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مفتاحية؛،املقال لمات ب ص امل بع  و

ن .3 ب ما املقال اوح ي الكتابة) 18(و) 12(أن بأصول ابھ أ ام ال مع صفحة

ية واملن العلمية للقواعد مة مح املعرفية املادة ون ت أن وع ا، عل املتعارف العلمية

 :التالية

الورقة  ٔ.   الصفحة)16/24(م وامش و ات؛2.5، ا ّل  سم

ن14بنط  .ب  نطTraditional Arabicامل و امش 11، باللغة. ال الكتابة وعند

بنط ستعمل ة يَّ ن13جن نطTimes New Romanامل و ش؛11، م  ال

التا  .ج  التوثيق حسب الصفحة، أسفل وا ا  :ُتوضع

املحقق:الكتب - اسم الكتاب، عنوان املؤلف، جم/اسم امل وجد(اسم دار)إن ،

الصفحة؛ الطبعة، خ تار الطبعة، رقم شر، ال ان م شر،  ال

ات - والدور ان:املجالت م العدد، املجلة، اسم املقال، عنوان املقال، صاحب

الصفحة؛ شر، ال خ تار شر،  ال

-  
ً
أبجديا

ً
با ترت املقال آخر الببليوغرافيا قائمة   . ترتب

الّتصرف .4 حّق يتماللمجلـة ما مع غّي أو عديل، من شر، لل املقدمة املادة

املجلة؛ أصول املعتمد سق
ّ
 وال

شر، .5 لل ا صالحي مدى ر لتقر السّرِي حكيـم التَّ إ الدراسات وسائر البحوث تخضـع

ن م ِ
ّ

للُمحك ي ا ال بالرأي ا ا أ بلغ  .وُ
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العدد   :لمة

املقاالت من متنوعة باقة بإصدار السادس ا عدد عاد أ مجلة ر تحر يئة شرف ت

يح ت ح الثالث، اللغات و ي، سا و جتما البحث ميادين مختلف والبحوث

والتعرف التواصل انية إم تحملھللقارئ بما توجساتأك من البحثية وراق تلك

ة، انفكر الر بات والذي اليومي، عن تنقطع اد ت ال ساؤالت و ميدانية شغاالت وا

مختلف ا صفحا ثنايا ن ب املجلة ترصد كما تخصصاتھ، اختالف ع للباحث ك

املوسم خالل البحثية فرقھ أو املخ ا عقد ال والدولية الوطنية وامللتقيات الندوات

ام حيث2018-2017ا شطةتصّصِ خ، تلك اليات إش طلبةلعض ن و ت

الفرصة م إتاح عن ،
ً
فضال ، واملعر البيداغو انب ا السيما شرالدكتوراه، ل

م حو و م   .أعمال

ح تق ذلك، للقارئلجاملألجل علميةة اجتماعية،مادة فلسفية، مواضيع خصبة

جمالية نفسية، ال.. سياسية، يئة نحن ، عدُّ ادة،و ا لألقالم فضاًء املجلة ر تحر

القارئ  شغل بما اشتغلت ال واملتخصصة ة و   . املو

اختالف ع ن الباحث افة ندعو السابقة، عداد غرار وع العدد، ذا نا إنَّ

 
ً
واستفادة

ً
قراءة ،

ً
حضورا العل املكسب ذا ن تثم ام لإلس م بح   .ميادين

  
ر  التحر يئة  عن
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ّ ّ ا ءً   ّ ّ ّ ا ِّ َ ُ ا َ ْ  ا

  ّ ّ ّ وا ّ ا اءة  ا   

  2د الحسين الّزاوي. أ: ، إشراف1أمين مصرّني

 طالب دكتوراه يف ختّصص فلسفة الفن وأستاذ جامعّي يف املدرسة العليا لألساتذة.1
  2ة وهرانكلية العلوم االجتماعية، جامع.2

********************* 

رسال خ القبول                                   10/05/2018:  تار خ شر                                   06/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

مالّية ا ة الّتجر عن ديث ا ضمن ّ شكي
ّ
ال ّ الف العمل عن

ُ
ديث ا نيندرُج ح سانّية،

ٍة مقار من تنطلُق شكيلّية، فنّية لوحة ياة ا يص ت تحاوُل ن ح أو الوجود، تقول أن تحاول

تصّور من تنطلق ٍة ضوّ فنّية ة مقار من أو ثالث، موقٍع من
ً
ممارسة الفنّية املمارسة ترى أفالطونّية

ا ع مقّدٌم ّ الف فإذا ّي، فالطو الّتصّور اةيقلُب محا تتجاوُز عملّية الفنّية العملّية وإذا ،ِ
ّ ما

ا باعتبار بيعة
ّ
الط بھ تتجاوز سنًدا ّ الف لق ا وم مف ّ ب ت

ّ
ال الفنّية العملّية تلك إ ّي، املر العمل

نقل يتجاوز اة للمحا جديد وٍم مف إعطاء يحاوُل ن ح للفّن
ً
أصال ّ الف بداع إ مال، ل

ً
أصال

تتجاوزا ن ح أو صل، الّصورة من أبدع
ُ
الّصورة فإذا حساسات، نقل إ الّصامت، ّي املر لعالم

داخل بداع ات
ّ

الذ انات إم إ املوضوع صرامة من الفّناُن نفلُت و ات،
ّ

الذ إ املوضوع العملّية

مرئّية صورة املوضوُع غيب ن ح أو نطباعّية، مع ا وخارَج نّية،الّصورة ذ
ً
صورة حُضَر و ،

ً
َدة َ ُمشا

موضوٍع دون فّنيا أثًرا ُّ ّ الف أو ّ ما ا عطى
ُ
امل ستحيُل إذ دّية الّتجر كما

ً
أصال يحضُر س ل أو

وم مف ضمن فنّية،
ً
لوحة

َ
ينكشف أّنھ أو والّتناسُق، وُن

ّ
الل و

ً
وخاتمة بدًء ا موضوع إذ سابق،

حتجاب" يدغر" و ف
ّ

  .للّتكش

املفتاحية لمات ؛ لالعم ستطيقا؛ : ال دي الفن ؛نطباعية الف   الفنان ؛التجر

Abstract : 

Speaking of fine artwork falls into talking about aesthetic experience of humanity, while 

trying to say, or when trying to Summarize of life in painting canvases, grounded in Platonic 

                                                             
  ر جلزا لتحّوالت الفكریة والسیاسیة  ٔبعاد القميیة    2امعة وهران -عضو مبخترب ا
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approach see professional practice exercise from a third site, or of an artistic Renaissance 

approach . proceed from perception turns Platonic conception, if submitted on the aesthetic, 

technical and artistic process if the process beyond the simulation work. To the artistic 

process that adopts the concept of artistic creation support beyond its nature as originally for 

beauty to artistic originally While art is trying to give a new concept of simulation beyond 

transfer of silent Visual world, to transfer sensations, if the image created from the image. Or 

when you exceed the operation subject to the self, and the manner of the artist subject to 

particular potential in innovation within and outside the image. With Impressionism, while 

Miss subject visually see, fixe, or not even attend As abstract as given in aesthetic or artistic 

ends without a previous theme artistic impact, starting and ending color and harmony, , outs 

the Panel, within the concept of ' Heidegger ' To unfold and invisibility.  

 Key Words : The aesthetic, The artwork, The Impressionism , The abstract art, The artist 

  : ديباجة

الو       ذه إّن البداية و ِلنُقل فلسفّي، شقٌّ شّقان ا ل قاِت آخرر ذلكشّق لھ
ّ
يمث

ساس
َ

  ّ ّ ي و ،الف تأط ديث ا غدو ثّمة ٌّ البدايةامن اية،انفتا ّ وال الوسط

الفلسفةو  أّن للفّن، الفلسفّية املساءلة خ تار املعلوم ذيمن
ّ
ال الكب طار انت

منعطفاتِ  خالل سم ن؛تر الفّنان الُت
ّ
وتمث الفّن، صور الفّنھ إّن الّنّصانقدبل ذلك

قِ  من شرعنة تظر ي ذي
ّ
بِل بَ ال

ٌ
ِعالقة بذلك شأت ف الفالفلسفة، باعتبارهن يلسوف

و  الفّنانمشرعًنا، بالن ذن تظر ي مصّوًرا شيعوعيُ شُّ باعتباره   . ل

و   درْسنا رلقد
ّ

أخ قد أفالطون أّن ي اليونا الّسياق الفنّية املسألة ع عرّج نحن

سكب ُ أن فوجب كُملوا ذين
ّ
ال أولئك أو لّيات، ال ون يدر ال ذين

ّ
ال أولئك سواًء ن الفّنان

العطر ع م املدينةو رؤوس من خرجوا الفّن. ُ أّن أفالطون رأى ـلقد سبق مّمن ه كغ ـ

،
ٌ
اة الثة،محا

ّ
الث املرتبة اة محا ا ّ أ أثرو غ إ يف مرئيا ا

ً
عامل الفّن صار ثّم من

 ّ بالّنق. ف الفّن ع ُم فحكم إ س دام ما صورةص إ
ّ
إال سِلم

ُ
ال صورة اة حا

منقوصة ة   . مشّو

أصلھو   ل
ّ
يمث ال حضوًرا الفّن صار ذا خالل طوًعا؛من ال ا ً يدرُكفالفنّ . كر س ل ان

و  ّ ّ الف عملھ يدغرّي أصل ال بالّتعب حقيقتھ ّو .ال ّ الف ثر ون ي أن يب ال وو من

صارمة ة بصرّ اة محا شد سصورةٍ مجّردَ ؛ي ْ اتقبِ ل أصل ع   . ض
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عيدو  الفّن،غ أخلقة إ ص
ُ
خل ن ح للفّن أرسطو أساء ذا اجيدياو عن

ّ
ال اختصر

ان لقد ، الّتط إ
ً

مفضية ا اجيدياو )أرسطوأي(و
ّ
ال جعل يحاول فّنا1و

ءُ  املجتمع مغّيًباإ الفنّية ليحُضرَ ملسألة ان ما فالفّن ا، غاي يل س ا تفاصيل

ف أثًرا الفنّية،باعتباره
َ
ية الب ست ل اضرة ا فاملقولة أخالقيا، نّصا باعتباره بل نيا،

،و  ّ خال الّسياق ا ّ  و لك
ٌ
إساءة إساءتان، الفّن ع التقت ثّمة ُل من

ّ
تتمث البالقّوِة

صل،  و إدراك
ٌ
القولُ إساءة ا مفاُد و  بالفعل ذا نقول لألخالق، أرسطوبالفّن ان إن

إ أومأ أفالطون قد ا أغفل القدرةمسألة
ً
لة

ّ
الفّنانو ممث تجعل

ّ
ال بة قادًرااملو

ّي  املر العالم من فعال اة محا او ع ً نا فّنّيا أثًرا ه املؤّدي،تصي قدرة خالل  .من

وُن  ي لكّنھإذ
ً
امال س ل ًرا تصو ّي املر العالم اة محا ع ون قادًرا ي أن   .يوشُك

ذا  اليونانيّ خالل الفلسفة الفّن وضعّية إّن القوُل نيمكن
ُ

تك لم سقراط عد ما ة

حةأبًدا ُده. ُمر
ّ

يؤك ما ذا شھ"و ني ك دير اجيديا"كتابھ" فر
ّ
ال  La" "ميالد

naissance de la tagidie "منذ الُبؤس عرفت قد ا ُصعد ّل ب الفلسفة أّن يرى ن ح

العقُل ُسّيد أن عد املوسيقى،سقراط، ع دُل وا وار ا أو القلب، صارفع

 ُّ ما ّ مقّدًماا الف وًم و أبًدا،ع مح بالكمالااستحال ّ وُوسَم ،َمًدىعليھ الف

وًما بالّنقصمح ًعليھ ُمنت
َ
ثّمة ومن ُّ ان، ما سابًق ا ًعاو ا،أبًدا تا أبًدا ُّ ّ   .االحًق  الف

و   بنا ي يؤّدِ ذي
ّ
ال الفّنذا ميل ا الّيِة إش إ ِق الّتطرُّ إ ـ وراق ذه ـ حُدونا

ّ
ال ضة ّ ال عصر فنوِن راتھ

ّ
مؤث عض نجد ذي

ّ
ال ّي اليونا رِح

ّ
الط عد فيما ، ّ شكي ال

ّ
ال املقولة و متناِسًقا، ميل ا اعتبار قبيل من اليونان طروحات من بكث آمنت

ا ّنا ذي" أفالطون "ت
ّ
ال الّناقد ّس ا

ً
ال

ّ
ممث ديُد ا ا ف ر ظ وإن ا، فيثاغور باعتباره

ق غر فلسفة مع املطلق َ الّتما مدارسالفنون،يرفض جليا ذلك ر ظ وقد
ً
لة

ّ
ممث الث

ّ
الث ضِة ّ ال و"عصر و والّر والباروك س سا ،2"الّر

ً
جلبة أحدثت

ّ
ال

إيطاليا
ً
ة ا،كب د وم ضة ّ ال بھو حاضنة انمازْت ذي

ّ
ال الّنقدّي ّس ا أّن عتقد

املدارس ور لظ ق الطر د ّ م ذي
ّ
ال و الفنون موضوعالفنّيةذه

ّ
ال ديثة ا

البحث ذا نا ما حدي ْن رائدت ن ْ ت ّ فّن ن ْ ت تجر يخوض ذي
ّ
ة : ال نطباعّيةالّتجر

 
ّ
الل دّية، الّتجر ة نوالّتجر وح ما، كغ ما، ِ ولفّناِن ما ل

ً
حاضنة ُس بار انت تان

ّ
الش بارناس مون ِ

ّ ِمن
ُ
البداية ون ت س بار عن

ُ
ديث     . ا

                                                             
شه وإالغریق، عنیات،، .عبد الكرمي : انظر  1 ر، نی الف، اجلزا خ شورات    .164-160، ص 2010م
ِّف يف املدارس الثّالث  2 ل ٔروع ما  ٔلّفها من  ة الّيت  اب"روت عاكشة"املوسو لك   .، عن الهیئة املرصیة 
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الفّن؟ف حدث ذي
ّ
ال .ما  

ا
ً

منطلق بارناس :مون  

لعصر   بؤرة إيطاليا اعتبار جديدة فنّية ملساءلة منطلًقا س بار اعتبار يمكن ال قد

ضة ّ ديثال ل منطلًقا أملانيا واعتبار ّو املعاصر و ، الف ن او الّرا ّ أ غ دونـالفلسفّي،

ا  ـغ
ً

حاضنة انت ديثةقد ا الفنّية املدارس سو املعاصرة،و ألغلب بار عن ديث ا

تمام إو يبعث وِّ  الّنظر ف رأًسا بارناس س: "مون بار الفّن أحياء من ٌ ش ّ

 ضمَّ 
ً
ال تكتُّ جنباتھ ن ًعاو ب شاغالتجمُّ أمثال ن ليعّي

ّ
الط ن الفّنان يChagallمن مودغليا

Modigliani وو اسوو Miroم يو Picassoي س واقًعاKandinskyاند د
ّ

يؤك ذا ّل ،

ديثة، ا الفنّية التّيارات أّن ةوُمؤّداه معمارّ ئة ب رت ازد نطباعّية ا مقّدم

الفنّيةو جديدة، ات ّتجا تبلور أساسيا دوًرا لألمكنة أّن ت او .ث ّ إ أمكنة؟ أّية

الفّن، داثة ا مطلع مع لت
ّ
ش

ّ
ال تلك فنّيةو خّصيًصا املقاو أدواٌر ..ثقافّية

الفنّيةو الّصالوناتو  حديثةو املعارض عمرانّية طبيعة خصوصّياتو ذات ذات

ترت الّصاعدةشعبّية الُوسطى بقات
ّ
الط ا     1"اُد

ّ و     لي
ّ
الط للفّن س بار قّدمت كم

ّ
يتج ثّمة ديثو من ومثلھا بارناس مون ّ خالل

ا ولغ لالنطباعّية مونتمارت ّ منھ أك ِخ أو طبيعيجليالٍت ماٍت ْد ِمن ون ت اد ات ُ 

عمرانّيةامل انّية
ّ
ّم ال م نقالٍت مْت متحفأس عن ستغناء يمكن ال إذ ة،

الّزوار، عدُد حيث من العالم ّول عّد ذي
ّ
ال وفر

ّ
الفنّيةو الل

ُ
القيمة حيث من

في توجد إذ ديثة نھا حدث
ُ
امل ن الفّنان كباُر ا رسم

ّ
ال الفنّية وحات

ّ
الل ى

ُ
ك

نو  عاصر
ُ
   .امل

  
ال

ُ
منصورة سالقديمة ببار وفر

ّ
الل   2.متحف

                                                             
ا الّرشق، املغرب، و  عبد العايل معزوز، فلسفُة الّصورة ـ الّصورة بني الفنّ  1   .88، ص 2014التّواصل ـ ، دار ٕافریق

2 Projet d’aménagement de la grande galerie du lauvre,1976, huile sur toile, de Hubert Robert. La 
peinture Hubert Robert a été consulté dés 1778 pour réfléchir a l’accessibilité au public des 
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إّن       نقول أّن اننا بإم ذا خالل  ناكمن
ً
سعالقة بار ن ب

ً
الفنّيةووطيدة ال ش

ن فل ائرة،
ّ
اُل تكِنالث ماش نوًعا ضة ّ ال عصر واحد إيقاٍع ع حافظت قد ،الفنّية

ليعّية
ّ
الط مع عرفت قد ا ّ أ

ّ
ّو إال س ما ضمن

ً
ثورة ديث ال،: ا ش

ُ
ذيو ثورة

ّ
ال ذا

س يجعُل  فلقدبار تحديًدا، ّ الف خ الّتار ا مّي أ ملا: "تأخذ اما ًعا مْر س بار لْت
ّ
ش

ال ش ثورة باسم الفّن خ تار ر ِ
ُ فضاء. Revolution des formes اش شأت

مدارُس  س اٌت و بار الغالبةو حر ا ُ سم فنّية ات دُ و اّتجا الّتمرُّ و الّسائُد ا
ُ

ك عُمش

املؤّسسة طرف من كّرسة
ُ
امل ّ الّرس الفّن الّرسم_ قواعد ع اقتصْرنا ما مثل_إذا ِمن

املنظور  قواعِد عادو قلب ّي نا
ُ
ث الفضاء شاِف نجمو ،Espace bidimensionnelاك ما

بالّسطح أك تماٍم ا ِمن العمق إلغاء ِمن ذلك طوطSurfaceعن   .Lignes"1وا

فنيام       ا ً مخت ُس بار ستغدو نا ّو ن الّتّيارات"جما وآخُر املْوجات
ُ

أحدث فيھ تدُع ُت

ة ليعيَّ
ّ
الط ات ّتجا ّ ُمس تحت تندرُج

ّ
يلAvant – gardistesال س ع ا م ر

ُ
نذك ،

 ّ نطبا ّتجاه صر ا ال ّ و ..املثال ؛و الّتكعي ا أو الّسور كر
ّ

بالذ دير ا الفّنمن ّن

بمضامينھ، ال الھ بأش يتقّدُم بأّنھ سم
ّ
ا ديث فيھو ا

ُ
ورة

ّ
ّلالث

ُ
قبل اَل ش مّست

الّنور،... ء مّية أ شاف اك أبدع ا نطباعّية،و فبعُض أبدعو نقصد ا عض

ّية الّتكعي مثل الفضاء ندسة و ل
ّ

الش مّية أ شاف آخُر... اك اّتجاٌه أبدع فيما

الّيةاك الّسور مثل ذيان وال م
ْ
ل ا واقُع و الواقع فوق واقٍع   .2"شاف

لوان       خوض مجّرد س ل ّ شكي
ّ
ال الفّن إّن القول إ يحدونا الكالم ذا إّنھ. إّن

ميل ل ل
ّ
تمث ذلك يةو إ ما عن السؤال القديمة الفلسفات عرفت ن فل لھ، تحديٌد

 
ّ
ال الفّنان فإّن ميل، نفسھ،ا السؤال طرح قد ضة ّ ال عصر منذ ّ عّددتو شكي

املدارس د بتعدُّ فيثاغوريوجابات داف ليوناردو عند ميل فا ا، نفِس ات . ّتجا

بيعةھإنّ 
ّ
الط ست ل للتناسق لّية ال الّصورة أن غ ذي،الّتناسق،

ّ
ال سان بل

 ّ الف املقياس  إّنھ. و
ٌ
منو املسطرةستد ندسة داف ر ولقد الفرجار،

،" أفالطون" ّ مثا غائب عالم إ الفّنان حاكم أن عد خصوًصا ا آراءو كث لھ وجد

زًءا مس فراح ندسة، ِألفالطون : "ال ندسةو ما   ؟ال

                                                                                                                                               
collections royales. Il peint ici la grande galerie remplie d’amateurs d’art qui viennent copier les 
toiles de maitre. Vincent Brocvielle, LE PETIT LAROUSSE DE L’HISTOIRE DE L’ART, Paris, 
2013, p181.  

  .89ـ  88، ص عبد العايل معزوز، فلسفة الّصورة  1
  .89املرجع نفسه، ص   2
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بالّرأي ال والفرجار باملسطرة يقاُس علٌم
ُ
ندسة دو فال املجرَّ كّنا1"الفكِر وإن ذا، نقول ،

وكندا"خالل" داف"نحسب ـ2ا ا فالطونّيةوغ املثالّية   3ع

  
                                                             

ّهنضة   1 ون عرص ا روت عاكشة، ف ساس"ـ   اب، "الّری لك   . 193، ص 2011، الهیئة املرصیّة العاّمة 
2 - La Joconde (Ou Mona Lisa del Giocondo) est le portrait d'une jeune femme, sur fond d'un 
paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. La femme porte une robe et, sur la tête un 
voile noir transparent. On remarque que totalement épilée, conformément à la mode de l'époque, 
elle ne présente ni cils, ni sourcils. Elle est assise sur un fauteuil dont on aperçoit le dossier à droite 
du tableau. Ses mains sont croisées, posées sur un bras du fauteuil. Elle se trouve probablement 
dans une CHANTEREINE : on peut voir un parapet juste derrière elle au premier tiers du tableau, 
ainsi que l'amorce de la base renflée d'une colonne sur la gauche. À l'arrière plan se trouve un 
paysage montagneux dans lequel se détachent un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont 
de pierre. On peut remarquer une cassure de la ligne d'horizon. La tête de la Joconde sépare le 
tableau en deux parties dans lesquelles l'horizon ne se trouve pas au même niveau. La source de 
lumière provient essentiellement de la gauche du tableau. Joconde, musée du Louvre. Léonard de 
Vinci, Entre 1503 et 1506.Huile sur panneau de bois de peuplier 77 × 53 cm Musée du Louvre, 
Paris. 
3 - Elie Faure il a dit : « Vinci pouvait saisir le même sourire sur les yeux et les lèvres de tous les 
êtres qui sont sortis de sa pensée , et surprendre leur doigt tendu vers le même point invisible. 
Comme pour désigner à l’avenir le doute qu’il sentit en lui. Sa peinture sans mystère Est le mystère 
de la peinture, l’un des mystères humains. Toute la science amassée par le siècle fleurit en lui en 
poésie et sa science était faite de toute la poésie répandue par ses précurseurs. Il eut,  à une époque 
où. L’idéalisme platonicien, qu’il ne cessa pas de combattre, égarait les intelligences, le sens de la vie 
réelle qui conduit seul aux plus grandioses abstractions ». Histoire de l’art – l’art renaissant – folio 
essais, les héritiers d’Elie Faure, 1976, p107.       
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غّيُب-     ان ما ضوّي ّ ال الفّنان أّن ن ّ لنب ضة ّ ال عصر مدرسة عن ديث ا ء ي

بيعة،
ّ
للط َيُھ تحّدِ أعلن قد أّنھ إ إضافة ، ّ ّ والف ّ ما با قة

ّ
املتعل فالطونّية نائّية

ّ
الث

ت ُفراح ك للّسّر وإّنھ س، حاس رسم ع القدرة ل
ّ
يتمث ٍن مت واحٍد بأساس ّم

ا"لوحة صعيد"املونال ع إْن الق، وا ر والّتصو الّتجسيد ع القدرِة إ
ً
إضافة ،

الّنحت صعيد ع وإن ، ّ شكي
ّ
ال قد1الفّن ضة ّ ال عصر إّن القوُل لنا يمكن نا ومن ،

ًد  ِ
ّ مم املوقفان ع تأّسست قد ذه ّل إذ ديثِة، ا املدارس ور لظ

ً
سالكة ًقا وطر ا

، بالّتعا بيعة
ّ
للط سليم

ّ
ال عدُم منھ ّم و ميل، ا اةمن املحا محاولة َن ب إذ

ساس من ا تجاوز أو ا، تجاوز ثم بيعة،
ّ
للط  .الّصارمة

ج    من ون ي ن ْ ديث ا ن ْ ت الّتجر طرحولنقارب رّيدى و ا بَم السؤال ق
ّ
املتعل

ميل؟و نطباعّية؟ ا تا قار وكيف دّية؟ الّتجر فضاًءما ونا ت أن أمكن وكيف ،

شود؟ م لقارئ جمالّية ٍة لتجر   مناسًبا

نطباعّيةف   ما
ً
              2 ؟أّوال

الولوج      نطباعّيةإقبل باملدرسة قة
ّ
املتعل ف الّتعار إّنتالفيف نقول أن بنا يجدر

مجرّ  ست ل ون نطباعّية
ّ
الل مع الّتعامل تطّور سياق شأت فنّية مدرسة الّصورة،و د

فلسفة نطباعّية الّصورةتإّن مع ّو تعامل غ ا ّ إ ذلك العالم، ا ّ إ بل ُّطارُ ، ّ الف

                                                             
1 Elie Faure il a dit : « Il connut. La forme n’était à ses yeux que le symbole d’une réalité 
intellectuelle supérieure dont le sourire du visage et le geste de la main traduisaient le direction 
fuyante et le caractère infini. C’est une conception qui, pour demeurer plastique, a besoin de 
s’appuyer sur une connaissance formidable, étroite….. le vieux dogmes et les sentiments nouveaux 
ne se combattaient plus en lui », Histoire de l’art – L’art renaissant, p104.        
2 Le mot impressionnisme vient d’un critique (inventé par celui-ci pour se moquer du style de 
peindre que représente l’impressionnisme), de l’époque (19èmesiècle), après avoir vu un tableau de 
Claude Monet, peintre Impression, soleil levant, 1872-1873. C’est impressionniste, ce que l’œil voit. 
La toile avait choqué le public pour son manque de précision, le thème du paysage qui est un genre 
mineur pour la peinture, et le port avec ses bateaux qui y sont représentés était une certaine forme 
de trivialité avec un traitement du sujet très flou, imprécis, vaporeux… 
Les peintres impressionnistes (Claude Monet, Renoir, Alfred Sisley…) ont formé un groupe et leur 
première exposition a eu lieu en 1874. Ils n’étaient pas acceptés par l’Académie de peinture (les 
Beaux-Arts), seul lieu reconnu où l’on pouvait peindre. On les avait refusés d’entrer à l’Académie, 
mais ils ont refusé et se sont entêtés à continuer leur peinture .Daniel Monteiro, L’impressionnisme, 
définition (mise en contexte), analyse d’œuvres & traits caractéristiques du mouvement artistique 
Collège Calvin. paris. France. article ».2010/2011. P 1.     
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َس  لُيؤّسِ جاء ذي
ّ
ال ُّ ما ذيلتجاوز  ا

ّ
ال ضوّي ّ ال سّيًداطار فيھ ّ الف لق ا معان ،

ندسّيٍة  طٍر
ُ
أ املرئّية، العوالم إ ناده   .اس

ف      ضة، ّ ال عصر فّن ا حّقق
ّ
ال الّنتائج من

ٌ
يجة ن ـ ذلك إ ـ ا ّ أّنوإ نا

ْ
عرف لقد

بالفّن  ترّدت
ّ
ال فالطونّية ع ّد ل جاء قد ضوّي ّ ال ن،و الفّنان عو الفّنان نالقد

ْ
رف

أفالطون  أّن جعلتو معھ قد معھ اليونانّية قافة
ّ
ّ الث ما جعلتا بل ، ّ ّ الف ع ًما مقدَّ

 
ً
أصال ّ ما ا الّنقصو ذلك من بكث ا َمشوً ا ً مشّو جْزًءا ّ الفّنانو .الف أّن عرفنا معھ

ا؛ رّد أو ح طار ذه قبول تحّديات أمام نفسھ وجد قد ضوّي ّ تو ال ثّم أّسستمن

املقوالت ع للرّد داف قّدم لقد ّم، امل ّ الّتار الّسياق ذا الفنّية املسألة

تواصل عالقة بأّن افھ اع خالل اليونانّية الفّنانو حوار و الفلسفّية ن ب تحُدث تجاذب

ر و  انت
ّ
ال بيعة

ّ
الط أّن أرسطّي تصّوٍر ع بناًء

ً
مثال داف فتصّور بيعة،

ّ
مًزاالط

، ّ ما علومو ل إعمال ضة ّ ال عصر فّنان استطاع لقد ا، مع جدل دخل ثّم من

بيعةو 
ّ
الط ليجعل ّ ش ،/ مجاالت ّ للف عا تا ّ ما العلومو ا ذه   :من

ة: الكيمياء .1 كث ألوان أو درجات اشتقاق الكيميائّية التفاعالت ضمن استطاع حيث

بيع
ّ
الط ّما م الواحد، ون

ّ
الل بمن العلمّيةة الفتوح ذه أمام  .1القصور

ياء .2 املنظور : الف أسس ضمن استطاع الواحدة،و حيث بالّصورة التالعب اناتھ إم

و 
ً
قادرة بيعة

ّ
الط انت فإذا الواحدة، الصورة خالل متعّددة، نظر زوايا أو قراءات إنتاج

إعا ع قادر الفّنان فإّن واحد، ّي مر عالم ا عناصر منحنا ذهع صياغة دة

او الّصورة  .2التالعب

اضّيات .3 ضة: الّر ّ ال فّنانوعصر اندا/ داف"استطاع يو أنجلو" "ا ل تمثال/ماي

ذلك" مو مقولة.وغ الّنظر ميل: "إعادة إ"التناسق/ ا ت وان ميلأّن، وا

ملقولةلكنّ . املتناسق استدعاًء ذلك ولعّل سان، و"": اغوراسبروت"ھ سان إّن

ء ّلِ   مقياُس

                                                             
1 Regard : Elie Faure, Histoire de l’art, p109.  
2 Ibid, p110.  
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إ: البيولوجيا .4 الولوج الفّنان استطاع حياء علم خالل حعلممن شر

ّ
العوال

ّ
ط

اليا ا تناسق ًياع عّدِ و
ً
ُحرمة ذلك ترى انت

ّ
ال سة للكن إرضاٍء دون ،

ً
خفية ،.  

 و       
ّ
تمث ع قادر فّنان عن أسفر قد ذا ّي ّل املر العالم ًزاو ل

ّ
مرك صياغتھ، إعادة

 ّ ما ا ع ًما مقدَّ ّ الف
ُ
مقولة بالّضرورة

ّ
ال سان، مقولة عنع سنقول ،

لق" ليوناردو" ا ة بنظرّ آمن قد غو إّنھ ، ـالّتما اأّننا
ً
إّنھـإنصاف ْم"نقول يل لم

 
ً
تفصيال طوط ذاو ا ففي تْحديًدا، حرفيا،ال آليا ل

ّ
الش يجعل قيٌد ام انو ل

ھ ِ من ن ب
َ

الفرق و ھو ذا الُوسطىو أسلو العصور ي ا
ّ
فن ِ ذيو من

ّ
ال م أسلوِ
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لتقاليَد  يخضُع جانبو ان إ شاِعًرا يرسُم فيما ليوناردو ان كذلك موروثة، أنماٍط

ُمصّوًرا   1"كونھ

العصر  بالفّن ق
ّ
يتعل ما  ذا

ً
رؤ س لتأس ا ً مع سُيعّد ذي

ّ
ال الفّن ذا ضة، ّ ىال

جديدة فلسفّية ومقوالت دّي؟جديدة والّتجر ُّ نطبا الفّناُن فعل فماذا ،  

نطباعّية ـإّن ابتداًء جاء ـ وقد جديًدا، ُعّد ذي
ّ
ال الّتوّجھ ع"ذلك فعٍل كرّد

عصر أثناء حاولت
ّ
ال الكالسيكّية مالّيات قّي،ا غر مال ا

َ
استعادة ضة ّ ال

سّية الّروما ع ًدا تمرُّ ن نفس نطباعّية لت
ّ
ومث السّمو، ا شعاُر ان و

ل2"الّرسم
ّ
بيعة"تمث

ّ
بالط نطباُع ا ف يتّم

ّ
ال ظة

ّ
ال ذا،3"تلك ون ي اد ي

سر حواٌر فاالنطباعّية جدا، دقيًقا ـ إيجازه ع ـ ف بيعة،الّتعر
ّ
الط مع ذاو ٌع لكّن

، ضروريٌّ سرعتھ ع واَر سان،"ا إ اُن
ّ
جزٌءو فالفن أو طبيعة، ذاتھ حّد و ف ذلك

بيعة
ّ
الط ا،و من مجاِل إ َعو تمي تنوُّ فإّن ثّم او عددمن سلك

ّ
ال ُبل السُّ نوِع

بي
ّ
بالط املرتِبطة الّدراسِة كما ـ ّ ّ الف بداع منسان موقفھ ع

ُ
ف

ّ
تتوق ـ عة

فقط املجال ذا داخَل بھ ُع
ّ
يتمت ذي

ّ
ال   .4"الفضاء

َ
نطباعّية س"إّن بار ُولدت

ٌ
فنّية

ٌ
حركة

ً
رافضة عشر اسع

ّ
الت القرن منتصف

قواعِده ع
ً
ثائرة قليدّي

ّ
الت الفّن و مواضيَع

ً
الّية رادي

ً
انطالقة ثمَّ من

ً
لة ِ

ّ م

الفّن  الفّن 5"عالِم قواعد ع ورة
ّ
الث نطباعّية ور ظ رات ّ م من أّن م نف إذن ،

ضوّي و  ال الفّن ع ثائرة جديدة، اًرا أف لتطرح جاءت نطباعّية إّن بل مواضيِعھ،

سواء،و  حّد ع سّية الّروم او ع طرح
ّ
ال سئلة نرُسم؟:من ماذاو كيف

روُج  ا ييمكن كيف ثّم الوسيعنرُسم؟، بيعة
ّ
الط فضاء إ املرسم فضاء من بالّرسم

ميل؟6الفسيح ا ما ھ
ّ
ل ذلك عد ثّم ،.  

ا م ا
ُ
انطالق يرسم قواعد للفّنان يوجد ال أّنھ من نطباعّية اتنطلق ،وِخالل

وح
ّ
الل ا ُد

ّ
تول ،فالقاعدة

ُ
املرسومة بيعو ة

ّ
الط يرسم الّضوو ع ًزا

ّ
مرك ا مبا ءة

ونية،و كيفو 
ّ
الل املساحات استغالل افبِةّية ا ديثة ا ياة ا مواضيع ْتُھ فت لذلك

                                                             
ّهنضة،  ص   : انظر 1 ون عرص ا   . 193روت عاكشة، ف
  90عبد العايل معزوز، فلسفة الّصورة، ص  2
ٔلوان كامل  3 ري، ا ر، و  بوم يش ٕاىل سلفادور دايل ـ دار التّنور، اجلزا ردو دي ف لیّني من لیو ّشك ّانني ال ت الف  ،2015امجلال ـ كتا

  .98ص
  .99املرجع نفسه، ص   4
  .90ـ  89عبد العايل معزوز، فلسفة الّصورة، ص  5
ة نفسها 6   .املرجع نفسه، والّصف
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ركة با اّجة يجةو الضَّ ال سّية البار ياة ا قبيل من فيھ،
ّ
ال قالو 1ثقافة لذلك

ا مونيھ"مؤّسُس رُسْم": "Claud Monet" "لود
ُ
بنفسكا ا ترا كما بيعة

ّ
خالل2"الط ،

الف ستحيُل فّناًناذا ّ نطبا آنو ّنان يصُدرو فاملصّوُر "شاعًرا ما كال اعُر
ّ

الش

، املب كمال ع يحرُص ال ّ ذ إيحاء ،و عن املع تمام ع يحرص ماو لكن كال

 
ٌ

ف مح د
ّ
مقل ال    3..."ُمبِدٌع

خالل        ذلك
ّ
تج انطباعّيةوقد لوحة املدر أّس أّول ذه ل ّ الرس للميالد سة،ست

الّرّساِم  ِّ لوحة مونيھ" الفر مس: "املعنونة4"لود
ّ

الش شروق   . 1872سنة" انطباع

  
مو       ن الفّنان من نخبة نطباعّية املدرسة س تأس شارك ي،دإدوار : لقد ما

رونوار و  سو أوجست د سو و ألفر مور لو ت باز ك دير سارو و فر ب إدغارو ،اميل

إ غا، لألعرافد تحّدًيا جاءت إذ للفّن جديدة معاي وضعوا او ذ وضع
ّ
ال ن القوان

م أعمال رفضت
ّ
ال ميلة ا الفنون اديمّية أ

ً
لة

ّ
ممث الفنّية او املؤّسسة قابل

م حدا مّما املرفوضةإبالّرفض، وحات
ّ
الل معرض باسم خاّصة معارض ا   .5عرض

عد ينطرُح ذي
ّ
ال والّسؤال نطباعّية؟: ذا لدى ميل ا   .ما

                                                             
  .90، ص املرجع السابق: انظر 1

2  lindsay snider:A lasting impression: Frensh Painters revolutionize the Art world. Page 2. 
ّهنض 3 ون عرص ا   .193ة، صروت عاكشة، ف

 4 Claud Monet: Peintre Français. Ses parents l’encouragent à peindre et la rencontre avec le 
paysagiste normand Eugene Boudin est déterminante. Il s’inscrit à l’académie suisse à paris, côtoie 
Pissarro, peint des paysage et entreprend en 1865 un déjeuner sur l’herbe qu’il réalise en plein air, 
contrairement à Manet. Il alterne avec succès les paysage de forêt. Les marines et les portraits, mais 
des problèmes de vue l’obligent à s’interrompe … Monet opère la dissolution de l’objet qu’il peint 
tout en affirmant le geste de peindre. Il trace la voie vers l’abstraction … », Vincent Brocvielle, le 
petit Larousse de l’histoire de l’art, p224.                  
5 Janine Faure, Aurelie Prissete. Le petit Larousse De L'Histoire De L'Art, Paris, 2013. 
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العميق إّن      ّالّتأّمل نطبا د الواحَدا إّنيجعُل ا، لد ميل ا ما يدرك

ع القبض محاولة إّنھ نطباع، رسم ولكّنھ ّي، املر العالم ر تصو س ل ا لد ميل ا

مّرت يتكّرر ل ش ال أّنھ باعتبار ة، ار ال ظة
ّ
ال العابرو ن،تلك رسم و ميل فا ثّمة  من

 ephemere'L 1، إو الّصورة تجاوز ن، للقوان تجاوٌز للقواعد، تجاوز و ف عليھ

اةونطباع، املحا آفاق بكسر سان لروح اء إذ الّصو و .ذلك يع صلتض رة

ا عل ُيقبض ال
ّ
يةو ،ال الب ا أ ع املرسومة، الّصورة ع ك

ّ
غلقةال

ُ
ا.امل ّ أ ع أو

وتجاوٌز ون
ّ
الل تجاوُز ـ باختصار ـ ا ّ إ الّسطحّية، ا ي ب ع ت

ّ
غط

ّ
ال العميقة ية الب

وَمَراٍم  عاد أ من ّ الف العمل إلية َ يف أن يمكن ما إ املقاسات، إلصرامة وإنھ ،

الع ن ب
ٌ
مباشرة ة مواج عبذلك حّد ع والّضوء   .مونيھ"ن

جديْد   يطيقّيٍ اس لطرح س تأس نطباعّية و إّن الّضوء ّمھ طرح إّنھ ون،
ّ
الل

ونّية،و 
ّ
الل ركة،املساحات ّي،وا املر للعالم إقصاء ٌّ إّنھ س إقصاٌء يلولكّنھ س

بة للمو ٍ
ّ ُم ّ و استدعاٍء ّ الف و .لألثر للبصر إعمال ا ّ فتوغرافّيةإ من ا ً رو مًعا، ن

ّ
للذ

ات.لّصورةا
ّ

للذ ـ يا
ّ
ل

ُ
س ل ـ يٍد س أمام املوضوع، ستحيل.وصرامة

ّ
ال ات

ّ
الذ ذه

ّ ِ فينومينولو حواٍر ضمن موضوع، إ والخ يتما أو شبھ اد ءطرَح ي سي ذي
ّ
ال

لو" بھ م س و " بون مور عد، سد،فيما ا قواُمھ ذي
ّ
مفادهال وجودّي اعتقاٍد ضمن

ال ل،أّن
ّ

الش بنفس ن مّرت تتكّرُر ست ل بيعة
ّ
  ط

"La nature ne répète jamais deux fois la même forme " 

إ ستجيُب سْت ل ا ّ لك الواقع، من تأخذ ِ
ّ نطبا الفّن فالّصورة مَّ

َ
ث ومن

نا ا نقولھ ما ع
َ

لنقف لوحٍة أيُّ تأّمُل كفي و  .  صرامِتھ،

 
Vincent Willem van Gogh - Cafe Terrace at Night/ Terrasse du café le soir     .  

                                                             
  .90عبد العايل معزوز، فلسفة الصورة، ص: انظر  1
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عن ديِث ا ء" مونيھ"ومن مانيھاي عن ذيديث
ّ
مؤّسٍس ال عن ا

ً
حديث ثاٍن عدُّ

و، فو شال م اعتقاد بحّد نطباعّية قدإذللمدرسة نطباعّية فإّن منھ ا
ً
انطالق

ھُ كسرت
َ
عظيمة،خالل

ً
فنّية ا

ً
مطّول و آفاق نّص رّسام: "قول أّول مانيھ عت الفّنُ

ّي ال بإيطاليام  غر عشر امس ا القرن فن ضةو نذ ّ ال عصر منذ منتحديًدا

ع لوحات،استخدم داخل من حو
ّ
الن املاّدّيةو ذا صائص ا لھ

ّ
تمث انت ما ضمن

يرسمھ ان ذي
ّ
ال سادو .للفضاء عشر امس ا القرن منذ ھ

ّ
بأن أقول أو عبارة

أو  إخفاء محاولة ع يقوم ّي الغر الفّن انتتقليٌد الّصورة بأّن القول ب
ُّ
تجن

ذلك نجد ما غرار ع جداًرا، يكون كأن الفضاء من جزء ع رسُم
ُ
سّمىت ُ ما

ات دارّ شبا ا ع الّرسم الو ...أو بأّن قرار عدُم ا
ّ
عالت قائًما ان ّرسم

مستطيل ل الّرسمش عليھ قام ذي
ّ
ال املاّدي الفضاء ذا بدال اس لثّم

َّ
ممث بفضاء

إ املاّديَّحينفي الفضاَء ما بمقدورناو ذا.. .ّدٍ مانيھ لوحات ع
ً
نظرة نلقي حينما

املستطيلة، املساحة تضّمنت ا ّ أ ى،املحاوَر و القوُل
ُ

الك فقّية و العمودّية

ضاءة،و
ّ

لإل الفعلّية يجبو ضافة لذلك ات، ج عّدِة من ا رؤ ع ِد شا
ُ
امل قدرة

ار ابت عيد أن استطاع مانيھ بأّن الوقت نفس ف ع ابتكر؟(أن ما رّ سّمى) و ُ ما

وحة"بـ
ّ
املوضوع"الل ا،Tableau – objet ـ ماّدّي حيث من وحة

ّ
الل ءو أي ك وحة

ّ
الل

وحولھ أمامھ يدور خارجيا نوًرا ء ي ُد ملّون شا
ُ
القوَلو ...امل ستطيُع املع ذا

عشر، امس ا القرن منذ ّي الغر الّرسم فّن أساسيا ان مانيھ تأث ذاو بأّن

نطباعّية ركة ا دور عن ظر
ّ
الن فّنّيٍة1"غّض آثاٍر من فھ

ّ
خل ما ع الُع

ّ
ط كفي و ،

ْصماُتھليُ  و ه تأث ن ّ  .ب

ABSTRACT ART ن دّية؟ذه الّتجر عن فماذا طباعّية،          

العنوان     تمّعن خالل د الّتجر إو ،ش الّتفاصيل بالّتخعض ق
ّ
متعل منأّنھ ص

ّ
ل

و الـــــــواقع آثار و ّل بھ، فإّنرتباط ثّمة فيھ"من ابتعد طراز و الفّن د جر
ّ
الت

الھ أش بيعة
ّ
الط تمثيل عن ان

ّ
منذلقدو .الفن الفنون د جر

ّ
الت

ُ
عملّية عرفت

القديم املصرّي الفّن د جر
ّ
الت ر ظ حيث خ، ار

ّ
الت العالمو فجر فنون عض

أّن كما الفّنالقديم، صفات ّم أ من د جر
ّ
باستعماالت2"سالمّي الت ق

ّ
يتعل ما ذا ،

                                                             
ري، الفالسفة: نقًال عن   1 ٔردن، طو  كامل بوم ّة يف فّن الّرمس ـ دار كنوز املعرفة، ا ت فلسف ٔلوان ـ مقار ـ  177، ص  2016، 1ا

178.  
يلّ  2 ّشك دلیّة العالقة بني الفّن ال راساتالّشعر ـ ، املؤسّ و  لكود عبّود، جاملیّة الّصورة ـ يف  ّ ّرش والتّوزیع، بريوت، و  سة اجلامعیّة  ال

  .58، ص 2011، 1ط
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د الّتجر لفظة فإّن باملعاصر، ق
ّ
يتعل ما أّما ، و ّ "املصط شكي

ّ
ال الفّن

 
ّ

الش من ر و ا استخالص لعملّية
ٌ
صفة ّ املعاصر بي

ّ
الط لو ل ش عرضھ

د جر
ّ
الت أساسھ ره مظا

ْ
اختلفت ما م فالفنُّ د... جديد، جر

ّ
الت ة الع ست فل

ر، ا
ّ
العالقاتو الظ ر بجو ما

ّ
او إن ا،و تأصيل ام منطقو أح من بت اق إذا ّم ال

ا أو الواقع،الواقع ذا عن ةو بتعدت بصرّ مدلوالت ا ل محكمة كعالقات رت   .1"ظ

خالل يصّرذامن ذي
ّ
ال الواقع من تجّرٌد

ْ
إذ ، و د الّتجر مالمح عض

ّ
تتج

يمنتھ سطة و ع نطباع ن ب شراكة وجھ نا و د،، الالّتجر د الّتجر تصّور أّن غ

كما  ّ قب تصّور من و نطبينطلق دف، وال املنطلق وا نطباع إّن انھر اع،

و  الّتما عدم ع قبليتأّسُس دّية الّتجر الّصورة تدرك ال ن ح بيعّية،
ّ
الط الّصورة

ا إذ ون،
ّ
الل ع أبًدا انھ فر ا، لصاح سبة

ّ
بال ّ ح ا، املوضوعاي و و غة

ّ
الل و ون

ّ
. لل

انتو  طإن ان ش  املدرستان
ّ
الّدق و لب ا وتناسق لوان اختيار مراعاةة

ا أو. تجاور ن، مرحلت ع يتّم جمالّية ة تجر ّ س ُ ما إّن القوُل لنا يمكن نا من

مرْ  ا باعتبار بيعة
ّ
للط

ً
مقابال الفّنان ون ي و الّدرجة ن، ْ و درجت وفضاًء، الّدرجةسًما

ستحيًل 
ّ
ال

َ
ظة

ّ
ال تلك ل

ّ
تمث انية

ّ
واعًيا،الث ا

ً
قارئ ُب

ُ
يطل فنّيا،

ً
عمال

ُ
ة الّتجر تلك ا ف

عملّية لتحدث ًجا،
َ
ْنُموذ

ُ
أ ًيا متلّقِ عبتأْو حّد ع سد ا مقولة خالل ِن ْ ذات ن ب ذاوت

س" ونمور لو إليھ،2"م يصبو ما
ُ
غاية مرلو"إذ س ن"ھكتاب" بون-مور الع

ن
ّ

سأن"L’œil et l’esprit" "والذ تأس ّلأّي ا ـإلدراك باألساس ـ موّجٌھ و ذي
ّ
ال

خالل ُ ع أن بّد ال العالم ةإ ،الرؤ ً ومنت ابتداًء   ـ

ّي  س اند فاسي   ."Wassily Kandinsky" وحة

                                                             
ة نفُسهاو  املرجع نفسه،  1   .الّصف
 

2 « Or l'art et notamment la peinture puisent à cette nappe de sens brut dont l'activisme ne veut 
rien savoir. Ils sont même seuls à le faire en toute innocence. A l'écrivain, au philosophe, on 
demande conseil ou avis, on n'admet pas qu'ils tiennent le monde en suspens, on veut qu'ils 
prennent position, ils ne peuvent décliner les responsabilités de l'homme parlant. La musique, à 
l'inverse, est trop en deçà du monde et du désignable pour figurer autre chose que des épures de 
l'Être, son flux et son reflux, sa croissance, ses éclatements, ses tourbillons. Le peintre est seul à 
avoir droit de regard sur toutes choses sans aucun devoir d'appréciation », MAURICE MERLEAU-
PONTY, L'Œil et l’esprit, Éditions Gallimard, 1964, p13-14.                                                                                                                                                               

 ـ                                                                                                                                     
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دّيةيمكن      الّتجر مؤّسس ي"حسب س اند دّية"فاسي الّتجر إّن قد"القول

القرن  ًساالعشر استطاعت
ْ
رأ ّي الغر الفّن ا عل قام

ّ
ال يم املفا تقلب أن ن

ا
ُ
ناول ي

ّ
ال املوضوعات ع صارًما ا

ً
سلطان املتفّرج سان لإل عد فلم عقب، ع

دّي  جر
ّ
الت ان

ّ
الفن أّن ذلك دّي، تجر

ّ
ال ان

ّ
جلسو الفن ن، الّرا ّ ار ا للعالم ر

ّ
تنك قد

عالقة ذات موضوعاٍت ُ عا الفكرّي،مرسمھ أو ّ الّداخ فإّنو عاملھ كذا

وحة،
ّ
لل الّسابق وم املف عن تماًما خرجت دّية جر

ّ
الت وحة

ّ
او الل ذا بحّد أصبحت

الّسابقة ّيتھ شي عن تماًما
ً
منفصال جديًدا ئا إليھو ،1"ش ب ذ ذي

ّ
ال نفسھ ازم"و

ش يقول "ماليف ن سان: "ح ألّن بيعة
ّ
الط ر ق يمكننا دال أر ال طبيعة، نفسھ و

ا ر سبقنا،و ق ما نفي د أر جديد، انتعاش إ أصل أن د أر ّ وو لك الفّن أّن ما

ما ّل عن
ّ
يتخ أن ِلزاًما ان بيعة

ّ
الط أدوات وفق ل

َّ
ش ذي

ّ
ال ّل ال ذلك من جزء

املا إ بصلٍة   2"يمتُّ

                                                             
ة الّسابقةو  املرجع الّسابق،   1   .الّصف

2 Ksmir Malevitch, Ecrits. Traduit du russe par Andrée Robel.edition Gerard Lebogici.1986.p325-
328.  
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القوُل مكن أول "و فنانون  إّن أنتجھ دي تجر الفوفيةفّن مثل ات حر ِضمن فوا
ّ
ُصِن

ة واملستقبليَّ ة يَّ والتكعي ة يَّ أّن. والتعب رغم دية، بالتجر م رسوما يت ُسِمّ وقد

م أعمال مالحظتھ يمكن الصورة عد. موضوع ن الفنان عض حذف

ألجل م1910 عام الصورة موضوع دةل املجرَّ ال ان. ش نظر دفاعان نا ثق ان

د التجر امل لفن ومتضدان ان بأن. متم عتقاد من ا
ً
انطالق الروحيون عمل

عوق قد املادي العالم إ الرجوع وأن مباشرة، الروح ك تحر ا ا بإم الفن عناصر

ة وقو مباشرة بصورة العاطفية الرسائل نقل م رأس. قدر ع ؤالءان قائمة

ن ي الفنان س اند شو فاسي ماليفي م انو الروسيان از موندر ولن ت  1"دّي ال

  

ي س اند يرى ذا خالل يوّسع"من للمرئّيات اة باملحا ان
ّ
الفن ام ال عدم أّن

، ّ ف
ّ
الن عب

ّ
الت نفعاالتو مجال إلبراز املجال سانالغامضفتح ا ش ع

ّ
ال ة

ا، ل ّي املر الوضوح عدم من كث ع ا املشاعرو ُمناخا تلك ز ي أن يحاول قد

تارة ّي و
ّ
الل صارع

ّ
الت أخرى وباستخدام

ً
تارة ّي و

ّ
الل ال... ام ي س اند دّية تجر

يعابھ اس ستطيع ال ما بإعطائھ املتفّرج ظة تتحّدى
ّ
ال منذ تقتل رغبتھبل و

                                                             
لكرتونیّة،  نقالً  1 ّ املعرفة  ة جم ٔفریل  .من الّسطر التّاسع، ٕاىل الّسطر الثّالث عرشعن صف   .2017دد 
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أو غروب منظر ان لو كما ا حًدا
ّ
مت ا أمام كھ ت ا ّ إ لعملھ، مع عن البحث

ّي عب تناسق ع يقوم جميل ء ك ما غايت من أك يحمالن ال عصفور، زقزقة

فاء ا العميقةو شديد سان بمشاعر   1"رتبط

      

                                         
ة بصرّ دالئل إ ند س ال ذا ّل من انطالقا دّية الّتجر الّدليلإّن ا أ إذ قبلّية،

االبصريُّ ً وأخ
ً
او ،أّوال ّ أ املتعّددة العوالم ع ا انفتاح أسباِب من ًبا س لعّل

مع يولُد ا موضوُع إذ ، ّ القب الالموضوع من ا ورصيد ا قيم ،ستمدُّ ّ الف ولعّل ثر

ا،ذلك عل ن الفّنان ِمن كث إقبال أسباب من ٌب بولوكس جاكسون قبيل ارلو من

نو كولو آبل ل و و فانز ي غور وفمانأرشيل مو انز   .غ

ا       جمالّية أنميلإّن و دّيِة سوىالّتجر ئا ش تقول اِمال ون ا
ّ
املفالل

وصورٍ  اٍل أش العملّيةإ ك ر
ّ

الش املتلّقي وذوق الفّنان، ذوُق وق
ّ

الذ يحكمھ جميلٍة

يطيقّية س لية يح. الّتأو ي لونّيةذاحيث فنّية سيميائّيات ع لالنفتاح . املجال

ش املع الواقع سنده ال ّ تأو ا و،دف للّسيميوز ف الانفتاٌح انفتاًحا ّ ّ الف س

ُين ما أقلُّ ًيا، رأيھمتنا م يقّدِ أن إ تدفعھ الت ّ مؤ لھ واٍع ٌ بص قارٌئ أّنھ قارئھ بھ   .عت

                                                             
  .65، صلكود عبّود، جاملیّة الّصورة  1
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اتمة   : ا

تلك عن ا
ً
حديث دّية، والّتجر نطباعّية وعن ضة ّ ال عصر فنون عن

ُ
ديث ا ُيظلُّ

الفنّية إذاملدارس ليعّية،
ّ
الط املدارَس عِقبت

ّ
ومال مف لالنتقال أّسست

ّ
ال

مي إا بالقيود، وم املح املوّجھ ِ الو من الفّن، معل
ُ
شأ ي ذي

ّ
ال الو ذلك

تحنيط ع ثائٍر تصّوٍر وفق بھ حاطِة و الوجود ز تحو إ تصبو
ّ
ال شكيلّية

ّ
ال وحة

ّ
الل

ّي فالطو بالفكر ومة املح القديمة الّتصّورات تجاوز ع مصّرٍ رات، والّتصوُّ يم املفا

عبتقد حّد ع ّ ّ الف مال ا ع ّ الطبي ِ
ّ ما ا إّن"يغل"يم القوُل اننا إم و ،

مجاالتھيّ نطباع ِ
ّ شكي

ّ
ال الفّن مجال من وحة

ّ
الل مجاَل نقلتا قد دّية والّتجر ة

ُ
الّصورة صارت ن ح والفلسفة، نما الّس قبيل ِمن شسيعة رحاٍب إ الّصارمة، املحّددة

شك
ّ
،ال

ً
عاّمة الفينومينولوجيا غرار ع املعاصرة، الفلسفات من ٍ لكث

ً
مجاال يلّية

ون"وفينومينولوجيا لو سَد " م ا نُد س
ّ
ال تلك صوص، عليھبا ُئ تصوتّت إذ ،

ا أساَس ا ف واليُد ن ًئاالع ش ون ي س ل وقبلھ فيھ، ُم
َ
العال

ّ
يتج ذي

ّ
ال   .1لوجود

إسا ِمن روُج أوفا يا، ِ
ّ
ل خروًجا ّي، املر العالِم سلطاِن من باألحرى أو املوضوع ر

إطار ينطلُق س ل ما للفنان ُيطلق ذي
ّ
ال و دودّية ا ة وّ الّرؤ القيود عن خروًجا

مرئّية
ّ
والال املرئّيِة مالّية ا سلطان إ   .2الكالسيكّيات،

ومراجعھُ  البحِث  .مصادُر
ون عرص ا .1 ساس"ّهنضة روت عاكشة، ف اب، "الّری لك   .2011، الهیئة املرصیّة العاّمة 
ا الّرشق، املغرب، و  عبد العايل معزوز، فلسفُة الّصورة ـ الّصورة بني الفنّ  .2   .2014التّواصل ـ ، دار ٕافریق
ر، .عبد الكرمي  .3 الف، اجلزا خ شورات  شه وإالغریق، م   .2010عنیات،، نی
يلّ لكود عبّود، جاملیّة الّصورة  .4 ّشك دلیّة العالقة بني الفّن ال راساتو  ـ يف  ّ ّرش والتّوزیع، و  الّشعر ـ ، املؤّسسة اجلامعیّة  ال

  .2011، 1بريوت، ط
ٔلوان .5 ري، ا ر، و  كامل  بوم يش ٕاىل سلفادور دايل ـ دار التّنور، اجلزا ردو دي ف لیّني من لیو ّشك ّانني ال ت الف امجلال ـ كتا

2015.  
                                                             

1  « Le peintre « apporte son corps », dit Valéry. Et, en effet, on ne voit pas comment un Esprit 
pourrait peindre. C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. 
Pour comprendre ces transsubstantiations, il faut retrouver le corps opérant et actuel, celui qui n'est 
pas un morceau d'espace, un faisceau de fonctions, qui est un entrelacs de vision et de 
mouvement », MAURICE MERLEAU-PONTY, L'Œil et l'Esprit, p16. 
2  « Cet extraordinaire empiétement, auquel on ne songe pas assez, interdit de concevoir la vision 
comme une opération de pensée qui dresserait devant l'esprit un tableau ou une représentation du 
monde, un monde de l'immanence et de l'idéalité. Immergé dans le visible par son corps, lui-même 
visible, le voyant ne s'approprie pas ce qu'il voit il l'approche seulement par le regard, il ouvre 
sur le monde », MAURICE MERLEAU-PONTY, L'Œil et l'Esprit,p17 – 18. 
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ٔردن، طو  ةالفالسف .6 ّة يف فّن الّرمس ـ دار كنوز املعرفة، ا ت فلسف ٔلوان ـ مقار   .2016، 1ا
Les références :  
1. Janine Faure, Aurelie Prissete. Le petit Larousse De L'Histoire De L'Art, Paris, 2013.  
2. Elie Faure Histoire de l’art – l’art renaissant – folio essais, les héritiers d’Elie Faure, 1976.     
3. lindsay snider:A lasting impression: Frensh                              
4. MAURICE MERLEAU-PONTY, L'Œil et l’esprit, Éditions Gallimard,1964.   
5. Ksmir Malevitch, Ecrits. Traduit du russe par Andrée Robel.edition Gerard Lebogici.1986.  
6. Vincent Brocvielle, LE PETIT LAROUSSE DE L’HISTOIRE DE L’ART, Paris, 2013.  
Les articles  
Daniel Monteiro, L’impressionnisme, définition (mise en contexte), analyse d’œuvres & traits 
caractéristiques du mouvement artistique Collège Calvin. paris. France. article ».2010/2011.  
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ا: وة    ا وا

 2017مارس14

الدكتوراهتنظيم اليونانية: مشروع   الفلسفة

  

  

  

املواطنة      منغدت خ العقد

تمام لال ا مث عنوانا ن العشر القرن

السيا امليدان العالم مستوى ع

جتما ملحة ...و عطي أن أردنا وإذا

فمبدأ املواطنة وم مف بروز عن خية تار

قد املشاركةاملواطنة بحق ن اق قد

جتماعية،ال ياة ا العامة شؤون

القرارات اتخاذ الفعالة املشاركة

العامة املناصب وتو امللزمة ماعية ا

القانون  أمام املساواة عن   .فضال

  
غ  ... وم املف ذا وصلاعرف ح خية التار املحطات نإع الرا ومھ ذالفلسفيةالفالقراءة،مف

عرفھ عما تكشف وم نضالاملف وعن وتطور غ واملساواةمن العدل أجل من ال،سان املواطنة ذلك

ض ا وم املف ذا ور ظ بداية منذ عة متتا خية تار تحوالت ع الشرقيةتبلورت وح اليونانية ارة

الوسطى امرور  رإبالعصور التنو بالديمقراطيةإعصر وارتباطھ ن   . الرا

امل ذا تبلور للفرد؟فكيف ا قدم ال اسب وامل نجازات م أ وما فلسفيا؟ وم   ف

 
  :املحاور 

ة .1 و وال  ؛املواطنة

القديمةاملوا .2 الشرقية ضارات ا  ؛طنة

ي .3 اليونا الفكر  ؛املواطنة

العاملية .4  ؛املواطنة

نوار .5 فلسفة   .املواطنة
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ل  ج وا ر ا ت وأ    ا  ا ا

دة ا ا ى  ا ا ا    

2فخري فالح العلي المومني.، د1محمد عمر عيد المومني  

جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية عجلون اجلامعية  –قسم العلوم الرتبوية  -حماضر متفرغ .1  
جامعة البلقاء التطبيقية –كلية عجلون اجلامعية  –قسم العلوم الرتبوية  -أستاذ مساعد.2  

********************* 
خ القبول                  16/02/2018: رسالتار خ شر                                       10/06/2018 : تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

تاجـدفت ســت ي ـار م تنميــة ـ املشـكالت حــل اتيجية اسـ أثـر ــ ع التعـرف ـ ا اليــة ا الدراسـة

مـن الدراسـة عينـة ونـت ت حيـث نيـة امل بيـة ال مـادة ـ سا العاشر الصف طلبة لدى ستدالل و

ــــ) 50( ــــ سا العاشــــر الصــــف طلبــــة مــــن محافطالــــب ــــ ن للبنــــ ــــة الثانو ن عبلــــ ن عبــــ ظــــةمدرســــة

ردنية قبليـا،لون تطبيقـھ تم الذي الباحث اعداد من تحصي اختبار الدراسة أداة تمثلت وقد

الدرا العــــام مـــن ي الثـــا ــــ الدرا الفصـــل ـــ عـــديا صــــدقھو ) م2017-2016(ـــو مـــن التأكـــد عــــد ذلـــك

ما،وثباتھ ا الالزمة حصائية ة املعا اجراء عد الدراسة نتائج أفضت   :يحيث

الداللــة .1 مســتوى عنــد احصـائية داللــة ذات فــروق وجــود طلبــة) α=1. 0( عـدم درجــات متوســط ن بـ

حـــل أســـلوب تطبيـــق ـــ إ عـــزى ـــ وال تاج ســـت ـــارة مل الضـــابطة املجموعـــة وطلبـــة يـــة التجر املجموعـــة

 املشكالت؟

الداللـــــة .2 مســـــتوى عنـــــد احصـــــائية داللـــــة ذات فـــــروق طلبـــــة) α=1. 0( وجـــــود درجـــــات متوســـــط ن بـــــ

حـــل أســلوب تطبيـــق ــ إ عــزى ـــ وال ســتدالل ـــارة مل الضــابطة املجموعــة وطلبـــة يــة التجر املجموعــة

 املشكالت؟

املفتاحيـــــة لمـــــات بيـــــة:ال ال ـــــاج م ســـــتدالل، ـــــارة م تاج، ســـــت ـــــارة م املشـــــكالت، حـــــل اتيجية اســـــ

نية   .  امل

Abstract 

The present study aimed to identify the impact of problem solving strategy in the 

development of the skills of conclusion and reasoning among the tenth grade students in the 

field of professional education. The study sample consisted of (50) students of the tenth 

grade in Abyan Abelin secondary school for boys in Ajloun, The results of the study after the 

necessary statistical treatment were as follows: 
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1- There are no statistically significant differences at the level of significance (α = 1. 0) 

between the mean scores of the experimental group and the control group students for the 

skill of conclusion, which is due to the application of problem solving method? 

2-  There are statistically significant differences at the level of significance (α = 1.0) between 

the average scores of the experimental group and the control group students for the skill of 

inference, which is attributed to the application of problem solving method? 

Keywords: problem solving strategy, conclusion skill, inference skill, professional education 

curriculum. 

  :مقدمة

املجـــــــاالت    افـــــــة ــــــ ائـــــــل ال ـــــــ املعر نفجــــــار و والتقـــــــدم التطـــــــور زمــــــن ـــــــ اليـــــــوم ش عــــــ

ي والتقــدم التطــور ــذا و ــا وغ والتكنولوجيــة علينــاالتعليميـة ــأحــتم ع ن قــادر ــون ن ن

شــة مناســـبمعا ل شــ والتطـــور مـــا،التقـــدم اتأو املســـتو جميـــع شـــمل التطــور ـــذا ن

ـا،واملجـاالت ـ :وم التعلي مـن ،املجـال ـ الكث عالـت بضـرورةو صـواتحيـث تنـادي ـ ال

تنميــة ــ ع ســاعد ـ وال ديثــة ا التعلميــة التعليميـة والوســائل اتيجيات ســ اسـتخدام

ــــ وال ــــ الكث ــــا وغ املشــــكالت حــــل اتيجية اســــ ــــا م انــــت ــــ وال الطالــــب لــــدى ــــ التفك

الط تفك تنمية اما دورا العقليةتلعب اتھ ومدر ائھ ذ ات مستو وفتح   .الب

عـّد  اتيجية و اتيجيات مـن املشـكالت حـل اسـ س ـ الفاعلـة سـ ب؛ التـدر ـا والتـدر  أل

ـ الطلبــة سـاعد لـول  إيجــاد ع م ا ســاؤل  والتنقيــب البحــث خــالل مــن بأنفســ  وال

ـب، م كمـا والتجر ـ ســاعد م وتنظــيم تحليــل ع ـار ـ املواقــف ــ أف  التقليديــة، غ

م عــوّد
ُ
ــ و ــة ع ــ املشــكالت مواج ــا ال و ة مواقــف ــ يوج  .واقتــدار بثقــة مشــا

تون،(   )2004ز

ياه مواقف من فكث ،الفرد حياة  ضروري  مطلب و املشكالت حل ع القدرة إن     ا

نا ال عد .املشكالت حل تتطلب أساسا  تواج ال أك املشكالت حل و  السلوك أش

ي مية، عقيدا سا تعلم وا ن الطالب و قادر السليمة اتخاذ ع ليصبحوا   القرارات

م بوري،(.حيا   )2010ا

عّد     شطا املشكالت حل و  والتعلم، التعليم لعملية خ النتاج ونھ،ومناسبا اما م

ارات فاملعارف يم وامل ست والتعميمات واملفا ا  دفا ل  وأدوات وسائل  وإنما،ذا
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قيقية مشكالتھ حل ع الفرد ساعد  و املشكالت حل فإن ذلك إ باإلضافة. ا

ق س. عام بوجھ التفك ملمارسة الطبي الطر جديد نالك فل س تفك بدون  علم  ول

طيب،.(مشكالت بدون  تفك نالك   )2006ا

سـب    ك اتيجية باسـتخدام الطلبـة و   املشـكالت حـل اسـ
ً
، ـ سـليمة طرقـا ـ ـؤدي التفك  و

ـ امـل إ شـاف، نحـو سـتطالع حـب وإثـارة املعلومـات، اسـتخدام ت ـ كمـا ك  قـدرة ين

ـ الطلبـة ـ ع ، التفك ـ قـة البيانـات وتفسـ العل عطـي وسـليمة، منطقيـة بطر  الطلبـة و

م ـ الثقـة ـم أنفسـ جعل ن و ـ قـادر ـة ع ـ املشـكالت مواج ـ املألوفـة غ  يتعرضـون  ال

ـا ،(ل قـة إن .)2011شـب ـ الطر اضـية املشـكالت ـل املث   املعلـم مـن الر
ً
سـا  مـن أو،تدر

، املـتعلم
ً
ــ تقــوم أن يجــب علمــا ــي،ســليمة أســس ع ن ذلــك يــتم ول  اســتخدام يتعــ

مـن اتيجية اتيجيات اسـ ـ املشـكالت حـل اسـ لة مـع تتعامـل ال ـ املشـ يـة أسـس ع  من

ا ار ي سلسل املنطقي التدرج ف لة حل  التفك عملية ل ، .(املش   )2011شب

عـــّد     مـــاو ـــور ظ ـــ إ أدى ممـــا فـــرد، ـــل ل
ً
وحقـــا

ً
عامـــا

ً
ـــدفا ـــا ا وقتنـــا ـــ ـــ التفك علـــم

شــري ال العقــل تنميــة ــ إ تــدعو حركــة عــن عبــارة ــ ــ وال العقــول اب ــ أ بثــورة ســ

املجاالت ش ثماره ـ. واس إ امليـادين مختلـف ن بو ال عاتق ع يقع الكب فالدور

ــ إ بــاه ن ــتوجيــھ و اللبنــة عــد ــا و ــ التفك ورعايــة العقــول تنميــة ــ املدرســة دور

لديـــھ، ـــ تفك ملكـــة تنميــة التـــا و املختلفـــة قدراتــھ وتنميـــة ســـان يــة تر ـــ ع تقـــوم ــ ال

ا ل ث
ُ
امل والغاية املدرسة وجود من ول دف ال و ذا أن اعتبار   ) 2000عدس،(.ع

ال    لـدى قناعـة ناك للفـرد،و املتفـرد سـلوب ـ صـية ال بـأن الـنفس وعلمـاء ن بـو

الـذي ـ التفك نمـط ـ ع التعرف خالل من ي تأ صية ال لدراسة الوحيدة قة الطر وأن

صـــية ال عـــاد أ ـــ ع والتعـــرف مختلفـــة، وحياتيـــة عليميـــة مواقـــف ـــ صـــية ال بعـــھ ت

ا ال. وخصائصــ ــ إ ــ أسا ل شــ ــام ا التعلــيم ــدف مــنو نمــط ــ إ بالطالــب وصــول

يم للمفـــــا ي املتـــــأ العميـــــق والتأمــــل ـــــا، حول مـــــن لألحــــداث الناقـــــدة ة، ـــــ النا صــــية ال

املحدود الداخ حساس عن بتعاد و شياء، ات،(.و   )2005بر

   
ً
قــديما بيــة ال ــا شــغلت ا ـ ال ــة يو وا مــة امل املواضــيع مـن ــ فيعت الناقــد ــ التفك أمـا

،
ً
عمليــةوحـديثا ـ أساسـية ـارات م مـن ن املتعلمــ ن تمكـ ـ بالغـة ميـة أ مــن لـھ ملـا وذلـك

م مــواقع اخــتالف ــ ع ن بــو ال ميــل ــ ميــة ــذه جوانــب ــ تتج إذ والتعلــيم، الــتعلم

الناقــد ـ التفك ــارات م علــم و علـيم اتيجيات اســ ـ تب ــ إ مــن. العلميـة ــ سا ـدف وال

ا ـ التفك علـم و بالتــاعلـيم م تمكـ ـ ال الطلبــة، لـدى ـ التفك ــارات م ن تحسـ ـو لناقــد
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والبحــــــــــث ســـــــــاؤل ال روح يع ــــــــــ أن كمـــــــــا م، حيـــــــــا جوانــــــــــب مختلـــــــــف ــــــــــ النجـــــــــاح مـــــــــن

آفــاق توســيع ــ إ يــؤدي ستكشــاف أو التحــري دون قــائق با ســليم ال وعــد ام، ســتف و

علم مجــاالت ــ إ نطـــالق نحــو م ــدفع و املعرفيــة، ثـــراءالطلبــة ــ ع عمــل ممــا أوســـع، يــة

م لد النو التعلم ادة وز املعرفية م ي جادو (.أب   )2013نوفل،وأبو

السـتقبال   
ً
تفتحـا ـ أك فـرد ن ـو ت ـ م سـ ـ ال ـ التفك أنمـاط أحد عد الناقد والتفك

مـن يفرضـھ مـا ـة ومواج معـھ، والتكيـف ـاره أف وتقبـل املسـتقبل ـة ملواج جديـد ـو ما ل

مشـكالت، مــن ه ـ يث ومـا للمــتعلم، تحـديات ـ املعر للمحتـوى أعمــق ـم ف ـ إ تــؤدي ـا ا أي

وتجعــل الــذات، حــول والتمركــز املســايرة، مــن وتحــرره ه، ــ تفك ــ ســتقاللية ــ ا وتقــوده

وتــؤدي ا، وممارســ ــا لتطبيق املــتعلم ســ مــن عــزز و ، ــ مع ذات التعليميــة ات ــ ا مــن

الت مستوى ن تحس ـإ ومشـاركة
ً
وتفـاعال إيجابيـة أك املتعلم وتجعل ، الدرا حصيل

املناســـــبة القـــــرارات واتخـــــاذ مشـــــكالتھ، حـــــل ـــــ املـــــتعلم قـــــدرة مـــــن عـــــزز و الـــــتعلم، عمليـــــة

لذاتـــھ تقـــديره مســـتوى مـــن وترفـــع بنفســـھ، املـــتعلم ثقـــة مـــن ـــد وتز ا، وعبـــد(.شـــأ ـــ رزو

م،   )2015الكر

عـد    ـ و ـ مـن الناقـد التفك ال أك ـ أشـ   املركـب التفك
ً
ـ اسـتحواذا تمـام ع ن ا  البـاحث

ن ن، واملفكر بو و ال ام ع للداللة ستخدم الواقع عالم  و ة م ا كث  عـن الكشـف م

خطـاء، العيـوب ء، ـل ـ والشـك و ـ ـ ، والتفك ـ ـ التحلي شـمل والتفك و ،  ـل التـأم

ارات يف  العليا التفك م   . بلوم تص

ـرت    فـات وظ ـ متعـددة عر ـا الناقـد، للتفك  أن مـنSawin,(1991) سـاون أورده مـا وم

ـ ـ شـاط ـو الناقـد التفك ـ ومركـز ومعقـول، مسـؤول تـأم ذ شـأن اتخـاذ ع  مـا قـرار

ـذا معينـة، مواقـف ـ نفعلـھ مـا أو بـھ ونـؤمن نصـدقھ يتضـمن مـن الـنمط ف ـ ـ التفك  التمي

ن ار ب اطئة السليمة ف  .وا

ـرى    ـ أن Paul & Elder,( 2010) إلـدرو  بـولو ـ ـو الناقـد التفك مـن التفك يم  باملفـا

ـو حولنـا، ـار مــن شــبكة بنــاء يتطلـب ف ات ف ـ يم وا بالعــالم الصـلة ذات للمفــا

، ـار ـ تـدخل ا تنـا أو مخططاتنـا إ ـ املعرفيـة، أبن ـ سـاعدنا وال العـالم فحـص ع  ـذا

 .واختباره املحيط

ـ    اعت ـSutton ,)1995(سـاوتونوقـد   الناقـد التفك
ً
  شـاطا

ً
يـا  عـال مسـتوى  ذا تفك

ـارات مـن مجموعـة يتطلـب ـذا املعرفيـة، امل س أكـده مـا و الــذيو  , Boyce (1996)بـو

ـي التمي ن تضـمن قـائق بـ دعـاءات املؤكـدة ا ـ املتعـددة، و ن والتمي  مـن صـلة لـھ مـا بـ
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دعاءات و س مماوواملعلومات سباب ا،والعبارة دقة وتحديد صلة، لھ ل  وتحديد واقعي

املصــدر، عـرف مصـداقية اضــات و ــ ف شــاف ـا، املصــرح غ ، واك ــ عــرف التح  و

املنطقيـة، ـارات مـن الطلبـة تمكـن إن .دعـاءات قـوة وتحديـد املغالطـات ـ م  الناقـد التفك

م يتطلـب ـالقـدرة مـ ـ ع ن التمي قيقـة، الـرأي بـ ـروج وا تاجات وا  املـادة مـن باسـت

ر املتاحـة، العلميـة الظـوا عليــل ـ والتوصــل املناقشـة، بموضـوع املرتبطــة و  الداللــة إ

بتعميمات للمعلومات، النوعية روج   2006) : السلی(.املسموع أو املقروء من وا
 

ــعــّد          التفك
ً
قــديما بيــة ال ــا شــغلت ا ــ ال ــة يو وا مــة امل املوضــوعات مــن الناقــد

عمليـة ـ أساسـية ـارات م مـن ن املتعلمـ ن تمك من بالغة مية أ من لھ ملا وذلك ،
ً
وحديثا

م مــواقع اخــتالف ــ ع ن بــو ال ميــل ــ ميــة ــذه جوانــب ــ تتج إذ والتعلــيم؛ الــتعلم

اتيجيات اس تب ع الناقـدالعلمية ـ التفك ـارات م علم و  Critical Thinking(عليم

Skills(،ــــــارات م ن تحســـــ ـــــو الناقـــــد ـــــ التفك علــــــم و علـــــيم مـــــن ـــــ سا ـــــدف ال إّن إذ

أن كمـا م، حيـا جوانـب مختلـف النجاح من بالتا م تمك وال الطلبة، لدى التفك

ال وعـــــدم ام، ســـــتف و والبحــــــث ســـــاؤل ال روح يع أوـــــ التحــــــري دون قـــــائق با ســــــليم

ـ إ نطـالق نحـو م ـدفع و املعرفيـة، الطلبـة آفـاق توسـيع إ يؤدي ذلك ل ستكشاف

م، لــد النــو الــتعلم ــادة وز املعرفيــة م يــ أب ثــراء ــ ع عمــل ممــا أوســع، علميــة مجـاالت

و  ، ــــ تفك الــــتعلم أن القائلــــة النظــــر ــــة بوج اقتنعنــــا مــــا إذا ميتــــھ أ ميــــةوتــــزداد أ تتعــــاظم

ن املعلم الطلبة من مة م حة شر تناول ما إذا البحث ذا الناقد التفك علم و عليم

كيـــــــــف أبناءنــــــــا املســــــــتقبل ـــــــــ علمــــــــوا أن م فــــــــ يؤمـــــــــل الــــــــذين ــــــــة بو ال العلـــــــــوم ليــــــــة ــــــــ

ونوفل،.(يفكرون   )2007مر

الدراسة لة                 :مش

مــن        املشــكالت حــل اتيجية اســ علــمعــد ــ الناقــد ــ التفك ــ تن ــ ال اتيجيات ســ

نفجــار عصــر ــ ش عــ واننــا خاصــة نيــة امل بيــة ال مــادة ــا وم املختلفــة الدراســية املــواد

واصــدار ا وتفســ ــا وتحليل قــائق ا معرفــة ــ ا م وصــول مــن الطلبــة يــتمكن ــ ح ــ املعر

ـــا عل ـــام ـــ ح ع
ً
ندا مســــ العلميـــة املعرفــــةدلـــبــــالطرق ن تلقـــ عــــن

ً
عيـــدا ن ا ــــ وال ة

الناقــــــد ــــــ التفك ــــــارات م تنميـــــة ــــــ
ً
عائقــــــا تقــــــف ـــــا ــــــ،أل ع الباحــــــث اطــــــالع خــــــالل ومـــــن

اتيجيات ســـــ اســـــتخدام ـــــ الطلبـــــة لـــــدى تقصـــــ نـــــاك ان الحـــــظ الســـــابقة الدراســـــات

معظـ ألن نيـة امل بيـة ال مـادة ـ وخاصـة ن املعلم قبل من ديثة ا سية نالتدر املدرسـ م

للمعرفـــــة الطلبـــــة ن تلقـــــ ـــــ ع بـــــد،لـــــذا. عتمـــــدون اســـــتخدامىال ـــــ ن املعلمـــــ توجيـــــھ مـــــن



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

34 
 

املشــــكالت حــــل اتيجية العاشــــراســـ الصــــف طلبــــة لــــدى الناقــــد ـــ التفك ــــارات م تنميــــة ــــ

نية امل بية ال مادة   .سا

الدراسةأ   :سئلة

سئ    عن جابة الدراسة ص تيةتت   :لة

مسـتوىتوجـدـل .1 عنـد إحصـائية داللــة ذات طلبــة) 0.1(فـروق درجـات متوسـط ن بــ

تطبيـــق ـــ إ عـــزى ـــ وال ســـتدالل ـــارة مل الضـــابطة املجموعـــة وطلبـــة يـــة التجر املجموعـــة

املشكالت؟ حل   أسلوب

مسـتوىتوجـدـل .2 عنـد إحصـائية داللــة ذات طلبــة) 0.1(فـروق درجـات متوسـط ن بــ

تطبيــــق ـــ إ عـــزى ــــ وال تاج ســـت ـــارة مل الضـــابطة املجموعــــة وطلبـــة يـــة التجر املجموعـــة

املشكالت؟ حل   أسلوب

الدراسةأ   :دف

التالية    داف لتحقيق الدراسة ذه   : س

ـــ .1 املشـــكالت حــل أثـــرأســـلوب ـــ ع الناقـــدالتعــرف ــ التفك ـــارات م ســـتدالل(تنميـــة ـــــــــــــ تاج ) ســـت

نية امل بية ال مادة سا العاشر الصف طلبة   .لدى

معرفة .2 ا الدراسة الناقـددفت ـ التفك ـارات م تنميـة ـ املشـكالت حـل اتيجية اسـ اثـر

ســتدالل( ـــــــــــ تاج ن) سـت امل بيــة ال مــادة ــ العاشــر الصـف طلبــة مــن. يــةلــدى ــدف وال

نية امل بية ال مادة س تدر ن تحس الدراسة   . ذه

ـ .3 التفك ـارات م ـ الضابطة واملجموعة ية التجر املجموعة ن ب الفروق ع التعرف

ستدالل(الناقد و تاج   ).ست

ن .4 للمجمـوعت البعـدي ختبـار و ـ القب ختبـار ـ الطلبة تحصيل ن ب الفروق معرفة

وال يةالضابطة   .تجر

  : الدراسة ميةأ 

ر  يأ تظ النحو ع الدراسة   :مية

الطـرق - اسـتخدام الن الناقـد التفك ارات م تنمية
ً
دورا املشكالت حل اتيجية الس

الطلبة تحصيل ع ايجابية نتائج عطي س التدر ديثة  . ا

عـــــد - إذ امـــــة ـــــة عمر مرحلـــــة ـــــ الطلبـــــة لـــــدى الناقـــــد ـــــ التفك ـــــارات م تنميـــــة نـــــاول ت

أساسـية مرحلـة ـا أ حيث من املتعلم حياة امة ال املراحل من العليا ساسية املرحلة
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تنميـــة تحقـــق ـــ ال ســـاليب أفضـــل عـــن البحـــث يجـــب لـــذا تھ، صـــ و عقلـــھ شـــكيل ــ

ية التفك  .قدراتھ

الدرا   :سةمحددات

املوضــو - ــد حــول: ا يـــدور يوالــذي ـــار م تنميــة ــ ــا واثر املشـــكالت حــل اتيجية اســ

نية امل بية ال مادة سا العاشر الصف طلبة لدى ستدالل و تاج  ست

ي - ــا امل ــد مـــن:ا ور للــذ مدرســـة اختيــار وتــم لـــون محافظــة ـــ الدراســة تطبيــق تـــم

ن للبن ة الثانو ن عبل ن عب مدرسة و القصدية قة بالطر املحافظة   .مدارس

ي - الزما د ام:ا ا العام من ي الثا الدرا الفصل الدراسة تطبيق - 2016تم

 .م2017

شـري  - ال ـد ـ:ا ع الدراسـة عينـة نتقتصـر عبلـ ن عبـ مدرسـة ـ العاشـر الصـف طلبـة

ن للبن ة  .الثانو

الدراسةأ- عدياو :داة و قبليا الدراسة عينة ع تطبيقھ تم اختبار عن   .عبارة

صطالحية فات   :جرائيةوالتعر

املشكالت-1 حل اتيجية  :اس

ـا    ـعرف مجموعـة) 2010(   الزع ـا سـية جـراءات مـن بأ ـ التدر ـ تقـوم ال  تقـديم ع

لة ـا معينـة، مشـ ـل، خطـة وتحديـد واملطلـوب، املعطيـات تحديـد خـالل مـن وحل  وتنفيـذ ل

ل،   .منھ والتحقق ومراجعتھ ا

ـــا    عرف وعبابنـــھو طيـــب مـــن)2011(ا املعلـــم ـــا يقـــوم ـــ ال ـــات التحر مجموعـــة ـــا بأ

بصـــورة املوضـــوع طـــرح ـــ ع تقـــوم الدراســـية، للمـــادة والتنفيـــذ والتنظـــيم التخطـــيط حيـــث

لة، املشــــ ــــم وف تحديــــد ــــ تتمثــــل محــــددة، خطــــوات وفــــق ــــا مع التعامــــل يــــتم مشــــكالت،

نطاقــھ وتوســيع ــل ا ومراجعــة ــل، ا وتنفيــذ حــل، خطــة ا. ووضــع دور ــون أثنــاءو ملعلــم

التوجيھ س للمتعلم التدر الراجعة التغذية وتقديم رشاد،  .و

تاج -2 ست ارة  :م

ـا    ونوفــلعرف ــ ــا ) 2007( مر الســتخالصبأ الالزمــة العناصــر وتــوف تحديــد ـ إ شــ

أو العبـــــــــارات ن بــــــــ مـــــــــن الفعليــــــــة أو املقصـــــــــودة ســــــــتداللية للعالقـــــــــات املنطقيــــــــة النتــــــــائج

ـ للتعب آخــر ل شـ أي أو ســئلة، أو أو. الصـفات خلــق ــ ع القـدرة تاج باالســت يقصـد كمــا

سـ ـارات وم منطقيـة، خطـوات خـالل مـن نقـاش أو جدل ن و ـت الفرعيـة تاج ـارة: ت م
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تاجات اســــــت ـــــ إ التوصـــــل ــــــارة م البـــــدائل، ن تخمـــــ ــــــارة وم الـــــدليل، ـــــ. فحـــــص عت ــــــارةو م

الناقد التفك ارات م احدى تاج  .ست

ستدالل -3 ارة  :م

ــا    ونوفــل،(عرف ــ ــ) 2007مر ال العمليــات مــن مجموعــة ممارســة ــ إ ــارة امل ــذه شــ

ا توليـــد ــ ع والتعـــرفعتمــد نتــائج، ـــ إ والتوصــل أدلـــة عــن والبحــث اضـــات ف و ــ

ية السب والعالقات رتباطات الناقد. إ التفك ارات م احدى تاج ست اراة م عت  .و

نية -4 امل بية ال اج  : م

يـــــدرس    والـــــذي ردنيـــــة والتعلـــــيم بيـــــة ال وزارة مـــــن املقـــــررة الدراســـــية املنـــــا احـــــد ـــــو

الصـــفميـــع ولغايـــة ـــ سا ول الصـــف مـــن تبـــدأ ـــ وال ساســـية املرحلـــة صـــفوف

ــارات وامل ات ـ وا باملعـارف الطلبــة ـد تزو ـ ا ــاج امل ـذا سـ حيــث ، ـ سا العاشـر

العمل سوق ابواب للطالب تفتح وال  . العملية

السابقة   :الدراسات

ــــ    ــــا م لالســــتفادة الســــابقة والدراســــات النظــــري دب ــــ ا بــــالرجوع الباحــــث قــــام لقــــد

اليـــةالدراســـية عـــض ا ـــ ا التطـــرق تـــم العالقـــةالدراســـاتحيـــث وموضـــوعب ذات مجـــال

الية ا التا،الدراسة النحو ع   :و

والدة -1 ا   : ) 2015(  دراسة

ـ ـدفت    س أثـر معرفـةا اتيجية باسـتخدام التـدر  التحصـيل ـ املتعـددة الوسـائط اسـ

ـارات وتنميـة ـ م ـ العاشـر الصـف طلبـة لـدى الناقـد التفك بيــة مبحــث ـ سا  ال

اشـمية، ردنيـة باململكـة الثانيـة عمـان سـالمية ـداف ولتحقيـق ال  بنـاء تـم الدراسـة أ

ــ برنـامج اتيجية باسـتخدام تدر  اختبـار اسـتخدام تـم كمـا املتعـددة، الوسـائط اسـ

بية بمادة تحصي س واختبار سالمية ال ـ تورا ، للتفك ونـت بـدا  الدراسـة عينـة وت

م تـم طالـب ( 62 ) مـن قـة اختيـار ـ توزعـوا قصـدية بطر ن ع ن، شـعبت ت  تـم وقـد دراسـ

 
ً
ما تحديـد عشـوائيا ـا ضـابطة كمجموعـة إحـدا سـ تـم اطالبـ ( 34 ) قوام قـة متدر  بالطر

خـرى  عتياديـة، يـة و ـا تجر اتيجية باسـتخدام درسـت اطالبـ ( 28 ) قوام  الوسـائط اسـ

ـرت .املتعـددة ـ املجموعـة تفـوق  نتـائجال وأظ ال يـة اتيجية درسـت التجر  الوسـائط اسـ

ـ بالتحصـيل املتعـددة ـ الناقـد والتفك ـ  .الضـابطة املجموعـة ع  النتـائج تلـك ضـوء و

ب بضـرورة الدراسـة أوصـت ن تـدر ـ املعلمـ اتيجية اسـتخدام ع  ـ املتعـددة الوسـائط اسـ

س بية تدر   .سالمية ال
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الزع -2   ):2014(دراسة

أثــر    ــ تق ــ إ اتيجيةــدفت ــاراتاســ م تنميــة ــ املشــكالت حــل ــ ع قائمــة ســية تدر

مـن العينـة ونـت وت مـوك، ال جامعـة ـ صـف معلـم طلبـة لـدى ـ ا الر بدا التفك

وزعــــــوا)  98(  وطالبــــــة ــــــطالــــــب نع يــــــةمجموعــــــة،مجمــــــوعت ــــــاتجر واطالبــــــ)48( قوام

ــاضــابطةمجموعـة طبــق. اطالبــ)  50(قوام ثــم ، ــ ا الر بــدا ــ للتفك اختبــار بنــاء تــم

صــــدقھ مــــن التحقــــق عــــد ا عــــد و ــــة املعا قبــــل والضــــابطة يــــة التجر ن املجمــــوعت ــــ ع

تطبيــق تـم كمـا اتيجيةوثباتـھ، اضــياتاسـ الر ملسـاق املشـكالت حـل ــ ع قائمـة سـية تدر

ع ة املســـتو ندســـة وال القيـــاس، قليديـــة، ندســـة ال وحـــدات يـــةـــ التجر املجموعـــة . ـــ

ـــــ ا الر بــــدا ـــــ التفك ــــارات م ـــــ تحســــنا النتـــــائج ــــرت أظ واملرونـــــة،(وقــــد الطالقــــة،

صـالة يـة) و التجر املجموعـة طلبــة ن. لـدى بــ إحصـائيا دالـة فروقــا الدراسـة وجـدت كمــا

الدرجــــــ ــــــ و صــــــالة و واملرونــــــة الطالقــــــة ــــــارات م ــــــ والضــــــابطة يــــــة التجر ن ةاملجمــــــوعت

يــة التجر املجموعــة لصـا لالختبــار ليـة ــ. ال التفك ات مســتو ـ تحســنا النتــائج ـرت وأظ

نتـائج وتوزعـت الضـابطة، املجموعـة ات مسـتو مـع مقارنـة يـة، التجر للمجموعة بدا

ات املســــــتو ــــــ يــــــة التجر املجموعــــــة باســــــتخدام) 3،2،1(طلبــــــة الدراســــــة أوصــــــت ا ــــــ وأخ

اتيجياتبـــــرامج لــــــدىتواســــــ ــــــ ا الر بــــــدا ـــــ التفك تنميــــــة ــــــ ــــــا أثر يـــــان و ســــــية در

الدراسية املراحل مختلف و   .الطلبة

وعبابنھ -3 طيب ا   ):2011(دراسة

ـ ـدفت    ـ إ اتيجية اسـتخدام أثـر تق سـية اسـ ـ قائمـة تدر ـ املشـكالت حـل ع  ع

ـ ، التفك ـ ا ـات الر تجا اضـيات نحـو و ع الصـف طـالب لـدى الر ـ السـا  ـ سا

ونـت .ردن ع الصـف مـنطالبـا ( 104 ) مـن الدراسـة عينـة ت ، السـا ـ ـ قسـموا سا  إ

ن ، مجموعت
ً
ية مجموعةعشوائيا اتيجية باستخدام درست تجر سـية اسـ ـ قائمـة تدر  ع

قــة درســت ضــابطةمجموعــةواملشــكالت، حــل ــرت وقــد .عتياديــة بالطر  النتــائج أظ

ــ بــالتفك املتعلقــة ا يــة املجموعــة طــالب تفــوق  الر ــ التجر  املجموعــة طــالب ع

ـ ـ إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود وعـدم الضـابطة، ـ التفك ا ن للتفاعـل عـزى  الر  بـ

اتيجية س اس ـات وأن  .التحصـي واملسـتوى  التـدر يـة املجموعـة طـالب اتجا  انـت التجر

ـات مـن أفضـل م اتجا  داللـة ذات فـروق وجـود وعـدم الضـابطة، املجموعـة مـن اقـرا

ـات ـ إحصـائية اضـيات نحـو الطـالب اتجا ن للتفاعـل عـزى  الر اتيجية بـ س اسـ  التـدر

  .التحصي واملستوى 
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الشر -4   ):2005(دراسة

مدينــــة    ــــ الثــــانوي ول الصــــف طلبــــة لـــدى الناقــــد ــــ التفك مســــتوى قيــــاس ــــ ا ـــدفت

ومعرفــة ــاض، بأحــدالر لتحــاق ــ الرغبــة مــن ــل و ، ــ التفك ــذا مســتوى ن بــ العالقــة

ـ الدرا والتحصـيل دبيـة، أو العلمية اختبـار. قسام إعـداد تـم الغـرض ـذا ولتحقيـق

مــــن ــــون مـــــن) 69(م ونــــة م عينــــة ـــــ ع وتطبيقــــھ نتـــــائج. طالــــب) 288(فقـــــرة أشــــارت وقـــــد

طل لـــدى الناقـــد ـــ التفك مســـتوى أن ـــ ا متوســـطا،الدراســـة ـــان الثـــانوي ول الصـــف بـــة

الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــدت ــ) 0.05(كمــا التفك مســتوى ــ

قســــام طلبــــة لصــــا دبيــــة أو العلميــــة، قســــام بأحــــد لتحــــاق ــــ والرغبــــة الناقــــد،

مســتوى . العلميــة عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود ــ ا النتــائج أشــارت الداللــةكمــا

الدرا) 0،05( التحصيل مستوى ا عزى الطالب لدى الناقد التفك   .مستوى

سليمان -5   :2006)( دراسة

ـ ـدفت    سـة سـاؤالت ثالثـة عـن جابـة إ ـ يختلـف ـل: رئ بـاختالف التفك  نـوع الناقـد

ـل التعلـيم؟ الناقـد ـ فـروق توجـد و ـ س؟ عـزى  التفك ـ اء، " مـنـل تـأث ـو ومـا ل  الـذ

ـ ع " الضبط وموضوع لإلنجاز، الدافع ونـت الناقـد؟ التفك الدراسـة وت  (320) مـن عينـة

ـرت .سماعيلية بمحافظة الكب التل بمدينة وطالبة اطالب  دالـة فـروق ودوجـ النتـائج وأظ

 
ً
ـ ـ إحصـائيا ، التعلـيم بطـالب مقارنـة التجـاري  التعلـيم طـالب لصـا الناقـد التفك ـ  الزرا

ـ فـروق ووجـود كمـا.العـام التعلـيم بطـالب مقارنـة التجـاري  التعلـيم طـالب لصـا دالـة غ

  دالـة فـروق وجـدت
ً
ـ ـ إحصـائيا س عـزى  الناقـد التفك ـ ـت. نـاث ولصـا ل  النتـائج بي

اء ضعيف مباشر تأث وجود لإلنجـاز، متوسط وتأث الناقد التفك ع للذ نمـا للـدافع  ب

  .الضبط ملوضع تأث ناك يكن لم
  

ن -6 وآخر أثاري   : Athari et al )2012( دراسة

الطبيـــــة    العلـــــوم ليـــــات لطـــــالب الناقــــــد ـــــ التفك ـــــارات م تقيـــــيم ـــــ ا ض،(ـــــدفت التمــــــر

ن) الصـــيدلة متتـــالي ن دراســـي ن فصـــل ـــ. خـــالل التفك ـــارات م ر تطـــو يمكـــن ـــل ســـاءلت و

اليفورنيـــــا الختبـــــار ان أصـــــف جامعـــــة ـــــ الطـــــالب مـــــن مجموعـــــة أخضـــــعت حيـــــث الناقـــــد؟

ــ ع الطــالب قــدرة قيــاس وثــم الناقــد ــ ول،للتفك ــ الدرا الفصــل عــد الناقــد ــ التفك

أن النتــــــائج ــــــرت أظ وقــــــد الناقــــــد ــــــ التفك ــــــ ــــــ التغ مــــــدى ملالحظــــــة ي الثــــــا الفصــــــل عــــــد و

ــ م درجــا مـن أقــل ي الثــا ختبـار ــ الناقــد ـ التفك ــارات م ــ الطـالب درجــات مسـتوى
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املنـا ن تحسـ عمليـة أن ــ ع تاج سـت وتـم ول، رختبـار لتطــو ضـروري تـدرس ــ ال

الناقد التفك ارات   .م

ناري -7 وت بولوك   :Buluc & Taneri) 2010( دراسة

الــذين    امعــة ا لطــالب املشــكالت حــل ــارات وم الناقــد ــ التفك ــ ع التعــرف ــ ا ــدفت

ن بــ إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــدت بتدائيــة املرحلــة ــ معل ليصــبحوا م إعــداد تــم

ور ناثالذ لصا املشكالت وحل الناقد التفك من ل ناث   .و

العمري-8   :)2005(دراسة

ــ  ــــدفتوال املشـــكالتا حــل قــة طر ــ إ ند مســ ، ــ عل ــ علي برنــامج أثــر استقصــاء

املرحلــــــة طلبــــــة لــــــدى ســــــالمي، الفقــــــھ وحــــــدة ــــــ العليــــــا ــــــ التفك ات مســــــتو ــــــ بــــــدا

من الدراسة أفراد ون وت ردن، العليا العاشـر) 60(ساسية الصـف طلبة من طالبا

ـــ و ـــد إر ـــة ملدير ن ع التـــا ، ـــ ن؛سا ت ســـاو م ن مجمـــوعت ـــ إ م ع تـــوز تـــم بحيـــث ،

مــــــن ــــــون م تحصــــــي اختبــــــار اســــــتخدام و وضــــــابطة، يــــــة نتــــــائج) 45(تجر أشــــــارت فقــــــرة،

حــــــل ــــــ ع القائمــــــة س التــــــدر قــــــة طر لصــــــا إحصــــــائيا دالــــــة فــــــروق وجــــــود ــــــ إ الدراســــــة

التجر  املجموعة طلبة لدى العليا التفك ارات م تنمية إبداعيا،   .يةاملشكالت

وإ ي امليدا انب يةا املن   جراءاتھ

الدراسة  :من

الية ا الدراسة وطبيعة تھ ملناس وذلك التجر شبھ املن باستخدام الباحث   . قام

الدراســة  : مجتمـع

ن    عبــــ منطقــــة مــــدارس ــــ ــــ سا العاشــــر الصــــف طلبــــة مــــن الدراســــة مجتمــــع يتــــألف

ــــ و لـــون ملحافظــــة عــــة التا ن عــــددعبلـــ والبــــالغ ن للبنـــ ــــة الثانو ن عبلــــ ن عبـــ مدرســــة

ــــا العاشـــــر) 100(  طلب للصـــــف شـــــعب عـــــة ار ورة املـــــذ املدرســــة ـــــ يتواجـــــد حيـــــث طالبـــــا،

  .سا

الدراسة  :عينة

مــــــن    الدراســــــة عينــــــة ونـــــت ناطالبــــــ)   50(   ت للبنــــــ ــــــة الثانو ن عبلــــــ ن عبــــــ مدرســــــة مــــــن

العاشــــــر  للصــــــف شــــــعب عــــــة ار ــــــ ا ن ممقســــــم مــــــ ن شــــــعبت اختيــــــار تــــــم حيــــــث ــــــ سا

ن مجموعت ا ا تقسيم تم وقد سيطة ال العشوائية قة الطر  -: باستخدام
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يـــــــــــة- التجر مـــــــــــن: املجموعــــــــــة ونـــــــــــت باســـــــــــتخدام) 25(وت م ســـــــــــ تدر تـــــــــــم والـــــــــــذين طالبـــــــــــا

املشكالت حل اتيجية   .اس

الضابطة- من :املجموعة ونت التقليديةاطالب)  25(وت قة بالطر م س تدر تم   والذين

الدراسـةأ   :دوات

ـــ مـــنتمثلـــت ـــون ت ختيـــار)  20(اختبــــار نــــوع مـــن ــــاملفقــــرة التفك ـــارات م مــــن تعـــدد

ـــــ و تاج: الناقـــــد تنميـــــة،ســـــت ـــــ املشـــــكالت حـــــل اتيجية اســـــ اثـــــر ملعرفـــــة ســـــتدالل و

الطلبة لدى ستدالل و تاج ست ي ار التحصيلم ع اسھ ع  .وا

داة مجموعـة   : صدق ـ ع ا عرضـ خـالل مـن وذلـك الدراسـة اداة صـدق من التأكد تم

قســـــم ـــــ م والتقـــــو والقيـــــاس س والتـــــدر املنـــــا تخصصـــــات مـــــن ن املحكـــــ ســـــاتذة مـــــن

والبـــــالغ التطبيقيـــــة البلقـــــاء امعـــــة عـــــة التا امعيـــــة ا لـــــون ليـــــة ـــــ ـــــة بو ال العلـــــوم

م ن) 8(عدد ابدى،محك الدراسـة) 6(حيث اداة مناسبة م نظر ة وج ن املحكم من

ـــــ ع كـــــدليل ن املحكمـــــ رأي اعتمـــــاد تـــــم فقـــــد ـــــذلك و اليـــــة، ا بالدراســـــة القيـــــام لغايـــــات

الدراسة اداة   .صدق

داة ــــات عينــــــة :ثبــ ــــــ ع تطبيقــــــھ خــــــالل مــــــن وذلــــــك الدراســــــة أداة ثبــــــات مــــــن التأكــــــد تــــــم

تـــــ لـــــم شــــعبة مـــــن نفـــــساســــتطالعية وتـــــدرس املدرســــة نفـــــس مـــــن ولكــــن الدراســـــة ــــ دخل

ن بأســـبوع الدراســـة اجـــراء قبـــل ذلـــك ـــان و ـــاج عينـــة،امل ـــ ع ـــا تطبيق تـــم ذلـــك عـــد ثـــم

ن للبنــ ــة الثانو ن عبلــ ن عبــ مدرســة ــ ن للشــعبت ــ قب اختبــار تطبيقــھ،الدراســة تــم ثــم

عــدد ــان ــ وال يــة التجر املجموعــة ــ ع ن اســبوع تــم) 25(فيــھالطلبــةعــد ــ وال طالبــا

تاج ســـت ي ـــار م تنميـــة ـــ ـــا اثر ملعرفـــة املشـــكالت حـــل اتيجية اســـ باســـتخدام ا ســـ تدر

ا وعـــــــدد الضـــــــابطة واملجموعـــــــة ســـــــتدالل قـــــــة) 25(و بالطر ا ســـــــ تدر تـــــــم ـــــــ وال طالبـــــــا

رقم،التقليدية دول للمقياسيو) 1(وا القب ختبار   :نتائج
  

 

رقما ستدالل)1(دول و تاج ست ي ار م ملقياس القب التطبيق يو

والضابطة ية التجر ن   للمجموعت

ارة املتوسط املجموعة امل

ي سا   ا

نحراف

 املعياري 

ت مستوى قيمة

 الداللة

تاج  ست
ية  3.56 26.34 التجر

0.86 0.01 
  3.64  25.48  الضابطة
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  ستدالل
ية   3.36  26.74  التجر

0.68  0.01  
  3.49  24.34  الضابطة

  

مــن   ن بــ رقــمي ــدول ا نتــائج عنــد)01(خــالل إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود عــدم

ملقيــــاس) 0.01(مســـتوى ـــ القب التطبيـــق ــــ والضـــابطة يـــة التجر ن املجمــــوعت طلبـــة ن بـــ

م قـدرا ـ الدراسة مجموع افؤ ت يؤكد الذي مر ستدالل و تاج ست ي ار م تنمية

املشكالت حل أسلوب استخدام قبل ية    .التفك

الدراسة   :نتائج

تـــمعـــ حصـــائية البيانـــات وتحليـــل الدراســـة، إجـــراءات تطبيـــق ـــ التوصـــلد النتـــائجا

  : التالية

 
ً
ول،/ أوال بالسؤال املتعلقة   : مفادهوالذيالنتائج

ـــل ــ ـــدــ ــ مســـــــتوىتوجــ عنـــــــد إحصـــــــائية داللـــــــة ذات درجـــــــات) 0.1(فـــــــروق متوســـــــط ن بـــــــ

ــــــ وال تاج ســـــت ـــــارة مل الضـــــابطة املجموعــــــة وطالبـــــات يـــــة التجر املجموعـــــة طالبـــــات

املشكالت؟ حل أسلوب تطبيق إ   عزى

اختبــــــار بــــــإجراء الباحــــــث تاج،) ت(قــــــام ســـــــت ــــــارة مل الــــــدرجات متوســــــطات ن بــــــ للفـــــــروق

رقم دول ايو)2(وا ال املتوصل    النتائج
 

  

رقما تاج)2(دول ست ارة م تنمية ملقياس البعدي التطبيق نتائج يو

تاج ست ارة مل والضابطة ية التجر ن   .للمجموعت

ية التجر الضابطة املجموعة  املجموعة

ت الداللة قيمة  مستوى
 املتوسط

نحــــــــــــــــــــــــــراف

 املعياري 
 املتوسط

نحـــــــــــــــــــــــــــــــــراف

 املعياري 

68.14 3.59 64.44 3.55 7.32 
عند

ً
إحصائيا دالة

 )0.01(مستوى
  

مــــــن    ـــــ رقــــــميت ــــــدول ا نتــــــائج عنــــــد)02(خــــــالل إحصــــــائية داللــــــة ذات فــــــروق وجــــــود

درســو) 0.01(مســتوى الــذين يــة التجر املجموعــة طلبــة ولصــا تاج ســت ــارة م وفــقــ

املشـــــــــــكالتأســـــــــــلوب ـــــــــــذهحـــــــــــل اتفقـــــــــــت وقـــــــــــد مـــــــــــن، ـــــــــــل دراســـــــــــة نتـــــــــــائج مـــــــــــع يجـــــــــــة الن

والده،(و) 2005العمري،( ،(و) 2015ا   ).2005العمري،(و)2014الزع
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ً
ي،:ثانيا الثا بالسؤال املتعلقة   : مفادهوالذيالنتائج

مســتوىتوجــدــل عنــد إحصــائية داللــة ذات طلبــة) 0.1(فــروق درجــات متوســط ن بــ

الضــــــابطة ـــة املجموعــ ــــة وطلبــ يــــــة التجر ــــــاملجموعـــــة إ عــــــزى ــــــ وال ســـــتدالل ــــــارة مل

املشكالت؟ حل أسلوب   تطبيق

اختبـــــار    بــــإجراء الباحـــــث ســـــتدالل،) ت(قــــام ــــارة مل الـــــدرجات متوســــطات ن بـــــ للفــــروق

رقم دول النتائج) 3(وا ذه   . يو

رقما ستدالل) 3(دول ارة م تنمية ملقياس البعدي التطبيق نتائج يو

ن ستداللللمجموعت ارة مل والضابطة ية   .التجر

ية التجر الضابطة املجموعة  املجموعة

ت الداللة قيمة  مستوى
 املتوسط

نحراف

 املعياري 
 املتوسط

نحراف

 املعياري 

دالة 1.45 0.74 9.34 0.68 9.48  غ

نتـائجمنيت ـدولخـالل عنـد)03(رقـما إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدم

والضــابطة) 0.01(مســتوى يــة التجر ن املجمــوعت ن بــ ســتدالل ــارة ــذهمل اتفقــت وقــد

من ل دراسة نتائج مع يجة   الن

 )athari et al,2012 (و)،2006سليمان(  

حات   :الدراسةمق

تاج -1 ســـت ي ـــار م تنميـــة ـــ موا ســـ ـــي ل املشـــكالت حـــل أســـلوب ـــ ع ن املعلمـــ ب تـــدر

الطلبة لدى عام ل ش الناقد التفك ارات وم خاص ل ش ستدالل   . و

الطلبــــة -2 وقــــدرات يــــة أب تتحــــدى ومشــــكالت مواقــــف الدراســــية املنــــا محتــــوى ن تضــــم

 . العقلية

ا -3 ــــــــ التفك ــــــــارات م نميــــــــة ب اتيجياتتمــــــــام ســــــــ ــــــــق طر عــــــــن الطلبــــــــة لــــــــدى لناقــــــــد

ا وجدوا ا فاعلي ة بو ال الدراسات ت أثب ال   . والطرائق

املراجع   :قائمة

 أ
ً
يةباللغةراجعم :وال   :العر

  

د  راكت، .1 ٔميل التفكري بني العالقة. )2005(ز من الطـالب اجلـامعیني وطـالب الثانویـة العامـة يف ضـوء  عینة ى والتحصیل الت
ة ميوغراف سمرب)6(ا )4(والنفسیة، العدد الرتبویة العلوم جم. بعض املتغريات ا   .، د

كر .2 ق ونوفل، محمد  ى طلبة لكیة العلـوم الرتبویـة اجلامعیـة  ).2007.(مرعي، توف ارات التفكري الناقد  ٔوـروا(مستوى  جمـ ).ا
  .342-289،)4(،العدد)13(املنارة، ا
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ر. 2006 ) .(طیباخل  ٔمحد محمد .3 دام ٔ ت يف ل ىل قامئة تدرسیة اسرتاتیجیة است يض التفكري منیة املش جتاهات الر  و
ضیات حنو ٔسايس السابع الصف طالب ى الر ٔردن ا شورة ري دكتوراه رسا ،" يف ا راسات لكیة، م ٔردنیة، اجلامعة، العلیا ا  ا

ٔردن   . ا
يل  .4 ر ).2014.(محمدالزعيب،  ت ل ىل قامئة تدرسیة اسرتاتیجیة ٔ يض التفكـري إالبـداعي ـارات منیـة يف املش  ى الـر

ردنیة يف العلوم الرتبویة، ا. صف معمل طلبة  .320-305،)3(،العدد)10(ا 
ى  .5 د وعبدالكرمي، سه ٔردن التفكري. )2015(رزويق، ر ٔول، ا ٔمناطه،  اجلزء ا ة  : عامن. و رش والتوزیع والطبا   .دار املسرية ل
ر ).2011.(شبري، عامد رمضان محمد .6 ت ل اسرتاتیجیة ٔ ت الج يف املش ضـیات تعمل صعو  الثـامن الصـف طلبـة ى الر

ٔسايس زهر. ا امعة  شورة،  ري م   .فلسطني، املناجه وطرق التدرس قسم، غزة، لكیة الرتبیة -رسا ماجستري 
يل .7 ر).2010.(اجلبوري، عزز محمد  دام ا ت ل طریقة است ء  ملـادة العلمـي الرابـع الصـف طـالب حتصـیل يف املشـ  الفـزي

منیة لھم و ساسیة، ا م   .109-75،)3(،العدد)10(العلمي جم احباث لكیة الرتبیة 
ـاوينالتفكـ . )2006(السلیيت، فراس محمـود  .8 ٔردن 1ط . يف تـدرس املطالعـة والنصـوص ري الناقـد وإالبـداعي اسـرتاتیجیة الـتعمل التع ،  ا
ب احلدیث : ٔربد.   . امل الك
يض  ).2011.(عبدهللا، اخلطیب، محمد وعبابنة .9 ـىل التفكـري الـر ت  ـل املشـ ـىل  یة قامئـة  دام اسـرتاتیجیة تدرسـ ر است ٔ

ى  ضیات  جتاهات حنو الر ٔردنو ٔسايس يف ا ـ. طالب الصف السابع ا لعلوم الرتبویة، ا -189،)1(،العـدد)38(جم دراسات 
204. 
ن، .10 ـه الناقـد التفكـري (2006). السید سل الق افـع اكء و  طـالب مـن عینـة ي التعلـمي ونـوع وموضـوع الضـبط لٕالجنـاز وا

عیة، ربویة جم دراسات ،"الثانویة املدارس  119-146. ص  ،3العدد عرش، الثاين ا الرتبیة، لكیة واج
ه ببعض املتغـريات). 2005(الرشيق، محمد  .11 الق ض و ٔول الثانوي يف مدینة الر ى طالب الصف ا جمـ العلـوم . التفكري الناقد 

  .، البحرن)6(ا ) 2(الرتبویة والنفسیة، العدد 
ٔردن . 1ط". املدرسة وتعلمي التفكري). "2000(دس، محمد عبد الرحمي  .12 رش والتوزیع: عامن.ا ة وال لطبا  .دار الفكر 
ادو، صاحل، ونوفل، محمـد  .13 ٔردن : تعلـمي التفكـري). 2013(ٔبو  رشـ : ّمعـان.النظریـة والتطبیـق، الطبعـة الرابعـة،، ا دار املسـرية ل

  .والتوزیع 
ش زیتون، .14 ردنیة الهامشیة العلوم، تدرس ٔسالیب. .( 2004 ) ا رش والتوزیع، عامن، اململكة   .دار الرشوق ل
ى ). 2005.(العمري، حسن  .15 ت التفكري العلیـا  منیة مستو ت إالبداعي يف  ل املش د ٕاىل طریقة  مج تعلميي مس ر لیة  فا

ٔساسیة العلیا يف مادة الفقه ة . طلبة املر ا ٔردنٔطرو امعة عامن العربیة، عامن، ا  .دكتوراه، 

 
ً
يةباللغةراجعم :ثانيا   :جن
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ت(ا ا :   م ر   ) و

  2017ماي11

البحثتنظيم زائر:" فرقة با للفن والفنية مالية ا ة   "التجر
 

يــــــة      عب حركــــــة مــــــال ا بــــــأن عتقـــــد

ــل وأن واملقصــد، ــ املع ســؤال تــرتبط

املقاصـــــــــــد ــــــــــة نظر مـــــــــــن يتغــــــــــذى ــــــــــ عب

ــــ ينخــــرط ــــ الف فالعمــــل جتماعيــــة،

ا، ماضـ عـن ماعة ا تصورات شكيل

ــــــ الفو عــــــن ا، ومســــــتقبل ا، وحاضـــــر

صفة و والّتخلف، الّتقدم عن والنظام،

ــ عب ــو ــعامــة ب ي ومــا ــائن ــو عمــا

ون  ي   .أن

  

ال ولذلك آلخر، شعب من ا حضور يختلف لكن العالم، شعوب ل متجذرة سانية إ نزعة مالية ا إن

ن ب ا نفرق مسطرة أو قاعدة ناك س فل مال، ا مع ُتحدد ال املعاي توحيد سان ستطيع

ة الّتجر ا معاير الّتفرقة بل وجميل، وق جميل
ّ

والذ والّدراية   .  والفطنة

ياة، ا ن مضام تنكشف مال ا انة م بل اليوم، الّسائد الف الّتعب فقط س ل مال ا انة م إن

كث ا عل التعرف يمكن مال ا انة وم جمالية، ثقافة سانية فالثقافة والسياسة، الدين  وخاصة
بداعية املواطن   .من

 
  :املحاور 

مالية .1 ا ة التجر وم  ؛مف

سالميالت .2 الفكر مالية ا ة  ؛جر

يةالتج .3 الغر الفلسفة مالية ا ة  ؛ر

زائر .4 ا خية(الفن تار ة   ).رؤ
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رة و     فا وأ  

ز     دو

   مليكة حفيان                    

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سيدي بلعباس
********************* 

رسال خ القبول                                   23/03/2018 :تار خ شر                                    06/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م
دولوز  يل ختالف انطولوجيا ملفتتعامل جديدة صياغة خالل من ة و ال طبيعة وممع

ون  ُم عامل أنھ ع الكياناتختالف ن ب وظة م عالقة و ختالف أن التفك من
ً
بدال ،

املعروفة أو بالفعل شأة ختالف.امل انطولوجيا بخالف ة، و ال نحو التقليدية النظرة تحاولإن ،

خوا ضمن ن مع ء ة و بأكملھساسيةصھتحديد الفلسفة خ تار با تقر النظرة ذه شغل و ، .

حيثو  العالقات، ملجموع ة املتغ العالقة ضمن دولوز حسب ُتأخذ ة و ال فإن ذلك من النقيض ع

ا ثانو تحديدا ة و ال   .                                                                تمثل

املفتاحية لمات ة؛التكرار؛ختالف  :ال و ة؛ال ر ضارة؛بداع؛ا ة؛الثقافة؛ا املركز

ية   . الغر

Abstract:  
Differential ontology of Gilles Deleuze deals with the nature of identity by formulating a 

concept of difference as constitutive, rather than thinking that difference is an observable 

relationship between entities which are already established or known. The traditional view 

towards the identity, unlike the tradition of differential ontology, attempts to situate the 

identity of a given thing in its essential properties, and this view almost occupies the entire 

history of philosophy. In contrast, differential ontology of Deleuse includes identity as the 

ever-changing relationship of relationships in which identity is found as a secondary 

determination.               

