

Comment collecter et choisir les textes

d'analyse, et comment les organiser pour servir la recherche.

Mots-clés: discoure, analyse critique du discoure, vie quotidienne, langue, discoure quotidiennes
Abstract :
The aim of this paper is to present a sociolinguistic approach to study the daily discourse; so we are going
to identify the basic concepts in the study, which are discourse analysis, critical analysis of discourse and daily
life discourse. Then we show the suitable theoretical approaches for the analysis of the daily life discourse which
are the ethnomatological theory; its founder H. Garfinkel, and the Ethnography Of Speaking of Dell aymes and
the interpretation of everyday life of C. Schrag. So we present how to collect and choose Curpus, and give method
to write and organize them to serve the purpose of research.

Keywords: discourse, critical analysis of discourse, everyday life, language, daily discourse
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مقدمة
ً
واحدا من المفاهيم العابرة
يعتبر مفهوم الخطاب
للتخصص ات في العلوم االجتماعي ة واإلنسانية؛ من العلوم
السياسي ة إلى اإلعالم واإلتص ال ،واالداب ،واللسانيات ،وعلم
االجتماع؛ حيث تطور المفهوم بتطور مختلف علوم اللغة وظهر
إلى جانبه مفهوم "تحليل الخطاب" الذي كان يهتم بالتحليل
الشكلي للخطاب ،وفي نهاية الستينات وبداية السبعينات من
القرن الماضي ازدهرت ابحاثه وتركزت في بدايتها حول تحليل
المحادثة باعتبارها إحدى اشكال الخطاب ،اين كان لعلماء
االجتماع السبق في ذلك إذ انكب الباحثون
اإلثنوميتودولوجيون على دراسة المحادثة والتفاعل الوجاهي
الشفهي؛ وإن كانت بداية ذلك مع علماء النظرية التفاعلية
الرمزية من مثل "ايرفنج غوفمان" "هارفي ساكس" و"ايرون
سيكوريل"؛ إلى جانب العلماء الللسانيين ممن ساهموا في
إغناء هذا الحقل البحثي البيني؛ وقد اتجه الباحثين إلى
الدراسات الميكروسوسيولوجية –التفاعل الوجاهي -في تلك
الفترة بعد ،ان فشلت النظريات الكبرى بمناهجها -التي حاكت
فيها مناهج العلوم الطبيعية -في دراسة المشكالت االجتماعية.
إذا ازدهرت الدراسات الميكروسوسيولوجية في ظل ما
يسمى بالنظريات التاويلية؛ التي وجدت في التاسيس لمناهج
حال ا ً
خاصة بها بعيد عن مناهج العلوم الطبيعية ً
مثال لدراسة
الظاهرة االجتماعية ،لذلك كانت العودة إلحياء المناهج
التاويلية االستنباطية التاملية الكيفية ،وتعتبر النظرية
الظاهراتية السباقة في ذلك ،وسارت على منوالها فيما بعد
النظرية اإلثنوميتودولوجية –خاصة مع العلماء ذوي التوجه
اللغوي -اين كان التاسيس لمناهج خاصة بدراسة التفاعل
الوجاهي الشفهي في الحياة اليومية ،ومن ثمة كانت بداية
دراسة الحديث اليومي او كما يسمى خطاب الحياة اليومية.
هذا وقد تكاثرت االبحاث في مجال تحليل الخطاب
والقت اهتمام كبير؛ لكن ظهور التحليل النقدي للخطاب اعطى
منحى اخر له لتركيزه على السياق االجتماعي إلنتاج الخطاب
وتداوله؛ ومختلف سياقات التاويل الستعمال اللغة ،خاصة
في وسائل اإلعالم وتركيزه على مواطن السلطة والهيمنة في
الخطاب ،سواء كان الخطاب ناتج عن ذوات فردية او مؤسسات
او ميادين علمية ،كالخطاب السياسي ،والخطاب التربوي،
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والخطاب الديني؛ والهدف االساسي للتحليل النقدي –اي النقد
بمعنى النقد الذي جاءت به مدرسة فرنك فورت -للخطاب هو
التفكيك والتاويل لمختلف الخطابات ُالم َنتجة.
وفي نفس المضمار يمكن إخضاع خطاب الحياة
اليومية لنفس المنطق من التحليل والتفكيك والتاويل في
مختلف سياقات االستعمال المجتمعي للغة بما فيها خطاب
الجسد والصورة ،اين يمكن الكشف عن مواطن الهيمنة
والسيطرة للخطاب الرسمي المؤسساتي ،لما له من دور في
تشكيل خطاب الحياة اليومية.
ومن الممكن ان يتساءل القارئ عن اهمية دراسة
خطاب الحياة اليومية؟ وقد ينظر إليه البعض بنوع من
االستخفاف واالستهانة؛ لكن اإلجابة على هذا السؤال ستكون
بسؤال مماثل -على سبيل المثال -لماذا خطاب الكراهية
والحقد والتطرف في الحياة اليومية بين البشر؟ ولتوضيح اك ثر
يمكن إعطاء مثال بما يحدث من حقد وتنازع؛ نشا بين طلبة
النظام الجامعي الكالسيكي والنظام الجديد ل م د ،اليس مرده
خطاب مؤسسي رسمي؛ خطاب إصالحي لم يؤسس لالنتقال
سليم من نظام لنظام اخر؛ من دون ا ن يقع الغبن على فئة
معينة وتتحمل اخفقات سياسة إصالحية معينة ،من هنا يمكن
اك تشاف اهمية تحليل خطاب الحياة اليومية تحليل نقدي،
وعليه كيف يمكن للباحث الخوض في بحث ميداني سواء من
حيث النظرية او المنهج او جمع البيانات االولية من ميدان
الدراسة؟ خاصة وان صعوبة دراسة خطاب الحياة اليومية
تكمن في الال لفة التي تنشا بين الباحث ومجتمع البحث؛
صعوبة مالحظة ما هو مالوف وتمييزه على انه جدير بالدراسة؛
والتي تخلق صعوبة تحييد مؤشرات الظاهرة ،كما تتجلى
صعوبة العمل الميداني في كيفية تسجيل وتوثيق البيانات
الشفهية من حيث طريقة التسجيل والتوثيق بحيث يعود إليها
الباحث كلما استلزم االمر.
وتوجد العديد من الدراسات السابقة في الموضوع لكن
يمكن ذكر نموذجين قريبين االولى للباحث "احمد زايد" في
دراسته "خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري" 1التي
وظف فيها الباحث المنهج التاويلي ومنهج تحليل المضمون –
تحليل المحتوى -وبالنسبة الدوات جمع البيانات استخدم
"صحيفة تسجيل المواقف" اين يقوم ُالمخبر بتسجيل الموقف
كما حدث بلغة الحياة اليومية مع تسجيل عدد االشخاص
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المشاركين فيه وتاريخه من دون علم المبحوثين بذلك .اما
الدراسة الثانية فهي للباحثة الجزائرية "خولة طالب اإلبراهيمي"
في مقال منشور "احنا اوالد دزاير انتاع الصح" 2وهو مالحظات
حول خطاب الحياة اليومية لشباب باب الوادي في العاصمة
الجزائرية ،بالنسبة لإلجراءات المنهجية التي اتبعتها فقد
اعتمدت الباحثة على تسجيالت إذاعية للشبان من خالل حصة
ل لقناة االذاعية الثالثة" Sans Pitié :دون شفقة" التي انتجها
"محمد علي عاللو" في  12افريل  1991باإلضافة إلى التسجيل
المباشر لمجموعة من الشباب في إحدى السهرات ايام حضر
التجول في دكان في العاصمة ولم تذكر الباحثة المنهج المعتمد
في دراستها ،اما المقاربة الحالية فتحاول تقديم منهج التحليل
النقدي للخطاب كمنهج بديل عن المنهج تحليل المضمون
والمنهج التاويلي ،وبالنسبة لجمع البيانات تقترح التسجيل
الصوتي للمحادثات كما ذهبت إلى ذلك الباحثة "خولة
اإلبراهيمي" ،ذلك ان استعمال صحيفة تسجيل الموقف تعتمد
على مدى قدرة الباحث على التسجيل ،بينما استخدام المسجل
يسمح للباحث بإعادة تدوين النصوص ،ومعاودة االستماع
إليها كلما استدعت الحاجة.
وعليه تنطلق إشكالية الورقة البحثية الحالية من
فرضية اساسية مفادها ان خطاب الحياة اليومية ما هو إال
انعكاس لمختلف الخطابات المتداولة في المجتمع في الوقت
الحاضر او لخطابات سابقة؛ فهو كالنهر الذي تصب فيه
الجداول من مختلف المشارب ،يحمل ترسبات الماضي
والحاضر؛ ما يجعله حقل غني وجدير بالدراسة؛ لذلك تهدف
الدراسة الحالية إلى تقديم مقاربة سوسيو-لسانية لدراسة
خطاب الحياة اليومية من حيث النظرية والمنهج؛ من خالل:
تحديد المفاهيم المحورية من تحليل الخطاب إلى التحليل
النقدي للخطاب ،وخطاب الحياة اليومية؛ ثم تبيان بعض
المداخل النظرية المناسبة لدراسته وقد تم التركيز على مداخل
نظرية هي النظرية اإلثنوميتودولوجية واثنوغرافية التواصل
وتاويل الحياة اليومية؛ ثم المقاربة المنهجية في تحليل خطاب
الحياة اليومية من المنهج إلى كيفية جمع واختيار وتسجيل
وك تابة البيانات ،او نصوص التحلي؛ اما عن المنهج الذي اعتمد
في الورقة البحثية الحالية فهو المنهج الوصفي.
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اوال :مدخل مفاهيمي
.1

من تحليل الخطاب الى التحليل النقدي

للخطاب
مفهوم الخطاب معروف في الثقافة العربية التقليدية
كما هو معروف في الثقافة الغربية لكن اول من استعمله
بالمفهوم الحالي الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو" ثم ذاع
وانتشر بعده في مختلف التخصصات للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،وقدم له العديد من التعريفات كل حسب ميدان
استعماله إذ يقول في ك تابه حفريات المعرفة ":اعتقد انني
ضاعفت واك ثرت من معانيه فهو احيانا يعني الميدان العام
لمجموع العبارات ،واحيانا اخرى مجموعة متميزة من
العبارات ،واحيانا ثالثة ،ممارسة لها قواعدها ،تدل داللة
وصف على عدد معين من العبارات وتشير إليها ،الم اجعل
لفظ الخطاب الذي كان من المفروض ان يقوم بدور الحد او
الغطاء للفظ العبارة ،يتغير بحسب تغييري لوجه التحليل
ولمواطن تطبيقه" 3فهو يشير إلى ان مفهوم الخطاب َي َت َغير
ِب َت َغ ُير موطن االستعمال فقد يعني مجموعة العبارات التي تم
إنتاجها وتداولها في حقل ما وفي فترة زمنية معينة ،كما قد نعني
به ركام من العبارات؛ وفيما يلي يتم تقديم مفهوم الخطاب،
وتحليل الخطاب ،ثم التحليل النقدي للخطاب بحسب ما
يخدم هدف الدراسة.
ا .مفهوم الخطاب
على المستوى اللغوي :إذا رجعنا إلى "انسيكلوبيديا
انفير ساليس" فإننا نجد ان كلمة خطاب " "Discoursفي اصلها
الالتيني ""Discurrereلم يكن لها اي عالقة مباشرة باللغة ،إذ
كانت تعني "الجري هنا وهناك" .ولم تاخذ " "Discoursمعنى
الخطاب إال في اخر العهد الالتيني ،حيث اخذت تدل على
الحديث والمقابلة قبل ان تحيل إلى كل تشكيل للفكر شفويا
او مك توبا؛ 4يتضح ان الخطاب في اولى استعماالته في اللغة
الالتينية يدل على المحادثة التي تتم بشكل مباشر ،بين
االشخاص ،اي تفاعل مباشرً ،
وجها لوجه ،وبمعنى الكالم.
وفي "لسان العرب الخطاب" ،يدل الخطاب على
مراجعة الكالم ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا وهما
َ ٌ
واختطب يخط ٌب
يتخاطبان .وخطب الخاطب على المنبر
ْ
ً
الخطبةِ ...وخط َب ْت المراة خطبة بالكسر
خطابة .واسم الكالمِ :
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واخت َط َب فيها ...وذهب ابو إسحاق إلى ان ٌ
َ
الخطبة عند العرب:
الكالم المنثور ُالم َس َج ْع ،ونحوه ...والخطبة مثل الرسالة التي
5
لها اول واخر.
نالحظ ان معنى الخطاب في اللغة العربية ،هو المعنى
ذاته الذي كان يحمله في بداية ظهوره في اللغة الالتينية،
ويمكن استنتاج وجود شكلين من الخطاب ،الشفوي مثلما
ُ
الخطبة باعتبارها كالم ٌتطلب به البنت لزواج ،والخطاب
ذك ر ِ
الك تابي؛ مثلما ُذكر الرسالة .كما نالحظ ان مفهوم الخطاب في
اللغة العربية اوسع منه في اللغة االجنبية.
ويعرفه "توين فون داك" احد الرواد البارزين للتحليل
النقدي للخطاب على انه ظاهرة اجتماعية متعددة االبعاد ،وهو
في نفس الوقت شيء لغوي (لفظي ونحوي) تتابع كلمات او
جمل ذات معنى ،وحدث/فعل (مثل تاكيد او تهديد) ،وشكل
للتفاعل االجتماعي (مثل محادثة) وممارسة اجتماعية (مثل
المحاضرة) ،وتمثيل عقلي (معنى او نموذج عقلي او راي او
معرفة) ،وحدث او نشاط تفاعلي او اتصالي (مثل مناظرة
برلمانية) ومنتج ثقافي (مثل الروايات المتلفزة) او حتى سلع
اقتصادية تباع وتشترى (مثل رواية) 6.على ما ذهب إليه صاحب
التعريف الخطاب ظاهرة اجتماعية يمكن دراستها بإخضاعها
للتفكيك والتحليل ثم النقد ،ومن خالل االمثلة الواردة في
التعريف؛ نفهم ان الخطاب يمكن ان يكون صادر عن افراد
احداث تواصلية مثل خطاب الحياة اليومية موضوع الورقة
البحثية ،او خطاب رسمي صادر عن مؤسسات كالخطاب
السياسي ،او الخطاب التربوي ،او الخطاب الديني.
ب .التحليل النقدي للخطاب
حسب معجم "المصطلحات المفاتيح لتحليل
الخطاب" "لدومنيك مانغو" :موضوع تحليل الخطاب "إنما
ينبغي ان يكون نظ ًرا في اليات التلفظ التي تربط تنظيما ً
نصيا
معين؛ وباعتباره ً
ً
محددا بموقع اجتماعي ّ
فنا من فنون دراسة
الخطاب فإنه يمكنه ان يهتم بنفس الك تابات التي تتناولها
اللسانيات االجتماعية وتحليل المحادثة؛ فدراسة خطاب عيادة
ّ
طبية مثال يجب على الدارسين ان ياخذوا بعين االعتبار قواعد
الحوار (موضوع تحليل المحادثة) والتنوعات اللغوية التي هي
موضوع اللسانيات االجتماعية ،وطرق الحجاج التي هي
7
موضوع البالغة..إلخ.
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ومن المستحسن اعتبار تحليل الخطاب التخصص
الذي بدل ان ُي ِقدم على التحليل اللغوي للنص في ذاته او على
التحليل السوسيولوجي او النفساني لمحتواه يسعى إلى مفصلة
تلفظه مع موقع اجتماعي بعينه وهكذا يجد تحليل الخطاب
نفسه حيال انواع الخطابات الموجودة في الفضاءات
االجتماعية المختلفة من مثل :المقهى المدرسة المحل
التجاري 8.لكن ظهور التحليل النقدي للخطاب جعل من
اهداف هذا المنهج النقد والكشف عن مواطن السلطة والهيمنة
االجتماعية من خالل توظيف اللغة.
ويعرف "توين فان ديك" في "ك تابه الخطاب
والسلطة" التحليل النقدي للخطاب على انه نمط من بحوث
الخطاب التحليلية التي تدرس طرائق تنفيذ سوء توظيف
السلطة واستمرارها ومقاومتها والهيمنة االجتماعية وعدم
المساواة بواسطة النص والحديث في السياق االجتماعي
والسياسي؛ وتمكن محللو الخطاب النقدي في مثل هذا الحقل
البحثي من اتخاذ موقف ّ
يتحدى ّ
السلطة االجتماعية المهيمنة
بوضوح لكي يفهموا ويفضحوا عدم المساواة االجتماعية ومن ثم
9
يقاومونها.
وينظر للخطاب على انه حدث للتواصل يشمل التفاعل
المحادثاتي والنص المك توب وكذلك اإليماءات وتعبيرات الوجه
ومخطط الطباعة والصور واي بعد اخر سميائي او خاص
بوسائل اإلعالم المتعددة لتعبير الرمزي او الداللي ،ويقول
"فان دايك" إن التحليل النقدي للخطاب يجب ان يقوم على
وجود راسخ للسياق ،والفاعلون االجتماعيون الذين يشتركون
في صنع الخطاب ال يعتمدون فقط على استخدام خبراتهم
واستراتيجياتهم الفردية ولكنهم يعتمدون على اطر جماعية
للمدركات (المفاهيم) مثل "التمثالت االجتماعية" وتمثل تلك
المدركات المفاهيم المشتركة اجتماعيا للعالقة بين النظام
االجتماعي والنظام المعرفي الفردي ،وتظهر ثالث اشكال
للتمثالت االجتماعية ،المعرفة (شخصية وجماعية ثقافية)،
االتجاهات ،االيديولوجيات ،وتحدث الخطابات داخل
المجتمع ويمكن ايضا فهمها في تفاعل الموقف والفعل والفاعل
11
االجتماعي وكذلك الهياكل المجتمعية.
وحسب "توين فون ديك" تعود مبادئ تحليل
الخطاب النقدي إلى النظرية النقدية "لمدرسة فرنك فورت" قبل
الحرب العالمية الثانية اين بدات تلك المبادئ التركيز على اللغة
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والخطاب فضال عن اندماجها مع اللسانيات النقدية في نهاية
السبعينات وهناك عدد من نظائر تحليل الخطاب النقدي في
التصورات "النقدية" في علم اللغة االجتماعي وعلم النفس
االجتماعي التي يرجع بعضها إلى بداية السبعينات؛ وكما هو
الحال في التخصصات االخرى يمكن النظر إلى تحليل الخطاب
النقدي على انه ردة فعل ضد النماذج "االجتماعية" او "غير
11
النقدية" السائدة في الستينيات والسبعينيات.
كما يجب ان يتجه تحليل الخطاب صوب إيجاد
مختلف الصالت بين الخطاب -المنتج اللغوي -والمؤسسات
االجتماعية الحاضرة في السياق الخطابي؛ باعتبار الخطابات
ُت ِنتج بعضها البعض وتتكاثر ،ويعتبر خطاب الحياة اليومية
لالفراد اال ك ثر امتصاصا لكل الخطاب ُالم َنتجة بل ويحمل
ترسبات خطابات حاضرة غائبة في المجتمع ككل ،ويظهر ذلك
في الممارسة اليومية العادية لالفراد؛ ويك في هنا إعطاء مثال
بالخطاب الديني المنقسم إلى جملة من الخطابات المتضاربة
المتطرفة منها والمعتدلة؛ يقابلها في الحياة العادية ُا َناس ال
يملكون ال فكر وال ثقافة دينية ذات مستوى؛ هؤالء تجدهم
يمتصون تلك الخطابات ويشكلون ظواهر اجتماعية دينية
متباينة في المجتمع ،فبتفكيك الخطاب الديني في الحياة
اليومية لالفراد العاديين سيعاد اك تشاف مدى تاثير تلك
الخطاب وكيف انتجت تلك الظواهر الدينية.
 .2خطاب الحياة اليومية
ا .مفهوم الحياة اليومية
يعتبر لفظ يومي من اال لفاظ العربية الفصحى ،وهو
مشتق من اسم "يوم" وفي معظم المعاجم العربية ،نجد هذا
اللفظ يرتبط بما يتم تكراره كل يوم دون انقطاع فتم التمييز
ً
بناءا على ذلك بين "اليومي" و"االسبوعي" و"الشهري" ...وهو
نفس المعنى الذي يشير إليه لفظ " "Quotidienفي الفرنسية
في كل المعاجم الكالسيكية ( Quotidien : de tous les
 )joursكما يعتبر هو المعنى الذي يحمله اللفظ في االنجليزية
12
(.)Quotidien:recuring every day
كما ثبت ان لفظ الحياة اليومية استعمل قديما في
اإلنجليزية في القرن السابع عشر ،ليدل على مختلف طرق
الحياة العادية مثل العمل الروتيني والمالوف والتفاعالت بين
االفراد ،وعناصر الثقافة المادية مثل اللباس والديكور .وكلمة
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"يومي" ظهرت في اإلنجليزية في القرن الرابع عشر وجذورها
االولى تعود إلى الفرنسية القديمة واالستعمال الالتيني .وفي
علم االجتماع يستعمل اللفظ ليميز علم اجتماع الحياة العادية
13
والروتينية.
ً
اليومي هو كل ما يحيط بالفرد ويدركه حاال ،ومن دون
واسطة ليصبح ً
قريبا منه وحاض ًرا في ذهنه حضو ًرا مستم ًرا؛
والمحيط هنا يعني الفضاء الواسع كالبلد ،او مجموعة من
البلدان التي يكون االنتماء إليها انتماءا ً
حميما ،فاليومي إذا هو
ّكل ما يظهر في العالم في شكل تكرار ومعاودة؛ فهو ليس فقط
محيط الحياة العادي والمعروف؛ بل هو قوة تاسيسية
ً
موحدا؛ فاليومي
تستوعب كل االحداث واالفعال لتعطيها نمطا
يضم كل االشياء العادية كما يضم ايضا كل ما سيجعل االشياء
تتحول إلى عادية؛ بهذا يمكن القول كل االشياء التي تقبل
14
المعاودة والظهور المستمر تدخل ضمن اليومي.
وفي بداية االمر استعمل مفهوم عالم الحياة ليدل على
الحياة اليومية .وعالم الحياة " "Life-Worldهي ترجمة مباشرة
لكلمة المانية "  "Lebensweltواستعمل هذا المفهوم الول مرة
من طرف الفينومينولوجية مثل "الفرد شوتز" ليدل على المادة
اليومية والعالم االجتماعي الذي يبنيه الناس العاديين في سياق
15
تفاعالتهم العادية.
ويعتبر العالم الفينومينولوجي "ادموند هوسرل
 "Hosseralاول من اشار إلى الحياة اليومية واستعمل مفهوم
"عالم الحياة  ."life worldليشير إلى النط اق الحياتي الذي
يخبر فيه االف راد ثقافة مجتمعهمُ ،وي َك ِون فيه االفراد تصوراتهم
عن موضوع هذه الثقافة .وعالم الحياة هو عالم معطى يسلم
االفراد بوجوده دون مناقشة .وال يعيش الفرد في عالم حياة
واحد بل اننا نجد ان عوالم الحياة تندرج عبر الزمان والمكان.
فتبدا بالعالم الذي يحيط بالفرد ،اي ما يقع تحت سمعه وبصره
ويستطيع ان يتحكم فيه وتتوزع هذه العوالم عبر المكان ً
وفقا
لحركة الفاعل اليومية حيث تبدا بعالمه الخاص الذي يعرف عنه
كل شيء وتمتد من هذا العالم الخاص عبر كل االمكنة التي
يتحرك فيها الفرد .كما تتوزع العوالم زمنيا ،حيث تبدا من
العالم الفعلي الحالي الذي يعيش فيه الفاعل ،وتمتد إلى عالم
االسالف واالجداد الذي يعيش معنا ويحكمنا دون ان نتحكم
فيه ،وإلى عالم المستقبل الذي يمكن ان نؤثر عليه ولكنه ال
E.
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يؤثر علينا 16.لقد اشار "هوسلر" ان عالم الحياة هو العالم الذي
ياخذ منه االفراد ثقافتهم ،وهو عالم معطى ال دخل لالفراد في
تشكيله ،وجوده سابق على وجود الفرد ثم يرى ان لعالم الحياة
بعدين زماني (الحاضر والماضي والمستقبل) ومكاني (االمتداد
الجغرافي) وهذا وفقا لحركة الفاعل اليومية .وبهذا هو حدد شكل
عالم الحياة.
اما "كالفن شراج  "C. Schragالذي يمثل اإلسهامات
المعاصرة في علم اجتماع الحياة اليومية ذو توجه فكري مزج
فيه بين االتجاه الفينومينولوجي ونظرية التاويل ل "مارتن
هيدجر" و"جدامر" فإنه يرى إمكانية قراءة الحياة اليومية تماما
مثل النص االدبي ،غير ان النص يتميز بالثبات على العكس
من الحياة اليومية التي هي في حركة دائمة ،ويعرف الحياة
اليومية على انها نسيج (بمعنى النص) من الخبرات المتولدة عن
العيش في عالم الحياة ،وهي سياق تتداخل فيه مكونات
االهتمامات والمصالح المرتبطة بالخبرة الشخصية واالجتماعية
إن الحياة اليومية هي سياق من االرتباطات والتواصليات التي
تتبدى في قصدية الفكر كما تتبدى في كل مظاهر السلوك
17
العملي داخل النظام االقتصادي واالجتماعي العام.
"كالفن شراج" ربط الحياة اليومية واختزلها في
الخبرات الشخصية ،ومظاهر السلوك العملي ،التي تتبدى في
شكل نسيج او نص يمكن قراءته ،في داخل النظام االقتصادي
واالجتماعي .ورؤيته هذه تنسجم ومفهوم الخطاب ،من حيث
ان الخطاب ،هو كل الممارسات الفعلية والكالمية ،والتي
يمكن قراءتها وتحليلها في إطار البيئة التي انتجتها.
ب .خطاب الحياة اليومية
ويرى احمد زايد ان الحياة اليومية هي خطاب
" "Discourseاو ان لها خطابها الخاص .ونقصد بهذا ثالث
معان :االول ان هناك منط قا خاصا لممارسات الحياة اليومية؛
و هذا المنطق هو منطق معرفي طالما ان المعرفة والوعي من
العناصر التي تجعل من الحياة اليومية قابلة لتنظيم؛
فالحياة اليومية وعاء لتخزين المعرفة والمعلومات بصرف
النظر عن دقة وعقالنية هذه المعرفة ،كما انها وعاء لتخزين
الوعي ،بصرف النظر ا ً
يضا عن نوعية هذا الوعي وطريقة
ظهوره وشروط ظهوره؛ بهذا المعنى فإن الحياة اليومية
خطاب؛ اما المعنى الثاني فإن القول في الحياة اليومية ،او
لنقل العبارة الخطابية " "Statementإذا استخدمنا لغة
مجلة العلوم االجتماعية
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"فوكو" او الكالم إذا استخدمنا لغة "جاك دريدا" يحمل معنى
الخطاب وخصائصه ،فالناس في حياتهم اليومية عندما
يتحدثون او يتبادلون وجهات النظر او يسلكون سلوك ً
معينا
فإنهم يعبرون عن موقف خاص ويعبرون عن وجهة نظر
معينة؛ كما ان التفاعالت الكالمية وغير الكالمية ،المادية
وغير المادية ،التي ينجزها االفراد في حياتهم اليومية تك تب
تاريخهم الخاص وتك تب وجهة نظرهم الخاصة ،ومن ثمة فإنهم
عندما يتفاعلون فكانهم يك تبون خطابهم الخاص ،وهم عندما
يك تبون خطابهم الخاص فإنهم يعبرون عن انفسهم بطريقتهم
الخاصة ،فهم ال يقولون كل شيء يرونه ،وهم إذ يعبرون عن
ما يرونه فإنهم يعبرون عنه في ضوء موقف معين وفي إطار
تحيزات معينة؛ فكيف إذا ال نعتبر الحياة اليومية خطابا .اما
المعنى الثالث الذي نقصده بوصفنا للحياة اليومية بانها خطاب
فيرتبط بإمكانية النظر إلى الحياة اليومية باعتبارها نصا يمكن
قراءته وتاويله؛ ولكن "النص" في الحياة اليومية ياخذ معنى
مختلف عن النص المك توب انه متدفق عبر الزمن ،ولذلك فإنه
له بعده التاريخي او ذاكرته التاريخية .كما انه نص يك تب
بالسلوك ومن ثم فإنه ال يحتوي على الجوانب العقالنية
فحسب ،بل يحتوي ا ً
يضا على الجوانب غير العقالنية او
االنفعالية .كما انه نص متحرك عبر المكان طالما انه غير ثابت
ودائم التدفق .ومن هذه المنطلقات الثالثة يمكن النظر إلى
الحياة اليومية باعتبارها ً
18
خطابا.
قسم "احمد زايد" الحياة اليومية إلى قسمين وسط
معيشي مادي وثقافي ،وهي حالة الوجود البعيدة عن اي
تنظيم .ويمكن قراءتها كنص الذي ال ياخذ طبيعة النص
المك توب ،فهو متغير وغير ثابت ما تغير منطق الحياة
اليومية ذاتها ،هذا النص الذي يشكله االفراد بتفاعلهم
اليومي.
ج .المفهوم اللساني لخطاب الحياة اليومية:
ما يمكن اإلشارة إليه ان "خطاب الحياة اليومية"
كمفهوم ال يتم العثور عليه في مختلف االدبيات
السوسيولسانيية بهذا الشكل ،إذ يعتبر مفهوم حديث نسبيا
مقارنة بمفاهيم االخرى لكن يمكن إيجاده في مختلف االبحاث
اللسانية تحت مسميات مختلفة مثل "اللغة المحكية"
و"الخطاب الشفهي" واللغة العامية" او"حديث العامة" او كل
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ما يشير الستعمال اللغة في ميادين غير رسمية؛ ومفهوم
خطاب الحياة اليومية الروتينينة الرتيبية ،ينسحب عليه
المفهوم السوسيو-لساني للخطاب وبتحديد دقيق يمكن تعريفه
من زوايا مختلفة كما يلي:
 من الناحية البنائية فهو إما لفظ مثل "حقرة" ،اوعبارة ،وال يشترط فيها ان تكون ذات تركيب نحوي سليم مثلما
يوجد في اللغة الرسمية ،لكن تمتلك داللة اجتماعية مك تسبة
من خالل التداول بين االفراد.
 من الناحية الشكلية شفوي اك ثر منه ك تابي،كالمحادثات اليومية التي تحدث صباح مساء بين االعضاء ،او
ك تابي مثل الرسائل النصية المتبادلة بين االفراد في الهواتف،
ووسائل التواصل االجتماعي؛ تضاف له الرموز واإليماءات
والتعبيرات الجسدية ،وحتى االنفعالية كالضحك او البكاء.
 من الناحية التواصلية يؤدي معنى ورسالة،ويحقق هدف التواصل بين االفراد والجماعات في مختلف
المواقف اليومية ،ويتم عن طريقه تناقل المعرفة العامية.
 كما يكون في شكل ممارسات ونشاطات الخطابيةيومية مادية كالتنقل بين المؤسسات المجتمعية الرسمية منها
وغير الرسمية ،واماكن العمل والدراسة ووسائل النقل ...لتلبية
حاجات فردية شخصية محددة.
د .خصائصه اللسانية:
كل متحدث يجد نفسه في مواجه يوميا تفاعل وجاهي،
في شكل حوار ،او محادثة ،مع اصدقائه ،مع اسرته مع
جيرانه ،فالجميع يمارس بشكل يومي متكرر الخطاب الشفهي،
لكن دون انتباه او اهتمام لما يقال وال لطريقة التي يتم التكلم
بها ،فخطاب الحياة اليومية له خصوصية لسانية يختلف بها عن
الخطاب المك توب ،والمتحدثين بشكل عام يحملون صورة
سيئة عن طريقة تكلمهم من قبيل "انا اتحدث بشكل سيء"
"انا ارتكب االخطاء" فالنظرة السائدة وحتى عند بعض
اللسانيين المعاصرين اللغة المتكلم بها تقابل لغة الك تابة
الرسمية ،لذلك البد على الباحث ان يكون عارف بالمادة
الخطابية التي سيقوم بتحليلها وخصوصيتها اللسانية ،ابتداء
19
من الظواهر الصغيرة للنطق إلى الظواهر اللغوية اال كبر.
ويمكن الحديث عن بعض خصائصه كما يلي:
 "ظواهر التنوع الرتيبي" Phénoménes de Variation Ordinairesموجودة بك ثرة عند كل المتحدثين
مجلة العلوم االجتماعية
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مهما كان وضع المتكلم ،خاصة التنوع الفونولوجي فبعض
المنطوقات في خطاب الحياة اليومية تختلف عنها في اللغة
21
النموذجية اال كاديمية ،واالختالف حتى بين منطقة واخرى؛
مثال كلمة "الذرية" تعني في العربية الفصحى معنى االوالد او
الخلف وتستعمل في بعض المناطق الجزائرية بنفس المفهوم
لكن نطق مختلف بين المناطق بهذا الشكل" :الذري"
و"ذراري".
 ثالثا ظواهر التنوع اللساني الشاذة وهي المتعلقةباخطاء النحو والصرف والشائعة والقابلة للتصحيح من قبل
بقية المتحدثين والشائعة كذلك عند االطفال 21،مثال اختالف
استعمال الضمير المخاطب المفرد في خطاب الحياة اليومية
في بعض المناطق الجزائرية َ
و"نت" ،ففي بعض
"نت"
ِ
المناطق تستعمل بوجه معكوس َ
و"نت"
"نت" للمؤنث
ِ
للمذكر.
 الخطاب اليومي غير خاضع لنظام تركيبي ثابتمثلما في اللغة النموذجية ،عفوي يغلب عليه التكرار،
واالختصار شفوي في غالبيته ،سرعة المتكلم ،يخطئ المتكلم
ويعيد ويصحح ،فهو خطاب متقطع.
 تستعمل فيه حركات الجسم االنفعالية كالضحكوالصراخ ،التمتمة ،البصق ،انفالت الكلمات ،ظاهرة البحث
عن الكلمات ،مثل التوقف التردد اإلطاالت الصوتية 22،يحضر
فيه الخطاب النفسي الذي يكون له االثر الواضح في توجيه
الخطاب وسلطته بين المتكلمين.
 تحضر فيه وبشكل قوي الظواهر السوسيولسانيةمثل االقتراض اللغوي ،الثنائية اللغوية ،واالزدواجية اللغوية.
 يكشف وبقوة عن البنية االجتماعية للمتكلم منحيث :جنسه ،سنه ،تعليمه،عمله ،طبقته االجتماعية ،بلد
اإلنتماء.
ثانيا :المداخل النظرية لتحليل خطاب الحياة
اليومية
ال يوجد كيفية محددة ثابتة لتحديد كيفية االنتقال من
النظرية إلى الدراسة الميدانية او من الميدان إلى النظرية لكن
عموما توجد العديد من النظريات التي تعالج الظواهر
السوسيولسانية؛ وسيتم التركيز هنا فقط على النظرية
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االثنوميتودولوجية ،واثنوغرافية التواصل ،وتاويل الحياة
اليومية.
 .1النظرية االثنوميتودولوجية
لقد تطور اواخر الستينات ومطلع السبعينات داخل
إطار دراسات (المايكرو-سوسيولوجي) .واالستناد إلى ارضية
من التاسيس النظري التاويلي والظاهراتي ،اتجاها ركز على
دراسة التفاعالت في الحياة اليومية؛ وكل ما يتعلق بها من
تاويالت ومعان مضمرة؛ مع جهود علماء مختلفين امثال
"غوفمان"  ، Erving Goffmanو"كارفينكل" Harold
 ،Garfinkelو"ايرون سيكورل"  ، A. Cicourelوسرعان ما
بادر هذا االتجاه إلى االهتمام بدراسة احد ا هم انماط
التفاعالت اليومية؛ وهو الحديث " "Talkالمحادثات
اليومية؛ كما انتشر بسرعة شديدة إلى حقول معرفية اخرى
مجاورة مثل علم اللغة االجتماعي ،واإلثنوغرافيا ،وشكل
جذرا اساسيا لتطور تحليل الخطاب كما يمثل االن احد
23
النماذج المهيمنة في حقل الخطاب الواسع.
هذا وقد تمت صياغة مصطلح "اإلثنوميتودولوجية"
من طرف "هارولد كارفينكل" ويعني به وصف المناهج
والمفاهيم اإلجرائية التي يستعملها افراد مجتمع معين لغاية
تدبير مجمل المشاكل التواصلية التي تعترض سبيلهم في
الحياة اليومية ،فالسلوكات المتعلقة بالتبادالت الكالمية
اليومية ترتكز على معايير مضمرة مسلم بها ،وغاية هذا العلم
الكشف عن هذه البداهات التي تحكم تخاطبنا وتواصلنا
الروتيني ،وداخل هذا االتجاه استقل تيار يتزعمه "هارفي
ساكس"  Harvy Sacksو"شغلوف" Schegloffخاص
بتحليل المحادثة 24.باإلضافة دراسات "ايرفنج غوفمان" الذي
كان له السبق في دراسة الحياة اليومية داخل المنظمات
المغلقة مثل المستشفيات والسجون ،لكن بالنسبة
"لغوفمان" فإنه يحسب على التيار التفاعلي الرمزي والتيار
اإلثنوميتودولوجي.
وقد حاول جارفينكل في ابحاثه العديدة ان يبين:
– ان المحادثات اليومية العادية تنقل معان اك ثر مما
تحمل الكلمات المباشرة؛
– ان مثل هذه المحادثات تفترض محتوى ذا دالالت
مشتركة؛
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– ان الفهم المشترك الذي يوافق او ينتج عن
المحادثات يشمل عملية مستمرة من التاويل البينذاتي؛
– ان التبادل والشؤون اليومية تتصف بمنهجية،
وخطة وبالتالي خاصية عقالنية بحيث ان اإلنسان يصل إلى
25
المعنى لما يلفظ االخر من خالل فهمه للقاعدة التي قام عليها.
واهتم "سيكوريل" ،كما كان االمر لدى "كارفينكل"
بتحليل االحاديث ،التي اصبحت من اهم اوجه منهجية
الجماعة في تحليل الفعل ،وتشكل معرفة الجماعة؛ حيث يرى
"سيكوريل" ان عملية التفاعل تتضمن منظورا متبادال بين
المتفاعلين ،فالمتحدث يفترض ان المتلقي يتوقع منه ان يقول
ما هو مفهوم ومعقول ومقبول ،وينطبق القول نفسه على
المتفاعل المتلقي ،والسؤال هنا هل يتم الحديث في الحياة
اليومية حسب قواعد اللغة؟ ويرى "سيكوريل" ان الحديث في
الحياة اليومية ال ينسجم مع قواعد اللغة ،ولكن الموقف
االجتماعي بما تم االتفاق عليه في الجماعة ،يسد الثغرات
الناتجة عن غياب قواعد اللغة 26.وهو ما يفسر عدم انتظام لغة
الحياة اليومية وثباتها.
كما قدم "ساكس" دراسات ميدانية معتمدا على مدخل
ً
إنطالقا من افتراض مؤداه :بان المحادثات
تحليل المحادثة،
تعتبر االساس الذي عن طريقه يمكن تفسير انماط اخرى من
السلوك البيني (بين االفراد)؛ كما انها تعتبر انعكاسا حقيقيا
لعملية التفاعل ،وتشكل منظومة من اإلجراءات والممارسات
االتصالية المنظمة اجتماعيا ،ولذا فإن المدخل التحليلي
للمحادثات كما تصوره "ساكس" يعد نوعا من الدراسات لظواهر
محددة ولكنها تعطي معلومات وفهم كبير لك ثير من االنشطة
والسلوكيات التي يقوم بها البشر؛ و لقد استخدم هذا المنهج في
دراستين هما تحليل محادثة ظاهرة االنتحار ووصف قصص
االطفال؛ كما حرص "ساكس" في دراستة االنتحار على ان
يستخدم مادة االنتحار المتعمقة في المحادثات التي يقوم
بإمالئها المنتحر ذاته ،او من يتصل لإلبالغ عن حالة االنتحار؛
عامة فإن هذه المادة تساعد في التعرف على طبيعة حدوث هذه
الظاهرة ووصفها بصورة غير تقليدية تعتمد على اإلحصاءات
والمقابالت او المالحظة واستمارة البحث كما اعتمد عليها
"دوركايم" ذاته او غيره من علماء االجتماع التقليديين؛ وبين
"ساكس" بشكل واضح ان ما يهمه ليس الخطاب بحد ذاته
وليست اللغة هدف هذا البحث اال كاديمي ،وعدد كبير من
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دروس "ساكس" عالجت المسالة اإلثنوميتودولوجية ويمكن
القول ان دراساته هي التي اعطت شكل ومادة لمواضيع
27
إثنوميتودولوجية.
 .2تاويل الحياة اليومية
قدم هذه المحاولة "كالفن شراج"  C. Schragعام
 1981السؤال االساسي الذي يطرح من خالل هذه الممارسة
التنظيرية هو :هل يمكن تطبيق مبادئ التاويل المستقاة من
تحليل النصوص على دراسة الحياة اليومية بحيث يمكن فهمها
تاويليا ولإلجابة على هذا السؤال حاول "شراج" ان يجمع بين
افكار مستمدة من الفينومينولوجيا واخرى مستمدة من نظرية
التاويل عند "هايدجر" و"جادامر" .لقد حدد "شراج" مهمته
التنظيرية بانها محاولة لنقل نظرية التاويل من مجال تاويل
النصوص إلى مجال تاويل الوجود االجتماعي التاريخي
لإلنسان .ولقد عبر عن ذلك بالنص "ان النموذج النصي لنظرية
التاويل يحتاج إلى توسيعه بطريقة تجعله يستوعب عالم
الحديث اليومي باإلضافة إلى عالم النصوص المك توية .انه
بحاجة إلى ان يتسع ليشتمل على مجال اإلدراك بما فيه من
فهم للعالم وبما فيه من اسلوب لنقل محتوى االفكار".
والمقصود من هذا القول ان النص من مفهوم نظرية التاويل
يمكن توسيع مفهومه ليشمل الحياة اليومية بحيث يمكن
التعامل معها كنص مك توب بإخضاعها لتحليل فالحياة اليومية
مثلها مثل النص يمكن تحليلها؛ والفرق بين النص والحياة
اليومية ان النص جامد بينما الحياة اليومية في تحول مستمر
وتحمل دالالت اجتماعية؛ لذلك ال نتعامل معها على انها نص
ادبي يقف بمثابة حقيقة مستقرة ،ولكننا نتعامل مع نشاط حي
متدفق يضفي فيه الناس على افعالهم وإدراكاتهم معاني خاصة.
وفي هذه الحالة فإن مهمة الفهم التاويلي هي عملية فهم لذات
وعملية تاويل للذات .وتقوم هذه الفكرة على التمييز بين
مستويين من الفهم التاويلي؛ المستوى االول يرتبط بالفهم
التاويلي البدائي (الفطري) الذي يميز عملية تكوين المعاني في
الحياة اليومية ذاتها؛ والمستوى الثاني من الفهم التاويلي الذي
يظهر من خالل المحاولة المنتظمة للمنهج العلمي او البحث
الفلسفي الذي يحاول دراسة اإلنسان وعالمه االجتماعي .ومن
هنا فإن المهمة الصعبة للفهم التاويلي للحياة اليومية ،هي انها
محاولة للفهم تتاسس على نوع سابق من الفهم هو ذلك الوجود
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على مستوى الحياة اليومية ذاتها .ومن ثمة فإن نجاح عملية
الفهم العلمي ترتبط بمدى ما يعكسه من المستوى االول
28
الموجود في الحياة اليومية.
ولذلك فان الحياة اليومية ال يك فيها تاويل اللغة التي
تعبر عن عقالنية الفاعل التي تحكمها قواعد سلوكية .إن تاويل
اللغة ضروري ولكن غير كاف .فدائرة التاويل يجب ان تتسع
لتشمل جوانب اخرى من الوجود ،اننا يجب اوال ان ندرس
الظروف التي يمك ن ان يظه ر فيها نوع من القه ر للدافعية
العقالنية (حسبما يذهب "فرويد") ،وان ندرس الظروف التي
تتداخ ل بها لتخلق نوعا من التضلي ل االيديولوج ي (حسبما
يذهب "ماركس") ،او الظروف التي من خاللها يخضع الناس
الزدواجية المصير السيئ .او خداع الذات (حسبما يذهب
"سارتر") .وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل اهمية الجوانب
الالعقالنية .كما ان ذلك يمكننا توسيع مفهوم العقالنية ليشمل
الظروف الفاغلة في تكوين التاريخ كظروف التي تخلق القهر او
التضليل االيديولوجي او االزدواجية في التعبيرات الوجودية.
وهنا تتضح االبعاد التاريخية لعملية التاويل .ان التاريخ هو
الذي يشكل السياق " "Contextالذي يتكون فيه نسيج
"( "Texturاو نص  )Textالحياة اليومية .وهكذا تجمع هذه
الصياغة لسوسيولوجية الحياة اليومية بين اطر نظرية عدة،
فهي تستفيد من الفينومينولوجيا االجتماعية ،ومن التحليالت
الفرويدية والماركسية وتدمج كل ذلك في نظرية التاويل لتخرج
سوسيولوجيا للحياة اليومية تعالج فيها هذه الحياة كنص يمكن
تاويله ،نص ال يعبر عن الجوانب العقالنية فقط ولكنه يمتلئ
باشكال من االفعال الالعقالنية ،نص ال يقف مستقال بذاته
ولكنه يوجد في سياق تاريخي يحدد هويته وبطبعه على نحو
29
خاص.
 .3اثنوغرافية التواصل
تبلور هذا االتجاه مع "ديل هايمز"  Dell hymesفقد
جاءت اراؤه رد فعل ضد تصور "تشومسكي" للغة ،فمعرفة
طرق الكالم ال تتمثل في القدرة على إنتاج وتاويل عدد ال متناه
من الجمل الصحيحة ،لكن إضافة إلى ذلك تتمثل في السيطرة
والتحكم في شروط االستعمال المالئم إلمكانيات التي تتيحها
31
اللغة.
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إقترح "ديل هايمز" ان اي استعمال تبليغي للغة او
لحدث كالمي يتكون من عناصر بارزة يتصل كل منها بوظيفة
تبليغية ما؛ إذ نجد ان اول العنصرين هما المرسل (المتكلم-
الكاتب) والمرسل إليه (السامع-القارئ) ،والعنصر الثالث هو
الرسالة والتي يجب ان تكون واردة ضمن رمز كالمي معين،
31
ويعبر شكلها عن فكرة معينة.
يرى "ديل هايمز" بان هذا النموذج يجب ان يوفر
القاعدة لدراسة إثنوغرافية الحديث Ethnography Of
 Speakingوالذي يعتبر دراسة وصفية الحداث الكالم التي
تتطلب تحليال شامال للعناصر المرتبطة بها ،وتداخل هذه
االخيرة فيما بينها يملي على الباحث دراستها جملة واحدة النها
تمثل بنية متماسكة للحدث الكالمي ،فبالنسبة لكل نوع او
شكل من اشكال الحدث الكالمي ترتبط هذه العناصر فيما
بينها ،وكمثال على ذلك نصف الخطبة او الموعظة حيث
الخطيب الرسمي هو رجل الدين (الملقي) اما المستمعين فهم
جماعة من الناس يمثلون الجماعة الدينية او المصلين
(المتلقين) ،والموقع هو المسجد ،اما الشكل اللغوي فهو
32
مفهوما لدى جماعة المصلين (الرسالة).
لقد كانت القيمة االساسية إلثنوغرافية الكالم هي إرساء
وإيجاد دراسة لغوية تتعدى تلك المحاوالت الدراسية التي
جعلت من غايتها دراسة الجملة الواحدة من جانبها المك توب
والمنطوق فقط وبالتالي جعلت المجال الدراسي واسعا بحيث
يحيط بكافة مظاهر الحدث الكالمي ،االمر الذي يعلل مدى
القيمة العلمية في اعتباره بنية واحدة من اوثق الظواهر ارتباطا
باالحداث الكالمية ،وهي المحادثة ،وذلك عندما يتكلم
33
شخصان او اك ثر مع بعضهم البعض.
ولقد حاول "ديل هايمز" دراسة االختالفات الثقافية
في الكالم ،ولقد اشار إلى عدد من المتغيرات ذات التاثير
الفعال على الكالم اي انه بهذه الطريقة حاول ان يحصر اكبر
عدد من العوامل التي تؤثر في الفعل اللغوي والتي يمكن
إجمالها كاالتي:
 .1الزمن الذي يحدث فيه الفعل اللغوي؛
 .2المكان الذي يحدث فيه الفعل اللغوي؛
 .3الموقف السيكولوجي الذي يحدث فيه الفعل
اللغوي؛
 .4المتحدث القائم بالفعل؛
مجلة العلوم االجتماعية
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 .5المستمع اي القابل للفعل؛
 .6المشاهد للفعل اللغوي؛
 .7اي مشارك اخر في هذا الفعل؛
 .8النهايات المتوقعة والمرغوبة للفعل اللغوي؛
 .9النهايات الفعلية للفعل اللغوي؛
 .11شكل الكالم الذي يتكون منه مادة الفعل
اللغوي؛
 .11المحتوى المنقول عن طريق الكالم؛
ً
 .12مزاج المتحدث سواء كان ً
حادا او حازما ،وهكذا؛
 .13اللهجات المحلية للمجتمع الذي يحدث الفعل
فيه؛
 .14عادات الكالم المتبعة؛
 .15توقع حجم الكالم؛
 .16تفسير الكالم او التردد فيه وهكذا؛
 .17االنواع المختلفة من االداء اللغوي (الكالم،
34
الفكاهة ،المواعظ ،وهكذا).
ويمكن تحليل كل عامل من هذه العوامل إلى مجموعة
متعددة من العوامل والظروف ،وعلى سبيل المثال ،إذا اخذنا
العامل الرابع وهو المتحدث الذي يقوم بالفعل اللغوي ،نجده
ينقسم إلى مجموعة من العوامل مثل:
 .1نوعية المتحدث هل هو ذكر او انثى؛
 .2مدى المعرفة المتاحة لديه ودرجة ثقافته؛
 .3قدراته اللغوية؛
 .4مجتمعه اللغوي المحلي؛
 .5دوره في المجتمع؛
 .6مركزه االجتماعي؛
 .7عمره اهو طفل ام صبي ام ناضج ،وغير ذلك من
العوامل وسوف نجد ان الكل هذه العوامل بالضرورة تؤثر في
35
ادائه اللغوي.
ثالثا :المقاربة المنهجية في تحليل خطاب الحياة
اليومية
 .1المنهج:
يمكن توظيف منهج التحليل النقدي للخطاب اينما
وجد منتج لغوي بداية من المنتجات اللغوية الرسمية إلى
المنتجات اللغوية في الحياة اليومية وتتنوع موضوعات التحليل
النقدي للخطاب على ما ذهب إليه "توين فان ديك" حسب
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اهتمام الباحث وهدفه وعليه يختلف المنهج واداة جمع
البيانات.
ويقول "توين فان ديك"ُ :الب ّد من اإلشارة إلى ان
الخطاب ال ّ
يحلل بوصفه لفظا مستقال بذاته فحسب بل بوصفه
كذلك ً
تفاعال موقفيا او ممارسة اجتماعية او نوعا من التواصل
ّ
ّ
اجتماعي او ّ
ّ
سياسي محدد وبدال
تاريخي او
ثقافي او
في موقف
من ان نقوم بتحليل المحادثة بين الجيران ربما يتعين علينا –
على سبيل المثال -ان نقوم بعمل ميداني في منطقة الجوار
بمالحظة كيف يتحدث الناس في المقاهي؛ او غيرها من
االماكن العامة ،ونصف الجوانب االخرى ذات الصلة بهذه
االحداث التواصلية كعنصري الزمان والمكان والظروف ّ
الخاصة
والمحيطة بهذا الخطاب (المحادثة) والمشاركين واتصاالتهم
وادوارهم االجتماعية فضال عن االنشطة المتنوعة االخرى التي
36
تنجز في الوقت نفسه.
وتذكر كل من "روث فوداك وميشل ماير" :ال يشكل
التحليل النقدي للخطاب منهجية محددة ثابتة ولكن مجموعة
من المقاربات المتشابهة من حيث النظرية والتساؤالت البحثية
وال توجد طريقة محددة لجمع البيانات ولم يتم ذكر حتى العينة
من طرف بعض الباحثين؛ ويوجد من الباحثين من يعتمد على
مقاربات خارج المجال اللغوي؛ كذلك ال يعتبر جمع البيانات
مرحلة محددة يجب إتمامها قبل البدء في التحليل بل هي تعتبر
مسالة إيجاد مؤشرات لمفاهيم معينة وتوسيع المفاهيم إلى
فائت وجمع بيانات اخرى (عينات نظرية) على اساس هذه
النتائج؛ وفي هذه اإلجراءات لم يسنن تماما جمع البيانات
ودائما ما تظهر تساؤالت جديدة يمكن تناولها فقط إذا تم جمع
37
المزيد من البيانات ،او إذا تم إعادة فحص بيانات سابقة.
بوجه عام بانه من االمور المستحيلة كليا ان يتم تحليل
الخطاب بصورة كاملة لكم كبير من النصوص او المحادثات وإذا
كان تركيز البحث على الطرق التي يمارس بها بعض المتحدثين
او ُ
الك َت ْ
اب سلطة من خالل خطابهم فإن البحث يركز على هذه
الخصائص التي يمكن ان تختلف باعتبارها وظيفة للسلطة
االجتماعية ولذلك فإن المقاربة المعرفة االجتماعية ل "توين فان
ديك" تقترح المؤشرات اللغوية التالية:
 النبر والتنغيم. ترتيب الكلمات. التحركات المحلية ذات الدالالت اللفظية.مجلة العلوم االجتماعية
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اختيار الموضوع.
افعال الكالم.
الصور البالغية.
تبادل االدوار في المحادثة.
38
التردد في المحادثة.

وبالنسببة للمحادثة هي نشاط مبتذل ومعقد في االن
نفسه؛ مبتذل النه يمارس بشكل روتيني على مدار اليوم،
ومعقد النه إضافة إلى استدعاء جميع مكونات اللغة فهو يستلزم
من المنخرطين فيه ك فاءات نفسية واجتماعية تمكنهم من
التفاهم والمحادثة تساهم في تاسيس العالقات االجتماعية
وترسيخها 39.كما ينظر "توين فان ديك" للمحادثة على انها نوعا
خطابيا ايضا ،وربما تمثل ايسر ميادين تفاعل الخطاب البشري
واوسعها ،وال يحتاج تعريفها إلى معرفة القيود المؤسساتية إذ
ان معظم ما نتعلمه يستمد من المحادثات اليومية مع افراد
االسرة واالصدقاء ّ
41
والزمالء.
ّ
خاصة في البلدان
وهناك من الباحثين
ّ
نغلوسكسونية من يعتبرون تحليل الخطاب نشاطا تفاعليا
اال
اساسيا يماثل تحليل المحادثة ويقابل س.ك ليفنسون في هذا
المجال بين تيارين هما :تحليل الخطاب القائم على تحليل
النصوص التحادثية تحليال لسانيا تر ّ
اتبيا ،والتحليل التحادثي
41
الذي تتحدث عنه النظرية االثنوميتودولوجية.
هناك من يعتبر تحليل المحادثة منهج مستقل عن
تحليل الخطاب ،وفي الغالب يدرج ضمن ادوات التحليل
النقدي للخطاب ،كما سبق وتمت اإلشارة سابقا فقد اهتم بها
الك ثير من الباحثين في مجال علم اجتماع اللساني في إطار
اهتمامهم بدراسة التفاعل الوجاهي ،ويمكن إخضاع المحادثات
اليومية للتحليل النقدي بتفكيكها إلى مؤشرات وفق الهدف
الذي يبتغيه الباحث.
ومن الناحية المنهجية ،فإن تحليل المحادثات يرك ز
على دراس ة المحادثات التي تح دث في مواقف طبيعية ،وغالبا
ما يتم التحليل عن طريق التسجيل الصوتي او الصوت
والصورة ،كما ان هذا المنهج يسمح بتدفق المعلومات بصورة
تلقائية كما تحدث في العالم الطبيعي او االجتماعي ،وليس فيها
اي نوع من تدخل الباحثين فالباحث االجتماعي يستطيع ان
يختبر او يعيد اختبار المحادثة الحقيقية اك ثر من مالحظتها عن
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طريق االساليب البحثية السوسيولوجية التقليدية والتي تقوم
على المالحظة بالمشاركة ومن ثمة فهذا المنهج يسمح للباحث
بالحصول على اكبر قدر من المعلومات التي تتم بصورة طبيعية
42
وتحليلها بصورة موضوعية في نفس الوقت.
.2

كيفية جمع البيانات او النصوص  Curpusمن

الميدان:
تسمى البيانات التي يتم جمعها في حقل دراسات
الخطاب الشفوي "مجموعة النصوص" او "الكوربوس" 43وهي
البيانات االولية من عينة الخطاب ،ويتمثل في مجموع
الممارسات الخطابية التي تم انتاجها في مؤسسة ما في فترة
زمنية معينة ،او هي خطاب شفوي غير ُم َد َون؛ حيث من اجل
تخليل الخطاب اليومي ال يك في مجرد االستماع للمبحوث ،بل
يجب بناء الكوربيس – النص -بجمع الخطابات المختلفة المراد
تحليلها وعرضها وتحليلها وتصنيفها بشكل منسجم ،هذه
المرحلة يقوم بها الباحث ذاته؛ إذ يعد بناء الكوربيس مرحلة
جد مهمة؛ حيث تسمح بوضع معالم الدراسة وتعتبر جزء من
تحليل الخطاب؛ ويمكن ان يتكون الكوربيس من رسوم
بيانية ،نصوص ،تسجيل صوتي ،او فيديو؛ 44او كل نشاط
لغوي او مادي من إشارات اوإيماءات؛ وكل ما يخدم هدف
البحث.
 .3كيفية اختيار نصوص التحليل:
يعني الكوبيس كذلك االختيار المنظم للبيانات وليس
فقط جمعها؛ فليس مجرد إحضار ُالم َس ِجل وتسجيل الخطاب
الشفوي يجعل البيانات منسجمة ومترابطة؛ إذ يشترط قبل كل
شيء في التسجيالت ان تسمح باإلجابة على سؤال إشكالية
البحث ،ويتم بناء الكوربيس مع االخذ بعين االعتبار هذا
الهدف ،ما يستلزم على الباحث الحصول على بيانات لها عالقة
بالبحث؛ مسالة االختيار كذلك تطرح مشكلة عدد الخطابات
المسجلة ،التي تتصل بمدى قدرة الباحث على جمع المادة من
اجل تحليلها ونوعية التحليل إن كان كمي او كيفي ،حجم
المادة التي يتم جمعها تتوقف كذلك على الهدف من البحث إن
كان يسعى لتمثيل نظرية او بناء عينة تمثيلية؛ كما يمكن
اعتبار الكوربيس مغلق يمكن اعتباره مفتوح؛ وهذا حسب
متطلبات التحليل والبحث؛ واي كوربيس مغلق حتى ولو كان
إغالقه مؤقت؛ كل هذه االحتماالت تؤخذ بعين االعتبار.
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مسالة اختيار البيانات حتميا مرتبطة بالطريقة التي
سنجمعها بها وبالتالي االختيار يخضع لصعوبات نظرية كما
يخضع لصعوبات ميدانية ،كإمكانية التنقل لميدان الدراسة،
وإمكانية الحصول على مرشد في حال جهل الباحث بالمكان
الذي يجري فيه البحث ،وإمكانية الحصول على مترجمين في
حالة جهل الباحث بلغة المبحوثين؛ لكن عموما يتم تسجيل
الكوربيس عن طريق ُالم َس ِجل والكاميرا المخفية؛ وهنا يمكن
ان نكون امام حالتين إلنتاج الخطاب :ففي الحالة االولى
المبحوثين ال يعلمون بتسجيلهم تجدهم يتحدثون بشكل
تلقائي وفي الحالة الثانية يعرفون بان الباحث يقوم بتسجيلهم،
لذا تجدهم يراقبوا سلوكهم او يغيروه ،لذا يفضل عدم إعالم
المبحوثين بالتسجيل؛ وفي حال كان من الضروري علمهم
بالتسجيل يجب إخفاء الهدف من البحث عن المبحوثين.
طريقة اخرى غير التسجيل باال لة هي ان يقوم الباحث بتسجيل
بعض النقاط او المالحظات اثناء إنتاج الخطاب او مباشرة عند
انتهاء الخطاب؛ بهذه الطريقة يكون الكوربيس مرتبط بقدرة
الباحث على التسجيل؛ وتوجد حالة اخرى تسمى تسجيل
الخطاب المستحدث  discours sollicitsويتعلق االمر هنا
بالنسبة للباحث بالتسجيل عن طريق جهاز او كامرا بيانات هو
من استحدثها والمبحوثين يعلمون بذلك مثلما يحدث في
المقابلة .يمكن اإلشارة كذلك إلى تسجيل الخطاب التلقائي
الغير مستحدث  discours naturelsويتعلق االمر بتسجيل
خطابات ال دخل للباحث فيها الموجودة بشكل مستقل عن
45
ذات الباحث والتي يمكن ان تكون رسمية او غير رسمية.
 .4ك تابة الكوربيس:
كل البيانات الشفوية التي يتم جمعها ال بد من ك تابتها
من اجل تحليلها؛ وهذه المرحلة غالبا ما تكون مملة ،تتطلب
الك ثير من الدقة والوقت لكنها مرحلة اساسية لتحليل الخطاب
الشفوي اليومي ،وتتطلب الك ثير من التامل النظري في
البيانات ،ومن المستحن قبل الشروع في ك تابة الخطاب
اليومي توضيح الصعوبات التي تعرض لها الباحث اثناء جمع
المادة .ك تابة وعرض البيانات في البحث مرحلة ضرورية ،إذ من
خاللها تقدم مادة التحليل للقارئ وبطريقة مفهومة –خاصة مع
صعوبة نقل وترجمة لغة الحياة اليومية لتنوعها الكبير وعدم
ثباتها -فمن الضروري الوصف ،والترجمة ،والتحويل،
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والعرض .فإعادة الك تابة تعني التكييف وإعادة اإلنتاج بما
يسهل فهمه.
كل الباحثين يجمعون على استحالة العمل على
خطيا إذ يجب تجسيده ً
الخطاب اليومي دون نقله ً
ماديا لسرعة
زوال الشفوي وما لم يتم تسجيله؛ فلما نستمع للبيانات يمكن
ان تتشكل لدينا انطباعات ومسارات للتحليل ،لكن التحليل
نفسه يجب ان ينطلق من الوثيقة المك توبة بمعني مادة
موضوعة ثابتة ،ال يمكن دراسة الشفوي بالشفوي ،ولكن هذا
ال يعني ان البيانات الشفوية عديمة القيمة ،بعد مرحلة الك تابة
بالعكس يبقى المصدر االصلي هو قاعدة الكوربيس والمرجع
للباحثين .وينصح بالك تابة الفورية بعد التسجيل فلربما يكون
الباحث بحاجة إلضافة احداث سياقية؛ وترك هامش للشرح
ويمكن استعمال الجداول لك تابة المحادثات ،وفي حالة
الك تابة بلغة اجنبية يجب الترجمة وتتم الترجمة كذلك من
اللغة المحكية الى اللغة الرسمية؛ لكن التحليل يكون للنص
االصلي ،كما يجب التعريف بالمشاركين في المحادثة وهويتهم.
46

الك تابة الهجائية للنصوص تكون باستعمال حروف
اللغة النموذجية الرسمية مع استدماج بعض عناصر اللغة
المحكية؛ يتم اختيار نظام تسجيل مالحظات يسمى "اتفاقيات
النقل"  Convention Transcriptionالتي تسمح باالخذ بعين
االعتبار العناصر الشبه شفوية والشفوية وتعطيها اهمية؛
والهدف ليس فقط نقل ما قيل لكن كيف قيل ايض ًا بكل امانة
دون تزييف مثل التكرار االستحياء او انصاف الكلمات .اما
اتفاقيات النقل  Convention Transcriptionال توجد اتفاقات
عالمية في العلوم اإلنسانية وال في العلوم االجتماعية وال في
علوم اللغة؛ وال حتى في مختلف المذاهب اللسانية ،لكن يوجد
اتفاق يطبق احيانا بين بعض الباحثين الذين يتقاسمون نفس
موضوعات الدراسة ،واختيار نظام معين يخضع العتبارات
منهجية ونظرية ولكن يجب تطبيقها الغراض تحليلية؛ سيتم
تقديم بعض النماذج الشفوية ...وهي موجودة مع نظام معالجة
النصوص من اجل تفادي الترجمة لما هو منطقي مثال ذلك:
لطبقات الصوت المرتفع يوضع رمز السهم إلى اعلى ،لطبقات
الصوت المنخفض يوضع رمز السهم إلى اسفل ،مع تفادي وضع
الرموز الحرفية لتفادي مشكل القراءة ،والرمز ++++++يعني
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سكوت خفيف؛  +3+سكوت ثالث ثواني؛ >  <...بداية لعبارة
منطوقة بسرعة؛ <>...بداية عبارة منطوقة ببطء؛ القوسين ()
47
لتوضيح بعض ما قيل ،الرمز :::صوت مطول.
وك تابة محادثة لديها خصوصية يجب ان تاخذ بعين
االعتبار تنظيم الفضاء وادوار المتكلمين ،ولنقل المحادثة من
الضروري تعريف مختلف المتكلمين بإعطائهم رموز او اسماء
حقيقية ،مثال محادثة بين الطبيب المرضى (الطبيب مريض1
مريض ،)2ويجب ترقييم كل دور للمتكلمين سواء بشكل
متواصل او بشكل متقطع لكل دور جديد من المحادثة كما هو
مبين فيما يلي:
 .5ا .صباح الخير
 .6ب .صباح الخير
 .5ا هيا لويس
 .8ب +3+ .ههه  +4+::::هيا اريد اخذ سندويتش من
فضلك.
او تكون بشكل فردي رقم جديد لكل دور جديد من
المحادثة:
.1ا .صباح الخير
.1ب .صباح الخير
.2ا هيا لويس
.2ب +3+ .ههه  +4+::::هيا اريد اخذ سندويتش من
فضلك.
هذه الطريقة من التنظيم تسمح بسهولة التحليل
48
برجوع لكل رقم .فكل رقم يوضح كالم متحدث.
خالصة:
دراسة التفاعل الوجاهي ازدهرت ضمن احد فروع
السوسيولوجيا الحديثة؛ سوسيولوجيا الحياة اليومية ،التي
اعادت إحياء المناهج التاويلية االستنباطية الكيفية لدراسة
الظاهرة االجتماعية ،بالتوازي مع تطور الدراسات اللغوية
وبالتحديد تحليل الخطاب الذي وجد اهتمام كبير من قبل
الدارسين؛ ما فتح المجال امام السوسيولوجين لتوظيف منهج
تحليل الخطاب واظهروا اهتمام كبير بتحليل المحادثة في
سياق التفاعل الوجاهي؛ اين اصبح تحليل المحادثة تقنية
بديلة لالدوات التقليدية في دراسة الظاهرة االجتماعية.
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والتفاعالت الوجاهية بما تتضمنه من ممارسات
خطابية او الخطابية هي تعبير من طرف االعضاء على
معتقداتهم وتمثالتهم وتصوراتهم للحياة وهم بتفاعلهم هذا
يك تبون تاريخهم؛ لذلك يمكن اعتبار للحياة اليومية خطاب
يمكن تحليله كما يحلل النص مع االخذ بعين االعتبار تغيره
وعدم ثباته كما تتغير الحياة اليومية .ويمكن النظر لخطاب
الحياة اليومية على انه ركام من العبارات والملفوظات،
والتعبيرات الجسدية من إيماءات وإشارات باعتبار حركات
الجسد ذات داللة ومعنى.
وتعتبر النظرية اإلثنوميتودولوجية إحدى النظريات
التي اهتمت بالتفاعالت اليومية الوجاهية ،وتحليل المنتجات
اللغوية الشفوية لالفراد ،وقدمت منهج تحليل المحادثة الذي
شاع استخدامه في الدراسات اللسانية كمنهج بديل لمناهج
العلوم الطبيعية؛ باإلضافة إلى إثنوغرافية التواصل التي
اسست لدراسات لغوية تتعدى تلك المحاوالت الدراسية التي
اهتمت بدراسة الجملة الواحدة من جانبها الشكلي وبالتالي
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اهتمت بكافة مظاهر الحدث الكالمي ،والمحادثة بين عدد من
الناس ودراسة االختالفات الثقافية في الكالم وحصرت اكبر
عدد ممكن من العوامل االجتماعية التي تؤثر في الفعل اللغوي.
ونظيف كذلك من االسهامات السوسيولوجية الحديثة "تاويل
الحياة اليومية" التي تدرس الحياة اليومية كما يدرس النص مع
مراعاة اهم الفروقات في ذلك.
وتظهر اهمية هذه المداخل في دراسة الخطاب اليومي
حيث :اثبتت اهمية دراسة الخطاب في السياق االجتماعي
الطبيعي الذي يحدث فيه من دون ان تسمح الفرصة للمبحوثين
بتغيير سلوكهم؛ وقد ُطورت تقنيات كاستعمال المسجالت
بالصوت والصورة ،ووضعت قواعد لجمع وتنظيم وتدوين
وتسجيل المادة الخطابية بطريقة تسهل قراءتها وتحليلها؛ هذا
باإلضافة لالدوات التقليدية؛ وقد اثبتت طرق جمع البيانات
التي وظفتها المداخل النظرية السابق ذكرها اهمية تحليل
المستويات اللغوية لالفراد ،وقدرة اللغة -في استعمالها من
طرف االفراد -على إظهار الخصائص االجتماعية للمتخاطبين.
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Newly Qualified Teachers Satisfaction of the Training Programme on the Design, Structure and
Use of a Lesson on MOODLE

7790-70-70 : اترخي النرش7790-70-91 :اترخي الارسال
7حسينة أمحيد جامعة محمد ملني دابغني سطيف
ahmidhassina@gmail.com

الملخص
أ
هدفت الدراسة إلى قياس درجة رضا االساتذة الجدد على برنامج تصميم وبناء واستعمال درس عن بعد باستخدام منصة
أ
 والذين،) استاذا ينتمون لجامعة محمد لمين دباغين سطيف401(  ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة تكونت من.Moodleمودل
أ
 نظام الدخول:) فقرة تغطي انظمة البرنامج الثالثة41(  وقد قامت الباحثة بتصميم مقياس تضمن.استفادوا من تكوين في هذا البرنامج
أ أ
أ
ّ
. وقد اظهرت نتائج الدراسة ا ّن االساتذة راضون بدرجة كبيرة على برنامج التكوين الذي استفادوا منه.والتعلم ونظام الخروج
أ
. برنامج تصميم وبناء واستعمال درس، منصة مودل، التكوين عن بعد، الساتذة الجدد، درجة الرضا:الكلمات المفتاحية
Résumé :
L’objectif de cette étude est de mesurer le degré de satisfaction des enseignants novices sur le programme
de formation intitulé « conception, construction et utilisation d’un cours sur la plate-forme Moodle ». Pour réaliser
cet objectif nous avons conçu un questionnaire de satisfaction composé de (34) items englobant les trois systèmes
du programme : système d’entré, d’apprentissage et de sortie. Nous l’avons distribué auprès de (104) enseignants
affiliés à l’université Mohamed Lamine DebaghineSetif2.Les résultats obtenus ont démontré que les enseignants
ont exprimé une forte satisfaction sur la formation qu’ils ont bénéficié.

Mots clés :Degré de satisfaction- Enseignants novices –E-formation – Plate-forme Moodle- programme
conception, construction et utilisation de cours en ligne.

Abstract:
The objective of this study is to measure the degree of satisfaction of novice teachers on the training
program entitled "Design, construction and use of a course on the Moodle platform". To achieve this objective we
have developed a satisfaction questionnaire consisting of (34) items covering the three systems of the program:
entry, learning and exit system. we distributed it to (104) teachers affiliated to Mohamed Lamine Debaghine Setif

2 University. The results showed that the teachers expressed a high degree of satisfaction with the training they
received.

Keywords: Level of Satisfaction- Novice Teachers -E-Training - Platform Moodle- program design,
construct and use of online courses.
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مقدمة:
تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة الحاجة إلى نظام
تعليم جامعي يحقق الجودة النوعية والتميز في التعليم ،لذا
أ
كان من الضروري إعادة النظر بصورة مستمرة في اساليب
التعليم الجامعي وتطويرها بحيث تحقق شروط الجودة
والفعالية التي تتناسب مع متطلبات التطور المستمر
للمجتمعات ،وإعادة اإلنسان المبدع الواعي المدرك لمشكالت
مجتمعه ،واحتياجاته ،ومتطلبات نموه وتقدمه.
وتمثل عملية تطبيق تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في
التعليم الجامعي إحدى الحلقات الرئيسية لتجويد المنظومة
التعليمية الجامعية ،إذ عملت هذه التكنولوجيات على تقريب
المسافات و تمكين الطلبة من التنقل افتراضيا عبر العالم في
آ
لحظات ،والتواصل مع االخرين وتبادل المعلومات .لقد مكنت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلمين من البحث عن
المعرفة من مصادر شتى واالطالع على الك تب االلك ترونية عبر
الشبكة العالمية للمعلومات "االنترنت" التي تعرف توسعا
ظاهرا من خالل إدماج استعماالتها في مقررات التعليم
الجامعي.
أ
بدات جامعة محمد لمين دباغين منذ ( )5042العمل
على تطوير وترقية جودة التعليم من خالل برنامج تكوين لفائدة
أ
االساتذة الجدد ،من خالل اختيار منصة مودلMoodle
كممثل ل  )LMS(Learning Management Systemوالذي
صمم لمساعدة الطلبة في تعلماتهم ،وعليه سعت الباحثة إلى
إنجاز الدراسة الحالية بهدف تقدير درجة رضا المستفيدين على
هذا التكوين ،واعتبارها مؤشرات لمعرفة جوانب القوة
والضعف في البرنامج التكويني الخاص بتصميم وبناء
واستعمال درس عن بعد باستعمال منصة مودل .هذا البرنامج
أ
الذي استحدث لتمكين االستاذ الجامعي من مواجهة التحديات
المعاصرة ومواكبة التغير السريع في تكنولوجيا التعليم
الجامعي.
الكشكالية:
لم يعد التعليم االلك تروني ترفا وقيمة مضافة لمنظومة
أ
التعليم ّ
وإنما حتمية وواقع تمارسه العديد من االنظمة حول
أ
العالم ،ومنها الجزائر ،من اجل تحقيق مخرجات تعليمية
مجلة العلوم االجتماعية
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متميزة ومتمكنة من المهارات المستقبلية ،وقادرة على
المنافسة الوطنية والعالمية وعلى التنمية الذاتية للطالب.
وعليه سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطبيق
أ
آ
اليات إصالحية كيفية ،استهدفت بها االساتذة الجدد الذين تم
توظيفهم بمختلف الجامعات والكليات من خالل المرافقة
أ
أ
المهنية لهم ،تعرف المرافقة با ّنها "مجموع الوظائ ف واالدوار
أ
والمهام الموجهة لمساعدة ودعم االساتذة المتكونين الملتزمين
أ
في نظام تكوين جزئي او كلي عن بعد ،في تحقيق مجموع
أ
الوظائ ف الفردية او التشاركية ،وتقوم المرافقة على عناصر
ّ
التعلم وعلى عناصر تكنولوجية ،واجتماعية ،وعالئ قية ،وميتا
معرفية" .4
أ
يساعد المرافق االستاذ المبتدئ على تسيير العالقات،
وتفعيل العمل التعاوني التشاركي ،واتخاذ القرار وتخطيط
أ
أ
العمل ،وإنجاز وتقويم متامل ،ومساعدته في اختيار ادوات
التواصل .لقد وصف كال من(Donnay&Drefus (1999دور
أ
المرافق من الجانب الوجداني با ّنه "دور المسهل ،والمعدل،
5
والخبير ،والسند الوجداني".
تعتبر محاولة إرساء وتطوير التعليم الجامعي عن بعد
أ أ
من اهم اهداف الجودة المرصودة من خالل تحسين
أ
أ
المحتويات ،والسياق ،واالهم هو التفكير في ما يمكن ان
أ
ُيح ول االستاذ من مجرد ناقل للمعارف إلى خبير لمساعدة
الطالب على ّ
التعلم عن بعد وهو ما يتوافق مع حاجات عصره،
أ
أ
هذا االمر في غاية االهمية والتعقيد والتداخل ،وهو ما يشكل
أ
عمق الفعل البيداغوجي او الديداك تيكي في العصر الحالي،
أ
ّ
ولما كانت مهنة التعليم الجامعي مهنة تتطلب تاهيال عاليا
يتمثل في المعرفة العميقة في التخصص ،وفي علوم التربية
والمهارات والقدرات الالزمة إلرشاد الطلبة ،والتواصل معهم
وتقويم نشاطهم عن بعدّ ،
فإنها بذلك مهنة متحركة يحتاج فيها
أ
االستاذ المتربص إلى تكوين يهدف إلى إكسابه ك فاءات التعليم
عن بعد.
أ
أ
ولتحقيق هذا الملمح الستاذ المستقبل ،االستاذ
الرقمي ،تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج
أ
أ
تكوين لالساتذة يخص التعليم عن بعد ،حيث بدات جامعة
أ
محمد لمين دباغين بسطيف على تجسيده على ارض الواقع منذ
أ
 .5042ويتعلق االمر بتكوين هجين (حضوري وباستخدام
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أ
المنصة) يهدف إلى إكساب االساتذة ك فاءات التعليم عن بعد
من خالل برنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
 .Moodleتقوم ك فاءة التصميم على تقديم وصف لسيرورة
وحدة ّ
تعلم تستهدف تملك الطالب لمجموعة محددة من
أ
المعارف يحدد من خاللها مصمم الدرس الوظائ ف ،واالنشطة،
أ
وكذا موارد التشغيل والمعلومات ،واالدوات ،والخدمات
أ
أ
الممنوحة لتفعيل االنشطة .بحيثيقوم االستاذ في مرحلة
التصميم بتقديم خطة ّ
التعلم على شكل سيناريو يهيكل
المحيط التكنولوجي للتوزيع بكيفية واضحة ،كما يقوم باختيار
أاغراض المحتوى وكذا الوسائل الوجيهة لكل نشاط ّ
تعلم.
أ
يسمح السيناريو ّ
للمتعلم بالولوج إلى فضاء او بيئة ُيسهل عليه
أ
كشف االنشطة والمحتويات والوسائل المناسبة لحاجات
أ
الت ّعلم .ويشكل تصميم سيناريو الدرس بالنسبة لالستاذ
والطالب معا مرجعا مشتركا لتقويم جودة ّ
4
التعلمات والمحيط.
ينتظم التكوين حول تقديم محتوى يرتبط بدراسة
أ
ثالث انظمة من خاللها يتم إعداد الدرس؛ نظام الدخول ُيدرب
أ
من خالله االستاذ على كيفية تقديم الشكل العام للدرس مركزا
أ
على التعريف بصاحبه ،وتحديد اهدافه ،وفئة الطلبة
أ
أ
والمك تسبات المعرفية االساسية التي يجب ان تتوفر فيهم،
أ
أ
واختبار قبلي ُيصممه االستاذ حسب اهداف المقياس ُليحدد
نتائجالطلبة الذين ُيسمح لهم بدراسته1.ويرتبط نظام ّ
التعلم
أ
بتدريب االستاذ على وضع مختلف الموارد(محتوى الدرس،
فيديوهات ،مجلدات ،ملفات ،ملصقات ،روابط ،صور ،وثائق
أ
دعم )...ووضع االنشطة (فروض ،منتديات ،اختبارات ،قاعدة
بيانات ،ويكي ،مسرد )...محددا للطالب كيفية استغالل
أ
أ
الموارد إلنجاز االنشطة ،كما يقترح وضعيات لتقويم االهداف
أ
أ
الخاصة واإلجرائية .ا ّما نظام الخروج يتمثل في تدريب االستاذ
على تقويم الهدف العام للدرس من خالل وضعيات مشكالت
جديدة ذات معنى ومحفزة ُيجند فيها الطالب الموارد المختلفة
ّ أ
بشكل توليفي ال تراكمي ّ
تعلمه او تعثره
لحلها ،ومؤكدا بذلك
ليجد اإلجراءات المناسبة للتك فل به من خالل جهاز المعالجة
أ
أ
او الدعم او التوجيه.
يقوم التعليم باستخدام منصة مودل -الفضاء االفتراضي
أ
المفتوح -على التقاء مجموعة االساتذة والطلبة ،حيث ينقسم
أ
فضاء الدرس إلى محتوى ينشطه االستاذ للطلبة الذين تم
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أ
تسجيلهم على المنصة في افواج ،ويكون الدرس عبارة عن
أ أ
مقطع منظم بشكل موضوعاتي او اسبوعي ،وموارد في كل
وثائق رقمية يتم توزيعها على شكل ()HTMLإضافة إلى
أ
اشتمال الدرس على انشطة تسمح بالتفاعل والتشارك او
التقويم.
ال يمكن "اعتبار منصة  Moodleبيداغوجية في حد
ذاتها بل هي مجموعة وسائل تسمح بتطوير مقاربة بيداغوجية،
آ
فوضع موارد الدرس والفروض مثال وتسييرها اليا نقطة حاسمة
أ
لالستعمال المريح للدرس على المنصة ،كما تتمثل االهمية
القصوى لمنصة التعليم في إعادة تفعيلها حتى تسمح بنشر
آ
معلومة متاحة انيا ،وتصحيح الطبعة بشكل سريع ،وهذا
يسمح بتكييف الدرس بهدف تحسينه ،وتعديل التعليم
أ
واهدافه من خالل مراجعة نقدية لعناصره ،والتي تسمح بنظرة
أ
أ
دينامية للفرق المسجل بين المالحظات واالهداف المامولة،
أ
ومن خاللها يمكن لالستاذ القيام بخيارات لتعديل هيكلة
أ
الدرس مؤقتا او تنظيم مقطعي للمفاهيم المدرجة فيه ،وما يبدو
على خصوصية منصة Moodleهو إمكانية التفاعل بشكل
متزامن وغير متزامن مع كل طالب بمراعاة خصائصه الفردية
أ
2
دون المساس بمبدا التعليم الجماعي".
أ
ّإن االرتقاء بمستوى االستاذ الجامعي كونه قائد الثروة
أ
أ أ
البشرية المستقبلية لالمة اصبح مسالة حيوية ومهمة لتطوير
أ
التعليم الجامعي ،وهذا التعليم الذي تحولت فيه مهام االستاذ
أ
الحديث والمعاصر إلى باحث مفكرومخطط متامل ،وقائد
مرشد ،ومهندس مصمم لوضعيات ّ
تعلم وجيهة ودالة ومحفزة
أ
ّ
للتعلم ،واالستاذ الرقمي مرافق للطالب لبناء تعلماته
وتنشيطه ...فتغير الهوية المهنية ال يتحقق بمجرد تكوين
أ
أ
االستاذ او تقديم برامج لتحديثه دون اتخاذ إجراءات حاسمة
لتقويم تكوينه باستمرار.
يعد تقويم التكوين من مجاالت التقويم التربوي
أ
أ
أ
المهمة ،وذلك لالثر الذي يمكن ان يحدثه تكوين االستاذ على
طلبته ،ومن خالل االطالع على التراث التربوي نجد مداخل
عديدة استخدمت لتقويم التكوين ،حيث يرى ()5002
أ
Elhajirا ّنه "يمكن تقويم فعالية تكوين ما من خالل مقاربات
ثالث متكاملة ومهيكلة تتطلب كل مقاربة منهجية مختلفة،
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وتقدم كل واحدة صعوبات معينة :تقويم المك تسبات وتحويلها
أ
2
ونقلها إلى الميدان وقياس اثرها.
أ
أ
ا ّما ( Gerard)5004فيشير إلى ا ّنه إذا كان الهدف من
الجيد لنظامه ّ
التكوين توضيح باستمرار االستعمال ّ
فإنه ينبغي
أ
تطبيق "استبيان رضا المتكون" ،ال ّن البحث عن الرضا له
مكانة هامة في تسيير الجودة ،بحيث تعطي له المؤسسة صفة
أ
االولوية من وجهة نظر المستفيد وعليه من المهم تنظيم عملية
جمع وتحليل العناصر المرتبطة بمنتظراته ورضا المستفيدين،
7
فالرضا يتطلب تجربة معيشة من طرف المستفيد.
أّ أ
أ
تعرف المنظمة االوربية للتكوين الرضا على انه " راي
الطالب الناتج عن الفاصل بين إدراكه للتكوين
أ
أ
ومنتظراتهمنه "،إذ يمكن ان يشمل الرضا راي المتكون حول
منهجية ّ
التعلم ومحتواه ودينامكية عالقات المشاركين مع
8
المنسقين والمرافقين.
أ
ينبغي حسب  Elhajirان ينطلق تقويم الفعالية
البيداغوجية للتكوين من المتكون ذاته ،فمن الطبيعي إذا
أ
اردنا فحص تحقيق الهدف بشكل جيد الرجوع إلى المتكون
أ
باعتبار ان مشارك ته في التكوين تك في الك تسابه الك فاءات
المرجوة بحكم أا ّن المتكون الراشد ّ
سيد تعلمه ومسؤول بما فيه
الك فاية لالستفادة من االستراتيجيات التعليمية المقترحة عليه.
ولكن ال يمكن االعتماد فقط على تقييمه للعملية التكوينية،
أ
أ
ّ أ
لكنه ولالسف خاط او على االقل يبقى
فرغم كونه حكم مريح
حكما نسبيا ،فك ثير من المسيرين واعين بهذه الحقيقةّ ،
وإنما
تبقى قضية تقويم المك تسبات قليلة الظهور.9
ُيعرف (Wang )5004رضا ّ
المتعلم في سياق التعليم
عن بعد كاستجابة وجدانية متباينة من حيث الشدة حسب
أ
ابعاد مختلفة كالمحتوى عن بعد ،وواجهة المستخدم
ّ
التعلم" .40وحسب
 ،interface utilisateurوجماعات
(Baile)5001تعتبر خصائص واجهة المستخدم خصائص فنية
ومعرفية في نفس الوقت .وتتعلق الخصائص الفنية بالتفاعل
كالتكيف ومناسبة النظام ،وسهولة التواصل والمراقبة،
وفعاليته ،وكذا سهولة تفعيله وفهمه .في حين تخص
أ
الخصائص المعرفية بالجانب اإلنساني للوسيلةاي بسيرورة
التفاعل اإلنساني والشخصي والحميمي واالجتماعي الذي
يعكس بشكل عام convivialité.11
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يتطلب قياس رضا المستفيدين من التكوين ضبط
أ
مفاهيمي ،حيث يؤكد( PlanteBouchard& )5005ا ّنه "إذا
كان سياق جهاز التكوين يستجيب لحاجيات المستفيدين منه
ّ
فإن شعورهم بالرضا عن التجربة التكوينية اليعطي معلومات
مباشرة عن التعلمات التي حققوها فعال خالل التكوين ....لهذا
السبب ّ
فإن قياس رضا المستفيدين يحيلنا في وضعيات عديدة
إلى قياس استحسانهم للتكوين" .45
أ
يشير  Delone& Mc Leanإلى ا ّن "المستخدمين
أ
المنتظمين لنظام تكنولوجيا اإلعالم هم اال ك ثر رضا" ،ورغم
أ
أ
اهمية التعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات ّإال ا ّنه حسب
أ
أ
آ
 Petterواخرون من المدهش ان نسجل ا ّن الدراسات حول
موضوع رضا المستخدم على استعمال التعليم عن بعد قليلة
جد ا في الدراسات السابقة والتي تتطلب التعمق فيها في
البحوث المستقبلية .44
أ
وعليه استوحيت الدراسة منهجية تناولها من اعمال
( Kirkpatrick )4991و( Gérard)5000حيث يقترح
أ
أ
 Kirkpatrickاربعة مستويات لتقويم التكوين يتعلق االول
بمستوى االستجابة أاو آاالراء أا ّما المستوى الثاني فيتعلق بال ّ
تعلم
أ
او المك تسبات ،في حين يتعلق المستوى الثالث بالسلوك في
أ
أ
وسط العمل او التحويل البيداغوجي ،ويتعلق المستوى االخير
أ
أ
بتقويم النتائج او المستوى اإلجرائي.41ا ّما Gérardفيقترح ثالثة
أ
أ
ابعاد لتقييم فعالية انشطة التكوين تكون متكاملة ومهيكلة،
أ
بحيث يرتبط البعد االول بتقويم المك تسبات ،والبعد الثاني
أ
أ
يرتبط بتحويلها ا ّما المستوى الثالث فيرتبط بتقويم اثر
التكوين42.واعتمدت الباحثة على المستوى أاالول من منظور
 Gérardو.KirkPatrick
وتتمحور مشكلة الدراسة الحالية حول قياس مستوى
أ
رضا االساتذة الذين تمت مرافقتهم في الدورة التكوينية الخاصة
أ
ببرنامج تصميم وبناء واستعمال الدرس على ارضية مودل،
أ
وعليه فقد ارتات الباحثة إلى معرفة درجة رضا المستفيدين عن
برنامج التكوين ،واعتبرته من المنبائت المهمة لتقويم درجة
أ
الفعالية البيداغوجية ،والتي يمكن ان تمر بتقويم ذاتي يهدف
آ
إلى جمع اراء المستفيدين من التكوين حول درجة رضاهم على
أ
ّ
تعلمهم الداءات جديدة ترتبط بتصميم وبناء واستعمال درس
آ
عن بعد وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل االتي:
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أ
أ
ما درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد على مشروع او
مخطط التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس على
أ
ارضية مودل؟
أ
ويتفرع هذا السؤال إلى اسئلة فرعية:
أ
 ما درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد على الك فاءةالعامة لبرنامج التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل؟
أ
 ما درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد على نظامالدخول لبرنامج التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال
أ
درس على ارضية مودل؟
أ
 ما درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد على نظامّ
التعلم لبرنامج التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل؟
أ
 ما درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد على نظامالخروج لبرنامج التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال
أ
درس على ارضية مودل؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
أ
االساتذة الجامعيون الجدد راضون على برنامج التكوين
أ
الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس على ارضية مودل.
الفرضيات الجرائية:
أ
 االساتذة الجامعيون الجدد راضون عن الك فاءةالعامة لبرنامج التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل.
أ
االساتذة الجامعيون الجدد راضون على التكوين
الخاص بنظام الدخول لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل.
أ
 االساتذة الجامعيون الجدد راضون على التكوينالخاص بنظام ّ
التعلم لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على
أ
ارضية مودل.
أ
 االساتذة الجامعيون الجدد راضون على التكوينالخاص بنظام الخروج لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل.
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اهداف الدراسة:
أ
 .5التعرف على درجة رضا اساتذة الجامعة الجدد
الذين خضعوا للتكوين في برنامج تصميم وبناء واستعمال
درس عن بعد.
أ
 .6تقديم مقترحات تساعد اعضاء خلية التعليم عن
بعد والتعليم المتلفز على تجويد العملية التكوينية وتطويرها بما
يتوافق مع الك فاءة المرصودة من البرنامج من جهة ،ومن جهة
أ
اخرى االستجابة للتطلعات المستقبلية للتعليم عن بعد وما
يتوافق مع التطورات العالمية والتجارب المعاصرة.
اهمية الدراسة:
أ
يعتبر ّ
التعرف على درجة الرضا الخطوة االخيرة لنجاح
أ
اي عملية تكوينية ،حيث يسمح في تحليل مستوى االستعداد
أ
لتطبيق نتائجها على ارض الواقع ،فهذه الدراسة هي محاولة
أ
لجمع درجة رضا االساتذة الذين استفادوا من برنامج تكوين
أ
خاص بتصميم وبناء واستعمال درس عن بعد ،وكونهم اصدق
من يحدد درجة رضاهم عن هذا التكوين ّ
فإن إجاباتهم ستساعد
في معرفة الحاجات التكوينية التي لم يشبعها التكوين ،وهذا
أ
سوف يساعد اعضاء خلية التعليم عن بعد والتعليم المتلفز من
أ
اتخاذ التدابير الالزمة إلشباعها ومن ثمة تحقيق اهداف التكوين
أ
بشكل افضل.
مصطلحات الدراسة:
درجة الرضا :هو المدى الظاهر للرضا لدى المتكونين،
أ
والتي تقاس بالدرجة التي يضعها االستاذ المتكون لنفسه في
المقياس المعد لهذا الغرض.
التعليم عن بعد :نظام للتدريس يكون فيه الطلبة
بعيدين عن مدرسهم لمعظم الفترة التي يدرسون فيها ،وهو
محاولة إليصال الخدمات التعليمية إلى الفائت التي ال تستطيع
الحضور إلى مؤسسات ومراكز التعليم ،من خالل التعليم
المتلفز ومواقع الواب .وهي االستعمال للتكنولوجيات المتنوعة
واالنترنت لتحسين نوعية التعلم وتسهيل الولوج لموارد
ّ
التعلم .وتستخدم في هذه الدراسة منصة " مودل" .
منصة مودل :Moodleمجموعة خدمات تفاعلية عبر
الخط التي تقدم للمتعلمين إمكانية الولوج إلى المعلومات،
أ
أاالدوات والموارد لتسهيل ّ
التعلم وتسييره عبر االنترنت ،وهي
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المحيط االفتراضي ّ
للتعلم ،وهي منصة مفتوحة مجانية وواسعة
االستعمال.42
تصميم درس :عملية تخطيط عناصر العملية التعليمية
أ
أ
من موارد وانشطة وتحليلها وتنظيمها حسب انظمة الدرس عن
بعد :نظام الدخول ونظام ّ
التعلم ونظام الخروج.
بناء درس :توظيف ووضع مختلف الموارد
أ
واالنشطةبشكل إجرائيتسمح للطالب من ّ
التعلم.
استعمال درس :هو إدارة الدرس عن بعد ومتابعة ّ
تعلم
الطلبة من خالل مختلف التفاعالت المتزامنة كالمحادثة وغير
المتزامنة كالمنتدى ،وتحفيزهم على التغلب على الصعوبات
التي يواجهونها من خالل التغذية الراجعة المستمرة وتقييم
إنجازاتهم عن بعد ،ومن خالل استثمار قدرة التكنولوجيا في
تزويدهم بتعزيز ودعم ّكلما استدعى الموقف ّ
التعلمي ذلك.
أ
واستطالعا الدبيات برامج التكوين فان "تكوين
أ
االساتذة لالستعماالت البيداغوجية لتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال هي استجابة لضرورة التكيف مع التغيرات العميقة
لممارسات التعليم الجامعي .ويمكن الحديث عن نمطين من
أ
التغير :النمط االول مؤسساتي ،والثاني يحيل إلى ضرورة
أ
أ
أ
اكاديمية وتخصصية ،والتي تفترض ان يكون االساتذة قادرون
على تحليل في ضوء تخصصهم التحوالت الوجيهة التي تولدت
من استخدامات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على مستوى
بناء المعرفة ّ
وتعلمها ."47
استخدام تكنولوجيات العمام والتصال ف التعليم
العال :
يالحظ المتتبع لحركة تطوير البرامج التكوينية في
الجامعات التي خاضت تجارب متميزة في التعليم باستخدام
أ أ
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ا ّن االساتذة يستهدفون مجموعة
ك فاءات نلخصها في:
أ
 ترتبط الك فاءة االولى بالتخصص المدرس والمرتبط
مثال باستخدام الوسيلة كبرامج اإلحصاء ورسم المخططات،
أ أ
وعادة ما نجد ا ّن االساتذة يمتلكون المعارف والك فاءات لتكوين
طلبتهم.
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 يخص النوع الثاني الك فاءات المنهجية الك تساب
وبناء المعارف .حيث نجد بيائت ّ
تعلم جديدة مفتوحة
كالمنتدى والمحادثة.
أ
 يمكن ان يساهم استعمال تكنولوجيات اإلعالم
أ
واالتصال في التطور المهني لالساتذة ،بإعالمهم على
ّ أ
التعلم اال ك ثر فعالية ،وذلك
مستجدات تخصصهم وعلى طرائق
بفضل مختلف الموارد والتحيين المستمر لها (ك تب الك ترونية،
أ
صفحات الواب ،المجالت ،المواقع... ،الخ).وكذا االنشطة
أ
(محادثة ،تبادل )..والتي يمكن لالستاذ الولوج إليها من خالل
أ
مؤسسته او خارجها عن طريق استعمال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال.
التعليم عن بعد من خمال منصة مودل:
تعتبر منصة ّ
للتعلم عن بعد وهو اختصار ل
OrientedDynamicLearning

Modular

Object-

وتعني باللغة

الفرنسيةEnvironnement D’apprentissage Dynamique :

أ

 .Modulaire et Orientéظهرت وطورت في استراليا عام 4999

من طرف مارتن دوجيامس .Martin Dougiamasيشير بن
أ
روان Benraouaneإلى ا ّن منصة مودل "تضم  45مليون
مستخدم ،و 1ماليين درس مجاني عن بعد في مختلف
المجاالت والتخصصات تغطي  544بلدا" .وهي أارضية ّ
للتعلم
الدينامكي للوحدة والموجه ،تسمح بوضع مواقع دعم للتعليم
والدروس عن بعد ،تتمتع بتطور نشط ومصمم في إطار تكوين
أ
سوسيوبنائي تم اختيارها من طرف اعضاء هيئة التدريس لجعل
الموقع متاحعن طريق اإلنترنت لالستجابة لحاجات الطلبة.48
أ
تعتبر منصة مودلMoodleالمنصة اال ك ثر استعماال في
الجامعات ،وقد جاء مشروع تصميم وبناء واستعمال درس
أ
على منصة مودل لالستجابة إلى الحاجات المهنية لالساتذة
ومواكبة التطورات المسجلة في التربية والتعليم.ويمثل مشروع
تصميم وبناء واستعمال درس على منصة مودل ،وعملية
أ
تكوين هجين بين تكوين حضوري يهدف إلى مساعدة االساتذة
على تصميم وبناء واستعمال دروسهم على منصة مودل،
أ
وتكوين عن بعد يرافق من خالله اعضاء الخلية المتكونين على
التدريب الفعلي لوضع الدرس على المنصة .تنظم على ثالث
أ
وحدات :الوحدة االولى نظرية ،تسمح باك تشاف مبادئ تصميم
وهيكلة بيداغوجية لمقياس التكوين .الوحدة الثانية تطبيقية
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تسمح بتطبيق صيرورة السيناريو ،وهيكلة وبناء الدرس
أ
النموذج .ا ّما الوحدة الثالثة فتخص تصميم وبناء درسه
أ
الحقيقي .يمر المشروع على ثالث انظمة:


نظام الدخول:

يتكون نظام الدخول من خطة عامة للتكوين بالتركيز
على صاحب الدرس والجمهور المستهدف ،باإلضافة إلى
آ
العناصر الهامة االتية:
أ
 االهداف البيداغوجية المنتظرة من المعرفة
أ
والمعرفة االدائية في نهاية الدرس ":يبنى محتوى الدرس عن
أ
بعد لالستجابة لالهداف البيداغوجية :الهدف العام والذي
أ
ُيفصل إلى اهداف خاصة .كل هدف خاص يتحقق من خالل
أ
سلسلة مقاطع وانشطة تنجز من طرف الطالب والمتضمنة في
الدرس".
أ
أ
يناسب وضع االهداف العامة االفعال التي سيصبح
المتربصون قادرون على القيام بها في نهاية التكوين ،وهذه
أ
أ
االهداف تتمفصل إلى عدد من االهداف الخاصة التي تتفرع إلى
أ
اهداف إجرائية حسب مستوى كل مقطع تكويني .وتعتبر
أ
أ
أ
صياغة االهداف ذات اهمية قصوى في اي سيناريو بيداغوجي
أ
"فتحديد اهداف واقعية ومحددة بدقة تسمح برصد المحتوى،
واختيار الطريقة ،وبالتالي وضوح الطلب من المتدخلين .غالبا
أ
ما تكون صياغة االهداف تمرين صعب ".
 المك تسبات القبلية أاالساسية التي تسمح له ّ
بتعلم
الدرس.
 مخطط الدرس.
 اختبار الدخول :وهو اختبار تشخيصي يسمح
للمتعلمين من الوقوف على مستواهم قبل البدء في ّ
التعلم.
أ
توجد عدة ادلة لتصميم درس عن بعد تقترح مستويات
أ
مختلفة للهيكلة المقترحةّ ،إال ا ّن فعالية البرنامج ترتبط
أ
باستخدام الوسائل المكيفة حسب االهداف المرصودة .بمعنى
أ
آ
اخر ال توجد هيكلة مثالية لكل االفراد وعليه فاختبار الدخول
أ
سوف يساعد مستخدم الدرس على تبني الوسائل اال ك ثر تكيفا
لتفعيلها ".49
 نظام ّ
التعلم :يشكل هذا النظام المرحلة التي يبني
أ
فيها االستاذ الدرس من خالل اختياره لمحتوى الدرسّ ،ثم
تقسيمه إلى مقاطع ودعمه بالموارد التوضيحية ،كما يحدد
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ّ
أانشطة ّ
للمتعلم ببناء
التعلم وهي وضعيات مشكلة تسمح
ّ
تعلمه ،ووضعيات تقويم موضعية تنظم مباشرة بعد مقطع
تعليمي ،ووضعيات شاملة تقترح في نهاية كل وحدة تدريسية،
وهي تسمح بالتغذية الراجعة وبالتقويم التكويني .يشمل نظام
أ
ّ
التعلم موارد عديدة وانشطة نختار منها ما ركزت عليه العملية
التكوينية التي استفادت منها عينة الدراسة فيما يلي:
أ
 .4الموارد  :Ressourcesهو كل ما يجنده االستاذ
لدعم الدرس عن بعد وتمنح منصة مودل العديد من الموارد
التي تسمح بإدراجها في الدرس عن بعد نذكر منها
حسب(:Morneau&Joanisse20)5042
المجلد : Dossierيسمح هذا المورد بجمع ملفات
عديدة وبالنقر عليه يمكن رؤية و تحميل الملفات المرغوبة.
الملصقة :Etiquetteتسمح بإدراج محتوى قصير
(صورة ،نص ،فيديو) ويكون المحتوى ظاهرا.
الملف :Fichierيسمح بوضع روابط لملف موجود في
مستخدم مودل ،بالنقر على الملف المعني يتمكن الطالب من
قراءة المحتوى.
ك تاب :Livreيسمح بجمع عدة صفحات الواب مع
فهرس للمحتوى .يقوم الطالب بالنقر على رابط الك تاب ليتمكن
أ
من إظهار محتواه ،كما يتضمن نقط لإلبحار من صفحة الخرى.
الرابط :URLيسمح بوضع روابط نحو موقع واب
خارجي وبالنقر على الرابط يمكن للطالب الولوج إلى الموقع.
أ
 .5النشطة :يمكن استعمال العديد من االنشطة
التفاعلية نذكر منها:
التواصل والتشارك من خالل المنتدى والمحادثة
آ
والتي تسمح بحوارات عن بعد ،وكذا صبر الراء الذي يسمح
أ
بالحصول على مفعول رجعي للفوج .كما ا ّن إضافة الويك
 Wikiللدرس كيفية ممتازة تسمح للطلبة بالعمل سويا على
مشروع تشاركي.يمكن حسب ( &Larose, David, Lafrance
 Cantin (1999النظر إلى إدماجتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
كسياق ينمي تغيير الممارسات البيداغوجية بمنظور
54
ابستمولوجي سوسيوبنائي.
أ
الواجبات :يمكن للطلبة تقديم اعمالهم على منصة
أ
أ
مودل وتقويمها من االستاذ على المنصة نفسها ،بفضل انشطة
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آ
أ
أ
الفرض او الوركشة .يمكن ان يتم التصحيح اال لي باستخدام
أ
أ
الختبار  Testمن خالل اسئلة موضوعية من قبيل :اسئلة
أ
أ
االختيار الثنائي ،او المتعدد ،إجابة قصيرة ،اسئلة المزاوجة،
ملء الفراغات الخ....
الوركشة  :Atelierتسمح للطلبة من وضع وإظهار
أ
أ
عملهم للمعاينة والتقويم من اقرانهم واساتذتهم.
قاعدة بيانات : Base de donnéesتسمح للطالب من
بناء ،وإظهار والبحث عن جمع بطاقات في قاعدة بيانات.
المحادثة :Chatحوار متزامن حقيقي بين زمالء
أ
القسم ،لالستاذ إمكانية فتح المحادثة يوم معين وتوقيت
محدد ،وبشكل متكرر ،يمكن تسجيل محتوى المحادثات
أ
أ
لنشرها للجميع او للبعض فقط" ،يمكن ان تشكل المحادثة
أ
قناة للتواصل لطرح االسئلة والتعليقات ،يمكن لمجموعة من
أ
االشخاص بدء حوار مك توب في فضاء يعرف بغرفة المحادثة،
أ
أ
يمكن ان تكون جماعية او محدودة بين فردين ".
المنتدى : Forumيسمح من إجراء محادثات غير
أ
متزامنة ،وله عدة اشكال" .يشكل المنتدى المصمم بشكل
ّ أ
ّ
للتعلم .ال ّنه يجبر الطالب على التعبير
جيد فضاء مثاليا
الك تابي ،فيصبح وسيلة ّفعالة لتفتح تفكير الفردّ .إن التفاعل
النشط من خالل الك تابة يساعد الطالب على تملك مفاهيم
جديدة تمت مناقشتها خالل المنتدى ."55
المسرد :Glossaireوسيلة جمع قائمة تعاريف ،مثل
آ
القاموس .يمكن ربط التعاريف اليا في محتوى الدرس ليظهر
مباشرة.
الويك  :Wikiلفظ يشير إلى السرعة في لغة جزر
هاواي ،تستعمل للتعبير المختصر عن جملة What I Know
أ
أ
 Isاي " ما اعرف هو" ،هي صفحات واب للتشارك،وتعتبر
أ
ادوات ّفعالة تسمح لمجموعة الطلبة العاملين على نفس
المشروع ،من طبع وتغيير وإضافة محتوى ،فهو إنتاج جماعي
أ
54
لوثيقة يقوم االستاذ بالتعليق عليها.
أ
ّ أ
التعلم ان يكون االستاذ خبيرا في تجنيده
يتطلب نظام
أ
واختياره للموارد واالنشطة التي يستعملها في الدرس عن بعد،
أ
التعلم عن بعد تبقى ّ
أال ّن غاية ّ
التعلم ،سواء كان فرديا او جماعيا
أ
او مؤسساتيا .وحسب مارشان  Marchandيفترض التفكير في
مجلة العلوم االجتماعية
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التعلم وفي المعرفة أاالدائية إحياء ميكانيزمات ّ
نمط ّ
التعلم.
حيث ال توجد منصة كونت شخصا ،وال يوجد قسم افتراضي
يملك مفتاح سحريّ .إنما هي التفاعالت التي تحدث بين
ّ أ
التعلم او إخفاقه،
مستخدمي المنصة ،والتي تؤدي إلى نجاح
51
فالبيداغوجية تعلو على التكنولوجيا.
والتعلم على الخط للمتعلمّ
ّ
يسمح التكوين عن بعد
أ
ّ
الراشد من التك فل ببعض ابعاد تعلمه ك تنظيم توقيت
أ
الدراسة ،التعريف بوتيرته للعمل ،المشاركة في االنشطة ،وهي
أ
52
اشكال إلظهار استقالليته.
 نظام الخروج :يتعلق بالتقويم وهو مجال الحكم
أ
على مدى ّ
تعلم الطلبة ،وتحقيقهم لنواتج االهداف المرصودة،
إلى جانب تقويم العملية التعليمية ّ
التعلمية بكل عناصرها،
وهذا يتطلب تصميم اختبارات وبناء نشاطات تقويمية نهائية
مختلفة ،وبالتالي تقديم التغذية الراجعة وتحديد مواطن القوة
والعمل على تعزيزها ،وتحديد مواطن الضعف والعمل على
معالجتها.
توفر منصة مودل تطبيقات برمجية تخدم عملية
أ
أ
التقويم ،من خالل بنوك االسئلة الموضوعية من قبيل اسئلة
أ
أ
االختيار الثنائي او المتعدد ،اسئلة المطابقة وملء الفراغ ..التي
تسمح بالتصحيح الذاتي ،وتقديم التغذية الراجعة على
التقويمات االلك ترونية ،إلى جانب التطبيقات التي تستخدم في
أ
أ
رصد النتائج او تحليل البيانات او تفسيرها.كان الهدف من
أ
مشروع  "Learn-Netتكوين االساتذة الستخدام التكنولوجيات
الحديثة من خالل معايشتهم لتجربة ّ
التعلم التعاوني عن بعد"
أ
واستهدف ثالثة اهداف:
ّ 
تعلم استخدام التكنولوجيات في ممارساتهم
المستقبلية؛
ّ
 تعلم التواصل عن بعد باستخدام التكنولوجيات
والتعاون عن بعد إلنجاز مشروع جماعي؛
أ
ّ 
تعلم التفكير والتامل حول ممارسات التعليم
أ
52
واإلعالن عن افكارهم.
يعتبر إدراج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في جهاز
أ
التكوين تجديدا تكنولوجيا قبل كل شيء :نقل المعرفة او
أ
التواصل باستخدام التكنولوجيات التي ال تتعدى كونها ادوات
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في خدمة المشروع البيداغوجي .فالتجديد يكون على مستوى
57
الممارسات البيداغوجية.
فوائد التعليم عن بعد:
 كانت الفوائد التي يقدمها التعليم االلك تروني هي
أ
الشفيع والداعم للمطالبة باستعماله وتفعيله ،حيث اجمع كل
أ
من ( &DelabyGhirardini)5002با ّن الفوائد البارزة له
أ
تتلخص في ما ياتي:
أ
 تجاوز المكان والزمان عند تكوين االفراد؛
 فردنة ّ
التعلم حيث يمكن للطالب أان يتطور
أ
حسب وتيرته عند التفكير وإنجاز االنشطة ،وإمكانية إعادتها
ّمرات عديدة ،وتمكينه من مقاربات متنوعة ،استخدام موارد
أ
عديدة ،إمكانية وضع سيرورات مختلفة متكيفة مع اخطاء
الطلبة بعد تشخيصها؛
ّ
 تشجيع التعلم النشط من خالل التفاعالت
أ
المتعددة بين الطلبة ومع االستاذ؛
 القضاء على العوامل النفسية التي تكبح ّ
المتعلم:
آ
أ
58
الخوف من احكام االخرين ،الخجل ،الخوف من العقوبة.
أ
ّ
المتعلم فالمنهاج باهدافه
 تركيز المحتوى على
ومحتواه ينبغي أان ّ
59
يكيف مع حاجات المتعلمين.
ّ
تغير دور الستاذ ف التعليم عن بعد:
أ
يشير ( 40(Tardif 4998إلى ا ّن استخدام تكنولوجيات
أ
اإلعالم واالتصال أكادوات للتعليم ّ
والتعلم يدفع االساتذة إلى
تنظيم ممارساتهم بشكل مختلف ،أاي تنظيم أانشطة ّ
تعلم
أ
أ
حقيقية واصيلة من خاللها يوجه المتعلمون فرديا او في
مجموعات إلى التفكير في المشكل المطروح و اقتراح
أ
ّ
فالتعلم التعاوني ياخذ كل معناه في تكوين
حلول.وعليه
أ
االساتذة ،وتشجيع إبداع وتفعيل مشاريع المجموعة بمتابعة
أ
الطلبة في هذه السيرورة ،فمكون االساتذة يغير عالقته
بالتعليم ّ
والتعلم.
لقد تحول دور أاالستاذ في التعليم عن بعد إلى دور
المرافق لمجموعة الطلبة فحسب(Lewis31)4998الذي يقوم
أ
أ
أ
على تفعيل اربع عمليات اساسية -)4 :إظهار اهداف المجموعة،
أ
أ
 -)5تاسيس قواعد وبرتوكول التواصل والتعاون -)4 ،تاسيس
أ
المهمة وتوزيع االدوار -)1 ،اختيار وسائل التواصل.
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أ
أ
ا ّما (Delaby )5002فتلخص دور االستاذ في التعليم
عن بعد في دور مصمم الدرس ،وإنجاز سيناريو بيداغوجي،
ودور مرافق ّ
المتعلم الذي ال يقتصر على المحتوىّ ،
وإنما يمكن
أ
ّ
المتعلم استخدام الوسيلة) ،ومنهجي
ان يكون تقني (تعليم
أ
(تعليمه كيف ّ
يتعلم بمفرده) ،وهذا يمكن ان يكون دعم
45
للدافعية.
أ
لقد حولت المقاربات التشاركية ممارسات االساتذة من
خالل متابعة الطلبة ،المساعدة التقنية ،تسيير
أ
أ
الفوج والتقويم...واصبح االستاذ مطالب للعمل في فريق مع
أ
تقني ي التربية ،االمر الذي يخرجه من العادة والفردنة في
التعليم ،وإلى شرح وتبرير اختياراته البيداغوجية وإلى التموقع
أ
44
في مسعى الممارسة المتاملة.
تصميم الدرس :Conception du cours
أ
يعد علم تصميم التدريس احد فروع علم التدريس ،لم
يتفق منظروه حول تعريف موحد له ،لكونهم مختلفين حول
أ أ
طبيعة عملية التصميم او ال ّنه علم حديث الذي لم يستقر على
معنى محدد بعد ،ويمكن اعتبارها عملية منهجية ومنظومية
أ
لتخطيط منظومات التدريس لتعمل باعلى درجة من الك فاءة
أ
والفاعلية لتسهيل ّ
التعلم لدى الطالب ،وهوخطوة اولى من
خطوات اإلعداد والتخطيط تقوم على التفكير في نسق كلي
منسجم من المكونات والعناصر .وتتلوها عمليات التنظيم
والتجريب والتقييم...ويكون هذا النسق في شكل خطة درس،
أ
أ
اي إعداد عناصره بشكل متناغم بين اهدافه المرصودة،
أ
المحتوى المكون من موارد وانشطة ،والطريقة التي يختارها،
أ
وإجراءات التقويم .وينبغي تحديد اهداف الدرس االلك تروني،
وخصائص الطلبة ،والمحتوى ،والمك تسبات السابقة التي
تؤهل الطالب إلمكانية دراسته ،المراجعة الدورية للدرس
وتحيينه باستمرار.
بناء الدرس :Construction du cours
يتم من خالل منصة مودل نشر محتويات الدرس
االلك تروني من خالل التركيز على تطوير المهارات والخبرات عن
طريق المحتوى التعليمي الذي يتم توفيره للطالب ،وتحديد
سبل مشارك تهم في الدرس بشكل متزامن وغير متزامن.
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استعمال الدرس :Utilisation du cours
هو إدارة الدرس عن بعد و متابعة ّ
تعلم الطلبة من
خالل مختلف التفاعالت المتزامنة كالمحادثة وغير المتزامنة
كالمنتدى ،وتحفيزهم على التغلب على الصعوبات التي
يواجهونها من خالل التغذية الراجعة المستمرة وتقييم
إنجازاتهم عن بعد ،ومن خالل استثمار قدرة التكنولوجيا في
تزويدهم بتعزيز ودعم ّكلما استدعى الموقف ّ
التعلمي ذلك.
الجراءات المنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي الذي يعمل على وصف
أ
درجة رضا االساتذة على برنامج تصميم وبناء واستعمال درس
أ
على ارضية مودل.

الكلية
العلوم النسانية
والجتماعية

الحقوق والعلوم
السياسية
آ
الداب واللغات
المجموع

عينة الدراسة:
أ
اشتملت عينة الدراسة على اساتذة جامعة محمد لمين
دباغين الجدد الذين تم توظيفهم عام  ،5047- 5042بكلية
أ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية االدب واللغات وكلية
الحقوق والعلوم السياسية ،وقد تم اختيارهم كونهم يمتلكون
أ
خبرة وممارسة مع محتوى البرنامج .بلغ عددهم ( )445استاذا
ناجحا في التكوين على البرنامج ،وتم استثناء الراسبين منهم.
أ
ويبين الجدول ( )4توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب الكلية
والقسم.
جدول رقم ( :)10عدد المقاييس الموزعة
والمسترجعة

مجتمع الدراسة:












أ
يضم مجتمع الدراسة كل االساتذة الذين استفادوا من
التكوين الخاص بتصميم وبناء واستعمال درس على منصة
 Moodleفي الجامعات الجزائرية منذ .5008

القسم

عدد المقاييس
الموزعة

النسبة

عدد المقاييس
المسترجعة

النسبة

علم النفس وعلوم التربية الرطفونيا
علم الجتماع
الفلسفة
التاريخ
التصال
التربية البدنية
الحقوق
العلوم السياسية
قسم اللغة النجليزية
قسم اللغة الفرنسية
 91 اقسام

91
99
91
91
91
10

%91,01
%8,11
%7,01
%7,01
%1,19
%1,08

90
11
91
18
91
10

%91،1
%1,8
%1,0
%7,7
%99,0
%0,8

19
90

%19, 91
%99,99
%0,91
%1,08
%911

19
91

%11,8
%99,0
%9,1
%9
%911

18
10
919

أ
وبعد تطبيق المقياس تم حساب توزيع افراد الدراسة
المستجيبة حسب(التخصص) وذلك طبقا لعدد المقاييس
المسترجعة ،والتي بلغ عددها ( )401مقياسا من مجموع
أ
( )444اي بما يعادل ( )%79,48كما يوضحه الجدول رقم
(.)04

911

درس عن بعد على منصة  ،Moodleوذلك بناء على االطالع
أ
على مجموعة ادلة تطبيقية الستخدام التعليم االلك تروني وفق
هذه المنصة ،وذلك لتحديد المهام الخاصة بتصميم وبناء
أ
واستعمال درس عليها وتتمثل االدلة في :
 Plate –forme pédagogique Moodle- Guide
de l’enseignant, Université de Strasbourg.

اداة الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم مقياس
لقياس رضا عينة الدراسة على برنامج تصميم وبناء واستعمال
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 Guide pratique du e-Learning : Stratégie,
pédagogie et conception avec le logiciel Moodle.
Benraouane (2011).
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 Méthodologies pour le développement de
cours e-Learning : Un guide pour concevoir et
élaborer des cours d’apprentissage numérique. FAO
Ghirardini, B. (2011).
des

la

formation

pour

 E-Learning

formateurs. De la conception à l’implémentation.
Guide pour les praticiens (2009).
de

Moodle

de

Guide

pédagogique
:

de

Tunis

 Plate-forme
Virtuelle

l’Université
l’enseignant

corps

le

pour

base

de

ثبات الداة:
اعتمدنا في حساب ثبات مقياس الرضا على برنامج
تصميم وبناء واستعمال درس عن بعد على منصة Moodleعلى
أ
أ
أ
طريقة االتساق ال لفا كرونباخ ،وذلك في االبعاد االربعة
للمقياس والمقياس الكلي .يبين الجدول ( )05معامالت
أ
أ
االتساق الداخلي لالداة ككل ،ولالنظمة الفرعية لمخطط
تصميم وبناء واستعمال درس على منصة .Moodle
جدول رقم ( )2حساب التساق الداخل لماداة:

 Formation

professoral. Service des technologies d’apprentissage
à distance. Joanisse,J. (2014).

أ
تمثلت اداة الدراسة في مقياس اختيرت بنوده من قراءة
أ
المصادر المشار إليها ،وهي في معظمها ادلة عن التدريس عن
أ
بعد باستخدام منصة  .Moodleوقد تكونت اداة الدراسة
أ
أ
أ
بصورتها االولية من جزاين؛ يحتوي الجزء االول على بيانات
عامة تتضمن معلومات عن كلية وقسم االنتماء ،والتخصص،
ودرجة التحكم في استعمال مهارات الحاسوب المتنوعة
واستخدام شبكة االنترنت.
ويحتوي الجزء الثاني على ( )41عبارة ترتبط بتصميم
أ
وبناء واستعمال درس على ارضية مودل ،حيث خصت الباحثة
أ
( )40فقرات االولى للك فاءة العامة و( )51فقرة موزعة على ثالث
أانظمة :نظام الدخول الذي تضمن ( )08فقرات ونظام ّ
التعلم
تضمن ( )44فقرة ونظام الخروج الذي شمل ( )02فقرات،
ويقابلها ثالث استجابات وفق التدرج الثالثي تبعا لدرجة الرضا
على التكوين بحيث تعطى الدرجة ( )4عندما تكون درجة الرضا
كبيرة ،والدرجة ( )5عندما تكون درجة الرضا متوسطة،
والدرجة ( )4عندما تكون درجة الرضا ضعيفة ،مع اإلشارة إلى
أ
أ
ا ّن محتوى العبارات قد ّتم استقراؤه من ادلة التعليم عن بعد
أ
باستخدام ارضية مودل.
صدق الداة:
تم الحصول على الصدق الظاهري وخاصة ما ارتبط
أ
باللغة التكنولوجية اال ك ثر تداوال باللغة العربية بعرض المقياس
أ
على اعضاء خلية التكوين عن بعد والتعليم المتلفز لتعديل ما
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يلزم بناء على المحتوى الذي تم التركيز عليه في التكوين،
أ
واسفرت نتيجة التحكيم على تعديل في إعادة ترتيب فقرتين.
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المقياس وابعاده
الك فاءة العامة
نظام الدخول
نظام التعلم
نظام الخروج
المقياس الكل

عدد البنود

قيمة معامل الفا

99

1,64
1,27
1,24

10

1,24

11

1,66

51
12

أ
يتضح من الجدول ( )5ان معامل االتساق الداخلي
أ
أ
لالداة ككل بلغ ( ،)0,91وللمجال االول الخاص بالك فاءة
العامة للتكوين بلغ (،)0,72والمجال الثانيالمتعلق بنظام
الدخول ( ،)0,84وللمجال الثالث الخاص بنظام ّ
التعلم
أ
( ،)0,82والمجال الرابع لنظام الخروج (ّ .)0,82مما يؤكد ا ّن
أاداة الدراسة تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة تبرر
أ
استخدامها الغراض الدراسة.
تصحيح استجابات الداة:
أ
لتصحيح استجابات اداة الدراسة قامت الباحثة
بحساب المدى واعتمدت المعيار التالي لتقدير درجة الرضا عند
المتكونين:
 إذا كان المتوسط يقدر ب  0,22إلى  4,22تعتبردرجة الرضا على برنامج التكوين منخفضة.
 إذا كان المتوسط يقدر ب  4,27إلى  5,44تعتبردرجة الرضا على برنامج التكوين متوسطة.
 إذا كان المتوسط يقدر ب  5,41إلى  4تعتبر درجةالرضا على برنامج التكوين عالية.
كما اعتمدت الباحثة في تقدير درجة الرضا على محاور
المقياس متوسط البنود لدرجة التقدير المتوسطة مراعية عدد
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أ
بنود كل محور مثال يشمل المحور االول  40بنود وتقدير درجته
المتوسطة هو  50 =40×5وعليه اعتبرت الباحثة كل متوسط
أ
اكبر من  50بالنسبة لهذا المحور فهو تقدير بدرجة عالية ،وكل
أ
متوسط اقل من  50فهو رضا بدرجة منخفضة.
حدود الدراسة:
أ
اقتصرت الدراسة على قياس مستوى رضا اساتذة
جامعة محمد لمين دباغين ،الذين تلقوا تكوينا في تصميم
أ
وبناء واستعمال درس على ارضية مودل من السنة الجامعية
أ
 5042إلى  5047حيث شملت اربع دفعات على التوالي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
الرتبة
19
19
11
11
10
10
17
18
11
91

رقم
الفقرة
19
11
19
11
10
11
91
17
18
10

ينص السؤال على ما درجة رضا الساتذة المتكونين
على برنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
Moodle؟
لإلجابة على هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات
أ
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االداة حسب الك فاءة
أ
العامة للتكوين ُثم حسب انظمة البرنامج (نظام الدخول ونظام
أ
ّ
التعلم ونظام الخروج) ولالداة ككل ،وكانت النتائج كما هو
آ
موضح في الجداول االتية:
جدول ( )10المتوسطات الحسابية والنحرافات
المعيارية لدرجات الرضا على الك فاءة العامة لبرنامج تصميم
وبناء واستعمال درس على منصة  Moodleمرتبة تنازليا

الفقرات
تغيير ذهنيت لهندسة الدرس لمافضل
تحديد عناصر نظام الدخول
ّ
و
هيكلة الدرس حسب نظام :الدخول والتعلم ونظام الخر ج.
تحديد عناصر نظام ّ
التعلم
تحديد عناصر نظام الخروج
استعمال الدرس على ارضية مودل
تقويم ذات دوري لدرس لتحيينه باستمرار
فهم كيفية استعمال ارضية مودل والبحار فيها
تغيير الملمح كاستاذ رقم مستخدم لرضية مودل
التمييز بين خصوصية السيناريوهات (الحضوري ،الهجين ،عن بعد).