Keywords: Difference, Identity, Freedom, creativity, Civilization, Culture, Western-

Centrism. 
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  :مقدمة

قائق ا من جديدة أنماط املعاشأمام الواقع ا يفرض ال ية س حدست،ال

ن يق ل اية ية الغر ا .الفلسفة فضاءا اية مدركة التغ ذا ا م بو ذلك ان

ذا. التقليدية ديد،و ا اضر ا متطلبات وا يدر أن الغرب لفالسفة جدر من بات

ال املنخطفة السرعة موجات من ائل ال الزخم ذا ة ةبمواج الفكر القيم ا ش ع

ظي ال التغ ع نية دولوز . والسلوكية جيل ي يأ طار 1(Gilles Deleuze)ذا

ألنظمة املولدة عالمية التقنية للمنظومة ا كب تفوقا د ش الذي عصره موم شغال م

عليھ لزاما صار إذ جديدة، ة عن،فكر يكشف أن أجل من الغزو لذلك يتصدى أن

ة حضار ة مركز من ا عل املتعارف التقليدية اللعبة تخالف جديدة ة فكر مسارات

ية   . غر

يدغري و  ال الفكر ا جسد ال ى الك الفلسفية املحطات دولوز استوعب قد

وإْن و  ، نطولو اقدانمحتواه ع ط الذي شھ ني بفكر ا كث لساحةشبع

سية الفر ة داثة ،الفكر ا عد ما فالسفة ع شاف ،خصوصا اك عيد أن اختار فإنھ

يوم مع ية التجر والفلسفة انطي وال شوي الني د  ،الفكر ا ذا عند يتوقف لم و و

شاف ك شّد ،من ابل أنتج ال ى الك الفلسفية املحطات من العديد إ رحالھ

ي الغر عنفضال ،العقل شأنا يقل ال فكرا باعتباره عموما والفن باألدب تمامھ ا عن

الفلسفي، فيما الفكر والدخول الفع ا شاط أو ة ر ا دالالت ع ساس مركزا

ختالف أو،س شابھ ن ولسنا عنھ، أختلف بدوري وأنا ع يختلف خر إن حيث

و لل نكران واملماثلة شابھ ال ففي التقليدنتماثل، أو للميـوعة وتجسيد التا،ة و

ابلال     . غ

ختالف فلسفة املتمثل ام ال املوضوع و دولوز،ذا جيل فيھ بحث والذي

التفكـ جّدتھ وتمثلت مختلف،عمق بفكر ء وامل جديد و ما بناء أراد حيث

نية بالرا صلة لھ اصة.ومبدع ا قتھ طر خالل من ذا تج ،وقد لم التفكـ حيث

ليـات وال والغايـات واملبادئ يات واملا صول عن ع،ا...يبحث تمامھ ا ركز وإنما

ورة ص والفرادات عنھ. حداث قال من صدق الفكر: "لذلك غدو دولوز عند إنھ

                                                             
ل دولوز 1 لسوف فريس)1995- 1925(ج شه، ف ره الشدید ب ٔ شوي اجلدید نظرا لت لنی ل . لقب  ٔ اهمت بتارخي الفلسفة ال من 

ادهتا بل من لق املفاهمي ٕا مكن وظیفهتا يف  رى  مة الفلسفة كام  ٔن  دیدة  لق فلسفة  ل  دیدة. ٔ ما يه : كتب 
شه والفلسفة، شه،نی الف والتكرار، نی خ ريها الفلسفة، وزا ومشلكة التعبري و  .سب
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مستقرة غ من1."رحلة حال ال يتواصل وإنما لديھ الفـكر ستقر ال الفعل و

الفعل فالسفة من آلخر، الفعل، فيلسوف أدبـاء إ رغسون و شھ وني نوزا م كـسب

والتمرد الرفض ا، أدباء اف سو  مثل   . كرواكو الور

وكـيف والتـكرار؟ ختالف ن ب عالقة ناك ل دولوز؟ عند ختالف ع فماذا

املختلفت باآلخر ف ع ال قـة ا ضارة ا ل و ختالف؟ بحضور يـاة ا تحقق

ـيـاةو  ا شروط لھ الذيتضمن للواحد خالفا يـاة ا ب نص للمتعدد ون ي كـيف ؟

باالختالف؟ ة ر ا عالقة وما قرونـا؟ الفكـر ع   ط

الثقا .1 والبعد   :دولوز،

القضا ذه مثل عا و و الـدولوز حول ساءل ي ال باملع« Le je »" أنا" يا

الـ حول ساءل ي بل ي، ار سؤال « Le nous » "نحن" الدي و ذا و شوي، الني باملع

ن عليھ؟: الرا نص أن بصدد نحن الذي   ما

ذه أن غ شر، ال شيده حضاري كعنصر الثقـافة عن البداية ديث ا يجب

يبّ  كما لناالثقـافة حّر ن لبناء نتاجا تكن لم عن ،دولوز ناتج بناء خالصة انت وإنما

عن روج وا الفو ترفض عادلة، منِظمة، رة، قا كسلطة ا ذا تفرض قوى ضغط

القطيـع حيـاة ضمان أجل من ا سطر ال ا و. قواني ن حعملفالتدج الثقـافة

عا، وتـا ـعا خا سان ال يبقى عليھ عملت ما ذا سانو جعل أجل من ية الغر ثقافة

يفعل، وال ينفعل دائمة تبعية إجراءات حالة من عليھ ُيم بما آبھ غ و و يفعل أو

ا بأ ا إيا ة معت فرضا عليھ ا تفرض وثوابت قواعد عطيھ و جانب ل من تطوقھ

ل حاملة مطلقة ا باعتبار حقيقة ا عد ما ال قيقة وا واملثا   .لمعالكمال

استوعب دولوز ألن سند، خ الشك ع القائمة شھ ني فلسفة نجد ولعلنا

، الفر شوي بالني لقب لذلك يعاب اس أيما شھ ني عند فلسفة الشك ان فإذا

س ما فإن الزائفة، والتصورات اذيب دم ووسيلة املعرفة أساس و شھ ني

القبول  أو بھ الرضا يمكن ال قيقة منعدما،،با الشك ان داع وإال وا ف الز وحّل

النقد عن املتولدة املعرفة املفعمة .محل الرحيبة ياة با يطيح أو سّب من ل ف

فراد ا يتمتع ة حر وفق شوة وال والرغبة ة يو للرغبة،با قتل إال س ل ذا ف

ياة دولوز ،ا جيل ذلك يرى يقول،كما السياقحيث خ: "ذا التار الثقــافة إن

يـة أجن قوى يد ع مأسورة ا أ بما ا، اص ا ا ر جو عن جدا مختلفا مع تتلقى

                                                             
1 Sébastien Charbonnier:  Deleuze Pédagogue. L’Harmattan. Paris. 2009. P. 115 
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تمـاما مختلفة طبيـعة مع1."ذات محلھ حل قد للثقافـة قيقـي ا املع
ً
إذا يبدو

مفعو  كـائنا سان وتجعل للقرار عة كصا ـا وجود تفرض قوى يع ص من و ـفا المز

عدالـة وفق فاعال ال التاليـة" حيث،عقــابال،بھ الوسيـلة دائـما الثقـافة : استـخدمت

تبادل، وسيـلة لـم من خسارة معادال، عملة، جـعلت سيـان، ل بالضبط الدقيق املعـادل

بـھ الوفـاء يتم لم وعد بـة، س العقاب2."م عليھ فرضت يتألم،أي أن فعليھ التا و

يـار ا لھ يكـن لم ولو ح ء ل عن مسؤوليتھ تحمل أحسن. و نجد أن يمكننا

يجب ذلك غرار وع للزوال آيلة ا واعتبار ياة ا عن فع ال أجل من ذلك عن مثال

وقذر س مد منحط، عالم الدنيوي العالم بأن يمان و سد ا نجده. احتقار ما ذا و

أفالطون فلس سقراط،فة من،وقبلھ أرادا اللذان املثاليان الفيلسوفان ذان

ياة ا رغبتھ يقمع أن ش،سان ع أن و ، ا بالواقع صلة لھ ما ل و

دا وزا فعا م ما،مقموعا، نظر قيقة ا املثا،ألن العالم ناك توجد

ا عالم و و نا. السرمدي الع،أما املاديذا ا الشر،الم عالم إال و ما

روب،   ا...الصراعو وا

ائن باعتباره سان لإل  فكيف
ً
 مفعما

ً
فيھا امن غرائزي طبي جانب لھ ة، يو با

ا الواق العالم ن و نھ ب قطيعة يجعل وملاذا نفسھ؟ يقمع كيف لھ؟ نكر ي أن

ا من نوع ذا س أل فيھ؟ نفس و شھ ع فرادالذي جعل أجل من وسيلة أو نون

التا و ؟ ا الوجود ذا موجود و ما ل تقبل إال م عل وما ن ع القبول،خا

م وا وأ م رغبا إعالء م عل بل التمرد، أو الرفض ضارة .وعدم ا أسستھ ما ذا

ا التطور حققت ا أ ا كف و اسيا، ارت سانا إ شأت أ حيث بالفعل، ية ملاديالغر

الفائقة، الصور ش ا والتكنولو محل حلت والطبيعة مقموعا، صار الفرد أن غ

املعقدة ا سياس أجل،التكنولوجيا من توماتيكية لة العامل سان محل وحل

سان برحيل يل   . الت

قولھ خالل من نا يوج دولوز ن: "إن ب عالقة تحدد ال العقاب معادلة ـاكـم

سان، و دائن سان عالقة ا أ للمعـادلة،ع وفقا تتحدد الناس ن ب العـالقة ذه

دين: بمدين عن مسـؤوال سان الـعدالة عن. تجعل واملدين الدائن ن ب العالقـة ع و

                                                             
ل  1 شه والفلسفة: دولوز ج رش والتوزیع، ٔسامة احلاج:ر، نی   177ص، 2، 2001ط، بريوت، املؤسسة اجلامعیة ل
  172ص ، املصدر نفسه 2 
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ــا اصة ا ن و الت أو ض و ال ورة س الثقـافة ضارة،لذلك1."شاط ا فإن

فاعلة يـة القمعيةالغر ا بقو فاعلة ا، و. بمفعـول شكـل ت أن القوة ذه ل سنح والذي

ن للتدج يـة أ نفسھ ب و دوما يضطغن الذي القطيع .املفعول مع نفسھ جعل ألنھ

ء ل ع ص و دوما كذا. يتحمل جعلتھ من املثالية الفلسفات ست أل

؟ القطيع   يئة

حضار  ية الغر ضارة ا روحإن بدون قلبو ،ة ماكس"كـما،دون قال

روح(weber)و بدون ن املتخصص عالم يزال وال ان ديث ا الرأسما العالم بأن

قـلب بدون ن اني الرأسما2."والس قتصاد وقت،وصناع أسرع املال ج م م ألن

سان حساب ع ح الر م قلقھ(م تھ، حساب ديثة ...).ع ا ياة ا عد ولم

املفكرة ذلك وصفت كما مادي، ء ل وصار الروح ألغت ا معان أق مادية إال

غ آرمس ماديا،ارن سيغدو ء ل بأن ماركس ارل بھ شر ما املادة،بأن أن و

رو و ما ل أفل أو لھ ومات شھ ني د ع بالفعل وقع قد ء، ل ع ستط

القوةلتحل والنفوذ ،محلھ املال سياد،3.قوة م الثقافة وصناع ضارة ا  فصناع

ذلك القرار،،عدا صناع م ضارة ا ي مال بأن ذلك عبيد، م ن، ف وعامل ن وأما عارف

متخلف، و ف ، الغ املتحضر، م لسيده يخضع أن ب ي ل قلده وجا و بعھ ي  .وأن

التا فإ،و سيطرتھ، تحت ويرزح لك
ُ
امل ان ر" ن بالق كـم وا شرح4."التغلب كـما

خلدون  ابن العالم ذلك املغلوب،لنا وفإن امللك بأن ذلك للغالب، دوما ع تا و

بالقوة اصلة ا والسيادة و. الرفعة ف ي العر سان عن مثال نضرب أن يمكـننا

منظ ي الغر وأما متخلف كـائن ي الغر سان املتفوقمنظور و ف ي العر ور

  . واملتحضر

ة وا املعادلة لزمن/غالب=تخلف/تقدم: إن سابقا س ل املتقدم أن كـون مغلوب

أو نغ واملاركت والتكـنولوجيا العلم بقوة عليھ ومنتصر غالبھ وإنما فحسب،  املتخلف

                                                             
  173-172ص ص ، املصدر نفسه  1

2 Yves Cusset & Stéphane Habier: Habermas et Foucault (Parcours croisés confrontations critiques) 
éd. CNRS.  Paris. 2006. P76.  

ٓرمسرتنغ  3 ٔزيل: اكرن  رشیة ا ر، مسعى ال ارف- فاطمة نرص:هللا ملاذا؟  اب ، هبة  لك  ، 2010 ، 1ط، القاهرة، الهیئة املرصیة العامة 
     391-392ص ص

ون عبد الرمحنا 4 لبنانیة، املقدمة:ن  اب ا بة املدرسة ودار الك   244ص، 1967، ط/د، بريوت، مك
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واملعلوماتية ق سو إنجازات .ال من ية الغر ضارة ا حققتھ وما الغرب قوة ـا وأكإ

ع والسيطرة التحكـم و الزمنإنجاز سبقھ الذي املتخلف   .العالم

ذا الرجل،ل شرعية عن يتحدث ديكـارت يھ ر ديثة ا الفلسفة أبو نجد فإننا

العلم، ق طر عن الطبيعة ع السيادة ي عناصر الغر من عنصر العلم دام ما

التفوق  حقق عظيم ساب اك و و خر،الثقافة ع نتصار و التغلب التا يقول .و

ارت عملية: "دي فلسفـة إيجاد تقوم-يمكـن مفيدة غ ـة نظر فلسفـة عن بدال نفعية

دراك، ذا وفعل قوة من شياء تملكھ ما إدراك باألشياء ع العلميـة املعرفة ذه و

الطب ع سادة بذلك أنفسنا من نجعل أن ستطيع ا ابواسط ومالكيــ مر1."يعة يبدو

منفصال موضوعا باعتباره الغ ع ح ديكــارت ا ابتغا ال السيـادة شأن ا وا

الذات، و عن ية الغر الذات أدق بمع والعاملة، العارفة املفكـرة ة خ ذه

شكـلتھ الذي ا نظام وفق عليھ سيطر و خر وتتأمل تنظر الشامخ ا كـذاتبرج

،
ً
أنطولوجيـا مكـتملة أنا وأصبحت ا وموضوع ا بذا ا ذا ت ب الفخر مفكـرة، ا ل ليتحقق

العالم الثقافية ـا مقوما و ا بنفس از ع ق ا ا ل ون   .و

بأن قية غر ضارة ا بدايتھ انت الذي ي الغر التفوق ذا شأن دولوز قال

ن ا": اليوناني بث اقاموا وحد اتجية س يھ تث أن يمكـن ء كـ القوة شفوا اكــ لقوة

أحرار رجال تنافس خالل من ر تتمظ قوى عالقة ابتكروا م ،أل غ الغ( ال التحكم

الذات بالتحكم البداية ال...). مع القوى سان يطوي قوى،ال ضمن قوة ا لكـ

ح و ذاتھ ارج ا ينطوي أن دون ذاتـاتكـونھ سان عمق املع2."فر ذا ضارة فا

قوة، ع ضارة حصول ا سبات مكـ إن حيث السلطة اتجيـة إس ضمان التا و

كمؤسسات مسائل خالل من ا فعل تفعل تزال ال رواسب ا شأتـ أ قد يـة الغر

ودين، معرفة،وعلم من تمثلھ وما الثقافـة فظاعة وا...نضباط،وأك ذا أن ع

قيقـة ل   .تمثيل

الوجود من انطالقا باستمرار اليومي املعاش تج و نمو و يتكـون كـيان الو إن

ظات مختلف ع التطور درجات أع يبلغ أن إ سان لإل ي يوا ا الطبي

خيـة التار ورة فـــــ. الص ذا سانيـة«  ل فإن معطاة، يوانيـة ا انت وفق3."تصنعإذا

                                                             
ه 1 اكرت ری سانیة، صلیبا مجیل:ر، مقا الطریقة:د ة الروائع إال   195ص، 1970، 2ط، بريوت، مجمو
ل 2 ل لقراءة فوو، املعرفة والسلطة:دولوز ج                                                123ص، 1987، 1ط، املركز الثقايف العريب، سامل یفوت:ر، مد

3 Jean Lacroix: le désir et les désirs.  Puf.  Paris. 1975. P. 9   
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شاركـية خر،عملية و نا ن ال ب الديكـارتية الفلسفة مقصيا خر كـان وإذا

ا، لنفس قيقـة ا حق زعمت ف امل الطرح ذلك تجاوزت املعاصرة الفلسفـات فإن

ووخز ي الذا التعذيب بھ ق
ُ
أ أو نون،وُعذب ا وأصابھ رد

ُ
وش مش ُ الذي خر

الذي خطيئـةالضم ارتكب قد املذنب بأنھ شعر آلخر ن ح من دولوز.يجعلھ يقول

الشعور  ذلك ا ضطغان" :مو مناب طأ با حساس لنا .ينوب ر ظ فكـما

مرعبـة، دعوة عن ينفصل يخفي ضطغان،ال إنھ عدوى، شر إرادة عن كـما ـة تجر عن

مجرب حب فأل خلف مـك،: حقده أ الذي أفعـ أنا يـرك،إنما ذلك لكـي أحبك، ل

كـائنا إرتكـاسيا، ضا، مر متوجعـا، كـائنا بالذات أنت تصبح ن ح إ ّ إ تنضم

عـة1."طّيبـا ال فعاليـة وفقھ تتم خطـابا أسست حيث يـة الغر الثقافة غايـة ذه و

ما ذا و ونفسھ سـان ن ب نف صراع خلق درجة إ بل الناس، ن ب يـة ات آلتال

ـي؛ الغر للعالم والتكـنولوجيـة العلميـة، التطورات نتـائج نفسيـا،لم إليھ الصراع أصبح

د ير ما يدري وال د، ير ماذا يحدد ولم نفسھ ح ي الغر سان م الشعور.يف انتابھ

من ضارة ا لھ منحتـھ ما كـل رغم باإلحباط، وأحيـانا بالعزلة حساس و ـة بالغر

ووف ماديـاتحاجيـات من شاء ما ل لھ كـانت. رت إ"فإذا يوان ا تقود العاطفة

الضياع، إ سان تغيھ،وتقود ي الذي و ا نـة الرا الة ا سان فإن

العواطف؛ تتضارب نفسھ،حيث مع حرب ب، حالة ا يضاد تضاد الطموح بوة

   2"ا...الصداقـة

فراد عض وضعية أرندت حنـة ملانيـة الفيلسوفـة السياق ذا لنا شرح

بھ، يمتازون الذي والذكـاء ا يتمتعون ال ب املوا رغم ، الرأسما النظام أن ظل إال

عدوه كـان م،الظلم إل حاجة الرأسما املجتمع أن ولو م، تم لم النظام . ألن

أرندت تامك" :تقول ر بتطو الفرد بحق عشر التاسع القرن ن الي الل تمام ا ـان

أولئك حساسيـة كذلك مفقودة كـانت عتبارات،كـما تلك عن تماما غائبـا أمرا بـھ ملوا

م س بتقد الصلة وثيق و و بـة، املو بإحباط املتمثل بالظلم اصة ا ن الي الل

ال الفكـرة فقدان عن يـك ـة،نا فردالعبقر لكـل أن ـا ومفاد اضر ا الوقت سائدة

لھ مدين املجتمع ألن بل ـوب مو ألنھ ال بالتعليم يجة الن و جتما التقدم ق ا

                                                             
ل  1 شه والفلسفة :دولوز ج   164، املصدر السابق، نی

2Charles Fourier: Le nouveau monde industriel et sociétaire. Éd. Antropos. Paris. 1972. P. 50.                               
ةا  2   100ص، 1، 2008ط، بريوت، املنظمة العربیة لرتمجة، الوهاب عطا عبد :ر، يف الثورة: رندت ح
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مركـزه يحسن ـا بواسط ال بـھ موا نميـة ن1."ب ب وة ال ساع وا الشرخ إذن ر يظ

فراد و إال. السلطة يتحركـون ال الذين فراد منؤالء السلطـة م ل ترسمھ ما إطار

قائمـة تزال ال دولوز ذلك يرى كـما فراد و السلطة ن ب رب ا فإن لذلك ذا. حدود ل

فوكـو شال م أخرى،" :يقول بوسـائل املتواصلة رب ا السياسـة أن إن ع ذا و

رب ا للقوى الالتوازن قيـادة وإعـادة العقاب السيافالعم2."السياسـة ل

وتبقيـھ، الالتوازن دومـا تخلق حيث اصة ا السلطـة ملصا طبقا فعلھ ستمر

رب ا ستمر كـذا   .و

قادر غ و ف ن ناح ا ألحد املكسور بالطائر ـا شب يمكـن يـة الغر ضارة ا إن

واحد بجنـاح الفسيح و ا ان الط ه.ع مص ون ي فسوف ذلك حاول وإن

لديـھالسقو  التـوازن وجود لعدم نظرا غيب. ط يـة الغر ضارة ا ظل ففي

ـة،و ر تـھ،«ا حيوان من يتألم إذن و الدولة إطار ش ع الذي جتما سان

والغرائز الوعـي ن ب ممزقة كقطيعـة تبدو ضارة ا ورة نا3."وس دفعا،و دولوز عطي

يقول  حينما للرغبة ا ولكنالرغبـة: "قو ، للمع ومانحـة عة صا ا باعتبار ـة ر ا

ذاتـھ الفعل ل ش ي للمع بداع تمـاما4."ذا ا دولوز ـا منح جـادة مسألة ذه و

الفعل" و فراد" فلسفـة ع لعنـة إال تكـن لم املجردة الفلسـفة دولوز.ألن نرى نـا و

كـ ا يدخل إذ يـة بالتجر كب شكـل تما والتكـرارم ختـالف ق طر وعن جديـد، أسلوب

بجـدة التفكـ ما مسـا سلـوب ذا ب،. يصبح والتجر البحث ممارسة إ يؤدي كـما

تتوقف ال ال والعالقـات للممارسات العي التنوع نخراط يتم يـة التجر ومع

االت وا الظروف ضوء التغ ذ5.عن سبق عمـا دولوزفضال تمام ا فإن كـره

يلقب كـان إن الفلسفيـة،و تنقيبـاتھ أفاده ما م م ستقي جعلھ الفعل بفالسفة

شھ ني بأفكـار شبعـھ ب س فذلك جديد شوي ي ما،ب لنا عرض القول ذا نا و

إذ شھ ني بھ السيـاسة" تم إ شھ ني ينظر سيمون (...) ال سان وال بتوكفيل تم أوال

                                                             
  

2 Michel Foucault: Il faut défendre la société. Cours au collège de France.. Éd. Gallimard 1976. Seuil 
1997 Paris. P18   
3 Bernard Edelman:  Nietzsche, un continent perdu. PUF. Paris. 2000. P227.  
4 Véronique Bergen:  L’Ontologie de Gilles Deleuze. L’Harmattan. Paris. 2001. P157.  
5Arnaud Bouaniche: Gilles Deleuze. Une introduction. Pocket. Paris. 2007. P. 56  
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السياسيـة. برودون  حزاب سوسيولوجيـا أو السلطات تنظيم تقنيا س ل إن....إنھ

تمامـا ا ا يمنح ال الوحيدة الفعـل: السيـاسات رجال أي ماكيافيل أو    1."نابليون

ختالف .2 دولوز مسألة   :عند

دولوز  بحث اإن مارس ال الصعبة الفلسفية مـة امل يو ختالف مسألة

ديث ا الفكـر ملولد خ شأة،التأر ال ع الفكر ذا قاد التمثل فشل إن وغو حيث . ال

داعـة ا ر املظا عالم و ديث ا العالم بأن رأى دولوز فإن ـذا ال (simulacres) ل فيھ

تبق ال كـما هللا مع سان كـليبقى س ول ر، و ا ة و مع الفاعلة الذات ة و ى

ا بوصف نتجت مصطنعـة سوى ات و والتكـرار" أثرا"ال ختالف لعبة عن ا ألجـل.بصر

ما م ووي ستار كـل وراء عمل ال والتكـرار ختالف لعبة يرصد أن دولوز د ير ذا

لالنتصار أي نفسھ لتمثيل ا إل أ ي ال الطرق انتصارانت و إليھ،و أ ي الذي

داخل ا نفس مع ا اختالف حصر إ ـة و كـل ع ت حيث العميق ه تكـ ع مصطنع

أو (négatif)  السل التطابق من نوع بواسطة منھ التخلص دائما يمكـن الذي

من.التمـا ة متكـ أنماط ع أساسا يقوم ألمر ديث ا العالم يوجد ما أن غ

ختالفاتالتكـرا و وفينا"رات التا."خارجنا جعل،و و ياة ا تمثلھ الذي الدور فإن

أن ووي مكـر ألي يمكـن ال الذي ختالف جو آخر تكـرار مع ش يتعا تكـرار كـل

نائية.يدجنـھ ست تكشف قاعدة باعتباره املقارنة دوما يتطلب ختالف بأن  2.ذلك

ختال  ممارسة تتم بوصفھوعندما يمارس أن ب ي ال فإنھ دولوز لنا يو كما ف

ا، نفس مع املتناقضة أو املنفية أو املفقودة ـة و ال من التفكـ نوعا يكـون أن يجب وإنمـا

ذاتھ" اختالف" ختالف كـل ما،ألن ـة و إ سبة بال س ول محض اختالف و و

أن يمكـن ال ما ـة و ملنطق ضوع ا السلبيواصل من متنكـرا نوعا وإنما اختالفا . عت

أن من وتمنعھ للتمثل ختالف ُتخضع الفكـر ع مسطرة قواعد عـة أر دولوز لنا ذكـر و

ختالف وفق كـم،: يفكـر ا والتماثل املحمول، والتعارض ـوم، املف ـة و ال

يطرح ذلك مقابل أنـھ غ دراك، شـابھ قابالوال باالختـالف خاصا ومـا مف دولوز

ذاتـھ يفكـر ع3.ألن يقوم وال للنفي يخضع ال دولوز لنا شرحھ كـما ختالف إن

فضال تتجاوزه، أن ع القدرة ـا ل بأن دعاء جدلية ألي يجوز ال التا و التناقض،

                                                             
1 Philippe Meingue: Gilles Deleuze ou le système du multiple. Collection: Philosophie  
Épistémologie. Éd. Kimé. Paris. 1994. P146.  
2 Dictionnaire philosophique-André Comte- Sponville- PUF. Paris. 1°Ed. 2001. P272.  

ل  3 الف والتكرار: دولوز ج   68 ص، 2009، 1ط، بريوت، املنظمة العربیة لرتمجة، وفاء شعبان: ر، خ
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ص لھ نفي بال اختـالف و الذي دولوز عند ختالف فإن ذلك تكرارعن عن بالبحث لة

مـا تفاض يختفي حيث   . مخفي

التا ساؤل ال نطرح أن بنـا يحسن سبق عمـا الصلة: فضال ع ـنة ال تتم كـيف

ن ذاتـھ"ب املعقد؟و "ختالف   التكـرار

ما أ حيث تلقائية بصورة ما بي اللقاء يتم البحثان ذان بأن دولوز نـا يجي

ختلطان و البحثـانيجتمعان ذان كـان إذا لكن املناسبـات، أو: كـل املحض ختالف

ديثـة ا يـاة ل س الرئ العصب شكـالن في ا والتكـرار ذاتھ ء. ختـالف ال فما

البحثيـن؟ ذينـك إ النظر من يمنع كـان   الذي

ع دوما عول الذي ـووي ال اجس ال و كـان ع املا إن قيقـة ا

املحض"فشالإ سلطـة "ختالف نصرة أجل من و"والعمل و ع" ال عمل إنھ أي

نفسـھ تكـرار اختـالف كـل بذ.إقصاء ت ـة و كـل بأن القول يمكـن ال ا ذه و

ذاتھ التاليـة .ختالف بالصيغة ذا عن التعب مكـن لسنا" :و ولكننـا مختلفون نحن

ن يمكـن."متعارض مشكـلة مجرد ختالف بقـاء ع ن ترا ـة و ال سلطـة أن يبدو نـا و

ـووي ال املجال تذوب ألن قابلة ـا أ ا،أي دولوز . حل بـأنھ: " يقول
ً
إذا التكـرار ر يظ

غ شكـل املستمر ـومي املف ختالف من رب ي ـوم، مف بال عن. محدداختالف ع و

نو وصف كـل يقـاوم الذي دس ا املوجـود مكـابرة وعن باملوجود، خاصة قدرة

ـوم املف اختالفـا1."بواسطة ليصبح وم املف التكـرار يتجاوز املع أن.ذا نـا مكننـا و

عـام و عما يتم التكـرار كـان إذا ساءل ذلك؟. ن   فكـيف

قال مما دولوز العلمينطلق شأن أرسطو كـ: " ھ أو عام و بمـا إال علم والعام" ال

فراد من ة كـب مجموعـة يتكـرر الذي ء ال أنھ ع حيان من الكث ـم ومن.يف

س ل يتكـرر ما أن بفكـرة القديمة عتيـادية الفكـرة بدحض دولوز يقـوم ،"العام" نـا

شاب مجرد س ل التكـرار تتكـرر،ألن ة كـث أشيـاء ن ب شاكـلة ھ ع يحدث إنھ بل

خاصا ئـا ش نفسـھ العام فيھ يصبح دولوز حسب التكـرار إن يتكـرر.مخالفـة،وح فـالذي

وإنما العـام س ل قيقـة بدالـھ"ا اس يمكـن ال نوعـھ." مـا من د فر و يتكـرر الذي . أي

دولوز  الت: "يقول الشرط و التكـرار فعليـاإن جديد ء تج ي تحتھ الذي ما2." ار

تج لي والتطابقات ـات شا ال تجاوز وفق س فإنھ ـووي و ما يدحض دام

                                                             
  . 199ص ، صدر نفسهامل 1
  ص نفسها، نفسه املصدر 2
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ف.املخالـف ذلك منو ما نوع من أو ما عمومية من نظامـھ ستمـّد قانون كـّل إن

القا بل شيـئا؛ يكرر ال و باستمرار ن للقوان يخضع فمن ولذلك يجعلالعمومية؛ نون

س ل للقانون اضعون وا لالختـالف، فارغ ل ش و القانون أن حيث مستحيال، التكرار

م، عل املفروض النظام من اليومـي م شاط ستمدون م التكـرار،ف ع القدرة م ل

للقانـون  طبقا م أعمال التكرار.لتبقى وم بمف كثب عن دولوز تمام ا نلمس نا و

الذي باإلبداع الفردوعالقتھ لدى الرغبة تأ من ي أو،يأ والثورة التمرد عد ي تأ قد

ا ع عيدة ون ت وال ياة ا تلتمس أن أجل من نصياع وعدم الة. التحدي ا ذه

من العل امليدان سواء بداع و ار بت مجال خوض إ الفرد يصل ة التحرر

اعات و و اخ الفلسفي املجال أو ا واملسرحغ والرواية الشعر ي دولوز .د يقول

الشأن القـانون : "ذا يخص مما أكـ زة امل يخص فإنھ ممكـنا، التكرار كـان و.إذا

القانون، للقانون  ضد املعادل واملضمون املشابـھ ل الش يصبح 1"ضد نفسھ يكـرر من

ُمتجاوز  واقع ع نفسھ يفتح ألّنھ ـدا، فنيـةو فر أنو .أكـ قولھ خالل من دولوز لنا ن ّ ب

ـزة امل من ا ضر اعتبـاره يمكـن ذلك فإن تحقق إذا القـانون، ،التكـرار يتعدى و ف

خالقيـةو  لألوامر ممثال كـائنا يكـون أن عن ضد." توقف فإنھ ممكـنا، التكـرار كـان إذا

خـال ع 2."القانـون التكرار وم مف من م ُيف ال أن جب كماو ء ال إعادة عملية أنھ

عليھ تجديد أو عديل أي إدخال دون ان. ان جدا ي كالسي للتكرار التحديد ذلك إن

التكرار من آت مستمر ل ش التعودي الفعل من جعل الذي أرسطو يتو. مع نا و

مجة م آلة مثل لالعادة يخضع دام ما الفعل جديد ال أنھ سان،لنا أن ن ح

لة عن تماما خو يختلف التار مر ع حدثت ما ر ا؟ يقبل كيف أو مجة؟ ال يقبل ل

باملعارف س ما مستوى ع ية الغر صنعو الثقافة دفت اس ال خالقية القيم

فقط مجة لل يخضع ا ارت سان الطاعةو إ وفق قدو عمل فإنھ عارض أو خالف إذا

ما سلطة ط و غضب تمّرد. أثار و ما، قانـون ضد و دولوز فلسفة تكـرار ل

بـ إّما العمل"عليھ عن التام ف
ّ
ومازوشيـة" التوق كـمية بصورة لھ ضوع با ّول". أو

بمثابة كـم،و و ي والثا ة كـمة،و  "...فكـا م القانون بقلـب و قة رو الطر ظ

املبادئ فن و بما ا ف كـم املبـادئاو ال نحو املبـادئو لصعود دولوز  3."قلب وجد وقد
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الدجال واملسيـح ستـان و ال س القس ثالثيـة أي يغـي، و شھ وني كغارد كـ ثالثيـة

إبداعـي شكـل فيھ تفننوا التكـرار،بل الع أفضل م الثالثة ؤالء اثوليكـي،و وال

املستقب لفلسـفة ساسية املقـولة   .لمجسدا

يغل و انـط ضد شھ وني يغل، ضد كغـارد ك ون ،إن السور ضد و ف بي . أمـا

متثال و الطاعـة ع م ج و م تـ حر م ل سلب أن أراد الذي القانون ضد م ثالثتـ

ـة،لألحكـام ر وال كـم ال كـانت التمرد م ق طر مع. لكـن التكرار أصبح لقد

ل مة وم ـة حر تكـرارهأولئك يمكـن ما
ّ
إال د ير ال نفسـھ رادة وموضوع ـة إّن. ر

التكـرار من املنقذ و طبيعيـة"خر"التكـرار رة ظـا التكرار س ل التا و و. ، التـكرار"ال

ما وال" ا كغارد كـ بـدي"لدى ،حيث" العـود الطبي للقانون تكـرار و شھ ني لدى

خصو ء نـاك عنھأن يكـشف أن قانون ألّي يمكـن ال والتكـرار. التكـرار

كم امل أو الفكــا التكـرار و قيقي د: ا نر ما نكـرر بدي."أن العـود ما: يقول ان أّيا

بدي العود أيضا د تر إّنك قة بطر أرده ده، أّيـوب1"تر ن ب فرق منو فال ن ب يم، إبرا

ومن القانون من صعيدـر ع القانون تكـرار و القصد ان إذا م،
ّ

ك ب لھ يخضع

خاصة فرادة اختـراع إ يـؤدي نحو ع أنـھ. آخر، إال الذاكـرة يمثل ال التكـرار كـان وإذا

سيـان، ال ع قدرة سراف،" يملك الذاكـرة،بل بدي العود ة عبقر ست ل

شطا صار الذي سيـان إوإذ2."ال معّينة، عـادات إ دومـا تحتاج ذاكـرة ّل كـانت ا

عالقـة" أنا" ع صول ا راغبـة تندفع ة التكـرار" عامة"صغ من ا ص
ّ
تخل ما ـة و

مبدعـة تكـرار قوة سيان ال فإّن زئيـات، ل تختـار،الزائف ما أي د؛ تر ما
ّ
إال تكـّرر ال ا ّ أل

املتنوعـ الصور من تقـي لإلرادةوت فإن. ة ذا قدرة"ل سيـان ال يصبح التكـرار و التكـرار

إيجابيـا أع
ً
الوعيـا الالو صبح   .3"إيجابيـة،و

   :خاتمة

ختالف حول دولوز بھ جاء الذي الطرح ميـة بأ ننوه أن لنـا ب ي خ و

مفنداو  يـةو التكـرار الغر ة املركـز أفالطونيـة. مفتتـا ضد التفكـ قتـھ طر مجسدا

كـاذبـة يغليـة و رفـة مت وديكـارتية دولوز. متعالية ده ير كـما ضد"فالعقل العقل

الكـمال أجل من كـامل كـامل،عقل عقل عن يبحث مكـان كـل يوجد ي الديكـار
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الوضوح أجل من كـامل ذاتـھالتميو التام،عقل م امليكـان أجل من كـامل عقل ا  1."وأخ

فعـال ديناميكـي عقل إ إذن الفلسفة ـزةو تحتـاج جا قوالب نفسھ س يح عقال س ل

ـا وفق الس نمط لھ و. تخطط ـا ور ظ يكـن لم الفلسفـة فإن ذا السليم"ل س ا

املفارقـة الفل. ولكـن انفعـال أو املعانـاة الفلسفـة2."سفـةاملفارقـة انفعال أي خ ذا

يئـات لصا عمل الذي سيـان ال غبار ا غطـا قد كـان مشكـالت عن نقب و يحفر

و  ة حر بكـل التفكـ ع الفلسفـي العقل ج و سلطـة م أمام ؛جرأةمشرفـة، الفكـر

الالح أمام ساسيـة وا سيان، ال أمام والذاكـرة س. الالمفكـر، الفردفل بوسع

فحسب للفلسفـة محبـا يكـون أن إال فالطونية نطولوجيـا جنة من ف .املطرود

العيوب لنا لتكـشف شھ ني بمطرقـة وذلك اد ا النقد النقد،ولكـن لنا تضمن ا وحد

و و  ف ز بل حقيقـة، ال ـا أ ع قيقـة ا وتف كـاذيب لنا ن   .  خداعتب

دولوز فإن ذا حلمل إ يقول و يدعـونا عندمـا حقيقـة قد: "و مـا و و اضر ا و لم ا

، التحوالت م زمن لكنـھ خيـا، تار زمنا س ل بل .إنھ الديناميكـي، الزمن إنـھ

يص ،3."التحولـي ما ينطلو ألن إذ بالضرورة حاضر و يتحول زمناما ليص ماٍض من ق
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ا ود ا ن  ّ   :ا-ر ا

ر ج       

  2سيد أحمد بــالل، 1أحمد مختار لنصاري

ال اجلغرايف والتهيئة اإلقليمية .1   ، اجلزائر2، جامعة وهران)EGEAT(باحث يف الدكتوراه، خمرب ا
ال اجلغرايف والتهيئة اإلقليمية  بروفيسور،.2   ، اجلزائر2، جامعة وهران)EGEAT(رئيس فريق مبخرب ا

********************* 
خ القبول                       18/04/2018  : رسال تار خ شر                                06/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

نمو مع حديث حضري كمجمع دودية ا مختار با برج مدينة وضعية التا املقال ناول ي

خالل من نوب ا تنمية رامج و من توافر بفضل البدو ان س استقرار عن ناتج ، ع سر ديموغرا

املحلية للتنمية زائر ا السن. خطط مة م ة حضر ديناميكية اقتصاديا املدينة د ش واتحيث

والر دود ا ع التجارة أساس ع ة، لألحياء. خ ي عشوا توسع إ ي ا الس النمو ذا أدى وقد

غ ن اجر امل وتدفق ناحية من جتما و في الر ان س ع مشار إنجاز التأخر ب س ة الفوضو

أخرى  ة ج من ن العوام. الشرعي م أ ة دار و ة التجار الوظائف املدنعت ان س جذب ل

سعينات ال خالل التعلي املستوى ضعف ب س أيضا ذا و   .                                                                                   الشمالية،

املفتاحية لمات دود   :ال ا رة؛ ال التجارة؛ ؛ التعم                                                               .املدينة؛

Summary: 

      The following essay deals with the state of the border town of Bordj Badji Mokhtar as a 

modern urban complex with rapid demographic growth, resulting from the stability of the 

nomadic population, thanks to the availability of security and programs for the development 

of the South through the local development plans of Algeria. The city is witnessing a 

significant dynamic urbanization in the recent years, based on cross-border trade and 

pastoralism in its economy. This growth of population caused a random expansion of chaotic 

neighborhoods due to the delay in the completion of rural and social housing projects on the 

one hand and the influx of illegal immigrants from the other. Trade and administrative 

functions are the most important factors in attracting the inhabitants of northern cities and 

that is due also to the poor educational level during the 1990s. 

Keywords: City ; Urbanization ; Commerce ; Immigration ; borders. 
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  مقدمة

جغرافي فضاء راء ال انت  عدما
ً
حر ا  و

ً
 متوسطا

ً
التبادالت،أخرا قوافل ه ع

نطاق صارت والشمالية، ية نو ا واضر ا ن ب والثقافية ة  التجار
ً
 موزعا

ً
الوحداتا ن ب

الساحل ودول قيا افر لشمال التبادل. السياسية ديناميكية أخذت دود ا ترسيم عد

أك السوسيو
ً
جانبا وع اقتصادي دود ا معابر ع حياة مراكز رت وظ ،

ً
تنظيما

سية الرئ التحوالت. 1الطرق ذه الديمغراجتماعيةظل النمو زاد قتصادية و

ا عدباملنطقة والتحضر التمدن مؤشرات وزادت زائري، ا نوب ا ألق دودية

لل املناطق ذه استقراستقطاب حيث ، النوا جميع من ان  س
ً
طلبا البوادي ان س

طارات توافدت كما وغاز، اء ر ك ماء، سكن، ة، عليم، من العمومية دمات ل

ة دار الوظائف وراء
ً
سعيا القطاعات مختلف باملناطقمن دماتية وا ة التجار ،

دودية   .ا
مختـــــار بــــا أدق(بــــرج زائــــريمدينــــة) إن ا نــــوب ا ـــــ بأق أدرار(حدوديــــة ،)واليـــــة

انــــــت حينمـــــا ا، ا ســــــ بقلـــــة ـــــ تتم ــــــ ال ة راو ـــــ ال املنــــــاطق ن بـــــ مـــــن الســــــابق ـــــ انـــــت

يت مــا
ّ
إال الّتمــدّن قليـل مجــال ــ الكب نوب بــا ــة زائر ا راء ـ واملراكــزال بالواحــات واجــد

دوديــــــــة ا ة الــــــــديمغرا. 2العســــــــكر النمــــــــو بفعــــــــل مختــــــــار بــــــــا بــــــــرج نمــــــــت مــــــــا وســــــــرعان

سارع ـة3امل التجار التبـادالت ـ
ً
بـارزا دورا اتي سـ ـدودي ا ا موقع ا ف لعب الذي ،

رة ال ات    .4وحر

ة زائر ا دود ا ا مرت ال املراحل ومـا-فما ـاملاليـة؟ ال والعوامـل الظـروف

دود؟ ا ذه والتحضر مدن
ّ
الت ور بظ  أدت

الدراسة - من دف   :ال

ــة زائر ا ــدود ا ترســيم خ تــار عــن الغطــاء كشــف ــ إ املقــال ــذا مــن املاليــة،-ــدف

كأقــــــاليم ثقافيـــــة إجتماعيـــــة بأقـــــاليم الدوليـــــة ــــــدود ا فـــــرض لعمليـــــة املرافقـــــة والظـــــروف

ا نـــــوب ا ــــ بأق ـــــةالتــــوارق حر حــــب ـــــ ــــة البدو م بطبيعـــــ التــــوارق ـــــ يتم
ْ
إذ زائــــري،

                                                             
1- Cote M., 2012:   Signatures sahariennes, Territoire vue du ciel , PUP-Aix-Marseille Université, 
p41. 
2- Bisson Jean 2003:  Le Sahara ; mythes et réalités d’un désert convoité, l’Harmattan. Paris, p342.  

ٔمحد  -  3 رج: 2014خمتار لنصاري  ا  دودیة  ة احلرضیة ملدینة  ك ینام ا ا ٔدرار، ماسرت يف اجلغراف امعة - خمتار والیة 
  .28ص.وهران

4- Scheele Judith, 2012: Smugglers and Saints of the Sahara, Regional connectivity in the twentieth 
century, Cambridge university press, p9.  
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غرافية ا م أقاليم ن ب ج. التنقل ـ ب لإلسـتقرار املسـتقطبة العوامـل يص ـ محاولـة ثم

السوسيو والتبادالت دود ا تأث نبض وجّس مختار، ـ با وع ان الس ع اقتصادية

واسـ  ـة، ج مـن ـدود ا اسـتغالل ـ م اتيجي يئـةاسـ ال بـرامج خـالل مـن الدولـة اتيجية

أخــــرى  ــــة ج مــــن ساســــة ا املنــــاطق ــــذه املحليــــة . والتنميــــة
ً
مــــؤخرا زائــــر ا ســــطرت فقــــد

ن بـــــ العالقــــة ــــز لتعز ــــة القطر يئــــة ال سياســـــة ضــــمن دوديــــة ا باملنــــاطق خاّصــــة
ً
خططــــا

وعا إقليميـــة طـــات
ّ
مخط ـــ شـــاركت كمـــا ، الـــداخ للشـــأن ســـبة بال ان والســـ مليـــةالســلطة

دود ل العابرة الشرعية غ املمارسات افحة   .مل

املتبعة - ية  :املن

ي ســــتقرا ـــ التحلي املــــن املوضـــو الســـرد ــــ مقت حســـب املقـــال ــــذا ـــ ســـلكنا

غرافيــــــــــة، ا ميـــــــــادين ـــــــــ ن لبـــــــــاحث وأعمـــــــــال خيــــــــــة تار مصـــــــــادر عـــــــــدة ـــــــــ ع طـــــــــالع عـــــــــد

السياســية والعلــوم ولوجيـة و اعتمــ. ن يخــصثـم فيمــا واملقارنــة الوصـف ــ م ــ ع دنا

وجــاء مختــار، بــا بــرج مدينــة مســتوى ــ ع امليدانيــة التحقيقــات عــد حصــائية النتــائج

التا املنوال ع البحث   :تقسيم

ة - زائر ا دود ا ترسيم  .املالية-مراحل

با - برج للتمدن املستقطبة ارجية وا الداخلية والعوامل  .مختارالظروف

ي - ا الس النمو سارع و الديمغرافية الديناميكية  .مؤشرات

والتنمية - يئة ال رامج و العمرانية الديناميكية  .مؤشرات

ومة - وا ن املحلي ان الس ن ب العالقة ز عز الدولة ود  .ج

ــــة -1 زائر ا ــــدود ا ترســــيم ســــيمســــتعمار مــــن:املاليــــة-مراحــــل ال ــــ إ

 :الدو

عشر الثامن القرن منذ سا بفر السياسية دود ا فكرة رت ا)18(ظ وجسد ،

عشر التاسع القرن منتصف منذ قية فر ا حدود) 19(مستعمرا فرض ق طر عن

شاء غرافيةوإ ا دود ا معلومة سياسية ع. 1وحدات توز الفكرة ذه مت سا

مت سا كما الوحدات، ذه حكموا الذين ن سي الفر القادة ن ب ة دار ام امل

املستحدثة الدول أرا ع والشعوب وات ال ع توز دود. تنظيم ا رسم عملية وتمر

قومية، طبيعية، أخرى عوامل ي تأ ثم والسيادة القوة عامل ا م أ عوامل عدة

                                                             
1 Cornevin Robert, 1981:  Questions nationales et frontières coloniales, Revue française d'histoire 
d'outre-mer, tome 68, n°250-253, Etat et société en Afrique Noire. pp. 251-262. 
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نعاقد الطرف ن ب دة معا ق طر عن ا ع شر تم و ندسية و ن(ية ت سياس ن ) وحدت

ما بي الفصل   .1املراد

املستعمرات لفصل الفر كم ا ة ف إبان ية نو ا دود ا شاء إ فكرة جاءت

زائر-الشمالية ا السودان-خاصة مس تحت انت وال قيا افر غرب مستعمرات عن

ان ،)AOF: Ouest africain Française(الفر زامو تال ت معركة قار توارق

نوب1902 با التوارق ملناطق املستعمر وصول كب التوارق.  2دور شعوب انت و

سية الفر مالت ا أمام موحدا عرقيا كيانا تمثل داغ و ير قار، جر، أقاليم

راء املستعم3ال ة رؤ عد ن، ب ي مبد بفصل قام جتما التماسك ذا ل الفر ر

ساو م ن وت ن، وات تي زا، ز إن ن، يمياو ب الر مناطق ية نو وا الشمالية القبائل

ل18 قيا. 19044أفر افر وغرب زائر ا من ل آنذاك سا فر ومة ح قامت ثم

رس)AOF(الفر اتفاق ة1905جوان07بأول زائر ا دود ا سيم -ل

ين)AOF(السودانية الب القائد طرف من وذلك ،)Laperrine (زائر ا جانب من

يل في الفر) Venel(والقائد السودان طرف اتفاقية. من ع بتعديل قاما ا عد

نيامي1905 دة معا ق طر ور 19095جوان20عن ال ا، ف الطرف د تمسك

روفت وت أزجر، قار، أ بأقاليم زائري ن(ا زائر'أدرار ن) ا أدرار بقاء ايفوغاس'مع

السودانية ة سنة. AOF(6(ا طفيف أخر عديل جرى املناطق1913ثم بقاء ع نص

ن أدرار ألقاليم الشمالية ة ا'الرعو أبار لضرورة يجة ن ة زائر ا ة ا ايفوغاس

أدق وإن ن تيمياو ن، وات تي غزام، إن خاصة الشمالية املنطقة توارق برج( لقبائل

مختار ن) با ب دود ا معالم تحديد املستعمر بھ قام ما أخر طوة ا ذه انت ف

تانيا ومور ، وما والنيجر، زائر،   .7ا

                                                             
ش،   1 ة السیاسیة: 2005ماهر محدي  ئق، شبني الكوم، مرص، صاجلغراف   .87، دار الو

2  Dayak Mano, 1992:  Touareg la tragédie, Jean-Claude Lattés, p35. 
3  Dida Badi, 2010:  Les relations des Touaregs aux Etats, IFRI, France, p5. 
4  Bellil Rachid 2008:  Mutation Touaregs, SNRPAH, Alger-p87. 
5  Kouzmine Yaël et al, 2009:  Étapes de la structuration d'un désert ; l'espace saharien algérien 
entre convoitises économiques, projets politiques et aménagement du territoire, Annales de 
géographie, n° 670, p. 659-685. 
6 L’expérience algérienne en matière de délimitation des frontières terrestres, Article en ligne/ 
http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/conferences/thailand/algeria.pdf 
7 UNESCO, 1999:  Des frontières en Afrique du XIIe au XXe Siècle, UNESCO-CISH, Bamako, 
p103. 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

63 
 

دودستقاللعد ا ترسيم دات معا توثيق زائر ا نأعادة ي نو ا ا جرا مع

زائر با ا مع وقعت ال ما دولة م بي دود1983ماي8من ا سيم ل دة معا

رقم املرسوم ا عل املتحدة1983ماي21املؤرخ09-83صدق مم حيث1وثائق ،

خ ذه طول بـ1329يبلغ إشارة17لم ن .عمود ب اتفاقية أخر دة املعا ذه عد

الدوليةا املواثيق رس ل ش دود ا خط يت لتث   .لبلدين

با -2 برج للتمدن املستقطبة ارجية وا الداخلية والعوامل الظروف

 :مختار

فجر أدق،ستقاللمنذ بإن ة زائر ا راء ال عمق ر تظ التمدن مالمح بدأت

باملناطق التنمية ديناميكية انت ف وخارجية داخلية عوامل لعدة الّتمدن ذا وخضع

دودية نحوا انية الس ات ر ا عوامل ستقرار أبرز عدم ظل فيما نوب، ا

الكب فاف وا بما عوامل) 1984- 1973(السيا دودأبرز ل راء ال قبائل وء

ية نو ا ة زائر   .ا

كثيفة -2-1 داخلية انية س ات ر عوامل ة دار قية وال الكب فاف  :ا

ــة زائر ا ــدود ا ــ ع العمرانيــة املراكــز ـــة-خضــعت دار قيــات ال مــن ملــة املاليــة

املحلي1984منذ التنمية برامج من ستفيد قيات ال ذه ا جعل ـات، ر ا سـتقطب و ة

مــن أو راء ـ ال قحــط أزمـة عــد يـاة ا ظـروف ن لتحســ راء ـ ال مــن الوافـدة انية السـ

ة التجار شطة و الوظائف وراء
ً
سعيا الشمالية   .املناطق

الكب  -  أ فاف مختار) 1984-1973(ا با برج تحضر ور ظ داية   :و

الرحـــل البـــدو عوائـــل ـــ ع ـــ قا جفـــاف ة ـــ بف راء ـــ ال انـــت) 1984-1973(مـــرت ـــ ال

روفــــت وت نـــــت، أ قــــار، أقـــــاليم ن بـــــ ــــدود ا ـــــ ع ش زائـــــر(عــــ وحـــــوض) ا داغ، و

ي وتود ير)ما(النيجر، و مختـار)النيجر(، بـا ج ـ ب سـتقرار القبائل ذه واختارت ،

بـــرام مــــن حظـــا نالـــت ـــ واملرفوقــــةال الســـبعينات، منـــذ نـــوب ا وتنميــــة املحليـــة التنميـــة ج

قبـل رقـان لبلديـة عـة تا ـة ثانو تجمعـة انـت عـدما بلدية إ ا قي تـوفر.  19842ب ـ عت و

                                                             
1  PFUA (Programme Frontière de l’Union Africaine), 2014:  Délimitation et démarcation des 
frontières en Afrique ; Le Guide de l’Utilisateur, CUA (Commission d’Union Africaine), Addis-
Abeba, p85. 

ٔمحد خمتار، 2   .47ص.نفس املرجع السابق :2014لنصاري 
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مختـار بـا بـرج مسـتوى ـ ع ي ـ ال للنقـل الوطنيـة الشـركة تنقلـھ الـذي البوتان مـن1غاز

بت الرحل البدو استقطاب بات مس  . روفتأبرز

الشمالية-ب ات ر ا ب س ة التجار شطة و ة دار ية-الوظائف نو   :ا

السـبعينات منـذ ة راو ـ ال املنـاطق ـا عرف ـ ال ـة دار قيـات ال جملة دت2عد شـ

املناصـــــب وراء ســـــعيا راء ـــــ ال ووســـــط الشـــــمال منـــــاطق ان ســـــ توافـــــد مختـــــار بـــــا بـــــرج

ومم التعلــيم، ووظــائف ــة، ــدار ع البنــاء وأعمــال ــة، والتجار دماتيــة ا شــطة ارســة

الورشــــــات ســــــبة. مختلــــــف لنا مــــــن% 26,90ــــــ العمــــــل أجــــــل مــــــن وفــــــدت ــــــ ال ــــــاالت ل

دوديـــة،77مجمـــوع ا املدينـــة مســـتوى ـــ ع ـــا قمنـــا ميدانيـــة تحقيقـــات ضـــمن اســـتمارة

والتعلي دارة، و دمات، وا التجارة، ميدان االت ا ذه   . موأغلب

بـــــا -2-2 بـــــرج ـــــ ع خـــــار تـــــأث ـــــم أ الســـــاحل بـــــدول ـــــ السيا ســـــتقرار عـــــدم

 :مختار

ـــادة    ز يجـــة ن ســـارعة م ة حضـــر ديناميكيـــة ا شـــأ منـــذ مختـــار بـــا بـــرج مدينـــة دت شـــ

كــــــز ل مالئـــــم فضــــــاء دوديـــــة ا املنطقــــــة لت
ّ
شـــــ حيــــــث والعـــــرب، التــــــوارق قبائـــــل اســـــتقرار

ـــ ال عمليـــات ـــاثف ت عـــد ـــ معت ي ا لســ شـــ مت ســـا ـــ ال العوامـــل ـــم وأ ــوء، وال وح

التمركز ذا مباشر غ أو  :مباشر

زائر  - أ ا إ التوارق قبائل باماكو1964و1963وء مع السياسية زمة  :عد

زواد         إقلــيم ــ جــرت ــ ال حــداث عــن عيــدة يــة نو ا ــة زائر ا ــدود ا تكــن لــم

منـــذ مـــا عــــنشـــمال مـــا إســـتقالل فمنـــذ ســـا، فر عـــن زائـــر وا مـــا مـــن ـــل إســـتقالل

ثـورات ـا ل الشـمالية قـاليم دت شـ نـوب ا ان سـ يـد ـ ا سـلط ووضـع سـا سـنوات فر

و1964و1963 العرقيـــة صـــائص ا إخـــتالف ب ســـ باإلنفصـــال نجتماعيـــةتطالـــب بـــ

ـــا وجنو مـــا لل3شـــمال تنحـــاز الشـــمال قبائـــل انـــت بحيـــث خ، التـــار بحكـــم يـــة املغار ـــة و

يـــا، لي وجنـــوب والنيجـــر مـــا شـــمال ن بـــ والعـــرب التـــوارق قبائـــل ط تـــر ـــ ال الـــدم وروابـــط

تانيا ومور زائر ـافح. 4ا ت انـت ـ ال صـيات ال كبار عوائل ع الفكرة ذه واقتصرت

                                                             
1 Bellil Rachid, 2008:  Mutation Touaregs, SNRPAH, Alger-p148. 
2 Trache Sidi Mohammed, 2010:  Les caractéristiques de l’immigration à Adrar, Abed Bendjelid, 
Villes d’Algérie, CRASC. Oran, pp139-155  
3 Boilley Pierre, 1999:  les touaregs kel Adagh, Karthala, paris, p321. 
4  Mcdougall  James, Judith Scheele, 2012: Saharan frontiers space and mobility in northwest Africa, 
Indiana university press, p18. 
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النيجــــر حـــوض وقـــرى وكيــــدال وغـــاو، بتمبكتـــو، واضــــر ا ان ســـ مـــن نفصــــال أجـــل مـــن

يـة العر الـدول ـ إ ـا معظم ـأ والسـعودية(وال تانيـا مور املغـرب، يـا، لي زائـر، عـد) ا

نفصـــــال مســـــ الوضـــــع. فشـــــل عـــــن ن منعـــــزل شـــــبھ ـــــانوا ف والرحـــــل البـــــدو ان الســـــ أمـــــا

ــــــ القبائــــــل-السيا رؤســــــاء ــــــق طر عــــــن م يــــــأت ــــــان مــــــا بــــــوادي-إال ان ســــــ م ــــــو ل وذلــــــك

تمـــون وال ـــ الر ـــ ع شـــون مع حـــوائج بقضـــاء إال السياســـية والوحـــدات املـــدن بحيـــاة

راء لل العابرة ا وقوافل ا أسواق   .من

ن  - ب ب كومات ا ضد زواك و زواد توارق   :1993 1990ثورات

ى ــــ الك راء ــــ ال ــــ والعــــرب التــــوارق، لقبائــــل التنمــــوي الوضــــع ور تــــد بإســــتمرار

زوا أقـاليم ـ م تمـرد ثـورات زواك1دتجـددت ـ2و والنيجـر مـا ـوم ح ـ 1990ع

ألـزم19933و التوافـد ـذا زائـر، ل يـة نو ا ـدود ا ع ن الالجئ توافد ادة بز أدى ما ،

نحـو م نـزوح لكـبح دودية ا العمرانية التجمعات مخيمات إقامة ة زائر ا السلطات

ــ ـم إوا تـم الـذين ن الالجئـ مـن ائـل ال الكــم مـن ب نصـ مختـار بـا ج ـ ل ـان و الشـمال،

توراوت" منطقة ن تبعـدا" ت رقـم50ل الـوط ـق الطر ـ ع مختـار بـا بـرج عـن 6لـم

املا زائري ا دود ا خط مع باملحاذات ن تيمياو   . نحو

لقبائـــل انية الســـ الديناميكيـــة ـــذه ظـــل ـــ مختـــار بـــا بـــرج تجمعـــة ـــم زاد كـــذا

عا ـــــ ال لألوضـــــاع يجـــــة ن ، ومـــــا زائـــــر ا ن بـــــ ـــــدود ا ـــــ ع والعـــــرب منـــــذالتـــــوارق ا شـــــو

والعــرب التــوارق ن بــ مختــار بــا بــرج ــ حــديث مجتمــع ل شــ بحيــث البلــدين، إســتقالل

قــــار، أ ــــ زائــــر ا جنــــوب ســــتوطن ــــ ال القبائــــل ــــ إ إضــــافة مــــا شــــمال مــــن ن النــــازح

و الواحـــات، ان وســـ نـــت ن" وأ املتضـــرر م أقـــار ضـــم ـــ ـــاد ر دور الطـــوارق لقبائـــل ـــان و

مســــت ــــ ال زمــــات الــــروابطمــــن بحكــــم والنيجــــر مــــا ــــجتماعيــــةشــــمال ال والعرقيــــة

م سـية. 4"تجمع رئ تجمعـة مختـار بـا بـرج مـن جعـل جتما و الديمغرا التحول ذا

والرعايـة الغذائيـة، بـاملواد ود ـ ال قصـد دوديـة ا املنطقة ستوطن ال القبائل ملختلف

عـــ وضـــعية ة ســـو تـــم حيـــث التعلـــيم ـــ وح ية ـــ مـــنال ن ســـي امل ان الســـ مـــن ـــ معت دد

                                                             
ٔعراق من التوارق، العرب، الفوالن  1 دة  ي یضم  ٔزواد هو القسم الشاميل من مايل وا   ا
ٔزواك هو إالقلمي الشاميل من النیجر 2  .ا

3  Olivier Pliez.2002:  Vieux réseaux et nouvelles circulations entre les deux rives du Sahara, Revue 
Méditerranée, tome 99, n°3.4, pp. 31-40. (p31). 
4 Bensaad Ali, 2009:  Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes, Karthala, paris, p22. 
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الرحـــل ـــ1البـــدو ـــة زائر ا الســـلطات وقامـــت ن1998، الالجئـــ ترحيـــل مســـتلزمات بتـــوف

ن بـ السـلم حلـول عـد قي فر الساحل دول م مناطق نحو والواحات باملدن ن العالق

والتوارق  ومات   .2ا

جانفي  - ج با2012أزمة برج إ ن املالي وء  مختاروواقع

فكـرة ا د شـ ـ ال ـود الر ة ف أزوادانفصـالعد مـا(إقلـيم ومـة) شـمال ا عـن

مـــــن العائـــــدين التـــــوارق صـــــفوف توحيـــــد عـــــد جديـــــد مـــــن عـــــادت الـــــزمن، مـــــن ملـــــدة املاليـــــة

ــــ ع حــــدة ــــ أك املــــرة ــــذه الوضــــع ــــان ف ــــي، العر يــــع الر مــــع امن ــــ امل القــــذا معســــكرات

ال املاليـة، ومـة اســتدا مـا زمــة سـي ــ ا فشـل عـن نــاتج ا عسـكر انقالبــا عرفـت ــ

املنطقــة ــ الســالم فــظ مميــة و قيــة فر والقــوات ســا فر زمــة. تــدخل ــذه ل يجــة ون

واملـــأوى، مـــن عـــن بحثـــا املاليـــة ـــة زائر ا ـــدود ا ـــ إ املاليـــة ان الســـ مـــن العديـــد ـــأن

امل لألمــــم العليــــا املفوضــــية لت ــــ نو بــــالالجئ املتعلقــــة ــــل01ــــ) HCR(تحــــدة 2013أفر

حــــــوا ــــــ1500دخـــــول مختــــــار بـــــا بــــــرج مـــــن ــــــة بمقر املاليــــــة ـــــة زائر ا ــــــدود با ـــــ ال

حـــــوا دخــــــول ـــــة زائر ا الســــــلطات منعـــــت عــــــدما ن، ـــــ10000تيميـــــاو ــــــ ــــــل3ال أفر

ـ2012 البلـدين ن ب دود ا خلق قرار عد وذلك خبـار.20123جـانفي14، ت وتضـار

حيــــث مختـــار، بـــا بـــرج ة ضــــر ا التجمعـــة دخلـــوا الـــذين ن الالجئــــ عـــدد إحصـــائيات ـــ

يقــارب مــا بــدخول ــة زائر ا الشــروق ــدة جر ــوك،500شــ أجل غــاو، منــاطق مــن ــ ال

ــــل أفر ــــ ي وتــــود تمبكتــــو، املــــا2012كيــــدال، ش ــــ ا ن بــــ الطاحنــــة املعــــارك مــــن ــــا ر

أز  ر تحر ات يقاربوحر ما إواء تم بحيث البلـدي70واد، امللعـب ـ نصب مخيم م م

إواء وتم مختار، با ج تـم120ل فيمـا مختـار، بـا بـرج تجمعة أحياء ع م أقار عند

ن تيميـاو بمخيم البقية بـال. 4إيواء مشـرد نفسـھ وجـد عـدما نفسـھ تلقـاء مـن م اغلـ وعـاد

ء ــــ ــــل تــــرك نمــــا ب مــــأوى ــــال و ــــدوءعمـــل ال اســــتدب عــــدما البقيــــة ترحيــــل وتــــم ورائـــھ،

                                                             
زار جنیب،  1 سیري احل: 2013ن  رب موقع وزارة العدل، ا املدنیةعرصنة  شور  ، مقال م

https://www.mjustice.dz/html/conference/a020.htm رة املوقع   .24/09/2017، ز
2 Sbiga Sassia, 2005:  Aménageurs et migrants dans les villes du Grand Sud algérien, Autrepart 
n°36, pp81-103.  
3 OIM (Organisation International pour les migrations) ,2013:  la crise au mali sous l’angle de la 
migration, OIM, Juin 2013, p12. 

ة 500زوح  :2012جریدة الرشوق  4 ام ٔدرار هر من املعارك ا شناوي يف الجئ مايل ٕاىل والیة  ، بقمل عبد القادر 
ىل الرابط15/02/2012   https://www.echoroukonline.com/ara/archive/2012/2/index.97.html :، طالعة 
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ن بـ ـة زائر ا ومـة ا ـا نظم ـ ال الصـ حلقـات بفضـل املتنازعة طراف ن ب والص

ن املالي   .1الفرقاء

بــــا-د نحــــو راء ــــ لل ـــابرة العـ ـــرعية الشـ ــ ــ غ ــــرة لل ـــدودي حـ ــــ مع مختــــار ــا بــ بــــرج

 :الوطن

الـــــوط      ـــــق الطر ـــــ ع ـــــا شـــــمال6رقـــــموقوع املحـــــور ـــــ ع يقـــــع الـــــذي العــــــابر-، جنـــــوب

راء ــــ ــــران(لل زائـــــر) غـــــاو-شــــار-و ل يــــة الغر ــــة ا ـــــرة2ــــ ال بتــــدفق ــــ يتم والــــذي ،

رقـان، نحـو أو اسـت تم نحـو مختـار بـا بـرج تجمعـة ـ ع ال راء لل العابرة قية فر

الوطنيــــة الطــــرق شــــبكة داخــــل التوغــــل ــــاجر . ثــــم امل وفــــود املاليــــةوتنطلــــق ــــ را مــــن ن

إغـــــدز مـــــدين ـــــ تتجمـــــع عـــــدما يـــــة وغـــــاو)النيجـــــر(والنيج ـــــدود) مـــــا(، ا نحـــــو وتتجـــــھ

ــة زائر خليـــل3ا وإن نــدات، تل ســـليت، تجمعـــات ن ــاجر امل تـــدفقات ـــ ع و دوديـــة ، ا

مختــار بــا بــرج ــ إ لتصــل املاليــة ــ را ــ ر . ع ــ لل العــابرة قيــة فر ــرة ال ــ اءتتم

شـمال بأقـاليم والعـرب التـوارق قبائـل ا تمارسـ ـ ال ـوء وال وح ـ ال حـاالت عـن ا باختالف

بلــــدان مــــن أوصــــول ذات عناصــــر مــــن ل شــــ ت فــــاألو زائــــر، ا جنــــوب نحــــو والنيجــــر مــــا

نحــو والعبـور العمـل عـن عثـا الشـمال نحــو راء ـ ال ـ ع قيـا افر وغـرب راء ـ ال جنـوب

ــا فت. 4أورو الثانيــة عــنامــا
ً
بحثــا زائــر ا ــ ا ــأ ت ــ ال والعــرب، التــوارق، قبائــل مــن ل شــ

إقلـــيم ضـــمن يـــة نو ا دوديـــة ا املنـــاطق ـــ ســـتقر ف ســـنة ا شـــية املع والظـــروف مــن

وأزواد زائـر ا جنـوب ن بـ موحــد وثقـا إجتمـا ـ مــن5جغرا عناصـر ذلـك ـ م وتــرافق ،

والنيجــ املــا مــن وســا وال البمبــارة، نــوبقبائــل وا الشــمال ن بــ ــا تنقل ة ــ بك ــ تتم ــ ال ر

صلية بالبلدان ل ارة وز زائر ا العمل ن ب موزعة معينة مواسم     .خالل

  

                                                             
ة الرائد  1 حلوار مع احلكومة: 2017یوم ع الفرقاء املالیني  ر تُق رام س يف اجلزا  :ىل الرابط 30/03/2017، بقمل ا

http://elraaed.com/ara/watan/100012-.html  
2 Yousfi Badreddine 2012:  Dynamiques urbaines، Mobilités et transports dans le sud –ouest 
algérien (Wilayas d’ADRAR et de BECHAR),   Thèse de doctorat en cotutelle en géographie et 
aménagement du territoire, Université d’Oran et université de Franche-Comté, France, p210. 
3 Drozdz Martine 2004:  Place marchandes, place migrantes, mémoire de maitrise de géographie, 
Université Lumière Lyon 2, p82. 
4 Drozdz Martine 2004:  Place marchandes, place migrantes, mémoire de maitrise de géographie, 
Université Lumière Lyon 2, p19. 
5 Mcdougall   James, Judith Scheele, 2012: Saharan frontiers space and mobility in northwest Africa, 
Indiana university press, p10. 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

68 
 

طة املالية: 01خر ة زائر ا دود وا ما شمال ن ب الشرعية غ رة ال   معابر

  

  

  

  

  

  

  

النمو -3 سارع و الديمغرافية الديناميكية يمؤشرات ا  .الس

ــــــــ ع الديمغرافيــــــــة الديناميكيــــــــة مؤشــــــــرات ــــــــ
ً
ســــــــارعا مختــــــــار بــــــــا بــــــــرج مدينــــــــة عرفــــــــت

مـن ا ا سـ عـدد أنتقـل بحيـث الوطنيـة، انية السـ ـ1206التعـدادات ــ19771سـمة إ

بــحوا20082سمة16593 وقـدر ـ22731، النمـو. 20153سـمة معـدل د شـ فيمـا

عـــة ر حصــائية ات ــ الف ن بــ
ً
ا ــ كب

ً
تذبــذبا ــا الســنوي ي ا ،1977،1987،1998(الســ

مــــــن) 2008 ة% 10,58بإنتقالــــــھ ــــــ الف ــــــ) 1987-1977(ــــــ ة% 12,24إ ـــــــ الف -1987(ــــــ

ــــــ)1998 إ صــــــل و ة% 5,93، ــــــ الف الديمغرافيــــــة. 4)2008-1998(ــــــ الديناميكيــــــة ــــــذه و

ديمغرافيةناتج مؤشرات عدة عن   :ة

املدينة - ان لس الطبيعية ادة  .الز

الداخليـــــــــة - انية الســـــــــ ـــــــــات ر نحـــــــــو(ا والوســـــــــط الشـــــــــمال مـــــــــن الداخليـــــــــة ـــــــــرات ال

نوب  .5)ا

                                                             
1 ONS, 1992:  collections statistiques ; Evolution des agglomérations 1966, 1977, 1987. N° 38, 06p. 
2 ONS, 2011:  Armature urbaine ; RGPH 2008, Collections Statistiques N° 163, Alger, ONS 
3 Annuaire statistique 2015 de la wilaya d’Adrar,D.P.A.T, 13p. 

ٔمحد خمتار،  4   .20، صاملرجع السابق: 2014لنصاري 
5 Yousfi Badreddine, 2012:  Dynamique urbaines، Mobilités et   transports dans le sud –ouest 
algérien (Wilayas d’ADRAR et de BECHAR), Thèse de doctorat en cotutelle en géographie et 
aménagement du territoire, Université d’Oran et université de Franche-Comté, France, p336. 
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مــع - امنـة امل ى ــ الك راء ـ ال لقبائـل ســبة بال ـوء وال باملطقـة الرحــل البـدو اسـتقرار

الس بدول منية والظروف فاف ا ات  .1احلف

قيا - افر وشمال راء لل العابرة قية فر رة ال ات   .2حر
ل مختار: 01الش با برج ملدينة السنوي ي ا الس النمو معدل   تطور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والتنمية -4 يئة ال رامج و العمرانية الديناميكية   .مؤشرات

، ــ التعم ديناميكيــة زادت ختــار بــا بــرج ملدينــة ي ا الســ النمــو ــادة املركــزبز تحضــر وزاد

ـــــة زائر ا يــــة نو ا ـــــدود ا ـــــ بأق ــــدودي انـــــت. ا العمرانيـــــة الديناميكيــــة ومؤشـــــرات

امج ــ ب املراحــل ــذه تزامنــت حيــث باملدينــة، ة ضــر ا التوســعات مــن مراحــل عــدة يجـة ن

دودية ا املناطق وتنمية يئة   .ال

مد -4-1 إ حدودي برج من مختار با ج ب العمرانية حدوديةالتوسعات   :ينة

بدأ ي العمرا التمدد من مراحل مختار با برج بمدينة ي العمرا سيج ال عرف

ملدينة ولية النواة ور أدقبظ مختار(إن با حيث)برج اا، املرحلة ذه نقسمت

ة ستعمار ة الف ن ت حركة)1962-1940(ف ملراقبة ن ج ل املستعمر ناء ب ت تم

ما أول وشيد قي، فر الساحل الد و للبالد ية نو ا قاليم ن ب برج(القوافل

غيور  واملدعو1940سنة) لو املنطقة الفر ست ار امل فرقة قائد ق طر عن م

                                                             
1 Kouzmine Yaël, 2012:  Le Sahara algérienne Intégration national et développement régional, le 
Harmattan, paris, p40. 
2 Sbiga Sassia, 2005:  Aménageurs et migrants dans les villes du Grand Sud algérien, Autrepart 
n°36, pp81-103. 
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Louis-Ambroise LE PRIEURال الب موقع مستغال نود ا انبمساعدة م انت

ة التجار القوافل وعبور ي. 1لراحة الثا زي(أما ب سنة) برج عبارة1959فشيد ان و م

ق الطر عابري مراقبة يل س ل تصال وسائل ل ب ز مج للمستعمر ة عسكر ثكنة عن

الشمال أو نوب ا عد. 2نحو ة( ستقاللو ة) 1972- 1962الف زائر ا الدولة قامت

املنط ن عوضبتأم مختار با برج إسم املوقع أخذ عدما ة عسكر ثكنة شأت وأ قة

غيور  لو  .برج

ـاد ا فـاف ا مـع تزامنا املجاورة اري ال من يتوافدون الرحل البدو بدأ ذلك عد

املركــــــز ــــــ ع التحضــــــر ر مظــــــا فبــــــدت املحليـــــة، التنميــــــة بــــــرامج انطــــــالق بدايــــــة مــــــع وتزامنـــــا

مختــار بـا ج ــ ل ـي ودول. العمرا زائــر ا ن بــ التجـاري التبــادل منطقـة املنطقــة وأصـبحت

ـا املعمـرة املسـاحة انـت ف دماتيـة، وا ة التجار شطة ستقطب ا جعل ما الساحل،

بـــ) 1990(آنــذاك ــدةPDAU(3( ²لــم8,45تقــدر املم النــواة بمثابــة املســاحة ــذه انــت ف ،

ات تجا ل نحو املدينة   . 4لتوسع

                                                             
ٔمحد خمتار، 1   .12، صنفس املرجع السابق: 2014لنصاري 

2 LE PRIEURE Louis,1940: Le Bordj le PRIEURE, la revue du SAHRA n° 36  . Paris 3e Trimestre 
1964. p56. 
3 Réversion final de PDAU de la commun de Bordj Badji Mokhtar، Société des travaux d’ingénierie 
d’architectures et d’urbanisme-TRIAU Omrane, Adrar 2010. 

ٔمحد خمتار،لنصار  4   .47، صنفس املرجع السابق: 2014ي 
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ـــــة التجار شـــــطة مختلـــــف تمركـــــز ـــــ ع ـــــور الظ ـــــ ة ضـــــر ا املدينـــــة ل شـــــ أخـــــذ ثـــــم

الشـــــــــرقية ـــــــــة با العموميـــــــــة واملرافـــــــــق ات ـــــــــ التج رقعـــــــــة وزادت ـــــــــا، بمركز دماتيـــــــــة وا

مؤشــراتللمدينــة، خــالل مــن للمدينــة ة ضــر ا الديناميكيــة مــن نــوع خلــق الــذي ء ــ ال

ـــ للمدينـــة املعمــرة املســـاحة لغـــت و ، ـــ والتج ي ا الســـ كــز . ²لـــم17,79حـــوا2000ال

الســــــــكن بـــــــرامج خــــــــالل مـــــــن للمدينــــــــة ـــــــي العمرا ســــــــيج ال كثافـــــــة تمــــــــدد زادت ذلـــــــك عـــــــد و

لغتOPGI(1(جتما و في،   ). DUAC( ²لم25حوا2017املعمرةاملساحةوالر

خدماتية -4-2 ة تجار شطة وأ سكنية وظيفة رض؛ استخدامات  :مؤشر

ـــ إ ـــة رعو ـــة بدو ـــة قر مـــن تتحـــول ـــا جعل مختـــار بـــا ج ـــ ب ســـتقرار ة ـــ وت ســـرعة إّن

العموميـة املرافـق نطـاق زاد كمـا ـا السـكن ة ـ حظ ـم فزاد ة، حضر بمؤشرات مدينة

امليدانيـــــــة. ـــــــدماتوا نا دراســـــــ خـــــــالل الســـــــكنية الوظيفـــــــة ســـــــبة ) اســـــــتمارة280(بلغـــــــت

دمات71,5% وا املرافق سبة لغت و مسـتوى%. 9، ـ ع شـطة ـم أ التجارة ل ش و

يقارب ما نا أحص
ْ
إذ دودية، ا املدينة704املدينة وسط مستوى ع مرخص   . محل

                                                             
1- OPGI Adrar, 2017: Etat du patrimoine de la Daïra du B-B-M. 

رقما طة مختار: 02ر با برج ملدينة ي العمرا سيج ال تطور مراحل  
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حضري  -4-3 شبھ وسط العصري سيج ال تنامي ي؛ العمرا كيب ال  :مؤشر

الســـــكن صـــــيغة مـــــن الســــكن بـــــرامج يمنـــــة مختـــــار بــــا ج ـــــ ل ـــــي العمرا ســـــيج ال ــــ يتم

ضــعيفة ســب ب الصــيغ بــا ــر وتظ فــي، الــوظيفي(الر الســكن ، جتمــا حيــث)الســكن ،

اظ م أ في الر السكن من جديدة أحياء
ً
مؤخرا شـرق825رت بجنـوب فـي ر مسـكن

ســـــبة. املدينــــة ب ــــش تقليــــدي ع طـــــا ذو املدينــــة ســــيج نجـــــد ــــي العمرا الــــنمط حيـــــث ومــــن

شـرة51,5% املن ة الفوضـو حيـاء و املدينـة لوسـط العتيـق سيج بال النمط ذا يتواجد ،

يـــ الغر يـــة نو ا املدينـــة حـــواف ــ والشـــماليةع العصـــري. ة ســـيج ال ـــديث(أمـــا ـــر) ا فيظ

ســبة ب ات ــ وتج ســكنية بــرامج أغلبــھ الشــرقية الناحيــة ــ للمدينــة ديــدة ا بالتوســعات

46,20.%  

  

  

  

  

رقم طة ر شطة: 03ا ع مختارتوز با برج مدينة دماتية وا ة التجار  
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مــــن -5 كومــــة وا ن املحليــــ ان الســــ ن بــــ العالقــــة ــــز عز ــــ الدولــــة ــــود ج

شاور  وال س التحس  .خالل

منــــــذ الدولـــــة جملــــــةســـــتقاللعملـــــت خـــــالل مــــــن الـــــوط اب ــــــ ال أقـــــاليم ترقيـــــة ــــــ ع

ة دار قيات مـن1)1963،1975،1985(ال ا نصـي يـة نو ا دوديـة ا لألقاليم ان و ،

ــــ قيــــات ال طـــــة. 1985ــــذه ا ــــ دوديــــة ا املنــــاطق تنميــــة انــــات ر ســـــن قامــــت كمــــا

ـ قلـيم يئـة ل ــان2010الوطنيـة ر طـة ا ـذه حملـت بحيــث ن، بــ الثقـة ـز عز ـادة ز

دوديــة ا باملنـــاطق والســلطة ن املحليـــ ان ـــ. 2الســ ع الســـياق ــذا ـــ الدولــة ـــود ج أبـــرز

ضـــري ا ي املـــد املجتمـــع مـــع شـــاور ال تكثيـــف ـــ تمثلـــت مختـــار بـــا بـــرج مدينـــة مســـتوى

ترقيــة ــدف واقتصــادية إجتماعيــة ثقافيــة، شــبانية، جمعيــات شــاء إ ــق طر عــن باملدينــة

ةالو  ـــ وت دفـــع ـــ جتمـــا مـــن بـــدور س التحســـ ـــادة وز ـــي الغر نـــوب ا ـــ بأق طنيـــة

مختـــار بـــا ج ـــ ب املســـتدامة الدولـــة. التنميـــة ـــا أطلق ـــ ال ســـية التحس ع املشـــار ن بـــ مـــن

ر املظـــا افحــة مل الدولــة ــا رفع ــ ال التحــديات أبــرز جتمــا مــن حــزام مشــروع ــ عت

العــابرة الشـرعية ـ ــدوديغ ا ط الشـر ن تــام ـ ي املــد املجتمـع بإشـراك وذلــك ـدود، ل

مختار با ج   .ب

ــــــــاتمة -  :ا

بـــــــدأتمــــــرّ  خيــــــة، تار مراحــــــل عــــــدة زائــــــري ا نـــــــوب ا ــــــ بأق دوديــــــة ا املنــــــاطق ت

ن الشـمال زائــر ا ان ـ ج مــع ـدود ا سـيم يــة(ب املغار ن) الـدول الســاحل(والشـمالي دول

قي سـنة)فر
ً
ائيـا ة ـ خ ـذه مـع ـدود ا ترسـيم ـدات معا قـت

ّ
ُوث بحيث كمـا. 1983،

جملــة يـة نو ا قـاليم عــدعرفـت ـة دار قيـات ال ــسـتقاللمـن ع التنميـة سـط ل

بــــــرامج مـــــع تزامنــــــا ة ـــــ معت ديناميكيـــــة دوديــــــة ا املنـــــاطق دت فشـــــ ، الــــــوط اب ـــــ ال افـــــة

املحليــــــة بــــــاملع. التنميـــــة ان الســــــ اســـــتقرار عمليــــــة مـــــن زادت ــــــة التنمو الديناميكيــــــة ـــــذه
ً
عمرانيـــا

ً
مركـــزا أضـــ الـــذي مختـــار بـــا بـــرج ـــدودي مــــنا انھ ســـ عـــدد زاد

ْ
إذ ،

ً
ا حضـــر

حوا1977سمة1206 نمـو. 2015سمة22731إ الـديمغرا النمـو ـذا رافق

ـ دائــرة مقـر ـ إ مختـار بـا بــرج ترقيـة منـذ ـ معت ـي مســاحة1985عمرا وصـلت بحيـث ،

                                                             
1 - Bendjelid A., Brûlé J.-C., Fontaine J. ,2004: Aménageurs et aménagés en Algérie, Paris, 
L’Harmattan, 52 p.  

ميقراطیة،  2 ریة ا لهتیئة القطریة، صادر يف  2010جوان  29املؤرخ  02-10القانون رمق امجلهوریة اجلزا طط الوطين   21یتضمن ا
  .61، اجلریدة الرمسیة، العدد2010اكتور 
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حوا ا ي العمرا وخ²لم25طار سك استخدام ذات املساحة ذه وأغلب ي،، دما

فيمــــا ــــش، ال القــــديم ا ســــيج و املدينــــة بوســــط تقليــــدي بــــنمط ضــــري ا ا ســــيج متــــاز و

العصــــري  بــــالنمط ديــــدة ا حيــــاء ــــز. تمتـــاز عز ــــ ع والتنميــــة يئــــة ال مخططــــات عمــــل و

جلســــــــات ـــــــ وع ــــــــة، التنمو امج ــــــــ ال ـــــــ ع والدولــــــــة ي املــــــــد املجتمـــــــع ن بــــــــ شــــــــاورالعالقـــــــة ال

ــــ إ ــــدف ــــ ال س اإوالتحســــ شــــر ــــا وتنمي ــــدود ا ن تــــأم ــــ ن املحليــــ ان الســــ شــــراك
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  :هار ا    م

ت ب ا ل ا  ا و  أ   ا

ى   ا ا  ا

  2017جوان01

البحث فرقة واملعاصر: "تنظم ديث ا زائري ا الفكري اث   "ال
  
  
 

القدم      منذ سان عرف

أمور واملناظرة وار ا دل ا

يجد أن الطبي فمن عديدة،

الرأي، يخالفھ من سان

يوافقھ ومن القضايا من قضية

خطأ أم رأيھ ان صوابا ا، ومن.ف

ختالف املتعلق: ذا ختالف

ية الدي ن،باملعتقدات ب اختالف

ة؛ السماو الديانات املعتقدات

سالم و والنصرانية، ودية،   .ال

بھ...  م الكر القرآن تمام ال وذلك أصالة، سالمية املوضوعات م أ ن ب من دل ا موضوع عد

إلي دعت ال تلك سواء آياتھ؛ من أنواعھمجموعة عض تذم ال تلك أو آدابھ، ام ال وإ وا "ھ
ُ
ُتَجاِدل

َ
َوال

مْ  ُ ْ ِم ُموا
َ
ل
َ
ظ ِذيَن

َّ
ال

َّ
ِإال ْحَسُن

َ
أ َ

ِ ِ
َّ
ِبال

َّ
ِإال ِكَتاِب

ْ
ال َل ْ َ

ْم أ
ُ

ك ُ َٰ
َوِإل َنا ُ َٰ

َوِإل ْم
ُ

ْيك
َ
ِإل نِزَل

ُ
َوأ ْيَنا

َ
ِإل نِزَل

ُ
أ ِذي

َّ
ِبال ا آَمنَّ وا

ُ
ول

ُ
َوق

ُمْسِلُموَن  ُھ
َ
ل َوَنْحُن وأمر). العنكبوتسورة" (َواِحٌد الكتاب ل أ جادل وسلم عليھ هللا ص الن إن بھثم

والسالم الصالة عليھ فقال ادا ج ْم " وسماه
ُ

ِتك
َ
ِس

ْ
ل

َ
َوأ ْم

ُ
ْنُفِسك

َ
َوأ ْم

ُ
ْمَواِلك

َ
ِبأ َن ِرِك

ْ
ش

ُ ْ
امل ُدوا ِ أحمد" (َجا  .)رواه

  :املحاور  

الدي .1 دل ا وم  ؛مف

دل .2 ودا وال ن املسلم ن ب  ؛الدي

ود .3 وال ن املسلم ن ب ا ف املختلف   ؛املسائل

دل .4 والنصارى ا ن املسلم ن ب  ؛الدي

والنصارى املسائل .5 ن املسلم ن ب ا ف   ؛املختلف

املغرب .6 الدي دل ندلسا   .و
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م  ا ا م  ا    ا  ا

   شريفي صارة
حممد بن أمحد 2حقوق الطفل، كلية احلقوق، جامعة وهران ، عضو مبخرب طالبة دكتوراه  

********************* 
خ شر                                   10/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                   15/02/2018 :رسالتار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

ات، العقو قائمة ضمن ك ا ة ر ل السالبة ة العقو احتلت ات العقو قانون صياغة منذ

السلبية جتماعية ا آلثار نظرا اجع ت بدأت الزمن بمرور ا أ خاصةإال عليھ، وم واملح املجتمع ع

العمل ة كعقو بديلة ات عقو املشرع أدرج ذلك، أجل من املدة، ة قص ة ر ل السالبة ة العقو ا م

املسؤولية تحمل ع وقادرا املجتمع ا صا فردا وجعلھ عليھ وم املح إصالح دف العام   .للنفع

املفتاحية لمات العام: ال للنفع املدةالعق؛العمل ة قص ة ر ل السالبة ة البديلة؛و ة ؛العقو

العقابية   .املؤسسة

Abstract: 

Since the creation of criminal law the prison’s penalty has always taken the main ground 

penalties ‘list, Whereas this penalty majority used in nearly every kind of law infraction. 

Otherwise, this penalty has never been an issue on the ancient time until the instauration of 

new penitentiary politics that attend to modernize the provided penalties and its 

measurement, the needed change was due to the consequences of prison’s penalty 

application to the society and to the condemned his self, specialty long period penalties, for 

those reasons legislators over the word started to rewrite its legislatures in order to line with 

the new penitentiary politics by promoting auxiliary penalties such as work for general 

interest, which concluded by changing the criminal’s society judgment from a forbidden and 

execrable to a mind healthy and liable person. 

Keywords: Community service; The penalty for deprivation of liberty short term; The 

alternative penalty; The penitentiary. 
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  :مقدمة

آثار من تخلصت ا أ املجتمعات ظنت املعاصر، ا ل ش الدولة ّونت ت أن عد

البدنية ات العقو بدال اس خالل من ي البد يذاء و القبلية روب اتا بالعقو

ة ر ل املثا،1السالبة البديل يكن لم ة ر ا سلب أن اّت الوقت مرور مع لكن

ة العقو ذه سلبيات رت ظ حيث ن، املجرم عقاب عليھ عتماد يمكن الذي

املدة ة قص ا م خاصة ياة ا مجاالت عليھ2مختلف وم املح ا خالل ستطيع ال وال

العك ع بل يل، والتأ صالح امج ل ضوع السالبةا ة العقو تنفيذ عن نتج فقد س

التنفيذ ة ف ع ا نطاق ينحصر ال ومتنوعة عديدة اجتماعية آثار املدة ة قص ة ر ل

تنعكس وإنما وحده، عليھ وم املح تمس ال ا أ كما ن، ال عد ما إ تمتد بل فقط،

بل وعائلتھ بأسرتھ طھ تر ال جتماعية العالقات جميع ع بأكملھ،سلبا مجتمعھ و

سيج ال من لھ وفصال اجتماعيا نبذا عد املدة قص ن ال عليھ وم باملح فالزج

مجتم ونمط وثقافة بقيم شبع ال ع حملھ ثم ومن فيھ، ش ع الذي جتماع

ن ب صراع أنھ إذ ن، ال خارج سائد و ما مع متباينة وقواعد نظم لھ مختلف،

يت ن متعارضت ن ذاثقافت ظل مطالبا ون ي الذي املبتدئ يل ال ما محيط خبط

ديد ا مجتمعھ ن و نھ ب جديدة اجتماعية عالقات شاء بإ ذلك1الوضع أجل ومن ،

ة عقو ا م أ ومن املدة، قص س ا عن بدائل إيجاد إ عات شر ال معظم سعت

العام للنفع   .العمل

ص م أ العام للنفع العمل ة عقو عّد وو شارا، ان ا وأوسع البديلة ات العقو ور

أن ة العقو ذه ل يمكن ل ف التا و زائري، ا ع شر ال ا اعتمد ال الوحيدة الصورة

ة ر ل السالبة ة بالعقو مقارنة عليھ وم للمح املطلوب جتما يل التأ تحقق

املدة؟ ة   قص

                                                             
  ت البدنیة يه دامهالعقو ٔو ٕا رضبه  لیه  ىل بدن احملكوم  ت اليت تنفذ   .العقو
لحریة يه  1 متتع حبریته، ٕاذ "  : العقوبة السالبة  لیه هبا من حقه يف ا ا عن طریق حرمان احملكوم  ت اليت یتحقق ٕایال ت العقو

ٕالدان ل معلوم، حيدده احلمك الصادر  ٔ ٔو  مل ". ةسلب العقوبة هذا احلق، ٕاما هنائیا  ٔساسیات  وح عبد هللا الشاذيل،  نقال عن ف
ة،  شورات احلليب احلقوق   415، ص 2009إالجرام والعقاب، م

لحریة قصرية املدة، مفهنم من  2 دید مفهوم العقوبة السالبة  لیه لت اد  س ي ميكن  جتاهات حول حتدید املعیار ا ٓراء و لفت ا اخ
ٔو ن ذ مبعیار نوع اجلرمية  ٔهنا العقوبة ٔ ملعیار الزمين وهنا مهنم من ذهب ٕاىل  ذ  ٔ ىل ا لبیة استقرت  ٔ ٔن ا وع املؤسسة العقابیة، ٕاال 

ٓخر  ٔما فریق  ٔشهر،  ٔقىص ستة  دها ا اوز  ٔهنا العقوبة اليت ال یت ٓخر ٕاىل  ٔشهر، واجته فریق  ٔقىص ثالثة  دها ا اوز  اليت ال یت
ٔهنا العقوبة اليت ال  ه ٕاىل  ت اوز سنة وهو ما ف لیه واليت ال تت كفي ٕالصالح احملكوم  زید عن سنة، ويه يف الغالب ت املدة اليت ال 

دالها دة اليت ميكن اس ري مكعیار العتبار العقوبة قصرية املدة ويه الوح رشیع اجلزا  .اعمتده ال
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ً
ا: أوال وشروط العام للنفع العمل ة عقو وم   مف

العامع للنفع العمل حديثle travail d’intérêt général) (دُّ ي عقا أسلوب

سنة منذ ات العقو قانون زائري ا املشرع أدرجھ حيث زائري ا ع شر من2009ال

رقم القانون ات25/02/2009املؤرخ01-09خالل العقو لقانون واملتمم املعدل

والذ البديلة، ة العقو ةواملتضمن ر ل السالبة ة العقو بدال اس انية إم ع نص ي

نائية ا للسياسة ساسية املبادئ ز لتعز العام، للنفع العمل ة عقو املدة ة قص

دماج إعادة وتحقيق سان حقوق ام اح ع باألساس ترتكز وال والعقابية

ن للمحبوس من1جتما املواد وضمنھ الفصل6رمكر 5إ1مكرر 5، ضمن الواردة

ص ال ع املطبقة ات بالعقو املتعلق ات العقو قانون من ول الباب من مكرر

وال املدة، ة قص ة ر ل السالبة ات العقو من التقليل ملطالب تلبية وذلك ، الطبي

يل وتأ إصالح تحقيق دون الدولة انية م قت وأر العقابية املؤسسات اكتظاظ ت سب

بھاملح تحكم ن، مع عمل القيام العام للنفع العمل ة عقو وتتجسد عليھ، وم

قانونا محددة شروط تحت زائية ا   .املحكمة

العام .1 للنفع العمل ة عقو وم   مف

املدة ة قص ة ر ل السالبة ة العقو بدائل م أ من العام للنفع العمل ة عقو عدُّ

وذلك املعاصرة، العقابية إصالحالسياسة و و ة للعقو أساس م أ ع تقوم ا أل

ومنتجا ا صا فردا وجعلھ املجتمع، إدماجھ وإعادة املجرم يل   .وتأ

العام–أ للنفع العمل ة لعقو الفق وم   املف

ا بأ العام للنفع العمل ة عقو الفقھ إلزام"  : عرف ع تقوم ال البديلة ة العقو تلك

بالعم بالقيام ي ا خاللا الساعات، من ن مع لعدد ومية ا املؤسسات إحدى ل

كم ا ا يحد ر أش خالل يام من ن مع لعدد أو يومية بصفة سواء ة العقو ة ف

ا، كم ا نفيذ ب عليھ وم املح سيقوم ال املؤسسة كذلك يحدد والذي الصادر،

ال ة والف ساعاتھ وعدد بھ سيقوم الذي العمل نمط تنفيذوكذلك إتمام عليھ يجب

ا خالل الساعات ة( تلك العقو ة سيلزم)ف الذي العمل نوع القا يحدد أن جب و ،

البدنية وقدراتھ الفنية اراتھ وم ي ا ا ات دراستھ ضوء بأدائھ عليھ وم املح

الة ا دراسة ملف ا ي ي ال العلمية التھ ومؤ والنفسية ية يمكن2"وال كما ،

                                                             
شور رمق  1 ریل  21مؤرخ يف  2م ات تطبیق عقوبة ال 2009ٔ ف ك لنفع العامواملتعلق    .عمل 
هنضة العربیة، مرص، الطبعة الثانیة،  2 لحریة قصرية املدة وبدائلها، دار ا   208ص ، 2003ٔمين رمضان الزیين، العقوبة السالبة 
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ا بأ أيضا ا ف يتضمن: " عر العقابية، املؤسسة خارج ناة ا ع يطبق ي عقا نظام

مقابل ع صول ا دون املجتمع دمة معينة بأعمال بالقيام عليھ وم املح إلزام

قانونا ا عل املنصوص دود ا ضمن وذلك املحكمة ا تقرر مدة خالل و1"مادي، ،

و آخر، ف املح: " عر خاللإلزام العام للصا معينة أعماال يؤدي بأن عليھ وم

ون ي قد الذي س ا ة عقو عليھ كم ا بھ لتجن وذلك كم، ا ا عي محددة أوقات

حيان أغلب املدة   .2"قص

العام–ب للنفع العمل ة لعقو ي القانو وم   املف

إال  العام، للنفع العمل ة عقو زائري ا املشرع عرف منلم ا ف عر يمكن أنھ

املادة ا1مكرر5خالل أ ع ات العقو قانون مواد'': من القا بھ ينطق جزاء

مقابل من صيا استفادتھ بدون عمل نمط ا اختيار املذنب إلتباع واملخالفات نح ا

ى د حده سا م ب الدولة ل يا أحد ،لفائدة ق40ما وحده 600ساعة

العقابيةساعة املؤسسة خارج س ح يوم ل ل ن ساعت وم3بمعدل املح إلزام أو ،

البلديات العام القانون من معنوي ص لدى العامة ة للمص عمل بالقيام عليھ

املحكمة ا عي مدة خالل مقابل بدون ة دار و العمومية املؤسسات   .4أو

ع أبرز استخالص يمكننا فات التعر ذه خالل فيماومن واملتمثلة ة العقو ذه ناصر

  :ي

وم - املح ع ا تطبيق يجوز ال بحيث ة اختيار ة عقو العام للنفع العمل ة عقو عت

ل عن تختلف املدة، القص ة ر ا لسلب بديال ا اعتبار و ا أل عنھ، رغما عليھ

وم املح قيام تتطلب ال ا لطبيع نظرا السابقة البدائل أو ات بالعمل،العقو عليھ

أداء إ أقرب جعلھ العمل،و ذا أداء ع حتما سيؤثر ذلك ع إجباره فإن ثم ومن

أو ا عليھ وم املح لف ال عمال طبيعة عن النظر غض الشاقة شغال ة عقو

ا  . 5مد

العقابية - املؤسسة من بدال معنوي ص لفائدة العام للنفع العمل ة عقو  .تنفذ

                                                             
هنضة العربیة، القاهرة،  1 رشیع اجلنايئ احلدیث، دار ا س قصري املدة يف ال   46، ص 1999رشیف سید اكمل، احل
هنضة العربیة، مرص، محمد سیف النرص عب 2 رشیعات اجلنائیة احلدیثة، دار ا لحریة يف ال ، ص 2004د املنعم، بدائل العقوبة السالبة 

390  
ٔفعال يف القانون اجلزايئ العام، دار هومة   3 ر –قادري امعر، التعامل مع ا  161بدون سنة رش، ص  -اجلزا
ري،  4 ت اجلزا ادئ قانون العقو دو، م   289، ص 2005، دار هومة، )القسم العام(  عبد القادر 
ٔوىل،  5 بة الوفاء القانونیة، الطبعة ا ري، مك رشیع اجلزا لحریة يف ال ت السالبة    231، ص 2016سارة معاش، العقو
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أن - يحققيجب لن فإنھ بمقابل تم إذا ألنھ مقابل، دون العام للنفع العمل يتم

لھ سيدفع دام ما ة عقو تنفيذ بصدد أنھ شعر لن عليھ وم فاملح منھ املرجو الغرض

العمل ذا أداء  . 1لقاء

العام .2 للنفع العمل ة عقو   شروط

آخر ع ملجرم امتيازا أو تطوعيا عمال س ل العام للنفع العمل قد2إن ة عقو و بل

غ ة عقو الوقت نفس ا أ للقانون،كما مخالفا فعال ارتكب ص ل ع سلط

املشرع تقييد خالل من ذا ت و إرادتھ، امل ب عليھ وم املح ا ل خضع و ة إجبار

املادة ا عل نصت القانونية الشروط من بمجموعة العام للنفع العمل ة 1مكرر 5عقو

العق قانون العملمن ة عقو كم ا يتم ال إذ صر، ا يل س ع ا حدد وال ات و

ينص لم ال املوضوعية الشروط عض ناك أن كما ا، م أحد غياب العام للنفع

مة م عود و ا يطرح القضية واقع أن إال ال ش من ل ش أي املشرع ا عل

املوضوع قا إ ا تاج   .است

ل–أ القانونية العامالشروط للنفع العمل ة   عقو

ات العقو قانون ا جاء ال الشروط العام للنفع للعمل القانونية الشروط إن

املادة صر ا يل س وع م1مكرر 05صراحة امل ستفيد ال ا أحد عدام با حيث

دوره يكمن والذي القا لتقدير خاضعة غ ا أ كما العام، للنفع العمل ة عقو

وفقط،مر  ا توافر عدامو اقبة با ة العقو ذه القا حكم إذا أنھ ذلك ع تب

للنقض معرضا حكمھ ون ي الشروط ذه   .أحد

عليھ- باملحكوم املتعلقة  الشروط

ختالط ن طر ا غ ناة ا ب تجن العام للنفع العمل نظام من الغرض يكمن

س ا مساوئ لبقية م ض لتعر باإلضافة ن، ال أسوار داخل ن طر ا ناة با

ص ال ط ش أن املنطقي فمن لذلك جرامية، م خطور عدم رغم املدة قص

العام ة للمص العمل جزاء عليھ يطبق إجراميةالذي صية ذو ون ي ال أن ة

وظروف لظروفھ سبة بال املالئم ص ال أنھ للمحكمة ن ب ي أن جب و ة، خط

                                                             
  231سارة معاش، املرجع نفسه، ص  1
ٔمعر، املرجع نفسه، ص  2   161قادري 
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زاء ا ذا لتطبيق املرتكبة مة ر عليھ1ا وم باملح املتعلقة الشروط يص ت مكن و

ي   :فيما

 القضائية السابقة  شرط

ال للنفع العمل ة عقو لتطبق زائري ا القانون ط مش امل ون ي أن أول كشرط عام

جنحة أو ناية عليھ كم ا سبق لم بحيث مبتدئا املادة2مجرما عليھ نصت ما ذا و ،

ا1مكرر 05 بقول ات العقو قانون ة: " من عقو بدل س أن القضائية ة ل يمكن

ب اوح ت ملدة أجر، بدون العام للنفع عمل عليھ وم املح بقيام ا املنطوق س نا

ن ع وستمائة) 40(أر ن) 600(ساعة ساعت بحساب س،) 2(ساعة، ح يوم ل عن

ثمانية أقصاه بتوافر) 18(أجل وذلك العام، القانون من معنوي ص لدى را، ش

تية قضائيا،- 1: " الشروط مسبوق غ م امل ان   .........".إذا

الوحيد الصنف بأن جليا يت ذا استقراء أنو عليھ ن يتع الذي ن القوان ذه

وطأت أن سبق لم الذي ي ا ا ذلك و العام للنفع العمل ة عقو أداء من ستفيد

عدم ع م ملساعد ؤالء إ يده مد قد املجتمع أن ع ما و و س، ا قدماه

د مواصلة أو التمادي ؤالء أمام حد وضع ع ذلك أن كما ناة، ا مع ربالتواصل

  .3جرام

 م امل  سن

البديلة، ة العقو ذه كم ل ة كب مية أ م امل لسن او إن شروط من شرط ي ثا و

للمادة النظام1مكرر 5طبقا ذا يطبق أن يمكن ا خالل ومن ات، العقو قانون من

ستة عن م أعمار تقل ال أن شرط أحداثا أم انوا ن بالغ م عل وم املح افة ع

س إليھعشر سوب امل الفعل اب ارت بوقت نا ة والع   .نة،

يقل الذين اص ع ا تطبيق يمكن ال ة العقو ذه أن إ الشرط ذا ش و

عن م فإن16س ا ا ارت وا شار أو مخالفات أو جنح ارتكبوا وإن ؤالء ألن سنة

ال الدولية عراف و ن للقوان منافيا عد بالعمل م تحتإلزام طفال شغيل تجرم

مس القانون4أي بموجب زائر، ا العمل لسن ى د د ا و السن ذا أن ذلك ،

                                                             
ر،  1 ٔوىل، اجلزا ونیة، الطبعة ا   83، ص 2012سعداوي محمد صغري، العقوبة وبدائلها يف السیاسة اجلنائیة املعارصة، دار اخل
ري،  2 ت اجلزا ادئ قانون العقو دو، م   289، مرجع سابق، ص )القسم العام( عبد القادر 
عیة  3 ج ٔو املؤسسة  ت،  رشیع ساحئ سنقوقة، قايض تطبیق العقو ادة ٕادماج احملبوسني، بني الواقع والقانون يف ظل ال ٕال

ري، مرجع سابق، ص    142اجلزا
ري، مرجع سابق، ص  4 رشیع اجلزا لحریة يف ال ت السالبة    236سارة معاش، العقو
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رقم العمل عالقات أنھ91/11املتعلق فيھ جاء ومما حوال'': ، من حال أي يمكن ال

عن للتوظيف ى د العمر يقل عقود16أن تدخل ال االت ا إال سنة

نالت   .1"م

املادة مضمون لسن1مكرر 5ومن أع حدا يضع لم املشرع فإن ات العقو قانون من

العام للنفع العمل ة عقو املشمول عليھ وم باألمر2املح املع ون ي أن يمكن التا و ،

أن شرط سواء، حد ع ناث و ور الذ ع تطبيقھ يمكن كما شيخا، أو ال ك أو شابا

القا ميالحظ م املطلوب بالعمل القيام ع دنيا و يا ن قادر ونون ي   .أن

 عليھ املحكوم  رضا

ذلك بھ، كم ا قبل العام للنفع بالعمل عليھ وم املح رضا ضرورة الشرط ذا يقصد

ان إذا إال تنفيذه حسن ضمان يمكن ال ثم ومن ، طو عمل القيام منھ يتطلب أنھ

تؤكد ما ذا و عليھ، الثامنةموافقا املادة تنص حيث الدولية تفاقيات عض عليھ

لسنة والسياسية املدنية قوق ل الدو امليثاق عمل" ع1966من فرض يجوز ال

لزام أو القوة، ق بطر ص ال ية"ع ورو دة املعا من عة الرا املادة وتنص ،

سان ج "قوق أو شاق لعمل ص أي إخضاع يمكن   ".ي ال

املادة تنص ة1مكرر 05و خ ا فقر ات العقو قانون ة.......'': من عقو النطق يتم

النطق قبل القضائية ة ا ع ن تع و عليھ وم املح حضور العام للنفع العمل

كم ا بذلك ھ والتنو ا رفض أو ا قبول حقھ إعالمھ ة العقو ال"ذه التا و ،

أ للنفعيمكن العمل ة عقو ا وم املح س ا ة عقو بدال اس حوال من حال ي

وم للمح حة الصر املوافقة من البد بل نفسھ، تلقاء من القا طرف من العام

  .3عليھ

بما ھ ب وت موافقتھ ن وتدو عليھ وم املح حضور ط اش املشرع أن ذلك من الحظ و

املفر  امات لالل مخالفتھ ع نجر العملس ألن أسا الشرط ذا ون عليھ، وضة

وموافقتھ الطرف حضور ط ش العمل وعقد عمل، عقد بمثابة عت العام للنفع

حة صمت4الصر عت فال مة، م وغ حة صر ون ت أن م امل موافقة ط ش و ،

                                                             
 .91/11من القانون املتعلق بعالقات العمل رمق  15املادة   1
فاع  2 لول، جم ا رالعدد ، هزیل   157ص  2014مارس  - وهران-الثاين،اجلزا
لس قضاء املدیة–مدا من ٕالقاء السید طهراوي مقران  3 اري  س حممكة قرص الب كویين حول موضوع  - رئ لنفع "ملتقى  العمل 

ٔربعاء  لنفع العام یوم ا ت العمل   2011ر ٔكتو  05العام التجربة الفرسیة حول موضوع دور قايض احلمك يف تطبیق عقو
رش ص   4 ري،جم املنتدى القانوين،العدد السابع،بدون سنة  رشیع العقايب اجلزا لنفع العام يف ال  182محمد ملعیين،عقوبة العمل 
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النط بجلسة عليھ وم املح حضور ذلك يتم وأن ا، قبولھ ع دليال م كمامل با ق

محاميھ بواسطة أو لسة ا خارج رضائھ ع صول ا يمكن ال التا   .1و

مة- ر با املتعلقة  الشروط

مة ر ا ون ت أن زائري ا ع شر ال ا بي ومن العقابية عات شر ال معظم اتفقت

للمخالفات سبة بال فأما جنحة، أو مخالفة العام للنفع العمل ة عقو ا ف وم املح

ا نفإ ر ش تتجاوز ال القصوى ا مد ألن ا عل العام للنفع العمل لتطبيق ا ل ة صا

للمادة ع5طبقا شر ال ط ش ف خرى رائم ل سبة بال أما ات، العقو قانون من

سنوات ثالث تتجاوز ال املرتكبة مة ر ل قانونا املقررة ة العقو ون ت أن زائري ا

، ق ا د سبة بال سا، نحح ا و نايات ا ة العقو ذه بعد س ذلك و

ذلك عن زائري ا املشرع ع وقد اص، ضد العمد العنف كجنح ة ط ا

سنوات: "ـعبارة1مكرر5املادة ثالث تتجاوز ال املرتكبة مة ر ا ة عقو انت إذا

سا ا" ح عقو تتجاوز ال ال نحة ا بذلك يقصد و ساسنوات3و   ".ح

ع شر ال العام للنفع العمل ة عقو ا ف كم ا يمكن ال رائم ا عن مثلة ومن

نجد زائري   :ا

 ات العقو قانون ا عل املنصوص رائم ا عن   أمثلة

مة ة ال  املواد العقو

موظف أو قا انة إ

وظائفھ تأدية أثناء  عمومي

ن ر   إ) 02(ش

ن ت س)2(س  ح

قانونمن144

ات  العقو

ة ور م ا س رئ إ إث)03(ثالثة ساءة إ ر أش

س) 12(عشر ح را  ش

قانون144 من مكرر

ات  العقو

الواجبة رمة با املساس

ى  باملو

ن) 03(ثالثة ت س إ ر أش

س) 02(  ح

قانون151 من

ات  العقو

املزايدات ة ر ن التعرض ر ر) 02(ش أش ستة قانونمن175 إ

ات  العقو

سول  ر ال ر) 01(ش أش ستة إ

س  ح

قانون195 من

ات  العقو

                                                             
1  Martine herzog-evans, peine ( execution) rèp .pèn , DALLOZ, 2005, p 40  
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النقود ن ثالث)06(ستة تلو إ ر أش

س) 03( ح  سنوات

قانون200 من

ات  العقو

الوثائق عض ر و ال

ادات والش ة  دار

سنة) 06(ستة إ ر أش

س) 01(  ح

قانون222 من

ات  العقو

حق غ نظاميةارتداء سنة) 03(ثالثة بذلة إ ر أش

س) 01(  ح

قانون244 من

ات  العقو

اذبة صفة أو اسم إ) 06(ستة انتحال ر أش

س) 03(ثالث ح  سنوات

قانون248 من

ات  العقو

طأ ا ثالث)06(ستة القتل إ ر أش

س)03( ح  سنوات

قانون288 من

ات  العقو

سرة ن ترك ر سنة) 02(ش ) 01(إ

س  ح

قانون330 من

ات  العقو

النفقة دفع إ) 06(ستة عدم ر أش

س)03( ح  سنوات

قانون331 من

ات  العقو

وزة م أشياء ثالث) 06(ستة تبديد إ ر أش

س)03( ح  سنوات

قانون364 من

ات  العقو

 

 

 مر ا عل املنصوص رائم ا عن لقانون09/03أمثلة واملتمم   املروراملعدل

مة ة ال  املواد العقو

حالة طأ ا رح ا جنحة

 سكر

سنوات)03(إ)01ّ(سنة

س  ح

 70املادة

السرعة فراط مخالفة

طأ ا رح ا جنحة إ  املؤدي

إ) 06(ستة ر ) 03(أش

س ح  سنوات

 71املادة

ن)06(ستة الفرار ت س إ ر أش

س) 02(  ح

 72ملادةا

سكر حالة ن)06(ستة السياقة ت س إ ر أش

)02 ( 

 74املادة
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التوقف إلنذار متثال ثمانية) 06(ستة رفض إ ر أش

س) 18(عشر ح را  ش

 76املادة

رخصة بدون إ)06(ستة السياقة ر ) 01(أش

س ح  سنة

 80املادة

من بالرغم السياقة ستمرار

السياقة رخصة  عليق

سنة)06(ستة إ ر أش

س) 01(  ح

 81املادة

ة - بالعقو املتعلقة  الشروط

املدة ة قص ة ر ل السالبة ة العقو بدال اس أجل من أنھ ع زائري ا ع شر ال ينص

أو املحكمة طرف من ا املنطوق ة العقو تتجاوز ال أن يجب العام للنفع العمل ة عقو

ولم نافذ س ح سنة مدة حدداملجلس وإنما ا املنطوق ة للعقو ى د د ا يحدد

زائري ا ع شر ال العام للنفع العمل ة عقو فإن التا و فقط، ا ل ق د ا

ات للعقو بديال ون ت أن يمكن ال ذلك و ا وحد س ا ة عقو عن بديلة ة عقو بمثابة

 .املالية

العام- للنفع العمل بمدة املتعلقة  الشروط

فتقومتتمت العمل، ساعات وتحديد ة، العقو ذه فرض ة تقدير سلطة املحكمة ع

العمل ساعات من مماثل عدد إ ا ل بتحو تقوم ثم س، ا ة عقو بتقدير املحكمة

العام، صلية للصا ة العقو من س ح يوم ل عن عمل ن ساعت بمعيار وذلك

ضده باإلدانة الصادر كم ا ا   .املنطوق

عشر ثمانية ا أقصا مدة خالل العمل ساعات إنجاز مدة زائري ا املشرع حدد لقد

للمادة طبقا ذا و را، ا1مكرر 05ش بقول ات العقو قانون القضائية: " من ة ل يمكن

أجر بدون العام للنفع عمل عليھ وم املح بقيام ا املنطوق س ا ة عقو بدل س أن

ن ب اوح ت أجل600و ساعة40ملدة س، ح يوم ل عن ن ساعت بحساب ساعة

را18أقصاه طرق..." ش افة نفاذ اس عد أي ائيا، كم ا ورة ص عد إال تنفذ وال

للطعن القانونية املواعيد بفوات أو العادية غ أو العادية   . الطعن

للنف العمل ة عقو عليھ وم املح م يل ال العمل ساعات ع توز عن اأما بأدا العام ع

ا، جدول أو ا ع توز معينا معيارا يضبط لم زائري ا املشرع فإن أسبوعيا، أو يوميا

مدة ع ا ع بتوز يقوم الذي ات العقو تطبيق لقا ذلك ة التقدير السلطة وترك

فراغھ، وأوقات التھ ومؤ عليھ وم املح ظروف مع تتما را ش عشر ثمانية ا أقصا
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مع تناسبھوكذا ومدى ونوعھ ا، ف العمل توفر ومدى لھ، املستقبلة املؤسسة ظروف

عليھ وم املح الت مؤ   .مع

صالح لدوا يام من عدد أك ع العمل ساعات توزع ما أوو وعادة يل، التأ

ب لس ن يوم أو واحد يوم امل أسبوع ساعات تجمع قد كما عليھ، وم املح لظروف

بظروف العطليتعلق أيام العاملة لليد ا كحاج املستقبلة   .1املؤسسة

فاملدة ة، للعقو أق حد سوى ست ل القا ا يحدد ال املدة أن مالحظة جب و

العامة، ة للمص العمل ة لعقو املحددة العمل ساعات مجموع بإنجاز ت ولو ت ح

املدة اء ان ع سابقا ذلك  .2ان

املوضوعية-ب العامالشروط للنفع العمل ة   لعقو

عليھ منصوص غ تا است واقع العام للنفع العمل ة لعقو املوضوعية الشروط

ره تقر عند أو ستجواب أثناء للمع سماعھ خالل من القا ا شف س قانونا،

البديلة ة بالعقو   .3إفادتھ

ي بما القا يقوم العم الواقع خالل   :ومن

ممالحظة- امل   صية

بنظام كم ا سبق أن ضرورة تتطلب النظام ذا ت تب ال عات شر ال جميع إن

عليھ وم للمح ودقيق شامل فحص العامة للمنفعة عنو العمل اجتما تحقيق

مة ر ا ابھ ارت ظروف وطبيعة وسلوكھ، وماضيھ تھ سبان4ص با يؤخذ بحيث

والسلوك ة الس حسن ونھ   .ضرورة

يق نوعحيث الختيار كمعيار م امل صية بتفحص ستجواب مرحلة أثناء القا وم

والذي ة العقو إصدار عن الوحيد املسؤول بصفتھ تھ، ص مع تناسبا ك ة العقو

مجرم ل يناسب بما وعلمھ ن املجرم أصناف بجميع ملما صار تھ وخ نھ و وت   .بحكم

وع عامة بصفة البديلة ة العقو ووحكمة خاصة بصفة العام للنفع العمل ة قو

قابلية مدى التا و يل، والتأ صالح و ا م املرجوة الغاية ستحقق ا أ ع رص ا

لھ املمنوحة سلطتھ استعمال ق طر عن للقا عود ة العقو ذه وجدارتھ م امل

                                                             
رشیع اجلزا 1 لنفع العام يف ال دة، مس شهاب، عقوبة العمل  امعة إالمارات العربیة املت ري، جم الرشیعة والقانون، لكیة القانون، 

ٔكتور    140و 139، ص 2013العدد السادس وامخلسون، 
   87سعداوي محمد صغري، العقوبة وبدائلها يف السیاسة اجلنائیة املعارصة، مرجع سابق، ص  2
ت، 3 ادة ٕادماج احملبوسني، ساحئ سنقوقة، قايض تطبیق العقو عیة ٕال ج   143مرجع سابق، ص  ٔو املؤسسة 
لنفع العام، مرجع سابق، ص  4   101سعداوي محمد الصغري، عقوبة العمل 
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ع ن ع ي ا ا صية بأخذ ملزما القا فيصبح القانون، إصدارنصوص قبل تبار

كأن أوال ا م لالستفادة ال أ م امل ان إذا ما بتحديد وذلك العام للنفع العمل ة عقو

أصال سمع ال كمن باملرة، معھ يتعاطى ال أمامھ الواقف أن ستجواب أثناء لھ اءى ي

للعيان تبدو مور ذه فمثل البلھ، سمات عليھ تبدو أو م، يف ال ال1أو كمن أو ر، يظ

ا وحكم ا عدال شكك و املحكمة يئة ل   .وقاره

العام- للنفع العمل ة عقو من الغرض   شرح

ع ا عرض فمسألة ولذلك ديثة، ا ات العقو من العام للنفع العمل ة عقو إن

ا وم مف لھ شرح أن القا من يتطلب عليھ وم الكثو املح أن ب س ا، م الغرض

ال  م عل وم املح كممن ل إصداره قبل القا ي نجل املشرع ألزم ولقد ا، عرفو

ا عل تبة امل ثار و ا م الغرض شرح يقوم أن العام، للنفع العمل ة عقو املتضمن

مرضية بصورة العمل ذا تأدية عدم حالة ا تحمل س ال ثار و ي، ا   .2ل

الق يلزم فال زائري ا ع شر لل سبة بال العملأما ة عقو من الغرض شرح القا انون

ا تار عليھ وم للمح ذلك شرح القا يقوم ال العملية الناحية ومن العام، للنفع

خ ذا ل عود ذلك عد و لھ، ملو ا معنا بتفس يقوم الذي الدفاع ملحامي مة امل

ا رفض أو ا قبول   .مسألة

العمل- نمط   اختيار

تفحص من الغاية عليھإن وم املح أن التأكد من القا ن تمك ي ا ا صية

نية وامل والسلوكية سدية ا الناحية من للعمل ل لو أ ش ال املجتمع وجوده أن

ن خر ع خطرا أو بھ3اضطرابا يقوم الذي العمل نمط اختيار من تمكينھ التا و

ي ا الع4ا ات ا بتفحص القا يقوم ذلك و آخذا، ي ا ا لدى والفنية لمية

ع تنطوي ال ح جتماعية، ص ال انة م مع دمة ا ذه تناسب عتبار ن ع

ذالل و يالم مع ا طيا تحمل نفسية اسات ع  .5ا

                                                             
ادة ٕادماج احملبوسني، مرجع سابق، ص  1 عیة ٕال ج ٔو املؤسسة  ت،    143ساحئ سنقوقة، قايض تطبیق العقو
لحریة قصرية املدة وبدائلهأمين رمضان الزیين، العقوبة  2    222مرجع سابق، ص ، السالبة 
لنفع العام، مرجع سابق، ص  3   101سعداوي محمد الصغري، عقوبة العمل 
ة  4 رها يف احلد من اخلطورة إالجرام ٔ لحریة و ت السالبة  ،دار وائل، الطبعة )دراسة مقارنة( رشى رضا رايض سعد، بدائل العقو