أ
يالحظ ا ّن المدى للمتوسطات الحسابية لدرجة رضا
المتكونين لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
Moodleللك فاءة العامة للتكوين تتراوح ما بين (-5,48
أ
 ،)5,82وا ّن االنحراف المعياري لهذه الدرجات يتراوح ما بين
(.)0,21 – 0,42
أ
ويشير الجدول ( )1ا ّن جميع الفقرات الخاصة بالك فاءة
العامة من التكوين  ،كانت بمستوى درجة عالية من المقياس،
أ أ
وهذا يشير إلى ا ّن االساتذة الذين استفادوا من التكوين راضون
أ
بدرجة كبيرة ،إذ ا ّن المتوسط الحسابي لدرجة الرضا لجميع
أ
أ
فقرات هذا المجال بلغت قيمته اك ثر من (.)5,41ويالحظ ا ّن
أ
اك ثر الفقرات التي تحصلت على الرضا هي ساعدني التكوين على:
أ
"تغيير ذهنيتي لهندسة الدرس لالفضل" إذ كان
متوسطها( )5,82وعلى "تحديد عناصر نظام الدخول" بمتوسط
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المتوسط
الحساب
9,80
9,78
9,71
9,07
9,00
9,01
9,09
9,01
9,11
9,18

النحراف درجة
المعياري الرضا
عالية
1,10
عالية
1,11
عالية
1,01
عالية
1,01
عالية
1,07
عالية
1,09
عالية
1,09
عالية
1,01
عالية
1,01
عالية
1,01

حسابي ( ،)5,78وعلى"هيكلة الدرس حسب نظام :الدخول
ّ
والتعلم ونظام الخروج" حيث كان متوسطها(.)2,01
أ
أ أ
ويمكن تفسير ذلك إلى ا ّن االساتذة قد اقتنعوا با ّن
التكوين على منصة ّ Moodle
للتعلم الدينامكي يسمح بوضع
مواقع دعم للتعليم والدروس عن بعد تتمتع بتطور نشط
ومصمم في إطار تكوين سوسيوبنائي ،يستجيب لحاجات
أ
الطلبة في عصر التكنولوجيا بما يتفق مع ما اكده
41
.)Benraouane (2011
كما جاء هذا التكوين ليساهم في االستجابة للحاجات
أ
المهنية لالساتذة لتواكب بدورها التطورات المسجلة في التعليم
أ
العالي بحثا على تحويل االستاذ من مجرد حرفي لنقل
المعلومات ،إلى خبير في مساعدة الطالب على ّ
التعلم ،وهذا
أ
ما تاكدوا منه عند إعدادهم لمشاريع دروسهم على المنصة،
أ
أ
يضاف إلى ذلك ا ّن المتكونين هم اساتذة جدد وخبرتهم في
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أ
التعليم قصيرة ،وا ّن التكوين على تصميم وهيكلة درس وعلى
أ
تبني سيناريو تم اختياره بعقلنة وتامل سوف يساعدهم على
أ
أ
بداية مشوار مهني مؤسس ،إذ اشار42)Vizcarro(2003إلى ا ّن
أ
تكوين االساتذة لالستعماالت البيداغوجية لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال هي استجابة لضرورة التكيف مع التغيرات
العميقة لممارسات التعليم الجامعي.
أّ أ
ويشير الجدول ( )1إلى ان اقل الفقرات التي سجلت
أ
أ
اقل متوسطات الرضا رغم ا ّنها بدرجة كبيرة هي ساعدني
أ
أ
التكوين على " تغيير الملمح كاستاذ رقمي مستخدم الرضية
مودل " إذ كان متوسطها الحسابي ( ،)5,10وعلى " التمييز بين
خصوصية السيناريوهات (الحضوري ،الهجين ،عن بعد)
بمتوسط حسابي (.)5,48
أ
يمكن ان تفسر هذه االستجابات هو ما يتوافق مع ما
أ
اشار إليه)Leroux&Bourdet (2009حيث ال تهدف رقمنة
الرتبة

أ
محتوى درس إلى جعله متاحا كلما اردنا تناوله ،وإنما تهدف
أ
أ
إلى تعديالساليب الولوج إليه ،وهذا يعدل في العمق االدوار
أ
البيداغوجية لالستاذ من مالك للمعرفة إلى مرافق حيثتتغير
العديد من الممارسات البيداغوجية بدء بتسيير التفاعل،42
أ
باالمر اليسير ،على أاستاذ ّ
تعلم طيلة مشواره
وهذا ليس
التعليمي بطريقة تقليدية وهو اليوم مطالب بتغييرها وتجديدها.
أ
كما ا ّن التمييز بين السيناريو الحضوري والهجين والسيناريو
عن بعد ،يتطلب وقتا وتدريبا كافيين لتحقيق ذلك.
جدول ( :)10المتوسطات الحسابية والنحرافات
المعيارية لدرجات الرضا على برنامج الدخول لبرنامج تصميم
وبناء واستعمال درس على منصة  Moodleمرتبة تنازليا

رقم
الفقرة

الفقرات

99
99
91
91
90
90

98
99
99
90
91
97

97
98

91
90

تحديد الموارد الساسية (المسرد ،قائمة مراجع)
تحديد ملخص للمقياس
التمييز بين اختبار الدخول والختبار القبل من حيث الهدف
التمييز بين مستوى الهداف (العام والخاص والجرائ ) بشكل سليم
بناء اختبار الدخول لقياس المك تسبات السابقة
احترام النسجام العمودي بين الهداف (الهدف العام والهداف الخاصة
والهداف الجرائية للمقياس)
بناء الختبار القبل لقياس اهداف المقياس الخاصة
صوغ اهداف الدرس بسهولة

أ
يالحظ ا ّن المدى للمتوسطات الحسابية لدرجة رضا
المتكونين لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
 Moodleلنظام الدخول لهذا البرنامج تتراوح ما بين (-5,22
أ
 ،)5,77وا ّن االنحراف المعياري لهذه الدرجات يتراوح ما بين
أ
(.)0,28 -0,18ويشير الجدول ( )2ا ّن جميع الفقرات الخاصة
بنظام الدخول لبرنامج التكوين  ،كانت بمستوى درجة عالية
أ أ
من المقياس ،وهذا يشير إلى ا ّن االساتذة الذين استفادوا من
أ
التكوين راضون بدرجة كبيرة ،إذ ا ّن المتوسط الحسابي لدرجة
أ
الرضا لجميع فقرات هذا المجال بلغت قيمته اك ثر من (.)5,41
أ أ
ويالحظ ا ّن اك ثر الفقرات التي تحصلت على الرضا هي
أ
ساعدني التكوين على "تحديد الموارد االساسية (المسرد ،قائمة
مراجع)" إذ كان متوسطها( )5,77وعلى "تحديد ملخص للمقيا
أ
" بمتوسط حسابي ( ،)5,75ويمكن تفسير ذلك إلى ا ّن هذه
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المتوسط
الحساب
9,77
9,79
9,09
9,08
9,08
9,08
9,00
9,00

النحراف درجة
المعياري الرضا
عالية
1,18
عالية
1,00
عالية
1,10
عالية
1,08
عالية
1,01
عالية
1,09
1,01
1,08

عالية
عالية

أ
أ
الممارسات من صلب عمل االستاذ سواء تعلق االمر بدرس
أ
أ
حضوري او درس عن بعد ،فتحديد الموارد االساسية وملخص
للمقياس يندرجان ضمن ك فاءة التخطيط التي يبني من خاللها
أ
أ
أ
االستاذ التصورات االولية لدرسه .كما ّعبر المستجوبون على ا ّن
التكوين ساعدهم على" التمييز بين اختبار الدخول واالختبار
ّأ
).إال ا ّن
القبلي من حيث الهدف " حيث كان متوسطها(5,25
أ
متوسط الرضا على الفقرة التي تشير إلى ا ّن التكوين ساعدني
أ
على " بناء االختبار القبلي لقياس اهداف المقياس الخاصة "
كان( )5,22وفي الرتبة ( )47من المقياس تليها الفقرة " صوغ
آ
أ
اهداف الدرس بسهولة " بمتوسط حسابي ( )5,22واخر رتبة في
هذا المجال.
أ
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بالهوة التي يمكن ان تكون
بين المعرفة النظرية المفاهيمية (قدرة التمييز) وبين إسقاطها
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أ
أ
وتحويلها إلى معرفة ادائية إجرائية (بناء اختبار قبلي) .كما ا ّن
أ
االختبار القبلي اختبار لقياس مدى تحكم الطالب في اهداف
الدرس الجديد حتى يتم اتخاذ القرار بدراسته من عدمه ،وهذا
أ
أ
ما يتطلب تحكم االستاذ في ك فاءة صوغ االهداف والتمييز بين
أ
مستوياتهاّ ،إال ا ّن ذلك ليست مهمة سهلة بالمهمة اليسيرة
حيث يرى كل من Lauby, Sabatier,Guerinet&autres
أ
أ
)(2006ا ّن " تحديد اهداف واقعية ومحددة بدقة تسمح برصد
الرتبة

91
91
99
99
91
91
90
90
97
98
91

رقم
الفقرة
90
99
99
90
91
91
91
91
98
91
97

المحتوى ،واختيار الطريقة ،وبالتالي وضوح الطلب من
أ
المتدخلين .غالبا ما تكون صياغة االهداف تمرين صعب" .47
جدول ( :)10المتوسطات الحسابية والنحرافات
المعيارية لدرجات الرضا على نظام التعلم لبرنامج تصميم
وبناء واستعمال درس على منصة  Moodleمرتبة تنازليا

الفقرات

انشاء تقارير لمانشطة
التنويع ف الموارد لبناء الك فاءة لدى الطالب بشكل افضل
اختيار النشطة حسب الهداف
معرفة كيفية اضافة محتوى او الغاؤه
اختيار المورد حسب الهداف
كيفية ادراج الموارد :صفحة-ك تاب-ملصقة-ملف...-ف الرضية
التنويع ف النشطة لتقويم تملك الطالب للك فاءة بشكل افضل
آ
كيفية ادراج النشطة (ويك  ،قاعدة بيانات ،صبر الراء.)... ،
وضع الفروض بكيفية تسمح بتقويمها عن بعد
تطبيق التقويم التكوين البنائ بشكل مناسب (تغذية راجعة دورية)
اقتراح انشطة ّ
التعلم المنسجمة مع الهداف (خاصة او اجرائية)

أ
يالحظ ا ّن المدى للمتوسطات الحسابية لدرجة رضا
المتكونين لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
 Moodleلنظام ّ
التعلم لبرنامج التكوين تتراوح ما بين (-5,52
أ
 )5,82وا ّن االنحراف المعياري لهذه الدرجات يتراوح ما بين
(.)0,29 -0,42
أ
ويشير الجدول ( )2ا ّن عشر فقرات من مجال نظام
ّ
التعلم لبرنامج التكوين كانت بمستوى درجة عالية من
أ أ
المقياس ،وهذا يشير إلى ا ّن االساتذة الذين استفادوا من
أ
التكوين راضون بدرجة كبيرة ،إذ ا ّن المتوسط الحسابي لدرجة
أ
الرضا لهذه الفقرات بلغت قيمته اك ثر من ( ،)5,41وفقرة واحدة
فقط كان متوسطها( )5,52والذي يعبر عن درجة رضا متوسطة.
أ أ
ويالحظ ا ّن اك ثر الفقرات التي تحصلت على الرضا هي
أ
ساعدني التكوين على " :إنشاء تقارير لالنشطة " إذ كان
أ
أ
متوسطها( ،)5,82وما يفسر ذلك ا ّن إنشاء تقارير على االنشطة
ال يتطلب معرفة تقنية معقدة بل توفر منصة  Moodleإتباع
سيرورة سهلة " للحصول على تقارير إحصائية على كل طالب
من حيث عدد ّمرات الولوج للمنصة وعلى الزمن المستغرق في
اإلبحار ،وعلى صفحات الواب التي تمت زيارتها ،ونمط
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المتوسط
الحساب
9,80
9,71
9,00
9,01
9,08
9,00
9,09
9,11
9,18
9,10
9,90

درجة
النحراف
المعياري
الرضا
عالية
1,10
عالية
1,09
عالية
1,00
عالية
1,01
عالية
1,01
عالية
1,07
عالية
1,01
عالية
1,01
عالية
1,09
عالية
1,01
متوسطة
1,01

أ
االنشطة المتبعة على الموقع ،وكذا الحصول على محتوى
أ
التدخالت ّ .48كلها معلومات تساعد االستاذ الرقمي على إتباع
أ
ومرافقة طلبته االمر الذي جعل المستفيدين من التكوين
يولونه االهتمام المناسب وهذا ما قد يفسر درجة رضاهم على
التكوين فيه .كما سجلت الفقرة ساعدني التكوين على " التنويع
أ
في الموارد لبناء الك فاءة لدى الطالب بشكل افضل " بمتوسط
أ
حسابي ( ،)5,71وهو ما تراه الباحثة منطقي ال ّن منصة
 Moodleتوفر لمستعمليها موارد عديدة تدعم وتثري وتسهل
أ
ّ
التعلم على الطلبة " ،وضعت تحت تصرف االستاذ العديد من
أ
أ
الوسائل لتسمح له بتوزيع محتوى الدرس او لوضع انشطة،
أ
يخضع اختيار هذه االدوات لإلستراتيجية البيداغوجية
أ
أ
(االهداف المرصودة ،االختبارات.49)..وهذه الموارد قد اشارت
إليها الباحثة في االطار النظري.
أ
ويشير الجدول ( )2ا ّن فقرة واحدة تحصلت على درجة
ّ أ أ
التعلم او لالداة ككل
رضا متوسطة بالنسبة لمجال نظام
ويتعلق أاالمر بالفقرة " اقتراح أانشطة ّ
التعلم المنسجمة مع
أ
أ
أ
االهداف (خاصة او إجرائية) " ويمكن تفسير ذلك با ّنه تعبير
أ
صادق عن صعوبة بيداغوجية ترتبط باالهداف من حيث
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صوغها وتقويمها فهذه الممارسة تتطلب التمرن و الذي تسبقه
أ
معرفة نظرية مؤسسة بما يك في ليتحكم االستاذ في تقويم
أ
أ
االهداف اإلجرائية والخاصة بتعلمات دقيقة وفي تقويم االهداف
أ
الخاصة والتي ترتبط بمقاطع من الدرس اي من خالل وضعيات
مشكلة بسيطة يقوم فيها الطالب بتجنيد موارد المقطع ّ
لحلها.
الرتبة

11
19
19
11
11

رقم
الفقرة
19
19
11
11
11

جدول (:)10المتوسطات الحسابية والنحرافات
المعيارية لدرجات الرضا على نظام الخروج لبرنامج تصميم
وبناء واستعمال درس على منصة  Moodleمرتبة تنازليا

الفقرات

التطبيق المناسب للتغذية الراجعة حسب الهدف
اقتراح وضعية مشكلة لقياس تحقق الهدف العام
اتخاذ اجراءات تنسجم مع نتائج التقويم (المعالجة ،الدعم ،التوجيه)....
تحديد عتبة النجاح بشكل دال
تحديد اسئلة لتقويم الموارد حسب الهداف الخاصة

أ
يالحظ ا ّن المدى للمتوسطات الحسابية لدرجة رضا
المتكونين لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
 Moodleلنظام الخروج لهذا البرنامج تتراوح ما بين (-5,48
أ
 ،)5,22وا ّن االنحراف المعياري لهذه الدرجات يتراوح ما بين
أ
(.)0,22 -0,28ويشير الجدول ( )7ا ّن الفقرات الخمسة من
مجال نظام الخروج لبرنامج التكوين ،كانت بمستوى درجة
أ أ
عالية من المقياس ،وهذا يشير إلى ا ّن االساتذة ّعبروا عن رضا
أ
بدرجة كبيرة ،إذ ا ّن المتوسط الحسابي لهذه الفقرات بلغت
أ
قيمته اك ثر من (.)5,41
أ أ
ويالحظ ا ّن اك ثر الفقرات التي تحصلت على الرضا هي
ساعدني التكوين على " :التطبيق المناسب للتغذية الراجعة
حسب الهدف " إذ كان متوسطها( )5,22وعلى " اقتراح وضعية
مشكلة لقياس تحقق الهدف العام" بمتوسط ( .)5،24وما يفسر
المجالت مرتبة تنازليا

الداة ككل( :عدد البنود = )11
ّ
المجال الثالث :الداءات الخاصة بنظام التعلم (عدد البنود = )99
المجال الول :الك فاءة العامة (عدد البنود = )91
المجال الثان  :الداءات الخاصة بنظام الدخول (عدد البنود = )8
المجال الرابع :الداءات الخاصة بنظام الخروج (عدد البنود = )0

أ
يشير الجدول رقم ( )8ا ّن المتوسط الحسابي في
أ
المجال االول " الك فاءة العامة للبرنامج " هو ()20,01
وبانحراف معياري يقدر ب ( ،)2,00في حين بلغ المتوسط
الحسابي للمجال الثاني " نظام الدخول" ( )20,20وانحراف
أ
معياري ( ،)2,00ا ّما متوسط درجات المجال الثالث "نظام
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المتوسط
الحساب
9,00
9,01
9,19
9,11
9,18

النحراف درجة
المعياري الرضا
عالية
1,08
عالية
1,01
عالية
1,07
عالية
1,01
عالية
1,00

ذلك فكرة الممارسة الجديدة للتقويم التي تختلف على ما
أ
أ
تعودوا عليه في اختبارات االسئلة المباشرة ،او المقالية وحتى
أ
االسئلة الموضوعية والتي في معظمها لم تكن تنطلق من
أ
أ
االهداف المرصودة في المقرر ،حيث اقتنع االساتذة إلى حد
أ
أ
إبداء رضاهم على ا ّن الممارسات المتاملة والمعقلنة منسجمة
أ
أ
بين مراحل ومحطات الدرس وا ّن ما ُحدد في البداية ينبغي ان
ُي ّقوم في النهاية للوقوف على التناسق في الدرس وخاصة إن كان
هذا الدرس عن بعد.
جدول (  )10المتوسطات الحسابية والنحرافات
المعيارية لدرجات الرضا على برنامج التكوين ومجالته مرتبة
تنازليا
المتوسط
الحساب
87,00
98,90
90،01
99,90
99,97

النحراف
المعياري
99,08
1,91
9,81
9,77
9,07

درجة
الرضا
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

ّ
التعلم" هو ( )20,00بانحراف معياري ( ،)0,22في حين بلغ
متوسط درجات "نظام الخروج" ()02,20بانحراف معياري
أ
أ
( )2,00ا ّما متوسط درجات الرضا على االداة ككل فقدر
ب ()00,00بانحراف معياري يقدر ب (.)00,00
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أ
ترى الباحثة ا ّنه ال يمكن المقارنة بين هذه المجاالت
أ
أ
لتباين عدد الفقرات في كل مجال وتك تفي بالتاكيد على ا ّن
أ
االساتذة ّعبروا عن رضاهم بدرجة كبيرة على التكوين الذي
أ
خضعوا له كمحاولة اولية إلكسابهم ك فاءة التعليم عن بعد،
أ
حيث سجلنا متوسطات كانت ّكلها اكبر من المدى الذي ُحدد
للدرجة المتوسطة.
استنتاجات:
أ
وعليه يمكن القول ا ّن المقياس المقترح يقدم صيغة
أ
أ
اولية لتقويم التكوين ،وال يمكنه ان يستخدم لتقويم التحكم
أ
في الك فاءات لدى المتكونينّ ،إال انه يشكل مؤشرا ثمينا لتقويم
أ
درجة الفعالية البيداغوجية في شكلها العام ،التي يمكن ان تمر
آ
بتقويم ذاتي يهدف إلى جمع اراء المستفيدين من التكوين حول
ّ أ
تعلمهم الداءات جديدة ترتبط بتصميم وبناء
درجة رضاهم على
واستعمال درس عن بعد.
تعبر هذه النتائج على تقويم ذاتي للمتكونين ،هذا
آ
التقويم الذي لم يحضروا له بما يك في .تبقى اراءهم نابعة من
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تصوراتهم وال تؤكد ضرورة تحكمهم في الك فاءات المصرح بها.
أ
كما وحسب  )Courau (1993من "البديهي ان يصعب على
المتكون تقدير مستوى ك فاءته قبل التكوين وهو ما اصطلح
عليه ب " الوعي بعدم الك فاءة Conscience de son
 10"incompétenceفإجابتهم هي محاولة لتحديد الفائدة
المحققة من التكوين والتي قد تسهم في تقدير الفعالية
البيداغوجية للتكوين.
ّأ
أ
يمكن القول في االخير ان محدودية مقياس الرضا في
تقويم مدى تملك المتكونين لك فاءات تصميم وبناء واستعمال
درس على منصة  Moodleتجعلنا مقتنعين باستعمالها فقط
كمؤشرات لتقدير مستوى الرضا لدى جماعة المتكونين حول
الفعالية البيداغوجية للتكوين ،وال يمكننا اعتمادها لتقويم
مدى امتالك الك فاءات لدى كل متكون على حدة ،ونحتاج إلى
أ
أ
تعزيزه وتدعميه بادوات تقويم اخرى لتغطية كل مراحل
التكوين :قبل وخالل وبعد التكوين.
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:امللخص
 وهو، إلى نقد الحضارة الغربية المعاصرةGilles Lipovetsky *يذهب الفيلسوف وعالم االجتماع الفرنسي جيل ليبوفيتسكي
 والتي،L’Hypermodérnité  كشف من خالله على جملة من التناقضات التي يحملها ما سماه بعصر الحداثة الفائ قة،نقد داخلي لها
أ
أ
أ
.شهدت العديد من التغيرات على جميع االصعدة بعد االنتقال من الراسمالية التقليدية الصارمة إلى الراسمالية االستهالكية المتعية
أ أ
 على اعتبار ان االضداد،وإن استثمار الحداثة الفائ قة في خطابين متناقضين ال يخل بنمط العيش في المجتمعات المعاصرة حسبه
 وعليه، وتبيان مظاهره، وإن هذا التجاور هو ما نعمل على استنطاقه من خالل ك تابات جيل ليبوفيتسكي،متجاورة فيها ال متصارعة
:فاإلشكالية المطروحة كالتالي
أ
أ
ما المقصود بتجاور االضداد في ظل الحداثة الفائ قة؟ وما هي ابرز مظاهرها؟
أ
. ما بعد الواجب، تجاور االضداد، اإلنسان الفائق، االستهالك الفائق، الحداثة الفائ قة:الكلمات المفاتيح
Résumé :
Le philosophe et sociologue français Gilles Le povetsky à critique la civilisation contemporaine une
critiques internes pour révéler les contradictions de ce qu'il appelé l'ère de l’hyper modernité, qui a connu des
nombreux changements à tous les niveaux après passé du capitalisme calcique au capitalisme de consommation
hédoniste .ensuite , L'exploitation de l’hyper modernité à deux discours contradictoires et ces dernier ne perturbe
pas le mode de vie des sociétés modernes, selon lui, puisque les paradoxes juxtaposition sont en harmonie et non
pas en conflit, en effet , cette juxtaposition est ce que nous étudions à travers les écrits de Lipovitsky et démontre
ses manifestations. Par conséquent, le problème qui se pose ; quelles sont les paradoxes juxtaposition dans
l’ypermodernité ? et quelle sont ses manifestations ?

Mots clés : l’Hyper modernité, l’hyperconsommation, l’homme hypermoderne, les paradoxes
juxtaposition, l’après- devoir.

Summary:
The philosopher and sociologist Gilles Lipovetsky usually tends to criticise modern western civilization
which is considered as profound criticism since he himself is a part and a member of the culture. His critical view
reveals a set of paradoxes carried within what he called Hypermodernity. This civilization had witnessed changes
in all fields and on all measures after moving from classical severe capitalism to the hedonistic consumer
capitalism. According to the sociologist investing hypermodernity in two distinct contradictive manners do affect
the lifestyle of modern societies, since these paradoxes are in harmony not in conflict in parallel side by side. This
juxtaposition along with we try to convey through the writings of Gilles Lipovetsky. Based on this we raise the
problem as follows: what does the juxtapotions of paradoxes in hypermodernity mean? And what are its
manifestations?

Keywords: Hypermodernity; hyperconsumerism, human hypermodernity, juxtapotions of paradoxes, after
duty.
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مجلة العلوم االجتماعية

أ
تجاور االضداد في عصر الحداثة الفائ قة :رؤية جيل ليبوفيتسكي

اسيا عقوني

مفتتح اشكالي :

أ
إن المجتمعات الغربية المعاصرة تعيش ازمنة
الحداثة الفائ قة كما يسميها جيل ليبوفيتسكي ،وتتميز هذه
الحداثة بجموعة من الميزات والخصائص التي جعلت منها
أ
مجتمعات فائ فة ،وإن اهم هذه الميزات حسب تحليلية
ليبوفيتسكي هي االستهالك الفائق ،والذي عمل على تغيير
أ
نمط العيش ،والثقافة المعاصرة ،وهو ما ادى إلى ظهور الليونة
والتعدد ،بدل الصالبة والوحدة التي كانت سائدة سابقا،
أ
ويكشف لنا ليبوفيتسكي ان الفائق والتضخم في المجتمعات
أ
الغربية المعاصرة قد ادى إلى انتشار خطابات متعددة ومختلفة
أ
أ
تصل إلى حد التناقض ،غير ان ما يميزها هو انها متناقضات
أ
أ
متجاورة .فصفة التجاور من اهم ميزات ازمنة الحداثة الفائ قة
أ
ايضا إلى جانب االستهالك .ولهذا نعمل من خالل هذه الدراسة
أ
التي هي في االساس دراسة مفهومية على ضبط مفهوم كل من:
أ
الحداثة الفائ قة ،وعالقتها باالستهالك ،ومفهوم تجاور االضداد
والذي يعتبر مفهوما جوهريا في هذا العمل .وعليه فإشكالية
البحث في هذه الدراسة تتمثل في:
أ
أ
ما مفهوم تجاور االضداد؟ وفيما تتمثل ابرز مظاهره؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية وجب اإلجابة
على جملة المشكالت التالية:
 ما مفهوم الحداثة الفائ قة؟ما هي عالقتها بمنظومة االستهالك؟ومن ثم تحديد المقصود بتجاور أاالضداد ،وتعداد صور
وتجليات هذا التجاور.
أ
من هنا فإن اهمية هذا الموضوع تتبدى من كونه
أ
أ
أ
حديث عن تجاور االضداد في ازمنة الحداثة الفائ قة متاتية من
أ
راهنية طرح ليبوفيتسكي للموضوع في ظل ما سماه بازمنة
أ
الحداثة الفائ قة ،كما تظهر ايضا من خالل الية التحليل التي
اعتمدها حيث انطلق من تحليله للواقع المعاصر في
المجتمعات الغربية ومن ثمة انتقل إلى التنظير الفلسفي مركزا
أ
على الجزئيات التي تشكل في الحقيقة نقطة تاثير جوهرية في
أ
أ
المجتمع وعلى سلوكات االفراد فيه مثل :الموضة ،المراة ،
الماكياج ،التجميل ،الهزل وغيرها من الهوامش ،وهو ما يعني
أ
ان ليبوفيتسكي يتعامل مع قضايا راهنة على شاكلة ظاهرة تعدد
أ
أ
الخطابات واختالفها ،وانتهى إلى ان التجاور يمكن ان يكون
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أ
مخرجا للصراعات التي يمكن ان تنجر عن هذه المتضادات وهنا
أ
أ
أ
تبرز اهمية هذا الموضوع من حيث انه يسلط الضوء على احد
أ
الحلول التي اقترحها ليبوفيتسكي لتجاوز االزمات المعاصرة
والخالفات في ظل التعدد.
أ أ
كما ان اهمية الموضوع تتمثل في كونه من
أ
الموضوعات الجديدة الطرح نظرا لشح الترجمات العمال جيل
أ
ليبوفيتسكي ،باستثناء االجتهادات التي بدات تظهر مؤخرا
أ
أ
لبعض اعماله مثل :شاشة العالم ،المراة الثالثة ،ومملكة
أ
أ
الموضة وغيرها غير ان الدراسات حول هذه االعمال غير
أ
موجودة ،وهو ما يحتم علينا التعريف بفكره من خالل اعمال
أ
أ
مشابهة لهذا العمل اين تطرقنا لضبط مفهوم تجاور االضداد،
أ
أ أ
او اعمال اخرى تعرف بفلسفته.
أ
أ
هذا وان مجمل الدوافع التي اخذت بنا إلى الموضوع
أ
يمكن تقسيمها إلى :دوافع عامة واخرى خاصة.
أ
بخصوص الدوافع العامة فهي تتمثل راسا في ضبط
أ أ
أ
تصور وهو مفهوم " تجاور االضداد " تحديدا ،واإلبانة انه اداة
مفهومية جمع فيها ليبوفيتسكي بين نقد الواقع وتمحيصه،
وبين التنظير الفلسفي ،فهو مفهوم يشكل جزءا ال يتجزء من
القاموس المفاهيمي الخاص بفلسفته ،وهذا العمل يسلط
أ
أ
الضوء على احد هذه المفاهيم (مفهوم تجاور االضداد ).
أ
تحرير مفهوم االضداد من اإلرث الهيجلي المثالي،
واإلرث الماركسي المادي.
أ
كما انه من دوافع البحث في هذا الموضوع هو محاولة
أ
البحث عن مخرج لالزمات التي يتخبط فيها اإلنسان المعاصر،
عبر ظاهرة التجاور في ظل الحداثة الفائ قة المطلقة حسب
وجهة نظر ليبوفيتسكي.
أ
أ
اما عن الدوافع الخاصة يمكن صرف القول إلى ان هذا
أ
الموضوع يدخل في صميم اهتماماتنا ذلك انه يندرج ضمن
أ
إطار فلسفة القيم ،ذلك ان ليبوفيتسكي قد انتقد الحضارة
أ
أ
الغربية المعاصرة نقدا اكسيولوجيا بالدرجة االولى ،إنطلق فيه
من الواقع السوسيولوجي.
أ أ
أ
كما ان الرغبة في تقديم احد اهم التصورات المفهومية
في الفلسفة الغربية المعاصرة والتي القت اهتماما في الساحة
أ
الفلسفية الغربية ،خصوصا بعد ك تابة ليبوفيتسكي الشهر ك تبه
" عصر الفراغ" ، du vide l’ère
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وكذا لتسهيل الفهم على القارئ العربي من خالل مثل
أ
هذه الك تابات التي تركز على التفصيل في احد المفاهيم التي
تكون جزءا من فلسفة معينة .وبالتالي فهي عبارة عن حلقة
وصل بين اللسان الغربي والعربي.
مفاهيم الدراسة:
إن رغبتنا في التعرف على تمفصالت فلسفة جيل
ليبوفيتسكي دفعتنا الختيار جزئية من قاموسه المفاهيمي،
ومن ثمة العمل على ضبطها ونقصد تحديدا مفهوم تجاور
أ
االضداد ،والكشف عن تمظهرات هذا التجاور في المجتمعات
الغربية المعاصرة.
-1

الحداثة الفائقة:

يذهب جيل ليبوفيتسكي في سياق الجدل حول
أ
القطيعة بين الحداثة وما بعد الحداثة إلى ان الحداثة لم تنته
على طريقة يورغن هابرماس* *  Jürgen Habermasالذي يقر
أبان " الحداثة :مشروع لم ينجز" ( ،)1وبهذا يكون قد تجاوز
أ
أ
استاذه فرانسوا ليوتار * * * F.Lyotardالذي يعتبر ان الحداثة
انتهت ،وعقبتها مرحلة جديدة هي ما بعد الحداثة .وما دفع
بليبوفيتسكي إلى رفض اإلقرار بما بعد الحداثة هو كونها تتضمن
في ثناياها فكرة موت الحداثة ،وهو ما ال يصح حسبه.
فالحداثة الفائ قة هي إعادة إحياء للحداثة مع فارق هو
التضخم حيث نجد تصعيد في مجال التكنولوجيا،
أ
تكنولوجيات وراثية ،سلوكيات محفوفة بالمخاطر ،العاب
قوى ،اداء ،حدث ،سمنة ،إدمان ،كل شيء يتضخم ،كل
أ
أ
شيء يصل إلى حده االقصى ويصبح مثيرا للدوار )2(.بمعنى ان
أ
الحداثة الفائ قة قد شهدت تضخما على جميع االصعدة،
أ
والتضخم ليس ايجابيا فحسب ،كما انه ليس سلبيا كليا ،وهو
ما يوحي بمنطقين متناقضين في التضخم الذي يميزها من
البداية.
أ
أ
كما ان التبدل الفائق الحداثة يتميز في تاثيره في حركة
متزامنة وشاملة على التكنولوجيات ووسائل اإلعالم ،على
االقتصاد والثقافة ،على االستهالك والجماليات .فالمجتمع
الفائق الحداثة مجتمع يسيطر عليه الزمن الحاضر .استهالك،
أ
أ
دعاية ،موضة ،اوقات الفراغ )3( .لم يعد هناك معايير او
ذهنيات ثابتة ،لم تبق سوى شرعية المستهلكين ،والحث على
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أ
القيم االنية ،واناشيد السعادة والحفاظ على الذات )4(.فقيم
الحداثة الفائ قة قد تغيرت فلم يعد الثبات قيمتها بل التغير،
أ
أ
ذلك ان المنطق الذي يوجهها هو الزائل والعابر الذي اصبح هو
الحقيقة الثابتة الوحيدة في المجتمعات المعاصرة.
إذن فمرحلة الفائق  Hyperليست سوى إدراك عميق
للحداثة وترتكز هذه المرحلة على اربع مبادئ اساسية وهي:
 العلوم التقنية
 السوق.
 الديمقراطية.
5
 الفرد.
أ
أ
لقد اصبح االستهالك الفائق او المفرط ميزة عصر
أ
الحداثة الفائ قة ،وثقافة تعكس نمط الوجود فيها إذ " ان كل
العالم تشكل ،ويتغذى على االستهالك الالمحدود .عصر
أ أ
االستهالك قد بدا منذ ان سقطت الثقافات التقليدية التي كانت
أ
أ
صامدة ،عندما اختفت الوازعات الثقافية امام االذواق
الجديدة ،والمتاجرة بالحاجات… .والمستهلك المفرط هو من
أ
يريد تجديد واقعه المعاش دون انقطاع ،هو من يرفض االوقات
أ
الميتة المنتهية ،هو من يريد ان يعرف دائما انفعاالت جديدة،
ولذات جديدة ،من خالل الجديد الذي يعرضه السوق " (.)6
أ
فالمستهلك الفائق اصبح يرفض التقيد بالماضي ،وفي نفس
الوقت فهو ليس مباليا بالمستقبل ،فهو يركز على الحاضر فقط،
وعلى كيفية تحقيق رضاع وإشباع رغباته  ،والوصول إلى
السعادة عبر بوابة االستهالك المفرط.
بودريار" Jean

وعن حمى االستهالك يقول" :جان
 ( Baudrillardفيلسوف وعالم اجتماع فرنسي ،ولد في 1191
م ،وتوفي في  6مارس " :) 9002إن المجتمع االستهالكي هو
أ أ
مجتمع الترويض االجتماعي على االستهالك ،اي انه زي جديد
وخاص للتنشئة االجتماعية ،على عالقة بظهور قوى إنتاجية
جديدة ،وتجديد البناء االحتكاري لنظام اقتصادي رفيع
اإلنتاجية ،وهذا الترويض الجديد يعادل الترويض على العمل
الصناعي للجماعات الريفية في القرن  11م .وإيديولوجيا
أ
االستهالك توهمنا اننا قد دخلنا عصرا جديدا غير عصر اإلنتاج
أ
المؤلم والبطولي ،انه عصر االستهالك المزدهر ،حيث اعيد
أ
اخيرا الحق لإلنسان ورغباته )7(".فبودريار بهذا المعنى يعطي
أ
تفسيرا اجتماعيا للترويض على االستهالك على اعتبار انه عالم
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أ
أ
اجتماع وفيلسوف ،كما انه ينبهنا إلى ان كوجيتو االستهالك
أ
أ
المعاصر يوهمنا باننا قد تجاوزنا عصر اإلنتاج ومتاعبه ،وانه قد
أ
ان لإلنسان ان يستمتع ويحقق رغباته عبر االستهالك.
أ
وفي ذات السياق ،يشير ليبوفيتسكي إلى ان الحداثة
الفائ قة قد تزامنت مع تطور االستهالك في نهاية 1120م ،وهي
أ
المرحلة الثالثة من تاريخ الراسمالية االستهالكية ،وهي ال تتميز
أ
بتغيرات على النمط االستهالكي فحسب بل تشهد انماطا
جديدة من التنظيم والنشاطات االقتصادية ،واإلنتاج ،والبيع،
أ
واالتصال ،والتوزيع .فقد اصبح االستهالك في هذه المرحلة
يرتكز على الفرد ولم يعد ناجما عن نظام العائلة ،حيث يمكن
أ
لكل شخص ان يرتب حياته الخاصة في استقاللية عن
أ
االخرين .يملك هاتفا محموال ،وكمبيوترا محموال ،واشكال
متعددة من الشاشات التلفزيونية ،االت فوتوغرافية ،الثالجة:
هذا التنوع في العتاد ،والحاجيات اإللك ترونية الجديدة ،وتعدد
االختيارات تدخل في نطاق ولوج نمط الفردانية الفائ قة
االستهالكية .فشعار هذه المرحلة " لكل شخص وسائله،
واستعماالتها ،ونمط معيشة خاص به" 8من هنا نالحظ تغير
نمط العيش المشترك سابقا إلى العيش الفرداني في ظل
التغييرات التي صاحبت تغير نمط االستهالك في المرحلة
الثالثة.
أ
ننتهي إلى القول بان الحداثة الفائ قة استمرارية لمرحلة
أ
الحداثة مع فارق وهو التضخم على جميع االصعدة ،وتبدل
أ
مفهوم الثقافة الذي اصبح مرادفا لالستهالك المفرط ،والذي
أ
اصبح نمطا وطريقة للعيش ،وهو ما يفسر العالقة الوطيدة بين
كل الحداثة الفائ قة وظهور االستهالك خصوصا في مرحلة
أ
الراسمالية االستهالكية المتعية بتعبير ليبوفيتسكي ،كمرحلة
أ
تالية لللراسمالية التقليدية الصارمة.
 -2بتجاور الضداد:
أ
أ
اصل كلمة االضداد هي التضاد وتعني في موسوعة
الالند " :عالقة قائمة بين اإلثبات والنفي لعنصر معرفي واحد،
بوجه خاص:
أ
أ
أ
 بين حدين ،يكون احدهما نفيا لالخر ،مثل ا وغير ا.أ
أ
أ
 بين قضيتين مثل :ا صحيح ،و ا غير صحيح (او1
كاذب).
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أ
أ
وإن االضداد التي تكون في االصل متنافرة تتميز بصفة
أ
مغايرة في ظل الحداثة الفائ قة حسب ليبوفيتسكي ،إذ انها
متجاورة ال يوجد صراع بينها؛ بل هناك تعايش مشترك في ظل
بؤرة االختالف ،حيث نجد خطابين متعارضين في نفس
المجتمع ولكل خطاب وجهته وخصائصه التي ال تلغي ما يغايره.
أ
أ
" في العمق ،يجب ان نعرف ان ما بعد الحداثة ُتعرف
أ
من حيث الشكل المتناقض ،وانه هناك منطقين يتعايشان
أ
داخلها " 10فما نالحظه من خالل قول ليبوفيتسكي؛ هو انه قد
جمع بين مصطلحين هما :منطقين ،ويتعايشان .وهو ما يعني
أ
ان اختالف المنطقين ال يعني وجود خالف بينهما حسبه ،بل
أ
هناك تعايش رغم التناقض اي رغم االختالف ،وهو ما جعل من
أ
عصر الحداثة الفائ قة عصر تجاور االضداد بامتياز ال تصارعها.
أ
وفي الحقيقة إن فكرة تجاور االضداد تعتبر مخرجا
أ
أ
لإلحراج الذي يمكن ان تطرحه ازمنة الحداثة الفائ قة ،ولكن
التجاور يجعل من التضاد المطروح مسرحا لالنسجام في ظل
أ
االختالف والتعدد في كنف الفائق المطلق .وهو ما يعني ان
ليبوفيتسكي قد حافظ من خالل هذه الفكرة على اإلبقاء على
منطق التعايش ،وتفادي منطق التنازع من اإلخالل ببنية
جوهرية في المجتمعات الغربية المعاصرة .وهذا ما سيدفعنا
بدوره للبحث في صور هذا التجاور فيها.
 -3مظاهر تجاور الضداد:
أ
إن االضداد المتجاورة تدخل في صميم تركيب
أ
المجتمعات المعاصرة في عصر الحداثة الفائ قة ،حيث انها
أ
اضحت ميزة لها ،تشجع على العيش في وفاق وانسجام في
المجتمعات الفائ قة الحداثة بدل التنازع والتصارع؛ نتيجة
لقبول منطقين متعارضين داخلها ،ولهذه الظاهرة أاوجه أاو صور
متعددة يمكن حصرها في مايلي:
 1-3تجاور الضداد في السياق الجتماعي:
أ
يظهر لنا تجاور االضداد في المجتمع فائق الحداثة
حسب ليبوفيتسكي من خالل انتشار المتع االنية ،وهوس
أ
الحاضر ،والفوري هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ظهور ما سماه
أ
بالتضخم التذكاري حيث هناك اهتمام ايضا بالموروث
وبالماضي .وهو ما عبر عنه في ك تاب شاشة العالم واصفا هذه
المفارقة في مجتمع الحداثة الفائ قة " هو المجتمع الذي يسيطر
أ
عليه الزمن الحاضر ،استهالك ،دعاية ،موضة ،اوقات الفراغ:
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فعلى خلفية استنفاذ النظريات المستقبلية الكبرىُ ،تعيد
معايير االنية وهنا – االن ،من االن فصاعدا ،تشكيل اليومي
كله .وعلى نقيض مطلق مع نقل التقاليد العريقة ،نرى تطور
أ
ثقافة تخص انية النمط وتستند على قصر مدة االرباح المالية،
وفورية الشبكات الرقمية والمتع الخاصة .وإن كانت من
مفارقات هذا العصر ظهور الهوس التراثي التذكاري (ازدهار
أ
المتاحف ،)...فهو ايضا زمن الذاكرة المعممة والتضخم
التذكاري وهو ما يمثل وجه اخر لتجاوز الحداثة الفائ قة " 11.إن
أ
هذه المظاهر تكشف لنا عن ثقافة تجاور االضداد في فلسفة
جيل ليبوفيتسكي ،بحيث يتعايش الهوس بالحاضر،
والسريع ،وباالحتفاء بما هو تاريخي ،وهوس المحافظة عليه
من الزوال.
أ
أ
كما ان النرجسية التي بالرغم من انها نتاج لمنظومة
أ
االستهالك وللثورة الفردانية الثانية إال انها حسب ليبوفيتسكي
أ
شكل من اشكال التعبير عن تقدم مسار الديمقراطية في
المجتمعات الفائ قة الحداثة.
أ
إضافة إلى ان شيوع الالمباالة تعكس ثقافة تعايش
أ
أ
االضداد في مجتمعات الحداثة الفائ قة ذلك انه في مقابل
أ
الالمباالة التي اصبحت سمة اإلنسان الفائق هناك في المقابل
تكوثر للحقوق التي يطالبون بها" .فقد ولجنا الالمباالة المفرطة
التي وصلت حد االسترخاء ، détenteواالنفصال العاطفي
19."désengagement émotionnelمثل هذه المظاهر
والسلوكات المترتبة عن تفشي الالمباالة وثقافة تحرير الذات من
السرديات الكبرى  ،وتفشي ثقافة االسترخاء الناجمة عن
التملص من التفكير المسؤول في قضايا ومشكالت المجتمع
أ أ
من شانه ان يخلق فردا نرجسيا يركز على ذاته فحسب.
أ
كما ان مجتمعات الحداثة الفائ قة وإن كانت تمنح
أ
مساحة لإلنسان لممارسة حريته إال انها تبقى حرية في دائرة
محددة مسبقة وهو ما عبر عنه هاربارت ماركوز بقوله " :إن
أ
الحرية المنظمة من قبل مجموع اضطهادي ،يمكن ان تصبح
أ
اداة سيطرة قوية .فالحرية اإلنسانية ال تقاس تبعا لالختيار
13
المتاح للفرد".
ر أ
أ
اما تجاو االضداد في تحليلية ليبوفيتسكي للعالقة
أ
بين االستهالك والموضة والسعادة فتظهر من خالل ان
أ
المستهلك الفائق يتصور ان سعادته تكمن في إقباله على
االستهالك وعبر ليبوفيتسكي عن ذلك في ك تابه السعادة
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أ
المتناقضة بقوله " :الوجود السعيد قد اصبح إلها ،واالستهالك
أ
معبده ،والجسد ك تابه المقدس" ،14غير ان عدم قدرته على
مواكبة سيرورتها ،وتعاقب الموضة الذي لم تبق حكرا على
أ
اللباس فقط " ،فبالرغم من انه من الناحية التاريخية هناك
عالقة وطيدة بين الموضة وتاريخ الزي ،فقد تجسدت الموضة
أ
في فضاء المظهر حيث مثل على مر القرون التجلي اال ك ثر
اتضاحا لمؤسسة الزائل ،وبالرغم من ذلك فالموضة لن تبقى
أ
أ
اسيرة ومحصورة في نطاق المظهر ،بل تتاثر فيما بعد قطاعات
أاخرى بمسيرتها مثل :أاالثاث ،وقطع الديكور ،واللغة ،وطرق
أ
أ
أ
المعيشة ،واالذواق واالفكار ،إلى جانب تاثر الفنانين،
أ
أ
واالعمال االدبية بها .ومع ذلك ظل المظهر حتى القرن 11م و
أ
90م المسرح اال ك ثر تجسيدا لقضية الموضة" .15وإن عدم قدرته
على مسايرة تغيرات الموضة السريعة ،وبالتالي إحساسه
بانفالت السعادة منه يجعله يعيش حالة من االغتراب والقلق
أ
والخيبة كما يسميها ليبوفيتسكي ،إنه مجتمع الخيبة ايضا
وليس مجتمع الفائق فحسب .وعن هذا يقول " :عالم التسوق
أ
عجز على القضاء على الحرمان ،والنقص ،وخيبة االمل لدى
أ
اكبر عدد من الناس .إن كابة الموجودات تتطور وتزداد كل يوم
أ
اك ثر" 16.فالموضة التي هي في الظاهر فضاء لممارسة الحرية ال
تبيعنا وهم السعادة فقط عبر االستهالك ،بل تورثنا الخيبة
أ
ايضا ،وتجعل وتخلق لنا ضحايا (ضحايا الموضة).
أ
كما يظهر تجاور االضداد فيها عبر التاريخ ،وهذا ما يعبر
عنه ليبوفيتسكي بقوله" :مع كونها ظاهرة اجتماعية ثائرة لم
تفلت الموضة من االستقرار واالنتظامية في عمقها إذا نظرنا
أ
نظرة تاريخية طويلة المدى ،فمن ناحية نجد التارجح صعودا
أ
وهبوطا الذي اصاب الوقائع التاريخية للمظهر .ومن ناحية
أ
اخرى ،استمرارية مدهشة عبر قرون عديدة مكونة تاريخا
أ
للموضة على الصعيد االطول ،وتحليل الموجات الكبيرة،
والتشققات التي تربك مسيرة تقدمها" 12.فإن الثبات على الزي
أ
هو ميزة الموضة لقرون طويلة قبل ان تعرف جملة التغيرات
السريعة في ظل ما سماه ليبوفيتسكي بإمبراطورية الزائل.
 2-3تجاور الضداد في السياق الخالقي:
أ
أ
اما عن تجاور االضداد الذي يظهر في الجانب
أ
أ
االخالقي للمجتمعات المعاصرة فيظهر من حيث انها كما يقول
أ
ليبوفيتسكي " :تستثمر في خطابين شبه متناقضين ،االول
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أ
يدور محتواه حول إعادة إحياء االخالق من جديد ،والثاني
أ
يتمثل في محاربة االنحالل االخالقي الذي ظهر في الفترة
المعاصرة وبالخصوص انتشار المخدرات والجهل  ،وتنامي
الفقر ،والفساد في الحياة السياسية ،واالقتصادية 18" ...ففي
أ
الوقت الذي تتصاعد الدعوات لعودة االخالقي والمقدس،
أ
تشهد المجتمعات الغربية انحالال اخالقيا رهيبا وتحركات
أ
مختلفة لمواجهة السلوكات االخالقية المتطرفة .وهو ما عبر عنه
يورغن هابرماس " بتعبير بليغ حيث يقول " :إننا نرتعد االن في
أ
أ
عراء عدمية تتزاوج فيها اكبر قدراتنا مع الفراغ اال كبر "  .11ومثل
أ
هذين التيارين يكشفان عن تجاور االضداد في ثقافة مجتمعات
أ
الحداثة الفائ قة .كما يكشفان عن النقد اال كسيولوجي الذي
وجهه ليبوفيتسكي للحضارة الغربية المعاصرة.
أ
كما يتحدث ايضا جيل ليوبوفيتسكي عن مرحلة ما
بعد االنضباطية  postdisciplinaireوالتي ال تعني حسبه غيابا
أ
أ
كليا لالنظمة والرقابة ،فهو يرى بانه في الوقت الذي تراجعت
االلزامات االجتماعية ،وبشكل خاص االلزامات الدينية
أ
كالصوم ،فإننا اصبحنا نلمح سلوكات فردانية مسؤولة مثل:
مراقبة الوزن ،واالستعالم عن الصحة ،رياضة الجومباز) .ولكن
أ
مجتمعنا نفسه الذي يهتم بالنحافة والحميات ،يعاني ايضا من
البدانة والوزن الزائد 90.فلقد حاول اإلنسان الفائق استبدال
أ
االوامر الدينية ،بقوانين وضعية للحفاظ على االعتدال
أ
والتوازن ،فاتخذ الحمية الغذائية كبديل للصوم مثال غير انه قد
أ
ينتهي احيانا إلى المنزلق الخطر فيجد نفسه يعاني من نحافة
أ
أ
شديدة او من بعض االمراض نتيجة سوء البرامج الغذائية
المتبعة ،وإذا كان هذا حال المهووسين بالرشاقة الذين وقعوا
في فخ التفريط ،ففي المقابل نجد من يحيد عن التغذية
السليمة ليقع في فخ اإلفراط ،وهؤالء هم الذين يعانون من
أ
أ
البدانة الشديدة التي قد تودي بحياتهم ،او على االقل يعانون
من زيادة في الوزن.
وإن رعب زيادة الوزن يتجاور مع منطق مضاد ففي
عصر مقاومة الهرم والوزن الزائد قد انتقلنا من التمويه– العناية
بالوجه – إلى الوقاية والعناية بالجسد ،والقواعد الغذائية
اإلجبارية .هناك اهتمام بجمالية النحافة من خالل :قيمة الغذاء
المتوازن ،وصفات إنقاص الوزن ،منتجات إنقاص الوزن،
الحمية...الخ .فتقديس الجمال ووصفات النحافة ال ينفصالن.91
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إذن فالرشاقة عالمة جمالية يتطلب الحفاظ عليها استهال ك كل
أ
ما من شانه ضمان الجسد المشدود والرشيق.
أ
أ
كما نلمس التضاد ايضا في مسالة النظافة
أ
والجسد ;حيث ان " تصاعد االهتمام بالمواد المتعلقة بنظافة
أ
الجسد والجمال ،والروائح الطيبة قد اصبحت تمثل رغبات
شخصية ،ولم تعد النظافة واجبات تجاه الذات ،فاستهالك
أ
مثل هذه المواد قد اصبح يعكس حب الذات ،والوجود السعيد
النرجسي...بل الهوس بالذات" 99فالنظافة انتقلت من حيز
الواجب بمعناه الكالسيكي إلى دائرة االستهالك والمتعة،
أ
بحيث لم يعد الدافع للنظافة دينيا او صحيا ...الخ كما في
أ
السابق ،بل ابحت النظافة تعبير عن قيم الفردانية المعاصرة
التي ُتعلي من المتعة عبر دائرة االستهالك (الحمامات الفاخرة،
العطور ،صابون االستحمام...إلخ) .
أ
ومن الظواهر التي حللها جيل ليبوفيتسكي ايضا
أ
وكشف من خاللها عن تجاور االضداد نجد فكرة الموت الرحيم
أ
 ،L’euthanasieحيث ان الفرد من جهة يكون له الحق في
أ
أ
تقرير مصيره ،ومن جهة اخرى فالتنديدات االخالقية حول
تطبيقه ك ثيرة.
وإن جيل ليبوفيتسكي يفسر ظاهرة الموت الرحيم من
خالل ربطها بموضة تكوثر الحقوق (الحق في الموت الرحيم،
الحق في الالمعاناة ،الحق في تسريع الموت) ،حيث انتشر
أ
أ
الخوف من اال لم الجسدي والمعاناة الجسدية ،فاصبح بناءا
أ
أ
على ذلك ينظر لال لم الشديد على انه ال إنساني ،ولهذا فالواجب
أ
أ
لم يعد يعني العيش مع قبول اال لم ،بل اصبح الواجب هو
واجب الطبيب في التخفيف من معاناة واحترام إرادة المريض،
أ
أ
التي من شانها الكشف عن الفرد االمير " احترام الفرد واختياره
لنهاية سامية "39.فما حصل هو تغليب المطالبة بالحق على
أ
اداء الواجب ،حتى ماتت الواجبات ،وتحولت المطالبة
المستمرة بالحقوق ،إلى إحقاق الحق في الحظوظ الهيدونية
التي تستجيب إلى مجرد الشهوة 94.إذن فتكوثر المطالبة
أ
بالحقوق ادى إلى تراجع القيام بالواجبات بحيث صار هناك
أ
نكوص رهيب وتقاعس من ناحية تاديتها ،وانتشار االيديولوجيا
أ
الهيدونية التي تعلي من سلطة الشهوة على حساب العقل ،اي
تصبح هناك والية لسلطة االيروس على اللوغوس ،فتنمو ثقافة
المتعة والبحث عن الرضى عند اإلنسان الفائق الهيودوني.
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أ
اما عن االنتقال من إيديولوجيا الواجب القطعي
إلى ثقافة السعادة المتعية في المجتمعات المعاصرة فهي ال
تعني اإلعالء من قيم الرفاهية وانتشار الفوضى ،ولكن ما حدث
أ
ان ايديولوجيا الواجب المؤلم لم تعد موجودة؛ ولكن العادات
أ
لم تصل للفوضى  ،l’Anarchieذلك ان الفردانية الجديدة le
 néo-individualismeتجمع بين منطقين :النظام والالنظام،
فهي ال تميل إلى الفوضى وال تقبل في الوقت نفسه بما هو
95
متعال.
 3-3تجاور الضداد في سياق التحليل النسوي:
أ
أ
اما عن مظاهر تجاور االضداد في تحليلية جيل
أ أ
أ
أ
ليبوفيتسكي للمراة فتظهر من حيث ان تحرير المراة االولى كما
يسميها ليبوفيتسكي والتي كانت موجودة في المجتمعات
أ
أ
البدائية وينظر لها على انها سالح الشيطان ،وان وظيفتها
أ
تقتصر على مجرد اإلنجاب اي إنسانيتها تكمن في خصوبتها
أ
أ
أ
فقط ،وإال فإنها تفقد هذه الصفة ايضا .كما ان تحرير المراة
الثانية -والتي تتمتع بحب الرجل -من سجن الحب التضحوي،
أ
أ
وبروز المراة الثالثة التي تتمتع باالستقاللية  ،إال ان عودة
أ
االنثوي للمطالبة بالجانب العاطفي وإن كان يتماشى مع قيم
أ
الفردانية الجديدة يكشف لنا عن تجاور االضداد .فالثورة
النسوية ال تعني انفصالها الكلي عن الذكر .فدخول الحب لدائرة
االستهالك المفرط قد دفع بالنسوة من جديد للتنديد بالتحرش
الجنسي ،واإلباحية التي يغيب فيها الجانب العاطفي ،وتنقص
أ
أ
من شان المراة ،والتي تكون بمثابة دافع لممارسة العنف
واالغتصاب ،وتكريس للهيمنة الذكورية .وكل هذا كناية عن
استمرارية تقديس الحب كطفرة في القيم الحداثية التي بقيت
مخلصة للمنطق التقليدي ،ولكنه اعتراف بالذات وليس ذوبانا
في االخر ،وقد عبر عن ذلك ليبوفيتسكي بقوله " :إن االرتباط
أ
العاطفي يقدم فضيلة اثمن من غيرها تتمثل في إثراء الحياة
96
بفضاء رحب من المعاني حرمت منه مجتمعاتنا الخائبة "
أ
فلم يعد الحب والتضحية من اجل االخر فقط جوهر
أ
أ
هوية المراة الثالثة التي تلت المراة الوبيلة في المجتمعات
أ
أ
البدائية ،والمراة ربة المنزل في العصر الحديث .إن هذه المراة
أ
الجديدة ال تعيش من اجل إسعاد االخرين ،فهي ال تتحدد من
خالل الغيرية ،فهي تبحث عن االستقاللية وخصوصا عن
أ
الرجل ،وتطالب بالندية معه في جميع الميادين .إال ان المراة
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أ
بسر انوثتها الخالد ال تزال تفضل الدور السلبي في الغواية النه
يجعلها محل التماس ،ومكرمة ،وهنا لم يعد الدور السلبي
جمودا على القيم التقليدية بل رغبة نسائية ،يتفق مع تطلعاتها
أ
أ
الفردانية 92.فجانب االنوثة في المراة وإن كانت متحررة يبقى
أ
سرا خالدا ال يمكن ان تزعزعه قيم المتعة والهزل في
أ
أ
المجتمعات الفائ قة الحداثة .كما ان سر االنوثة الخالد يبقى
أ
مجاورا لرغبة المراة في االستقاللية وإثبات الذات.
أ
كما نلمسه ايضا في التنديد بالتحرر الجنسي من جهة،
أ
ومن جهة اخرى ظهور شعار ال للجنس لدى مجموعة من
أ أ
أ
النسوة .فرفض الجنس يقدم احيانا على انه اخالق جديدة
تترجم مظهرا من مظاهر ثقافة ما بعد الواجب التي ال تكرس
أ
للحماية من مرض السيدا ،ولكن فكرة الرغبة في ان تكون
أ
مرغوبا فيه ،وان ال تكون تابعا لالخر ،فهي دفاع وعبادة
للنرجسية .فهذه العفة الجديدة  Nouvelle Chastetéليس لها
طابع فضائلي ،فهي ليست واجبا ضروريا تحركه فكرة االحترام
في حد ذاته للشخص اإلنساني ،بل تنظيم ذاتي
 Autorégulationيقوده دين الذات LA Religion de
أ
 l’ego.28بمعنى ان تجاور المناداة بالتحرر الجنسي ،والدعوة
في نفس الوقت للتنديد به في صفوف النسوة ،يعكس لنا
أ
الحاجة الملحة للمراة في الرغبة الذاتية في احترامها ككيان
إنساني ،وفي رفضها للتسليع ،والنظر لجسدها كشيء عابر في
مملكة الزوال سرعان ما يصبح في طي النسيان بعد استخدامه.
أ
أ
فبالرغم من رغبة االنثوي في التحرر واالستقاللية إلى ان
نرجسيتها تدفعها للبحث عن مزيج من االستقاللية وإثبات
الذات ،وكذا الحفاظ على الجانب العاطفي والعشقي الذي لم
يعد مفروضا عليها بل تختاره بمحض إرادتها بما يتوافق مع
مبادئ الفردانية.
فبالرغم من التحرر الجنسي إال أان اإليروس كما يرى
أ
أ
ليبوفيتسكي ال يعني انه قد اصبح مباحا تماما ،فمازال هناك
رفض اجتماعي لبعض الممارسات الجنسية :زنا المحارم،
91
اممارسة الجنس مع الحيوانات وغيرها.
أ
أ
أ
كما انه من مظاهر تجاور االضداد هو انه بالرغم من
أ
أ
االعتراف بحق المراة في العمل خارج المنزل ،إال ان التحريات
أ
أ
تكشف لنا بان النساء هن من يتحملن الجزء اال كبر من
أ
مسؤولية تربية االطفال والوظائ ف المنزلية ،وحتى إن ساعد
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أ أ
الرجال النسوة في ذلك إلى ان االعمال المنزلية تستمر في
أ
أ
أ
االنتساب إلى النساء اك ثر 30.فاالمومة ال تزال تشكل اولوية عند
أ
أ
أ
أ
المراة ،في حين ان العمل يبقى اولوية الرجل ،فالمراة ال تزال
أ
تفتقر للفصل بين الحياة المهنية والعائلية ،وهذا ما يعني ان
التمايز بين الجنسين ال يزال مستمرا.
باإلضافة إلى استمرارية سيناريو التوزيع غير المتكافئ
أ
للمهن والرواتب بين المراة والرجل مثل :وظائ ف الجيش،
أ
والشرطة ،والنقل ،والتقنيات التي لم تفتح إال هامشيا امام
أ
النساء .وهو ما يعني ان التراتب بين الجنسين لم يختف
تماما 31.فمثل هذه المظاهر تكشف لنا عن تناقضات الحداثة
الفائ قة من خالل معالجة وتحليل ليبوفيتسكي لموضوع
أ
أ
المراة ،وتحديدا لجانب العمل النسوي إذ انه في الوقت الذي
أ أ
أ
تظن المراة بان الحداثة الفائ قة ان سلسلة الثورات التي خاضتها
أ
قد كسرت السقف الزجاجي الذي ال طالما اعاق صعودها مقارنة
أ
بالرجل ،إال ان منطقا مضادا لوعود قيم الفردانية الجديدة ال
أ
أ
يزال متجذرا في المجتمعات الفائ قة إذ ان الدور التقليدي للمراة
أ
لم تتخلص منه كليا ،فال تزال نظرة االمومة لصيقة بها ،وإن
أ
كانت حدتها اقل مما كانت عليه في السابق ،فالرجل ال يزال
أ أ
يضطلع بالدور الذكوري ولكن بحدة اقل ايضا.
أ
أ
وعموما فإن هذه هي ابرز صور التضاد التي يمكن ان
نجدها في ظل الحداثة الفائ قة ،والتي تتعايش في انسجام دون
أ
أ
أ
أ
ان تكون مسوغا للتنازع او الصراع ،كما ان التجاور كما راينا
يبقى بنية جوهرية في المجتمعات الغربية ،وهو مخرج لكل
أ
النزاعات التي كان من الممكن ان تقوم بسبب التعدد
واالختالف فيها.
النتائج المتوصل لها:
أ
على ضوء ما سبق يمكن ان نجمل النتائج التي انتهينا
لها في النقاط التالية:
أ
 ان الحداثة الفائ قة حسب ليبوفيتسكي استمرارية
أ
لمرحلة الحداثة ،غير انها تتميز عنها بانتشار التضخم على
أ
أ
أ
جميع االصعدة؛ وبالتالي فموت الحداثة اسطورة ،وان الحقيقة
تتمثل في التطورات التي طالتها؛ وطالت ثقافة المجتمعات
المعاصرة.
أ
 انها وليدة المرحلة الثالثة من االستهالك والتي
أ
انتقلت فيها الراسمالية من الصرامة التقليدية إلى االستهالكية
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المتعية ،التي تمجد ثقافة المتعة وتلبية الرغبات عبر بوابة
أ
االستهالك؛ وتعلي من اناشيد السعادة ،والوجود السعيد
بعيدا عن صرامة الواجبات التقليدية مهما كان مصدرها :متعاليا
أ
او عقالنيا.
أ
 ان اإلنسان الفائق هو إنسان هيودوني بامتياز ،إذ
أ
ان سلطة االيروس فيه تتغلب على سلطة اللوغوس .وبالتالي فهو
إنسان شهواني متعي شبقي؛ تحركه قوة الغريزة ال سلطة العقل.
أ
أ
 ان تجاور االضداد ليست ظاهرة عرضية في
المجتمعات الغربية الفائ قة الحداثة ،ولكنها تدخل في صميم
أ
تركيبها ،وهو ما يعني بانه ال يمكن قيامها بدون وجود التعدد
أ
واالختالف في تجاور وانسجام .وان براديغم الحضارة الغربية
الذي ُاستبعد هللا فيه عن مركز الكون؛ ونصب محله اإلنسان
أ
أ
كإله جديد جعل من التضاد امرا الزما ذلك ان العقل البشري ال
أ
أ
يمكنه تفادي مثل هذه التناقضات ،النه مصدر افقي وليس
مصدرا عموديا.
أ
أ
 ان التجاور مخرج للصراعات التي كان يمكن ان
أ
تحصل بسبب االختالف في المجتمعات الفائ قة ،غير ان وجود
منطقين مختلفين ومتناقضين متعايشان فيها كان حسب
ليبوفيتسكي حال لتفادي الصراع من جهة ،ومن جهة أاخرى
الحفاظ على االختالف والتعدد الذي يعكس الحرية
أ
والديمقراطية ،علما ان كل من هاتين القيمتين يثمن
ليبوفيسكي وجودهما في مجتمعات الحداثة الفائ قة ،ويرى
أ
أ
أ
بانهما من االيجابيات التي ابرزها الفائق ،والتي تدل على ان
أ
االخالق لم تختف كليا من المجتمعات المعاصرة الفائ قة
الحداثة
أ
أ
 ان مظاهر االضداد متعددة ،وكما عودنا
ليبوفيتسكي من خالل ك تاباته فهو لم يركز على رصد صور
أ
التجاور من خالل الموضوعات الكبرى او اإلشكاليات الرئيسية
أ
فحسب بل توجه إلى الموضوعات الجزئية كالموضة والمراة
أ
وقام بتحليلها والكشف عما تحمله من اضداد متعايشة في
توافق.
أ
 ان قبول العيش في ظل التناقضات حقيقة ال مفر
أ
أ
منها ،ذلك ان كل محاولة لتجاوز او القضاء عليها يعني تغيير
في البراديغم الذي تقوم عليه الحضارة الغربية المعاصرة ،وهو
أ
أ
ما من شانه اإلخالل باسسها وقواعدها
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:ملخص
تنتقد الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس الفلسفات التقليدية الناا َك َّر َست فكرة "المركزية البشرية" من خالل تمييزها
كما تنتقد الفعل اإلنساني المعاصر الذي زاد تدخله في الطبيعة مس َتعينا في ذلك.بين اإلنسان والطبيعة واعطته حق السيطرة علياا
 امام هذا الوضع االيكولوجي الخطير اراد هانز يوناس ان ي َؤس َس الخالق جديدة تحمي حاضر ومستقبل.بالتقدم العلمي والتكنولوجي
الطبيعة واإلنسانية من افعال اإلنسان م َؤكدا على ان الطبيعة ترتبط بالقيمة وتسعى للحفاظ على وجودها مثل اإلنسان الذي يجب
 وهذا ما تدعوا إليه "اخالق المسؤولية" التي تتطلع نحو مستقبل افضل،عليه ان َي َت َح َّم َل مسؤوليته اتجاهاا النه هو من ا َلح َق الضرر باا
.للطبيعة واإلنسانية معا
. اخالق المسؤولية، التكنولوجيا، الطبيعة، المركزية البشرية، الفلسفة االيكولوجية:الكلمات المفتاحية
Résumé
La philosophie écologique de Hans Jonas critique les philosophies traditionnelles car elle consacre l'idée
de «centralité humaine» en distinguant l'homme et la nature et en lui donnant le droit de la contrôler et critique
l'action humaine contemporaine qui a accru son implication dans la nature en utilisant le progrès scientifique et
technologique. Face à cette situation écologique dangereuse, Hans Jonas voulait instaurer une nouvelle éthique
protégeant le présent et le futur de la nature et de l'humanité contre les actions humaines, soulignant que la nature
est liée à la valeur et cherche à maintenir son existence en tant qu'être humain. "Ethique de la responsabilité" qui
cherche un meilleur avenir pour la nature et l'humanité.

Mots-clés: philosophie écologique, centralité humaine, nature, technologie, éthique de la responsabilité.
Abstract:
The ecological philosophy of Hans Jonas criticizes the traditional philosophies for being devoted to the
idea of 'anthropocentric' through the discrimination between man and nature, and to give him the right to control
it. It also criticizes the contemporary human act which its intervention has increased in nature, relying on the
scientific and technological progress. Faced with this serious ecological situation, Hans Jonas wanted to establish
a new ethics to protect the present and the future of nature and humanity from human acts, stressing that the
nature is associated with value and seeks to maintain its existence like man, who must bear responsibility toward
it because it is he who hurt it and this is what 'the ethics of responsibility' is calling for and which is looking for a
better future to nature and humanity to gather.