ٔوىل،   112ص ، 2013ا
  113رشى رضا رايض سعد، املرجع سابق، ص  5
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أيضا ط ش أنھ البيان عن ذلك–وغ ع النص عدم عليھ-رغم وم املح ون ي أن

ال العمل أداء ع مصاباقادرا ون ي ال أن ة بدا ذا تطلب و بھ، يقوم أن تقرر ذي

من ه لغ سبة بال خطر مصدر ون ي بمرض مصابا ون ي أن أو ذلك، عن زه بمرض

  .1العمال

املتعلقة األعمال ة اليدو عمال تتمثل املجتمع ا م ستفيد ال عمال ومن

اك ش و ئة، الب ن تحس و الطبيعة ئة،بحماية الب ع واملحافظة النظافة حمالت

وتنظيف سة، اليا ار وقلع ال وأعمال العامة، دائق ا مقاعد وتجديد

ن املصطاف وإرشاد واملالعب، العامة دائق ا وصيانة سبوع، اية عطلة عد حراج

تنال ال ضرار وإصالح الشواطئ، وتنظيف صطياف،   .2ثارأماكن

العامة ي املبا وتجديد بصيانة يتعلق ما كذلك عمال النجارة،أعمال( ومن الطالء،

املدر ثاث وتجديد تصليح اء، ر والعمل) الك ع، البضا غ وتفر نقل أعمال وكذلك

املدرسية   .3املطاعم

امل غالبا تطبق ف زائر ا العام للنفع العمل ة عقو لتطبيق سبة ال ؤسساتو

  :التالية

القضائية - واملجالس   .املحاكم

الغابات -   .محافظات

شفيات -   .املس

النقل - ات   .مدير

جتما - شاط ال ات   .مدير

التعليمية -   .املؤسسات

امل - ن و الت ات   .مدير

التجارة - ات  .مدير

  

  

                                                             
ري،  1 ت اجلزا ادئ قانون العقو دو، م   290، مرجع سابق، ص )القسم العام( عبد القادر 
لمنفعة العامة يف السیاسة العقابیة املعارصة  2 ين،العمل  ٔو امعة دمشق،  ا )دراسة مقارنة( صفاء  ، العدد 25، لكیة احلقوق، 

  431،  ص 2009الثاين، 
ين، املرجع نفسه، ص  3 ٔو   431صفاء 
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العام- للنفع العمل ة عقو لتحمل عليھ املحكوم لية أ من التأكد   ضرورة

ص ل يمكن أيال م والف دراك ع قادرا ان إذا إال قانونيا تصرفاتھ نتائج تحمل

ومعرفة ا اختيار حرا وتجعلھ أفعالھ معرفة من تمكنھ عقلية قدرة لديھ تتوفر

يقوم ما م وف إدراك قدرة لھ ست ل ص ع املسؤولية تقوم فال ا، ونتائج ا ي ما

املم غ والقاصر املجنون أفعال من تھبھ أكر من ع أيضا املسؤولية تقوم ال كما ،

كراه كحالة ختيار ة حر أفقدتھ ا رد أو ا مقاوم يمكن ال   .قوة

مدى تتمثل العام للنفع العمل ة عقو كم ا خالل عليھ وم املح لية أ مع أن إال

إتق ع قدرتھ ناحية من سواء بھ، املناط العمل مسؤولية تحمل ليتھ ذاأ ان

امھ ال ناحية من أو ذالعمل غ إ وشروطھ العمل البمواقيت ن القوان من لك

لھ املختارة نة امل   .تحكم

 عليھ املحكوم ة س حسن من التأكد   ضرورة

البحث بملف س ما ق طر عن عليھ وم املح ة س حسن من القا يتأكد

يا وجو جتما البحث عت حيث ، عن 1جتما عبارة و و جزائية، قضية أي

التھ ومؤ تھ ص ملعرفة م امل صية حول املحكمة يئة من بطلب يجرى بحث

طرف من البحث ذا جرى و العام، للنفع العمل ة عقو عليھ كم ا ا ل س ي ح

ن املوظف أو القضائية الضبطية أو املحكمة أعضاء أحد بواسطة أو القا

ن تتمثل،2جتماعي م امل صية من جوانب جتما البحث محضر تضمن و

أم مالية موارد لديھ ان وإن ثابتة، إقامة لديھ انت وإن ال، أم عنيف أو ا خط ونھ

  .ال

عديل بموجب ي ي الب املشرع أحدث جتما البحث محضر إ مارس22وإضافة

املختص1999 البحث و و لھ مماثال رإجراءا ش أقصاه أجل خ ذا يقدم حيث ر،

بحيث إجراءه، طلبت ال السلطة إجراءه مدة فتحدد جتما البحث محضر أما

واحدا را ش ى د مدتھ ون تقوم. ت ال ختبار نة ل املح ختصاص ون و

يقوم إقامتھ ان م غي حالة و م، امل إقامة ان م جتما إجراءبالبحث بطلب

ديد ا إقامتھ محل جتما   .البحث

                                                             
1  Michael Dantinne-Denis van doosselaere, Actualité choisie du travail d’intérêt général (tig) et de 
la formation, Revue de droit pénal et de criminologie 80°année, Novembre 2000, n°11 p 1037 

ٔرزيق، ع 2 رشیع املقارن، جملس قضاء ٕالزيي، مسلوب  لنفع العام يف ال   12،  ص 2009انفي  11قوبة العمل 
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دائرة الواقع ختبار نة تصبح املختصة يئة ال طرف من طلبھ ع املوافقة عد و

إقليميا املختصة ديد ا إقامتھ محل ا   .1اختصاص

قبل م امل ا توافر الواجب الشروط من مجموعة ي البوركينا القانون وضع كما

كم أوا ة، خط أو عنيفة صية يمتاز ال أن ا م العام، للنفع العمل ة عقو عليھ

ا تواجده أثناء ئة س ة س لھ انت أو عقابية مؤسسة من رب وأن لھ   .سبق

لھ ون ت أن يجب كما العام، النظام ع خطرا يمثل عنيفا م امل ون ي ال أن يجب كما

تضمن و ، وا وعنوان ثابتة الذيإقامة جتما البحث محضر املعلومات ذه

ة العقو يص و تحديد إ   .2دف

 ة العقو ألداء سدي وا النف ستعداد من التأكد   ضرورة

القيام ع سدية ا قدرتھ ومدى ي ا ا نفسية تفحص إ القا مالحظة تمتد

عليھ وم املح ان إذا العام للنفع العمل ة عقو عليھ كم ا يمكن ال أنھ إذ بالعمل،

فكرة يرفض ص ع أو بالعمل القيام من تمنعھ ال مراض بأحدى ضا مر

ة ضرور العناصر ذه ف أجر، بدون االعمل ثمار وج ة العقو ذه نجاح   . جدا

مقارنة–ثانيا عليھ املحكوم ع العام للنفع العمل ة لعقو جتماعية ثار

املدة ة قص ة ر ل السالبة ة   بالعقو

السالبة ة العقو ا خلف ال لآلثار حتمية يجة ن ان العام للنفع العمل إدراج إن

تلك خاصة املدة، ة قص ة ر املستوىل ع م عل وم املح فئة مست ال ثار

لآلثار أوال التعرض من البد ذلك أجل من مة، ر ل م عود إ أدت وال جتما

العام للنفع العمل ة لعقو جتماعية ثار إ ثم ة ر ل السالبة ة للعقو   .جتماعية

قص– 1 ة ر ل السالبة ة للعقو جتماعية عليھثار املحكوم ع املدة   ة

ا نجمل أن مكن و عليھ، وم املح ع ة ر ل السالبة ة للعقو جتماعية ثار تتعدد

ي   :فيما

العار–أ   وصمة

عليھ يصعب الزمن، من ة ف عنھ املفرج تالزم قد ة ر ل السالبة ة العقو اسات ع ا إن

ة ع ل ش ال العوامل م أ ومن أفراده، مع والتعامل املجتمع ندماج ا خالل من

ال ة للعقو كأثر املجتمع ا يتقبل ال وال بھ ق ت ال العار وصمة عنھ املفرج أمام

                                                             
1  Michael dantine – Denis van Dossellaere,op cit,p 1037 

ٔرزيق، املرجع نفسه، ص   2   12مسلوب 
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تنفيذ السمعةتم شوه ع اء الفق يطلق حيث باالنحراف"ا، جتما 1"بالوصم

لن فالفرد مة، ر ا اف اق معاودة إ بالفرد تدفع ال العوامل م أ كأحد ا صنفو و

ع و ا، عد السلبية املجتمع تفاعالت تلقى و فھ، يق منحرف سلوك عد إال يوصم

جت والوصمة ن ال ة تجر أن عدذلك السابق ن بال املجتمع ا يلصق ال ماعية

من يتكيفوا أن ناء ال غالبية ع عمليا املتعذر من تجعل اد ت ن، ال من خروجھ

منتجة طبيعية حياة يحيوا وأن املجتمع مع م2جديد ثق يفقدون العمل اب فأر ،

ا م وموارد م ألعمال م فقدا ذلك ع تب ي مما م، عل وم يفقدوناملح قد بل ملالية،

من م ع أفرج ممن عينة، ع الفورنيا والية ت أجر دراسة ففي م، إقام أماكن

أن ن تب ا، ف ون وأن10ال م إقام ان م فقدوا قد م ع املفرج إجما من 30باملئة

م وظيف فقدوا قد العينة م من   .3باملئة

الو  حدوث الرئ املجتمع دور العمليةورغم م س املنحرف فإن باالنحراف صم

قد وراؤه اره أف أن نجد أوال، نحرا السلوك ف اق ونھ إ فباإلضافة فعال، ل ش

صورتھ ا عل تنعكس ال جتماعية املرآة ون ت ال نا ومن متطرفة أو مغلوطة ون ت

ل ش ا عل د شا أن ستطيع ال مشة م بل صافية، عندهالذاتية ل ش فال سليم،

ذئاب بھ فاملحيطون ن، مع ي سلو فعل أو قرار اتخاذ عند معھ يتفاعل ذاتيا مرجعا

عنھ نعزل و املجتمع يحتقر نا ومن حھ وتجر إيذائھ إ سعون م و نظره، سة مف

استطاعتھ تأسره4بقدر عليھ وم املح ة العقو ذه ا ك ت ال ئة الس فالوصمة ،

ذهاجتماع أن إ إضافة مة، ر ل لة س سة فر يجعلھ مما حباط عليھ سيطر ف يا

آخر عمل إيجاد أو إليھ العودة عليھ فيتعذر عملھ الغالب تفقده ة  .5العقو

سري -ب   التفكك

التفكك املدة ة قص ة ر ل السالبة ة العقو عن الناتجة السلبية النتائج م أ من عت

ب  يص قد ثارالذي ذه ر وتظ ن، ال داخل عليھ وم باملح الزج يجة ن سرة

ب س أسرتھ ع سلبا ثار فتنعكس عائلة، رب عليھ وم املح ون ي ن ح خاصة

                                                             
1  ، ظور ٕاصال ت اجلنائیة من م لعقو لیة  ٓل مضواح، املنفعة املستق ن محمد  یة، مركز  مضواح  ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة 

رااسات والبحوث،   128و 127، ص 2009ا
مل إالجرام والعقاب،مرجع سابق، ص   2 ٔساسیات  وح عبد هللا الشاديل،   194ف
عیة واجلنائیة، القاهرة،   3 ج لبحوث  لحریة قصرية املدة، املركز القويم  ت السالبة  نا، العقو  247ص  ،1992عطیة 
، مرجع سابق، ص  4 ظور ٕاصال ت اجلنائیة من م لعقو لیة  ٓل مضواح، املنفعة املستق ن محمد   128و 127مضواح 
لنفع العام، مرجع سابق، ص   5  63سعداوي محمد الصغري، عقوبة العمل 
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بالعمل والقبول العمل سوق إ ول ال إ اجة ا ا تضطر قد وال ا، ملعيل ا فقد

او بالسقوط م تؤدي قد سانية إ غ مةظروف ر ا   .1ة

عام ردن ون ال ع ت أجر دراسة أن2008و ا خالل من باملئة9.2ات

ة للعقو م تنفيذ ع ت ترت ال السلبية ثار م أ أن ع أكدوا الدراسة عينة من

وأكد م، أسر تفكك و ة ر ل تنفيذ4.9السالبة أن ع الدراسة عينة من باملئة

السالب ة مالعقو زوجا طالق عليھ ترتب قد ة ر ل   .2ة

ن-ج ال ثقافة   تب

عن عيدا يصبح ذلك و عليھ وم للمح صلية للثقافة بديال ن ال ثقافة تصبح

وقيم ثقافة ب لي قيمھ وعن عنھ س و العقابية املؤسسة من خروجھ عد مجتمعھ

امل اص مع عامالتھ و سلوكھ خالل من ر فيظ ن، صاال فيصبح بھ ن حيط

املجتمع اندماجھ دون تحول ال ة والصعو املفرطة ساسية ا إ باإلضافة عدوانيا

عائلتھ أفراد مع خاصة تصرفاتھ ع ينعكس ذلك ل و معھ،   .وتأقلمھ

املجتمع–د عليھ املحكوم إدماج إعادة ة  صعو

صعو املدة ة قص ة ر ل السالبة ة العقو ع تب عليھي وم املح إدماج إعادة ة

ساعده و عنھ، املفرج أمام ق الطر د تم الحقة، رعاية وجود ضرورة ن يتع مما املجتمع،

السلبية ثار ذه مجمل وإن ومنتجا، نافعا عضوا املجتمع إ جديد من العودة ع

جتما اب باالغ الشعور إ أساسا عود إنما يل ال ا ل يتعرض تنفيذال أثناء

داد اس عليھ يصعب مما مجتمعھ، وثقتھ بنفسھ، لثقتھ يل ال وفقدان ة، العقو

عنھ فراج عد الثقة   .3ذه

، ار ا العالم عن ن ال عزل ة ر ا سلب ة ف أن ميع ا عند املعلوم ومن

تنفيذ اء ن عد املجتمع مع تكييفھ انيات إم من بالتا تمدوتضعف لم ما تھ، عقو

آثار من أنتجتھ قد العقابية املعاملة ون ت قد ما ثمار اس ع ساعده ال العون يد لھ

يل س من أمامھ عنھ املفرج يجد فلن الالحقة الرعاية وسائل تنظم لم فإذا نافعة،

بقيمتھ م مع حس و العون م مع ستمد ن ال رفاق إ العودة   .4سوى

                                                             
 64و63سعداوي محمد الصغري، املرجع نفسه، ص   1
ٔوىل، فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة  2 ٔهیل، دار وائل، الطبعة ا  232و229ص  2010ودورها يف إالصالح والت
عیة، مرجع سابق، ص   3 ج رها يف احلد من اخلطورة  ٔ لحریة و ت السالبة   44رشى رضا رايض سعد، بدائل العقو
لنفع العام يف السیاسة العقابیة املعارصة، مرجع سابق، ص   4 ين، العمل  ٔو  440صفاء 
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ار –ه إ رائمالعودة ا اب   ت

السلوك إ العودة ا م أ ومن طورة، ا غاية نتائج عليھ وم املح س ح ع تب ي

جديد، من صوجرامي ال اب ارت و القانون نظر مة ر ا اب ارت العود

ة العقو تنفيذ تم وسواء سابقة، مة جر أجل من ائيا عليھ كم ا عد تالية مة ر

أ ا فعالاملتعلقة عليھ نفذت إذا إال عائدا عت فال العقاب علم نظر ة وج من أما ال، و

تالية مة جر ارتكب ثم سابقة مة جر ب س ة   1العقو

مة ر ا اب ارت إ عود ال ح وردعھ عليھ وم املح إصالح إ دف ن ال ان وإن

فشل ت ي و ذلك، عكس ت أثب الدراسات من العديد فإن أخرى، نمرة ال

مة ر ا من والوقاية الردع لز،2تحقيق وو ا انجل من ل ون ال إلحصاءات فطبقا

ام1994عام ا إعادة إحصائيات فراج56تؤكد تم الذي م عل وم املح من باملئة

أن ون لل العام املدير أشار زائر ا و لإلفراج، ن حق ن العام خالل م باملئة45ع

ال ونمن ال ع ددون و رائم ا اب ارت إ عودون م ع املفرج ناء

زائر   .3ا

عليھ- 2 املحكوم ع العام للنفع العمل ة لعقو جتماعية  ثار

املدة، ة قص ة ر ل السالبة ة العقو عن الناجمة جتماعية لآلثار تطرقنا عدما

جتماعية لآلثار التوا ع تطرق العامس للنفع العمل ة عقو عن تبة   .امل

عليھ-أ املحكوم سمعة ع فاظ   ا

عبارة ا أل الوصم سمة تفادي عليھ وم املح ساعد العام للنفع العمل ة عقو إن

وم وللمح فة شر نة م العام للنفع والعمل رة، ا املجتمع ئة ب ا يمارس نة م عن

ما عكس ع ا، القيام فخر لقبعليھ عليھ فيطلق س ا ة عقو لھ بھ س " قد

لھ" املحبوس أن خاصة بد إ محبوسا نفسھ يضن بقى و تھ نفس ع يؤثر مما

ثر، ذا ا ل س ل ال العام للنفع العمل ة عقو عكس ع ة العقو ذه ملطخا يبقى

رقم العدلية السوابق يفة ة العقو ذه ل ال   . 3إذ

 

                                                             
1  ، ح، ورق امعة قاصدي مر رة ماجستري،  ري، مذ لنفع العام يف يف القانون اجلزا ن سامل، عقوبة العمل  محمد خلرض 

  44، ص 2010/2011
ض،   2 یة، الر ٔم لعلوم ا یف  ٔاكدميیة  لحریة،  ت السالبة  لعقو بدائل  متعیة  ن عبد العزز الیوسف، التدابري ا ،  2003عبد هللا 

 72ص 
ر، ص  3 رش، اجلزا مل إالجرام والسیاسة اجلنائیة، دار العلوم ل صور رحامين،   304م
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وأسرتھ-ب عليھ املحكوم ن ب الصلة ع   املحافظة

وم املح ا ف ون ي ال سرة داخل دوار اختالل عدم إ العام للنفع العمل يؤدي

ع يقوم الذي لألسرة الوظيفي البناء إطار دور فرد ل ل ون و ا، ف مسؤوال عليھ

من دوار ذه ن ب ساند وال املتبادل عتماد اأساس قا و سرة ع املحافظة   .أجل

يتم لم ألنھ ارتكبھ، الذي الفعل جراء من تتغ ال عليھ وم للمح سرة نظرة أن كما

يتخذ لطاملا الذي للطفل سبة بال خاصة نحوه، املشاعر تتغ وال ن، ال بھ الزج

ومحا ما تقليد دائما يحاول و ف لذا مثل، ونموذجھ لھ قدوة ھ أنأبو شك وال ما، ا

النظرة، ذه ع الكب ثر ا ل ون ي سية ا ة العقو ا سب ال الفاسدة النظرة

دوار استقرار ع يحافظ أن شأنھ من العام للنفع العمل ة عقو ا ض عو التا و

ة سر   .واملشاعر

جتما–ج دماج عملية يل   س

ط يمثل العام للنفع العمل جتماإن يل التأ إعادة ود ج يل س ل سانية إ أك قة ر

فيما حتما إليھ سيعود الذي الطبي مجتمعھ الفرد يبقي ألنھ ذا و م، عل وم للمح

املغلقة العقابية املؤسسة أسوار داخل تھ عقو نفذ   . 1لو

وقدرتھ انياتھ بإم عليھ وم املح شعور تنمية إ العام للنفع العمل س تأديةو ع

أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا نھ قوان خرق الذي املجتمع ة ملص ومفيد نافع عمل

ع صول ا فرصة أمامھ تفتح جديدة نة م علم من عمال يملك ال الذي ي ا ا يمكن

جديد من املجتمع داخل إدماجھ م س مما مستقبال، قوتھ ا م سب يك وظيفة

ا من باملجر اختالطھ نوتجنب   . 2طر

وأنھ خاصة م عل وم للمح جتما دماج عملية ل س ة العقو ذه فإن ذلك و

للمجتمع معينة خدمة بتأدية م إلزام ق طر عن م حر تقييد مجرد م إلصالح يكفي

باملوازاة م حر تقييد دون م ردع التا و شراف و الرقابة تداب من مجموعة وفرض

تفادي ع ذلك بأعمالمع م قيام فمجرد والعائالت سر ن ب جتماعية ل املشا

مة ر ا عن عدلون م عل وم املح ستجعل ن ال أسوار خارج العام للصا   .يومية

                                                             
سكرة،   1 رض،  امعة محمد خ س، رسا ماسرت،  بدیل عن عقوبة احل لنفع العام  ان، العمل  ،  ص 2013/2014عبد الرؤوف ح

52 
وح عبد هللا الشاديل،  2 مل إالجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  ف  419ٔساسیات 
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عليھ، وم للمح ع السر لالجتما ندماج العام للنفع العمل ة عقو تحقق التا و

ان ولو فح ، اجتما فعل ذاتھ حد فتعرفھفالعمل ئة س ئة ب من عليھ وم املح

حسن إ واقعھ غ مما العمل وأخالقيات املسؤولية، تحمل علمھ العمل نظام   . ع

مة-د ر ل العودة من د   ا

للنفع بالعمل م عل وم املح عند مة ر ل العودة سبة أن الدراسات من العديد دلت

ع العود سبة مع مقارنة بكث أقل السالبةالعام س ا ة عقو م عل وم املح ند

ن ب ما ولندا العدل وزارة بحاث وحدة ا أجر دراسة ذا و ة، ر 1981ل

لعام1983و ثم سبة1988ومن أن ن العام42تب للنفع عمل م عل حكم ممن باملئة

عق م عل حكم من عند سبة ال ذه بلغت نما ب جرائم، وارتكبوا سالبةعادوا ة و

م عل وم املح فئة ن ب لالجرام عود يحصل لم أنھ باه لالن وامللفت املدة، ة قص ة ر ل

سن ن ب م أعمار تراوحت الذين العام للنفع أو24و18بالعمل ن مبتدئ انوا سنة

  .1عائدين

باملسؤولية–ـ الشعور   تنمية

باملسؤولية الشعور تنمية إ العام للنفع العمل تحققدف ألن م، عل وم املح لدى

ع بالتعدي قام الذي املجتمع يفيد ل ش عملھ تأدية إ سيدفعھ الشعور ذلك

الطبيعية الة ا إ عودتھ خ م س و ارتكبھ، الذي رم ا خالل من نھ قوان

أما املعاصرة، نائية ا السياسة إليھ س ما و و املجتمع، وفعال منتج كعضو

البطالة حب سيولد كما لھ، سبة بال املسؤولية روح قتل إ سيؤدي ن ال دخولھ

  . 2عنده

اتمة    :ا

السياسة متطلبات مع ا تجاو أك عد العامة للمنفعة العمل فإن وكخالصة

ش التعا ع عليھ وم املح ساعد بامتياز إصال نظام و ف ديثة، ا نائية ا

املسؤول وتحمل ندماج عملو لة، مؤ وقضائية اجتماعية مؤسسات رعاية تحت ية

تتغ الذي املجتمع ذا إ نتماء و ة و بال عليھ وم املح شعور تنمية ع دة جا

بذه ي موصوم كمجرم س ول ب التدر تحت أو متمرن بمثابة ه عت و ف إليھ نظرتھ

                                                             
لحریة قصرية املدة وبدائلها، مرجع سابق، ص   1  222ٔمين رمضان الزیين، العقوبة السالبة 
ن عبد العزز الیوسف، مرجع سابق، ص  2  72عبد هللا 
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عل وم للمح د يم أن التغي ذا شأن ومن حتقره، و العاماملجتمع للنفع بالعمل يھ

جتما والتصا صالح  .سبل

أن إال البديلة، ة العقو ذه ا تحقق ال يجابية ثار ذه ل من بالرغم ولكن

لدى يولد مما الالزم، الردع تحقق وال مخففة ة عقو ا أ ا إل ينظر يزال ال املجتمع

ض إ فيؤدي ي العقا النظام بضعف شعورا ةالناس العقو مقومات أحد عف

اعة م م نلتمس لم م أنفس القضاة وح بل اص، وا العام الردع و ا وأغراض

خاصة الواقع، أرض ع ا تطبيق سوء م م خشية العام للنفع العمل ة عقو النطق

ة العقو ذه جعل ما ذا و ي، زا ا املجال القضاة تخصص نظام عدام ا ظل

التطبي ملة مم من الرغم ع ة، ر ل السالبة ة بالعقو مقارنة ما نوعا 9ق

زائري  ا ع شر ال ا إدراج ع   .سنوات

واملراجع املصادر   :قائمة
ب   :الك

هنضة الع .1 لحریة قصرية املدة وبدائلها، دار ا   .2003ربیة، مرص، الطبعة الثانیة، ٔمين رمضان الزیين، العقوبة السالبة 
وح عبد هللا  .2 مل إالجرام والعقابف ٔساسیات  ة، الشاذيل،  شورات احلليب احلقوق   .2009، م
هنضة العربیة، القاهرة،  .3 رشیع اجلنايئ احلدیث، دار ا س قصري املدة يف ال   .1999رشیف سید اكمل، احل
رشیعات اجلنائیة احلدیثة .4 لحریة يف ال   .2004هنضة العربیة، مرص، ، دار امحمد سیف النرص عبد املنعم، بدائل العقوبة السالبة 
ٔفعال يف القانون اجلزايئ العام، دار هومة  .5 ر –قادري امعر، التعامل مع ا رش -اجلزا   .بدون سنة 
ري،  .6 ت اجلزا ادئ قانون العقو دو، م   .2005، دار هومة، )القسم العام( عبد القادر 
بة .7 ري، مك رشیع اجلزا لحریة يف ال ت السالبة  ٔوىل،  الوفاء سارة معاش، العقو   .2016القانونیة، الطبعة ا
ر،  .8 ٔوىل، اجلزا ونیة، الطبعة ا   .2012سعداوي محمد صغري، العقوبة وبدائلها يف السیاسة اجلنائیة املعارصة، دار اخل
ت، .9 رشیع  ساحئ سنقوقة، قايض تطبیق العقو ادة ٕادماج احملبوسني، بني الواقع والقانون يف ظل ال عیة ٕال ج ٔو املؤسسة 

ري   .مرجع سابق، اجلزا
ة  .10 رها يف احلد من اخلطورة إالجرام ٔ لحریة و ت السالبة  ،دار وائل، )دراسة مقارنة( رشى رضا رايض سعد، بدائل العقو

 ٔ   .2013وىل،الطبعة ا
لمنف .11 ين،العمل  ٔو امعة دمشق،  ا )دراسة مقارنة( عة العامة يف السیاسة العقابیة املعارصة صفاء  ، العدد 25، لكیة احلقوق، 

  .2009الثاين، 
ی .12 ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة   ، ظور ٕاصال ت اجلنائیة من م لعقو لیة  ٓل مضواح، املنفعة املستق ن محمد  ة، مركز مضواح 

رااسات والبحوث،    .2009ا
ٔهیل .13 ٔوىل، فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها يف إالصالح والت  .2010، دار وائل، الطبعة ا
ض،  .14 یة، الر ٔم لعلوم ا یف  ٔاكدميیة  لحریة،  ت السالبة  لعقو بدائل  متعیة  ن عبد العزز الیوسف، التدابري ا عبد هللا 

2003. 
مل إالجرام والسیاسة اجل  .15 صور رحامين،  رم رش، اجلزا ل   .نائیة، دار العلوم 

الت   :ا
فاع .1 لول، جم ا رالعدد ، هزیل    .2014مارس  - وهران-الثاين،اجلزا
ري،جم املنتدى الق .2 رشیع العقايب اجلزا لنفع العام يف ال رشمحمد ملعیين،عقوبة العمل    .انوين،العدد السابع،بدون سنة 
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ٔرزيق، .3 رشیع املقارن، جملس قضاء ٕالزيي،  مسلوب  لنفع العام يف ال   .2009انفي  11عقوبة العمل 
عیة واجلنائیة، القاهرة .4 ج لبحوث  لحریة قصرية املدة، املركز القويم  ت السالبة  نا، العقو  .1992، عطیة 
ري، جم الرشیعة والق .5 رشیع اجلزا لنفع العام يف ال دة، مس شهاب، عقوبة العمل  امعة إالمارات العربیة املت انون، لكیة القانون، 

ٔكتور    .2013العدد السادس وامخلسون، 
رات  :املذ

امع .1 رة ماجستري،  ري، مذ لنفع العام يف يف القانون اجلزا ن سامل، عقوبة العمل  ، محمد خلرض  ح، ورق ة قاصدي مر
2010/2011. 

لنفع العام  .2 ان، العمل  سكرة، عبد الرؤوف ح رض،  امعة محمد خ س، رسا ماسرت،    .2013/2014بدیل عن عقوبة احل
الت  :املدا

لس قضاء املدیة–مدا من ٕالقاء السید طهراوي مقران  .1 اري  س حممكة قرص الب كویين حول موضوع  -رئ العمل "ملتقى 
ٔربعاء لنفع العام التجربة الفرسیة حول موضوع دور قايض احلمك يف تطبیق عقو لنفع العام یوم ا   .2011ٔكتور  05ت العمل 

 :القوانني
شور رمق  .1 ریل  21مؤرخ يف  2م لنفع العام 2009ٔ ات تطبیق عقوبة العمل  ف ك   .واملتعلق 
  91/11القانون املتعلق بعالقات العمل رمق  .2

بیة ٔج  :املراجع ا
1. Martine herzog-evans, peine ( execution) rèp .pèn , DALLOZ, 2005. 
2. Michael Dantine-Denis van doosselaere, Actualité choisie du travail d’intérêt général (tig) et de 
la formation, Revue de droit pénal et de criminologie 80°année, Novembre 2000, n°11  
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ت ا ا ر  ا   

  2بوشيبة محمد . د. إشراف أ ، 1قريبي مشري                                                                       

  2جامعة وهران ، طالب دكتوراه. 1
  2جامعة وهران ، كلية العلوم االجتماعية .2

********************* 
خ القبول                                    31/03/2018  :رسال  تار خ شر                                  06/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

م أ إحدى بية ال جتماتمثل و الفردي بالوجود املرتبطة سا،املسائل العامل عت و

ضارة ا ناء و فراد ن و راسل. ت برتراند الفيلسوف لدى خاصا تماما ا املوضوع ذا اك وقد

شري  ال الفكر خ تار ة و تر ات نظر ثالث وجود ز ي أن حاول السلب. الذي بية ال ة نظر يةو

تراجع أي بعاد واس املتاحة الفرص خلق ع عمل ة[ال بو ال العملية عيق أن تركز]يمكن نما ب ،

للطفل املعر انب ا ع ن. الثانية الصا ن املواطن ن و ت فيتمثل الثالثة دف منإن. أما كال

و  التقليدي بوي ال سق مال مواطن إ إما محالة ال يؤدي قد ديث متمردا فرد أو ذا،طيع و

بداد س أو الفو إما تج سي ند. بالتأكيد س بية ل س للتأس ق الطر د م ذا ةعول ر ا مبدأ

رشادات من ملة تبعا   .                                                                                    وذلك

املفتاحية لمات ب:ال راسل؛يةال ة؛برتراند وي ؛نظر تر الفردنظام ة، ر ا . ؛  

 Abstract: 

     Education is one of the serious issues that are related to the existence of the individual and 

community, and it is considered as a principle key factor to form people and to build 

civilization.  The philosopher who was interested in this field is Bertrand Russell.  He 

demonstrates that are three educational theories throughout the history of mankind.  The 

first theory is the negative education which works to create opportunities and eliminate 

backwardness.  The second focuses on the cognitive side of the child, and the aim of the third 

theory is the formation of good citizens.  Both the traditional educational system and the 

modern one may inevitably lead to either an obedient citizen, or rebellious individual, and 

will certainly produce either chaos or tyranny.  Therefore, it paves the way for the foundation 

of an education based on freedom and according to certain guidelines.  

Keywords: Education, Bertrand Russell, theory, educational system, freedom, individual. 
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 :مقدمة

معاعدُّ  ماعة وا الفرد بوجود تتعلق ال ة والضرور ة ط ا املسائل من بية  ،ال

ا ض و ضارات ا بناء عوامل من أساسيا عامال تمثل ساسية،كما الدعامة و

ن الناشئ توجيھ عتمد ال املث ال،والوسيلة القضايا من تزال وال انت ولذلك

ن واملر الفالسفة املتعددة،تؤرق نظمة ا،و م يةوالسياسية الدي وح ،خالقية

ا ا وتوج ا مقاصد خالل الصا،من املواطن تجسيد إ دف ال تلك سواء

اضع السياسيةا السلطة ا، ،لنظام ملصا ادم ن وا ب س التجا تحقيق غية

مجتمعھ أفراد قية و ر  ،النا تحر إ س ال تلك قيدأو ل من وع،النا

ند س أن يجب ال والغايات سس حول ة بو ال ات النظر اختلفت ساس ذا

املستقبلية جيال ية تر ا عن ،عل ات النظر ذه تخرج لم ال ا طبيعة و

العامة الفلسفية ساق و املجال. التصورات ذا تموا ا الذين الفالسفة ن ب ومن

يالفيلسو  نجل رسل"ف ه )Bertrand Russell" (برتراند عت الذي الفيلسوف ذا

س أن ب وال ن العشر القرن فالسفة أعظم املعاصرة الفلسفة دار من الكث

عصره ممارستھ،سقراط خالل من بل املواضيع ش الفلسفي إلنتاجھ فقط س ل

عصره لقضايا شتھ بية،ومعا بال تم ا كتاباتھفقد خالل من ا كتاب،نظر ا م "أ

بية جتما"وكتاب،"ال والنظام بية مدرسة" ال شاء إ خالل من ون" وتطبيقا بي

زوجتھ1927سنة" يل رسل"بمساعدة تج،)Dora. b. r"(دورا ي أن رسل استطاع وقد

س املن مستخدما خ التار إ بالرجوع ة متم ارا وأف منفلسفة والوصفي دادي

السابقة ار ف إيضاح التحلي،أجل ھ من ع باالعتماد ا عل النقد سلط ثم

بية،النقدي ال لة ملش تناولھ خالل من يمارسھ أن استطاع ما ذا يمكننا،و وعليھ

ة بو ال العملية ية ما حول ساءل ن ة،أن بو ال ات النظر تلك من رسل موقف وما

عليھال وتتصارع الطفل تھ،تتقاذف حر اطالق أو ھ بتوج تصوره،سواء و ما ثم

ذلك؟ وفق مدى اي وإ بية؟   لل

بية:أوال ال وم    مف

اللغوي  .1 وم  :املف

ا داف وأ ا استخداما بتعدد بية ال وم مف اليونان،يتعدد بية ال عرفت فقد

ب ية" Paideia"القديمة تر ع الفلسفية،الطفلال ات املصط م م جاء ،وقد
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اليونانية لمة ال من مشتقة ية تر لمة ي" kalos kai agatos"إن معا عدة ا م،ول فيف

سن وا يح ال ا سن،م وا املستقيم ع سن،و وا ميل ا ا يقصد ،1كما

الفضائل من بجملة تم بية فال وم،ومنھ قيقة ا إ تقود كمةف ا ،عرفة

والشر ا ما،ومعرفة ا انب با تم عتدال،كما و ستقامة وع،وفضيلة

واملعرفة كمة وا ا فضائل عن يبحث الذي السقراطي املن سس
ُ
أ والبحث،ذا

قيقة ا ف. عن ا استخدام بتعدد ا يم مفا فتعددت بية بال املعاجم تمت ا وقد

  :ع

ادة وماءالن - والز مع نميھ« :ا و يجمعھ أي املطر يُرُب اب ع،2»فال بية فال

سمية ا قدراتھ تنمية من النا جوانب لقية ،العقلية ،بجميع نية ،ا امل

جتماعية ا ،و غاي تبلغ أن إ ا عل واملحافظة ا عتناء عا ،و قولھ جاء  :وقد
ْرَض﴿

َ ْ َ
َرى

َ
يٍج َوت ِ

َ َزْوِج ّلِ
ُ

ِمن ْت
َ
نَب

َ
َوأ ْت َ َوَر ْت َّ َ ْ َ

ا اَء
َ ْ
مل

َ
ا ا َ ْ َعلَ َنا

ْ
نَزل

َ
أ ا

َ
ِإذ

َ
ف

ً
اِمَدة َ﴾3 .  

مستقيماأي :صالح - يصبح ح النا أخطاء يح وت عوجاج ى« . إصالح فر

ھ أص إذا ء   4. »ال

والسلطة - م« :السياسة فوق وكنت م سس أي القوم ت غلبت،فر سفيان أبو فقال

وازن  وقال،وهللا صفوان ير:فأجابھ أن من إ أحب ش قر من رجل ير ألن

وازن  من مسيطرة . 5»رجل قوة بواسطة خر التحكم ع القدرة ع ف

بن،وغالبة ع ب املتعلم ،كسيطرة ع ند،واملعلم ا ع اكم،والقائد وا

املح أو،ومع باإلكراه سواء نوع وا تباع إال الة ا ذه املتعلم ع وما

خلدون ،بالتأث ابن عن ورد كما الغالب بتقليد مولع شبھ«  :فاملغلوب ي املغلوب ترى

أحوالھ وسائر ا ال وأش ا اتخاذ وسالحھ ومركبھ سھ مل بالغالب ذلك،أبدا وأنظر

كيف م آبا مع الكمالبناء م اعتقاد إال ذلك وما دائما م ن ش م م تجد

                                                             
1-Lannone A. paplo,dictionary of world philosophy,routledge taylor and francis group,1st 
p,2001,p405.  

ن مكرم،  لسان العرب، دار صادر بريوت  2 ن  ن الفضل جامل ا ظور ا ن م   . 402،  ص )ط س(، د1،  ا)لبنان(ا
ٓیة   3   . 5سورة احلج،  ا
ظور، لسان العرب،  ا 4 ن م   . 401، ص )م س(، 1ا
  . 400فسه، ص املرجع ن   5
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م السلطان،ف وجند امية ا زي لھ أ ع غلب كيف قطار من قطر ل إ وانظر

م ل الغالبون م أل   . 1»ك

ذيب - التنقية :ال نقاه« و أي ء ال ذب خالق،و ر مط أي ذب م  . 2»ورجل

ع و لق ا ذب بية املعرفال جانبھ ذيب خالل من للمتعلم ما ا س با ت

ي املعارف،والسلو من جملة مع،وتلقينھ عاملھ ة حضار ات سلو إ وإرشاده

ندامھ و كالمھ احتھ،الناس واس تھ وحزنھ،مش سامتھ   . اب

شئة - س«و ):sociolization(الت ومقاي قيم الفرد ن تلق مجتمعھعملية يم ومفا

سلوكھ نمط تحدد أدوار مجموعة أشغال ع ا متدر يصبح بحيث فيھ ش ع الذي

الزرا،3»اليومي نتاج ع تطلق كما بية ال ع شئة الت شئة،وتطلق ت فنقول

ما ي تر أو والنبات يوانات العرب. ا لسان عليھ«وجاء القيام ح،أحسن ووليھ

الطفولية يكن ،يفارق لم أو ابنھ   . 4». ان

صطال-2 وم   :املف

القدرات تنمية ع يركز فعل بية ال أن عامة بصفة عليھ مصط و ما إن

املتعلم ب،)سان(لدى يذ ور "حيث مد يم أصول«: إ" إبرا يبحث علم ا أ

ى  الك ا داف وأ ساسية ا وعوامل ا ومنا التنمية بذاتھ . 5»ذه قائم علم ف

املتعلم لدى القدرات تنمية مدى ما ذه،يبحث تن ال املنا تبحث كما

ذلك،القدرات ع ساعد ال التنمية،والوسائل ذه وراء من املبتغاة داف ،و

التالية الصيغة ع السقراطي املن أسس املثال يل س أو« :فع فضيلة أو خ أي

قيقةحكمة ا معرفة إ تھ. تقود ور جم أفالطون أسس املن ذا   . 6»وع

ا عت للمتعلم" الالند"كما املتعددة للوظائف ر وتطو ب تدر وسيلة ا لكن،بأ

واحدة دفعة يحدث ال ر والتطو ب التدر عنده،ذا ف التدرج ق طر عن مسار« :وإنما

                                                             
ون عبد الرمحن 1 ن  ر، د  ، ا رش والتوزیع اجلزا اري ل   . 144، ص)ط، س(املقدمة، مؤسسة قرص الب
ب السعودیة، ط 2 امل الك ة،   ٔصول الرتبیة إالسالم امد،   ن  ا    . 24، ص2000، 1احلازيم 
ع،  دار الطلیعة بريوت، ط 3 ج مل  شیل،  معجم    . 225، ص1981، 1دینكن م
ظور،  لسان العرب، ا 4 ن م   . 401، ص )م س(، 1ا
راهمي  5 ور ٕا ٔمريیة،  القاهرة  ، مد   42. ص ، 1983، دط، )مرص(املعجم الفلسفي،  الهیئة العامة لشؤون املطابع ا

6 - LannoneA. paplo ,dictionary of world philosophy,routledge taylor and francis group ,1st p ,2001, 
p405.  
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وظائف عدة أو وظيفة تطور ع ايقوم وإتقا ا د تجو وع ة بالدر جيا تدر  . 1»تطورا

واحدة دفعة يتم آنيا فعال س ل بوي ال العمل بھ،إن يقوم ال طو ودا مج و وإنما

تقان و ودة وا التدرج عملية مراعاة مع النا اتجاه ي بية،املر ال عملية وكأن

الزرا بالعمل ة رض،شب بزرع الفالح عت عفكما صول ل النبات ورعاية

تمام و الرعاية خالل من عملھ يتم ي املر فكذلك جيد موسوعة،منتوج جاء وقد

جت العلوم ات أنمصط ي العر للفكر والسياسية فعل« :ماعية شبھ بية ال مع

كمل و نباتھ ليحسن الزرع ن ب من ية جن النباتات خرج و الشوك يقلع الذي الفالح

عھ ثانية،و2»ر ة ج من شئة والت ة ج من الثقافة وم بمف بية ال وم مف ذا،يرتبط ف

الزراعة مجال ستخدم ما عادة خ والنباتات،املصط يوانات ا شئة ت   . خاصة

بالفلسفة متصلة بية ال سقراط عت أخالقھ،و ة ج من سان يبحثان ما ف

وأحوالھ  سانية« :جتماعيةوتقاليده النفس صياغة نظره الفلسفة فغاية

مال وا وا ق ا ع ا أفضل،وطبع مجتمع ا،وتحقيق عل عتمد ال والوسيلة

بية،الفلسفة ال ا غاي أخالقيا،3»تحقيق با تدر ا اعتبار إ أفالطون ب ذ ،و

املواطنة وتنمية الدولة تحقيق أجل بيةو ،من ال عت ختياري«:لذلك ود املج

القديم يل ا يبذلھ ياة،الذي ل الطيبة العادات ال،لنقل الكبار حكمة ونقل

ديد ا يل ا إ م بتجار ا إل واقعية،4»وصلوا أك ية تر ع كز ف أرسطو و،أما ف

ة الصا بية ال أن الثال «:عتقد القوى ية تر شمل أن أوال،ثيجب شمل أن فيجب

سم ا ية اضية،تر الر لعاب ق طر العاقلة،عن غ النفس ية تر ذيب،وثانيا أي

وات والش والدوافع دب،الرغبات و املوسيقى ق طر عن ون ت ذه بية،و ال أو

لقية الناطقة،ا النفس ية تر اضة،وثالثا والر الفلسفة بدراسة ون ت ذه و

ندسة العملية،5»وال ياة ل النا إعداد ع بية ال انت الرومانية ضارة ا و

ع،النفعية سمعان"وقد يم إبرا يب قائال"و ذلك ان«:عن ف ي الروما املقياس أما

                                                             
ة  1 رش والطبا لیل، دار عویدات ل ٔمحد  رمجة  یة،  ات الفلسفة النقدیة والتق ة معجم مصطل ة الالند الفلسف ٔندریه،  موسو الالند 

  . 322ص ، 2008، 1، ط1،  ا)لبنان(بريوت
رونمسیح دغمي 2 بة لبنان  لفكر العريب،  مك عیة والسیاسیة  ج ات العلوم  ة مصطل   . 263، ص2000، 1، ط)لبنان( ، موسو
ٔفاكر الرتبویة، دار الثقافة بريوت، ط 3 ت وا اين،  تطور النظر ٔمحد فؤاد، جون دیوي،  نقال عن معر محمد التويم الش ٔهواين   ، 2ا

  . 31ص ، 1975
  . 33ه، صاملرجع نفس 4
رخي الرتبیة،  نقال عن املرجع السابق، ص 5   . 35بول مورو، املرجع يف 
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ياة ا بنظام عالقتھ إ بالنظر ء ال منفعة تقدير من مستمدا نفعيا مقياسا

  . 1»القائم

ب: ثانيا منموقف رسل ةرتراند بو ال ات   النظر

التقليدية -1 ة بو ال ات النظر من   :موقفھ

ثالثيبّ  ناك أن رسل ةن شر ال خ تار ع ة و تر ات بية،نظر ال أوال ناك ف

الفرص،السلبية يئة ع عمل التخلف،ال ع والقضاء الطفل لدى أما،والنمو

للطفل املعر انب ا ع كز ف ممكنمن،الثانية حد ألق انياتھ إم ،خالل

الصا املواطن ن و ت إ الثالثة ب شاملة. وتذ نظرة ا إل رسل ينظر ب،فعندما يذ

الوضوح إ تفتقد ا أل حقيقية ية تر تقدم لم ات النظر ذه أن يمارس،إ وعندما

ا عل التحلي ھ حدا،من ع واحدة ل جزئية نظرة ا إل نظر تج،و الثانيةست أن

واقعيا ئا ش بية لل تقدمان ما أ تّدعيان وي،والثالثة تر مخطط ع عتمدان ما ف

الصا املواطن ب السلوك«،لتدر قواعد يتعلم الصناعة،كأن علم،وتقاليد ومعدل

جتما ملركزه أخر،2»مناسب إ مجتمع من يختلف سن ا السلوك أن ومن،إال

أخرى  إ لآلباء ،تقاليد الطاعة ع ان الوسطى القرون وم املف ذا أن ن ب و

فيقول  والسيد نة أع« :والك م من موا وليح م آباء ليطيعوا يتعلمون طفال ان

اجتماعيا م ن،م ا ال حضور بة بالر شعروا الوالية،ول سيد حضور ضوع . وا

والبابا اطور م غ حرا يكن يقع. 3»ولم ما ا كث بية ال من النوع ذا أن إ ب ذ و

ن،التناقض مواطن إعداد إ فيھ ذلك ع القائمة السلطة دف ة ج فمن

ن أجلھ،صا من م بأنفس ية للت استعداد ع م و بالنظام فائق اب إ م ،ل

خ التار ع بالبطوالت تفتخر ف ثانية ة ج البطوالت،ومن تمدح ا ترغبإ وال

ا ور عتقال،ظ و ن ال ايتھ انت ل النظام ذا ظل بطل ر ظ وإن حدث ،ولو

ذلك نا أي« :مب دون الطراز ذا من رجال إخراج جميعا ومات ا دف س نما ب أنھ

أخر الذي،طراز الطراز ذات من رجال الدقة وجھ ع م املا رجال من ا أبطال ترى

ومات ا اضرتحاول ا وره ظ تمنع مع... أن املسيح تمجد جميعا ية الغر مم و

                                                             
راهمي مسعان،  الثقافة والرتبیة يف العصور القدمية، نقال عن املرجع نفسه، ص 1   . 37وهیب ٕا
بة احلیاة بريوت 2 ر، مسري عبده،  دار مك عي،  ج رراند،  الرتبیة والنظام    . 30دس، ص ،2، ط)لبنان(رسل 
  . 53املصدر نفسه، ص 3
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رجال من بة ر موضع يقينا ان ل اليوم عاش لو وتلنديار"أنھ *"Scotland yard"س

ا السالح،انجل حمل من نفوره أساس ع كية مر سية ا عليھ إن،1»والمتنعت

الديكتات سواء نظمة ل شمل الرأي الديمقراطيةذا أو ا م ة لھ،ور عرض وما

ا وأمر طانيا بر حر مفكر كرجل للسالم،رسل والداعمة ة التحرر اره أف خالل ،من

إال ما النظم عض ا تدع ال ة ر ا أن ع دليال إال مرة كذا نھ و واعتقالھ

ة ا،أكذو شعو السلطة ا الت،تخدع ة حر وتقييد زمات إالوما ي العر العالم عب

ذلك ع أخر والقسوة. دليال الصرامة املتمثلة التقليدية بية ال وسائل رسل شبھ ،و

يوانات ا ض و ل ستخدم ال بتلك يتوصل«:فيقول ،والعقاب ان ال ساليب أما

زة وجا صارمة انت فقد ذه إ س. ا لتلك ة شب غ ست ل الواقع اليبو

يول  ا ب لتدر للطفل. املستعملة العصا تفعلھ انت صان ل اج الكر يفعلھ ان   . 2»ما

موضوعية من التحليلية رسل فلسفة بھ تتم ملا العل،ونظرا باملن ام ل و

بية ال ذه أنصف ضارة،فإنھ ا بناء ا دور ل يتجا إخراج،ولم الفضل ا ل وأن

عظماء والعبوديةرجال بداد س من التحرر إ ة شر ال يمكن«  :فيقول ،قادوا ال

ان ال النتائج العموم وجھ ع أعطى قسوتھ افة أجل من النظام ذا أن ار ن

ا إل بية . دف ال عانت ال تلك فقط قلة انت تقاليد،لقد قلية تلك ولكن

و  ي الذا النظام تقاليد لت ش جتمامعينة القيادة،التآلف ع ومن،والقدرة

شر ال اجات اعتبار أي تأخذ لم ال بية،3»القسوة ال ذه يجة ن من رسل ب ت و

جامدة عقوال لنا تج ت أن ض املف من انت ال متة بدين،امل مس ن،وقادة ومواطن

ن ع حصل،خا الذي و العكس ان أنھ ن ت،ح ت ما رجاالفغالبا بية ال ذه ج

ن ن،متحرر مبدع ن ذلك،ومفكر عن ا نجاز« :مع ذا من التقليل أود وأنا،ال

أخرى  ق طر بأي املمكن من ان أنھ متأكدا د،لست ا قتصاد نفس تج،و ت أن

طية س الصرامة عض إ الفكري ،بالنظر الشك عن امل ز سب،وإ تك أن

ال الشعوبالصفات ن ب فيما بدادي اس عنصر من جتما والنظام ة بو

                                                             
ر * زة الرشطة يف العامل) Scotland yard(سكوتالند ٔ ٔقوى    . از الرشطة الربیطانیة،  وهو من 
عي،  1 ج رراند، الرتبیة والنظام    . 15، ص)م س(رسل 
عي،  2 ج رراند، الرتبیة والنظام    . 30، ص)م س(رسل 
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والصرامة،1»املتخلفة القسوة ع وا تر الذين ؤالء ان بإم ان أنھ نا وجفاف،مب

م طفول اء الذ وحرمان م،العواطف غ ع م بدور يمارسوه ظل،أن لكنھ

متة امل ة،نظمة ر ا من نوعا سان د اش أمر قوة ذلك نالحظ أن مكن و

ا تزم من قولھ. بالرغم جليا ذلك ر ظ قاس«:و حكم إ التحول م ا بإم ان لقد

الشباب لھ عرضوا قد،مثلما م ي تر ون ت أن ض املف من ال عمال تفادوا و

رادة ز عز أجل من والعواطف اء الذ إ،جوعت التوصل تم ا أمر يجةففي ن

تانية البيور حكم بواسطة متة(مماثلة ة) امل قو زالت ما ا أ ن نماذج. 2»ح م أ ومن

التقليدية بية   :ال

الشيوعية  - أ بية ال من   :موقفھ

الشيو النظام البلشفية،إن الثورة قيام تماماتھ،1917ومنذ ا جل ركز

بية ال ل،ع ة النا الوسيلة ا القادمباعتبار يل ا ن و الدرع،ت ون سي الذي

للشيوعية امي املدارس،ا ع ا م م تقتصر لم بية ال ذه امل،و تجلت وإنما

العامة ياة كشفية،ا وأخرى طالبية منظمات إيجاد خالل من سائية،وذلك و وعمالية

ن ن،ا... وفالح القوان نفس با تقر م وعند للشيوعية ا ل رسلتدين ا يجمل وال

ي ن« :فيما لين آلراء ووفقا العاملة الطبقة ر مل قيقة ا و صغر،العامل خ و

ومسمول  ال إ العالم،الشيو*واملساعد ن املزارع وأوالد للرواد ينظم،رفيق

املحيطية ياة ا م مع م سا و ن املحيط طفال،طفال ميع من،مثال افح ي

ارة وامل املعرفة بية. 3»أجل فال املدرسية،ومنھ بية ال عن،وخاصة عيدة تبق لم

السياسية ياة ا ك نظام،مع أي إيجاد أساسيا دورا لعبت قد ن،وإنما لين ع و

ذلك ثقافة« :عن أك انت ال ة جواز ال الدولة مؤكدا،إن داع ا اء د ك

بإ املدارس السياسةأن خارج تبقى أن ا ا املجتمع،م تخدم كذا انت. و قيقة ا ففي

ن جواز ال أيدي الطبقية لسيطرة لية أداة ونة،املدرسة م الوقت طيلة انت و

الطائفية أكفاء،بروح وعماال عبيدا ن الرأسمالي إلعطاء ان ا دف بية،4»و وال
                                                             

1-Russell Bertrand,Education and the Sosial order,Routlege classic,London and new York,1st 
p,2010,pp16-17.  
2 -op. cit,p17.  

ة الشیوعیة: الكومسمول * ظمة الشب   . م
عي،   3 ج رراند، الرتبیة والنظام    . 181، 180، ص ص)م س(رسل 
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تتخ أن ا يمك ال خرى ةالشيوعية وليتار ال الطبقة خدمة ا وظيف ،عن

ن لين عن نقل قال)V.  I.  Lénine(ولذلك ون« :أنھ ي خالق من نوع أي ننكر إننا

الطبقية وغ سانية الالإ الفكرة من وخداع،مأخوذا كخيانة خالق ذه مثل عت و

رض إقطا لصا ن واملزارع العمال أدمغة نتقفل أن،والرأسمالي نقول وإننا

ة وليتار ال من ادحة ال الطبقة لصا ليا خاضعة ون ت    . 1»أخالقنا

وجسديا وعقليا يا بالنا تمام الروسية بية ال عقائديا،فغاية ،وح

ش نكيفي ب عنھ ع ما ذا رشادات« :قائال*"Albert  Pinkevitch"و و الطبيعة دف إن

السوفياتيةالعامة ية،روسيا ال التطورات جميع املساعدة ،القوة،و

وعمليا ا فكر املستقل سان لإل الواقعية اعة للثقافة،ال العديدة وانب با متعرفا

نة ة،املق وليتار ال صا واملحارب جميع،واملبدع لصا ي ا ال التحليل وتباعا

ة شر أنو.2»ال ع شءيؤكد ال ية تر سا الدور تلعب خاصة،الدعاية

فقط م أجل من س ل حداث الدولة،شكيل خدمة أجل من الناس. ولكن فحياة

جتماعية املؤسسات جميع إ املدرسة إ سرة من بداية بالدعاية ارتباطا ،أشد

للدعاية ال أش ثالثة ناك أن رسل ن ب أ:و من ذاالدعاية و السياسية حزاب جل

الدولة بھ د تتع أن بالضرورة س ل بية،النوع ال اعتبارات يدخل ي،وال الثا أما

مم أجل ومن الطوائف أجل من الدعاية ما ف ة،والثالث بو ال الدعاية مجال ما ،و

ن الناشئ ان أذ ار ف و املبادئ عض غرس خالل من م،وذلك أم أفضلبأن

ديان،مم أفضل و م دي نظام،وأن أي من أفضل و السيا م نظام وأن

الوطنية،أخر بية ال ا م أ وسائل باستخدام ماسية،وذلك ا ناشيد و ي ال،غا

بقولھ ذلك ن ب و مة شأن من للدعاية«:ترفع مناسبة أمورا عت مم و الطوائف

ل... املدارس الدولةف مدارس إ لتتغلغل القومية بالروح تتذرع عظيمة عت،أمة و

ن العادي ن املواطن بية ل القيمة جزاء م أ ء ال الصراع. 3»ذا ذلك ع أدل س ول

مم و الشعوب ن الواحد،ب الوطن أبناء ن ب الذي ذلك ح تصارع،بل خالل من

طا،الطوائف أن ع ا أبناء ي تر فضلال م الشر،ئف ق ا صاحبة ،و

                                                             
  . 175ر نفسه، صاملصد 1
امعة الوالیة الثانیة ملوسكو يف كتابه  * س  اتیة"رئ   . 1928" عن الرتبیة اجلدیدة يف امجلهوریة السوف
عي،   2 ج رراند، الرتبیة والنظام    . 176ص ، )م س(رسل 
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مضلة ضالة خرى الطوائف ا،وأن ي وكرا ا محار ييج،يجب إال ا م ون ي فما

رب ا نار إلشعال لية،ؤالء أ حروب د ش ال مم عض تجنيھ ما ذا ا،و غذ

التوسعية السياسية واملصا واقعنا،الدعاية ذلك تلمس مكن معظمو املعاصر

ية العر ا،العراق،الدول أجل،واليمن،سور من ي تر ال مم تلك أن ن ح

جتماعية و السياسية الوحدة ع مؤسسة حضارة تب جتما والتماسك الوحدة

قتصادية وسياسيا،و ا وعسكر اقتصاديا ية الغر ا أور شعوب وحدة رسل. مثل تفق و

نكيف"مع شب العائلة" ي من شء ال ية تر ا تأث أفضل املدرسة أن   . ع

من بھ تتم ما ن ليب الشيوعية بية ال خصائص إ مالحظاتھ رسل توجھ و

وسلبيات أخرى ،ايجابيات تارة ا فند و تارة ا ع ة،يدافع ج من فكرة يمدح وقد

ثانية ة ج من ا و ذه،و لقبول دلة نا تلكمب ال،ولرفض سباب عن أما

فتتمثل الشيوعية بية ال يمدح   :جعلتھ

التنافس - ع روب: القضاء ا ب س و والتعصب ية الكرا إ يؤدي قد التنافس ،ألن

فيھ عطى والذي والضعيف القوي ن ب التمي بذلك يھ ش التنافس أن رسل ن ب وقد

للقوي  ق قولھ،ا استعم«:متمثال القديموقد خ التار طوال القوة الناس ملنح،ل

ستحق مما أك با نص التعب،القوي حياة يحيا الضعيف وترك سنة ا شياء من

ذا. والبؤس ل ة مساو ارثة التنافس أثر ان ن،1»و ب روب ا مصدر فالتنافس

التنافس،املجتمعات فكرة ع ائيا القضاء تم روسيا أنھ ؤكد ر «:و لففي أز وسيا

املدارس فقط س ل اليومية،التنافس ياة ا من ح عاونية،ولكن روح تجعل ال

الغرب معروفة وغ للعالم،ممكنة العادي العمل املدرسة مة مسا ... إن

املمكنة العيوب جميع ع تتفوق  . 2»بنظري

الروسية - للعقيدة الشباب ال:تقبل يرفض رسل أن من العقيدة،عقيدةبالرغم وخاصة

عالم نحو س ا أ ا ف يرى أنھ إال العل التقدم أمام عائق ا أل نظرا الشيوعية

ا،أفضل ل الشباب لتقبل املسيحية،نظرا الديانة عن تختلف باإللزام،ف تتم ال

والتعدد كراه إ،و ب يذ املس«:حيث البالد لدين مشابھ غ الرو الدين ،يحيةإن

واحد الناس،وأنھ بحماس،وأغلب يتقبلونھ لھ عرضة ونون ي الذين عملون،الشباب و

                                                             
رراند، 1 ٔجنلومرصیة القاهرة،  رسل  بة ا ٔمحد، مراجعة حسن محمود، املك رمجة عبد الكرمي  الق والسیاسة،  ٔ رشي يف ا متع ال ا
  . 138، ص)ط س(د
عي،  2 ج رراند، الرتبیة والنظام    . 186، ص)م س(رسل 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   
 

109 
 

لھ طبقا م حيا املسيحية... قواعد عند انت ال الفوائد ن ا عند املاركسية فإن

د الع حديثة انت قائمة،عندما انت إذا الفوائد ذه حتفاظ ا ا بإم ل ولكن

دف،1»ومنتصرة؟ ال وتوحيد للتماسك وسيلة الشيوعية مجتمع،فالعقيدة لبناء ودافع

ومتحضر املسيحية. متقدم ا عل فضل و ا دي و املاركسية رسل بذ ي أخر موضع و

يقول  مسيحيا«:حيث لھ العالم أرى أن أفضل ي بأ ف ماركسيا،وسأع أراه أن ،ع

نف عافھ مما املارك يمان أجد مم،فأنا اعتنقتھ أخر إيمان أي من أك

 
ُ

َتَمْدِيَنة
ُ
التناقض2»امل يقع رسل أن إ ينظر ذا ب،واملتأمل مذ صاحب أنھ ما و

الفلسفي بالعقيدة،الشك ف ع ال الثابتة،فإنھ ار باألف يؤمن فكره،وال غ قد وإنما

ن ا وال دلة ع بناء وأخرى ظة ن  . ب

ع - والشرورالقضاء والعبيد سياد ياة:نظام ا عن املدرسة فصل فكرة تدمر ،ف

قولھ الشيوعية بية لل رسل مساندة أسباب نجمل أن مكن طفال« :و تمنح ا إ

بية ليا،ال بعدت اس قد ون ت للمجتمع املعادية التنافس فكرة ا م نظاما. ال وتخلق

ا النقيض ون لي ر يظ والعبيداقتصاديا سياد لنظام الوحيد فصل. لعم تدمر ا إ

ياة ا عن ي،املدرسة با الر ا ألصل مدانة املدرسة ون الغرب،ل ي العقال ألن نظرا

املجتمع ضارا عضوا ايدة م بصورة سية... يصبح الرئ الشرور أغلب تحل سوف ا إ

اضر ا ية،3»لوقتنا بي خلفية لھ الرأي ذا الذي،ولعل املحافظ الواقع املتمثلة

رسل فيھ ى أن،تر يجب مة جر ا وكأ ي عقال بأنھ يصفونھ النقاد جل أن إ باإلضافة

العقول  اب أ ا عل فيھ. عاقب ش ع الذي العالم اتجاه مومھ عن ع ف   . ولذا

يمنع فال الشيوعية بية ال رسل ا يصف ال الصفات ذه من الرغم او ل أن

ا م أ   :سلبيات

التخطيط: التخطيط - فكرة ع الشيوعية بية ال دف،عتمد ال ا ف يحدد ال

الفردية للمبادرة ا ف سمح ال بحيث ص،مسبقا ال يقود ما ذا و الفكر ة ر وال

والكسل امللل غ«:إ ساطة ال من ي عا أن املحتمل من قصد عن مخطط ء ل إن

                                                             
  . 183املصدر نفسه، ص 1
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ال املللاملتوجبة إ عزف،تقود النغم نفس سماع من نون ا من نوع إ وح

 . 1»باستمرار

ة - الفكر ة ر ا ية:تقييد تر من طفال ثھ ت ما خالل من الشيوعية العقيدة إن

املختلفة الدعاية وسائل ع عتمد تحرري،وطنية فكر ل عادي ا ال،فإ علم ل و

الشيوعية والطبيعة ديثة،يتفق ا العلمية شفات املك لبعض ا ن،كمخالف لقوان أو

مندل عند املادية،الوراثة والنظرة تختلف ا   . أل

رستقراطية-ب بية ال من   :موقفھ

طبقية ية تر ا أ من بالرغم رستقراطية بية ال مية،إن أ عطي انت ا أ إال

الال  عداد م عد و الطبقة ألبناء ى املسؤوليةك لتحمل أو،زم السيدة ن و بت تم و

م املح باألدب«:السيد تمثل و منتقاة ات بن لم يت ان عشر الثامن القرن فسيد

املناسبات الطراز،القديم ع س ل السلوك،و قواعد م ف ما،2»و ذا و

ب"وصفت و س ابھ*)" Beatrice webb "(بياتر قول ره«:رسل ومظ مسلكھ ان

واللباقة الذوق لقواعد املراعاة شديد التأنق ع حرصا ون ي ما أشد ار ا

دب،التقليدية ذا ا يقتض ال الرسميات إتباع يدقق دب أثناء. جم ان و

مفتعال ون ي أن اد ي بوضوح لفاظ يخرج محددة،الكالم قة بطر نفسھ عن ع  ،و

و ي"و تا خالقية" purita "*"بيور الناحية من شدد حد،م إ يصل أن اد و

صية ال عاداتھ جعلھ،التقشف الكفاءة أجل من ش ع بأنھ إيمانھ إال م الل

جسمية حالة أفضل بنفسھ حتفاظ إ ع،.3»يتطلع عتمد بية ال ذه إن ثم

ومال وسلطة سلوك من ص ال يرثھ أجل،ما من النفعية بية بال تم ال ف ولذلك

ا صاح وتجعل والتأمل ناقة تتمثل ال الزخرفية بية بال بل ش والع العمل

العمل عن قة،غ العر العائلة تقاليد ع ا أبنا شئة ت عتمد ما،ثم وعادة

                                                             
عي 1 ج رراند،  الرتبیة والنظام    . 188، ص)م س( ، رسل 
بة احلیاة بريوت لبنان، د 2 شورات دار مك رمجة مسري عبده، م رراند، يف الرتبیة،     . 24ص ، )ط، س(رسل 
رس* ٔسسا معا مدرسة )Beatrice webb) "1858 -1943:"ویب بیا ة سیدين ویب،  صادیة اجنلزيیة،  ويه زو ع واق املة اج م، 

صادیة والسیاسیة، ذات اجتاه فابیاين ق لعلوم  جنلزيیة(لندن  یة  شرتا  ). املنظمة 
ٔو التطهريیة  * نیة  لیطا من) puritan-puratanism(البیور ستانيت، جيمع  رو عیة والسیاسیة  مذهب مسیحي  ج ٔفاكر  ا

ة الق ٔ   . والالهوتیة وا
ٓالن 3 ٔمريیة،  القاهرة ، وود  س عوض، الهیئة العامة لشؤون املطابع ا رمجة رمس اته،   ، 1998، دط، )مرص(رراند رسل سرية ح
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مة امل ذه دم ا ب« :يقوم غالبا م ل غنياء وخادمةفأطفال ية مر م أم م،جانب ول

ل  امل خدم بقية من ب نص ذلك أن،عد قط يمكن ال العناية من مقدارا يضمن ذا و

اجتما نظام أي طفال جميع معرفيا،1»يؤتاه الطفل ن و بت تم ثانية ة ج ومن

رة الغز املعلومات تقديم ع ك ال خالل الفنو ،من من عظيم انب نوتحصيل

املختلفة والثقافات داب رغباتھ،و أو بميولھ تم أن مة،دون امل ذه ل تو انت وقد

خاص امللوك،ملعلم أبناء بية ب ة شب ع،ف تركز رستقراطية بية ال انت فلقد

اليومية حياتھ تفيده مما أك عقلھ ق تر اد ت واملعارف باملعلومات الطفل ،حشو

رسل عت عنو ع و ف ولذلك أرستقراطية ية تر أحضان شأ لطفل مثال خ

قائال جزءا«:نفسھ ي شبا واليونانية ية الالتي درس ت قض فقد نف عن أما

سدى با تقر لھ ضاع وقتا ن ه أعت وق من ا لم،كب القديمة داب فمعرفة

ا ل املشا من لة مش حل مساعدة أقل ي استقبلتساعد فيما ت جا ل

ي القديمة،حيا داب أحذق أن أستطع العقاب. 2»ولم ع رستقراطية بية ال وتركز

الطفل سلوك م لتقو صباه،والتأديب لھ عرض قد ان ما ذا بية،و ال ذه ألن

املتكرر  الضرب ق طر عن ا إ لھ تحو جب و الشر ع مفطورا الطفل ،عت

املعاصرة لألجيال وي تر كمن تص أن يمكن ال بية ال ذه أن إ ب ذ إن،و بل

بية ال ذه إ عود ا ل ية نجل املدارس يوجد الذي ذلك،الشر عن ا إن«:مع

ية نجل العامة املدارس القائمة ا،الشرور فصل بمستطاع س ل جميعا ون ت ما ر

رست بية ال بالية... قراطيةعن قديمة عت حاليا رستقراطية ،فاألرستقراطية،3»إن

بالديمقراطية ترتبط انت وإن خطاء،ح عض ع تحتوي ا ة،فإ العنصر ا م أ

ة م،والعرقية،الفكر غ إ الدونية من،والنظرة الديمقراطية ية كرا ب س ما ذا و

ما ببعض ما الرتباط ور م ا س«:البعضطرف ل ينحصر رستقراطية خطأ إن

ن خر من أرفع م الناس عض أن ون،بالتفك لي السمو اض اف ولكن

ية. وراثيا لكرا رات كم للسمو املطالب جميع اعتبار ينحصر الديمقراطية وخطأ

ور  م متة. 4»ا امل بية ال تلك من ع نا لألرستقراطية رسل كره فإن اوعليھ تلقا ال

                                                             
رراند، يف الرتبیة،  1   . 21، ص)م س(رسل 
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ة ج من من،صباه ا غ إ ية الغر الشعوب ا ف تنظر ال ستعالء ونظرة

اخرى  ة ج من املعمورة ب،شعوب ن ب ية وكرا وحروب صراع من ذلك عن نتج وما

شر العظ،ال ات اطور م شوء ذلك،وما ع دليل خ تتالءم. إال ال ا أ كما

العصرلكن«والعصر مع تتفق ال صارت ة،رستقراطية املغلو الشعوب تطيع ولن

والفضيلة كمة ا من أوتوا ما م ن عد ام   . 1»ا

بية: ثالثا لل رسل   تصور

ن الص من ا ف رجع ال ة الف تلك إ بية بال رسل تمام ا ذلك،عود ر ظ و

من« :قولھ ي عود أعقبت ال السنوات والنوخالل الولدان ولد ن ان،الص ف

و املراحل بية بال تمامي ا با دي،س ج بمعظم بية ال أختص ة ف ت ،2»ولب

املفكر الفيلسوف الوالد تمام ا و إنما فقط بوي ال املنظر تمام ا ا تمامھ ا س ول

ل ك سانية موم يحمل أو ،الذي ع الوالد موم بالك ذه،الدهفما ظل

وشماال يمينا تتقاذفھ ال ذلك،املؤسسات عن ع ددة«:وقد امل املؤسسات سيطر

يار ا،باال سطو أوج ون ت القابلة،عندما شء ال عقول غرس و التعليم آلة ع

م المتيازا اما اح ولة س حائر. 3»لالنطباع فقط فيلسوف موم ست ل رسل موم ف

إ أبنائھ ع عطفھ تجاوز الذي ب موم كذلك إنما الناشئة مستقبل ع

جمعاء سانية ع أمثا« عطفھ الدنيا باء من الكث صغار،ناك أوالد م ل

سنة ا بية ال م بي ل دون ئا،يجا س إ م ض عر من ينفرون م معظملك ت

القائمة ة بو ال د ود،املعا مج أي ا يحل ال باء ؤالء ا يتلقا ال ات والصعو

افت. 4»فردي خالل من بناء ية تر ض ع ال ل املشا رسل يطرح أن عد و

بية ال خالل من جدد أنصار ضم إ داف،يديولوجيات يحدد أن يحاول

ال ا إل دف ال فيقول والغايات تتوقف«:بية أن البد ألطفالنا ا شد ن ال بية فال

ي سا لق ل العليا مثلنا املجتمع،ع ألطفالنا ون ي أن نرجو الذي الدور وع

وا ك رب. إذا با املؤمن ا ستجد ال بية ال نفس ألوالده ت ي لن بالسلم ،فاملؤمن

                                                             
رراند، يف الرتبیة،  1   . 43، ص)م س(رسل 
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ون  ت لن للشيو ة بو ال ار ف الفردو بحقوق القائل نظرة ن،1»نفس ب رسل فرق و

ة أبو موم لھ الذي ي أبناء،املر لھ س ل الذي ذلك ن الصنف،و عند تقت حيث

ن ح اء الذ واستخدام العاطفة مخالفة مر استد ولو الطفل ع املحافظة ول

م غ من عاطفية أك ونون ي أطفال م ل س ل الذين إولذ،أن أفالطون يدعو لك

املجتمع و م رحمة ن املشو طفال ع ترك،القضاء روسو إليھ ب ذ ما مثل أو

الطبيعة من ليتعلم ة بحر ذلك،الطفل عن رسل ع ال« :وقد الوالدة أو فالوالد

العاطفة ومخالفة اء الذ استخدام مر استد ولو ش ع أن ترغب ا طفل ،تحب

نجد ملذلك ل أطفال ال الذين الناس ن ب ون ي ما أقوى العاطفة الذين،غلبة ن و

اللقطاء مال م أطفال إيداع إ روسو مثل مس،2»يميلون ا السنوات أن ع ؤكد و

الطفل حياة مية أ ا ل م،و بأطفال الوالدين تمام ا ادة ز إ يؤدي ما ألن،ذا

عظيم جانب ع الوالدين ميةآراء تجنب،من من م ألبنا م ي تر باء ن و

يال س ذلك إ أمكن ما دلية ا عملھ،املسائل ا بع ي ال ية املن ن يب طة«:ثم وا

الفرد نوع حيث من بية ال أغراض أوال أنظر أن ا عل الس أنوي ونوع،ال

أن إ بحق نتطلع أن ي اللذين اماملجتمع ا املادة من بية ال لنا ما تصوغ

اضر ا الوقت بية،3»املوجودة ال من ن نوع ن ب رسل م لق: و ا ية بية،تر وال

املعرفة   . لتحصيل

لق :أوال ا ية و تر السنوات خاصة العظ مية لھ الذي لق ا ذيب

العمر ي،من نفسا محلل إ رسل يتحول نا ولكن،واجتماو دي الفرو باملع س ل

الواق التحليل بھ،بمع وتجن عادات الطفل د بتعو تتم بية ال ذه بأن ن فيب

أخرى  وف،عادات ا بھ تجن الواجب ل،فمن اعة،وا ال ع بھ عت،وتدر و

للط د أر إذا ا ل الفرصة يأ أن وجب للطفل ة حيو حاجة م والتو يصبحاللعب أن فل

والعدل،سعيدا ام ح ع بھ تدر يجب أقرانھ،كما ع يط أن من ح،ومنعھ

كراشد سلطتھ ممارسة كعادة ا س الفكر،يك و الكالم الصدق عليمھ ووجب

م ح و م يح يال،ح س ذلك أمكن ما العقاب وتجنب املحبة ع بھ تدر وال،مع

محيط عن عاده إ مناعةيمكن سب ك و طلع و يندمج ح  . أقرانھ
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ة:ثانيا الفكر بية ا ال م أ ة الفكر الفضائل ع الطفل ب تدر طالع:يجب ،حب

د وا والص العقل الصعب،وانفتاح بالعمل القيام والرغبة  . والدقة

الفرد بناء م سا عادات ن و ت إ دف سياسية مؤسسة بية فال وعليھ

حياتھ حياة«إن،وتخدمھ ون ي ملا ايجابية فكرة وتتطلب بنائية ا ر جو بية ال

  . 1»جيدة

 
ً
عا العاملي: را والسالم بية   ال

مكننا     أبناءو ن ب السالم تحقق أن يمكن ال بية ال ما رسل مع ساءل ن أن

القائمة النظم ذه ظل ون ي ال ذلك أن إ رسل ب فيذ ا،املعمورة؟ م ة بو ال

غاية،والسياسية لتحقيق وسيلة الفرد إ تنظر الصا،ال املواطن إ ا فنظر

أ من رة م ا ل الدولة زة أج آلةتجعل ترسا ون لي الفرد النظرة،جل أن ن ح

ياتية ا ل املشا ة مواج ع قادر غ منھ تجعل الفرد إ ة دعو،التحرر إ" رسل"و

ر ا املواطن إعداد إ يدعو و ف معا ن النظرت يتم،تجاوز أن يمكن ال ذا أن إال

نا شرة املن الشرور ظل و سانية الصراعات ناكظل إ،و الدعوة ظل و

الضيقة،القومية ية الدي املغرضة،والنظرة أن،والدعاية أرادت إذا سانية ع وما

الشرور ذه ع وتق ا ود ج توحد أن إال سالم ش توجد،ع أن وتحاول

للسالم املحب العادل ر ا ود،سان ا وحدت إذا إال ون ي ال ذا   . و

لل يجة الشعوبون ن ب والتناحر ومة،صراع ح شاء إ من المناص أنھ رسل يرى

لھ،عاملية العالم ا تح تلك،ينطوي من أك بصالحيات تتمتع ومة ا ذه و

املتحدة مم ا تتمتع ال عرف،الصالحيات فلن ومة ا ذه غياب ظل و

السالم    . العالم

ع تق أن ا ل د أر إذا بية املختلفةفال والعقائد الشعوب ن ب ية وأن،الكرا

محددة واحدة سياسة ع شر ال وال،وتوحد ية كرا فيھ س ل واحدا خا تار تدرس أن

عاملية،كذب ية تر ون ت أن البد قولھ،فإنھ ذلك تج إذا«:و ولة س بية ال ان بإم

الناس مية،اختار وأ شري ال للعنصر وحدة شعور تج ت الدوأن جيل. التعاون فضمن

فقراء أنفسنا ا نجعل ال التعرفة حواجز ون ت والقوة،حيث تخفض أن يمكن

تزول أن يمكن باملوت أنفسنا دد ا ال ة أنوفنا،العسكر ا نقطع ال ية والكرا
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سنة ا باإلرادة ا بدال اس ان. يمكن م ل حاليا سائدة ال ة العنصر إن

املدارس حصيلة سية رئ ا،بصورة اي ع ي تأ أن جب روح،و بية ال سود وأن

عامة. 1»مختلفة يئة ل خاضعة ا ومؤسسا بية ال انت إذا إال يتم ال ذلك أن ن ب و

الشعوب،عاملية ن ب ة والعنصر ية الكرا بث من خالية حيادية برامج بوضع ،تقوم

والسالم املحبة إ واملتمثلةأي،تدعو العلمية اصة با تتم أن البد امج ال أن

التحليلية الفلسفة ات م من ة م ال موضوعية،املوضوعية بية ال انت وإذا

املعادالت بتلك ة شب العاملية إ أقرب ون ت ا فإ الذاتية عتبارات من خالية

اضية ذلك،الر ن ب عالقا«:وقد شاء إ رغبنا ونإذا ت أن وجب الدول ن ب حسنة ت

أن ا ف ض يف منتدبة عاملية يئة إ خ للتار عليم ل إخضاع خطواتنا أو إحدى

ان م ل يدرس الوط التح عن عيدا و حياديا مدرسيا كتابا أكد. 2»تحضر وكما

والعقيدة الدين عاملية ع يؤكد كذلك فإنھ بية ال عاملية ع الدينفإذا،رسل ان

ما سلطة منھ،يد مخالف موقف ا ل تدافع،أو ا لعقيد دة مؤ ون ست بية ال فإن

القوة وسائل من أعطيت ما ل ب ا ا،ع ل مخالفة عقيدة ل ضد وتتعصب ،وترفض

سا«:فيقول  فر ال ا كما ا علماني متطرفة الدولة ون ت تصبح،عندما

عص متطرفة الدولة سةمدارس الكن ا تدير ال املدارس مثل لتا. ا يجة الن

واحدة ن الت ر:ا ا البحث الولد،كبت يصدم الدنيا املسائل م أ من مسألة و

ر مت بصمت أو متصلبة ن. 3»عقيدة ومر ية تر ناك انت إذا إال لھ ذا يتم وال

ذلك لتحقيق ا،جادين الوسائل تصنع يتجنبوا أن جب أعداءو إ ن الناشئ تحول ل

م لغ أو م النظر،ملواطن ات وج وقبول التفك ع الشباب ع أن يجب كما

ن،واملختلفة مع ب مذ ع طفال إرغام يجب واحد،ال دين وال سياسة وإنما،وال

املعرفة ع القدرة م ل ون ت أن شرط ليختاروا م ل ة ر ا ك ت أن ذا،يجب و

الشعوبا ن ب ش والتعا التعاون روح ث ن أن ستطيع ل ع،لش طفال نمرن وأن

فيقول  تماما يرفضھ وال خر يقبل الذي الديمقراطي كم أن«:ا يجب الشيوعية إن

والسيد ي السوفيا السف قبل من املتعاقبة ن ثن أيام املذياع ستون"تناقش و

أ،"شرشل يجب املدارس صغاءوأوالد ع يرغموا ثالثة،ن النقاش ستمر أن عد و
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حرة انتخابات مدرسة ل تجري ر ن. أش ب ند ال تناقش الثالثاء أيام " غاندي"و

العام اكم ن،وا ب فيما املسيحية عاء ر ن"وأيام بري " ستال كن أساقفة س . 1»ورئ

أو  التفرقة إ دف ال واحد جانب من الدعاية ذه دفإن وإنما الف ا روح بث

املختلفة ار ف ن ب فيما الفرص افؤ وت املساواة إال،إ الناس يقبل أن يمكن ال حيث

وواقعيا عقليا ت تث ال ار ف واستخدام،تلك ر ا التفك الناس علم ل الش ذا و

ا الستمرار ضروري و الذي خر قبول سياسة ظل ان وال   . ياةالعقل

  : عقيب

ار   ف من خليطا يمثل يجده لرسل الدارس فإن يغلية،وعليھ خلفية صاحب و ف

املعارض والرأي الرأي إ ميلھ خالل و،من ف أنجلوسكسونية خلفية لھ أن كما

أخرى ارا أف ا م تج ست و زئية ا ا عناصر إ الفكرة يحلل الذي التجر الفيلسوف

بالوضوح التحليتتم ھ ملن طبقا ة ا،والبدا كث ر تظ اكية اش خلفية ولھ

البحث ا نا ب وال الشيوعية ار ف لبعض مدحھ خالل من لم،كتاباتھ أنھ كما

الية واللي رستقراطية بقايا من يتخلص أن الدولة،ستطع تب إ ا ف دعا وال

م ا اللي باألسلوب يالعاملية املحتمل«ر من أمل أفضل أن أن،يبدو و يتحقق أن

واحدة مجموعة ا-تقوم أمر ا أ ا-أحسب غ ع النصر اع إ،بان يؤدي الذي مر

خرى الدول تقوم نما ب رأسمالية كدولة ا رأس ع ا أمر تقف دولية منظمة قيام

ة وليتار ال دولية،بدور منظمة خلق أمكن م،وإذا ام وجور ا اد اضط بلغ فإنھ،ا

املنظم التقدم تحقيق إ العودة أخرى مرة املمكن من نا،2»سيصبح تك عد ذلك ولعل

ي مر باألسلوب املعاصرة العوملة بروز الثاقبة الفيلسوف يصعب،لنظرة أنھ إال

و  ا دبلوماسي مدح و ا أمر يمدح ذكرنا فيما و ف مھ نف أن حيان اعض أحقي

العالم وقد،قيادة ئة س بصفات ا صف و ا تقد ي ن الص زار ما عند أخر شطر و و

ن وود"ب ع«:ذلك" آالن يحرص دائما يكن لم صيا أنھ مھ ف إساءة من زاد ومما

ا وا ن املتناقضت ن الت ا ن ات ن ب بالفرق دائما،حتفاظ يقتصر لم أنھ كما

ع آرائھ كفيلسوفإبداء   . 3»تخصصھ
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ذاتھ ن و نھ ب نفسيا صراعا يواجھ رسل أن ال،كما متة امل بية ال تلك ن ب

صغره ا ا،شر يؤمن ال ة التحرر ار ف تلك ن أساس،و ع الدين يمجد و ف

الناس إصالح قيمة لھ شددة،أن امل تانية البيور تھ تر من ع نا ذا نظرتھومن،و

اغماتية مود،ال وا ود الر ب س ألنھ يرفضھ ثانية ة ج تلك،ومن إ عود ذا و

إليھ ا أو ال ة التحرر ار مل"ف استوارت ان. "جون أ سواء موقف ل وكذا

أخالقيا أو ا و تر أو ن،سياسيا ا ال ع دائما مؤسس قبولھ أو رفضھ أن و،إال ف

ب مذ صاحب س تلكل إال ار ف من يقبل ال منطقي فكر صاحب و بل متعصب

ان وال بالعقل ا ب ي أن ستطيع الصا،ال املواطن ية تر إ يدعو فعندما ووعليھ

واحد آن ر ا ال،الفرد وفكر عقل صاحب سان كإ سان باإل تمام إ يدعو فإنھ

ة ج من تھ حر تحديد ثانية،يجوز ة ج اومن ل ما لھ املجموعة كفرد بھ تمام

ا عل ما ا،وعليھ لقواني يخضع أن يجب نا   . و

بالفعل عد نجلوسكسونية ية الغر الفلسفة من النموذج ذا أساسية،إن ية ب

سانية ضارة ا يد بھ،ش قتدى و م يح أن مثل،شرط فيھ يوجد مجتمع وإن

يحم الذين الرجال ةؤالء شر ال م ة،لون ر وا السالم أجل من ناضلون و

العقلية سان قيمة عن دافعون ملجتمع،و السليمة ة بو ال سس خالل من

والتطور  بالتقدم عليھ وم النموذج. مح ذا من عت ي العر عاملنا حاول،ولعل و

ل الطو السبات من وض ضارة،ال ا اتجاه ق الطر لنفسھ شق ون،و ت ال وال

اضرة ا جيال مال إ   . ظل
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س ف    أ ا  ا

  نورة عابد
  ، جامعة سعيدةواإلنسانية كلية العلوم االجتماعية

*********************  
خ القبول           01/04/2018 :رسال تار خ شر                                   10/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

ا نمو ات مستو اختالف ع املعاصرة للمجتمعات سبة بال ساسية املسائل من ق ا مسألة عت

قتصادي و الثقا ، جتما ، ن. السيا والفاعل ن والسياسّي الفالسفة تمام با حظيت وقد

ي املد فلسف. املجتمع قّدمت حيث ابرماس، يورغن سنختار السياق، ةذا ملعا جديدة رؤى تھ

قوق  با املرتبطة والقانونية السياسية ل   .املشا

املفتاحية لمات ق: ال ا العمومي؛ الفضاء الديمقراطية؛   القانون؛

Abstract : 

The question of law is considered as a principal key for contemporary societies in its 

different growths in political field, social, cultural and economic. Therefore, it has received 

and still receives the attention of philosophers, politicians and civil society actors. In this 

context, we will choose Jürgen Habermas, his philosophy gives new views to treat the 

problem of politics and law  which are related with rights 
Keywords:  Law ;  Democracy ; Public space ; Right. 

  :مقدمة

شةإنَّ  معا حكم و أملانيا ا عرف ال من،ابرماسيورغنالتحوالت ستفيد س ا ل

والسيا الثقا نفتاح نفتاح،مناخ ذا ة تقو النقدية بفلسفتھ م سا . وس

ابرماس يصطدم املجتمع داخل التواصلية العالقات يخص ما الوصفيو بالتصور

الوصفي العقل تحقيق إطار إال التطور ذا م يف ال أقّر . الذي ونتأ وقد وغست

ل: "بقولھ ش حيث ار ا العالم سان لإل الفع النفوذ حول تدور املسألة إن

أنھ ح ، جتما للتطور سية الرئ وانب ا من واحدا شك دون املتواصل تطوره

أن للمرء وجوديمكن من لھ التطور ذا ل ان ملا سان انطالق لوال بأنھ يقول

والعق خال و سانية لإل السيا التقدم بالتقدم1 .مجاالت حتما مرتبط ذلك ل

                                                             
ة السیاسة، اجلزء اخلامس 1 رش، الطبعة الثالثة،  ،موسو راسات وال   .273، ص 1990املؤسسة العربیة 
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بمعارف،لذلك،املادي أساسھ يرتبط الطبيعة سان تأث أن الوا من فإنھ

ة الالعضو ر للظوا الفعلية ن القوان يخص فيما   . مختلفة

تفتح أن اليوم نظره الفلسفة إذ الوصفية، الفلسفة يرفض ابرماس أن غ

ة كث يم مفا صياغة وإعادة النقدي الفعل املطل. للعقل قيقة ا ارتباطفامتالك أو قة

ة خ أنفاسھ لفظ و يتال بدأ ن مع يار ب أو ن مع بفيلسوف نجد،الفلسفة ذا ول

أملانيا رت ظ ال الفلسفية التيارات نقد ن. محاوالتھ ب الفلسفة خ تار فحصھ و

فرضت1970-1920سنة فلسفية تيارات خمسة يمنة ت تم ة الف ذه أن َن ب

ة ملواج ا ديثةنفس ا انطية أملانيا. ال خارج وسرل.. ح مع الفينونولوجية مثل

ليت، ز بام مع ياة ا فلسفة ايدجر، سر،أو ل و شيلر ماكس مع فلسفية بولوجية ن

ش، ا لو ورش ا مثل و يجل و ماركس إ العودة إ تنحو نقدية اجتماعية وفلسفة

املنطقي الوضعية ثم ايمر، ورك و ن، ربنجام و و شتاين وفيج ارناب مع   .ة

املعاصر، املجتمع ابرماس ا د ير ال العقالنية رب(إن ا عد ما مجتمع

الثانية ا) العاملية لوحد ا بناء الفلسفة تد مطلقة عقالنية وال أداتية عقالنية ست . ل

نقدية، تواصلية، عقالنية شإبل املع والعالم والفعل للغة محايثة مل. جرائية ولم

ترك خالل من والتداولية مينوطيقية ال الفلسفة ا قدم ال ادات ج ابرماس

اليومية اللغة يم مفا ع والثانية ش املع العالم ل، التأو مثل يم مفا ع و

التواصلية العملية املتفاعلة الذوات ن ب والعالقة ن. املتداولة ب م التفا فعمليات

للعلمالذوا يمكن وال والغ ساع بالغ ثقافيا تراثا ض تف ش املع العالم ت

ا ا تزود أن ا وحد أن. والتقنية شأنھ من الفلسفة، بھ تقوم الذي التواص فالدور

الذوات ن ب م التفا وتحقيق تواص مجتمع بناء م قائم. سا تداخل ع اعتمادا

ا ناد اس من انطالقا ما كةبي مش ثقافية خلفيات إطار. إ تدخل لية التأو مة فامل

ع اعتمادا الذوات ن ب التواصل ألن سان ر تحر دف للفلسفة جديد نقدي م ف

ة عيق. ا ال يديولوجية ام و تبديد م سا أن ا شأ من املتبادلة ة وا

املجتمع داخل حقيقي تواص   . تحقيق

دعاوىسمح طرف من موجھ الذوات ن ب م تفا بخلق اليومية التواصلية املمارسة

ا عرف ال املتنوعة صومات ا ض لتعو الوحيد ل ا الواقع ل ش ال الصالحية
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الفلسفية املعرفة ا عرف الذوات،. و ن ب تواصل بدون موضوعية ة تجر ناك ست فل

بدو  الذوات ن ب تواصل ناك س ل أنھ موضوكما عالم ن و ت    1" .ن

تج ت والثانية والعنف خر نفي مقومات تقرر و ن حركت تطبعھ الزمن ذا ف

ية والغ ما،. التبادل خصوصية خر يت وتث ختالفات ام اح إ الدعوة ثم ومن

والتفاع الو أنماط ن ب اللقاء منع املشاركة ع واعية ال ال بأش نعمالن ب ال ل

ستوجب. القيم املستمر، ذر ا من عالية درجة باالختالف املطالبة ستد ما قدر و

خاصة ثقافية يقظة الثقا التنوع ة   2.معا

كيان تفكك فإن كذا فتح" وط"و عنھ تج ي قد ما لبلد ختالف ق ا باسم

املوت نزاعات وتفج الصراع ت.. باب قد الة ا لذه وتدم از لال معرضة بدو

ديد وال طر ا إ ك املش ش الع مقومات ض عر يتوقع كما دود يمكن. ا ثم ومن

ذلك ومع واملحنة، والفتنة صومة ا أسباب يولد أن ما، تنوع باسم ي ا و ال شنج لل

صائب تأكيد سانية محرك الثقا التنوع اعتبار ع   3.فالتأكيد

الف .1 ق العموميا   :ضاء

العمومي عّد  التواصلية،Espace Publicالفضاء للعقالنية املالزمة يم املفا من

ابرماس بھ تم ا الذي وم الفلسفيةاملف كتاباتھ الفلسفة. طيلة عن نتحدث فحينما

أن يمكن الذي التأث أي واملمارسة، ة النظر ثنائية إ ش ذا العمومي والفضاء

املعاصر املجتمع الفلسفة بھ ال. تقوم لتلك مخالفة أدوارا تلعب بأن مطالبة ا أل

ي اليونا املجتمع ا مقالھ. لع الفل"ففي دور" " سفةحدود عند ابرماس توقف

ن النموذج ذين أن ن و وأرسطو، أفالطون نموذ خالل من اليونان، الفلسفة

املمارسة تحديد النظري للعقل ة كب مية أ تصوره. عطيان أفالطون عند سواء

سعيدة ياة تصوره أرسطو عند أو الص،   4".ل

الفلسفة اتحدت الوسطى وتالقرون الال دمة أداة فأصبحت املسيحية، مع

ا استقاللي تفقد ا جعل ما. مما تصور وروسو انط مع خاصة ديثة ا العصور ثم

ميع ا لدن من للتب القابلة ن بالقوان اصة ا داة ط تر كملكة س. العقل ثم

                                                             
ٔفایة 1 ن    58ص ، 1998 ،2ط، لبنان ،دار الرشق ،احلداثةالتواصل و  ،نور ا
املنا املعارصمقال ،عبد السالم طویل 2 الق والقمي يف  ٔ ولیة . ، سؤال ا ار  .2011ماي  25/26/27ٔعامل الندوة العلمیة ا ا

  62. ص ،املغرب، البیضاء
  .63ص  ،نفسهاملرجع  3
رماس، املعرفة  4 رمجةبورغن ها ة،  شورات امجلل، : واملصل   .86ص. 2001حسن صقر، م
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تح املتمثل انطي ال املشروع تحقيق إ الفلسفي مشروعھ العقليجل قيق

خ    1".التار

اليوم الفلسفة مة م أن ابرماس ب يذ الفلسفة، ا عرف ال للتطورات وتبعا

ال  ا أ إذ العصور، تلك عن العموميتختلف الفضاء م سا وأن عالقةبد ون ،

ودوره ب ا س ل و ف الفضاء، ذا مشارك العمومي بالفضاء الفيلسوف

ي املد باملجتمع ل سبة بال ال ا و مثلما طلب ع يقوم معرفتھ. ال الذي

ن مع مجال بأسئلة مقيد و و أن. متخصصة دفھ املجتمع عضو ونھ وإنما

ا تطرح ال باملخاطر املتعلقة تلك وخاصة املجاالت مختلف ل للمشا حال يقدم

ديدة ا الفيلسوف. التكنولوجيا نموذج يمثل ابرماس الوظائفو بوصفھ"املتعدد

مثقف أنھ ذلك إ ضف مدرسا، وصفھ و جتماعية العلوم حقل عمل . فيلسوفا

املتبادلة ا ا وخ شطة ن ب املم املبدأ ذا يقبل أملانيا أحد ال أن. لكن لو كما

ل توضيحا ون ي أن ام ل وع ما، لسياسة ير ت مجرد ون ت أن الفلسفة فلسفةع

  . ما

الشمولية ادعاءات عن املعاصرة الفلسفة سية) يجل(وتتخ غي) انط(والتأس و

ة) ماركس(العالم أصبحت"و).. يدغر(والقدر ا لوحد قيقة ا إدراك ع القدرة

ا العمومي الفضاء ا املنوطة ام وامل ا م عرف و ا بذا كماواعية ديث،

اني بإم واعية طأةأصبحت ا ا   2".وقوع

املناقشة، أو وار ا أخالقيات عمھ ديمقراطي عمومي فضاء س تأس إطار و

سان حقوق عن الدفاع ذلك املوضوع. ستد ذا سان(ف املواضيع) حقوق من

ابرماس نظر فلسفي تدخل إ تحتاج أحداث. ال عرفت تدخالت11ولقد تم س

مخت نظر ات كتابھ.. لفةووج صدور عد ابرماس عرض التواص"وقد العقل وم " مف

السائدة العنف حالة تجاوز م سا أن ا ا بإم اره أف ت واعت ة، كث انتقادات إ

ممارسة. العالم من بد ال ذلك، لتجاوز للعنف ينة ر أصبحت اليوم حياتنا أن ما و

قن إ ناد باالس جنب إ جنبا ياة متبادلةا وآمال ثقافية وحقائق كة مش أما. اعات

وخيبة الكذب خالل من أو م تفا وسوء مشوه تواصل يجة ن شأ ت ف الصراعات

  .مل

                                                             
رماس محمد لشهب، 1 ر سیاسیة ط ،الفلسفة والسیاسة عند ها شورات دفا   .89ص، 2001 ،1م

2  Habermas J : vérité et justification, tr, Rainer Rochlitz, Gallimard, 2001, p248-249. 
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أن للفلسفة البد ذلك ولتجاوز للعنف، ساسية العوامل من و التواصل فتعطيل

ل التأو ع والقدرة ة اللغو التعددية خالل من تجاوزه كما. " تحاول فقي فالتواصل

دف ألن والصراع، العنف حالة لتجاوز الوحيدة الوسيلة و ابرماس سميھ

الذوات ن ب توافقات تحقيق شروط بناء إعادة و تقلص. الفلسفة أن ا شأ من ال

العنف العوائق. 1"دائرة ل من العمومي الفضاء ر تحر أيضا، الفلسفة مة وم

و  ام و و خرى يديولوجية املعارف ل ع ا تمتلك. انفتاح ا بأ دعاء عن والكف

كة مش أطراف عدة ا ف م سا جماعية مسألة أصبحت ة خ ذه ألن قيقة،   .ا

ك .2 املش ش الع ق ا   : مسألة

الذي اتي س أو ي دا للفعل جتماعية فعال من ن نوع ن ب ابرماس يم

صاحب ةدف مص أو غاية تحقيق إ أخرى. ھ غاية من يخلوا الذي التواص والفعل

ن املتجاور اص ن ب م التفا تحقيق ع. غ التأث إ دف ي دا الفعل فإن

خر إكراه. الطرف بدون أي ي، عقال ل ش مؤسس اتفاق ضوء ع ون ي ال م والتفا

ت كفعل الفشل مآلھ وإال إغراء، عدة. واصأو وجود ط ش التواص الفعل يتم ي ول

ش املع العالم أو الثقافة أو اللغة ع سم ي فيما اجتماعيا، ن مندمج ن طلق. فاعل و

فقد ، التواص الفعل يفشل بدونھ الذي جماع مصط تفاق فلسفة" ع قامت

واقصائھ جماع وم ملف بالتنكر ست.. ختالف ل قيقة عليھفا يتفق مما أك

للتحاور  مثالية ظروف   2".اص

جماع لفكرة ابرماس، لـ وجھ نقد م أ أن بھ. غ قام ليوطار" ما سوا الذي"فرا

جماع من ار بت و بداع ع أقدر و ختالف نوع. اعت سوى إال و ما خ ذا ف

الفكري  اب ر العلوم. من انت ولو ح قضية أي حول إجماع أي يوجد ال رأيھ و

مثال ياء الف قة س. ا من ناك نجد وليوطار، ابرماس ن ب القائم الف ل يجة ون

ال مختلفانإ غمان براد ناك ون ي حينما يقع ختالف أن بتوضيح ما بي وإن. توفيق

البعد إ ند س اليوم قيقة فا املطلقة، قيقة ل منطلق أي يرفض ابرماس ان

ة وماضو فردية نزعة أي عن عيدا العالم الت تأو  . ال

املس ع العقالنية بنقاش ابرماس يكتفي ال عنكما ا ل يبحث ولكنھ النظري، توى

العمومي الفضاء ا ة. تطبيقا خ ذه ا معت الديمقراطية سؤال يطرح حينما فمثال

                                                             
لسوف خرائطي، مرجع سابق محمد لشهب، 1 رماس ف   .89ص . بورغن ها
ازويل  2 رماس ، ٕانقاذ احلداثة موقع احلوار املمتدن. جمدي    www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89788. حول ها
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املجتمع داخل التواصل إلقرار أية. " وسيلة مر ذا ل ون ع ال ختالف فالسفة فإن

للت ا م تطرفا ك ح الدعوات ل ل املجال يفتحون إذ مية، باسمأ ا نفس عن عب

ختالف ق ل. ا قبل ط ش ال و الصميم، الديمقراطية بذلك ن ضار

ك املش ش والع التواصل شروط ع التوافق من ى أد بحد القبول ابرماس1".ء فـ

خال م التفا ع فقط يتم وال ميع، ا بإرادة ل
َ
ش التواص الفعل ولكن. عت

ماعاتأيضا وا فراد ن ب املصا سام اق كيفية حول ي العقال تفاق و شاور بال

والفرق حزاب وسطية ع تقوم ال ة شاور ال الديمقراطية يتمثل ما ذا و

ة ج من ملانية أو. ال العمومي الفضاء إطار النظامية ع رة ا املناقشة وع

ثانية ة ج من ي املد من. املجتمع عالية درجة باالختالف املطالبة ستد ما قدر و

خاصة ثقافية يقظة الثقا التنوع ة معا ستوجب املستمر ذر   .ا

انت ما م بالتنوع واملطالبة ختالف، ق ا باسم وط كيان أي تفكك إن

وعنف وصراعات نزاعات عنھ تج ي ما مقومات. مشروعي تتعرض الة ا ذه و

ديدالع وال طر ا إ ك املش ذر. ش ا إ تدعوا باالختالف املطالبة فإن نا ومن

خاصة ثقافية يقظة الثقا التنوع ة معا ستوجب ام. و اح إ دعوة ل و

ن ب واللقاء القيم ن ب ال التفاعل إ يؤدي خصوصية، خر يت وتث ختالفات

الو   .أنماط

نجد ما مقدار عو أيضا ع فإننا حتقار و الصراع إ يدعوا من مثال ا " أورو

ع الطا نزع يمكنھ ي سا وإ عادل ا مت تثاقف ونجد ام، ح و وار ا شد ت أصول

اطئة ا النمطية والصور املسبقة ام ح عن   2.سطوري

سانية .3 والكرامة ق ا   :مسألة

كرامة     عن ديث ا يمكن ل ي، بالسؤال سان كرامة موضوع يتحدد

ية؟ ني ا مرحلتھ ص ال ون ت بداية منذ سانية السؤال. إ عن باإلجابة أنھ ر ليظ

ا نطاق الفصل يمكن وال ا، ل حد ال ال راء و احات ق من مجموعة ر إن. تظ

تت إنما صية ال ثم ساسة ا ياة ةا قو ة باستمرار ة العضو ا بداي منذ لذا. طور

                                                             
رماس ومدرسة فركفورتیورغن .یف ، النظریة النقدیة التواصلیة مازن لط 1    . ها

  http://www.ahewar.org/m.asp?i=1539  09:52 - 9/  1/  2009 -  2521: العدد- احلوار املمتدنموقع 
جو، 2   لباحث محمد لشهب رماساالفلسفة والسیاسة عند ه: قراءة يف كتاب: موقع محمد الشهب محید 

 .http://lachhabphilo.blogspot.com/2013/04/blog-post_3.html  
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ا ل مطلقة بداية تحديد غية ن محاولت بمقابل ون ست ة ستمرار ع. فأطروحة طا

ة معيار نظر ة وج من حول. لزام متواطئ تحديد إ الوصول إذن، يمكننا أال

، املسي يقي امليتاف املع من انطلقنا سواء خالقية الفلسفةالوضعية من أو

سانية. الطبيعية ياة ا قيمة شك أحد ال أن ابرماس... بالرغم : يصرح

أن.... ن أبر أن يحلو كذا كرامة"و ي قضا أو أخال بمع سانية الكرامة

العالقات للتوازي ة  1.مساو

عالقة مضبوطة، ن قوان وفق تنظم خالقية ائنات ال جماعة فيماإن ائنات ال

تبادلية عالقة وفق والواجبات قوق ا جملة يان ت خالل من ا فالكرامة. بي لذا

م بي فيما اص عالقة مساو لتبادل اس ع ا إال ما إ. سانية نادا اس

ال الوعاء شري ال سد ا من تجعل ال الذاتية ل ش ، الغ مع التذاوتية العالقات

ال. للروح انطي ال التعب حسب رادةو الالمتعالية، ب ا صيغ السماء من رة ا

خالق عمق و وذلك عابرا انتصارا إال ست ل لذلك خالفا ستقاللية إن ذا. بل و

البداية منذ صا حوال من بحال و س ل يا، جي املتفرد ائن ُتب2.فال كذا

العملية ق طر عن ا عالق إطار أي خرى، الذوات تقنية نطاق سانية الذات

  .التواصلية

القانون ا يضم ال سانية ياة ا كرامة ن ب التمي إ مدعوون نحن نا ومن

خال  بنظر كبقايا م باعتبار وان قبل أو أمواتا يولدون الذين اص ل وقد. قل

مختلفة اال أش موات ام اح عن التعب ون. يأخذ ي حقوق ن ب فالفارق وعليھ،

جديد بتقدير ونا مر وثيقا ا تحديد. تأكيد ة صعو ناك ألن يزال، أال يجب فارق و ف

املوت عد و الوالدة قبل سانية ياة با العالقة الن ديث. عتبات ا ثم، ومن

ساني إ كرامة بعن ي ناء، است دون فراد افة ل ا تحقيق ضمن و القانون، ا يكفل ة

والدتھ قبل أو سان ميالد ظة منذ املفعول ة سار ون ت ذه. أن ستمر وأن

وفاتھ عد قوقية ا ذا. الضمانة و ام ح و الكرامة ستحق سانية ياة فا

تظ سانية فالكرامة انطي ال التعب ووسطبحسب ية عي حياة ال أش وسط ل

م سلوك   3.قواعد

                                                             
جو 1   44 43ص ص،املرجع السابق، محید 
رماس 2 سانیة  ،یورغن ها ل الطبیعة  سا لیربالیة –مستق ة ،ر جورج كتوره ،حنو  بة الرشق   46ص، 2006  ،01ط ، املك
  49ص. نفسهاملصدر   3
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يفتح الذي مر ن ن ا حماية ضرورة حق يح ت سانية الكرامة عن ديث ا إن

نفعية حياة سانية ياة ا اعتبار أمام اتجاه. الباب ا تصور ب ي ال فالعالقة

النفعية ياة ا من تتحدد سانية ياة من. ا بالرغم ونولكن ال سان صورة

انتھ من.. وم ا نقدم وأن قي، ميتافز عد املا الفكر ضمن سان تصور يمكن ال

ونية ال لألخالق الصالحية بادعاء ي سا النوع أخالقيات نظر ة غرار1.وج ع

ب سانية التقليدية يقية امليتاف العقائد تقدم ال ى، الك العاملية االديانات دور

ا ف لتندمج لية ال خالقية ا تجر نية ي تأ عد.. سباقات لم بأنھ القول يمكن لذا

سان ا إزاء ألننا أخالقيا، ة ساو م أو سلوكيا حرة ائنات ك أنفسنا م نف أن ان باإلم

منھ اء ذ أك وتات برو باستمرار مسبوق دوما نفسھ ق2.يرى طر عن سان قدم لقد

مختل تالمسوسائل باتت وال العلمية يالية ا وح ة سطور التوقعات من نوعا فة

التطورات بفعل مجسدا اليوم أصبح خيال ن ر باألمس ان فما ي، سا الواقع

ا. التكنولوجية أنواع باختالف وتات والرو الذكية الت أمام نفسھ سان ووجد

م دون لھ منافسا ل ش ة خ ذه ت   .نازعوأ

ونية لك العقول اء ذ حيال مال م بات سان بأن املعلوماتية ندسو م أقر لقد

مجال التقدم عمليات فإن وعليھ، الالمحدود بالكمال وتتمتع امج ال عد ال

فالتالعب ستخفاف و منھ التخلص حوال من حال بأي يمكن ال الوراثية التقنية

يدفع شري ال ينوم اصبا ن ب ة الالمتواز العالقات من جديد نمط خلق 3.إ

تكتب ونية لك الت برامج ناك أن املعلوماتية اء خ عرض خالل من ر يظ ما

شاف اك حيال فإنھ ذلك من بالرغم أنھ قولھ، يمكن وما والفعالية التطور بالغ نوعا

فإن بھ التالعب تم قد شري ال جينومھ بأن ستقرارسان من نوعا يخلق ذلك

ما حقيقة ف ز من باتجاه خ ذا ل عدائية ز ن. و ب جتماعية الفوارق يزعزع نا و

ومصطنع ك مف و وما طبي و ما   .ل

املة حماية نطالق ومنذ ن ن ا عطي أن ستطيع ال نحن أخرى، ة ج ومن

ياة بأن. ل املسموح غ من آخر جانب انتومن لو كما صية، ال قبل ياة ا نجعل

ة للمضار يخضع ئا تتعلق. ش ة رؤ بإعطاء ابرماس قام دس ا ذا ولتوضيح

                                                             
رشیة مرجع سابق یورغن  1 ل الطبیعة ال رماس مستق   52 51صص. ها
  53ص ،نفسهاملصدر  2
  . 55 54ص ص، نفسهاملصدر  3
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ألعضاء ي الورا از ا للتدخالت خال الضرر عدم ألن وذلك ن، ت ان باإلم

ا للقيام تتخذه الذي باملوقف يقاس إنما خالقية، ماعة ا ن نامن. محتمل

سالة ال ن ب حد إقامة ب سالي واست رالسلبية   1.التطو

حد غاية باعتباره خر عامل تجعل ، الغ مع التواصل فعل تحقيق الرغبة إن

أغراض. ذاتھ ر لتمر أداة أو وسيلة إما باعتباره استغاللھ عن تعد ت أيضا.. وأن ذا و

جميع تأخذ أخالقية ونية خلق من نتمكن تميح دون عتبار سانية . أفراد

ميع ل املساواة تؤمن خالقية القيم ونية أن ا. طاملا عل وأن تجديدا تظل أن فيمكن

الفردية م ومشروعا املجتمع حياة مواقف ترا ما أك ترا بھ. أن يقاس ما ذا

كينونتھ ون ي أن ع عيدا ذاتھ م ف إ خالق وم   .مف

ذا   لكن ة، ساو امل قوق ا ميع ل تؤمن ونية أخالق عن نتحدث ما الغالب إننا

خالق ذه تتجسد أن يمكن فال الفردية، م ا وتوج اص نرا أن منا يتطلب

الفردية خالق نرا لم ما ونية ذاتھ. ال ون ي أن املرء قدرة ان. إن بما الضرورة فمن

ب ص ال ون ي بھأن اص ا ال جسده ون. تھ ي أال ص ال ستطيع وح

ياة ل الطبي النمو متدرج كجسد بھ شعر أن ضرورة فعليھ جسده مع واحدا   . إال

تنطلق أرندت"لذا جديدة،" حنا حياة خ تار بداية فإنھ ان، أيا طفل والدة مع أنھ من

ا م بف سانية ياة ل البداية ذه ط تر الفاعلةف الذوات عند مھ2. لذات ق ا

فالذات القانونية، والقواعد الفعل ن ب التطابق أي لتعليماتھ، السلوك مطابقة

انطية ال النظرة ذه ، خار ا ع شر ف القانونية الذات أما ا لذا شرع خالقية

الزمان من القرن ونصف القرن يقارب ما ل طو لزمن جعل. سادت الذي ء ماال ا

الظروف ع ا ترك وعدم املعياري الصوري جانبھ خاصة النتقادات تتعرض عد،

جتماعية و تواص. الواقعية منظور من ق ا إ ينظر ابرماس جعل مر ذا

أخال أو عم عقل ان سواء عقلية امالءات عن ق ا لصالحية وضرورة. ورفضھ

ا مبدأ إ ق ا وم مف التواصDiscussionملناقشةإخضاع والفعل املتبادل م والتفا

l’agir communicationnelاج ا يات   . structures d’argumentationو

الذي ، في ماكس ة مقار من ابرماس استفاد بمعقولية" وقد لديھ ق ا يتم

أو  انطي ال باملع سواء العم العقل وعن خالق عن مستقلة باملعخاصة

                                                             
  57 56، صنفسهاملصدر  1
 73ص  ،نفسه املصدر 2
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وإنما1".رسطي خالق، و ق ا ن ب الصلة من قوتھ ستمد ال ق ل ي القانو ل فالش

جتما الواقع تمارس ن قوان ع شر ع ده. قدرتھ تر الذي ق ا وم مف إن

والنظام قو ا النظام والتداول شاور ال ع القائم ق ا و املعاصرة املجتمعات

شر نال واملواطن ن السياسي اء الشر جميع فيھ يتوافق اليوم. الذي لة واملش

التواصل وعن ش املع العالم عن ي والقضا قو ا از ا ذا. انفصال خضوع و

لھ غاية ال صور نظام مجرد إ العقل ذات تحول و ، اتي س العقل لسلطة از ا

باستخدام كراه و ضوع ا الدولةسوى از ج بمساعدة الرقابة از. القوة ا وكذا

لالقتصاد ف. الرأسما م، إل تتوجھ ممن عة نا غ ا وكأ ن القوان تبدوا ح

ومجردة ة   .صور

ا يبالون ال انط عند ن املواطن يجعل ما ا،. ذا ل وعائقا ة ر ل حدا فاإلكراه

ن املواطن ون من عة نا ن القوان ولكنفطاعة ، ة حر و م ألنفس ا شرعو الذين م

مستقلة معقولية من انطالقا القانون مشروعية تفس يرفض ق. "ابرماس ل يمكن ال

معقد ملجتمع الوظيفية املتطلبات بإرضاء يكتفي لشروط. أن ستجيب أن أيضا البد بل

املتبادل م الف عمليات ع اية ال يتم الذي جتما قبلندماج من املحققة

الصالحية ادعاءات قبول ع أي ، التواص الفعل بواسطة تفَعل   2."ذوات

و التواص العقل جديدة مشروعية عن البحث من البد أنھ ابرماس ضيف و

التخاطب معاي و املناقشة يئة.. أخالقيات انھ بإم ق ل تواصليا عدا يؤسس مما

بدا واس للتوافق املجالرضية إ سان وإعادة الصالحية بمطلب السلطة منطق ل

العامة قوق وا اصة ا قوق ا ن ب والتوفيق العام بالشأن تمام وإعادة . العمومي

الذاتية قوق با تمام يتم كيف أخرى، لة مش ابرماس يطرح نا اصة(و ) ا

الذ العمومي املجال مال إ دون ة ر ا ا رأس املدنيةوع قوق ا ع يؤكد ي

العامة؟ الغموض. والسياسية من نوع ا شو انط عند املسألة ذه ابرماس نظر

لنف ا شرع ال ن القوان سوى فيھ أطيع ال الذي ي الذا ق ا يالئم كيف و و

سانا إ سان(بصف وحقوق ة ر فيھ. ؟) ا ملزما ون أ الذي املوضو ق ا

املدنيةبالقوان املواطن(ن   .3)حقوق

                                                             
رماس من  1 في، یورغن ها ة ،احلداثة اىل املعقولیة التواصلیةمجی ح راسات الفلسف ریة  شورات اجلزا   ..266ص ،2016 ،م

2- Jürgen Habermas, droit et démocratie ,Ibid. p42. 
، فلسفة احلق، اكنط و  3 اح  ،الفلسفة املعارصةمحمد املصبا   .109ص، 2008 ،01ط، املغرب –مطبعة الن
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أو العامة املنفعة ع ر س و الدولة ا م ثق تن مدنية حالة إال ما القانونية، الة ا

ن نوع ع يحتوي الذي العام ق ا شرع ال القانونية الة فا العمومي الشأن

قوق  ا سيا. من حق و و املواطن وحق ي و حق و و سان يج. حق والقانون

بواسطة العمومية يالقوة مد وحق ي سا إ حق بصفتھ ي، و ال ق با اف ع

مواطنا بصفتھ الفردي. سيا ق ا حماية تكفل ق ا ابرماس. " وشرعية تقد ي كما

تندرجان ما و إ ما نظر تماسك وعدم قصور رجع و سواء، حد ع وروسو انط

ي الذا التحديد وم مف إ ق ا يرجعان بحيث ، الو تارة. فلسفة ون ي خ ذا و

الشعب وذات مرة سان ذات إ ن الت ا و الشعبية للسيادة أخرى وتارة للعقل

أخرى    1".مرة

إرادة إ وال انط، فعل كما خالق إ قوق ا يرد ال ابرماس ان فإن ، التا و

روسو فعل كما باملواطن. الشعب اصة ا الذاتية ستقاللية ألن عذلك تط ال ن

قيمة تمنح حقوق بناء د ير ابرماس فإن ثم، ومن والعامة السياسية ستقاللية

موجودين ن فاعل بوجود إال تواصلية ة حر توجد وال العام ق وا ي الذا ق ل متوازنة

عضا م عض تجاه إنجازي قابال. موقف ون ي موقفا م م واحد ل يتخذ أن تظر و

ومستع متبادلللنقد اف اع موضوع الصالحية وادعاءات ادعاءاتھ ير لت دا

ل من كة مش بصفة مقبولة ون ت ال عتبار، ن ع تؤخذ ال يرات والت

فعلية قوة ا ل ون ت وال املعنية   .طراف

كتفاء و العمومي الفضاء من اب ة حر إ الذاتية ستقاللية سمح كما

ابرماس. الحظةبامل شاط" يقول ال خارج موقعا نأخذ بأن الذاتية ات ر ا سمح

من يحررنا خاص فضاء تؤسس ا إ اللفظية، امات ل نرفض وأن التواص

املتبادلة ا وتنازال ا متطلبا مع التواصلية ة ر ا ا ض تف ال امات ذلك2".ل و

ست و الذاتية ستقاللية ن ب ون قي ا بتصور وثيق ارتباط العمومية قاللية

وض كحق ميع ل ة ساو م ذاتية ات   .حر

املناقشة مبدأ ابرماس يدرج ونية وأك حيادي مر ذا ون ي ي القانون. ول إذ

قوق با اف ع ن املواطن ل ل تخول قة بطر بل مجردة، بصورة وضعھ يمكن ال

                                                             
  .110، صنفسهاملرجع  1

2 Jürgen Habermas, droit et démocratie, Entre faits et normes,Trad. de l'allemand par Christian 
Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Gallimard, p137. 
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أرادوا إذا البعض م القانونلبعض وسائل و شرعية بصفة كة املش م حيا سي

قانونية،. الوض ذوات م بوصف ستقاللية إ يتوصلوا أن ن املواطن ؤالء ل يمكن وال

القانون  واض تصرفون و ا ف مون يتفا ال ظة ال القانون. إال يصبح ثم ومن

تم وحيدة لغة القانونية للذوات معطى مسبقة مبصفة استقاللي عن التعب م   . ك

ق ا إخضاع بضرورة قر و خالق، و ق ا ن ب انفصاال يضع ابرماس جعل ما ذا

املتبادل اف ع ع يقوم الذي املناقشة شرع. "ملبدأ أن املتعالية للذات يمكن فال

ا ا عل يمليھ ما منطلق ومن رة ا ا إراد محض من قوق ا سند و ن لعقلالقوان

ن ب واملحاجة املناقشة مبدأ إ واجب أنھ تقرر ما اخضاع بدون يكفيھ مر ، العم

  1".الذوات

النموذج واملتمثلة ة الصور القانونية املساواة ن ب التوفيق يحاول ابرماس ف

الديمقراطي النموذج الفعلية واملساواة ا حدا-اللي يضع أن أجل من ، جتما

ون فاصال  ي أن ب ي وما ائن و ما ن املشاركة. ب و ي املد س ا بتعبئة إال ون ي وال

ع مشروعية، عليھ وتضفى والقانون ق ا نظام يصاغ ح الواسعة، السياسية

واملناقشة املحاجة إ ام حول. حت يتمحور ابرماس حسب املعاصر عاملنا ق فا

الفعا من ثق ن و املواطن ندور املواطن ن ب واري ا شاط ال ومن التواصلية   .لية
واملراجع   :املصادر

 :املصادر -
رماس .1 سانیة  ،یورغن ها ل الطبیعة  سا لیربالیة –مستق ة، ط : ر. حنو  بة الرشق  .2006،  01جورج كتوره، املك
شورات و  ، املعرفةــــــــــــــــــــــــــ .2 رمجة حسن صقر، م ة،   .2001امجلل، املصل

3. Jürgen Habermas, vérité et justification, tr, Rainer Rochlitz, Gallimard, 2001 
 droit et démocratie, Entre faits et normes,Trad. de l'allemand par Christian ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Gallimard 

  :املراجع -
ٔفایة .1 ن    . 1998، 2، دار الرشق، لبنان، طوحلداثة التواصل، نور ا
ار البیضاء، املغرب،  .2 ولیة، ا ٔعامل الندوة العلمیة ا املنا املعارص،  الق والقمي يف  ٔ عبد السالم طویل، مقال ، سؤال ا

  . 2011ماي  25/26/27
شورات .3 رماس، م ر سیاسیة، ط محمد لشهب، الفلسفة والسیاسة عند ها  .2001،  1دفا

                                                             
، فلسفة احلق، اكنط والفلسفة املعارصة، مرجع سابق ،ص -1   .113محمد املصبا
  
  
  



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   
 

131 
 

رماس، ٕانقاذ احلداثة    .4 ازويل، حول ها . موقع احلوار املمتدن  -جمدي 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89788   

رماس ومدرسة فركفورت.مازن لطیف، النظریة النقدیة التواصلیة  .5 /  1/  2009 - 2521: العدد - احلوار املمتدنموقع . یورغن ها
9  - 09:52  http://www.ahewar.org/m.asp?i=1539  
جو، موقع محمد لشهب .6 لباحث محمد لشهب : قراءة يف كتاب: محید  الفلسفة والسیاسة عند هربماس 
.http://lachhabphilo.blogspot.com/2013/04/blog-post_3.html  
ة  .7 راسات الفلسف ریة  شورات اجلزا رماس من احلداثة اىل املعقولیة التواصلیة ،م في، یورغن ها   .2016مجی ح
، فلسفة احلق، اكنط والفلسفة املعارص  .8 اح محمد املصبا  .2008، 01املغرب، ط –ة، مطبعة الن
رش، الطبعة الثالثة،  .9 راسات وال ة السیاسة، اجلزء اخلامس، املؤسسة العربیة   .1990موسو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   
 

132 
 

ع سالمي املجلس س رئ ملعا السامية الرعاية    تحت

ران بو ية الطي قة للطر ية الدي معية ا   تنظم

ران و بجامعة القيمية عاد مخت مع العل سيق الت   2و

   :و 

ف  ل  ا ل وا ف  ا ا"ا   "اءات  أ ا
القعدة02 لية26يوم: املوافق/ ـ1438ذو   م2017جو

ران و س باد بن ميد ا عبد د م املحاضرات   قاعة

  
  
  
 

روحيا     خطابا التصوف وجدانيا-عت

قمجالھ وا مال وا اا باعتبار

متون لوا ش وقد ونية، سانية إ قيم

ما"خطاب اا ا" الفكر مر خ،ع لتار

ع للفالسفة سبة بال مال فا

مدى بھ ُيقاس حضاري معيار العموم

من ونقرأ ا، انحطاط أو الشعوب تقدم

يجل قال كما ا وروح ا تطور   .خاللھ

من ا محاك أو ا مجارا أحد ستطع لم ال القرآنية اللغة ية ب ا نالحظ خاصة، جمالية ة بتجر سالم تم

وا ر التصو خاللحيث من ا شف س كما والبالغة، كماالّسماعلرمز نفسھ الوقت وفن عبد القرآن فتالوة ،

النّ  حسًنا:" قال القرآن د يز سن ا الّصوت فإّن بأصواتكم، القرآن نوا   " .زّ

سالم ربجمالاعت املوجاللاملظ ع يجب ا، وسلو مقياسا مال ا أصبح حيث الّسواء، ع سلماملوقف

املطلق الل وا مال با لھ ود واملش املعبود الواحد بمقام يليق تمثال حياتھ   ....تمثلھ

  :املحاور  

الل .1 وا مال ا وم والتصوف. ( مف  )الفلسفة

سالم .2 مالية ا ة والغايات(التجر  ) املنطلقات

الصو .3 طاب ا ليل وا ميل ا الرومي،. ( ثنائية الدين جالل روردي، الس ي، عر ابن

القادر عبد  ....)م

مالية .4 ا والفنون واملمارسة(التصوف  )الذوق

الصوفية .5 مالية ا ة التجر عاد ش،(أ الّتعا وق،
ّ

ون الذ ال واملدينة، ئة الب سامح،
ّ
وال   ...)العفو
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ي إ ا ب " ا وا  ا ا ا

ذ ي    "ا

  لطروش احمد
  حممد بن امحد - 2طالب دكتوراه، جامعة وهران

********************* 
رسال خ شر                                   09/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                   01/05/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

خية، والتار الوطنية املرجعية ا تناسق ل
ّ
ش أسس مجموعة من املعاصر الدي طاب ا ل ش ي

ية الدي املؤسسة انت التعارفولطاملا ومبدأ وار ا أساس سالمي طاب .العالم ا يمثل

زائري  ا سان عند واملمارسة كم ا منظومة وقيمية أخالقية صورة دي املقام .امل ذا و

والتجديد داثة ا سؤال وعليھ ي، يما و العق والتطور التحول ال أش ل زائر ا شت عا

يمثل دي امل طاب نفسيةا   .مرجعية

املفتاحية لمات دي:ال امل طاب داثة؛التطور ؛التجديد؛ا الدي؛يمان؛ا   السؤال

Abstract : 

Contemporary religious discourse contains a set of foundations that consists the national 

and historical reference in its harmony. The religious establishment in the Islamic world has 

always been the basis of dialogue and the principle of acquaintance. The mosque discourse 

represents a moral and ethical image in the system of government and practice in Algerian 

man. In this regard, Algeria experienced all forms of mental and religious transformation and 

development. And the question of modernity and renewal in the Mosque discourse 

represent a psychological reference. 