Key words: philosophy ecological, anthropocentric, nature, technology, ethics responsibility
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الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوانس"حنو أخالق جديدة ملس تقبل الطبيعة والإنسانية"

آ
"االنا واالخر"" ،الروح والمادة" وغيرها ،وهي الثنائيات التي نجدها
خصوصا عند بعض فالسفة العصر الحديث.
ما ي َ
عرف عن موقف فرنسيس بيكون Francis Bacon
( )1525-1651هو تاكيده على ان العلم هو محاولة فام
اإلنسان للطبيعة من اجل استغاللاا والسيطرة علياا ،وهذا ما يف َام
من قوله" :اإلنسان هو َ
المو َّكل بالطبيعة والـم َفسر لاا .وهو باذه
الصفة ال يملك ان يفعل او يفام ،إال بالقدر الذي تتيحه له مالحظته
التي قام باا لنظام الطبيعة ،سواء كان ذلك في الواقع او في
الفكر" .3وقد ادى هذا الموقف إلى اعتبار المعرفة وسيلة في سبيل
تحقيق منفعة اإلنسان وسعادته حتى ولو كان ذلك بإلحاق االذى
بالطبيعة وهي الفكرة التي ا َّث َرت في فلسفات العصر الحديث
والفلسفة المعاصرة على حد السواء .اما بالنسبة إلى ديكارت
 ،)Descartes (1596-1650فمعروف عنه ذلك التمييز الذي
اقامه بين عالم الذات وعالم الطبيعة ،م َؤكدا على ان المعرفة
الحقيقية مكاناا النفس اإلنسانية وذلك عندما قال" :توجد في ذاتي
الناائية من االفكار حول كل االشياء ،مع اناا ليس لاا وجود خارج
افكاري" .4لقد نظر ديكارت نظرة سلبية إلى كل ما هو حسي ،فاعطى
االولوية لالنا على كل الموضوعات الموجودة خارج الفكر وتحديدا
الطبيعة وكائناتاا ،فالطبيعة حسب ديكارت اقل َشانا من اإلنسان
الذي هو اعلى مناا قيمة ،وبالتالي يمكنه ال َّت َح ُّكم فياا وذلك بواسطة
العلم ومعرفة قوانيناا .وهنا يتجلى لنا القاسم المشترك بين ديكارت
وبيكون؛ والمتمثل في تاكيدهما على افضلية اإلنسان على الطبيعة
مع ضرورة استغالله لاا وسيطرته علياا ،وذلك بواسطة العلم.
ينتقد يوناس الفلسفات التقليدية التي تدعوا إلى السيطرة
على الطبيعة خصوصا فلسفتي بيكون وديكارت؛ الناا دعوة ترتب
عناا الكـثير من النتائج السلبية اخطرها اغتراب اإلنسان عن محيطه
الطبيعي وحتى عن ذاته ،لذلك فقد رفض يوناس الثنائية
الديكارتية ،ليس فقط من ناحية ان مبادئاا غير اخالقية ،بل إنه
َف َّن َد البنية الفلسفية لاذه الثنائية ودحضاا و َو َّض َح قصورها وعجزها
عن تفسير ظاهرة الحياة التي تتخلل كل الحياة .6إن ما عجزت
فلسفة ديكارت وقبله بيكون عن إدراكه هو العالقة االنطولوجية
االيتيقية القائمة بين اإلنسان والطبيعة ،فالتمييز المطلق الذي
اقامه ديكارت بين الفكر والواقع َت َس َّب َب في إحداث فجوة بين
اإلنسان ومحيطه الحيوي  ،فلم تعد الطبيعة إذن موضوع سلوك
اخالقي بالنسبة له وإنما هي فقط منفعة ومصلحة خاصة له ،وهذا
ما جعل يوناس ي َشخص هذا الوضع االخالقي الذي اصبحت تعيشه
عالقة اإلنسان بالطبيعة قائال" :إن مستقبل اإلنسانية هو االلتزام
االول للسلوك الجمعي اإلنساني في عصر الحضارة التقنية .وبكل

مقدمة:
تعتبر الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس 1انموذجا
م َت َميزا من الفلسفات الغربية الراهنة التي تنتقد المركزيات التقليدية
وتعمل على ربط جسور التواصل مع آاالخر الـم َ
ختلف ،فاي تنتقد
فكرة "المركزية البشرية" التي َت َعتبر اإلنسان َسيدا على الطبيعة
وتحاول بالتالي إعادة التاسيس لعالقة اإلنسان باا ،فما دام اإلنسان
قد عاث فسادا في الطبيعة البد عليه وحده ان يعمل على تصحيح
هذا الخطا ،لذا تدعونا الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس إلى
ضرورة اإلسراع في الحد من استغالل اإلنسان للطبيعة والعمل نحو
المحافظة علياا من خالل "اخالق المسؤولية".
إن "اخالق المسؤولية" عند يوناس هي قراءة نقدية جديدة
ليس لالخالق التقليدية فقط -التي توصف باناا اخالق في خدمة
اإلنسان و مصالحه -و إنما كذلك للتكنولوجيا المعاصرة التي تسعى
إلى خدمة مصالح اإلنسان على حساب الطبيعة ،لذلك فإن هذا
العقل التكنولوجي اصبح اليوم اكـثر من اي وقت مضى في حاجة
إلى تاذيب اخالقي وهي المامة التي تعمل "اخالق المسؤولية" عند
يوناس على انجازها ،ومنه مبرر تسميتنا لاذه المقاربة ب ـ ـ ــ"الفلسفة
االيكولوجية عند هانز يوناس..نحو اخالق جديدة لمستقبل الطبيعة
واإلنسانية" محاولين اإلجابة عن االسئلة التالية :كيف تعاملت
الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس مع موقف الفلسفة التقليدية
من عالقة اإلنسان بالطبيعة؟ وما موقفاا من تدخل التكنولوجيا في
الطبيعة؟ وكيف تدعوا "اخالق المسؤولية" إلى الدفاع عن حقوق
الطبيعة واالجيال القادمة؟
اوال :نقد يوناس لموقف الفلسفات التقليدية والمعاصرة
من عالقة االنسان بالطبيعة
تؤكد الفلسفة االيكولوجية الراهنة على ان اإلنسان هو
الـم َت َسبب الوحيد في المشكالت البيئية؛ وذلك راجع إلى فكرة
"المركزية البشرية" التي تعلي من قيمة اإلنسان َوتح ُّط من قيمة
الطبيعة ،فاعطت هذه الفكرة لإلنسان صفة َت َم ُّيزه عن الطبيعة
َ
وح َّق استغاللاا وهذا ما الحق الكـثير من االضرار بالطبيعة
وكائناتاا ،خصوصا النبات والحيوان ،لذا فإننا نجد اغلب الفالسفة
والعلماء المعاصرين ي َندد َ
ون بخطورة الوضع م َؤكد َين على انه:
"يجب على المجتمع اإلنساني لكي يكون قابال للحياة ان ينتقل على
صعيد الحقيقة و القيمة من معياره الحالي المتمركز بشريا إلى معيار
"متمركز حيويا"" .2إن فكرة "المركزية البشرية" التي تدعوا إلى
سيطرة اإلنسان على الطبيعة وسيادته علياا ترجع إلى الكـثير من
المواقف الفلسفية التقليدية التي استخدمت بعض الثنائيات حاولت
من خاللاا التمييز بين اإلنسان والطبيعة؛ مثل "الفكر والواقع"،
جمةل العلوم الاجامتعية
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تاكيد فإن مستقبل الطبيعة ال يجب ان يفا َم على انه منفصل عنا،
إناا مسؤولية ميتافيزيقة ت َؤ َّدى الجل ذاتاا .إن اإلنسان اصبح يشكل
خطرا ليس على ذاته فقط ،لكنه يشكل خطرا على محيطه
الحيوي" .5وإلن كان يوناس قد اعترض كـثيرا على بيكون وديكارت
خصوصا حول مسالة نظرتاما السلبية إلى الطبيعة ودعوتاما إلى
استغاللاا ،فإن النقد الذي وجاه إلى "اخالق الواجب" عند كانط
 )Emmanuèle Kant(1804-1724كان اكبر من ذلك م َعتبرا
إ َّياها الـم َت َسب َب الرئيس في إبعاد الطبيعة عن دائرة االخالق.
توصف االخالق الكانطية باناا اخالق إنسانية الناا
َت َعتبر اإلنسان غاية في حد ذاته ،ومنه قول كانط" :إن م َ
حاف َظ َة
اإلنسان على حياته واجب ،وهي باإلضافة إلى هذا امر َيشعر كل
واحد منا نحوه ب َميل مباشر" .7وايضا قوله عن الفعل اإلنساني" :إن
الفعل الذي َيت ُّم عن إحساس بالواجب ال َيستم ُّد قيمته االخالقية
من الادف الذي ي َ
رجى بلوغه من وراءه ،بل من الـم َس َّل َمة التي َت َق َّر َر
القيام به وفقا لاا ،فاي إذن ال تتوقف على واقعية موضوع الفعل بل
تعتمد فحسب على مبدا اإلرادة الذي َح َد َث الفعل بمقتضاه بصرف
النظر عن كل موضوعات االشتااء" .8هكذا ،تتاسس قيمة الفعل
الخلقي اإلنساني عند كانط على المبدا العقلي الذي يقوم عليه ذلك
الفعل وليس من الغايات او االهداف التي يمكن لإلنسان ان يحققاا
من وراء ذلك الفعل ،حيث درس كانط االخالق في إطار عقالني
خالص ال يتجاوز حدود االفعال والعالقات اإلنسانية في الزمن
الحاضر ،وهذا ما جعل االخالق الكانطية تندرج في إطار الفلسفات
التي تعطي اإلنسان حق التميز عن الطبيعة وعن غيره من الكائنات
االخرى ،بل حتى احتقارها واستغاللاا لتحقيق مصالحه وهذا ما
يفام من قول كانط" :العصافير مزع َجة ،الحيوانات م َت َوح َشة،
االسماك تستولي على المياه ،اما اإلنسان فيتميز بالفكر الماهر
9
والحذق ،النه هو السيد".
بناء على ما ذكرناه ،يكمن الخطا الذي وقعت فياا
"اخالق الواجب" عند كانط في اناا ا َّس َست الفعل االخالقي على
مبدا عقلي مطلق و فصلته بالتالي عن الغايات واالهداف التي ينبغي
على الفعل ان ي َحق َقاا ،و هي االهداف التي ت َعبر عن عالقة اإلنسان
بمحيطه وغيره من الكائنات االخرى ،وهو الخطا الذي حاولت
الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس ان ت َبي َنه لنا من خال ل تاكيدها
على ان "اخالق الواجب" قد اف َلت و لم تعد قادرة على ان تكون
انموذجا اخالقيا الفعال اإلنسان المعاصر ،خصوصا في ظل عصر
التقنية والضرر الكبير الذي الحقه الفعل اإلنساني بالطبيعة
والكائنات االخرى ،الن اخالق الواجب والفلسفات التقليدية بصفة
عامة توصف باناا "متمركزة حول اإلنسان" وتدعوا إلى تاميش
جمةل العلوم الاجامتعية

محمد بن س باع

الطبيعة ،وهذا ما يؤكده هانز يوناس قائال" :إن كل االوامر وكل
المبادئ التي تقوم علياا االخالق التقليدية ماما كان الفرق بين
محتواها ،فإناا تجعل مصير الطبيعة مرتبط دائما بالفعل
اإلنساني" ،11فاي لم تعد تستوعب العالقة بين مبادئ االفعال
اإلنسانية وما يترتب عناا من نتائج .وإذا اردنا ان نجري مقارنة
بسيطة بين اخالق الواجب الكانطية واالخالق الجديدة التي يدعوا
إلياا يوناس قلنا" :فعال هي مسافة نظرية كبيرة تفصل بين
ميتافيزيقا الواجب المتعالي الالتاريخي وميتافيزيقا الوجود في زواله
وحدثيته وقابليته لالندثار والفساد :تلك الفاصلة بين ميتافيزيقا
عقل االنوار وانطولوجيا فينومينولوجيا المسؤولية".11
ال ننكر ان كانط ربط بعضا من حديثه عن االخالق
بمراعاة الحيوانات وااللتزام بواجب الدفاع عناا ،لكنه راى انه في
مراعاة الحيوان مراعاة لإلنسان ذاته؛ الن اإلنسان إذا لم يؤذ
الحيوانات فإنه بالضرورة لن يؤذي اإلنسان ،لذلك" :من المالوف
القول إن الخلق َّية تفرض قيودا على كيفية معاملة الحيوانات إذ يجب
اال نركل الكالب ونضرم النار في اذيال القطط ونعذب القوارض او
البباغوات .من الناحية الفلسفية ليست القضية إلى حد بعيد هي إن
كانت هذه االفعال خاطئة ،بل لماذا هي خاطئة؟ إن الجواب لدي
كـثير من الفالسفة بمن فيام ايمانويل كانط ،يتمثل في ان الناس
الذين يعاملون الحيوانات باذه االساليب تنشا لديام عادة تميل بام
مع الزمن إلى معاملة البشر على نحو مشابه" .12وهذا ما يثبت ان
االخالق الكانطية اخالق تتمحور حول اإلنسان فقط ،وت َكرس
بالتالي فكرة "المركزية البشرية" دون االهتمام بالطبيعة والكائنات
االخرى خصوصا الحيوان والنبات .كما يؤكد لنا هانز يوناس م َج َّددا
موقفه المنتقد لكانط في كونه يربط االخالق بحاضر اإلنسان دون
االهتمام بمستقبل العالقة بينه وبين الطبيعة او حتى بين اإلنسان
واالجيال المستقبلية ،وذلك عندما قال م َعقبا على االوامر الكانطية:
آ
"اح َّب صديقك كانه انت ذاتك""،عامل االخرين كما تح ُّب ان
يعاملوك""،ال تعامل صديقك ابدا على انه وسيلة ،ولكن دائما على
انه غاية في حد ذاته" وهكذا .إننا نالحظ انه في كل هذه المبادئ
آ
الفاعل واالخر يشتركان في حاضر واحد" 13لذلك ،فإن نقطة
االختالف الرئيسة بين يوناس وكانط هو ان االخالق التي يدعوا إلياا
يوناس هي اخالق مستقبل اما ميزة االخالق عند كانط فاي اناا
اخالق حاضر .ولكن هل يمكن القول بان كل هذا التعارض القائم
بين اخالق المسؤولية واخالق الواجب ينفي اي تاثر ليوناس
بكانط؟
لقد تبين لنا من خالل االهتمام الكبير الذي اواله
يوناس لكـتاب "اسس ميتافيزيقا االخالق" لكانط تاثر يوناس بدعوة
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كانط إلى االهتمام باالخالق،و منه توجه يوناس إلى االعتماد على
االخالق في تحسين عالقة اإلنسان ببيئته ،إضافة إلى امر آاخر ال
يقل اهمية وهو تاكيد يوناس مثلما اكد كانط على ذلك من قبل وهو
ضرورة تاسيس االخالق على مبدا كوني اسمته االخالق الكانطية
ب ــ"الواجب الخلقي" بما هو اوامر يجب تنفيذها في الحاضر ،ورات
فيه اخالق يوناس "مسؤولية" اتجاه الطبيعة واإلنسانية في
المستقبل.
تتسع دائرة انتقاد يوناس للمواقف التي اسامت في تكريس
فكرة "المركزية البشرية" ،وبالتالي في إلحاق الضرر بالطبيعة
وكائناتاا ،والتي من بيناا الخطاب الليبرالي الذي َت َس َّب َب في االزمة
االيكولوجية المعاصرة من خالل منحه اإلنسان حق استغالل
الطبيعة ،فالخطاب الليبرالي يعطي الحرية المطلقة لإلنسان في
آ
القيام باي فعل يقدر عليه اتجاه االخر بشرط عدم اذيته ،بما في
ذلك الفعل الذي يكون م َو َّجاا نحو الطبيعة وكل الكائنات االخرى،
لكن النقد الذي ي َو َّجه إلى مبدا الحرية التي يدعوا إليه الخطاب
الليبرالي هو انه" :يميل إلى إزاحة عبء اإلثبات وإلقائه على عاتق
آ
آ
االخرين ،والجدير بالذكر ان اذية االخرين على وجه الحصر هي
آ
اضيق مجاال من َّالت َق ُّيد بالمصالح (المعتادة) لالخرين ،فال يكـفي ان
من مصلحتي ان تتوقف عن التنفس النني اكرهك ،بل انت حر في
ان تتنفس ما دام ذلك ال يؤذيني .تبقى مع ذلك مشكلة ما الذي ي َع ُّد
على نحو مضبوط اذ َّية او تدخال ،زد على ذلك ان نطاق المبدا
آ
غامض إلى حد بعيد( )...فال فئة االخرين الـمراد تطبيقه علياا
آ
تشمل االخرين في المستقبل إضافة إلى الحاضر؟ وهل تشمل
آ
االخرين في المستقبل البعيد ام فقط في المستقبل القريب؟".14
إن هذه التساؤالت هي التي تطرحاا الفلسفة االيكولوجية عند هانز
يوناس ،وتحاول ان تقدم لاا إجابات واضحة ومقنعة ،حيث يعتبر
يوناس من اهم الفالسفة التي انتقدوا الخطاب الليبرالي ،ودعوا إلى
الحد من الحرية اإلنسانية ،من خالل دعوته اإلنسان المعاصر إلى
آ
تحمل مسؤوليته اتجاه االخر ،سواء كان إنسانا او طبيعة ،وعدم
إلحاق االذى باي كائن حي ،حيث يقول" :يتناقض اإلنسان مع
قناعاته ،حيث كـثيرا ما ينحاز إلى مصلحته ،النه يعتقد ان تحقيق
هذه المصلحة هو معرفة للحرية ،وكانه من حق الحرية اإلنسانية
قول ال للعالم".16
لقد خصص هانز يوناس جزءا معتبرا من كـتابه الرئيس
"مبدا المسؤولية" لنقد موقف الماركسية من الطبيعية ،وبالعودة
إلى الماركسية فإناا تدعوا إلى تجاوز الصراع الطبقي من خالل الثورة
التي تقودها البروليتاريا ،وذلك بادف تحقيق مجتمع شيوعي يتجه
فيه كل االفراد إلى االستفادة من ثروات الطبيعة ،وهذا ما َك َّر َس فكرة
جمةل العلوم الاجامتعية
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السيطرة على الطبيعة التي دعت إلياا فلسفات الحداثة خصوصا مع
فرنسيس بيكون ،وهذا ما جعل هانز يوناس َي َعتبر ماركس َسليال
لفلسفة بيكون ،إذ يقول" :إن البرنامج الماركسي هو َتت َّمة للتصور
البيكوني حول السيطرة على الطبيعة ،وبالتالي فاو يتوقع من
التغيير الذي يجب ان يحدث في المجتمع ،ان يكون مصدرا
لالخالق التي ت َوجه الفعل بشكل اساس نحو المستقبل ،وكذا ضبط
المعايير التي يفرضاا الحاضر" .15ترى الماركسية إذن ،ان سعادة
اإلنسان ال تتحقق إال في مجتمع دون طبقات ،حيث يتم تحقيق
هذه الغاية اعتمادا على الثروة ووسائل اإلنتاج ،حتى ولو كان ذلك
على حساب الطبيعة ،وإن هذا الموقف الماركسي القائم على تاييد
التقنو -علمي واحتقار الطبيعة ،اعتبره هانز يوناس تفكيرا طوباويا،
ال يخدم اإلنسان والطبيعة على حد السواء.
ال يمكننا ان نغفل الحديث عن نيتشه في إطار سعي يوناس
إلى إعادة تاسيس عالقة اإلنسان ببيئته ،فمعروف عن فلسفة
االخالق عند نيتشه( Nietzsche )1955-1863اناا ال تسعى إلى
إلغاء القيم إلغاءا تاما وإنما تتساءل عن قيمة هذه القيم وجدواها،
فقد حاول نيتشه تشييد القيم على اساس إنساني ساعيا إلى ان يكون
اإلنسان هو مصدر هذه القيم 17.ولعل ما يحسب لنيتشه بحسب
وجاة نظر يوناس هو موقفه من الفعل االخالقي إذ ربط بينه وبين
المستقبل اإلنساني ،وهذا ما يؤكده نيتشه ذاته في قوله عن هذا
الجانب" :كم كان على اإلنسان حتى يبلغ االمر ان يتصرف في
المستقبل سلفا ان يتعلم اوال كيف يفصل ما يحدث بالضرورة عما
يكون عرضا ان يفكر باالسباب ،ان يرى إلى البعيد كانما هو قريب
وان ياخذه استباقا ،ان ي َحد َد يقينا ما الادف وما الوسيلة له ،وعلى
العموم ان يحسب وان يحتسب كم كان ينبغي على اإلنسان ذاته ان
يصبح قابال للحساب منتظما خاضعا للضرورة ،حتى بالنظر إلى
تمثله الخاص عن ذات نفسه بحيث يستطيع في النااية كما يفعل
كائن بعد ان يكـفل نفسه بوصفه مستقبال".18
لقد تاثر يوناس بنيتشه في هذه الفكرة واخذ عنه مراعاة
عالقة االخالق بالمستقبل ،لكن الفرق بيناما يكمن في ان نيتشه
يربط االخالق باإلنسان وضرورة الوصول إلى ما اسماه ب ـ"اإلنسان
االعلى" حيث يمكن لإلنسان االعتماد على اية وسيلة من اجل
تحقيق هذه الغاية .اما بالنسبة إلى يوناس فإننا نجده يؤكد على
ضرورة مراعاة االخالق اإلنسانية للمستقبل من خالل الدفاع عن
حقوق الطبيعة واإلنسان معا ،لذلك يمكننا ان نؤكد هنا على انه
على الرغم من انتباه نيتشه إلى اهمية الربط بين الفعل اإلنساني
والوجود وكذا المستقبل ،إال انه ظل يتحدث عن الفعل االخالقي
اإلنساني في إطار َت َم ُّيز اإلنسان عن غيره من الكائنات االخرى لذلك
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يقول نيتشه عن اإلنسان" :هذا االقتدار على الذات والقدر قد تغلغل
لديه في اعمق اعماقه وصار غريزة ،غريزة غالبة :كيف يسمي هذه
الغريزة الغالبة؟ متى فرضنا ان لديه حاجة إلى كلمة لقول ذلك؟ بيد
انه ليس في ذلك من شك :هذا اإلنسان الرئيس سوف يسمياا
ضميره" .19وبالتالي بقيت فلسفة نيتشه –على غرار اغلب الفلسفات
التقليدية -تكريسا لفكرة "المركزية البشرية" واستمرارا لاا وكذلك
هي دعوة إلى تاميش الطبيعة.
وان نقد يوناس للفلسفات التي كرست فكرة المركزية
البشرية يتفق كـثيرا مع موقف الفلسفات االسكندنافية وتحديدا عند
الفيلسوف النرويجي آارن ناس )2119-1912( Arne Næss
الذي يعتبر اول من وضع مصطلح "االيكولوجيا العميقة" و ذلك
خالل الستينات من القرن الماضي عندما َق َّد َم بحثه الموجز
"الضحل والعميق حركات االيكولوجيا بعيدة المدى" إلى مؤتمر
"مستقبل العالم الثالث" الذي عق َد في بوخاريست عام ،1972
وفيه ابتكر مصطلح االيكولوجيا العميقة؛ حيث تشمل حسب آارن
ناس الترابطية الداخلية للمنظومات البيئية والمساواة االيكولوجية،
وتقدير قيمة التنوع والتعايش والتعقيد االيكولوجي وتبجيل
الطبيعة البرية 21.إن الجديد الذي جاءت به االيكولوجيا العميقة
يتمثل في ربطاا الفلسفة االيكولوجية بالمجال الحيوي ككل وليس
باإلنسان لوحده ،ذلك ان مواجاة المشكالت البيئية ليس من اجل
مراعاة مصلحة اإلنسان وإنما حفاظا على الحياة بكل اشكالاا .كما
اننا نالحظ ان هناك الكـثير من اوجه التشابه بين موقف يوناس من
الطبيعة وموقف ليوبولد الدو )1946-1887( Lepold Aldo
الذي تحدث عن اخالق االرض مؤكدا على ضرورة حماية الطبيعة
والدفاع عناا ،حيث كانت مقاربته الخالق البيئة وتاريخاا جد
خصبة؛ وذلك من خالل دعوته إلى إعادة التاسيس لعالقة اإلنسان
ببيئته وعالمه الطبيعي ،وذلك بادف تحسين هذه العالقة مع تاكيد
ليوبولد الدو على انه ال يمكن لإلنسان العيش خارج عالمه الطبيعي،
بالتالي فإن اإلنسان مدعو إلى الحفاظ على الطبيعة بصفة عامة الن
في ذاك حفاظ على اإلنسان ذاته.21
هكذا ،يتبين لنا ان الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس
قدمت نقدا الذعا إلى كل الفلسفات التي كرست فكرة "المركزية
البشرية" والتي رات ان اإلنسان متميز عن غيره من الكائنات االخرى
ليس لكونه كائنا عاقال فقط وإنما النه الوحيد الذي يتميز سلوكه بانه
سلوك َقيمي ،لذلك اصبح من حقه ان يستغل الطبيعة وكل كائناتاا
َفي َسخ َرها لخدمة مصالحه الخاصة ،لكن هذا الوضع كما تبين لنا
الفلسفة االيكولوجية عند يوناس الحق الكـثير من الضرر بالطبيعة
وكائناتاا بل باإلنسان في حد ذاته ،لذلك َو َج َب علينا تاذيب
جمةل العلوم الاجامتعية
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سلوكيات اإلنسان اتجاه الطبيعة وذلك من خالل نقد الفلسفات
التي جعلت من اإلنسان سيدا على الطبيعة .لكن نقد الفلسفة
االيكولوجية عند هانز يوناس لم يقتصر على هذه الفلسفات خصوصا
مناا فلسفات بيكون وديكارت ونيتشه وهايدغر ،وإنما تعداها إلى
نقد التكنولوجيا المعاصرة التي تعتبر من بين اخطر الوسائل التي
استغلاا اإلنسان المعاصر من اجل السيطرة على الطبيعة.
ثانيا :مخاطر سيطرة التكنولوجيا على الطبيعة
تعبر التكنولوجيا المعاصرة من جاة عن ارقى درجات
العقالنية اإلنسانية وقدرتاا على اإلبداع واالبتكار الناا قدمت
لإلنسان المعاصر الكـثير من الخدمات الجليلة ،لكناا من جاة
اخرىا تحمل الكـثير من السلبيات والتي تدل على الالعقالنية في
السلوك اإلنساني الذي يتمثل في سوء استخدام اإلنسان
للتكنولوجيا النه بالغ في استغالل ثروات الطبيعة ساعيا إلى تحقيق
سعادته ورفاهيته على حساباا ،وهذا ما اثر سلبا على التوازن البيئي
وترتب عنه ظاور الكـثير من المشكالت البيئية مثل االحتباس
الحراري والتلوث وغيرها من المشكالت االخرى.
لقد وجد اإلنسان المعاصر في التكنولوجيا سندا قويا لتاكيد
فكرة "مركزية اإلنسان" وسيطرته على الطبيعة ،وهذا ما تجلى من
خالل الحربين العالميتين ،فقد احدثت التكنولوجيا دمارا كبيرا في
الطبيعة واإلنسان على حد السواء ،ذلك ان" :اإلنسان الصانع فينا
صار ارقى من اإلنسان العاقل ،فما العمل؟ ينبغي ان يكون اإلنسان
العاقل ندا لإلنسان الصانع في حجم التحديات التكنولوجية الاائلة
لعصر التقنية ،وذلك ردا لشطط العلم في استغالل الطبيعة وردا
للضرر المادد للوجود باسره بما في ذلك وجود اإلنسان ذاته" .22لقد
اثر هذا الوضع الخطير كـثيرا في فكر يوناس لذلك نجد ان كـتاب
"مبدا المسؤولية" " "Le Principe Responsabilitéيبشر
بإمكانية مواجاة الخطر التكنولوجي المحدق بحياة اإلنسان على
االرض ،وهذا ما يدل عليه العنوان الفرعي للكـتاب "اخالق من اجل
الحضارة التكنولوجية" " éthique pour la civilisation
."technologique
لقد َب َّي َن لنا هانز يوناس ان التكنولوجيا المعاصرة اصبحت
فعال تشكل َخ َطرا على الطبيعة واإلنسان على حد السواء ،لكن
المشكلة َتكمن في عدم وجود فكر اخالقي مساير لاذه االنعكاسات
الخطيرة للتطور التكنولوجي ،وهذا ما جعله يطرح مسالة ضرورة
إيجاد اخالق جديدة تساير هذا التقدم ،وهذا ما ي َفام من قوله" :إن
التقنية الحديثة انتجت افعاال وسلوكيات جديدة ،افرزت موضوعات
غير معروفة ونتائج غير متوقعة ،لم يكن بمقدور الفكر االخالقي
استيعاباا ومسايرتاا" .23وهذا هو الادف الرئيس الذي تسعى
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"االيكولوجيا العميقة"27عن مخاطر التكنولوجيا .حسب هانز
يوناس فإن تاريخ عالقتنا بالطبيعة قد مر بمراحل ثالث ،تتميز كل
واحدة بنمط معين من القدرة ،فاإلنسان بدا باستغالل الطبيعة
تدريجيا م َ
ستغال في ذلك ظاور وتطور التكنولوجيا كمشروع
للسيطرة على االرض ،لكن هذا التحكم بدا اليوم ياخذ منحى عكسيا
في المرحلة الثانية :فالتكنولوجيا خرجت عن َت َح ُّكمنا واصبحت
َت َت َح َّكم فينا اكـثر مما َن َت َح َّكم فياا ،لذلك يجب علينا تاسيس مرحلة
ثالثة تعمل على ال َّت َح ُّكم في َّالت َح ُّكم في الطبيعة ،لكن هذه المامة
حسب يوناس صعبة جدا ومتعذر تحقيقاا".28
يبين لنا يوناس انه تحت تاديد االزمة االيكولوجية التي
تتمثل في تلويث البيئة وازدهار الصناعات النووية وغيرها من
مظاهر االزمة ،انه وراء كل هذا الجنون التكنولوجي والعمى االيتيقي
الذي اصاب المجتمعات التكنولوجية المتقدمة ،ثمة غياب الحترام
الطبيعة والمستقبل ،ما ينقصنا حينئذ ليس احتراما صوريا لإلنسان
فقط مثلما كان كانط ينادي بذلك ،بل علينا ان نقيم عقدا بيننا
يضمن حقوق الطبيعة وقانونا ينظم عالقاتنا بالبيئة االيكولوجية
التي تحضننا ،29فقد ترتب عن محاولة استغالل اإلنسان للطبيعة
إلى ابعد الحدود دخوله معاا في صراع ترتب عنه صراع آاخر إنه صراع
اإلنسان مع اخيه اإلنسان ،فامتالك اإلنسان لالسلحة الـم َدم َرة مثال
ي َشكل خطرا على اإلنسان ذاته ،وهذا ما ترتب عنه صراع جديد إنه
صراع اإلنسان مع ذاته ،الن التكنولوجيا اصبحت تادد جوهر
اإلنسان بما هو إنسان ،لذلك تدعونا "اخالق المسؤولية" عند
يوناس بما هي انموذج متميز من "االخالق المتمركزة حيويا" إلى
التوقف عن استغالل الطبيعة استغالال عشوائيا والتوجه نحو الدفاع
عناا وتحمل مسؤوليتنا االخالقية اتجاهاا واتجاه مستقبل اإلنسان
من منطلق ان القيمة ال ترتبط باإلنسان لوحده بل بالطبيعة كذلك.
ثالثا :ارتباط الطبيعة بالقيمة
لقد عملت الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس على نقد
التصورات الفلسفية التقليدية لإلنسان وعالقته بالطبيعة وكذا نقد
التوظيف الالعقالني للتكنولوجيا في إلحاق االذى بالطبيعة
وكائناتاا ،لكن يوناس لم يتوقف عند حدود النقد بل تعداه إلى
تقديم البدائل او الحلول للمشكالت ،م َبينا ان الرغبة في تحقيق
المصلحة والسعادة ال يرتبط باإلنسان لوحده بل بالكائنات االخرى
كذلك ،بذلك يتجاوز موقف االخالق التقليدية التي ترى ان القيمة
حكر على السلوك اإلنساني م َؤكدا بالتالي على ان" :الطبيعة لاا قيمة
مطلقة وهي َخير في ذاتاا ،وبالتالي فليس اإلنسان وحدة من َي َت َم َّيز
بإمكانية الوجود كما َت َص َّو َر كانط" 31وذلك عندما قال" :إن محافظة

الفلسفة االيكولوجية عنده إلى تحقيقه؛ من خالل التنظير لفكر
اخالقي ي َوجه السلوك اإلنساني نحو الحد من توظيف التكنولوجيا
في السيطرة على الطبيعة وكائناتاا ،والتحول إلى حمايتاا والدفاع
عناا.
يتفق اغلب الدارسين والمتخصصين في قضايا البيئة
ومشكالتاا ،على ان اإلنسان ذاته هو مشكلة بالنسبة للبيئة ،فاهم
بل واخطر المشكالت البيئية هي "المشكلة السكانية" ،إذ ي َبين
التتبع التاريخي لتزايد السكان ،ان هذا التزايد ،يسير في لولب
تقصر حلقاته باستمرار ،وسيصل في المستقبل المنظور إلى حد
هائل يصعب معه توفير الغذاء ،ومتطلبات الحياة البشرية االخرى
لاذا العدد الاائل من السكان .24إن اإلنفجار السكاني ،والفناء
النووي ،هما اخطر ما ورثناه عن الثورة التكنولوجية ،التي يتعين
ان نعاي َشاا ،ولكناما ليسا الخطرين الوحيدين ،فثمة سلسلة من
المشكالت البيئية ،مثل االخطار البيئية المقترنة بالتلوث الناجم
عن حرق الوقود االحفوري الذي هو وقود يتم استخراجه من المواد
االحفورية كالفحم الحجري و الفحم النفطي االسود والغاز الطبيعي
و البترول ،وعلى الرغم من الخطر الذي يشكله على البيئة ،إال اننا
ال ننكر ان وجود الطاقة االحفورية قد سمى بمجتمعات كـثيرة إلى
الناضة الصناعية التي ساعدت بدورها على التنمية واإلبداع ورفاهية
الشعوب .26إن اإلفراط في استعمال التقنية وهوس السيطرة على
الطبيعة يثبت الى ابعد الحدود خطورة الوضع الذي آالت إليه عالقة
اإلنسان ببيئته كما اكد على ذلك هانز يوناس.
لقد نشا خلل ثقافي عميق في المجتمع الغربي وانتشر
آ
االن في طول الكوكب وعرضه فالناب الضاري لالرض بمجملاا
آ
يتواصل عبر االستغالل الصناعي ،االف السموم التي لم تعرفاا
آ
العصور السابقة تمال االن الماء والاواء والتربة ،وهذا ما ادى إلى
تضرر الكائنات الحية وفي هذا االضطراب الشامل للنطاق الحيوي
آ
الذي سببته العوامل البشرية يكـتشف الكائن اإلنساني االن ان
آ
االذى الذي لحق بالعالم الطبيعي يرتد االن لكي يادد النوع اإلنساني
ذاته .25إن المشكالت البيئية المعاصرة جعلت الكـثير من
المشتغلين على قضايا البيئة والفالسفة االيكولوجيين وعلى راسام
هانز يوناس يربطون بين هذه المشكالت كنتيجة وبين اإلنسان
َكم َت َسبب رئيس فياا ،وفي الحقيقة فقد وعى الكـثير من الفالسفة
هذه المشكالت التي تواجه عصرنا الراهن وهذا ما نجده عند لوك
فيري  )1961( Luc Ferryالذي يعتبر من اهم الفالسفة
االيكولوجيين الذي دافعوا عن حقوق النبات والحيوان في الطبيعة
مقابل االستغالل المتزايد من طرف اإلنسان لاا ،لذلك نجده
يتحدث عن موقف يوناس من التكنولوجيا قائال" :تحدثنا
جمةل العلوم الاجامتعية
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اإلنسان على حياته واجب ،وهي باإلضافة إلى هذا امر َيشعر كل
واحد م َّنا َن َ
حوه ب َميل مباشر".31
لقد سعى يوناس إلى تاسيس فكرة "القيمة المتاصلة في
الوجود" انطالقا من "الميتافيزيقا االنطولوجية" التي يرى باناا تلك
الميتافيزيقا التي تسعى إلى االهتمام بفكرة الوجود في حد ذاته،
وتقوم هذه الميتافيزيقا عنده على مفاوم خاص للوجود ،فالوجود
عند يسعى إلى تاكيد نفسه وهذا ما يتجلى في الغرضية الاادفة عند
الكائنات الحية .32ليس اإلنسان وحده من يسعى إلى المحافظة على
بقاءه واستمرار وجوده بل الكائنات كلاا تسعى إلى تحقيق هذه
الغرض بما فياا النبات والحيوان ،وهذا ما لم تنتبه االخالق
التقليدية إلى اهميته واعتقدت ان اإلنسان وحده لديه وعي بوجوده
ورغبة في الحفاظ عليه ،وبالتالي جعلت منه سيدا على الطبيعة .وفي
إطار سعيه إلى إثبات خطا هذا التصور يواصل يوناس التشبيه بين
اإلنسان والكائنات االخرى إلى حد تاكيده على ان الكائنات االخرى
لدياا حقوقاا الخاصة باا.
تعتبر فكرة حقوق الطبيعة وكائناتاا خصوصا النبات
والحيوان ،بمثابة نقطة َت َح ُّول مامة جدا في الفكر الفلسفي االخالقي
الراهن وتحديدا في الفلسفة االيكولوجية ،إذ يمكن اعتبارها بمثابة
القاسم المشترك بين كل الفالسفة االيكولوجيين الذين اكدوا على
ان مفاوم "الحق" ليس حكرا على اإلنسان لوحده وإنما هو يرتبط
بالطبيعة ايضا ،وهذا ما نجده عند لوك فيري مثال عندما قال" :من
الضروري تجاوز هذه النزعة اإلنسانية ،والسعي نحو تنصيب سيادة
نباتية وحيوانية بالمعنى االخالقي وقانونا متماسكا يبقى راسخا حتى
يكون قادرا على ان يكون مقابال لمنطق هذا الذي نال شارة كبيرة
"حقوق اإلنسان"" .33إننا نجد ان االخالق االيكولوجية عند هانز
يوناس ترفض فكرة "المركزية البشرية" وتدعوا مقابل ذلك إلى
الدفاع عن الطبيعة واحترام حقوقاا ،كما توسع مفاوم "الغاية
بذاتاا" حتى يشمل الطبيعة ،و َب َد َل االعتراف بان اإلنسان وحده
غاية بذاته وانه يملك قيمة مطلقة ،فإن الطبيعة ايضا تطالب باال
ت َ
عام َل معاملة وسيلة وفوق حقوق الفاعل العاقل تتراكم حقوق
الكرة االرضية ونحن م َك َّلفون برعايتاا .34هكذا ،ت َؤسس الفلسفة
االيكولوجية عند هانز يوناس لعالقة اإلنسان بالطبيعة من خالل
إعادة التاسيس بين الواجب الخلقي والوجود ،بما هو تجربة الوجود
اإلنساني في الطبيعة ،تلك العالقة التي اح َد َث فياا الفكر الفلسفي
التقليدي ه َّوة كبيرة من خالل إعطاءه االولوية المطلقة لإلنسان على
الطبيعة التي لم َتعد موضوع معرفة وفقط كما َص َّو َرها لنا الفكر
العلمي والفكر الفلسفي في العصر الحديث ،بل إن الطبيعة كما
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يؤكد على ذلك يوناس" :ترتبط اشد االرتباط بالقيم ،وان ليدها
غاياتاا الخاصة".36
اما فيما يتعلق بمدى خطورة إفراط اإلنسان في استغال ل
الطبيعة ،فان يوناس يقدم لنا تناوال مبتكرا طارحا القضية في شكل
اسئلة اخالقية مثل :هل تستمر الطبيعة في التسامح مع العقل
البشري؟ هل يكون السالم ممكنا عندما تكون الحرب هي القانون
الذي يحكم العالقة بين االثنين؟ و هل يستطيع العقل البشري ان
ي َغي َر من نفسه بحيث يكون متسامحا مع الطبيعة ،ما دام ادرك اناا
غير متسامحة؟ .35هكذا ،وبعد ان ربط هانز يوناس الطبيعة
بالقيمة ،وبعد ان ا َّك َد على ان الكائنات االخرى غير اإلنسان تسعى
مثله إلى المحافظة على وجودها ،انتقل إلى الحديث عن ضرورة
وجود التزام اخالقي من قبل اإلنسان اتجاه الطبيعة واإلنسانية ،من
خالل ما اسماه ب ــ"اخالق المسؤولية" ،فما هي اخالق المسؤولية؟
ولماذا ربط يوناس المسؤولية باإلنسان تحديدا؟
رابعا :اخالق المسؤولية والمستقبل
تحاول اخالق المسؤولية عند هانز يوناس ان ت َنب َه اإلنسان
المعاصر إلى ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العقل البشري اليوم
ليست توفير إمكانيات الحياة المريحة ووسائل الرفاهية ،وإنما
مشكلة ضمان هذه الحياة ذاتاا واستمرارها ،فالتقدم التكنولوجي
الاائل الذي وصلت إليه البشرية اليوم بكل ما يحمله من نقلة نوعية
جعل اإلنسان ال يكـتفي بالشعور بانه َح َّق َق كل متطلباته ،بل اصبح
يسعى للسيطرة على الطبيعة ويستغلاا ،وبما انه هو المتسبب االول
في كل هذا االذى وجب عليه تحمل مسؤوليته الكاملة ،وبالتالي
فإن ":موضوع المسؤولية هو االذى الذي تعرضت له الوحدة بين
آ
آ
االنا واالخر" ،اخر" اصبح مقابال لي مع َحظ قليل من المشاركة،
هذه الغيرية هي التي من المفروض ان تكون محل اهتمام
آ
مسؤوليتي" .37وبما ان هذا االخر هو الطبيعة وكائناتاا ،فإن يوناس
ي َنبا َنا إلى الخطر المحدق بمستقبل وجودنا على االرض داعيا إ َّيانا
إلى َت َح ُّمل مسؤوليتنا االخالقية اتجاه الطبيعة واتجاه االجيال
المستقبلية ،لذلك ت َ
وصف اخالق المسؤولية عنده باناا اخالق
مستقبل ومنه قوله" :إن اهتمامنا هو االلتزام االساس بمراعاة
مستقبل اإلنسانية ،الذي منه ت َ
شت ُّق كل االلتزامات االخرى،
آ
خصوصا نحو اإلنسان االتي".38
ت َعت َبر المسؤولية من اهم المفاهيم في فلسفتي االخالق
والسياسة ،لكناا عرفت مع يوناس َت َح ُّوال ماما في مفاوماا
ووظيفتاا ،فاخذت معه بعدا وجوديا انطولوجيا يتجاوز المسؤولية
في ارتباطاا بالمبدا العقالني المطلق الكانطي ،فاصبحت مسؤولية
اإلنسان اتجاه الطبيعة واتجاه اإلنسان ذاته" :بالنسبة إليه فاإلنسان
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العقل .44ويوضح لنا بول ريكور -1913( Paul Ricœur
 )2116مفاوم المسؤولية عند هانز يوناس م َؤكدا اناا ترتبط بثالثة
مفاهيم هي القدرات  les Capacitéواالضرار les Dommages
والمسؤولية  La Responsabilitéذلك انه في غياب السلطة
والقوانين ،فإ ن القدرات التقنية هي التي تسيطر ،وما ينتج عن هذا
الوضع هو مجموعة من التصرفات الالمسؤولة ،والتي تلحق الضرر
بالطبيعة باكملاا ،وال يمكن لإلنسان ان يتجنب ذلك إال إذا اهتدى
"بمبدا المسؤولية" .اما إذا حاول االعتماد على "مبدا التعويض"
م َت َصورا انه قادر على تحقيق التوازن ،فإن ذلك في نظر يوناس
مستحيل؛ إذ يؤكد على ضرورة الشعور بالمسؤولية لتاسيس
االخالق" .46وهنا يتجلى لنا الفرق جوهري بين االخالق التقليدية
واخالق المسؤولية عند يوناس ،فإذا كانت االخالق التقليدية
اخالق إنسانية تتجه إلى دراسة الفعل االخالقي اإلنساني في الزمن
الحاضر ،فإن اخالق المسؤولية عند يوناس ،تاتم بمستقبل
اإلنسان والطبيعة ومصيرهما.
إضافة إلى النقد الذي وجاه يوناس إلى االخالق
التقليدية على اناا اخالق إنسانية واخالق حاضر ،فإنه اكد كذلك
اناا حتى ولو اهتمت بمسالة حقوق اإلنسان ،إال اناا لم تاتم ابدا
بمسالة على قدر من االهمية اصبحت تفرض نفساا بشكل الفت في
ظل ازدياد عبث اإلنسان بالطبيعة إناا مسالة حقوق اجيال
المستقبل ،فالحق كما نجد في االخالق التقليدية خصوصا عند
فالسفة "العقد االجتماعي" وتحديدا مع جان جاك روسو (-1712
John jack Rousseau )1778الذي راى ان الحق يرتبط
بالتبادل ذلك ان واجبي بمثابة النظير لحق آاخر .45في حين ان
اخالق المسؤولية عند يوناس هي اهتمام بالمستقبل فقط ،فاي
واجباتنا في الزمن الحاضر اتجاه اجيال المستقبل اي اناا مسؤولية
احادية ،وبالتالي يمكننا ان نقول ان" :المسؤولية اتجاه الطبيعة
آ
آ
مثل مسؤولية االباء اتجاه ابناءهم مسؤولية ال مشروطة ،اي ان االباء
ال ينتظرون من ابناءهم المقابل كذلك الحال بالنسبة إلى مسؤوليتنا
اتجاه الطبيعة فاي مسؤولية غير مشروطة" .47لذلك توصف اخالق
المسؤولية عند يوناس عكس االخالق التقليدية وتحديدا اخالق
الواجب عند كانط باناا اخالق نتائج ال مبادئ ،وهي م َو َّج َاة نحو
اإلنسانية مثلما ت َو َّجه نحو الطبيعة بمفاوماا الواسع التي يندرج
تحتاا الحيوان والنبات والمحيطات واالناار وغيرها.
صحيح ان هانز يوناس ليس الفيلسوف الوحيد الذي
ارتبط مفاوم المسؤولية بفلسفته ،بل إننا نجد فالسفة آاخرين من
امثال ايماويل لوفيناس -1915( Emmanuel Levinas
 )1996وكارل اوطو آابل )2117-1922( Karl Otto Apel

كائن مسئول ،وهذا ما يمثل جوهر وجوده" .39كما تحاول "اخالق
المسؤولية" إنقاذ اإلنسان من َفناءه المحتوم لتضمن له حياة
مستقبلية ،ليصبح الفعل االخالقي غير م َقتصر على اإلمتثال الوامر
الواجب الخلقي الكانطي ذات الصبغة َالقبل َّية ،وإنما يسعى إلى
تحقيق غاية اسمى تتمثل في الحفاظ على الحياة اإلنسانية ،وهنا
يقول يوناس منتقدا لكانط وم َت َحدثا عن "اخالق المسؤولية" في
الوقت ذاته" :يجب علينا ان نضيف إلى االهتمامات االخالقية االفق
آ
الزمني الذي هو م َغ َّيب تماما في مسالة المنطق االني لالمر الكانطي،
الذي ياتي في صورة امر يستحضر دائما هذا التساوق المجرد .اما
بالنسبة إلى امرنا المطلق فإنه َي َّتجه نحو مستقبل يمكن توقعه ،وهو
ي َشكل الجانب غير المنجز لمسؤوليتنا" .41فإذا كان كل إنسان َخير
بالطبيعة كما ترى االخالق الكانطية ،فإن كل إنسان مسئول كما
تبين لنا االخالق الجديدة عند يوناس ،وهذه المسؤولية مرتبطة
بوجودنا فنحن موجودون الننا مسئولون او لكي نتحمل مسؤوليتنا
إزاء الطبيعة واإلنسان ،الن غياب المسؤولية هو الذي َب َّر َر الفعالنا
كبشر إلحاق االذى بالطبيعة وكائناتاا.
إن االطروحة الجوهرية لمشروع "اخالق المسؤولية" عند
يوناس تجد نقطة انطالقاا في مفاوم الكارثة التي صارت ت َادد
مستقبل اإلنسانية بعد االزمات االيكولوجية التي بات العقل البشري
يعيشاا منذ قرون من الزمن ،لقد صارت كل وعود التكنولوجيا
المتقدمة إلى َوعيد وتاديد لمستقبل الكون برَّمته ،ذلك هو اإلنذار
الفلسفي الذي َح َّر َك اتيقا المسؤولية لدى هانز يوناس .41كما ان
المسؤولية عنده ال ت َفام بمعناها التقليدي الشائع على اناا َت َح ُّمل
آ
تبعات افعالنا اتجاه االخرين ،إن المسؤولية هنا لاا بعد كلي في
ارتباطاا باإلنسانية وبالطبيعة معا؛ الن الحفاظ على الطبيعة لم َيعد
ا َق َّل َشانا من الحفاظ على اإلنسان ذاته وهذا ما ا َّك َده يوناس عندما
قال" :إن الطبيعة بما هي موضوع للمسؤولية اإلنسانية ،إناا على
وجه التحديد المسالة الراهنة التي ينبغي على النظرية االخالقية ان
تفكر فياا" .42ويؤكد يوناس انه ال وجود الي اتيقا سابقة اخذت بعين
االعتبار الحالة العامة للحياة البشرية والمستقبل البعيد ووجود
الكائنات ذاتاا ،فالفرق واضح بين التصور القديم والتصور الحالي،
فإذا كان التصور التقليدي للمسؤولية مرتبط بالحاضر ،فإن يوناس
يوسع التصور االيتيقي لاا ويجعله َي َت َّعدى اإلنسانية ويحترم كل
الكائنات بما فياا التي لم توجد بعد .43ويمكننا ان ن َوس َع دائرة
المقارنة اكـثر فنقول إن "اخالق المسؤولية" تتعارض مع االخالق
التقليدية من ناحية اناا تعطي مكانة ما َّمة للمشاعر طبعا دون
إهمال الدور الذي يلعبه العقل في االخالق ،النه حسب تصور
آ
يوناس ما نحن مسئولون عنه اتجاه االخرين هو العواطف وليس
جمةل العلوم الاجامتعية
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آ
لكناا يربطان المسؤولية باالخر في الزمن الحاضر ،اما ما يميز
موقف لوفيناس من المسؤولية هو انه يربطاا بالمستقبل،
وبالتحديد باالجيال القادمة" :وذلك بحماية الطبيعة من الضرر
الذي قد يلحقه باا اإلنسان في المستقبل ،وهذا ما يتطلب من
اجيال الحاضر توريث االجيال القادمة ارضا قابلة للتعمير ،وليس
العمل على إلحاق الضرر باا ،وهذا ما يؤكد عليه هانز يوناس من
خالل "اخالق المسؤولية" ومن خالل مراعاة النتائج المستقبلية
التي تترتب عن افعالنا الحاضرة ،وإن المقصود تحديدا باذه
االخالق ،ليس اخالقا ت َايئ الحاضر الجل المستقبل ،وإنما هي
اخالق تسعى إلى جعل القرارات الحاضرة حكيمة" .48حيث تكون
هذه االفعال الحاضرة م َو َّج َاة نحو االجيال القادمة ،وهذا ما يجعل
من المسؤولية عند يوناس اخالقا من اجل مستقبل اإلنسانية وال
تقتصر على حاضرها ،فيكون اإلنسان الحاضر ملتزما اخالقيا نحو
االجيال القادمة ،دون ان ينتظر حقا له من وراء هذا االلتزام.
لقد صارت المسؤولية في نظر يوناس تمتد إلى مستقبل
بعيد جدا ،نحو اإلنسانية القادمة التي هي موضوع حمايتنا ،وبوجه
اإلجمال ال يترتب علينا ان نناض بحمل النتائج المباشرة التي يمكن
التنبؤ باا العمالنا وحسب ،بل يجب علينا ان نحمل إلى ابعد جدا
من نظرنا ،على نحو اننا نحافظ على وجود اإلنسانية
القادمة .49ويثني بول ريكور كـثيرا على الفلسفة االيكولوجية عند
هانز يوناس ،وتحديدا مفاومه للمسؤولية وللقيمة المتاصلة في
الطبيعة ،م َؤكدا على انه َت َم َّك َن من الجمع بين المستويين النظري
والعملي في فلسفته االيكولوجية ،ليؤكد من خالل قراءته الطروحة
يوناس على ضرورة نقد العقل االداتي انطالقا من االخالق
التواصلية ،حيث ترتبط فلسفة التواصل بالفيلسوف اال لماني يورغن
هابرماس ،)1929( Jürgen Habermas 61إذ راى ان اخالق
التواصل هي البديل عن العقل االداتي الذي يرى ان العقل هو االداة
التي تحقق كل غايات اإلنسان  ،وحسب بول ريكور هذا هو االمر
الذي يجب ان تعمل الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس على
تحقيقه ،ذلك انه" :لكي تستمر البشرية بعدنا ،يرى بول ريكور
م َعلقا على يوناس انه البد ان تستمر الطبيعة بعدنا ،وباذا المعنى
فإن الحفاظ على الطبيعة َي َتا َّطر فلسفيا ضمن مشروع إنساني،
وم َقت َضى ذلك حسب ريكور هو ضرورة القيام بنقد العقل االداتي
éthique de la
انطالقا من االخالق التواصلية
 communicationالـم َنبث َقة فلسفيا عن "اخالق اال ئـتمان" ،بحيث
ينبغي الحرص على ا َوج هذا التوازن الاش بطبيعته بين "الكون
داخل الطبيعة وفي الوقت نفسه استثناءا لاا"" .61وهنا تكمن
االهمية َالقيم َّية للفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس كما تبين لنا
جمةل العلوم الاجامتعية
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آاراء بول ريكور حولاا ،فاي تصلح لنقد العقل االداتي؛ من ناحية
آ
اناا تدعوا إلى التواصل بين االجيال ،وكذا بين االنا واالخر ،وهذا
ما يجعل مناا فلسفة ما بعد حداثية بامتياز الناا تتجاوز فكرة
"المركز" التي ت َعت َبر من رواسب فلسفات الحداثة ،والتي َك َّر َست
فكرة "المركزية البشرية" و َت َس َّب َبت في قطع الصلة بين اإلنسان
والطبيعة ،لتاتي الفلسفة االيكولوجية عند يوناس لت َ
عم َل على ربط
جسور التواصل بين اإلنسان وعالمه الذي يحيط به من طبيعة
وكائنات اخرى ،وهنا يقول بول ريكور ":مضيا نحو مستقبل الكائن
الحي ،يجب ان نساعده على البقاء على قيد الحياة ،اي ان نساعده
على ان يواصل حياته حتى ولو كان هذا المستقبل بعيدا جدا عن
الحاضر ،وهذا ما يؤكد عليه هانز يوناس".62
ولكي يشرح لنا يوناس كيفية الحفاظ على الحياة اإلنسانية
يعطينا مثالين حول انموذج مسؤولية الوالدين وانموذج مسؤولية
رجل الدولة ،فاالولى مرتبطة بمستقبل وجود الطفل والثانية
مرتبطة بمستقبل وجود الجماعة البشرية ،فيقول عناما" :يمكننا
ان نقدم انموذجين عن المسؤولية ،المسؤولية االبوية و مسؤولية
رجل الدولة ،اللذان يشتركان في مميزات كـثيرة تندرج في إطار
آ
ماهية المسؤولية خصوصا بما هي التزامات اتجاه االخرين" .63فال
يمكن ان نتصور مستقبال لالبناء دون رعاية الوالدين كما ان رجل
السياسة او رجل الدولة قد ي َشكل خطرا على اإلنسانية وعلى
الطبيعة إذا كانت الدولة تملك اسلحة نووية مثال وكان قرار
استخداماا بيد شخص واحد ،فبحسب وجاة نظر االخالق
التقليدية التي تربط الفعل باإلنسان سيؤدي هذا التصرف إلى تدمير
الطبيعة ،لذلك يدعو يوناس إلى إعادة التاسيس االخالقي لمفاوم
المسؤولية مراعاة لمصلحة اإلنسانية والطبيعة معا ،وبما ان
آ
مسؤولية االباء اتجاه ابناءهم ليست مسالة توفير اال كل والتعليم و
غيرهما ،كذلك ال تنحصر مسؤولية رجل الدولة في توفير االمن
والرفاهية للمواطنين مثال .إن القاسم المشترك بين المسؤوليتين -
وهذا ما يشكل جوهر المسؤولية عند يوناس و اساساا االنطولوجي-
هو اناا مسؤولية الجل المستقبل.
خاتمة:
تعتبر الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس مشروعا
فلسفية اخالقيا عميقا يستشعر الخطر الذي اصبح ي َادد الطبيعة
واإلنسان على حد السواء ،ويدعونا إلى َت َح ُّمل مسؤوليتنا االخالقية
الوجودية اتجاه مستقبل الطبيعة والبشر ،وبالتالي َع َّب َرت اخالق
المسؤولية عند يوناس عن ذلك َّالت َح ُّول الذي حدث في الفكر
االخالقي الراهن ،من دراسة االخالق اإلنسانية وإشكاالتاا ،إلى
البحث في مفاوم القيمة في ارتباطه بالطبيعة وكائناتاا ،اي من
99ا

اجملدل  00العدد  72جوان7100

الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوانس"حنو أخالق جديدة ملس تقبل الطبيعة والإنسانية"

االخالق المتمركزة بشريا إلى االخالق المتمركزة حيويا ،وبناءا على
كل االنتقادات التي َو َّج َا َاا هانز يوناس للفلسفات التقليدية
والمعاصرة التي َك َّر َست فكرة "المركزية البشرية" ،واعطت اإلنسان
َح َّق التميز عن الطبيعة وإمكانية استغاللاا والسيطرة علياا ،اصبح
فلسفة االخالق الراهنة قائما حول حقوق الطبيعة.
لقد َت َب َّي َن لنا ان الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس
سعت إلى تقديم بدائل فلسفية تعيد التوازن البيئي وف َق رؤية
تكاملية لعالقة اإلنسان بالطبيعة ،وهي عالقة ال تكون فياا اولوية
آ
او سيادة الي طرف على االخر ،لذلك نجد ان اخالق المسؤولية
َع َّب َرت عن َت َو ُّجه جديد في الفكر االخالقي الراهن ،فبعد ان ك َّنا
ملتزمين اخالقيا نحو بعضنا البعض كبشر ،اصبح التزامنا االخالقي
م َو َّجاا نحو الطبيع ة وكائناتاا ،وذلك باحترام المنظومة البيئية؛
الننا كبشر لم نعد مركز الطبيعة وال اسيادا علياا ،وإنما اعضاء في
المحيط الحيوي العام ،ل َيتم التحول في الفكر االخالقي الراهن مع
هانز يوناس من الضمير الخلقي إلى الضمير االيكولوجي.
إن الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس ليست فلسفة
ضد اإلنسان وحريته ،وإنما جاءت ضد تمادي اإلنسان في استغالل
الطبيعة وكائناتاا ،وبالتالي فاي تعتقد ان حقوق اإلنسان ال تتعارض
مع حقوق الطبيعة ،إذ يمكن لإلنسان ان يستفيد من الطبيعة لكن
بشرط ان ال ي َشك َل ذلك خطرا على استمرار البشرية والطبيعة.
هكذا ،تادف الفلسفة االيكولوجية عند هانز يوناس إلى مساءلة
اإلنسان المعاصر اخالقيا ،نتيجة َّ
الض َرر الكبير الذي الحقه
بالطبيعة ،وذلك من خالل سوء توظيفه للعلم وللتقنية ،كما سعى
يوناس إلى إعادة إحياء فرضية الغائية الكامنة في الطبيعة ،الن
الطبيعة لم تعد مجرد موضوع معرفة او سيطرة من طرف اإلنسان،
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وإنما وجب التعامل معاا على اناا كائن حي نحن مسئولون عنه
حاضرا مستقبال.
لقد القت دعوة يوناس إلى تحمل مسؤولياتنا االخالقية
واحترام حقوق الطبيعة االجيال القادمةَ ،صدا واسعا لدى الكـثير
من الفالسفة والمفكرين والمنظمات الحقوقية ،والتي اصبحت
تدعوا إلى اتخاذ كل اإلجراءات المناسبة لضمان حقوق هذه
االجيال ،والتي من بين اهماا َ
الح ُّق في كوكب ارض غير م َل َّوث
ومتوازن بيئيا.
ولكن على الرغم من اهمية الفلسفة االيكولوجية عند هانز
يوناس ودعوتاا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة وحقوق الكائنات
المستقبلية في الطبيعة سواء بشرا او حيوان او نبات ،إال ان ما
ينبغي التاكيد عليه هنا هو امرين مامين االول هو ان الفكر اإلسالمي
وتحديدا الدين اإلسالمي هو من كان قد اكد على ضرورة الحفاظ على
الطبيعة بمفاوماا العام وترشيد افعال اإلنسان اتجاهاا الذي راى
فيه االسالم خليفة في االرض يعمل على الحفاظ علياا واستغاللاا
في إطار عقالني فقط ،وذلك الن في الحفاظ علياا حفاظ على
اإلنسان والكائنات االخرى ،وثانيا ان الفكر الغربي عموما والذي
يدعوا اليوم إلى ضرورة المحافظة على الطبيعة هو المتسبب الرئيس
في ما لحق باا من اذى وضرر ،وعليه يمكننا التاكيد هنا على ان هانز
يوناس وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي اواله إلى مسالة حماية
الطبيعة والحفاظ علياا ،إال انه لم يات بالجديد مقارنة مع ما دعت
إليه الرؤية اإلسالمية منذ قرون خلت ،اي انه لم اتبعت اإلنسانية
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف لما وصلنا إلى كل هذه االزمات
االيكولوجية التي يعيشاا إنسان اليوم.
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الملخص
، وذلك بتسليط الضوء على مفهوم العنف بصفة عامة،تهدف هذه الدراسة إلى مقاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي
 الوقوف على اهم، وكذلك، وتحديد اشكال العنف واحجامه في االوساط التربوية والتعليمية،ومفهوم العنف المدرسي بصفة خاصة
 مع توضيح العوامل االجتماعية التي فسرت بها كل مقاربة،المقاربات السوسيولوجية التي تناولت الظاهرة في سوسيولوجيا التربية
 كما رصدت الدراسة بعض المقاربات. والكشف عن اوجه االختالف بينها،سوسيولوجية ظاهرة العنف في الوسط المدرسي
.السوسيولوجية المفسرة للظاهرة العنف في المدرسة العربية
 سوسيولوجيا، التنشئة االجتماعية، المدرسة، العنف المدرسي، العنف، المقاربة السوسيولوجية:الكلمات المفتاحية
.التربية
ـRésumé:
Cette étude vise à aborder le phénomène de la violence en milieu scolaire, en expliquant le concept de la
violence en général, et ensuite aborder ce concept de façon plus particulier au sien de l’école « violence
scolaire », et identifier les formes et les pourcentages de la violence dans la communauté éducative.
En outre on a étudié les approches sociologiques les plus importantes du phénomène en sociologie de
l'éducation, Avec une explication des facteurs sociaux dans lesquels chaque approche sociologique a été
interprétée le phénomène de la violence dans l'école, et d'identifier les différences facteurs causaux du
phénomène violence
L'étude a également basée sur explication du phénomène de la violence dans l'école arabe.

Les mots clés : violence, violence scolaire, école, sociologie de l'éducation, Socialisation.
Abstract :
This study aims to address the phenomenon of violence in schools, explaining the concept of violence in
general, and then address this concept more specifically in school « violence school », and identify the forms
and percentages of violence in the educational community.
In addition we have studied the most important sociological approaches of the phenomenon in sociology
of education, with an explanation of the social factors in which each sociological approach has been interpreted
the phenomenon of violence in school, and to identify the differences between them.
The study also based on explanation of the phenomenon of violence in the Arab school

Key words: violence, school violence, school, sociology of education, socialization.
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مقدمة.
تحتل المدرسة مكانة اجتماعية بارزة في المجتمعات
المعاصرة ،باعتبارها مؤسسة التنشئة االجتماعية الثانية بعد
مؤسسة االسرة ،تنهض بالعديد من الوظائـف االجتماعية
والتربوية والتعليمية ،فتكسب الفرد القيم الثقافية للمجتمع
الذي ينتمي إليه ،وتكسبه مهارات تمكنه من االندماج
االجتماعي مستقبال ،كما تقوم المدرسة في إطار الوظيفة
التربوية المسندة إليها بتعديل السلوكيات الخاطئة التي
يحملها المتعلمون ،وتحاول جاهدة ان تكيفهم مع البيائت
االجتماعية التربوية ،فتلقنهم مجموعة من المبادئ االخالقية
العمومية التي يجب عليهم ان يسلكوها .لذلك ،اوكلت إلى
المدرسة في المجتمعات الحداثية مسؤولية بناء السلوك
القويم لالفراد ،وصقل شخصيتهم االجتماعية والثقافية.
غير ان المدرسة في ظل التحوالت االجتماعية
واالقتصادية التي تشهدها المجتمعات اإلنسانية في زمننا
الراهن ،اصبحت تعاني من العديد من المشكالت التربوية
واالجتماعية ،مما اثر سلبا على اداء وظائـفها التربوية
والتعليمية ،وعلى سعيها الدؤوب إلى تحقيق اهدافها
التعليمية .تعتبر ظاهرة العنف من المشكالت الحادة والمزمنة
التي اصبحت تعاني منها معظم الفضاءات المدرسية ،ومست
الظاهرة مختلف االطوار التربوية والمستويات التعليمية.
هناك العديد من المقاربات السوسيولوجية لهذه الظاهرة
السوسيوتربوية ،فنجد من المقاربات السوسيولوجية من
اعتبرت المدرسة كـفضاء اجتماعي؛ يسهم في توليد ظاهرة
العنف ،نظرا للتفاعل االجتماعي بين افراد ينتمون إلى اصول
اجتماعية وثقافية متباينة .ونجد من المقاربات السوسيولوجية
من اعتبرت ان ظاهرة العنف تنتقل إلى الفضاء المدرسي من
البيائت االجتماعية التي تتواجد فيها ،فكلما اتسمت البيائت
االجتماعية بالعنف ،كلما عرفت المدرسة تزايدا في ظاهرة
العنف داخل اسوارها.
وتشير االرقام واإلحصائيات الصادرة عن مختلف
الهيائت والمؤسسات الدولية واإلقليمية؛ ان منسوب العنف
في االواسط المدرسية في تزايد مستمر في مختلف المجتمعات
( ،)1سواء التي تنتمي إلى مجتمعات العالم المتقدم ،او التي
تنتمي إلى مجتمعات العالم الثالث .فاشارت التقارير الرسمية
إلى تزايد حجم هذه الظاهرة في االوساط التربوية في
مجلة العلوم االجتماعية
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المجتمعات العربية ،مما يوحي اننا امام ظاهرة اجتماعية؛
تحتاج إلى مقاربتها من زاوية الدرس السوسيولوجي التربوي
للكشف عن بواعثها ومسبباتها.
اوال :اشكالية الدراسة.
إن المدرسة كمؤسسة اجتماعية ليست بمناى عن
المشكالت االجتماعية التي تواجهها المجتمعات اإلنسانية
المعاصرة ،وتعد مشكلة العنف في الوسط المدرسي؛ إحدى
المشكالت التي اصبحت تؤرق الباحثين والخبراء التربويون،
فتشير مختلف اإلحصائيات إلى التنامي غير المسبوق لهذه
الظاهرة في االوساط المدرسية ،وتوحي الشواهد الواقعية
بتزايدها وتعاظمها في كل المستويات التربوية ،وفي كل
االطوار التعليمية.
كذلك ،ظهرت انماط واشكال جديدة من العنف في
الوسط المدرسي؛ العنف الرمزي ،العنف الجنسي ،العنف
الثقافي ،العنف اللفظي...،الخ ،وتعدد الفاعلون والممارسون
لهذا العنف :المتعلمون ،المشرفون التربويون ،المعلمون،
التالميذ الذكور ،التالميذ اإلناث .في السابق ،اشارت معظم
الدراسات إلى ان نمط العنف كان ياخذ في الغالب االعم
اتجاه واحد؛ من المعلم المتسلط والممارس للعنف إلى
المتعلم ،وبالتالي ،المتعلم هو المفعول به ،ونادرا ما يمارس
التلميذ العنف في االتجاه العكسي ،بينما اليوم؛ تشير
البحوث والدراسات إلى تعدد وتشابك االطراف الممارسة
للعنف في الوسط المدرسي ،فاصبح المتعلم احد هذه
االطراف الفاعلة ،فصار يمارس عنفا ضد المعلم ،وذلك على
غرار العنف ضد زمالئه ،وضد اعضاء اإلدارة المدرسية ،وهذا
ما استدعى واستلزم البحث والتقصي عن الجذور المشكلة
لهذه الظاهرة ،وإعطاء تفسيرات عقالنية وموضوعية لظاهرة
العنف في الوسط المدرسي ،خاصة في ظل التحوالت التي
تخير بها المجتمعات اإلنسانية المعاصرة.
تتجذر المدرسة كمؤسسة اجتماعية في الفضاء
المجتمعي ،مما يضعها في وضعية تاثير وتاثر دائمين،
فالمدرسة نسق اجتماعي فرعي يقع في حالة تبادلية مع بقية
االنساق االجتماعية الفرعية االخرى المشكلة للبناء االجتماعي
الكلي ،فإذا عرفت االنساق الفرعية القريبة منه حالة تغير
اجتماعي او اختالل وظيفي ،فإن هذا التغير ينسحب إلى
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النسق المدرسي بشكل الي وحتمي ،واول المؤسسات
االجتماعية التي لها صلة اجتماعية قريبة من مؤسسة
المدرسة؛ مؤسسة االسرة ،ونحن نعلم حجم التغيرات التي
عرفتها االسرة في المجتمعات الحديثة ،حيث قلبت فيها
االدوار والوظائـف راسا على عقب ،وتقلصت معدالت التواصل
واشكال الحوار بين افرادها ،بسبب التقنية التي اتلفت
العالقات االجتماعية ،فاصبح العنف االسري من الظواهر
المحسوسة في زمننا الراهن.
وهكذا ،مع بقية االنساق الفرعية االخرى ،كدور
النسق اإلعالمي في تحريض وتعبئة االفراد على ممارسة
العنف ،ودور النسق االقتصادي في العنف االجتماعي من
خالل اإلقصاء االجتماعي لالفراد من سوق العمل،
وانعكاسات ذلك على الحياة االجتماعية للمتعلمين ،وعليه،
العنف في الوسط المدرسي ،يتخذ من الفضاء المدرسي مكان
جغرافي للممارسة ،لكنه من الناحية السوسيولوجية ،ربما
تكون تمثالته وتصوراته بنيت واكـتملت في امكنة جغرافية
بعيدة عن جغرافية المدرسة.
في ضوء هذا الطرح اإلشكالي ،وفي إطار البحث
عن تفسيرات عقالنية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي،
نجد العديد من المقاربات العلمية التي تناولت الظاهرة من
زاويا نظر معرفية مختلفة؛ كعلم النفس ،وعلم النفس
االجتماعي ،وعلوم التربية .ونجد من بين هذه المقاربات:
المقاربات السوسيولوجية ،فاسهمت سوسيولوجيا التربية في
تقدم تفسيرات موضوعية لهذه الظاهرة ،انطالقا من
المحددات والشروط االجتماعية لتشكل ظاهرة العنف في
الوسط المدرسي .ونقف في هذا الصدد على العديد من
المقاربات السوسيولوجية؛ حيث تركز كل مقاربة على اسس
منهجية ومعطيات واقعية في تفسيرها لظاهر العنف في
الوسط المدرسي ،وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة ،من خالل
السعي لإلجابة عن التساؤالت االتية:
 -1ما مفهوم العنف ،والعف في الوسط المدرسي؟
 -2ما هي اهم المقاربات السوسيولوجية التي
تناولت ظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟
 -3ما مفهوم كل مقاربة سوسيولوجية لظاهرة
العنف في الوسط المدرسي ؟
مجلة العلوم االجتماعية
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 -4كيف فسرت المقاربات السوسيولوجية ظاهرة
العنف في الوسط المدرسي؟
ثانيا :اهمية الدراسة.
 -1نظرا الستفحال وانتشار ظاهرة العنف في الوسط
المدرسي بشكل ملفت للنظر في مختلف المؤسسات التربوية
في المجتمعات المعاصرة ،من هذا المنطلق؛ تبرز اهمية
البحث عن تفسيرات سوسيولوحية لهذه الظاهرة
السوسيوتربوية.
 -2تاتي اهمية التفسيرات السوسيولوجية لظاهرة
العنف في الوسط المدرسي ،من مقاربتها للظاهرة في
السياقات االجتماعية.
 -3تاتي اهمية هذه الدراسة في إثراء المقاربات
التنظيرية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
ثالثا :اهداف الدراسة.
 -1تهدف إلى الكشف عن مفهوم العنف بشكل عام،
والعنف افي الوسط لمدرسي بصفة خاصة.
 -2تسعى إلى عرض اهم المقاربات السوسيولوجية
المفسرة لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
 -3تسعى إلى الكشف عن التفسيرات التي قدمتها كل
مقاربة سوسيولوجية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
رابعا :ضبط مفاهيم الدراسة.
 -1مفهوم العنف.
يعد مفهوم العنف من اكـثر المفاهيم تداوال وجريانا
على اال لسن في زمننا المعاصر ،فيشغل هذا المفهوم مساحات
واسعة في خطابات العلوم االجتماعية المعاصرة ،نظرا لجملة
من العوامل االجتماعية التي ادت إلى ذيوعه وانتشاره،
واختالف المقاربات العلمية لهذه الظاهرة .فالعنف في ابسط
مدلوالته يقصد به ":اإل ُ
يذاء باليد او اللسان ،بالفعل او
بالكلمة ،في الحقل التصادمي مع االخر...إن العنف سلوك
إيذائي قوامه إنكار االخر كـقيمة مماثلة لالنا او النحن ،كـقيمة
تستحق الحياة واالحترام ،ومرتكزه استبعاد االخر عن حلبة
التغالب إما بخفضه إلى تابع ،وإما بنفيه خارج الساحة
(إخراجه من اللعبة) وإما بتصفيته معنوينا او جسديا، )2(".
ويشير الجذر اللغوي لكلمة العنف في اللغة الالتينية إلى
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استخدام القوة لتحقيق هدف ما "،فكلمة "العنف" تاتي من
الكلمة الالتينية ( )visوهو ما يعني القوة والسلطة والعنف،
واستخدام القوة المادية ،او قلب الطابع االساسي لشيء ما،
وتشير كلمة ( )visإلى فكرة القوة ،وبشكل خاص قوة
حيوية"(.)3
وترتبط إشكالية تحديد مفهوم العنف ،بالمعايير
التي يعتمدها كل باحث في تصنيف سلوك ما على انه يدخل
في دائرة العنف ام ال "،فلتحديد الوقائع على انها عنيفة ام ال،
فيجب ان يكون المرء قد حدد مرجعية معيارية .ومع ذلك،
العنف يختلف وفقا لالفراد ،واالزمنة ،واالماكن ،والهياكل
االجتماعية"( ،)4وكما نعلم ،ان المعايير تحددها في الغالب
االعم المجتمعات اإلنسانية ،باإلضافة إلى المؤسسات
والهيائت الدولية ،وكذلك المتطلبات الدراسية لكل باحث،
وموقفه من نمط وشكل العنف موضوع الدراسة.
من هذه الزاوية ،تتعد اشكال وانماط العنف"،
فالعنف الطبيعي كميل نحو القتل واالعتداء وما يولد من عنف
نفسي ،كميل نحو التعذيب ليس هو العنف الوحيد الذي
يعرفه الوضع البشري ،بل هناك تجليات متعددة من العنف:
إذ يمكن الحديث عن العنف االجتماعي ،الذي قد يمارس
داخل المجتمع ،ويتعلق االمر بنوع من اإل كراهات
االجتماعية" (.)5
بينما يوسع مفهوم العنف عند بورديو من عناصره
البنائية ،فنقل العنف من العالم الحسي المتعلق باإليذاء
الجسدي إلى العنف غير المرئي؛ الذي يكون مخفي ،ويتجلى
في شكل رمزي؛ عنف غير مرئي و عنف ال فيزيائي ،مشرعن
تسهم المؤسسات التربوية في تثبيته" ،استخدام الدالالت
والرموز والمعاني للسيطرة على االخر وفرض الهيمنة عليه،
وياخذ هذا النوع من العنف صورة رمزية خفية ملتبسة ،تمكن
ممارسها من الوصول إلى غايته وتحقيق ما يصبو إليه من
سيطرة وهيمنة دون اللجوء إلى القوة الواضحة والمعلنة،
ويتغلغل هذا النوع من العنف في مختلف مجاالت الحياة
السياسية واالجتماعية والفكرية"(.)6

غرض ما ،فإ ن العنف يتشكل بحسب الوسط االجتماعي،
فنجد من بين انواع العنف الممارس في المجتمعات
المعاصرة؛ العنف في الوسط المدرسي "،فمسائلة العنف في
المدرسة هو اإلحساس مختلف الفاعلين بالعنف ،إن المقاربة
الفينومينولوجية لظواهر العنف المدرسي تبين ان؛ هناك
شكل من العنف غير المرئي ،كدور المناخ السلبي للمدرسة
في ظاهرة العنف" (.)7
يشير مفهوم العنف في المدرسة ،منذ البداية إلى":
تعبئة القوة لتحقيق غرض ما ،ويسجل ضمن الظواهر
العاطفية واالخالقية ..ونقترح إزاحة إشكالية العنف ،باعتبارها
تعبير صارخ عن العزل او الفصل االجتماعي" ( ، )8لذلك،
يعرف العنف على انه؛" عبارة عن عنف هيكلي ،من إنتاج
المدرسة ذاتها ،وفي الوقت نفسه ،كما تسهم ظاهرة انتهاك
المعايير ومختلف االنحرافات في توليد ظاهرة العنف في
المدرسة"(.)9كذلك ،يعرف هذا النوع من العنف اشكاال
وانماطا "،وينقسم العنف في المدرسة إلى فائت متنوعة:
يتحدث االوالد والمراهقون عن ضربات واهانات بشكل
اساسي ،ويتحدث المدرسون عن الحوادث مع الطالب
واهليهم الذي يضعون سيطرتهم على المحك ،واعترض
التربويون على العف المؤسساتي ،كالعقاب الجسدي ،الذي
يحصل داخل المدارس وفي الممارسات المهنية"( ،)11
ويشير العنف المدرسي على العموم إلى مجموعة من الظواهر
المتداخلة والمركبة "،فيدلل على مجموعة من الصعوبات في
المدرسة ،وتسمح لنا باعتبار ان العنف احد هذه الظواهر.
العنف يشير في مرات إلى السلوك العنيف عينه ،السرقة،
االعتداء ،السطو ،التهديد ،السب والشتم اللفظي ،وهو
الشعور بمواجهة مجموعة من الصعوبات في الحياة
المدرسية ،كاي مشكل اجتماعي يهددها"(.)11
ويذهب بورديو بعيدا في معالجة ظاهرة العنف في
الوسط المدرسي ،حينما يعتبر ان الفعل البيداغوجي ايا كانت
طبيعته وموضعه؛ نوعا من العنف في الوسط المدرسي"،
يتعين النشاط التربوي موضوعيا ،في حيثية اولى ،كعنف
رمزي ،وهي كون عالقات القوة بين الجامعات والطبقات التي
تتالف منها التشكيلة االجتماعية ،تؤصل النفوذ التعسفي
باعتباره شرطا النعقاد عالقة االتصال التربوي ،اي لفرض
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وترسيخ نموذج ثقافي تعسفي وفق نمط تعسفي من الفرض
والترسيخ(التربية)"(.)12
رابعا :اهم المقاربات السوسيولوجية المفسرة
لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
تعد ظاهرة العنف في الوسط المدرسي من ابرز
المشكالت السوسيوتربوية واعقدها على االطالق ،السيما
وانها تمس الجانب السلوكي للفاعلين التربويين في الوسط
المدرسي .وفي ظل تعقد هذه الظاهرة وتعدد مسبباتها ،وتعدد
العوامل االجتماعية المؤدية النتشارها ،تباينت المقاربات
المفسرة لها ،حيث اختلفت باختالف ميادين التخصص
وحقول المعارف الدارسة للعنف في الوسط المدرسي" ،فينشا
العنف في المدرسة بسب العديد من العوامل ،وله اوجه
مختلفة بحسب السياقات الثقافية ،والعوامل االجتماعية
واالقتصادية ،والحياة االجتماعية للتلميذ ،والبيئة المدرسية،
إن مفهوم العنف كـفعل او كبيئة محرضة على العنف ،يختلف
بحسب الثقافات والمجتمعات ،وايا كان السياق الثقافي
والسوسيواقتصادي الذي توجد فيه المدرسة ،ياخذ العنف
اشكاال جسدية ونفسية" ( .)13
في هذا الصدد؛ تشابكت وتعددت وجهات النظر
حول هذه الظاهرة ،ومن المهم اإلشارة هنا إلى االهمية
العلمية للمدخل السوسيولوجي في تفسير ظاهرة العنف في
الوسط المدرسي ،وذلك لعدة اعتبارات معرفية اهمها شمولية
الرؤية السوسيولوجية في مقاربة الظواهر االجتماعية ،وهو ما
يبرز لنا التوجه الذي يتميز به حقل السوسيولوجيا في مناولته
الظواهر السوسيولوجية عامة والظواهر السوسيوتربوية بصفة
خاصة .وينطلق تحليلنا لظاهرة العنف في الوسط المدرسي
من المقاربات السوسيولوجية المفسرة له ،وذلك باستقراء
الدالالت والمضامين السوسيولوجية لمفهوم العنف لدى
اصحاب كل مقاربة ،وتحديدهم لطبيعة العوامل االجتماعية
المسببة لهذه الظاهرة في االوساط المدرسية ،كما ياتي:
 -1المقاربة االنومية لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي.
يحيل مفهوم االنومي مباشرة إلى المعجم
السوسيولوجي لعالم االجتماع الفرنسي؛ اميل دوركايم ،الذي
يعرفه على انه انحراف عن معايير المجتمع ،منطلقا من رؤية
مجلة العلوم االجتماعية
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فلسفية ترى ان الشر خاصية طبيعية في الذات اإلنسانية"،
فالنموذج االول واكـثر ذيوعا ،الشر الطبيعي والعنف الطبيعي
في اإلنسان ،وتعتبر التنشئة االجتماعية احد االدوات
االساسية لمراقبة الذات ،وهذا المفهوم الطبيعي للعنف يمثل
الركيزة االساسية لنظرية دوركايم عن الوقائع االجتماعية"
( ، )14واستخدم دوركايم هذا المصطلح لإلشارة إلى حالة من
الصراع بين رغبة الفرد في إشباع حاجاته االساسية وبين
الوسائل المتاحة إلشباع تلك الحاجات "،وقد اشار "دوركايم"
إلى حالة الالمعيارية االخالقية باعتبارها انومية ،فعندما يفتقر
المجتمع إلى مجموعة من المعايير التي تحدد االنماط
السلوكية الطبيعية والواجب إتباعها ،يصبح يعيش حالة من
الالمعيارية االخالقية اي فقدان المعايير االخالقية" ( .)15
ويعتقد دوركايم ان النظام المدرسي يعمل على
ترسيخ القيم االخالقية "،وقد شاع كـثيرا بين الناس ان النظام
المدرسي ليست له اهمية تذكر من ناحية التكوين االخالقي،
فنظروا إليه على انه مجرد وسيلة لضمان النظام الخارجي
وتحقيق الهدوء في الفصل .ونظرتهم من هذه الزاوية المنفردة
اعطتهم الحق في ان يستنكروا هذه االوامر الصارمة ،وهذه
القواعد التعسفية المعقدة التي نريد ان نخضع الطفل
لسلطانها"(.)16
وعلى هذا االساس ،يعبر العنف في الوسط
المدرسي عن انحراف اخالقي ،يجد تفسيراته في انماط
التنشئة االجتماعية الخاطئة ،التي عجزت عن إكساب االفراد
قيم اخالقية "،العنف يعتبر مثل خروج التوحش الطبيعي في
اإلنسان ،بسبب الخطا في التنشئة والتربية .هذه الفلسفة
االجتماعية تقع في قلب التمثالت العفوية لمفهوم االنومي،
وتقبع في المسافة الثقافية الفاصلة بين عالم المعلمين وعالم
التالميذ"(.)17
يمتد االنحراف االخالقي الذي يصب المجتمعات
إلى الفضاءات التربوية والتعليمة" ،التربية ليست سوى صورة
المجتمع وانعكاس له ،فهي تحاكيه وتعيد إنتاجه بنحو
مجمل ،ولكنها ال تخلقه .وهي ال تكون سليمة إال حين تكون
الشعوب ذاتها سليمة ومعافاة ،ولكنها تفسد بفسادها دون ان
تتمكن من التغير من تلقاء ذاتها"(.)18
"يعتبر مفهوم االنومي ( )ANOMIEمن اهم
المفاهيم المفسرة لالبعاد الثقافية لظاهرة العنف ،حيث
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يشغل نسق الثقافة والقيم مكانة محورية في بناء المجتمع،
باعتبار ان القيم والمعايير المشتقة منها هي التي تنظم
التفاعل االجتماعي وتضبطه ،فقيم الثقافة تشكل مجموعة
من التوجهات المشتركة بين البشر ،ومن شان هذه التوجهات
المشتركة ان تشكل اساسا للتوقعات المتبادلة بين
المجموعات البشرية في المجتمع"(.)19
واستنادا إلى ما سبق يمكننا القول ،ان الفرد عندما
يخرج عن إطار ما هو متفق عليه في المجتمع من معايير
اخالقية ،فإنه بذلك يجسد بداية لفعل انحرافي ،والذي قد
يتولد عنه عنف ،وذلك نتيجة لوجود مقاومة بين الفرد
المنحرف عن هذه المعايير وبين افراد المجتمع ومؤسساته
المختلفة ( نخص بالذكر المدرسة) لخروجه عن هذه المعايير
والقوانيين المتعارف عليها في السياق المجتمعي ،هذا من
جهة ،ومن جهة اخرى ال يجب ان نغفل ان الخلل قد يكون
في وظائـف المؤسسات االجتماعية المسؤولة عن نقل معايير
وقيم المجتمع ،لوجود خلل وظيفي في مستوى إحدى هذه
المؤسسات(االسرة ،المدرسة )...مما يؤدي إلى انتهاج الفرد في
المجتمع والمتعلم في المؤسسة التربوية للطرق و االفعال
العنيفة المولدة النماط مختلفة من العنف .كما ان السير نحو
تطبيع الفرد – المتعلم – بقيم ومعايير المجتمع قد تولد لدى
االفراد نوع من الضغوطات وهذا ما يوضحه إميل دوركايم في
قوله ":ان الضغط الذي يعانيه الطفل في كل لحظة من
لحظات حياته ما هو إال ضغط البيئة االجتماعية التي تحاول
ان تطبعه بطابعها الخاص ،والتي تتخذ من االباء والمربين
كممثلين وسطاء لها"(.)21
إذا كانت المؤسسة التعليمية كـفضاء تربوي
واجتماعي تقوم بعملية تنشئة وتطبيع المتعلم وفقا لفلسفة
المجتمع ومعاييره" ،فإنها مطالبة باستدماج كل القيم
اإلنسانية واالخالقية العليا ،لتكون كسلوكيات ينبغي للفرد ان
يتصف بها ويستدمجها هو االخر ويتكيف معها ،وتمثلها من
شخصيته ،حتى يستمر في الحفاظ عليها والعمل بها في حياته
اليومية داخل المجتمع ،من هنا يبدو ان دور المدرسة إذا ما
حاد عن هذه المقاصد قد يصبح وفي االتجاه المعاكس دورا
سلبيا في تنشئة الفرد ،إذ تجعل منه شخصية عنيفة ومتمردة
على كل القيم ،الن اي تعارض بين ما تطمح إليه المدرسة وما
تلقنه للفرد من جانب ،وبين ما يرغب فيه هو شخصيا من
مجلة العلوم االجتماعية
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جانب ثاني ،يجعل من عملية التنشئة عملية سلبية إن لم
نقل مستحيلة النها بذلك قد تخرج عن مسارها الطبيعي
لتسقط في النهاية في دائرة الالمفكر فيه ولالمرغوب فيه
ايضا"( .)21
إذن ،يمكننا القول؛ إذا وجد تناقض بين اهداف
المؤسسة التربوية –المدرسة -في سياق تنشئة المتعلم على
القيم والمعايير المتعارف عليها في المجتمع من جهة ،وبين
اهداف وطموحات المتعلم من جهة ثانية" ،فإن إمكانية
السير نحو توليد نوع من السلوكيات واالفعال العنيفة لدى
المتعلم تكون كبيرة .وباختصار فإنه يمكن القول ان "مقاربة
االنومي" تنطلق من بند اساسي يتمثل في ان غياب المعايير
االخالقية يؤدي لظاهرة العنف" ،فعنف التالميذ ،يمكن
اعتباره في الوهلة االولى ،عبارة عن مقاومة الضغوط التي
تفرض عليهم( ،المنظور التحضيري عند دوركايم) ،وإال،
بالعكس ،يعتبر العنف تكاملي من اجل ترك فارغات في
النسق من اجل استرداد الالنظام النظام"(.)22
 -2المقاربة الوظيفية لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي.
تعتبر المقاربة الوظيفية للظواهر االجتماعية من
اهم المقاربات السوسيولوجية في علم االجتماع ،وتنتمي
المقاربة الوظيفية إلى النوع المعرفي الذي يهتم بدراسة
الظواهر االجتماعية في إطارها الكلي ،ويرى اصحاب هذه
المقاربة ان المجتمع عبارة عن مجموعة من االنساق
االجتماعية ،التي تقع في حالة تبادلية وتكاملية فيما بينها"،
ففي تصور بارسونز النسق االجتماعي يتمثل في شبكة من
االنساق الفرعية المستقرة التفاعل ،وتسهم التنشئة
االجتماعية في تحقيق التوازن بينها .المدرسة تسعى في النهاية
إلى تلبية مجموعة من الحاجات االجتماعية ،وال تتوقف عند
نقل المعارف والمهارات ،ولكن تقوم باإلعداد غير الرسمي
لالدوار االجتماعية في المستقبل"(.)23
إذن ،المقاربة الوظيفية لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي ال تخرج عن الرؤية النسقية للوظائـف واالدوار
"فالعنف اساسه فكرة انعكاس االجزاء في كل واحد،
واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع ،لذلك
فإن اي تغيير في الجزء يتبعه تغيير في الكل ،وقد تبنى هذا
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االتجاه العديد من علماء الغرب منهم "روبرت ميرتون"
(" ،)Mertonديفيز" (" ،)Davisوبارسونز"(،)Barson
"كروز"( ،)Crueseواخرون"(.)24
وتم النظر إلى ظاهرة العنف من زاوية االنحراف
االجتماعي ،فالعنف ترجمة فعلية لظاهرة االنحراف القيمي،
"فاالعمال االولى في هذا المجال نجدها ضمن نظريات
االنحراف االجتماعي ذات التوجيه الوظيفي ،علماء االجتماع
التربية البريطانيين واالمريكيين ،هذه النظرية تقوم على
فرضية انحراف الشباب في الوسط المجتمعي ،يعاود الظهور
في المؤسسات المدرسية ،مما يظهر خلال في النظام
المدرسي ، )25( " ،وترجع اسباب االنحراف في تصور
الوظيفيون إلى الخلل في بناء القيم لدى االفراد "،فالتحوالت
الهيكلية لالسرة في عمق تفسير العنف المدرسي ،إن
السلوكيات العنيفة الظاهرة نتاج مادي وعالئـقي لالسرة،؛
انفصال الوالدين ،غياب العالقات العاطفية بين افرادها ،عدم
وجود اخوة ،او عددهم كبير ،التعليم اكـثر صرامة او اكـثر
تراخيا ،غياب الرقابة ،غياب االباء عن انشطة ابنائهم،
القلق ،كلها عوامل تسهم في بناء شخصية عنيفة"(.)26
والعنف في الوسط المدرسي ما هو إال تجلي
لالختالالت الوظيفية التي اصابت عملية التنشئة االجتماعية
والتعليمية للتالميذ" ،وتبدو الوظيفة التكاملية للنسق الثقافي
واالجتماعي على درجة كبيرة من االهمية في النظرية الوظيفية.
ويتحقق ذلك من خالل تعزيز القيم والسلوك المقبول
اجتماعيا ،وهي وظائـف مالوفة للكنسية والمدرسة .وتخترق
قيم النسق باكمله ،وهي اساس اإلجماع االجتماعي الذي
يدعم النظام االجتماعي"(.)27
تبرز في ميدان الدراسات السوسيولوجية النظرية
– المقاربة – البنائية الوظيفية كاحد اهم المداخل المفسرة
للواقع االجتماعي على مستوى اجتماعي كلي ماكرو
سوسيولوجي" ،فهي تعتبر ان البناء االجتماعي المتمثل في
المؤسسة المدرسية قد ينتج انماطا سلوكية تعتبر وظائـف
ولكنها منحرفة"(  ،)28وينظر الوظيفيون للعنف على ان له
داللة داخل السياق االجتماعي ،فهو إما يكون نتاج فقدان
الرتباط الفرد بالجماعات االجتماعية ،التي تنظم وتوجه
سلوكه ،او انه نتيجة الالمعيارية وفقدان التوجيه والضبط
االجتماعي ،وبذلك يجرفه التيار إلى العنف ،ومن ناحية
مجلة العلوم االجتماعية
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اخرى ،قد يكون االفراد عدوانيون ينفي يسلكون طريق
العنف ،النهم ال يعرفون طريقة اخرى للحياة غير ذلك.
وعلى هذا االساس؛ إن معظم السلوك الذي
نسميه سلوكا منحرفا يعكس انحرافا في القيم االجتماعية،
الذي يحدث فيه او الذي يتضمن على االقل تاثيرا للخروج على
ما تعارف عليه هذا المجتمع من مقاييس سلوكية ،ومن ثم
فإن العنف هو نتاج لظروف اجتماعية تتمثل في االوضاع
العائلية وظروف العمل وضغوطه وحاالت البطالة والتفرقة
على اشكالها المختلفة وغير ذلك من عوامل اجتماعية
واقتصادية"(.)29
 -3المقاربة الصراعية لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي.
انطالقا من التحليل الماركسي للظاهرة الصراع
االجتماعي في المجتمعات الحديثة ،يرى اصحاب المقاربة
الصراعية ان المدرسة احد االدوات االيديولوجية التي توظفها
الطبقات االجتماعية البرجوازية ،لتعيد إنتاج هيمنتها
وسيطرتها على باقي الطبقات االجتماعية في المجتمع ،لذلك،
ينشب العنف في فضاء المدرسة لتعبير عن حالة االغتراب
التي يشعر بها التالميذ ذووا االصول االجتماعية البروليتارية،
وكشكل من اشكال المقاومة االجتماعية لحالة تزييف الوعي،
الذي يتعرضون له باالستمرار داخل المدرسة" ،فالمدرسة هي
مكان النضال بين الطبقات االجتماعية المتناقضة،
فسلوكيات التالميذ الطبقة البروليتاريا بغريزة الطبقة
االجتماعية ،وإفراز الطبقة البرجوازية الصغيرة لاليديولوجيا
الهيمنة ،التي تعتبر مثابة اكـثر من استفزاز ،فتتولد عنها
حاالت العنف المدرسي ،معارضة سلبية وايجابية.)31("،
ونجد من الباحثين المعاصرين الذين طوروا
المقاربة السوسيولوجية الصراعية في دراسة ظاهرة العنف في
الوسط المدرسي؛ بيار بورديو ،وذلك على اعتبار انه تحدث
عنه بشكل مفصل ضمن الحقل المدرسي ،فينطلق في
مقاربته للعنف في الوسط التربوي من فكرة مفادها ان ":كل
فعل بيداغوجي إنما هو موضوعيا عنف رمزي ،على اعتبار انه
فرض بواسطة سلطة اعتباطية العتباط ثقافي"( ، )31
"فيتعين النشاط التربوي موضوعيا في حيثية اولى كعنف
رمزي ،وهي كون عالقات القوة بين الجماعات والطبقات التي
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تتالف منها التشكيلة االجتماعية ،تؤصل النفوذ التعسفي
باعتباره شرطا النعقاد عالقة االتصال التربوي ،اي لفرض
وترسيخ نموذج ثقافي تعسفي وفق نمط تعسفي من الفرض
والترسيخ (التربية)"(" ،)32وبهذا المعنى فإن اي نشاط يقوم
على العنف الرمزي يتوصل إلى فرض نفسه ( اي إلى فرض
الجهل بحقيقته الموضوعية بوصفه عنفا) يفترض موضوعيا
وجود تفويض للصالحية ،)33("...اي عملية إضفاء الشرعية
على العنف الرمزي حيث يتم قبوله دون مقاومة وهو ما يمكن
ان نطلق عليه مصطلح تزييف الوعي.
ويشير بورديو في نفس السياق ،إلى انه ال تتمتع
المرجعية التربوية بالسلطة التربوية التي تعطيها القدرة على
شرعنة التعسف التربوي الذي ترسخه إال ضمن حدود يرسمها
هذا التعسف التربوي ،اي بقدر ما تعاود ،سواء من حيث
نمطها في الفرض ( نمط الفرض الشرعي) او من حيث تحديدها
لما تفرضه وللمؤهلين لفرضه (المربين الشرعيين) ولمن
يفرض عليهم ( المرسل عليهم الشرعيين) إنتاج المبادئ
االساسية الخاصة بنموذج التعسف الثقافي الذي تنتجه جماعة
او طبقة بوصفه اهال الن ينتج ،وذلك بفعل وجودها نفسه او
من خالل تفويض تعطيه ( هذه الجماعة او الطبقة) لمرجعية
معينة يؤمن لها سلطة معاودة إنتاجه"(  ، )34وهذا يعني ان
ثقافة المؤسسات التربوية ترمز إلى ثقافة الطبقة التي تهيمن"،
وهي ثقافة غير مبررة منطقيا عندما يتم اختيارها وفرضها بصورة
اعتباطية وتعسفية"(.)35
ونجد من الباحثين المعاصرين من ربط بين
العنف المدرسي واالستبعاد االجتماعي في المدن المعاصرة،
فانطالقا من التوزيع الجغرافي للظاهرة العنف الحضري ،تبين
للباحثين ان المدارس التي تقع في المناطق الحضرية
المتخلفة تشهد منسوبا عاليا من العنف بالمقارنة مع غيرها من
المدارس ،التي توجد في مناطق حضرية راقية "،فاحد
المشكالت التي تواجهها المدارس اليوم ،تتمثل في إشكال
مقاومة النظام المدرسي ،التي تصنف في خانة :قلة االدب،
وفي نمط من العنف يدخل في رفض التغيب المتكرر ،او ما
يعرف بالتسرب المدرسي ،لتصبح اكـثر تكرارا وتماديا"(.)36
وبناءا على هذا ،تصبح ظاهرة العنف المدرسي؛
تعبر من جهة على التفاوتات االجتماعية بين االفراد
المتمدرسين ،وتعكس من جهة اخرى؛ ازمة على مستوى
مجلة العلوم االجتماعية
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الرابط االجتماعي" ،فالعنف في الوسط المدرسي هو نتيجة
لعدم قدرة المجتمع ومؤسساته في تحديد المعايير المتفق
عليها ،فضعف الرابط المدرسي يعكس بشكل مباشر ضعف
ادوار ووظائـف الجهات الفاعلة في المجتمع"(.)37
يرى اصحاب هذا التوجه في مقاربة ظاهرة العنف
في الوسط المدرسي ،ان هناك عوامل اجتماعية؛ تغذي هذه
الظاهرة ،وهي تقع خارج الفضاء المدرسي" ،ونحن نعلم دور
البطالة في انحطاط الحياة االسرية ،فكيف لتلميذ يعرف ان
والده او احد اخوته في حالة بطالة او في منصب عمل غير
دائم ان يتواصل معهم ،فينجر عنها تدمير عميق لالرتباطات
االسرية"( ،)38وبالتالي ،العنف ال عالقة له باالنحراف
االخالقي ،وال عالقة له باختالل وظيفة النسق التربوي ،وإنما
يرتبط العنف بظواهر اإلقصاء والتهميش االجتماعي ،الذي
تتعرض له العديد من الفائت االجتماعية" ،فتقع المؤسسات
الهشة في المناطق الحضرية المتخلفة ،واالحياء الفقيرة ،وفي
المناطق التي تعيش فيها الطبقات االجتماعية التي تعيش
صعوبات اقتصادية ،لذلك ،تاخذ االنحرافات المدرسية
اشكال عديدة"(.)39
يرى اصحاب نظرية الصراع في مقاربة العنف في
الوسط المدرسي ان له عالقة جندرية ،فالعنف وسيلة بين
النوعين (الجنسين) ،إذا يعد العنف وسيلة اساسية لفرض
سيطرة الرجل وتميزه على المراة ".وقد اصبح العنف وسيلة
لتاكيد عدم المساواة بين النوعين واداة للضغط على المراة
بهدف العودة إلى االسرة والمنزل... .ومن وجهة نظر اصحاب
نظرية الصراع يمكن حل مشكلة العنف من خالل إتاحة
فرص المساواة بين افراد المجتمع وعدم استغالل فئة الخرى
وإتاحة الفرص للمشاركة العادلة في الثروة والقوة"(.)41
 -4المقاربة التفاعلية الرمزية لظاهرة العنف في
الوسط المدرسي.
ينطلق اصحاب المنظور التفاعلي في دراستهم للنظام
التعليمي من جزئية الفصل الدراسي ،فالعالقات داخل
الفصل الدراسي بين التالميذ والمعلمون عالقات استراتيجية
وحاسمة" ،النه خالل الفصل يمكن التفاوض عن الحقيقة،
حيث يدرك التالميذ حقيقة انهم "ماهرين" او "اغبياء" او
"كسالى" وفي ضوء هذه المقوالت يتفاعل التالميذ والمدرسون
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بعضهم مع بعض ،وعليه ينجزون في النهاية "نجاحا" او
"فشال" تعليميا ،وعليه يصبح من الضروري كما يؤكد اصحاب
منظور التفاعل ان نقوم بدراسة الكيفية التي تتم بها هذه
العملية ،والطرق التي يعطي بها المدرسون والطالب معنى
للمواقف التعليمية"(.)41
يركز اصحاب هذه المقاربة في تحليالتهم على
الصورة الفعلية التي توجد داخل المؤسسات التعليمية،
وتحليل العالقة بين التالميذ ونوعية هذه المؤسسات،
باإلضافة إلى دراسة العالقة بين التالميذ ومعلمين وإداراتهم
المدرسية ،وتفسير السلوك الدراسي وانعكاساته على عمليات
التنشئة االجتماعية" ،ومستويات االستيعاب ،ودرجات
الذكاء ،وعالقتها بنوعية المناهج والمقررات الدراسية ،والفائت
العمرية ،والمشكالت االسرية ونوعية البناء الطبقي واالسري،
عالوة على تحليل مجموعة العوامل الداخلية التي تشكل
انماط السلوك ،ونوعية الحياة المدرسية ،والثقافات العامة
والفرعية داخل المدرسة ،وتاثيرات اتجاهات وميول المدرسين
نحو تالميذهم ،ومستوى إعداد المدرسين نوعية مهارتهما
لتعليمية والتدريسية...باإلضافة إلى مجموعة العوامل
الداخلية ،والتي يقصد بها العوامل التي تشكل الحياة
التعليمية والتربوية داخل الفصول واالبنية الدراسية"(.)42
يرى اصحاب المقاربة التفاعلية الرمزية ان ظاهرة
العنف في الوسط المدرسي؛ نتاج لعملية التعلم االجتماعي،
فمع التنشئة االجتماعية المبكرة يتعلم االطفال العنف سواء
من االباء او االقارب او االصدقاء ،وبمالحظتهم للعالم وللحياة
االجتماعية من حولهم يبدو العنف لهم وكانه اداة ضرورية
للبقاء والنجاح ،فاالفراد إذن يتعلمون العنف ،بنفس الطريقة
التي يتعلمون بها اي نوع اخر من انواع السلوك فالعنف يتم
تعلمه داخل المنزل"(.)43
إن االسرة هي المؤسسة االجتماعية االولى المسؤولة
عن تكوين شخصية الطفل من النواحي العقلية واالخالقية
واالجتماعية .وقد اهتم العديد من الباحثين باالسرة ،لما لها
من دور مؤثر وفعال في االنحراف والسلوك العنيف "،وذلك
لما تحتله االسرة من اهمية حيوية في عملية التنشئة
االجتماعية للفرد ،فعن طريقها تغرس في نفس الصغير خالل
سنوات طفولته المبكرة انماط ونماذج افعاله واستجاباته تجاه
التفكير واإلحساس والقيم والمعايير" ( ،)44وتسهم شبكة
مجلة العلوم االجتماعية
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العالقات االجتماعية التي يقيمها الفرد مع اقرانه في مقاومة
القواعد المدرسية "،فالمناخ العالئـقي يسهم في فهم تصورات
عالقة التالميذ مع اقرانهم ،وبين التالميذ والمعلمين ،وبين
التالميذ والمعلمون وبين التالميذ والمراهقين في المدرسة،
المناخ العالئـقي يسمح بإنتاج القواعد وإعادة إنتاج القواعد
المدرسية( ،المدرسة والصف) ،وتطبيقاته من خالل
مشاركة"( ،)45وتتطور التمثالت البيداغوجية مع تطور
المؤسسة المدرسة "،لتستجيب لحاجات المجتمع ،مع
استقاللية نسبية للمدرسة ،تعطي المعارف المدرسية طرائق
جديدة للتفكير ،فالمدرسة اداة رئيسية للتقدم االجتماعي ،من
اجل التطور نحو المجتمعات عقالنية"(.)46
 -5المقاربة السلطوية لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي.
ظهرت المقاربات السوسيولوجية لظاهرة العنف في
الوسط المدرسي السابقة الذكر في سياقات اجتماعية مغايرة
للسياق االجتماعي العربي ،فحاول بعض الباحثين في العالم
العربي ،ان يقدموا مقاربات لظاهرة العنف في الوسط
المدرسي ،على اعتبار ان هناك اختالفات في شكل الظاهرة
ومستوياتها ،والعوامل المسببة لها في الفضاءات التعليمية في
العالم العربي عن بقية الفضاءات في العالم ،فنجد في هذا
الصدد؛ محاولة نعتبرها من وجهة نظرنا انها وازنة ،ووقفت
على اسباب انتشار هذه الظاهرة في االوساط التربوية ،وهي
المقاربة السوسيولوجية التي ربط اصحابها بين متغير التسلط
ومتغير العنف المدرسي .خضعت المجتمعات العربية وال تزال
إلى انظمة سياسية تسلطية ،انعكس هذا التسلط ذوي الجذور
الثقافية على العديد من مؤسسات المجتمع العربي ،ومن بينها
مؤسسة المدرسة.
يعتقد العديد من الباحثين؛ ان المجتمع العربي:
مجتمع سلطوي ،تقوم فيه العالقات االجتماعية بين افراده
على التسلط والقمع واإلكراه "،إن المجتمع االبوي السلطوي
يفسد العالقات بين البشر ويجعل منها عالقات يتحكم فيها
االعلى باالدنى ،ويتحكم االدنى منه .والمجتمع العربي لكونه
مجتمعا ابويا سلطويا فإنه يفرغ العالقات االجتماعية من
محتواها اإلنساني ويجعل منها عالقات بين اقوياء وضعفاء،
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وحتى الضعفاء يتحولون إلى اقوياء بالنسبة لمن هم اضعف
منهم"(.)47
وتسهم هذه العالقات السلطوية في تشكيل
القاعدة العالئـقية للمؤسسات االجتماعية ،ومن بينها مؤسسة
المدرسة "،فالمدرسة في مجتمعنا العربي ،تلجا إلى تلقين
الطفل مجموعة من المعلومات الجامدة والمجردة وفي جو من
الخوف والتهديد .وما على الطفل إال ان يحفظها ويرددها وإال
تعرض للعقاب باشكاله المختلفة بما فيها العقاب
الجسدي"( ،)48ويعد التلقين نوعا من العنف ،بل إنه من
انواع العنف الذي يمارسه مجتمعنا العربي على الطفل" .
وهكذا تسهم ايدولوجية االستبداد في ترويض الطفل،
فتحاول ان تقتل لديه ميله للتحدي وتاكيد الذات وتدعوه إلى
نمط من السلوك يتسم بالطاعة واالنصياع والهدوء ،وبعبارة
اخرى ،تدعوه إلى الخضوع واالتكال والالمباالة"(.)49
ومن هذا الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمعات
العربية ،يعتقد علي وطفة ان هذه البنية الثقافية تسهم في
تشكيل ظاهرة تربوية وسماها بظاهرة التسلط التربوي التي
تعتبر احد اشكال العنف الممارس في المدارس العربية "،وهو
صيغ من التسلط واإلكراه المحسوس المعلن ،او الخفي
المضمر الذي يمارس في الوسط التربوي او في المؤسسات
التربوية على تنوعها...والعنف التربوي وفقا لهذا التصور ليس
إال صيغة العنف ممارسا في المؤسسات التربوية في االسرة
والمدرسة وجماعات االقران"(.)51
ويقوم التسلط التربوي على مبدا اإللزام واإلكراه،
وعالقات التسلط هي؛ العالقات التي يتم بموجبها خضوع
طرف إلرادة طرف اخر بالقوة ،ونعني بالتسلط التربوي الميل
إلى استخدام العنف في العمل التربوي" ،فالعالقة التسلطية
سلوك ينطوي على العنف واإلكراه ،ويتنافى كلية مع معطيات
واسس السلوك الديمقراطي .وياخذ هذا العنف صورة رمزية في
المراحل العليا من التعليم ويتجلى في منع الطالب من
اإلعالن عن وجهات نظرهم او من توجيه النقد او إبداء الراي
المخالف ،وهذا ما يمكن ان يطلق عليه التسلط المعرفي الذي
يمكن تعريفه بانه فرض االراء واالفكار على االخرين ،ويمكننا
تحديد العالقات التسلطية في المحاور التالية:
 يقوم السلوك التسلطي على اساس التباين والالمساواة (المدرس -الطالب (.

 يتم اللجوء إلى العنف باشكاله المادية والرمزيةالمختلفة ،ويتجلى ذلك في صورة عقوبات مختلفة مثل:
التهديد والتوبيخ.
 يقوم على المجافاة االنفعالية والعاطفية بينالمدرسين والطالب ،وهذا يعني غياب العالقات الودية التي
تجمع بين الطرفين او بين اطراف العملية التربوية عامة.
 ال يسمح للطالب او المتعلمين عامة بإبداء ارائهم اوتوجيه انتقاداتهم وال تؤخذ ارائهم بعين االهمية و االعتبار من
قبل المدرسين.
 ومن ابعاد العالقات التسلطية وجود اجواء الخوفوانعدام الثقة بين المدرسين والطالب والالمباالة التي تتجسد
في الهوة التي تفصل بين الطرفين.
وغني عن البيان ان عالقات التسلط تقوم على اساس
من الممارسات القمعية التي تبدا بابسط اإليحاءات إلى اكـثرها
شدة وفظاظة ،ومن اشكال السلوك التسلطي يمكن اإلشارة
إلى الهزء والسخرية والتهكم واحكام الدونية والتخجيل
واإلحباط واالزدراء واإلهمال وعدم االحترام وعدم
التقدير...الخ"(.)51
تعود الجذور االجتماعية لهذا النوع من القهر
والتسلط التربوي الذي ياخذ الطابع العنيف في العالقات
االجتماعية بين الفاعلين التربويين "،الثقافة العربية تعاني
من العالقات االجتماعية ،التي تاخذ طابع اإلكراه والقهر،
والتسلط ،التي تضرب بجذورها في العائلة والمدرسة والحياة
العامة ،لهذه المجتمعات ،وبموجب هذه العالقات يخضع
الصغار للكبار ،واالبناء لالباء ،او اإلناث للذكور ،والفقراء
لالغنياء ،والضعفاء االقوياء"( "،)52إن الضغط االجتماعي
اليومي يفرض على االفراد نوعا من االمتثال الصارم ،فيفقد
اإلنسان الكـثير من حريته وتفرده واستقالله واعتماده على
ذاته ،ويكبت رغباته الخاصة ،فيخضع لمشيئة اهله ومن
يملكون سلطة عليه حتى حين تكون له قناعات داخلية
مختلفة"(.)53
يسهم التسلط التربوي في إنتاج العنف في
المجتمعات العربية" ،فالتعليم كما يجري في إطار العائلة
وخارجها يتميز بصفتين رئيستين :فهو من جهة ،يقلل من
اهمية اإلقناع والمكافاة ،ومن جهة اخرى ،يزيد من اهمية
العقاب الجسدي والتلقين"( "،)54فحياة العربي تبدا وتنتهي
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بالتلقين ،اما عنصر المشترك بين التلقين والعقاب ،فهو كال
منها يشدد على السلطة ويستبعد الفهم واإلدراك ،اي كال
منهما يدفع إلى االستسالم ويمنع حدوث التغيير ،يتعلم
الطفل ان يقبل دون اعتراض او تساؤل سيطرة القوة
والمتعلم"( ، )55وهذا على عكس المقاربات االخرى ،التي
ذهب اصحابها إلى اعتبار ان العنف نتاج مجتمعي انتقل إلى
الفضاء المدرسي ،بينما في العالم العربي ،تسهم المدرسة في
تفريخ ظاهرة العنف "،فالمدرسة تنتج العنف االجتماعي
وتؤصله ،وبالتالي ،فإن العنف االجتماعي ينزع إلى الحضور
في المؤسسة التربوية التي تضفي عليه طابع الشرعية
والوظيفية في االن الواحد .وهنا وفي هذا السياق ،يرى
التربويون ان التربية هي الحلقة اال كـثر اهمية في دور العنف
وتجلياته"(.)56
تسهم االسرة في المجتمع العربي في إكساب
الطفل البذور الجنينية للعنف ،من خالل قهر رغباته،
وبسبب ممارستها التسلطية القائمة على مركزية االب في
االسرة "،فالواقع الذي يجابه الطفل في العائلة هو واقع
سلطوي فنظام العائلة ،كنظام المجتمع في كل مؤسساته،
نظام هرمي يقوم على السلطة والعنف ويحتل االب فيه المركز
الرئيس واالول ويحتل الطفل المركز االدنى ،وتتميز تربية
الطفل في العائلة السلطوية بالعنف والقهر المستمرين"(.)57
انطالقا من هذه الممارسات الثقافية التسلطية
التي يتشبع االفراد بقيمها وتمثالتها ،تعمل المدرسة وانسجاما
مع هذه البيائت االجتماعية التسلطية على ترسيخ بشكل
سلطوي هذه القيم االقصائية "،فتقوم انظمة التربية العربية
الرسمية ،بتكريس عالقات السلطة الخاصة بالنظام االبوي،
وتعمل على إعادة إنتاج هذه العالقات ،سواء فيما يخص
التعليم او الدين ،او التشريع .وتمثل النزعة التسلطية هذه
على عمليات نفسية بكاملها ،وتؤثر في يكون الذات وتواصلها
مع االخرين ،بشكل يساعد على استمرار النظام االبوي"(.)58
إذن ،يفرض العنف التربوي نفسه اليوم في
المؤسسات التربوية ،ولم يعد ممكنا في ظل انتشار وسائل
اإلعالم؛ ان تخفي المدرسة هذه الظاهرة ،كما كانت تفعل في
السابق " ،وبالتالي فإن المؤسسات التربوية ال تعمل اليوم
على إخفاء ما يجري في داخلها او التستر على وجود هذه
الظاهرة كما كانت هي الحال في مراحل سابقة ،وتاتي هذه
مجلة العلوم االجتماعية
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الحقيقة تحت تاثير وسائل اإلعالم المتقدمة التي ترصد عن
كـثب مختلف مظاهر الحياة اليومية التربوية التي تدخل في
صميم المؤسسات التربوية وال سيما المدرسية منها"(.)59
وهناك العديد من المؤشرات الدالة على التنامي في هذا العنف
المدرسي" ،من المظاهر المبكرة لتمرد الطالب الذي ينتج من
االغتراب لجوء بعضهم إلى التخريب واإلتالف داخل مدارسهم
التي يشعرون بكرهها ،وضعف االنتماء إليها ،على سبيل
المثال اظهرت نتائج دراستين اجريتا في دولتين عربيتين
انتشار الممارسات التخريبية ،والمشكالت السلوكية لدى
الطالب ،واهمها :ضرب الطالب زمالئهم والتشاجر معهم،
والتراشق بالطباشير والزجاجات والعلب الفارغة ،وتمزيق
الكـتب ،والكـتابة او الحفر في المدراج وحوائط الفصول،
والغش في االمتحانات .)61("...
خاتمة.
إن اهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة
نجملها في مجموعة النقاط االتية:
 يبين المفهوم السوسيولوجي للعنف انه عبارة عنظاهرة اجتماعية تغذيها مجموعة من العوامل االجتماعية
واالقتصادية ،ويتمظهر في العديد من السلوكيات
والممارسات ،التي تعني في ابسط مدلوالتها توظيف القوة
لتحقيق هدف ما ،وينقسم إلى عنف فيزيائي مرئي وعنف
نفسي غير مرئي .ويعد العنف في الوسط المدرسي احد اشكال
العنف االجتماعي .ويشير إلى جملة الممارسات العنيفة التي
يكون المدرسة مسرحا لتجسيدها ،وتعد الفاعلون التربويون
الممارسون له ،وتتداخل العديد من العوامل المركبة في
تشكيل ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
 ظهرت العديد من المقاربات السوسيولوجية لظاهرةالعنف في الوسط المدرسي ،فنجد المقاربة المعيارية؛ التي
نظر اصاحبها إلى العنف في الوسط المدرسي على انه تعبير
عن انحراف اخالقي ،سببه الرئيسي؛ الخلل في البنية القيمية
للفرد ،وتعتبر ان التنشئة االجتماعية والثقافية ابرز العوامل
المغذية له ،وقريبا من هذه المقاربة ،تذهب المقاربة
الوظيفية إلى ان العنف في الوسط المدرسي؛ يعبر عن خلل
في النسق المدرسي ذاته ،كعدم قدرته على اداء ادواره
ووظائـفه ،وعدم قدرته على التكيف والتكامل مع بقية االنساق
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االجتماعية المشكلة للبناء االجتماعي للمجتمع ،وتعتبر ان
ظاهرة العنف ظاهرة باثولوجية مرضية.
 يرى اصحاب المقاربة الصراعية ان العنف في الوسطالمدرسي ،يرجع إلى امتداد الصراع االجتماعي بين الطبقات
االجتماعية من الفضاء المجتمعي إلى الفضاءات المدرسية،
وتذهب إلى ابعد من ذلك عندما ترى ان المدرسة احد االدوات
االيديولوجية التي تستخدمها الطبقات االجتماعية المسيطرة
لالستمرار في هيمنتها على الطبقات الفقيرة والعمالية ،وعلى
هذا االساس ،فالعنف في الوسط المدرسي هو تجلي وتعبير
عن الالمساواة االجتماعية في المجتمعات الحديثة ،ويعبر عن
وعي الذات اإلنسانية باغترابها داخل المدرسة ،وبناءا على هذه
الرؤية الصراعية ،نجد مقاربة العنف الرمزي عند بورديو ،الذي
اعتبر ان كل فعل بيداغوجي يحمل في طياته نوعا من
التعسف الثقافي ،وبالتالي تنجر عنه بصفة الية وحتمية
حاالت من العنف في الوسط المدرسي .ويرى بورديو ان العنف
ال يتمظهر فقط في االبعاد المادية ،وإنما تتجلى اكـثر اشكاله
ضراوة في الشكل الرمزي ،الذي يكون اعتداء على
خصوصيات الفاعلون التربويون ،مما يحفزهم على ممارسة
العنف كرد فعل على اشكال الهيمنة التي يتعرضون لها.
 في حين ،يرى اصحاب المقاربة التفاعلية الرمزية؛ان العنف في الوسط المدرسي ،يرجع إلى اشكال وانماط
التفاعل االجتماعي داخل الوسط المدرسي ،فإن التفاعل يتم
بطريقة حوارية نتيجة توفر قنوات التواصل بين الفاعلين،
وفي المقابل ،إذا كانت هناك معوقات او انسداد في قنوات
التواصل بين الذوات في الفضاء المدرسي ،ينجر عنها العنف،
فتلجا الذوات الفاعلة إلى العنف كوسيلة للتعبير عن رغباتها
وحاجاتها .وهي ما تعودت عليه واكـتسبته خالل مراحل
تنشئتها االجتماعية ،فيعتبر العنف وسيلة للتواصل في حالة
عدم التفهم او االختالف او التفاعل االجتماعي.
 في االخير ،تنطلق المقاربة السلطوية لظاهرة العنففي الوسط المدرسي من فكرة مفادها؛ ان التسلط الذي يعاني
منه اإلنسان في المجتمع العربي ،تسهم المدرسة في ترسيخه
وإعادة إنتاجه ،مما يؤدي إلى مفاقمة ظاهرة العنف بكل
اشكالها وانماطها .وتتحول المدرسة إلى احد المؤسسات التي
تزود المجتمع بالعنف ،نظير اشتغالها على التلقين القائم على
حشو اذهان الناشئة بالمعارف والعلوم ،دونما فهم ووعي بها،

وعلى قهرهم وقمع ارائهم في الصف المدرسي ،مما يؤدي إلى
تشكيل شخصيات اجتماعية ،تجنح إلى ممارسة العف في
الفضاء المدرسي وخارجه.
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Regionalism in Algeria: A Balanced Development Option

6111-11-11 : اترخي النرش6110-10-11 :اترخي الارسال
 جامعة محمد خيرض بسكرة،فاحت حايج
fatehhadji19@gmail.com

:الملخص
 لذلك سعت الدولة منذ، ترجع جذورها التاريخية إلى ما قبل مرحلة االستقالل،يتميز المجال الجزائري بفوارق مجالية كبيرة
أ
أ
، حيث نجد مسالة التوازن الجهوي والعدالة المجالية حاضرة في صلب الوثائق االساسية للدولة، إلى معالجة هذه القضية2691
أ
 لكن ورغم مرور اك ثر من خمسة عقود ونصف على االستقالل لوحظ استمرار الفروقات.وكذا الوثائق المتعلقة بتهيئة المجال الوطني
أ
 المركزية، ومن ابرز اسباب الفشل في تحقيق تنمية متوازنة تحد من هذه االختالالت والفوارق التنموية.الكبيرة في المجال الوطني
أ
 اي المستوى الوسطي بين الدولة والوالية في، والغياب العملي للمستوى الجهوي،الشديدة التي تميز هيكل الدولة الجزائرية
أ
 في الوقت الذي نجد الك ثير من الدول المتقدمة والنامية اخذت بالنظام الجهوي وحققت نتائج كبيرة على،التنظيم الترابي للبالد
.صعيد التنمية المتوازنة
. التنمية المتوازنة، الفوارق اإلقليمية، التوازن الجهوي، التنمية، الجهوية:الكلمات المفاتيح
Summary
The Algerian space is characterized by large regional disparities, whose historical roots are attributed to
pre-independence. Therefore, the state has sought to address this issue since the independence. The issue of
regional balance and justice is present in the basic documents of the state. More than five decades of
independence have passed, however, significant disparities were observed in the national sphere. Perhaps one of
the most prominent reasons for the failure to achieve balanced development, which limits these imbalances and
differences, the very central characteristic of the structure of the Algerian state(centralization), and the absence
of the practice between regional level and the state in the organization of the space, while we find a lot of
developed and developing countries took the regional system and achieved significant results in balanced
development.