Keywords: the Mosque Discourse ; Renewal ; Development ; Modernity ; Faith ; Religious 

question.  

  

  

  

                                                             
  لتحّوالت ٔبعاد القميیة  ر الفكریة والسیاسیةعضو مبخترب ا   2امعة وهران -جلزا
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  :مقدمة

الثوابت من مجموعة ع سالمي ي العر املجتمع املعاصر الدي طاب ا ض ي

عتقاد و العقيدة ية الدي ة الرؤ ملسارات بع املت أن ال وا نتماء، عوامل ل ش

عا لقولھ سالم، مولة ة و املا الصورة لھ ِلَك﴿: تتحقق
َ
َياِتذ

َ ْ
ِمَن َعلْيَك وُه

ُ
ْتل

َ
ن

ِكيِم﴾ َ ْ
ا ِر

ْ
ك ِ

ّ
ية"َوالذ عمران، آل   ".58سورة

وما ا استقالل منذ سالمية ية العر الدول تبعت ال والقراءات لألحداث بع املت إن

املجتمع قيم خالق، قيم بناء إلعادة تدعو إصالحية ات حر من ا ماعة(رافق قيم)ا ،

والغوصاملعرفة، ، السيا اكم وال املجاز وقوة م من ل ليذ خ، التار قيم

طاب ا   .تداولية

ل أ مدرسة تمثالت مع خيا تار سالمي ي العر العالم طاب ا تداولية ثقت ان

وطنية كجماعة نفكر سالمي خ للتار التصور ذا من جزء ونحن النص ل وأ - الرأي

زائر ا نا والرجوعنحاول-وطني والغرب الشرق واصطراع صراع تجاوز ستقالل منذ

س التأس ظة الوسطية-إ تلك-الدين مثل ة زائر ا الدولة تطور واكب وقد

حرا  املسارات
ً
 فكرا

ً
ثا  حث

ً
نا زائر ا ع ن ي الدي ر والتطو صالح ثقافة لبناء

يم واملفا للمنا عال ي انتقا   .كخطاب

تد نوتمثل زائر ا ن املسلم العلماء جمعية مثلتھ الذي عتقادي طاب ا اولية

جماعة يجمع وطنيا ثابتا معية ا خطاب ل
ّ
مث حيث الدعوة، وفنية ة ر جو

ً
حلقة

والسنة الكتاب ا قوام متجددة أيديولوجية س متجا ك منظور وفق موّحدة واحدة

سامح وال وار ا ا ر   .وجو

طاب ا ل منش أنماط تحت يرزح أنھ بحيث العالم ذا سان عد ُ الدي

والفصل كم ا مّنا تقت سالمية الرسالة دالالت أن أي سس، و ش الع

طيب ا الرجل حيث الكالم ومراجعة املخاطبة من العرب لغة طاب وا املواقف،

طبة ا حسن الفصيح   .و

مام ل
ّ
يمث ذا ع ناء مصارفو يتقن سالمي، ي العر الوطن ية الدي ة و ال

النص مقاصد وحامل بمع)الكتاب(الكالم يقتضيھ: ، ما وفق ليف والت الوضع

التحيّ  ذا ظل إالشرع، مام ممثلة زائر ا ية الفق املؤسسة س ن

و  ياة ا وممارسات ظروف غ إثر الدي طاب ا ئة ب أنھتجديد ع ا، ارتباطا
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سالمي للدين ماعاتية ا باملسؤولية والشعور الو غية الذات يحمل الذي طاب ا

فراد صوصية و   .وللوطن،

طاب .1 ا   :واقعية

حتواء سياسات أن مفاده مغالط م لف تؤسس طاب ا واقعية بناء الية إش إن

نية ذ من تأخذ ما تأخذ الرأي ع صر وا ز امھوا وأح مواقفھ ام-مام أح

ة-الشرع عصر مساجد ون ت اد ت زائر ا مساجد أن نجد خ للتار نرجع لو أنھ           إال

دي امل ا خطا   .ملمارسة

زائري ا اث ال عمق من زائر ا دي امل طاب ا ثق املعاش-ين جسد-الواقع و

ومثال الدي وار ا صورة نفسھ بالسّناج،: "يالوقت ُتَضرج حدادا عاشر

املحبة ب تل خشبة ار، ز شذا تنل ،
ً
ارا

ّ
عط طبة..." وعاشر وا الدرس ساق أقوال

من حيث روحية؛ رسالة تؤدي ا و بل م ا الو عن ّ ع ا و فقط س ل

معھ نختلف فمن واعتبار املخالف احتواء   .الواقعية

طابة ا ارتبطت ابنولذلك يرى حيث ن، خر والتأث املواقف غي و باللغة

أنھ ع ي العر اث ال طاب ا يتجسد ذا و مر و الشأن َب
ْ
ط

َ
ا أن منظور

طاب ا ن ب العالقة إيجاد وخصوصا ، جتما املجال إ اللغوي املجال من نتقال

عالق أنھ ع طاب ا م ُيف قد وعليھ اجتماعيةوالسلطة،   .ة

النص يتوّسط ونھ طاب ا طالق ة
ّ
وعل التواصل ر جو مام ل ش

فـ ع الوقا عالم ء؟" ومقصديتھ ال من بدال بإطالق ء أي وجود علة ومع1"ما ،

عھ وشرا هللا لكتاب ومفّسرا حافظا ونھ النص قراءة نماذج يمتلك مام أن   .ذا

أن نجد سبق ا"مما حل ع يقدرون ال سئلة سوى يطرحون ال شر وعليھ2"ال ؛

العميق وار ا ل
ّ
يتمث ونھ ن للمسلم اجتما تفاعل مركز ل

ّ
يمث دي امل طاب ا

وعليھ م، الف صعبة سئلة يجعل ما ذا م، وانتماءا فراد دور يكّرس إذ واملتعّدد،

م" ما ألنھ ا أجو عرف ال أسئلة حقيقيةثمة ة أجو   .3"ن

                                                             
رش والتوزیع، دط، دت، ص 1 ة وال لطبا يل دیب، دار الفرقد  رمجة عهد    .21تريي ٕایغلتون، معىن احلیاة، 
  .21املرجع نفسه، ص 2
  .22املرجع نفسه، ص 3
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الوجود عت أنھ حيث وجودية، ة و ك سالمية عة الشر توّجھ مام ل
ّ
يتمث

ما ذا و م وسلوكيا م رغب دون الناس ا يرا ال الفتوى أساس لألفراد جتما

السوداء ة العشر مالحظتھ   .يمكن

ا" يمكن ال مواقف ياة ا من بإطالق املمكنة املواقف ومنإن ا، بي فيما لتوفيق

خاتمة إ يصل أن ا لصراع قط يمكن ال املرجعية1"نا يب الدي التصّور أن أي ؛

ا يؤد ال والرسالة مام وسطية ممارسات بفعل ية الدي املرجعية ضوء ع الوطنية

العام   .السياق

ورة الس لفعل نظرا خيا تار سا تأس الوطنية املرجعية ل
ّ
الذيتمث الفكري اث ال

قبول ات مستو إ الوطنية بالوحدة الوصول مام يحاول حيث زائر، ا بھ زخرت

الفتاوى أغلب واملصل جتما البعد أن باعتبار التعّصب وعدم سر وال ختالف

ية الفق صول ما باعتبار والعرف، املرسلة املصا اعتبارات يرا ات،   .والتوّج

الوجوديين القلق ي معا عن مام الوجودي(افح ي)الظمأ املال ب املذ من انطالقا ،

سالم، لتعاليم مناقضا ون ي ال والذي للعرف، قبولھ بفعل زائر ا شر ان الذي

كمحاوالت املقاصدية عاد ع ه ترك إ إذ"باإلضافة الطارئ، ي سا الوجود

و  يفرغ حتمال مضمونھذا من العق   2".جودنا

ن املسلم العلماء جمعية مع والتطور التبلور زائري ا للشعب املرج التصور بدأ

و و الوطنية ة و ال مقّوم م أ ع حافظت ا أ حيث ديث، ا العصر ن زائر ا

يدي الش طافر بن ادي ال عبد عتقد كما ية، العر   .اللغة

دي امل طاب ا طابيحمل ا ية ب البحث ا أساس إصالحية مالمح زائر ا

أفراد ّ ع و م أغراض عن قوم ل ا ّ ع ال اللغة ية ب البحث أي ّ الن ي اللسا

إليھ تصبو ما ذا و النص إدراك أو النص حالة عن املتناسق طاب ا ثنايا املجتمع

م بناء إ الوصول دف الوصفية تمّساللسانيات إسالمية عاد أ ذات إجرائية يم فا

ي" سا   ".الوجود

منا"...  ياة ا مع سؤال تأثرا أقل انوا ديث، ا قبل ما العصر عامة الناس إن

د ا عقائدثينحن ألن وحسب ذا يكن ولم أنون، من مستوى ى أد انت ية الدي م

ا جتماعية م ممارس ألن إنما البحث، ا معيطال لعل باملثل، الية إش أقل نت
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وما تقل، أو د تز بدرجة أجدادك فعلھ ما فعل ع الظروف ذه يتوقف ياة ا

القدم املفرقة جتماعية عراف منك تظره مام1..."ت يحاول السياق ذا و ؛

عيدا ناقدة ة برؤ ية الفق الساحة تمام ا شغل ال القضايا ع زرعشتغال عن

الناس نفوس والتفرقة الشّك   .بذور

ذا وتحميل ا ف شكيك ال البعض يحاول ال دي امل طاب ا رسالة سمو

والتجديد لإلصالح ن كعناو ة مشبو مغرضة داف وأ يديولوجيات عض طاب ا

مع دون تبقى الناس عض"... حياة عند ة مشبو مفردة غدو مع لمة إن بل

مقام يقوم أو يمثل أن يمكن ما ئا ش أن ض تف ا أ ذلك ن، داثي ا عد ما ن املفكر

آخر   .2"ء

د امل بدور الو مثل املؤشرات عض خالل من املجتمع م ا الو قياس إّن

خالقية صوصية ا م ف ض املف اص مقّدمة مام تجعل وتحّدياتھ

والثقافية الوطنيةوالفنية املرجعية يتوّسط من و ألنھ الوطنية، ة و ال عناصر لتحديد

حيث والوطنية، ية الدي ا عاد ون"بأ ن لكن شك، بال لكننا أحرارا، ون ن أن يمكن إننا

الذات فككنا ألننا أنفسنا، ن ّوِ ن أن   .3"أحرارا

ع إذ نفسھ الوقت ومساقا سياقا زائر ا دي امل الطرح عنعّد بجرأة ّ

م سا ما أرض، ل املسلمون ا ل يتعّرض ال واملواقف البالد ا عرف ال حداث

الوطنية، إلثبات الدرجة حيث من تتفاوت سب والفق املذ الصراع انفتاح

عا و سبحانھ يقول إسالمية، ية عر ذاتا ة زائر ا الذات عّد ْم ﴿: وعليھ ُ َ
ل َبَدا اَبْل مَّ

اِذُبوَن﴾
َ َ
ل ْم ُ َّ َوِإ َعْنُھ وا ُ ُ ا

َ
ِمل َعاُدوا

َ
ل وا ُردُّ ْو

َ
َول ْبُل

َ
ق ِمْن ُفوَن

ْ
ُيخ اُنوا

َ4.  

بالذات" وار-مام-نقصد ا فتح خالل من وي تر ع كما اتية و ال صوصية فا

ة عر و الغلو مواطن كشف تقت كإجابات ّتزان و كمة ا مبادئ ودرس ادئ ال

كماام ال ة السماو ع للشرا تجسيدا سامح ال ثقافة باستخالص يديولوجية، تدادات

بدال"...مدركة، دورا لتلعب سية وا والدين الثقافة ع الضغط ازدياد فمع

املع ترك ازدياد و الدور، ذلك لعب ع ا مقدر تناقضت املتالشية، العامة للقيمة
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ذل ازداد الرمزي ياةاملجال ا ميادين أخذت يجة الن و قيقة، ا عن انحرافا املجال ك

مرضية أغراض عن تكشف جميعا الثالثة ة   .1"الرمز

نظرا زائر ا ن مالكي املن حيث من ئمة أغلب أن نجد ستطالع خالل من

سالمي للدين والوسطية يحة ال يم باملفا زائري ا الشعب وارتباط   .لقبول

ية - الدي ة   :التجر

نف مرج كتصّور طاب ا بمستوى ن، زائر ا ن املسلم العلماء جمعية تم

ستعمار ملقاومة والوط صال و الثوري طاب ا بدالالت يرتبط وعاطفي

الشعور داخلنا شط ي ح قرآنية بلغة وتارة شعبية بلغة تارة ، الثقا ستالب و

فـــ نتماء لوجودنات" و الضيقة دود ا من تحررنا سانية فوق قدرة داخلنا شط

بلدتنا أبناء مع عالقتنا من غ و جديدا روحا فينا وتنفخ اصة، ا الفردية   .2"وحياتنا

وعليھ مة، توحيد ذلك من دف ال من: "حيث الفاعل يتوخاه الذي ء ال و دف ال

أ إليھ، يصل أن يأمل أو طلبھ و سواءفعلھ بفعلھ الفاعل إليھ يصل ما ف يجة الن ما

يجة الن ع دف ال انطباق سوى س ل الفعل والنجاح ا، يطل لم أو ا   .3"طل

الشعب أن نفسھ الوقت ن و ّ ع و ير كحوار مام ي معا معية ا مارست

والفتنة ستالب، خطابات ة مواج وموّحد، واحد ّ متم زائري ماا ذا و ارجية ا

والوطنية واملرجعية الثوابت ع سلبيا أثرا ك   .ي

من الدي طاب ا تجديد ية الدي الشؤون وزارة ممثلة ة زائر ا الدولة حاولت

ن خر ار أف لدرء ا م محاولة وظيفية ات مستو م يل و ئمة يل تأ خالل

شكال طاب ا أداء م ف يل التأ حيثفمع العقيدية"ومضمونا، صائص ا إن

إجماال تتدخل ة التجر لصاحب رادية و اف(والعاطفية ال الزم كشرط صياغة) ولو

ا ووقوع ية الدي ة يتدارس4"التجر خطاب زائر، ا سالمي طاب ا أن بمع ؛

ا، ضو حقيقيا إصالحا الناس واقع إصالح أجل من القرآنية القولمطابق"اللغة ة

خال(لالعتقاد للواقع)الصدق عتقاد ومطابقة ء املنطقي(، آخر) الصدق ء

م، ملعتقد ية الدي التجارب مّدع أقوال مطابقة ن حد إ أحرزناه ما غاية تماما،

                                                             
  .39تريي ٕایغلتون، معىن احلیاة، ص 1
رمجة 2 ن،  ت يف فلسفة ا ان، العقالنیة واملعنویة مقار در جنف، دار التنور، لبنان، مركز عبد اجلبار الرفاع: مصطفى ملك ي وح

ن، بغداد، ط   .462، ص2013، 2دراسات فلسفة ا
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للواقع م معتقدا بمطابقة الوثوق لنا أين باستمرار1"فمن بّدل و ّ يتغ الواقع أن أين ،

نوفمباخ أول مبادئ نجد وعليھ ، الوط زائر ا اث ال معاٍن تالف إسالميةذات

عا لقولھ مصداقا بامتياز، ِذيَن﴿: سمحاء
َّ
ِلل ْم

ُ
ك َرَّ ُقوا اتَّ َمُنوا

َ
آ ِذيَن

َّ
ال ِعَباِد َيا ْل

ُ
ق

َما ِإنَّ
ٌ
َواِسَعة ِھ

َّ
الل ْرُض

َ
َوأ

ٌ
َحَسَنة ْنَيا الدُّ ِذِه َ

ِ ْحَسُنوا
َ
ِأ

ْ غَ ِ ْم ُ ْجَر
َ
أ اِبُروَن الصَّ

َّ
ُيَو

  .2ِحَساٍب﴾

أصبح حيث ي، ا و ال املع أّزمت ثنائيات ضمن زائر ا دي امل طاب ا يرزح

وعليھ بالتناقضات متختا املتداول دي امل طاب دية"ا امل طابات ا ي عا

و ن ألفاظھ: غرت تمتلك ال نص قدمت ا إضافةأ يم املفا وضوحا وصياغاتھ

ن املتفق أولئك إجماع حرق إ سوى تؤدي لن ا، دالال لتوضيح محاولة أية ،3"إ

كخطاب اللغة انزمات مي تبحث أصولية قضايا يمان قضايا مناقشة مكننا و

أنھ حيث ختالفية عاد ذات جتماعية القضايا يحمل نحاول "متناسق ن أنح

النظر ات وج ختالف مواطن عن بالكشف إال نقوم لن فإننا وم مف   .4"نحدد

ي - العقال   :التدين

يتمسك وضرورة دي امل طاب ا أساسا عت ال السمات من مجموعة حمل و

الشرع مقاصد إدراك غية مام السمات. ا ذه   :و

ياة: 1السمة ا   فلسفة

أن إ شارة فـــتجدر ا ال
ّ
وتمث النصوص م ف و ي، العقال التدّين املتدين" مع

افة ل ومستوعبة حياتھ جوانب ل ل شاملة، حياة بفلسفة الدين يطالب ي العقال

ا املواقف5"ثنايا مبديا ة بحر املعاش الواقع إ مام تقّدم و ذا من والقصد ،

ا اتجا وموضع   .الشرعية

الثانية ارطلب: السمة واحت ادعاء دون من قيقة   ا

امش ال خطابات خاصة و الوض ع الطا ذات يديولوجية طابات ا مام يواجھ

الرسمية( غ طابات فـــ) ا وعليھ الشرعية؛ ون" باألدلة عت ال عقالنية ديانة املتدينون

                                                             
ن، ص 1 ت يف فلسفة ا ان، العقالنیة واملعنویة مقار   .469مصطفى ملك
ٓیة  2   .10سورة الزمر، ا
ان، العقالنیة واملعنویة مقار 3 ن، صمصطفى ملك   .347ت يف فلسفة ا
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قيقة ا طالب م أ بمع م تدّي مون يف وإنما قيقة، ا اب أ م مام1"أنفس و ،

مجّسدا معة، ا خطبة خالل من أولية، انطباعات ك املش الو تنمية م ِ س
ُ

سالمي طاب ا توظيف عليھ ُيصط ما و و التالية،   :العناصر

ا - إل للوصول سلوكية حركة  .انطلقوا

الغاية - إ الوصول يفيد ال والطلب  .الشروع

و  - ناء ست يمثل يحةمن بصورة الضوابط يرا  .الذي

واستقطاب بالوطنية الو إ الناس باه ان شّد مام مة م أن جملة ذا ومفاد

ماعاتية ا للروح خدمة ية الدي م تماما مة(ا  ).وحدة

الثالثة النقدية: السمة  :املمارسة

ع عة الشر مصادر خالل من والتدب النظر زوايا مام ط
ّ
فقھسل قضايا م أ

و ع، ا"الوقا باعتبار لھ تمنح ال والتعاليم القضايا مجموعة والتدبر النظر و النقد

ذه ا ف ترتفع أعمق مرحلة ثمة أن علمت ا، ر ظا عارضا ا بي وجدت فإذا دينا

ومعينا2"التعارضات للمكبوتات، متنّفسا فضاء د امل مام يجعل ذا ع ناء و ،

 
ً
حاولمسؤوال س، باد ابن ميد ا عبد الشيخ نجد املقام ذا و ياة، ا تفاؤالت عن

وال سالمي، للدين بصلة تمّت ال االت إش تحمل ال الرسمية غ خطابات ودفع درء

ن زائر ا وعادات اث ل بصلة   .تمّت

م عن مام ممثلة زائر ا ية الفق املؤسسة تدافع الصدد، ذا بادئو

نوفم(الوطنية، أول الطرح) مبادئ امشية و والتطّرف العنف ونابذة موّحدة   .لمة

تمثل العمليات ذه أن حيث عمليات، ثالث بفضل الدين عقلنة ذلك من والغاية

التالية الغايات تحقيق أجل من معا والوطنية الروح   :حوار

ة - ر الظا التعارضات  .إزالة

النصو  - ن ب ةاملالئمة شر ال واملعطيات املقدسة ية الدي قيقة(ص ا رشد ابن

 ).املضاعفة

زمنة - ل املعرفية والتطورات ناسق ت أن بد ال ية الدي النصوص  .إن

سن ا الرمز سلوكيات ا متمّس ونھ الشعب لعامة ال
ّ
وممث قائدا مام عت حيث

الثق شطة ومختلف معة ا من ذلك
ً
سالممستعمال بمبادئ صلة ا ل ال  .افية
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عة الرا الكون : السمة   أخالقية

ِزمة،
ْ
ُمل والفو الالأمن حاالت عن بالوطن النأي إ ة الدعو مام امات إس عّد

روج ا خطابات مقابل شود امل والسالم الوحدة ات مقار أحد مام يبقى لذلك

سق ال نفس وع ، ا الرادي وما"والشطط مح ون ال يرى الذي و ي العقال املتدين

العالم باألمن الشعور و فالدين الدقة منت أخالقية   .1"بنظم

امسة ا النفس: السمة الدي(ضبط   )السلوك

عليھ الواجب فمن ن، املسلم إمامة مام ام م من أن شرعا بھ م
ّ
املسل ان وإذا

خية التار حداث تطورات دعوتھمواكبة دالالت عن تبة امل والنتائج بالعواقب ووعيھ

و والعاجلة، املؤقتة وات لل سالم س عدم يجب الة ا ذه و وأصوليا، ا فق

متاعب دون من إيجابية غاية إ الوصول املستحيل من أنھ إدراك نفسھ يقول.الوقت ،

م الكر كتابھ عا و سبحانھ ُھ﴿: هللا
َّ
الل َد ِ

َ
ِمش

ْ
ِعل

ْ
ال وا

ُ
ول

ُ
َوأ

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
َوامل َو ُ َّ

ِإال َھ
َ
ِإل

َ
ال ُھ نَّ

َ
أ

ِكيُم﴾ َ ْ
ا ُز َعِز

ْ
ال َو ُ َّ

ِإال َھ
َ
ِإل

َ
ال ِقْسِط

ْ
ِبال اِئًما

َ
  .2ق

السادسة الذات: السمة   سيادة

والثوابت اث بال عالقة ا ل س ل عدوانية ية دي تيارات املجتمع أوساط شغلت

س ل
ّ
تمث ا و يدالوطنية ما و و روحيا فارغة ة، املاضو غارقة ة ر ظا لوكيات

الذات" تبعية" سيادة وا وأ الصراع قلب غمسوا ا مّمن ئمة لبعض مجاوزة

ا التمكن"دف أجل من والسلبية التمرس أجل من يجابية التبعية من ،3"التخلص

الصراع ذلك طرفا أصبح م عض إن   .بل

السا اطمئنان: عةالسمة بال نة   الطمأن

نيومن اردينال ال يمان،: "يقول طمئنان، عدم مع نة الطمأن ا ف تجتمع ئان ش

ب وا الرس. 4"الدين طاب ا أن و السمة ذه الناس. واملالحظ جمع من بدال

خطاب ة ن ادة ز ع عمل بل ا، وتوحيد الّصفوف ورّص والتقوى ق ا لمة ع

االتح مؤد أي الالوطنية، ار ف حامي د امل وأض   .امل

الثامنة سانية: السمة عة   ال
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ى ك محطات انقضاء عد و زائر، ا حداث مع تكيفھ سالمي طاب ا واصل و

املسامحة صيغة إ املؤسسة توّصلت ا، أيام أحدث ستقالل زائر ا ا ف عاشت

بحق ت حيثنوان للدين، عقليا انتصارا نجاز ذا عّد و ن، زائر ا ن املواطن دماء

سانية"أن إ اعتبارات ملحض جلدتھ أبناء خدمة صاحبھ ع يحتم ي العقال التدين

ب ي سانا إ نواجھ حينما أوال نية ذ معيقات ثالثة ع املرء تصر ي حينما وذلك

إ مضافا علينا ثانيا ، املا بدسيان ال ثالثا أما فراد، ر ظوا تجاوز املا تجاوز

صالحية املؤسسة نظر اطئة ا معتقداتنا من أنفسنا عتق أن   .1"أيضا

التاسعة الذات: السمة   مصارحة

للذات الواقعية   )املحايدة(النظرة

كما .1 ذاتھ تقبل و اضر، ا ا وق لنفسھ ينظر  .أن

املا .2 مع وار  .ا

فعالأال  .3 عليھ مما أقل أو أشد ومناقبھ حسناتھ  .يرى

طاب ا وتجديد الدعوة من بناء إعادة نفسھ مام وجد السمة ذه ع بناء

سنة ا واملوعظة كمة ا منطق غليبھ و ورشيدا معقلنا ا من ع الوقا فقھ نا ّ  .مب

العاشرة ن: السمة خر فوات يعاب   اس

ال املؤسسة رسمت خلقد التار من انطالقا طاب ل و البدايات ة زائر ا ية فق

الذي الوسط التدّين ا ت ي ة حضار ة و تر قة بطر للمجتمع الثقا خ والتار سالمي

الو من بھ بأس ال قدر   .يرافقھ

سان إ نظرنا ما إذا علينا شر، ال ل ضعف نقاط م تف يحاول ي العقال واملتدين

ننظر  املجتمعأن ا عرف ال خية التار ة التجر متواصلة وفاعلية كضرورة إليھ

فـــ ي، وصفحھ"املال شفقتھ سع فت أيضا، نفسھ وعن ن خر عن عفو ي العقال املتدين

ميع ن2"ل املؤد ذلك   .بما

عشرال ادي ا بالنفس: سمة   الثقة

جتما واملوقف اللغة ن ب الفصل عةعّد متا بضرورة
ً
مطالبة اللسانيات سياق

ي سا شاط ال و الطبيعية اللغة ر جو إن إذ التخاطب، سانية شطة

فاإلمام وعليھ مزدوج، اتصال خر لدى ،
ً
ومقبوال وما مف ون ونھ"لي اجع ي ال

                                                             
  .225املرجع نفسه، ص 1
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املجتمع، ل ا ف خالفھ لو ح ومبادئھ ياتھ متب عن املتعقل مااملتدين ع يقبض إنھ

بھ سياق1"يؤمن وفق سالمية عة الشر مقاصد وتفس شرح ملزم أنھ أي ،

الواقع ملقتضيات يحا ال تأو غدو ي طاب ا بتحليل يّتصل ما ونقل   .النصوص،

رمز ل ملة) مدلول (ف ا ات) السياق(داخل التغي أن أي عده وما قبلھ بما يرتبط

ا ية الب ع قضاياالطارئة عن ّ ع ح منطقيا ا تفس ا تفس إ مام تدفع رة لظا

املجتمع(املجتمع يجب)تطور حيث أيضا،"، و ناه يت ح الصالح املجتمع يبلغ أن

ن ت أساس ن اليت إش داخلھ يضمر ذا ف املجتمع صالح من صالحھ سب ك   :و

أفراده: منطقية .1 سوى س ل  .فاملجتمع

يتحققاملجتمع: واقعية .2 لن  .املثا

فيھ .3 وث امل علينا أن و للواقع ن امل  .2"التصور

م
ّ
واملسل ية س الت التأو باعتبار محّددة فراد ن ب عالقة النصوص ن ب فالعالقة

للتحديد قابل غ اللغوي ستعمال ر مظا من را مظ
ّ
إال س ل النص أن  .بھ

عشر الثانية ية: السمة الوث   تحا

كيفيةالوصف إدراك ة الفكر صائص وا اللغوي كيب ال ن ب والعالقة العم

من ذا م وخطابا م حدي صلب الشطط إ يؤدي الشرعية لألدلة الناس استخدام

حاديث و طابات ا لتلك م ل تأو كيفية أخرى ة ج ومن ة، النصوص–ج ل تأو

م وعواطف م اعتقادا   .-حسب

أن فيھ جرم ال اختالفالذي تدرس ال وار ا لسانيات إنما التداولية اللسانيات

ذلك ومن زائري ا اث ال واختالف ب املذا حسب طابات إباضية(ا أو)مالكية، ،

لغة صطالحية ات التعب وعليھ مام، لدى التبليغ وسائل ختالف إ أدى

م سوسيوثقافية، قراءة عد الدي طاب عاا لقولھ ا﴿: صداقا
َ
ِإذ َمُنوا

َ
آ ِذيَن

َّ
ال ا َ ُّ أَ َيا

ِع
َ
َيْرف ُزوا

ُ
ش

ْ
ا

َ
ف ُزوا

ُ
ش

ْ
ا ِقيَل ا

َ
َوِإذ ْم

ُ
ك

َ
ل ُھ

َّ
الل ِ

َ َيْف وا ُ َ ْ
اف

َ
ف َجاِلِس

َ ْ
امل ِ وا ُ َّ َف

َ
ت ْم

ُ
ك

َ
ل ِقيَل

َدَرَجاٍت  َم
ْ
ِعل

ْ
ال وُتوا

ُ
أ ِذيَن

َّ
َوال ْم

ُ
ِمْنك آَمُنوا ِذيَن

َّ
ال ُھ

َّ
﴾الل ٌ ِب

َ
خ وَن

ُ
ْعَمل

َ
ِبَما ُھ

َّ
  .3َوالل

حاالت أدركت ا، خ تار ع الدي طاب ا اختالفات من زائر ا عرفتھ ملا نظرا

لفيات ا مع ا ف فتصادمت ديدة ا ة اللغو نماط و ات، والتعب طرأت ال

                                                             
  .227املرجع نفسه، ص 1
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النقدي طاب ا اشتغال آليات ية الفق املؤسسة رصدت وعليھ يديولوجية،

املجتم عمق من وحديثھ قديمھ ، ةوالبال ضار وا املرجعية والثوابت زائري، ا ع

اندماج و املعارضات، رة بظا الو غية ية س ال مور إلطالق تحاشيا الوطن ذا ل

عيدا ة زائر ا سالمية ية العر الفنية الذاكرة صنع ديث ا بآفاق القديم آفاق

ي الذا م التقو الزمن يحكم اعتبار أن  .عن

مسؤولية اتتجّسد إل ند س ال يم املفا تداولية من ابتداء الدي طاب ا

ال وا أمور"املرجعية، عداه ما ل أن ونصدق املطلق، سوى مطلقا نتخذ أال

ية لإليمان،1"س يت تث و إنما وأخالقا عة، وشر عقيدة هللا دين شر ل الس وعليھ ،

والقصد باإلسالم، يمان أساسھ بالوطن سبابفاإليمان و الوسائل غي بذلك

املجتمع التأث   .وكيفيات

سان" ذا فكر الدي سق لل تجديدا ة السماو الرساالت عاقب ومنھ2"ان ،

حاالت ا نفس الوطنية املرجعية حاالت أن أي للنص، مالزمة آلية عت القراءة آليات

يرا ت عّد ال النصية نتاجية و لتجديدالتناص بالدعوة مام فمطالبة سياقيا

بإزاحة النوازل ن وتحي النص، ل تأو ظروف بتجديد مطالبة و دي امل طاب ا

ة املؤد ان(النصوص وامل إحالل) الزمان ومحاولة ا ا م لتحقيقمن ا ع بديلة أخرى

  ـجادة

ظلّ  افة للناس الدين أمور غا
ّ
مبل ون ي أن لإلمام يمكن اللغةال وتركيب اختالف

فكر تأث شار ان إ أّدت ال سباب أقوى من أن وعليھ يديولوجية ا وأنظم

الية، خ والعقلية السياقية لية ذه و العقدية، ات والش –فالعقل"التعّصب

سالم وم س-مف و)عضوا(ل وإنما التعقل(، واللب،) فعل والنُّ بالقلب ھ و

منا من املن ذا يل س عن ي القرآ التعب ان والفقھ والتفكر والتدبر النظر و

املصط ذا مضمون وعن   .3"النظر

النظر" وموضوع دراك و للنظر أخرى سبال يمتلك سان إ من يتم إنما التعقل وفعل

معارف تحصيل ستحيل الذي د ا إ والتعقد ة الك من ا وعوامل دراك، منو أو ا،

ا معارف من واملتاح التا4"املمكن مامة شروط ذا ع ناء و ،:  

                                                             
ن، ص 1 ت يف فلسفة ا ان، العقالنیة واملعنویة مقار   .228مصطفى ملك
ٔزمة الفكر إالساليم املعارص، دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعارص، لبنان، ط 2   .11، ص1998، 1محمد عامرة، 
ٔزمة الفكر إالساليم املعارص، ص 3   .20محمد عامرة، 
  .20املرجع نفسه، ص 4
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القرآن - أساسھ ضرر دفع أو نفع اجتالب إليھ يدعو ما ون ي  .أن

غرضھ - إصابة بھ
ّ
تو و موضعھ بھ ي يأ السنة(أن  ).شرح

املخاطب - مراعاة م
ّ
ل يت الذي ع منھ يقتصر  .أن

التع - لقواعد حّد ثالثةكما شروط خالص: امل الصدق، القصد،  .قاعدة

الكالم - حاجتھ قدر ع قتصار والسياق(شرط البناء حوار) مراعاة و و

  .الثوابت

نصا سالمية عة الشر إ ند س زائر ا ية الفق املؤسسة أن يّت سبق مما

النقل"... ومقصدا فإن الو–كذلك و للعقلاملنظور -و مقابال س ل سالمي،

غھ
ّ
بل الذي الرسول ية ع تبة م النقل ية ف   .1"والعقالنية،

الضرورة .2   :مع

فإن املختلفة وإحاالتھ الواقع ا قوام عقلية ة رؤ ع مب الفلسفي طاب ا ان إذا

سانية العالقات ي ملعا املة ا ورسائلھ ، الو ع مب الدي طاب الوجدانيةا

املجتمع ع ا وإسقاط طاب ا تناصية إدراك يمكن ذا فبمقت ا، م والعاطفية

مستوى وإدراك م ف يمكن السوداء، ة العشر عرف ما بمرحلة خصوصا، زائري ا

القراءة آليات ضعف نفسھ الوقت و زمة الت(عمق تأو ، املنا قصور

ال  بمعتقدات وحشو تضمينات املتمثلةمضارعة، زائري ا املجتمع خية بتار ترتبط

سالمية الشعبية،)املرجعية وساط و الفضاءات شّدد امل طاب ا ور ظ وعليھ ،

إذ الدولة، بناء خاطئة يم مفا ع ضوء قعة و نظر ة زاو ل
ّ
ع"ش الدولة شأ ت

إ بطبيعتھ املحتاج املجتم الوجود و و ، ص ا يجوزأساس ال ولذلك تنظيم،

عند الوقوف يجوز ال كما لھ، خ التار ع ية الدي الدولة حالة ر يظ ما عميم

الوجود طبيعة امنة ال ة ر و ا قيقة ا اعتبار دون خ، التار املتنوع ر، الظا

املجت ع تتأسس وإنما الدين، ع ا بطبيع تتأسس ال فالدولة ، جتما ي معسا

ما والزمان ان امل شكيلھ و املجتمع ن عي و والزمان، ان امل ل ش وامل ن املتع

للدولة كأساس ا خالل من نفسھ الدين يفرض أن يمكن ال   .2..."العملية

                                                             
  .21املرجع نفسه، ص 1
لعقل امللزتم  2 ات  ة(صیف نصار، مطار ٔیدیولوج ن وا ت السیاسة وا ، 1، دار الطلیعة، بريوت، لبنان، ط)يف بعض مش
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سالمية عة الشر ا مرجعي املستقلة زائر ل الوطنية الثوابت أن بھ م
ّ
سل مما

نوفم أول بيان الضرورة و والضرورة، ماعة وا مة و الوحدة لمة من ع نداء

ذا وأمام ة، ر ا ا وأسس م الكر القرآن ا ر جو ي ومعا يم، مفا ا أ ذلك غرو

النص ذا أفق ضمن
ّ
إال تھ حّر زائري ا سان يجد لم ي القرآ القرآن(السلوك

م و) الكر ومرجعا، ال "سندا حدود ي سا التحرر حركة ا،أمام تجاوز ستطيع

وع ال تطور حدود ضمن الدين، وتجاه الدين التصرف ة حر ع الدي فالتحرر

الدولة، واتجاه الدولة التصرف ة حر ع السيا والتحرر سان، العقائدي

جتما الوجود السياسة طبيعة من بع ت ال دود ا   .1"ضمن

ن ال إنھ املقام ذا لو
ّ
لتمث س العامة شؤون تدير و اكمة، ا السلطة أن جد

يم مفا ملجموعة ة كمقار م الكر للقرآن التداو طاب الثقة(ا ادة، الش د، ،)الع

عا َراُعوَن﴿: لقولھ ْم ِ ِد ْ َوَع ْم ِ ِ ا
َ
َمان

َ
ِأل ْم ُ ِذيَن

َّ
اِئُموَن) 32(َوال

َ
ق ْم ِ ِ اَدا َ َ

ش ِ ْم ُ ِذيَن
َّ
َوال

وَن) 33(
ُ
ُيَحاِفظ ْم ِ ِ

َ
َصال

َ
َع ْم ُ ِذيَن

َّ
َرُموَن﴾) 34(َوال

ْ
ُمك اٍت َجنَّ ِ ِئَك

َ
ول

ُ
  .2أ

للمجتمع، بوي وال ضاري ا للفعل سا مؤ مرشدا مام دور جاء الصدد ذا و

عليھ تنطوي وما ا، ر ظا ع النصوص قراءة لط ا ن ب للتمي منھ سعيا

عنھ( وت رناوعليھ) املس
ّ

تحذ س"رسالتھ حاس عماد و الذي الدين، خلط من

أحيانا ھ شا ملا ا   .3"وسنام

تحتاج الشرعية، النصوص من جملة أنھ ع ع الوقا فقھ إدراك مام س عت

از إ ذلك ندا مس والسياق املقام حسب ع ا ار واستظ ا ار إظ إ مّنا

امھ م وما ي النصوص،القرآ ومساوقات اللغة عطافات ال نظرا سيطة ب ذلك

طاب"و ا فن دائرة عن تخرج ال وتبليغات رسائل من الدين يقدمھ ما ولكن... مجمل

إ تجاوزتھ وإنما وحسب، لغة ا م املبت الغرض تحقق لم البليغة طابية ا داة

قيق ا ولبھ طاب ا ذا مضمون ع فيھ طغت ال   .4"يالدرجة

                                                             
  .191املرجع نفسه، ص 1
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قرآنھ عا و سبحانھ ﴿: يقول
َ

ال َما ُق
ُ
ل

ْ
خ َ َو

ً
َنة َوِز ا َ ُبو

َ
ك ْ َ

ِل َ ِم َ ْ
َوا اَل

َ
ِبغ

ْ
َوال ْيَل

َ ْ
َوا

ُموَن
َ
ْعل

َ
َن﴾) 8( ْجَمِع

َ
أ ْم

ُ
َداك َ َ

ل اَء
َ

ش ْو
َ
َول َجاِئٌر ا َ ْ َوِم يِل ِ

السَّ ْصُد
َ
ق ِھ

َّ
الل

َ
  .1َوَع

زائر ا عاشت سبق، ع نادا الوضعيةاس يديولوجيات يات ووث ار أف صراع

ية الدي املرجعية ع تطاولوا لطاملا اص وأ ب ومذا ار وأف تيارات لة
ّ
املمث

رتباط و زائري ا للشعب سالمي العمق ضرورة ألن زائري، ا للشعب والوطنية

م حصن الوطنية الثوابت وعليھ زة م ان والعاطفي، والعق ي وقوةالوجدا نيع

يقوى، ال من ع تقوى وقانونية داخلھ،"أخالقية زة امل دة مشا ع يقوى ال من

لھ، دين ال من و ذلك العالم، ذا ا عل يقف ال النقطة حيث ا تجل يتأمل وال

وإرادة ، التفك بإرادة خر يفعلھ ما قبول و بذلك، عاده س ما أو عتقاد،

معھ ولذاالتعاطف ، فيھ إكراه فال حساس خدمة و والدين بھ، وشعر فكر فيما

ة ر ا ألنھ منھ، جزءا ونوا ت أن مؤمن2"عليكم سان إ ل ا إل س   .ال

كركن حسان، لتعاليم ضرورة يص و إنما مأموميھ يُؤّم إمام ل أن جزما عتقد

ومبدؤه بالوطن لإليمان س وتأس سالم كم: "ذلكأسا قلو لنبض أصغيتم ال

دين، بال ولكنكم حياتية، وتقاليد ذاكرة لكم إن ثم الزمن، عليھ مر لما باطأ ي كيف

صورة أو نحيل، ولو سي اضطراب ا وكأ عنكم، بة غر أصبحت مشاعركم فإن ولذا

امليتة جزاء ذه من تتألف أن الدين لصورة دون تر ل و عارضة، ة اتور واملالمحار

لتحام ع أخرى مرة ياة وا ركة ل عود أن امليتة لألجزاء يمكن ل الفاسدة؟

أخرى؟   .3"بأجسام

م ما خالل تلك،ومن ع تأسس زائر ا دي امل طاب ا أن نقول أن

طابات ا ألنواع املوجھ ا و ية الفق املؤسسة ا ض ت ال اللسانية التداولية

يةاملقدمة العر الروافد تلك من ا ومضامي ا ام أح ر جو ستقي و ن املتلق ملجموع

ن ب ة ر و ا ختالفات تلك ترا نفسھ الوقت و ة ضار وا خية والتار سالمية و

املرجعيات  .مختلف

واملراجع املصادر   :قائمة
يل دیب، دار الفرقد  .1 رمجة عهد  رش والتوزیع، دط، دتتريي ٕایغلتون، معىن احلیاة،  ة وال   .لطبا
ن، بغداد، العراق، ط .2 ن، دار التنور، لسان مركز دراسات فلسفة ا راسة فلسفة ا   .2014، 1عبد اجلبار الرفاعي، متهید 

                                                             
ٓیتني  1 ل، ا   .9- 8سورة الن
ن، ص 2 راسة فلسفة ا   .105عبد اجلبار الرفاعي، متهید 
  .89املرجع نفسه، ص 3



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

148 
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ب ا  ات ا   ا ا و

ي ا    ا ا

  ساسي سفيان. د
  قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، (

  )الطارف. جامعة الشاذيل بن جديد
*********************  

رسال خ خ                             14/02/2018 :تار القبول تار خ شر                              14/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

  :صم

ر ظوا جوانبھ ترسم ال ونات امل من بمجموعة ة خ ونة زائري ا املجتمع تنظيم : تم

املعم التعليم ديد، ا قتصادي النمط جراء، العمال حة شر ع، والسر الكثيف بوصفھالتحضر م

جديدة اجتماعية قوى بروز خالل من جتما التمايز جديدة، ثقافية رة. قاعدة الظا تظل لكن

ستقالل منذ زائر ا ا عرف ال جتماعية التحوالت مجموع ن ب من م املؤشر ة ضر . ا

اليوم زائري ا املجتمع ميل اقتصاد-و ذا مجتمعا فيا، ر مجتمعا ان زراعياالذي مجتمعا كفاف،

اجتما وتضامن توازن ومجتمع راشدين مجتمع من- منتجا، أك منذ يصبح أن مجتمعا65إ سنة،

من حملھ بما شبابيا، ومجتمعا اجتماعية فوارق مجتمع الك، اس مجتمع مبتلعا، مجتمعا ا، حضر

ماعات وا فراد ووظائف تركيبة عكست ا ستالب ر   .مظا

املفتاحية لمات القي: ال اع ال نحراف، ندماج، ة، السلطو نتماء، جتماعية، شئة  .الت

Abstract: 

The orgonization of Algerian society was distinguished over the last years by a set of 

compounents that depicts aspects of phenomena as: intense and rapid urbanization , tranche 

of waged workers, the new economic type, generilized education as new cultural base and 

social distinction through the emergence of new social forces. However the urban 

phenomenon reamins the most infuencial amongst the social transformations that Algeria 

has ever known since independence. Algerian community that was once rural, agricultural, 

productive, adult and balanced tends to become for over a year as civilized, swallowed, 

consumer as well as social inequalities and youth including aspects of misappropriation has 

been reflected in the instalation and postion of individual and groups. 

Keywords: Socialization, belonging, authoritarianism, integration, delinquency, conflict and 

value system. 
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  :مقدمة

دوما ست ل معقدة، ورة س من ة أخ مرحلة سوى الشارع إ الطفل خروج يمثل ال

عديدة ساؤالت و انات ر محل املنحرف للطفل سبة بال ل ش وخطية، وإذا. متدرجة

ستوجب عنھ ديث ا فإن املجتمع، السائدة القواعد يتجاوز ا سلو نحراف ان

عناصر ثالثة اجتما: توفر معيار التجاوزوجود ذا ووصم املعيار ذا تخطي ،

بيكر)التعدي( ـوارد حسب الطبيعة)1(، صميم من إذن، س ل نحراف منبع إن

يتمثل و ف بالعكس بل للفرد، العميقة ة شر جتما"ال تھ" دوره و يحدد ،"الذي
بالضرورة)2( املعارض ا قط ل ش ي جدلية إذن، مة ر ا الذيوتتموقع املعيار

إذن،. تتخطاه و املنحرف فإن ذلك، من م-وانطالقا ا تفاق حيث ص-من ال

، م ال أو العالمة ة نظر حسب وصمة)3(املنعوت، ل ش الذي ص ال ذلك أي

غوفمان نج إرو نظر حقيقية،   )4(.اجتماعية

 أ
ً
جتماعية. وال شئة الت وخصائص   نماذج

خرى، ضارات وا الشعوب ع للتعرف ن زائر ا أمام الباب التحرر حقبة فتحت

ا عل يط ان ال ا ذا ة زائر ا سرة شئة الت وأنماط طبيعة ع أثر ما ذا و

خرى مم وتجارب والثقافية ة بو ال ار ف بمختلف وتأثرت التقليدي، النموذج

بية، ال صيةميادين من آخر نموذجا ذلك ولد وقد جتماعية، شئة والت التعليم

زائري  ا   .  الفرد

اجتماعية .1   نماذج

مثل صية، ال نمط تحدد ال ونات امل مختلف ت ان: ت م س، ا السن،

املجتمع داخل صية ال أنماط من عددية تحديد إ الثقا تجاه و العمل السكن،

زائري  ع. ا ماعيةوال ا ياة ا من ل ش انفالق التعددية ياة. ذه ا أن ذلك

                                                             
1 Howard Becker, Outsiders, The Free Press (N.Y.), (”The deviant is one to whom that label has 
successfully been applied”, Trad. Outsiders. Études de la sociologie de la déviance, Paris, éd. 
Métaillé, 1963, pp 43-82. 
2 Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, éd. A. Colin, 2006, 
pp 146-189. 
3 Mahfoud Boucebci, psychiatrie, société et développement, Alger, éd. SNED, 1979, p 19. 
4 Stigma Goffman, Erving, Notes on the management of spoiled identity, Englewood Cliffs, Ed. 
Prentice-Hall, 1963, p 143. 
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ا وقيم ا ا متغ ا، تناقضا افة رغم ا، مجرا تأخذ ماعية باملقابل،. ا ع ذا لكن

الطبيعة بحكم معا ش وتتعا ا بي فيما ب تق صية ال أنواع عض   . أن

و) 1 باند: املعاينة صية ال نماذج تنوع اجتماعية،سمح سياقات ا ماج

صيات ال نماذج افة ن ب كة مش خصائص تتضمن نية، وم إذن،. ثقافية يوجد

ماعات وا الفردية الكيانات تنوع بحسب جتما س التجا من ل ذا. ش ودون

مستحيلة جتماعية ياة ا تصبح ندماج، و س   .التجا

الثانية) 2 الر : املعاينة من أنواع ا،ناك بي فيما وتتفاعل تتقارب ال جتماعية ابطة

البعض عن ا عض التباعد إ تميل ال جتماعية الرابطة من أخرى أنواع توجد كما

نواع عض خصائص ون وت أحيانا، ما م عارضا و ة وا اختالفات تفرز و خر،

نزا مواقف ا تقار خلق و متناقضة جتماعية الرابطة ونفور من رفض   .ع،

الثالثة) 3 ال: املعاينة جتماعية والرابطة صية ال من النماذج ذه وجود ورغم

إ نتوصل أن املستحيل من زائري، ا جتما الكيان عمل حقل باعد وت تتقارب

صائص با جدوال نرسم أن أو صية ال ونماذج جتماعية الروابط عن عامة يجة ن

اجتماعية بي كة سية. املش الرئ صائص ا إ ك ع ش أن يمكن

نة الرا قبة ا ة زائر ا صية ولوجيا،. ال السي املعمقة الدراسات تزال ال إذ

عن تكشف ي ل ة، ضرور قتصادية و القانونية السياسية، العلوم السوسيولوجيا،

زائري  ا للمجتمع العميقة انزمات ة. املي العفو التفاعالت تبدو املجتمع، ذا

واملنظمة العقالنية املؤسسة، شاطات ال من بكث م أ اليوم، عتباطية يجب. و لكن

جتماعية السذاجة تلك عود إذ ننخدع؛ ال داخلية" السطحية"أن منطقيات إ

جتماعية والديمومة خ التار إ ترجع ة، أ. قو الضروري فمن نا نحاولومن ن

قرب عن ا عل   . التعرف

جتماعية .2 شئة والت نتماء ات   مستو

نجد زائري، ا املجتمع اجتماعية مناطق ثالث ن ب ولو ي التمي خالل : من

ة ضر ا واملنطقة ديدة ا ة ضر ا املنطقة فية، الر خطأ. املنطقة دون يمكننا

املنوا ع العمل ذا نتقدم أن التاجسيم،   : ل

فية) 1 الر املنطقة يقاربتأثرت ما ا سك عام) 70(ال ن زائر ا ان الس من

النظام1966 وتنوع القي سق ال تحول حيث من ا غ من أقل التثاقفية رة بالظا

ن. املرج دأت و سارعا م ديموجرافيا نموا ا غ من أك باملقابل دت ش ا لك
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اج لتحوالت اجتماعية-تماعيةتخضع ة، و واجتماعية-تر نية-اقتصادية املنطقة. م ذه

جتماعية ية الب ا ف تزال ال ال يومنا- املنطقة إ استقرارا أك التقليدية ة سر

جتماعية ماعة ل داخ ع طا ذات ية الب ذه تحوالت ست ول ال-ذا، ة سر

نفسھ املرج سق ال ع مبادئتحافظ بفعل ماعة ا عن خار ع طا ذات ا لك ،

داثة ا مزايا واستدخال ديث ا القطاع املأجور العمل لألطفال، املدرسية بية ال

جتما غاز(سري-الوسط اء، ر ك جتماعية). ماء، الرابطة ذه تظل -ولذلك،

وامل القيم سق ل يا س وفية املنطقة، ذه ة يةسر بالب ترتبط ال التقليدية عاي

قتصادي،. التقليدية سق ال دم بدأت يجابية، و ة القو ارجية ا العناصر لكن

جتماعية ية الب ذه ل ي القانو سق وال السيا ة-التنظيم   . سر

ة) 2 ضر ا ناء:املنطقة باست م، ا ة وكب متوسطة ة، صغ مدن من ون تت و

ةامل الصغ ديدة" حياء"-دن ا ة ضر ا تھ-املناطق س ما ة ضر ا املنطقة تمثل

)20  (ن زائر ا ان الس مجموع جتماعية. من الرابطة خصائص ذه-إن ل ة سر

ة، ضر ا ةاملنطقة سر ية الب خصائص مستوى ع ا ل أشرنا ال تلك ا ذا

املعاصرة جتماعية ية جتماعية. والب التحوالت داخلية-إن تحوالت ة سر

ذاتھ الوقت ا عل وخارجية ماعة جتماعية. ل ية الب ذه مر تعلق ة- و سر

الت رة ظا ورات س تأثرت ال املرجاملعاصرة سق ال عكس و ا غ من أك ثاقف

ا ترفض أن دون التقليدية، القيم سق ماعة. و ا تلك ا د- إ ش ال املعاصرة ة سر

أفضل واندماجا ج العمل أحسن تحكما املدرسية، بية لل أفضل استدخاال

ديثة ا رو (للمزايا ك تج املحيط، متوفرة ية تج-رفا ، يةم ورفا لية م ات

ا: تقنية حاسوب، صية، سيارة غرافية). تلفاز، ا املناطق ذه عكس نا، ومن

اجتما تطور درجات الثالث ولوجية ي ن-و ب مركب ل ش تجمع مختلفة، أسري

جتماعية ية الب غ درجات ديث-مختلف ا زائري ا املجتمع ة   . سر

ساس) 3 صائص زائري ا ا للمجتمع صائص:ية ل تحقيب جدول بناء يتطلب

من املزدوج نتقال و العبور ورة س قراءة زائري، ا للمجتمع واملكملة سية الرئ

ديد ا املجتمع إ خ ذا ومن ديث ا املجتمع نحو التقليدي ص . املجتمع

ن في الر ان الس تحول إ ساسية صائص ا ش الغالبيةو يمثلون انوا الذين

ديد ا املجتمع أقلية أصبحوا أن إ املعاصر املجتمع ناقصون و ص . املجتمع

عبارات توظيف ي"أو" حضري "نالحظ ا"مد نفس رة الظا شأن أن. ، نالحظ الواقع،
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ن سب املن ن املدني تجمعات وستصبح الزوال إ آيلة القديمة القديمةاملدنية للثقافة

اجتما إنتاج بإعادة ترتبط داخ تضامن آليات فيھ ستطور الذي الوقت نادرة

م لتجمعا قبل. واقتصادي من س ول ن ضر با لة آ والتجمعات املدن ستصبح كذا

للعبارة املألوف باملع ن غلبية. املدني الشباب ان الس ل ش س في، الر املجتمع . و

عرف نو الزرا مؤقتا-العمل عنھ التخ تم عمليات-الذي يعا وتص مكننة

فيھ السلطة ل ش وتحول للمؤسسات. نتاج ان امل ون سر املسؤولون ترك حيث

الرسمية جتماعية مجددا. واملنظمات وز ال قتصادي التقشف رة ظا عاودت كما

ة ر و ا صائص ا إحدى ا أ لو ديدكما ا في الر الوسط تم)1(ذا فقد ،

محلھ يحل الوط نتاج لكن ، العال باإلنتاج واملح سري نتاج بدال اس

جيا املعاصر. تدر املجتمع إ نتقال أثناء ة معو ا جتماعية العالقات . وتتقلص

النا املجتمع طبيعة مع ل الش حيث من تتحول أك : و أصبحت ا تنوعاإ فأك

  .وتمايزا

رقم زائري يبّ ) 01(جدول ا للمجتمع والتكميلية سية الرئ صائص ا تحقيب   ن

  

وأ تقليدي جديد  مجتمع حديث  مجتمع   مجتمع

سية رئ  :خصائص

فيون  ر ان   س

سية رئ  :خصائص

اف ر ان س   تراجع

سية رئ   : خصائص

ون  حضر ان  س

 متناسبة أعمار  فئات

 زراشاط 

 الثالث يل ا  سلطة

 اقتصادي  تقشف

 عائ  مح/ إنتاج

 اجتماعية / عالقات

 جماعية

ية دي   أيديولوجيا

 شباب أعمار  فئات

 مؤسسات  سلطة

 اقتصادي  تبذير

 دو  مح/ إنتاج

 محدودة جماعية  عالقات

 ية دي ثورة/ أيديولوجيا

 وطنية

  

 ة كث شبابية  شرائح

 خدمات /عمل

 صناعة

 مؤسسات سلطة

اقتصادية  ومجموعات

 اقتصادية  عقالنية

 مح / وط/ إنتاج

 دو

 فردانية عالقات

 وانتقائية

 ية دي / أيديولوجيا

                                                             
1 Franz Fanon,  Les damnés de la terre, Paris, éd. La découverte, 1961, pp 74-78. 
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عددية/ قومية

  أيديولوجية

مكملة   خصائص

ي مد   مجتمع

 وتجارة حر  عمل

 الثالث يل ا  سلطة

 ضعيف اقتصادي  تقشف

 أسري ي/ إنتاج  عاو

 ة وجمعو اجتماعية عالقات

 متمايزة

ية دي   "عاملة"أيديولوجيا

مكملة   خصائص

حضري    جديد- مجتمع

 كثيفة شبابية  فئات

 صنا  خدمات/ عمل

 ومجموعات مؤسسات سلطة

 اقتصادية

 اقتصادي  تبذير

 وط  دو/ إنتاج

 انتقائية اجتماعية  عالقات

ية دي وطنية/ ايديولوجيا ثورة

أيديولوجية/   عدديةـ

مكملة   خصائص

في ر   مجتمع

 شبابية أعمار  فئات

 ن ممك زرا / شاط

 مصنعة-فالحة

 مؤسسات سلطة

اقتصادية  ومجموعات

 اقتصادي  تقشف

 مح / وط/ إنتاج

 دو

 اجتماعية عالقات

متمايزة ة  وجمعو

ية دي ثورة/ أيديولوجيا

  وطنية/ 

 Boutefnouchet, Mostefa (1980), La famille Algérienne, évolution et: املصدر

caractéristiques récentes, Alger, Ed. SNED.  

وعالقاتھ قتصادي تقشفھ رفية، ا قاعدتھ تقلصھ يجة ن ي املد املجتمع يفقد

ة معو ا بة)املتمايزة(جتماعية شب طائفة تطبعھ ا حضر فضاءا يحتل ي ل ،

ا العمل ان، العقالنيةالس قتصادية، و املؤسساتية السلطة داري، و لصنا

نتقائية و الفردانية والعالقات ولية. قتصادية ية الدي يديولوجيا تتعدل نما ب

ديد ا املجتمع جدا ل ش وتتدعم املعاصر املجتمع القومية . باأليديولوجيا

ية الدي يديولوجيا ان"العاملة"تصبح امل ك ت إذ مشة، م ي املد املجتمع تم ال

أصولية حديثة: أليديولوجيا قومية أيديولوجيا بفعل معتدلة ،. تصبح خ ز وت

مثل-عددية ومتنوعة، مختلفة عوامل تأث بفعل يديولوجية: أيديولوجيات التيارات

ص ء وت تروح ال التثاقف وتيارات املتنوعة عديدةالعاملية ات اتجا   .وب
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ً
التعددية. ثانيا إ الثنائية من جتما   التغ

حقبة ن ب زائري ا جتما الكيان أصابت ال جتماعية ات التغ خلفت

الفرد، مستوى ع سواء ثار من مجموعة الالحقة، والتطورات أوستقالل ماعة ا

عام ل ش واملشكالت. املجتمع ضطرابات نحرافات، من مجموعة ا إيجاز مكن و

ا م أ جتماعية و ولوجية   :  السي

ستالب .1   شبح

الن من املتحررة املجتمعات كما زائري، ا املجتمع عديدة ستالب أخطار إن

والعم. ستعماري  عة السر التحوالت جتماعيةتولد قتصادية، امليادين يقة

صناف افة من اضطرابات أمام. )1(والثقافية، مصراعيھ ع مفتوحا الباب ك وت

جتما: فرص التوازن حالة مع والقطيعة قصاء مة، ر ا تخص. نحراف، وال

ص بل وحسب، املجتمع والثقافية قتصادية دمية وا نحراف الفردأخطار ية

ا فات. ذا بالتعر نة، الرا الوضعية ا م نحتفظ لكننا فات، عر عدة ستالب يقدم

تداوال غ) 1: ك لتصرفات ان امل ك ت ال اصة ا اتھ مل من الفرد د تجر ا إ

ة، ال) 2سو ال واملعاي القيم من رمية ية ات ل الالإرادي أو رادي ضوع ا ا عإ

للفرد ص املجتمع ية ترات أجل. عن من عادي، ل ش عمل املجتمع ذا يظل نما ب

فيھ يندمج الذي الفرد حاجات   . تلبية

باألساس ستالب ب يص ية- كما أجن ومعاي لقيم خضوعا البالد-باعتباره ان س

املجتمع وقيم تقاليد عن ينحرفون ص. الذين ال عت أن يمكن ال شإذ ع الذي

مستلبا ا جزائر فردا البلدان تلك مجتمع تيارات مع تكيف و ا إنجل أو لكن. كندا

أو الكندي املجتمع بقيم اليومية حياتھ م ل و بلده ش ع الذي زائري ا

واملنحرف املستلب الفرد خصائص ل يقدم ي، حالة. نجل التثاقف رة ظا ل ش و

ر  لظا تماما ستالبمعاكسة آخر. ة سق إ ثقافية قيم سق تبعية س ل التثاقف إن

تباد ل ش ا بي فيما تتأثر متجاورة ثقافية قيم ن ب تداخل لكنھ الثقافية، القيم . من

والتثاقف ستالب ن ب نم أن إذن، الواجب ة. من ضرور رة ظا ، خ ذا ل ش

عضا ا عض ستدخل ال الثقافات ن ثقافة. ب دد أن يمكن الذي الكب طر ا لكن

                                                             
ستعامر الفريس 1 عي . دي الهواري،  ج صادي  ق ك  رمجة جوزیف عبد هللا، ط)1960-1830(سیاسة التفك  ،1 ،

رش،  ة وال لطبا  .29-21ص  -ص، 1983بريوت، دار احلداثة 
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غية املجتمع، داخلية جماعات أو خارجية قوى تدخل و العام، ا ف عر معينة

أخرى  يمنة م ثقافة إ   . إخضاعھ

بة .2 الغر للنماذج   نحياز

ستالب ن ب التمي املؤسف التطرف نتحا أن لنماذج) نحياز(يمكننا

وا يةالسلوك جن أن. ملعتقدات تزعم أخرى أطروحة وساط عض سود إذ

زائري  ا املجتمع استالب طائلة تحت طبقت البالد، يع تص املوقف. سياسة ذا ل ش

التقدم ال أش من ل ش ل عكس يتجھ بائنا نمط. تطرفا اليوم الصناعة أصبحت فقد

العالم ع العادي قتصادية الت. التنمية تقدمي،إذا اقتصاد رجل نظر ة بوج قينا

نتاج: "تقول  مستوى عن تب ي ستالب أن البعض أن. يد الواق غ من لكنھ

بالراحة شعرون فراد تجعل بكيفية ر ا نتاج مستوى إ العودة اليوم ح ". نق

والوجدانية العاطفية العالقة عود ماعية(وإذن، ا أن) املشاركة نإ ب التنظيم ماط

التقنية استعمال من أك ن نقل. املنتج لم إن اجتما ان ر إ إذن القضية ذه عود

ة كب بدرجة سياسية مسألة تمثل ا   .أ

العقلية .3 مراض و نحراف   ستالب،

زائري، ا املجتمع ستالب أخطار إ ننظر أن طأ ا ومن ا مصدر أن لو كما

فحسب ية جن يمنة وال املجتمع. التأث ا مع تحمل ستالب من أخرى ال أش ناك ف

املجتمع خصائص إ سب ت ستالبات تلك وأسباب منطقيات انت وإن تار ل ش

ديث مراض. ا و ة، ج من الشعوذة مثل فية ا املمارسات عن نا التحدث د نر

م شفائيةالعقلية س وساط ا يص يتم مثلما أخرى، ة ج شكالن. ن ما إ

ستالب ال أش من اجتماعية. اثنان سياقات إ يحيالن ما لك ن، مختلف ونان ي ما ر

أن باه لالن امللفت ومن املجتمع، قيقي ا ا تأث بفعل عتبار، ن ع ا أخذ يجب

ا وساط الشعوذة عدةممارسة موجودة تزال ال اليوم، زائر ا ة ضر

وثقافيا اقتصاديا املتخلفة وساط خاصة اجتماعية، الشعوذة. أوساط تمارس

ساء ال طائفة قبل من ص. تحديدا ال ز ره م الشعوذة إ وء ال يجد نا و

ال واملوجودات لألشياء منطقيا ا تفس عطي بحيث ا؛ نجد س ا،الذي بي ش ع

نحو عليھ، السيطرة يمكن ال الواقع من روب ل ش الشعوذة إ وء ال يتمثل

الواق بالعالم مقارنة عليا وسلطة قوة يمتلك ي العقال فيھ. نموذج يؤثر و ف . وإذن
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ش الع أطر أصابت ال التحوالت عنف عكس الشعوذة عودة فإن املحصلة،

أعض ز ال اجتما ف ي العقال التحكم عن ماعة ا   .اء

الذي الواقع من رب ال عن تكشف خالق، و السلوك انحراف الشعوذة إن

فية، ا واملعتقدات يا ا ، الالواق بواسطة سوى عليھ سيطر أن بمقدورنا س ل

بصورة عنھ يكشف الذي العق املرض من بكث أفضل الشعوذة ست أل لكن

يكي لي الكثيفةإ رة وال التحضر التنمية، عمليات تدعم شفيات؟ املس عا و ة

عقيدا و حدة أك اضطرابات من ل ش ي مرضا سل تلك. بتأث التحكم صبح و

ا شمولي ا وتحليل ا إدراك ا، عل التعرف يتم لم إذا ة، صعو فأك أك ضطرابات

كنھ عن ز ال ب س ا، اوديناميكي من. مغزا متولدة ا أ إما العقلية، مراض إن

انت ا أ أو ستقالل، منذ البالد املتنامية جتماعية و قتصادية ركة ا عنف

ركية ا ذه بفعل وتفاقمت ا حد وازدادت عن. موجودة التدقيق عض تقديم يمكن

جت ماعات ا عض شاشة و جتماعية الثورة تحقيب ق عضطر وضعف ماعية

ماعات ا تلك داخل صية ال املرض. أنواع من ا نصي ة املس الثورة قدمت فقد

فانون فرانز عضھ وصف الذي ساءFanon F. (1925-1961(العق وال الرجال ن ب

رب ا ول من م ذوا أعماق صدموا الذين طفال   . كما

ال مراض من نة الرا ال ش عود نما لب ب ديد، ا املجتمع نموذج إ عقلية

املمارسات بذلك مزحزحا جديد، مجتمع نحو املحتوم وتقدمھ قطيعاتھ تناقضاتھ،

ايا إ م أنفس أعضاؤه تحول و التقليدية يات للمرض. والب يحة ال القراءة ع

ذه من د ا أجل من وفعالية مية أ بدقة، للتدخل وسائل إعطاء ا ا العق

جتماعية ختالالت و كما. التناقضات املجتمع، أمراض عن ديث ا املمكن من ل ف

شري؟ ال ائن ال جسد صورة اصة ا أمراضھ عن الكشف ع قادر املجتمع أن لو

أنواع ثالثة ن ب نم أن يمكن ، املر النفس علم من ديدة ا ر النفس: املظا علم

نجده الذي الفردي أناملر يمكن الذي سري املر النفس علم شفيات، املس

، جتما املر النفس وعلم جتماعية القطيعة إ كما شفيات، املس إ يؤدي

مة ر ا أخرى)انتحار(مثلما ل وأش الكحول عاطي الدعارة، حداث، انحراف ،

خفية أو حة م. صر فإن النفسية، مراض ذه ن ب مومن اجتماعية راض

خرى  مع البحث. مقارنة يجب اجتماعية، أسباب إ عود بمرض يتعلق مر إن

ا وجود من ات. والتأكد سلو املجتمع داخل فراد من مجموعات أو أفراد يقوم
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تخلف ال والفو القطيعات مجموعة عرف املجتمع أن بحكم ومنحرفة، امشية

م عل ا   .آثار

كذ كماو املالئمة، غ والثقافية قتصادية الظروف إ مة ر وا نحراف عود ا

الضبطية وظيفتھ جتما النظام بفشل النفسية. يرتبط مراض ل - ش

النفسية مراض طائفة ن ب بروزا ك السل انب ا من. جتماعية ا مي أ وتفسر

الع السلطات واعتناء تمام ا اخالل رقام. مومية ا تقدم ال ع الوقا خطورة تطرح

ديدة ا جتماعية املعاي لة املقاومة)1(" مش وعدم التف رة ظا وتنعكس ،

)décompensation (ام تنامي ل ش إما ، جتما املرض نفس علم مستوى ع

املن واملعاي القيم ل ش أخرى وأحيانا جرامية، رة والالاجتماعيةللظا . حرفة

ي د ا ق-فاالنحراف فشل) délinquance juvénile(املرا عن قوي مؤشر بمثابة و

والطفولة بة الشب اتجاه جتماعية يات الكحو. الب دمان رة ظا وتمثل

)alcoolisme(جتماعية والتوترات ات كرا ضد املأساوي الصراع من شكال ،)2(،

يضيف ، دمانخ رة ظا تف ا إل املخدرات) toxicomanie(املختصون ع

املجتمع ضغوط أمام للفرد وعق يقي ف كدعم تقدم ال الطبية   . والعقاق

تتمثل الذي سري والتفكك نحالل ا تفس جتماعية ات التف وتجد

عم، الغالب ط: عواملھ و سرة ر يرهالطالق، ت الطالق وجد فإذا - فال،

التقليدي يبة-املجتمع و انة م وتحسن ياة ا بظروف اليوم ر ي فإنھ املرأة، عقم

خر إزاء ن الزوج للطالق. أحد كبارا ايا ذلك جراء طفال ل ش رة. وس عت

جديدة رة ظا ت سرة. الب فشل ع عالمة و سرة عن التخ معإن التكيف

ت الب عن التخ ستد و ن، الرا املجتمع ا عرف جديدة وثقافية اقتصادية سياقات

ستجيب جديدة واجتماعية ة أسر يات ب ة سر لية ل ومفكك محلل فعل و الذي

ت بالب املنوط للدور أفضل ل مستوى. ش سبان ا ديدة ا يات الب تأخذ أن يجب

توا أفضل ة أسر ملجموعحياة املالئم الثقا املستوى قتصادية، الظروف مع زنا

                                                             
1 Djilali Liabes, Etudes sur les pôles et arrière du pays. Le cas du pôle d'Annaba (el-Hadjar), Alger, 
éd. AARDES, 1980, pp 34-42. 
2 André Virel, Dictionnaire de la psychologie, Paris, éd. Larousse, 1967, pp 75-77. 
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تنظيم ع والد و الوالدين من أك تفتحا يتطلب و ف ، خ و سرة، أعضاء

العامة شطة واملشاركة ماعية ا ياة   .)1(ا

ديدة .4 ا جتماعية النظم ل   ش

زائ ا املجتمع وتطور اتجاه رسم يمكن نا منمن انطالقا التطور ذا ل ش ي ري،

ا م ل يتضمن ال الثالثة جتماعية ساق ن ب تقاطع مختلفة-مشروع -بدرجات

استالبھ ي: نمط الغر النمط ذا جتما سق جتما"املعتدل"ال النظام ،

و" التقليدي" الذي ن الرا جتما سق والبناء"وال ل ش ال ز"طور وت نا،

ذه إطار ائية، أو مرضية ا شأ جابات ون ت أن يمكن ال سئلة، من مجموعة

الشاملة ة زائري. املعا ا جتما النظام ب ي ل ديث"ف ن" ا ب عارض صيغة

ديث"النظام التناغم" التقليدي"والنظام" ا من درجة تحقيق خالل من ب ي أنھ أم

بي امل باملقارنةوالت ونوعيا أصيال نظاما زائري ا جتما النظام ل ش س ل ما؟

ا؟ تأثر س ل أو خرى العامة أو املجاورة النظم   مع

الثقافية ساق ن ب مباشر عارض ل ا ا العال النظام خصائص بعد س

س من تجعل والتنقل تصال وفرص عمليات يل س إن قتصادية، الثقافيةو اق

وللنفاذ للتأثر قابلة غالقا، ا نفتاح. ك إ مدعوا زائري، ا املجتمع ون ي نا من

العديدة خرى مم و الثقافات مع ذا. والتبادل أن ع ذلك، خالف ع نة املرا ألن

خ والتار العام التطور امش ع ش وسيع نعزل س أن. املجتمع يجب ال ذلك، ومع

وطموحاتي لتقاليد املضادة ات التأث أمام ة الف ضارات وا الثقافات حوار ك

الذاكرة من جزءا وتنقل تحتفظ ال تلك األخص و جتماعية ماعات ا من العديد

ماعية   .ا

 
ً
للشباب. ثالثا جتما   فق

السوسيولوجية نية الرا امنة،تتمثل اجتماعية أحداث ن ب وتقاطع تال موقف

معينة ديمومة أجل من ار ال و ا تالق بمناسبة ز إ. ت التطرق يمكن كذا

املتأزمة الدولية سات املال ظل اليوم، زائري ا الشباب حة أحقية. شر ز ت نا ومن

                                                             
1 Abdurahman Hersi, Les mutations des structures agraires en Algérie depuis 1962, Alger, Ed. 
OPU, 1979. 
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م عن والبحث التغي ام بم ضطالع حة الشر اقتصادية،ذه اجتماعية انة

واملنافع املصا ع والوا امن ال الصراع بحدة تتم   . ظروف

انة .1 م عن والبحث   الشاب

وأساسية قصوى ة، م ة م ا وتطبع عديدة بالشباب تتعلق ال كتلة. سئلة ا إ

مستعصية لة مش وتمثل جتما ل ال سبح ال الشباب ان الس من عأك

ل عام5من. ا ن من1966مالي أقل م س بلغ الذين ان الس عدد صار 6سنة19،

عام ن ثم1967مالي عام9، ونصف ن يبلغوا1977مالي ي ل عام12، ؛1983مليون

ساوي نمو بمعدل ن) 140(أي ت اث ن ت عشر مدى إ. ع تحول الذي النمو ذا

عمليا شمل ساؤال يطرح ممعضلة، مص بالشباب، تتعلق ال ساؤالت ال افة

خية التار م م وم   .  جتما

جتماعية .2 انة وامل العمل   التمدرس،

ا ف طبقت ومية سياسة و ستقالل سنوات منذ ة زائر ا الدولة اعتمدت

الدراسة سن م الذين ان للس امل ال التمدرس لتحقيق امة معدل. وسائل رغم

معدلا من أك ة بوت ن املتمدرس طفال عدد تضاعف فقد املرتفع، الديموجرا لنمو

الديموجرا بـ. النمو تقدر سبة املدرسة) 13،5(لكن عن انقطعوا قد التالميذ، من

سن م بلوغ عام. عاما14قبل املدر الدخول حة78-1977و شر مر علق فقد ،

للتعليمطفل،1.658.000عادل امل ال الطور من ؤالء. خرجوا سيصبح ماذا لكن

عد عن7طفال، سري و املدر ن النظام مسؤولية ما الدراسة؟ من سنوات

املوقف؟   ذا

بالضرورة ع ال ذلك فإن ، العائ النظام من مسؤولية أك املدر النظام بدا إذا

وعم لدور الوحيدة ية ال م الشباب نأن املنظومت ن ات أن. ل ة، ج من ع ذا

الشغل ة) بطالة(عدم ج من ذا ق، املرا بالشباب خاصة رة ظا س ة. ل ج ومن

العمل موقف فإن ة-أخرى، شا امل يات والب املماثلة صائص ا ع ادة س-ز ل

الش ذه تفعل فماذا القادمة، السنوات وعاجلة حقيقية حلوال يجد أن انھ حةبإم ر
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ن ب م أعمار اوح ت الذين الشباب من أن20-15املتنامية الصدد، ذا يمكننا سنة؟

أساسية فرضيات ثالث ح   )1(: نق

و-أ ق: الفرضية املرا تقبل ال سرة قبل من الشاب احتضان استمرار

عمل ع يحصل ثما ر أك أو سنوات ثالث ن، ت اث ن ت س مدة أنھ. العادة عت حيث

للعمل ا ال الرشد سن عد يبلغ   .لم

الثانية-ب ر: الفرضية تزد ال ة املواز شاطات ال من جملة الشباب يمارس

ع طا ذات أولية ضرورة منتجات بيع إعادة نحو ة املوج سبوعية، و اليومية سواق

الغالب مستوردة نادرة منتجات أو   . ر

الثا-ج تتمثل: لثةالفرضية ال املنحرفة شاطات ال صوب الشباب شل،: يتجھ ال

السرقة منتجات بيع وإعادة املخدرات از، نالحظ. ب اللطيف-وكما س ل سبة - بال

البغاء الفتيات تمارس أن احتمال مالية)الدعارة(ناك عوائد ة أخ وسيلة ،.  

ا ا صور البطالة انت إذا منواختصارا، ما م قسما فإن موجودة، الصة

عمل ممارسة أو العمل تمثيل العمل، عن البحث وقتھ يم زائري ا الشباب

منحرف أو   .   موازي

ة .3 التمايز   القواعد

الثقافية جتماعية، الديناميكيات أن زائري، ا للمجتمع سبة بال ف ع أن يجب

اللع استدخلت قد امة ال قتصادية ا. بةو طاقا ا مع الديناميكيات تلك جلبت كما

الديناميكيات تلك تتحقق أن من عد وأ اصة، ا ا وانحباسا ا انفجارا أي اصة؛ ا

أجل من فع سي اسات ع ا بمثابة صارت ا فإ قتصادية، و جتماعية الثقافية،

ا والعيوب النقائص وأصبحت البالد، تنمية تحقيق دف ا لتطبيق من برزت ل

اجتماعية تنمية تطبيق أجل من حقيقية برامج الديناميكيات، تلك جراء وانب من. ا

وزن إ بالنظر الشباب، ع طبقت ال بتلك حتفاظ يمكن الديناميكيات، تلك ن ب

ة ج من ذا الشامل، املجتمع من. الشباب مجموعة برزت فقد أخرى، ة ج ومن

الالمباش الشبابالعواقب نحو ة املوج عمال عن ت ترت ال شئة. رة وت ب تدر تم و

أك بصورة تتحقق كما ، التعلي السلك ة وا بكيفية مجملھ الشباب

                                                             
1 Riccardo Lucchini, Enfant de la rue: identité, sociabilité, drogue, Genève, éd. Droz, 1993, pp 17-
23. 
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مثل خرى، جتماعية ا: املؤسسات املساجد، الشبابية، التنظيمات ، ال . سرة،

جتماعية شئة والت ب التدر عملية بحسبوتختلف باين ،: وت غرا ا صل س، ا

جتماعية جتماعية-الفئة و نية املرجعية-امل   .الثقافية

س عا: ا طا ب التدر تخذ س ، املع الوسط بالشاب التكفل طبيعة بحسب

ضري،. محددا ا أو في الر الوسط بحسب بالشباب التكفل مريختلف علق سواء

اجتماعية فئة إ تمون ي أولياء مدرسيا، عليما تلقيا بوالدين أو ن أمي نية-بوالدين م

اجتماعية فئة إ أو محظوظة-متواضعة نية والضبط. م ة ج من السكن ت ش ؤدي و

سوي ال نحراف رة ظا تقليص إ للفتاة سبة بال أخرى ة ج من جتما

ف الر حيث. يالوسط ، أك حضري مركز إ اجر ا فإ منحرفة، الشابة تصبح وعندما

والسلوك التعب متنوعة انيات وإم فضاءات وتتوفر العامة القاعدة و التكتم ون . ي

لالستمرار أوفر بحظوظ يتمتعون ضري ا الوسط التالميذ أن املؤكد من

م باألولياء. تمدرس يدفع املدرسة ترك الشاب،لكن ن و لت جديدة فرص عن البحث إ
ب(1) س ة بو ما سلط الوالدان يفقد اع: عندما ال أو نفصال مل، ال الطالق،

الطرق  ق مف نفسھ الطفل سيجد ، البحث. العائ إ إما بھ، يؤدي أن يمكن ما و و

نحراف شاطات و امشية ال إ وإما وم اجتما اندماج فإن. عن حال، أية ع

ثقافية خيارات أمام الشابة أو الشاب ك ي ة، سر و جتماعية الرقابة ضعف

يقينا ال أك ات. وأخالقية والسلو ات تجا التطرف فإن ختيارات، تلك و

مفككة ة و عن بالتعب ترتبط ال القاعدة و   .يصبح

الثقافية .4 قول   ا

الشبابي الشرائح ونتجد ت قد حداثية، وثقافية اجتماعية سياقات اليوم ا نفس ة

ستقالل و ستعمار مرحل زائري ا الشباب ا عرف لم أحيانا، ما. متنافرة ور

متأصلة ثقافية مرجعية إ ة زائر ا صية ال افتقاد سيا رئ عامال ذلك ل . ش

الوثيق سر ا اللغة بواسطة ستعمار قطع ضارةفقد با مة ذه ط ير الذي

سالمي ي العر خ إبان. والتار التعليمية، امج وال السياسية القيادات عمل لم كما

الثقافية سس و املبادئ من مجموعة س لتكر يكفي ما ا، عد وما ستقالل حقبة

جتماعية ة و ال طبيعة إ ترمز املجتمع-ال ذا ل   .   الثقافية

                                                             
1 Robert Descloitres, L’Algérie des bidonvilles, Paris, Ed. Mouton, 1961, pp 76-81. 
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  ثقافيةنماذج .5

طر، مختلف ن ب نحا م الشباب يبدو نة، الرا جتماعية التحوالت ذه خضم

اليوم إ ستقالل منذ زائري ا املجتمع تناضدت ال جتماعية واملعاي . القيم

ن جتماعي ن النظام ن ب اوح ال ذا مس ديث-و وا تھ- التقليدي ص الشاب

ألن جتماعيةالعميقة، ات التأث مسألة بصدد الراشد، من شاشة أك -الشاب

نقص. الثقافية من والثقافية جتماعية ات التأث مختلف أمام الشاب شاشة ى وتتأ

املتواجدة القيم ساق أ ل وتأو لتلقي مقلقة. إعداده بصورة فردا بصفتھ الشاب ش ع

املتباينة الثقافية النماذج عرضھالنمط: عددية الذي النمط سرة، تقدمھ الذي

الذي والنمط املحيط والثقا جتما الوسط يفرزه الذي النمط عالم، وسائل

التعليمية الفروع القيم،. تقدمھ يم مفا خالل من السلوكية نماط ذه ح وتق

الثقافية والنماذج مجموعة. املعاي أو نمط يجة ن إذن، الشاب سلوك منيتحدد

ا ن ت إ يطمح أو ا جر ال جتماعية و الثقافية   .نماط

ن اثن ن جيل ن ب مستديم نزاع بحالة الشباب ات سلو سق يتم املنظور، ذا

معا عن: متواجدين م أعمار تقل الذي اص من20جيل ك يل وا 40سنة

فرا أي ما؛ يتوسط الذي يل ا يظل نما ب نسنة، ب م أعمار اوح ت الذين 40-20د

ما بي ا متأر جيال. سنة ذه مختلف ن ب ومعياري قي نزاع شأ ي نا ،)1(من

اتجاه جيال مختلف ا تحمل ال ة الرؤ خالل من القي اع ال ذا نعكس و

تمارسھ قد الذي ذب با يات الب ذه افة الشاب اندماج يرتبط سرة،الشباب،

جتما املحيط أو ئة. املدرسة الب أو املدرسة إ فسيلتفت الشاب، سرة رفضت إذا

املحيطة أو. جتماعية سرة حماية يطلب خ ذا فإن الطفل، املدرسة رفضت وإذا

املفتوح جتما الوسط يات لب الشاب. يتوجھ معا سرة و املدرسة رفضت إذا

الفرصة املفتوحفستظل جتما الوسط أمامھ،   .الوحيدة

الثالثة .6 الفضاء: وساط تتمثل الطفل، لنمو حقيقية مساحة سم تر كذا

نا ا ل املشار الثالث، املجتمعية يات الب تحدده والوسط: الذي املدرسة سرة،

للفرد. جتما جتماعية شئة للت ول الوسط فإن طار، سرةذا لكن. و

بأخرى  أو بكيفية الشاب يؤثر قد سرة، ب يص الذي ي البنا والتفكك . ضطرابات

                                                             
1 T. Kennouche, Ecole et ruralité, Alger, Ed. CREA, 1983, pp 102-105. 
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وحياة سرة رة ح املدر سرب وال الفشل من التأث ذا يمتد أن يمكن

حداث بانحراف مرورا شرد، ات. ال متغ يجة ن الوالدية السلطة غياب عد الطالق،: و

وال مل الضطرابال املباشرة سباب من الصعبة، ياة ا وظروف سرة عن تخ

الشاب عند جتما   .السلوك

  :خاتمة

ذاتھ الوقت زائري ا سان صية شئة ت تتم ذا، يومنا إ ستقالل منذ

مثل: إطار خرى، املجتمعية شئة الت ات شب ذلك من وأك بية،: سرة، ال

ةال معو ا واملنظمات امعات وا املتوسطات املدارس، ن و عطي. ت ف ما ذا و

ساء وال الرجال من معت لعدد جديدا وجامعيا تكنولوجيا را الالمساوة. مظ لكن

ة ا جتماعية، ماعات ا ن ب شاذا ا تقار ز ت القطاعات، بحسب التنمية

ش نتخيل. والتعا أن يمكننا جتماعيةكذا، والقيم املعاي إزاء متباينة، ات سلو

ارت. السائدة فقد التقليدية، ماعية ا ية الب ا قو جتما الضبط ان فإذا

ديدة ا جتماعية ل. السياقات ش ستالب أمام مفتوحا الباب ك ي بذلك و و

ا وضبط ا عل الرقابة ون ت ال املنحرفة ات القديمةالسلو جيال و فراد قبل من

تالشت   .قد
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راه  م   : ا

ء ا   ا ا   دور ا

   2018 جانفي18

  
  
  
  

تحوي وتطوره العل البحث شأة إن

ا يد ش شاركت متنوعة فصوال

حمل وعندما متعددة، حضارات

حازوا ضارة ا مشعل املسلمون

ع العل البحث س التأس السبق

ن متجاوز سليمة، ومنا قواعد

اليونان، عند البحث منا بذلك

ع يقوم علميا ا من ن مؤسس

ة والتجر التأملاملالحظة جانب إ

  . العق

اليات     :البحثإش

البحث ما منا ما سالمية؟ ية العر ضارة ا العل البحث وتطور شأة ع املساعدة العوامل

العلوم أخالقياتاملعتمدة تتحدد كيف الغرب؟ ا مثيال ع منا ذه أثرت كيف ن؟ املسلم عند

ن؟ املسلم عند العل   البحث

 
  :املحاور 

ن .1 املسلم عند عل البحث وتطور شأة املؤثرة  العوامل

ن .2 املسلم عند العلوم املعتمدة البحث  منا

وتطور .3 شأة ع ن املسلم عند العلوم البحث منا تأث

الغرب ا   مثيال

ن .4 املسلم عند العل البحث  أخالقيات
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ز   ا     دو

2عبد اهللا عبد الالوي. أد: ، إشراف1أحالم عثمان  

 2جامعة وهرانطالبة دكتوراه،  .1

 2قسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران .2

*********************  
رسال خ القبول                   25/01/2018  :تار شر                                   06/06/2018 :تارخ ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

غ ص إ بحاجة والفيلسوف يم املفا ابداع فن دولوز جيل نظر الفلسفة إن

يمھ مفا عن ع أن بالتا مكنھ و مھ ليف جديًدا.  فيلسوف ا
ً
مخطط دولوز ر طوَّ ، النقطة ذه من

الف حيثللتفك ا، ذا إ ايد م ل ش عود ال للتفك الكالسيكية املعاي بدال اس إنھ ، لسفي

آخر ء أي من بدال ما د مش إ مشدوًدا الفيلسوف تفك الوسيلة. أصبح نما الس أن دولوز رأى

نفس الفلسفة من
ً
بدال الفلسفية يم املفا لنقل قرب و الدور، ذا للعب ا  إن.  ااملناسبة لد

جديدة بصورة ا ار وابت ا إبداع بفعل م تمد ف م، ش د وإثارة فراد تفك اعمال ع القدرة

، ياة تمثل(ل يتم) و ونھ ل وذلك بنا املحيط العالم م وف الذات، م ف إلعادة متفردة مناسبة

و نية، الذ أوضاعنا ع ات تأث ا ل ال التلقائية ركة مابا قة بطر التفك إ باستمرار يدفع . ذا

نموذجية ظة و ركة با يرتبط اما ا تمثل ا أ منظور من نما للس فا عر دولوز جيل ح اق لقد

ن .معينة ت م خالل من يتم نما الس الفلسفة أو الفلسفية نما بالس يقصد ما فإن اختصارا،

ن ابطت م ما لك ن ت الصورة:متباي نما(حركة وم) الس املف   ).   الفلسفة(وحركة

املفتاحية لمات ولوز ؛فلسفة:  ال د نما؛جيل الفلسفية؛صورة؛حركة؛س نما الفلسفة؛الس

نما                                  .          الس

Abstract:  

Philosophy in the view of Gilles Deleuze is the art of innovative concepts. A philosopher 

needs non-philosopher who understands him and expresses his concepts. From this point, 

Deleuze has developed a new schema to think philosophically, it consists in replacing the 

classical criteria of thinking which increasingly comes back to itself , so the philosopher’s 

thinking become taut to a scene more than anything else. He finds that the Cinema is the 

appropriate means to play this role and the nearest to transmit philosophical concepts 

instead of philosophy itself. It has the capacity that holds men to think and to flabbergast, it 

gives him, because of its creation and invention, new image of life, new occasion to renovate 

his understanding of himself, then the world surrounding him since it is characterized by the 

automatic movement which has effects on our mental states, and that pushes continuously 
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to think in a given way.  Deleuze suggests a definition to Cinema from a side that it is a 

harmony which produces movement which is related to a given typical moment. Hence, 

what is meant by philosophical cinema or philosophizing within cinema, that is done by two 

distinctive features but they are interrelated: the movement of image in (cinema) and the 

movement of concept in (philosophy). 

Key words: Philosophy; Gilles Deleuze; Cinema; movement; image; philosophical cinema ; 

philosophizing within cinema. 

يد   :تم

فلسفيً  للتفك جديدة ة
ّ
خط دولوز الكالسيكية ا،انت املعاي بدال اس تتمثل

ذاتھ إ عود ما ا كث الذي ستدرج،للفكر الفلسفي التدب من نمط ع شر ب ليقوم

ما أك القرابة من ا ّ لك املجال، خارج تبدو الفيلسوفمواضيع لھ تفك،يطمح أن ذلك

املفارقة يات املا أّن ذلك آخر، ء أي من أك د املش إ شدا م أصبح الفيلسوف

ت شاء إل صب وا سب املجال عد لم العليا وفلسفةواملثل انصب .1فك نا من

يم املفا إيصال قرب و الدور ذا الكفيل الفن نما الس أن ع دولوز تفك

ما ساؤل ال تابنا ي نا و ا، ذا الفلسفة عوض إدوا الفلسفية لالتجاه دولوز

كيف ي؟ نا الس الفيلسوفالفن من وتتخذ الفلسفة تخدم أن نما الس ستطيع

ما أخرى عبارة و ؟ ي؟ التفك نما بالس الفلسفي الفلسفة  عالقة لعالقة تطرقنا قبل

أوال نما للس ومھ مف عند نتوقف دولوز جيل عند نما   .بالس

الفلسفة    مغامرة مثل نما الس مغامرة أولية. تبدو لقراءة مكن ف   و الك ألسطورة

قيق وا املقارنة، ذه تدعم أن أفالطونفالطونية يصفھ الذي ف الك ل ش أن ة

املظلمة الغرفة ص ا اسم ع ال ا ام ال ل ش مع Camera obscuraيتطابق

أفال  يصفھ كما ف كذلكفالك ا ام وال ة، صغ بفتحة ت ي ضيق ل طو ممر بھ طون

من م أن ع العدسة، ة صغ فتحة من إال الضوء يدخلھ ال مظلم ف ك

                                                             
ل دولوز وحلظة البدء.د 1 ، : مسري الزغيب،ج سات يف امجلالیات  "تفكري الفلسفة يف الس ت ( "مؤا ت ـ جتارب ـ رها ٔلیف )نظر ت

ٔاكدميیني العرب، ني وا ة من الباح ر، ط مجمو الف، اجلزا شورات إالخ  .165م، ص 1،2015م
  ٔفالطون يف معرض متیزيه بني العامل احملسوس والعامل املعقول يف حماورة شون يف العا" امجلهوریة "عندما اكن  ن یع مل شبه ا

ون  متك دران الكهف، حبیث ال  ربطهم يف  الل  ٔ دون ب ٔبدا، ومه مق ه  ذ والدهتم ومل خيرجوا م هف م شون يف  س یع ٔ احملسوس ب
يل  ا ىل احلائط ا ن ینعكس ظالهلم  اص ا ٔش ت وا ل الشجر واحلیوا ٔشیاء م د  ل الكهف تو لتفات وراهئم وعند مد من 

ٔهل الكه ارج الكهف ووفق هذا لكهف ویعتقد  ات مادیة تقع  ٔخ ملوضو ة ال جمرد  ق ٔشیاء حق رونه من ظالل هو  ٔن ما  ف 
ٔخ الزائفة ٔوهام وا امل ا ٔنه  ه بعامل الكهف ب ىل العامل احملسوس الش ٔفالطون  ه حيمك  ش  .ال
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داخل ن املتلق وضع مع يھ الش ف الك بداخل م من وضع و املقارنة ذه ذلك

العرض منفداخل"،1قاعة ال أش عرض جالسون اص أ د شا مظلمة قاعة

أن معتقدين الواقعية د باملشا خاص لعرض يحضرون م ف لف ا من املضاءة الصور

ي ال مر أن ن ح العالم، أشياء يمثل يرونھ الفعما بالواقع امل" تعلق بال عالم إنھ

نما، الس فقط واحدة لمة يصھ ت ناو يمكن بي يحيا ان لو أفالطون أن الواقع

واقعية أك نموذج ا لوجد أو ف، الك ألمثولة تطبيق خ العرض قاعات لوجد

واملحسوس املعقول العالم ن ب تفرقتھ بھ اد ش س   .2يمكن

عب نمائية"اراتإن الس نما"أو"فالم املتحركة" الس الرسوم تو"أو ا ل

لمة الفلم فن ركة ل املركزي تمام نما"باال ال"س اليونانية لمة ال من مشتقة

ركة"ع املفردات "ا ترتبط"Kinesthesia"و" Kinetik" وكذلك ات مصط و

وسيلة ركة فا الرقص، بفن التفكعادة يتم ا ذا الصورة مثل ركة ،ا التعب

  .3ا

ال ة والزاو ا م تصور ال املسافة و ركة ا مع من الكث يقرر الذي إن

ركة، ا وشدة سرعة خاصة بصورة تؤثران ة والزاو املسافة إن ا، م وعموماتصور

صورت ما إذا أبطأ، ور الظ إ تميل ركة ا فإن أع ة والزاو أطول قطة
ّ
الل انت لما

أن الفلم مخرج ستطيع وأسرع، أشد تبدوا ا فإ أوطأ وزوايا أقرب مديات من ركة ا

ن، مختلف ن معني لنا ليخرج ن مختلف ن ر تصو ن موقع من املوضوع مادة نفس يصور

م أن حقيقة املعرغم غ املختلفة ال ش أن إال تماما متطابق ن املوقف وضوع

ة جذر    . 4بصورة

الفر ا بازان" عرف ھ ا"أندر ب:"...بأ لنق دائما يتحرك للواقع مقارب خط

دائما عليھ عتمد و ي»...منھ نما الس ا را و شتاين" ، ا"إيز الفنون:"بأ ل ل تجميع

فيقو " أك نحاز وامللون:"ل و الناطق نما س ل ش إ يصل ي ل دا جا س فن ل إن

  .  5"واملجسم

                                                             
ٔمحد، 1 ن مصطفى  لس(الفلسفة والس  بدر ا ة  ت الفلسف رش )حتلیل نقدي لبعض املقار افة وال لص زوة، مؤسسة عامن   ،

الن، عامن، العدد السابع والستون   .176،175، ص ص2011وإال
 .176املرجع نفسه، ص  2
يت، فهم الس  3 ان ار . ت) احلركة(لوي دي  رش، ا ة وال لطبا يل، دار قرطبة   .04س ص.البیضاء، دط، دجعفر 
 .16املرجع نفسه، ص  4
الم وإالتصال  5 ٔدوار(جامل العیفة، مؤسسات إال ر ) الوظائف، الهیالك، ا ات اجلامعیة، اجلزا ون(دیوان املطبو ط، .، د)ن عك
 .80س، ص .د
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حركة حيث من نما للس فلسفيا فا عر نقدم أن الصدد ذا منا وما

فـ اGilles Deleuze : وكيان ط نر حركة تج ي سقا ا أ حيث من نما للس فا عر يطرح

ما ظة   1.ب

أنھ للنظر امللفت الفمن املستوى ع ثورة من نما الس أحدثتھ مما الرغم ع

الذين م الفالسفة من قلة فإن ، جتما و الثقا ن املستو ع ا بظالل ألقت

أن إ ب الس البعض عزو ما ر م، بح مناط انت أو تمام ن ع ا إل نظروا

، و ا بداي مازالت ما ور انت نما الفلسفة الس ة مقار تحديد إجماال مكن و

سية رئ ات واتجا أسماء خمسة نما تجاه: للس فرانكفورت مدرسة برغسون،

دولوز  الفينومينولوجيا،  . 2السيميوطيقي،

توجراب.   1 نما الس م والو  :رغسون

استحضار دون دولوز ة مقار يعاب واس م ف حوال من بحال يمكن ال

يالفيلسو  كتا طا حضور لھ برغسون أن فالواقع برغسون ي الفر ف

يتعلق فيما سواء نما الس عن الزمنبآرائھدولوز أو ركة ا النظر،عن يمكن بحيث

تھ مقار دولوز ا عل يب الذي جيمس وليام إ باإلضافة سية الرئ ة الرك أنھ ع إليھ

الفيلس لدولوز سبة بال و و نما، ستوعبللس يم مفا استحدث الذي الوحيد وف

برغسون ا استحد ال يم املفا تلك ما ن والسؤال ي، نما س و ما خصوصية

؟ نما الس عن كتابيھ ا كث دولوز ا عل عول  .3وال

التالية 1907عام"     الرديئة الصيغة برغسون تب الق ا التطور كتابھ  :و

ي" نما الس م ن"الو امل مت ن اثن ن معطي ستخدم الواقع نما ظية: فالس مقاطع

مدركة، وغ منظورة، غ مجردة مطردة، صية، غ حركة أو وزمن الصور، س

تبعث از ا داخل املرئية غ ي نما الس ط الشر حركة أن بحيث از، ا داخل ون ت

عد واحدة التعاقب ع د املش صور ــمختلف عضا ا ببعض تصال وع واحدة،

يث وما اذبة، ال ركة ل النموذ املثال ا إ اذبة، حركة إذن نما الس لنا تقدم

حديثا اسما قدما شد ركة ا م و ع أطلق برغسون أن حقا ي"الفضول نما ،"س

                                                             
ل الصورة مع النص: عبد القادر مالفي 1 ة لـ: تفا نولوج نوم ر، ،مك "مسلسل احلریق" : دراسة ف رش، اجلزا ة وال لطبا بة الرشاد 

 .72ـ، ص 2015، 1ط
ة، عامن، ط.د 2 رش والتوزیع والطبا ٔمحد، فلسفة الفن وامجلال، دار املسرية ل ن مصطفى  ّ  .296، ص 2012، 1بدر ا
 .314املرجع نفسه، ص  3
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ف والعرض العرض سوى ئا ش ست ل نما الس بأن غسون ل طبقا م نف أن ب قط،ي

ثابت م و إنتاج إعادة   .1" أي

سواء نما الس ا عل عتمد ال سية الرئ لآللية عرض أن البداية ا ضرور يبدو

عليھ أطلق ملا تحليلھ برغسون ا م بدأ ال ف ا ذا العرض عملية أو ر التصو أثناء

توغرا" نما الس م ا":الو ال نما الس خ تار البداية انانت و آخر ء خ لتار ية

القرن خالل ا كب تقنيا تطورا دت وش عاقبت ال العديدة املراحل و ء ال ذا

مجال العلمية شافات ك ع عتمد ال سيطة ال دوات فأصبحت عشر التاسع

آالت وتصبح لتتطور فيھ ال ألغراض ا استخدام مجرد من تتحول ة البصر العلوم

لد تبدومعقدة قة بطر الصور ذه عرض وإعادة ، ال الواقع ر تصو ع القدرة ا

ار ا الواقع ا رؤ تتم كما أي متحركة، شياء ا  . 2مع

ن كتاب إ دولوز عود نا ؟ نما الس فلسفة بلورة برغسون م سا  :فكيف

برغسون يم مفا والذاكرة واملادة الق ا عنالصورةـــ :التطور ّ ع ال و حركة
ّ ع وحركة ن جزئ ن ب أو ن ئ ش ن ب حركة ن، بمعني ركة ا دولوز م ف و يتحرك، ل ال

ّل ال بتمثل جزاء"سمح وتجتمع جزاء ّل ال ينقسم ركة ا ذه خالل من

التأط يم مفا تندرج ركة ا وم مف وضمن ّل  le(التقسيم) le cadrage(ال

découpage(كيب ال إيجاد،)le montage(و من يمكننا ركة وا الصورة وم مف إن

ات مستو منھ تج ست أن يمكن لذلك والصورة، واملادة ركة ا من ّل ل كة مش ة و

و نما للّس ا: ثالث أخ انفعال، الصورة ا وأخ فعل والصورة ح مدرك الصورة

ال أو الديمومة و و ع الّرا البعد ّل نجد ال مع يتواجد الذي عد3زمان لم فالزمان

قولنا مع ذاك ا ل محّدد إ وتحّول ركة ا قبل من من"محّددا الزمان إخراج

بل"محاوره ركة با ق ي الزمان عد لم برغسون عند نجده الذي ل التحو ذا مثل

ل الش عن مستقل زمن إنھ الّزمان، تحدد ال ركة ا أصبحت وعنبالعكس

تھ حر جع اس أو تحرر زمان إنھ وحدتھ، وعن دراك وعن شياء عن ة و ال
تتعاقب4 خاصية و الشعور زمان تمثل ا أ أع ، الزمان نقيض فالديمومة

                                                             
ل دولوز، س الصورة واحلركة  1 ٔول (ج شورات وزارة.ت )اجلزء ا ، دمشق، د حسن عودة، م لس ط .الثقافة، املؤسسة العامة 

 .07، 06ص ص  1997
ٔمحد، الفلسفة والس 2 ن مصطفى  ، املرجع السابق، ص : بدر ا لس ة  ت الفلسف   .179حتلیل نقدي لبعض املقار
ر، ط 3 الف، اجلزا شورات إالخ لسوف، م ل دولوز صورة الف يل، ج ّس بو  .316ـــ  315 ، ص ص2014، 1مخ
 .316املرجع نفسه، ص   4
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الشعور طرف من معاشة صافية خالصة، ديمومة بالتا ف الّروح، حياة مباشرة

م بصورة ا ترجم يمكن ال ذا لناول يكشف الذي الزمان ا نفس فالديمومة انية،

ا إل نصل أن ستطيع ال التا و الشعور طرف من الباطنية النفسية حياتنا عن

س ا ق طر عن مباشرة ا ندرك بل ستدالل، بواسطة أع العقل  .1بواسطة

ع نرسم أن د نر أننا من" الشاشة"لنفرض بة كت لعرض ا متحر دا مش

تمثل مفّصلة اال أش نقطع أن و العمل، ذا للقيام أو قة طر ناك ف مثال، ش ا

وإن فراد باختالف تختلف و ، الس حركة ا م ل ش ل ع نطبع وأن نود ا

ع ذلك عد ل ال نطرح وأن شري، ال س ا أنواع ن ب كة مش قد" الشاشة"انت

سيط ال العمل ذا يل س عنبذل
ّ
إال بواسطتھ نحصل وال د ا من ة كب كمية

ا وتنوع ياة ا مرونة ر تصو عن زنا ل ة تاف يجة نمائية.  2ن الس قة الطر فتطبيق

بھ، ستقر انا م فيھ يرى وال شبعھ ما ن الذ فيھ يجد ال مستمر تكرار إ إذن يؤدي

استقراره عدم ي يحا بأنھ ب ر دون ذلك مع يقتنع الواقعيةولكنھ قيقة ا حركة

ركة، ا م تو إ مر بھ انت ستقرار عدم الشعور ع نفسھ مّرن إذا و و ا، نفس

أن عليھ وجب املتحركة الواقعية قيقة ا مع يتم وأن يتقدم أن ن الذ أراد فإذا

ح يئة ع ارج ا من املدركة املتعاقبة االت ا ذه ولكن ا، داخل نفسھ االتيضع

ركة ا تأليف من أبدا تمكنك ال ممكنة حاالت يئة ع ال بالفعل     . 3ساكنة

ال     الكمية قة للطر نموذجا ا ف ورأى سلبيا موقفا نما الس من برغسون اتخذ

ا ايتعامل دراك مع تتوافق ا أ إ باإلضافة والزمن ركة ا ومي مف مع العلم

عتيادي التيقن ا عل أطلق ما أو قيقةreconnaissanceالطبي ا نما الس إن

الفكر فعلھ ما إال تفعل ال ساكنة مقاطع من ركة ا تأليف عيد حينما برغسون يقول

قدما نون (شد ز الطبي )مفارقات ا دراك يفعلھ ما العقل4أو قدرات ،ومن

العالقة ذه ط بر برغسون يجيب املنطلق ذا من الثبات إطار ركة ا إدراك

                                                             
ر. د 1 سانیة، دار الهدى اجلزا رغسون، جم العلوم إال ميومة عند  ــ  88، ص ص 1998، العدد العارش، )ني م(فریدة غیوة، ا

89. 
رغسون، التطور املبدع، ت 2 لبنانیة لرتمجة الروائع، بريوت، دط، . هرني  لجنة ا  .273ص ، 1981مجیل صلیبا، ا
 .276املرجع نفسه، ص  3
ٔمحد، فلسفة الفن وامجلال، املرجع السابق، ص .د 4 ن مصطفى  ّ   . 317بدر ا
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واحدة دفعة تدركھ بل ا حول من بالدوران حسبھ ع تدرك ال ال بالديمومة

السا بواسطة املتحرك التغ ع عود قد العقل ألن   .1كنباالستقرار،

فكرة ضد للتفك توجرا نما الس املن أن يرى برغسون أن سبق ما تفس

فيھ تقل وت أخرى إ حالة من تقل ي شري ال فالعقل ياة ا مبدأ ال ورة الص

آلة ا تمنح كما ركة ا الصور ذه يمنح و و ي، نما الس ط الشر تقل ت كما الصور

ي نما الس ط للشر أنالعرض كما شياء، صميم من ست ل اذبة ركة ا ذه لكن ،

مفروضة بل داخلھ، من عة نا ست ل ا أل مية و ي نما الس ط الشر ركة ا

تتجاوز ا أل ا يدرك ال فالعقل الفعلية شياء ورة ص أما العرض، آلة قبل من عليھ

دس ا عمل صميم من و   . 2حدوده

الدولوزيا. 2 غسون لتجاوز  : ل

دولوز  عمل" : يقول الطرق، من قة بطر لھ يحا ت م الو إنتاج إعادة ون ت أال

الصور  خالل من نما خالل) Photogrammes(الفوتوغرامية*الس من عمل ا أ أع

ساكنة أو/ صورة24(مقاطع البداية/ صورة18ثانية، لنا )ثانية تقدمھ ما أن غ

الصور  س ل نما والالس ركة ا ا إل تنضاف ال عادية صورة بل الثابتة، الفوتوغرامية ة

ا مع كمعطى: تنجمع العادية الصورة ذه إ ت ت ذلك من العكس ع ركة فا

  . 3"مباشر

دولوز لھ ھ وج الذي النقد مع ستوعب ح برغسون من إدراكھ يجب الذي ما

إال ما نما الس أن منا ف منطلق متضمنة؟من متعاقبة ظات أو لصور عرض

إلنتاج إعادة إال ما العملية بأن دولوز ا ع ع الذي قصدا، املدركة الشاملة طة ا

نا توغرافية، نما س صور تتحول ح الثابتة الصورة ط ر تمثل م و ثابت، م و

و  الطبي أو ا دراك ن ب لط ا يح ت عدم م الو يان نما الس دراك

ركة ا ا ل تضاف صورة لنا تقدم ال نما راتية،الس الظا يحھ ت ع عملت ما ذا و

ا متحر مقطعا باألحرى حركة،أو ـــ صورة لنا تقدم موقف4بل أن دولوز رأى ،لقد

ا ل التق التطور إ التفت قد ان لو وأنھ نما للس ري و ا البعد أغفل قد برغسون

                                                             
 .77عبد القادر مالفي، املرجع السابق، ص  1
، املرجع السابق، ص  2 ٔمحد، الفلسفة والس ن مصطفى   .181بدر ا
دة الثابتة من سلس الصور الثابتة * ىل الشاشةالصورة الوا حلركة عند عرضها  يئ واليت تو  مل الس ىل الف   . املتتابعة 
ل دولوز، الصورة واحلركة، املصدر سابق، ص  3  .07ج
 .81عبد القادر مالفي، املرجع السابق، ص  4
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خ ا ف لفلسفتھلوجد ء"حليف أ قد ركة وا الزمن ر تصو ع نما الس مقدرة إن

املونتاج، استخدام خالل من إال إليھ التوصل يتم لم ا ر جو ألن البداية ا م ف

املختلفة ة الرؤ وزوايا املتحركة، ا ام التق.. وال للتطور برغسون ل تجا أدى وقد

الس تمثل شافھ اك عدم إ نما الللس ركة ا أن دولوز رأى لقد لفلسفتھ، نما

نما الس لنا ا متصل" تقدم ركة" ل ا يح بت تقوم ا أل حقيقية حركة أي

ا دراك يقوم مجزئة صورة ست ول متحركة صورة لنا وتقدم ا نفس الواقعية

تقوم ـــ العرض آلة خالل ومن ــ نما الس أن أي ركة، ا ا منح و ا ذابإدراك يح بت

  .1ام

دولوز اا .3 فكر والفلسفة نما   :لس

ا"   ف نكف الليل، منتصف عند وإما ار ال منتصف عند إما تقع زمنية، ظة ثمة

سؤال طرح نما" :عن الس آخر"ما سؤ لنطرح الفلسفة:"؟ نما ؟"ما الس وما

والعالمات الصور ك تحر جديد أسلوب الفلسفة.سوى ا تأخذ أن البد دة ا ذه

ا شاط ب ملام ع القادرة يم املفا وتجد ا إل لتنظر ا عاتق نما2"ع فالس

التفك الفيلسوف من يتخذ ي نما الس واملخرج التفلسف، ملمارسة جديد أسلوب

ط عن الو منوخلق خراج املدروسة الفنية التقنيات من ا بع ي وما الصورة ق ر

الذي الالفلسفي إ بحاجة و الفلسفي إن نقول ذا ،و املبت دف ال إ الوصول أجل

ھ مفا عن ع و مھ  .يف

تتصل"   وال تفكر وال تتأمل، ال أن،ne communiqué pasالفلسفة ا عل أن مع

ومة مف و ومة، املف صديق و الفيلسوف واء، و شاطات ال ذه ل ومات مف تخلق

بالقوة ا ذا ارen puissanceبحذ وابت شكيل، فن مجرد ست ل الفلسفة أن أي

منتوجات شافات، اك اال، أش بالضرورة ست ل ومات املف أن إذ ومات، مف كة ع.وف

ف صرامة، أك خلقنحو دوُره يكمن الذي العلوم من الفرع ذا   الفلسفة

ومات واملجالت،. 3"املف الكتب ا ع نبحث زة جا صياغة ست ل الفلسفة يم مفا إن

نما س رسم،نحث عديدة ميادين وتتج بالقوة، ا نفس عن تكشف ا   .ا. ..إ

                                                             
ٔمحد، فلسفة الفن وامجلال، املرجع السابق، ص . د 1 ن مصطفى  ّ  .326بدر ا
ل دولوز  2 لیب مانغ، ج ن عرفة، مركز إالمناء احلضاري سور ف سق املتعدد، ت عبد العزز  ، ص 2002، 1، ط)دمشق(ٔو 

194. 
لیكس غتاري، مايه الفلسفة، ت  3 ل دولوز، ف رس، ط.د.ج ولیة، بريوت،  ، ص ص 1993، 1جورج سعد، دار عویدات ا

07،14،15. 
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ــ"     يفكر كيف يتعلم أن ــ ذاتھ سان عرف الأن وكأن مور مع يتصّرف أن ـ