The key words: Régionalism, Regional Disparities, Development, Regional Balance, Balanced

.Development
Résumé :
L'espace algérien est distingué par des grandes disparités régionales, ses racines historiques remontent
à la période de pré-indépendance, du fait que l'Etat n'a cessé de traiter cette cause. En effet, nous trouvons que
la question de l'équilibre régional et la justice spéciale sont déjà mentionnées au sein des documents principaux
de l'Etat, ainsi dans les documents relatifs à l'aménagement territorial national ; Après cinquante cinq ans de
l'indépendance ,il reste encore de grandes disparités dans l'espace national ;parmi les raison d'échec dans la
réalisation du développement équilibré qui limitent ces disparités; c'est la forte centralisation qui caractérise
l'organisme de l'Etat algérien et l'absence réelle du niveau régional c'est-à-dire, le niveau médiane entre l'Etat
et la Wilaya dans l'organisation territorial ; au moment où on trouve beaucoup de pays développés et sous –
développés ont opté pour le système régional et réalisaient de grands résultats au domaine du développement
équilibré

Mots clés: Régionalisation, l'équilibre régional, développement, les disparités régionales, développement
équilibré.
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فاتح حاجي

مقدمة:
لقد شكلت مسالة التوازن الجهوي تحديا للجزائر
أ
المستقلة ،فقد اشار مؤتمر طرابلس  22691إلى هذه
أ
أ
أ
القضية ،وتكرر االمر في الوثائق االساسية االخرى للدولة،
على غرار الدساتير ،المواثيق المختلفة ،ووثائق التهيئة
العمرانية المتعلقة بالمجال الوطني.
أ
لكن ،نظرة سريعة على المجال الجزائري ،تؤكد ان
أ
الفوارق اإلقليمية التي مازالت قائمة حتى انها زادت تجذرا،
أ
بعد اك ثر نصف قرن من االستقالل ،وبالتالي فشل مساعي
خلق التوازن الجهوي المنشود في المجال الجزائري.
في سياق متصل ،نالحظ من خال ل تجارب الك ثير
أ
أ
من دول العالم -المتقدمة والنامية– انها استطاعت ان تقطع
أ
اشواطا كبيرة في معالجة الفوارق الجهوية وخلق توازن بين
أ
اقاليمها تحقيقا لمبادئ التنمية المتوازنة ،والفضل في ذلك
أ
يرجع إلى فعالية االنظمة اإلقليمية (الجهوية) فيها ،وقد طورت
هذه الدول مفهوم الجهة لينسجم مع واقعها السياسي
أ أ
وخصائصها الجغرافية واالقتصادية .هذا ما يطرح مسالة تاخر
الجزائر عن ركب الجهوية.
بناءا على هذا فاإلشكالية المراد معالجتها في هذا
المقال تتمثل في :ما هو واقع وافاق الجهوية في الجزائر ،وما
هو دورها في تحقيق التنمية المتوازنة؟
ل إلجابة على هذه ا إلشكالية نتناول المحاور التالية:
 / 1الجهوية :مفاهيم وتطبيقات
 / 2سياسات التوازن الجهوي واستمرار الفوارق
المجالية في الجزائر.
 / 3النظام الجهوي ،إاستراتيجية فعالة لتحقيق
تنمية متوازنة للتراب الوطني
 - 1الجهوية :مفاهيم وتطبيقات
ا – مفاهيم حول الجهة والجهوية :من الناحية
الج َهة هي الجانب
اللغوية ،وحسب المعجم الوسيطِ ،
أ
والناحية ،وجمعها ِج َهات ،اما من الناحية االصطالحية
فيمكن فهم الجهة والجهوية من خالل تطور المعارف
أ
الجغرافية ،النظرية والتطبيقية حول االقاليم.
لقد كان التباين المكاني موضوع اهتمام اإلنسان
منذ قديم الزمن ،حيث تم مالحظة وتسجيل هذا التباين،
أ
وتم التفكير في اسباب هذا التباين واالختالف.
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أ
ومع مرور االيام ،لم تزد وسائل المالحظة والقياس
أ
فحسب ،إنما زادت ايضا القدرة على التسجيل والتصنيف
والعرض والتحليل ،وبذلك تحولت وتطورت هذه المعرفة
الجغرافية إلى مادة مسجلة بدقة وحقائق ممحصة ،تصور
أ
أ
الظاهرات المتباينة التي تشغل مختلف انحاء الكرة االرضية.3
أ
كما اعتبر الجغرافيون المعاصرون مسالة االختالفات
المكانية الواقعة في إطار النظام المتعلق باإلنسان-البيئة
أ
مشكلة اساسية ظلت في مجال االهتمام الرئيسي .وهي ذات
المشكلة التي عنى بها وليام فون همبولت Wilhelm von
 )2586-2696( Humboldtوسماها االختالفات بين
أ
أ
االماكن ،وخرج من خاللها بتنميط لمرتفعات االنديز 4بصورة
رئيسية .وجاءت ذات الفكرة فيما بعد وعرفت باسم البحث
أ
أ
عن الشخصية الخاصة لالقاليم  Genere de vieواشار دربي
أ
 Darbyإلى ضرورة االستعانة باالساليب الكمية قصد اإللمام
أ
بشخصية اإلقليم ،لصعوبة االمر من خالل الوصف وحده.5
أ
كما تبنت الجغرافيا منذ اواسط القرن التاسع عشر
أ
إلى اواسط القرن العشرين ،موضوعا رئيسيا للدراسة يتمثل
في تحديد مفهوم اإلقليم الجغرافي ،وذلك اعتمادا على التراث
العلمي الذي ورثته الجغرافيا من الفترات التاريخية السابقة.6
أ
إن فكرة التباين المكاني او اإلقليمي هي الفكرة
أ
اإلقليمية ،وهذا التعريف يجعل مهمة الجغرافي ان يطالع
أ
سطح االرض المتباين بطبيعته ،من رقعة إلى رقعة ،ويحاول
التعرف على الشخصيات اإلقليمية ،فيرسم حدودها ،ويحدد
أ
محتوياتها ويعلل مقوماتها .وباختصار ،انه يبحث عن االقاليم
أ
أ
المختلفة ويحاول تفسير انماطها إذ ان كل نمط من هذه
أ
االنماط يمثل حصيلة مجموعة من القوى.7
أ
والجغرافيا هي العلم االول الذي اهتم بدراسة
أ
التباين واالنسجام على سطح االرض ،كما رافقت هذا المفهوم
ليك تسب المدلول المؤسساتي والسياسي .وبذلك ساهمت
أ
الجغرافيا بشكل كبير في صياغة مفهوم الجهة او اإلقليم،
ويظهر ذلك جليا في المفاهيم التي تعتمدها الدول والتجمعات
السياسية واالقتصادية في العالم.
أ
أ
لقد عرف المجلس االوروبي الجهة على انها " إاقليم ذا
مساحة متوسطة يمكن تحديده جغرافيا ،ويتميز
أ
بانسجامه" ،8ويمكن تعريف الجهة ايضا بكونها "مجموعة
ترابية منسجمة مجاليا تهدف إالى خلق نوع من التكامل
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التنموي بغية تحقيق نوع من التوازن القتصادي
والجتماعي بين الجهات في إاطار التنمية الجهوية بشكل
ينسجم مع تدخل الدولة في انجاز عمليات التخطيط
والتنمية المحلية".9
على الصعيد القانوني يعرف الدستور االسباني
أ
الجهوية على انها "تقسيم إاقليمي للدولة حيث تسهر كل جهة
على مصالحها الخاصة عن طريق هيائت مستقلة".)010
والجهوية حسب الدستور الفرنسي "هي جماعة محلية انشات
بموجب قانون ،تمارس اختصاصات جهوية محددة بواسطة
مجالس منتخبة" .)211وفي الدستور االيطالي "هي كيان
مستقل بقوانينه وصلحياته ووظائفه الخاصة ،لها قانون
يحدد شكل الحكومة والمبادئ الساسية لتنظيم
ا إلقليم".)112
كما يعرفها القانون المغربي على "انها جماعة ترابية
خاضعة للقانون العام ،تتمتع بالشخصية العتبارية
والستقلل ا إلداري والمالي .وتشكل احد مستويات التنظيم
الترابي للمملكة ،باعتباره تنظيما لمركزيا".)313
إذن ،تعبر الجهوية عن تطور في هياكل الدولة،
يتم من خالله نقل جزء من الصالحيات من السلطة المركزية
إلى الجهات ،وهذا ما ينجر عنه ظهور السلطة الجهوية تنفيذية
أ
كانت او منتخبة ،وهي تعبر في النهاية عن منظومة المركزية.
أ
أ
رغم ان الغاية من وجود اإلقليم او الجهة في
أ
التنظيم الترابي للدول يهدف إلى غاية اساسية هي التنمية
المتوازنة لمجال الدولة ،إال انه ال يوجد مفهوم موحد لإلقليمية
(الجهوية) وذلك االختالف يرجع إلى:
أ
 االساس الذي قامت عليه ،فقد تكون جهة قانونيةترابية ،اقتصادية ،دستورية وحتى سياسية.
 شكل الدولة :مركزية كانت او فدرالية او غير ذلك. طبيعة عالقة الجهة بالدولة من جهة ،وعالقتهاأ
بغيرها من الجماعات الترابية من جهة اخرى.
 تعقد الظاهرة في حد ذاتها ،وكذلك اختالفها حسبالتطور الزمني وحسب تجارب الدول واختالف خلفيات
المنظرين والمفكرين لها.
أ
لذلك نجد عدة انماط من الجهوية :فهناك الجهوية
الوظيفية ،اإلدارية ،االقتصادية والسياسية.
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ب – النظام الجهوي ،ركيزة اساسية في خطط
إاعداد التراب الوطني في الدول المتقدمة وكذلك النامية.
إن الدارس لخطط تهيئة التراب في الك ثير من دول
أ
العالم ،يجد ان للجهوية مكانه هامة إن لم تكن حجر الزاوية
في تلك المخططات ،فمثال انبثق الوعي لدى المجموعة
أ
أ
االوروبية منذ السبعينيات إلى ضرورة بناء جهات اوروبية
أ
أ
أ
قوية ،كشرط اساسي لبناء اتحاد اوروبي متوازن .)414اما على
مستوى الدول فسوف نورد هنا بعض التجارب الجهوية في
بعض الدول.
لقد تضمن دستور المملكة االسبانية لسنة
أ
 2665النظام الجهوي ،وجعل مسالة التوزيع اإلقليمي
للسلطة حقيقة معاشة ،حيث تم إنشاء مركز قانوني خاص
أ
أ
لالقاليم والقوميات ،هذه المنظومة الجهوية اصبح يطلق
عليها دولة الجماعات المستقلة.
أ
حيث نص الدستور االسباني على ان يشمل
التقسيم اإلقليمي للدولة :البلديات ،المحافظات ومجتمعات
الحكم الذاتي ،وتتمتع هذه الهيائت باالستقاللية فيما يخص
أ
السهر على مصالحها الخاصة ،على ان ال يترتب عن اختالف
أ
أ
أ
االنظمة االساسية لمختلف مجتمعات الحكم الذاتي اية
أ
امتيازات اقتصادية او اجتماعية .وتسهر الدولة على تحقيق
أ
توازن اقتصادي مالئم وعادل بين مختلف اجزاء التراب
أ
أ
اإلسباني ،بتطبيق مبدا التضامن بين الجهات واالقاليم.)815
أ
أ
اما في فرنسا ،ورغم تاخرها عن ركب الجهوية إال
أ
ان صدور قانون  8جويلة  2661كان بمثابة السند الذي تم
إحداث بموجبه المؤسسات العمومية ذات الطابع الترابي،
وكانت مهمتها االضطالع بمهام التنمية االقتصادية .وفي سنة
 2651تم ترقية هذا النظام الجهوي إلى جماعة محلية.)916
وكان القانون رقم  983- 51والمؤرخ في  16جويلية
أ
 2651بمثابة ميالد العقود التي ابرمت بين الدولة من جهة
أ
أ
أ
واالقاليم من جهة اخرى ،لتشجيع ومرافقة هذه االقاليم او
أ
الجهات إلى تحقيق اهدافها التنموية في إطار سياسة
()26
الالمركزية
وجاء قانون  9فيفيري  2661مكرسا لسمو الجهة،
ومحررا لها من القيود القانونية التي كانت تحد من نشاطها،
وحدد دور ممثل الدولة في الجهة ليكون متطابقا مع
أ
التوجهات الجهوية عكس الدور الرقابي السابق ( .)25واصبح
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أ
الدستور الفرنسي ينص على ان "الجماعات المحلية في
الجمهورية هي البلديات والمقاطعات والقاليم"(.)11
أ
أ
اما في ايطاليا فتتمتع الجهة باختصاصات اوسع
حيث تشمل :التعمير واإلسكان ،المياه والغابات والبيئة
واالقتصاد الجهوي (الفالحة التجارة السياحة النقل بكل
أ
انواعه) ،الشرطة اإلدارية الجهوية ،وحتى بعض الضرائب
()22
ذات الخاصية الجهوية.
أ
أ
اما إذا نظرنا إلى التجربة اال لمانية في مجال
أ أ
الجهوية ،فقد شهدت تطورا كبيرا حتى انها اصبحت مثاال لباقي
أ
الدول ،فالجهة في هذا البلد اصبح بيدها حرية التعاقد حتى
مع جهات في الخارج ،فضال عن تمتعها باستقاللها اإلداري،
التشريعي والمالي.
أ
اما في المغرب فالبداية كانت مع القانون الصادر في
 29جوان  ،2662الذي بموجبه تم إنشاء الجهات
االقتصادية ،حيث تم تقسيم التراب المغربي إلى سبع جهات
أ
اقتصادية ،هذه التجربة كانت الخطوة االولى لتنظيم الجهة.
وقد عبر المغرب عن تبنيه للفكرة الجهوية عندما تم ترقية
الجهة إلى جماعة محلية في دستوري 2661
و2669م( ،)12حيث تم استحداث ستة عشرة جهة ،وفقا
لما جاء في قانون تنظيم الجهات الصادر سنة  .2666وفي
سنة  1022تم دسترة الجهة وإقرارها كجماعة ترابية بمزيد
من الصالحيات ( ،)11كما تم استحداث هيئة تشريعية للجهة
أ
هي المجلس الجهوي ،وهيئة تنفيذية على راسها رئيس
المجلس الجهوي ،وتنتخب مجالس الجهات باالقتراع العام
أ
المباشر ،وهذه االخيرة تنتخب رئيس المجلس الجهوي .كما
لكل جهة َ
منتخبين اثنين يمثالنها في مجلس المستشارين،
يساهمان في تفعيل السياسة العامة للدولة ،وفي إعداد
السياسات الترابية للدولة وللجهات والجماعات الترابية
أ
االخرى.
إلى جانب مجلس الجهة ورئيس المجلس الجهوي،
يوجد والي الجهة كممثل للسلطة المركزية ،وهو يعمل على
أ
تامين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة
ومقرراتها كما يمارس المراقبة اإلدارية ،ويساعد رئيس المجلس
()13
الجهوي على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
أ
بموجب هذا التنظيم اإلقليمي الجديد اصبح للجهات
وعددها اثنتا عشرة جهة -اختصاصات ذاتية ،واختصاصاتجمةل العلوم الاجامتعية
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أ
مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه االخيرة،
وتنفذ الجهات خططها التنموية من مواردها المالية الذاتية
والموارد المالية المرصودة من طرف الدولة.
تطبيقا لما سبق جرت انتخابات  ،1028تم من
خاللها انتخاب مجالس الجهات ،وبالتالي البداية العملية في
تطبيق هذا الطرح ،ويتبين من خالل دراسة النموذج الجهوي
أ
المغربي التقدم اال كيد نحو ترسيخ الجهوية ،لكن عالقة الجهة
بالدولة ما زالت تطبعها إختالالت على مستوى توزيع
السلطات.
من خالل دراسة التجارب الجهوية في بعض الدول
أ
نخلص إلى ان تجربة الجهوية حديثة نسبيا في معظم الدول،
وهي مقاربة تمخضت عنها العديد من النتائج االيجابية على
صعيد الحكامة الترابية والحد من الفوارق المجالية في تلك
الدول.
 / 2سياسات التوازن الجهوي واستمرار الفوارق في
الجزائر.
ا -سياسات التوازن الجهوي :يحمل مصطلح
"الجهوية" في الجزائر فهما سلبيا يميل نحو النزعة الجهوية
التي تقترن بالممارسات السلبية التي ترادف تفضيل جهة على
أ
أ
حساب جهة اخرى ،او تعني مسعى انفصالي
( ،)Régionalismeعلى عكس المفهوم الذي يشير إلى طريقة
لتنظيم وتهيئة المجال (.)Régionalisation
انصب اهتمام الجزائر بعد االستقالل على بناء
أ
الدولة-االمة ،ولم يكن التركيز إال على الفضاء الوطني،
ووحدته ،تجانسه وحدوده وتهيئة إقليمه في منحى المساواة
أ
أ
بين المواطنين والمساواة بين االمكنة ايضا ،وكانت كلمة
السر لتحقيق هذا الهدف هي "االندماج الوطني" ( .)14هذا من
أ
جهة ومن جهة اخرى ورثت الجزائر نظاما مركزيا صارما كانت
أ
تاخذ به فرنسا الدولة المستعمرة السابقة ،وقد تم توظيف
المفهوم السلبي للجهوية بحجة منع تفتيت وتقسيم التراب
أ
الوطني ،وبالتالي تبرير عدم الخوض في مسالة الجهوية كخيار
أ
لتهيئة وتسير وتاهيل المجال الوطني.
أ
لقد ادرك المشاركون في مؤتمر طرابلس 2691
أ
اهمية التوازن الجهوي في بناء الدولة الجزائرية المستقلة،
أ
والن اإلختالالت المجالية إفراز للسياسة االستعمارية متعددة
أ
االوجه ،كان يجب التصدي لها ومعالجتها ،وفعال تضمنت
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كل المخططات اإلنمائية االشتراكية الثالثية ،الرباعية
والخماسية هدف تحقيق التوازن الجهوي ،حيث كانت
أ
اإلستراتيجية تقضي ببعث اقطاب تنموية جهوية كمراكز إشعاع
أ
أ
أ
من خالل االقطاب الصناعية ،وهذا الجل خلق اقطاب
اقتصادية جهوية.
أ
أ أ
والن االمر برمته كان بين ايدي الدولة المتحكم
الوحيد في االستثمارات ،والمتدخل الصناعي الوحيد بواسطة
أ
الشركات الوطنية ،كان ينبغي ان يساهم هذا التصنيع في
تقويم التباينات اإلقليمية الموروثة عن االستعمار ،إذ صيغ
أ
كافضل عامل لسياسة التهيئة الترابية ،وقد تم التعبير بوضوح
أ
عن العزم على "إعادة التوازن" بين داخل البالد واالقاليم
أ
أ
الساحلية ،النه من المفروض ان يسمح المصنع بتثبيت
أ
السكان في اماكنهم وان يحد من االك تظاظ الديموغرافي في
أ
االقاليم الساحلية ،وقد شكل هذا الحرص على اإلنصاف بين
أ
االقاليم وهذا العزم على مقاومة التباينات اإلقليمية عنصرا
محددا في خيارات التوطين الصناعي التي ال تتناسب بالضرورة
والمقاييس المعتمدة عادة في االقتصاد الليبرالي (.)18
أ
في سياق متصل اكد دستور  2669في مادته
أ
الثانية والعشرون على ان سياسة التوازن الجهوي اختيار
أ
أ
اساسي ،وهي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية ،من اجل تامين
()19
تنمية منسجمة.
أ
إن بروز التهيئة العمرانية كنوع من اساليب وتقنيات
أ أ
التدخل المباشر سواء بواسطة االفكار او بواسطة الدراسات
ووسائل التنفيذ واإلنجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في
المستوطنات البشرية سواء كان ذلك على المستوى اإلقليمي
أ
أ
او الوطني( ،)16جعل الجزائر تحتضن الملتقى الدولي االول
حول "التكوين والتهيئة اإلقليمية في الجزائر" في  26جانفي
 ،2650كما تم إنشاء وزارة للتخطيط والتهيئة العمرانية
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( )M.P.A.Tعام  2550وإنشاء مديريات التخطيط والتهيئة
العمرانية سنة  2654كما تم في الجامعة فتح فرع التهيئة
أ
اإلقليمية اواسط الثمانينيات ،وتخريج إطارات متخصصة
أ
وانجاز ابحاث في هذا االختصاص.
لكن بداية تطبيق مبادئ ومعايير التهيئة العمرانية
كانت بصدور القانون رقم  03- 56المؤرخ في  16جانفي
أ
 ،2656والمتعلق بالتهيئة العمرانية ( ،)15الذي بين ان
أ
التهيئة العمرانية "ترمي إلى إزالة االسباب الهيكلية لعدم
أ
التوازن الجهوي ،من خالل تطبيق اعمال إنمائية تختلف
()16
باختالف المناطق من حيث محتواها ووتيرتها".
رغم رفض الدولة للجهوية الرسمية او اإلدارية ،فقد
ظهرت -منذ الثمانينيات– نزعة نحو جهوية إقليمية واقعية
أ
أ
وتجريبية اخذت اشكاال ومظاهر متعددة ،تمثلت في رؤية
المؤسسات والهيائت ومكاتب الدراسات أانه من الضروري
وجود مستوى وسطي بين الدولة والوالية ،فالتعليم العالي
أ
جمع جامعاته في شكل اكاديميات جهوية ،كذلك وجود
()30
اإلذاعات المحلية في المدن الهامة ،الصح ف الجهوية
...الخ.
إن صدور القانون رقم  10 – 02المؤرخ في 21
ديسمبر  ،1002الخاص بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة،
أ
يعبر ايضا عن تقدم واضح في مسار تهيئة التراب الوطني،
ومن بين ما نص عليه إنشاء تسعة فضاءات جهوية للتهيئة
اإلقليمية ،كل واحد منها يتكون من عدة واليات متجاورة ،لها
خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية متماثلة او متكاملة،
هذه الفضاءات التسعة للبرمجة اإلقليمية تبينها الخريطة رقم
(.)02
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أ
كما تم ايضا بموجب المادة  82من قانون – 02
أ
 10لسنة  ،1000تاسيس ندوة جهوية لتهيئة اإلقليم لكل
برنامج جهة  ،كما حدد نفس القانون في المادة  46منه
طبيعة برنامج الجهة لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة،
المتمثل في فضاء للتنسيق لتنمية اإلقليم وتهيئته ولبرمجة
أ
السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة اإلقليم ،وهو ايضا إطار
إلعداد المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم.
أ
كما نص القانون ايضا من خالل المادة  46على
انجاز وثائق ترابية لتهيئة الفضاءات الجهوية التسعة ،وهي
وثائق تحليلية استشرافية ،تكون مرفقة بوثائق خرائطية تبين
أ
مشروع تهيئة االقاليم ،وفعال ظهرت مخططات تهيئة فضاءات
أ
البرمجة اإلقليمية ،واصبح لكل واحد من هذه الفضاءات
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التسعة مخطط تهيئة يسمى المخطط الجهوي للتهيئة
العمرانية (.)SRAT
في الواقع فضاءات البرمجة اإلقليمية هذه ،ليست
تقسيما إداريا جديدا ،وال هيائت ومؤسسات جديدة ،وال
أ
يتعلق االمر بإعادة تجميع للواليات ذي طابع مؤسساتي ،بل
إعادة تشكيل جغرافي لإلقليم قصد الوصول إلى خريطة
تنظيم فضاءات البرمجة اإلقليمية بصفتها فضاء للتشاور حول
المشاريع والبرامج المشتركة للعديد من الواليات ،وهي تشكل
إطارا للدراسة وتخطيط المشاريع انطالقا من إشكالية مشتركة
في إطار إقليمي موجه لبناء مشروع ناجح ومشترك
للتنمية( .)32وتتضمن هذه المخططات او الدراسات محاور
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تحليلية حول المعطيات الطبيعية للمجال اإلقليمي والحالة
أ
الديموغرافية واالقتصادية والقاعدة االساسية والعمران (.)31
رغم ما ورد سابقا فإن السلطة السياسية في البالد
ت تجه نحو اإلبقاء على المركزية في التسيير ( ،)33وهذا ما يؤشر
أ
أ
على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لالخذ بالجهوية .االمر
أ
الذي اكدته الممارسات الالحقة .فالدولة في مواجهة
االحتجاجات ومطالب السكان في بعض المناطق عبرت عن
رغبتها في زيادة عدد الواليات تحت مسمى "الواليات
أ
المنتدبة" لكنها لم تطرح خيار الجهوية ابدا.
أ أ
إذن ،يمكن القول ان االقلمة في الجزائر كانت
أ
أ
اقلمة إدارية بدل االقلمة الطبيعية او االقتصادية او البشرية،
أ
وعليه فتنظيم المجال الجزائري لم تطرا عليه تغيرات كبيرة
تذكر سوى زيادة عدد الوحدات اإلدارية (الواليات
والبلديات) ،خالل سنتي 2664و ،2654وبقيت التنمية
المحلية في الجزائر مقتصرة على البلدية والوالية ،بينما
المستوى الجهوي فيبقي احتماال مستقبليا( .)34تكرست هذه
المنظومة – والتي يمكن وصفها بالجمود -بالدور الذي تقوم به
الدولة وهو دور الدولة الراعية التي تعتبر الجباية البترولية
موردها الرئيسي للخزينة العمومية وهي تقوم بتوزيع هذا العائد
على مختلف الواليات ومناطق البالد وفق القاعدة الريعية
المعروفة.
مما سبق يتضح لنا وجود نية لدى الدولة في تحقيق
أ
توازن جهوي ،واالمثلة ك ثيرة من الوثائق الرسمية والقوانين،
أ
حتى ان دستور  1029تناول هذه المسالة ،حيث نص
أ
بشكل صريح على ان "يضل الشعب الجزائري متمسكا
بخياراته من اجل الحد من الفوارق االجتماعية والقضاء على
أ
اوجه التفاوت الجهوي"(.)38
وبذلك تستمر الجزائر في رفع شعارات التوازن
آ
الجهوي لكن دون وضع اال ليات العملية الك فيلة بتحقيق
أ
ذلك ،وعلى راسها تفعيل المستوى الوسطي بين الدولة
كسلطة مركزية من جهة ،الوالية والبلدية كسلطة محلية من
أ
جهة اخرى.
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ب -استمرار الفوارق الجهوية في المجال
الوطني:
بعد االستقالل ،ركزت الجزائر في تنميتها على
أ
االقاليم المتطورة نسبيا من الناحية االقتصادية واالجتماعية
والتي تلقت حافزا للتطور في زمن االستعمار ،وذلك لالستفادة
من قانون التك تل والتركز ،مما عمق من الفوارق اإلقليمية مرة
أ
اخرى .فكانت المحصلة النهائية إلرث الماضي وفترة ما بعد
االستقالل نشوء هيكل اقتصادي مختل مكانيا ومما ساعد
أ أ
على تعميق هذه االختالالت المجالية االخذ باسلوب التخطيط
المركزي( ،)39الذي حمل في طياته مفارقة كبيرة ،فهو من
حيث المبادئ والشعارات يهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي،
أ
لكن النتائج العملية اظهرت بعد سنوات استمرار حالة
الالتوازن.
أ
أ
كذلك وعلى مدى اك ثر من نصف قرن ،اظهرت
أ
التجربة ان الوالية الجزائرية ك تنظيم إداري لم تكن بالفعالية
الكافية في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية ضمن
مجالها ،وقد فسر هذا القصور على وجه الخصوص بعوامل
السعة المساحية ،وحجم السكان باإلضافة إلى عوامل
أ
اخرى(.)36
أ
آ
مبدا التوازن
ونظرا لغياب اليات فعالة لتحقيق
أ
الجهوي ،ادت السياسات التنموية إلى تعميق وتجذير
االختالالت المجالية في البالد ،بين شمال البالد ووسطها
وجنوبها من جهة ،وبين المدن والمناطق الريفية من جهة
أ
اخرى ،مما انجر عنه موجة نزوح ريفي كبيرة نحو المناطق
أ
الشمالية والمدن الكبرى ،ونحو عاصمة البالد بشكل اساسي.
وهذا ما خلق إشكاالت حقيقية في تسير مجال هذه المدن،
ناهيك عن االحتجاجات المتكررة في المناطق المحرومة
والمعبرة عن اإلجحاف التنموي الذي لحقها .والجدولين رقم
( )02و ( )01يبينان جوانب هامة عن االختالل الكبير في
المجال الجزائري.
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جدول رقم( :)21السكان وانواع الوسط في الجزائر

القاليم

المساحة

النسبة

السكان

النسبة

الك ثافة

معدل

(كم)²

()%

(نسمة)

()%

(نسمة /كم)²

الك ثافة

المنطقة التلية

201.652

4.31

12.824.002

93.23

106.31

24.94

منطقة السهول العليا

303.132

21.63

6.316.068

16.36

30.69

1.28

المنطقة الجنوبية (الصحراء)

2.668.616

51.68

3.135.684

6.80

2.94

0.06

التراب الوطني

283.183.1

122

3.2.2232

122

1.83

1

المصدر انجاز الباحث باالعتماد على بياناتONS, RGPH, 2008 :

جدول رقم( :)22توزيع مناطق النشاطات والمناطق الصناعية في الجزائر حسب الوساط الطبيعية الكبرى

المنطقة التلية
منطقة السهول العليا
المنطقة الجنوبية (الصحراء)
المجموع

مناطق
النشاطات
162
215
49
498

النسبة
()%
5891.
5316.
896.
200

المناطق
الصناعية
36
24
3
89

النسبة ()%
6496.
18
368.
200

الوحدات
عدد
النسبة ()%
القتصادية
0899.
934110
0618.
140455
865.
58020
200
686625

المصدر انجاز الباحث باالعتماد على بيانات :الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ()ANIREF.dz/index.php
ONS, Premier Recensement Economique 2011, Nº 186, p10.

أ
من خالل مالحظة ارقام الجدولين السابقين ()2
أ
و( )1تتضح جليا الفوارق الجهوية بين االوساط الطبيعية
أ
الكبرى في المجال الوطني ،حيث نجد ان معظم سكان
أ
البالد (اك ثر من  )%90يتركزون في الشريط الساحلي على
أ
مساحة  %4ال غير ،في حين ان مناطق السهول العليا تعرف
تعميرا اقل بك ثير من المناطق الساحلية رغم انها تشغل
أ
حوالي  %23من مساحة البالد ،وتتسع الفوارق اك ثر مع
المنطقة الجنوبية التي تشكل  %53من مساحة البالد وال
يشغل هذه المساحة الشاسعة سوى  %20من السكان.
وتتسع االختالالت في المجال الجزائري لتشمل
أ
جوانب االخرى ،فعلى صعيد النشاط االقتصادي تشير
اإلحصائيات إلى تركز حوالي  %90من مناطق النشاطات
و %60من المناطق الصناعية و %99من الوحدات
االقتصادية في الشريط الساحلي الضيق والمك تظ بالسكان،
وتقل هذه النسبة ك ثيرا في منطقة السهول العليا حيث تتركز
بها  %16من مناطق النشاطات و %18من المناطق
الصناعية والوحدات االقتصادية ،في حين ال يتواجد في
المنطقة الجنوبية سوى  %20من مناطق النشاطات و%8
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من المناطق الصناعية وحوالي  %6فقط من الوحدات
االقتصادية ،على الرغم من شساعة المنطقة وثرائها بالموارد
الطبيعية المختلفة.
تشير االحصائيات كذلك إلى تباين كبير في توزيع
المؤسسات الخدماتية العمومية( ،المؤسسات الصحية،
مؤسسات االدارة العمومية والمؤسسات التعليمية) .كما هو
مبين في الشكل رقم ( ،)02ففي االقليم التلي يتركز %86
من هذه المؤسسات في حين يتواجد باإلقليم السهول العليا
مابين  %30-16من هذه المؤسسات ،وتقل هذه النسبة
إلى ما بين  %24 -22في اإلقليم الجنوبي .وتتضح الصورة
آ
أ
اك ثر اذا عرفنا ان التجمعات الحضرية – حسب اخر احصاء
عام للسكان والسكن ( -)1005في اإلقليم الجنوبي ال تزيد
عن  95تجمع ،في حين انها تصل الى  109في إقليم
أ أ
السهول العليا و 466في إقليم التل( .)35اي ان سكان
الجنوب يجدون صعوبة اكبر في الوصول إلى الخدمات
أ
االساسية بحكم التوزيع المتشتت للسكان في مجال جغرافي
جد شاسع ،وتقل حدة هذه المشكلة في إقليم السهول العليا.
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لقد تضافرت العديد من العوامل الطبيعية،
االقتصادية والتاريخية في صياغة هذا المشهد ،ومما ال شك
أ
فيه ان السياسات العمومية التي انتهجتها الجزائر منذ
أ
االستقالل ،وعلى الرغم من انها كانت دائما تؤكد على ضرورة
إحداث نوع من التوازن الجهوي بين مناطق البالد المختلفة
أ
قد فشلت في الوصول إلى هذا الهدف المنشود على مدار اك ثر
من خمسة عقود هي مسيرة التنمية في الجزائر المستقلة.
 / 3النظام الجهوي ،إاستراتيجية فعالة لتحقيق
تنمية متوازنة للتراب الوطني:
يواجه المجال الجزائري اليوم تحديات جدية،
فالسكان يتزايدون بوتيرة معتبرة خاصة في المدن ،وهذا
أ
آ
يخلق تحديا اخر ،وهو توفير الشغل العداد كبيرة من
الوافدين إلى سوق العمل سنويا إضافة إلى العاطلين عن
أ
العمل السابقين في ظل زيادة فرصة المراة في الحصول على
الوظائ ف ،وال يمكن مواجهة تحدي التشغيل إال برفع التحدي
أ
االقتصادي في ظل هشاشة هذا االخير ،باإلضافة إلى الموارد
أ
ومحدوديتها (االراضي الزراعية ،الموارد المائية ...الخ) ،كذلك
أ
أ
يواجه المجال الوطني تحديا اكبر واشمل يتمثل في غياب
أ
إستراتيجية تهيئته وتاهيله لينسجم مع المتغيرات العالمية
(.)36
عند النظر إلى واقع المجال الجزائري ورهاناته
المستقبلية -في ظل المتغيرات اإلقليمية العالمية -وبالنظر إلى
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التجارب الجهوية الناجحة في الك ثير من البلدان ،يمكن
أ
القول ان النظام الجهوي يشكل خيارا استراتيجيا لتهيئة
وتنمية التراب الوطني.
يؤكد هذا القول شساعة مساحة البالد وتزايد وتعقد
أ
اعباء تنظيم المجال الوطني وتسييره بالنسبة للدولة المركزية،
أ
في ظل التنوع الثقافي والتراثي الذي اصبح اليوم يشكل موارد
أ
يمكن ان تستثمر في تنمية مختلف الجهات من جهة،
وللحفاظ على تنوع الموروث الطبيعي والثقافي واالجتماعي من
جهة ثانية ،لذلك يعتبر النظام الجهوي وصفة جيدة من اجل
االستثمار في هذا التنوع والحفاظ عليه وتنميته لصالح الجهة
ولصالح المجال الوطني عموما.
أ
كما ان التنمية الجهوية تمكن من إعادة االعتبار
للمناطق المحلية المحرومة والمهمشة ،وتمكن من تحسين
مستوى التجهيز والبنية التحتية فيها ،اعتمادا على مواردها
المحلية بمساعدة الدولة ،لتصبح حاضنة لالستثمارات
المستقطبة .وهي استراتيجية تمكن الجهات من الوصول إلى
الحد من هيمنة السلطة المركزية وتجاوز المركزية المفرطة
وبيروقراطيتها.
أ
إن قضية االخذ بالجهوية تمتاز بخاصيتها الحاسمة
آ
في التطور المستقبلي للبالد ،فهي اال لية التي بواسطتها تتم
االستجابة للتطلعات المؤجلة لسكان المناطق المهشمة
أ
واالقل تنمية في المناطق الداخلية ،الجبلية والصحراوية.
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حتى فرنسا ،وهي الدولة التي ورثت عنها الجزائر
المستقلة النظام المركزي الصارم ،واجهت عقم هذا النظام
أ
وسلبياته ،ولجات إلى دمقرطة النظام اإلداري عبر توسيع
أ
المشاركة الشعبية في تسيير الشان العام من خالل
اإلصالحات الجهوية ،عبر نظام المركزي يضمن مشاركة
آ
المواطن عبر الية االنتخاب وداخل مؤسسات تتمتع
بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي وتمارس
اختصاصات فعلية هي الجهات (.)40
إن اخذ الجزائر بالنظام الجهوي ،يحتم على صناع
القرار مواجهة جملة من اإلكراهات التي تواجه تطبيق هذا
أ
النظام ،مع االخذ في الحسبان خصوصية المجال الجزائري،
أ
أ
فرسم حدود الجهات يجب ان يبتعد عن التاثيرات المناطقية
أ
والسياسية ،حيث يجب ان ال يستند إلى الخصوصيات
أ
العرقية والطائ فية واللغوية للمناطق .فيمكن اعتماد احواض
الحياة كجهات والتي يبلغ عددها سبعة عشر حوضا في الجزائر.
أ
أ
او اعتماد االقاليم وفق القاعدة اإلقليمية التي تقوم على معيار
أ
االستقطاب بواسطة المدن .بحيث ال يجب ان ينصب كل
االهتمام على تحديد مثالي ،دائم ونهائي للجهة ،بقدر ما
أ
أ
يتعلق االمر بتحديد الوحدات التي تحتاجها البالد من اجل
أ
تهيئة عمرانية افضل تستجيب للمتطلبات الداخلية ،في ظل
توجه عام للدول باالنفتاح على المحيط اإلقليمي والعالمي.
أ أ
يجب ايضا ان تعبر الجهوية عن سياسة حرة لدولة واحدة
وموحدة ،تريد تطوير تهيئة ترابها الوطني بالالمركزية تجسيدا
للديموقراطية المحلية ،والتنمية التشاركية والحكم الراشد.
أ
ويجب ان يضمن النظام الجهوي مبدا سيادة الدولة
أ
والسلطة الرقابية لها درءا لمفاسد النزعات الجهوية ،واالخذ
أ
بمبدا التضامن بين الجهات والمساواة بين المواطنين في كل
أ
البالد ،لكي ال يتحول االمر إلى نزعة جهوية سياسية هي محل
رفض شديد.
أ
فعلى الجزائر ان تختار النظام الجهوي الذي يتالءم
أ
وخصوصيتها السياسية والطبيعية والجغرافية ،وعلى اي حال
أ
فالتدرج في االخذ بالجهوية وتنزيلها في فترة زمنية مناسبة قد
يكون عامال من عوامل إنجاحها ،فالنظام الجهوي في فرنسا
قد اخذ وقتا طويال لينضج بالشكل المطبق حاليا ،وكذلك
الجهة في المغرب قد خطت خطوات كبيرة منذ ،2662
لتصل إلى الجهوية الموسعة سنة .1028
جمةل العلوم الاجامتعية

160

فيمكن أان تبنى المجاالت الجهوية -التي تتمحور
عليها قواعد إعادة التوازن للتنمية واإلقليم  -على التضامن
أ
الذي يمكن ان تطوره بعض الواليات المتجاورة والتي تشترك
أ
في إشكاليات تنموية معينة ،هذا االمر يسمح بإطالق تنمية
()42
منسجمة ومستقلة ومحفوظة ذاتيا.
أ
والتنمية الجهوية يجب ان تكون عملية تنطلق من
أ
الداخل باربعة مقومات تتمثل في النمو ،التقدم ،االعتماد
أ
على الذات ،واالستدامة (.)41إن االخذ بهذه المقومات يسمح
ببناء نظام جهوي سليم يكون ضمانة لتنمية متوازنة تعزز
الشعور بالعدالة بين سكان مختلف جهات الوطن مما يعزز
الشعور الوطني.
الخاتمة:
التحوالت العميقة التي شهدتها وتشهدها الجزائر،
في ظل واقع داخلي وظروف دولية مختلفة جذريا عما كان
سائدا منذ عقود ،تحتم التفكير في المستقبل بطريقة مغايرة
عما كانت في الماضي.
شساعة مساحة البالد ،وتنوعها الطبيعي ،الثقافي
والتراثي ،والتحديات التي تواجه البالد االقتصادية
واالجتماعية ،تجذر الفوارق التنموية في المجال الوطني،
إضافة إلى نجاح التجارب الجهوية في الك ثير من الدول ،كلها
عوامل تجعل طرح الخيار الجهوي كإستراتيجية تحقق التنمية
أ
المتوازنة للمجال الوطني مسالة ضرورية .وعليه فاالنتقال
أ
آ
بالوضع القانوني للجهات إلى افاق جديدة اصبحت في الواقع
أ
من متطلبات التاهيل الديمقراطي للبالد.
هذه الورقة تحاول لفت االنتباه وإثارة النقاش حول
أ
أ
مسالة الجهوية في الجزائر ،هذه القضية تك تسي اهمية خاصة
الرتباطها ببناء تصورات علمية صحيحة وموضوعية للتهيئة
العمرانية المستقبلية في الجزائر ،التي يغيب فيها عمليا
أ
المستوى الجهوي في عملية تهيئة التراب الوطني .الن هذا
أ
المنحى اثبت جدارته في تخفيف حدة الفوارق المجالية في
التنمية ،وهو في الواقع يدعم المساعي نحو الديمقراطية
التشاركية والحكامة الترابية .هذا الخيار يقضي بتحويل جزء
أ
من سلطة القرار المركزية إلى هيائت جهوية تنفيذية او منتخبة.
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الهوامش
أ أ
أ
أ
أ
أ
أ
 .1ماخوذة من الجهة ،اي اإلقليم ،حيث وبعد تقسيم او تقطيع البالد إلى اقاليم  -وفق اسس معينة  -يسمح لهذه الجهات او االقاليم بالنمو
أ
أ
والتطور بما يتناسب ومؤهالتها وخصوصياتها في إطار الالمركزية ،وتختلف تجارب دول العالم في هذا الشان من دولة إلى اخرى.
 .2مؤتمر طرابلس : 1692مؤتمر جبهة التحرير الوطني قبيل استقالل الجزائر ،عقد المؤتمر في مدينة طرابلس الليبية فيما بين 22ماي 50-
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Reading in Modern and Contemporary Philosophy and the Logic of Dealing with the Sacred
Religious Thumb from Paul Ricoeur’s Perspective
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،1  جامعة محمد ملني دابغني سطيف،بن هالل وليد
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:الملخص
ياتي هذا المقال للبحث في مفهوم التاويل وقيمته في الفلسفة الحديثة والمعاصرة وكذا تعامله مع المقدس الديني من زاوية
 كما حاولنا الوقوف في هذه الدراسة على دالال ت التاويل او،نظر تاويلية عند احد ابرز فالسفة القرن العشرين الفرنسي بول ريكور
 اي بين الـتاويل بوصفه كاشفا للوهم وللشبهة،التوظيف المنهجي المزدوج للهرمينوطيقا في فهمها للظاهرة الدينية او الدين كظاهرة
 وبين التوظيف االرخر للتاويل الذي يستمد مشروعيته، فرويد) من ناحية- نيتشه-والذي يستند باالساس إلى الشكاك الجدد(ماركس
- موريس لينهارد- والذي لن يتاتى إال باالستعانة بالرؤية الفينومينولوجية للدين (مرسيا إلياد،من إحياء واستعادة المعنى الديني مجددا
.فان درليو) من ناحية ارخرى
 االنتقاد: الـتاويل الفلسفي: فينومينولوجيا المقدس: العصر الـتاويلي للعقل: هيرمينوطيقا االرتياب:الكلمات المفتاحية
.واالعتقاد
Résumé :
Cet article propose de discuter le concept d'interprétation et sa valeur dans la philosophie moderne et
contemporaine, ainsi que sa relation avec le religieux sacré chez Paul Ricœur. Nous avons tenté de nous focaliser
sur les conséquences de l'interprétation ou l'emploi systématique pour l’herméneutique dans leur compréhension
du phénomène religieux, à savoir entre l'interprétation en démythiser et la suspicion, qui repose principalement
sur les néo-douteur (Marx- Nietzsche- Freud) d'une part, et l'autre emploi à l'interprétation, qui tire sa légitimité
de la rennaissance et de la restauration du sens religieux une fois de plus, ce qui ne sera possible qu'avec l'aide
de la phénoménologie de religion avec (Marcia. Eliad - Maurice Leenhardt -van Derliau) d'autre part.
Les mots clés : L’Herméneutique du soupçon : L’âge herméneutique de la raison : La phénoménologie du
sacré : L’interprétation philosophique : La critique et la conviction.

Summary:
This article discusses the concept of interpretation and its value in modern and contemporary philosophy
as well as its dealing with the religious sanctuary from the point of view of the interpretation of Paul Ricœur, and
we tried to stand in this study on the implications of interpretation or systematic method of double Hermeneutic
in its understanding of the phenomenon of religion or Religion as a phenomenon, that is, between interpretation
as a manifestation of delusion and absurdity, which is based primarily on the new skeptics (Marx-Nietzsche-Freud)
on the one hand, and the other of the interpretations that derive legitimacy from the revival and restoration of the
religious meaning, which can only be achieved by using Vision Phenomenology of the religion (Marcia. Eliad Maurice Leenhardt -van Derliau).

Keywords: The Hermeneutics of Suspicion: The Hermeneutic Age of Reason: The Phenomenology of the
Sacred: The Philosophical Interpretation: Criticism and Belief.
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مقدمة:
لقد امست الحاجة للتاويل امرا مفروضا وملحا اكـثر من
اي شيء ومن اي وقت في الفلسفة اليوم ،إن االستعانة
بالممارسة التاويلية كمنهج وكـتقنية وكـفلسفة كونية قد تساعدنا
على فهم العديد من القضايا الفكرية وعلى تفسير ضروب
المعرفة المختلفة ،ولكن باي معنى يمكن لنا تحديد مفهوم
الـتاويل وهل يقتصر على تطبيق واحد محدد ومعين هو النص
_سواء اكان هذا النص في االدب او في الدين او في القانون_،
ام ان االمر على رخالف من ذلك إذ غد ت الـتاويلية مساحة كونية
واسعة في الفكر الفلسفي المعاصر يمكن بها وعن طريقها تاكيد
انه ال وجود للحقيقة وان كل شيء يجري تحت فلك التاويل،
من دون شك ان ضبط معنى التاويل وقيمته قد يختلف من
لحظة فلسفية إلى ارخرى ،وقد يختلف من فيلسوف الرخر ،إال
انه يبقى غرضنا االساسي في هذه المحاولة الوقوف على دالال ت
التاويل والنظر في زاوية تعاملها مع الظاهرة الدينية ،وكذا بيان
مدى الصراع الفلسفي التاويلي الموجود بين قطبي التاويلية
الفلسفية التي صاغها ريكور ،وعليه وجب منا طرح المشكلة
الرئيسية للبحث :كيف استعاد ريكور سؤال الدين انطالقا من
ارضية تاويلية معاصرة وجديدة جمعت في دارخلها انماط
فلسفية تبدو متناقضة في مضامينها؟
اوال– مفهوم التاويل باعتباره اللغة السائدة في زماننا

بن هالل وليد

ان ما هو هيرمينوطيقي ال يعني التاويل بدءا بل هو قبل ذلك
ذاته :إنباء وإرخبار" ،2ولذلك فالتاويل ال يرتبط بمجال واحد وال
ببعد واحد ،إنه ضرب من النشاط الفكري و الفلسفي الذي
فهم للحياة عن طريق استعادة التجربة
يستهدف البحث عن ِ
اإلنسانية ،إننا -ومنذ قرنين -إزاء عصر يحكمه البراد يغم
التاويلي ،سماه جون غرايش  )Greisch Jeanولد سنة)1192
3
بالعصر التاويلي للعقل.
ا /التاويل كمصطلح:
قد تختلف الترجما ت الفلسفية فيما بينها وتتعدد في
تعاملها مع مصطلح "الهرمينوطيقا" باعتباره المرجع االساسي
الصل التاويل وظرفيته االولى عبر تاريخ الفلسفة ،وذلك راجع
بدرجة كبيرة إلى تعدد الرؤى المعرفية لكل مترجم وارختالفها،
إذ اضحت الترجمة في حد ذاتها تاويال مغايرا لالصل ،او قراءة
تتحول بدورها إلى نص متحول يحتاج إلى تاويل ،9وال ضير ان
نقف على اهم الترجما ت التي مست لفظة "هرمينوطيقا"
" ،"herméneutiqueالن ذلك قد يسمح لنا بفك االلتباس
الموجود بين مصطلح الهرمينوطيقا والمصطلحا ت االرخرى
المتارخمة له.
إن لفظة "هرمينوطيقا" ( )Herméneutiqueفي االصل
مشتقة من اليونانية (  ،)Hermeneiaوقد تترجم _حسب
العديد من المترجمين والباحثين_ في اللغة العربية إلى "فن
التاويل" ،تمييزا لها عن المفردة" التاويل" التي قد تقابل في
الغالب اللفظ الفرنسي"، "Interprétationكما يفضل البعض
االرخر بترجمتها إلى "علم التاويل" ،وهناك من يتركها كما هي
"الهرمينوطيقا" معتبرا انها إلى جانب العديد من المفردا ت
كالفينومينولوجيا او الميتافيزيقا من المتعذر ترجمتها إلى لغا ت
ارخرى مخالفة عن اللغة االصلية ،ولذلك يتم االحتفاظ بها كما
5
هي دون زيادة وال تغيير.

لقد اضحى الـتاويل اللغة الشائعة للعصر-على حد تعبير
جياني فاتيمو( 1-)/Vatimo Gianniإذ لم يعد جهدا مخصوصا
وال محصورا على حقل معين من الدراسة سواء تعلق االمر
بالنصوص الدينية واالدبية ،بقدر ما بلغ فيه افق االتساع
واالنفتاح نحو مناطق فكرية وفلسفية ارخرى لم تطرق من
قبل ،ولم يكن باب الـتاويل مفتوحا فيها على مصرعيه كما هو
الحال اليوم.
نحن هنا ال نتحدث عن "الهرمينوطيقا" بوصفها احترازا
منهجيا وموضوعيا كما عرفها الالند" :على انها تاويل للنصوص
الفلسفية او الدينية ولإلنجيل على وجه الخصوص او
التخصيص ...وينطبق هذا التعريف رخاصة على تاويل كل ما هو
رمزي في النص الديني" ،لما في هذا التعريف من طابع
االرختزال في ضبطه وتعامله مع مفهوم الـتاويل ،فاالصل كما
يقول مارتن هايدغر ":)1191-1881(Heidegger Martinفي

تجدر اإلشارة ايضا إلى وجود ترجمة ارخرى للهرمينوطيقا
في المجال التداولي العربي ضمن ما يعرف ب ــ"نظرية التاويل"
وهي نفس الترجمة التي تعاملت مع احد الكـتب الميزة لـريكور
و الذي ترجمه سعيد الغانمي تحت عنوان "نظرية الـتاويل،
الخطاب وفائض المعنى" ،كما قد نقف على ترجمة ارخرى لـطه
عبد الرحمن في كـتابه "فقه الفلسفة" "للهرمينوطيقا" على انها
تقابل مصطلح التاويليات "بالجمع" ،إذ تعني التاويليات في
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االصل النظر في وجوه تحصيل الفهم للنصوص" ،وقول طه
في ذكره ان التاويليات جاء ت بصيغة الجمع بيان على ان
"الهرمينوطيقا" لم تكن شكل واحدا وال مدرسة واحدة وإنما
6
هناك ارختالف وتعدد في اتجاهاتها ودروبها.
ب /التاويل في اللغة:
ما نلمسه حقيقة من رخالل محاولتنا تفقد المعاجم
العربية و االجنبية (الفرنسية واإلنجليزية) المحيطة بلفظ
"التاويل" ذلك التعدد واالرختالف في دالال ت استعماله،
والتنوع الكـثيف في اشتقاقاته.
تجدر اإلشارة إلى ان االشتقاق اللغوي لكلمة
"الهرمينوطيقا" في اللغة اإلغريقية يحيل إلى الكلمة
«  » tekhnèاي الفن بمعنى االستعمال التقني ال ليا ت ووسائل
لغوية ومنطقية وتصويرية و استعارية ورمزية ،وبما ان
"الفن"هو اال لية التي ال ّ
ّ
تنفك تبحث عن الغائية فإن الهدف
الذي الجله ت ّ
جند هذه الوسائل والتقنيا ت هو الكشف عن
حقيقة شيء ما ،9وتنطبق هذه الوسائل على النصوص قصد
تحليلها وتفسيرها وإبراز القيم والحقائق التي تختزلها والمعايير
والغايا ت التي تحيل إليها ،وعليه تعني "الهرمينوطيقا" فن
تاويل وتفسير وترجمة النصوص ،والتاويل في اصله االول
8
عبارة عن فن.
يذهب ابن منظور إلى القول":بان التاويل هو المرجع
والمصير ،المارخوذ من ال يؤول إلى كذا اي صار إليه ،واولته :
ّ
صيرته إليه" ،كما ّبين ايضا في ذا ت الموضع من مؤلفه اللسان
إلى انه " :سئل العباس بن احمد بن يحي عن التاويل ،فاردف
قائال ان التاويل يؤرخذ بالمعنى والتفسير " ،وقال ايضا":التاول
والتاويل تفسير الكالم الذي تختلف معانيه ،وال يصح إال ببيان
غير لفظه".1
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ال اللبن يؤول إذا رخثر ،فكانه رجوع إلى نقصان ،ولقوله في
الشيء الناقص راجع" ،11في حين ترد لفظة العاقبة كمرادف
للتاويل في تفسير يحي بن زكرياء الفراء لمعاني القران الكريم
ّ
في قول هللا عزوجل "هل ينظرون إال ت ْا ِوي ِله "(االعراف )53
والهاء هنا في تاويل(ه )تعود للكـتاب ،إذ يريد عاقبته وما وعد
12
هللا فيه".
والتاويل يكون مراعيا لجهتين اثنتين اساسين –على
حسب حمو النقاري -من ناحية كونه يكون مراعيا المر "التدبير"
و"التقدير" من جهة ،فيقول في اللغة َ"ا َّول" الكالم و"ت َاوله"
بمعنى "د َّبره" و"قدره" ،ومن كونه حافظا المر "التفسير" و
"البيان" من رخالل تاكيد الكالم على انه يقال"َ :اول" الكالم
بمعنى "فسره" ،كما يقال تاويل الشيء اي تفسير و تبيين ما
13
يؤول إليه ذلك الشيء.
ج  /التاويل كمفهوم فلسفي:
لو عدنا جزافا للتاويل في تمظهراته االولى اي للبيئة
اليونانية االولى بما هو مفهوم استشكالي قد يحيلنا إلى الفعل
اليوناني "هيرمنيون" (  ) Hermeneueinالذي يعني في اللغة
العربية "يفسر" ،في حين يترادف االسم"هيرمينيا"
()Hermeneiaمع لفظ التفسير ،اما عن االصل اليوناني للفظة
"الـتاويلية" ( )Herméneuticsفقد يعبر عن عملية الفهم
واإلفهام التي اساسها المحوري هو اللغة باعتبارها الوسيط
االساسي في عملية الفهم من جهة ،وباعتبارها (اللغة) العنصر
المشترك بين المعاني الثالث االساسية للفظة التاويلية في
االستخدام اليوناني القديم من جهة ارخرى ،وهذه المعاني ال
تخرج عن ثالث وهي:
.1يعبر بصو ت عال في كلما ت اي يقول او يتلو.
 .2يشرح ،كما في حالة شرح موقف من المواقف.
 .3يترجم ،كما في حالة ترجمة من لغة إلى لغة ارخرى
19
اجنبية اي عمل المترجم.

كما قد يعبر التاويل في اشتقاقه اللغوي على الرجوع
والعودة ،وهو ما نجده مبثوثا في معجم مقاييس اللغة البن
فارس" :ال ّاللبن يؤول اوال و اووال :اي رجع وصار رخاثرا" ،وقد
نجد في اشتقاقا ت كلمة "تاويل" اال ل بمعنى عمد الشيء الذي
يستند إليه  ،11ويرد اال ل هنا ايضا بمعنى ا ّ
لسراب ،كما يشير
االيل في اللغة العربية إلى اللبن الخاثر ،وهذا المعنى قد ّ
حظر
في ذكر االصفهاني لشرح التاويل من الناحية اللغوية بقوله" :

كما تتضمن الكلمة "هرمينويين"( )Hermeneueinمن
ناحية ارخرى وفي الجذر اليوناني ايضا ،معاني البيان ،التوضيح
والتفسير ،وكذا الترجمة ،وهي معاني ال تخرج في مجملها عن
مفهوم الـتاويل ،الننا إزاء تبديل او شرح عمل رخفي ومبهم إلى
عمل واضح وجلي ،وال يتم ذلك إال عن طريق لغة تفهم المعنى
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وتنقله لالرخرين ،وهاته العملية قد تستدعي دائما فرض
الواسطة التي تنقل المعنى من فضاء المتن او النص االصلي إلى
15
فضاء ارخر.
إن هذه الواسطة هي اإلله "هرمس" ( )Hermesرسول
اال لهة للبشر او إله الرسائل المتنقل بين اال لهة والبشر،
و"هرمس" على حسب االسطورة اليونانية هو اله الكلمة
الفصيحة والبيان عند اإلغريق ،فهو ابن اإلله "زيوس" واإلله
"مايا" ،إذ نبغ منذ الصغر على صفة المكر والخديعة ،كما كان
ذكيا ومحتاال ،ليحمل في ذاته صفا ت الكلمة بكل معانيها
المتعددة و المتصارعة في الوقت عينه ،من الحقيقة إلى
الكذب ،إلى الحكمة والعلم وكذا النظام والفوضى ،والشك
واليقين ،لقد كان هذا الرسول اإلغريقي بمثابة الكلمة التي
تصل بين البشر ،وتصل البشر بالمكان ،ليمثل "هرمس" إله
اللصوص والمسافرين والتجار ،وهو إله الطرق واالسفار
والمرشد إلى كل االتجاها ت ،والداعي إلى البحث عن االفاق
الجديدة .
إن َّعمل "المفسر" او "المؤول" يكون مشابها او غير
بعيد عن عمل "اإلله هرمس" من ناحية سعيه نحو كشف معاني
الكالم والنصوص والخطاب ،باعتباره وسيطا يتولى نقل هاته
االمور،ويكون وكيال بتبليغها من قبل طرف اال لهة ،كما انه قد
يقوم بمهمة الشرح والتوضيح لمضمونها،16فالتاويل كما يصفه
"سلفرمان" هو في حقيقته ٌ
ٌ
تموضع في منطقة او مكان
تحديد او
في "المابين" ،فهو (اي التاويل) يعبر بوضوح شديد عن
الرسول "هرمس" الذي يروح ويغدو بين "زيوس" واال لهة
االرخرى ،او بين "زيوس" والبشر للبحث عن المعرفة
وتوصيلها ،والهرمينوطيقا في مفهومهما االصلي هي فلسفة
التجول والترحال في هذه المابينية ( ،)betweenessفهي ال
تتحدث وهي في متربعة على العرش،بل إن الحقيقي هم حمل
الرسالة وإظهار الكلمة ،وكشف غير المقول ،وتعرية ما يقبح
تحت السطح ،إن مهمة الهرمينوطيقا-بحسب سلفرمان -هي
االشتغال في فضاء االرختالف بين الذا ت والموضوع ،بين
االساس والال اساس ،بين المفكر والفكر ،بين المتكلم
َّ
والمتكلم عنه ،بين العارف والمعروف.19
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ثانيا :المحطات الكبرى للتاويلية
يرى بول ريكور "بانه ليس هنالك هرمينوطيقا
عامة ،وليس هناك قانون كلي وشامل للتفسير ،هناك فقط
نظريا ت منفصلة ومتعارضة بشان قواعد التاويل " ،18فالصراع
الموجود فيما بين هاته النظريا ت ال يقتضي منا البحث عن مدى
توافقها او تجانسها ،بل يرجو رصد االرضيا ت و المستندا ت التي
تقف رخلفها ،كما يقر على ان النظرية التاويلية من الناحية
التاريخية قد مر ت بثالث مراحل اساسية وكبرى ساهمت في
تطورها :
اللحظة االولى :الفلسفة الكالسيكية االغريقية
وتاثيرها
نجد تاثير الفلسفة الكالسيكية اليونانية كبير في بلورة
مفهوم الـتاويل /الهرمينوطيقا ،سواء تعلق االمر بالحضور
الكـثيف في الميتولوجيا اإلغريقية وارتباطها باإلله "هرمس" او
ارتباطها ايضا بالتفسيرا ت الهوميرية (نسبة للشاعر هوميروس)،
لكن تبقى محاورة "ايون" االفالطونية احد اهم النصوص في
رصد تشكل مصطلح الهرمينوطيقا ،والتي كانت بمثابة القاعدة
والفضل في ظهور ما يعرف اليوم بمنهج تفسير النصوص الدينية
او نظرية التاويل او فن الفهم ،حيث يؤكد افالطون Plato
(عاش بين 929ق.م399-ق.م)فيها على اعتبار الهرمينوطيقا
هي فن وان الماهر فيها هو الذي يظهر في احسن صورة ويجعل
من المعنى المقصد االسمى بقوله على لسان سقراط" :كان فهم
هوميروس ليس مجرد حفظ كلماته عن ظهر قلب ،ولن يتسنى
ذلك إلنسان ان يكون قصائد ملمحية ما لم يفهم المعنى الذي
يرمي إليه الشاعر الن الراوي عليه ان يؤول عقل الشاعر
لمستمعيه  ،و ما كان له ان يؤوله حق تاويله ما لم يعرف ما
يعنيه".11
كما بين ايضا ارسطو ( Aristoteعاش بين 389ق.م-
322ق.م)"في العبارة" De l’interprétationوهو الكـتاب
الثاني في مجموعة كـتب المنطق على ان التاويل هو ":قول
شيء عن شيء ما هو بالمعنى الكامل والقوي للكلمة التاويل
" ،21لذلك فالمستندا ت االفالطونية واالرسطية كانت ضرورية
للوعي بمفهوم التاويل عند الفالسفة .
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اللحظة الثانية :الكـتاب المقدس (اليهودية
والمسيحية) والبحث عن نظرية في الـتاويل
باتت ضرورة الحاجة إلى منهج التاويل ملحة ،ضمن
إطار تفسير الكـتاب المقدس في القرون الوسطى ،لكن هاته
الحاجة تركت وراءها السؤال حاضرا حول كيفية فهم مقصد
الكـتاب المقدس الذي قامت عليه االجيال التاريخية من اليهود
و المسيحيين بإعادة تدوينه على فترا ت ،لذلك اقترحت
النماذج التاويلية في مرحلة التعامل مع التراث المسيحي
واليهودي ،ورخير مثال على ذلك كـتاب "تعاليم المسيحية
"للقديس "اوغسطين"(Augustinعاش بين 931-359م)
والدافع وراء هاته المحاولة التاويلية هو اجتياز المسافة التي
تنشا عن التفسيرا ت الثقافية والتاريخية المتعاقبة من اجل
تجديد المعنى االصلي في نصوص "سفر الرؤيا" ،جاعال القديس
اوغسطين روح الماضي الدينية تعاصره قراءة الحاضر
التفسيرية ،مميزا بين نوعين من العبارا ت التي تحتاج إلى
التفسير ،العبارا ت الغامضة ،حيث يكون المعنى مستترا
ومغلفا بعناصر تاريخية وصيغ لغوية ،وعبارا ت عجائبية او
غرائبية ،متعلقة بالمعرفة الالهوتية القاصرة على علماء الالهو ت
21
دون غيرهم من عامة الناس .
وهو ما حدا ببول ريكور إلى االستعانة بمفهوم التفسير
التوراتي والذي يهتم بموضوع قواعد التفسير الخاصة بالكـتابة
المقدسة ،لذلك يرى هذا االرخير" :انه ليس هناك علم تفسير
عام وال شرعية كلية لتفسير واحد ،بل هناك نظريا ت منفصلة
ومتقابلة رخاصة بقواعد التفسير ،وبذلك ينشط في مفهوم
التفسير ضربان من السعي الفكري سعي الشرح والتفسير الذي
به يتطلب الفكر المعنى المحجوب في مطاوي العبارة
الخارجية ،وسعي اإلظهار والتعبير الذي ينشد الفكر انكشاف
22
المعنى الدارخلي واإلفصاح عنه".
اللحظة الثالثة :اتساع البراد يغم التاويلي الى افاق
اخرى مع عصر التنوير.
اول من اتجه نحو هذا الوعي الحديث في استخدام
الهرمينوطيقا هو فريدريك شاليرمارخر (-1968
 ،)/ Schleiermacher Friedrich1839حيث فتحت
إسهاماته في التاويل افقا جديدا وواسعا في تطور هذا الحقل من
المعرفة ،ليصبح غير مقصورا فقط على تفسير الكـتاب المقدس
مجلة العلوم االجتماعية
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بل تعداه االمر إلى البحث عن نظرية عامة للتاويل بوصفه علما
وفنا في الوقت ذاته تعكـف على دراسة اشد الخطابا ت ارختالفا،
وتسعى إلى ان تبرز من الشروط العامة التي تمنحها اللغة في
23
مفاهيم جديدة .
(Dilthey 1111-1833