ش يند أن ــ بذاتھ معلوم و" ء ائن ال أن لواقع ش يند أن .1" أن د ير دولوز

منطلق من شياء و املوضوعات مع التعامل قة طر ، التفك ية من علمنا

الواقع تبدو كما شياء مع والتعامل الذاتية عن بتعاد و   .املوضوعية

معلق" فقط س ل الكبار ن نمائي الس ن املؤلف مقارنة املمكن من أن لنا بدا د

فكرو  لقد أيضا، ن املفكر مع وإنما ن، واملوسيقي ن املعمار ن ندس وامل ن مناالرسام

يم املفا خالل من يفكروا أن من بدال الزمن والصورةــــ ركة ا الصورةـــ خالل

نفك2"والتصورات أن و ر
ّ

نفك أن انطالقا، ون ي ال نما الس والتفك مسافة، ع ر

إ ناد س و الفن ذا من مسافة أخذ ع ون ي وإّنما الّداخلية، الفن ذا حركية من

إنتاج يتطلب لذلك نما، الس تصّورات و ن عليھ تمام ينّصب ما فلسفية، ة رؤ

اّصة ا التصّورات صنع نما، للس فلسفة أو ة يمنظر مفا إذ ا وإبداع املجال ذا

ا، عل نما الّس تتوفر ألن ال الفلسفة، مة م نما بالّس خاّصة يم مفا خلق إن

فلسفيا إال تخلق وال الفلسفة، إال ا تخلق ال نما للس إال تص ال ال يم   . 3املفا

والناقد والشاعر ديب ا تم والتخيل لإلبداع جديد كمجال نما تمالس كما ،

التفك ع سان حمل ع القدرة تملك إذ صعيد من أك ع الفيلسوف ا

مھ ف تجديد فرصة ياة، ل جديدة صورا ا ار وابت ا خلق بفضل بھ و اش ند و

دولوز جيل علمنا كما التفك س ل أو حولھ من وللعالم و) Gilles Deleuze(لذاتھ

ار "  وابت شاف ياةاك ل جديدة انات كشف.4"إم ع ارقة ا القدرة ا ل نما فالس

انطالقا أنطولو عد ا ل صبح و الوجود لنا تكشف كأن مباشرة غ قة بطر الواقع

ازات، وا حركة من تحملھ وما الصورة يلمن س إ سان فكر توجيھ ستطيع كما

نما فالس العام الرأي وتوجيھ املتلقي ع التأث عملية إثر جديدة انات إلم وحملھ آخر

وشعوب أمم مسارات لتغي ا ل تؤ ال انات م ا عاتق ع   .تحمل

ا"   من انطلقوا ا ف وفكروا نما الس اشتغلوا الذين وائل أولئك لفكرةإن

لية، ركة وا الذاتية ركة ا إ توصلت صنا كفن نما الس تية سيطة ال

                                                             
 .16املصدر نفسه، ص  1
ل دولوز، الصورة واحلركة، امل 2  .04صدر السابق، ص ج
يل، املرجع السابق، ص  3 ّس بو  .313مخ
4  ، ٔنوار، الفلسفة والس یف ختدم الس الفلسفة، سلس ا ٔو  لتفكري الفلسفي  دید  ٔفق  لصور و ابة  ك ٔمحد، الس  راهمي  ٕا

رش، ط  .07، ص 2011 2بدون دار 
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للصورة املباشر املعطى ركة ا من ء. وجعلت ل أو لدافع تخضع ذه ك حركة عد ولم

ا شكيل عيد لفكر وال ا،
ّ

ا. ينفذ ولذا ا ذا تتحرك ال الصورة ا ذا. إ إذن، و

ست ل ، ديةاملع تجر وال ة ر ر.تصو و ا يتحقق آلية، ركة ا عود ن ح وفقط،

للصورة ؤثر: الف و الدماغ قشرة إ ازات وصل و للفكر صدمة يحدث أنھ أي

والدما العص از ا   .1"مباشرة

مغاير عق بإدراك رة الظا شف نك تجعلنا ا أ نما الس لنا ا تقدم ال ة امل

اليميل الكيفية تحديد مع ول املقام الو تجعل ال راتية، الظا الدراسات إ

ا ع ع بصيغة نما الس نحو قھ طر شق الذي الواقع ا Walter Benjaminيدرك

بالفعل املجردة، ن للع ھ تف مما أك ا ام لل ا ذا عن تف ال الثانية بالطبيعة

لي الواقع يأخذ أوالفيلم ا تفس يقدم كأنھ املتفرج، أمام ضعھ و جديد من سوغھ و عود

للواقع ثانية ن. 2قراءة بالع الواقع ا را و املعركة ساحة ون ي عندما مثال سان فاإل

إن املوضوع، نفس من ا أ رغم نما الس لھ ا تقدم ال ة الرؤ ا نفس ست ل املجردة

غ  ا لك الواقع من تنطلق نما وإنماالس الواقع من روب اب غ س ل لكن عنھ، ب

بھ جاء ما ذا و جديدة، صورة رسم أجل مارك" من رت للبعد" ر تھ معا

مباشرة الواقع عكس ا عند الفن ان ال املاركسية مالية ا منتقدا للفن النقدي

غي دون   .من

ي"     ذا عقليا ازا ج إلينا ترفع لية ركة ا اإن ف بدوره يؤثر ركة، فاملحرك.ا

املنطقية انية م ع الكالسيكية، الفلسفة يدل،كما عد لم العق ي الذا

ا ف تدخل ال لقة ا ع يدل وإنما ا، عض من ليا ش ار ف الستخالص واملجردة

الصورة ر / مع
ّ

يفك وما التفك إ يدفع ملا كة املش القوة وع ركة تحتا فيھ

العقلية: الصدمة الصدمة يدغر ).noochoc(أي يفكر": سيقول أن سان بوسع

ذلك ع قادرون أننا تضمن ال انية م ذه ولكن ، التفك انية إم يمتلك " بصفتھ

إلينا الصدمة بتوصيل ا إيا عطينا ا أ نما الس تّد ال القدرة ذه ء"  3".و ل

لنايحدث، تقول نما الس أن لو تتجنبوا: كما أن ستطيعوا لن ركة، ا الصورة مع م

حركة يتوسل وجما ي حر ي ذا از ج عن كناية ذا و فيكم املفكر توقظ ال ركة ا

                                                             
ل دولوز، س الصورة ـــ الزمن  1 ، ص 2015، 1جامل حشیّد، املنظمة العربیة لرتمجة، بريوت ــ لبنان، ط. ت) ثايناجلزء ال (ج

251. 
 .69عبد القادر مالفي، املرجع السابق، ص  2
ل دولوز، الصورة والزمن، ااملصدر السابق، ص  2   .252ج
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ما"فن : ذاتية الكبار". ا ا رواد عند قل وع نما، للس الزعم ذا مثل إن

سام، ب إ اليوم فرضيدفع ع قادرة ون ست نما الس أن يظنون انوا لقد

ما ا ع ا وإمال فور (الصدمة إي س، شتاين،غا إيز توف،   .1...) "ف

الذاتية عن ا ومع للمألوف، وخرق بداع و باإلنفراد يتم ونھ فنا س فالفن

واملوضوعا شياء قائق وكشفھ للواقع تھ معا ه تم ارهال وابت حولھ، من ت

أنھ ي نما الس الفن يم ما ولعل املتلقي، ع للتأث طاب ا أجل من ه تم لوسيلة

ذب ووسيلة كمنبھ ا تخذ و الصورة، ع ا يقدم ال لية ركة ا ع عتمد

س ما يحدث نا و ا ع ع ال الرسالة عث أجل من مقصودة، قة بطر املتلقي

  .بالصدمة

واملوسيقي"    شكي ال الفنان طرف من ارج ا من َتج ُت أو د
َ
ُتول الفلسفة إن

أو اللون، املرسوم املحض ط ا عن أو الرنة، النغ ط ا عن ت ترت لما اتب، وال

الوا الصوُت املكتوب ط ا الفلسفة.عن إ حاجة أي ناك ست تج: ل ت ا إ

شاط ل عمل حيث ناك املوطنيةبالضرورة املغادرة إ املؤدي خطھ رسم . ع

ارج ا من ا إنتاج من للتمكن ان ء بأي والقيام الفلسفة من روج ا ب لقد. ي

آخر ء من انطالقا م شأ دائما عرفوا ولقد آخر، ئا ش دائما الفالسفة . 2"ان

وامل ى املعا إيصال عن وعاجزة عقيمة أصبحت دولوز نظر يمفالفلسفة فا

الغرض، ذا ل بديلة وسائل عن نبحث ا بذا ا ذا الفلسفة إنتاج فعوض الفلسفية،

ء م عصر وأصبحنا املجردة ة النظر يم واملفا ي الكالسي العصر تجاوزنا نحن

خلق خاصة نما والس عامة الفن إ دولوز توجھ ان نا من والصور، مال با

شة معا إثر الفلسفية يم ماليةاملفا ا ة   .التجر

الفكر فاعلية بنفس املعرفة ال أش من ل كش مالية ا ة التجر طبيعة إن

إ منطقية وحاجة طبيعية جمالية عاطفة ا ل جمالية ائنات بالضرورة فنحن املنطقي

ينظر من ن ع يكمن مال وا ن الع تحركھ العقل إن واملتعة، شة الد مثل العواطف

ل أز فإذا سبةلذلك بال ماليات ا مية أ ع يدل ما ذا و أيضا، إزالتنا تتم مال ا

حالة ون ن عندما فقط جمالية ائنات لسنا نحن عمال" تأمل"للفلسفة، أمام

                                                             
ة نفسها 3  .املصدر نفسه، الصف
ٔدب والت 2 رين، حوارات يف الفلسفة وا ل دولوز ــ لكري  ا . لیل النفيس والسیاسة تج ٔفریق ٔمحد العلمي،  ٔزرقان ــ  عبد احلي 

ار البیضاء(الرشق ــ املغرب    .95، 94، ص 1،1999ط) ا
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مية أ أك نحو ع ة سار ما ا التفك ذا وفاعلية جما نحو ع نفكر إننا الفنية

بالصور  مشبع   . 1عصر

اتَيرسُم "   مدر بما س فاألحاس س، بأحاس يكتب يؤلف، ينحت، سان،

ء إ ترجع س أحاس مجرد ست ل مع: )مرجعية(حسية س حاس ذه ت شا وإذا

اصة، ا ا انا إم تصنعھ شابٌھ ما،فإنھ مصنوعةوء القماشة ع سامة ب

ضوء ومن ظالل من خطوط، من ألوان، من ا.فقط ثروإذا ع سلط ي شابھ ال ن

أدواتھ ع إال عتمد ال حساس ألن ذا ف و: الف املؤثر أو حسًيا املدرك إنھ

من جزء بالتأكيد ما شة الر رة و وخط القماشة تحض ا،إن ذا لألدوات

من.2"حساس املعاشة ة والتجر الف العمل املقصود املع تالزم ع يدل ذا و

املعطر  عن ة املع دوات و الوسائل انتقاء ع القدرة لھ فالفنان املتذوق،   .ف

فكرة دولوز أن" يطرح قادرة أدوات دون ذاتھ يحفظ أن لإلحساس يمكن كيف

حسيا املدرك و إنما بذاتھ
ُ
يحفظ ما فإن املؤثر)Percept(تدوم، أن) Affect(أو ولو ح

ثوان بضعة إال تدم لم حتفاظ ،دوات و الوجود ع القدرة حساس تمنح ف

دون املادة حساس يتحّقق ال ة، القص املدة ذه مع ش تتعا ال بدية بذاتھ،

و املؤثر أو حسيا املدرك حساس، ليا املادة ذه تمّر أثر3"أن ل أن يح

و يحتف"صرح"ف ما س ل نا الصرح لكن س، حاس من كتلة إنھ ، باملا ل

فعل إن مُھ،
ّ
عظ الذي َب

َّ
املرك دث ل وتقدم ا لذا إال ا ببقا تدين ال ال اضرة ا

املجنونة) L’acte de monument(الصرح لوسة ال بل الذاكرة، س يتحدث .4"ل دولوز

أدوات من ھ يحتو وما الف العمل من لھ ش الذي الف ثر ع شدنا ي وخطوط

ذا فإن ي نما س لفيلم دتھ مشا عند سان فمثال ثر، ذا ل املقصود املبت ا

زة واملج املصطنعة دوات إثر ف أثر من لھ ش ما ل ب لذاتھ حافظ يبقى الفيلم

عود ال و ف ء، بأي مسبوقا س ل الف فاألثر للفيلم، ولية املادة أي تھ تركي

ذاتھ،للذاك اضر ا أي ظة
ّ
بال متعلق ون ي وإنما اضر، ا ع ا إسقاط أجل من رة

تث ال الفيلم للصورة ة القص املدة رغم بذاتھ قائما ون ي نا فاإلحساس

نمائية الس الصور من ة كب بمجموعة حافال الفيلم مادام مرة ل ا ّ غ و انفعالنا،

                                                             
، ت 1 لموسويف، حنو فلسفة لس تون، الف ل فرام لرتمجة، القاهرة، ط. دان  .14، ص 2009، 1ٔمحد یوسف، املركز القويم 
لیكس غتاري، م 2 ل دولوز، ف  . 170ايه الفلسفة، املصدر السابق، ص ج
 .171ــ 170املصدر نفسه، ص ص  3
 .172املصدر نفسه، ص  4
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إال  الفيلم، مضمون ل ش شعوراال فينا ك ت القص املدى ع ظة
ّ
ال تلك أن

بذاتھ موجودا   .    أبديا

من"   حسيا املدرك اع ان و دوات، مقدرات إ نادا اس الفن من دف ال إن

أخرى إ حالة من انتقال نفعاالت من املؤثر اع ان ء، لل سية ا ات درا

س،. حاس من صافية كتلة مؤلفاستخراج ل مع ّ تتغ قة طر إتباع يجب ذا ول

ثر من جزًءا ل ش وضع. و عن مختلف وضع الكّتاُب س ل الصعيد ذا ع

ن، املعمار ن، املوسيقي ن الكّتاب الرسام ا ستخدم ال اصة ا دوات إن

إ  تقل و م آثار تقاوُمُھ قدرة أي دون ير الذي والنحو لمات 1".حساسال

لھ فن ل ف واحدة طبيعة ع ست ل ف آلخر فن من مختلفة ون ت سية ا دوات

فنيا أثرا خ يحدث ما املتلقي جذب اصة ا انياتھ   . إم

املحايثة، و دولوز جيل لدى مجّسدالتفك كتعب الفّنية ة التجر مالزمة بمع

فيلسوف ترك سياق ا عمق سانية ة واملعاودة"للتجر و"ختالف ما ع

بلورة ل
ّ
املتمث مشروعھ م نف أن يجب الفلسفة، ق

ّ
ند" آالت" خال س ال نصّية

دب إ الوقت نفس و كذلك بل الفلسفة إ والعالماتب"فحسب  "1970روست

نما الس ركة"وإ ا ــ الّزمن"،1983" الّصورة ــ محايثة 1985،2"الّصورة الصورة ذه

الصور من ار ف استخالص د التجر أسلوب عتمد ال دولوز إن حيث للفكر،

التقاء أي دة، الفر ار ف مع الصور ذه التقاء مسارات عن البحث بل نمائية، الس

وسائلالس نما الس ع يقدمون واملمثلون والرسامون فالفنانون الفلسفة، مع نما

، التفك مبتكرة قة كطر للتعب وجديدة دة ع"فر إال قيمة ما لصورة س فل

ا تبدع ال الفكر ع"مسارات فإنھ الصور، ع يفكرون نمائيون الس ان فإذا ،

املن يم املفا عن يبحثوا أن دولوزالفالسفة يحاولھ ما إن ي، نما الس الفكر ذا ل اسبة

ا نفس عن لم تت ا جعل بل ي، نما الس الفن ا يبدع ال الصور عن البحث س ل

التفك جديدة قة ا. 3كطر قدم ال املالحظة من عملGilles Deleuzeانطالقا ع

                                                             
 .172،171املصدر نفسه، ص ص  1
، املرجع السابق ص ص .د 2 ٔ، تفكري الفلسفة يف الس ل دولوز وحلظة البد  .166،165مسري الزغيب، ج
ل . د 3 ى ج امعة محوم  خلرض،الس وصورة الفكر  دولوز، احلوار الثقايف، خمرب حوار احلضارات التنوع الثقايف وفلسفة السمل، 

ٔول، /مستغامن  ر   العدد ا  .63،ص 2012اجلزا
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جمالي صياغة قرروا عندما فالسفة إ تحولوا م أ نما الس بالرغمنقاد نما، للس ات

كذلك أصبحوا م أ إال كفالسفة ن مدر ونوا ي لم م أ   .1من

دولوز لدى نما الس ي،"فلسفة يا ف واقع والصورة ذ واقع ركة ا تتضمن

والتحوالت العالقات مراقبة ع جدر عصرنا خاص كفن نما الس يجعل ما ذا

ن الرا عصرنا سم
َ

ال ات ر وأفعالوا قوى عالقة بل مسندا، ست ل الصورة ،

قوى، عالقة ا أل وحيدة، معزولة صورة توجد ال مجموع، بالضرورة وتفاعالت،

للصور  عدديات متعدد، أو مجموع دوما   . 2ناك

نما. 4 الس دولوز ة   : نظر

دولوز  شياء،" :يقول مع ذري ا ا اختالف حداث عإن تبحث عد لم

خالل من دود ا باتباع ملموس، الغ الرقيق البخار ذا السطح، ع ولكن العمق،

السطح ك الالجسدي3"تحر قيمة وتأكيد معا رتفاع و العمق طلب رفض السطح ع

باعتباره فالسطح أثر، و املع منطق حدد كما سد(والالجسدي وا و)رض

الو  قيقة ماا أّما السطح ع قيقة ا وتوجد السطح ع ركة ا تج ت لذلك حيدة

ما و إال س فل ذلك   . 4عدا

دولوز لد"علن ا و إنما أعمق و ما ط5"أن الشر و ف نما الس جلد أّما

املع تج ي لد ا ذا سطح ع ا. 6الصغ ل دولوز عند نمائية الس الصورة أن

ن يوجد: مستو العمقول يمثل ي الثا املستوى أما الدال املستوى و و السطح ع

م الف تج ي الذي ي نما الس للعمل مع عطي م خ ذا عت و املدلول و   .و

عن"     ي نما الس املصور يم ما إ املصدر، إ العودة الضروري من أخرى مرة نا

الفوتوغرا ر ال: التصو ا الثانيةحقيقي مصطنع ، و ة: ة خ ذه ركة، ا

شعورا تجلب ف ، الفوتوغرا ر التصو ا تجميد تم ال ياة وا سدية ا ستعيد

وتحرر عاد ثنائية الصورة أعماق تفتح ركة ا أثناء ا ام فال الواقع، من يقاوم ال

حرف مش7".استقاللية من ي نما الس الفلم ون فوتوغرافيةيت لقطات أو د ا
                                                             

 .70عبد القادر مالفي، املرجع السابق، ص  1
 .63محوم خلرض، املرجع السابق، ص  2

3 Deleuze  Gilles, logique du sens, les édition de minuit, paris, 1969, pp 19, 20 . 
يل، املرجع السابق، ص  4 س بو  .310مخ

5 Deleuze Gille, logique du sens , op. cit. p20. 
يل، املرجع السابق، ص  6 س بو   .310مخ

7 MorineEbgar , le cinéma ou lhomme imaginaire ,les edition de minuit , paris , 1956, p 133 . 
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عملية عد و ، أو كحقيقة ياة ا من تخلو جامدة صور انت حيث ا ام ال ا التقط

آفاق تفتح لم، تت ياة با بض ت أصبحت ركة ا إدخال د املشا ط ور املونتاج

م الف عن ع و ،   .التفك

عناص" مع البدائية اللغة عاب إ نما بالس ول ال يمكن ستال ل ف اللفظية، ا ر

عن مستقل والعالمات الصور كنظام السيميائية وم مف ستخدم نما الس ولكن لغة،

عام ل ش واللسانيات   . 1"اللغة

املقت ذا عن تب ي عالمات،: ما تج ي عب أنھ ي نما الس الفن مقت

ي مفا بلورة ع القادر الوحيد أنھ الفلسفي التفك اومقت بي ومن املمارسات م

يتطلب الذي الوقت نما للّس يم مفا إبداع ع تنكّب أن الفلسفة ع إنھ نما، الّس

املعتمدة يم املفا يقبل ال دولوز أن ذلك من بھ، خاّصة يم مفا إبداع فن أي

ر  ا و ة ر و ا ا خاصي ا سل ي لسا أفق من نما الس ة مقار إن مثال سانيات
ّ
كةالل

سق"  نما الس لسانية"الصّور )systéme(إن ـــ انت"القبل إذا ثان جانب ،من

السيميولوجيا وم مف ستخدم سانيات
ّ
الرموز) Sémiologie( الل ة نظر عن للتعب

وم مف علينا ح يق دولوز فإن صل"السيميوطيقا"والعالمات، ذو وم املف و و

ما نوعا املجاور نما،عالمي املستقلةو للس والصور العالمات سق السيميوطيقا

عامة سان
ّ
الل س. 2" عن ب منطق مية أ نا يفھ*)Charles Sanders Peirce(من وتص

منطق إيجاد ع دولوز عمل حيث لس النموذج عن مستقال ان الذي للعالمات

عليھ، اعتمادا نما منط"للس أؤلف أن حاولت املع نماذا للس ال"قا نما للس فلسفة

نمائية الس املادة تقارب ولكن نما بالس شغل   . 3ت

ن صورت ن ب التمي من بّد ال ممكنة نما ّ الس تصبح ي والصورة: ل دث ا ـــ الصورة

وملسا بصرا محضة صورة إ دة املشا الصورة تتحول أن البد ذلك إثر دة، املشا ــــ

ت نما ّ الس تجري قوداروصوتا، يقول ذا و التقنية زة ج بتدخل للّصورة ال  :حو

حمرار" و وإّنما بدم س ل الفكر،"ذا وظائف إ ا ام بال الوصف إخضاع يتم نا

توغرافية نما الس الّصور من ن ل ش ن ب دولوز ّ ركة: يم ا يضع ول ل الش

الصورة، الزمان يضع ي الثا ل والش اصةالصورة، ا العالمات من نظامان ما ّ إ

                                                             
1 Deleuze  Gilles ,cinema2 limage ــ temps , les edition de minuit ,paris, 1985, p 44. 

يل املرجع السابق، ص  2 س بو  .314مخ
 .63محوم خلرض،املرجع سابق، ص . د 3
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عضوي نظام نما، شفاف  )L’imageــــــــ(mouvement بالس بلوري ــtemps(ونظام  ــــ

l’image(1 .  

 :خاتمة

دولوز  جيل عند الفلسفية يم املفا عن البحث إن القول ا أخ يكمنيبقى ال

زة جا توجد ال ف أفالطون، ا ع ع كما املثل عالم إ رتقاء و العق التأمل

ا مع ش التعا ق طر عن ما ظة ا نفس عن وتكشف تخلق وإنما ا ع لنبحث

ا وإبداع ا خلق الفلسفية، ي املعا إيصال املجاالت وأقرب نما"الواقع، ا"  الس أل

عن وفقع والصورة"الواقع ركة خالل"ا من ا تزخر ال الطبيعة كذلك ،

نظر ي نما الس املخرج جعل ما ذا الفيلم، إخراج الدقيقة الفنية التقنيات

ر بالتصو تقوم ال ا ام ال ق طر عن يم فا يبدع وفيلسوف منظر بمثابة دولوز

عت نما الس الصورة أن كما ركة، العمقوا عن للتعب داللية عالمة بمثابة

شتھ معا خالل من ركة ا ع املتلقي إ تقل وت املع ع يحتوي الذي الداخ

بل نما، الس يم مفا تصنع الفلسفة أخر جانب من ، جما قالب الفيلم ألحداث

فإن نا من الصورة، ع ة وفكر نية ذ كحركة ا ع ع ف أيضا ا لقاءوتؤسس

أو نما والس نما"الفلسفة الس مع ما" التفلسف لك ن متمايز ن عنصر ع يتم

الصورة حركة ما و ن امل نما(مت وم)الس املف حركة حركة) الفلسفة(و إطار

والتجاذب   .التنافر

بليوغرافيا   :الب
لفرسیة   :املصادر 

1. Gilles  deleuze, cinema 2 limage – temps , les èdition de minuit ,paris , 1985   
  .logique du sens , les èditions de minuit ,paris, 1969 , ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

لعربیة   : املصادر 
ل دولوز .1 ٔول (، س الصورة ـــ احلركة ج شورات وزارة الثقاف، حسن عودة.ت )اجلزء ا ،املؤسسة العامة  ة،م  ،دمشق لس

  . 1997، دط
لرتمجة ،جامل حشیّد.ت )اجلزء الثاين(زمن س الصورة ــ ال ،ـــــــــــــــــــــــــــ .2  .2015 ،1ط ،)بريوت(لبنان ، املنظمة العربیة 
لیل النفيس والسیاسة، ت .3 ٔدب والت ين، حوارات يف الفلسفة وا ل دولوز ـــ لكري  ٔمح. ج ٔزرقان ــ  ا عبد احلي  ٔفریق د العلمي 

ار البیضاء(الرشق، املغرب   .1999 ،1، ط)ا
لیكس غتاري، مايه الفلسفة، ت .4 ل دولوز، ف ولیة ،جورج سعد.د.ج رس، ط، دار عویدات ا   .1993 ،1بريوت ــ 

لفرسیة   : املراجع 
Edgar morin , le cinèma ou lhomme imaginaire, les èdition de minuit , paris, 1956.           

                                                             
يل، املرجع السابق، ص  1 س بو  .317ّمخ

ٔمريك) 1914ـــ 1339(شارل ساندرز بريس *  لسوف    .سميیايئ وف
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لعربیة   : املراجع 
1.  ، ٔنوار الفلسفة والس یف ختدم الس الفلسفة، سلس ا ٔو  لتفكري الفلسفي  دید  ٔفق  لصور و ابة  ك ٔمحد، الس  راهمي  ٕا

رش، ط  .2011، 2بدون دار 
ٔمحد، الفلسفة والس  .2 ن مصطفى  ّ ة لسحتلیل نقدي لب(بدر ا ت الفلسف رش )عض املقار افة وال لص زوة، مؤسسة عامن   ،

الن، عامن   .2011، ، العدد السابع والستون)مسقط(وإال
ة، عامن، ط .3 رش والتوزیع والطبا ٔمحد، فلسفة الفن وامجلال، دار املسرية ل ن مصطفى  ّ  .2012 ،1بدر ا
الم وإالتصال جامل العیفة، مؤسسات .4 ٔدوار ،الهیالك الوظائف،(إال ات اجلامعیة، ،)ا ر  دیوان املطبو ون(اجلزا  دط،) ن عك

  . دس
تون .5 ل فرام لموسويف، حندان ،، الف ٔمحد یوسف و فلسفة الس   .2009 ،1، القاهرة طلرتمجة، املركز القويم  ت ـ 
رغسون، التطور املبدع .6 لبنانیة لرتمجة الروائع، مجیل صلیبا. ، تهرني  لجنة ا محوم خلرض، الس  )7. 1981، دط، بريوت، ا

ل دولوز، احلوار الثقايف، خمرب حوار احلضارات التنوع الثقايف وفلسفة السمل ى ج ر ،توصورة الفكر  العدد  ،تامعة مستغامن اجلزا
ٔول   . 2012، ا

يت، فهم الس  .7 ان ار ا. ت) احلركة(لوي دي  رش، ا ة وال لطبا اء  يل، دار ق   .لبیضاء، دط، دسجعفر 
ل دولوز وحلظة البدء .8 ني  ، مؤسات يف امجلالیات ، تفكري الفلسفة يف الس: مسري الزغيب، ج ة من الباح ٔلیف مجمو ت

ر، ط الف، اجلزا شورات إالخ ٔاكدميیني، م   .2015، 1وا
ل الصورة مع النص، عبد القادر مالفي .9 ة ل : تفا نولوج نوم ة"مسلسل احلریق ": دراسة ف لطبا بة الرشاد  رشو  مك ر، ال ، اجلزا
 .2015، 1ط
لیب مانغ .10 سق املتعدد، ف ٔو  ل دولوز  ن عرفة، مركز إالمناء احلضاري، سور . ت، ج  .2002 1، ط)دمشق(عبد العزز 
ر  .11 سانیة، دار الهدى، اجلزا رفسون، جم العلوم إال ميومة عند    . 1998العدد العارش  ،)ني م(فریدة غیوة، ا
ر، ط .12 الف، اجلزا شورات إالخ لسوف، م ل دولوز صورة الف يل، ج ّس بو  .2014، 1مخ
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راه   :م درا و  ا

ى ا وا وا   ا ا 
 2018فيفري15

  

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا أ سالمية ضارة ا خاصية من

علم شأ ي فلم بامتياز، النص حضارة

العلوم ح بالدين، وارتبط
ّ

ا ف

ا ف البحث يخل لم ية والتجر املجردة

تطور رتباط ذا و بالدين، ارتباط من

حيان وفقإعض الدين صياغة

دينا للفيلسوف شأ ف ن، مع علم ة رؤ

لھ يجد الدينخاصا نصوص من را م

كذلك دينا لم للمت شأ و ذاتھ،

ذه أن املالحظ ء وال ، وللصو

واحد، ر جو تلتق لم ية الدي الرؤى

من ا أخ تخرج طائفة ل جعل مما

لة مش ذه الدين، و الذي ا دي

خالل من شأ ت فروع ناك و أساس،

عينھ معر بحقل الدين ط    .ر
  

  :املحاور 

النصالنص .1 عمل كيف أو الكالم، وعلم والتصوف للفلسفة كمصدر الدي

الثالثة؟ املعرفية قول ا ي مبا شكيل ع   الدي

الياتھ .2 اش م وأ الدي النص م   .ف

الثالثة .3 املعرفية قوق ا الدي النص حضور   .تجليات

 

ل ف ونظره، فكره وغيابھ حضوره درجة وما نصوصھ، من الدين م ف وكيف الدي النص ا ينظر كيف

أم والفلسفة؟ والتصوف الكالم علم سيما سالمية املعرفية قوق ا لدى ا ساو م حضورا ل ش الدين

ل ا ر جو أم عرضيا مبحثا الدي املبحث ان ل و مر؟ ذا تفاوت أيوقع وا حدة؟ ع حقل

وأشمل؟ أفضل معرفة ا معر حقل ل ب اق   مدى
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ى ا   أة ا ر ا    ا

  ا ا وا ا ا

  2مراد موالي الحاج. د: إشراف، 1بداش وردة
 2ماعية، جامعة وهرانالعلوم االجتطالبة دكتوراه، كلية .1
  2نلية العلوم االجتماعية، جامعة وهراك.2

*********************  
خ القبول                12/04/2018  :رسالتار خ شر                                    14/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

ملشاركةذنتطرق الدراسة و ه العامة ياة ا صوصاملرأة ا وجھ ع السياسية ياة ،ا

املواو  ن ب و من مستمر، تمام با حظيت ال و لكذضيع عية شر ال الدولية لألطر الالقانونيةتبعا

و  سان بحقوق إل .املرأةحقوق تقر للس ا تحفز و بالتا ا ضد التمي ال أش جميع القضاءزالة

جل وع الثقافية املساواةالعراقيل ده دون تحول ال التمثي،جتماعية أن العلم سويفمع ال ل

ال ب ي السياسية، ياة ا املرأة مشاركة ع املؤشرات م أ إحدى أجلعت من عقالنية ا إل نظر

و  م السيف الساحة املرأة تواجد و تحليل املنتخبة يئات ال خالل من مناسية ا يمك ما املعينة

و مشارك جتماعية ياة ا شيط ت اا ل س ي كما قتصاديةاملشاركالسياسية، التنمية ة

و ،للوطن قضايا طرح ضرورة املرأومنھ شغاالت مستوىا ع ا ا ا عدد لقلة لذة يا ال ه

القانونية املواثيق ل ا تقر ال املناصفة إ الوصول دف بالرجل مقارنة امجذوك،نتخابية ال ا

امل سوي ال ن التمك ع ع الال زةجال ج مستوى ع املرأة أداء تفعيل دف سيا

ملانية   .ال

املفتاحية لمات ال:ال نتخاب، ، السيا التمثيل ملان، ال وتا، ال السياسية، ديمقراطية،املشاركة

السياسية حزاب املساواة، ، السيا ن       . التمك

Abstract:  

The study which treated and used in our article is the question for the situation of 

women in report/ ratio with the social and political life, we certified that the scientific 

research were accentuated theirs searching on the different forms of the inequality 

undergone by the women, thus appears in the thought by the social construction of the 

family who develops thereafter in the society as a culture on which bases and of a social 

nature. This cultural phenomenon will influence in the public space. 
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This exploration consisted the participation of the women in political space going by the 

different forms of the participation as electoral and nominal instance or will wonder about 

the representation of women Algerian      

Keywords: Political participation, quota, parliament, political representation, electoral, 

democratic, equality, empowerment, political parties. 

  :مقدمة

تحرّ  مسار عّد عرف املرأة واستقاللية ومّر ر أوجھ مراحلعّد  ة ا سوسيولوجية ة جعل

عُ  ال امليادين عض ختك تار الرجلرفت ار واحت سيطرة امليدان. يا ففي

للفرد،السيا يمكن مؤثرً أال ون ي  ن
ً
مشار أو  ا

ً
فاعال أو بدورها ف ع لم ما فيھ

العامة ياة وتمي،ا قيود دون الدور ذا ممارسة حقھ  . و
َّ
املسل بھومن نأم

نا ومن للرجال، املنحازة جتماعية تھ كي ب عرف زائر ا السيا ،املجتمع

املشاركةأنالحظ ة زائر ا املرأة ودور املجتمع ثقافة ن ب مباشرة عالقة ناك ن

  .السياسية

عموماظح العامة ياة ا املرأة مشاركة موضوع وجھ،ي ع السياسية ياة وا

تمام با صوص را تظ ال الدولية والقانونية عية شر ال طر ظل مستمر دو

ا خالل من وال املرأة، وحقوق سان بحقوق املتعلقة املواثيق خالل من ج ل ش

العامة ياة ا املشاركة ع املرأة تحف إ الدو املجتمع إزالة،س إ والس

ا ضد التمي ال أش نوللق. افة ب املساواة دون تحول ال املعوقات ل ع ضاء

ام باح ا عل املوقعة الدول تلزم ال الدولية املواثيق من مجموعة صدرت ن، س ا

ورد ا ما الّس . ف ذا لسنة،ياقو املتحدة مم ميثاق من و املادة 1945تنص

جميعا للناس ساسية ات ر وا سان ام اح تمي،ع بال ذلك ع يع  وال

أو اللغة أو س ا ب قوق  س ا ساء وال الرجال ن ب واملساواة   .1الدين

وتّم  للمرأة السياسية باملشاركة الدو ي ملا ال تحاد تم اا عل املوافقة ت

س بار الدوائر1994مؤتمر للمرأة مقاعد تخصيص ضرورة ع ركزت حيث ،

سنةنتخابي ن بك وثيقة صدور عد وخاصة العامة، مية1995ة أ ع نصت ال

ذلك ون و ، والثقا جتما و قتصادي و السيا املجال املرأة شؤون وض ال

سبة ادة ز من املرأة ن وتمك ن، س ا ن ب املساواة ز عز دف العال املستوى   ع

                                                             
ٔوىل 1 هنضة العربیة، الطبعة ا يس، بريوت دار ا متكني اجل ن، املرٔة العربیة يف الربملان، ا   20-17، ص2006سعاد یوسف نور ا
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النيابية ياة ا ا حل. 1تمثيل السياسيةظقد املجاالت مختلف املرأة ن تمك ي

مستوى لتقييم املؤشرات أبرز أحد ة، خ السنوات جتماعية، و قتصادية و

ام واح الديمقراطية شروط فبلورة ة، شر ال التنمية ر تقار ضمن الدول وتطور تقدم

امل فتح دون يتم ال قيقية، ا التنمية وتحقيق سان، املرأةحقوق ملشاركة فال. جال

ب القول مع يختلف عّد إأحد ألسباب وذلك ملان، ال املرأة وجود يمكنيجابيات ة

التالية النقاط ا يص   :ت

ملان .1 ال املرأة وجود   :ايجابيات

املرأة - ن تمك خالل من الديمقراطية ا وتجر الدولة صورة ن  .تحس

م - ساء ال ن التمك عات شر ال ومراجعة ن مشكال وطرح ن قضايا عن التعب ن

القضايا ذه ناول  . ت

من - العامة ياة ا املرأة لدور املحافظة املجتمعات نظرة تدر غ إحداث

ي سا ال ي ملا ال التمثيل  .خالل

التحف - مستوى ادة عليھ ز والعمل العام بالعمل تمام و املرأة   .لدى

ملان .2 ال املرأة مشاركة عملية عيق ال   :سباب

قبيل من ملان ال املرأة مشاركة ضعف واملجتمع الدولة ا تتحمل عوامل ناك

فرصً  يح ت ال حزاب أن كما مية، و ره مظا جميع من للعنف ا زعرض لتعز افية ا

عام ل ش السيا قل ا ا ان صوص،م ا الوجھ ع ي ملا ال التمثيل   .و

العملية وفيما املرأة مشاركة عملية عيق ال والعوامل سباب م أ عرض ي

  :السياسية

عمل - املجتمع تقبل املجتمع املرأة قوق املعادية أو البالية يم املفا سيادة

 .املرأة

ا - نفس املرأة و السياعدم العمل ا مشارك مية  .أل

ا - ومؤسسا الدولة إدارة ع ور الذ سلط ال  .سيادة

تقليدية - خدماتية أعمال ساء ال  .توظيف

                                                             
ظة شقري،1 ریة يف احلیاة السیاسیة يف حف اب هللا، مشاركة املرٔة اجلزا ن  لمرٔة العربیة امام التكرس  سعاد  املشاركة السیاسیة 

سان  ا عربیا توس املعهد العريب حلقوق  دى عرش ب دانیة يف ا لمواطنة، دراسة م لفظي  رة145- 144ص، ص  2004ا   = ، يف 
ر, مسري قسم العلوم السیاسیة=  كتوراه جبامعة اجلزا لمرٔة 3حث يف ا متثیل السیايس  الس املنتخبة  يف ورق ا ریة يف ا اجلزا

دانیة الجتاهات طالبات لكیة   .احلقوق والعلوم السیاسیة دراسة م
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ة - سر و جتماعية مور التقليدية دوار  .تقسيم

الفكر - شار الن املختلفة عالم ووسائل افة ال شوهادور ال ممارسة وري لذ

الفعالةالفك املشاركة ع ا قدرا من ط ا م س ار أف ة أس ا وإبقا للمرأة ري

املجتمع العامة شاطات  .ال

للمجتمع - ية الدي والقناعات القيم شمل الذي الثقا  .   طار

لسنة زائري ا الدستور تضمن حيث تتغ للمرأة املجتمع نظرة بدأت زائر ا ففي

ّ 42 املادة1976 ش ة سو ال املشاركة حق الوطنية،يواجب والتنمية املجتمع د

ا شارة املرأةأمع ضد التمي ال أش ل ع القضاء اتفاقية ع صادقت زائر ا ن

جوان من ن والعشر ي   . 19961الثا

البحث .3 الية   :إش

السياق والدور،ذا انة امل ع التعرف بصدد ضمنياللذنحن املرأة ما شغل ن

مستوى ع خاصة السياسية ل يا اال والتميّ املجالس ومية ا ل يا وال لشعبية

ومية ا واملراكز املنتخبة الوطنية الشعبية املجالس نثوي العنصر تواجد ن ب

دوار و املراكز ذه إ الوصول وطرق السياسية، ة ن.يةالسياسدار لنوع تطرق س

املشاركة ما،من ي:أول نتخا ما؛املنصب ومي:وثان ا ي. املنصب نتخا فاملنصب

ق طر عن الشعبية املجالس إ نتخابات ا ع املع الشعبية رادة ع عتمد

السياسية، لألحزاب رة ا القوائم أو نتخابية وميأالقوائم ا ن التعي منصب ما

ع  املركزفيعتمد أي للدولة داري السيا از با املرتبطة ومية ا رادة

للمرأة. لتعييا السياسية للمشاركة ة ولو درجة قياس و الطرح ذا من منا ما

ن املنصب ذين قياس خالل ل. من يا ال ذه ع القرار صنع ا مشارك ومدى

والسياسية   .نتخابية

الإف ،وعليھ إش   :تمثلتالبحثيةن

؟- السياسية ياة ا املرأة ومشاركة دور ر وتطو تحف ع الدولة عمل   كيف

ن- ت ي ال ن ات من املنتخبة(وأٌي أو بأخذ) املعينة تتوج فعلية ا ف املرأة مشاركة عت

؟ السياسية   القرارات

  

  

                                                             
  .املرجع نفسه 1
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البحث .4   :فرضية

ضنا املرأةأاف من القرارات التخاذ أك ة وحر أك مجاال ا لد املنتخبة املرأة ن

من،نةاملعيّ  أك القرارات تنفيذ ع عمل و املشغول باملنصب مقيدة ة خ ذه ف

ا احتلت .صنع لما فاملرأة ساؤل، وال للتحليل آخر جانبا علينا يطرح اض ف ذا

نقصت لما مسؤولية أك وكبحمنصبا الفعالة املشاركة ا اتحظوظ وحر ا إراد

سياسياذبوتصبح،السياسية ومقيدة عة تا تنف،لك ا مّم ذو تقرّ أك   .ر ا

التداب ن ب من صص ا نظام سياسياعت املرأة ن لتمك و الفعالة أن، ض نف التا

املعيّ  ستخدماملرأة وأداة ع تا عنصر إ فعال عنصر من و نة ذا، ساءل ل ماذا:ن إ

مراكز عض وإعطائھ سوي ال العنصر استقطاب خالل من السياسية رادة إليھ تطمح

القرارات للسلطة؟صنع العليا يئات ال قبل من ي يأ القرار أن العلم املرأة،مع ع وما

السياسية ل يا ال ذه ا تواجد خالل من عليھ املصادقة   .إال

تقرّ  ال والنصوص ن القوان مجمل مع واملساواةباملوازاة السياسية باملشاركة

ف ، السيا القرار صنع مواقع ضورإالسياسية ا ع تؤثر السياسية رادة ن

التمثي بالتواجد ا ل السماح خالل من ومي وا ي نتخا ن املجال سوي ال

، السيا القرار تأخذ للمرأة يئة السيا داء خاللوالتحكم من ر يظ الذي

التعيّ  فاملجال ل، يا ال ذه مستوى ع الفعال داء و التمثيل مايضعف عادة

ي نتخا املجال ساء لل التمثي النقص ض لتعو   .يطمح

املرأة بموضوع يتعلق فيما خاصة جتماعية ة التجر وض يزداد الفضول إن نرى

، والسيا جتما الواقع وتحليل رة الظا عمق إ الوصول الرغبة حولوكذلك

القانون قضية صدور عد وخاصة املنتخبة املجالس للمرأة السياسية املشاركة

عد2012العضوي  وخصوصا املنتخبة، املجالس املرأة مشاركة حظوظ وسع الذي ،

نظام وتاتطبيق صص( ال تحد) ا الثقافيةالذي والتقاليد عراف مجمل ى

ة زائر ا للمرأة التمثيلية سبة ال برفع جتماعية، و،و نفسھ يطرح الذي والسؤال

عند السيا التمثيل مصط عند نقف نا تمثيل؟ وأي ممارسة س(أي مور

السيا) ديفرجيھ التمثيل وم ملف التار عرضھ إطار مة م نقطة إ ش حيث

والثامن عشر ع السا القرن املباشرة الديمقراطيات بانقراض وره ظ ارتبط والذي

جدا،عشر ة صغ الدول ان س م ان اليوم .حيث املعاصرة،أما الدول ظل

الكبب ا ممَّ ،م املباشرة، الديمقراطية تطبيق املادية باالستحالة تصطدم ا افإ
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سمح بديلة آليات إيجاد القرارفرض صنع ن للمواطن املشاركة فرص بتوف

فتّم  ، ةالسيا نظر أي اص، ا القانون للتمثيل ي القانو وم املف ع عتماد

يو بموجبھ والذي املدنية، الة ماالو ص ل(ل ل(آلخر) املو ت) ليھإاملو التصو حق

ال عمال تبعات ميع ول الطرف تحمل مع يباسمھ الثا الطرف ا أن. يقوم إال

ي القانو التمثيل ة نظر عن ا كث ابتعد العام القانون السيا التمثيل وم مف

ليم املعارضة، السياسية امليول ب ت التباين شديدة اال أش فاستعملت اص، ا

الة الو ؛ الوط التمثيل مقابل املجزأ التمثيل التمثيل، أوجھ من العديد ن لزاميةب

السوسيولو التمثيل مقابل ي القانو التمثيل التمثيلية؛ الة الو   .1مقابل

ياة ا املرأة مشاركة ع املؤشرات م أ إحدى عت سوي ال التمثيل أن العلم مع

أيديولوجية، بمنظورات ا إل النظر من بدال عقالنية ا مناقش ب ي وال السياسية

و  م ف أجل من ذا فو السياسية، الساحة املرأة تواجد ياةتحليل ا املرأة حضور

واملعيّ  العامة املنتخبة يئات ال خالل من السياسية ا م حتميةومسا أصبح نة

املرأة ا ف أعلنت ال املجاالت م أ ز ي التار املسار تطور أن ذلك اجتماعية،

التا و والسياسة الشغل عال ا بدخول ياةالتحدي ا شيط ت ا مشارك

وتطوره الوط قتصاد تنمية ا مشارك وكذا والسياسية   .جتماعية

شطت ال امليادين مختلف ع املرأة ات تحر بع ت ال الوصفية بحاث تو

و  بحماس ا علمف فكما باألساس،أفاعلية؛ اجتماعية عملية السياسية املشاركة ن

عملية املجتمعو ا يؤد ال دوار و الفرد ة و تحديد ع عمل ديمقراطية

معناه ذا و السياسية، القرارات صنع عملية املشاركة،كمشاركتھ ة وحر ديمقراطية

ع ة الدستور واملؤسسات يئات ال ات مستو مختلف املباشرة غ أو املباشرة

ا وسواء واملركزي، املح ن أفراداملستو أو منتخبون أفراد ا س يئات ال تلك نت

عت،نون معيّ  السياسية املشاركة ممارسةأألن ديمقراطية حياة لوجود معيار م

نية امل أو ية الدي أو ة سر املؤسسات سواء السياسية،بالتا. السياسية املشاركة

ع طالع من ن س ا كال من فراد تمكن امليادين مختلف العامة ياة ا

املطروحة ل للمشا لول ا تقديم مة املسا ثمة ومن املجاالت افة البالد أوضاع

                                                             
رمجة جورج سعد، بريوت، املؤسسة  1 ٔنظمة السیاسیة الكربى  ستوري، ا ه املؤسسات السیاسیة والقانون ا س دیفرج مور

 ٔ رش التوزیع الطبعة ا راسات وال   .641-58، ص 1992وىل اجلامعیة 
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واملعيّ  التمثيلية يئات ال ضمن وظائف شغل موقع من القرارات صنع نةواملشاركة

  .ولةللد

الكو  .5 ف صص(اتعر ا   ):نظام

تنحو  تقنية املجلسو نتخابات ات املر ساء لل معينة سبة تحديد إ

مجلس أو ي دالوزراءالنيا ضمانا عية شر ال السلطة مقاعد عدد تخصيص أو

ب للتمثيل ى ساء.%30أد ال اندماج عملية يل الت و وتا ال نظام من دف وال

حدسا و جتما النوع التوازن تحقيق أن أساس ع السيا العمل حات

بھ د أر نظام كذلك و وتا ال ونظام الديمقراطية لبناء الطامحة املؤسسات دف ذاتھ

والسود ساء ال قبيل من املجتمعات داخل حظا قل الفئات من لعدد فرص توف

اصة ا حتياجات وذوي قليات أنواع،و و    1: و

نتخابية .6 الكوتا   :أنواع

أصناف   عدة ع وتا ال ونظام،نظام الدستور؛ ملوجب املحدث صص ا نظام ناك ف

ي نتخا القانون بمقت املحدث صص ع،ا ساء ال نافس ب سمحان معا ما و

شيح ب يق الذي ي ز ا صص ا نظام ثم املخصصة املقاعد من سبة أو عدد

ملانية ال أو املحلية نتخابية اللوائح ساء ال من محددة أن،سب خ ذا ل مكن و

ي قانو نص بموجب ا إجبار أو توافقي سياق ا اختيار ون   . ي

والنامية ا م املتقدمة قطار مختلف داخل ملفت تمام با التقنية ذه حظيت وقد

قواني أو ا دسات ا ضمن عتمدال دولة ن ثمان من د فأز ية؛ ز ا أو نتخابية ا

قيا إفر من ل العالم من مختلفة مناطق امتداد ع النظام قيا،(ذا إفر جنوب

فاسو، بوركينا رواندا، السنغال، غانا، يا، ت ية..) إر الالتي ا ل،(وأمر از ال ن، رجنت

ا) املكسيك طان( وأورو بر اإسبانيا، ي ب ا،( وآسيا) يا، الن سر باكستان، بنغالداش،

سيا أندون ن،   . الفلب

  

التطبيق   سلطة

مستوى    ع

شيح لل ات  الساعيات   املنتخبات  املر

يوجد  القانون  ات  ال املر سبة ل مخصصة  وتا   مقاعد

                                                             
فري   1 انفي ف ٔمة العدد مخسون     35، ص 2012جم جملس ا
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قبل من ة اختيار

زب   ا

شيح ال للساعيات ات  وتا املر سبة ل مخصصة  وتا   مقاعد

وتا): 1(جدول ال نظام تطبيق ات مستو   .يو

للمرأة السياسية املشاركة مسار الطرح ذا خالل من ك ال بؤرة وكذا،ولكن

ا تقو ع إما ة كب بصفة املجتمع عمل وال ا شبعة امل السياسية الثقافة طبيعة

ا إضعاف زب،أو ا وثقافة زائر ا سياسة و املرأة بموضوع مر علق إذا خاصة

دستور. الواحد بالتعدد قرار غاية إ ستقالل منذ السياسية ياة ا سمت ا لقد

الواحد1989 زب ا قبل من ي والنقا عالمي و السيا املجال ار ة(باحت ج حزب

الوط ر ع)التحر ة ف ا تل ثم سنة، ة1989د ف آنفا ور املذ الدستور صدور من

والنقابية عالمية و السياسية ر،التعددية تحر تمثل اقتصادي بانفتاح متبوعا

ارجية ا زائري؟.التجارة ا ملان ال جراءات ذه تمثلت   فكيف

والسياسية .7 عية شر ال العملية ملانيات ال   :دور

 
ُ

للمرأةعّد  السياسية املشاركة ز عز مجال والرائدة السباقة الدول من زائر ا

ا حقوق وحماية ة، ج ةال  ،من ج من ا ضد العنف ال أش ل ة بمحار يتعلق ما سيما

أي من املرأة وحماية ن س ا ن ب املساواة مبادئ مجمل ا يص ت مكن و أخرى،

القانون ففي ، التمي ال سنة 11-90أش صدر العمل1990الذي عالقات اص ا

والرجل املرأة ن ب املعدل ،جور ساوى سرة حقوق2005وقانون عزز والذي

مر سرة، أصدر02-05املرأة لأل و 2005الذي منح ةالذي جزائر سية ج من م

، أجن أب من املولودين ا ألطفال ا سي ج منح ا حق رقموالقانون الذي03- 12لعضوي

سنة حّد 2012صدر بتطبيقوالذي املنتخبة املجالس املرأة تمثيل توسيع كيفية د

وتانظام نال ب حدد باإلضافة50و20الذي ا، عل املتنافس املقاعد عدد حسب باملائة

كأعضاء ل يا ال مختلف ساء ال من سبة بإدراج حزاب يلزم الذي القانون إ

ذلك ع زد وقياديات، ومؤتمرات ن املطلقات،ومؤسس ات لألم النفقة قانون

مارس صدر الذي والقانون اضنات ن2016ا ب التناصف قية ب الدولة بإلزام

يئات ال املسؤولية مناصب املرأة ترقية يع و الشغل سوق ساء وال الرجال

واملؤسسات دارات   .1و

                                                             
ٔرسة وقضا املرٔة1 رشیع الوطين، اجلریدة الرمسیة، مصنف : الوزارة املنتدبة امللكفة    2009املرٔة يف ال
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بال يتعلق أجريفيما الذي ملان ال املرأة تمثيل سبة حسب الدو يف تص

ر يا،2016أكتو عر و الرتبة زائر ا صنفت و12، قية، فر ع40القارة

الدو يناسب. املستوى ما الوط الشع املجلس سوي ال التواجد سبة وتقدر

  .باملائة31.6

التار  املسار التطور قذا طر عن املرأة ر تحر ع كب تأث لھ ان زائر ل

والثقافية، والسياسية جتماعية و قتصادية ياة ا ميادين ا وولوج والعمل التعليم

جميع تمثيلھ حق ا ل املجتمع نصف تمثل ا باعتبار ا بدور
ً
ايدا م

ً
وعيا ا أكس مما

واملشاركة ة الدستور الوطنية يئات اال تطبيق ع والعمل ن القوان وقد. إعداد

ثقافة نية وامل السياسية ياة ا ا واندماج التار ا مسار خالل من املرأة ت س اك

ثقافة ع ا وانفتاح الداخ ا بمحيط ا اك واحت ا تجار خالل من لت ش سياسة

والنضا التمثيل معركة وض ل ا ل أ مما مختلفة مجاالت سيالعالم وال ل

السياسية ياة ا النظام. واملشاركة ة ف خالل تنالھ أن ا ل ان ما مر ذا و

حادي سنة. السيا التعددية ة ف مثلت ال1989لقد حادية حقبة مع قطيعة

القائم السيا النظام قبل من قتصادي و عالمي و السيا املجال ار باحت ت تم

ا زب ا جتماعي. لواحدع القوى ميع واسعا الباب فتح التعددية ة ف عد ةو

ضمن ا نفس لتنظيم السيا"املجتمع ع الطا ذات دستور" جمعيات سميھ كما

ن1989 املواطن ميع حتجاج و والتنظيم والتعب التفك ة حر ع والتنصيص ،.  

مفتوحا املجال التعددية ة ف منذ أصبح جتماعيةلقد القوى ا،ميع ف بما

السياسية حزاب الرجل جانب إ نخراط و السيا ك املع للدخول املرأة

يديولوجية ا ا وتوج ا برامج مع وتتفق ا قناع مع تتوافق س،ال تأس وكذا

ع طا ذات معيات ا تلك انت سواء ا ف نخراط أو اجتماأسياجمعيات أوو

فالتحوّ  ، مرّ ثقا ال العديدة مراحلھالت جميع التعليم من املرأة مكنت املجتمع ا

متفوّ  و املراتب خاللھ من املرأةونالت دخول إ باإلضافة الرجال، ع بذلك قة

العمل زة،سوق وأج ل يا مختلف مسئولة أو موظفة أو ة أج كعاملة إما

الدول فيھومؤسسات املرأة حضور من يخلو ميدان يوجد ال بحيث ضور. ة، ا ذا

سادت ال التقليدية النظرة تحطيم ع عمل امليادين جميع للمرأة الشامل

نجابم دوره ينحصر قاصرا ائنا ا باعتبار املرأة ودور انة م عن املجتمع خيال

للسلط خاضعة ت، بالب تمام و طفال ية معّد وتر ة بو العائة النموذج إلنتاج ة
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اثية ال دبيات ومختلف عالم و واملدرسة سرة سائدة نظرة و التقليدي،

  .التقليدية

التحرّ  من ورة الص ذه شأن امن لد تفرز إن ة زائر ا املرأة ا عل تحصلت ال ر

ا يمك مما املختلفة املجتمع بقضايا الو من ّ نوعا ش مة املسا قتصاديمن د

قتصادية و جتماعية املصادر مختلف ع ار ف شر و إنتاج واملشاركة الوط

جتماعية نماط و السياسية ات تجا و القيم سب تك ا جعل و والسياسية،

التا و أ،املختلفة، فاعال ا باعتبار للمرأة السياسية املواطنة مقومات ساسيابناء

الوطنية السياسية ياة ا شيط مواطن،ت ا وصف  و
ً
لة الشأنايحق سي املشاركة

منفتح مجتمع إطار تقوم،العام ديمقراطية مبادئ ع القائمة املؤسسات ظل و

تمي دون ن املواطن جميع حقوق كفل و ات ر ا يضمن الذي القانون ع ا أسس

والعرق  والدين واللغة واللون س ا   ...حسب

ستجد جتما و السيا ا نضال الصعبة املراحل ذه ا تخط عد املرأة

الوا ظل افح ت ا النفس ة ور الذ يمنة وال املساومات ع املب جتما قع

مازال الذي وري الذ املجتمع فراد وسلوكيات وعقول نيات ذ سائدة مازالت

تھ و ت س
ُ
اك ائنا ا اعتبار بدل البيولوجية، سية ا الفروق منظور من للمرأة ينظر

وثقافيا اجتماعيا تھ ص الفروق،و يجعل لتصبحمما ن س ا ن ب تتقلص الطبيعية

ب الرجلتقوم بھ يقوم ذلك. ما ساوىإف،ورغم ي كمواطن املرأة ترى ال ة بو الثقافة ن

تصورات من املجتمع يحملھ بما امرأة ا إل تنظر بل الرجل مع والواجبات قوق ا

نثوي  ا س الت   .1وتأو

أف من بھ م سا أن يمكن عما النظر حيانغض عض تتعدى وأعمال ار

الرجل أال،إنتاج يجب كما والسياسية، جتماعية املساواة أجل من النضال فيبدأ

ا حص ودعمت عامليا املرأة حقوق ع دافعت ال املنعرجات م أ إحدى ن

نتخابية إد،املجالس ع عمل أنھ إال ة املطلو املساواة عن ع ال ان اوإن ماج

ضوء خاصة ة زائر ا للمرأة السياسية املشاركة ز عز و ، السيا القرار صنع مراكز

للمرأة املشاركة سبة ي تد من قليمية و الدولية ر والتقار البيانات أكدتھ   .ما

                                                             
الل الهیالك 1 ریة واملشاركة يف صنع القرار السیايس  ري، بداش وردة، املرٔة اجلزا االت يف الربملان اجلزا ابیة، دراسة  نت ة و التعی

ع السیايس  ج مل  ساس يف  ل امعة وهران السانیة2006شهادة ا  ،.  
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فرضية باعتماد للمرأة السياسية املشاركة واقع تحليل بصدد نحن ذا رادةل

قيقية ا االسياسية ل يف ما ، السيا القرار صنع املرأة ودور انة بم للر

أن ستطيع ي ل املجتمع السيا ا نضال طبيعة بتغي الفعلية، للمشاركة املجال

ل يا ال واعتالء نتخابات ع السياسية حزاب ق طر عن ا وجود عن ع

للمرأة. نتخابية الرمزي التمثيل أن العلم اتيجيةمع س ن ب ة سو لل يجة ن و

ي القانو طاب ا خالل من أتت ة سو ال ذه التقليدية، اتيجية س و ديثة ا

طابات وا املجاالت ل ن س ا ن ب باملساواة ينادي الذي طاب ا ذلك للدولة،

امل ذا ازدواجية وع التقليدية العالقات مجال من املرأة تقتلع ال يدانالرسمية

داثة( املقومات) التقليد–ا ذه   .تتطور

داثة وا للتطور كمؤشر املة وال الفعلية باملواطنة يطالب الدولة خطاب إذن

عية شر ال يئات وال املحلية املؤسسات الرمزي سوي ال للتمثيل بالتوجھ وذلك

ومية ا يئات ال ضمن للمرأة الرمزي العابر ضور ا أ.و إذن لنا ذهفكيف نفسر ن

دارة أخرى ة ج ومن وقيمھ ثقافتھ بثقل املجتمع ة ج فمن التصرف، الثنائية

التناقض؟ ذا غذية و ة تقو ع منتظمة صورة و عمل ال ومية   ا

مختلف ل ش سية ا الفروق إنتاج وأعيد إال تقدما املرأة حققت لما إذا. ف فمثال

قانون املمنوحة صص ا سبة التمثيلزادت نقص وجدنا ملان ال للمرأة يا

ذه املرأة وجود ة خ ذه تؤطر ذا ومية، ا رادة الفعلية واملشاركة

ار أف إنتاج عيد ا وجعل ا ار أف وتجميد ا ا تحر ومراقبة ا ع متا أجل من ل يا ال

ة مص فقط تمثل ا نفس املرأة فتجد تج، وت غ أن عنعوض ع وال صية

للمرأة شاملة معادلة. قضية ا وكأ السابقة ار ف بنفس جديدا شكال يأخذ التعب ذا

ا إل الوصول طرق وتتعدد وتختلف واحد منطق ا ل اضية تضبط. ر السياسية فاإلرادة

و ما تج و موجود و ما لك س واملواطن والفرد، املجتمع س بحبكة ا بقواني

جتمامتوق النضال خضم ة زائر ا املرأة واقع و كذا و آلية، قة بطر ع

أساس ع املجتمع عاده أ أخذ و ة زائر ا سرة تجھ ت املنطق ذا و ، والسيا

الوظيفية   .البنائية

زائري - ا ملان ال   :املرأة

سم أدناهي دول ا ذلك ت و يل ض جد عدد زائري ا ملان ال ساء ال   .عدد
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رقم غاية2جدول إ ستقالل من الشع الوط املجلس ة سو ال املشاركة ن يب

2012  

الزمنية ة ملان  الف ال أعضاء سوي   مجموع ال التمثيل التمثيل  مجموع   سبة

1962  196  10  5.10%  

1964  138  2  1.45%  

1977-1982  273  10  %3.66  

1982-1987  285  5  %1.75  

1987-1992  296  7  %2.36  

1992-1994  60  6  %10  

1994-1997  192  12  %6.25  

1997-1998  285  15  %5.26  

1998-2001  429  31  %7.23  

2001-2004  533  20  %3.75  

2004-2007  533  30  %5.63 

2007-2010  533  36  %6.75 

2010-2012  525  38  %7.24 

إ وصلت زائري ا ملان ال ة سو ال للمشاركة سبة أع أن دول ا من يت

ا10 وأقل ناكأ. باملئة1.75باملئة أن لنا تو ملان، ال ألعضاء التفصيلية القوائم  ن

مختلفةامرأة 124 مراحل ع املمثلة السف الغرفة ملان ال قبة زائر ا ساء مثلت

التأس الوط1962املجلس املجلس الوط1964ثم الشع املجلس - 1982ثم

نتقا1982-1987و1997 الوط املجلس الشع1994-1997 ثم املجلس ثم

سوي. 2007-2011و2007-2002و2002-1997الوط ال التمثيل عدد أن نجد

من ا حيا مراحل مختلف السف الغرفة ملان سم1962ال د 117ان2011إ

زائر ا ساء عن ممثالت كن فقط،   1.امرأة

ال ال العوائق تخطي الصعب من ألنھ ا ار أف شل و املرأة إرادة تكبح ما غالبا ذا ل

ر تجد. تظ ة زائر ا الفاملرأة جتماعية واملمارسة جتما الواقع أمام ا نفس

السياسية، الشؤون إدارة ع القدرة وعدم السياسية املعرفة عدم ساء ال تصف

إ تنظر مازالت املجتمع من ة كب فئة ناك أن إال املجالس ذه املرأة تواجد ورغم

دونية بصفة واستق فرغم. املرأة حزاب عدد يكارتفاع نا ساء، ال من عدد أك طاب
                                                             

ٔمة1 فري  50خطوة ٕالرساء احلاكمة، العدد : جملس ا   43، ص2012ف
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َّ
إال رة، ا القوائم تزدادأ عن للمرأة السياسية واملشاركة السيا الواقع ن

نظام.عقيدا تب إ زائر ا السيا النظام أ للمرأة التواجد ذا ز ولتعز

صة؟ ا نظام و فما املنتخبة املجالس املرأة تمثيل ادة لز صة   ا

  : يمتقي-

ومية ا لإلرادة املتواصل الدعم ع زائر ا للمرأة السياسية ة التجر عتمد

وتا ال معناه ية التعيي ومية ا أو النيابية باملقاعد الفوز إ للتوصل ا حظوظ توسيع

سياسيا املرأة ن لتمك   .كأداة

تمكنت املشاركة والفاعلية داة تطورا منھ أك التواجد تطور ناك كذلك

أع س التواجد و ومية ا رادة بفضل العقبات أك تخطي من ة زائر ا املرأة

نيات والذ العقليات غي إ يؤدي سوف ما القرار أخذ ومراكز املنتخبة املجلس من

تدر  بصورة وذلكللمجتمع املرأة لدى السيا و الت الو شوء إ يؤدي وما جية

للمرأة التمثيلية سبة ال من قفز الذي جديد برملان سبة7شكيل إ باملئة31باملئة

للمرأة2012ماي املختصة وتا ال   .بفضل

مجموع ع462من ساء ال تحصلت ديد،120نائبا ا ملان ال وتراجعتمقعدا

مجموع من ساء ال بفارق146سبة ورة املذ سبة ال ا املقت ملان ال خالل برملانية

  .برملانية26

جرت ال ملانية ال نتخابات عن الناتج ديد ا ملان ال ساء ال عدد من4تراجع

ا ا ا مجموع120ماي من تمثيلي462امرة سبة عادل ما و مانائبا، عادل ة

ب26يقارب مقارنة وذلك انتخابات146باملئة عن الناتج السابق ملان ال امرأة

سبة2012 ت قار   .باملئة32وال

املرتبة تحتل زائر ملان،29فا ال سوي ال التمثيل بخصوص العال املستوى ع

من املشاركة سبة تراجع من الرغم ا31ع انتخاباتبا26باملئة 2017ملئة

ملان ال قبة تحت النيابية املشاركة مستوى ع يا عر الثانية سيات التو وأتت ة   .  خ

ل صالحات تطبيق إ عمد ناشئة جديدة ة تجر زائر ا النيابية ة التجر

الس املشاركة األخص و املرأة قضايا ا بي ومن العامة ياة ا والتمثيلاملجاالت ياسية

ي ملانية .النيا ال ة التجر ة سو ال املشاركة ضعف تخصص الدراسة ذه أن إال

العائق السياسية حزاب أنھ إال مية ذات واملراكز ان ال ة زائر ا للمرأة



ٔبعاد جم 2018 جوان/  06العدد ...........................................................................................................................    

198 
 

مة واملسا ن القوان بلورة من املرأة يمنع الذي الذكري س ا ا عل سيطر الذي الكب

العام السيا د املش ع   .التأث

الفعلية املشاركة ضعف ترجمة إ بالتا أدى عية شر ال املؤسسة ضعف إذن

ت بي أن من الرغم ع املرأة وقضايا ل مشا ة معا غ من يطرأ لم ملا للمرأة

ا حضور يزال ال التعلي املستوى ورفع املشاركة سبة جدري غي صوريالدراسة

فيھ ت تر الذي زب ا ا يفرض ال الضغوطات وإ السيا لالنتماء   .نظرا

الكم دائما الرجل وتفوق للمرأة س ال التمثيل ع اقتصر فقد السيا البناء أما

ال أنھ إال حاليا ا مشارك عدد تزايد رغم الوط الشع املجلس زة أج داخل والكيف

ل ملشا حلوال أي فتقدم الثقافية وكذا جتماعية و قتصادية السياسية املرأة

العال العام للرأي لية ش صورة نتخابية واملناصب ية التعيي املناصب ذه تحتل

ختالفات ل و املوجودة السياسية اعات ال ل ظل شمة مح ا مشارك وتبقى

ة العراقيل . النظر ا ا تقيد الذي صار ا عةوكذا ال تفرضھ الذي جتماعية

ة ور   .الذ

ن لت ا حظوظ ادة لز القيادية ل يا ال للمرأة التمثيل سبة من الرفع يجب لذا

قضايا تطرح أن حاولت ما فم ملانية ال زة ج داخل ا حضور تفعيل ع قادرة ا أ

م تتقدم أن ستطيع لن ا ا س ال ا عدد لقلة املرأة شغاالت الذيوا بالرجل قارنة

من للمرأة السياسية املشاركة فرفع ا ع نازل ي ولم لنفسھ العليا الرتب ع يمن لزال

ام م لتقديم م مع تحاد و النضال ا لزميال ند س ا يجعل املناصفة إ ية س ال

السياس شئة الت من البد لكن الرجل مثل ا مثل ن املنوطة مسؤوليات وتأدية يةجلية

ا وانتماء ا ا وج ميثاق وتطبيق م أدا وفاعلية ملانيات ال سلوك ع للتأث السليمة

ملان ال قبة داخل   .السيا

  :املراجع
االت يف الربملان : بداش وردة .1 ابیة، دراسة  نت ة و الل الهیالك التعیی ریة واملشاركة يف صنع القرار السیايس  املرٔة اجلزا

ري   .2006امعة وهران السانیة : نوهرا. اجلزا
اب هللا .2 ن  سان: سعاد  لمواطنة توس، املعهد العريب حلقوق إال لفظي  لمرٔة العربیة امام التكرس ا , املشاركة السیاسیة 

2004.  
ن .3 يس: سعاد یوسف نور ا متكني اجل هنضة العربیة : بريوت. املرٔة العربیة يف الربملان، ا   .2006دار ا
س  .4 همور رمجة جورج سعد: دیفرج ستوري،  رش : بريوت. املؤسسات السیاسیة والقانون ا راسات وال املؤسسة اجلامعیة 

 .1992والتوزیع، 
ٔمة .5 فري  50خطوة ٕالرساء احلاكمة، العدد : جملس ا ر، ف   2012تصدر لك شهرن، اجلزا
ٔرسة وقضا املرٔة .6  200رشیع الوطين، مصنف املرٔة يف ال : الوزارة املنتدبة امللكفة 
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ف و ا م  ا  ا  ا

  محمـــد بــن علي . د
   ، اجلزائرغليزان ،املركز اجلامعي أمحد زبانة                                                                                         

*********************  
رسال خ القبول                                    28/01/2018  :تار خ شر                                  06/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

موضوع ع الدراسة ذه العنف:ركزت رة ظا تزايد إ ذلك رجع و سامح وال عتدال ثقافة

العنف ملوجات املحرك و خ ذا ل اطئ ا م الف وأصبح بالتدين، نت اق إذا خاصة والتطرف،

لإلبداع طاقة إ ختالف ل تحو عن ا ف ز ن الو من مرحلة عاملنا د ش واليوم . والتطرف،

التطرف وأن ياسياسي–خاصة ودي واجتماعيا العمل-ا أصبح لذلك ا، ل تجا يمكن ال حقيقة أصبح

جتما ستقرار ترسيخ سا العنصر ا و ضروري، من أك الوسطية، ثقافة ترسيخ   .ع

املفتاحية لمات التطرف :ال الوسطية، التدين،   .الدين،

Abstract : 

      this study focused on the topic:  Culture of moderation and tolerance This is due to the 
growing phenomenon of violence and extremism ,Especially if combined with religiosity, and 
the wrong understanding of the latter became the engine of waves of violence and 
extremism. 
     Today our world is witnessing a phase of debility.In which he was unable to transform the 
difference into energy for creativity. Especially since extremism - political, social and religious 
- has become a reality that cannot be ignored Therefore, the work of establishing a culture of 
moderation has become more than necessary ,Being a key element in establishing social 
stability 

keywords: Religion, religiosity, moderation, extremism. 

  :مقدمة

الوسطية   معالم الستعادة البحث محاولة  فكرً -ترمي
ً
وسلو ال-اا سلوكيات ا غيب ال

نا ومرجعي نا و ل بصلة قصاء. تمت خطابات مزالق عن للكشف ثانية ة ج ومن

ع عمل وال سامح، وال الوسطية ثقافة لغياب العي املقابل تمثل ال والعنف،

الرافض املتصلب، ه تفك أس صاحبھ ألن وتطوره، املجتمع حركية وعرقلة عطيل

ال نملبادئ خر مع السل ش  .تعا
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مية فرغم وم أ ولمأ إال الوسطية، مف ، الدي باإلطار بحثھ يرتبط ما عادة  يتم نھ

وثقافيً اجتماعيً  بحثھ وسياسيً ا ذا. عمق اا عودة أن التداو علما للمجال  املصط

ة" سياق  انت الذي التطرف  "مواج   أصبح والعنف
ً
ا ات من للعديد ن ر  ا

انت سالمية املصط عودة أن القول يمكن وعليھ ة، خ ونة العقود  م

شغال آنذاك باال   .السيا

عنواليوم ا ف ز ن الو من مرحلة عاملنا د لإلبداعش طاقة إ ختالف ل ،تحو

التطرف وأن واجتماعيً سياسيً –خاصة يً ا ودي ا،-اا ل تجا يمكن ال حقيقة لذلكأصبح

سا العنصر ا و ضروري من أك الوسطية، ثقافة ترسيخ اجل من العمل أصبح

جتما ستقرار   . ترسيخ

البحث الية   :إش

املأزوم؟ الواقع ظل الوسطية ثقافة بناء يمكننا   كيف

البحث يم   :مفا

الدين .1 وم   : مف

ي: لغة - الثال الفعل من وتارة،)دان: (مشتق بالالم، وتارة بنفسھ، يتعدى تارة و و

ون ي بنفسھ عدى فإذا بھ، يتعدى ما باختالف املع ختلف و بمع) دانھ(بالباء،

وجازاه وحاسبھ، ره وق وساسھ،  .ملكھ،

ع ّياُن، كما الدَّ لفظ جاء ومنھ والتعبد، الطاعة ع وقد الشأن، أو العادة ع

القا أو كم ا هللابمع أسماء من اسم ّياُن والدَّ ،
1

.  

معينة :اصطالحا - مقررات أو برنامج قبال نقياد و ضوع ا الطاعة. و منھ قرب   و

جزاء أو قانون أو حكم أو أمر مقابل سليم وال ة َ ور واملق ة وميَّ واملح والتعبد
2

فالدين،

توجھ ا أ عتقد سان قوة تفوق قوى استمالة أو ضاء اس عن عبارة و
ً
عموما

ة شر ال ياة وا الطبيعة أمور س و...وتتحكم ن) الدين(و عنصر من ل ش العنصر: ي

القوى  تلك إرضاء محاولة و و العم والعنصر العليا بالقوى يمان و و النظري
3
. 

                                                             
ظور، 1 ن م بة الهالل، بريوت، ا   .338، ص)ت ب،(لسان العرب، دار ومك
ق يف لكامت القران الكرمي، مج 2 ران ط3حسن املصطفوي، التحق لعالّمة املصطفوي، طهران، ٕا ر ا ٓ رش  هـ، 1،1385، مركز 

   .312 -309ص
یف اخلواص، دار الفرقد 3 ر،  ن،  هيب دراسة يف السحر وا زر، الغصن ا رش والتوزیع، دمشق، ط جميس فرا ة وال ، 1لطبا

  79، ص2014
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عال " ما م سان نفسھفاإل يجد فطرتھ، وانحطت فطنتھ ضعفت أو عقلھ، وقوى فكره

قوتھ من ارفع لقوة مغلوب من...انھ فيھ و ما وتصرف تصرفھ بإرادة وم مح وانھ

من...العوالم م وم ا، ضرر شدة أو ا نفع ة لك يوانات ا ببعض ا تأول من م فم

ا أثر ور لظ واكب ال عض لھ ل...تمثلت تبدت من م أنواعوم مختلفة قوى أثار ھ

ا إل نوع ل ل فجعل نواع بتخالف وتتخالف النوع أفراد تتماثل "متفرقة
1

  

التدين .2 وم لنا :مف تبلور أن ا شأ من ال والنوا باألوامر ام ل و التقيد و

عامة بصفة ياة وا ون ال من معينا وموقفا خاصة، ة "رؤ
2

إليھ.  أشار ما ذا الدكتورو

كتاب النجار، املجيد ال"عبد وتنـز ما ف التدين و:  بقولھ" فقھ بما فإنھ التدين أما

ألن ذلك ية؛ س وال باملحدودية يتصف الدين بتعاليم ياة ا تكييف ي سا إ كسب

من النفس وات ش متمثلة املادية، الواقع عوائق غالب الدي كسبھ سان

عن و ة، يحققج و فإذا أخرى، ة ج من ملطالبھ ستجابة ونية ال ئة الب اد

الذات، قية ل اد ا من فيھ يم ما مع ناسب ي الدين، ات مطلو من
ً
قدرا التدين

ا منواسملجتمعوتزكية ذلك
ً
ابا اق ون ال ولكنھثمار رضاه، من يبلغ بما عا هللا

تدين يبلغ ال حال أية البيع وواقعھ الذاتية طبيعتھ فإن امل، ال الدين تحقيق ھ

ح التدين بالتنامي ھ ر إ
ً
ادحا ون ي أن وقدره الدرجة، تلك ببلوغ سمحان ال

الكمال مطلق الدين من يبلغ أن دون خرة الدار  .يالقيھ

الثقافة .3 وم   : مف

شتقا - س  :املع والقوام املوسوعات لمةتحيلنا ال أصل أن إ املتخصصة،

سية يةcultureالفر الالتي لمة ال من ذر.cultureينحدر ا من ا بدور اشتقت وال ،

دالالت.colereالالتي ثالث عنھ تفرعت الذي ،:culteس والتقد العبادة بمع ،

لمة لمة،colunusو و رض، اعمار وزر cultura بمع رض حرث بمع ا،   . اع

املادي ا بمدلول سية والفر ية نجل ستعمل بدأت ديثة ا العصور أوائل و

تنميتھ املقصود ء ال إضافة مع ،  .)la culture du blé- la culture des lettres(والعق

اخذ عشر الثامن القرن ان سيون فلما الفر دون...الكتاب إجماال اللفظة ذه يطلقون

                                                             
ق محمد عامرة، دار الرشوق، بريوت، القاهرة، ط  د، حتق 98، ص1994، 1محمد عبده، رسا التوح 1 
ٔمة، العدد 2 ـزیال، سلس كتاب ا ن فهام وت ار، فقه التد ید الن  1ج.22عبد ا
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وغدت ن، مع ء إ العقل) culture(إضافة تنمية ع تدل املطلق املع ذا

والذوق 
1
وعّم . الفت ل ش متداوال بقى خ شتقاق أن

ّ
إال الدالالت تنوع ورغم

منھ بة القر لمة ال بفضل ) agri culture(استعمالھ
2

.  

بماأ    صلة ا ط تر ال ف التعار من مجموعة إ القارئ فتحيل ية العر اللغة س قوام ما

سابقا سان.ذكرناه باإل العناية يفيد والذي لمة لل املستحدث باملع صلة ذات بل

مو بالتثقيف والتقو ذيب   ا...صالحوال

ولوجية، :اصطالحا - و ن النظر ة وج من أوالثقافة ، جتما اث ال مجمل

من معينة أنماط لھ أن بمع ثقافة، شعب ل فل ذلك وع املجتمع، حياة أسلوب

ماعة ا ا عل ت اصط ال واملعامالت والتفك ياتھ، الداخ والتنظيم السلوك

ج والتفاعل تصال ق طر عن املتعاقبة جيال ا تناقل وال ا، وعنحيا ، تما

ا ل واملمارسة ياة ا شؤون ة وا اللغوي تصال ق طر
3

.  

ا بأ ن بن مالك ا عرف نما تھ" ب ص و طباعھ الفرد فيھ ل ش الذي . املحيط

املتحضر، سان نطاقھ يتحرك والذي معينة، حضارة عكس الذي املحيط ف

فلس دفتيھ ن ب يضم ف التعر ذا نرى كذا أيو ماعة، ا وفلسفة سان، فة

واحد كيان املعطيات ذه ام ا ضرورة عتبار أخدنا مع املجتمع معطيات
4
.  

  :الوسطية .4

خر:لغة - الطرف إ تھ س ك إليھ ن الطرف أحد سبة ون ت الذي و قال.الوسط

منظور  ء: ابن ال طرفيھ: وسط ن ب خ. ما ل أن طرفانومنھ ا ل محمودة صلة

ف ور،نإمذمومان، وال ن ا ن ب وسط اعة وال والتبذير، البخل ن ب وسط اء ال

منھ والبعد منھ بالتعرّي تجنبھ و مذموم، وصف ل يتجنب أن مأمور سان و
5

. 

                                                             
لمالیني، بريوت، ط قسطنطني زریق، يف معركة احلضارة، 1 ، 4دراسة يف ماهیة احلضارة واحوالها ويف الواقع احلضاري، دار العمل 

   33،38، ص1981
ٔحباث ودراسة السیاسات، بريوت، لبنان، ط 2 اوي، يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات، املركز العريب ل ، 1عبد الرزاق ا

     .17، ص2013
ايت الثقافة3   ة حسن السا هنضة العربیة، بريوت، لبنان، سام   .27، ص2، ط1983والشخصیة، دار ا

رش والتوزیع، دمشق،  4 ة وال لطبا رمجة عبد الصابور شاهني ومعر املستاكوي، دار الفكر  هنضة،  ن نيب، رشوط ا ب، (ما 
  .83، ص1979، )ط

ظور، مرجع سابق، مج 5 ن م   . 210، ص15ا
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أو :اصطالحا - ط، والتفر فراط جان إ امليل من الفرد عصم محمودة حالة ع

ط،التوازن  تفر وال إفراط فال آخر، ع طرف يط ال بحيث ن الطرف ن ب والتعادل

و لألفضل إتباع وإنما ، تقص وال غلو كمل وال و جود و   ".عدل

الوسطية .5   :ثقافة

ا،   تجليا سط ا ن،" التوازن "ع متقابل ن طرف ن ب التعادل أو التوسط ا ع و

ما أحد ينفرد ال نبحيث الطرف أحد يأخذ ال حيث و املقابل، الطرف طرد و ، بالتأث

عليھ حيف و مقابلھ ع ط و حقھ، من املتضادة.أك أو املتقابلة طراف : مثال

ا شا وما ، والتغ والثبات واملثالية والواقعية ماعية وا والفردية واملادية، . الروحية

ما بي التوازن طر : ومع ل ل يف أوأن بالقسط حقھ عطي و مجالھ، ا م ف

إخسار وال طغيان وال ، تقص وال غلو وال شطط، وال وكس بال املستقيم، "بالقسطاس
1

.  

  :التطرف-

 و طرف رجل "العرب لسان"  جاء:لغة -
ٌ

ت ال :مستطرفو متطّرف أمر ع يث
2
. 

استجابة التطرف: اصطالحا - و املتوسط عن إيجابا أو سلبا تنحرف و  ما ع و،

ادة املتوسط عن نحراف أو عتدال، حد تجاوز  و أو بالز و إ ش"النقصان،

ابو املغاالة أو فراط أو الصرامة أو املبالغة أو الشدة  سلوك أي  أو موضوع أي  الذ

اب أو طراف، أق إ دود إ الذ ا عد الوصول  أ ق اية إ أو  اية إ أو الطر

القصوى  إ البلوغ أو خر، الطرف ات  أو السلوك  الدرجة راءووالعقائد تجا

واتخاذو ار، جراءات أو ف اج "املتطرفة ان
3
.  

رة حتجاج جتما الرفض صور  من صورة إال  ما التطرف ظا  غياب ع و

عية العدالة ا التوز فالفكر نظام  بصور شأ ما غالبا املتطرف املجتمع، ئة  ي ب

وار سمح ال منعزلة ذا با ول أ والتجديد، البناء مدمرة حرب شن إ املتطرفون  ي  ع

ش الذي السيا ار فيھ ع م، املقيدة ف م وال ر عن الفرصة عط للتعب

م ار م، أف ذا ومشكال اب عنوان املتطرف فالفكر ول جتما السيا لالغ واليوم. و

اليوم العالم و التطرف، من موجة تجتاح ي عم تطرف و حوال،  سلو  ع معظم

                                                             
ة ومعاملها، دار الرشوق، القاهرة، ط القرضاوي یوسف، 1   .13، ص2011، 3لكامت يف الوسطیة إالسالم
ظور، مرجع سابق 2 ن م   طرف: مادة .ا
رة ماجستري، 3 ٔرسي، مذ سك ا ىل ال ره  ٔ یين و تنة، ص، 2011مكیلیة عواج، التطرف ا  .27امعة احلاج خلرض، 
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ة، عنف بأعمال نفسھ عن او الدولة ضد إما موج ز وإماو أج ا،  من فئة ضد مؤسسا

حرك فئات و وافز،و الدوافع من أنواع املوجة ذه املجتمع، عر ا ا ا عض عض  و

، بالوضع غ أو مباشرة عالقة ذات حوال جميع  و دي  قتصادي مباشرة

جتما والثقا والسيا و
1
.  

املؤسسة .6 سالمية النصوص الوسطية والسنة( معالم   )القرآن

ي-)أ القرآ طاب ا   .الوسطية

سالمي،     الفكر تم املا وت شمول جوانبھ جميع من سان باإل ا كب تماما ا

آخر ع جانب يط ال بحيث طبيعيا،وتوازن، تطورا س ل سان عقيدفاإل بفضل

عا هللا خلقھ بل ة، التطور ة النظر ش كما بيولو تطور و وال ا، وارتقا املادة

زة امل آياتھ فيھ ووضع وقدره، بخ.بقضائھ سان والروحيةو املادية وحدة صائصھ

مانة هللا ھ
ّ
حمل ولذلك رادة، ة وحر ختيار انية وإم العقل انية إم تحمل املة، مت

عا قال ْن:واملسؤولية،
َ
أ

َ
ن ْ َب

َ
أ

َ
ف َباِل ِ

ْ
َوا ْرِض

َ ْ
َو َماَواِت السَّ

َ
َع

َ
ة

َ
َمان

َ ْ
ا

َ
َعَرْضن ا

َّ
ِإن

مِ  َن
ْ

ق
َ

ف
ْ

ش
َ
َوأ ا َ َ ْ

 َيْحِمل
ً

وال ُ َج وًما
ُ
ل

َ
ظ

َ
ان

َ
ُھ

َّ
ِإن َساُن

ْ
ِ
ْ

ا َ َ
َوَحَمل ا َ   .)72:ية حزاب،(ْ

وم مف ياة، ا وظيفتھ سان طبيعة عن ا متم وما مف م، الكر القرآن يحمل

وحديثا، قديما ة، والتطور املادية ات النظر أطروحات عن إيختلف ينظر فالقرآن

ياة ا وتوجيھ رض، وإعمار عا و سبحانھ عبادتھ لغاية، مخلوق أنھ ع سان

هللا ألوامر عا.طبقا ِلَيْعُبُدوِن :"قال
َّ

ِإال َس
ْ

ِ
ْ

َو نَّ ِ
ْ
ا

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
خ ات،(َوَما ،)56:يةالذار

فل لق، ا ذلك شأ أ الذي و هللا وأن مخلوقون عافالناس قال م، بأنفس يخلقوه  :م

"
َ

ن ِ
ّ
ِضل

ُ ْ
امل

َ
ِخذ

َّ
ُمت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك َوَما ْم ِ ِس

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ َق

ْ
ل

َ
خ

َ
َوال ْرِض

َ ْ
َو َماَواِت السَّ َق

ْ
ل

َ
خ ْم ُ ُ ْد َ ْ

ش
َ
أ َما

ية( "َعُضًدا ف، اف)51:الك ع نصاف، و ة البدا ع يقت وذلك سلطان،

لق ا ع وحده قادر عليھ. أع آدم نفس واحدة، نفس من مخلوقون والناس

  . السالم

حيث من ال أحد، ع متياز يّد أن آدم، أبناء من ألحد س ل أّنھ ع ذا و

صل ووحدة العليا، املصورة القة ا للقدرة ساب ن حيث من وال ، و الت صل

ي ونسا ف م، إل أرسلوا الذين الّناس مع ياء، ن و الرسل ح ا ف ك ش ذه

                                                             
ة نفسها مكیلیة عواج، 1  .املرجع والصف
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أنھ فقط ع وإّنما ة، شر ال إطار عن إخراجھ ذلك ع ال سلطانا ّي أو قد الرسول

ولكن ، و الت لعنصره ال ن خر ع واجبا ون ي ئذ حي وإّتباعھ رسوال، شرا صار قد

الذي ع للمصدر علياإتباعا مصادر لوجود احتمال ناك ان لو ألّنھ اصطفاه،

سليم لھ ينعقد أال أمكن وال مر، الختلط والنبوءات السلطات تمنح عرف. أخرى فإذا

م أنفس عقدت وا مر، و لق ا لھ ملن العليا بالسيادة وأقّروا ، و الت م أصل الناس

سالم عقيدة فتلك بذلك، لھ سليم ال حيثع من فاإلتحاد التوحيد، وأصل

الواحد ي سا صل و الت لق رادي،. ا املوقف حيث من تحاد و

اطا ر يمثل ذلك ل هللا، ألمر املسلم تجاه والس الواحد، ون امل باألصل يمان

جت للبناء أساسا ون و سان، و سان ن و وهللا، سان ن لھب   .ما

سراء، سورة من م التكر آية أن ا، إل باه ن ب ي ال ي املعا دقائق من ولعّل

أو ن، املؤمن ماعة س ول أدم لب هللا م تكر إ ش فاآلية العموم، صيغة جاءت

إ املع ذا ب و شر، ال جميع شمل عام نا م فالتكر الناس، من معينة لفئة

وعقيدتھ،امل ودينھ أصلھ عن النظر بصرف مكرم، سان فاإل واملستقبل، اضر وا ا

، جتما يئة ال وقيمتھ مركزه ا أو أودع ال كرامتھ، من يجرده أن أحد يملك وال

املسلم، وغ املسلم ذلك ستوي وطبيعتھ، فطرتھ من ا وجعل جبلتھ فالكرامةهللا

ف شر ال وقمة م التكر ذروة وتلك ناء، است دون ميع ا بھ يتمتع مشاع حق ة شر   .ال

ة-)ب النبو السنة   .الوسطية

املدينة - يفة ي سا   .البعد

املدينة      يفة عت
1

ة دنيو سياسية وثيقة أول خية، التار ضارة-الناحية ا

م-سالمية انتماءا اختالف ع املدينة، ان س ن ب العالقات ب ترت ألجل صيغت

عن ع القانونية، ة الوج من و بنفسھ، ا وصاغ الرسول ا وضع ية، والدي القبلية

املدينة داخل العالقات وفقھ س أن اتفق الذي بمثابة.الدستور الوثيقة انت لقد

خ ب، ي وعشائر بطون جميع ن ي دة زرجمعا وا وس من طائفة اعتناق عد اصة

أخرى  قبائل بجوار املدينة م ش وع ابة ال رة عد و   . لإلسالم،

                                                             
ن هشام، سرية النيب1   لیه وسمل(ا لرتاث، طنطا، مرص، ط2،ج)صىل هللا  ابة    125، ص2،1995، دار الص
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نظام فغاية املدينة، الن يلعبھ أن ير ان الذي الدور مع م ي ذا و

ن املسلم شؤون تدب س ول ا، ا س ميع املدينة ش الع ب ترت يفة ال

فحسب
1

.  

البطون  وحدة لسيادة امل، ال ام ح ع قائمة يفة، ال بنود جميع جاءت لقد

ا ل تأ ال قوقية، وا ة املعنو صية ال ع تحوز آنذاك انت ة فالعش والعشائر،

ن ب انت وإنما أفراد، ن ب عقدا يفة ال تكن لم ذا ل دات، ومعا تحالفات للدخل

قبلية م،وحدات ذاسياتح النص أقّر فقد امال، اما اح العقد بموجب ا د

ا ع ر ع تبقى ة عش ل أن الصدد،
2

ل عن مسؤولة و ، و معاقلھ يتعاقلون ،

النصرة مبدأ يفة ال بنود تقرر الوقت نفس و ا، أفراد أحد يطال فداء أو عقل

قبلية وحدة ل   .داخل

با ن ستد الذي مر عإن القب العرف أجرت ا أ و يفة، ال بنود ه

م أ ع اجرون امل عومل فقد مية، بالغ أمر ذا و ش، قر من ن اجر امل مجوعة

الرابطة أن يت ذا ومن ساس، ذا ع دة املعا ودخلوا قرشية قبلية وحدة

إ عد تتطور لم ة، معنو رابطة ة الف ذه انت ية اجتماعيةالدي   .لغة

ما ا البعد ن تب الوثيقة، لنصوص املتأنية القراءة العامة–إن قوق -ا

اية املجتمع ألن أيضا، الواجبات تنعكس كما فراد، ع ينعكس الذي قوق، ل

ما م عل قع و ، خ من م ينال ما فينالھ م، م ون يت الذين فراد مجموع و املطاف،

ع ألطرافيقع خاصة، وواجبات حقوقا ترا الوثيقة جاءت ذلك ومع شر، من ليھ

الوثيقة ذه بموجب دمجوا الذين ود، ال خصوصا العام،الوثيقة جتما سيج ال

مع م، سوا ع مايجري م عل يجري ، تمي دون الطبيعية م حيا يمارسون وأصبحوا

أماكن ع واملحافضة م تدي ة حر عضمان م اكرا ألحد يجوز فال م، عباد

ديد ا الدين ضد-سالم-اعتناق يتحالفوا
ّ
أال م، عل الوثيقة ط ش ذلك مقابل

وسلمالرسول عليھ هللا و أوص كما البند ذا و الوثيقة، أطراف من طرف أي ضد

عدوان أي من املدينة سالمة ع حافظ و طراف، جميع ة مص يخدم مالحظ

                                                             
دة العربیة، بريوت، لبنان، ط1   ابد، العقل السیايس العريب، مركز دراسات الو ري محمد    .92، 2004، 5اجلا
ن هشام، مرجع سابق، ص2    126ا
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املدي املجتمع ونات م مختلف ن ب الالتوافق حالة ستغل أن يمكن ان ، خار

  .آنذاك

راعت بنود و تفاقية، بنود م أ ع الوقوف ستطيع الوثيقة، لنص بالرجوع

للعرب جتماعية ياة فا آنذاك، ية العر رة ز ا شبھ ملجتمعات جتماعية، كيبة ال

قائ انت ا، ثمرهوق ماس ذا و ة، املكتو ن القوان ع ا قيام من أك العرف، ع مة

وسلمالرسول  عيلھ هللا آنذاكص الناشئة سالمية الدولة دعائم   .لتوطيد

بلغة ال ا، عصر بلغة الوثيقة تقرأ أن يجب أنھ للوثيقة، الدارس يھ تن يجب نا و

س الدستور اء فق بلغة عّد فالوثيقة اعصرنا، دستور بقا
1

ع، شر ال خ تار لھ المثيل

صة عو ملشكالت عرضت ا وأ ذا-خاصة يومنا ا املواطنة-والتزال لة مش مثل

املواطنة، بحق ميع ل فت فاع يات، ث متعدد مجتمع داخل ام، وتحقيق

، الدي نتماء شرط س ول ا، ومصا الدولة عن بالدفاع ام ل لمشرط الذي

ف ود، ال بھ الوثيقة حق"تلزم م بي وإّن م، نفق ن املسلم وع م نفق ود ال ع

يفة ال ذه ل أ حارب من ع "النصرة،
2
.   

أّما عليھ، الذي وأدى املدينة، بإقليم والتحق ا طل من ل ل متاحة املواطنة إن

ذلك رفضوا ن–الذين مسلم انوا ا–وإن ع س مفل و م، تجا ام ال من لدولة

سياسيا الدولة نطاق خارج م ف عقائديا، مة من جزأ انوا وإن عا.بذلك، ِإنَّ" :قال

َصُروا
َ
َون َوْوا

َ
آ ِذيَن

َّ
َوال ِھ

َّ
الل يِل ِ َس ِ ْم ِ ِس

ُ
ف

ْ
ن

َ
َوأ ْم ِ ْمَواِل

َ
ِبأ ُدوا َ َوَجا اَجُروا َ َو وا

ُ
َمن

َ
آ ِذيَن

َّ
ال

ْم  ُ ْعُض َ ِئَك
َ
ول

ُ
ٍءأ ْ َ

ِمْن ْم ِ ِ َي
َ

َوال ِمْن ْم
ُ

ك
َ
ل َما اِجُروا َ ُ ْم

َ
َول وا

ُ
َمن

َ
آ ِذيَن

َّ
َوال ْعٍض َ ْوِلَياُء

َ
أ

ْم ُ َ ْي َ َو ْم
ُ

ك
َ
ن ْ َب ْوٍم

َ
ق

َ
َع

َّ
ِإال ْصُر

َّ
الن ُم

ُ
ْيك

َ
َعل

َ
ف يِن الّدِ ِ ْم

ُ
َصُروك

ْ
ن

َ
اْس َوِإِن اِجُروا َ ُ َّ َح

ْعَم 
َ

ِبَما ُھ
َّ
َوالل اٌق

َ
ٌ ِميث َبِص

َ
ون

ُ
ية"(ل   .)72:نفال،

أصبحت فلقد سالمية، الدولة لفكرة ى الك املعالم يفة ال نص أعطى لقد

متوفرة الدولة وم مف السيا الفكر ا عّرف ال العناصر   .جميع

الوثيقة(الشعب- ع التوقيع املشاركة القبائل نصار، ن، اجر   ).امل

غر - ا بقليم ي ، عد(ا فيما املنورة   ).املدينة

                                                             
دة العربیة، ط الغنويش راشد،1   ة، مركز دراسات الو و إالسالم ت العامة يف ا   95، ص1993، 1احلر

ن هشام، مرجع سابق، ص 2   129ا
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الن- ص ممثلة وسلمالسلطة عليھ الھ لفضص العليا املرجعية باعتباره ،

شب ي نزاع ل ف يخاف"املنازعات، اشتجار أو حدث من يفة، ال ذه ل أ ن ب

محمد رسولھ وإ وجل عز هللا إ مرده فإن وسلمفساده، عليھ هللا   .ص

تكفللقد ف سان، لإل املتوازنة سالم نظرة مع متماشية املدينة، يفة جاءت

أخرى ة ج من و ي، سا املجتمع داخل منة، ياة ا شروط توف حقوقھ

سا الضامن يفة ال انت ذا و املجتمع، ذا تجاه واجبات من عليھ ما تحدد

ح آنذاك، املدي املجتمع الوثيقةلتماسك ع وتمردوا د الع ود ال نقض أن عد

البداية ا بنود ارتضوا   .ال

قراءتھ، وإعادة اليوم، ثماره اس يمكن املتوازن النموذج ذا أن القول يمكن ذا ل

الشطط فيھ غلب وقت اليوم، لعالم وتقديمھ العصر وروح تتما معاصرة قراءة

والتطرف
1

ديث، ا عند ن، بمكيال الكيل وسياسية ة، از ن و الظلم فيھ غلب كما

املؤسسة النصوص ا نصادف كما سان حقوق ألّن ذلك سان، حقوق عن

سان قوق سالمية ة تنعزل-السنةو القرآن-للرؤ وال الواجبات بفكرة ترتبط

واجبات، دون ا وحد قوق ا ضمان ألن ا، نفعيا،ع أنانيا مخلوقا سان من تجعل

ھ مصا تحقيق استطاع طاملا ن، خر بحقوق يبا   .ال

الوسطي .7 طاب ا تراجع سات وواقعا..مال ا   .تنظ

الدي-)أ املستوي   .ع

قبول وعدم الفكري غالق و ع بالتعصب معلوم و كما شّدد ال رة ظا ترتبط

الذ مر خر، يؤديالرأي الذي املضاد، العنف من ية متنا ال سلسلة إ يؤدي ي

ذاتھ ر تطو عن عوقھ املجتمع، داخل مدمرة صراعات إ اية ال
2

دورا، يلعب ونھ

ا داخلخط سواء م، بي ية الكرا ث و الصراع وإثارة املجتمع أفراد ن ب التفرقة

خرى  الديانات معتنقي مع أو الواحد "الدين
3
.   

                                                             
ٔعامل الندوة العلمیة1   سان يف حصیفة املدینة،  ة والقانون الوضعي،ج:اكمل رشیف، حقوق إال سان بني الرشیعة إالسالم ، 1حقوق إال

یة ٔم لعلوم ا یف  ض،ٔاكدميیة    .66، ص 2001، الر
ٔحباث، 2 راسات وا دود  ون بال  یين ومظاهره  الفكریة والسلویة، املغرب، مؤسسة مؤم ة، التطرف ا رس اخلوا دون ( محمد 

  1، ص)التارخي وطبعة
راهمي احلیدري، 3 ا العنف وإالرهاب) 2015(ٕا    102بريوت لبنان، دار السايق، ص ،سوسیولوج
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خالل، من ون ي الدي املجال ر خذ  الشديد غراق حاالت" والتطرف  بظوا

ية النصوص ا علم غ ع الدي م سوءو بمقاصد ا، الف درجة إ باملرء يصل قد ل

للرأي  الغلو والتعصب ف ال عصبا الدين، ن معھ ع وجمود لآلخر ص بوجود،  ال

مھ ع ة لھ سمح ال جمودا ف ة برؤ لق، ملصا وا الشرع وال ا  ظروف الو مقاصد

وار نافذة يفتح وال العصر، ن، مع ل م عنده ما موازنةو خر عند بما
1

دفھ.  صبح و

ار ف من ا سوا ما وإقصاء لفكرتھ ن التمك كيفية يتمحور   . س

الفكري -)ب    املستوى   .ع

وقتنا إ باألمة عصفت ال ة الفكر زمة ر جو للرأي، نتصار و الغلو رة ظا تمثل

العديد وممارسة خر، إقصاء ع ما م ل عمل متنازعة، فرق إ ا وقسم ن، الرا

والتضليل التفسيق ألفاظ دالالت من كث إسقاط ع معھ، الفكري العنف ر مظا من

عليھ
2

ه.  تفس املائدة50لآليةففي سورة ِمَن" من ْحَسُن
َ
أ َوَمْن وَن

ُ
َيْبغ ِة ِليَّ ِ ا َ ْ

ا َم
ْ

ُحك
َ
ف

َ
أ

ُيوِقُنوَن  ْوٍم
َ

ِلق ًما
ْ

ُحك ِھ
َّ
قطب"الل سيد يقول لية مع إن:" ، ا النص، ذا يتحدد ا

لية ا ا كما فا ا يصف حدد و شر حكم :قرآنھ هللا ا ال أل شر، شر عبودية  لل  ال

شر، روج لل ورفض عبودية من وا ية هللا، اف هللا، ألو ع  الرفض ذا مقابل  و

ية شر، عض بألو العبودية ال م و دون  ل لية إن.هللا من ا - النص ذا ضوء -ا

ست ه ل ا الزمان، من ف ذا من وضع ولك وجد باألمس، يوجد الوضع وضاع، اليوم، و

وجد فيأخذ و ليةا صفة غدا، "لإلسالم املقابلة ا
3

      .  

عليھ ناءا والفاسقون،" و والظاملون افرون ال م هللا انزل بما يحكمون ال اللذين

ن بمؤمن م ما ن وم املح من هللا حكم يقبلون ال "واللذين
4

ا" ، ن املعركة إ  وجودين ب

ون  أن يمكن ال ما ي ش بي ن املعركة سالم أو عا تجمع ن ن ب ما ل عضو  ع يقوم م

ا يقوم ال للقاعدة تماما مناقضة قاعدة خر، عل ا فالتجمع التجمع  ع يقوم ا

ة عدد قاعدة اب عدد أو ل للعباد، العباد يدين ثم ومن ر  سالمي والتجمع فيھ

                                                             
ظور من التطرف  إالرهاب رشوان، ٔمحد امحلید عبد حسني1   ع مل م   35-13، ص1997دار املعرفة اجلامعیة،  السوس،، ج
يل الفضیل، 2   ن  ميين، والبحوث الرتاث مركز ،36ع املسار، جم وتداعیاته، الفكري اخلطاب يف العنفزید    .108- 83 ،ص .2011 ا
  904، ص1، ط1972الرشوق، القاهرة، بريوت، ،  دار 2سید قطب، يف ظالل القرٓن، ج3 
  905املرجع نفسه، ص 4
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يھ وحدانية قاعدة ع يقوم ية، ووحدانية لو و التا الر  العباد دينونة فيھ يمكن، ال و

"للعباد
1

.  

جتما-)خ املستوى   ع

التعارض عن شأ ي الذي التوتر إ يف الذي س ال رمان ا من العنف يتولد

ماعية، ا القيم بإشباع يتعلق فيما بالفعل، ائن و ما ن و ون ي أن ب ي ما ن ب

العنف إ فراد يدفع الذي مر
2

أك، من الشباب أن يالحظ أخرى ناحية ومن

أك م جعل مما والفسيولو النف ن و الت بحكم العنف، انخراطا الفئات

واملثالية يالية با استعدادا وأك قتصادية، و جتماعية املشكالت إزاء حساسية

ه لتغي العنيفة لالستجابة والس الواقع   .ورفض

ذلك ع ادة ية،ز العر املجتمعات ا عان ال املجتمعية زمة ر مظا عض ل ش

الثقة وتزعزع ، واملعاي القيم از وا السلوكية، القدوة وغياب ة و ال أزمة مثل

الشباب النخراط دافعة قوة ، والثقا الفكري بالفراغ حساس وتزايد ام، وا النظم

ماعات   ا

سالمي رايةوالتنظيمات ولرفع ة، و وال باألمن لإلحساس
ً
بديال تقدم ال املتطرفة، ة

القائمة وضاع و النظم ضد حتجاج و   .الرفض

جتماعية   ئة الب وسط إال ا منب تجد ال العنيف للسلوك ة
َ
ّون امل ار ف طبيعة إن

وفقدان  والبطالة رمان وا الفقر سلوك، كذا نمو ع ساعد والرفضال مل

املع املستوى أن ع أكدت والبحوث الدراسات من فالكث لذلك ، جتما
3

الفرد ألن فراد، لدى العنيفة ات السلو خلق فّعاال دورا يلعب لإلفراد قتصادي و

شعر حاجياتھ تلبية من محروما نفسھ وجد لما ف ، جتما و املادي بالوضع يتأثر

والتوتر  عدمبالضيق عن كتعب عامالتھ شونة ا إال أمامھ يجد ال نا و ز، وال

   .الرضا

  

  

                                                             
  2101، ص3سید قطب، يف ظالل القرٓن، ج1  

متع،  2 ىل ا ره  ٔ ٔمين،: نقال عن يل ٕاسامعیل جماهد، حتلیل ظاهرة العنف و الم ا   www.policemc.gov.bhمركز إال
  ).البحرن(

امل املعرفة،  عزت جحاري، الشباب العريب، الكویت،3     132، ص1985سلس 
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عالمي-)د املستوى   .ع

عرفون الصنعة ل وأ للمجتمع، عاكسة مرآة أنھ كما ش للت وسيلة عالم إن

ثالث وسائل خالل من ش الت وظيفة يؤدي ي: أنھ ول ح، و وال والتثقيف، خبار،

الثالثيؤدي الدوائر تلك الن بذلك م يل أن ب في للوسطية الدعوة وألن. دوره

الناس، إدراك شكيل مة امل العوامل أحد أصبح ه تأث وقوة فنونھ بتقدم عالم

لھ ج و وال العنف اء إذ م س أن يمكن أنھ البيان عن أن. فغ يمكن أنھ كما

سامح ال إشاعة ع والوسطيةساعد عتدال و
1

.  

كنا ملوضوعات جديدة يم مفا وأعطت سلعت عالمية املادة أن اليوم واملالحظ

لإلعالم النف املنطق ن ب التوتر حدث نا و النفعية، ملبدأ تخضع ال ا أ عتقد

سليع لل قابلة الغ ة و ال ونات السابقة. وم أن-مثال-فاألجيال قاعدة ع ت تر

خاصةا(عالم بصورة ون التماسك) لتلفز يخدم خطاب وفق والتوجيھ بية لل خادم

الذي السوق اقتصاد ملنطق ك ل ش و خاضع اليوم إعالم أصبح نما ب ، جتما

املا النفوذ تأث وتحت والطلب، العرض منطق وفق امج ال سليع ع عتمد

عالنات اب وأ
2

.  

ة، ج من الفردذا ان فإذا السائبة، بالثقافة س ما ناك أخرى ة ج ومن

القنوات ثھ ت ما يتلقى و و صلبة أرضية ع يقف واحدة-املا قناة ون ت اد -ت

عالمية املادة يتلقى أصبح اليوم د املشا أن إال تھ، و ز لتعز ذلك خالل من س و

صنع م سا ولم ا يملك ال أرضية متناول.اع الصورة فيھ أصبحت واقع ظل

دون حاليا املتاحة الذكية زة ج بواسطة ا ك ف أو ا إنتاج م ا إم و بل فراد، ل

  .رقابة

رسالة تحقيق فمسألة ثم ا" الوسطية"ومن أل معقدة، مسألة عالمي املجال

ودي وف واجتما وأخال سيا عد من بأك متأثرامرتبطة عالم ان إذا ألنھ ،

من د يز أو فعالياتھ من يؤ أو مناخا يصنع أيضا ذاتھ و أنھ إال بھ، املحيط باملناخ

                                                             
الم وثقافة الوسط،(فهمي هویدي،  1 اة، )ٕا لكویت، نقال عن، مؤمتر، الوسطیة مهنج ح ة   : وزارة الشؤن إالسالم

www2.islam.gov.kw/books/wasatya/wsm3s3_hwedy.doc.  
ن لعیايض،  2 الم الوطنیة الهویة(نرص ا  .https://www.youtube.com/watch?v=E_oWobWOeBE :عن نقال ،)وإال
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البدائل وطرح اتھ توج ذيب و اندفاعاتھ يم ت من يمكنھ وكذلك موجاتھ اندفاع

الرشيدة   .العقالنية

و يطرح أن ب ي الذي و : السؤال قد عالم ان رة،إذا شر ألغراض البعض فھ
ّ
ظ

دم؟ ال س ول البناء م س ال يلة الن لألغراض خرون يوظفھ أن مكن  فكيف

والتطرف .8 الغلو نزعات لتجاوز الوسطية فكر بناء إعادة   .آليات

حسان لثقافة املتعددة عاد باأل   .والرحمة واملودة تمام

و لفكر كم حاجة املعاصر ر حسانثقافة يح سان وم  و  الرحمة مف

وما مف سيا باعتباره الصدامية ديان، مختلف  تأس شاؤمية ال طابات ا عن . عيدا

ذا أصبحنا ع و ة حاجة  أننا وار يمكن ملا م با من سميتھ  خالل التداو

تالزم ليات من مجموعة  مرورا سرة منبداية حياتھ مراحل مختلف  املرء ال

امعة باملدرسة ومؤسساتھ وا املجتمع إ وصوال
1

ذا أساس أن قلنا إذا نبالغ وال ،

ثنائية قاعدتھ يجد وار الرحمةا ذهحسان تخضع حيث  لعالقة الثنائية ،

تفاعلية ا من يتواصل جدلية ابا خالل ذ ومان ا،ياباا املف ع فتحيل وتأثرا تأث  الرحمة

رمي حسان احم عالقات حسان بنا و ن ال شر ب ا وتبدو .ال باعتبار  مدخال الرحمة

ياة مجاالت ل سري  روحا تواصليا يوجھ الفقري  والعمود ا  فردا سان الذي

ما إذ ومجموعات ا  سان ير بقدر ضم الرحمة  نانية من يتحرر  وإنجاز، داخلھ

من ب ق ية مقام و ا ع كما لو مختلف ع الديانات متصوفة
2

.  

حسان س الرحمة حال و كما و حالة ل تاب ظرفية عاطفية نفسية مجرد  املرء ت

ة و بل مخصوصة سياقات ل رؤ وش ال من وتصور يكرس بالذات الو أش اآلخر،  و

وم ذا مف و حسان ع العدل، لعملة والعدل أن ان ا أسا واحدة وج  محبة س

ن ع خر م والعمل الدين. إسعاد أن فإن والرحمة املحبة إ دعا ورغم حسان،  و

طاب قصاء، ا و ستعالء ام وأو ية الكرا ثقافة روافد اك من اليوم عد الدي

حتمية معھ يصبح الذي ة املنظومات  النظرالواقع بو طابات ال وا  والتعليمية

ية يةالدي ر ب وتطو اومضمونا م أمرا عالم   .و

                                                             
يل 1 ارك  یين اخلطاب تداولیة يف حبث) 2011(م راهميیة، جم يف وإالحسان الرمحة ا ن إال ٔد ن،ع تقالید ا ة ، مركز1ٔد و  ا

ويل ن، حلوار ا ٔد  69-49، ص 2011ا
 .املقال نفسه2 
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  :خاتمة
وي وتر وإعالمي وثقا دي طاب التأصيل ضرورة و مة املسا ذه بھ نختم ما

حافظت ال الروح تلك ومراجعنا علمائنا تجارب من م ستل و ا، من الوسطية عتمد

وج مراحل ل املجتمع ذا وتماسك مة ذه كيان حاكع و حيك ما رغم وده،

ون ي ي الصاعدة، لألجيال وتقديمھ اثنا ب بالعناية إال ون ي ال ذا و ائد، م من ضده

ألن والتعصب، الفرقة خطابات وراء نزالق و العبث مزالق من ا يق أمان صمام ا ل

ت أثب لةالتجارب املش مع التدين، مع تبقى أن  مع املتدين بھ يتعامل الذي سلوب أي

ال ن وح م الدين، استعمالھ أو الدين فراد يف ئون م لصا س  نفعالية عقد

ولوجية نا والروحية، والسي ضا حد  الدين عد ال و مر  ممارستھ، بل مرضيا أو ذاتھ

ون  ال  التدين  املبالغة ألن يمكننا ومن مرضية، ت  يجابية العالقة إن القول  ثم

ة املعتدل التدين نب ثابتة العكس النفسية، وال العالقة و ت ن السلبية تث  التدين ب

ة املتطرف ل نا ومن النفسية، وال س فاملش ديان، دين مع ل ل مع لكنھ من  من ش

ال ذاك أو الدين ذا  التدين أش
1

. 

البحث   :مراجع

 .القرٓن الكرمي
بة  .1 ظور، لسان العرب، دار ومك ن م  ).ت ب،(الهالل، بريوت،ا
ق يف لكامت القران الكرمي، مج .2 ران، ط3حسن املصطفوي، التحق لعالّمة املصطفوي، طهران، ا ر ا ٓ رش   هـ، 1،1385، مركز 
رش والتوزیع، دمشق، ط .3 ة وال لطبا یف اخلواص، دار الفرقد  ر،  ن،  هيب دراسة يف السحر وا زر، الغصن ا ، 1جميس فرا

2014. 
ق محمد عامرة، دار الرشوق، بريوت، القاهرة، طمحمد  .4 د، حتق  .1994، 1عبد، رسا التوح
ٔحباث ودراسة السیاسات، بريوت، لبنان،  .5 اوي، يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات، املركز العريب ل عبد الرزاق ا
 .1،2013ط
ايت .6 ة حسن السا هنضة العربیة،  )1983(سام  .1983 ،2بريوت، لبنان، ط الثقافة والشخصیة، دار ا
رش والتوزیع، دمشق،  .7 ة وال لطبا رمجة عبد الصابور شاهني ومعر املستاكوي، دار الفكر  هنضة،  ن نيب، رشوط ا ب، (ما 
 .1979، )ط
ة ومعاملها، دار الرشوق، القاهرة، ط .8  .2011، 3القرضاوي یوسف، لكامت يف الوسطیة إالسالم
یين  .9 رة ماجستري،مكیلیة عواج، التطرف ا ٔرسي، مذ سك ا ىل ال ره  ٔ تنة2011و امعة احلاج خلرض،   ، . 

ن هشام، سرية النيب .10 لیه وسمل(ا لرتاث، طنطا، مرص، 2،ج)صلىي هللا  ابة   .1995، 2ط، دار الص
دة العربیة، بريوت، لبنان، ط .11 ابد، العقل السیايس العريب، مركز دراسات الو ري محمد   .2004، 5اجلا

                                                             
ر 1 ة النفسیة يف اجلزا ن والص رشیع إالساليم : طیيب غامري، التد مل النفس، جم ال جيابیة بني إالسالم و لعالقة  تربرا 

الق،ع ٔ ة، قطر،  ،1وا و لیفة، ا ن  امعة محد  ة،  راسات إالسالم الق، لكیة قطر  ٔ رشیع إالساليم وا مركز دراسات ال
   86-65، ص2014
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دة العربیة، ط .12 ة، مركز دراسات الو و إالسالم ت العامة يف ا  .1993، 1الغنويش راشد، احلر
ٔعامل الندوة العلمیة .13 سان يف حصیفة املدینة،  ة والقانون :اكمل رشیف، حقوق إال سان بني الرشیعة إالسالم حقوق إال

ض،1الوضعي،ج یة، الر ٔم لعلوم ا یف  ٔاكدميیة   ،2001. 
ٔحباث، .14 راسات وا دود  ون بال  یين ومظاهره  الفكریة والسلویة، املغرب، مؤسسة مؤم ة، التطرف ا رس اخلوا دون ( محمد 

 ).التارخي وطبعة
ا العنف وإالرهاب .15 راهمي احلیدري، سوسیولوج  . 2015بريوت لبنان، دار السايق،  ،ٕا
ظور من والتطرف إالرهاب رشوان، ٔمحد امحلید عبد حسني .16 ع،السوس، مل م  .1997دار املعرفة اجلامعیة، السوس،  ج
يل الفضیل، .17 ن  ميين، والبحوث الرتاث مركز ،36املسار،ع جم ،"وتداعیاته الفكري اخلطاب يف العنف"زید   .2011 ا
 1972، 1،  دار الرشوق، القاهرة، بريوت، ط2سید قطب، يف ظالل القرٓن، ج .18
 .3،1972ٓن، جسید قطب، يف ظالل القر  .19
متع، .20 ىل ا ره  ٔ ٔمين،: نقال عن يل ٕاسامعیل جماهد، حتلیل ظاهرة العنف و الم ا  .البحرن www.policemc.gov.bhمركز إال
امل املعرفة، الشباب العريبعزت جحاري،  .21  .1985، الكویت، سلس 
الم وثقافة الوسط،(فهمي هویدي،  .22 اة، )ٕا لكویت، نقال عنوزارة ، مؤمتر، الوسطیة مهنج ح ة   : الشؤن إالسالم

www2.islam.gov.kw/books/wasatya/wsm3s3_hwedy.doc. 
ن لعیايض .23 الم الوطنیة ویةاله(، نرص ا   :عن نقال ،)وإال

https://www.youtube.com/watch?v=E_oWobWOeBE 
يل .24 ارك  یين اخلطاب تداولیة يف حبث) 2011(م راهميیة، جم يف وإالحسان الرمحة ا ن إال ٔد ن،ع تقالید ا ة ، مركز1ٔد و  ا

ويل ن، حلوار ا ٔد  .2011ا
ن طیيب .25 ة غامري، التد ر يف النفسیة والص مل إالسالم بني إالجيابیة لعالقة تربرا :اجلزا رشیع إالساليم  و النفس، جم ال

الق،ع ٔ ة، 1وا و لیفة، ا ن  امعة محد  ة،  راسات إالسالم الق، لكیة قطر  ٔ رشیع إالساليم وا ، مركز دراسات ال
 86-65، ص2014،قطر
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ةال  ا ا وا ا ر  ا   ا

ر  ذ –روا ا وا  و   أ

     2داود محمد .إشراف أد ،1كواكي ليلى
  وهران CRASCباحثة دائمة .1
  وهران -السانيا  1جامعة أمحد بن بّلة .2

*********************  
رسال خ شر                                  06/06/2018  :ل و بقلا خر ات                                01/04/2018 :تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

خ، بالّتار دب عالقة ع الدراسة ذه لتحقيقتركز يال ا ع ن يرا إبداع دب أّن حيث من

قناع و املوضوعية لتحقيق قيقة ا ع ن يرا خ التار أن ن ح ، والتأث مال النقاد. ا ان وإذا

عند سع ت وقد م، عض عند تضيق قد ة ر ا من مساحة خ التار مع التعامل لألديب أباحوا قد

عال عن ساؤل ال فإّن ن، ميةآخر غاية ساؤل و ل خ بالتار ي د بداع استطاع. قة ل ف

معطيات أن خ للتار امھ استل زائري ا ي وأنالّروا املختلفة؟ ا عاد أ خية التار العناصر

روائيا؟ إنتاجھ إعادة يحاول الذي ش املع   واقعھ

املفتاحية لمات بداعية: ال الكتابة خ، الزمن،التار املتخيل، املعاصرة، ة زائر ا الرواية املبدع، ،

صيات ال ان،   .امل

Abstract:  

The relationship between the novel and history raised many questions about writing 

national history, the history of society, and the history of power» and perhaps raising ask 

these questions are due to the nature of their formulation. Saying The history of power in 

Arab societies is one of unification confirms that Arab reality is mired," in the history of 

troubled identity, that lost what it had, and did not find what it needed, hanging in the void 

identity, contemplating the lost past, and aspiring to an unknown future, unable to reach its 

doors ", therefore trying to understand some of what is going on  within itself, based on past 

experiences, for the present is explained in the past, the present is the product of the past" no 

matter how hard we try to ignore it. 

Keywords:  History, creative writing, creative, contemporary Algerian novel, imaginary, time, 

place, characters. 
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  :تقديم    

حقبة إ انتماءات من لھ ما ل ب الّرواية بناء أساسية ة رك ّ الّتار دث ا عت

تحاول و ا، عي خ _ زمنية للّتار ا حدث_ محاور ما إ نادا اس اضر ا إثارة

ن،1".املا الرا االت إش م ف ملحاولة الذاكرة تحفر خ؛ الّتار إ ا عود ففي

" 
ُّ
حل اضر مةفا ما نتاج و اضر ا إّن بل ،   .2"املا

رصيداو    ل
ّ
ش خ التار أّن أمرو ما لھ وتأو أمة، ل ل قراءتھموروثا إعادة فإّن ، حت

بھ" يتمتع الذي ش ال الوضع يقتضيھ ما وفق خية التار ادثة ل شكيل إعادة

و و وضعھ شاشة ن ب الفاصلة املسافة خ التار يحصر أن يحاول الذي املؤلف،

ذه صياغة عيد و و وضعھ شاشة ن و ا، ستعيد أو خية التار ادثة ا ش عا

محاوال  ادثة بقائھا حلم بتحقيق الكفيلة الوحيدة أداة من يملك فيما ا حصر

اللغة و خ، فإّن.3"التار التا تحملو املؤلف قبل من خية التار ادثة ا صياغة

ون ي ذا و دبية، تھ بصورة"وج خية التار ادثة ا ات توع تقديم و ي الروا دور

مقبول  قالب و القدر ...ممتعة عطي لو وتحو واحد، بطل إ الشعب ل تحو ع ة

واحدة رواية إ بدوره خ   .   4"التار

املعاصرة .1 ة زائر ا الرواية خ التار   :سؤال

خيةانلقد التار كتاباتوللقضايا جليا أثرا ة املضطر السياسية حداث

ن، زائر ا ن عدالروائي ما ة بف أو ستعمار ة بف مرتبطة القضايا ذه انت أ سواء

قضايا ة معا السيا موقفھ تحديد زائري ا املبدع ع تحتم إذ ستقالل،

،حيث بدا عملھ ا" مجتمعھ رؤ وفق ھ وتوج دب س سي ع عمل

إيديولو  أو النظام إيديولوجية إّما معينة، إإيديولوجية أّدى ما ذا و مستوردة، جية

فنا يكتب أن قبل إيديولوجية يكتب تيار ور ة5"ظ زائر ا الّروائية الكتابة أنَّ ذلك

وسعت ة، والفكر قتصادية وح جتماعية و السياسية التحّوالت ّل سايرت

                                                             
رمجة: ینظر 1 ش، الّروایة التّارخيیة،    .89، ص 1978بريوت، دط، -صاحل جواد اكظم، دار الطلیعة: جورج لواك
ت اخلطاب يف الّروایة التارخيیة العربیة(الشاميل، الّروایة والتّارخي نضال  2 اب )حبث يف مستو لك دارا  ب احلدیث، و امل الك  ،

ٔردن، ط-العاملي   .134،ص2006، 1ا
ة الروایة: عبدالقادر راحبي 3 ر، املركز او  ٕایدیولوج ٔديب يف اجلزا لنقد ا ٔعامل امللتقى اخلامس  جلامعي، سعیدة، الكرس التارخيي، 

  .46ص  ،2008ٔفریل  15/16
  .47املرجع السابق، ص 4
ریة 5 ن حيىي، الروایة اجلزا غريات شادیة  ، http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37074 من موقع الواقع، وم

  .15/02/2015: تصفح یوم ،04/05/2013رش بتارخي 
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إ ا م ة كث ر"نماذج وتصوُّ السلطة، بمسألة املثقفة الطبقة و للعالقاتتقديم ا

مستقبال تقوم أن ب ي
ّ
ال تلك أو املجتمع، القائمة والثقافية فمن. 1"جتماعية

ر أكتو أحداث زمن إ ستقالل غطاء"زمن ل من ا عار قيقي ا خ التار بدا

املا ن ب ة الضرور املسافة ليقيم خ بالتار الو إ قھ طر تلّمس أن عد إيديولو

اضر الزمنو 2". وا ر–ان الرواية-أكتو عماد ة رؤ والدة ع السائد املناخ و

اضر وا املا حقائق عن ش تف ا عوامل فتحت ال ة زائر ذه3"ا أسباب محللة

ا، اسا ع وا ن"حداث زائر ا ن الروائي و ر ص فّعال ب بنص م أس ذلك - ون

الرواية ية اخت4"ب رغم م، وتصّور والو املنظور واختالف والثقافة ة التجر الف

خية، التار ركة ا،و ل ل ن زائر ا ن املثقف الت تأو الوطن"  اختالف ينطلق فتارة

خيا تار جيال حلقات من حلقة أي مع راب وا املوت ينكشف وتارة ة، جم ،5"كرؤ ت

ت ا إل ت ي اجتماعية طبقة و املبدع كتابات جم أخرىت اجتماعية طبقة مع تصارع

للعالم اصة ا ا تصـورا ـا آمال: أي .6ل جم ي ما ا الفاعل ذا الطبقةو إن تطلعات

ا، أحضا ترعرع ال جتماعية العالمو الطبقة ة رؤ أو الطبقة ذه منظور صيغ

فنيـة بصيغة ا ع ع الواقعو ال مع ناظر ت     7جمالية

الشمعة .2 واملتخيلو رواية خ التار ن ب ال   : الد

ال"روايةتدرج والد وطار" الشمعة ر الروائّية8للطا دبّية الكتابات أو ضمن

زمة أسباب الّنص ا ف يطرح زائر، ا يات سعي ال ألحداث أرخت ال الروائّية

                                                             
لسلطة السیاسیة(الل سنقوقة، املتخیّل والسلطة  1 ریة  القة الّروایة اجلزا الف، ط)يف  خ شورات    .13، ص 2000، 1، م
ة الروایة: عبدالقادر راحبي 2   .28الكرس التارخيي،صو  ٕایدیولوج
ة 3 ب الساحي: عبد الوهاب بوشلی لحب م يف كفي  رة املتقطعة يف روایة مذنبون لون د ا مري عبد القادر، .ا امعة  ، جم 

  .203، ص 2012،جوان 30العدد
ٔدب املعارص دار الطلیعة بريوت ط، ايل شكري 4 ال يف ا ٔج   .235ص، 1977، 1العنقاء اجلدیدة رصاع ا
ة 5 رة املتقطعة يف: عبد الوهاب بوشلی ا ب الساحي" روایة ا لحب م يف كفي  مري عبد القادر، "مذنبون لون د امعة  ، جم 

  .212: ، ص2012،جوان 30العدد
صل دراج : ینظر 6 ط،، ، ف   .)بترصف(، 49، ص 1999نظریة الروایة والروایة العربیة، املركز الثقايف العريب الر
ين، انصار سلميي : انظر 7 ٔدب ، ژادامد صديق، عبدا حس مانیة دراسات ا ویة الغو ين يف ضوء النظریة الب روایة احلي الالت

  . 78- 77ص اخلامس عرش، صالعدد ، 1391املعارص، السنة الرابعة، خریف 
ٔول -8 ٔعام الروائیة , الطاهر وطار روايئ من الرعیل ا رية  -"عرس بغل"و "الزلزال"و" الالز"من  ٔ ل ا الشمعة "روایته ما ق

هالزي سخ حمدودة سنة " وا ني  1995صدرت يف  شورات التب ٔديب) اجلاحظیة(عن م لقات . سلس إالبداع ا رشت يف  كام 
ٔدب"جبریدة  ار ا بیة ."ٔخ ٔج ٔعام مرتمج ٕاىل لغات  ٔمحدبعض  ت، و ربان، والز لیل  ربان  ٔعامل املنفلوطي، و هنل من   اكن 

ريمه ٔفاكر لینني، وماويس تونغ و  : عن .ٔمني، وطه حسني، والعقاد كام المس 
http://www.djazairess.com/elitihad/23896 - 14/02/2016 : ٓخر تصفح یوم. 2013/ 08/  18حتاد یوم  رش يف.  
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املختلفة، ات املستو ا وتجليا ا ر السياسيةومظا ياة ا ثر بالغ ا ل ان ،وال

يل ا ذا ومواقف كتابات أثرت التا و ة، والفكر جتماعية، إ. و داة م والرواية

إّنھ ي الروا عنھ يقول الذي السب يوسف والباحث الشاعر ما" روح ل ب بأ يت ان

حدوثھ قبل اتب1"يجري ال مت أل ال صية ال و و ي، الروا تتألف. عملھ و

ن فصل ال: "من الد ل د الشمعة"و" فصل ستة"فصل من ول الفصل ون ت و ،

نجيمات وآخر مقطع ل ن ب مقطعا عشر ثالثة من ّون فيت ي الثا والفصل مقاطع،

آخر إ حدث من باالنتقال  .تو

وضع بأنھ فا مع اتب ال مھ"يذكر ف وإذا2"يحاول حقيقي ان، خ تار -ناك

اتب ال القارئ -يقول شفھ سيك الذي ذا يقول و الشاعر لسان يثور"وع ال ومن

أبلھ قرنا عشر خمسة طوال أجداده عقول ع سيطر ما ملعرفة -فالرواية. 3"فضولھ

و-واقعيا خھ تار أعماقھ، زائري ا صراع الغامض املأساوي الصراع ُتجّسد

نھ   . را

رواية     ال"تفتح والد الفرد،" الشمعة ذات زائري وقراءة ا ألّن. املجتمع

وعينا" ادة ز ع ا قدر ون ي س الرئ الرواية قوة من 4"مصدر جملة وإنتاج

الفنية    .العالقات

الزمن-أ حيث ف: من الك ل أ   زمن

أن وطار التي خلقت  92انتخابات لتجري قب ،الروائية،وقائع الشمعة والدھاليز"يذكر

التعرف على أسباب األزمة وليس على وى ال تعني الرواية في ھدفها الذي خرظروفا أ

باق5"وقائعها باالس ت جن سماه ما إ املقطع ذا حيلنا شراف) prolepse(و اس و

املستقبل، ي ستأ أحداث إ شارة ا،أي وقوع زمن يحن لم إش و  6ألحداث وطار

أحداث من زمنيا يبدأ النص أّن لو ،1988 إ و الرواية، محور اتب ال اختاره قد

ر أكتو أحداث من انطالقا تتحرك صيات سلسال" ال م خيا تار زمنا س ل أو ،الزمن

                                                             
  04ص  ،الروایة 1
   06ص  ،الروایة  2
  41ص  ،الروایة 3
ٓلن 4 ر : الروایة العربیة: روجر  رخيیة نقدیة،  رش، : مقدمة  راسات وال یف املؤسسة العربیة    .104، ص 1986حصة م
  06الروایة، ص  5
رش التوزیع، صفاقس، توس، ط 6  Genette :عن. 89، ص1،2003اخلطاب القصيص يف الروایة العربیة املعارصة، دار صامد ل

Gérard, Figure ;27,p129- 190 et 191  
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ا ومحسو زمن. ممنطقا التذكرالكهفلأھإنھ زمن منوالتنق، ھذه اللحظة إلى ل

ومن حيناولقد . تلكھذه الواقعة إلى تلكم، الزمنإلى طيّ خرآحينارت ضطرواعمدت

ومناطقوقتا وجعلھ واعية مناطق مضاءة، ومناطق مظلمة مناطق يقع حلميا،

ا أوقصر ا طول غلب ا حساس ومة، أن....مو يمكن حقيقي خ تار ناك ان إذا

شفھ سيك الذي ذا و ف بھ، مالقارئ أصّرح ائيةوالدھاليز  الرووقائع الشمعة . الكر

انتخابات أخرىالتي  92قبل ظروفا التعرفال خلقت و الذي ا دف الرواية ع

زمة أسباب اوع عض وظفت قد كنت وإن ا ع وقا ع س النص1"ل ذا ورد

يدعم أنھ ميتھ أ وتكمن التقديمية، املقوالت عتبة يمثل و و للرواية، كتقديم

الروا دث بوسعا ون ي بحيث الروائية، صية ال سلوكيات من الكث فسر و ي

يعابھ اس حدود توسيع ا ن ستع أن القارئ2املتلقي يجنب قد التقديم ذا و

ب قر ماض إ حاضر من الزمن تكس مع السرد ات متا عيد،الوقوع ماض إ   .ثم

تقنية ع جاعفاالعتماد انب) analepse(س وصباه الشاعر ما إ العودة

العارم عمھ البنة حبھ عن البوح ماضيھ جع س ل السرد عن وما....يتوقف ،

املستقلة زائر ا ما إ ة، والعرو سالم عن دافعت ال عد،الثورة ما وأحداث

اكية ش وتبعات ي،ستقالل ن خ اضر ا إ عود خرى و الفينة ن عو تعرف

شباب م ومآل م أمال ع ليتعرف ديث ا أطراف معھ بادل ياسر،و بن عمار القيادي

م ومرجع م ثقاف مصدر فجعلوه املا إ العودة إنما. اختاروا الزمن الكسر ذا و

نا و لغياب ترجمة باآلخر) الشاعر(و والفتاة( ارتباطھ ياسر، بن عمار القيادي

سما رانال ا الرواية)ا املتتالية حداث خضم رات(، واملظا ات فال) املس

ون ي بل ، ما ا الو عن متعال أو فرديا النص، بالزمن الشاعر و يحضر

املا غوص زمن منذ واستغالل وعنف ات ومس رات مظا من يحدث بما عالقة

سلسلة ن،مشكال يحدث ما ا يج   3.ن

تكمالن الوظيفة حيث من ما باعتبار جاع س و باق س تقني ي الروا اعتمد وقد

سد ل أخرى ة ج ومن ة، ج من العنف لغة وقع من التخفيف ساعدان كما السرد،

ي ا عيب قد الذي كما. الفراغ ناقصا، رآه ما بمخيلتھ للعملليضيف ة حيو أعطى

                                                             
  .6 - 5ص  ص ،الروایة 1
رش والتوزیع، 2 راسات وال وى  ل الرسدي املصطلح وإالجراء، دار ن شك ر عبید، ال ، محمد صا  -136،صص2011دمشق، سور

  ).بترصف(، 137
ٔردن الروایة والعنف دراسة سوسیو 3 ب احلدیث، ا امل الك ریة املعارصة،  ).بترصف(149ص .1،2010ط ، نصیة يف الروایة اجلزا
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حداث وصف دقة ي ثانية،الروا ناحية من صيات وال ناحية، من املتداخلة

ت(والفضاء الب املدينة، عاد) "الشارع، القاتلة تھ مأساو ا عط حدث زخم

تار لوضع قيقية   1".ا

دث-ب ا حيث والنور : من   الظالم

دثيتجسد الروايةا محددين ن و: عامل الظالم بمرحلة متعلق وحدث

ور ظ بداية بمرحلة يتعلق وحدث عزال ِ و الّوحدة ش ع الذي الشاعر يمثلھ ال الد

الشمعة وتمثلھ ران-النور الشاعر- ا حياة دخلت واملساءالت"ال موم بال املثخنة

عاد أ املتجلية يديولوجّية و ة واللغو ِجتماعّية و قتصادّية ِ و والّسياسّية ة الفكرّ

الّسطححي ع ا و ّفِ
ُ
ط علل درك و ا طبيع ل

ّ
يتمث أن يحاول يومّية وإنتاجات اتّية

ة زائرّ   .2"ا

ح الّضر ل لد النور بداية ران، ا صية حياتھ) الشاعر(تمثل دخلت ال

جتماعيةاملظلمة، وضاع لتأزم نظرا ياة ا فقده الذي مل إليھ لتعيد

ا أطفأ من ناك ألّن تدم لم الشمعة ذه أّن إال زائر، ا ة والفكر ،والثقافية

إلصدار تھ ب ن م
ّ
ملث سبع بِاقتحام يد

ّ
الش اعر

ّ
الش د مش خالل من ذلك ر ظ و

حقھ عدام   . حكم

لالتخييلكمنو  املحاكمة؛ الشاعر محاكمة ر تصو و ي الروا ا أراد ال اية ال

موقفا أو تيارا أو ة ج يمثل الصدر.ملثم برصاصة باإلعدام عليھ حكم ول امللثم

الديمقراطي وري م ا للنظام معاداتھ مة ال البطن، عليھ.وطعنة حكم ي الثا

ال القلب، وطعنة الرأس والشعوذةبرصاصة ر ال ممارسة عليھ.مة حكم ع الرا

الزندقة. باملوت مة الرأس.ال رصاصات عشر باإلعدام عليھ حكم امس مة. ا ال

ة والعرو سالم و زائر وا سا لفر دانات.معاداتھ من مجموعة قدم ع.السادس السا

ء( أي يقدم ولم ينطق   .لم

                                                             
ٔحباث العربیة، ط : ٔحباث يف النص الروايئ العريب: سايم سویدان 1   .83ص ، 1986 1مؤسسة ا
ریة  : ینظر 2 ی صورة التطرف يف الروایة اجلزا ٓد، املعارصةالرشیف ح لغة العربیة و سة  –اهبا قسم ا يس، ت املركز اجلامعي العريب الت
ا الثالث عرش  - الدلف ر، مؤمتر ف ٓداب) ثقافة احلب والكراهیة(اجلزا تلف يف  - حمور احلب والكراهیة يف ا ٓخر ا عنف املتطرف ضد 

ریة  : رش بتارخي، www.philadelphia.edu.jo/arts/.../alsharief_7abeleh.do:  من موقع، 04:ص.املعارصةالروایة اجلزا
  15/01/2015، تصفح 06/06/2008
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بطل ال"ان والد ما" الشمعة سكينة أن غ أمره من ة ح و و م إل ينظر

أعماقھ سط تن يقول. انت نفسھ ان ن"قرارة وح سأموت نا، عن ال موتنا إن

عني عود لن ي فمو ن".أموت خر إال ع ال موتنا مر" إن ) امللثمون (ونفذ, ق

الصمت جوف و الليل غسق فيھ م   1".حكم

البطل باغتت ساؤالت إ الرواية لبطل ة املأساو اية ال مفتوحة.تحيلنا وتبقى

إليھ آل ال اية ال أسباب يرد أن دون حدث، ما قراءة إعادة للمتلقي تاركة ل للتأو

طراف من طرف إ   . املثقف

صيات ال حيث  جيال: من

ال"رواية والد ثالث" الشمعة ز سيةصياتت بطل"الشاعر": رئ و و

ان و الثورة، أحضان شأ ن، ع ر و عة الرا ي ا اش مارك مثقف الرواية،

صغره منذ ة الثور مات بامل ش. "يقوم ا لو حدده الذي ا ش البطل و شو ع الذي

وتمثلھ يعابھ اس عن ز صية. 2"وضعا ياسر"و بن لقيادي"عمار اسم و و

عمره، من ن الثالث النفط ندس م سالمية، ركة ة" صيةو.ا فتاة" ز

ا أم مثل وتؤمن لباب ا ترتدي ، أسا التاسعة مستوى إ ا عليم وصلت

ة زائر ا سرة و املرأة صورة عكس مختلفة، ال أش م وتجليا ولياء بكرامات

زائر ا مدينة   .الشعبية

ھ واتجا وثقافتھ وزمانھ عاملھ ا م ل ل أجيال صيات ال ا. ذه عل اعتمد وقد

زمة ب س الشارع انتفاضة و و املركزي دث ا إ تقود ا ل ا و نصھ لي

ذه صائص ا عرض ة،كما واللغو ة والفكر جتماعية و قتصادية و السياسية

أما صيات، جام"  الشاعر"ال ن،"كان أستاذ الوجنت بارز الوجھ، ل طو نحيفا

ية ب جاكيطة يرتدي النظرة، جاف املالمح، قا ن، العن سعو غائر ي ن، ج سروال

مثلھ ن العبارة3"الثن ذه وثقافتھ تھ ص الشاعر لنا ص ي باللغة"، شاعر

أما ية، العر لغ ن يم ما ل وأحب جتماع، علم أدّرس ندس وم سية، عداالفر ما

لھ مية أ فال مثقف4".ذلك وشاعر جام أستاذ و عنتصرفاتھ،ف لم: "أما يت و ف

ي ب و أعماقھ، من ك و سمعھ، من ناك ون ي أن دون عال بصوت أحيانا

                                                             
ة نفسها ، الروایة 1    الصف
ش، الّروایة التّارخيیة، ص : ینظر -2   89جورج لواك
  19:ص ،الروایة 3
  .27ص ،الروایة 4
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زائر ل حبھ عن ا عب رقص و نوح، و يل"بالدموع ا مرواح الفتاة. 1"رقصة أحب

ران ا ا وسما ة غايت.ز الفقراءأما دمة انت ف جما" :ھ ، جما ؤالء

حياتھ كرس مث ثوري ملثقف يجوز ل صواب، ع أو خطأ ع انت أ وسواء ادحة،

م؟ ضد يقف أن ا قضايا عن والدفاع ما ا املجتمع2"دمة موم حمل فقد

ان العامة"و ة املص تركبھ م م ر م عن عبارة ان صباه س3"منذ و و معاناتھ، ب

السيا طاب وا واللغة الفكر زدواجية   . من

ابھ أ معارضا ا اتجا الرواية لنا عرض ونمط"كما سية، الفر الثقافة ل د دخلوا

بد وإ مرة انقسم البلد ذا أن م أنفس ن و م بي فيما قرروا ية، الغر ياة ا

ن البعيد: قسم املا واملستقبل، فيھ،املا ما ل ب منھ سالخ يتوجب ب والقر

جلده من يتخلص و و الثعبان، يفعل مثلما ن،تماما العين إغماض و املستقبل أما

العصر إ تقود لشمعة وم، مو نور لو سالم س و ، ل              . 4"الد

الذي وار ا خالل من النص ن ست رئ ن ت ص ن ب واتصاال عالقة اتب ال يرسم

ن ب ياسر"و" الشاعر"دار بن معتمدا" عمار ركة، ا ذه ملستقبل ما م ل ة رؤ حول

كتاباتھ مألوف ذا و صيات ال عرض الوصف دقة يركز5ع النص ذا و ،

ل سمية ا وصاف ع ا كث اوطار ثقاف مثل صية ال ذه يم ما إ ا عد يدخل

ا مرجعي أو اللغوي ا الشاعر،وانتما النور: "يقول تحت تتم الشاب، مالمح انت

والطول، القصر ن ب أنفھ مشعتان، سوداوان عيناه السمرة، إ يميل لونھ ئا، فش ئا ش

ل ش ممتلئتان خنابتاه نما ب الفلطحة، إ قليال منيميل بقايا ع يدل مما بارز،

منكبان لة طو قامتھ ن، الشفت يطبع الذي كتناز عض ذلك، عزز عيدة، غالمية

ضان   .6"عر

                                                             
  .113ص، الروایة  1
  . 15ص، الروایة 2
  .30ص، الروایة 3
  .42ص، الروایة -4
ریة  : ینظر 5 ی صورة التطرف يف الروایة اجلزا ٓداهبا ، املعارصةالرشیف ح لغة العربیة و سة  –قسم ا يس ت  - املركز اجلامعي العريب الت

ا  الدلف ر، مؤمتر ف ٓداب) ثقافة احلب والكراهیة(الثالث عرش اجلزا تلف يف  - حمور احلب والكراهیة يف ا ٓخر ا عنف املتطرف ضد 
ریة املعارصة : رش بتارخي. www.philadelphia.edu.jo/arts/.../alsharief_7abeleh.do:  ، من موقع04:ص.الروایة اجلزا

  15/01/2015، تصفح 06/06/2008
  22ص، الروایة 6
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عرض القياديثم شابو ،صية قيادي" و النفط ندس م ن، الثالث

ياسر بن عمار ي ر ا اسمھ ركة، ستحضر"ا صية، لل قيقي ا سم س ل

يص ا ال ياسر( ية بن خية،) عمار عرضت"التار ا أ ة الس كتب تقر ال

نو للتعذيب املشرك أيدي ع ا اسم. 1"أسر ورود نجد الرشيد"كما رسم" ارون الذي

التصوف، مالمح اتب ال املتصوف"عليھ بحكم وتداعياتھ أحاديثھ تطعيم عن يكف   ال

بيا س رو وأقوال لة املع ن،وأقوال لين قرمط، حمدان ذر ر، أبو ي، س ترو

الروايةو 2 ..."الغفاري  خ التار توظيف مالمح من   . و

معينة،لغةتبدو إليديولوجية إقحام دون وأولئك ؤالء آراء عرض محايدة الرواية

موقفھ عن كشف قد ان وإن ح ا؛ تجا حياديا يبدو أن اتب ال نظرتھو حاول

سبحانھ: " يقول للدولة، هللا بإذن ا ننجز املرة، حقيقية،و ذه إسالمية ثورة ، عا

رة هللا، شاء إن ا ننجز الوضعية، املعتقدات أنجزتھ ما ل تخالف انية، ر ثورة

شرقية ال يةو مباركة غر آخرو ،3"ال موضع ذلك" : قول ما ومة ا ل ش س

من4"شك الفة ا قيام عن يتحدث كما وسط، زائر/املغرب  .ا

  : خالصة

خ تار مع تقاطعھ املعاصر زائري ا خ للتار قراءة ال والد الشمعة رواية قّدمت

خ التار كتب ا ترك ال الثغرات عن والبحث ومساءلتھ نقده محاوال الوسيط العصر

الس لتجد ي، ا فاالش الثوري، زائري ا خ والتار سالمي، و ي معرفةالعر إ يل

خ تار إ بالذاكرة الراوي عود جاعات، باالس استعانت ذلك و الشارع، انفجار أسباب

متخيل نص ستقالل عد ما زائر يؤرخ وكأنھ ستقالل إ ثم  .ستعمار

واملراجع   : املصادر
  :املصادر

ني،  شورات التب هالزي، م ر، ،اجلاحظیةالطاهر وطار، روایة الشمعة وا  .1995اجلزا
 :املراجع

رمجة .1 ش، الّروایة التّارخيیة،    . 1978بريوت، دط، -صاحل جواد اكظم، دار الطلیعة: جورج لواك
ت اخلطاب يف الّروایة التارخيیة العربیة(نضال الشاميل، الّروایة والتّارخي  .2 اب )حبث يف مستو لك دارا  ب احلدیث، و امل الك  ،

ٔردن،-العاملي  .2006، 1ط ا
ٔردن .3 ب احلدیث، ا امل الك ریة املعارصة،    .1،2010ط ، الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة يف الروایة اجلزا

                                                             
ریة املعارصة  1 ی صورة التطرف يف الروایة اجلزا   06ص ، الرشیف ح

  .129-132ص، الروایة2  
  .28ص ،الروایة 3
  .25ص ،الروایة 4
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ٓلن .4 ر : الروایة العربیة: روجر  رخيیة نقدیة،  رش، : مقدمة  راسات وال یف املؤسسة العربیة    .1986حصة م
ٔحباث العربیة، ط  :ٔحباث يف النص الروايئ العريب: سايم سویدان .5 العنقاء اجلدیدة رصاع ، ايل شكري- 1986، 1مؤسسة ا

ٔدب املعارص ال يف ا ٔج  . 1977، 1دار الطلیعة بريوت ط، ا
صل دراج- .6 ط،، ، ف  .1999نظریة الروایة والروایة العربیة، املركز الثقايف العريب الر
لسلطة السیاسیة(املتخیّل والسلطة  الل سنقوقة،- .7 ریة  القة الّروایة اجلزا الف، ط)يف  خ شورات   .2000، 1، م

 : مقاالت
ة- .1 ٔمريعبد القادر، : عبد الوهاب بوشلی امعة ا ب الساحي، جم  لحب م يف كفي  رة املتقطعة يف روایة مذنبون لون د ا ا

 .2012، جوان 30العدد
ة الّروایة والكرس التارخيي  عبد القادر راحبي، .2 ّعا ببط(ٕایدیولوج ق لروايئ م ٔديب )مقاربة جسالیة  لنقد ا ٔعامل امللتقى اخلامس   ،

ر  ات(يف اجلزا سعی ٔديب وإالیدیولو يف روایة ال سعیدة، )ا ٔدیب2008ٔفریل  15/16، املركز اجلامعي  شورات دار ا ، ، م
2008.  

 :مقاالت يف مواقع ٕالكرتونیة
ریة .1 ن حيىي، الروایة اجلزا غريات شادیة   :  من موقع الواقع، وم
2. http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37074  15/01/2015: ، تصفح یوم06/06/2008: رش بتارخي. 
ٔدب  .3 ٔیقونة ا لیه الثالثةاج موىس شهرية،الطاهر وطار  رى ر لعطاء يف ذ ري  ر ملیئة   : عناجلزا

http://www.djazairess.com/elitihad/23896 -  حتاد یوم  .14/02/2016:  ٓخر تصفح یوم. 2013 – 08 -  18رش يف 
ٔ دب املعارص، السنة الرابعة، خریف  .4 ژاد، دراسات ا ين، انصار سلميي  اخلامس  :، العدد1391امد صديق، عبدا حس

 .عرش
سة  .5 يس، ت ٓداهبا،  املركز اجلامعي العريب الت لغة العربیة و ریة املعارصة، قسم ا ،  صورة التطرف يف الروایة اجلزا ی  - الرشیف ح

ا الثالث عرش  الدلف ر، مؤمتر ف ٓداب) ثقافة احلب والكراهیة(اجلزا تلف يف - حمور احلب والكراهیة يف ا ٓخر ا  عنف املتطرف ضد 
ریة املعارصة   .www.philadelphia.edu.jo/arts/.../alsharief_7abeleh.do:  من موقع،04:ص.الروایة اجلزا
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ت  ت ااا ا ذ  و    أدرار أ

   مقدم مبروك                                                           
 )اجلزائر ،2البليدة جامعة  -طالب دكتوراه(

*********************  
رسال خ القبول                     31/03/2018 :تار خ شر                                    14/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

  :صامل
التمثالت إنتاج وإعادة شكيل كيفية الدراسة ذه خالل من والتصوراتةجتماعيعا

يات الب رة ظا حول ية أدرارةجتماعيكرا مجتمع الوصم ات واضن. وإكرا ا تحديد مع

والنظام البناء ضمن ا لتموقع   .نجتماعيساسية

املفتاحي لمات ية : ةال ة ؛الوصم؛ةجتماعيالب ور الذ يمنة القداسية؛ال يمنة ةالنظ؛ال الفقار ؛م

القرا لور ؛التعليم الفل   .فعليات

Abstract: 

Through this study, we approach the process of formation and reproduction of social 

representations of the constraints related to the phenomenon of social stratification and 

stigmatization within social groups in Adrar. We propose to identify the specific anchors that 

take root in the social organization. 

Keywords:   The social structure; Stigma; Male domination; The domination of the sacred; 

The Foggara system; The Akarbich teaching; The forms of folklore. 

  :مقدمة

ات متغ ضمن امنة ال العالقة س تأس عناصر قراءة ملحاولة امليدانية الدراسة ي تأ

والوصم البنائية رة املف/ الظا التا،لالستفزازالتوصيم املادي،و سوف. العنف

ساسية املرتكزات معرفة تصوراتھنحاول املجتمع ا عل ب ال التفاعالت إلنتاج

ركية ا خالل من الفئوي للتمايز الساحة .ةجتماعياملفضية إثراء ستد مما

ا إلخراج الوصفي املن ع اعتمادا ا ونا م وتحليل ة يو الب رة الظا ملعرفة وار با

العلمية ة للمعا ا ع وت مس رة ظا   .من

إعا خالل البمن تفاعالت إنتاج توافقيةجتماعيدة بتفاعالت ا واستعاض ة

ال. تآلفية فع غي أي ألن ي، العقال والسلوك البناء النقد أساسھ يح ال فالو

التفاعالت إنتاج كيفية وإدراك ، وجما ي ذا بو نفسھ املجتمع صميم من إال يتحقق

البناء داخل ا ومصادر   .جتماالوصمية
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والنظام البناء املطروحة سئلة عن جابة امليدانية الدراسة ذه تحاول

ياتجتماعي الب داخل اعتباطيا املستدمجة العالقة وتفكيك كما. ةجتماعين،

البناء رمية ضمن ا وتموقع ا أصول حددت وكيف فئة، ل عن صورة إعطاء نحاول

املجتمع. جتما ستخلص أساساوكيف املرتبطة ية كرا وتصوراتھ تمتالتھ تج و

ة عتبار انة من. بامل ن لآلخر نظرتنا ل ذلك؟ داللة وما عضا؟ عضنا يوصم وملاذا

ي املؤسسا التطبيع لعملية ذلك يرجع أم تمعية؟(ذواتنا؟ دورا) ا للمجتمع ل و

مرتكز  أن أم لبقائھ؟ التصورات ذه ع فاظ وا الإنتاج والتصفيف يف التص ات

عرافيا تمت التوصيمية فعال ا أساس ع املجتمع يا/ ب تم/ دي ل و علميا؟

التفاعلية؟ ساق من ا واستدماج ا   .استخلص

يات ة؛التوصيم؛الوصم؛ةجتماعيالب ور الذ يمنة يمن؛ال القداسيةال ة

ة( عتبار انة القرا؛)امل ةا؛التعليم لور الفل الردحية الفقارة؛لفعاليات ؛نظم

راك ستفزازي ؛جتماا بالوصم العرق ارات؛تما التاء؛الز بفتح . الفاتحة

ذلك من   :ستخلص

والوصم - البنائية رة الظا تفاعالت ن ب ة وا داللة ذات عالقة  .التوصيم/ وجود

البنائية - رة الظا ن ب دالة عالقة توجد راكاعيجتمال وا  .جتماة

البنائية - والتفاعالت شة املع ئة الب ن ب داللة ذات عالقة  .توجد

الوسط - وتفاعالت ية الدي القيم منظومة ن ب ة وا الداللة ذات عالقة توجد ال

ضري  وا في  .الر

النوع - تفاعالت ن ب عالقة توجد ندر( جتماال ة) ا ور الذ يمنة  .وال

العرق - ن ب عالقة ية(توجد البنائية/ التوصيم/ الوصم) ث ية(والتمثالت ات  ).ال

انة - امل بناء ونات م ن ب عالقة توجد راك/  ةجتماعيال  .جتماوا

 الفئات ن ب ختالف و التواصل عناصر  ة؟جتماعيفما

 النظام دور التقجتماوما ذه  سيمات؟بقاءع

 املرتكزات؟ ذه ضمن تفاعالتھ املجتمع ب  كيف

 الوصامية؟ التفاعالت من التقليل الدي الضبط قواعد دور  وما

 جديدة؟ تفاعالت بناء التغي ق طر عن يمكن ل  و

 التمثالت؟ ذه ل ماعة وا الفرد ينظر نقساميةكيف يات   ؟والب

رة الظا دراسة املتبعة ية حالة) البنائية(فاملن دراسة من ية ات   .ال
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ية .1   :ةجتماعيالب

البناء تظم إقتصادياجتماي ا بي فيما تتفاعل ية أب خمسة من إجتماعيا/ دراري

يا/  يا/ جغرافيا/ بي فرج( ثقافيا،دي محمود ش.)77: ص. 1984: فرج

خلدون عبدالرحمان" مدغرة" ( ابن قبائل من نزلواان ون كث املغرب راء ب أيضا

قبيلة توات، من م فم العرب، قة طر ع النخيل رة سوا واغ ا بقصور

بر ال أصناف من م غ مع ون كث قوم تمنطيط إ بن( لماسة الرحمان عبد

والظلم،.)245: ص. 1976: خلدون  ر والق الفو من حالة ي التوا املجتمع عاش لقد

يطلق ما ايم"عليھأو دورك نومي" (إميل ة الالمعيار ثالثة) حالة ة لف عرف فقد

القصور  ان س ن ب فيما ات للممتل ب وال غتصاب و رب ا حالة ة. قرون تقو ب س

ية مقدرات/ العص ع ستالء ق طر عن أو ي، عصا أو دي أساس ع انة امل بناء

والعدوا. الغ العنف أسباب من ان اف إل أنت ال ماعة ا عضد نقوي كيف   . ن

ة املعيار املصادر ة نظر اب أ والثقافات(يرى املعاي ن ب التبادلية العالقة إن

منظور من ماعة ا داخل السلطة ع لتوز أساسا عد ية س ال واملصادر الفرعية

إتخ سلطة ألن ماعة، ل الرس البناء ر مظ عد ال الشرعية بعالسلطة ت القرار اذ

انة امل خاصة سرة داخل فرد ل ل املتاحة املصادر وعدد نوعية نجتماعيمن ب ة

القبيلة معتوق (أفراد العنف: جمال لسوسيولوجية ما. )216: ص. 2014. مدخل إن

حرب عليھ ق) سفيان/إحمد(يطلق وتمز تفصيل ع عملت ال عمال ن ب من انت

دراري  القرناملجتمع اية إ عشر الثامن القرن من بداية إجتماعية ة فئو يات لب

ميالدي19 بدأت.عشر الذي املجتمع لطبيعة إستجابة نحراف و العنيف السلوك عد

ية العص ة تقو أساس ع ت بن املفصلية التمايزات مالمح فيھ ر حبات/ تظ إمتالك

القوة/ املياه أساس وع ، الفال   .العقار

تراكيب مفاصل التحكم ع القدرة عدم حيث من للمجتمع إخفاقا ذا عد

والتنظيم ضعف،نجتماعيالبناء خالل من فراده تماسك التحكم ما ز و

واملعاي ية والدي الضبط القيم معتوق (ةجتماعيمنظومة مدخل: جمال

العنف القرن ).210: ص. 2014. لسوسيولوجية من بدأت18بداية ميالدي، عشر

                                                             
  ات ة من املصطل عییعد مفهوم الب وست ج ٔ هامي،  ل دور ة من روادها ٕام ٔو النظریة الوظیف ة  ى املدرسة الوظیف ة 

رس ا .ونت،هررت سب ٔنرثوبولوج لامء ا ستعمل  شارد،لكرن ارست،  ری عی،لكود لیفي سرتاوس،افاس  ة ج ة مصطلح الب
عیمرادفا ملصطلح املنظمة  عيالبناء : ٕاحسان محمد احلسن. (ةج   ).102:  ص1985.  والطبقة ج
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املاء امتالك أساس ع إجتماعية، يات ب من ل ش ت دراري املجتمع والعقار/ مالمح

ية/ الفال البي قداسية/ والقوافلية/ والتجارة انة م ناء علماء.و ستعمل

ولوجيا و املجتماعين مصط مع ادفة م بصورة ية الب مصط نظمةة

سن( )Social organization(ةجتماعي ا محمد جتماالبناء: إحسان

  .)66: ص. 1985. والطبقية

ا أ جتماع علم قاموس ا عرف املؤسسات(وقد ن ب التماسك ،)ةجتماعيذلك

من أقرب ا تفس ن يو والب ن الوظيفي عند ية الب وم مف ون ي الغالب ان وإن

الن وم لو. ر(مطمف بور جتماع: بورونوف لعلم النقدي م : ص. 1986. امل

ية.)102 الب وم مف يدل الفعلجتماعيوأحيانا معالم ل ش ال كراه أنظمة ع ة

عن نتحدث عندما خاصة ع، للتوز عمليا مرادفة أخرى مواقف ون ت بمع الفردي

ية يةجتماعيالب كب نية امل ماس(ة ن/ نا راص ن/ ا ع)املثالث لتوز ش فإننا ،

املواقع أنماط مختلف عرافية انظمة وفق يتفاعلون ان الس من ملجموعات فراد

إقتصاديةجتماعي مختلفة عالقات م ط تر ية/ ثقافية/ إجتماعية/ ة سانية/ دي ج

ية/ يدرولوجية/  اوس"يرى. بي س وقبلأن" Livey Straussليفي أوال تحمل ئة الب

مثل النظام أو سق ال ع طا ء الفقارة(ل ماسة/ نظم راصة/ ا / املثالثة/ ا

عة يات) الكراء/ املرا الب ا بي فيما تتفاعل عناصر من ساق ذه ،ةجتماعيتتألف

العناصر با لھ تباعا تتحول ل، التحو أو للتغي ا م ة واحد عرضت ورغم. اذاما

، الب ن ب كة) وضيع/ مقدس/ تحت/ فوق(التباين مش قواسم ناك ذا ومع

الفئات ا ضم ياتجتماعيتتفاعل الب ن ب اصلة ا نقسامات ان بمع ة

شجتماعي التعا فاعلية ع التؤثر وتقاليديةة عاداتية ة فكر ثقافية ألن،وحدة

فراد من مجموعة شارك واحد، فرد ما ستخلص ال والتقليد العادة استصدار

التواصل بفعل تھ ومعيار يحصل) املدلول / الدال(صياغتھ ستصاغ و يتطبع عندما

فراد ن ب معتادة عادة صبع و ما ا القبول عع ر فيظ ثالثةأ،   :سس

با -1 ل-2  يمتاز ال ع اجتماعيا ضبطا ميع- 3يفرض ا ات لسلو مقوما  . يصبح

ة العلو السلطة ع ية مب انت ديولوجية.وإن اصدار يملك القوة يملك الذي . بمع

القيم إذن/ ساط/ فمنظومة فتصبح ميع، ا ن ب للتواصل معيارا ون ت الطقوس

منظوم عن عبارة ة يو حدودالب ن ب ط تر ومتبادلة مركبة، وقواعد عالقات ة
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يات( املجموعات م) الب بي فيما ا عل متعارف كة مش يبل(رموز م ة: عمر يو الب

املعاصر الفلسفي   .)21: ص. 2010. الفكر

ن العشر القرن داية و عشر التاسع القرن خالل نقسامية ة النظر مارست لقد

لعلم غراء من العرقيةنوعا للروابط وأشارت راوي، وال القروي جتماع اء

نتماء ة حر من للسقوط قابلة ا بأ ية غ. والدي أن خاصة لطقوس يمكن كما

القب حاول. نتماء حمود"فقد هللا عنوان" عبد تحت لھ مقال ة النظر ذه نقد

السلوك). املجتمع/ السلطة/ القداسة( تفسر ا أ للتأثيرى برجوعھ ي سا

التقليد ن ر بالضرورة س ل البدوي املجتمع أن رى و ة، يو ب لعوامل . الالشعوري

تواصلية قواعد وفق يتصرف مجتمع و خ/ ف التار عتمد / املعرفة/ الذاكرة/ داللية،

وار محاور. ا ثالثة ع ركز   :وقد

الفئ )1 ة و تحديد ودوره سب ال البناءجتماعياتمسألة داخل  .ة

ية )2 ات السياسيةجتماعيال السلطة الية وإش  .ة

القدا )3 والتمثيل الفعل ضبط السل م ودور ولياء هللا( وظائف عبد

اتب: حمودي وال والسلطةجتمانقسامية لقد ).190: ص. 1985. والسياسة،،

ايم"أطلق دورك العمل" إميل تقسيم ةجتمافكرة مركز فرضية ع كيف(بناء

م لوجود الو أي ة الضرور الشروط ينجزون وكيف مجتمعا؟ فراد من جمع يقيم

ن). ؟جتما مختلف ن نظام عن تحدث السؤال ذا عن ،)العضوي /(ولإلجابة

سق  ال أو نقسامـية وم مف صاغ من أول ون ي ذلك ذلكو شروط وحدد نقسامي،

شابھ(نقسام حمودي() التبادل/بال هللا سابق: عبد ية.)193:ص. مرجع ب عدد إن

شاطات ال أنماط عدد و ف الر ة / الزراعية/ قتصادية/ ةجتماعيالفئو

يدرولوجية ة/ ال رفية/ التجار ة/ ا لور إنتاج/ الفل نظم ا مع تتعددت الثقافية،

استدماج حقول ماسة( عالقات راصة/ ا عة/ املثالثة/ ا املاء/ املرا كراء/ كراء

بالغبار الب)البيوت لتنوع أدى ما ضري جتماعي، وا في الر ن الوسط وأساسھ. ة

املال والذي/ إقتصادية/ رؤوس ستدماجية، قول ا إطار إجتما مال ورأس

امل ئة للب أن ر الوصميةيظ التفاعالت إحتضان ا كب دورا شة شئة. ع الت عد كما

ئةجتماعي بالب املرتبطة الوصمية التصورات ذه ل وناقلة حاضنة التفاعالت.ة وانتاج

ية عرف.الكر سون"فقد و ئة" Voss and Petersonفوس ةجتماعيالب
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ا بأ ولوجية ا(ي ائنات ال ن ب العالقة ادراسة ئ و ات() ية الور عواد : عايد

مة ر ا علم ات   ).143: ص. 2013. نظر

للبناء .2 رمي ال شكيل   :بأدرارجتماال

البناء ل ش التاليةجتماي البنائية فئات من  :دراري

شراف إ:فئة دارسة- 1 :ينقسمون ون  - 2. شراف مداو ا -3. شراف

ون- 4 .السعديون شراف العلو مبارك(شراف بن يطبع: محمد لم . مخطوط

شمال. )8: اللوحة من م قدوم ان و تختلف ة درار لألقاليم م نزوح ات ف اختلفت

ي العر فرج(الغرب محمود ن.فرج القرن خالل توات ن19. 18اقليم  2007.مالدي

 ). 46.ص.

ن املرابط أحفاد:فئة فاملرابطون املرابطية، الدولة شاء إ عقب الفئة ذه تأسست

غية ماز م دول شأت ن اجي عام1060/م1056الص ح قيت و أخذ. م1147م وقد

عداء من م ماي ن املسلم غور وحراصة التخييم أصلھ عن آخر منحا م. سم ف

ا قائد قام جدالة، لقبيلة سبون بن(ين ميح ن(باستدعاء) إبرا س بن هللا ) عبد

الدين جادة عن حادت ال القبيلة ع. ليوغظ للداللة وم املف تحول الزمن مرور ومع

قداسية انة الثانية/ صوفية/ سالية/ م الدرجة تمرتب انة م بن( بناء ز العز عبد

هللا ة: عبد شر وال ة ضار ا لألعالم ية املغر  ).194: ص. 1976. املوسوعة

حرار لط: فئة ا عرب البناء:أو ضمن الفئة ذه الثالثةجتماتتمركز . الدرجة

ات وأم آباء من ا أفراد لط(ينحدر ا ة) عرب التجار م شاطا ب استوطنوا. عرفون

املعقل عرب م م مختلفة، زمنية ات ف ع ة درار نافسة/ املحارزة/ باملناطق / ا

اب/ غنانمةال م ة/ ب اجر أو. الزناتيون / امل كآباء غ باألماز واختلطوا واري ا وا امتل

العكس أو عرب ات ال.أم القداسة نفس ا ل عطي ال املجتمعية التصورات أن إال

قليلة ن راط ا وفئة ما بي الفصل حدود ألن ن، السابقت ن بالفئت ان. ارتبطت فقد

ير ال املؤمن( )اللون ( مؤسس عبد بن املاجست: ية ادة ش : ص. 2005. مذكرة

56.(  

ن راط ا نفئة راث ا ي :أو حرطا لمة وم مف املحليون الكتاب اختلف ف: لقد

ن لمت من ي-حر(مركبة دراري) طا ي(باللسان ي-حر(أو) التوا اء) ثا ا حرف بضم

الراء حرف شديد الثا. و لمةوالنصف ي(ي حرف) طا ل حّوِ التخاطب سياق حرفت

طباق حروف من و و طاء، إ اء لطاء)قطبجد(ا ا نحول للتاء نطقنا فعند ،
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نافذة طاقة فنقول ا، علو اء الل ع اللسان وسط ن) تاقة(بإطباف ب رتباط وداللة

الب كينونة ا واعتماد التخاطب سياق التاء حرف / تيميمون/ توات(ئةاعتماد

لت وم).تيدي مف من حورت ا أ يرى من ناك ن(و ن) حراث حراط مقدم( إ وك : م

توات لقصور اللية وال املعقلية القبائل   .)26: ص. 2016. نزوح

العبيد أحفاد اح: فئة ر بن بالل أحفاد م عل يطلق ما من:أو وجود الفئة ذه ل عد لم

ودالليا التالية لعوامل با ا وجود ارتباط وإن ن، العشر القرن سوب- 1:بداية م ضعف

الفقارة الفال- 2.مياه نتاج والقصبات- 3. قلة القصور لبناء العاملة لليد اجة  4.ا

ية- الغر قيا وإفر قاليم ن ب ية البي التجارة رفيةللعمل- 5.العمل ا الصناعة

املوسمية القوافل مع ا بادل ب العائالت تقوم سائدة انت ال ة رحلة(اليدو مخطوط

اشم بن أحمد روب: موالي وا  ).10: اللوحة. املحن

التالية القاعدة وفق بالعمل للقيام الفئة ذه لب الزم رتباط قاعدة  :تتحدد

ن( املجلو عدد الفقارةوفرة+ ارتفاع العمل=>مياه إنتاجية النتعاش=>الرتفاع

الثانية). سواق الفقارة( :واملعادلة صبائب نتاج=>ضعف اس+ لقلة سواقانت

ن=> املجلو   ).لطلب

الوصمة .3 ات إكرا   :ةجتماعيتفاعل

صية ال مزاجاتھ ع بناء الفرد قبل من التوصيمية العوامل ن،تتفاعل وتالق

اسرة من اجتما/ رفاق/ مدرسة/طبعياتھ تصال/ محيط /  جتماوسائل

غرافية ا ئة   .الب

العار:الوصم والصداع،و ُوُصوم،والعيب، لمة ع يجمع اللغة( والعقدة، مجمع

ية الوسيط: العر م الدولية. 4/ط. امل الشروق ،10: ص. ص. 2004. مصر. مكتبة

عرفھ).38 جوفمان"لقد ا" Irving Goffmanارفنج أ أو(ع سب ت ال العملية تلك

غيضة بصفات م فتصف املجتمع، اص أل لقي ا نحطاط ع تدل ال ثم

جسمية، بخصائص الصفات ذه وتتمثل عات الشا م حول وتث العار، تجلب وسمات

إجتماعية أو عقلية، جوفمان(أو لعالقة  ).11: ص. Stigmate .1963: إرفنج وأشار

القبول لية أ من الفرد تجرد ال ي املجتماالتد عن. ال الناجمة ل املشا فمركز

التكييف آليات ع ماعات وا فراد جنائية. وصم الوصمة ون ت / جسمية/ فقد

ة/ عقلية/ حسية املجتم/ لغو أفراد نابذه ي ما طعرقية،وال ا دف املتقدم، ع

السلم ضمن انة امل قتصاديجتمامن إسباغ،و يحاول قد املصادر يملك فمن
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ن خر ع سمية الثالث(ال العالم النامية/ دول ق/ الدول طر السائر الدول

نوب/ النمو ا التقليل،دول قصد ن خر ع الصفات عض تطلق اخرى ة ج ومن

م قيم مجتماعيمن وضع من والنيل لبناءجتماة الوصول عن م وتحييد

النظام ضمن انة يجتماامل ذا الالو تحت ليبقون من،، املجتمع يحدث فما

باملوصوم حيان من كث أف توصي وتفاعل وملز،وغمز مز، تضارب

السلوك ع الرد ون في النعرات ونلإلستفزاز،واثارة ي مادي عنف ستفزازي

  :مصدره

لآلخر الدونية خراس. النظرة ابن إال أنت تجاهانطالق - 2.ما ذاتھ من الواصم

باإلستفزاز3-.املوصوم املوصوم القيمة/ املذلة/ حتقار/ انة/ إحساس من ط ا

انة املوصوم/ وامل ص من ل/ التقليل املجتمع تقبل عدم غرض تتم- 4.ھعاد

عناصر ثالثة ن ب الوصم الوصامي/ املوصوم/ الواصم: تفاعالت  5. لالستفزاز=>الفعل

البناء- داخل إجتماعية انة م بناء من املوصوم تمكن دون لنا- 6. جتماحالة

من نملك ما مقومات وفق والرفعة التقدير ع لنحصل املجتمع انة م بناء نحاول

و  يبحثمقدرات دوما لفرد فا ستحق، ال انة التقديروامل ع صول ل أموال رؤوس

يرى كما ز والتعز انة امل اجات" ماسلو"عن ا ة الوصمة. نظر ،ةجتماعيتنقسم

  :إ

العامة  - أ املسبقة:الوصمة السلبية ام ح عن الناجم والتمي الة ا فقدان ع

ن خر  .تجاه

اصة  - ب ا عند:الوصمة موصومة ملجموعة تمون ي الذين فراد فعل ردود ع

م أنفس ع يطلقونھ موصوم موقف ة عناصر. مواج ةجتماعيالوصمةترتبط

استدماجية انتاجية  :بثالثة

ة) 1 و ية) 2. ال غدنز(ث ي جتماع: أنتو يمثل: العرق ) 3).312: ص. 2005. علم

ملعانيھ املوضوعية العلمية وغياب ة ج من استعمالھ عند املتناقضة يم املفا أحد

 ).Goffman Irving Gliffs N. J. Newjerssy Hollinc. 1963. P. p:  20, 21(ودالالتھ

قال إشارة، أو إيماء ماديا، أو ا معنو الوصم سالم حرم ِمُزوا: (عاوقد
ْ
ل

َ
ت

َ
َوال

ْم
ُ

َسك
ُ

نف
َ
اِب أ

َ
ق

ْ
ل

َ ْ
ِباأل اَبُزوا

َ
ن

َ
ت

َ
َس  َوال

ْ
يَماِن  ِب ِ

ْ
ْعَد َ ُ

ُسوق
ُ

ف
ْ
ال ْسُم ِئَك ِ

َٰ
ول

ُ
أ

َ
ف ْب

ُ
َي ْم

َّ
ل َوَمن

 
َ

ون
ُ
اِمل

َّ
الظ ُم رات ،)ُ ا يةسورة املطروح .11: ، الوصمة: والسؤال ن ب العالقة ما

ة انةستفزاز امل ناء التفاعالتاإن؟ةجتماعيو ضمن القداسية يمنة ال ستدماج
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إنتاججتماعي اتإة ةكرا والغمز،)Intraction( استفزاز واللمز، مز، ال ،

محيطھ ضمن ا واغ وتموقعھ، انتھ م من للتقليل خر إليذاية ة ثار و   .والتوصيف،

ة ستفزاز التصورات ع القضاء دراري املجتمع فشل / صميةالو ( لقد

خالل) التوصيمية من التطبيع مؤسسات ضمن مستدمجة ا و ل ذلك عود قد

و( ة سر شئة الرفاق/ ةجتماعيالت التقليدي/ جماعة /  جتمااملحيط/ التعليم

حتضانية ئة ورة). الب لص ساسية اضنة وا املادي ستقواء عوامل من ان وقد

ية ات ال رة املاءتماعيجظا حبات إمتالك الفال/ ة القداسية/ العقار يمنة / ال

ة ور الذ يمنة راك/ وال ا التاسعجتماوانقطاع للقرن خ النصف خالل

ن العشر القرن منتصف ر،عشرا مظا احتضان ع ساعدت ال العوامل ذه عد

التغجتماالتخلف عملية إنتاججتما،وأبطت وتجديد تموضع ع وعملت ،

املجتمعجتماعيالب س مراحل ع ا غذي و   .ة

التوصيم .4   : تفاعالت

ذواتنا:التوصيم -1 من إنطالقا ن خر ع لبوسا الوصامي الفعل سليط بھ ع

العنونة بإرداد خر قيمة وتنقيص إحتقار إطار تصوراتنا سالية ب وتفاخرا عليا

ت وان مضت زمنية ة لف خماس(الوصامية ابن إال أنت خراص/ ما ي/ ابن / حرطا

  ) .فيطمة/ جميعة/ قديدير/ أكحل/ دغموم

تث ى أد انة مل املعتادة انتھ م من ص ال إنزال قصد الصفات ذه إطالق إن

يرى ستفزاز ن خر انة وم يبة من وتقلل الناس ن ب بيكر"الكره إن" (وارد

نحراف ون يت ال القواعد صنع ق طر عن نحراف تخلق ال ة شر ال ماعة ا

الق يطبق حيث ا، خرق يجة املجتمعن م يوصم الذين اص عض ع انون

القانون  عن روج با وصفون و نحراف قات( بوصمة زر نما). 12: ص. 2008. مراد ب

العوامل جتماع علماء اختالالتجتماعييرجع إ إما جرامي، للسلوك ة

السلوكجتماالتنظيم أنماط إ أو السوي، السلوك عن نحراف ب س مما

داخل والنكت(والتفاعل ات التن البناء) والنعوت/ مجتمع نما يفرزجتماب الذي

املنحرف السلوك أنماط العلماء. بدوره عض نظر ة وج من فاإلنحراف نا، ومن

نجتماعي قسم إ يقسم ي/ موضو(ن   ).ذا

ر ول يظ واملحيطالنوع ئة للب يجة صجتماكن ال فيھ ش ع الذي

نحراف(املنحرف ئة الب يأما). دور الثا ي: النوع الذا التقييم ة زاو من ر يظ
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ممثلة السلوك حيال الذاتية الفعل لردود نحراف ترجع عوامل واملتمثل للسلوك

إ أو ، الرس وغ الرس ا اةجان واملحا التقليد عوامل من عة نا ذاتية أنماط

سرة داخل الطبعية عملية من الفعل تقليد ضمن الطفل ستدمج مراد( لألقران،

قات سابق: زر باألعراف. )9: ص. مرجع النظام قداسة ير ت ع عمل ماعة فا

ماع ل قداسة عطي ما القداسة، من لھ البد طبي فوق ذا ية، االدي نفس من. ة

ا اض اف حباط ة نظر ترى أخرى ة ج ومن ، نحرا الفعل ز ي لما(نا،

وشدتھ املث قوة افز/الدافع(ازدادت خر) ا فعالية زادت نتاج)لما و فالعدوان ،

إحباط حالة وجود دائما ض يف ي العدوا السلوك وإن ي(حباط، سا السلوك إن

)Human Behaviour (،ة ر جو عوامل لثالثة ب: يخضع والدافع) Cause(الس

)Motive (دف ثارتھ). Aim(وال اس إ يف ب س من لھ البد السلوك أن إذ

)Provocation (،السلوك ذا إتجاه يحدد دافع وجود من البد كما ساس، شأتھ و

الن و غاية أو دف وجود من البد مر اية او إل الفرد وصول املرغوب يجة

محمد( أنور مرتون.الفرص) 62: ص. 1982. الشرقاوي رت ر يصنع( يرى املجتمع ان

تلك لتحقيق املناسبة الفرص اخرى ة ج من م ل يح والي ة كب دافا أ لالفراد

تحقيق،داف ع ن قادر غ م انفس يجدون ما عند فراد فان ال ا طبيعة و

داف املشروعةا ل،م ش م داف ا لتحقيق جديدة وسائل عن يبحثون سوف م فا

واسع نطاق ع نحرا السلوك شؤ ل معينة خلفية ل ش مما مشروع ،غ

ضبطية باى رتباط دون التفاعل قواعد لون ش فراد فان ال ا طبيعة و

ايم.اجتماعية دورك اميل في(يقول التحكم يتم السلوك ردان خالل من وضبطھ ھ

السمري (جتماالفعل محمود ي.عدملي نا ا جتماع   ). 283.ص.2009.علم

ة -2 الذكور يمنة العالقات:ال سمة ة بو أن شكيلجتماعييبدو لل ة، املركز ة

شكيلجتما املختلفة ة بو املجتمعات أن والوا الرأسمالية ع السابق

ة حضار ظروف حصيلة ا أل دة فر ية ب ذو خية/ إجتما املجتمع. تار نظام شأ فقد

ما ن ب وفواصل فروقا ناك أن ا ل أو بما تطبع املرأة بخالف الذكر تصرف ة حر ع

التص تلك اعتمدت وأنثوي، وري ذ سمو ا أعضاء ة وتقو بنائية ع علم(ورات

سيولوجيا أوالف ة وري). الفس ذ أساس ع العمل تقسيم تم التوجھ ذا ل وتبعا

النظام ير لت اصة ا فالقوة وتكثيفجتماوأنثوي، تراكم من تأتيھ وري الذ

ما ن،   :عمليت
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للتفشرعنة) 1 ر والتجذ صيل التأ خالل من يمنة ال قبلجتماعياعالتعالقة من ة

عراف ق طر عن رجل. املجتمع مصطنع إجتما أحادي بورديو(إمرأة/ إنتاج : ب

ة الذكور يمنة ات"يرى). 50: ص. 2009. ال بر ية" (حليم العر املجتمعات نا ي تر أن

ف ي نر العيد، ش كك م عد لكأننا ن زوم امل ن ور املق طفال شئة ت ع متقوم

إتخاذ ع ن قادر غ ن زوم م بون ف املبادرة، روح م م ع ن ضوع، وا نوع ا

فوق م علم ن، ع تا م ف م، بأنفس م طفل/ إمرأة/ رجل/ أصغر/ أك/ تحت/ قرارا

ت/  ات( حرام/ حالل/ ب بر ن: حليم العشر القرن ي العر : ص. 1999. املجتمع

س.)376 مؤسسات التقليدي/ رةعد ساقا/ التعليم ا ا وغ معية ا التفاعالت

يةجتماعي كرا ية ات ال التمثالت الستفعال اساسية إنتاج وإعادة الحتضان  .ة،

بصدق ذلك عن ع بورديو"فقد املمارسة(" ب ة فكرة) نظر ا ف طرح تأبيد(ال

ة ور الذ يمنة للت) ال كمجال قل ا عالقةواعت ط ر أو م ف يمكن ال أنھ و فاعالت،

يمنة ال سط و السلطة ممارسة ق طر عن إال قول ا من مجموعة ن فالتفاعالت.  ب

قل ا داخل عوان ا شغل ال املراكز من مراكز. تنطلق من ست ل الصراع فبداية

عن ناتجة ية ترات مراكز من بل ة ساو مختامتالكم بوسات ا ل ورؤوسفراد لفة،

أيضا مختلفة نوعية عابدين(أموال ولد سالم بورديو: محمد لب املمارسة ة : نظر

نت ن تفاعالت). 22/11/2016. موقع ضمن املستدمجة يمنة ال تقاليد عمل

ستدما الوالء ورة ص إطار ارزمية، ال صية لل التبعية ة تقو ع اص

ع وتوز ي، كة) املتمقدس(الرستغرا وال ماية ي(وا شر بوي: شام النظام

ي العر املجتمع تخلف الية   . )64: ص.1993. وإش

سية الفر ولوجية و ن سلطت ا ج ية"ومن أغي سواز  Françoiseفرا

Héritier"ختالف وم مف تجمع ال ستمولوجية التقاطعات ع الضوء

ة ور الذ يمنة ال وم ومف ، جاء. التفاض ن س ا ن ب التفاض ختالف وم مف إن

ا كتا ضمن   :Masculin/Féminin. La pensée de la différence. 2004. P(:ذلك

مختلفة ).25 ومواضيع قضايا عدة فيھ تناولت البناءوالذي مباشر ل ش جتمام

ا م ة، ر و ا االت ش من جملة ت عا كما ن، س ا ن ب   :للعالقة

ن-1 س ا ن ب رمي ال اتب ال صناعة وآليات بناء- 2. أسس كيفية عن ساؤالت طرح

ثقافيا ساء وال الرجال ن ب ية ات ضمن-  3.ال ية ات ال ذه إستمرار كيفية ار يةإظ ث

التالية.ةجتماعي الفرضيات طرحت ساؤاللت، ال ذه عن  :ولإلجابة
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ومراقبة-2 ا عل املطلقة السيطرة الرجل ورغبة للمرأة سيولو الف الضعف إن

واملرأة الرجل ا ل شرعن افئة مت غ عالقات لصياغة مؤسسة عوامل نجاب، عملية

ترى. معا ا ج وولكر"من يتلذذنن"ليونور ساء ال عض ناك العنف، دورة ة ظر

ن أزواج قبل من ساءة و للعنف ن عرض عند والسعادة الراحة ل الراحة جدن و

ا( النفسية) العنف الدراسات من العديد نھ تب ما و معتوق (و مدخل: جمال

العنف  ). 216:ص. 2014. لسوسيولوجية

أخ- عالقة تحمل/إن عالقة تمثل نأخت ب افؤ الت وعدم يفي ا التم ا طيا

ن مختلف ن س ج من  .أشقاء

التمثالت- ومتجذر ي سا الفكر م ية أغي حسب ختالف إن

مجتمعية ضرورة التمي ممارسة أصبحت لدرجة ماعية وا الفردية ألن. والتصورات

ورة الذ التالي/ تمثالت التعارضات داخل ية مب ن/ سار: ةنوثة / أسفل/ أع/ يم

ف/ أبيض/ أسود/ جاف/ رطب ي/ شر وج/ مقدس/ مرابط/ حرطا / م

التالية.مطلق بالعناصر دراري بوي النظام   :يمتاز

سرة:القرابة )1 داخل بوي النظام دعم سا  .العامل

بوي )2 ساب ن وأحفاده(نمط وحوا):املقدس والفروع صول شمل الذي

د وا  .ب

مومي )3 ساب ن م:نمط وأم األم ناث خط من والفروع صول  .شمل

القداسية -3 يمنة    :ال

روحيةامتداد قوى وامتالك ستحواذ حيث من ا ع تختلف ة ور الذ يمنة لل طبي

سا ال العائلة أفراد ن ب ص ال ا ضم ذهيتفاعل ة لتقو ا وسع ما عمل ال لية

ا شرع وتصورات، تمثالت، ا بإصدار العمائمية البة را،عرفا،ا يا،وتمظ ف. ودي

ارزمية ال قية البطر صية ال بھ تتقوي استدرا واستغباء تصوري استدماج

انة امل ع فاظ ول التعددية، مكنة لبناء الوسائط لتفعيل ة رمز مقدسات و

ق طر عن ة شري (عتبار فاألولياء)الد البالد/ ، ن/ ورجال ر الظا ن واملؤمن

سان ن ب والتواصل الوصل حلقة م ن، دا/ تجسيدا(واملختف تجر ن) أو ب

الو). والطيف/نا( ملقام الزائرات إحدى ز(تقول دروكڤإ العام اد سيدي ا

                                                             
  رشي ٔسامء ساكهنا : املقدس ا لب  ٔ لام، ) نذریة(نعين به وايل القریة،  ىل املوالید اجلدد، یتخی الناس یقظة و مبعىن ٕاسقاط ٕامسه 

رشة ما یزنار(وهذا خيالف املثل الشعيب القائل ). ٕاطعاما/لباسا/ماشیة(حيلفون به، وینذرونه نذورا    ).وايل ا
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و  يرزق باش صدقة، عليھ زانخرّج و ايڤلد، ا العام املتمثلة. )ي الية ش ذه

متثالية الوجدانية/ ستدماجية/ عملية عض: ستعباطية ع سؤال طرحنا

و و ن، املسافات(املبحوث قطع و الصعاب يتجشم سان تجعل ال الدافعية ما

ضور ب فيذ ومشاغلھ، أعمالھ ا تار ارة(الطوال، ). الفرجة/طعام/الفاتحة/الز

ذلك يرد ميع التطبيعية(فا املواعيدية) لإلمتثالية تطبعت أحد من إستدعاء دون و

للقائھ ومستعدا لھ يتطلع من نجد خر، انب ا ومن حسابا؟ ا يحسبو م عند

تھ؟ وعش لھ أ ن و تھ   ب

ومي مف رة/  متثالية(إن ورة/ ملر املحفز ) الص اعد ل ي الوجدا الضم . واملث

رقم املبحوثة أنا( 10تقول را مع نرشق باش إال ارة للز نم ي ما وهللا أنا

وانية رقم.)ز أخرى مبحوثة ترى نما بقصد( 01ب ا ل م من منا الواحدة خروج عند

اك ست و عليھ، الفاتحة لقراءة ساء ال أحنا القصر وا ارة لز تتوجھ كماالسفر، بھ،

ذا و باكرا، الروضة يدخلون ا الور البا إمتحان يجرون والذين ن امعي ا الطلبة يفعل

م ل الوالدين توجيھ الزوار.)من أمزجة تختلف ذا فعاليات: ومع ضور ب يذ فمن

م الكر القرآن ختم ضور ب يذ ومن عائلتھ، ملعاودة ب يذ ومن ة، لور الفل الفرق

و  الصبح، صالة الوقبل ارة ز تحضر لم لھ يقال ال ح فيھ كعادة ب يذ ( من

أساسيا)التما حاضنا عد وال التاء، بفتح الفَتحة ضور ب يذ ومن ،

ية ات ال رالبنائية باملجتمعجتماعيملظا القادر(ة عبد ماجست: بحفيد . رسالة

إنقسامية). 33: ص. 10/2011 ية ترات توصيمية ات إكرا ا تأدي فعالية عند تحمل

الناس ن ب ية البناء. تمي داخل مستدمج تفاض حقل ا فعالي   . جتماتؤدي

يطرح الذي يحضر: السؤال لم يتصرفاملفتتحإذا كيف التاء بفتح الفاتحة لفعالية

مي تو س ملقاد رة ملر دروب إستدماجية إن بفتحالناس؟ الفاتحة فعالية بأن تقودنا ة

تمثل انت وإن طراح، و فراح اقونة و ارة للز والشعائري سا املحور عد التاء

القداسية يمنة لل التمايز ع ة/.طا ور ساسية/ الذ اضنة ا ف ة عتبار انة امل

ية ات ال حواضن املجتمعجتماعيمن الفا. ة يحرص / ونجتماعيعلونلذلك

دون/ القداسيون الناس/ املر من عدد أك حضور ع الدين"يقول. املحبون، نور

                                                             
   ٔراد سیدي الويل هذه ٔزوره يف العام القادمٕاذا  ٔين  ن، و ىل ٕاجناب ا دين  سا لیه صدقة ل ٔخنرج  زور و ٔ   .السنة 
  رة الل الز ة فقط والرتوحي عن نفسها  لفر ٔن ذهاهبا    .تقسم 
  01: املبحوثة رمق.  
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فسيحا" (الزا فضاء تجمعت/ الرحبة(يكفي شرافت/ أو ر) أو الطا الطقس لقضاء

بفتح الفاتحة ا تتجزأ ال القداسية ة الرمز للوظائف العليا السيادة بذلك ضامنا

ان.)التاء وامل الزمان كزمولوجية)بالَفاِتحة/الَفاًتحة(تتال خالل فمن ،

)Cosmology (املقدس)املقدس الزمن املقدس/ إلتقاء ان القدا/ بامل مع وتال) با

بفعل س مد ل من والتجرد التج قوة من يرفع املقدس، ان بامل املقدس الزمن

ا وقدسي الفاتحة الدين( نفحات سالمي: الزانور   ).49،50: ص. 1980. املقدس

تياقة"يرى الدين" (الصديق ساب) Religion(إن باإلك ال بالتطبيع موروث ) توات

تياقة( الدكتوراة: الصديق رسالة والقبيلة: مذكرة يمثل). 30: ص. 13/2014. املقدس

يمنة وال ستحواذ سلطة أدرار بأقاليم الدي والتوجيھ،) اسيةالقد(املوروث

ئة. والوصاية الب و م ا العقل املتداول الدي والثقافيةجتماعيفاملوروث ة

التوجيھ سلطة يحظى يمنة/ الزال ال من شرعنتھ ستمد ، النا مر الوصاية

ة الشعور نية الذ النمطية الصورة املتجذرة تياقة(القداسية   . )188: ص. الصديق

باين ةت التمايز نقسامية دغماجية)Différentation(تفاعالتھ قوة ناك كأن ،

الذ ستغراب و ستغباء طائلة تحت ساق ي الفرد والتصور. تجعل الفعل فاعتماد

الن املراد دف ال بلوغ عن عيدا الفرد إرشاد جعل املنامات فقھ ع املب الدي

قوق  ا من،وإحقاق ناحية الففي بأن ن اضر ا معة ا إمام خاطب أدرار نوا

ية جاء كما بالتقوى إال واسود ابيض ن والب و ي عر ن ب اكرمكم(فرق ان

اتقاكم هللا رات) عند م،. 13.ا ملنازل الناس انصرف الصالة من اء ن وعند

و  غذاءه، معھ ل وأ فأدخلھ لھ، مل شاب فتبعھ مام، الكأسوانصرف من يا ان ملا

لإلمام)الشاي(الثالث الشاب قال تك: (، اب ألخطب جئت إن مام) سيدي عليھ فرد

احية ار ل امع(ب ا حديث ان ذلك س   ).إ

القراب -4 ش:التعليم بأقر التعلي املن من) ملحضرة(عتمد / السرد(ع

وطر ) الفنقلة الذاكرة شيط لت سمح ال عبحيث عتمد صمٌّ ن فالتلق سئلة، ح

والبصر السمع واملطاع. حاسة املستطاع ورة ص نقل ع الطفل سمع(فيطّبع ما/ ما

د رأى/ شا املح) ما املثل تنج( يقول امليم بات) سبق واملس سباب معرفة دون و

                                                             
  ة ٔو القصبة، ی: الرح ه، جندها دامئا تتوسط القرص  سان مضن فساحئ بی ل إال بة لتفا ٔطفال وتنظم هبا وسمى الرح لعب هبا ا

ا ٔطرا ٔو  ا  ة فعالیاهتا فر لها. امجلا ٔشعة الشمس دا   .ويف الصیف ینام الناس هبا ويف الشتاء یتدفون ب
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ر الظوا طر . دوث عن يوي الب التطبي للفكر حاضن عد ، التا العائلةو / ق

ش   .املجتمع/ صدقاء/ أقر

الردحية .5 الداللية: (الفعاليات التواصل    ):لغة

عناصر ع ا أنواع بجميع ة لور الفل الفعاليات ورة/ متثالية(تتما / الص

رة/ ستدماجية للفكر). ملر ناقال عامال عد ا لور فل طبعا ن وعشر ستة فعاليات إن

ستدماجية التفاعالت وانتاج التماث الوصامية) الصيغ( التصوري ات لإلكرا

ي تأ ال ف املباملجتمع، املجتمع من ا وتصورا ا تفاعال غرف بل ديد با

البناء لور فالفل ة، الفئو البنائية ع النظمجتماأساسھ من صوره يأخذ

داخلھجتماعي تطرح ضمنھ، نفس ت ا لور فل نمطا فئة ل ل نجد لذلك القائمة، ة

املشاعر  عن ع و ف ا، وأطراح ا، أفراح ا للفئةتفاعال ديثة وا ةجتماعيالقديمة

ن/ البارود/ للعبيد/ قرقابو( راط ليل/ لالشراف/الفقرة/ل ضرة/بزناتة/ ا ا

ن   ).للمرابط

الفقارة -6 ماسة:نظم ا لنظام ة الفقار النظم / املثالثة/ راصة/ تنقسم

عة املاء/ املرا بات ماسة - 1عرف .الكراء ا أنظام ن(نھع ب يتم عر عقد

ة ار ا املاء بات وُمخمس نان(خّماس ا) ا ف يقوم ، أك أو عام ملدة ستان ال

قتطاف عند ماس ا يتلقى خمس،
ُ
امل ملك العمل أدوات النباتات، سقي ماس ا

املنتوج الفقارة).خمس سقت اليحصل،اذا سانية ا أو طبيعيا النباتات حت اج أو

ماس   .عا

راصة - 2 ا ول :نظام النظام من اخف راص ا يراه ات،قد اكرا يحمل لكنھ

ستان ال قل ا استحضان التملك ونفحة ة ر با راص ا شعور وك( رغم م

الفقارة: مقدم مياه ع توز وإشارات برموز التفناغية بجذية  ).36: ص. 2008. عالقة

راصة ا نظام أنھ:عرف ة(ع ار ا املياه حبات ص تخر بموجبھ يتم عر نظام

خرَّاص ن ب ستان ّرِص) املالك(ال
َ

عملھ(وُمخ قوة ع عند) با راص ا يدفع أن ع

قمح من عليھ اتفق ما قتطاف النظم). شع/فصل أبخص من النظام ذا عد

لقوة ع والبا نتاج لوسائل املالك ن ب ولعائلتھالتفاعلية لھ زاقا إس عبارة. عملھ و ف

ه غ أو بقصد فيھ مشارك و و راص ا ع يتم ناعم رمزي عنف نفوذ. عن أي إن

يوصف ا فرض و معينة، دالالت فرض يف نفوذ أي أو الرمزي العنف ع يقوم

ذ القوة لعالقة يضيف قوتھ، تؤصل ال القوة عالقات حاجبا شرعية مرتكزات ا هل
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املخصوص الرمزي ع الطا ذات أي املخصوصة الذاتية بورديو( قوتھ العنف: ب

  ).5: ص. 1994. الرمزي 

يرى أخرى ة ج معتوق "ومن واقعنا": جمال ع الوصمة ة نظر إسقاط اننا بإم

وإن مة ر ا نحو لإلندفاع يؤدي قد ن مع منحرف سلوك املجتمع قبول فعدم اليومي،

غ  السلوك ذا معتوق (مقصودان العنف: جمال لسوسيولوجية . 2014. مدخل

غي).251: ص إحداث النظم حاول وزراعيا، زعاماتيا وتقوى املجتمع استوغل فعندما

نتقالية املرحلة ا السابقة املرحلة من سالخ عليھ نطلق أن يمكن ما أو كب

الب تمثالت لبناء ديدة أغجتماعيا فاندمج نظامة، ن راص وا ن ماس ا لب

سنة را فيھ. 1984إستصالح يندمج لم ن راص وا ماس ل وعتقھ تھ ر جو ومع

و املراحل ميع الغي،ا واحداث التحوالت عطيل س د املقا استطاعت فقد

الزمن من ة املادي،لف العنف من نوعا ذلك صاحب الرق(فقد تجفن).والبور / امتالك

صمي غي ذلك التالية: عن لألسباب ة الفقار النظم يار ماس: با ا خليفة / فقدان

الدراسة ملواصلة بناء و بالبنات فدفعت العائالت، وتطورو ارتفع فقد راص، ا

امعية وا ة ة. الثانو ج ومن ي سا العنصر لفدان الفقاق عض لكت ذلك و

البدي عمال ور ظ قداخرى املاء العمل بان تصورات اطالق وثالثا لة، والس ا ع لة

ات البح من ا ل تمو مصادر فاف ا عض فقدان ع عالوة م الرمات ألمراض يؤدي

ا.السطحية مالك تفاعالت ا صدا الفقارة تجد ذا ان/ ومع املجتمع/ الس

دمة السابقة ا تمثال إنتاج إعادة دوما املياهيحاولون بات املالكة الفئة مصا

الفال فمنوالعقار سنة900، ا1906فقارة م يبق لم سنة572 إال، فقارةحية

و1974 س اليو منظمة ت احصائيا طولھبروا. 1970بحسب يب. لم1377ق بص

سوب( ب) م لتناقصالسؤال. ث/ م2.94قدر ساسية العوامل ما يطرح؟ الذي

لالجابة الفقاق السابقة– 1. عدد لفة ا ن( غياب راص وا ن ماس ا – 2)ابناء

ما ا الو شار جباري– 3ان التعليم الزرا– 4عميم ستصالح ور – 5ظ

السطحية باملياه د و ال عيون سا– 6نضوب لل العمارة ساح قطعااك بيعت ال ن ت

املساكن لبناء ا– 7.ارضية واستعاض سابقا ان امل بناء مات مك عن النظر صرف

جديدة وتصورات مات راصة. بمك ا نظام والظلم ر الق راصة(فمن فمن)كسر ،

                                                             
   ىل نظام اخلراصة لحفاظ  سارة(یقول املثل الشعيب  ٔوال امخلاسة وا ن) اخلراصة واخلسارة  ىل ما هو اك لحفاظ  ل بنايئ  وان . تفا

د ها ستصالح توا   .التصور مع نظام 
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جارحة ب لس راصة ا فيھ الفقارة/ كسرت راد/ سقوط فإن/ ا الساقية، يار ا

را ا يالالنظام س لذلك ستطع لم وإن ذمتھ، ئة بت لزمھ و عدم: غرمھ يوصم

معھ يتعاملون فال الذمة ل،إيفاء بتحو ا م ى لألد أع انة م من ل ي ) ستانھ(وقد

يؤخذ،للمخرص أو املة، سنة تھ ب غبار يؤخذ أو عليھ، ما ليدفع وتوزع شاتھ تذبح أو

أبنائھ امل،أحد لدى للعمل بناتھ سنةأو مدة الفقارة. خرص نظم عد ات كرا ذه و

ماس ا أن ذلك من غرب و دراري، املجتمع ات ال الفكر حواضن من / حاضنة

راص م/ ا دم النظم ذه قاء و دعم ع عملون و علمون م،. املثالث، ومعاش

دراكية القوة ون مسلو م، مواط ون ومغر بون غر م مار . ف تصورا منافذ تبطت

ون  ي أن يجب بما ال ان املصادر. بما ة نظر اب أ بع(يرى ت القرار اتخاذ سلطة أن

سرة،اجتماعيا داخل فرد ل ل املتاحة واملصادر نوعية / عليميا/ اقتصاديا/ من

القرار. ثقافيا إتخاذ سلطة صاحب تحدد ال املصادر م   :وأ

التعلي1- الوظيفي-2 .املستوى املتاحة-3. املستوى املصادراملادية

انة -4 ).املداخل/العقار/رث( املختلفة- 5.ةجتماعيامل املؤسسات ة من .العضو

وسائل يمنة إمتالك ال وكذلك القرارات، واتخاذ السلطة يمتك ة( نتاج ور / الذ

فيمارس/ القداسية ا، ل يفتقرون الذين ع ة الناعمعتبار واملادي) الرمزي ( العنف

التا السؤال عليھ تب ي املصادر ع فتوز م، ملمارسة: ضد للناس الشرعية عطي من

أو ماديا الفرد ا يتم ال املصادر من جملة وفق ون ت جابة ن، خر ضد العنف

ا معتوق (معنو العنف: جمال لسوسيولوجية امل).250: ص. 2014. مدخل ثليقول

تاف( دراري الشيخ لكتاف اد ت خلدون).ا ابن يرى ذلك مولع( ومن املغلوب ان

وعاداتھ ونحلھ ھ ز والعشرون( بالغالب الثالث الفصل   ).املقدمة

التا دول ا ن يمن :يب امل قي البطر النظام ا واستدماجا العائلة   التفاعالت
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العائ التواصل  مخطط

     الرجل                                           ملرأةا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

سق ال الوظيفي سق ال السيا سق ال قتصادي سق ال الثقا سق   جتماال

ملان(          ...)     املصنع(            ...)  املدرسة(       ...)الثقافة(         ...)      دارة(          ...)     ال

  
  
 

 عالقة أسریة

ة أسر وأدوار  زواج - وظائف

 أبوة -

 أخوة -

 أمومة -
 عشائر+ فروع

 خاالت+ أخوال

 بنات+ أبناء

ة أسر وأدوار  وظائف

أعمام+ أعمام  أبناء

 إمرأة+ رجل

 قبيلة+ أصول

خرى  ساق مختلف إ تقل ي العالقات  نموذج

ة سر العالقات نظام نموذج تحدد ال العالقات ذه   طبيعة

عسفي( ديمقراطي،  )أبوي،
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بورديو"يرى لھ" (بيار ضع و مساره، س ج ل ل رسم و ساء و رجاال تج ي املجتمع أن

خضراء خطوطا املسار مجموعة) القزا( وحمراء،التفاعلداخل ن وم م م تظر و

ات تجا و ات، السلو اع. من وان واملنافسة، الفحولية، بالقوة متياز م عل فالرجال،

اف إنتاج. ع ات شر ن ف ة، ور الذ يمنة لل والرضوخ ضوع ا ن عل ساء، ال أما

ا إنتاج وإعادة ا عل فاظ وا يمنة واعية)Reproduction(ال غ بطرق ستخدمن ،

إجتما تطبيع شة) Socialisation(إطار التن خالل ض. ةجتماعيمن و ال ذا إن

ذاتيا انتقاصا املرأة لدى يخلق عليھ يمن وم ن م بداع إس جانب إ سدي ب(ا

ة: بورديو الذكور يمنة ي: ال قعفرا سليمان   ).62ص. 2009. ترجمة

املجتمع ورة ص ا تطبيع ة، ور الذ يمنة ال الب. تجد تموضع ذلك يبدو

شاطجتماعي وال وجتماة البيولو نتاج وإعادة نتاج الذي.جتمالعمل

رؤوس ومختلف بوسات، لل املالزمة سيم ال طقسيات ك ب النص للرجل عطي

انة(عتباري/ قتصادي/  جتما/  الثقا/ املا/ موال ا. امل أ ع تب

من مجموعة ار ألف إعالئية(قوالب و يمنون). Transcendantales(املجتمع، امل يطبق

ي الذا التبخس لنوع يؤدي ما طبيعية فتبدو يمنة، ال أو) Autodépréciation(عالقات

ي الذا بواسطةفيت). Autodénigrement(التحق املرأة ضد الرمزي العنف سس أ

م عل ن يمن للم منحھ إال عليھ يمن امل ستطيع ال الذي ذه. التوا خالل فمن

راك ا املجتمع أغلق ذلك و الضيقة، ة الزاو املرأة أركنت يم، ،جتمااملفا

متطورعنھ بنظام فراد ار(فقام ا املختلط/ الزواج الزواج املجتمع،)أو فاعتصم

القصور  خارج من وج ي من مساعدة نقسامية. عدم الب ن ب ال ال يب كذا و

أساس. ةجتماعيوالنظم ع دراري ي التوا املجتمع الوصامية التفاعالت تب

اللون يھ ة/ اث عتبار القداسية انة انتھ. امل م بناء يحاول فرد ل ةجتماعيان

انةو امل لبلوغ التحقيق أوجھ اختلفت وإن ا، لتحقيق الطرق ل ب / ةجتماعيس

ة/ القداسية الدراسة.عتبار خالل من إليھ التوصل يمكن ما   :إن

تصال - وسائل ع بناء ديثة ا التحوالت بفعل الوصامية التمثالت غ يمكن

ديثة  .ا

املع - ئة بالب الوصامية التصورات اترتبط ف تتحكم ال الضوا خاصة شة

ية ث  .النعرات
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البنائية - رة الظا معالم أن الدراسة خالل من ن املدن) نقسامية( تب تختفي

واملدن املراكز عن البعيدة الضوا وعنفا حدة  .وتزداد

وعيھ - وقلة لآلخر سان ل ج بمدى مباشرة ية ات ال رة الظا داث(تتفاعل ةبا

 ).والتحديث

رة - الظا حول معاكسا دورا يلعب التقليدي التعليم ان الدراسة خالل من يت

ا واحتضا ا س تكر ع عمل بل ية، ات املجتمع.ال تقاليد ن ب قطيعة إلحداث ادى مما

الوعظ،والشباب ا ف  .بما

من - ل تصوراتھ من املجتمع غ لم ما قائمة ات ال الفكر حواضن تبقى

ارة( لور/ الفاتحة/ الز التقليدي/ الفل التاء/ التعليم بفتح وع/ القيم/ الفتحة

شة التن صوص التفاعالتجتماعيا ذه ل ك اضن ا  .ة

ال - تناول عن عيدا ة الكب املدارس علماء فغرد نقسامية البنائية رة ظا

م ضد املجتمع تاليب م عذر ما ر ا، ف وض ا اليجد ال ات الطبو من م  . نظر

سبة - ب والثانية و تحققت الفرضيات من،100/  100ل عة والرا الثالثة نما ب

  .املائة75ا65

واملراجع   :املصادر

الل الق: فرج محمود فرج .1 الدیني 19و 18رنني ٕاقلمي توات  ات اجلامعیة. 1ط.م  .1978.دیوان املطبو
ون .2 ن  ٔ واجلرب: عبد الرحامن   .1968. 6/ج. العرب ودیوان املبتد
ة العنف: جامل معتوق .3 ل ٕاىل سوسیولوج  .2014. مد
عيالبناء : ٕاحسان محمد احلسن .4 ة ج  .1985. لبنان. بريوت. دار الطلیعة. والطبق
ع: بورونوف بوریو. ر .5 داد: املعجم النقدي لعمل إالج ات اجلامعیة. رمجة سلمي   .1986. 1/ط. دیوان املطبو
یبل .6 ویة يف الفكر الفلسفي املعارص: معر  ات اجلامعیة. 3/ط. الب  .2010. دیوان املطبو
ة والرتاتب : عبد هللا محودي .7 عيإالنقسام لطیف الفلق: والسلطة والسیاسة ج يت وعبد ا د الس ٔ جم لكیة . رمجة عبد ا

سانیة ٓداب والعلوم إال ط. ا  .1985. املغرب. الر
اكت .8 مل اجلرمية: اید عواد الور ت   .2013. نظر
الل القرنني  .9 ات اجلامعیة . 2ط .م  19و 18فرج محمود فرج اقلمي توات   .2007.دیوان املطبو

اركمحمد  .10  .رخي توات: خمطوط حتت عنوان: ن م
ن عبد هللا .11 رشیة: عبد العزز  الم احلضاریة وال ٔ ة املغربیة ل  .1976. 1ج. فضا. املوسو
ن عبد املؤمن .12 رة لنیل شهادة املاجستري بعنوان: هبیة  عیاحلیاة : مذ الل القرنني ج ٔقالمي توات  ة ب . م19و 18ة والثقاف

2005/2006. 
الل القرن : وك مقدممرب  .13 لكت وتوات  ائل العربیة واملعقلیة حنو قورارة، تید الدیني 19و 18زوح الق حتت الطبع . عرش م

ات اجلامعیة  .2016. بدیوان املطبو
ن هامش .14 ٔمحد  ا. ر احملرز واحلروب: موالي  ٔد ين ب يل سل ة عند  س د   .خمطوط تو
لغة العربیة: املعجم الوسیط .15 ولیة. 4/ط. مجمع ا بة الرشوق ا  .2004. مرص. مك
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ز .16 د نتوين  ع: ٔ ز الصیاغ: مل إالج دة العربیة. رمجة فا  .2005. 1/ط. مركز دراسات الو
كتوراة: مراد زریقات .17 ض دراسة مر ا داث يف مدینة الر ٔ وح ا  .2008سنة . ٔسباب ج
ٔنور محمد .18 امل الفكر. التعمل والشخصیة: الرشقاوي   .1982. 2العدد . 13ا . جم 
وریة: بري بوردیو .19 ن قعفراين: رمجة: الهمينة ا ة. سل لطبا  .2009. املنظمة العربیة 
راكت .20 متع العريب يف القرن العرشن: لمي   .1999. ا
ن .21 ابد ٔنرتنت. نظریة املامرسة لبري بوردیو: محمد سامل و   .21/11/2016. موقع ا
ع اجلنايئ .ي ديل محمود السمر  .22 ج ردن 2009.مل  ة رش والطبا  .دار املسرية ل
متع العريب: هشام رشيب .23 ٔبوي وٕاشاك ختلف ا  .1993. النظام ا
د عبد القادر .24 رة الوظیفة والتوظیف: رسا ماجستري: حبف  .2010/2011.  الز
ن الزايه .25 ار البی. املقدس إالساليم: نور ا رش ا  .1980. املغرب. ضاءدار تبقال ل
ون الفصل الثالث والعرشون  .26 ن   .مقدمة عبد الرحام ن ا
اه الفقارة: مربوك مقدم .27 شارات ورموز توزیع م ٕ اغیة  ٔجبدیة التف  .طبع دار هومة. القة ا
اهل: العنف الرمزي: بري بوردیو .28  .1994. املركز الثقايف العريب. رمجة نظري 
ل : جامل معتوق .29 ة العنفمد  .2014. لسوسیولوج
وریة: بري بوردیو .30 دة العربیة. رمجة قعفراين: الهمينة ا  .2009. 1/ط. مركز دراسات الو

31. Irving Goffman:  Stigmate les usages sociaux des handicapés. 1963. By Printice-Hall. P:  11. 
32. Jacob:  Masculin/Féminin. La pensée de la différence. Paris. 2004. 
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  : درا م

يإ  ا   ا  ا ا وا
  2018مارس20

البحث والعاملي:" فرقة زائري ا للفكر القيمية واملعاصر(عاد ديث   )ا

  
  

  
  
  
 

عن ديث ا وجھ إن من القيم

املآزق جملة عن حديث و ا إش

د املش تطبع باتت ال ات والصعو

، القي شقھ ي سا ضاري ا

املجتمعات ا حد بلغت وال

ادئة ال العميقة فالتحوالت املعاصرة،

النظم بنـــية اصلة ا والصامتة ا م

واملمارسات لألفراد، العقائدية

خالقية، عتبارات عن املنفصلة

عكس ال جتماعية والقضايا

ية الدي القيم ن ب ا فا عارضا

رج وا ة، الدنيو ات واملتغ الثابتة

الع بھ س أصبح والفنالذي لم

سانية الإل ما عن ،بتطبيقا لنا   يكشف

شابك   وال التعقيد إ تحيل أصبحت ال القيمية، الية ش تتعذرعمق حيث واملفارقة، والتناقض

تية سئلة نطرح وعليھ ا، م املخرج إيجاد شك يجعلنا الذي د ا إ املعاناة وتزداد لول   :ا

القيم؟- الية بإش املقصود   ما

زائري؟- وا ي العر الفكر للقيم ا ش الوجھ يتج   فيما

ا- م امنة ال الفاعلة، سباب القيميةما والتناقضات لتباسات رواسب ل ش عن املسؤولة رة والظا

املعاصرة؟   املجتمعات

  :املحاور  

زائري  .1 وا ي العر الفكر القيم الية أفاق: إش حلول، مآزق،تحديات،   .واقع،

زائري  .2 ا املجتمع ية ب اصلة ا القيمية   .التحوالت

الق .3 بحثيةتفعيل ات ومستو معرفية مجاالت   .يم
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اث ا و ا    ا

ة  ا  ذ"اءة   ل ا أ  "دق 

                                                                 .2عمر الزاوي.د.أ: إشراف، 1صافية مناد                                                             
                                                                              2طالبة دكتوراه، جامعة وهران .1
  2كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران.2

*********************  
رسال خ القبول                22/03/2018: تار خ شر                              2018/ 10/05 : تار ال خ   30/06/2018: تار

  :صامل

تناول  يتطلبإنَّ املعاصر ي العر الفكر والدي الفكري كضرورةرث والنقد التفس استحضار

ذا و ة، منفكر تمكن ال الظروف يئة ابحةاقتالعل وال املعطلة وانب ا وروثللم جميع

اث .جتما ال دراسة ع أقبلوا املعاصرون ةبمنافاملفكرون اتو فكر ، ،علميةمقار
ً
بتخبدءا

رث بناء وإعادة التقليدية طر بتفج يلزم العصري ي الغر املجتمع التطور جعل الذي التقليد عن

عّد ،الثقا اث  فال
ً
 فكرً سالحا

ً
ا وحضار ضار  ا ا املتطلب مع تما ما   .ي إذا

أو انت التحليلية القراءات ش اث بال املعاصرة ية العر ة الفكر الدراسات تمت لذلك،ا تبعا

ل،نقدية اث ال وقراءة التجديد ع مشار رت نلفظ املفكر من حنفي:أمثال،عديد ومحمد؛حسن

ابري  ا ون  ؛عابد كتبھ؛أر تحدث الذي املارك املفكر العظم جالل عةس " :وصادق وال الم

العلمانية شراق"؛"سانية وساوس مع شراق الدينقد" ؛"س سا"  الفكر و اث ال عنلءعن

والنظام اث ال خية ،توافق التار الناحية من الدي اث خفال التار امتداد ع فكري تناغم

بدوغمائيةون متمسون فاملسلم،وروثامل الثابتة      .بالعقائد

املفتاحي لمات اث : ةال الدي؛ال ل؛النص يقيةامليديولوجية؛الدوغمائية؛التأو   .يتاف

Abstract: 

Addressing the intellectual and theological heritage of contemporary Arab thought 

invites us to evoke interpretation and criticism as an intellectual necessity in order to prepare 

the ground from which to extricate all the negative points that hinder the sociological 

heritage  

Contemporary thinkers have studied heritage with new methods of intellectual and 

scientific approaches, beginning with the tradition that has allowed contemporary Western 

society to break through traditional Spammers and rebuild cultural heritage, as it represents 

an intellectual weapon and civilizational if it is in line with civilizational demand 

Contemporary Arab studies have evoked the heritage according to several analytical or 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

248 
 

critical readings. Several projects by Arab thinkers of heritage renewal or reading have 

emerged, such as Hassan Hanafi, Mohamed Abed El Djabiri, Arkoun or Sadik El Al-adhm, the 

Marxist thinker who studied in his works " islam - submission and disobedience"," 

Orientalism and Orientalism Reversed "," Criticism of religious thought "the heritage and the 

question of the adequacy of the heritage and the system, because the theological heritage 

and the historical plan are in perfect harmony intellectual, throughout history, with the 

inheritance Muslims adhere to fixed beliefs dogmatic. 

Keywords:  Patrimony; Religious Text; Hermeneutics ; Dogmatism; Ideological Metaphysics. 

  :مقدمة

عدُّ        التار سق ال الديحسب اث سالمال وقابلاملتمثل للتكيف حامل

ة ستمرار دف ل التأو وإعادة ل ومختلفةللتأو متناقضة ة حضار ،ظروف

من والديمقراطية العلمانية سانية عة ال مع يتوافق أن يمكنھ التار فاإلسالم

منھ تجعل وعوملة غحداثة وثقا حضاري جامدةارتقاء مبدأ ،ذات ع اعتمادا

عقد ا الذي سان قوق العال املؤتمر حدث كما داثة ا عد وما ية س ال

سنة الثقا1993فينا والتعدد واملحلية صوصية وا صالة اثباسم لل ضاري ا

املعر   .واملوروث

ال حركة بداية عشر التاسع القرن من خ ع الر اثعرف لل املتحرر الدي ل تأو

من مسميات عدة ا عل أطلق حركة صالح:املعر نبعاث، اليقظة، ضة، ال

دا ا الية، اللي ة التحرر ، اثالدي ال التجديد سالمية، عت... ثة ا، وغ

ا جالل صادق استخدم حيث ، الثقا املوروث إحياء ة فكر ع ملشار لعظممسميات

مارك( سوري الفة(القوة) 2016- 1934 مفكر سطوري) الثقافية-ا للمحتوى

الدين أن بحيث ، الدي اث للنصال نادا اس فيؤول الواقع وحدة ع مقنع دليل و

ي ية ،القرآ الدي س(سطورة إبل قديم) سقوط ان العظم ل فتأو النور حامل

ساؤل ،للقصة ال مكن ستمولوجية:و إ أسس ع الدي اث ال ل تأو يمكن كيف

فلسفياووج ية الدي لألسطورة   ؟ودية

                                                             
 یين ي یعين كام یقول الرتاث: اللكمة وكام هو مالحظ مربة من: مفهوم الرتاث ا في: ا الّرتاث هو ّلك ما وصل : "یقول حسن ح

ت دید من املستو ىل  ارض  ل احلضارة الّسائدة؛ فهو قضیّة موروث، ويف الوقت نفسه قضیّة معطى  وقریبا  ،"ٕالینا من احلارض دا
ري  ابد اجلا ٔم "من هذا یقول  ه  ، القریب م ري ٔم مايض  ٔو معنا من املايض، ماضینا حنن  نا  ارض ف ّٔن الّرتاث هو ّلك ما هو 

ما ."البعید یينٔ ر التعبدیة، الرتاث ا ملامرسات والشعا متفصل املتعلق  ٔمم فهو ذاك ا ة من  ٔمة من ا ی ولك ما انتجته العقلیة ا
عي ج ٔخر يف الواقع  ٔو ب شلك  رت  ٔ   .مذاهب واجتاهات 
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بوحدة عرف ال لية ال عن ع ار أف عن يكشف الدي اث ال البحث لذلك،

ا_ الواقع تفتح أنطولوجية و وحدة شامل أفق ع ة ضار ا فاالختالفلثقافات ، ك

العالم يحكم ياالذي دي وح ثقافيا ك مش ي سا إ حقل يلزمھ والشر ي الغر شقيھ

ا ومنظور ية الدي إيديولوجيا عن عيدا للنص امل ل للتأو يحتاج الدي اث فال

ومراجعة الفكري خ التار فحسب الفكري، الثقا اث ال ع للواقع ف املز امليثولو

تر  ع طرأت ال املادية ات سطالتغ تمام ا أحدثت قد التح املجتمع كيبة

حد ع والعالم للذات النظر عرقلة إ وحملتھ والتقاليد والقيم اث ال ع باملحافظة

  .السواء

يةو  الغي إيديولوجيات من والتحرر الدي اث ال حماية ستار تحت ذلك، ون

ا ف املز ا وفكر الوسيطية ا وثقاف املتخلفة ا يومؤسس العر املجتمع ورث لذي

ال كجزء الدين ومقومات املعاصر سس عن البحث ا تار التقليد كيان من يتجزء

ال ية الدي للنصوص الرجوع يحتاج الذي املعارف إ للوصول م القو املن املوروث

ل للتأو ا وإخضاع سالم املتمثل الدي اث لل سبة بال مقدسة ل،عت والتأو

شروح مصدر بمحكمة العمياء والثقة يمان إ ند س ال ير الت عملية دون الشروح

طأ ا من وعصمتھ   .النصوص

الدي اث ال املفحاجة وإ املالحظة ع القائم العقن واملنطق ستدالل

لھإللوصول  وتأو للنص شمل م والف عمق ل،الفكرة ال  وتأو الالتأو ت

                                                             
 ٔویل ٔول  : مفهوم الت ظور يف مادة  ٔول: اء يف لسان العرب الن م ٓال : ا ٔوال وم ّٔول ٕالیه اليشء: الرجوع، یؤول اليشء  : رجع، و

ٔلت عن اليشء ٔوّ : رجعه، و م وت ٔول ال ّٔو فرسه: ارتددت، و ّٔو وت ّره وقدره، و   :د
م، وٕان وافقت ظاهره، قال هللا تعاىل) ٔ  قة ما یؤل ٕالیه ال ٔویل حق لت َُ : "راد  ِوی ُ  َهْل یَنُظُروَن اال تَ ُ ِوی ِيت تَ َ یَْوَم ی

نَ  یَقُولُ  ِ لَْحقِّ  َُسوهُ  ا ِ اَءْت ُرُسُل َرِبّنَا  َ ُْل قَْد    ).4("ِمن قَ
ٔویل ) ب لیل العلمي حياول قدر إالماكن الفصل بني دالليت الت ٔویل وهو اصطالح كثري من املفرسن، فٕاذا اكن الت راد بلفظ الت

الف ذ يف القرٓن لتطابق  ٔمر  ٔویل ب یعد قطعیا يف التفسري، فٕان ا ٔن الكشف عن احلقائق ظين يف الت ٔساس  ىل  والتفسري 
د لك اللتني، ف طن النص،ب ا ال ما خفي من  ان  هام يف ت ٔویل،ود الشرتا ي تؤدیه لكمة الت مة التفسري تؤدي الغرض نفسه ا

لتوف ٔویل يف املعاين،  ٔلفاظ ؤكرث استعامل الت ٔكرث استعامل التفسري يف ا ٔن  مكن يف  ٔویل  ٔن الفرق بني التفسري والت هتانوي  ق رى ا
طنه، اكد خيرج ). 5(ٔو لرصف النظر عن معناه الظاهر ٕاىل معىن حيمت بني ظاهر النص و ٔویل يف الرافد العريب ال  وٕاذا اكن مفهوم الت

هيا  ٔرش ٕا ٔخرى –عن املعاين اليت  ة  صطال من ب لتوظیف  ٔمر  علق ا سیطة ٕادا م ٔویل –مع فروق  دد مفهوم الت ف یت فك
ر  ارس"يف الوافد؟ وذ د  نوطیقا"تابه ، يف ك "داف ٔویل  "انه " مقدمة يف الهرم ٔن مصطلح الت ىل  نوطیقا (هناك شبه ٕاجامع  ) الهرم

ر دوين  ر لفظ عند  ة فا ذور ٕاغریق ٔصو ٕاىل  ٔصل ٕاغریقي  BERNARD .Dيف الوافد الغريب تعود  نیا"مشتق من  " هرم
HERMRNIA  مني ٔما عند هوز و ٔویل،  ىل الت ي یدّل  ٔمل   HUBERT et TAMINEا ٔویل العالمات، وهو ت فهو فن ت

ن  ماّ جون غرو ند ٔ یة،  ٔشاكل الف ة وا ی ٔساطري والرموز ا ك لك العوامل الرمزیة وخباصة ا  jean grondinفلسفي یعمل  تفك
نوطیقا  نطلق من املعىن السابق ملفهوم الهرم ٔویل–ف ٔخرى ٕاذ یذهب ٕاىل القو  -فن الت نوطیقا لیضیف ٕالیه دالالت  ٔن لفظة الهرم ل ب
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املوضو النقد ضرورة ع يؤكد العظم امنة، ال واملعارف الدفينة ي معا بط ست

العلم النظرة فحضور دية ا جعلتوالدراسة سان و واملجتمع ون لل عامالتية ل

ظل العلمية النظرة ا أحدث ال زمة ف هللا وجود من خالية ة النظر سان

الطرف مع اع اال الديالدي اث ال تقاليد ع   .ملحافظ

مع ش التعا من لنوع تخضع أصبحت املتخلفة املجتمعات أن القول يمكننا نا، ومن

والقيم التقليد عن ليا الالمتنازل موقف تقف الدي ا ترا أمام ديثة ا العلمية ار أف

ية ب-الغي س لألشياء العلمية بالنظرة ليا سلمنا لقىلو ول املصدر لة مش اذأمامنا

ون  ي-ال العر سان نأاملعاصرفاإل ب ه تفك وضرورةعتقاد وجد الدي الرو

سان تفك الغي الدي اث ال فتحكم الواقع، يات حي عن الناتج العل الوجود

التقليد ن ب يضعھ ن ال باألمر س الديل م الف والتجديد سليمو ،الدي ال ن

  .والتجاوز 

ل  امل القرآن من يتجزأ ال جزء و املوروث الدي عتقاد اث،إذن، ال ر جو أي

أسس،الدي بناء ه تفك فيخضع املقدس ر و ا أمام نفسھ سان فيجد

بمن العظم يقر علمية، بمعارف ية الدي املعتقدات لقراءة ة ممن ات ونظر توفيقية

عالعل ديان حوار مبت لتحقق ية الدي رة الظا دراسة النقدي التار

عّد  علمانية، أرضية وع صارمة بطرق ية الدي رة الظا بدراسة النقدي املعتقداملن

غ ال ذاتية مسألة لألخر،الدي سبة بال مقدسة مسألة ف ا ل وتأو النصوص أما

والعلمي باملوضوعية ع للمنو واملغيبة العاطفة من عة النا الشروح قوالب دون ة

العقال   .عل

تبدو  الوذا، تكبل اث ال مع املعر القطع العظم ا يرا ال الضرورة

عطيال و ردا السياسية السلطة ا يم ال م والتحر س التقد ال بأش ا جذر ي العر

الد طاب ا عقالنية محاولة ل أمامل التقليدي للموروث التجاوز وضرورة ذهي

ساؤالت عدة أمام أنفسنا نجد للعظم املعاصرة النقدية ة للقراءات: الرؤ يمكن ل

لإلرث ديان بحوار املس تحت حضاري مشروع تؤسس أن الدي اث لل النقدية

والو الفكري  ية الغي يديولوجية ن ب اث ال انة م وما ؟ وماالثقا ؟ الوا الدي  فكر

                                                                                                                                               
ين ي حيمل معىن الرتمجة والتفسري والتعبريhermineuoمشتقة من الفعل الیو ٔسطورة ) 6(، ا وهذا الرٔي قریب مما ذهبت ٕالیه ا

دثة عن هرمس  نیة املت   .hermeneusالیو
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انطالقا ية الدي النصوص ل تأو يمكن وكيف نقديا اث ال لقراءة مة القو املنا

عند الدي اث لل النقدية القراءة مصوغات خالل من ؟ والفكري الثقا املوروث من

املوروث من انطالقا الدي الفكر للنقد ة النظر طر و   .العظم

امل .1 النقدي الدياملوقف اث ال من        :عاصر

مة ز العظم1967عد جالل صادق كتاب ر ي"ظ الذا العرب" النقد ز ن ليب

من العرب خروج وصفة جديدة بأسئلة تق طبيعية رة ظا إ مة ز ال وتحول

خ عالقات،التار رأيھ أعطى ن ح مة ز ال ألسباب النقدية العظم جالل صادق ة فرؤ

ي الروا باملتخيل الدي العقل"املعتقد بنقطة املتوازنة العادات بداد اس واجھ و

ساؤالتھ1"املتجددة ع بناءا النقدية تھ لرؤ داية و العظم جالل صادق سؤال ان ،

الت ي يأ أين من سنة ن ع أر التخلف؟و خلف؟ملدة عن الناتجة الفاعلة ثار   . 2ما

كتابھ مقدمة ري و ا ساؤل العلمانية"وال سانية عة وال من"سالم فانطلق

املوروث أو اث ال عد الذي خ التار خ، التار ع اعتمادا املبادئ حول اص ا اث ال

م انطالقا ي العلما للعقل سا تأس انت الھ أش ل الوصولب تحقيق أجل من خ التار ن

ة،(للقيم ر التعب الديمقراطية، ا ة ات،،حر ر ية، ا الدولة الدي عن الدين فصل

ة. 3)ا.... ف وطبيعيا معقوال سان لإل يبدوا قد ملا دوما يتقيد ال خ التار أن غ

معينة ما4"زمنية املوقف من الصد ع العظم جالل صادق فينوه ي، دا ا عد

سواء حقوق" الغرب ام واح الدي سامح وال ، التعب ة حر قيم بأن قائل املوقف ذا

الغرب قيم أعمق ل ش القيم"  5سان ذه عن مق املعاصر سالمي والعالم

أو الدي سواء واملتوارث اث ال بھ يقصد نا و اصة ا بقيمھ العميق علقھ بفعل

الذي القيمالفكري تجاوز فوجوب والعلمانية، التعب ة ر ا ر و نقيض ون ي

املوروث والعرف اث ال قدسية من للتحرر اصة   ...ا

ال املوروث يتوافق ل ديثف ا ي العلما النموذج مع ادي ع قال ال فاإلجابة ؟

خ التار ع قائمة ون ت أن يجب ا أ و العظم ي العر الفكر اث العقل ،سالميوال

                                                             
رش  1 دوان ل ايت بعد الهزمية، دار ممدوح  الل العظم، النقد ا   .11، ص 2007دمشق،   التوزیع، صادق 
الل العظم، املصدر نفسه، ص 2   .14صادق 
رمجة 3 سانیة العلامنیة،  ة إال الل العظم، إالسالم والزن رش  : صادق  عي، دار املدى ل ج فاحل عبد اجلبار، سلس الفكر 

  .05، ص2007، 1دمشق، ط
ايت املصدر السابق، ص 4 الل العظم، النقد ا   .35صادق 
سانیة العلامنیة، املصدر نفسه، ص 5 ة إال الل العظم، إالسالم والزن   .08صادق 
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سط بأ خذ إ شديدا ميال يميل الزال موروث عد الذي ي العر يال ا أو ي العر

سذاجة ا وأك اث ال خية التار حداث ملجرى ات العقل1التفس يألف فلم ،

الغائية التحليالت ع عتمد ال جديدة علمية بأساليب حداث تفس عد ي العر

حدا اقتصاديةوإرجاع اعتبارات ع عتمد وإنما صية وقوى خفية إرادات إ ث

مثال   .2موضوعية

يبدو  تقدم امليثولومما التفك تأث عن ناتج التفس ع الشا النمط أن لنا،

ائنات ال رغبة وإ ية ل رادة إ ا برد حداث علل الذي املتوارث التقليدي الدي

معدا،املرئيةالغ وتخطيطا حداث لس مسبقا ا إدار ا تدب خ التار مجرى أن ى ف

اجتم عالم درسھ كما يري الت املنطق إ يحتكمون فالعرب واقعة، ل الدكتورل اع

عليھ أطلق عمار ة"سماحامد لو الف صية ال" ال فالصدمة ز بال يتم الذي

مازا الذين الشعب أبناء ا منتالحق م إل انحدرت يات غي و عتيقة بتقاليد ون يتمس لوا

من ذلك آخر إ الشع اث ال ع فاظ وا التقاليد حماية اسم و يق ال املا

نحطاط و التخلف نزعات الوسطية التقدمية نظمة ادن ن ح ع والذرا عذار

والغي الية ت و والقبيلة والتخلف ل ل وقابل ضاري القول 3"يةا الفكر،يمكننا إن

إال ن العشر القرن من يحصد لم ي والضعفالعر واملآ والنكسات   .النكبات

الفكريعندئذ، رث ونقد ية العر الرجعية بيد ا نظر سالحا الدي الفكر عت

ية املن ات التغي حدوث مع العليا أصعدتھ مراجعة ومحاولة ي العر جتما و

جتما كيب لل التحتية الب غ ل ف نة الرا يديولوجية حسب ة والتطور

ن((عنع  القدم من بدال أسلوب ،))الرأس و ف والثقافية السياسية اجة ا عن

نظرتھ و ي العر سان لدى الدي والفكر والقيم والتقليد اث لل ومحافظ سط

والعاملية بحيث" الذاتية وأخالقھ، ودينھ وفنھ وقيمھ الشعب تقاليد حماية ستار تحت

الغ لإليديولوجية صيانة إ التحرر ركة الثقا د ا املتخلفةتحول ا بمؤسسا ية ي

وحقائقھ الواقع يف تز ع القائم ا وفكر الوسطى العصور من عة النا ا   .4وثقاف

                                                             
ايت، املصدرالسابق، ص  1 الل العظم، النقد ا   .42صادق 
  .43املصدر نفسه، ص  2
  .89املصدر نفسه، ص  3
یين، دار الطلیعة، ط  4 الل العظم، النقد الفكر ا   .10، ص 2003، بريوت، 9صادق 
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القرن من خ ع الر عرف ا19لقد اللي لإلصالح عظيمة ر(حركة ل) ا والتأو

يالدي العر والفكر ياة ل اسم1"املتحرر سيون الفر الباحثون ا عل ماأطلق و ،

سالمية، داثة ا الية، اللي ة التجر ، الدي صالح نبعاث، ضة، ال اليقظة،

ديث ا ي العر للفكر ا اللي امل،العصر الدي اث سالمفال النص( تمثل

ي ال) القرآ الوراثية املسلمة الفة ا املتمثل التار التوافق عن التحدث يحيلنا

إلغا ح وبقيت العاملية رب ا عيد رسميا بالعقائد"ا ن املتمسك ن فاملسلم

نو   dogmatistالثابتة رفي نlitéralisteا ر ن puristsوالط والنصوصي

scripturalists ن محق ية انوا العر الفتوحات أو زمن فاملسلم2"بإطالق ون ،

وموجباتھ خ بالتار فون ع ن،الذين لنا علم كما وسادوا فازوا الذين ل،م ف

أن العظم جالل صادق يجيب ؟ ا ونا وم العلمانية سانية عة ال مع سالم يتوافق

نظرنا إذا سقان م ما وإ امد ا املعتقد ة وج من ما إل نظرنا إذا متنافران ن ثن

خية التار ة الوج من ما   .إل

ض العظم يرى التارنا سالم التصا سانية" رورة باإل التار والقبول

ي الدوغما سالم ملوقف خالفا ع3"العلمانية الطا خد ضرورة ع العظم ؤكد و ،

نصوص ل تأو شأن لھ وتأو مھ وف قراءتھ ب ت إذ د ا مآخذ القرآن من التار

القديمة ر ( الثقافات الفكر نجده ما ذا القرآنو نقرأ كيف بحثھ بداية ي و

ي القرآ طاب ا لتحليل والسميائيات اللسانيات منا تطبيق مبادئ)محاوال ل وتأو ،

م نحو ع ي الغر والقوة ex professoالفكر الفلسفة العظم جالل صادق استخدم

كـ ات بمصط سالمي اث ال نصوص الثقافية(دراسة الفة الديا4)ا اث ل

اج ال والتقدمي امل التفكيك ق طر عن اث ال ل تأو ون أر عند نجده كما

و و نقدي فكر ل عن بمنأى الزمن قبل من املقدسة التقليدية واملعرفة م الف لألطر

الدي اث ال ع يطبق سوف العل النقد ان ا5"يرى أور علماء يھ ش دا

بال ا للمسيحيةومفكرو   .سبة

                                                             
الل  1 سانیة، املصدر السابق، ص صادق  ة إال   .10العظم، إالسالم والزن
  .12املصدر نفسه، ص  2
سانیة املصدر السابق، ص  3  ة إال الل العظم، إالسالم والزن   .22صادق 
  .37املصدر نفسه، ص  4
یين  5 ٔرون، نقد العقل ا رمجة)یف نفهم إالسالم الیوم(محمد    .29ت، دط، د س، ص هامش صاحل، دار الطلیعة، بريو: ، 
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بالعقل املرتبط املوروث سالمي املعر طار أن تقدم، مما تج ست إذن

ع التعرف إ يطمح الذي ديد ا العقل ون أر بھ قصد و املستقب أو ستطال

فيھ التفك منع فيھ(ما يبقى)  الالمفكر ي ل ستكشاف و ستطالع دائرة عن عد وأ

أ امشروعية تأث الدي املخيال مؤثرة اكمية ا أنواع والقداسة السلطة نواع

يا تأل سا تقد صادق1"ميثولوجيا ة معا نجد ي و ر فيھ الالمفكر من إنطالقا ،

ية الدي لألسطورة العظم س((جالل إبل تناول)) سقوط ي القرآ النص إ نادا اس

معصي إن يفيد القصة ذه ل القديم ل سالتأو إبل هة تك عن ل ،ناتجة التأو ون و

ا تح تنطوي الذي نطولوجية والوجودية ستمولوجية املعرفية للمنا خاضع

خرى ديان تراث منظور من لبالده"سطورة الدي اث ال يجد فالعظم

لية ال عن ع ا  universalitéموتيفات ووحدة الواقع بوحدة ف ع لشرطال

شري  اثو ال لل نادا اس النجاح لھ يكتب لن العوملة مشروع أن ون" 2قر أر قال " كما

مرة ألول والتبدل والتحلل التغي إ سالمي اث ال ذا ل الصلبة النواة تضطر سوف

من ا تحيط ال داثة وا العلمنة قوى تتحا ان اليوم عد ستطيع ولن خ التار

جانب يتغ،3"ل ر الد أبد إ صامد أنھ التقليديون اعتقد الذي الدي اث فال

إليجاد خطر و املوجعة ا ا وضر داثة ا قوى تأث مع تجدد و محالة ال ون أر حسب

أصبحت الدي اث لل النقدية فالدراسة العاملية ا قيم مع والتصا ش للتعا صيغة

ة ّ م ضرورة الع"اليوم اث ال إن نقديةلو وإلضاءة شامل مل عرض سالمي ي ر

ماحصل حصل ملا شاملة خية   .4"تار

اث ال يصب لم ا أور من املنقولة يات املن تطبيق أن لنا يت نا ومن

سالمي الدي اث ال م ف كيفية ع حاسم تأث إ يؤد ولم ون5العمق أر ذكر _  كما

لتحليل_   مايدعوا للتفكذا العق قل ا تطبيق عن الناتج يديولو طاب ا

الدي اث ال دراسة خضم   .الغي

  

  

                                                             
  .07املرجع السابق، ص  1
سانیة، املصدر نفسه، ص  2 ة إال الل العظم، إالسالم والزن   .83صادق 
یين، املرجع السابق، ص  3 ٔرون،نقد الفكر ا   .188محمد 
  .170املرجع نفسه، ص   4
  .169املرجع نفسه، ص  5
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الوا .2 الدي والفكر ية الغي يديولوجية ن ب اث   :ال