كما يعتبر ويلهم دلتاي
 )Wilhemتلميذ شال يرما رخر ،من المنتمين ايضا لمجال
الهرمينوطيقا في افقها التنويري الجديد ،مستندا في ذلك
لتصوره لـ"الفهم "والذي يمثل مقولة جوهرية واساسية في كل
مؤلفاته ،حيث يلخص المشكلة في كـتابه "اصل
الهرمينوطيقا"في السؤال التالي :كيف يمكن ان تكـتسب
العلوم اإلنسانية والتاريخية منهجية في التاويل تختلف عن
فلسفة العلوم الطبيعية الوضعية؟ كما يتساءل عن الكيفية التي
يمكن بموجبها لعلم إنساني متميز ان يكون في مقابل سيطرة
29
الموضوعية التجريبية ؟.
وهو ما عمل عليه دلتاي من رخالل تطوير نموذج جديد
يؤرخذ بعين الجدة المظهر الموضوعي والتاريخي لما يسمى
ب"الطبيعة اإلنسانية " ،وتاكيده على تاريخية الوجود اإلنساني
وعلى ضرورة فهم اإلنسان بوصفه موجودا تاريخيا في جوهره،
يتالف وجوده من سلسلة متصلة تحتوي على ماض وحاضر و
مستقبل ،وتقع في عالقا ت مع االرخرين ومع الطبيعة ،وهو
بذلك إنما سعى كما يقول ريمون ارون إلى إقامة "فلسفة
لإلنسان ككائن تاريخي "يكون في التاويل هو النهج االساسي
25
لكل العلوم التي تدعى ب"الروحية ".
إن الحديث عن تطور تاريخ التاويلية ،لم يكن من باب
الصدفة فتحديد مفهوم التاويل عند ريكور يستمد مرجعيته من
هذا التاريخ ،لذلك ينطلق ريكور في عرضه لمفهوم التفسير من
وجود ضربين يعكسان اتساع مفهوم التفسير ،اوال من رخالل
تعريف ارسطو "في العبارة" ،للتفسير على انه" قول شيء عن
شيء" ،وثانيا من رخالل التفسير التوراتي بموضوع قواعد
التفسير للكـتابة المقدسة ،لذلك يرى ريكور انه ليس هناك علم
تفسير عام وال شرعية كلية لتفسير واحد ،بل هناك نظريا ت
منفصلة ومتقابلة رخاصة بقواعد التفسير ،وبذلك ينشط في
مفهوم التفسير ضربان من السعي الفكري سعي الشرح والتفسير
الذي به يتطلب الفكر المعنى المحجوب في مطاوي العبارة
الخارجية ،وسعي اإلظهار والتعبير الذي ينشد الفكر انكشاف
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المعنى الدارخلي واإلفصاح عنه ،لذلك يقر ريكور ان علينا ان
نضع هاذين التفسيرين في مواجهة المزدوجة فهذا التوتر وهذا
الشد االقصى هو التعبير اال كـثر صحة على حداثتنا ،هذا
المطلب المزدوج ،فمن جهة هو تطهير القول في إمكانياته،
ومن جهة ارخرى هو اإلنصا ت و اإلصغاء.
لذلك تظهر مهمة الهرمينوطوقيا عند ريكور في دورين
اساسين هما  :االول يتعلق بمهمة إزالة االصنام اي ان نصبح
على وعي نقدي بانفسنا عندما نسقط رغباتنا و فهومنا الذهنية
على النصوص وبهذا الوعي النقدي ،ال تعود إسقاطاتنا الذاتية
تخاطبنا من رخارج انفسنا على انها ارخرى ،والثاني يتعلق
بالحاجة إلى اإلصغاء بانفتاح إلى الرمز وإلى السرد وإلحداث
رخالقة امام النص لتمارس تاثيرها علينا.
ثالثا :انماط التاويل والصراع حول فهم المقدس:
-1تاويلية النقد بما هي ارتياب نحو الحقيقة الدينية
لقد اعاد كل من كارل ماركس -1821( Marx .K
 )1881و فريدريك نيتشه)1111-1899( Nietzsche .F
وسيغموند فرويد )1131-1856( Freud .Sاي ممثلو "مدرسة
االرتياب " L’école Du Soupçonحسب وصف بول ريكور،
طرح مسالة الشك ونقلها إلى صميم الحصن الديكارتي،
فالديكارتية تثبت ان االشياء مشكوك فيها ،وبالمقابل تنكر ان
يكون الشعور مخالفا لما يبدو عليه ،حيث ان هناك توافق بين
المعنى والوعي بهذا المعنى.
وعلى رخالف ذلك ترى مدرسة االرتياب او التظنن ان
التحول يكون من مجال الشك في الشيء إلى مجال الشك في
الشعور ذاته ،عبر وضع مشاريع في سياق براد يغم التاويل
كـتقنية معرفية ومنهجية تتضمن مقصدا مشتركا في اساسه وهو
ان الشعور اإلنساني في مجموعه مزيف ،وهنا تكمن نقطة
االلتقاء بين الداللة الجديدة لمفهوم الــتاويل ليس فقط
كمدرسة فكرية بل كروح فكرية داهمت الحقبة المعاصرة
للفلسفة ،وبين االرتياب في لون ارخر يكاد يكون نظام معرفي او
ابستيمي بتعبير "ميشال فوكو" -1126(Foucault Michel
 )1189يرسم حدود الفكر ونواتجه ،باسطا سلطانه على عناصر
الثقافة وجذورها من الدين إلى االرخالق إلى الفن والسياسية
...الخ ،لذلك تتحدد الصلة الحميمية بين التظنن والـتاويل في
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قول نيتشه" :ال وجود لوقائع  /حقائق ،إنما ما يوجد تاويال ت
فحسب ....والذا ت ليست شيائ معطى ابدا ،إنما هي مفهوما
مضافا ومفترضا ،هل ينبغي علينا ان نفترض المؤول وراء
26
التاويل ؟إذن هذا شعر وافتراض".
إن التاويل حسب نيتشه باعتباره االب المفصلي
لفلسفة التظنن ،هو فن التفكير رخارج االطر الميتافيزيقية
الموروثة ،بما فيها التمظهرا ت الدينية واالرخالقية التي حولت
التاويل إلى فن القراءة المريضة ،يقول" :إن الطريقة التي يؤول
بها الالهوتي ......هي دائما طريقة تحكمية ،بحيث تجعل
29
الفيلولوجي فاقدا للصبر مجنونا".
كما يدعو نيتشه ايضا من جهته إلى التعامل مع االفكار
والحقائق والقيم الدينية ،على اساس انها ال تعبر عن جوهر
فكري واع ،بقدر ما تعكس اعراضا وعالما ت على إرادة متخفية،
وهذه اإلرادة ،إما ان تكون إرادة قوة تنادي بقيم االنتصار
والتعالي ،وإما ان تكون إرادة ضعف تستكين لقيم الرحمة
والتسامح والتعاطف ،فالهدف الحقيقي -حسب نيتشه -للدين
هو ان ترفع الضعفاء إلى موقع القوة ،وتجعل من الضعف
فضيلة ،وهو هدف يكذب هدفها الظاهري وهو ان تجعل الحياة
اكـثر احتماال بالنسبة إلى الضعفاء وذلك بتدعيم فضائل من
قبيل الشفقة والكدح والتواضع والود ،وغير ذلك هو ما اسماه
ارخالق العبيد هكذا ازال نيتشه القناع على الدين وكشف انها
مهرب الضعفاء وملجا العجزة.28
اما تحليل ماركس للدين ،فقد افضى به إلى نتيجة
مؤداها ،انه بينما يبدو الدين معنيا بموضوعا ت رفيعة من
السمو الروحي والخالص الشخصي ،قد كانت وظيفته في
حقيقة االمر هي التعميم على االحوال غير اإلنسانية للعمل
اإلنساني ،وجعل بؤس الحياة اكـثر احتماال و مقبولية ،وبهذه
الطريقة كان الدين يستخدم كافيون للشعوب من ناحية ،وعلى
انه نتاج اجتماعي لوجود اماله تضارب في المصالح وصراع بين
طبقا ت ،يقول ماركس " :إننا ننطلق من النشاط المادي للبشر
لنبين من رخالل صيرورة وجودهم الفعلي نشوء منعكسا ت هذه
الصيرورة واصدائها ،بحيث إن الكينونة ترتبط بالظروف
21
المادية إلنتاجهم ".
واما فرويد فقد مارس نفس العملية اإلرتيابية التي تعمد
إلى إزالة االقنعة وكشف الحقيقي من السطحي ،فقد رخلص في
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تحليله إلى انه بينما يدرك الدين كمصدر لمشروع للسكينة
واالمل ،عندما يواجه المرء مصاعب الحياة ،فإنه في حقيقة
امره هو عبارة عن "وهم" ال يعدوا ان يكون تعبيرا عن رغبة المرء
في اب -اله،حيث يقول ":إذا كان اهتمامي بالمصادر العميقة
والبارزة لالساس الديني موجود ،فإنه اقل بكـثير من اهتمام ما
يتصوره اإلنسان العادي عندما يتحدث عن دينه ،وملته ،وعن
هذا النسق من المذاهب والوعود التي تدعي من جهة ،تفسير
كل الغاز هذا العالم تفسيرا كامال ومرغوبا فيه ،وتطمئنه ،من
جهة ارخرى ،بان ثمة قوة متعالية او عناية االهية كاملة تسهر
على حياته وستعمل في االرخرة على تعويضه عن الحرمان ،الذي
31
يعانيه على هذه االرض .
يقول فوكو ":إن هؤالء المفكرين الثالث (نيتشه-
فرويد -ماركس )لم يقدموا دالئل جديدة للفكر الغربي ،وإنما
31
غيروا طبيعة الدليل والكيفية التي كان يؤول بها ".
هذا النمط من الـتاويل النقدي السلبي لموضوعة الدين
قد نجد نظيرا مشابها ومرادفا له في مقاربة باروخ
سبينوزا )1699-1632( Spinoza .Bمن رخالل كـتابه "رسالة
في الالهو ت والسياسية" ،الذي عرف تحوال جذريا لبراد يغم
التاويل ،فبعد هيمنة رجال الدين للمعيار التاويلي واحتكاره
في تفسير الكـتاب المقدس استعاد ت اللحظة السبينوزية بزوغها
من رخالل فتح الباب حول االرتياب في انماط التاويل الديني
ودعت إلى إعمال العقل في فحص قوانينه ،يقول سبينوزا:
"إنني ال استطيع ان اكـتم دهشتي البالغة عندما اجد احدا يريد
إرخضاع العقل ،هذه الهبة العليا ،وهذا النور اإللهي ،لحرف
مائت استطاع الفساد اإلنساني تحريفه ،وعندما اجد احد يعتقد
انه ال يرتكب جرما حين يحط من شان العقل ،وهو الوثيقة التي
تشهد بحق على كالم هللا ،ويتهمه بالفساد والعمى والسقوط
على حين يجعل من الحرف المائت ،وصورة كالم هللا صنما
معبودا ،ومن ثمة يعتقد ان اشنع الجرائم هو وصف هذا الحرف
32
بالصفا ت السابقة ".
عندما تطبق مثل هذه الهرمينوطوقيا على نص من
النصوص فإنها تفضي إلى اماكن الوصول إلى ما اسماه ريكور"
براءة ثانية" والتي يمكن بواسطتها تحقيق هدف التاويل وهو
إيجاد عالم امام النص ،عالم يفتح إمكانا ت جديدة للوجود إن
من ايسر االمور واكـثرها رجحانا عندما يقرا المرء نصا من
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النصوص " وليكن نصا إنجيليا" وبخاصة إذا كان نصا مالوفا ان
يفعل ذلك بتصلب ورضا ذاتي يميل إلى تجميد معنى النص
تجميدا ال رجعة فيه ،ويبدوا ان مقاربة النص بارتياب معين اي
يتساءل عما إذا ما يبدوا ان النص يقوله هو مطابق حقا لرسالته
الحقيقية التي يريد إبالغها هو عملية تاويلية صحيحة وضرورية
ايضا.33
يؤكد ريكور على ان ثمة نقطة ارخرى اوضحها اساتذة
االرتياب الثالثة وهي ان االرتياب يجب ان يكون مزدوجا يتوجه
إلى المشاركين (المجتمع وافراده) وإلى النسق "الدين" ،كذلك
يجب ان يكون االرتياب مزدوجا في تناول اي نص من النصوص
اي على نفسي وعلى النص ،يقول ريكور ":ان كال قطبي االرتياب
صحيح وضروري إذا شئنا ان نصغي إصغاءا جيدا لما يرد الرب
39
ان يقوله لنا".
هكذا يضع ريكور الوجه االول من قطبي التاويل دارخل
مناظرة كبرى تجمع بين التفسير/التاويل بوصفه ممارسة
الشبهة ،غايته في وضعه تقليص اوهام الوعي واكاذيبه ،وبين
وجه ارخر يرتسم في شكل التقابل الجدلي معه يتمثل في
التفسير/التاويل بوصفه جني المعنى مجددا او اإليمان بعد
النقد ليرصد نوعا من إرادة اإلصغاء واضعا له اعالم
ارخرى"موريس لينهارد،)1159 -1898( M. Leenhardtمرسيا
إلياد  )1186-1119( M. Eliadجيرارد فان درليو J.V.
 ")1151 -1811( Derliauتستخدم الفينومينولوجيا كاداة
منهجية لبيان رحابة المعنى الديني وإحيائه.
-2تاويلية االثبات بوصفها كشف لقيمة االعتقاد
الديني.
هكذا و بعد توضيح الموقف االول او التوظيف االول
للهرمينوطيقا بوصفها محاولة إلزالة التضليل وتقليص الوهم،
يتجه ريكور إلى التوظيف الثاني المتقابل مع التوظيف االول،
إنه مسلك إحياء المعنى و إظهاره والذي سيقوم على التضاد مع
الرهان التحليلي النفسي للثقافة ومدرسة الشبهة ليقوم في نوع
مضاد معها إنه اإليمان كمقابل للشبهة ،اإليمان البعد النقدي
والذي ياتي بعد الممارسة اإلرتيابية إنه اإليمان الثاني للعالم في
علم التفسير ،يقول ريكور" :فلكي نفهم يجب ان نؤمن ،ولكي
35
نؤمن يجب ان نفهم ".
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يركز بول ريكور جهوده من رخالل إبراز وجود ثالث
دعائم اساسية تطرحها فينومينولوجيا الدين ،كنوع من الثقة،
في حين ارخر مقابل يضعها انصار اإلرتيابية موضع شك
وتساؤل ،إنها اإليمان بالرمزية الدينية التي تنشا ضربا من
اإلصغاء اوال في هاجس الموضوع انطالقا من تحديد موضوع
فينومينولوجيا الدينية ،وثانيا في بعث مسالة التعددية في
وجود التفسيرا ت للعالم وثالثا في درب النزاهة الفكرية وطريق
التوضيح المعرفي.
-1في هاجس الموضوع:
يرى بول ريكور ان التحليل الفينومينولوجي يظهر على
انه ضرب من التجلي بالكالم ،ليماثل مواصفا ت إرادة حيادية،
تستخدم المنهج الوصفي لتفسير الظاهرة الدينية باالساس ،ال
عن طريق االرختزال االركيولوجي الذي يبدو معاكسا لها تماما،
فإذا التاويل االرتيابي يبحث في اصله عن االسباب
السيكولوجية واالجتماعية والنشوء الفردي واالجتماعي،
وبالوظيفة االجتماعية واإليديولوجية ،فإن التصور
الفينومينولوجي يبحث باالساس عن الموضوع الضمني
الموجود في ممارسة الطقوس في االسطورة واالعتقاد "،لذاك
تتجه فينومينولوجيا الدين في البحث عن الشيء المنشود في
الفعل الطقسي وفي الكالم االسطوري وفي االعتقاد او العاطفة
الصوفية ،36لتكمن مهمتها في ان تكشف مضمون هذا
الموضوع في نوايا التصرف والقول واالنفعال ،واصفة هذا
الموضوع دون ان تحكم حكما مسبقا على طبيعته ،سواء كان
النوراني المرهوب عند لينهارد ،او القوي لدى فان درليو ،او
الزمان االساسي لدى مرسيا الياد.73
ففينومينولوجيا الدين يبقى هدفها االساسي فيها انها ال
تريد ان تفسر ،بل ان تصف ،الن التفسير يعني إرجاع الظاهرة
الدينية الصولها واسبابها -كما عمل فالسفة الشبهة –في حين
ان الوصف هو إرجاع الظاهرة الدينية إلى موضوعها كما هو
معطى في العبادة ،ممارسة الطقوس ،الصالة.
-2في اظهار مسالة التعددية في طرح التفسيرات
حول الرمز الديني:
يرى بول ريكور بان "فينومينولوجيا الدين" تكون
ممكنة ،بقدر ما تعرض نفسها على عدة دروب إلعطاء المقاصد
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المتنوعة في داللتها ،لتتوافق مع سعة المناطق المتنوعة
للموضوع الديني ،وهنا يتجه ريكور إلى محاولة إرسائه لتعدد
دوائر الحقيقة ،هذا التعدد يجد سبيل مثاله -حسب ريكور -في
عمل مرسيا الياد المطول والذي يحمل عنوان" التاريخ العام
لالديان" ،الذي يظهر فيه ان "قوة الرمزية الكونية تكمن في
العالقة غير االعتباطية بين السماء المرئية والنظام الذي تظهره
:فهي تتكلم عن الحكيم  ،والعادل ،وعن الواسع ،والمنظم
،بفضل القدرة التناظرية التي تربط معنى بمعنى ارخر" ، 38مبينا
الياد من رخالل الحديث عن الرمز على درجة ارتباطه بمعنى
مزدوج ومتعدد ،لذلك نجد ان المقدس من جهة ،يتجه نحو
داللته الحرفية االولية ،المحسوسة ،ومن جهة ارخرى يرتبط
بقدرته الكاشفة التي يضعها المعنى الرمزي والذي يكمن فيها.31
-7في درب النزاهة الفكرية والموضوعية الحيادية:
يؤكد ريكور على ان هذه الخطوة ال تمثل إال نتيجة
لمقدمتين سابقتين تخضع لها فينومينولوجيا الدين في
تفسيراتها لإليمان ،لتبرر وكانها قاعدة يبلغها العالم ،في نهاية
المطاف ،في حديثه عن الرمز وفي بيان مدى رحابته ،ليعبر
عن رغبة جديدة يكون المرء إزاءها في موضع استجواب ويكون
هذا التوقع لكالم جديد تطرحه فينومينولوجيا الدين هو الفكر
الضمني لكل فينومينولوجيا للرموز ،تتشدد على الموضوع
اوال ،لتلفت النظر إلى كماله وترحب بقدرته الكاشفة للكالم
91
االصلي.
هكذا يحاول بول ريكور إيجاد الخيط الناظم بين
التفسير بوصفة ممارسة للشبهة عن طريق تطهير القول
وتحطيم االصنام وبين الباعث العميق لعلم التفسير او التفسير
بوصفه جني المعنى وإحيائه انطالقا من إرادة اإلصغاء ،هاته
المحاولة  -حسب ريكور -ما تكاد تتطور لتنقل إلى مستوى
اعمق هو مستوى المناظرة بين الفلسفة(ممارسة الشبهة) وبين
اعالم الدين او المقدس ( كإرادة لإلصغاء) في صراع وتقابل
جدلي ،والتي افضت  -بعبارة ريكور -إلى متاها ت ينبغي للمرء
درء التعارض الموجود والتي سماها بالوساطا ت غير المكـتملة
لتجاوز الصراع المشحون بين االرتيابية و االعتقادية من جهة،
ولتاسيس لفضاء رحب قائم على الحيوية السجالية ،وفاتحا
الفاق الحقيقة وتعدد دوائرها.
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إن رهان الـتاويل على حسب -ريكور -يقتضي منا رخوض
معركة فكرية نستعيد بها الماضي ونحييه من جهة ،وبين
الكشف عن افق استكشافي ينبغي البحث و العثور عليه في
اعماقنا ،إنه الرد على المد اإلنتقادي االرتيابي والدفاع عن روح
االعتقاد اإليماني ،فقيم الحياة في الحضارة اإلنسانية تزداد
انهيارا وارختناقا ،بسبب عدمية تقضي على كل اعتقاد و لتاتي
على االرخضر واليابس ،وبسبب عقالنية تكـتفي بإضفاء الشرعية
على الهيمنة والعبودية .

كما ان فهمنا للظاهرة الدينية قد يستدعي منا التوظيف
المزدوج للهرمينوطيقا بوصفها ممارسة إرادة الشبهة (كما فعل
ماركس  -نيتشه  -فرويد) من جهة ،وكونها استعادة المعنى
وجنيه مجددا (كما اراده ريكور من رخالل االستمداد بالياد -
فان درليو -وموريس لينهارد ،ولذلك يبقى مشروع الحقيقة
كإمكان تاويلي ،يقتضي منا النظر إلى تعدد دوائرها وتعدد زوايا
النظر فيها ،والتحقق من اعتبارها افق ،ال يعد البحث فيها عن
اوجه المطابقة و التناهي بين الشيء واسمه امرا صحيحا ،فلم
تعد الحقيقة نتاج العقل والتعقل ،وإنما هي نتاج الفعل
والتواصل والحوار والتفاعل ،فالحقيقة ليست وليدة مصانع
اللوغوس ،الحقيقة هي االمل والعمل.
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الملخص
تقدم هذه المقالة بحث إجرائي قام بالتحقيق في امكانية استعمال الفيسبوك كاداة تعليمية لتعزيز مهارة ك تابة المتعلمين في
" باستخدام طرق بحث نوعية1 تم اجراء الدراسة مع طالب "ماستر. جيجل/ قسم االنجليزية بجامعة محمد الصديق بن يحي ى
 واظهرت تحاليل البيانات التي تم الحصول عليها ان دمج تجربة الفيسبوك كان مفيدا.(المالحظة ومجموعات المناقشة) لجمع البيانات
 عدم توفر االنترنيت وعدم وجود الحافز والمواقف التي تشكلت من قبل، ومع ذلك.في تعزيز الك تابة وعالج بعض المشاكل ذات صلة
.هي اهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه الطريقة
. التعليم المختلط، مشروع تعاوني، الفيسبوك، وسائل التواصل االجتماعي، مهارة الك تابة:الكلمات المفاتيح
Abstract
The present article discloses an action research that investigated the applicability of Facebook, as an
educational tool to enhance English Foreign Language (EFL) learners’ writing skill. The research was carried
out with ‘Master One’ students at the University of Mohammed Seddik Ben Yahia/Jijel, using a triangulation of
qualitative methods- participant observation and focus groups-to collect data. The analysis of the obtained data
showed that the integration of Facebook experience was beneficial in promoting writing and treating some related
problems. However, obstacles like the lack of the net connection, lack of motivation and already formed attitudes
represented the main challenges that face its applicability.

Key words: the writing skill, Social Media, Facebook, Telecollaborative project, blended leaning.

Résumé
Cet article présente une recherche-action qui a étudié l'applicabilité du Facebook, comme un outil éducatif
pour améliorer les compétences d'écriture chez les apprenants d’Anglais comme une langue étrangère. La
recherche a été menée avec des étudiants « Master 01» à l'université de Mohammed Seddik Ben Yahia / Jijel, en
utilisant une triangulation de méthodes qualitatives - l'observation des participants et les groupes de discussion pour recueillir les données. L'analyse des données obtenues a montré que l'intégration de l’expérience du
Facebook a été bénéfique quant à la promotion de l'écriture et le traitement de certains problèmes connexes.
Cependant, des obstacles tels que le problème de la connexion, le manque de motivation et les attitudes déjà
formées représentaient les principaux défis auxquels son applicabilité est confrontée.

Mots clés: compétences en écriture, médias sociaux, Facebook, projet de télécollaboration, apprentissage
mixte.
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Introduction

tool to develop master one learners’ writing skill at

Nowadays, the wide spread use of technology

the university of Mohammed Seddik Ben Yahia/Jijel.

and the net have resulted in a generation that is

1. Social Media

completely different from the old generations in terms

The World Wide Web, or the Internet, was

of their life style. The so-called ‘the Net Generation’

first created in 1990 for the management of the USA

shows different thought patterns, learning styles and

army. However, in the last twenty years, it has been

social

widely used by civilians for communication and

experiences.

This

reality

has

pushed

researchers in the field of language teaching/ learning

learning (Naizabekov, 2012).

to call for an adaptation of the teaching methods to

considered to be the most important outcome of the

reconsider those practices with which learners are

technology of web 2.0. They are interactive social

familiar.

platforms

The use of Social Network Sites is a common

through

which

Social media are

people

establish

communities to share knowledge, experiences and

feature of this generation and the Algerian youths are

everyday life interests (Ҫetinkaya et.al. 2014).

no exception. The use of Social Network Sites -

People use Social Media to establish relationships

especially Facebook– has become a feature of the

with peers, colleagues or groups in order to profit and

secondary and university learners. Although such

be more effective. Hence, individuals can move from

immense use has been under attack for it is seen as a

one community of publishers to another if they feel

waste of time and a reason behind reducing academic

uncomfortable or unsatisfied (Blossom, 2009).

achievements, learners keep using it frequently for

According to Mayfield (2008, p. 05), there are five

different purposes. Therefore, instead of asking

characteristics of Social Media:

learners to close their Facebook accounts –the thing
1) Participation; every one interested can
that they will not do-, they are asked via this study to
contribute.
integrate such social experience in their educational
2) Openness; open to freely add comments
system for the purpose of promoting their writing
and feedback.
skill.
3) Conversation; it is a two way conversation
The present article begins with a definition of
in contrast to old Media.
Social Media and how researchers have recently
4) Community; communities can be formed
started testing the possibility of its integration for
quickly to share interests.
educational purposes. It moves to shed light on
5) Connectedness; the usability of other
Facebook which is the tool used in the present study.
websites and resources.
Then, it describes the main problems that learners
Social network sites (SNS) include Blogs
face when writing, the different approaches to teach
which are online

journals,

Wikis or online

writing and to provide corrective feedback. The
encyclopedias like Wikipedia, Podcasts that represent
second part of the article is practical; it presents the
audio and video files, Forums refer to online
study that attempts to use Facebook as an educational
communities that discuss online different topics,
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Content communities are platforms to organize and

public use and became “both a basic tool for and a

share content like YouTube, and Micro blogging

mirror of social interaction, personal identity and

through which only small amounts of content are

network building among students” (Debatin et.al.

distributed online as in Twitter (Mayfield, 2008).

2009 p. 83). By 2010, Facebook users’ number

Social Media play a significant role in educating

reached 500 million, using it as one of their daily life

people both formally and informally; without seeking

activities. It is a social media service that may

to replace instructors, Social Media “is changing

function as a tool for:

people from being passive vessels into which

-

Personal publishing like Twitter,

knowledge is poured into active creators and

-

Social network publishing; it enables people to

distributors of knowledge” (Blossom 2009, p. 233).

initiate relationships with others to share information,

Besides, learners use Social Media to share and create

needs and interests,

their learning experiences i.e. it provides a space

-

Feedback and discussions; it enables its users

where learners can collaborate while studying a

to provide or receive comments, insights or opinions

subject, and share their findings.

to gain knowledge about a given topic or product,

Recently, Social Media have been used in
Telecollaborative

pedagogy.

The

latter

is

characterized by the use of internet communication

-

Aggregation and filtering; it enables its users

to gather content from other resources and use it to
provide insights,

tools to bring together geographically distant groups

-

Widgets

and

mashups;

it

encourages

of language learners and teachers in institutionalized

individuals to engage on a personal level by adding

settings for the sake of developing their foreign

value to its content through providing additional one,

language skills and intercultural competence through

-

Personal markets and marketing; it enables

social interaction, telecollaborative tasks, and project

individuals to easily find people interested in offers

work (Belz, 2007; O’Dowd, 2013). This kind of

be they content, products or services without

pedagogy

intermediaries (Blossom, 2009).

“is

commonly

characterised

as

ethnographic, dialogic and critical” (Belz, 2007

Although the utility of Facebook in

p.138). It takes place “under the careful guidance of

education was not investigated until recently,

languacultural experts” (i.e. teachers) (Belz, 2007,

compared with other Social Network Sites as blogs

p.158).

and wikis, some researchers (Debatin et.al. 2009; Jin,

1. The Use of Facebook

2015; Peterović et.al. 2012) claim that Facebook can
be used successfully in educational settings. These

Nowadays, Facebook is one of the most
claims are supported by theories of learning including
popular social network sites among youth, and mainly
incidental learning, socially situated learning, and the
university students. It was first designed in 2004 by
social theory/ constructivism (Kabilan et.al. 2010).
Zukerberg for Harvard College/ US students, then
Facebook is recommended in education
spread quickly to be used in other institutions
(Peterović et.al. 2012). Later on, it expanded to the

especially in the field of foreign language teaching
and learning because of the interactive nature of
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language, and because it is beneficial for both learners

which would result in a lack of attention and

and teachers. For learners, the use of Facebook in

concentration, and thus, decreases their academic

learning allows for an easy and quick interaction,

performance and achievement. Attention is not the

collaboration, active participation, resource sharing,

only aspect facing risk, but also learners waste and

and increasing socio-experiential opportunities. As a

overuse time on Facebook which affects negatively

fosters

positive

their ability to finish their tasks on time. In other

relationships with both their colleagues and their

words, frequent users of Facebook would lack the

teachers, encourages knowledge transfer through

skill of time management which may cause cheating,

involving learners in various learning tasks, and helps

plagiarism, and procrastination, and hence, learners

them develop positive attitudes towards learning,

lose their motivation of learning.

result,

Facebook

besides

interpersonal

learners’

critical

Facebook was also criticized for the privacy

thinking (Peterović et.al. 2012). Furthermore, it

concerns and threats that it poses for its users, on the

represents a platform for authentic interaction and

one hand, and for encouraging negative attitudes as

communication that raises learners’ motivation, on

addiction and lying, on the other hand. McBride

the

with

(2009, p. 35) opposes this view stating that “If

opportunities to construct and practice a pedagogy

language learners become similarly involved with

that is based on learners’ interests, on the other hand.

SNS activities containing pedagogically useful FL

Teachers would use Facebook as a tool to evaluate

experiences, they might become more motivated and

their learners formatively; to change attitudes and

spend more time on the FL tasks”. Therefore, teachers

behaviours accepting learners as partners and

need to stress the usefulness of Facebook as an

allowing them to learn by themselves rather than

educational tool for their learners through clarifying

through

efficient

the objectives and the outcomes of the projects that

help

in

they are expected to be involved in using Facebook.

developing new skills and knowledge (Peterović et.al.

Consequently, learners will be able to “(1) increase

2012).

their competencies,

one

hand,

lecturing;

intelligence

and

provides

and

educational relationships

to
that

and

teachers

establish
would

(2) increase their self-

However, because the quick wide spread of

knowledge, (3) value life-long learning, (4) improve

Facebook is due to school and university students’

their life skills, and (5) develop self-confidence”

usage, some researchers (Debatin et.al. 2009;

(Kabilan et.al. 2010 p.07).

Kabilan et.al. 2010; Naizabekov, 2012) warn against

To sum up, although some researchers

its negative effects on learners’ performance.

(Kabilan et.al., 2010; McBride, 2009) argue for the

Multitasking is one of the problems related to the

usefulness of Facebook as an educational tool to

extensive use of Facebook. It refers to the learners’

increase

potential to carry out several tasks at the same time;

linguistic competence, and more particularly the

they write messages, search on the net, watch pictures

writing skill, others (Debatin et.al. 2009; Kabilan

and videos, and play game... at the same time.

et.al. 2010; Naizabekov, 2012) report that Facebook

Learners use Facebook while doing their homework

damages learners’ academic performance. The results
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differed from one context to the other, and

substitution,

expansion,

transformation

or

encouraged the investigation of the use of Facebook

contraction. The following stage is guided writing;

in the Algerian educational context.

learners are given the freedom to write using what

2. The Writing Skill

they have already acquired in terms of vocabulary and
grammar, but they use a model as a guide. The final

Writing is a system of rules that govern a
stage is composition; if learners were adequately
group of symbols and signs to be used as a tool of
trained in the previous stages, they would be able to
communication by individuals who know the
transmit their thoughts freely and easily in a
language in question (Hyland, 2003). It is defined by
Weigle (2002, p. 19) as “an act that takes place

paragraph or essay.

within a context that accomplishes a particular

2.1.

Writing Problems

purpose, and that is appropriately shaped for its

When writing in a foreign language, learners

intended audience”. In language learning and

face many problems that would debilitate their

teaching, writing is a productive skill that requires

performance, and may result in failure. These

learners to acquire vocabulary, grammar and syntax

problems can be divided into psychological,

to be able to write a paragraph, together with other

linguistic,

abilities to be able to revise it and to provide

Psychological problems lie in the absence of

appropriate feedback. In this respect, Hyland (2003

interaction and feedback as explained by Byrne

p. 27) explains that “while every act of writing is in a

(1988 p. 04) who states that learners “are required to

sense both personal and individual, it is also

write on [their] own, without the possibility of

interactional and social”. In other words, although the

interaction or the benefit of feedback”. He adds that

act of writing is individual, revision and corrective

learners face linguistic problems since they cannot

feedback need social interaction with others, be they

use facial expressions or body language in case of

teachers or peers.

lack of vocabulary. In other words, the helping

cognitive,

and

affective

problems.

Rivers (1968 cited in Harmer, 2005)

features used when speaking are not available when

manifests five main stages to develop the writing

writing; instead learners need to select the appropriate

skill. The first stage is copying/ transcription; it

structures and words to convey their messages.

involves an exact reproduction of words and phrases

Besides, learners face the problem of organizing ideas

which allows for learning the conventions of the code,

in a comprehensible manner which is classified as a

and developing “a basic mechanical competence”

cognitive problem.

(Harmer, 2005 p. 44). The second stage is

The affective factors that would debilitate the

reproduction; this stage involves writing what has

learners’ performance include motivation, anxiety,

been already read or heard without returning back to

attitudes and self-esteem. In other words, learners

original scripts. Recombination is the third stage; it

would give up writing if they felt not interested or

refers to the reproduction of previously heard or read

motivated. The reasons behind the loss of motivation

material with minor adaptation that may include

vary and can be due to the learners’ personality, the
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learning setting, the learning task, or the teacher’s

The process approach puts emphasis on the

behaviours (Slavin, 2003). They may experience a

process itself rather than on the final product, giving

high level of anxiety (i.e. debilitative not facilitative)

more attention to what teachers should do to help

that can be the result of either a lack of practice or a

learners accomplish the writing task successfully.

lack of sufficient background knowledge (Harmer,

Henceforth, teachers clarify for their learners the

2005). Consequently, these learners may develop

different steps of the process starting with the

negative attitudes towards writing and tend to skip the

selection of the topic that is based on the learners’

writing tasks. Last, self esteem is a personality trait

interest and experience, to the stage of prewriting that

that affects the learners’ achievement in a foreign

includes brainstorming, collecting data, etc., to

language in general, and writing in particular. It refers

composing, to revising, to editing and correcting, to

to the learners’ emotional evaluation and judgment of

evaluating and reviewing

the self, the way they write, and the final product they

approach aims to raise the learners’ awareness of the

come at. Learners who have a high self esteem are

different steps and strategies applied within the

viewed to be good writers in contrast to those with

process of writing, for that priority is given to the

low self esteem. However, the teacher in class would

learners’ interaction while accomplishing immediate

help learners to build self confidence (Fontana,

tasks.

1995).

(Hyland, 2003). This

The creative approach focuses on the writer
2.2.

Approaches to Teaching Writing

rather than the form; it requires learners to reflect on
their

own

experiences

spontaneously

without

Researchers in the field of language teaching/
worrying about grammar and spelling. The teachers’
learning described four main approaches for teaching

role lies in stimulating learners’ ideas through the use

writing; the product approach, the process approach,
of pre-writing tasks, and responding to their ideas
the creative approach and the cooperative approach.
rather than to form. Hyland (2003p. 10) manifests
They vary in their focus, the role of the teacher and

that “all writers have a similar innate creative

that of the learners.
potential and can learn to express themselves through
The product approach focuses on the result of
writing if their originality and spontaneity are allowed
the learning process in terms of well-produced

to flourish”.

composition. In other words, the mastery of grammar
The
and lexical systems gain paramount importance, and
the learners’ final performance is guided by various

cooperative

approach

provides

“opportunities for students to write as a part of the
community and use each other for support and

models. Therefore, copying and imitation are

guidance” (Kessler et.al., 2012 p. 92). In other

required. When scoring, teachers focus on the clarity,
words, during their collaborative writing of a joint
the originality and correctness of the final product.
product, learners learn from each other, share success
This approach is characterized by classroom writing,
and failure, promote motivation feelings, and provide
error analysis, and its focus on stylistics and on the
feedback for each other. The role of the teacher here
objective outcomes (Badger and White, 2000).
is a facilitator.
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Although these approaches differ in principles

Teacher-Student

conferencing is another

and the roles of teachers and learners, it is found that

feedback method that requires oral or face to face

teachers rarely follow just one particular orientation;

interaction in order to discuss the written products.

they instead mix more than one approach i.e. teachers

Hyland (2003 p. 192) explains that “the interactive

follow

different

nature of the conference gives teachers a chance to

approaches are combined to suit the classroom needs

respond to the diverse cultural, educational and

in an effective way (Hyland, 2003).

writing needs of their students, clarifying meaning

an

2.3.

eclectic

approach

where

Corrective Feedback

and resolving ambiguities”. He further manifested
that for these conferences to be successful, learners

Corrective feedback is the information that
need to have adequate interactive oral skills, and
learners receive as a reflection on their written
should be active participants who ask questions to
products, and that aims at improving their writing
clarify meaning, not passive recipients.
skill. Corrective feedback can be provided by the
3. The Study

teacher, the peers, or both.
One of the most common feedback methods is

Inspired by recent innovations in the field of

the teachers’ written commentary, the teachers’

language teaching and learning, the study aimed to

comments can be either responding or correcting. The

embody the learners’ social experience in class to

former emphasizes the ideas, content and the writing

improve their learning in general, and the writing skill

design, while the latter addresses different language

in particular. The learners’ social experience that the

aspects as grammar, Lexis, Syntax, etc.( Harmer,

study dealt with is their use of Social Media. In other

2005). However, learners may ignore the written

words, the study followed a blended learning

comments of the teacher.

approach and aimed to include learning/ writing tasks

Peer feedback is regarded as a valuable

within the use of social media to be a part of the

method because it encourages collaborative work

learners’ everyday life, and which would make them

among learners. Harmer (2005 p.116) posits that

regard the writing tasks as everyday behaviours,

“peer review is less authoritarian than teacher review

discussions with friends, and reflection on ideas. It is

and helps students to view both colleagues and

hypothesized that this method would help learners

teachers as collaborators rather than evaluators”.

overcome the writing problems they face in class;

Thus, learners would develop skills to critically

they would be more motivated, reduce their anxiety,

analyze their writing products. However, this method

interact and receive feedback, and enrich their

is criticized for peers’ inexperience to provide

vocabulary. Consequently, learners would perform

appropriate feedback and that goes beyond the level

better in class assignments and increase their self-

of the sentence, the fact that makes teachers’

esteem. To test this hypothesis, the following

guidance, support and patience compulsory (Hyland,

questions are asked to guide the design of the study:

2003).

-

Does the embodiment of learners’ use of

Social Media help them overcome writing problems?
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-

Does this method help learners write

learners

together

with

the

researcher/teacher

evaluated learners’ use of technology, the net and

better?
-

Does the practice of writing on the

different

interaction

tools

as

emails,

Facebook group result in improvements in class

videoconferencing, Skype, etc. The vast majority of

assignments?

‘Master One’ learners agreed that the most suitable

-

What are the learners’ attitudes and

reflections on the use of such method?
3.1.

Research Design

tool is Facebook because they are familiar with it;
they assumed that they can use it easily since it is part
of their everyday life. In this vein, O’Dowd (2007)

The present study followed a blended learning

argued that for an online language learning process to

approach which is defined as “leaning that combines

be successful, learners should perceive the activities /

online activity with more traditional periods of face-

tasks together with the communication tool (e.g.

to-face contact and classroom interaction” (O’Dowd,

email, chatrooms) as relevant to their learning

2007 p. 18), thus, the evaluation of participants

practices in class and habitual practices in society

should consider both. The online activity is a
telecollaborative project, in which learners interact

respectively. Therefore, a Facebook Group named
‘Critical Cultural Thinkers’ was created beforehand

with other users of English by the use of a Facebook

through which learners can comment and discuss

group. The study was carried out with ‘Master One’

different topics under the supervision of the their

students of English, at the department of English

teachers ( the researcher and the Brazilian teacher).

language and literature at the university of

The group was closed i.e. only the participants can

Mohammed Seddik Ben Yahia/ Jijel. These students

join it; they can use real or fake names provided that

interacted with a class of Brazilian EFL learners, and

they send inbox messages to their teacher to identify

a group of Algerian learners who gained a scholarship
to England to work on their PHD degree. It is an

themselves. The group feature gives the learners the
opportunity to discuss with each other without

action research since the researcher (teacher) is

accessing to each others’ profiles i.e. privacy is

involved in the study. The Algerian and the Brazilian

secured. Besides, the learners had the opportunity to

teachers designed the tasks and posted them weekly,

chat synchronously and asynchronously. The teacher

and interfered to provide explanations in case of

hold the belief that Facebook gave her the opportunity

misunderstandings or in case help was needed. The
learners were given a week to discuss a particular

to examine learners’ participations and any editing
that would take place in detail.
This project took place during the

topic before moving to another. They were
recommended not to use symbols, abbreviations and

academic year 2016-2017. It ran through more than

icons because their meanings vary from one culture

three months; from mid January to the end of April.

to another.

‘Master One’ learners were selected to be the

‘Facebook’ was selected to be the tool of

population of this research for they do not have the

interaction, after a class discussion through which

‘written Expression module’; they have just a module
labeled ‘Pratiques Communicationnels’ which aims
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at developing the communicative competencies.

structure, but in terms of communicative competence

However, the time allocated for this module is only a

i.e. whether it was disrespectful or obscene.

one hour and a half session per week , this fact led
learners at the beginning of the first semester to ask
the teacher for help concerning the writing skill; they

Second, the participants’ observation in class;
the

sessions

were

divided

to

cover

oral

communication (three sessions per month) and

perceived it as important because they needed to

written sessions (one session per month). The latter

develop their dissertations. Their number is 126

was devoted to ask the learners to write about a

students, organized in four groups.

particular topic that has a relation with the online

3.2.

Data Collection

discussion, and to provide feedback. The approach

Since it was the writing skill that is

followed in the feedback session was a mixture of

under examination, data were collected through the

peer feedback and the student-teacher conferences

use of qualitative research tools; participants’

where both the aspects of language and the ideas were

observation and

considered. While observing the participants in class,

focus groups are, therefore,

triangulated to reduce bias.

the researcher used note taking for oral discussions,
and used the participants’ portfolios to assess

a- Participants’ Observation: Participants
observation was divided into two. First, the
observation of participants’ interaction on Facebook;

learners’

progress

formatively.

The

portfolios

included learners’ test results, and task achievements
–especially written tasks-, together with their

it was done through the use of note taking where a
reflections and participations in the feedback sessions
grid is used to evaluate the frequency, the significance
of the learners’ participation, and the appropriateness

throughout the whole project.
b-The Focus Group: this method requires

of the language used. The frequency refers to the
extent to which learners were active participants in
the Facebook group because it cannot be assumed that
this method was beneficial for those who did not

asking a group of people to come together to discuss
a certain issue. For that, focus groups are called also
‘Discussion Groups’ or ‘Group Interviews’ (Dawson,

participate. The significance refers to the quality of

2002 p. 29). Focus groups are more useful when

learners’ participation i.e. whether they participated

triangulated with other traditional methods as

responding to others’ views or they just answered the

questionnaires and observation (Cohen, Manion and

question of the teacher giving one’s point of view

Morrison, 2005). The use of this method should be

ignoring other different views. Besides, the learners

guided by some issues;

may google the information, copy it and post it which
means that they did not spend any efforts, and the

-

should be more than one group.

language used does not reflect their own competence.
The appropriateness of language use was evaluated

How many focus groups to be used? There

-

What is the size of these focus groups?

They should not be too small or too large.

not just in terms of grammar, vocabulary, and

-

Participants should have knowledge or

experience in the required area.
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-

Participants should feel comfortable to talk

i.e. the facilitator should make the participants trust

additional ideas, but unfortunately the same ideas
were repeated.

him/her through ensuring that they will be heard and

To ensure making learners comfortable,

valued, and that they will experience no kind of

the teacher/ researcher worked to strengthen her

pressure either from the facilitator (to oblige them to

relationship with the learners from the beginning of

talk) or from the group members (Cohen et.al., 2005;

the year both in class and through Facebook

Darling and Scott, 2002).

friendship establishment. The discussions were hold

The main advantages of focus groups are
related to the impact of interaction on the participants.

on May, they lasted an hour for each group, and were
guided by the following questions:
-

In other words, they help each other overcome
inhibitions,

feel

comfortable

to

share

their

Do you find the idea of using Facebook as

a teaching tool interesting?

experiences, and remember issues that they might

-

How often did you participate? Why?

have forgotten especially if they are friends. Besides,

-

Did the Facebook group discussion help

they might ask each other questions which allow for

you to develop your writing skill?

the emergence of ideas and a wide range of responses

-

in one meeting and in a short time compared to one-

writing?

to-one

interview,

and

which

decreases

How did this method help in developing

3.3.

the

Analysis of the Results

interference and the impact of researcher bias.

The analysis of the learners’ participation in

Furthermore, focus groups help in gathering feedback

the Facebook group revealed that out of a population

from previous studies (Cohen et.al., 2005; Darling

of 126 learners, 122 students participated and their

and Scott, 2002; Dawson, 2002).

participation varied from ‘very often’ to ‘rare’. 57

The learners were divided into focus groups

learners participated frequently, i.e. they posted

based on the type of their online participation i.e.

paragraphs to describe and explain their opinions or

whether they frequently participated or not. However,

ideas related to the task in question, to respond to

because of the learners’ big number (126), the

others’ comments, and to provide feedback. 55

researcher opted for sampling, more particularly

learners showed a medium participation, and 10

‘purposive sampling’ (cf. Dawson, 2002). In other

learners rarely participated. Besides, 04 learners did

words, when the ‘saturation point’ is felt to be

not participate at all, they are girls who belong to very

reached and no new information is occurring, the

conservative families; their parents or brothers

researcher decides to stop listening to other focus

prevented them from using Social Media or having a

groups. In this study, the ‘saturation point’ was

Facebook account because they perceived it as

reached with the tenth focus group, but the researcher

damaging.

added two other focus groups that constituted of

Analyzing the language used by the learners in

learners with different participation rates, to seek

the Facebook group and comparing it to the language
they used in class assignments revealed that the

Revue des sciences sociales

150

Vol 15 N° 26 -2018

The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. Fouzia BENNACER and Salah KAOUACHE
learners who frequently participated (57 learners), in

posted their opinions answering the teacher’s

the online

significant

questions, without interacting with others or

improvement in their writing. This was neatly

reflecting on their writings. Besides, most of their

reflected in the marks they got at the final written

posted comments were taken from different websites.

task. These learners tended during the last month to

Therefore, it can be claimed that although they

modify their comments many times which is a sign of

participated, their participation cannot be considered

self-reflection and editing that takes place after

significant since they did not write their own

revising.

comments as they did not interact with others to learn

discussions,

showed

a

Considering the class written products of the

from the committed mistakes.

55 learners who did not participate frequently, and

The essays developed by the learners who

comparing them with their online writings, it can be

rarely participated and those who did not participate

reported that learners divided into those who showed

at all reflected a constant level. In other words, the

improvement in writing , and those who kept

same errors were repeated, and no improvements

repeating the same kind of errors with very little

were signaled. The results of the participants’

improvement. Nevertheless, it should be pointed that

observation are summarized in the table.

those who did not manifest any improvements just
Table. A summary of the participant observation results

Frequent Participation
With
No
improvement improvement
G1
G2
G3
G4
∑

Medium/Rare participation
No participation
With
No
With
No
improvement
improvement improvement improvement

T
O
T
A
l

81

00

81

05

00

00

48

00
80
00
55

00
00
00
00

00
88
80
41

04
04
01
80

00
00
00
00

00
08
08
04

33
01
01
801

In a nutshell, out of 126 EFL learners, 04

The analysis of data obtained from the focus

(3.17 %) did not participate and showed stable

groups revealed that the vast majority of learners

writing levels, while 122 learners participated in the

liked the idea of integrating Facebook in the

81.74%)

educational process; they found it interesting,

improved their writing through decreasing the errors

motivating and different from traditional boring

they committed, enriching their vocabulary, using

methods. They argued that it helped them to

better structures and grammar, together with self-

overcome the problem of shyness and anxiety,

reflection and correction. However, 19 learners

especially in the case of a large size class; they can

project.

103

(representing

learners

15.07%)

improvement, if any.

(representing

showed

very

little

equally express their opinions in the online group.
Some of them confessed that they had not thought at
the beginning that it would work but they changed

Revue des sciences sociales

151

Vol 15 N° 26 -2018

The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. Fouzia BENNACER and Salah KAOUACHE
their attitudes later on. Moreover, they liked the fact

were given the opportunity to learn from their own

of using Facebook for education because they did not

errors and those of others, to enrich their vocabulary

waste time and they did not need to report their tasks.

through reading others’ writings, to profit from the

However, some students found it unfair because not

feedback they provided for each other, to interact and

all learners had the net connection or Facebook

exchange ideas, and gave them time to revise, reflect

accounts, while two others explained that they had

and correct their errors. Moreover, other learners

never believed in the usefulness of Facebook for

claimed that this method increased their sense of

education.

competition. When they read others pieces of writing,

Describing their participation in the Facebook

they compared them with theirs and worked more to

group, some learners claimed that they frequently

be better and to produce scripts that resemble those of

participated because they found it interesting and

excellent learners. Besides, they argued that this

motivating, and because they learnt a lot from the

improvement in writing was reflected in their

tasks posted by the teachers and the responses of their

speaking; they liked to participate more in oral

mates. Other learners confessed that they were not

classes.

very active and the reasons can be summed up in these

3.4.

Discussion of Results

points:
After a close examination of the results, it can
-

The lack of net connection especially in the
be said that the integration of the Facebook

campus.
experience as an educational tool was beneficial in
-

The evaluation mark they would gain; they

developing the learners’ writing skill, provided that

participated only to get the mark not because they are
learners participated significantly, i.e. they should
interested in developing their skills.
avoid copying and pasting information from other
-

They had a lot of modules and studies that
sources, they should write academically avoiding

should be done; they did not have time.
symbols and abbreviation, they should be motivated
-

There are other social duties they needed
to learn and interact with others. Its positive effects

to cover (e.g. responsibilities for wives, fathers and

were reflected in learners’ enhanced writing,

working learners).
promoted

motivation,

interest

and

sense

of

However, they explained that even though
competition. Aided by class sessions of feedback to
they did not post frequently, they tended to read the
teachers’ and mates’ posts, check the language and

direct learners, the Facebook group gave them
opportunities to practice, interact, benefit and help

structures they use, and compare them with their own.
each other to learn more vocabulary, grammar,
Besides, those who had net connection problems used

structure… together with an exposition of different

to ask friends about the topic, think of it, and write
points of view and ideas that were expressed freely.
about it waiting for the net to post it.
Hence, it helped shy students when it gave all learners
Regarding the development of the writing
equal opportunities to participate.
skill, the vast majority of learners agreed that this
method enhanced their writing skill because they

Revue des sciences sociales

152

Vol 15 N° 26 -2018

The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. Fouzia BENNACER and Salah KAOUACHE
However, this method found some challenges

telecollaborative project was designed for the online

mainly the net connection in that not all learners had

interaction, and the creative and the product methods

a good net connection especially those in the campus;

were selected for teaching the writing skill. Feedback

they needed to go home or cyberspaces to check the

took the shape of peer- feedback and student-teacher

online activity and participate which affected

conferencing in class, and peer-feedback in online

negatively their participation frequency and skill

discussions. To collect data, participants’ observation

enhancement. Furthermore, although this method

and focus groups were used to get qualitative data.

increased learners’ motivation and decreased anxiety,

The analysis and the discussion of the results revealed

and helped in changing some negative attitudes

that the hypothesis that guided the study was

towards the use of Facebook for education, it can be

confirmed. However, issues of anxiety, motivation

declared that this issue has a cyclic nature. In other

and attitudes were found to have cyclic influence i.e.

words, learners with high debilitative anxiety, strong

this method would influence learners’ motivation

negative attitudes towards the use of Facebook, or

positively, and learners’ lack of motivation and

those

rare

deeply rooted negative attitudes would restrict the

participation, and if they did, it was just for getting

success of this method. Besides, the lack of net

the mark. In this vein, it can be argued that motivation

connection still represents a challenging factor that

problems related to the learning setting, the learning

would limit the application of such kind of teaching

tasks, and the teachers’ behaviours can be treated

in Algeria.

who

lack

motivation

showed

a

using this method, but those related to learners’
personality together with deeply rooted attitudes may
need other treatments.
All in all, it can be said that the hypothesis put
at the beginning of the study was confirmed. This
method helped learners to improve their writing skill
and to overcome some writing difficulties including
those related to the lack of interaction, feedback,
vocabulary and the organization of ideas. Besides, the
learners increased their motivation and interest which
resulted in reducing anxiety and increasing self
confidence.
Conclusion
The present study examined the integration of
the learners’ social experience of using Facebook to
promote ‘Master One’ learners’ writing skill. It
adapted a blended learning approach for teaching; a

Revue des sciences sociales

153

Vol 15 N° 26 -2018

The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. Fouzia BENNACER and Salah KAOUACHE
References
Badger, R. & White, G. (2000). A Process genre to teaching writing. ELT Journal. 52(2) pp 53- 60.
Belz, J.A. (2007). The development of intercultural communicative competence in telecollaborative
partnerships. In R. O’Dowd (ed.). Foreign language teachers. Multilingual Matters LTD. Clevedon. Buffalo.
Toronto.
Blossom,J.( 2009). Content nation: Surviving and thriving as Social Media changes our work, our lives,
and our future. Wiley Publishing Inc., Indiana Polis, Indiana.
Byrne, D. (1988). Teaching writing skills. London, Longman.
Ҫetinkaya,A.; Șahin, Ȍ.E.& Kirik,A.M. (2014). A Research on social and political use of Social Media in
Turkey. International Journal of Science, Culture and Sport (IntJSCS). December 2014: 2(4). Doi: 10.
14486/IJSCS 207.
Cohen, L.; Manion, L. & Morrison,K ( 2005). Research methods in education (5th ed.). Routledge Falmer,
Taylor & Francis Group. London and New York.
Darlington,Y. and Scott, D. (2002). Qualitative research in practice: Stories from the field. Allen & Unwin.
Australia.
Dawson, C. (2002). Practical research methods: A user-friendly guide to mastering research techniques
and methods. How To Books Ltd, United Kingdom.
Debatin,B.; Lovejoy,J.P.; Horn,A.K.& Hughes,B.N. ( 2009). Facebook and online privacy: Attitudes,
behaviors, and unintended consequences. Journal of Computer-Mediated Communication 15(2009) pp 83-108.
International Communication Association.
Fontana, D. (1995).Psychology for teachers. McMillan Press LTD.
Jin,S. (2015). Using Facebook to promote Korean EFL learners’ intercultural competence. Language
Learning & Technology, October 2015, 19(3) pp 38-51.
Harmer,J. (2005). How to teach writing. Pearson Education Limited.
Hyland,K.(2003). Second language writing. Cambridge University Press.
Kabilan,M.K.; Ahmed,N.; Abidin, M.J.Z.(2010). An online environment for learning of English in
institutions of higher education? Internet and Higher Education. Doi: 10.1016/J.iheduc.2010.07.003.
Kessler, G.; Bikowski,D & Boggs, J. (2012). Collaborative writing among second language learners in
academic web-based projects. Language learning & Technology 16(1) pp 91- 109.
Mayfield,A. (2008). What is Social Media? England Forrester Research Social Computing. iCrossing.
McBride,K. (2009). Social Networking Sites in foreign language classes: Opportunities for re-creation. In
L. Lomicka & G. Lord (eds). The next generation: Social Networking and online collaboration in foreign language
learning. (pp 35- 58). San Marcos,TX: Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO).
Naizabekov, S. (2012). Negative impact of Social Networking Sites on academic performance of students.
Retrieved March 15th , 2014 from www.Academia.edu
O’Dowd, R.(2007). Foreign language education and the rise of online communication: A review of
promises and realities. In R. O’Dowd (ed.). Foreign language teachers. Multilingual Matters LTD. Clevedon.
Buffalo. Toronto.
O’Dowd, R. (2013). The Competences of the telecollaborative teacher. The Language Learning Journal.
Doi: 10.1080/09571736.2013.853374.
Peterović,N., Peterović,D.; Jeremić,V.; Milenković,N.& Ćirović,M. (2012). Possible educational use of
Facebook in higher environmental education. In ICICTE 2012 Proceedings (pp 355- 362).
Slavin, R.E. (2003). Educational psychology: Theory and practice. Person Education,Inc.
Weigle, S.D. (2002). Assessing writing. Cambridge University Press.

Revue des sciences sociales

154

Vol 15 N° 26 -2018

References to the Cinderella fairy tale in Charlotte Brontë’s Jane Eyre and Assia Djebar’s
Femmes d’Alger dans Leur Appartement
Received date: 08-02-2018 Publication date: 08-05-2018
Belfar Boubaaya Naciera, University of Mohamed Lamine DEBAGHINE. Sétif 2
oumraheema@yahoo.com

الملخص
أ
أ
أ
تسعى المقاربات المتنوعة للدب بما توفره للقارئ وللنقد الدبي على حد سواء لسيما الدب المقارن إلى الكشف عن أاوجه التشابه
 وتروم هذه المقالة.والتقارب في الرؤى والخواطر لدى الك ّتاب في ظل الشتغال على جملة العناصر التقليدية المعتمدة في أاعمالهم السردية
 بالمقارنة مع (نساء الجزائر في الشقة) "لسيا،"مقاربة امتزاج عناصر القصة الخرافية بالعناصر الخيالية في رواية (جاين ار) " لشارلوت برونتي
أ
 ولعل المرجعية الساسية للعملين المذكورين تستند إلى القصة الخرافية.) جبار" وتحديدا القصة القصيرة المعنونة ب (ليلة حكاية فاطمة
أ
أ
 ثم ما الذي، والسؤال المطروح ماهي السباب و الهداف التي حدت بكلتا الكاتبتين إلى استدعاء هذه القصة التراثية وتوظيفها ؟،)(ساندريل
أ
أ
أ
 ومن الهمية بمكان تذكير القارئ في سياق النقد الدبي أان هذه.كان يجول بخاطر الكاتبتين أاثناء ك تابة العملين الدبيين موضوع الدراسة ؟
 وضمن حقبتين متباينتين للوقوف على التشابه والشتراك في ذات الحالت الموظفة،الدراسة التحليلية تعنى بعملين أادببين لبيئتين مختلفتين
.في كل العملين بالستناد إلى القصة الخرافية المذكورة سلفا
أ
أ
. التاثيرات، التربية،  تنوع اللغات، الدب المقارن، ساندريل، شارلوت برونتي،اسيا جبار:الكلمات المفتاحية
Abstract
In the variety of approaches that literature offers to the reader and to the literary critic, comparative literature
reveals parallels in how writers work out traditional literary elements that they blend in their narratives. This article
approaches instances of fairy tale elements that are blended with fictional elements in Charlotte Brontë’s novel
entitled Jane Eyre and in Assia Djebar’s Femmes d’Alger Dans Leur Appartment, more specifically the short story
entitled La Nuit du Récit de Fatima. The reference to the same fairy tale Cinderella questions the reasons and the
purposes for which both writers have used such a traditional story. What did the writers have in mind when writing
their works? It is pertinent to remind readers and literary critics that this analysis concerns two different countries
and two distinct epochs in a parallel use of shared instances from the same fairy tale.

Keywords: Assia Djebar, Charlotte Brontë, Cinderella, comparative literature, different languages,
education, influences.
Résumé
Dans la multitude des approches que la littérature offre au lecteur et au critique littéraire, la littérature
comparée révèle des parallèles dans la façon dont des écrivains utilisent des éléments littéraires traditionnels
qu’ils mélangent dans leurs narrations. Cet article propose des instances de conte de fées qui sont mélangées à
des éléments fictionnels dans le roman intitulé Jane Eyre de Charlotte Brontë et dans la nouvelle intitulée La Nuit
du Récit de Fatima dans Femmes d’Alger Dans Leur Appartement d’Assia Djebar. La référence au même conte
de Cendrillon questionne les raisons et les buts pour lesquels ces deux écrivaines ont utilisé une telle histoire
traditionnelle. Qu’avaient les écrivaines à l’esprit lors de l’écriture de leurs œuvres ? Il est pertinent de rappeler
au lecteur et aux critiques littéraires que cette analyse concerne deux pays différents et deux époques distinctes
dans une utilisation parallèle d’instances partagées provenant du même conte de fées.

Mots clés: Assia Djebar, Charlotte Brontë, Cendrillon, littérature comparée, différentes langues, éducation,
influences.
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Introducation:

allusion to the familiar fairy figure of Cinderella is

The precise and ambiguous definition of what

illustrative of what Weisstein refers to in terms of a

a novel is, what a short story is or what any other

literary genre that remains difficult to define. Both

genre is remains difficult to achieve in literature.

Charlotte Brontë and Assia Djebar integrate in their

Therefore, it is pertinent to consider the declaration of

narratives aspects that belong to another genre which

the literary critic Ulrich Weisstein. He states that ‘The

is the fairy tale.

student who considers literature from a comparative

For these writers, who produced narratives at

point of view will find that, like the notions of period,

different times and who used different languages in

current, and movement, the concept of genre offers an

their contribution to literature, the parallel reference

extremely fruitful field of investigation.’1 This is the

to the fairy tale of Cinderella raises the questioning of

case when narratives from different writers reveal

what has influenced the writers. The ambiguity in

parallels which are rich of possible explanations. This

precisely defining what has driven Charlotte Brontë

article considers the case of Charlotte Brontë in her

and Assia Djebar to integrate the same fairy tale is at

eponymous Jane Eyre when compared with Assia

the core of the problematic of this article.

Djebar’s Femmes d’Alger dans leur Appartement,

In terms of analyzing the influence of fairy

more precisely the short story entitled La Nuit du

tales in the works of Charlotte Brontë and those of

Récit de Fatima. Such a comparison reveals that both

Assia Djebar, there are no records of any analysis

writers have been influenced by fairy tales, especially

done so far. The only comparative study which

the one of Cinderella that they refer to in their

involves these two writers is entitled Patriarchal

narratives.

attitudes, A Comparative study of Assia Djebar and

According to Weisstein, a close observation

Charlotte Brontë. No comparative analysis has been

of what is displayed in literary texts is fruitful from a

attempted so far that deals with any Victorian writer

comparative point of view. Actually, it allows for the

and Assia Djebar or any other Algerian writer.

uprooting of parallel influences. Weinstein states that

In order to approach possible explanations for

‘At the same time, he [ the student of comparative

the parallel use of Cinderella by both writers, this

literature] must endeavor to operate descriptively

article uses two famous versions of the Cinderella tale

rather than prescriptively, for due to the relativity of

by the famous French writer Charles Perrault and by

all things historical a clear cut and unambiguous

the Grimm Brothers from Germany. A biographical

delimitation of genres is practically unattainable, so

theoretical approach in the first part of this analysis is

that no true atomic model of genealogy is likely ever

followed by a psychoanalytical one in the second part.

to

This

emerge.’2

Thus,

for

Charlotte

Brontë,

representative of a nineteenth century British novelist
who writes in English and for Assia Djebar,

enables

to

fully

explore

the

possible

explanations for Charlotte Brontë and Assia Djebar to
refer to that famous tale. The conclusion considers

representative of a twentieth and twenty first

other possible theoretical approaches of these two

centuries Algerian novelist who writes in French, the

works.
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It is relevant to mention that it is highly

noun ‘cinder’ to mean ashes. The brothers Grimm

dubious that an influence from one writer upon the

version of the tale informs the reader that ‘In the

other should be a possible explanation in the use of

evening when she [Cinderella] had worked till she

the same fairy figure of Cinderella. Actually, Assia

was weary she had no bed to go to, but had to sleep

Djebar and Charlotte Brontë belong to different

by the fireside in the ashes. And as on that account

epochs reflected in the nineteenth, twentieth and

she always looked dusty and dirty, they called her

twenty-first centuries. They also come from different

Cinderella.’4 Bruno Bettelheim, an Austrian-born

countries in terms of England, Algeria and France. In

American psychoanalyst, explains that ‘‘to live

addition, they use different languages to write that is

among the ashes' was an expression that applied

English, French and Arabic. What has influenced

symbolically to the one,( male or female), who held a

Charlotte Brontë and Assia Djebar to refer to

lower position in relation to one's brothers and sisters

traditional elements from the fairy tale Cinderella

’’5 In addition to the references to the ashes, what the

leads to the analysis of possibilities other than an

protagonist is wearing in terms of tugging at knots

influence of one writer upon the other.

and strings rather than mentioning clothes, is

In reading the works of Charlotte Brontë and

remindful of Cinderella whose clothes were

Assia Djebar, the reader and the critic are both

miserable ones due to the neglectful treatment by her

exposed to two worlds of imagination: the fantasy

step mother. Cinderella , in the Perrault’s version of

world of Cinderella within the imaginary one of each

the tale refers to her outfit in terms of ‘villains

writer’s fiction. In Jane Eyre which is her most

habits’6; the brothers Grimm version mentions that

famous novel, Charlotte Brontë clearly identifies the

the wicked stepmother and her two daughters ‘took

protagonist to the fairy character Cinderella. Just like

her[ Cinderella’s] pretty clothes away from her, put

the meaning of the name ‘Cinderella’ refers to the

an old grey bed-gown on her, and gave her wooden

ashes left in a fireplace, Jane Eyre, the protagonist of

shoes.’7 Norman Sherry, an English born American

the novel describes the sadness of her lonely state in

novelist, states that the parallel and the resemblances

the first person narrator:

are obvious as

I [then] sat with my doll on my knee, till the

Jane is a Cinderella figure to begin

fire got low, glancing round occasionally, to make

with, without the beauty of a Cinderella, but with all

sure that nothing worse than myself haunted the

the sympathy such a figure draws through being

shadowy room; and when the embers sank to dull red,

pushed aside, ill-treated and ignored. And her story,

I undressed hastily, tugging at knots and strings as I

with its gradual recognition of her virtues and

best might, and sought shelter from cold and darkness

strengths, is the romantic tale of Cinderella who

in my crib3.

marries her prince. … This basis in Romantic folk-

The allusion to the fairy character Cinderella
is obvious as the fire that extinguishes is remindful of

tale and the novel of seduction gives the story a great
deal of its fascination8.

the fairy character whose very name comes from the
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As for Rebecca West, in her literary criticism,

both writers has exposed them to literary dimensions

she mentions that regarding Charlotte Brontë, ‘It is

within which the fairy tale is a genre that has left some

true that the subject-matter of all her work is, under

prints. Cinderella is a figure that appears to belong to

one disguise or another, the Cinderella theme which

the educational and cultural backgrounds of both

is the stand-by of the sub-artist in fiction and the

writers. Charlotte Brontë had access to numerous

theatre, all the world over and in any age’9.To stress

works as her father encouraged his children to read.

the universality and timelessness of the theme is an

He would bring them newspapers and books to keep

element that is supported by the fact that Cinderella is

them busy and to enable them to widen their

present in the work of Assia Djebar, a writer who is

knowledge. Charlotte Brontë mentions, in her

representative of Algeria and who wrote in the

correspondence, the wide range of books she had

twentieth and twenty first centuries.

access to thanks to her friend Ellen Nussey who
leur

would send her all the books she had read11. The two

Appartement, Assia Djebar devises Arbia as a young

friends would also share their impressions about their

girl whose life is characteristic of Cinderella’s life. It

reading. The influences of imaginary tales regarding

is the character named Fatima, Arbia’s daughter, who

Charlotte Brontë are equally recognizable in The tales

relates the story of her mother with an allusion to

of Angria that she wrote and in which she created

Cinderella. Fatima tells her daughter: ‘Cinderella, my

warriors out of imagination. As for Assia Djebar, the

darling, Arbia did not know, like me before learning

French oriented education that she acquired in her

to read, that Cinderella existed in French stories ...’10.

youth and throughout her life is a direct consequence

The direct reference to the name is used to strengthen

of the colonization of Algeria by France. Two kinds

the analogy between the fictional character of Assia

of schools need to be mentioned regarding Algeria

Djebar and the fairy character of the tale. French

during colonization: schooling was done in French in

stories and the fact that one should be able to read to

modern schools created by the French. Arabic was not

access them is directly alluded to by the daughter of

part of the program and was learnt mainly at the local

Arbia. Knowledge of the fairy tale is presented as

mosques through the teaching of the Holy Koran. In

being partly the result of education that leads to an

addition, it is relevant to mention that Assia Djebar’s

eventual exposure to literary genres and more

father had been taught and trained in modern French

particularly to fairy tales. Such an instance is

schools in favor of the French language and culture

particularly true at the times when Charlotte Brontë

and that he was the first person to have exposed his

and Assia Djebar grew up with an education that

daughter to the French language and its culture as he

reflects a wide range of reading.

insisted on making his daughter join the classes he

In

Les

Femmes

d’Alger

dans

To consider the place that education holds in

taught. Assia Djebar was the only girl in her father’s

the allusion to the fairy tale, in the first place, it is

class composed of fifty three boys12. She excelled in

significant that a biographical theoretical approach of

French and ended up being the first Algerian and

the works of both novelists reveals that studying for

Muslim female student to have access to the ‘Ecole
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Normale Supérieure’ in Sevres13 in France in 1956.

as a possible source of knowledge of the tale, it is

The novels of the eminent writer reflect her contact

necessary to explore the content of this tale and its

with French literature. She mentions several writers

psychological impact. Cinderella as an imaginative

in her works and more particularly in her novel Nulle

fairy character is a girl who grows up to embody

Part Dans la Maison de Mon Père in which the

psychological dimensions of good versus evil. She

protagonist Fatima cries when she reads the

reflects the moral teaching of the victory of goodness

misfortunes of the protagonist of ‘Sans Famille14 that

over evil. In fact, ‘Cinderella, like all other fairy tales,

she mentions alongside the name of the author,

ends well.’17 Consequently, based on an instance of

Hector Malot15.

familiarity that knowledge of the tale of Cinderella

It is clear that for both Charlotte Brontë and

brings, optimism is provided, and the reader is

Assia Djebar, a biographical approach is revelatory of

comforted, an instance that cannot be neglected.

direct contact with literary works among which the

According to the mythical theoretical approach,

fairy tale of Cinderella must have left an impression

archetypal figures instruct the horizon of expectations

to be later used in the compositions of the narratives

that readers experience in a narrative. Thus, through

of the writers. The celebrity of the tale is

their reference to the famous character of Cinderella

acknowledged by the famous psychoanalyst Bruno

in their works, Charlotte Brontë and Assia Djebar

Bettelheim in his book entitled Psychanalyse des

integrate an aspect of familiarity and identification.