يقول م العظم جالل لصادق كتاب ي: "قدمة العر املجتمع جوانب جميع نقد إن

علميا نقدا وتقاليده ن أساالرا واجب نفاذا عميقا تحليال ا وتحليل صارما علمانيا

الطليعة  ات حر واجبات يمن العر الوطن ة الثور اكية إ1"ش يحتكم فالنقد ،

رث  إ النظر التقليديةيديولوجية طر خالل من عجتما الدي فالفكر ،

ال من املسميات تختلف بمعناه الو أو مستوى ية الغي يديولوجية إ ية الدي نية ذ

السلفية الروحية   .ا...العقلية

والدفاع التنظ من تنفك ال ا عل يصط كما ية الدي أو ية الغي فاإليديولوجية

حالة من ية الدي يديولوجية نقل يجب كما العقالنية إطار دون ا محتوا ع ير والت

واعي حالة إ إضمنية يؤسس العظم نا و منطقية ية،ة الغي يديولوجية " عقالنية

مضمون فمن شرح واملتعمد الوا الدي الفكري لإلنتاج سية الرئ الوظائف

عرضا عرضھ ا محتوا ير وت ا ع والدفاع ا ل والتنظ الضمنية ية الغي يديولوجية

والعقالني والتناسق نتظام ر مظ عليھ يديولوجية،2"ةيبدوا نقل وظيفتھ أن أي

شبھ ت حالة إ ة الالشعور ة العفو الضمنية ا حال من ان م بقدر ية الدي ية الغي

يح ال املنطقيبالعرض والو الفكري   .والتنظيم

العام الفكر مجال بالنقد ا تأث ا وخطور ا مي أ دليل ية الدي نية الذ عت

والتندي ا اونقد ل لول" د وا ساط و يات بالغي يمان و الية ت ية الغي نية الذ

ي العقال التأو واملن العل باألسلوب خذ ضرورة ماجعل ذا و ية ائ ال

امللموس الدي الفكر بالنقد العظم ماخصھ دا و العقالنية اليات ش ة معا

ة الفكر القضايا ة معا يواملعروف العر   .العالم

وأصبح تقدمي وآخر خفي ما أحد والعفوي الوا ن مستو ية الغي لإليديولوجية كما

مة ز مند والفشل ز ال لتغطية عامل الدي انب وسيلة1967ا أصبح فالدين

الشعوب سي فعالة ق"ديماغوجية طر عن النظري السالح دور الدي الفكر يلعب

الوا يف السياتز والنظام الدين ن ب العالقة حقيقة يف تز قائقھ الو ر وتزو قع

نوعھ ان ما اكية( م ية- ش ة-املؤمنة-سالمية-العلمية-العر ييف،3) الثور فال

                                                             
یين، املصدر السابق 1 الل العظم، النقد الفكر ا   .05، ص صادق 

.06املصدر نفسه، ص   2 
یين، املصدر نفسه، ص  الل العظم، النقد الفكر ا . 08صادق  3 
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ييف ال ون في الدولة ن ب العالقات حسب ة ثور يفات تص و قيقة ا مستوى ع

جتما الصراع من نوع قيقة مسيطرةل طبقية قوى ن ب معطلة رجعية وقوى

مستقلة وقة م متمردة   .وقوى

بدراستھ العظم خصھ الذي الدي الفكر أن القول، أمكن الصعيد" كذا من س ل

والتصورات ار ف من وانب ا محددة غ شاملة المية لكتلة الوا العلوي

ع نطلق ال والعادات والغايات يةواملعتقدات الدي نية الذ ا م عديدة أسماء ا ل

السلفية العقلية أو ية الغي يديولوجية ية1"و الغي ية و يدو ملضمون شرح ف

الفكر الن املنطقي والو ح الصر العرض حالة إ الضمنية ا حال من ا ونقل والتنظ

املستم النقد يمارس التحلي العل صعيد ع لإليالدي يةر الغي ضافديولوجية و ،

معينة مصا لدعم وإنما العم للنقد ال ن مع ب ملذ تنصر الدعائية الغوغائية إ

الوا الدي والفكر ية الغي فاإليديولوجية العقيدية، امليثولوجية بدحض أدى ما ذا و

العر للروح حصيلة وتقاليد وعادات قيم من ا حول مايلتف مع تفرزه يةالذي

متحولة اقتصادية أوضاع عن ا عب أبدا ست ول العصور ع الثابتة الصة ا صيلة

للتحول خاضعة طبقية يات ب أو أخرى تارة وزائلة تارة صاعدة اجتماعية قوى أو

س بات ب إال تتمتع وال املستمر   .2"التار

الدي ذلك و العظم عنھ تحدث الذي سالم أو سانفالدين ورثھ الذي ن

رة ظا فض ف كيانھ من يتجزأ ال كجزء ورواياتھ ه وأساط وقصصھ بمعتقداتھ ي العر

مثقفيھ لسان ع رث ذا ا عل يقوم ال سس محص و سيط ال الساذج سليم ال

  .وعلمائھ

القديم الدي املوقف بذلك، ون العظمي والتفاؤلو حسب نة بالطمأن املمت

تام يار ا إ قھ ل" طر تحو و شامل وثقا عل انقالب و مة م ضة طور نمر ألننا

ن القرن صدرا ن كتاب بأخطر دود ا عد أ إ تأثرنا ألننا جدري ي ا واش صنا

ين املال((خ نواع(( و))رأس نحو)) أصل ي يجا املوقف لنا سبة بال و ولقد

ومشكالت ونخرتالدين لة مزقتھ الذي قطا التقليدي املجتمع أشالء مع ھ

ديثة ا جتماعية و قتصادية التنظيمات   .3"عظامھ

                                                             
یين  1 عتقاد ا اب، حریة  ة من الك هنضة ٕاىل الیوم( مجمو د عرص ا الت إالميان وإالحلاد م ، تقدمي محمد اكمل اخلطیب، دار )مسا

،ط رش والتوزیع سور    .347، ص1،2005برتا ل
یين، املصدر السابق، ص  الل العظم، النقد الفكر ا .11صادق  2 
.15املصدر نفسه، ص  3 
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ن ب اع ال لة مش و عامة ثقافية ة فكر ما أول لتان مش م تت السياق، ذا ومن

ثقافت تأثرت من ل ا عان خاصة لة مش والثانية سالم اي والدين االعلم جذر تأثرا ھ

أساسيا سؤ العظم فيضمن ومحيطھ مجتمعھ تك بدأت ال العلمية بالثقافة

ي أبا ا تقبل ال ية الدي املعتقدات وإخالص ة نزا ل ب أتقبل أن باستطاع ل

؟ ة الفكر مانة مبدأ أخون أن دون   وأجدادي

نصل، جيمسنا مقال من العظم وجده ما خلف امن ال عتقاد(( للسؤال )) إرادة

الثقافة أجواء شأ الذي سان حق عن فيھ يدافع أن حاول ساؤالتھ، وخلف

الدي عتقاد ديثة ا الف1"العلمية وا ري ظا نزاع والعلم الدين ن ب اع فال ،

ي الدي والعقائد العلمية املعرفة ن أنب يمكن ال سالم فروح سط خالف س ل ة

لدى والنف الفكري ن و الت ذا ؤثر و العلمية املعرفة ومع العلم مع نزاع تدخل

ونصا وروحا وقالبا قلبا العلمية املعرفة مع بتعارض ية العر   .الذات

ع" : يقول  منھ يتجزأ ال جزء ل ش ومعتقدات آراء يحوي سالمي شوءالدين ن

وأصلھ سان خ تار عن وطبيعتھ تھ وتركي ون الرجوع2"حياتھو ال و م القو فاملن ،

الثقة أو يمان إ يحتاج العملية ير وت لة م أو مقدسة عت معينة نصوص إ

طأ ا عن وعصمتھ النصوص ده مصدر بحكمة الدين.العمياء السائد املن ألن

ا و ف إتبا ةمن ل الوحيد ير الت وألن ستدالل و املالحظة ع قائم العل ملن

للواقع ا ومطابق ا عض مع ا ساق إ مدى و مة،النتائج امل ة ر و ا مور فمن

خرة و الدنيا ه مص تخص سان باإل املتعلقة ية املص قائق ا أن سالمي الدين

الق ول ب واحدة مرة كشفت إوقد ن املؤمن أنظار ت توج دا ل سالمي خ التار رآن

والرسول هللا قبل من املعرفية قيقة ا تحمل ا أ عتقدون ال قبة ا نحو لف ا

  .واملالئكة

ة"    ر جو حقائق شاف اك ست ل والعالم والفيلسوف كيم وا املؤمن وظيفة إن

من معروفة تكن لم امة معارف ساب واك نظرةجديدة إ للوصول العمل وإنما قبل

ا ل وتأو النصوص ذه أجزاء ن ب ط للر والعمل لة امل للنصوص أشمل م وف أعمق

                                                             
یين، الل العظم، النقد الفكر ا .13املصدر نفسه، ص صادق  1  

  .16،17املصدر نفسه، ص ص  2
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زل مند ا ف امنة ال تخضع1"واملعارف ال ال النصوص بوجود ف ع ال فالعلم ،

دية ا والدراسة العق ل والتأو املوضو   .للنقد

سال  أصبح الواقع الوطنففي املتخلفة الرجعية للقوى الرسمية يديولوجية م

كم ا امللكية نظمة ير لت الرئ مصدر خيا تار ان كما العظم حسب ي العر

عض العظم وطرح رض، من س ول السماء من ع نا امللوك ق ا بأن أف ألنھ

عل ثقافة املثقف بموقف املتعلق سؤال من روج ل لول وموقفا الدين من مية

امل ن ب التوفيق بمحاولة ول فخص العلم من ية دي ثقافة يةاملثقف الدي عتقدات

راء و يتضمناملوروثة أنھ حسبھ دا و سان ا إل توصل ال العلمية واملعارف

ومعتقداتھ أسسھ ع فاظ ا شرط العلم لصا الدين ا يقوم التنازالت عض

وعد ة ر و يحاولا ال املوضوعات ھ شو و ر تحو عد إال دا يتم وال ا املساس م

ا ف    2.التوفيق

ي الثا ل ا :وا عل تنطوي ال راء و ار ف وجميع العلمية ة للنظر التام الرفض

تاما غالقا ا ية الدي النظرة داخل غالق   .و

وال للدين الزم البعد ن ب التمي الثالث وردأما ما ل بأن والقول الرو أو ز بعد

الزم البعد تحت ينطوي خ والتار الطبيعة عن   .الدين

العاطفية طبيعتھ بھ تو ما إ ية الدي قضاياه ند س بان سان حق ع والرا

املوضوع   3حول

الدي الفكر نقد كتاب وامش جاء يكما ن ياس أل ن حس محمد ذكرلشيخ

را" م ل ش ان يمكن ال العاطفية طبيعتنا مع راء ام ا إن قولھ العظم د نؤ

راء بتلك العتقادنا معقول4"معقوال ر م و والتفك العقل مع راء ام فاال ،

عت و ف للعقيدة وأساس لرأي دعامة ل ش ا أل لول ا ورفض الصادق لالعتقاد

صي الدي والعاطفةالفكر وى ال ع القائم عتقاد ع ا حر شن   .ل

  

  

  

                                                             
یين، تقدمي  عتقاد ا ا، حریة  ة من الك .385محمد اكمل اخلطیب، املرجع السابق، ص: مجمو 1  
ة نفسهااملرج  .ع السابق،الصف 2  
یين، تقدمي  عتقاد ا اب، حریة  ة من الك .386محمد اكمل اخلطیب، املرجع نفسه، ص  : مجمو 3 
.387، 386ملرجع نفسه، ص ص ا  4  
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املوروث .3 الدي للنص النقدي ل   :التأو

مطلقة بخصائص ية العر مة ية ما ع ل الش ذا عرجنا كنا وإذا

والروحانية يلية ةالتأ ضار وا سانية و ي،1"واملثالية ا ال الفكر إن نا ومن

وس املع شرا س التفك للنموذج يقا امليتاف ومنطق بامليثولوجيا محسوم العقائدي

اث لل املحافظ املتجدد السلفي الدي النموذج بھ قصد و العظم عنھ تحدث الذي

روحي ع يحافظ سالمي فالدين يقا امليتاف إنتاج محافظ تيار و و ضدالدي تھ

ل ش و ي العر الشرق ع دخيلة أصبحت ة ضار ا ات تجا ل ف املادية، امليول

والتار والدي الثقا املوروث مع جادة   .قطيعة

سالمية"          السياسية للمنظومة البديل تقديم استطاعت الرأسمالية الية اللي فال

ت استطاعت ية الشعو املاركسية وال أإلسالمالتقليدية أرض ع ا أقدام يت ما2ث ر ،

تجد ال ن ح بة غر كقوالب املاركسية العرب ع بطت ارثة أك انت

ي العر العالم ا ل انا م املن"املاركسية سق ال النظام يأخذك ي الغر الفكر أمام

ة او ال حضرة أنك العكس ع شعر الشر الفكر السد_وأمام الق_يمحضرة ا

بالرعب مأخوذ كأنك إزاءه شعر لذلك سديم نفسھ و   .3"املشر

م ول ة او ال ولنا ي ار الدي الوضوح م ول السديم لنا العظم يقول ذا ع عقيبا و

قسمة ا إ العلم ا ون الر نة طمأن م ول يقي امليتاف الرعب ولنا التار التطور

سية أدون شراقية إ(إس سسبة   ).أدون

قصد النقدي ل للتأو الدي النص إخضاع العظمضرورة ا أكد كما مھ وف قراءتھ

اثو  ال فنقد اية ال ما إال ي ألقرا النص وتفكيك سالمي اث ال ل تأو ون أر

عنھ تراجع قد الذي التار وإنذاره خ تحذيره أطلق ون فأر ا جذر نقدا سالمي

واس العظم،الكتاب جالل صادق أمثال من الدولة عن الدين بفصل ونادوا " بعدوه

ت تحص لقد ي العر العالم العلمنة مسألة طرح ضد عمل بعاد س آلية أن ت يث

املسائل ذه مثل عدوى من الية ا وتية الال   . 4     3"نظمة

                                                             
رش والتوزیع، ط  ل الل العظم، ذهنیة التحرمي، دار املدى  ، 1صادق  .42، ص1997، سور 1  
.46املصدر نفسه، ص   2  
.57نفسه،صاملصدر   3  
ٔنوار يف الغرب  3 ٔمام الرتاث عرص ا ساليم  ٔرون(رون هالبري،العقل  ة عند محمد  رمجة جامل حشید،ط)اجلهود الفلسف  ،1 ، ، سور

رش والتوزیع ٔهايل ل   .    60، ص2001دارا
ٔنوار يف الغرب  رون هالبري، 4 ٔمام الرتاث عرص ا ساليم  ٔرون(العقل  ة عند محمد  رمجة)اجلهود الفلسف   .172جامل حشید، ص: ، 
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القول،،نا يقتيمكننا ان باألخص والقرآن الدي اث ال النص ل تأو أن

يديولوجية ات التأث وخارج التار السياق ضمن وسيلة ان ف البداية اد ج

ون أر عا"يقول حثا و نيا ذ نا تمر اليوم ون ي أن يمكن وال قط يكن لم اد ج إن

م عن عيدة و مجردة ية ومن وتية ال املجتمعمسائل وضرورات الدولة       4"قتضيات

مع تتما ال القرآنية النصوص ن ب مقابلة إلجراء ة ذر ا ساؤالت ال نجد لذلك تبعا

علمية مجاالت إ لالنتقال دعوا و ي الكالسي اد ل(ج تأو ديثة ا العلمية ة مقار

للمعرفة ديثة ا املقتضيات إدخال ضرورة أو القرانالعلميةالنصوص ل لتأو ديثة ا

ةو  الفكر ع املشار اتھ فمثل سالمي العالم ن املؤمن ضمائر نظر تجديف

القروسطي ي الدوغما العقل طرف من مقبولة وغ مرتبط،مدحضة بقي سالم

التقليدي الدي اث ال عن الناتجة ادية ج يديولوجية                                  ...                 بامليثولوجيا

أولئك"    عليھ شدد اد الي والفق خال و ي و الال التفك الك التقص إن

عن الثقة من بكث يتحدثون سالم((الذين سالمية((و)) يقظة العودة(( و))الثورة

الدين سالمية(( و)) إ ال،1ا)) ....صولية تاملعرفة سب ال القروسطية اثية

ون أر عنھ ع كما تھ وأد ي طا ا ا" الغموض غي أقامت قد سان علوم إن

بالشعور سالمي الفكر باشر اد ال و الغرب العل الفكر ممارسة ظروف ا جذر

أم ا أور ديث ا الفكر بخلف عشر السادس القرن مند بدأت ال زات ال اعواقب

سطوري ا ف يتداخل قروسطية معرفة إ ند س كب حد إ زال فما سالمي الفكر

ي ا ال   .2"والتار

وتأو،باعتبار  للفكر ي تفكي من من ا ل البد األصولية املعاصرة يديولوجيات أن

قصد سالمي اث ال نصوص لدراسة جديد ل بتأو القيام العظم اح اق بياننا

ا م م الف مقاصد واستخراج ا   . شروح

ون أر السياق نفس قول غلبھ"و الذي واملعر امل املوقف بالضبط و ذا

أن عد وذلك النص لتكرار حدا نضع أننا أي ي الكالسي سالمي الفكر نا دراس

وظيف وقدرنا الداخلية آليتھ ووصفنا بدقة تخومھ رسمنا قد ون عت عرفنا و تھ

                                                             
 

  
  .27،ص املرجع نفسه 1
  48املرجع نفسه، ص  2
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للتكيف،1"روابطھ حامل سالم املتمثل الدي اث ال عد التار سق ال حسب

العظم جالل صادق إليھ أشار وما عمقھ م ف دف ل التأو وإعادة ل للتأو   .وقابل

لذلك تراث ،تبعا يقبل عندما ممكنة خية التار ا وإسقاطا النصوص قراءة تصبح

اللوغو  ة رسطيةمركز و فالطونية ا ترسم الفلسفية فاملعرفة تحفظ دون س

العق النقد ون ي كذا و ل للتأو ا ممارس وشروط ية الدي العلوم وضع تحدد ال

نا ومن م بالف ر التقر قصد ن مع ي إيما قانون خدمة توظيفھ تم و م وجود

املمارسة عتباطية ي املتأ ديان سالمع عن ةختلفة مركز تراث ل ش لقد ،

اعتقلتھ الدين ألن املاركسية ورفض التكرار إ أدت قروسطية نية ذ اللوغوس

  .يديولوجية

الدي املوروث يعاب واس م وف دراسة يلزمھ الدي التحديث أن يذكر ا، وأخ

والتحرر  العق باملوروث تمام و وآفاقھ مدراتھ عاطيواستكشاف السذاجة من

م الف قصد ي تفكي تأو بمن املقدس عن دافع و اث ال تحليل،مع كأداة ل فالتأو

سالمي ل فالتأو العظم، يقدمھ كما ه وتفس الدي ي ا ال النص لقراءة يم للمفا

عن" و ات الش إلزالة يل وس الدي عتقاد بأصول ي يما ن اليق لدعم ق ذاطر

من الدي النص غ لتفر وال يمان ذا لنقص يال س س ول رسوخا يزداد ي ن اليق

ية الغر مينوطيقا ال حالھ و كما عمارة 2"الدين محمد   .حسب

إنما        أسفاره بأن فيھ أحكمت الذي د ا إ القديم د الع قداسة نص لية فالتأو

جعل متطاولة عصور شري فة،إبداع املز القداسة عليھ وأضافت يفرزه العقل ت

سنة وأ ي بالغر بدءا ضاري ا اث ال النصوص م لف كعلم الدي النص ل فتأو

و الذي الو ل تأو إن وت والال الدين من غھ وتفر السماء عن عزلھ الدي النص

وال سانيات والن العل سق ال وإدخال املقدس النص م ف ق ملعرفةطر لسانيات

الفرق إتفقت ن ال باألمر س ل ل التأو يقبل وماال ل التأو يقبل ما فمعرفة ية، يقي

ر الظا إستحالة وع ان ال قيام ع الدي للنص ل التأو جواز   .سالمية

                                                             
 .56، صاملرجع نفسه 1
یين،  2 بة الرشوق ا(محمد عامرة، قراءة النص ا ٔویل إالساليم،  مك ٔویل الغريب والت   .59، ص2006، 1ولیة طبني الت



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

262 
 

دفاع       موقع ا نفس تجد جماعات قبل من يث ت عملية الواقع عينة اث ال فإن

تقابلفنجد"  حيث الغرب عند ومھ ملف وسة مع صورة تراثنا يرى شراق س

ء لل املرآة مقابلة الغرب عناصر تراثنا   . 1"عناصر

ذا، ون وتحليلت لتعليل ي تفس مبدأ التار ا ر جو سالمي اث ال أصالة

ومعرفية روحية وإضاءة نظرة عطي ما و و التار ع ة العرو باإلسالم س ما ،ل

ح" نفعل كنا كما ن شرق واملس شراق س عن لم نت ان اليوم ممكنا عد لم

أج من وذلك ن العشر القرن من وإداالسبعينات م رفض مل إنتاج عن عراض و م ن

فالنقد ،2"العل دراستھ العق للو يحتاج الدي اث ال أو الدي فالفكر

التار الثقا واملوروث اثية ال ة الفكر لألطر التقليدي أساس ع قائم يديولو

ال  النص عمق م لف العلمية املنا تطبيق ضرورة ستد يالذي   .ا

ية املن عتبارات اث،ذه وال ي ألقرا النص يدرس كمن والتفكيك ل التأو ون ي

ا ل التأو ال ي العقال م الف تحديث قصد عامة بصفة دونسالمي للنص ري لظا

عمقھ، إ إالولوج يحتاج املعاصر الفكر ع الكالسيكية يات لإلل امليثولو فتأث

خ التار لدراسةدراسة النقدية ع املشار وتبقى ة ير ت س ل وتحليلھ تفكيكية دراسة

النصوص ل وتأو ر الظوا وتفكيك خ التار تحليل ن ب الدي اث   ...ال

قراءة غياب سالمي و ي العر العالم ا ش ع ال الفكر أزمة من للتخلص يل س فال

املعاصر، الواقع مقتضيات وفق بنائھ وإعادة اث املعاصرال ي العر العالم شعوب ألن

التقليد س وتقد ية العر ة و وال اث بال املتعلق م الو فتات ع ش يحتاج،ع ذا ل

امليثولوج قيود لفك ة ممن أطرا ي العر الفكريالعقل التحرر نحو والتوجھ يا

القيودو من ة وتحرر ة تطور ار أف إلنتاج املحكمة العقالنية ق طر عن عتقادي

ي الدوغما بدل العل بالعقل ومسيج متعقل م ف نحو مية   .  الو

واملراجع املصادر   :قائمة

الل العظم .1 ايت بعد الهزمية، صادق  رش، النقد ا دوان ل   . 2007، دمشق، 2007التوزیع، طو  دار ممدوح 
سانیة العلامنیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .2 ة إال عيرمجة ، إالسالم والزن ج رش، فاحل عبد اجلبار،سلس الفكر  ل ، 1ط، دار املدى 

2007.  
یين، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .3   .2003،  بريوت، 9ط، دار الطلیعة، النقد الفكر ا
رش، ذهنیة التحرمي، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .4   1997، ،سور1التوزیع، طو  دار املدى ل

                                                             
رش،  ط  ل .148، ص1987، بريوت، 1عزز عظمة، الرتاث بني السلطان والتارخي، دار قرطبة  1  
رمجة  یين،  ٔرون، من التفسري املوروث القران ٕاىل حتلیل اخلطاب ا .09، بريوت، ص2001هامش صاحل، دار الطلیعة، : محمد  2  



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

263 
 

یين .5   2001، ،بريوت1دار الطلیعة،ط، رمجة هامش صاحل، محمد ارون،من التفسري املوروث القران اىل حتلیل اخلطاب ا
یين ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .6 رمجة هامش صاحل)یف نفهم إالسالم الیوم(نقدر العقل ا   دط، بريوت، دار الطلیعة، ،
یين ، محمد عامرة .7 ساليم (، قراءة النص ا ٔویل  ٔویل الغريب والت ولیة،ط، بني الت بة الرشوق ا   .2006، 1مك
رش،، الرتاث بني السلطان والتارخي ،عزز عظمة .8 ل   .1987، بريوت ، 1ط دار قرطبة 
نوار يف الغرب  .9 راث عرص  ٔمام  ساليم  ة ع ( رون هالبري، العقل  رمجة جامل حشید)ند محمد اروناجلهود الفلسف ار د ،، 

رش   .2001، ،سور1التوزیع، ط و  هايل ل
اب .10 ة من الك یين  ،مجمو عتقاد ا هنضة ٕاىل الیوم( حریة  د عرص ا الت إالميان وإالحلاد م  ،محمد اكمل اخلطیب :تقدمي ،)مسا

رش والتوزیع     .2005 ، سور ،1ط ، دار برتا ل
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د ا ان  ا    2 و

س  ر و: و ا   ي 

 ِ ّ نّ   :ل ً و

ر ا ت: ت  ا رات وا   ا

ل17 – 16   2018أفر
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

ةع   ف خالل الفلسفة مادة رفت

أساسّية عديالت و مراجعات ،صالح

ت ا،مسَّ م عّدة، املقّرراتجوانب

آلياتاملعرفية طبيعة،التفك،

ا، تحقيق املنتظر  الكفاءات

سو  التدر العموم،.يداغوجيات

نفقد عليميةرا إصالح مشروع

اجعالفلسفة وامل نامج نال و والت

جودة لتحقيق سواء حّدِ ع

ن و االت أساس ون   ...املتعلمي

امللتقىنَّإ ... الية عرضفقطدف الإش لفئة إ صية ال التجارب نساتذةعض إدارة النا

ماالدرس بقدر س، التدر رات إداخل ومناقشةدف الفلسفة،عض نقل س تدر العلمية املنا

عن
ً
ادة فرصةز م ل أتاح ا ممَّ الثانوي الطور الفلسفة س تدر ُوفقت ال الدول مختلف تجارب

الصغرى، الفئات لدى الفلسفي التفك آليات ّول؛توسيع الطور بالذكر إكماونخّص
ً
أيضا دف

و  بية ال علوم امات إس من أك الوقتعلماءستفادة ذات ن سائل م التعلم، عملية البيداغوجية

أنعن يمكن الذي العلميةتلعبھالدور املنا أداء تلك ن الفلسفيستاذتحس  ...الدرس

  :املحاور 

الفلسفة؛ .1 عليمية البيداغوجية ات  املقار

الفلسفياملمكنةحاتق امل .2 الدرس د وتجو ر  ؛لتطو

ل .3 تطبيقّية نماذج اتقديم الفلسفينجاح  .لدرس
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ر ا   ا ا  ا

  نقاز محمد رضا
  2مد بن أمحد وهران حم جامعة

*********************  
رسال خ القبول                                   11/04/2018: تار خ شر                                    16/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

ن التأثر معالم برازإ إ الدراسة ذه دف شتاين ب   نوالوضعيّ  فتج
ً
م من اانطالق  بمبادئ إيما

كة   مش
َّ
لفية لتش  دور  الرسالة أدت وقد .املنطقية للوضعية والقاعدية الفلسفية ا

ً
  ا

ً
 فتحت إذ ،فعاال

ديدة للوضعية  آفاق ا
ً
دت مختلفة ا ا وم ق ل وض الطر ة، املنطقية الدراسات مجال  ل  واللغو

ا إ باإلضافة يقا محار ض للميتاف عو ة بلغة العادية اللغة و ق عن رمز إلضفاء  قالتحق مبدأ طر

الفلسفة ع الصرامة                                                                                 .سمة

املفتاحية لمات يقا ؛التحقق مبدأ ؛الرسالة ؛املنطقية الوضعية ؛التحليل :ال ةال اللغة ؛امليتاف   رمز
Abstract:  

This study aims to highlight the signs of influence between Wittgenstein and the 

positivists based on their belief in joint works that formed the background philosophical and 

fundamental of the logical posivitism. The tractatus played an important role which allow a 

new horizons of Neo-positivism logical. Furthermore, tractatus preapres the routing to be 

ingrated in the field of logical and linguistic studies as well as its fight against metaphysics 

through the principle of verification and compensation of the ordinary language by symbolic 

language to give the rigor of philosophy. 

Kewords:  Analysis, logical positivism, Tractatus, Principle of verification, Metaphysic, 

Symbolic language.  

  :مقدمة

شتاين فتج فعل ما نحو ع ة لغو مشكالت ا أ ع الفلسفية املشكالت ة معا إن

عّد  تصور الرسالة، ذاتھ  حد
ً
 جديدا

ً
عًد  ا أعطى إذ  للفلسفة،

ً
ا مم اللغةا لفلسفة

املنطقية والذي الوضعية اعتقادات مع م الوضعية.ي منھ انطلقت أساس م أ إن

ما املطاف اية الفلسفية ل املشا أن باعتبار للغة، املنطقي التحليل و ديدة ا

للغة، نقًدا ا ل الفلسفة مة م من جعلت إذ ة، لغو ل مشا العاديةإال اللغة أن بدليل
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الصارمة، بالقواعد اللغة يمد الذي و املنطقي النظام فإن ذا ل منطقية، لغة ست ل

لتباس و الغموض من نوع ا شو ال التا  .و

ذه  ف اللغة، نقد ا، ضطالع الفلسفة ع يتوجب ال و مة امل فإن وعليھ

مقدمة ّ ج ل ش رت ظ النقد،الفكرة محك ع العادية اللغة وضعت إذ الرسالة،

إ والتطلع والالمع املع ن ب الفاصلة دود ا وضع و ال، ا بطبيعة دف ال ان و

ساءل ن قد املنطلق ذا من لكن ة، رمز إ ˸لغة بالدعوة صرحت قد الرسالة انت إذا

املنطقي الوضعية ت انت ل ف راسل، غرار ع ة رمز ذالغة ل ا ي ت املسار نفس ة

؟ غة
ّ
الل من شو النوع الفتج ضور ا تجليات املنطقيةما الوضعية فلسفة  ؟تاي

املنطقية .1 الوضعية ع ا اسا ع وا    : الرسالة
القرن الفلسفية ات ر ا أك إحدى ور ظ كب ل ش مت سا الرسالة ار أف إن

ن ا،و العشر ار أف الـرسالـةو لورة مـــن جعـلت ال املنطقية الوضعية ا  نقصد
ً
إنجيال

ا ل
1

املنطقية، للوضعية فاق فتحت ة خ ذه أن باعتبار قو ، الطر ا ل دت م

و ل املنطقية الدراسات مجال للغةوض املنطقي التحليل من أن بدليل ة، اللغو

منطقية ضوابط تحقيق إ ره جو دف مشروعالذي ذاتھ حد و للمع

راسل يقول ذا ل ، شتاي إ«: فتج سبة بال مية من قدر ا ل صية ناك

صية نا، في حلقة عضوا يكن لم ا صاح أن رغم ن املنطقي ن الوضعي

شتاين »فتج
2 .  

ع املناطقة ن الوضعي إطالع الفلسفية"إن املنطقية حافز"الرسالة بمثابة ان

نتائج ومن ّمة، ا الفلسفية املشكالت ة ملعا كأداة اللغة بموضوع تمام إ م دفع

طرح مع تماشيا اللغة نقد ديدة ا الفلسفة مة م ال اخ و تمام ذا

شتاين للغة« ˸فتج نقد عن عبارة ا ل الفلسفة »إن
3

املنطقية.  الوضعية فإن التا و

ديدة لا أن واملتمثلة شتاين، فتج ا م انطلق ال املسلمة نفس من انطلقت

ا، لغ ل تخ ا مالحظ يتم ال سية ا املعطيات فح اللغة ل يخ ء

ول  وتو ال عبارات املناطقة .واملسماة ن الوضعي بأن القول يمكن املنطلق ذا من

                                                             
1 Rossi, J.G, La philosophie Analytique, p.u.f, 1ère éd, 1989, p 37 

رراند، حمكة الغرب،ج 2 ر2راسل  امل املعرفة، الكویت، العددزر : ،   .226ص ، )ط،ت(،د72فؤاد، 
ة، 3 ة فلسف طق ج، رسا م ن لودف شتا ٔجنلو مرصیة، القاهرة، ط: ر ف بة ا ، ص 4. 0031العبارة  ،1968، 1عزيم ٕاسالم، مك

83. 
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خ من ذا و شتاين، فتج عاليم دقةاستعملوا لتحقيق اللغة تحليل ع م ترك الل

العلمية ات النظر شكيل العلمية الصرامة ا تتطل الرسالةو .عالية عد عليھ

جعل عندما شتاين فتج أن بدليل املنطقية، الوضعية ع ملشار خصبة كأرضية املنطقية

بالغ مر ذا ل ان ، املع من خاليا ئا ش يقا امليتاف قضايا فلسفةمن ع ثر

آير جولز د ألفر خاصة املناطقة ن أك(Alfred jules Ayer)الوضعي من عد الذي

ن، املعاصر نجل عتو الفالسفة بل نا، في لدائرة ن املؤسس عضاء أحد يكن لم

تحت ول بكتابھ ية باإلنجل ن الناطق إ املنطقية الوضعية حركة قدم من أول

واملنطقو لغةال" ˸عنوان   .1932سنة« Language, truthand logic »" الصدق

حمـل وال ية باإلنجل الناطقة البلدان املنطقية الوضعية غرس أعيد كذا و

إنجلتــرا واسع نطـــــاق ع ـا أخرى"آير"لواء مرة املنطقـيـة الوضعيـة فارتـبطت ،

ية نجل ية للتجر القديم اث انبال حيث العلمية، الفلسفة رائدة ا اعت ال

ار"آير" أف تو الفلسفة وأن يقا، امليتاف ورفض املع م نظر إ م مثل يدعو

وقضايا، عن وتصورات ية تجر غ معلومات عطينا ا أ تّد ات نظر إقامة ست ول

العالم
1

.  

يؤكد تتخ" آير"إذن أن من للفلسفة بد ال يقية،بأنھ امليتاف ب املذا بناء مة م عن

اللغة بتحليل تتفرغ ي ل ية، التجر ر الظوا البحث مة م التجر للعلم تدع وأن

اللغوي كيب ال الصدق قيمة عن لنا تكشف ح ية، التجر معرفتنا وإيضاح

التجر التحقيق انية إم إ بالرجوع
2

.  

طرح آير يوافق طار نفس او باعتبار يقا، للميتاف ا رفض املنطقية الوضعية

رجل دور يلعب أن الفيلسوف وظيفة بأن يؤكد و ف ذا ل ، مع ل من فارغة قضايا

آير يقول ذا ل يقا امليتاف إ العبور منع وظيفتھ فكري قضايا«:شرطة ل إن

لھ، مع ال فارغ لغو بالضرورة يقا يقاامليتاف امليتاف إليھ ترمي الذي دف ال دام ما

ة التجر وراء فيما تكمن حقيقة لنا تصف أن أيةو ...و ستطيع ال الذي ذا أن الواقع

طالق ع قضية اعتباره يمكن ال مما و منھ، تتحقق أن ية تجر »مالحظة
3

 .

                                                             
ة 1 نیا الطبا لغة، دار الوفاء  دریة، دو  زیدان محمود فهمي، يف فلسفة ا رش، إالسك  .132، ص)ت ط،(ال
ة، دإ  2 لطبا ، دراسات يف الفلسفة املعارصة، دار مرص   .291، ص )ط،ت(راهمي زر
  :، نقال عن293املرجع نفسه، ص 3

Ayer.A.J. Language, Truth and Logic, Gollanz, London, 2éd, 1945, p 45 
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يقية امليتاف آير-فالقضايا ع-حسب يؤكد ذا ل قضايا، التحقق"أشباه " مبدأ

للمع املحدد الوحيد املعيار   . باعتباره

املنطقية الوضعية استفادت ثانية ة ج التحديد-ومن وجھ تصور-ع من

كتاب فسروا املناطقة ن الوضعي وأن خصوصا للقضية، شتاين الذي" الرسالة"فتج

بدليل م، ار ألف سا املصدر وصفھ منطلق من شتاين، فتج قام" شليك"أنألفھ

ذا ن و نھ ب دارت ال املحاورات عد وذلك شتاين بفتج متأثرا التحقق مبدأ بصياغة

نا في دائرة إطار فـي خــ
1
 . 

للــغــــة، ن ت ســـ رئ ن وظيفت ن ب املنطقية الوضعية فالسفة تمي أيضا التأثر مالمح ومن

ما املعرفية ˸إحدا وأشياءستخدم الالوظيفة ع وقا إ ش كأداة اللغة ا ف

ذه ل را تصو ء ت أن ع بذلك اللغة مة م د تز وال ، ار ا العالم موجودة

شياء وتلــك ع ف. الوقــا للغة الثانية الوظيفة نفعاليةأما أنالوظيفة ا ومفاد

وانفعاال  مشاعر عن للتعب أحيانا اللغة ستعمل قد نفسھ،سان ا تضطرب قد ت

للغة معينة استعماالت الوظيفة ذه إطار دخل و مثال، الشاعر عند ال ا و كما

يقا وامليتاف خالق مسائل عا ال العبارات وتتمثل الفالسفة عض شغل

مال وا
2
. 

لنا ر تظ للغة املعرفية الوظيفة خالل من ة" إذن ر التصو ة أشار " النظر اال إل

فالعبارات التحقق، ة نظر خالل من املنطقية الوضعية عند ا نجد وال شتاين فتج

اصل ا تحصيل قضايا إ باإلضافة ، املع ذات العبارات ية عبارات. التجر أما

مقابل ا ل نجد ال أننا بدليل ، املع من خالية عبارات مال وا يقا وامليتاف خالق

ا منالواقع حالة ر تصو أو وصف املع ذات العبارة مة م تتحدد التا و ، ار

أو بالصدق إما العبارة ذه ع كم ا ذلك عد ي يأ ثم ، ار ا الوجود حاالت

التجر للتحقق العبارة ذه قابلية ع بناًء من. الكذب يجعل أن الفيلسوف أراد وإذا

أمام س فل لبحثھ، موضوعا دوراللغة تؤدي ال اللغة سوى املعرفية"ھ  ".الوظيفة

النموذجية الوظيفة أنھ ع ر التقر أو الوصف إ نظروا قد املناطقة ن الوضعي إن

تصاغ قالبا ة ر التقر العبارة من يجعلوا أن بالتا وحاولوا الفلسفي، بالبحث ديرة ا

                                                             
هنضة العربیة، بريوت، 1 لیل املعارص، دار ا  279، ص 1985، )ط(د عبد القادر ماهر، فلسفة الت
سفورد، 2 ٔ لغوي عند مدرسة  لیل ا ة عبد احلق صالح ٕاسامعیل، الت لطبا رش، بريوت، طو  دار التنور   .12ص، 1993، 1ال
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و  العبارة ذه أن ة ب اللغوي، التعب صور ل ملبدأفيھ وفقا املع ذات ا حد

للمع التحقق انية إم
1

. 

ي"وحسب  ولبا نقاط" مليكة ع أر املنطقية الوضعية ع الرسالة تأث نلمس

ي فيما واملتمثلة ة ر جو التقاء
2
 ˸ 

الواقع˸أوال بخصوص ئا ش تقول ال قضاياه أن إ بالنظر ، املع عن خارج  .املنطق

يحا ˸ثانيا تركيبا مركبة انت وإذا داللة، لألسماء ان إذا ، مع ا ل ون ي   . القضية

داللة˸ثالثا ا ل ست ل ا و ت ال لمات ال ألن مع ا ل س ل يقا امليتاف  .قضايا

عا القضايا ˸را ن و املنطق قضايا ن ب دد ا ن الوضعي عند سا ي الثنا التقسيم

إذن مصدره ية  .الرسالةالتجر

من ا تأث تفاوت فقد الرسالة، من نا في حلقة اب أ ا م استفاد ال ار ف أما

عليھ أكد ما ذا و ن، خر عضاء عض إ عضاء عض من أو آخر إ عضو

آير" جولز د ان"إن« ˸قولھ" ألفر راث"و" انز يدينان" أتونو لقة ا أعضاء أبرز

شتاين تحصيللفتج قيقية ا املنطق قضايا أن املتمثل شافھ اك بخصوص

انضم... حاصل نما إدانة" ارناب«وإ" شليك"إ" غودل"ب شتاين فتج رأي تب

ض عو رأيھ و يقا، التقليدية"امليتاف توضي" الفلسفة شاط »ب
3
.  

تأثر  مدى فيھ ن يب ح صر ح تصر بمثابة آير طرح أمثالإن نا في حلقة أعضاء

مر علق سواء شتاين فتج بفلسفة ارناب و شليك غودل، أتونورات، ان، انز

م اجم وم م بمحار يتعلق ما أو حاصل تحصيل ا باعتبار املنطق، بقضايا

املع من فارغة ا قضايا جميع أن باعتبار يقا، الفلسفة. للميتاف ض عو ثم ومن

بفلسفة الفلسفةالتقليدية وظيفة أصبحت حيث خالصة، بصورة توضيحية تحليلية

والفكر للغة املنطقي والتوضيح  .التحليل

                                                             
 .18املرجع نفسه، ص  1

2 Mélika Ouelbani, Wittgenstein et la philosophie contemporaine, colloque du 03 et 04 mars, sous la 
direction de Mélika ouelbani, université de Tunis 1, 1989, p 70. 
3 Ayer.A.j. Wittgenstein, Trad:  R. Davreu, éditions seghers, 1986, p 209. 
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ما ذا و شتاين، بفتج تأثره بمدى يقّر ارناب رودولف ح نجد السياق ذا و

قولھ التأث« :يتج لھ الذي الفيلسوف شتاين فتج ان ما ر صًيا ّ إ سبة بال

جھك وفر راسل عن
ً
فضال »فكري،

1
. 

قولھ يتج ما ذا و شتاين فتج مثل ا م أ ت و يقا امليتاف يرفض ارناب  ˸إن
الوقوع« دون ا وصف يمكن ال لمة لل مع بأوسع املدركة العوالم املمكنة العوالم

منطقي  2.»تناقض

الوضعية أقطاب ل رأي عن ع ذه ارناب فكرة بدإن ال ء ل ف املنطقية،

ة بالتجر منھ ت ا،. التث ل تجر معيار وجود لعدم ا ل مع ال يقية امليتاف يم فاملفا

مع ال كالم فإنھ موجود أنھ ت يث لم وإذا ة، بالتجر منھ ت التث من بد ال ء ل ف

 .لھ

شتاين فتج بأن صًيا ف ع نجده حاتھ بتصر ارناب خ" ول "إن مؤلفھمن الل

فلسفية« ˸الرئ منطقية فكره» رسالة ع ك التأث لھ ان الذي الفيلسوف و

جھ وفر راسل عن
ً
فضال بحثھ. وفلسفتھ، منطلقات معظم م استل أنھ ع ذا و

ية شتاي الفتج الفلسفة من للغة املنطقي التحليل   .مجال

امات إس ل وتجا ار إن يمكن ال باملقابل بمنطقلكن الفلسفة بدال اس ارناب

املنطقية الوضعية عليھ سارت الذي املشروع خالل من ذا و العلمية"العلم، النظرة

نا في حلقة العالم، العلوم" إ وحدة  . لتحقيق

ة .2 الرمز واللغة املنطقية   : الوضعية

ارناب رودولف ايةإن الفلسفية ل املشا بأن و أبحاثھ منذ اعتقد

لغة ست ل ا ستعمل ال العادية أو الطبيعية اللغة أن بمع ة، لغو ل مشا التحليل

الغموض من نوع ا شو بل طالق، ع ساومنطقية الشرط فإن لذا لتباس،

ال اللغة غي و فلسفي وضوح أي إ بدالللوصول اس من بد ال أنھ أي ا، ستعمل

س، ل ل من خالية أي مثالية بلغة العادية ونو اللغة ت أن بد ال املثالية اللغة ذه

الرمزي  املنطق من مستقاة
3

ارنابو، يقول طار ة«   ˸ذا الرمز اللغة بواسطة إنھ

                                                             
1 Carnap, R, Autobiography in 22 p.A. Schlipp, The philosophy of R.carnap, London cambridge 
university, press, 1963, p 25. 

ء،  2 لفزي ة  ٔسس الفلسف ب رودولف، ا رش،بريوت،ط اكر ة وال لطبا   .26، ص 1993، 1ر، السید نفادي، دار التنور 
ل الفلسفة الغربیة، دار املنتخب ال 3 الت دا يت جورج، ر راساتز رش والتوزیع، بريوت، طو  عريب   153، ص 1993، 1ال
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دقيقة صياغة تحقيق املمكن من أنھ ع نة ال تتم دامغةراو فقط »ن
1

ان.  ذا ل

املثالية اللغة خالل من يقا امليتاف أغالل من اللغة تخليص إ ارناب  .دف

ات النظر دراسة إ ا اندفاع و ة الرمز لغة
ّ
ل املنطقية الوضعية تب سّر إن

واملنطق اضيات الر ياء، الف مجال سواء متعددة مجاالت حقل. العلمية ففي

ق اضيات ن، امالر ت رمز ن لغت ناء ب القضايــا ارناب وحــسـاب ـيات بد و تتضمن

ساب، ا أصبحت وعلم بحيث القضايا، حساب من أك يات بد الثانية وتضمنت

الثانية اللغة من جزء و  . اللغة

املنطقي بالتحليل املنطقية الوضعية تمت ا فقد ية التجر العلوم حقل أما

يا ياءللف الف لغة أدق عبارة و ن،. ء، ح املعروفة العلمية قة الطر فان ذا و

ن ات غ العلم ا ف مع قة طر توجد وال اضية، الر قة والطر ية التجر قة الطر

للعلم قا طر يقية امليتاف التأملية قة الطر اعتبار يمكن ال إذ ن، قت  .الطر

استمد املنطقية الوضعية الإن ساسية للمنطلقات ا ن ت من انطالقا ا قو ت

العل امليثاق ا نا"احتوا في ل"ماعة من والعلم الفلسفة تخليص إ والدا ،

ا حقق ال ائلة ال التطورات تواكب مثالية لغة ناء و ، املع من الية ا ن املضام

ي الف اللغة واملتمثلة ، الطبي التجر تبقىالعلم ة خ ذه أن باعتبار ائية

ية التجر العلوم ل ل ة   .صا

التحليل خالل من يقا امليتاف بعاد اس يتمثل ارناب منھ انطلق الذي املشروع إن

و ما ن ب الفاصل د ا يضع الذي و اللغة تحليل بأن ع ذا و للغة، املنطقي

العبارات من مناسب غ و وما املعومناسب من الية ا  .لفاظ

الوضعية عند ة خ ذه و ، املع ة نظر من يتجزأ ال كجزء عد التحقق مبدأ إن

املع من الفارغ ن و معر أو نظري مع يحمل ما ن ب حاسًما قا تفر تفرق املنطقية

فرعية. النظري  فئات ثالث إ النظري املع من ا ا نقسم 2˸و
  

لو  -1 املعا لية(من وم املف غ الكالم الطفل) أي بھ يتفوه الذي الكالم مثل

ديث با ًرا  . متظا

                                                             
1 Carnap, R, The Logical Syntax of language, Trans, Amethe Smeatin, Routledage and Kagan LTD 
– London, 1971, p 03 

ء، مصدر سابق، ص ص   2 لفزي ة  ٔسس الفلسف ب رودولف، ا  .11-10اكر
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تاكس -2 الس بقواعد تخل ال الكالم يحة(أساليب ال ملة ا بناء قواعد ) أي

يدجر كتاب وردت عبارة يقا" مثل امليتاف أنو "ما تقرر عدم"ال العدم

العبارة"نفسھ ذه ف ن، مرت فعل.تخطئ ستخدم ا أ منو "عدم"ول فارغ و

لمة ال مع تتعامل ا أ ي والثا ، اسًما،" عدم"املع ا منو بوصف مشتقة قيقة ا

 .فعل

تحت" نفعالية" -3 دخل إ" نفعا"املع و باإلضافة يقية، امليتاف مل ا ل

والدراسات ة املعيار خالق و يةالشعر   .الدي

املنطقي التحليل يلعبھ الذي الفّعال بالدور تؤمن املنطقية الوضعية ظلت كذا و

يقا امليتاف شوائب من والعلم الفلسفة وتخليص ، املع لتحقيق ة اللغو  .للعبارات

اللغوي  العالج من ضرب ا أ ع ا م م حيث من الفلسفة إ ينظر أصبح  .وعليھ

العبارا ع للقضاء ارنابإذن استعان املع من الية ا لية"ت الش من" باللغة

أن ا مفاد يجة ن إ وخلص ا، اختبار أراد ال واملشكالت القضايا ل ة معا أجل

إ ا ترجم يمكن العلوم يائية"ل ف من"لغة ا تمك ية بب تتمتع ال اللغة ذه ،

بعاد اس مع املعرفية، ساق وحدة ع نة املعرفةال وجھ تقف ال للقضايا ك

لمات. العلمية ال استخراج ة، اللغو املنطقية قة الطر ذه ا حقق ال النتائج ن ب ومن

ا مالحظ تمت بمعطيات املرتبطة التجر املع ذات
1

للتحقق.  القابلة العبارات ذه و

تحق بمدى يتحدد العلمية فمعيار علمية، عبارات تحقًقاالتجر العبارات تلك ق

 .تجر

ن لعلَّ  املنطقي ن الوضعي لدى ة ر و ا تمامات أحد تمثل العلوم توحيد الية إش

ن ماخ"متأثر ست باطنيا" بأر عاملا ناول ي النفس علم بأن القائل الطرح رفض عندما

بالبحث ياء الف علم ناولھ ي الذي ار ا العالم عن لو يختلف بالدراسة، الس ذا

تطبيقھ حاول أنھ بدليل ي، يا ف أساس ع العلم لغة إقامة يمكن بأنھ ارناب أكد

النفس، علم عامو مجال ن شورت امل ن املقالت خالل من لنا يتج ما املقالة1932ذا ،

عنوان للعلم" ˸و لية ال اللغة ا بوصف الطبيعية اللغة"اللغة إ ترجمت وقد ،

                                                             
لغة، نقد و  الفلسفة بغورة الزواوي، 1 لغوي"ا رش،بريوت، ط" املنعطف ا ة وال لطبا ، 2005، 1يف الفلسفة املعارصة، دار الطلیعة 

 .90ص 
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عنواننجل العلم"ية عنوان ،"The unity of science  –وحدة الثانية علم"واملقالة

يائية الف باللغة " Psycology in physical language-النفس
1
.   

وعلم ياء الف علم ن ب تقارب ناك بأن يقّرون املنطقية الوضعية أنصار فإن ذا و

ما، بي التوحيد يمكن التا و يالنفس، يا الف ب املذ تطبيق ارناب يحاول ذا ل

مثل ولوجية سي قضية ل لتحو قة طر ح يق اه ف النفس، علم ا"مجال
ً
أمل جون ي " عا

ا مالحظ يمكن حاالت حول تدور قضية جون "إ ال" سم صوات ذا، تضمن و

عن  ".جون "تصدر

خصوصية فكرة عد ذه ل التحو فكرة أن قيقة طوا ش ال القضية ل تحو ألن ،

ال ارناب عند ي يا الف ب املذ فإن ثم ومن املحولة، القضية مع املنطقي افؤ الت

للقضية املنطقي افؤ الت ا"يتطلب
ً
أمل جون ي القضية" عا الة"مع ا جون جسم

ي"س يا ف قانون ثمة ون ي أن يكفي يتألم ، فيجعلھ ما ص ع يؤثر
2

. 

فإن ياءوعليھ الف ن، العلم من كال بأن القائل باملبدأ يقبلون ن املنطقي ن الوضعي

أمرا التوحيد ذا من يجعل الذي مر تجارب، أو ات خ يصف إنما النفس وعلم

ممكنا
3
.  

ا م م ون ت علمية، فلسفة ناك ون ت أن إ املنطقية الوضعية دعت كذا و

الفلسف وتخليص العلوم توحيد التحليلساسية ق طر عن وذلك غموض، ل من ة

و العلمية املعرفة خصائص بنفس تتم الفلسفة جعل أجل من للغة املنطقي

واملوضوعية الدقة ساق،  .الوضوح،

سواء يم املفا ذه جميع بأن أسفر قد العلم يم مفا تحليل بأن يؤكد ارناب إن

ب أو النفس علم أو الطبيعية بالعلوم أسساملتعلقة إ عود إنما جتماعية، العلوم

ا باملعطى تتعلق أساسية ار أف إ ا رد يمكن إذ كة، ار. مش ف جميع أن كما

ل ألن الذاتية، سان ة بخ تتعلق ار أف إ ا رد يمكن الطبيعية بالعلوم اصة ا

ات درا بواسطة ا إثبا يمكن املبدأ، حيث من طبيعية رة سيةظا   .ا

فــال املــوحد، العـلم إ ديث ا املنطق بمساعدة املنطقي التحليل بنا ت ي كذا و

مختلفة متعددة ملصادر وجود وال أساسا متباينة منا ذات مختلفة لعلوم وجـــود

                                                             
ات، الكویت،ط 1  .169، ص 1980، 1ٕاسالم عزيم، اجتاهات يف الفلسفة املعارصة، واك املطبو
ء، مصدر سابق، ص   2 لفزي ة  ٔسس الفلسف ب رودولف، ا  13اكر
 144ٕاسالم عزيم، مرجع سابق، ص   3
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العالم، ذا اًنا م ا ل تجد املعارف فجميع فقط، واحد علم ناك بل للمعرفة،

حـقي العلوم،واملعرفة ن ب ساسية الفات ل ار ا ر املظ وما واحد، نوع ذات ا ق

العلوم ذه عن للتعب فرعية لغة الستخدامنا مضللة يجة ن إال
1
. 

الروحية العلوم ح يائية الف اللغة باستعمال ارناب يطالب أخرى ة ج ومن

إ العلوم ذه قوال ترجمة املمكن من ون ي ح عنوذلك الفحص يمكن أقوال

يا تجر ا
2
ا . بإدراج املعرفة حقول ل يم أفا بناء بإعادة ارناب تم ا كذا

املختلفة العلوم املستخدمة يم فا ل تصبح بحيث ومي، أف ستام س ضمن

املوحد العلم بناء و دف وال واحدة ية ب من ال. عناصر العلم، ذا موضوعية ولضمان

اس من الذيبد ستام الس محتوى عن للتعب أساسية لغة الرمزي املنطق لغة تخدام

املنطق ا يوفر ال شتقاقية قة فالطر للعلوم، املادية شافات ك ع عتمد

ة، ووا نة مت أسس ع ية التجر املعرفة بناء ساعد أن عنو ستطيع ذلك

سيطة ال ساسية يم املفا عض اختيار ق حو طر ا بواسط املعقدة يم املفا ف عر

املشتقة، يم املفا ن ب ون ي ال أن طة شر العلمية، املعرفة بناء اتو يتم النظر يم مفا

قاعدة من العلمية ات النظر اشتقاق يجب العكس ع بل تناقض، ديثة ا العلمية

معينة ية   .تجر

قة  الطر ع اعتمدت املنطقية الوضعية فإن مًعاوعليھ ستقرائية و تاجية . ست

املنطقية"فاسم ية جماعة" التجر فلسفة ما عل عتمد ن امت ن حقيقت تال إ ش

نا واملنطقية˸في اضية الر بالعلوم ا تمام ا و قيقة ن. ا تجا ذين ومن

والف اضيات للر املنطقي التحليل ع معتمدة ا أصول املدرسة ون تكمنت نا و ياء،

الثانية قيقة  .ا

شتاين .3 فتج ن ب التحقق املنطقيةمبدأ   :والوضعية

و فلسفتھ شتاين فتج ن ب ة املقار نقاط م أ إ ش س السياق ذا

التحقق مبدأ الية إش حول املنطقية امة. والوضعية انة م التحقق مبدأ أخذ لقد

املنطقية، الوضعية منفلسفة يقا امليتاف بعاد الس وم أسا كمعيار تھ اعت فقد

الصرامة سمـــة إضفاء التا و الفلسفي نجده املجال الطرح ذا ونفس الفلسفة، ع

نلمسھ ما ذا و بالواقع، ا وعالق اللغة الية إش خالل من الرسالة شتاين فتج عند

                                                             
 146املرجع نفسه، ص   1
ة الفلسفة، ج 2 ة2بدوي عبد الرمحن، موسو لطبا رش، بريوت، طو  ، املؤسسة العربیة   251ص ،1984، 1ال
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إ اللغة دف بحيث ة، ر التصو ة لھالنظر تضيف أن دون ار ا الواقع ر تصو

رسم ل التا و ئا، فقرات ش عدة شتاين فتج عليھ أكد ما ذا و ء يقابلھ

واقعة«˸كقولھ ذاتھ حد الرسم العالم. 1»إن ع وقا من يقابلھ ما لھ فالرسم

ار ت. ا ال املنطقية الصورة و والواقعة، القضية ن ب ك مش ء ناك إف ؤدي

للواقع قيقي ا كيب  .ال

أيضا قول القضايا« ˸و مجموع اللغة ساسية« 2»إن العناصر والقضايا

العالم واقعة. 3»لوصف وجود من للتحقق القابلية بوجود ا معنا تكسب فالقضية

ة التجر ق طر عن ا فلسفة .تقابل للتحليل أساسيا منطلقا الواقع ل ش ذا و

عتمد الذي املعيار ذلك و ف بوضوح، قولھ يمكن ما عكس مرآة باعتباره شتاين، فتج

ة اللغو القضايا صدق من للتحقق الرسالة .عليھ مؤلف ل ش قد الفعل و

اكتاتوس" بناء" ال عليھ م اعتماد بدليل نا، في جماعة ألعضاء سبة بال ام إل مصدر

م فلسف من ك زء  . ا

أقرّ  الوجودفقد مع ا بمقارن ا كذ أو ا صدق يتحدد القضية مع بأن شتاين فتج

قولھ يتج ما ذا و ، ار الرسم« ˸ا ان أن) القضية(إذا يلزم اذبا أو صادقا

ار ا بالوجود  .4نقارنھ

التحقق، انية إم ملبدأ ا صياغ شتاين فتج مع املنطقية الوضعية كت اش كذا

جعلوا والقضاياحيث ة، ج من العلمية القضايا ن ب والفاصل املحدد املعيار منھ

أخرى  ة ج من يقية وقد. امليتاف ن، ت القض ن ب تامة قطيعة ناك أن م رأ فحسب

ا ف يقول ال ورة املش عبارتھ التحقق ملبدأ محددة صياغة أول شليك إنھ« ˸قدم

قاد نــكــون أن ب ي ما قضية م نف التـيح الـفـرديـــة االت ل بـدقــة ش أن علـى ن ر

ع وقا االت ا ذه و اذبة، ا تجعل ال االت ا وكذلك صادقة، القضية تــجـعــل

ة ا. ا كذ أو القضايا صدق تقرر ال ة   .5»فا

                                                             
ة، مصدر سابق، العبارة  1 ة فلسف طق ج، رسا م ن لودف شتا  .68ص  2.141ف
 .82ص 4.001املصدر نفسه، العبارة 2

3 Wittgenstein, L, les cours de cambridge, (1930-1932), traduit par Elisabeth Rigal, édition trans, 
Europe presse, 1988, p25.  

 70، ص 2.223املصدر نفسه، العبارة  4
ة: نقًال عن 5 لطبا هنضة العربیة  ت الفلسفة، دار ا رش، بريوت، دو  عبد القادر ماهر، مش  .112، ص1985، )ط(ال
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ا مطابق بمدى يتحدد ا كذ أو القضية ةفصدق ا و. مع التحقق مبدأ فإن وعليھ

أو ا صدق من نتحقق أن ستطيع ال ال والقضايا ، مع القضية ع يضفي الذي

ع قضايا أشباه ف ، مع ل من فارغة قضايا ا ارناب-كذ عب ا- حد أل

ن عن تخرج ف ا بعاد اس ب ي ذا ل الواقع، مع تناقضات ا طيا العلمتحمل طاق

يـقية م العـلوم ية تجر أسس ذات ست ل يقا امليتاف قضايا ل ف بالغرض، تفي وال

اضيات الر مثل دية التجر العلوم منطقية أسس ذات وال ياء، الفـ فالقضايا. مثل

وال تجر مع ع تحتوي ال أو ة التجر ا سند ال ال قوال يقية امليتاف

ال ا اسند الر   .ان

يمكن وال ا، م التحقق يمكن ال قضايا ا أل يقا امليتاف قضايا بعاد اس جاء نا ومن

ارناب يقول ذا ل سية ا ة بالتجر ا التحقق« ˸إثبا من يكمن القضية مع إن

ال فإنھ ب الس ذا ل ا إل سبة بال منھ التحقق يمكن ما سوى تقرر ال فالقضية ا، م

س يمكني ما ل و يقية، ام قضية ر لتقر إال ا املبدأ-استعمال حيث خلف-من

عنھ سأل أو فيھ يفكر أو يقال ألن قابل غ املحتملة ة ا »نطاق
1

تكسب.  فالقضية

ة التجر ق طر عن ا تقابل واقعة وجود من للتحقق القابلية بوجود ا يم. معنا ذا ل

التحقق من ن نوع ن ب   ˸ارناب

يتمثل املباشرول القوي ( التحقق أو عو )الك نة ال فيھ يتم الذي و

املالحظة ع الوقا إ الرجوع ع بناء ا فساد أو القضية سيةو ة ا ة أما. ا

يتمثل ي املباشرالثا غ الضعيف(التحقق أو ي ز التحقق)ا يمكن ال الذي و و

ا كذ أو قضاياه صدق العبارةمن مضمون ون ا أبرز عدة العتبارات وذلك مباشرة،

حسية داللة لھ س ل يقي ميتاف
2

. 

وضع إلــــى ارناب ب دفع املنطقية الوضعية ع ر بو ارل أبحاث تأث أن املالحظ لكن

يمكن وال القواعد من مجموعة حدد حيث ، التجر املع ملعيار جديد تصور

ال النقاط ا يص   ˸تاليةت

التحقق .1 مبدأ ذا و تاما، تحقيقا للتحقيق قابلة ون ت أن يجب ية كي ال قوال ل

 .التام

                                                             
رمجة: نقال عن 1 ة،  رى الوضعیون الفلسفة،، خمتارات مرتمجة من كتاب الوضعیة املنطق یف   ، ٓي  جنیب  ˸تقدميو  مور 

رش احلصادي، ار امجلاهريیة ل ٔفاق اجلدیدةو  ا الن، دار ا  165ص ، 1994، 1، ط)ب(د، التوزیع وإال
ة 2 ٔمحد، فلسفة الوضعیة املنطق هنضة العربیة، القاهرة، د ˸الرتبیة، تقدميو  راكت لطفي  وح رضوان، دار ا  17ص ، 1968،)ط(زيك الف
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التأييد .2 مبدأ ذا و تاما، تأييدا للتأكيد قابلة ون ت أن يجب ية كي ال قوال ل

 .التام

التحقيق .3 مبدأ و ذا و للتحقيق، قابلة ون ت أن يجب ية كي ال القضايا  .ل

القضايا .4 التأييدل مبدأ و ذا و للتأييد، قابلة ون ت أن يجب ية كي  .ال

للمالحظة قابل و بما متعلقة الصفات ون ت أن يجب حوال ل و
1

.  

فرق السياق ذات بمبدأ" آير"و أخذ لكنھ الضعيف، والتحقق القوي التحقق ن ب

املطلق ن اليق ع طا املباشرة ة ا ع فأنكر الضعيف، االتحقق وجعل النتائج، ع

أن. احتمالية كتابھ" آير"بيد من الثانية الطبعة ف واع عاد والصدق"قد اللغة

أو" واملنطق يقية، ميتاف عبارة أية أمام يل الس يفتح قد للتحقق السابق فھ عر بأن

التا و الشروط من مجموعة وضع ب الس ذا ل ، املع من فارغة جملة   ˸أية

قائمة ˸أوال قضية ا نفس انت إذا إما مباشرة، قة بطر للتحقق قابلة العبارة ون ت

أن ا إل املالحظة قضايا من أك أو قضية إضافة ا شأ من انت إذا وإما املالحظة، ع

املالحظة قضايا من قل ع واحدة قضية  .تولد

إذا˸ثانيا مباشرة غ قة بطر للتحقق قابلة العبارة ون التاليانت الشرطان ا ف   ˸توفر

للتحقق - قابلة أك أو عبارة خرى املقدمات عض مع اك باالش ا عل ترتب إذا

تلك من مستخلصة العبارات أو العبارة ذه ون ت أال شرط ع مباشرة، قة بطر

ا وحد خرى  .املقدمات

وإما - تحليلية، إما ون ت ال عبارة أية ع خرى املقدمات ذه شتمل أال ب ي

ا بوصف ا عدا عما تام استقالل لإلثبات قابلة وإما مباشرة، قة بطر للتحقق قابلة

التحقق  تقبل

املباشر  غ
2
. 

ا حدد ال الشروط ذه مجمل" آير"إن دف إنما جديدة، كإضافة عد إوال ا

التحقق انية إلم تخضع ال ا أل ، املع من الفارغة العبارات بعاد أخرى. اس ة ج ومن

العلم قضايا إ سبة بال التحقق انية إم ضمان إ الشروط ذه   .دف

                                                             
ة الفلسفة، ج 1  251، ص2بدوي عبد الرمحن، موسو
، دراسات يف الفلسفة املعارصة، مرجع سابق، ص 2 راهمي زر  :نقًال عن 296 -  295ٕا

Ayer, Language,Truth and Logic, 2 ed, 1946, p13. 
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يق تض إ املنطقية الوضعية سعت ذا ل فارغة، لفظية ثرثرة يقا امليتاف فإن ثم ومن

ا م م بحصر الفلسفة الواقعنطاق وصياغة علميا، طا ر ة بالتجر اللغة ط ر

ا تأكيد يقرن كذا و املنطقي، التحليل أسلوب باستخدام منطقية صياغة ار ا

و القضية مع أن ع ينص الذي التحقق قابلية بمبدأ باألخذ ية التجر للمالحظة

ا تحقق قة   .طر

تج   ست خ تلك و من يمية املفا رضية تنقية أرادت املنطقية الوضعية بأن

ا الواقع مع تماما يتطابق العبارة من املع محتوى أن أي ، املع ذات غ ار . ف

والالعلم، العلم ن ب للتمي املنطقية الوضعية فكرة انطالق مركز و التحقق فمعيار

ل ف ، والالمع املع ن ب التا الو قضية فأي ية، تجر ون ت أن بد ال ية تركي قضية

للعلم يضيف ال مع بال شاء إ عت سية ا ة التجر ع ا من التحقق يمكن

ئا  .  ش

واملراجع  :املصادر
ة، .1 لطبا ، دراسات يف الفلسفة املعارصة، دار مرص  راهمي زر  )ط،ت( د ٕا
ات، الكویت،طٕاسالم عزيم، اجتاهات يف الفلسفة  .2   .1980، 1املعارصة، واك املطبو
لغة، نقد و  بغورة الزواوي، الفلسفة .3 لغوي"ا رش،بريوت، ط" املنعطف ا ة وال لطبا ، 1يف الفلسفة املعارصة، دار الطلیعة 

2005. 
ة .4 ٔمحد، فلسفة الوضعیة املنطق هنضة العربیة،  ˸الرتبیة، تقدميو  راكت لطفي  وح رضوان، دار ا  .1968،)ط(القاهرة، دزيك الف
ة الفلسفة، ج .5 ة2بدوي عبد الرمحن، موسو لطبا رش، بريوت، طو  ، املؤسسة العربیة   .1984، 1ال
رراند، حمكة الغرب، .6 ر2ج راسل  امل املعرفة، الكویت، العدد:،    ).ط،ت(،د72زر فؤاد، 
ة 7 .7 نیا الطبا لغة، دار الوفاء  رشو  زیدان محمود فهمي، يف فلسفة ا دریة، دال  ). ط، ت(، إالسك
راسات .8 ل الفلسفة الغربیة، دار املنتخب العريب  الت دا يت جورج، ر رش والتوزیع، بريوت، طو  ز  .1993، 1ال
هنضة العربیة، بريوت، د .9 لیل املعارص، دار ا   .1985، )ط(عبد القادر ماهر، فلسفة الت

ت الفلسفة،،ـــــــــــــــــــــــــــــ .10 ة مش لطبا هنضة العربیة  رش، بريوت، دو  دار ا  .1985، )ط(ال
سفورد، .11 ٔ لغوي عند مدرسة  لیل ا ة عبد احلق صالح ٕاسامعیل، الت لطبا رش، بريوت، طو  دار التنور    .1993، 1ال
ة، .12 ة فلسف طق ج، رسا م ن لودف شتا ٔجنلو مرصیة، القاهرة، ط ˸ر ف بة ا   .1968، 1عزيم ٕاسالم، مك
ء، .13 لفزي ة  ٔسس الفلسف ب رودولف، ا رش،بريوت،ط اكر ة وال لطبا  .1993، 1ر، السید نفادي، دار التنور 
رى الوضعیون الفلسفة، .14 یف   ، ٓي  رمجة مور  ة،  جنیب  ˸تقدميو  خمتارات مرتمجة من كتاب الوضعیة املنطق

رش ار امجلاهريیة ل ٔفو  احلصادي،ا الن، دار ا    1994، 1، ط)ب(د، اق اجلدیدةالتوزیع  وإال
15. Ayer.A.j. Wittgenstein, Trad:  R. Davreu, éditions seghers, 1986. 
16. Carnap, R, Autobiography in 22 p.A. Schlipp, The philosophy of R.carnap, London 
cambridge university, press, 1963. 
17. Carnap, R, The Logical Syntax of language, Trans, Amethe Smeatin, Routledage and Kagan 
LTD – London, 1971. 
18. Mélika Ouelbani, Wittgentein et la philosophie contemporaine, colloque du 03 et 04 mars, 
sous la direction de Mélika ouelbani, université de Tunis 1, 1989. 
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19. Rossi, J.G, La philosophie Analytique, p.u.f, 1ère éd, 1989. 
20. Wittgenstein, L, les cours de cambridge, (1930-1932), traduit par Elisabeth Rigal, édition 
trans, Europe press, 1988. 
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  :و 

ن ا د ار ا   ا ا و

 2018جوان26-27

ي ا وا":  ا  ا ي ا اث ا   "ا

  
  
  

  

 

مإ وعقائد م أديا الناس اختالف ن

هللا يقول خلقھ، هللا ا قدر سنة

وَ  : "عا
ً

ة مَّ
ُ
أ اَس النَّ َعَل َ َ

َك َرُّ اَء
َ

ش ْو
َ
ل

 
ً
َن  َواِحَدة ِلِف

َ
ت

ْ
ُمخ وَن

ُ
َيَزال

َ
ود" ( َوال

إن)118 التفس كتب وجاء ،

ية الوارد ختالفختالف و

ي (الدين الط جانب). تفس وإ

اختالف ع م الكر القرآن تأكيد

ع يؤكد م ومذا م أديا الناس

م بي وار ا   ...ضرورة

يلھفقد ت محكم  " جاء
َ
ن

َ
َبْي َسَواٍء ِلَمٍة

َ ٰ َ
ِإ ْوا

َ
َعال

َ
اِب

َ
ِكت

ْ
ال َل ْ َ

أ َيا ْل
ُ
ْم  اق

ُ
َنك ْ َ  َو

َ
َوال َھ

َّ
الل

َّ
ِإال ْعُبَد

َ َّ
ال

َ
أ

ابً  ْرَ
َ
أ ْعًضا َ ا

َ
ْعُضن َ َ

ِخذ َيتَّ
َ

َوال ًئا ْ َ
ش ِبِھ ِرَك

ْ
ش

ُ
ن ا ِھ  ِمّ

َّ
الل ُمْسِلُموَن  ۚ◌  ُدوِن ا

َّ
ن

َ
ِبأ ُدوا َ ْ

اش وا
ُ
ول

ُ
ق

َ
ف ْوا

َّ
َول

َ
ت ِإن

َ
"    ف

عمران( من .)64أل ا ع تج ي وما املختلفة، الديانات أتباع ن ب زمات و ل املشا م ف تتفاقم فضاء و

الدعوة رت ظ عرقية، وصراعات طائفية املاصدامات القرن منتصف وارمنذ وا التعاون ضرورة إ

العنف لغة ع سامح وال وار ا لغة غليب و ما، بي ك مش قاسم إ للوصول املختلفة، ديان ن ب

ب واملذا واملعتقدات ديان وازدراء ية، ي. والكرا ا الفاتي املجمع الّدعوة) 1965-1962(فبعد نطاق سع ا
ديان حوار  ...إ

  :املحاور 

ديان .1 خ: حوار والتار وم الصراع(املف مقابل وار   ؛)ا

ديان .2 حوار مية أ دل   ؛ا

و  .3 املسي سالمي وار الديإا سامح ال الية   ؛ش

و  .4 ودي ال سالمي وار التطبيعإا الية   .ش
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س   ا ا

  2حمحامي مختار. ، أد1مقتيت عبد القادر 
 1طالب دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران .1

 1كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران .2

*********************  
رسال خ شر                                   19/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                  17/06/2018 :تار ال خ   30/06/2018: تار

ص    :امل
عموًم  الفقھ أصول بموضوعات حاطة خاضواإن فاألصوليون ، صو العمل ة رك عت ا

و الذي ي البيا اد ج وميدان الشرعية، ام ح أدلة ثمار اس طرق ا باعتبار الدالالت ك مع

ناأساس ومن الشرعية، ام ح باط القياس،،است بمبحث حاطة ضرورة ز والقواعدت

ذه م، وعاد الناس يوع ب املتعلقة خاصة وادث وا النوازل ا إل اجة ا تزداد ال املساعدة

و للقياس واسع مضمار ة اخ إل رجعون و لفظا، العلماء سائر ا أبا مالك أصول من أصل

علتطبيقا ى أ ال مثلة وتكرار ي التنظ انب با ُيكتفى ال ذا ول ملكة، من البد بل ر، الد ا

دف النصوص ع والتدرب لاق، ضبطا ا ع وتنو مثلة أعلمتكث وهللا ام،   .   ألح

املفتاحية لمات القياس :ال اد؛امللكة؛قواعد التطبيقي؛ج انب   .الفقھ؛ا

Abstract:          

The Measurement Research is one of the most difficult researches in The Principles Of 

Fiqh ,and from it; Fiqh & Sharia Methods divide to several branches ،leading to the 

independence with The Provisions’  I resorted from the thoughts period through the 

fortresses of scientists ،and brought back tails of the most virtuous Which this research 

needs ،so I’ve scented passionate incense from their regulations and after reading books of 

knowledgeable people ،I’ve seen that Measurement Rules  appears in various books ،so I 

gathered some of them and put them in a resumed explanation and I’ve named it:  

“Measurement Rules” Initially ،I’ve opened the main article with an introduction describing 

the guide of this  and a close look analysis with a bit of both investigation and accuracy ،

depending on travels of  previous virtuous men from The Origins Of Fiqh ،and recent 

resources to complete the series’ episodes ،and my aim is up gradation in the ladder 

of MALAKA AL-FIQHYA ،    and ALLAH knows the best. 

Keywords:  The rule of Qiyas ; Faculty ; Ijtihad ;  Pratical field ; Fiqh 
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  : مقدمة

الذي محمد سيدنا ع والسالم والصالة عماؤه، وشمل آالؤه، كمل الذي مد ا

عد و وأولياؤه، أتقياؤه، م تدى ا الذين ابھ وأ وآلھ ياؤه، وأن أصفياؤه بھ   :اقتدى

وأصل اد، ج مناط و و الناس، عند املباحث أصعب من القياس مبحث ان ملا

بتفاصيل ستقالل إ املف و و عة، الشر وأساليب الفقھ شعب ي ومنھ الرأي،

شعري  مو ي أ إ رسالتھ معاملھ أبان ُعَمِري من و و ام، عنھح هللا ،ر

لھ قال ن ِ "....: ح ا
َ
ق مَّ

ُ
اَل ث

َ
ْمث

َ ْ ْ
َواْعَرف ِلَك

َ
ذ ِعْنَد ُموَر

ُ ْ
ا،ْس َ

ِ
ّ َح

َ
أ

َ
إ َرى

َ
ت ِفيَما اْعِمْد مَّ

ُ
ث

ّق  َ ْ
ِبا ا َ

ِ
َ ْ
ش

َ
َوأ ِھ

َّ
الل

َ
... "إ

1
العلماء،  حصون إ واطر ا ة ف من جعتالتجأت واس

البواطن ع فضال ال تأو ر الظوا املبحث ذا يحتاج ملا الفضالء من الفحول أذيال

الباعث ان و شوقا م قواعد بخور من شّممت و ذوقا، م نحور من فتجرعت عليال،

عد و سبقت، رحمة ا ساق نجمت، وعزمة لزمت، مة مر ول مع ث ش ال ذا ع

أ كتب النظر ولمتقليب الناس كتب مبتوثة القياس قواعد أن رأيت النظر ل

شرحا عليھ وأضع جمال ا م أكتب أن ع فعزمت جمعت، ا أ عل حدود سبق

وسم بـــــــيمختصرا، القياس" ا القواعد"قواعد وذكر البحث صميم إ الولوج وقبل

وتقرب الباب، ذا معالم ترسم دات مم مقدمات من التحقيق،البد من ء مباحثھ

ضبط غية لقواعده التمثيل ومحاولة التدقيق، من بنوع أقسامھ ن ب الفروق ذكر مع

ية الفق امللكة سلم التدرج قاصدا ا،مسائلــــــــھ، غموض تو ال باألمثلة ا ط ،ور

ا تناول ل س ا فجمع العلم ل أ كتب مبثوثة القواعد ذه للنكما،ف ر اظرتظ

ا سطر ال العقول وقوة ام لألح سالمي الفقھ يعاب طرحو ،اس سرت قد

التالية لة ي ال ع الرشاد. املوضوع أستمد هللا و من التكالن، وعليھ ن أستع   .  ھ

ومتعلقاتھ .1 القياس ية   :ما

وا لفاظ ي معا بيان صول علماء صوليأك دقق وقد ما، بي ون لعالقة

العرب كالم ان وملا ون، اللغو وال النحاة ا إل يصل لم العرب كالم من أشياء م ف

جدا سع منھ،م مناص ال باب اق قصد القياس باب فتح غنية،ان ال يل وس

  . عنھ

لغة - عّد :القياس ي معا ع القياس استعمل م      :ة

                                                             
رمق)10/252(رواه البهيقي يف السنن،  1  ،:20537 .  
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بھ: التقدير -1  قدره أي بالنعل النعل قس يقال
1

.  

يھ -2  ش ھ: ال ش أي الثوب ذا قياس الثوب ذا يقال
2 . 

  

تفرّ   معانيھ تباين ب س بو مذا خمسة ع لغة معناه تحديد صوليون   . ق

ول  ب لغة:املذ اجبو "التقدير"القياس ا وابن سنوي ب مذ و
3
.   

ي الثا ب لغة:املذ مطلقا"القياس وإليھ"املساواة ومعنا هحسا وغ الفتو ب ذ
4 .  

الثالث ب عرفية:املذ حقيقة "  املساواة"القياس
5

  .  

ع الرا ب واملساواة:املذ التقدير بمع ن ب لفظي ك مش القياس
6 .  

امس ا ب معنوي :املذ ك مش القياس دوي لفظ ال ارتضاه الذي و و
7 .  

جيح    :ال

دليلھ لقوة الرا و امس ا ب املذ املجازولعل من املحظور عن عده   . و

اصطالحا -     : القياس

للقياس م ف عر صوليون ن،اختلف مسألت إ ختالف ب س إرجاع مكن   :و

د؟:و املج عمل من أو عا هللا عمل من القياس   ل

ال؟:الثانية أم النص بداللة س ما شمل القياس   ل

و ب:املدرسة عرفھ هللا عمل من القياس أن يرى ة"أو" املساواة"ـمن سو أو" ال

مدي" ستواء" و اجب ا وابن و ا ة الوج ذه أنصار ومن
8

 .  

                                                             
لغویة، حق 1 ات والفروق ا ، بريوت، لبنان، : الكفوي، اللكیات معجم يف املصطل ش، ومحمد املرصي،  مؤسسة الرسا ن درو د

  ).713ص(بدون، : ، السنة1:ط
لغة، حق 2 ٔزهري، هتذیب ا اء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط محمد مرعب،:ا   ).9/179(م، 2001، 1:دار ٕاح
ٔحاكم، حق 3 ٔصول ا ٔمدي، إالحاكم يف  ٔوىل، السنة: ا ب إالساليم، بريوت، لبنان، الطبعة ا في، املك بدون، : عبد الرزاق عف
)3/201 .(   
، رشح الكوب املنري، حق 4 و بة : الف يل، وزیه حامد، مك ض، السعودیةمحمد الزح م، 1997هـ، 1418، 2:ط، العبیاكن، الر
)4/5.(  
ب العلمیة، بريوت، لبنان، ط: السهالوي، فواحت الرمحوت، حق 5  ).3/246(م، 2002 14236، 1:عبد هللا معر، دار الك
ب العلمیة، بريوت، ط 6 ن احلاجب، دار الك ىل خمترص ا ضاوي، إالهباج يف البیو  ،)2/204(هـ، 1403،  3:إالجيي، رشح العضد 

ب العلمیة، بريوت، لبنان، "رشح املهناج  ٔصول،، دار الك مل ا    ). 3/3(م، 1995هـ، 1416مهناج الوصول ٕاىل 
ح الفصول،حق 7 دة، ط: القرايف، رشح تنق یة املت ة الف  ).  2/110(م، 1973هـ،  1393، 1:طه عبد الرؤوف سعد، رشكة الطبا
ٔصول ا 8 ٔمدي، إالحاكم يف    ).3/209(، ٔحاكما
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الثانية ــــــ:املدرسة بـــ عرفونھ ؤالء و د املج فعل من القياس أن يرى أو" حمل"من

الرازي "تحصيل"أو"تقدير"أو"اثبات" ب املذ ذا أنصار والقراو ومن "البيضاوي
1 .  

ة مصو مخطئةو إ ابھ أ انقسم ن ب املذ من ب مذ ل   .و

جيح   :ال

الرا و عا هللا عمل من القياس بأن القول   ..   لعل

القياس .2 ان   : أر

ول    : الركن

الوفاق : صل محل الثابت كم ا
2 .  

  :شروطھ

كم - ا ون ي إجماعأن أو بنص علتھ ،ثابت يختلفوا إن جماع ذا مع يضر وال
3 .  

ن : معناه املتناظر ن صم ا اتفاق أو إجماع، أو بنص، ثابت شر حكم لھ ون ي   .أن

بنص- ثابت حكم لھ ما بحديث: مثال مھ تحر ت ث متفاضال، بال ال ال: بيع

بمثل مثال إال بال ال يعوا العدس4ت عليھ يقاس أن   .فيجوز

نظائر - حكم عن بھ ث اس أصل عن بھ ُعدل قد كم ا ذا ون ي ال   . أن

ان:معناه كذلك ان فلو القياس، مخالفتھ ع يدل خاص نص الفرع ون ي ال أن

باطل معارضتھ والقياس إليھ، ناد باالس أو   .النص

مةك : مثال خز ادة الناس،،ش سائر ع مة خز قياس ال ا ذه يجوز ال فإنھ

الذي اص ا النص إعمال من بد ال بل م، مثل وحده ادتھ ش كتفاء عدم التا و

ديث ا و و بھ، النص،جاء ة مواج باطل ألنھ القياس، عن النظر وصرف
5 .  

ن - صم ا ن ب عليھ متفق بدليل
ً
ثابتا ون ي أن

6 .  

                                                             
ح الفصول، 1  ).2/110( القرايف، رشح تنق
، بريوت، لبنان، ط: الرازي، احملصول،، حق 2   ). 5/25(م، 1997هـ،  1418، 3:طه العلواين، مؤسسة الرسا
 ) .5/239(السبيك، إالهباج يف رشح املهناج،  3
اري، كتاب البیوع،  4 رمق ،)3/68(رواه الب ر يف بیع الطعام واحلكرة،  ب )3/1209(، ومسمل، كتاب املساقاة، 2134:ب ما یذ  ،

رمق لورق نقدا،  هب    .1586:الرصف وبیع ا
بة املدینة، السعودیة، ط 5 ٔصول الفقه،، مك مل   ).99ص(بدون، : ، السنة1:احلجي، حبوث يف 
6  ، ة الشام دو، رشح الورقات، موقع املسو    ). 5/10(و ا
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نص:معناه من بدليل
ً
ثابتا الفرع إثباتھ ُيراد الذي صل حكم ون ي إجماع،،أن أو

ن املتنازع ن صم ا ن ب عليھ
ً
متفقا ذلك ون   .  و

ق : مثال و ترج، أولم راجت مطلقا، ا ف ا ر ال أن رى و الفلوس، ة و الر ُينكر من

اليوم املعاصرة العمالت ا
1 .  

ي الثا   : الركن

  :  الفرع

كم:اصطالحا ا إليھ ُعدي الذي املحل امعو با
2 .  

   :شروطھ

ون  -1 ي القصاصأن وجوب عينھ صل كم مماثال الفرع كم ا ون ي أن

واملحدد املثقل ن ب ك املش النفس
3
.  

يقيمون:معناه الناس ألن اح الن ع البيع س نق أن يجوز فال واحدا املوضوع ون ي أن

لة املسا ع اح الن قيمون و ح، والر واملشاحة املماسكة ع البيع
4 .  

الفرع -2 ذا إ كم ا عدية مناط ألنھ الفرع، صل علة   .وجود

الفرع،: معناه صل علة وجود من التحقق من محسوسةالبد انت إذا العلة فإن

والطعم األدلة،السكر و س با علم قد رز و يذ الن ذلك أصل فوجود أما العقلية

السمعية باألدلة إال يمكن فال ا ووصف العلة ن ع وإثبات كم ا عليل
5

 .  

بھ -3 عمل ُ ال النص ورود مع القياس ألن عليھ، منصوصا ون ي ال   .أن

نصا: معناه وجدنا إذا ذلك من،ومع م بقول نأ أ فنحن الفرع صاحب قول 6 أو
.  

الثالث     :الركن

صل   :حكم

  :شروطھ

                                                             
  ).  5/10(املصدر نفسه،  1
، بريوت، لبنان، ط:  حق، ، رشح خمترص الروضةالطويف 2 ) 3/226(، م 1987 - هـ 1407،  1:عبد هللا الرتيك، مؤسسة الرسا

 .بترصف
ٔحاكم،  3 ٔصول ا ٔمدي، إالحاكم يف    .بترصف) 3/273(ا
 ).10/16(مشهور، اللكامت النريات يف رشح الورقات،  4
ب العلمیة، بريوت، لبنان، ط: الغزايل، املستصفى، حق 5  ).305ص(م، 1993هـ، 1413، 1:محمد عبد الشايف، دار الك

 ).10/16(املصدر السابق،  6 
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عمل-1 شرعيا كم ا ون ي عقلياأن وال ا لغو ال      .  يا

وال:معناه عقليا كم ا ون ي ال أن و و نا بالقياس ت ث الذي كم ل شرط ذا أن

شرطھ ذا و ا واملراد،لغو الدين أصول كما العق القياس ه غ يجري قد إذ

الشرعية باألدلة إال العقل ا إل تدي ال فإنھ سمة ا ام ح من أي شرعيا ونھ ب

ا لغو حكما الشر بالقياس الثابت ون ي أن نفي اللغوي بنفي   .واملراد

فاعل: مثال س ف د ا فيھ وجب وطء اللواط يقال ذاأن ف املرأة واطىء زانيا ھ

عقليا ونھ نفي و الشر بالقياس ال اللغوي بالوضع إال ت تث ال سماء ألن ي ال

عق حكم الشر بالقياس ت يث ال   .1 أنھ

املع -2 معقول كم ا ذا ون ي   .أن

املحضة : معناه والعبادات الشرعية والتقديرات عداد أن العلماء عند املعلوم من

والعادات املعامالت بخالف ي املعا إ لتفات عدم ا ف . صل
2    

باألصل -3 مختصا حكما ون ي ال   .أن

للفرِع  : معناه عديتھ يمنع باألصل اختصاصھ   .أن

ادتھ :مثال سوة، ز ع أر ع اِح يالن أ قصة ونحو عده، من سائھ اح ن م وتحر

ية نيار بن للن،بردة قال ن فقال:ملسو هيلع هللا ىلص ح مسنة، من خ جذعة  :عندي

عدك أحد عن تجِزي ولن ا، 3 اذبح
 .  

ع الرا    :الركن

:  العلة
 

  

كم:اصطالحا ا مناط
عليقھ، 4 أي نوطھ ان م ا أثرتأل ا أل علة وسميت

ض املر كعلة حسان،املحل قول اللغة التعليق ع النوط اطالق زنيم: من وأنت

اشم آل الفرد... نيط القدح الراكب خلف نيط كما
5

.  

ا   :شروط

                                                             
ٓملالصنعاين 1 ابة السائل رشح بغیة ا ٔصول الفقه املسمى ٕا ٔهدل :حق، ،  ، بريوت، ، حسني السیاغي، وحسن ا مؤسسة الرسا

   ). 182ص(م، 1986، 1:لبنان، ط
ٔصول الفقه 2 مل  سري  رش والتوزیع، بريوت، لبنان، طاجلدیع، ت ة وال لطبا ن     ).2/39(م، 1997 -ه1418، 1:، مؤسسة الر
3  ، ٔضا اري، كتاب ا رمق)7/99(رواه الب ٔحضیة،  ب سنة ا  ،:5545  .   
ٔمري، التقرر 4 ن ا ب العلمیة، بريوت، و  ا     ).5/151(م، 1983 - ه1403، 2:لبنان، طالتحبري، دار الك
بة العلوم واحلمك، املدینة، السعودیة، ط 5 ٔصول الفقه، مك رة  طي، مذ   ). 226ص(م، 2001، 5:الشنق
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را -1 ظا الوصف ون ي   .أن

رة،: معناه الظا واس با ا مدر ون ي أن وره ظ وجودهومع من التحقق ليمكن

والفرع صل من رة ل ظا بحاسة يدرك وال عليھ طالع يمكن ال الذي و و في ا ا أمَّ

التعليل ي   .    فال

آخر : مثال مطعوم وجوده من تحقق و س، با يدرك فإنھ مر، ا ار اإلس
1 .  

منضبطا -2 الوصف ون ي   .أن

لھ : معناه ون ت أن انضباطھ ومع ه، غ عن ا متم منضبطا وصفا العلة ون ت أن

س بتفاوت أو ا بحد الفرع ا وجود من التحقق يمكن محدودة معينة   .حقيقة

حوال : مثال و فراد باختالف تختلف ال معينة حقيقة لھ منضبط، وصف فالسفر
2 .  

كم -1 ل مناسبا وصفا العلة ون ت   : أن

ا : معناه ثبو عند حاصل كم ا أن الظن غلبة د املج لدى ون ت أن   .وذلك

حفظ : مثال و ذلك كمة ا لتحقق السارق يد لقطع مناسب وصف السرقة

الناس املوجبةأوأموال حكمتھ املال وضياع للقطع موجب كذلك وصف السرقة
3

 .   

الفرع : معناه إ التعدي تقبل أن يجب أي،فالعلة قاصرا، بھ املعلل الوصف ان فإن

القاصرة العلة س ف بالنص حكمھ ت ث الذي صل محل يتعدى   .  ال

بالسفر  :مثال السفر الفطر جواز كتعليل القاصرة بالعلة 4 التعليل
.  

مل -3 الوصف ون ي ال   . أن

الطول : معناه مناسب غ بوصف والفرع صل ن ب ُيجمع أن و و
5

 .  

ال : مثال ولكن العمد وحصل ومناسب ومنضبط ر ظا وصف فالقتل ولده الوالد قتل

العلة ذه أل الصورة ذه فالشرع بولده الوالد يقتل
6   

العلل   .انتقاض

                                                             
ٔصول ومعاقد الفصول،  1 د ا سري الوصول ٕاىل قوا  ).342ص(البغدادي، ت
   ). 342(املصدر نفسه،  2
نوار الربوق 3 ٔ ٔو  ٔنواء الفروق، حق القرايف، الفروق  ب العلمیة، بريوت، لبنان، ط: يف   - ه1418، 1:لیل املنصور، دار الك

  ).4/114(م، 1998
ه ، السلمي 4 سع الفق ي ال   ).112ص(، ٔصول الفقه ا
ٔصول ومعاقد الفصول،  5 د ا سري الوصول ٕاىل قوا   ).384ص(البغدادي، ت
   ).342ص(املصدر نفسه،  6
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ن قسم ع العلة   :انتقاض

اللفظ-أ العلة كم،: انتقاض ا بدون كم ا علة عن ا املع وصاف تصدق   أن

املعانتقاض -ب ان:العلة م صل بھ كم ا ُعلق الذي املع يوجد أن

كم ا عليھ تب ي وال   . آخر

3.  
ً
ا تنظ القياسية  و القواعد

ً
  :تطبيقا

ا يتعلق وما الشرعية   .العلل

و القاعدة
 :

موجبات ال أمارات الشرعية العلل
 1 .  

القاعدة   :مع

موجبات ست ول ام لألح معرفات ا و ب العلل السنة ل أ ب مذ القاعدة ذه

ا بنفس موجبات العلل أن لة للمع خالفا
2
.  

هللا: مثال و واملوجب ما، وجو ع عالمة ما و والقصاص، للضمان والقتل   .  تالف

الثانية عضا: القاعدة ا عض يخلف الشرعية .3 العلل
  

القا   :عدةمع

والنيابة لف ا تقبل الشارع ا جعل ال املنصوصة العلل أن املع والدباغ،و اة   . الذ

الثالثة  جامع: القاعدة مؤثر ملع عليھ املنصوص ع ُيقاس عليھ املنصوص غ
4   

القاعدة   : مع

ا، حكم ع املنصوص غ واملسائل والنوازل وادث املنصوصا ع ا س يق د املج

ما بي جامعة علة توجد أن طة شر بحكمھ الشرع ورد   .الذي

الثمنية: مثال و ما بي امعة ا للعلة والفضة ب الذ ع النقدية وراق   .ُتقاس

عة  الرا ؟ :القاعدة فيھ مختلف أصل ع يقاس ل
5

  

القاعدة   : مع

                                                             
ل،ا1  ٔصول الفقه، حق ن عق رش والتوزیع، بريوت، لبنان، ط: الواحض يف  ة وال لطبا هـ  1420، 1:عبد هللا الرتيك، مؤسسة الرسا 
   .)2/62(م،  1999 -
بة صبیح مبرص، ط2  ىل التوضیح، مك ازاين رشح التلوحي   .)2/125(بدون، : ، السنة1:التف
ف املسامع جبمع اجلوامع، حق 3 ش يش، ت اء الرتاث، مكة،  :الزر لبحث العلمي وٕاح بة قرطبة  سید عبد العزز، وعبد هللا ربیع، مك

  .)3/314(م، 1998 -هـ  1418،  1:السعودیة، ط
ٔصول الزبدوي 4 ٔرسار رشح  شف ا اري،  اب إالساليم، بريوت، لبنان، ط، الب     ).1/312(بدون، : ، السنة1:دار الك
  ).3/300( الطويف، رشح خمترص الروضة، 5
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ا ف اختلف ال القواعد من إ،النظارذه طائفة بت أصلفذ ع يقاس ال أنھ

باالنتقال سلسل ال إ إلفضائھ بحال؛ فيھ مختلف
1

أخرى، ذلكوجنحت جواز  إ
2

.  

بطل:مثال و البالغة، و الفرع، ا حقق و نوثة، عشرة خمس ت ب العلة

عشرة خمس ت ب عليلھ و و صم ا مدعاه،،الصغر،مأخذ ت ث قياسھوقد   .  و

امسة ا بالنص:القاعدة كم ا ابتداء ألن بالتعليل إثباتھ يجوز ال كم ا ابتداء
3 . 

القاعدة   :مع

ا و ألن ا، علل ا ام أح وتنفيذ ا ف البحث عند د املج ينظر ال الشرعية النصوص

ا، ام أح إثبات يكفي العللنصوصا فينظر ا عل ا غ قياس إرادة عند   .  وأما

ناسياللذيملسو هيلع هللا ىلصقولھ :مثال ل وسقاه: أ هللا أطعمھ هللا فإنما
4

ثم صومك ع فتم

جامع الذي كم ا ذا نا سيان،أثب بال يختلف ال حقيقة الركن ت تفو فإن
5   

العلية الوضعية
6
   

السادسة واسطة : القاعدة غ املوجب بواسطة كم ل املوجب ب الس
7
.  

القاعدة   :مع

و و كمھ موجب العمد القتل واسطة بدون مباشرة كم ا يوجب قد ب الس

واسطة،القصاص وحكمھ ب الس ن ب ون ي ب،وقد الس ن ب الواسطة وجود فإن

وعدم املباشر ب الس ع نائھ و كم ا إسناد من يمنع ال بالواسطةوحكمھ عتداد
 

.  

اذإ:مثال  سقط و جاز مالھ اة ز إليھ فصرف العاجز أخيھ نفقة عليھ رض
ُ
ف ا

  .النفقة

عة السا إ: القاعدة يضاف كم وا عليھ، كم ا إحالة العلة عارض ال الشرط

قيقة ا عارض ال واملجاز مجازا، الشرط وإ حقيقة، علتھ
8 .                               

                                                             
   ).3/300(املصدر نفسه، 1 
                     )3/300(املصدر نفسه،   2

ٔصول الزبدوي، 3   ٔرسار رشح  شف ا اري،                                 ).           1/312(الب
اري، كتاب الصیام،  4 رمق)3/31(رواه الب سیا،  ٔو رشب  ٔلك  ب الصامئ ٕاذا  ب )2/809(كتاب الصیام،  ، ومسمل،1933:،   ،

   .171:رمف ٔلك النايس ورشبه وجامع، 

سوط، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط5      ). 1/345(م، 1993-ه1414، 1:الرسخيس، امل
ب، والرشط، والشطر، والرخصة6  لوضعیة الس ب العلك ه[املراد  .                                                                                                ]ذا يف 
   ).7/384(املصدر نفسه، 7 
، بريوت، لبنان، ط8  د الفقهیة، مؤسسة الرسا                                               ).                                                  9/35(م، 2003 -ه1424، 1:الربنو، القوا
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القاعدة   : مع

حقيقيا، إسنادا ون ي وعلتھ بھ س إ كم ا وإسناد وموجبھ، كم ا ب س العلة

إ كم ا فيضاف ما إل كم ا إلضافة ن صا سا ل ب الس أو العلة ون ت قد ولكن

قيقة ا عارض ال واملجاز مجازا شرطھ
1
.  

إنذإ- :مثال عبده عتق أن حلف رجال أن دان شا د ش دذخلدا وش الدار، ه

م اد ش عن جميعا ود الش رجع ثم عتقھ، القا وق ا، دخل قد أنھ ،آخران

العلة م ن اليم ود ش ألن الدخول، ود ش دون العبد قيمة ن اليم ود ش فيضمن
2
.                                                   

الثامنة  العلة : القاعدة شطر
3

كم ا من ئا ش ت يث ال
4 . 

القاعدة   : مع

إ وصاف املتعددة بذالعلة ت يث فال عض دون ا أوصاف عض وجد منذا ء لك

كم، كما ا إلثبات ا أوصاف جميع وجود من   .فالبد

عليھذإ:مثال حد فال عالم مختار عامد غ مسكرا شرب ا. ا م مسائل ث نواقض: س

ا اجتماع ط ش وال متعددة ارة الط
5 .  

التاسعة  محل : القاعدة الرخص تتعدى ؟ال
6
   

القاعدة   : مع

ما،إ حال رخصة منح إذا الشارع ان حكم ا ل عطى و ا نظائر ا عل يقاس ل

ب فمذ ، معت خالف ا ف املسألة أن ع دليل ام باالستف القاعدة وابتداء خالف،

                                                             
  ).9/35(املصدر نفسه،  1
 ).9/35(املصدر نفسه،  2
ٓخر، ا 3 ث الشطر ا ، وشطر الع  حمك الوجود يف نفسه، وحمك العدم من ح س شطر الع س، واجل لع التامة يه القدر واجل

اري،  :ینظر. فدار بني الوجود والعدم ٔصول الزبدوي الب ٔرسار رشح    ).7/78(، شف ا
سوط،  4    ).17/11(الرسخيس، امل
د الفقهیة،  5     ).6/99(الربنو، القوا
ٔصول الفقه املقارن 6 مل  ، املهذب يف  ة(من ض، السعودیة، ط)حترر ملسائ ودراسهتا دراسة نظریة تطبیق بة الرشد، الر ، 1:، مك

  ).4/1939(م،  1999 -هـ  1420
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والشاف نابلة وا نفية ا
1

الرخص ع القياس من ب،املنع مذ عن املالكية ى وح

الرخص ع القياس جواز ن قول فروعا،مالك ن القول ع جوا ةوخرَّ كث
2

.  

ال؟  أم معقولة ل الرخص علل م اختالف ا ف اع ال ومورد املسألة وحاصل

ا م أمثلة ي الرو ذكر الفروع من كث اختالف ختالف ذا ع   : و

بل- أبوال شرب التداوي ع قياسا بالنجاسات التداوي ا(جواز بنجاس القول ) ع

الن ا رخص رخصة نملسو هيلع هللا ىلص و النللعرني م فأمر املدينة، قدموا يأتوا:ملسو هيلع هللا ىلصملا أن

الذود واستاقوا ، الرا فقتلوا ا، وأبوال ا، ألبا من وا شر ف الصدقة، ...إبل
3 

  

البا  وسع وقد ما، وغ ن والت العنب خرى الثمار سائر اق إ العلماء واختلف

ذلك ز تجو ب حب وابن
4

مقت ، ذا القياسو
5
.

     

العاشرةالقاعد باإلسقاط:ة سقط وال ا، تتعق ا ام أح املطلقة 6 سباب
. 

القاعدة   : مع

سباب سبق من البد ه، غ لوجود وعلة با س وجوده ان ما نا باألسباب املراد

ا وتقدم الوجود والعلل
 7

.  

اح،: مثال الن عقد املرأة حل ب بحلس ليحكم يح ال اح الن عقد تقدم من فالبد

ا لزوج   .املرأة

ا ترجيح وطرق العلة   .عدمية

عشر ادية ا املعلول : القاعدة لعدم علة العلة عدم
8   

القاعدة    : مع

                                                             
ٔوائ" البویطي" نص الشافعي يف  1 اس، فقال يف  ناع الق لرخصة مواضعها:" ىل ام ٔم " وقال يف " ال یتعدى  لیه": ا ". ال یقاس 

رش والتوزیع، القاهرة، مرص، ط: ینظر ل يب،  ٔصول الفقه، دار الك يش، البحر احملیط يف    ).7،74(م، 1994- ه1414، 1:الزر
ح الفصول، القرايف، جزء من رشح  2    ).2/397(تنق
اري، كتاب الزاكة، 3 رمق)2/130(رواه الب ل،  ٔبناء الس ٔلباهنا  ب استعامل ٕابل الصدقة و ، ومسمل، كتاب القسامة، 1501:، 
رمق)3/1296( ن،  ب حمك احملاربني واملرتد    .م1671:، 

ٔ، مطبعة السعادة، حمافظة مرص، ط 4  ، املنتقى رشح املوط   ). 4/226(م، 1،1332:البا
    ).384ص(املصدر السابق، 5 
د الفقهیة،  6   ).9/379(الربنو، القوا
  ).2/176(املصدر نفسه،  7
  ).6/99(املصدر نفسه،  8
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املعلول وجود أن واملع كم ا و واملعلول كم ا وجود ب س بالعلة كم(املراد )ا

كم ا ُعدم العلة ُعدمت فإذا علتھ وجود ع تب   . م

معلول : مثال اة الز ووجود علة النصاب فوجود تجب لم ُعدم فإذا اة الز علة النصاب
1    

عشر الثانية كم: القاعدة ا العلة مقام تقوم العلة علة
2   

القاعدة   :مع

كماملع ا بناء العلة مقام تقوم أن يمكن ا بنوع العلة علة و أن معنيان، ا   :ل

ول  كم:املع ا ع شر ل ة املص كمة با املراد ألن كم ا ع شر من كمة   . ا

العلة-   : مثال علة واملرض السفر واملشقة علة، واملرض كمة،السفر ا انت وملا

ُيب لم منضبطة اغ النضباط العلة ع ُب وإنما ا عل كم   .ا

ي الثا كم:املع ا لوقوع املباشر ب الس ب س أي العلة علة
3

  .  

غضبان :ملسو هيلع هللا ىلص قولھ-  و و ن اثن ن ب كم ا يق ال
4، 

قضاء جواز لعدم علة فالغضب

الشديد وع ا ا فُيعلل ش، شو ال كمة وا القا   .  قضاء

ادة بز ُتر االعلة س ج من
عشر                                                          . 5 الثالثة :القاعدة  

القاعدة   :مع

ون ت أن ا بي جيح ال أسباب فمن كم ا لبناء ا إحدا د وأر متعارضة، علل وجدت إذا

مستقلة، غ العلة ذه انت إذا ا س ج من ادة بز دة مؤ العلل انتإحدى إذا وأما

ادة بالز ترجيح فال ا،مستقلة وجود عند كم با ا إنفراد العلة باستقالل   .  واملراد

خوة : مثال ما ل العلة انت وإن اث امل ألب خ ع ي الشقيق خ

الشقيق خ علة ير م جانب وجود ولكن
6 .  

عشر عة الرا ال: القاعدة وقد ه، غ مع جتماع عند ت يث قد نفراد عند ت يث ما

الف ا ع وإما قطعا إما ت يث
1.  

                                                             
   ).6/99(املصدر نفسه،  1
ٔصول الزبدوي 2 ٔرسار رشح  شف ا اري،    ).1/161(، الب
ٔربعة، 3 د الفقهیة وتطبیقاهتا يف املذاهب ا يل، القوا  ).1/480(م،  2006 -هـ  1427،   1:دار الفكر، دمشق، سوریة، ط الزح
ه، كتاب القضاء،  4 ٔبو داود يف س رمق)3/302(رواه   ،:3589.  
ٔصول الزبدوي 5 ٔرسار رشح  شف ا اري،   ).4/82(، الب
 .بترصف) 4/82(املصدر نفسه،  6
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القاعدة   :مع

املركب بالوصف التعليل و أصولية قاعدة ا أصل
2

املتعددة وصاف ذات العلة أي

والد غ ا م من العمد ُوجد،القتل ا شروط استوفت إذا املفردة الفالعلة ا معلول

؟ ال أم عمل ل الف ا ا ف فيقع ا أجزاؤ عددت إذا وأما ا، ع موا انتفت إذا محالة
3 

عشر   امسة ا جيح: القاعدة ال بھ يقع ال بانفراده لالستحقاق علة يكون ما
4

 

القاعدة   :مع

ب الس بالعلة نا م،املراد آخر ب س دون منفردا لالستحقاق با س ون ي ما عھواملع

جيح ال ألن آخر، با س ستحقاق موجب ان إذا ستحقاق ترجيح بھ يقع ال فإنھ

لالستحقاق با س أو علة ون ي ال بما يقع   .  إنما

والبا: مثال فرضا، السدس لھ ألم فاألخ ألم، أخ ما أحد عم اب وترك ص مات

ة بالعصو نصفان ما س،بي لھ ألم أخ و الذي العم ابن اثألن للم باألخوة: بان الفرد

ن ب الس اشتمال جمع و ن، ب الس من واحد ل ل ث ف بالعمومة ة والعصو ألم،

خر يزاحم ثم ضة، بالفر السدس ستحق ف ن، ص ما وجود واحد ص

بقي  5 فيما
.  

  :خاتمة

 ، صو العمل ة رك عت عموما الفقھ أصول بموضوعات حاطة فاألصوليونإن

اد ج وميدان الشرعية، ام ح أدلة ثمار اس طرق ا باعتبار الدالالت ك مع خاضوا

يك نا ية، الفق ع التفار بوع و الشرعية، ام ح باط است أساس و الذي ي البيا

املباحثالقياسبمبحث من ه غ عن وعمق وعورة من يكتنفھ ز،وما ت نا ومن

ب حاطة النوازلضرورة ا إل اجة ا تزداد ال املساعدة والقواعد القياس، مبحث

                                                                                                                                               
ل 1 ملرب یؤدي ٕاىل حمال ال،: وق ٔن انتفاء اجلزء . ٔن التعلیل  ٓخر یلزم حتصیل احلاصل؛  انتفاء  لیته، ف في  ه ت نتفاء جزء م فٕانه 

، رشح الكوب املنري،  :ینظر.  لعدم العلیة و    ).4/93(الف
ل: الوصف املرب 2 لق ٔوصاف كام يف تعلیل وجوب القصاص  دة  لوصف  يه الع املربة من  العمد العدوان، وجيوز التعلیل 

ٓشعري وبعض املعزت دم جواز ذ عن ا صولیني، ونقل  ٔكرث ا    .املرب عند 
د  3 ٔ ٔنه  ب ىل الظن  د یغلب  ٔن الوصف الوا د، فكام  لوصف الوا ىل التعلیل  اسا  ٔجزاء؛ ق لوصف املرب من  جيوز التعلیل 

لفرق ال  مسا ٕاثبات الع السابقة، ٔن القول  لیته بت املسا والطرق وال فرق،  ٔجزاء یُظن  دة  فكذ الوصف املرب من 
لیه لیه فال یعمتد  لیه، وما ال دلیل  ٔصول الفقه املقارن :ینظر .دلیل  مل  ، املهذب يف   ).1/365(، من

سوط،  4   ).2/90(الرسخيس، امل
  ). 177-29/155(املصدر نفسه،  5
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و للقياس واسع مضمار ة خ ذه م، وعاد الناس يوع ب املتعلقة خاصة وادث وا

تطبيقا ا إل رجعون و لفظا، العلماء سائر ا أبا مالك أصول من جملة،أصل ت وذكر

ال صولية و القياسية القواعد باألحاديثمن التمثيل خالل من الباحث ا يحتاج

ة النبو
1

أعلم .    وهللا
 

      

واملراجع  املصادر
ب العلمیة، بريوت، لبنان، ، إالهباج يف رشح املهناج .1 ن السبيك، دار الك   . م1995هـ، 1416تقي ا
ٓمدي .2 ٔحاكم، ا ٔصول ا ب إالساليم، بريوت، لبنان، الطبعة، إالحاكم يف    . بدون: السنة، 1:املك
ن الرازي .3 ق، احملصول، خفر ا اض: حتق ، بريوت، لبنان، الطبعة، طه  ف   .هـ 1418، 3:مؤسسة الرسا
امد الغزايل - .4 ٔبو  ق، املستصفى،  ب: حتق    .   هـ1413، 1:الطبعة، لبنان، محمد عبد السالم، دار الك
ب العلمیة، بريوت، لبنان .5   .هـ1403 ، 2:الطبعة، رشح العضد، إالجيي، دار الك
و .6 ن الف بة العبیاكن، الطبعة: احملقق، رشح الكوب املنري، تقي ا يل، مك   .هـ1418، 2:محمد الزح
ٔبو العباس القرايف - .7 ح الفصول،  ة، رشح تنق   .  هـ 1393، 1: الطبعة، مارات، رشكة الطبا
ق، العيل السهالوي ، فواحت الرمحوت .8 ب، بريوت، لبنان، الطبعةعبد هللا معر، دار ا:حتق   . م2002،   1:لك
ٔمحد .9 ن  ٔصول الزبدوي، عبد العزز  ٔرسار رشح  اب إالساليم، الطبعة ، شف ا   .  بدون: ، السنة1دار الك

سوط، الرسخيس .10 ٔوىل، )ه483:ت(امل        . م1993_ ه1414، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة ا
ق .11 اري، حتق ن كثريمصطفى البغا: حصیح الب .                                                                                                              م1987_ ه1407بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، ، ، دار ا
ق .12 اء الرتاث، بريوت، لبنان، الطبعة: حصیح مسمل، حتق                                                                                                                    .ونبد: ، السنة1:فؤاد عبد البايق، دار ٕاح
ٔبو الولید البا .13  ،ٔ       .م1،1332:، مطبعة السعادة، مرص، الطبعة)ه474:ت(املنتقى رشح املوط
يش .14 ن الزر د الفقهیة، بدر ا ة، الطبعة الثانیة، ، املنثور يف القوا ٔوقاف الكوی    .ه1405وزارة ا
اين .15 ب العلمیة، بريوت، لبنان، الطبعة)ه816:ت(التعریفات، اجلر  .ه1403، 1:، دار الك
ٔوىل، السنة .16 ب الوطنیة، توس، الطبعة ا ن الویل، دار الك ر، ا ٔشباه والنظا  .  بدون:  ا
ن القرايف .17 ق، الفروق، شهاب ا   .بدون: ، السنة1:مجعة، دار السالم، القاهرة، مرص، الطبعةيل : حتق
طي .18 امص الغر ن  ٔصول، ا مل ا ٔوىل، ، رشح نظم املرتقى الوصول ٕاىل  ٔردن، الطبعة ا ریة، عامن، ا ٔ ار ا ن احملاسيب، ا خفر ا

  .  بدون: السنة
ٔمري .19 ب العلمیة، بريوت)هـ879:ت(التقرر والتحبري، الن ا     م1983 -ه1403، 2:، لبنان، ط، دار الك
ٔ ما .20 ن العريباملسا يف رشح موط ق، ، ا رش: حتق ين، دار ال ، 1:دار الغرب إالساليم، بريوت، لبنان، طبعة: محمد السل

   .م2007هـ، 1428
ن الطیب .21 ٔبو احلسن  ٔصول الفقه،  ق، املعمتد يف  راسات : حتق ، محمد محید هللا، املعهد العلمي الفريس  العربیة، دمشق، سور

ٔوىل،   .م1964 - ه1384الطبعة ا
 

                                                             
ن  1 ٔ ماالعريب، ا ين، دار الغرب إالساليم، بريوت، لبنان، ط: ، حقاملسا يف رشح موط شة السل ا ين، و ، 1:محمد السل

   ). 1/151(م، 2007هـ، 1428
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م  ب  زاو  ر ف وا   ر ا

  2د بوشيبة محمد.أ: ، إشراف1باقـــــي عبد السالم
  2طالب دكتوراه، جامعة وهران.1
 2كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران.2

********************* 
رسال خ شر                                   06/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                   31/03/2018 :تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

م أحد و" التطرف" مصط ات أ ا تتّم  ال املصط ة  مناقش حمل،املعاصرة الف  تصوًرا و

ًعا بـِ،جًدا شا عرف اب"ُ ان ذان ."ر ان ما ،املصط ان نموذجيان مصط خاصةو  متغ رتكزان

سان باملعتقدات ترتبط ال والروايات، فالم رغبات ومختلف ، شرا س ذا. والفكر
نودُّ ي املوقف عرض املقال، اب، التطرف من الغر ر نفسھ، و الوقت لعرض و

ً
جانبا  آراءأخّصص

ي عوم املسألة شومس ذه   .ل

املفتاحية لمات الية: ال الرادي السياسة؛ ي؛ شومس اب؛ ر    .التطرف؛

Abstract: 

The term extremism is one of the most important terms that have been discussed in the 

contemporary period, and the term carries a very common perception and we mean 

terrorism here. 

These two terms are two typical terms that change and focus on the motives and the 
narratives, which are linked to beliefs, intellectual orientations and even human desires. In 
this article I would like to present the Western position on extremism and terrorism, and, I 
also dedicate the views of Noam Chomsky with the necessary attention to explain the 
Western vision from a purely western perspective. 

Keywords: Extremism, terrorism, Chomsky, politics, radical. 