Contes de Fées in which he states that ‘in everyone's

Through

opinion, 'Cinderella' is the best-known, and probably

encountered experience, the reader is comforted that

most loved, fairy tale ’16 He justifies his declaration

goodness will be victorious over evil.

recognizable

patterns

of

previously

with the support of a reference to the Funk and

On a psychological level, when Charlotte

Wagnalls Dictionary of Folklore edited in New York

Brontë and Assia Djebar assimilate the main

in 1950 by Maria Leach as well as the work entitled

character of their narratives to the fairy figure of

‘Adult Reactions to Preferred Childhood Stories in

Cinderella, the instance enables an association with

Child Development written by Mary Collier and

the well-known pattern of the orphan who first leads

Eugene Gaier in Volume number 29, in 1959. Such

a miserable life and whose patience is later rewarded

fame for the tale is reinforced as it needed to be

by a better life. Both Jane Eyre and Arbia are

translated in many languages.

characters who are orphans in a parallel way to

In observing the requirements stated by

Cinderella. After a collapse due to bad treatment, Jane

Weisstein, the analysis of the productions of

Eyre explains to the doctor who has come to examine

Charlotte Brontë and Assia Djebar questions the

her that her parents both died. She tells Doctor Lloyd:

concerns and the reasons for which the character of

‘I have no father or mother, brothers or sisters.’18 She

Cinderella seems to impose its magnetism in the

suffers from not belonging to a family. In the short

works of these widely apart writers. Therefore, in

story of Assia Djebar,

addition to the educational background of the writers

that her father died and she repeats the word orphan,
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‘‘Itima, je suis l’itima!’’-‘‘Orpheline, je suis

their babies’23. The mothers constantly require to be

orpheline!’’19 in French and in Algerian Arabic.

served and Arbia who turns out to be ‘the servant of

In addition to the state of orphanage, the bad

her two sisters-in-law’24 complains to her powerless

treatments that all of Cinderella, Jane Eyre and Arbia

mother who witnesses the unfair treatment but cannot

undergo bring resemblance in their misery. Cinderella

interfere. The young girl is depicted as a powerless

in both Charles Perrault and The brothers Grimm

character as she is dependent on her brothers for her

versions reflects an exploited girl. Because her

living. The sisters-in-law do not hesitate to make her

mother died, Cinderella’s father remarries. The

pay back in an indirect way for the food and the

trouble comes from the stepmother20 who dislikes

shelter that she benefits from by living with her

Cinderella because she is beautiful and kind unlike

brothers.

her two daughters from a previous marriage. In Jane

From a psychological description, even

Eyre, the two step-sisters of Cinderella and her

though the state of the main character in the works of

wicked father’s wife are reflected in the Reed family.

Charlotte Brontë and Assia Djebar is presented as

In addition, Jane Eyre is ill-treated by her cousin

gloomy and depressing, there is hope for better times.

John. His two sisters, Georgiana and Eliza, do not

In the prospect that is allowed through the allusion to

defend the orphan who gets repeatedly hit and

Cinderella, final reward of a good marriage and a

accused of wrong doings she did not commit. Jane

happy life for the heroines is an expected result.

Eyre is also despised by the Reeds children because

In the fairy tale, Cinderella benefits from

they think and feel that Jane Eyre takes advantage of

magic happenings as her godmother interferes with

their well-being. Mrs. Reed does not like the girl

the bad treatment inflicted to the young woman.

either and eventually tells her: ‘I disliked you so

When the stepmother and her daughters go to attend

fixedly and thoroughly ever to lend a hand in lifting

the ball given by the king they know that ‘the king

you to prosperity’21. Mrs. Reed never sides with Jane

appointed a festival that was to last three days … in

Eyre but rather punishes her severely and gets rid of

order that his son might choose himself a bride’25.

her by sending her to an orphanage, making the young

Cinderella is denied attendance to the party by her

girl believe that she is going to an educational

wicked and envious relatives. She is left home with

institution.

more chores to perform. In Charles Perrault’s version,

Regarding Arbia, she is a victim of her

the fairy godmother uses magic touches to change the

condition. Her two sisters in law replace Cinderella’s

miserable clothes worn by Cinderella. Charles

step-sisters. In a parallel treatment, Arbia is exploited

Perrault narrates that : ‘Her godmother only touched

by the wives of her brothers who overload Arbia with

her with her wand, and at the same time her clothes

chores that are demanding and make Arbia tired and

were changed into gold and silver clothes, all adorned

depressed. The narrator gives the precision that Arbia

with jewels.’26. Cinderella can attend the ball given

‘ travaillait de l’aube au couchant très durement’22. In

by the prince who falls in love with her. In The

the mean time the two sisters in law ‘only had to rock

brothers Grimm version, it is a tree on the grave of
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her mother that provides magic happenings. When

understanding are equal to the transformation applied

Cinderella cries due to the harsh treatment she is

to Cinderella; Jane Eyre who is first a rebellious child

inflicted with, her tears water the tree that she has

seeking to be loved ends up being a fully grown up

planted for her mother and through magic words,

young lady who can face life with the power that love

birds make her get what she asks for. Cinderella says:

has taught her. What about the case of Arbia in

‘Shiver and quiver, little tree,

Femmes d’Alger dans Leur Appartement? Assia

Silver and gold throw down over me …..the

Djebar does not use the supernatural touch of the fairy

bird threw a gold and silver dress down to her and

tale either. Arbia, in her daily chores of filling buckets

slippers embroidered with silk and silver’27.

of water meets a young soldier back from the
battlefield after having been injured. When he sees

In the case of Jane Eyre for Charlotte Brontë
and that of Arbia, for Assia Djebar, the characters are
not in fairy tales. How can magic-like happenings
take place to enhance the plight of the young girls?
What are the devices that the novelists use in their
novels to make up for the godmother and magic
touches which are not a component of novels and
short stories?

Regarding the case of Jane Eyre, Charlotte
Brontë creates Miss Temple, a character who cares to
make orphans feel happy. One of the orphans
describes her by saying: ‘Miss Temple is full of
goodness, it pains her to be severe to any one…’28 In
the orphanage where Jane Eyre is first uncomfortable,
Miss Temple appears as a young woman who
understands and shares the misfortunes of the little
girl. By trusting Jane Eyre not to be a liar contrary to
what Mrs. Reed has entrusted Mr. Broklehurst, the
headmaster of the orphanage, to believe and to
declare for all the orphans not to befriend Jane Eyre,
Miss Temple brings support to the young girl. She
enables Jane Eyre to fully develop into a competent
teacher by proving how good and honest she is. Miss
Temple has got a different magic touch from
Cinderella’s godmother, yet her kindness and
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her, he decides to marry her. He benefits from enough
money given to him in recognition for his heroic deed
because he transported his unconscious superior from
the battlefield to safety. The hero of war becomes the
hero that Arbia looks forward to marrying. In
obedience and respect for the Algerian custom of
asking the protectors of Arbia for her hand, Toumi,
the young man, addresses Arbia’s two brothers and
proposes in a long-established and conventional
manner; but he is turned down. Arbia wants to marry
the young Toumi who devises a plan for the couple to
elope. The expectation of Arbia is to finally get rid
of the exploitation by her two sisters-in-law and live
happily. Assia Djebar makes the powerless mother of
Arbia trust her daughter. In Arbia’s talks to her
mother, approval for the elopement is granted by the
mother on condition that the two lovers legally marry
before they live together. Arbia’s mother does not
have a magic touch in the same way as Cinderella’s
godmother but she replaces that magic touch by
trusting her daughter’s honesty in following a legal
procedure in her elopement. The mother wants her
daughter to be happily married and by consenting to
the elopment, she enables her daughter to become
independent and to live contentedly with Toumi.
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Another decisive parallel for the characters of

hard life as a governess and as a teacher, unexpected

Jane Eyre, Arbia and Cinderella lies in the fact that in

inheritance from a rich uncle who made Jane Eyre his

the fairy tale, because Cinderella is a kind person, she

only heir makes the young woman rich. She shares

does not hold a grudge against her wicked step-

her money with her three cousins and marries her

sisters29. After Cinderella gets married to the prince,

former master Mr. Rochester. The two female cousins

she even provides each one of her step-sisters with a

are able to marry thanks to Jane Eyre’s kindness as

respectable young man; the half-sisters get happily

the money they get enables them to stop working for

married thanks to Cinderella. Forgiveness is present

a living and to become possible matches for well off

as a moral teaching. How is such an aspect paralleled

gentlemen. As for Saint John he can use his money on

in the works of Charlotte Brontë and Assia Djebar for

a missionary project he looked forward to by going to

Jane Eyre and Arbia not to feel resentment?

India. They all live happily hereafter and even when

In the case of Jane Eyre, after a long separation
from the Reed family with whom she was entrusted

Saint John dies, peace is present as he had wanted to
die as a missionary.

to live by her dying uncle, the heroine goes back to

Regarding Arbia and her angry brothers at the

visit them on a request from her dying aunt. Jane Eyre

elopement, the element of forgiveness is inserted after

explains to the old woman who is on her death bed

one of the brothers’ wife dies at childbirth. Arbia,

that she forgives her for the bad treatment that was

whose brothers have denied any visit, because of her

inflected to her person. Jane Eyre also forgives her

acts, end up changing their attitude. They seek help

cousins; she feels no bitterness for the wicked and

from her. Arbia has only one daughter and has not

selfish John Reed who died in a disgraceful way and

given birth to any other child despite her willingness

partly caused pain that his mother never recovered

to have a son. Arbia tells her brother: [D]es mois ont

from. Jane Eyre gently listens to Georgiana whose

passé, Ô mon frère! Aujourd’hui, c’est toi qui viens à

only goal is to marry comfortably after failing to

moi; je le vois et je t’en remercie.’30 The narrator

elope with a well off young man who deeply loved

adds that ‘…C’est ainsi … que Arbia, fut si heureuse

her; his family did not approve of their union and her

d’élever Ali, mon cousin, enfin, mon frère!’31 Arbia

sister sabotaged the plan. The two sisters do not talk

benefits her brother’s unfortunate circumstances, and

to one another.

Jane Eyre also approves of the

she agrees to take care of her brother’s son. The

youngest sister to become a nun as such is her desire.

family is re-united with regular visits from Arbia’s

She parts with them on good terms. No bitterness is

aging mother who can visit her daughter after having

left among them after the death of Mrs. Reed.

been separated from her in abidance to the required

In addition, Charlotte Brontë creates a

conventional attitude against a girl who elopes and

situation in which Jane Eyre finds that she has three

despite the secret blessing she gave her. No

other cousins, Saint John, Diana, and Mary to the

resentment is left among the family members.

happiness of all of them. After a difficult life in an

Ultimately, in La Nuit du Recit de Fatima in Femmes

orphanage that she first believed to be a school and a

d’Alger Dans Leur Appartement, a positive result is
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achieved just as it was overshadowed by the parallels

of the tale of Cinderella, those of Charlotte Brontë’s

with the fairy tale in which all is well that ends well.

novel and Assia Djebar’s short story. The male

The psychoanalyst Bruno Bettelheim explains

characters of Mr. Rochester in Jane Eyre and that of

that many tales start with a hero who is badly treated

Toumi in La Nuit du Récit de Fatima in Femmes

and who can overcome wickedness to be the

d’Alger Dans Leur Appartement could be paralleled

winner32. For Cinderella, Jane Eyre and Arbia, the

with the prince who marries Cinderella. Literary texts

pattern of ‘all is well that ends well’ is reminded of in

also provide readers with a bounty which is acquired

the tale, in the novel and in the short story. A mythical

through recognizable and familiar universal patterns.

element is introduced in the belief that unjust

On a moral level, benefit is acquired by sharing the

oppression and exploitation reflected in all the

experience of hardships of a character who can

characters eventually end in triumphant reward. What

pathetically hope for better times. On a real level,

is taught in the tale that has existed for centuries is

these stories seem to teach patience and forgiveness.

revealed to impact writers of different times and

Positive moral attributes are displayed in a victory

different countries. The biographical approach

over negative ones which fail to persist. Literature

intended in this article is closely linked to the

transmits universal ideas that are often conveyed

psychological explanation displayed in an attempt to

through parallel and shared patterns. The additional

trace back the origin of the influence of Cinderella in

identity pertaining to a specific culture and to a

the works of Charlotte Brontë and Assia Djebar. In

specific country can only make a work richer and

fact, the education of the writers has impacted them

more pleasant both for the reader and for the literary

with a positive and hopeful reproduction of hope and

critic.

values that have been held for a long time and that are
transmitted in tales.
Much more could be analyzed in terms of
archetypes and close parallels between the characters

In the end, what Weisstein states in terms of
observation in comparative literature can surely lead
to many more possibilities to approach more works
from different writers

.
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:الملخص
أ أ
 وإدارة الموارد البشرية،في السنوات الخيرة اخذ مفهوم الك فاءة المهنية نحو متزايد في مجال العمل والشغل بشكل عام
أ
 تطور مفهوم الك فاءة المهنية عبر السنوات. وقد ارتبط ظهوره وتطوره مع تطور الشكال الجديدة لتنظيم العمل،على وجه الخصوص
أ
 وتشجيع المزيد من التواصل والعمل الجماعي داخل المؤسسة وإضفاء المزيد من،الخيرة إلعطاء المزيد من المسؤولية للعمال
أ
أ
أ
 وهذه، فكل هذه التغييرات الزمت وجود صفات جديدة عند العمال. واك ثر حرية في اتخاذ القرار بشان اليات العمل،الستقاللية
أ
أ
 للتقييم وتحديد، للتوظيف، وقد ادخل استخدام هذا المصطلح معايير جديدة لختيار."الصفات اطلق عليها مصطلح " الك فاءات
أ
أ
أ
 ترجم من حيث المؤهالت التي يمتلكها الفراد والتي تعترف، فمنذ ظهور العمل الماجور،اجور اليد العاملة ومتطلبات العمل
أ
أ
أ
اجتماعيا والتي تعتمد في الساس على الدبلوم او الشهادة وعلى الرغم من ان المصطلح ل يزال واسع الستخدام في المؤسسات
أ
أ
. لكن مفهوم الك فاءة بدا يفرض نفسه،بمختلف انواعها
. المؤسسة، تنظيم العمل، تنمية الك فاءات، الك فاءة المهنية، التدريب المستمر:الكلمات المفتاحية
Résumé
Depuis quelques années, la notion de compétence apparait de plus en plus dans les discours portant sur
le travail et l’emploi en général, et dans la gestion des ressources humaines en particulier. La montée du
discours sur les compétences est corrélée avec l’évolution du travail et de son organisation, et précisément avec
l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail. En effet, les compétences sont apparues pour
accorder davantage de responsabilités aux travailleurs, de susciter plus de communication et du travail
d’équipe. La hiérarchie consentirait aux travailleurs plus d’autonomie, plus de liberté de décision concernant le
fonctionnement de processus de travail. Tous ces changements commanderaient de nouvelles qualités chez les
travailleurs, désignées par le vocable de « compétences ». L’usage de la notion de compétence a introduit de
nouvelles normes relatives à la sélection, l’embauche, l’évaluation et la rémunération de la main d’œuvre. Les
exigences requises par le travail sont, depuis l’avènement du salariat, traduites en termes de qualifications que
détiennent les individus et qui sont socialement reconnues, et notamment parce qu’ils sont sanctionnées par un
diplôme. Même si le terme de qualification est encore utilisé dans les entreprises, le terme de compétence tend
actuellement à s’imposer.

Mots clés : formation continu, compétence, développement des compétences, organisation du travail,
entreprise.

Abstract
In recent years, the notion of competence appeared increasingly in speeches on labor and employment in
general, and in the management of human resources in particular. The rise of discourse skills is correlated with
the evolution of work and organization, specifically with the emergence of new forms of work organization that
are supposed to break in whole or in part with Taylorism. Indeed, skills appeared to give more responsibility to
workers, to encourage more communication and teamwork. Hierarchy consent workers more autonomy, and
more freedom of decision regarding the operation of work processes. All these changes would order new
qualities in workers designated by the term skills. The use of the concept of competence has introduced new
standards for the selection, hiring, evaluation and remuneration of labor. The requirements of job are, since the
advent of wage labor, translated in terms of qualifications held by individuals who are socially recognized,
especially because they are sanctioned by a diploma. Although the term is still used in qualifying companies, the
term competence currently tends to impose

Keywords: Continuous training, skills, skills development, works organization, firm.
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Introduction

positionner sur le marché de l’emploi et de défendre

Le monde dans ses dimensions économiques,

leur employabilité, ils devaient pouvoir faire état de

sociales,

mais

aussi

culturelles

et

compétences adaptées au nouveau contexte du

psychosociologiques, ne cesse de se globaliser et de
se

complexifier.

L’évolution

rapide

travail.

de

I.

La problématique

l’environnement entraine l’émergence de nouveaux

Les entreprises s’orientent de plus en plus

besoins en termes de compétences. Au niveau

vers une recherche de qualité, de flexibilité et de

économique, sous la pression d’une consommation

polyvalence

de masse qui s’essouffle et d’un environnement

environnement professionnel désormais complexe et

concurrentiel en voie de mondialisation. Trois

instable, et la réponse en termes de technologie

tendances lourdes ont un impact sur le besoin en

avancée, n’est pas forcément la seule solution. La

compétence : la flexibilité amorcée dans le courant

compétence aujourd'hui, est un concept largement

des

variable

utilisé et qualifié de déterminant dans le monde de

d’ajustement incontournable pour répondre à la

l'entreprise (BESSON, D. HADDADJ, S. 1999).

volatilité croissante des consommateurs ; la qualité

Les discours sur le travail et l’emploi utilisent de

s’impose comme une dimension essentielle de la

plus en plus la notion de « compétence », bien que

performance et à certaine égards, de la survie des

cette notion est forte ancienne, qui date du temps des

organisations ; enfin, des activités nouvelles se

organisations

développent, fondées sur une forte valeur ajoutée

organisations qui ont indiqué les compétences de

intellectuelle

constante

leurs employés en terme de savoir faire, c'est-à-dire

d’innovation. L’environnement social évolue dans le

savoir exécuter une opération déterminée (LE

même temps de façon significative. Les courants

BOTERF, 2000),

années

cinquante

et

devient

une

une

exigence

de

la

main

d’œuvre,

tayloriennes,

et

ce

dans

sont

un

ces

idéologiques qui traversent la société revendiquent

La thèse de modèle de la compétence a été

une place plus grande pour l’individu. Enfin, la

introduite et développée par P. ZARIFIAN dés

technique

des

1988. L’émergence puis la domination de la notion

notamment,

de compétence s’accompagne d’enjeux sociaux

l’introduction de l’informatique dans la chaine de

majeurs, pointés par la plus part des sociologues du

production.

travail, la remise en cause des acquis sociaux

connait

développements

durant
majeurs

cette
avec,

période

La compétence aujourd'hui, est un concept

résultant

des

négociations

collectives ;

les

largement utilisé et qualifié de déterminant dans le

conventions collective sont de plus en plus se

monde de l'entreprise (BESSON, D. HADDADJ, S.

reformulent sur la base de la notion de compétence,

1999), et la variable humaine a pris une importance

ce qui permet de fonder des différences salariales sur

croissante dans le développement et la compétitivité

des

des entreprises. Dans les organisations actuelles, la

GILBERT, PIGEYRE, 2002, p50).

caractéristiques

individuelles

(AUBRET,

compétence et la performance du travailleur ne sont

En Algérie à partir de la moitié des années

plus une question simple. Ainsi la compétence est

80, la crise économique qui s’annonce révèle au

utilisée par les organisations et les entreprises

grand jour la fragilité structurelle de l’économie

comme un moyen d’atteindre leurs finalités. Et

algérienne et s’accompagne d’une multitude de

comme le souligne LE BOTERF (2000) pour se

crises tant sur les plans politiques que sociaux et
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L’une des conséquences a

culturels.

été

la

II.

libéralisation de l’économie et le désengagement de

Les hypothèses

1 : La formation continue contribue au

l’État comme premier employeur, l’insertion au

développement

et

l’acquisition

de

nouvelles

marché de travail, surtout s’agissant du secteur

compétences lorsque les ressources (humaines et

privé, doit répondre à une logique de profit et de

organisationnelles) sont disponibles dans la situation

rentabilité, ce qui change les critères d’accès, le

de formation.

diplôme ne peut servir de label, il doit recouvrir une

2 : L’organisation du travail détermine le

qualification précise. L’usage de la notion de

développement des compétences des salariés en

compétence a introduit

retours de leurs formations.

de nouvelles normes

relatives à la sélection, l’embauche, l’évaluation et la

III.

rémunération de la main d’œuvre.
Plusieurs

études

La démarche méthodologique
Pour le recueil des données, nous avons opté

des

sociologues

de

pour une approche quantitative que nous avons

l’occident ont identifié un certain nombre de facteurs

appliquée à travers la technique du questionnaire, les

interdépendants pouvant intervenir ou influencer le

informations qui nous ont servi à la construction des

développement des compétences (PASSUNI, 2010,

données ont été récoltées sur le terrain de

MAYER, 2010, BESSETTE, 2003, LACHANCE,

l’entreprise de NAFTAL.

1997). Les auteurs différencient deux types de

Le pré-test :

variable, individuelles et organisationnelles, pour les

Avant d’administrer les questionnaires aux

variables individuelles il y a l’âge, le sexe, le savoir

employés de l’entreprise NAFTAL qui ont bénéficié

faire, les qualifications ou encore l’étape de carrière,

de la formation, nous avons effectué un pré-test

...etc.

auprès de 4 personnes de l’entreprise de NAFTAL,

En

ce

qui

concerne

les

variables
les

(Chef service, chef section et deux cadre d’étude),

conditions de formation et les conditions de

qui nous a permis d’éviter les ambiguïtés dans les

pratique, elle constate également que les salariés se

questions et les mauvaises compréhensions.

organisationnels,

MEYER

(2010)

signale

trouvant dans un contexte de pratique où existe une

La population d’étude

culture de la collégialité, c’est-à-dire une certaine

Dans le cadre de notre recherche, la

communauté de pratique ou d’apprentissage, sont

population

plus enclins à l’apprentissage et au changement. Les

travailleurs de NAFTAL qui ont suivis et participer

discussions, les échanges, la collaboration, le soutien

au programme de formation continue dans cette

mutuel sont en effet des atouts de sécurité, de

entreprise.

reconnaissance et de validité.

de

référence

est

l’ensemble

des

Traitement et analyse des données

Notre étude vise à expliquer l’effet de la

Le traitement du questionnaire a été opéré à

formation continue sur le développement des

l’aide du logiciel SPSS. La première étape a été la

compétences des salariés de NAFTAL. Autrement

construction de la base de données, construite à

dit, est-ce que la formation continue répond aux

partir de la structure du questionnaire. Chaque

besoins des salariés concernant le développement de

question a été codée, selon le cas, comme une

leur compétence au travail ? Et est ce qu’il y a des

variable multiple, c’est à partir de cette base de

conditions

données que nous avons effectué les traitements qui

favorables

pour

cela

dans

cette

entreprise ?
IV.

nous ont permis de mener notre analyse.

Les caractéristiques de l’échantillon
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Tableau N°1 : l’identification des enquêtés

Le sexe
Féminin
Masculin

Effectifs

L’âge
Moins de 30 ans
- 40 ans90
- 50 ans40
Total
Ancienneté
professionnelle
Moins de 10ans
- 20 ans00
Plus de 20ans
Total
Niveau d'étude
Université
Collège
Lycée
Primaire
Total

Effectifs

44
34
39
3
89

,1%06
,7%34
,1%98
,0%011
Pourcentage
,3%44
,8%39
,7%34
,2%3
,0%011

la fonction
exercée
Chef de service
Chef de section
Cadre d'étude
Chimiste labo
Attaché de
direction
Gestionnaire
Responsable de
sécurité
industrielle
Pas de réponse
Total

Effectifs

Pourcentage

09
34
90
6
0

,0%04
,8%39
,3%99
,5%6
,1%0

4
0

,5%4
,1%0

4
98
89
6
99
94
89

Effectifs
09
39
99
89

Effectifs

Pourcentage
,3%4
,7%89
,0%011
Pourcentage
,5%6
,5%99
,1%99
,0%011
Pourcentage

Le tableau montre que la majorité des bénéficiaires de
la formation continue sont de sexe masculin 95,7%,
alors que 4,3% sont des femmes. L’explication de
cette différence se situe à deux niveaux, le premier
dans l’entreprise visitée, la main-d’œuvre est à
majorité

masculine,

les

femmes

représentent

seulement 16% de l’ensemble, et le deuxième, selon
l’interlocuteur (DRH) vue la spécificité et

la

sensibilité de produit (le stockage et la distribution des
produits pétroliers) l’entreprise fait recoure à l’emploi
des jeunes de sexe masculin.
Le tableau montre aussi que l’échantillon est
majoritairement formé par des individus âgés de 31ans
à 50 ans, 58,1% des répondants sont âgés de 41ans à

50 ans, alors que 35,5% ont de 31 à 40 ans,
finalement 6,5% sont âgés moins de 30 ans.
Pour leur ancienneté dans l’entreprise, on
remarque que la majorité des employés ont plus de 20
ans de travail, ils représentent 59,1%, et pour ceux qui
ont entre 11ans et 20 ans représente 24,7%, et 16,1%
pour les employés qui ont moins de 10 ans. Les
données de tableau explique la stabilité du personnel
au sein de cette entreprise, en fait, ce facteur est
essentiel pour la réussite de l’entreprise, puisque il

,8%01
,0%011

01
89

faut du temps aux salariés pour bien remplir une
fonction.

de

collègues, l’affrontement des nouvelles situations

l’expérience et de développer leur compétences au

permis aux salariés d’acquérir des connaissances et

travail, et on peut considérer les années de travail ou

des compétences qu’ils n’ont pas acquis avant ou

l’ancienneté au travail comme des situations de

pendant leur formation initiale.

Et

leur

permis

aussi

d’acquérir

formation continue, parce que le contacte avec les
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Pour le niveau d’étude des interrogés, le

dans une grande entreprise de service ou du secteur

principal constat qui se dégage du tableau, est que la

industriel à haut niveau technologique. Ce salarié a

majorité ont un niveau de scolarité très élevé, la plus

plus d’une chance sur deux d’avoir suivi une

part ont réussi des études universitaires 47,3%, ce

formation financée par son entreprise au cours de

qui explique qu’ils ont pu acquérir des compétences

l’année, alors la moyenne est plus proche d’une

en terme de savoirs théorique pendant leur cursus

chance sur quatre. (Cécile DETANG-DESSENDRE,

universitaire.

2008). C'est-à-dire que les salariés qui travaillent
dans une grande entreprise et qui occupent des

Et 50,5% des interrogés déclarent qui ont un

postes de responsabilité ont plus de chance de suivre

niveau d’études secondaire (des collégiens) 25,8%

des formations continues par rapport aux autres.

et postsecondaire (des lyciens) 24,7%, et seulement
deux personnes ou 2,2% des interrogés ont un

Les résultats de l’étude

V.

1.Le déroulement de la formation

niveau d’étude primaire. Malgré leur niveau bas, le
savoir-faire qu’ils ont acquis depuis leur recrutement

Le groupe a une tache essentielle à

leurs a permis de devenir en terme de pratique des

accomplir,

employés productifs. Le niveau d’étude a un effet

permet

également

de

mieux

comprendre leur milieu de travail, de formation, et

positif sur les chances de recevoir de la formation,

de mieux y répondre.

selon plusieurs chercheurs dans le domaine voient
que les travailleurs plus scolarisé recevraient plus de

Le tableau N°2 : Soutiens des collègues

formation.
Le

il

pendant la formation
tableau

montre

également

Soutiens des collègues
pendant la formation
Faible
Moyen
Elevé
Total

que

33,3% d’entre eux occupent un poste de cadre
d’études, 25,8% sont des chefs de section, 14,0%
des chefs de service, 6,5% des chimistes labo. Les
gestionnaires représentent quant à eux 7,5%, tandis

Effectifs Pourcentag
e
43
,2%54
93
,4%45
08
,4%02
34
,0%022

que les attachés de direction et responsables de

Concernant le soutien des collègues pendant

sécurité industrielle représentent 2,2%. Selon le

la formation, le tableau montre que 45,2% des

tableau, on constate que les employés qui reçoivent

employés conçoivent que le soutien de leurs

plus

de

collègues était faible. Les participants à la formation

responsabilité, les salariés n’ont pas tous les mêmes

sont des déférentes régions de pays ce qui empêche

chances d’accéder à la formation continue financée

au début la passation du courant et chaque personnes

par leur entreprise. Le salarié pour qui cette

s’intéresse à ses propres affaires, ce qui est exprimé

probabilité est la plus élevée n’est novice ni dans son

par les enquêtés.

la

formation occupe

des

fonctions

poste ni sur le marché du travail, et occupe un
Tandis que 34,4% signalent que leurs

emploi de cadre ou une profession intermédiaire

soutiens l’ont qualifié moyen. Pour eux, cela est dû
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en grande part aux difficultés de communication

Les méthodes de la formation

dans le groupe. Quand aux restes des employés,
Suite

20,4% jugent que le soutien était élevé et qu’ils ont

à

des

questions

concernant

les

méthodes de formation et leurs influences sur le

beaucoup mieux appris de leurs collègues.

développement des compétences, on a obtenu les
1.1.

Le rôle de formateur ;

résultats suivants :

Le formateur est une autre composante

Le tableau N°4 : la contribution des

essentielle de volet du programme de formation.

méthodes utilisées pendant la formation sur le
développement des compétences

Le tableau N°3 : Le soutien de formateur

Le soutien de formateur
Faible
Moyen
Elevé
Total

Les méthodes utilisées
soutiennent le
développement des
compétences
Beaucoup
Un peu
Pas du tout
Total

Effectifs Pourcentag
e
39
,9%02
39
,1%42
41
,0%54
34
,0%022

Selon les réponses des interrogés sur le

Effectifs Pourcentag
e
,1%99
,5%99
,5%6
,0%022

94
99
6
34

soutien de formateur, 26,9% voient que le soutien

58,1% des répondants affirment que les

était faible : pour eux, le formateur n’est pas le seul

méthodes employées au cours de la formation

facteur de réussite de formation. Ils estiment qu’ils

soutiennent le développement de leurs compétences

ont pu favoriser d’autres conditions, à savoir les

et affirment qu’elles sont adéquates avec leurs

ambitions des participants pour beaucoup, la

attentes et les objectifs tracés. Et les formateurs ont

formation est un moyen d’élargir ses connaissances

utilisé plusieurs méthodes pendant la formation et

soit en termes de savoir soit en termes de

cela était très bénéfique pour leur développement.

connaissances personnelles. 30,1% estiment que le

Alors que 35,5% des répondants trouvent

soutien était moyen, et que le formateur les a aidé à

que les méthodes employées n’étaient pas comme ils

acquérir des connaissances de bases afin de bien

ont aspiré, et que les formateurs n’ont pas pris en

accomplir leur travail du fait que les formateurs

considération

les

niveaux

et

les

capacités

43,0%

d’apprentissage des participants, ce qui diminue les

témoignent du grand soutien apporté par les

chances des employés de maitriser de nouvelles

formateurs ; ils ont beaucoup aidé les participants au

tâches et de prendre plus de responsabilités dans

programme à divers niveaux, notamment pour le

leurs travail, Finalement 6,5% des répondants voient

développement professionnel et / ou personnel, les

que les méthodes employées ne sont pas du tout

formateurs étaient à la hauteur des aspirations des

soutenables, et estiment qu’elles

participants.

adéquates avec les objectifs tracés. Il y avait de

étaient des experts dans le domaine.

ne sont pas

déférences entre former quelqu’un académiquement
et professionnellement, à savoir pour la formation
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professionnelle signifie minimiser aux maximum la

principalement au manque de moyens avec 35,2%,

théorie, ce qui n’est pas respecté de la part des

pour eux, le manque de support documentaire

formateurs.

(livres,

manuels,

rapports

…etc),

ainsi

que

Les difficultés de la formation

l’hébergement, les moyens de transport, influencent

Lorsqu’on aborde les difficultés rencontrées

négativement (sur) leurs progression. Ainsi 24,1%

pendant la formation, les réponses sont partagées : il

des interrogés soulignent que la difficulté le plus

en a ceux qui n’ont pas sentis de difficultés, 41,9%

souvent rencontrée pendant la formation c’est bien le

jugent que la formation s’est très bien passé, il n’y

manque de suivi par les formateurs, les participants

avait rien à signaler comme problème. Puisque, la

étant de niveaux différents, les gens plus avancés

formation

les

côtoient d’autres moins avancés (les débutants). Et

difficultés

que les formateurs ne prennent pas ça en

particulières, ni de pression quant à leur réussite. En

considération ce qui crie un méfais de la part de

général il y avait quelques questions ; quelquefois

certains participants. 24,1% des interrogés voient

des interventions supplémentaires de la part des

dans l’attitude négative des gens le reflet de

formateurs étaient nécessaires, mais c’est tout. De ce

l’influence délétère qui préside à formation des

fait, quelqu’un pouvait avoir de problèmes mais ne

personnes. (Sur la formation le climat de la

réclame pas. Tandis que, 58,1% des répondants

formation,). Les difficultés de communication (des

évoquent certaines difficultés, comme l’indique le

difficultés exprimées par les employés et qui

tableau en dessous ;

renvoient pour la plus part du temps au problème de

1.2.

participants

ne

comporte

n’ont

aucun

pas

ressenti

examen,
de

langue) représentent 11,1%. Les difficultés que
Le

tableau

N°5 :

La

répartition

de

rencontrent les participants pendant la formation,

l’échantillon selon les difficultés rencontrées

constituent des obstacles majeurs dans leur évolution

pendant la formation

Les difficultés
rencontrées pendant
la formation
Le manque de moyens
Le manque de suivi
L’attitude négative
des gens
Difficultés de
communication
Autre
Total

et donc sur la réussite de la formation.

Effectifs

Pourcentage
Questionner les participants sur la mise en

08
09
09

,2%99
,1%34
,1%34

6

,1%00

9
94

,5%9
,0%011

œuvre des connaissances théoriques préalablement
acquises pendant la formation, leur réponse était voir
le tableau ci-dessous.

Pour ceux qui rencontrent des difficultés
pendant la formation, le tableau n°05 montre que le
genre de difficultés rencontrées par les participants
au

cours

de

la

formation
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Le

tableau

l’échantillon

selon

N°6 :

la

répartition

la mise en

de

1.3.

Appréciation de la formation

œuvre des

Les participants au programme de formation

connaissances théoriques préalablement acquises

jettent des regards différents sur leur période

pendant la formation :

d’entrainement, et leur appréciation du parcours,

La disponibilité des
situations de pratique
pendant la formation
Non
Oui
Total

Effectifs
43
90
89

certains semblent avoir été bien encadrés, suivies,

Pourcenta
ge

appuyés, dirigés, et d’autre non. Lorsque nous avons
demandé aux participants s’ils étaient satisfaits de la

,2%49
,8%94
,0%011

formation suivie,

la majorité des répondants

affirment leur satisfaction, et qui leur permet de
mieux accomplir les responsabilités du poste,

54,8% des répondants font recours et

comme est illustré dans le tableau n°7.

utilisent pendant leur formation les connaissances
théoriques déjà acquises. C'est-à-dire des situations

Le tableau N°7 : appréciation de parcours

qui peuvent les appliquer et mettre en œuvre le

de la formation

contenu de la formation, à la fin de chaque atelier,

appréciation de parcours
de la formation
Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Ne sait pas
Total

les participants posent les problèmes rencontrés dans
leur district, et spécifiquement dans leur activité, et
avec les débats avec les spécialistes ils arrivent à
trouver des réponses, et ceci est considéré comme un
exercice de pratique, ce qui leur permis d’évoluer et

Effectifs
09
99
30
3
89

Pourcenta
ge
,1%06
,1%98
,6%33
,2%3
,0%011

d’enrichir leurs savoirs . Et 45,2% des interrogés
Cela varie entre ceux qui ont très satisfait

affirment que la formation suivie était dans sa

16,1%, et ceux qui répond qu’ils sont seulement

totalité théorique.

satisfait 59,1%. Cela est du à plusieurs raisons, la
Pour réaliser les objectifs de la formation, les

formation est toujours une occasion d’acquérir un

formateurs ne doivent pas se contenter seulement

savoir, de rencontrer des experts dans le terrain, des

d’un apport théorique, la pratique est de grande

formateurs de qualité et de rencontrer d’autres

importance, ce qui permet de bien maitriser les

personnes

savoirs initiés.

professionnels.

Cette situation crée chez les

participants un sentiment de malaise, parce qu’ils

qui

viennent

des

autres

secteurs

Alors que 22,6% des répondants sont

voient dans les formations continues une occasion de

insatisfaits de leurs formation, la formation n’étant

mise à niveau et de développement de leur

pour eux pas adéquate avec leurs domaines

compétence au travail, et le manque des exercices de

d’activité, et n’ayant pas répondu à leurs attentes. Le

pratique les empêchent de déterminer leurs points

fait qu’elle était très générale et théorique dans la

faibles pour pouvoir les corriger et bénéficier au

plupart des cas. Finalement 2,2% des répondants, ne

maximum de la formation.

savent pas s’ils sont satisfaits ou non, (ils n’ont en
effet pas précisé leurs positions).
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Pour

conclure,

selon

la

majorité

être

des

compétent

aujourd’hui

n’est

pas

répondants, la formation était une occasion de

automatiquement le cas demain, l’employé doit

réactualiser leur connaissance et d’acquérir de

réactualiser ses connaissances dans son travail, et les

nouvelles compétences qui seront utiles au travail,

compétences

75,2% des répondants déclarent être satisfaits de la

nécessitent de les consolider au travail par la

formation suivie, comme ils sentaient une forme de

pratique. Les personnes participant à des groupes de

progression à la fin de formation. Selon KRAIGER

travail inter-métiers ont le sentiment de « plus en

et al (1993), « le succès de la formation dépend non

savoir » sur l’entreprise, de mieux de saisir de ses

seulement des méthodes utilisée mais aussi du

process et processus de travail, de ses contraintes.

positionnement de l’apprentissage, son soutien, son

«Le fait de travailler en groupe amène à se poser

renforcement dans l’organisation, la motivation et

plus de questions. Les gens en plus se sentent plus

l’intérêt des formés ainsi que les mécanismes mis en

concernés et du coup ils font remonter les choses,

place pour assuré le transfert au travail des nouvelle

les informations, les problèmes, ils s’impliquent

connaissances

CATOR

plus», « Travailler en équipe est profitable au

(2006, p 30). Cela veut dire que l’aspect purement

développement des compétences, travailler ensemble

formel et technique de la formation est important, en

et pas côte à côte ». SOLVEIG, O. Mai (2003).

intégrant le sentiment et les appréciations des formés

Abordant les relations avec les collègues au travail,

pour donner plus de chance de réussite de

nous

l’opération

perçoivent de la reconnaissance de la part de leurs

de

acquises »

formation,

CARLEEN

ainsi

que

l’aspect

organisationnel, ce dernier point est l’élément

avons

acquises

demandé

pendant

aux

la

formation

participants,

s’ils

collègues. Les réponses étaient les suivantes :

central auquel nous nous intéresserons dans la partie
Le tableau N°8 : La reconnaissance auprès

suivant.

des collègues au travail

2.Les conditions organisationnelles
2.1.

La reconnaissance
Beaucoup
Un peu
Pas du tout
Ne sait pas
Total

La reconnaissance au travail

La compétence n’est pas innée comme
l’exprime ZARIFIAN, elle se développe, et un rôle
essentiel du management est d'accompagner ce
développement,

d'accompagner

la

montée

Effectifs
09
99
06
6
89

Pourcentage
,0%04
,4%63
,2%04
,5%6
,0%011

en

compétence. Il la définit ainsi : " La compétence est

Seulement 14,0% des répondants disent

le résultat d'une action qui se met en œuvre sous la

recevoir une bonne reconnaissance et trouvent de

forme d'une prise d'initiative, d'une prise de

soutien et d’encouragement de la part de leurs

responsabilité d'un individu dans une situation de

collègues au travail. Les bonnes relations et l’entente

travail donnée " P. ZARIFIAN (2001, p 65). La

entre les employés créent un climat favorable pour

compétence est un concept dynamique, c'est-à-dire

l’intégration dans le milieu du travail, ce qui facilite
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aussi le transfert et le partage des connaissances et le

leur travail et c’est leurs chefs qui vont les évaluer et

développement de la qualité d’esprit d’équipe. Cette

les reconnaitre.

qualité

implique

l’intention

de

travailler

en
Le soutien des supérieurs

coopération avec les autres au sein d’une équipe
plutôt que de travailler seul ou en compétition avec

Quant au rôle des responsables de l’entreprise

les autres membres du groupe. Elle se manifeste

NAFTAL, comme le montre le tableau en dessous

dans les comportements qui visent à renforcer la

les réponses des employés sont partagées ;

cohésion de l’équipe et à exploiter l’alliance des
Le

participants dans le travail en groupe, (partage de
l’information,

sollicite

encourage et

valorise

l’apport

de

les autres,

N°9

:

Le

soutien

et

l'encouragement de la part des responsables

chacun,

résout

tableau

après la formation

les

Le soutien des
responsables
Rarement
Parfois
Souvent
Total

conflits…).
Alors que 62,4% des répondants sentent peu
de reconnaissance de la part de leurs collègues au
travail. Ils jugent qu’ils les encouragent pas

Effectif

Pourcentage
,7%99
,1%44
,2%04
,0%011

96
40
06
89

beaucoup, et les relations de travail restent
Ceux qui répondent affirmativement (17,2%)
seulement dans le cadre de la hiérarchie, c'est-à-dire
perçoivent que leurs responsables sont souvent de

chef – subordonné, il y a peu de communication, et

leurs coté. Ces derniers essayent toujours de les

ce désintérêt donne l’impression que la formation au

motiver et de les encourager dans leur travail. Ce

sein de l’entreprise s’inscrit dans la routine, et que

soutien se manifeste par des visites, des paroles, des

tous le monde se bénéficiera d’elle, pour ces raisons
que

les

autres

employés

accordent

peu

questions posées sur l’évolution de la personne au

de
cours de la formation, ce qui explique que les

reconnaissance aux autres.
relations semblent très bonnes, et que ces derniers
(les

Ainsi 17,2% des répondants affirment vivre

responsables)

facilitent

les

canaux

de

un manque important de reconnaissance au travail,

communication entre les employés, ce qui crée aussi

et ils ne sentent jamais de la reconnaissance auprès

un climat de confiance entre supérieurs subordonnés.

de leurs collègues, et ils ne constatent ni de soutien

Les

ni

des

communication est l’un des savoir-faire les plus

la

importants à maîtriser par un cadre puisqu’elle

reconnaissance et d’encouragement ou pas, ou bien

permet de s’informer et d’informer les autres, de

leurs collègues ne montrent pas. Et qu’ils ne

donner son opinion et de répondre à l’opinion

ressentent pas un besoin de savoirs si y’a de la

d’autrui, de convaincre et persuader, d’animer et

reconnaissance ou pas, leur objectif es d’accomplir

motiver ses collaborateurs.

d’encouragement.

répondants

ne

savent

Les
pas
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Alors que 44,1% confirment que leurs

Alors que 62,4% n’ont pas eu la chance. Mais ils ont

responsables ne sont pas toujours inquiets d’eux, ils

bénéficié d’une promotion dans le poste, ce type de

invoquent parfois un manque de disponibilité de

promotion est caractérisé par un changement de

leurs supérieurs. Finalement 38,7% n’ont jamais

catégorie.

perçu de soutien, et rarement les jours ou ils (les
2.2.

responsable) cherchent à rassurer des conditions des
employés ou de savoirs leurs besoins au travail, ce

L’organisation de travail

Les effets de la formation ne dépendent pas

qui veut pas dire qu’il n’existe pas, mais plutôt qu’il

uniquement de l’acquisition des compétences par les

ne faisait pas sentir, peut être à cause d’un manque

employés qui faisant l’objet de la formation, mais de

de diffusion, de communication.

la façon dont l’entreprise est préparée à utiliser ces
nouvelles compétences. Le concept de compétence

L’évolution professionnelle d’une personne

ne prend toute sa valeur que dans une organisation

se traduit généralement par une promotion qui est

modifiée,

une récompense pour son professionnalisme, parce

une

organisation

prescriptive

est

difficilement compatible avec le développement des

que le passage d’un niveau à un autre suppose la

compétences ; elle freine l’autonomie du salarié,

reconnaissance d’une progression de la qualification

bloque son pouvoir de jugement sur l’action à

qui se traduit par la capacité à prendre en charge des

conduire.

activités plus complexes. La promotion dans
plusieurs cas derrière les demandes de formation

Nous avons demandé aux employés de

même si la majorité n’exprime pas ça dans leurs

NAFTAL de décrire la nature de l’organisation dans

discours.

leurs entreprises, les méthodes de travail et le degré
de l’autonomie laisser à eux après la formation.

Le tableau N°10 : le bénéfice d’une
promotion

Le Bénéfice d’une

Effectif

Les méthodes de travail :

Pourcentage

promotion
Oui
Non
Total

En ce qui a trait aux méthodes de travail dans

99
99

,6%94
,4%63

l’entreprise de NAFTAL, l’existence des deux

34

,0%022

modèles d’organisation est bien claire dans les
réponses des interrogés, une organisation dite

Dans notre cas, 37,6%

de ceux qui

taylorienne ou il ya une forte prescription des

participent aux programmes de formation ont

méthodes de travail, qui servent à prévenir les

bénéficié d’une promotion au sein de leur entreprise,

accidents de travail et les maladies professionnelles

ils ont passé de leur poste à un autre plus supérieur,

beaucoup, et une organisation dite moderne basé sur

cet avancement augmente chez eux le degré de

l’initiative et l’innovation.

motivation et essayent toujours de donner plus pour
défendre leur mérite et aussi d’évoluer davantage.
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Le tableau n°11 explicite la vision des

travail. Il s’agit d’un souci constant pour la qualité,

répondants sur les méthodes de travail pratiquées

par extension, d’un respect pour l’employeur et ses

dans leur entreprise ;

clients.

L’employé faisant preuve d’initiative est

toujours occupé à faire quelque chose d’utile,
Le tableau N°11 : Les méthodes de travail

autrement dit, on fait souvent valoir que l’initiative

après la formation dans l’entreprise

c’est de ne pas attendre de recevoir des directives
des superviseurs lorsque le poste survient un manque

Les méthodes de travail

Effectifs

Restent prescrites
Donnent la chance à l’initiative
et à l’innovation
Total

44

Pourcent
age
,7%93
,3%44

89

,0%011

48

de travail.
L’autonomie au travail

La compétence, telle que soutenue par le
discours dominant, renvoie essentiellement à des
comportements à adopter au travail (ZARIFIAN,

Nous pouvons remarquer dans le tableau au

2001, WITTORSKI, 2000).

dessus que les réponses sont partagées, 52,7% des

En outre, ces

répondants affirment que les méthodes de travail

comportements sont jugés importants pour obtenir

restent toujours prescrites et il n’y avait pas de

un

changement remarquable et qu’il est toujours

(BRISEBOIS, 2005 p 154). Delà nous pouvons

demandé d’exécuter les décisions prises et respecter

avancer qu’il y a un rapport direct entre la notion de

emploi,

s’y

maintenir

et

y

progresser.

compétence et celle d’autonomie, selon ZARIFIAN

les normes et les méthodes fixées. Le travail prescrit
est apparu dès les organisations tayloriennes, mais à

(2001),

partir

les

incontournable d’un déploiement de la compétence

forte

”. Au travail être compétent est une condition

de

certain

professionnels

niveau

n’acceptent

de
pas

formation
une

“l’autonomie

est

une

condition

Philippe PERRENOUD, (2000)

nécessaire pour se voir reconnu une forte autonomie,

souligne, « le travail qu’on leur confie ne peut être

mais aussi l’autonomie est indispensable pour le

dépendance.

développement des compétences de l’employé.

prescrit dans son détail ; si on les paie aussi bien,
c’est

justement

pour

inventer

des

solutions
Le tableau en dessous explicite le degré de

originales à des problèmes complexes, prendre et

l’autonomie

assumer en personne le risque de se tromper ».

que

ressentent

les

employés

de

NAFTAL en retour de leur formation ;
En revanche 47,3% déclarent avoir plus
d’initiative dans leur travail, et c’est un indicateur de
compétence comportemental. Ils affirment qu’après

Le tableau N°12 : La répartition de

la formation ils avaient plus de courage à faire des

l’échantillon selon le degré d’autonomie laissée

initiatives, l’initiative est considérée comme étant

aux formés

une attention à l’égard du bon fonctionnement de
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Le degré d’autonomie
Très suffisant

Effectifs Pourcentage
3
,2%3

Mais nul ne rêve d’avoir un patron, d’être dirigé,
contrôlé, évalué dans son travail. ". D’où le désir

Suffisant

46

,4%48

des " cols bleus " de devenir " cols blancs " et de ces

Insuffisant

43

,2%49

derniers

Ne sais pas

9

,2%9

Finalement 3,2% des répondants, ne donnent pas

Total

89

,0%011

l’importance à l’autonomie, nous pouvons dire qu’ils

de

grimper

dans

la

hiérarchie ».

ne cherchent pas d’avoir ni de savoir ce qui l’entour,
pour eux il suffit d’effectuer le travail confié, sans

Presque la moitié des répondants affirment

entrer dans les détails.

être autonome au travail et qu’ils s’occupent de leurs
taches sans y revenir à chaque foi leurs chefs

…………………………..

hiérarchiques, 51,6% des interrogés déclarent avoir
suffisamment d’autonomie pour effectuer les taches

Tout au long de cette étude, nous avons

de leur postes, et 2,2% assure que leur degré

cherché à expliquer le rapport entre la satisfaction de

d’autonomie est vraiment très suffisante. L’étendue

la formation suivie et le développement des

de

voire

compétences chez les employés participants à la

imposée par l’organisation du travail, dépend de la

formation. Nous avons exposé, premièrement le

confiance faite au salarié. Cette confiance dépend de

déroulement de la formation ensuite nous avons

nombreux facteurs, parmi lesquels les compétences

essayé de comprendre la réaction de milieu

qu’on lui prête et leurs corollaires : sang-froid,

(l’accueil des collègues et le soutien des supérieurs),

lucidité, sûreté du jugement, conscience de ses

et l’organisation de travail (les méthodes de travail

propres limites, appui sur l’expertise collective.

et le degré d’autonomie). Afin d’évaluer la relation

l’autonomie

ouvertement

reconnue,

entre la formation suivie par les employés de
Tandis que 45,2%, des répondants perçoivent
NAFTAL

que le degré d’autonomie est insuffisant, la plupart

et

le

développement

de

leurs

compétences.

souhaitent faire ce qu’ils font à leur manière, à leur
rythme, avec des outils et des matériaux qu’ils ont

Globalement les résultats de l’étude révèlent

choisis. Ils aimeraient, paradoxalement, qu’on " les

que l’accès à la formation continue est conçu comme

laisse travailler ". Comme les responsables, dans

étant un moyen privilégié pour les employés

leur majorité, ne l’entendent pas de cette oreille,

d’actualiser leurs connaissances au travail et de

l’autonomie n’est pas un état stable, mais un enjeu

confronter de nouvelles situations. Pour Franck

permanent du rapport de force entre chef et

LEONARD, (2008), « la formation continue est le

subordonné. C’est dans se sens que Philippe

fait de réactiver leur intérêt pour le métier ou de

PERRENOUD, (2000) avance ; « On peut se

trouver un nouvel élan professionnel en recherchant

résoudre à un emploi salarié par souci d’avoir un

de

responsabilités

».

Nous

avons

remarqué, bien que les buts des demandes de

emploi et un revenu, ou par peur des responsabilités

formation diffèrent d’un employé à un autre, mais

et des risques inhérents à une activité indépendante.
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elles restent toujours en relation avec leur activité, et

Selon KRAIGER et al (1993) in CARLEEN

ce qui influence positivement sur le développement

CATOR (2006, p 30), « le succès de la formation

de leurs compétences au travail.

dépend non seulement des méthodes utilisée mais
formation,

aussi du positionnement de l’apprentissage, son

précisément les formateurs et le groupe, les

soutien, son renforcement dans l’organisation, la

répondants informent que, pour le formateur était un

motivation et l’intérêt des formés ainsi que les

facteur très influent

dans le programme de

mécanismes mis en place pour assurer le transfert au

formation, les méthodes employées ont beaucoup

travail des nouvelle connaissances acquises ». Cela

aidé les participants, aussi le contenu pour la

veut dire que l’aspect purement formel et technique

majorité était en relation directe avec l’objectif de

de la formation est important, en intégrant le

formation. Par contre le groupe, il n’a pas été de

sentiment et les appréciations des formés pour

grande importance et il a une faible influence dans le

donner plus de chance de réussite à l’opération de

processus de leur développement, et cela revient au

formation, ainsi que l’aspect organisationnelle, ce

non homogénéité des membres de ce dernier parce

dernier point est l’élément central auquel nous nous

qu’ils n’étaient pas de même niveau.

abordé dans le deuxième élément.

Au

niveau

Quant

de

difficultés

de

les

Alors on peut dire que le développement des

répondants ont évoqué le manque de moyens, les

compétences ne se limite pas à la participation au

participants n’étaient pas bien pris en charge par

programme de formation mais les conditions

l’organisme d’accueil, ce malaise influence d’une

organisationnelles

part ou d’une autre sur le développement des

puisqu’elles

participants, le manque de suivi, les difficultés de

professionnelles et les apprentissages issus des

communication, ajouter à ça le manque de pratique,

formations

les formations à majorité étaient théorique. Carleen

influence le degré de maitrise de ces savoirs et donc

CATOR indique que « les cours constituent une

de maitriser des situations professionnelles.

méthode

aux

contexte

privilégié

déterminent

suivies.

ici

un

rôle

les

L’organisation

central
pratiques

du

travail

Au niveau des réactions de milieu ; les

dont

répondants affirment que la reconnaissance de leurs

l’application permettra d’aboutir à la performance…

collègues n’étaient pas à leurs souhaits, le climat de

toutefois, soulignons que les cours présentent

travail n’est pas très favorable pour l’application ou

certaines limites pour transmettre des notions sur le

l’échange des connaissances acquises, bien que

développement personnel et professionnel, d’autant

pendant leur formation ils ont pu développer l’esprit

plus que les résultats positifs de l’apprentissage

d’équipe parce qu’ils étaient dans l’obligation de

n’entraine pas automatiquement le transfert des

travailler comme des groupes. Dans ce cas on peut

acquis ». C’est-à-dire les cours ne peut pas

dire que cette variable n’a pas d’effet significatif sur

transmettre tous,

se

la consolidation des compétences acquise pendant

développent pas seulement par, de ce faits les

leur entrainement, il n’y avait pas de suite après leur

expériences de terrain, peut compléter l’écart laisser

retour. En ce qui a trait à l’influence des supérieurs

par les cours formels.

sur leur développement, les répondants sentent que

notamment

et

les

transmettre

jouent

les

connaissances,

pour

rencontrées

technique,

compétences

ne

l’engagement de la haute direction se traduit
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généralement par des gains salariaux, mais le soutien

en général, et dans la gestion des ressources

moral est souvent absent, seulement une minorités

humaines en particulier, cette notion traduit de

des répondants affirment l’existence d’appui de la

nouvelles normes de comportements auxquelles les

part de leurs responsables.

individus en emploi et les candidats à l’embauche,

Au niveau de l’organisation du travail, pour

voire l’ensemble des individus composant la

les répondants les méthodes de travail dans leurs

population active, doivent se conformer. Les

entreprise n’avait pas de grand changement, et on

changements dans le marché, les modifications de

générale leurs réponses se bascule entre la

l’organisation du travail et les nouvelles attentes de

prescription et l’initiative, concernant le degré de

compétences de la part des employés et des

l’autonomie des employés de NAFTAL, la moitié

employeurs ont pour effet et de faire émerger de

des répondants affirment d’avoir suffisamment

nouvelles

demandes

de

professionnalisation

d’autonomie dans leurs travail, comme il note

d’activités

et

de

développement

OUDET. S, Avril 2003,

compétences, R. WITTORSKI, (2000).

« La majorité des

donc

de

possibilités de développement des compétences sont

Concernant les conditions organisationnelles

laissées à l’initiative des employés et les relations

au sein de NAFTAL, nous avons constaté que

qu’ils entretiennent avec les membres des équipes de

l’environnement du travail ou les conditions de

travail auxquelles ils appartiennent. Et on notera que

pratique n’aident pas beaucoup les employés à

l’absence d’investissement individuel peut faire

consolider leurs compétences au travail, ils ne

décliner les plus belles situations d’apprentissage et

trouvent pas des conditions où ils peuvent pratiquer

de développement […], la nature et la qualité des

leurs savoir, on générale ils se trouvent dans des

apprentissages sont largement dépendants de la

situations routinière et fortement prescrite. Nous

manière dont l’employé comprend et exploite son

avons déduit l’indisponibilité d’un environnement

expérience, la rend signifiante, par autostructuration

favorable en vue de soutenir les employés afin de

ou sociostructuration, la prise de distance avec

développer et de transférer leurs savoirs dans le

l’expérience vécue ou à vivre est un passage obligé

contexte de travail.

pour apprendre en situation de travail ». Alors on
peut dire que le développement des compétences ne
se limite pas à la participation au programme de
formation mais les conditions organisationnelles «
jouent ici un rôle central puisqu’elles déterminent les
pratiques professionnelles et les apprentissages »
issue des formations suivies. L’organisation du
travail influence le degré de maitrise de ces savoirs
et donc de maitrise des situations professionnelle.
Conclusion
La notion de compétence au travail est un
terme actuellement en vogue, véhiculée dans les
discours dominants portant sur l’emploi et le travail

Revue des sciences sociales

180

Vol 15 N° 26 -2018

Le rôle de la formation continue dans le développement des compétences au travail Meriem HAMICHE et Fairouz ZERARKA
Références
Livres
AUBRET, J. GILBERT, P. PIGEYRE, F. (2002) .Management des compétences. Réalisation,
Concepts, Analyses. Paris, Edition Dunod.
BESSON, D. HADDADJ, S. (1999). Développer ou recruter les compétences, les stratégies américaines
de gestion des compétences, Paris, édition Harmattan.
LE BOTERF, G. (2000). Construire les compétences individuelles et collectives, Paris 3eme édition
Organisation
LEVY-LEBOYER, C. (1996). La gestion des compétences, édition Organisation, Paris.
PASSUNI, P., (Mars, 2010). Participation des immigrants à la formation liée à un emploi au Canada,
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de maîtrise (M.Sc.) en
relations industrielles.
PEMARTIN, D. (1999). Gérer par les compétences, ou comment réussir autrement, Paris, édition
management.
PENSO-LATOUCHE, A (2000). Savoir-être : compétence ou illusion?, Paris, Éditions Liaisons.
POTOCKI MALICET, D. (1997). Éléments de sociologie du travail et de l’organisation, éd.
Economica.
ZARIFIAN, P. (2005). Compétences et stratégies d'entreprise, éditions Liaisons.
ZARIFIAN, P. (2001). Le modèle de la compétence, Paris, Édition Liaisons.

Articles
DETANG-DESSENDRE, C. (2008) « Accès à la formation continue en entreprise et caractéristiques
des marchés locaux du travail », article consulté en Janvier 2011.
LEONARD Franck, « Pratiques de formes, pratiques de formation », Recherches & éducations, n°6 |
2004 , [En ligne], mis en ligne le 15 octobre 2008. URL : http://rechercheseducations.revues.org/index326.html.
Consulté le 11 mai 2011.
OUDET, S. (2003), « Organisation du travail et développement des compétences », Plan Final ISPEF,
Université Lyon 2.
PERRENOUD, P. (2000) « L’autonomie au travail : déviance déloyale, initiative vertueuse ou nouvelle
norme ? ». Cahiers pédagogiques n° 384.
SOLVEIG, O., (Avril 2003), « Organisation du travail et développement des compétences », ISPEF
Université Lyon 2. Article consulté en septembre 2011.
WITTORSKI, R. (2000). Formation-travail : les voies du développement des compétences, Manuscrit
auteur, publié dans « humanisme et entreprise n° 241 ».

Mémoires et thèses
BESSETTE, M-È., (juin 2003), les facteurs explicatifs de l’intention de l’implication des employeurs du
secteur résidentiel de la construction dans la formation continue de leurs travailleurs, mémoire présenté à la
faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade maitre es sciences (M.sc) en relations industrielles,
université Montréal.
BRISEBOIS, A- R, (2005). La compétence au travail : Discours et pratiques à l’égard d’un nouveau
critère de jugement du travail et des travailleurs. Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de
l’obtention du grade de maître ès science (M.Sc.) en sociologie.
CATOR, C. (Octobre 2006). Etudes des effets d’un programme de formation sur la perception de la
performance des nouveaux inspecteurs de la CSST, mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue
de l’obtention du grade maitre es sciences (M.sc) en relations industrielles, université Montréal.
LACHANCE, S., (Décembre 1997), formation en entreprise et accès à l’égalité, la situation des femmes,
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de maîtrise (M.Sc.) en
relations industrielles
MEYER, F. (Mai 2010), Effets d’un dispositif de formation exploitant des vidéos d’exemples de
pratiques sur le développement d’une compétence professionnelle chez des enseignants du primaire. Thèse
présentée à la Faculté des études supérieures, université de Montréal en vue de l’obtention du grade de
Philosophiæ Doctor en sciences de l’éducation.
TOUATI, O., (Décembre, 2007), « Rapport au travail et dynamique de transformation du métier
d’ingénieur dans le contexte algérien : le cas de l’entreprise Sonatrach », Thèse de doctorat présentée à la
Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal en vue de l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor
(Ph.D) en sociologie et à L’École des Hautes Études en Sciences Sociales en vue d’obtention du grade
Philosophiæ Doctor (Ph.D) en sociologie.

Revue des sciences sociales

181

Vol 15 N° 26 -2018