 
      
 

  

  

                                                             
 ٔبعاد القميیة ر  عضو مبخترب ا جلزا   .2امعة وهران -لتحّوالت الفكریة والسیاسیة 
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  :مقدمة

وِّ     عليھُي زة الغر أملتھ ما وفق جلدتھ ب مع مختلفة عالقات سان و،ن ف

حّدِ  ع بطبعھ ايم عباجتما العالقات،دورك ذه ون ت ألن س أنھ كما

اليومية التعامالت خالل من ة يصاب،نا املعاشرات ذه أثناء الفرد أن والوا

العادة ا ف تؤثر ال ة الفكر ات التضار عن ناجمة أمل بخيبات حيان من كث

فراد ا تلقا ال شئة والت بية تمام،وال و امليل خرى الذاتية العوامل دور وكذا

أيضا،والرغبة شا،والوا تمارس يبات ا ذه فرادأن نفسيات ا شعور ال ،طا

عبفيص و ا فكر م و معھ يتوافق من إ يميل أو يدري أن دون سان ح

عنھ يختلف ئا،عمن فش ئا ش التنامي ية الكرا شعور يبدأ ة كث أحيان و بل

الفكري  العدو ذه الزمن ظة يمثل الذي خر ذا ضد الفرد نفسية ماو،داخل

توج إ سند الغالب ة الفكر ختالفات ذأن اص أ إ أو معينة ة فكر يات

ع ذا فكري ون،نفوذ ت الواحد املجتمع داخل ذلك ع تب ت ال النتائج فإن

من مفكر إ بل ب املذا من ب ملذ جسية وال والتعصب باالنفعالية ونة م الغالب

حيا من كث ن خر،ناملفكر ذا تقل يمثل لي الذي يديولو للعدو ذلك عد

عراض نفس م أصاب الذين ن خر نظر ل ك املجتمع حياة ع ذه،خطرا و

والعصرنة العوملة ظل املعاصرة املجتمعات داخل ي والسلو لقي ا نحراف بدايات

لة   .والتكنولوجياوغزو

ت ال ات التأث نيةإن ذ ة عفو أو قصدية مباشرة غ أو مباشرة قة بطر تحكم

ل ك املجتمع ثمة ومن الفرد شأة،وسلوك إ يؤدي الذي قيقي ا ب الس

ا وخارج املجتمعات داخل اب ر و نا،التطرف ارج با اب،ونقصد وإر تطرف ل

آخر مجتمع نحو مجتمع من ذموجھ مجتمع من أو نحوي، ضعيفقوة لذا،مجتمع

باألسباب الورقة ذه تلم أن الارتأيت إ ابالدافعة ر و وكذاتطرف تلم، أن ذين،

ية الغر ة الرؤ ة زاو من ن وم التالية،املف الية ش خالل من :من ل وم مف ما

اب ر و رة؟التطرف الظا ذه الغرب وفالسفة مفكرو يفسر وماوكيف عوم؟ موقف

ي تھشومس نورؤ وم   ؟املف
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 L’extrémisme: التطرف .1

رة ظا ابإالتطرف ار ل مصدر أو محتمل عنف ل مصدر ف خاصة سانية

ومرادفات معان يحمل نمطي مصط بأنھ نصفھ أن يمكن كما ة، شر ال ضد قادم

ة أوال،كث ومھ مف ضبط وجب   .لذا

الفلسفالتطرف دقيق حةكمصط ينل  لم
ً
ذلكظ رجع و تمام، من وافرا ا

دتھ ما ةر كث مرادفات لھ لكن املثالستعمال، يل س فع ملصط،، نجد

ما ن مرادف لھ أن الالند عند   ". النقيض"أو" قصاء"التطرف

نقيض" ج،،مالحظةEXTREME) طرف(أق ب، أ، باملع نقيض أو أق

مفرط من ان اexcessifيتم مع يتعارضان قد ما إ وح ة: ، خ لمة ال ذه ف

يم ما إن ذلك، يحدث أن املفروض من يكن ولم تجاوزه جرى حد فكرة  تتضمن

ة يح<<نظر ال تما>> الوسط ا لألشياء؛أ معينة مرتبة  خطأ(،
ً
صوابا ،)أو

ومفرط أق ن    1."ب

تجاوز إ ش املصط ذا أن منبمع مر ذا فينقلب ي، ا ال حده مر

حّد  عن د يز مر أن أي تماما، أخرى حقيقة إ ينحصرحقيقتھ العقل تجعل ادة ز ه

الغلو درجة إ ا. فيھ ط ر و الدغمائية فكرة إ مباشرة غ قة بطر ش الالند وكأن

دقيقا ا عب ا ع لتع التطرف   .بفكرة

و  صليبا جميل ناول مني التطرف مع ة"Extrêmeالطرف"خر زاو من لكن ،

تماما، أنمنفردة يرى خال  : "حيث علم فطراف الفضائل أما الرذائل، ق

نأ ب ھ(طرافأوساط و ومس بحثنا2)..." آرسطو بموضوع طھ ر أنھ فھ عر منا ما ،

و خلقي، مجال من معناه سرد خالل من مباشرة، العالمذا آنيا السائد م الف و

التطرف مباشرة منھ م يف التطرف عن منا ص ال لم يت أن بمجرد حيث أجمع،

ية الدي لفية ا ذو لقي التضليل ا إ ذلك عود ما ور سالم، حول الكب عالمي

خرى  الديانات عض تليھ ثم البداية   . كدين
ّ ا للفعل لقية ا القيمة أن ع يدل صليبا جميل عرفھ الذي ف التعر ذا إن

ة ا القيمة أما رذيلة، إ أي ئة س خلقية قيمة إ تتحول ا حد عن د تز أن بمجرد

                                                             
ر  1 ٔول،  ة، ا ا ة الالند الفلسف شورات عویدات، بريوت : ٔندریه، الالند، موسو لیل، م ٔمحد  ، الطبعة الثانیة، )لبنان(لیل 

  .401، ص 2001
لبنانیة  2 اب ا   .19، ص 1982، )دون طبعة(ط . لبنان، د-، بريوتمجیل صلیبا، املعجم الفلسفي، اجلزء الثاين، دار الك
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ولع ا عل التأكيد من مفر ال حقيقة و وسطية، معتدلة انة م فذات لقي ا للفعل

سأتطرق ذه تھ رؤ ملدعم الكر القرآن من ساسية النصوص ع،لبعض ونذكر

عا قولھ املثال يل وَن﴿: س
ُ َ َو اِس النَّ

َ
َع َداَء َ ُ

ش وُنوا
ُ
َت

ّ
ِل ا

ً
َوَسط

ً
ة مَّ

ُ
أ ْم

ُ
َناك

ْ
َجَعل ِلَك

َٰ
ذ

َ
َوك

يًدا﴾ ِ
َ

ش ْم
ُ

ْيك
َ
َعل ُسوُل ية،(الرَّ خيط1) 143البقرة، والرذائل الفضائل ن ب أن بمع ،

كرذيلةرف فالرذيلة ا، ا صاح شعور دون رذيلة إ الفضيلة يحول يرى اد ي ال يع

والفضيلة رذيلة، مثال السرقة أن ع املطلق اتفاقنا الناس، ل لدى ا بذا ة وا

و ذر ا أما فضيلة، مثال الضعيف مساعدة أن اتفاقنا ا، بذا ة وا خرى

أن الفضيلة صاحب يرىاعتقاد ما مقابل فقط زمرتھ وع عليھ مقتصرة الفضيلة

يتحوّ  نا و م، علما عض أو وأغلب الناس إعامة وزمرتھ الفضيلة صاحب ل

رذيلة فتصبح الفضيلة م ف   .التعصب

ذلك ترفض ا أ ومادام لقي، ا التطرف ترفض إذن ية الدي نظرتنا ترفض،إن ف

فكري سواء خرى أنواعھ عقائديل أو ي سلو موضوعنا...أو طنا ر أننا مادام لكن ،

الغرب دول م ف إ ش أن وجب ي شومس عوم ص متمثلة ية الغر ة بالرؤ

حيث التطرف، إلفكرة م م البعض ب طيذ جدھر فكرة و باإلسالم مباشرة

بل ا، مع عاملھ جدا ا وا ان سالم أن رغم م، لد عة إشا ذلك مر عدى

الذي م تطرف خرى الديانات عض أتباع عض ع نصوصھ من كث سالم ار إن

يقول حيث بنة، الر موضوع ن املسيحي لدى ال ا و كما بھ، م دي م يأمر لم

َم : عا اْبِن َ ِع ِ ْيَنا فَّ
َ
َوق ِبُرُسِلَنا م ِ اِر

َ
آث ٰ َ

َع ْيَنا فَّ
َ
ق مَّ

ُ
ث ﴿ِ َنا

ْ
َوَجَعل نِجيَل ِ

ْ
َناُه ْ َ

َوآت َم ْرَ

اءَ 
َ
اْبِتغ

َّ
ِإال ْم ِ

ْ َعلَ ا َ َنا ْ َت
َ

ك َما ا َ اْبَتَدُعو
ً
ة َباِنيَّ ْ َوَر

ً
َوَرْحَمة

ً
ة

َ
ف

ْ
َرأ َبُعوُه اتَّ ِذيَن

َّ
ال وِب

ُ
ل

ُ
ِرْضَواِنق

آَمُنو  ِذيَن
َّ
ال َنا ْ َ

آت
َ
ف

ۖ
ا َ ِ ِرَعاَي َحقَّ ا َ َرَعْو َما

َ
ف ِھ

َّ
﴾الل اِسُقوَن

َ
ف ْم ُ ْ ّمِ ٌ ِث

َ
َوك

ۖ
ْم ُ ْجَر

َ
أ ْم ُ ْ ِم    2. ا

سبق أنھ،مما ع ر يظ الذي التطرف مع ن ب س الل عض ناك أن يت

و  يبدو مف الذي اب ر ومصط شاسع يجبم لذا التطرف، مع تحت ينضوي أنھ

س الل ذا يت ح اب ر وم مف نضبط   .أن

                                                             
ٔن  1 ٓیة الكرمية لكن الراحج فهيا  ٔوسطهم(الوسط هو العدل، مصداقا لقو تعاىل : یقصد هبا" الوسطیة"تتعدد التفاسري ل القمل ) [قال 

لیه وسمل] 28 ٔيب سعید اخلدري عن النيب الكرمي صىل هللا  دهلم، وقول  ٔ لیه الصالة " دال: قالٔمة وسطا، : " ٔي  وقال 
ٔوسطها:" والسالم ٔمور  دلها" ري ا ٔ ب العلمیة، بريوت، : ٔنظر.... ٔي  ن الرازي، دار الك ري، إالمام خفر ا ، 2004التفسري الك

  .89ص، 
ٓیة،  2  .27احلدید، ا
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اب  .2   Terrorisme: ر

لمة اب(شتق الفعل) ر من ية العر ب(اللغة واملالحظ) ر خاف، ع والذي

طابات، وا حول حسب ع متنوعة استعماالت ستعمل أو متعددة معان ا ل أن

لِـ  نجد ستعماالت ذه ب" ومن التا" ر ما و اللغة س مقاي م م ن   :داللت

 >> ْ الرَّ ل َبة: بةفاألوَّ ْ وَر
ً
با َ وَر

ً
با ْ ُر َء ال ْبت ِ ر ب. تقول ُّ ومن. التعبُّ: وال

ا وِذياُد وض ا من بل ْدع
َ
ق و و اب، ر    . الباب

خر صل ب: و ْ زولة: الرَّ امل اب. الناقة ٌب: والرَّ ْ َر ا واحد ؛ صال الّنِ من الّرِقاق

اب.  مش: والرَّ در الصَّ سانعظٌم ِ
ّ
الل مثُل الَبطن ع

ٌ
  .. >> 1 رف

ندرك ا، محام عن ا وطرد بل منع ع والذي ذا امل اب ر وم مف من

الناس شتات يتمثل ا كب خطر يحمل ة شر ال نحو يوجھ عندما اب ر أن

م ع وترو م بيو من م ضد،وت اء قو ا يقوم مادية أو لفظية ممارسة و و

ا ومقوما سانية لإل تام غياب ن ول رحمة دون   .الضعفاء

لمة اب(و الفعل) ر من مأخوذة العرب ب(لسان خاف،) ر ع والذي أيضا

الن حديث ور مذ و مما منظور ابن س ستأ و خافھ، بمع ء ال ب عنملسو هيلع هللا ىلص ور

ن ب فيھ يجمع الذي بة( الدعاء والر والفزع)الرغبة وف ا ع نا بة الر تدل حيث
أو2 ع و ال ا معنا ية العر اللغة فـي بة الر من املأخوذة اب ر لمة التا و ،

واملعنوي  املادي أنواعھ ش العنف ممارسة أو زعاج و ف   .التخو

فعل ستعمل أن يمكن ب(كما م) ر ف وتخو صوم ا وإرعاب القوة ع للداللة

خال بھمن ستدل أن يمكن ما أبرز ومن املحتملة، ة املواج قبل م قلو ن الو بث ل

قولھ ز العز كتابھ لھ عا و سبحانھ هللا دعا ْعُتْم﴿: عاما
َ
اْسَتط َما ْم ُ َ

ل وا ِعدُّ
َ
َوأ

ْم
ُ

ك َوَعُدوَّ ِھ
َّ
الل َعُدوَّ ِبِھ ُبوَن ِ ُتْر ْيِل

َ ْ
ا اِط ِرَ َوِمْن ٍة وَّ

ُ
ق ُمِمْن ُ ُموَ

َ
ْعل

َ َ
ال ْم ِ ُدوِ ِمْن َن ِر

َ
َوآخ

َج  َوِإن ُموَن،
َ
ل
ْ
ُتظ

َ
ال ْنُتْم

َ
َوأ ْم

ُ
ْيك

َ
ِإل

َّ
ُيَوف ِھ

َّ
الل يِل ِ َس ِ ٍء ْ َ

ِمْن ُتْنِفُقوا َوَما
ۚ

ْم ُ ُم
َ
ْعل َ ُھ

َّ
َنُحواالل

ِميُع  السَّ َو ُ ُھ ِإنَّ ِھۚ
َّ
الل

َ
َع ْل

َّ
َو

َ
َوت ا َ َ

ل اْجَنْح
َ
ف ِم

ْ
ل َعِليُم﴾ِللسَّ

ْ
ع3ال تدل نا الدعوة ذه و ،

والسلم من عن البحث مقصده للعدو العدة فإعداد للعنف، تدعو مما أك السلم

                                                             
ن زر 1 ن فارس،  ٔيب احلسني،  لغة، ج: ٔمحد،  س ا هـ 1399ط، .د هارون، دار الفكر، دعبد السالم محم: ، حت1معجم مقای

  .447م، ص، 1979
ظور 2 ن م دیدة، : لسان العرب، حت: ا ٓخرون، دار املعارف، القاهرة، طبعة  ري و  .1748، ص، 1981عبد هللا الك
ٓیتان 3 ٔنفال، ا  .61، 60: ا
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إ تدعو ف وجلية، الصدد ذا ة وا سالمي الدين عاليم ألن ذلك ن، للطرف

وال سامح شال الت ح بل شر، ال ن ب ش املحمد تعا الرسالة باإلجبار،وتبليغ س ل ية

عا كقولھ ذلك ع الدالة يات عض أسوق أن مكن ﴾: و ِديِن
ْ
ل

َ
ا ِ َراَه

ْ
ِإك

َ
ال ﴿1

وجل عز هللا أبرز بحيث سالمية، الفتوحات أثناء القوة باستعمال مر يتعلق ا
ّ
مل ذا و

سالم، اعتناق ع الناس يج وأال ام ح واجبة عتقاد ة حر أيضاأن قول و

﴾ َن ُمْؤِمِن
ْ
وُنوا

ُ
َي َّ َح اَس لنَّ

َ
ا ِرُه

ْ
ُتك ْنَت

َ
أ

َ
ف

َ
أ ﴿ الصدد ذا يھ ن    .2مخاطبا

الذي بالقدر إال ب الر مصط ستعمل لم سالم أن تؤكد ال املواقف ومن

م وعد ن املسلم فقوة مكة، فتح حدث ما م أنفس عن ذى ن املسلم بھ يكف

لم ا ةظ املواج خطر عن م ا إلر انت بل ش قر كفار من م غ إلبادة تكن

ولع ا، مثل شر ال س خ التار يجد أن يمكن ال املواقف ذه البداية، منذ املحسومة

مكة دخولھ ن ح نا قليال عاناهملسو هيلع هللا ىلصسأفصل ما عد قتال ال و املنتصر ز العز ثوب

كفار  أخرجھ ملا والت الفراق منمن ش قر من القاه عدما و مطرودا، ا م ش قر

د شر و وغزوات حروب من م م ھ واج وما ن، اجر امل ن املسلم ألمالك ب و سلب

قام لل، ا املوقف ذلك يديھ ن ب م وقوف وأثناء بال، وا مملسو هيلع هللا ىلصالفيا يا(" سؤال

؟ بكم فاعل ي أ ترون ما ش، قر  : " قالوا" معشر
ً
ا مأخ،خ كر أخ وابن م : " قال" كر

أ ي إلخوتھفإ يوسف قال كما لكم َيْوَم﴾﴿: قول
ْ
ل

َ
ا ُم

ُ
ْيك

َ
َعل ِيَب

ْ َ
ت

َ
فأنتم" ال بوا اذ

  .   3)"الطلقاء

وز  الف ب يذ ة اللغو ي املعا ذه عن عيد من وغ ب أر فعل أن ليو آبادي

الرقيق، النصل ع يدل كما ركبھ أي وب الر ع يدل ب نر املعني أيضا يؤكد كما

خرى  ي املعا عض إ إضافة سابقا ن ور وب4.املذ الر مع و نا باه لالن وامللفت

باالستعالء مليئة نظرة و م عل وب الر شر ال ع اب ر ممارسة وكأن

أع نفسھ يرى الذي ذلك نا ي ا ر أن بمع شر، و ما ل و نانية و ة والعنصر

طالق ع خطر اب ر و و ا فكر ستعالء ذا ون ي أن مكن و اياه، من

                                                             
ٓیة،  1  .256البقرة، ا
ٓیة،  2  .99یوس، ا
ق : صفي الرمحن املباركفوري، 3 ة، قطر، دالرح توم، ٕادارة الشؤون إالسالم   .405، ص، 2001ط، .ا
دي 4 ٓ ن یعقوب، الفريوز ن،  ، بريوت : القاموس احملیط، ٕاش: محمد، جمد ا ، 8.لبنان، ط–محمد نعمي العرقسويس، مؤسسة الرسا

  .92، ص 2005
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لذا شر، ال من م غ دون ود ال ا يقوم ممارسة اب ر من النوع ذا ألن نظري،

الوجود، صدارة ليبقوا ء أي ستعملون م ف اليوم، العالم ع سيطرون م نجد

أ و الدائم م املختارفاعتقاد هللا شعب   .م

سالمي، الدين وليد التطرف يجعلون ن ي الغر أن يت تقدم ما خالل من إذن

اب باإلر مباشرا طا ر طونھ ر باملشبوه،و سالم ر بمظا م يل مسلم ل يصفون كما

ي ا ر و واملتطرف ن،املتعصب باملسلم منوط املتطرف اب ر مصط ن فأصبح

غ  ة،مدون الرؤ ذه لنا ت يث أن يمكن ما ا م نذكر ذلك ت تث عديدة أدلة ناك و

ية الفر،الغر الباحث إليھ ب ذ ما نجد روا"حيث تحدث" أوليفييھ ال كتبھ

ومنطقية، واقعية أك بتحليالت التطرف قضية ناول ي أين ا الرادي سالم عن ا ف

أ الذي تمام و امليل يجة واملتنامين ايد امل تمامھ وا سالمية الية الرادي حول ره ظ

ديدات و أخطار من تحملھ وما القاعدة تنظيم بموضوع ن ي الغر ن املفكر من ه كغ

ل ك للعالم بل فقط املتحدة والواليات ا ألورو س   .ل

روا أوليفييھ س )Olivier Roy(عتقد البذرة سالمية الية الرادي اسيةأن

سالمي بالدين وط مر و الذي العال اب ر عنھ تولد الذي الدي التطرف شوء ل

الية1مجملھ، الرادي ذه شأت شھ -اعتقاده-وقد ع ال الضيق يجة ن

ذا ا، أورو دول ح أو آسيا أو قيا بإفر مر علق سواء العالم سالمية املجتمعات

املع للعالمالكرب رة ال فعل عنھ تمخض ما سرعان ات املستو جميع ع

شيم ال النار شار ان املجتمعات ذه أوساط شر ان والذي   .املتقدم،

وسمحت ية، الغر الدول الرحب سعة وجدوا ن اجر امل أن روا أوليفييھ يؤكد كما

ان حسبھ لكن ا، داخل ع السر باالندماج املجتمعات ذه م فاالندماجل فشل ناك

اختالف رغم كة مش ية دي خلفية م ل ألن املضيفة، واملجتمعات ن اجر امل ن ب الثقا

حياء وح املدن داخل م خاصة جغرافيات نون ي م جعل م   .مصادر

يل ا بموت خصوصا غرافيات ا ذه روا أوليفييھ عند قيقي ا طر ا بداية

الفو  ور ظ داية و التطرف،ول نحو ط ا نحناء و و والتقاليد، العادات ارق

الذي والسل ط ا الدور عن أيضا روا تحدث فقد ثانية ة ج من أما ة، ج من ذا

ال الفرد فأصبح املجتمعات، داخل املجتمعية مة ال ق وتمز تفكيك العوملة لعبتھ

                                                             
ه 1 ٔولیف ر: روا،  سالم السیايس،    .110، ص 1996، 2.وت، طنصري مروة، دار السايق، بري : جتربة 
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وات التقليدية، والثقافية ية الدي يتھ بب أدىتم الذي مر خارجا، البحث إ جھ

التطرف بروز إ خر و أدى ذا اضعافھ، بدل الدي ع الطا ة وتقو إحياء إ حسبھ

عن الناتج صو املقدس"الدي ل إيجابيا" ا يكن لم ألنھ عليھ، يطلق كما

والديمقراط والتفتح للتحضر تماما معاد ان م نفسھ يضع و و معخالصا، وح ية

خرى    1.ديان

ن أن سردضيمكن خالل من سا املوضوع أك التوغل قبل أخرى يئة يف

كما ن، صولي من سوا ل ن املسلم معظم أن عت حيث ا، وتحليل س لو برنارد ة رؤ

مسلمون عصرنا ن ابي ر معظم لكن ن، ابي إر سوا ل ن صولي معظم أن

ب فخرون او د ش ال ة الكب التقلبات إ ذلك رجع و النحو، ذا ع م و تحديد

وأثر ا كث ن املسلم نفوس حز الذي و و ا باختفا ت ان وال سالمية الفة ا

الفة ا الختفاء منطقية يجة ن سالمي اب ر ور ظ التا و م،  2.عل

ذهإنندخل  لنا ت تث أن يمكن ال دلة عض بتقديم موضوعنا صلب

املتحدة الواليات أن يرى الذي ي شومس عوم موقف عرض خالل من ية، الغر ة الرؤ

ات املصط من الكث الداخلية وح ارجية ا ا سياس ستعمل أصبحت كية مر

القوى  ل بل فقط ا وحد ست ول اب، ر الدوليـةكمصط واملنظمات ة ستعمار

لمة سـتخدم ا ل ادمــة الدو«ا ـاب ير» ر لت الفكري التطرف عن الناتج

رونالد ي مر س الرئ ان وقد ارجية، ا ة العسكر املغامرات أو ة العسكر ات املواج

جان ض) Ronald Reagan(ر رب ا وضرورة املتطرف اب ر بذرة زرع من ده،أول

ي شومس حسب مر حقيقة لكن خرى، الدول عض و سالمي العالم بدول طھ ور

س الرئ أن معتدل، بأنھ يصفھ والذي ذاك آن ي مر ارجية ا ر وز عن أخذه ما و و

وسط الشرق أو سالمي العالم يقصد ان جان املؤامرات3ر تحاك بدأت نا ومن ،

العالم  حول ئة يالدن الثا عالن ا أبرز ان وال اب، ر و التطرف ة ب سالمي

اب ر ع رب ا ع. 2001عن وم ال حادثة بن بوش جورج قال حيث

                                                             
  111املرجع السابق، ص  1
ادل 2 كس بیكو :  اجلوجري،  ندس سا ٔوسط و رد لوس سیاف الرشق ا اب العريب، دمشق2ر القاهرة، ص ص،  -، دار الك

30 ،31،32.  
ر: شومسيك، نعوم 3 الم،  ىل إال ولیة، القاهرة، ا: السیطرة  بة الرشوق ا لطیف، مك ٔوىل، ٔممية عبد ا  .38، ص 2003لطبعة ا
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العاملية التجارة تم11(بر عالم) م2001س وسائل املباشر ستعود"وع

جديد من ية الصلي روب ضرور "ا نا املقصود ان و اب، ر ع رب ا   .ة

عن للتعب كمرادف ستعمل املصط ذا ف املشروعة«بالتا رب رب»ا ا ذه ،

اء قو حرب قيقة ا ا أ ي شومس يرى حربالضعفاءضد ال أدق بتعب أو ،

ا عارض من ل ا حلفا مع تحارب كية مر املتحدة الواليات أصبحت بحيث ، املصا

ضد قف ُيطلقو أو
ً
را فيقذف نفسھ عن يدافع من ح بل ا، مصا استمرار

س مواطنيھ كرامة سلبھ و أرضھ يحتل من ع « رصاصة
ً
مدفوعا

ً
ابيا   .»إر

وح النامي والعالم الثالث العالم دول من دولة ل املتحدة الواليات أخضعت لقد

معا وأي ا، لسياس املتطور العالم دول من عارضتالكث قد ا أ ع ذا ف لذلك رضة

الدولة ذه يجعل ما و و سان، حقوق ضد ووقفت ة، ر ا ت وحار الديمقراطية،

مشروعة، غ أو انت مشروعة ة؛ س أنواع ل ا ف ستعمل كية أمر رب عرضة

املخ الشرور من العالم وحامية الشعارات ذه را املتحدة الواليات ألن تلفة،ذلك

ا م نختار أن مكن و الصدد، ذا مثلة من العديد قدم ي شومس أن نجد حيث

ي   :ما

ي شومس للمصا": يقول ا نفس تخضع لم ا أل ابية إر دولة إيران باملقابل

كية هللا. مر حزب تدعم ا أل ابية إر دولة إيران ت اعت كيف نرى أن ممتع ء و

وصف الذي ابيةلبنان إر هللا. كمنظمة حزب ابية؟ إر منظمة هللا حزب ملاذا ما،ن م

في رأيك املتحدة ،ھان الواليات برحيلھ أمرت أجن عسكري احتالل ضد يقاتل

منذ من  . سنة22ومجلس
ً
ابا إر س ل ذا ن   . 1"و

سيا كمصط اب ر مصط توظف املتحدة الواليات أن ذلك من جليا ر يظ

أي ، سا دف ال و ون ي ما دائما الذي قتصادي املجال ا م أ مجاالت عدة

املتحدة الواليات سابقا–أن أشرنا آخر-وكما مع و عمال، و املال إ دائما س

مرجعي ألن والفوائد، خالصةاملصا براغماتية مرجعية و بالدرجة   .ا

املختلفة ستداللية مثلة من للكث عرضھ ذا رأيھ ي شومس أكد وقد

السياسة القول إن ي ا حر نمطي مصط و ذا اب ر فمصط واملتنوعة،

آراء من وامللفت متنوعة، أماكن و متعددة بطرق ستعمل و ف كية، يمر شومس

                                                             
ٔبدا: شومسيك، نعوم 1 سمع هبا  ر...ٔشیاء لن  وى، دمشق، د: ،   .193، ص 2010، )دون طبعة(ط . ٔسعد احلسني، دار ن
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ع أساسا ية مب خالصة، كية أمر صناعة و اب ر أن لنا يؤكد أن يحاول أنھ

النخبة لطبقة املادية املصا واستمرار   .النفوذ

عن كأمثلة ي شومس ا سرد ال املقارنات عض إ ش س ذا منا ف ة وملقار

املصا  ع تحافظ ال الدول أن يرى حيث حقيقية، ع دولوقا انت وإن كية مر

ال دول ف سان، حقوق تصون وال ة، ر ا ع تحافظ وال ديمقراطية، غ

التبادل من إطار ون ي الدول من النوع ذا مع املتحدة الواليات عامل و ابية، إر

ذلك إ باإلضافة الدول ذه تحصل بحيث ذلك مر يتعدى بل قتصادي، و التجاري

مساعدا اجاتع وا الظروف حسب ع مرحلية مادية   .ت

ما و ولومبيا، و تركيا من ل ي شومس قدمھ ملا كمثال نختار الدول ذه ومن

ا ف حصلتا ال ة الف أن العلم مع مة، كية أمر مساعدات ع حصلتا دولتان

حرب مرحلة انت املساعدات ذه   .ع

تركيا حصلت ي-فقد شومس ة1997عام -يقول كب كية أمر مساعدات ع م

ة س ألنواع ر غز سيل ذاتھ،1تمثلت الدور و املتحدةو الواليات لعبتھ الذي

عام ولومبيا إ تركيا من الكب ا دعم حولت ملا ذلك ذه1999ولومبيا، لكن م،

ا ت إ أدى الذي مر شا ج صاروا ح العصابات رجال دعمت ناملرة ملدني

عالم2بالقوة صنع املقارنة وجھ وع تمام املقابل و يبة، ر عداد انت وقد ،

مھ ا ملا العالم، اب ر وجھ ن حس صدام الراحل العرا س الرئ من ي مر

قد العراق، داخل أخرى مناطق إ مناطق من الت من واسعة عمليات بممارسة

سمة، املليون تايمزبلغت ورك نيو دة ر مقال من ي شومس ذلك ع استدل وقد

عنوانھ م"ان مواط إ يال س رب ا يرون م أرض من املقتلعون العراقيون

ولومبيون"املفقودة ال أو تراك لألكراد سبة بال إليھ التطرق يتم لم ما و و ،

رون   3. امل

أكراد من وائل ولومبيوكأن نو عراقي من ن خر نما ب يقتلوا ولم روا ي لم ن

عدا أن ذلك من غرب و العالم، م وحد م وقتلوا تراكروا كراد من د

ولومبي بوال والس غم، أيما ي مر عالم م غم ولكن ن العراقي أضعاف انوا ن

                                                             
ر: شومسيك، نعوم 1 ٔم البقاء،  اب العريب، بريوت، د: الهمينة   .64، ص 2004ط، . سايم الكعيك، دار الك
 .64املرجع نفسه، ص  2
  64،65املرجع نفسه، ص ص  3
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مخت ن النموذج كية مر املصا أن و و ووا نسيط وليت ن فالدولت لفة،

اء الشر م أ أحد ة وج ة ف انت ال العراق نما ب كية مر املصا ع حافظتا

حرب أو يرانية العراقية رب ا ة ف خصوصا وسط، الشرق ن اتيجي س

بالضبط ممثال العرا الطرف تدعم املتحدة الواليات انت أين و ليج سا الرئ

ن حس   . صدام

فما التا و ، غ ال مصا قضية فالقضية نيكسونلذلك ي مر س الرئ قالھ

نا الصة ا كية مر اغماتية ال نؤكد ما ور املثال، ذا تماما تجسد وقد يح،

سابقا منھ دنا ش اس الذي املصدر نفس ومن أبدا(أيضا ا سمع لن لكن...) أشياء

جرىذه الذي وار ا ان سان10املرة ل(ن مجلة2009) أبر مع تايمز"م ران " ط

عن بوست واشنطن يفة مع حواره من سنجر ك ي لرأي ي شومس عرض حيث

النووي إيران ملشروع ن الداعم م أ أحد سنجر ك ان حيث النووي، ا رنامج و إيران

إي عن وار ا ذا قال وقد حليفة: "(رانالسبعينات، دولة إ) انوا بحاجة م ذا ل

ة النوو لذلك. الطاقة حاجة ناك يبقى لم لذا حلفاء سوا ل م ف ن   1." لم

العالم ة املخز كية مر املواقف من الكث تفس إ ذا يقودنا ما لعل،ور

عال  وسائل ن يروج حيث ية، الفلسطي القضية من ا موقف ا العامليةأبرز م

ة ار ا سرائيلية رب ل يرات الت أنواع طبعا كية أمر سيطرة تحت ال ى الك

ك شر إسرائيل أن علم ل وال خصوصا، غزة قطاع وع بالعموم ن فلسط ع

رجال وكبار العالم ات الشر يات ك أن بما املتحدة للواليات م م جد اتي اس

ود م   .عمال

املتحدةو الواليات ط تر ال الوطيدة فالعالقة ذلك، ع دليال ي شومس لنا قدم

ل وال وسط، الشرق منطقة قوي اتي اس ك وشر حليف ا جعل إسرائيل مع

نا فالعالقة التا و ود، ال سيطرة تحت كية مر ات الشر يات ك أن علم

غ ال مصا   .عالقة

شومس ر ضدي إسرائيل ا تقود ال مجية ال ية ر ا باالعتداءات ذلك ي

ن الالجئ يحتضن من ل ع عتداء إ ا مر وصل حيث ن، ي الفلسطي

                                                             
ٔبدا: شومسيك، نعوم: ٔنظر  2 سمع هبا    .20، ص )م، س، ذ(، ...ٔشیاء لن 
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ن لالجئ إسرائيل قصف حدث كما املحتوم، املوت من ن الفار ن ي الفلسطي

وفاة إ أدى ما س تو ن ي ،20الفلسطي  1. فلسطي55وتو

اب، ر ملصط نمطي وم مف ا لد املتحدة الواليات أن و املثال ذا من ر يظ ما

انت ما وماتفم وا الدول املصاأفعال مباشر غ أو مباشر ل ش تمس ال

عمال إ فراد وح الشعوب عرضت ما وم ابا، إر س ال ذا ف كية، مر

ترا تكن ولم والوحشية ابية ار تجامل ال املوارد ا ل س ل أو كية، مر املصا

، العال للسالم حافظة ا نفس ت نص كدولة ا عن ال ذا ف كية، مر املتحدة الوليات

حلفا ف اق ما فم ذلك مر يتعدى ابل فيعدو املباشر ؤ يعة، ش ابية إر جرائم من ن

اب ر ضد ا حر   .ذا

موقف تدعيم مكننا عامو أنھ أكد حيث لھ، آخر برأي ذا ي لقي1995شومس م

حماية187 عبء تحمل ال سرائي الدفاع قوات يد ع حتفھ فلسطي

ما ، سرائي الزحف حاالت جراء م أنفس عن يون الفلسطي دافع وقد املستوطنات،

القت عدد فبلغ ن، الطرف إصابات إ و124أدى ، ،ش204إسرائي فلسطي يد

ن ي الفلسطي ن ابي ر تقاتل إسرائيل أن عالمية ر التقار أكدت    2.وقد

يا الفلسطي أن ذا ل من ر يظ حاالتلذي من م أنفس عن يدافعون م و ن

ابيون، ر م بالقوة م بيو دم و الت وحاالت ا، شو ع انوا ال بداد س

حق املمارس الدولة اب ابوإر ر ضد ا حر س إسرائيل، طرف من   .م

السياسية ر التقار أن لنا أورد ملا اب بإس املسألة ذه ل طرحھ ي شومس واصل كما

ي شومس حسب و حماس، حركة إسالمية أصولية مجموعة ناك أن أكدت

إ ا دف مفاوضات إسرائيل ع حت اق قد ، سرائي ودي ال اب ر ضد عادحركة

ة ب ذلك رفض ن راب اق إ سرائي الوزراء س رئ لكن رب، ا دائرة من ن املدني

بادة حرب ا مع للتعامل الوحيدة قة والطر السالم، عدو حماس      .3 أن

لفاء ا أحد عد رأيھ حسب س تو فإن السابق، ي شومس ملوقف ومواصلة

املتحدة، للواليات ن ذااملقر حول ساكنة املتحدة الواليات تحرك لم ذلك ومع

فقد التام العكس ع بل سية، التو را ة وحر ألمن الصارخ الك س و القصف

                                                             
CHOMSKY, Noam: Pirates and Emperors Old and New, South End Press, USA, 2002, 40. 1  

2  CHOMSKY, Noam : POWERS AND PROSPECTS, Pluto Press, London, 1996, P, 232. 
3  CHOMSKY, Noam: Pirates and Emperors Old and New, Ibid, P, 43. 
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ارجية ا ر وز لسان ع القصف، ذا املتحدة للواليات السياسية دارة رحبت

ذاك آن ي س"مر القصف" شول أن اتفي اتصال أكد عتالذي ردا"ذا

ابية ر مات ال ع للعمل" شرعيا التعاطف من الكث يكنون وآخرون س الرئ وأن

يون  الفلسطي نا اب باإلر واملقصود إسرائيل، بھ قامت   . 1الذي

ا ل كية مر املتحدة الواليات أن علم ل فال لدينا معلوم ء ذا قيقة ا و

وس الشرق اتي اس ك للوالياتشر ى الك املصا يجة ون إسرائيل، و ط

االت ا ل و جانبھ إ الوقوف دائمة ف ك الشر ذا مع   .املتحدة

ابيا، إر س نفسھ عن دفاعا رصاصة يرمي أو ا طو أو را يقذف فمن التا و

س كية مر املصا عارض وال ا بأكمل مجتمعات وعرض أرض غتصب ومن

ذهحافظ املعاصرة مجتمعاتنا ورثوا من م العادلة الثورات أعداء أن ذلك للسالم، ا

عقول ن ضار اب، ر و العادلة الثورة ن ب العالقة ة أد حاولوا من م ف ار، ف

مغتصبة قوة أي ضد ثورة أي أصبحت ح ات، واملصط لفاظ بتالعب العالم

ابا   2. إر

م الكث ع ستعص  ولم
َ
ف املختلفة العالم شعوب حولْ ن اطئ ا ج و ال ذا م

كية مر بالسياسة دفعت ال راء من الكث اليوم نجد ونحن خالق، و الثورة

إ العصر يار ذا شبكةا وجدنا حيث راء، لبعض نا شر ن أن مكن و خالق،

العرا عالم لشبكة ي ا املركز و و حولكتابات اب ش امد الواليات"مقال

ت"  نباروأزمة .. املتحدة أ الذي الس الدور حول السياسية ي شومس آراء نفس

شر املقال املتحدة، الواليات بھ أن . م2014أيار 22تقوم اب ش حامد يرى حيث

ن ب الشديد لط ا من حالة خلق إ عمدت املتحدة اب"الواليات نواعوأ" ر

ة3. الوطنية" املقاومة" نا ون ت وسيلة بأي ا مصا ع للمحافظة س ا أ بمع

معيار ذا و ا، مصا الستمرار مة بأي نفسھ عن مدافع بريء أي مي ف ذاك، ن ح

عنھ، نتحدث الذي املعيار ذا و واملراجعة املرونة معيار ون ي ما ور خالص، ي براغما

                                                             
1 Ibid, P, 43. 

ٔمحد 2 لیل  رش والتوزیع، بريوت : لیل،  راسات وال الق والسیاسة، املؤسسة اجلامعیة  ٔ ، 2.لبنان، ط –السارریة هتافت ا
 .82، ص 1982

3 http://www.kitabat.com/ar/page/22/05/2014/28377/.html 
ت-والتدهور الوال الق ٔ دة-ا ٔزمة- املت ىل املوقع یوم. القميي-نبار وإالحنطاط-و طالع  23/12/2015: مت   
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عر  فقد التا ماو رغم لقي ا انب ا يبا ر تراجعا النحو ذا ع ة شر ال فت

فيھ القوي حيث الغاب قانون الطبيعة، لقانون عدنا أننا بمع تطور، من إليھ وصلت
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ر وأ ا   ا ا

ط شر إشراف1غر الزاوي . أد: ، ن س                                                       2ا
  2طاب دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران .1
  2كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران.2

*********************  
خ القبول                      08/04/2018:  رسالتار خ شر                                   23/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

  :خصامل

الفلسفية سس شكيل ة الباشالر ستمولوجيا لعبتھ الذي الدور املقال ذا ناول ي

املعاصرة ياء تجاوزتلك. للف و جديدة معرفية ملرحلة د يم جديد سق ب جاءت ال ستمولوجيا

التقليدية الفلسفية ساق واملعرفة. بذلك الفلسفة ن ب العالقة ع الضوء باشالر ألقى حيث

الشروط من شرط أي تحت لالنفصال قابلة غ ا أ ر تظ وال تو. العلمية ا أ فلسفتھ يم ما و

ب العلميةالتداخل شافات ك ا سلك ال املنطقية املراحل خالل من والعقل ة التجر ا. ن أ كما

املخالف ي الديالكتي ا بمن ة خ ذه تتم حيث املطبقة، العقالنية أمام ق الطر أيضا د تم

التقليدي للديالكيك ف. مضمونھ دت ش ة ف رت ظ ا أ باشالر فلسفة بھ عرف الفلسفةوما ا

التطور  ات مستو أس العلمية املعرفة بلغت نما ب ا كب عتبار. تراجعا ن ع باشالر يأخذ وعندما

للفلسفة التا و ستمولوجيا لال جديدا ميالدا عطي فإنھ املعاصرة ياء الف ة ذر ا التحوالت تلك

  .املعاصرة

املفتاحية لمات ال  :ال باشالر، ، العلمية،ستمولوجيا املعرفة العقل، ة، التجر املطبقة، عقالنية

ستمولوجية   .القطيعة
Abstract : 

The following essay deals with the role which is played by Bachelard’s epistemology in 

forming the philosophical basis for the modern physics. This epistemology brought a new 

system that had paved the way for a new phase in knowledge. Through this system 

Bachelard exceeded the classical philosophical systems; he shed light on the old relationship 

between philosophy and scientific knowledge which seems to be inseparable under any 

condition. What characterizes Bachelard’s philosophy is the fact that it clarifies the 

interference between experience and mind through the logical steps that are applied by the 

scientific discoveries.   

                                                             
 ٔبعاد ر عضو مبخترب ا جلزا لتحّوالت الفكریة والسیاسیة    2امعة وهران - القميیة 
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    Bachelard also paved the way for applied rationalism. This latter has its own dialectical 

method which is opposed in his content to the classical one.  What can be assigned to 

Bachelard’s philosophy is the fact that it emerged in a stage where philosophy witnessed a 

massive recession, when scientific knowledge was at its highest level. By taking in 

consideration the radical changes in modern physics, Bachelard gives new birth to 

epistemology and therefore to modern philosophy.  

Keywords: Epistemology, Bachelard, applied rationalism, experience, mind, scientific 

knowledge, epistemological rupture. 

  :مقدمة

ما تجاوزت ة فكر ثورات أحدثوا أعالما الفلسفة خ تار عن عرف املثا ب املذ يفصل

يفرضھ. املادي الذي ود الر عن عيدا َل . املذنتماءو غالقو
َّ
محطة باشالرمث

ئة  َس أسَّ  ،مض
ً
تفتحا أك جديد فلسفي عكس،لطرح العلميةفيھ الثورة مستوى

ديث ا ياءالسيما،للعصر الف ية،مجال س ال ة النظر ور ظ الذرةو عد شاف   .اك

الفكر التيارات ل ستوعب ستمولو إ ملشروع س التأس من بالفعل تمكن ل ةف

و  املعرفية ا مجاال اختالف اآمع ا ية؟ليا   ملن

العودة لھإمع ن ما،مصدر بطرحباعتبار الفضول زاد البحث، ملوضوع علمية مادة

فرعية تف،ساؤالت اقد ع مقنعة ة أجو إيجاد ماإمحاولة ع الضوء  سليط

العلمي الة با ديدة ا ستمولوجية العلعرف العقل إكمال أو عة الرا وإ .ة

ي كتا الرفض'' جانب ديد''و''فلسفة ا العل شفيك''مؤلفعدُّ ،''الفكر اشالرو برو

الفلسفة ن لو ب شعبان''  ـالعلم ية'' حسن العر املراجع م أ   .من

العلمية) م1961- مGaston Bachelard) (1884(باشالراعتمدلقد فلسفتھ

الفلسفة وخصوصا السابقة، الفلسفية املنا ع ديدة، لاملثالية،ا
ّ
مث انطو

)Kant) (1724كمافلسفتھل ول  صدَر امل )م1804-م شفيك"ان، برو -م1879( "ليون

مثا )م1944  ،فيلسوف
ً
ال باشالرآخرم الفيلسوف،لـ جاء املثاليةوقد قدم ع

انطية، و"ال و ا، قو تأثرا الوض ب باملذ تأثر قد شفيك برو فإن الوقت نفس و

ن لع بأن والقول ، ا الر باإلتجاه ا شأ القول و الطبيعية العلوم من موقفا

أمر مااصطالحالعلم ف املتطرف ل بالش يأخذ ن املوقف كال و علم،، أن رى و

ي سا الفكر ا إل وصل درجة أع و اضيات انطي،،1"الر ال الفكر يتعزز ذا و

                                                             
امل املعرفة، الكویت، .إ  1 رمجة عزت قرين،   ، ٔور سيك، الفلسفة املعارصة يف     120م، ص1992م بوشن
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معرفتنا بقدر ون تت العقو للعالم،فمعارفنا شاط ال ذلك سوى مھ ف الفلسفة ما

لنفسھ امل ال الو   .حالة

ن الفيثاغور من يجعل ي، اليونا العصر وخصوصا القديمة، الفلسفات إ رجوعھ و

مرحلتھ إ العقل أرجعت ال النكبة أنھ أرسطو رى و ي، العقال للعلم ن املؤسس

ا أور تأخرت حيث ، ديدو ا نفسھ للعلم عد ولم قرنا، ن عشر العل ا تقدم

ن اليق إ الوصول ساسية ا ان م اضيات للر أعاد حينما ارت دي ور بظ إال

  . املعر

نا الفلسفة،ومن أنقاض ع ديدة، ا العلمية فلسفتھ باشالر بداية تكن لم

ي جديدا، فلسفيا موقفا ا أراد وإنما حيثالقديمة، لھ، امنة امل العلمية والثورة ناسب

عشر التاسع القرن من ي الثا النصف منذ ت بدأت تم وقد ن، العشر القرن وخالل

بـ كتبھ عديد و ھ من خالل من التطبيقية" فلسفتھ العقلية عة   ."ال

يمولوجيا س وم مف تحديد البحثية،) Epistémologie(إن الضرورة علينا تحتمھ

املقطع"ذاف من مشتق فرن ناللفظ اليوناني علم،) Logos(و)Epistème(ن بمع

ا ومنا ا ي و املعرفة أصل يبحث الفلسفة فروع من فرع ستمولوجيا وإ

ا   1".ومصداقي

،إذ
ً
ولكنا اللغوي، واملع عد، فيما سنذكره الذي صطال املع ن ب فرق فال

ل أشمل مع بصفةناك سانية املعرفة مجال تبحث ا أ بما املعرفة، ة نظر

معرفة إ يصل أن سان ان بإم ل و سانية، املعرفة مصدر ناول ت ف عامة،

عرف أن يمكنھ الطرق أي و قيقة، تودّ .ا اليات إش ا ل املعرفةذه ة نظر

ا ع جابة و ا حاطة يمولوجيا س   .و

صطالأما ف الالند،،التعر م م ورد  )Lalande(فقد
ً
قائال الدرس": ،

املنطقي، ا أصل تحديد إ الرامي ا، ونتائج ا وفرضيا العلوم مختلف ملبادئ النقدي

املوضو ا ومدا ا   2".وقيم

ا، كب جدال املعرفة، ة ونظر يمولوجيا س وم مف تحديد حول نجد أننا ماإال حول

ما،إ بي فرق ناك أم نفسھ، املدلول ما ل ان املعرفة ذا ة لنظر يجعل من نجد إذ

أشمل خصوصية،مدلوال أك منھ جعل و يمولوجيا، س مدلول يقلص املقابل . و

                                                             
رش التوزیع، القاهرة مرص، مراد وهبة، املعجم  1 ة وال رش ولطبا اء ل   .14ص 1997الفلسفي، دار ق
ة الالند،ج 2 رس، ط1موسو شورات عویدات، بريوت  لیل م ٔمحد  لیل  رمجة    357م، ص 1996، 1، 
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يدل"بحيث كما املعرفة، ة فنظر التقليدية، املعرفة ة نظر ست ل يمولوجيا س أن

ا اعل باسم تم العارفة، بقدرتنا ، ع أو تخصيص، دون املعارف أنواع جميع

املعارف من خاص لنوع تتعرض يمولوجيا س أن ن ح املعروف، املوضوع ان ما م

إذا خصوصا الوضوح، ذا وال ساطة ال ذه س ل مر ولكن العلمية، املعرفة و

أن إاشتقاقعلمنا يرجعنا يمولوجيا س إ املعرفةلفظ ة ع .نظر يمولوجيا س فاإل

من واحد بنوع إال فون ع ال من عند مية أ كب لھ يبقى ال التمي ذا إن ثم املعرفة

العلمية املعرفة و   1".املعارف

ب املذا فيھ انت وقت، أتت ا أ نجد باشالر، يمولوجيا س إ نقرأ عندما لكن

بحي ا، ا م تراوح ى الك انتالفلسفية ا أ مبادئ"ث عن تدافع تردادية ة تكرار

خ التار ذا قبل وجدت ى ك ب مذا ا وضع عن. فلسفية باشالر يتحدث فعندما

املعاصرة سية الفر الفلسفات أن قطعا عرف فإنھ ونت وضعية عن أو انط و ارت دي

ا م وتأخذ الفلسفية التيارات ذه إ   2".ترجع

العل التطور خضم أعطتو وال باشالر، يمولوجيا س إ جاءت املعاصر،

إن ثم معرفية، إنتاجية وأك دقة أك ميدان للبحث سعا م ذه"للفلسفة عض

ذاتھ العلم ميدان ت أث قد ياء-املسائل امليكروف العلماء-ميدان الحظ حينما

تتداخ وأدواتھ القياس قة طر أن ة الذر ياء الف يمكناملختصون ال تداخال ل

ا يجعل مما ا، عل املحصل النتائج ه تأث عن التغا يمكن ال التا و منھ، التخلص

كباحتمالية حد إ باملوضو ي الذا ا ف يختلط حتمية، القضايا. ال إحدى وتلك

ديثة ا املعرفة ة نظر ا تم ال سية   3".الرئ

دي،إذن ا الفلسفي سق ال قامعت حيث بامتياز، نقديا باشالر، فيلسوفنا لدى د

، البي ة الصوريتجاهبالتموضع ج املقابل،من ذا،و و الوضعية، الفلسفة

أمّد  الذي و عّد التوسط بحيث ، والتم والقوة باملتانة املجدد،فلسفتھ الفيلسوف

ع قبلھ حكم أن اية عد بال و الفلسفة اصل، ا التطور يرىكأن ، العل املجال

ان وإن ، التجر العلم فاعلية غرار ع ذا و دوى، ا عدم الثابتة القبلية املبادئ

ية الب بتلك ي سا الفكر أن يرون يزالون ال املرحلة تلك العق التوجھ اب أ

                                                             
ار البیضاء املغرب،  1 ا، مطبعة سیو ا ميولوج س   .12ص)د ط(عبد السالم عبد العايل، سامل یفوت، درس إال
بة املعارف، املغرب،  2 شالر، مك استون  دي، فلسفة املعرفة عند    28،ص 1984) 02ط (محمد وق
شالر بني الفلسفة والعمل، دار التنور لبنان  3 ك و شف رو   125، ص 1993) 01ط (نقال عن حسن شعبان، 
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انت ذا وع الواقع، للنظر لھ يؤ ما لھ الثابتة، واملقوالت املة باشالرال فلسفة

بھ، ومعمول قائم و ملا تماما مغايرة ة رؤ و املختلفة، الرؤى ن ب امع فالعقل"ا

تج ت العقلية تنا بن إن ا، معارف تطور ا خ وتار خ، تار ا ل ية ب باشالر نظر ي سا

تطورا ا ذا فتعرف املعارف، ذه تطور لتأث تخضع ا ولك ال. املعارف، الإن عقل

العلم يتعلم ذلك، عن فضال ولكنھ فحسب، العلم تج   1".ي

حالة و ا، ل مشا وحل ديدة، ا العلم مسائل للنظر فلسفتھ باشالر وضع ولقد

العقبات، لتجاوز حلول إيجاد تحاول ا فإ يمولوجية، س العقبات تخطي عن ز ال

للواقع ومطابقة فاعلية أك أخرى ات لنظر س   .والتأس

نا املعاصرة،،ومن ياء الف عالم يمولوجية س املسألة ة معا إ ب نذ تجدنا

من أو ب قر من أثرت وكيف ية س ال ة نظر أحدثت ال ديدة، ا الثورة إثر ع وذلك

باشالر من جعلت ح الفلسفي، الفكر ع جديداعيد فلسفيا ا من يضع أن د ير

فلسفة ع ياء الف اصل ا التطور أثر فكيف ياء، الف عالم ديد ا مع يتوافق

العلمية؟   .باشالر

يةال .1 س ال ة   :نظر

فلقد الكالسيكية، ياء الف يم مفا حقيقي قلب عن عبارة ية س ال ة نظر إن

القديمة، يائية الف املبادئ املطلقدمت ن اليق ع ثورة ء .وأقامت ثمة س فل

تناقض ر ظ ء وأول والسرعة، واملسافة الزمان، أشياء بھ نحدد أن يمكن واحد

وتأث الضوئية السرعة و يائية الف القديمة ة" ث"القواعد التجر ذه ولكن عليھ،

لسون مي ا قام حيث فاشلة، ة تجر ا أ ع ) م1931-مMichelson) (1852(صنفت

مور1881سنة وصديقھ نفسھ العالم مع أعيدت ثم ا، فشل ت وأث سنة) Morly(م،

ا1887 أ ع املسألة ذه صنفت إذ سلبية، انت و ومعاي"م، لتقنيات تخضع ال

النيوت العلم   2".وضوابط

نا فش،ومن عند معلوم و وكما ية، النيوت يم املفا زعزعة فإنبدأت ما، ة نظر ل

يائية الف رة الظا تفس ومحاولة القائم، للفشل ا تفس يجدوا أن يحاولون العلماء

باءت التجارب ل لكن ظة، ال تلك واملتاحة املوجودة الوسائل حسب ديدة، ا

سنة من ذا و   .م1905إ-م1887بالفشل

                                                             
شالر، بني الفلسفة والعمل، املرجع السابق، ص 1 ك و شف رو   129حسن شعبان، 
ا، املرجع السابق ص 2 ميولوج س   .154عبد السالم عبد العايل، سامل یفوت، درس إال
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بال املتعلق لكتابھ ن شت آ كتابة مع ان ل ا أن انغ الكتاب ذا إثر وع ية، س

و تماما تونية الن يم للمفا ي ا ال دم ة"ال تجر عنيھ ما أن ن شت آ لسون "أعلن  "مي

ذا" مور"و وأن املادية، جسام لسرعة سبة بال قصوى سرعة الضوء سرعة و

رع السُّ لقانون ا خضوع عدم ي،ةع تو الن ي يا الف سق ال عرفھ ان عالذي وقد

ن قاعدت ذلك عن ن شت   :آ

ناك .1 س الغاليليةامتياز ل املرجعية النظم من  .ألي

الغاليلية .2 املرجعية النظم ل ل سبة بال واحدة الضوء  1".سرعة

وانتم، ال ة نظر مع عد فيما ستكتمل ية، س ال ا أحدث ال يائية الف الثورة إذن

ن شت يمكنفآ ال ال القواعد من عت انت املادة عن يم مفا دم قام ذه تھ بنظر

املادة، ات مم وخاصة ا، ع حزح ال حوال من حال ابأي لھباعتبار صلبا جسما

املتصلة تھ ن و التمدد،   .خصوصية

م و تقليص ع كذلك أتصالوعملت بالسرعة، يتعلق وما ان وامل ماالزمان

ا حرك و املادة بأن القائلة ة النظر دحض ع خرى فقامت وانتم ة نظر

دقيقا بأ ت ر بالظوا بأ يت أن العالم تمكن   .املنتظمة

بران جان و و فر عالم مع البداية انت بأن" :قال،)J.Prrin) (1870-1942(و

حركة ذات ذرات أو جدا، ة صغ جسيمات من ون تت تأسست...مستمرةالسياالت ذا و

املادة نفصا ع الطا ت وأثب يائيا، ف ثم ا كيمياو سا تأس يار بدأوقد 2".الذرة ا

سنة و تجزئتھ، يمكن ال جزء الذرة أن الكالسيكية، ياء الف السائد وم م1900املف

بالنك ماكس ي يا الف العالم رأي) Max plank(جاء حيث جريء شاف الطاقةباك

زادت ا، عامل لة مش الكالسيكية ياء الف عرفت نا ومن اء، ر والك للمادة مثيلة ا أ

بـ س شعة مجال القائمة، زمة ول ية"من البنف فوق ارثة ما" ال ذا و

ف لة، املش اتھ ل حل إيجاد الضروري من وأصبح م، أمر من ة ح العلماء جعل

قانونا تميةدم ا قانون و و الكالسيكية، ياء الف   .أساسيا

                                                             
شالر، املرجع السابق ص 1 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    .21محمد وق
ا، املرجع السابق، ص 2 ميولوج س ن عبد العايل، سامل یفوت، درس إال   187عبد السالم 
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ا، فحوا ة نظر إ بالنك ماكس توصل ح يد، ج د وج دؤوب عمل العلماء قام

الذرة"أن يناظر والطاقة، للضوء ولية الوحدة و استحدثھ الذي وانتم ال ذا

الضو الذري املنظور غزى ذا و للمادة، ولية الوحدة ا بالنكبوصف قيادة تحت   1".ء

ذا إثر ع شأ شافولقد يةك ما تحديد الضبط و ياء، امليكروف عالم ، املث

ة نظر إ عد فيما أف واسع جدل موجات، أم جسيمات عن عبارة و ل الضوء

املية   .ت

ل ت الذين وائل من عت وفيلسوف، عالم إ ش أن علينا لزاما يصبح نا عنو موا

ج ن و و عديدة بتجارب وقاموا الفلسفي ا مجال أضاف) Heiseberg(الذرة فقد

التحديد" املبدأ" مبدأ ذلك وخالصة وانتم ال ة نظر إ ن اليق عدم العسإ...أو من نھ

ان امل قياس نضبط عندما ألنھ متتالية زمنية ظة ل ون لك موضع تحدد أن

الزما منا ونيضيع لإللك املقبلة ركة با بؤ الت يمكن ال فإنھ ولذا   2".ن

تمية ا ملبدأ دم ال الالحتمية) Déterminisme(بدأ مبدأ انھ م ليحل

)Indéterminisme(حتمال وم مف ا مع ر ظ فقد ة، خ ة النظر ذه وخصوصا ،

)Probabilité.(  

العلمية، الفلسفة باشالر ب ذا تجسيداوع ة، والتجر العقل ثنائية ى ف

الذرة، مجال جدية، أشواط قطع من وقتھ ياء امليكروف عرفتھ فما لفلسفتھ،

عكس ووجدا الديالكتيك، لفلسفات بالنقد دراستھ يوجھ جعلھ مما فلسفتھ ع ذا

ر  ا بھ تكتمل تركيبا، تصبح أن يمكن واملتناقضة، املتصارعة ضداد ةأن الفكر كة

التطو  ياءلتواكب الف علم مجال سارع امل   .ر

كتابھ املنطلق ذا ع الرفض فلسفة أسس الرفض"وقد  La" (فلسفة

Philosophie Du Non (املعلومية: "قال القطيعة أن يمولوجيا(نرى ان) س ال

لم ب ما إل رمزنا اللذين ن الفلسفي ن ب املذ من كال أن وعقالنية،ع ية تجر

لألخر متمم ما كال لآلخر، الفع قل .املكمل ا التموضع معناه علميا ار فاإلفت

ختبار و اضيات الر ن ب واملمارسة، ة النظر ن ب الوسيط قانون. املعلومي ومعرفة

ر وجو ر كظا واحد وقت معرفتھ معناه علميا بذاتھ/طبي ء   3".ك

                                                             
امل املعرفةميىن ظریف خويل، فلسفة العمل يف القر  1   178، ص )د ط( 2000الكویت، ، ن العرشن، 
شالر، بني الفلسفة والعمل، املرجع السابق، ص 2 شیفك و رو   88حسن شعبان، 
شالر 3 لیل، دار احلداثة، لبنان، ، استون  ٔمحد  لیل  رمجة    09، ص1985، )01ط (فلسفة الرفض، 
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امليإنَّ ياءالت الف أسس ذري ا التغ إثر ع جاءت باشالر فلسفة ة

الفكرة أساس ع ت ن و العلمية، باشالر فلسفة معھ ت تجاو وال الكالسيكية،

ذا و مستمرة، مراجعة إ منا تحتاج بحيث دائمة، ورة س حالة و املجملة،

بالتح وس ا لي ب الفلسفة إ سبة بال عرف انتالطرح وإن للفكر، املستمر ن س

كمنظومة، العلم يرى باشالر فإن مسبقا، ا مسلم قبلية مقوالت عت ار ف ذه

انت وإن ا، وسالم ا ت ثب إن ديدة، ا ار لألف تقبل حالة دائما يبقى أن عليھ

للعلم القائم الوضع مع  .عارض

نقد ع العلمية، باشالر فلسفة العلتقوم الفكر س ل أن وترى العلمية، ع الوقا

متصل، وتقدم تطور عملية ف الزمان، ع ركة ا عرف واملعرفة ائيا، سقا

ون ت النتائج إذن سابقة، ملعارف محصلة وإنما العدم، من ي تأ ال عنده واملعرفة

تطورا أك ديدة ا تموقد .املعرفة با ذادالنقجانبفلسفتھ ف العلم، طأ وا

لھ تتعرض ما ل ف طأ، ا من إال العلمية املعرفة توجد وال ا، ف أساسيا يراه وم املف

املطابقة للفكرة قيقية ا الصورة خ ل ش الذي و نقد، من العلمية ة النظر

يقول حيث الالعلم، دحض الفعالة قة الطر ذه و تخرج« :"باشالر"للواقع،

الظلمة من النور يخرج كما الة ا من   .1»املعرفة

باشالر خالف ذا يمولوجياه(وع س شاط) إ بال تم ف املعرفة، ة نظر

تھ نظر باشالر أن غ شاملة، بصفة فقط،ذهالفكري ياء الف مسائل يبحث

العلم شاط بع يت فيلسوف بھ يقوم العمل ذا   .و

ب مقارنة شاسعاو فرقا ناك أن يرى ن، شت وآ نيوتن بھ جاء ما ن ب اشالر

ثالثة، أسس ع يائھ ف س تأس نيوتن ارتكز فقد يائية، الف ما ت الزمان«: نظر

ان وامل ، س ال الزمان مقابل، وذلك املطلقة، ركة وا املطلق، ان وامل املطلق،

ية س ال ركة وا ، س   2.»ال

ركة،فاملنظو  ا ن قوان ا خالل من وضعت وال باشالر، حسب ية النيوت املعرفية مة

يضع لم ي يا الف العلم سقا تمثل دقة، أك فالك حركة قياسات ووضعت

                                                             
شالر، فلسفة الرفض، 1 لیل، املصدر السابق، ص استون  ٔمحد  لیل    .11: رمجة 
ملنطق الرشطي، دار التنور، بريوت لبنان، د 2 يب  ٔ الس القة املبد ة يف العمل و   . 83ط، ص.السید نفادي، السب
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ية س ال تھ نظر ن شت أساسھ. آ العالم«ع ان بدقة القول ي ال ) النيوت(ولذا

عالم سلفا ن(يضمر شت ى خطوطھ) آ   .1»الك

ضاعفنا أننا س ل ياء، الف أو الفلك علم النيوتي سق ال من نتقال إذن

من متعال، امل قفز و بل ي، ز ا يح بالت وال ، و ات النظر تجاه معارفنا

للواقع ومواكبة فاعلية أك أخرى إ ا نجاع عدم ت أثب ال   .املنظومة

علم ا بح مجال يكن ولم ياء، ف املاكرو تبحث ا انطالق ية س ال ة نظر تكن لم

وتجزئتھ املركب سيط ت أجل من ياء ف امليكرو بالبحث بدأت بل   .الفلك،

انت تصوراتھ أن حيث نيوتن، ا قاد ال و الثورة عد ية س ال جاءت ولذا

ال ت اعت وقد ة، التجر عن بمعزل وقد العقل، ة عبقر وليدة ا أ العلمية ن قوان

ة التجر إ تحتكم وال مطلقة تصورات ع سلفا ذكرنا كما تھ يمكننا«. نظر نا ومن

و ال العل فالقانون ية، س وال وانتم ال ا جاءت ال يائية الف الثورة مع م نف أن

و بل الطبيعة موجود و وال للعقل مانتاج بي للتفاعل   .2»محصلة

ذا ف التقليدية، للفلسفة تجاوز عن عبارة ا بأكمل ة الباشالر الفلسفة انت وإذا

ذو مسطح بأنھ ن قدم عند عرف ان فامل عنده، ان امل تصور ع ينعكس بالطبع

ثالثة، عاد ذلك أ أساسھ ع قليدية ندسة ال ت بن قليدية،وقد ندسة ال مع لكن

كذلك، ية س ال ة النظر توطئھ ما ذا و متعددة، يم مفا وأعطي تجاوزا وم املف عرف

وقد ظة، ال بناؤه يتم وإنما مسبقا معطى قبليا وما مف س ل املع ذا ان فامل

يقول إذ لذلك العلمية فلسفة باشالر بناؤه«أشار يلزمنا بل ان امل نجد ال   .3»إننا

ير  الذي ان امل ذا القديمة،و للفلسفات النقدية فلسفتھ من ي يأ بناءه، باشالر د

تحت نھ عي يمكن والذي املطلق، ان بامل عتقد سميھ، كما الواق فالفيلسوف

أجل من ة بتجر نقوم عندما ديدة ا ياء امليكروف لكن معينة، ية تجر شروط

صط حالة بالفوتون، عليھ شع فإننا سم، ا اتحديد نظر التحديد يتم نا دام،

عد ولكن املالمسة، و و قبل من مستعمال ان ما عن يختلف سلوب ذا و فقط،

يائية الف ة التجر عملية ن، الالمع س حالة ذه و اح نز يقع صطدام،

                                                             
رش والتوزیع، بريوت، 1 راسات وال ادل العوا، املؤسسة اجلامعیة  رمجة  شالر، الفكر العلمي اجلدید،  ) 02ط(لبنان  استون 

  .46: ص
ٔردن  2 رش والتوزیع، عامن، ا اح محمد، فلسفة العلوم الطبیعیة، دار املسرية ل   . 223: ، ص)01ط(، 2011بدوي عبد الف
شالر، املرجع السابق، ص 3 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    .187: نقال غن محمد وق
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البحث يؤخذ ان إذ القديمة، ة النظر بھ معموال ان ما بخالف ديدة، ا

سيم فيھا الدينامية جانب ترا ية س وال ، ند   .إطار

ح إليھ، بت ذ ما ل ية س ال ة النظر واكب علم، فيلسوف باشالر أن ما و

ن يجت بن استخالص ع ارتكز فقد ان امل وم ملف   .تحديده

املادي،« ء ال إ سب ت أن يمكن ال صائص ا أساس عد لم ان امل أن و

الديناميةأل  صائص ل أيضا اعتبارا ناك نجده .ن ما و س ل ان امل أن والثانية

يقول كما املعاصر فالعالم معينة، بتجارب القيام ألجل كيبھ ب نقوم ما بل كمعطى،

ان امل ذالك بما ء ل كة لف مستعد   1.»باشالر

باشالر تم ا بحث،كذلك،وقد كما الزمان، وم بمف انفلسفة امل وم مف

التصورات أن مع ية، س ال ة النظر ضوء لھ ذا و ، والعل الفلسفي ببعديھ

ان، بم ضرورة ملن انھ إال ديد، ا الفكر مع التال عرفت الزمان، وم ملف الكالسيكية

ذات الزمانية نات وأن واحد، عد ذو أنھ و و الكالسيكية، التصورات تلك ن نب أن

تتا انتظامصفة بأكملھ ون ال ذا ورة س و و واحد الزمن وأن   . عية،

نقده ية س ال ة نظر اعتمد وقد القديمة، الفلسفات مع حوار دائما ان فباشالر

وضع وقد مطلق، زمان وجود عدم ترى ية س فال الزمان، حول السابقة للتصورات

قسم حيث مرجعيا، نظاما للزمان ذاتھ حد ن شت وقصوى،آ دنيا إ السرعة

القصوى السرعة وأما طاقة إ ا مع تتحول أن للمادة يمكن ال ال الدنيا فالسرعة

باشالر ب ذ ذا ع إذن الضوء، سرعة و طاقة، إ املادة ا مع تتحول ال

و  ظة، ال ع الزمان بقصر وذلك ن، وم مف خالل من املسألة وعا للزمان، مھ منف

الديمومة ثانية ة منفصلة،ج ست ل للزمان فنظرتھ ، سل بمنظور باشالر ا يرا وال

رى و شدة، الديمومة تقد ي و ف منھ، جزء وإنما امل ال الباشالري املشروع عن

اعتمد بحيث سباتھ، من إيقاظھ با س ان فقد الديمومة غفوة من املنبھ أنھ ن شت آ

ظ ال أن ھ ديدةمن ا الفكرة والدة ظة ا أل الزمن ة«ة النظر عارض و و

نل رو و آخر فيلسوف نظر ة وج من ستفيد أنھ علن و غسونية ،Roupnel» ال

ومنطقية فلسفية طبيعة ذات دالئل ع نا عتماد ون ي ذلك   2.»و

                                                             
شالر، ا 1 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    .192: ملرجع السابق، صمحمد وق
شالر، املرجع السابق، ص 2 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    .195: محمد وق
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بالديموم القائل فاألول ن، موقف ن ب للزمان باشالر ة رؤ وقعت برغسون،لقد و و ة

عن متعالية ف ظات ال أما الزمان، بالديمومة قيقي ا الواقع عن ع حيث

ظات ال ون ت حينما إال ذلك منھ ى يتأ ال ع، الوقا م يف أن د ير حينما فالفكر الواقع،

ديمومتھ، إال يدرك أن يمكن ال الزمن إذ خطأ عد الزمان آلنات فالتقطيع مجزئة،

ال  ناال و مجزئة، غ املة فالديمومة املستقبل، أو اضر ا أو املا ا مع يدرك

حسبھ بدع و شتاتھ الفكر   .ستجمع

نل"وأما تحمل" رو ال و للزمان، قيقي ا الواقع إذ الزمن، ظة فيأخذ

ك ا، ِو ُت ظات عن عبارة ف الديمومة أما ، املا ستعيد ا خالل ومن ماحالم

ا ل اية ال نقاط من ون يت املستقيم ط ا باشالر«ولذا. أن أن مباشرة نا ل

الواقع عكس موقف بناء إ س مما أك ن فلسفي ن ب مذ ن ب التوفيق إ س

العلمية التجارب عنھ ع   1.»الذي

خر  الفلسفات مجاراة ة الصعو يجد باشالر نجد الزمان وم مف كأنھلكن ى

الزمان، مسألة لديھ، التجاوز ة صعو إ يرجع ذا و عليھ، ما ع املسألة أبقى

وانتم وال ية س ال ي نظر ع يمولوجيا س إ بناء دائما يحاول و   .ف

التطبيقية .2 العقالنية وم   :مف

الفلسفات نقد ا عاتق ع وأخذت الوسط، ة الباشالر الفلسفة تموقعت

التطبيقيةالكالسيكية، بالعقالنية س ة، الباشالر عة  Le Rationalisme)فال

appliqué)التوفيقية الفلسفة عت ف اضية، الر العقالنية أو العلمية، العقالنية أو

الفلسفة ن لتحي جديدة، روحا ا، بأكمل للفلسفة وأعطت التقليدية، التيارات ن ب

اصل ا العل للتطور مواكبة ا عةوجعل وال الصة، ا العقالنية ترفض ف آنذاك،

تجسد جديدة، علمية فلسفة وأوجدت ن، عت ال ن ب دمج إذن املتطرفة، الوضعية

عن عبارة وإنما ية التجر املعطيات ا ف ترا ال العلمية، الفكرة بناء ظة ال

ة، والتجر العقل ن ب دائر إليھ«حوار انت الذي الرأي ذا إعتبارهو من ينطلق باشالر

ي الكالسي العل الفكر الشأن و كما أشياء عن عبارة س ل العل الواقع قبل(أن

عن) باشالر عبارة باشالر عند الفكر أصبح ية"وإنما ي" ب عقال تنظيم عن عبارة أي

ي شا   2.»إ

                                                             
  .197:املرجع نفسه، ص 1
شالر بني الفلسفة والعمل، املرجع السابق، ص 2 ك و شف رو   .189:السید شعبان حسن، 
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يبّ  أن باشالر العقالنأراد نطاق املواضيع بناء كيفية التطبن وتدخلية يقية،

قانونالتقنيات  إ حّول و الفرض، أساس ع قانونھ العالم يب ذا و ة، ختبار

ية التجر الوضعية وجدت ال العامة املالحظة بخالف ولة س ل ب فاعل، عل

املن آليات أساس ع سابقة معطيات من املواضيع ا ف تنطلق وال ونية، البي

  .التجر

وال،ذاوع املنطقية الوضعية تخالف التطبيقية العقالنية أن إ باشالر ب يذ

اللغة تحليل وظيفة للفلسفة وأعطت اضيات، والر املنطق ة الصور العلوم ألغت

ا خالل من يتم وال اضة والر ياء الف مصدره ديد ا العل الفكر جعل بل العلمية،

ول وتطبيقھ ، العل القانون وبناء بل املنطق، إ وال ية، التجر ياء الف إ ال ا س ي م

باشالر ساؤل صراحة نجده ذا و ، والواق العق املن ن ب يجب"توفيق أال

الواق ب واملذ العق ب املذ ن ب للتوفيق ما وسيلة نجد أن    1".عندئذ

توفيقي وسيلة عن يبحث بحيث تفصيل، بأك للمسألة الواقعومناقشتھ ا ليجد ة،

فحسب عق تركيب وليد و كيب ال ذا و   .املركب،

أوجده ذا الذي و الواقع دحضھ،، يجب ، املن ضرورة وأصبح ، فر واقع

خطأ، عت سلوب ذا الواقعية قة وضع"والطر ذاتھ العل الفكر يجد نا و

ي ا الال حساب مولد ساعة وضعھ با تقر الصغر. الصغرشابھ ي ا الال حيال ونحن

حيال عشر ع السا القرن ند ال الفكر ت جا ال تنا ح ة ح ي يا الف

ا الر الصغر ي ا    2".الال

فإن محدد، غ فرض ع املب الواقع العالم، عند يائية الف ة ا ذه وتكمن

الكيفية ذه ھ يو من"باشالر ل املعاصرولكن ي يا الف العالم أن حقا الثابت

يتخذ أال الغامض؟ الواق صل ذا إ ناد باإلس بحثھ موضوع ت ث و وم املف سوي

آجال؟ أو عاجال ا محو ب ي عمل صورة جدل، عة ذر باألحرى الواق وم   3".املف

إذ التطبيقية العقالنية  عتمد
ً
للموضو ا امل ال فاإلدراك دل، ا طرفع من ع

عن عبارة بل العقل، وال فقط ة التجر ق طر عن ى تتأ أن يمكن وال سر مت غ واحد

والواق العق ن ب امل   .ت

                                                             
ادل العوا، املرجع ا 1 رمجة  شالر، الفكر العلمي اجلدید،    .130لسابق، صاستون 
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أجل من باملرونة تتم ا حقيق العلمية، العقلية أن إ باشالر ب يذ ذا إثر وع

ا العل الفكر أن وذلك ا، ذا حد العلمية ركة ا تواكب خصوصيةأن لھ ديد،

سانية، إ ة تجر عن عبارة و التم ذا ديد ا العل والفكر طأ، ا عقبات تخطي

جدير أمر خھ، تار العلم ألخطاء لتفات أنتمام،باالو العلم فيلسوف ع ثم

وحركيتھ واملعاصر ديد ا العل الفكر خصوصية ن تب لغة، أن. "يبدع أيضا وعليھ

ذا م ولغةزدواج يح واقعية بلغة عل فكر ل عن عراب يطلب الذي ب الغر

معا    1".عقلية

ذا عامة،ومع بصفة الفكر تلوث ناك أن إ ب يذ باشالر الفلسفة،فإن فع

دسية ا الفلسفة تنقية عن عاجزة ون ت ال أن التطبيقية ما. "العلمية اختلفوم

ال  فإنھ العل شاط ال يحققمنطلق أن منقتناعستطيع ينفصل عندما إال التام

سا يحاكم: ميدانھ عندما يجرب وأن يجرب، عندما يحاكم أن عليھ أن   2".ع

أنھ ح دائما تالقح ة، والتجر ان ال أن كيف باشالر ن يب النص ذا خالل من

و  واملوضوع الذات ن ب ق التفر إ ذلك، من عد أ إ ب عصريذ إ بنا يرجع ذا

الكالسكية املعرفة ة ونظر ديثة ا املسألة. الفلسفة ذه حول قائما دل ا ان حيث

  .بالذات

ة، التجر تتلوه الذي الفرض مبدأ ع التطبيقية، العقالنية عتمد باشالر ان وإذا

ديد، ا العل الفكر ذا وإنما الكالسكية، الفرضية تلك ست ل ا واقعيةي"فإ ناول

العقل ا قوام واقعية ا، أخ ناول و مباشر، و ما وتناقض العادي، الواقع ض تنا

املجرب العقل    3".املتحقق،

ديد، ا العل والفكر تتكيف أن يجب باشالر، ا د ير ال العلمية الفلسفة إن ثم

ومزود ية، ب ذي عقل من تنطلق يببحيث أن أجل من   .جديدةعرفةمباملقوالت،

باشالر فلسفة بھ معمول غ ء الال من العلمية املعرفة ": باشالريقول،فبناء

الظلمة من النور يخرج كما الة ا من املعرفة تخرج العالم، أن. نظر يرى ال فالعالم

افلة واملت املتالزمة الوضعية، خطاء من سيج الة للدياج. ا أن يدرك ال و و

                                                             
ادل العوا، ص 1 رمجة  شالر، الفكر العلمي اجلدید،    .07استون 
  07املرجع نفسه، ص 2
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ب ة نالفكر ع دائما يلزمھ الشروط، ذه يح موضو إختبار ل وإن ا، ي

ي الذا طأ ا مستوى ع ب      1".التصو

ون ي وجوده، بحيث جديدة، شكيلة للعقل عطي ا بأ التطبيقية، العقالنية سم ت

إذا العالم أن بحيث اضيات الر ع عتمد ا وأ السابق، ان كما قبليا س ول عديا

ا وضع أي ة، والتجر تتوائم أداة إ يحتاج فإنھ اذبية ا ي يا ف وم مف تحليل أراد

معلومة، بقياسات إال ى تتأ ال العملية ذه و مثال، راء ال غ كتفر ة للتجر ة صا ظروف

إال م تف أن يمكن ال ما، يجة ن إ الوصول وعند اضيات، الر استخدام الضروري ومن

ا الر خالل نقدية،،ضياتمن دراسة دور ديدة، ا العلمية للفلسفة ون ي ذا وع

ا ميدا ا الستخدام جديدة علمية يم مفا وضع ع   .عمل

املفتوحة .3   :الفلسفة

لد العلمىشأت م يف طار ذا و امل، والت الفلسفة نفتاح فكرة باشالر

إ العل املجتمع رد رأى وقد ديد، قسما أنھ وذلك طأ، ا و ي، سا إ مجتمع

العلوم وكيان اضية، الر العلوم وكيان الطبيعية، العلوم فكيان مجموعات، إ العلوم

ثم يحدد"الكيميائية، الذي الوفاق واقعة،اجتماعياإن من أك و إقليمية، عقالنية

ية ب ع عالمة   2".إنھ

يم و ف القديمة، الفلسفات دور عن الفلسفات،أما تلك ا ترسم ال الغايات ن ب

العلمية املعرفة إ للوصول يمولوجية، س إ كأداة ا ذا حد ا ع لم يت املقابل   .و

بالفلسفة تأثر أنھ سابقا، ذكرنا كما بحيث الفكر، املؤثر الدور ا ع ينفي ال فباشالر

والف اضيات الر ميدان بحث من تضمنھ وما كأداةاملثالية، ا عل عتمد و ف ياء،

ذه و واملوضوع، الذات ن ب العالقة ذلك خالل من ر ليظ العلمية، ات النظر تحليل

امل ت عالقة عن عبارة و برمتھ فكره باشالر ا عل يب ال ا بذا   .العالقة
ّ
أنإال

لنا ر يظ وغاية كأداء فلسفتھ وظيفة يفصل عندما ت"باشالر غايات الفلسفاتأن لك

املعاصر العل التفك م ف وإرادة تتطابق شافاتھال دةاك با ا م تم ما خاصة

املساس إ يؤدي ألنھ مفيد غ أمر ا لغايا وفقا الفلسفات تلك تطبيق إن بل املطلقة،

ساق ووضوح وقوة وحدة و ة ج من العلمية النتائج ديدة ا ن باملضام

                                                             
لیل، املرجع السابق ص 1 ٔمحد  لیل  رمجة  شالر، فلسفة الرفض،    .11- 15استون 
شالر، العقالنیة ال  2 سام الهامش،املرجع السابق، صاستون  رمجة  ة،    .257تطبیق
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م أخرى الفلسفية ة ج النتائج. ن ن و الفلسفات تلك غايات ن ب التناقض ذا أن غ

جملة الفلسفات تلك ك ن أن ع ال    1".العلمية

وسيلة تصبح لم اضيات الر أن إ التطبيقية، العقالنية يان ت باشالر ب يذ بل

أك ا د ير ال اضية الر ياء فالف ة، التجر إليھ وصلت ما ن اماتب دقة،ال وأك

حوار ناك أن املعاصرة، الطبيعيات مجال املعر شاط لل بعھ ت خالل من يرى و و

بأدواتھ املخت ن ب بوثوق "جار ة التجر شكيل إ الطامح ي اضيا وار2".والر ا ذا و

باشالر يوليھ تماماالذي و ا ة التجر عن مستقل غ عقال ون ي أن عدو ال ا، الكب

ن ات ع ترتكز املعاصرة ياء فالف وتخمينات، ار أف ا بق س أن دون من ة تجر

ن ت ساس ن ال .الدعامت ذا و ن، اليق وجود املعاصر العلم ون ي أن د ير أنھ كما

اية ال ة والتجر ن ا ال ون ت وأن بالواقع، العقل يتصل حينما إال   .يوجد

م ساس و ن بمعزلفاليق اضيات الر ممارسة ون ت أن يمكن إذ باشالر، عادلة

فيلسوفنا، أراده الذي مثل علميا شاطا عت ال ة التجر وكذلك اية، ال ة التجر عن

، والواق العق عدين، ذي حوار ع عتمد علمية فلسفة و و إليھ، يطمح ما بل

العل الفكر أثر غ ما ل أثر ر يظ ال التطبيقيةبحيث العقالنية خالل ر. من تظ نا و

التطبيقية، العقالنية تنظيم"فعلية ح ا خصو ع باألدلة ي تأ عقالنية ل أي

ا تطبيقا ق طر عن املوضوعية ا بقيم تفوز العقالنية فإنما ، التق عد. الفكر لم

إذ  املقصود
ً
،ا العل الفكر ع كم ل ناد، عقالنيس شموليةإ مجردة، لية، ش   .ة

ودقيقة خصوصية دائما ات بخ نة مق محسوسة، عقالنية بلوغ و املطلوب   .بل

ة .4 الباشالر دلية ا وم   :مف

من ذا و ات، الف عض ال طو دام وقد ودا ر الزمان ع العلمية، املعرفة عرفت

الفلسفة وصفت إذ يمولوجيا، س إ عائقا س باشالر نظر ة تصوروج لكن دلية، با

دل ا ينفي ال و ف التقليدي، الفلسفي الفكر دل ا عن تماما يختلف عنده دل ا

لعملية يجة ن أنھ التقليدي دل ا عن عرف فما جديدا، لونا عطيھ وإنما مطلقا،

أنھ بمع ديد، ا العل الفكر طيات يب إنما باشالر عند أما قبلية، تأملية

يقعحضن القديم، د ا الفكر أن باشالر يرى بحيث ينمو، ديد ا ي يا الف سق ال

ذه ديدة، ا ة التجر ميدان املعارف ل ش ت حيث املعاصر، العل السياق خارج

                                                             
شالر، املرجع السابق،ص 1 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    .84محمد وق
سام الهامش، املرجع السابق، ص 2 رمجة  ة،  شالر، العقالنیة التطبیق   27استون 
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ع تب ة ي"الرؤ يا الف العالم ديثة ا ياء امليكروف ميدان قدمھ الذي الدرس

ر" بو نلق"  Neils Bohrنيلز ب للصراع حدا ليضع امل الت مبدأ عن ر بو أعلن د

علن ن ت النظر تنا علن أن من فبدال للضوء، والتموجية سمية ا ن ت النظر

الشروط عض تبدي ال الضوئية ع الوقا م ف أجل من ما امل وت ما ضرور

التموجية ا خواض خرى الشروط عض و سيمية ا ا   1".خواص

ن أن املاديةبما دلية ا كذلك تخالف وال يجيلية، ال دلية ا مثالية، ظرتھ

دلية ا ون وت ديدة، ا املعرفة ل ش ظة ون ت ال دلية ا د ير و ف املاركسية،

ون  ي ذا و املعرفة، وموضوع العقل ن ب التطبيقيةعاونية العقالنية بوجود   .كفيل

باشالر  فإن نا، ب ما خالل الفلسفةومن يرى والذي الفلسفي، دل ا ش عا

حينما امل الت ذا و ، ام الت ديد ا دل ا أبدع بحيث التجاوز، ُمْمكن أنھ العلمية

ع أر ر يظ ات ةيتج ن"،اتجا ب امل يتجاهالت تجاهالعقال املو الت ي، التجر

واملجرد، املحسوس ن ب امل الت والبعدي، القب ن اب الر العالم ن ب امل الت

التجر   2".والعالم

مباشرة .1 ن ع الذي التجر دس ا واحد، إتجاه ذو موقف إ يحتاج ال الفكر إن

عقلية نفكر حينما وإنما الواقع، ع ا مقوال تفرض ال العقالنية إ وال الواقعة،

ن ب الوسط موقف أنفسنا نضع فإننا علمية، و هتجافلسفية   .التجرالعق

بحيث .2 ثابتة ست ل وال بمقوالتھ فالعقل عدي، و وما قب و ما ن ب امل الت

وإنما ائية مقوالت ست ل ف إذن ة، التجر خالل من اصل ا التقدم ا ف يؤثر

ة التجر ونتائج العقل مقوالت ن ب امل الت ا ع تج ي ن، الطرف ن ب حاصلة   .عملية

لتدخلفاملحسوس .3 وذلك مباشرة، يدرك ال أصبح بحيث مھ، ف غ ياء الف علوم

مسألة دليل وخ ب التجر مسائل عقد و اضيات الضدين" الفوتون "الر جمع بحيث

امل الت عمل ذا و سمية، وا   .املوجبة

ياء .4 الف عالم ن ب امل الت قائقباستعمالكذلك با اضيات والر املالحظة أدوات

ة، خاللالصور من ة التجر يفكر أن ي يا الف مايلزم ذا و تفك اضيات الر إذن

باشالر عند املفضل فإن ولذا ياء، والف اضيات الر ن ب امل الت يكمن نا و اضيات الر

املطبقة العقالنية أو اضية، الر ياء الف عليھ يطلق    .ما

                                                             
شالر املرجع السابق، 1 استون  دي، فلسفة املعرفة عند    . 148ص  محمد وق
  . 149املرجع نفسه، ص  2
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ا شمل بل بأكملھ، الفكر شمل ال الباشالري دل ا يتجاوزإذن وقد العلمية، ملعرفة

وأن العلمية، واملعرفة العامية املعرفة ن ب يفرق حينما ونجده أحيانا، العلم موضوع

تخطي س التطور ذا ف أحيانا، مبادئھ يمس قد العلم نتائج اصل ا التغ

م املوضوع ناول ي باشالر فإن نا ومن العلمية، املعرفة إ للوصول املعرفة نعقبات

قديمة فلسفات ا تناول مواضيع العلمية، فلسفتھ يحشر وال كذلك، و حيث

واملوضوع"كموضوع   ".الذات

  :خاتمة

التّ  دائمة معرفة باشالر ستمولوجية إ تتبقى ورغم املثاجدد، ب باملذ أثره

تصوراتھ ،الفلسفة العلانت البعد ذات املعارف مختلف مع منوانطالقا. تتقاطع

شاف للمادة،الذرةاك أولية وانتم،و ؛وحدة للضوءال أولية أثرو وحدة الطاقة،

ا باشالتطور فلسفة ع ياء الف ال،الراصل يةوكذا س ا أحدث ال ثورة

شتاين كذا .أ الزمان،و ية س مثل يم مفا إو قادت ركة ا ان لالحتمالنتصار امل

تمية ا مبدأ دم العقلومن .و ثنائية يمكنو خالل ة العالمالتجر شد ي أن

باشالر، ،ستمولو الاكتمالحسب ركة   .علميةا

املراجع   :قائمة
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رش التوزیع، القاهرة مرص،  .5 ة وال رش ولطبا اء ل   .1997مراد وهبة، املعجم الفلسفي، دار ق
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دي، فلسفة املعرفة عن .7 بة املعارف، املغرب، محمد وق شالر، مك استون    .1984) 02ط (د 
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العمل عنذا عبارة الصوفية،، والفرق ة الفكر املدارس م أل مختصرة سرة م موسوعة

وامللل، منوالّنحل املمتدة خية التار قب ا امتداد ع زائر با رت ظ ال العقائد ومجمل

واملعاصرة ديثة ا ة الف إ والوسطى القديمة ود  ...الع

عامليا،  احاليا عل واملتعارف ف املع غرافية ا دود ا زائر با نقصد نقصدال وإنما

الفضاء و الكب ي املغار الفضاء ر نص و ت ي الذي الكب قا
ّ
الث الفضاء ذلك زائر با

لھ س ل والعلم مالك، ا ل س ل واملعرفة دود، با ف ع وال سافر ار فاألف الفسيح، العال

يَ  أو ، ت في يقرأ ي
ّ

الذ سان ُك
ْ
ِمل جميعا م وإنما قرار، أو يكُتبدار أو تقد، في ْنظر

ولد و   .فيوجد

قبل ما عصور والّدي الفلسفي الفكر اصات إر أو عن الكشف املشروع ذا من د نر

والّديانا العقائد ومجمل والّتصوف، الكشف ل أ ع الّتعرف ثم العصورسالم، ت

املتعاقبة   ...سالمية

اتب ال  عن

 

اتب   :ال

القادر عبد بوعرفة   أد

ران و  2جامعة

ي القانو ول:يداع   2018السدا

  7-22-599-9931-978: ردمك
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 ً و ا ارد ا ا ت ا   ر

ان ت ا     ا

 2بزايد نجاة، 1بومناد سيف الدين

   2جامعة وهران  -خمرب علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة حممد بن امحد.1
   2جامعة وهران  -خمرب علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة حممد بن امحد.2

********************* 
رسال خ القبول                                    18/05/2018: تار خ شر                                   07/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص  :امل

املسؤولية    امل ت ة شر ال املوارد ممارسات دور ع الضوء سليط إ الدراسة ذه دف

ن وسبع خمسة من منتقاة عينة ع الدراسة ت أجر الشركة؛ للموارد) 75(جتماعية مديرا

ران و منطقة شطة صناعية مؤسسة ن وثالث ثالث ، ة شر ذ. ال ل سية الرئ النتائج انت اوقد

ي كما   :                       البحث

العملية بات والتدر ا عل صول ا يمكن ال بات التدر عدد ن ب وظة م عالقة عالقة-ناك ناك

الوظيفي شغيل وال الوظيفي املدى ع التعاقد نظام ن املوظف عدد ن ب وظة عالقة-م ناك

ونظام الراتب كفاية مستوى ن ب وظة جور م ة-سي شر ال املوارد ممارسات ن ب كب فرق يوجد

ة شر ال املوارد وظيفة دف ل سبة   .                                                                                 بال

املفتاحية لمات ة؛املمارسات:ال شر ال املوارد جتماعية؛املدير؛إدارة بات ؛املسؤولية   . أجور ؛تدر

Abstract: 

This study aims to highlight the role of human resources practices in the integration of 

social responsibility in the company; the study was conducted with a targeted sample of 

seventy-five (75) Human Resources Manager, thirty -five active industrial enterprises in the 

region of Oran. The main results of this research are: 

- There is a significant correlation between the number of obtainable trainings and practical 

trainings. - There is a significant correlation between the number of staff in contract fixed-

term employment and career management system.- There is significant correlation between 

the satisfaction of the salary and the management system of remuneration.- There is a 

significant difference between human resources practices for the objective of the Human 

Resources function. 
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Key words: Practices; Human Resource Management; Manager; Social Responsibility; 

Trainings; Salaries. 

  :مقدمة

ا، وفعالي ا كفاء من والرفع ة زائر ا املؤسسات مخرجات جودة تحقيق يل س

ممارسات إطار ضمن يندرج الذي ي سي ال انب با تمام ضروري يمسِّ فمن

جتماعية املسؤولية ع بطا تتم ال قتصادية للمؤسسات سبة بال ة، شر ال املوارد

ران و والية أي.والناشطة لنجاح أساس الفّعالة واملمارسات فالسلوكيات

ت إ دف تجمع أي أو كةمشروع مش داف أ املؤسسات. حقيق عددت و تنوعت ما م

أو والعامة الصغ أو الكب ا م و دماتية ا أو نتاجية سواء ا أنواع مختلف وع

واحد مورد ك ش ا فإ ا، لد املستعملة التكنولوجيا ات مستو مختلف و اصة، ا

شري  ال املورد و املو ،و إدارة وممارسات ه سي أحدوطرق و ا، ف ة شر ال ارد

املنظمات ساسة وا مة امل   .شطة

ة شر ال املوارد   : سي

ا بأ ة شر ال املوارد إدارة عباس الباسط عبد عّرف املتعلقة" :لقد ة دار شطة

ة، شر ال املوارد من ا احتياجا ع املنظمة ابحصول عل فاظ وا ا وتحف ا ر وتطو

والفعالية الكفاءة ات مستو بأع التنظيمية داف تحقيق من ن
ّ

يمك ؤكد .1"بما و

عن املسؤولة دارة تلك ا أ ع ة شر ال املوارد إدارة فكرة ب ي الذي تجاه ذا

تو  عن املسؤولة دارة ف املنظمة بالفرد خاصة شاطات العملإنجاز عنصر جيھ

ب والتدر والتوظيف االستقطاب فعاليتھ ادة لز توجھ شاطات خالل من املنظمة

افئة وامل ر دارة. والتطو ا أ ع عرف و ة شر ال املوارد إدارة سمية ستخدم كما

واملنظمة الفرد داف أ لتحقيق املنظمة ة شر ال املوارد فعالية ادة ز عن املسؤولة

  2جتمعوامل

ة شر ال املوارد إدارة داف وأ مية  :أ

فراد مع التعامل يل س غية ا ف ة شر ال املوارد إدارة شاء بإ املؤسسات تقوم

دارات ن و م ي و ة، ج من م بي فيما شأ ت ال ل املشا وحل ا، ف ن العامل

ال املوارد إدارة تقوم كما أخرى، ة ج من املنظمة باملختلفة التدر عملية ة شر

                                                             
س 1 ٔ رشیة).2011.(عبد الباسط عباس،  رش والتوزیع: ّمعان.ٕادارة املوارد ال  22ص . دار املسرية ل
ري 2 رشیة) 2010.(نوري، م ر. سیري املوارد ال ات اجلامعیة: اجلزا  40ص. دیوان املطبو
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إ اية ال يؤدي بما م، إنتاج ادة وز الوظيفي م واستقرار ة املعنو م روح ورفع

املوارد إدارة وم مف جاء نا ومن شودة، امل داف وتحقيق العمل إنجاز حسن

العاملة يدي من املنظمة تحتاجھ ما بتوف تقوم ال دارة ا أ ع ة شر ال

كماواملحا ا، وتحف ا ا معنو ورفع ا استقرار ع والعمل ا ر وتطو ا وتدر ا عل فظة

املفعول  ة السار ن والقوان والتعليمات اللوائح تطبيق عة بمتا
ً
أيضا دارة ذه  .1.تقوم

ن والعشر ادي ا القرن منظمات ة شر ال املوارد  :إدارة

سـيةإن الرئ السـمات عـض ا لـد تتـوفر أن يجب ديد ا القرن الفّعالة املنظمات

ي فيما ا تحديد مكن   :و

باملبــــــادرة - عبــــــاس: التوجــــــھ الباســــــط تمتلـــــــك"حســـــــبعبد أن يجــــــب املعاصــــــرة فاملنظمـــــــة

شـــركة تركـــز املثــال يل ســـ ـــ ع ، ــ والتغي ـــار لالبت عة الســـر ســتجابة تحقيـــق ـــ ع القــدرة

)IBM(ســــــ ــــــ والــــــوالءع الرضــــــا تحقيــــــق يمكــــــن ــــــ ح التنظيميــــــة للمشــــــكالت التصــــــدي رعة

املتم داء ضمان ثم ومن ن  "للعامل

بـــاألفراد - عباســــبأنھ:توجـــھ الباســـط عبـــد ــــادي: "يـــرى ا القـــرن منظمـــة م ـــ تل أن يجـــب

تقـدم وأن اصـة، ا م وتوقعا م احتياجا م ل كأفراد ا لد ن العامل بمعاملة ن والعشر

دمات الوظيفيا شباع وتحقيق ة املعنو الروح رفع ع ساعد ال امج  .2"وال

ن - العـــامل بمشــــاركة وآخــــرون:التوجـــھ ـــي غر لـــــ ســــبة ة: " بال شــــر ال املــــوارد إدارة فـــإن

عــــن النظــــر غــــض ن العــــامل ن بــــ املشــــاركة مشــــاعر خلــــق ــــ ع عمــــل ــــديث ا الفكــــر إطــــار

تمــون ي ــ ال التنظيميــة ات الدعامــةاملســتو ــم شــر ال أن فكــرة ترســيخ ــ ع ر ســ و ــا، إل

والنجاح لإلنتاج سية  3"الرئ

ودة - بــــا ــھ بأنــــھ:التوجــ ــــ الع أن: "يــــرى ن والعشــــر ــــادي ا القــــرن منظمــــة ــــ ع يجــــب

العمـــــــل أداء لضــــــمان املــــــة مت بــــــرامج ــــــ تب خــــــالل مـــــــن ــــــا عمال رضــــــا تحقيــــــق ــــــ إ ســــــ

إليــــھ شــــار مــــا أو ، ــــ و املــــرة مــــن يح ـــ الــــذيال ام ــــ ل أي الشــــاملة، ــــودة ا بفلســــفة

يحة ــ بصـورة شــياء عمــل شـعار تحقيــق ـ ا نفســ ــ ع ـا امل ب املنظمــة ــذا. تأخـذه و

املنظمــــة مقــــدرة بــــأن شــــعرون ــــم جعل و املنظمــــة ــــ ن العــــامل مــــن فــــرد ــــل ــــ ع يــــؤثر مــــا

م عل   .4"عتمد

                                                             
ن 1 رشیة).2011.(اروش، نور ا ر. ٕادارة املوارد ال ٔمة: اجلزا   11ص . دار ا
س 2 ٔ رشیة). 2011. (عبد الباسط عباس،  رش والتوزیع: ّمعان. ٕادارة املوارد ال  .45ص . دار املسرية ل
يل وقرية، ٕاسامعیل وسلطانیة بلقامس 3 رشیة). 2007.(غريب،  رش والتوزیع: القاهرة. منیة املوارد ال ل  48ص .دار الفجر 
رش والتوزیع: ّمعان). 2ط(دة الشامتطبیقات يف ٕادارة اجلو ). 2010.(العيل، عبد الستار 4   25ص . دار املسرية ل
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ة شر ال املوارد إدارة املمارس :ممارسات إ تطرق اتس بمتغ ترتبط ال  .البحث ات

ة شــر ال املـــوارد واختيــار مـــن: اســتقطاب مجموعــة بأنـــھ ة شــر ال املـــوارد اســتقطاب ـــ عت

ن ـــــ م عـــــن بالبحـــــث اصـــــة ا شـــــاطات والنوعيـــــةال بالعـــــدد الشـــــاغرة الوظـــــائف ملـــــلء

للمنظمـــــة ن املناســـــب واملـــــدة الوقـــــت ـــــ و ـــــة خـــــالل. املطلو مـــــن ســـــتقطاب عمليـــــة وتكمـــــن

التالية داف   :تحقيق

ــاليف .1 بالت املنظمـة ــ املتاحـة الشــواغر ملـلء العاملـة القــوى مـن املالئمــة عـداد تـوف

 .الدنيا

عـــدد  .2 تقليـــل عمليـــة ـــ ام بتقليـــلســـ ذلـــك م ســـا ممـــا للعمـــل ن ل املـــؤ ـــ غ فـــراد

املنظمة للعمل ن املتقدم لألفراد ي ا ال ختيار عملية عن الناجمة اليف  .الت

البحــث .3 سـبل ام ــ ل خـالل مـن جتماعيــة و خالقيـة و القانونيــة املسـؤولية تحقيـق

املناصـــــــب لشـــــــغل العاملـــــــة الكفـــــــاءات ـــــــ ع صـــــــول ا غيـــــــة بصـــــــورةاملناســـــــبة الوظيفيـــــــة

 .مناسبة

خـــالل .4 مـــن املنظمــة ـــ ة شـــر ال املــوارد اســـتقرار مــن عاليـــة درجـــة تحقيــق ـــ مة املســا

املنظمة لدى ن املالئم ن بالعامل حتفاظ و ن املناسب ن املر  .جذب

شــأنھ .5 مــن لـة واملؤ الكفــؤة العناصــر اسـتقطاب ــ الســليمة الوسـائل بتــوف القيـام إن

ــــــ وا ل شـــــــ يقلــــــل رأن والتطـــــــو ب والتـــــــدر ختيــــــار عمليـــــــات عــــــن الناجمـــــــة ـــــــاليف الت

شغيل لل  1.الالحقة

ـــــار ختيـ ـــة عمليـــ ــــوات تمكــــــن":خطــ ــــــا خالل مــــــن ــــــ ال شــــــطة جميــــــع يمثــــــل ختيــــــار إن

والـــذين ا لــد املتاحــة للوظــائف ن ــ املر مــن ة شـــر ال املــوارد ســب أ انتقــاء مــن املنظمــة

مـن الوظيفــة مقومـات م لـد والفنيــةتتـوفر ـة الفكر والقـدرات والقابليــات الت املـؤ حيـث

تحديـد ـ للتوظيـف ساسـية املراحـل وتتمثـل سانية لـة،: و املو مـة امل املنصـب، ملمـح

امل ملمح ساسية، ارات   2".وامل

ة شـــــر ال املـــــوارد ن ن: تكـــــو و بـــــالت ســـــي"يقصـــــد ملنصـــــب الفـــــرد وتحضـــــ إعـــــداد عمليـــــة

يك حيــــث مــــعوإشــــراف، تكييفــــھ وكــــذا قدراتــــھ، إلبــــراز لــــھ يؤ
ً
جديــــدا

ً
معرفيــــا

ً
رصــــيدا ســــب

ــادة وز داء ن وتحســ بالطاقــات ــوض ال قصــد وذلـك جديــدة ظــروف ــ ديــد ا الوضـع

ة ســــتمرار و ــــ. الفاعليــــة و أساســــية مرتكــــزات تتطلــــب ن ــــو الت عمليــــة أن تحديــــــد: كمــــا

                                                             
سني اكسب 1 رشیة).2007.(محود، خضري اكظم واخلرشة،  رش والتوزیع: ّمعان. ٕادارة املوارد ال   91ص . دار املسرية ل

2Khiat, A.(2009).Analyse économique et G.R.H. Algérie:  Dar El Adib. P.95 
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املـن تحديـد الــوســائل، تحديــد ــدف، حســب.1"الــ ب التـدر ميـة أ إبـراز باختصـار مكــن  و

ي )2010( وجواد العزاوي  ما خالل   :من

تـب .1 ي ومـا نتـاج طرائـق واملستحدثات شافات ك و املتواصلة العلمية التطورات

الطالع ومتجدد دائم احتياج من ا اعل يتخـذو ـي ل ديـدة ا املعلومـات تلـك ـ ع فـراد

م أعمال ر لتطو
ً
 .أساسا

ـــــــ .2 إ أدت واملعـــــــدات، ـــــــائن وامل الت ـــــــ التكنولوجيـــــــة والثـــــــورة نتاجيـــــــة التطـــــــورات

فنيــــة ــــارات وم علميــــة تخصصــــات تتطلــــب العمــــل ــــ جديــــدة وطرائــــق أســــاليب باط اســــت

مختلفة ة  .وإدار

ال التطـــــور  .3 تركيـــــب ـــــ ائـــــل ملصـــــاحبةال الزمـــــة يـــــة التدر العمليـــــة يجعـــــل العاملـــــة قـــــوى

املنظمة مستوى وع القومي املستوى ع العاملة القوى ل ي ات  .التغ

م .4 ـا واتجا فـراد دوافـع ـ خـتالف و م. التغي سـلوك ـ تطـور مـن يقـع مـا ثـم ومـن

أمر  ره وتطو السلوك عديل إ ادف ال ب التدر يجعل ، ةنتا ـ ف مـدى ـ ع
ً
ا ضرور

ً
ا

الوظيفية الفرد  2.خدمة

ة شـر ال املـوارد أداء العامــل: تقيـيم سـلوك ـ ع حكـم إصـدار بأنــھ داء بتقيـيم يقصـد

أو مالحظــة، ل شــ ــ ع ال، أشــ عــدة تحــت ــ ّ ع كــم ا ــذا و لوظائفــھ، إنجــازه خــالل مــن

املنجـــ للوظيفــــة ســـبة بال الضـــعف ونقــــاط القـــوة لنقـــاط جــــرد ل شـــ ـــ لع شــــ ـــ ع أو زة،

ـــــون ي وقـــــد التقيـــــيم، ســـــبق ـــــ ال ة ـــــ للف املســـــطرة ـــــداف مـــــع باملقارنـــــة نيـــــة م حصــــيلة

فــردي للعامــل(التقيــيم املباشــر املســؤول طــرف مــن يــتم جمــا) أي ن(أو مســؤول عــدة مــن

العمــل ل) وزمـالء شــ تــتم أن فـيمكن املؤسســات ـ التقيــيم ــ املعتمـدة الطــرق وتختلـف

شف أو ي  . 3كتا

والرواتـــــــــب جـــــــــور ـــــــــا: نظـــــــــام بأ جـــــــــور املاديـــــــــة" عـــــــــّرف ضـــــــــات التعو ال أشـــــــــ جميـــــــــع

ــ يبذلـھ الـذي ــد ا مقابـل املنظمـة مــن املوظـف ـا عل يحصــل ـ ال والفوائـد ـدمات وا

املنوطـــــــــة واملســـــــــؤوليات ـــــــــام بامل والقيـــــــــام انياتــــــــھ وإم طاقاتـــــــــھ افـــــــــة ل واســـــــــتغاللھ العمــــــــل،

تح منھ
ً
اما إس املنظمةبالوظيفة داف أ   .4"قيق

                                                             
مل النفس العمل). 2007.(مسمل، محمد 1 ل ٕاىل  ر. مد رش والتوزیع: اجلزا ل   90ص . دار قرطبة 
سرتاتیجیة، املوقع التنظميي). 2010.(العزاوي، جنم عبد هللا وجواد، عباس حسني 2 رشیة، املفهوم،  دار : ّمعان. تطور ٕادارة املوارد ال

رش والتوزیع  225ص .الیازوري ل
3Guillot-soulez, C. (2012). La gestion des ressources humaines (5e éd). Paris:  Gualino, lextenso 
éditions .p.73 

ن 4 رشیة).2011.(اروش، نور ا ر. ٕادارة املوارد ال ٔمة: اجلزا  107ص . دار ا
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الوظيفي املسار وتنمية بـأن: تخطيط القـول ومـا"يمكن التنظيميـة الوظيفيـة املسـارات

تحقيــق أجـل مـن سـتخدم محفــزة وسـيلة ـ الـوظيفي، والتقــدم قيـة لل فـرص مـن تـوفره

ليحصــل شــاط و بجــد ســ س ميع فــا عــام، بوجــھ العمــل ــ ة شــر ال املــوارد طموحــات

لل ترقيات مع ل املنظمة ا يح ت ال املسارات ع نحو   1".تقدم

ة شـر ال املـوارد إدارة ممارسـات أن الباحثـان يرى ن، الباحث بھ جاء مع شـمل باإلضافة

للكفاءات بؤي الت سي نية،و امل عة واملتا والوظائف، املناصب تحليل  .أيضا

وم- جتماعيةمف   :املسؤولية

  والعــــــــامري  الغــــــــالقــــــــدم
ً
إجرائيــــــــا

ً
فا  املســــــــؤولية" :أن مفــــــــاده،جتماعيــــــــة للمســــــــؤولية عر

  ــــ مــــا جتماعيــــة
َّ
ام واجــــبإال ــــ  شــــرائحھ املجتمــــع تجــــاه عمــــال منظمــــات جانــــب مــــن وال

ن آخـــذة املختلفــة ـــذه املــدى عيـــدة التوقعــات عتبـــارعــ ــا ومجســـدة الشــرائح ل  بصـــور  إيا

ا غلب عديدة ع عل تمام ا طا ا املنصوص ال يـة .2"قانونيـا عل ور املفوضـية ـا عرف  كمـا

)European Commission (يـــــــــة البي تمامـــــــــات و عتبـــــــــارات توحيـــــــــد عمليـــــــــة ـــــــــا بأ

ــــ ع ة املصــــ ذوي مــــع ــــا وتفاعل ــــا وفعالي ــــا وعملي ا شــــط أ مــــع ات للشــــر جتماعيــــة و

طو ا. أساس دات ع ا بأ الدو البنك ا اقتصـاديةوعرف تنمية مة للمسا ات لشر

مـع العمـل خـالل مـن وذلك للتنمية جيدة ا يجعل بما شة املع مستوى ن لتحس مستدامة

ل ك الوط واملجتمع املح واملجتمع م، وعائال ات، الشر تلك ن   3.العامل

ة شر ال املوارد سي ب ا وعالق للمؤسسة جتما داء   :مؤشرات

والعامري حدد و الغال للمؤسسات جتما داء لقياس مؤشرات ع   : أر

ئة1)  الب ماية جتما داء املضـ: مؤشر جتمـا داء ـاليف ت افـة شـمل و

حيــــث ــــ غرا ا نطاقــــھ داخــــل املؤسســــة عمــــل الــــذي املحــــيط املجتمــــع أفــــراد مايــــة ــــا

املحيط ئة الب عن ضرار رد ـتحاول ع شـمل ذه و الصناعية، ا شط أ عن واملتولدة ة

وتلـــــوث الطبيعيـــــة عشـــــاب و واملزروعـــــات ـــــة البحر ئـــــة والب ـــــواء ال تلـــــوث حمايـــــة ـــــاليف ت

 .املياه

ــــع2)  ـــ للمجتمـــ ــا ـــ ــ جتمـــ داء ــــر ـــ ــ امات: مؤشـ إســــــــــ ــــــــــ إ داء ــــــــــاليف ت افــــــــــة تضــــــــــمن و

وامل عـــــــات الت ــــــ ع بــــــذلك مشـــــــتملة املجتمــــــع خدمـــــــة ــــــ للمؤسســـــــاتاملؤسســــــة مات ســــــا

                                                             
يل، معر وصفي 1 رشیة املعارصة). 2009.(عق رش والتوزیعدار و : ّمعان).2ط(بعد اسرتاتیجي: ٕادارة املوارد ال  547ص . ائل ل
رص  2 لمنظامت).2013(ابو امحلام، عزامو جردات،  عیة  ج ة و الق ٔ رش والتوزیع: َمعان. املسؤولیة ا راء ل  29ص . ٕا
لطیف الرفاعي 3 عیة يف التقارر املالیة لرشاكت الصناعیة).2015.(مزنة، عبد ا ج فصاح عن املسؤولیة  ت  مي مستو  تق

سانیة وإالداریة،. السوریة لعلوم إال صل  امعة امل ف  34.ص - 123).16(1جم 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد ........................................................................................................................... جم   

333 
 

التعلــــــــيم بــــــــرامج ــــــــ امات ســــــــ ــــــــاليف ت ثــــــــم يــــــــة وا اضــــــــية والر والثقافيــــــــة التعليميــــــــة

جتماعية التوعية ع ومشار جتما ن و  .والت

نتــاج 3)  ر لتطــو جتمــا داء ــ: مؤشــر تنصــب ــ ال داء ــاليف ت افــة شــمل و

الرق ــــاليف ت تتضــــمن حيـــــث ن لك املســــ البحـــــثخدمــــة ــــاليف وت نتـــــاج جــــودة ــــ ع ابـــــة

مــن ـا وغ ن العــامل ر وتطـو ن ــو وت البيـع عــد مـا عــة املتا ضـمانات ــاليف ت ثـم ر والتطـو

ـ إ املقدمـة ـدمات وا املنتجـات مـن املتأنية املنافع عن الرضا حالة تحقق ال دمات ا

ن لك  . املس

ــــة4)  باملؤسســـ ن ـــــامل للعــ ــا ـــ جتمــ داء ــــر داء:  مؤشـــ ـــــــاليف ت جميـــــــع شـــــــمل بحيـــــــث

م مـــواقع عـــن النظـــر غـــض ـــا ف ن للعـــامل املؤسســـة تقدمـــھ الـــذي ـــ سا جـــر بخـــالف

لـــــق الالزمــــة العوامـــــل افــــة بتــــوف املؤسســـــة وقيــــام م أعمــــال طبيعـــــة نــــوع أو التنظيميــــة

وتحســـــ م ـــــو وت ية ـــــ ال م بحـــــال تمـــــام اال ن العـــــامل وانتمـــــاء الـــــوالء حالـــــة عميـــــق نو

م خدم ة ف اء ان عند م بمستقبل تمام و الثقا م   1.وضع

ـا تطبيق عـن تـب ي سـوف ممـا انطالقـا تحـدد جتماعيـة املسـؤولية أن الباحثان يرى

املنظمــــــات ــــــ ن وللعــــــامل نتــــــاج، و واملجتمــــــع، ئــــــة، للب ميــــــع. ســــــواء يــــــة الرفا وتحقيــــــق

  .طراف

يـــزو  جتماعيـــةمعــاي املســـؤولية ـــداف أل املعروفـــة: كمصـــدر املراجـــع مختلـــف نـــاك

ــدف ــ ال للمؤسســات مفيــدة ومعــاي دوات ــ عت و جتماعيــة، باملســؤولية واملرتبطــة

يـزو  معـاي نـذكر املراجـع ر أشـ ومـن جتماعيـة، املسـؤولية ي ت ـ.إ ع الباحثـان يركـز

معـــــــاي توصـــــــيات) 26000" (يـــــــزو "دور خـــــــالل مـــــــن ا ووضـــــــع الفلســـــــفة ـــــــذه ن تقنـــــــ ـــــــ

ــة ج مـن واملجتمــع داخليـا ن العــامل اتجـاه املســؤولية مـن النــوع ـذا ــ تب ل سـ وخطـوات

املؤسسة سي عالقـاتوفقواملتمثلة ، ـ املح املجتمـع مراعـاة سـان، حقـوق معـاي

سي أن املســـــتفيدة للفئـــــات ـــــار وإظ ئـــــة والب العمـــــل، وممارســـــاتوظـــــروف وعمليـــــات اســـــات

للعمـل ساسـية قـوق وا تتوافـق والــذي. املؤسسـة الدراسـة ـذه ـ الباحثـان ـم َ مـا إن

باملؤسســـــــــة ن للعـــــــــامل جتمــــــــا داء مؤشـــــــــر ــــــــو ة شـــــــــر ال املــــــــوارد بممارســـــــــات .يــــــــرتبط

ة شـر ال املوارد سي عملية جتما داء تجسد ن،و ـو الت ـ تتمثـل ـ ونظـاموال

امل املسار سي ونظام   .جور،

  

                                                             
ٔعامل). 2007(الغاليب، طاهر والعامري صاحل 1 رش: َمعان. إالدارة وا  35ص . دار وائل ل
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الية ا الدراسةإش ساؤال   : و

ممارسـات تـأث مـدى حـول تتمحـور الدراسـة الية إشـ فـإن ذكـره سـبق مـا ـ ع
ً
سا تأس

ــــــة، زائر ا املؤسســــــات ــــــ ة، شــــــر ال املــــــوارد املســــــؤوليةإدارة ثقافــــــة تؤســــــس ــــــا أ بحيــــــث

ن، العـــامل باتجــاه ة شــر ال املــوارد ســي ممارســـات ــاألخص و املؤسســة داخــل جتماعيــة

ـــــ جتمــــا داء يتجســــد ــــل و و ــــة زائر ا املؤسســــات ــــ حاليــــا املطــــروح ال فاإلشــــ

الورقــــة ــــذه جــــاءت ــــا أجل ومــــن ســــباب ــــذه ول ة؟ شــــر ال املــــوارد ســــي البحثيــــةعمليــــة

التاليــــة الية شــــ عــــن جابــــة ا: ملحاولــــة مســــؤولي ة شــــر ال املــــوارد ممارســــات تــــؤدي ــــل

ن العـــامل اتجـــاه رانجتماعيـــة بـــو الصـــناعية املؤسســـات ــــــ إ الية شـــ ـــذه تتفـــرع ؟

التالية ساؤالت   : ال

ة - شـــر ال املـــوارد ن ـــو وت نـــات و الت عـــدد ن بـــ ارتباطيـــھ عالقـــة توجـــد اـــل ملؤسســـاتـــ

ران بو  ؟الصناعية

عقد - العمال عدد ن ب ارتباط عالقة توجد للمـوارد ل ـ امل املسـار سـي و املدة محدد

ة؟ شر رانال بو الصناعية   ؟املؤسسات

جور  - سي و جر نحو تجاه ن ب ارتباطيھ عالقة توجد الصـناعيةل املؤسسـات

ران   ؟بو

ة - شـر ال املـوارد إدارة ممارســات يخـص فيمـا فــروق توجـد  ـل
ً
املــواردوفقــا وظيفـة ـدف

ة؟ شر   ال

التالية :الفرضيات الفرضيات طرحت ساؤالت، وال الية ش ذه عن   :ولإلجابة

إحصــــائيا - دالــــة ارتباطيــــھ عالقــــة ة توجــــد شــــر ال املــــوارد ن ــــو وت نــــات و الت عــــدد ن ــــبــــ

ران بو الصناعية   .املؤسسات

ــــ - امل املســـــار ســــي ن بــــ إحصـــــائيا دالــــة ارتباطيـــــھ عالقــــة ة توجــــد شــــر ال وعـــــدد للمـــــوارد

املدة محدد عقد رانالعمال بو الصناعية   .املؤسسات

جـور  - سـي و جـر نحـو تجـاه ن إحصـائياب دالـة ارتباطيـھ عالقة املؤسسـاتتوجد ـ

ران بو   .الصناعية

فــــروق - إحصـــــائيةتوجــــد داللــــة ةذات شــــر ال املــــوارد إدارة ممارســـــات يخــــص  فيمــــا
ً
وفقـــــا

ة شر ال املوارد وظيفة   .دف

ميـــــة املـــــوارد: البحثأ ســـــي ممارســـــات مختلـــــف ر تطـــــو ـــــ الدراســـــة ـــــذه ميـــــة أ تتمثـــــل

ـــــة زائر ا املؤسســــة ـــــ اجتماعيــــا مســـــؤولة ممارســــات ـــــ إ ة شــــر ميـــــة. ال أ تكمـــــن
ً
وأيضــــا
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ن ــــو ت ، ــــ واملتمثلــــة ة شــــر ال املــــوارد إدارة ممارســــات نــــاول ت ــــا و ــــ العمــــال، الدراســــة

ونظام أوقات سي امل العمل املسار سي   .جور،

  :الدراسةتراءاإج

ـــث- صــــــية: أداةالبحـــ ال البيانــــــات ــــــ ع اشــــــتمل بحيــــــث الدراســــــة يان اســــــت صــــــمم لقــــــد

العمـــــل، منصــــــب ـــــ واملتمثلـــــة نللمجيـــــب ــــــو الت دورات وعـــــدد نيـــــة، امل ة ــــــ ا وســـــنوات

جـر نحو تجاه و املؤسسة، ا ف ـ. املشارك ع شـمل ثـالث36وكـذلك س يقـ سـؤال

ة شر ال املوارد إدارة ع. ممارسات موزعة الدراسة، ات متغ  .مجاالت3و

الدراســــــة - ــــــان وثالثــــــون: م خمســــــة ــــــ الدراســــــة ــــــت أجر اق) 35(لقــــــد تصــــــاديةمؤسســــــة

املؤسســـــات اتــــھ خصــــائص تقــــديم مكــــن و ــــران، و واليــــة مســــتوى ــــ ع شــــط ت صــــناعية

ي فيما ا، لد ة شر ال املوارد سي   :ووظيفة

الصناعية- قتصادية للمؤسسة القانونية   :الطبيعة

رقم دول الدراسة) 01(ا ملؤسسات القانونية الطبيعة ع توز ن   يب

للمؤسسة القانونية   التكرار  الطبيعة
سبة ال

ة   املئو

م أس ذات   SPA(  24  68,6%(شركة

محدودة مسؤولية ذات   SARL(  10  28,6%(مؤسسة

مسؤولية ذات صية ال وحيدة مؤسسة

  )EURL(محدودة
01  2,9%  

  %100  35  املجموع

*SPA: Société par action .*SARL: Société à responsabilité limitée.*EURL: 

Entreprise unipersonnel à responsabilité limitée. 

ســبة أن أعــاله ــدول ا ــ م،%68يو أســ ذات ات شــر ــ الدراســة مؤسســات مــن

نمـــا ســـبة10ب ب ومؤسســـة%28,6مؤسســـات محـــدودة، مســـؤولية ذات مؤسســـات انـــت

محدودة مسؤولية ذات صية ال وحيدة مؤسسة القانونية ا طبيع   .واحدة

لعم - جما املؤسساتالعدد   : ال

رقم دول الدراسة) 02(ا مؤسسات لعمال جما العدد ع توز ن   يب

للعمال جما ة  التكرار  العدد املئو سبة   ال

ن   %14,3  05  50و25ب

ن   %40  14  100و51ب

ن   %17,1  06  150و101ب
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من   %28,6 10  150أك

  %100  35  املجموع

أن أعـــــاله ـــــدول ا ـــــ مـــــن%40يو ـــــا عمال عـــــدد اوح ـــــ ي الدراســـــة مؤسســـــات 51مـــــن

وأن100و ســـــبة10عامـــــل، ب مـــــن%28,6مؤسســـــات ـــــ أك ـــــا عمال و150عـــــدد 5عامـــــل،

بـ تقدر سبة ب ن%14,3مؤسسات ب ا عمال عدد اوح   .  عامل50و25ي

ة- شر ال املوارد وظيفة   : دف

رقم دول شر ) 03(ا ال املوارد وظيفة دف ع توز ن الدراسةيب مؤسسات   ة

ة املوارد وظيفة دف شر ة  التكرار  ال املئو سبة   ال

املوارد من املؤسسة حاجة إرضاء

ة شر   ال
20  57,1%  

ن املستخدم دافعية ع فاظ ا

ا   وتنمي
10  28,6%  

املؤسسة ة و و صورة   %14,3  05  املشاركة

  %100  35  املجموع

أن ــــــدول ا ـــــذا ن ســــــبةمؤسســـــة20يبـــــ ب إدارة%57,1ممثلـــــة ــــــدف مؤسســـــات ـــــ

ة شـر ال املـوارد مـن املؤسسـة حاجـة إرضاء ا ف ة شر ال سـبة10وأن. املوارد ب مؤسسـات

دافعيـــــــة28,6% ــــــ ع فـــــــاظ ا ــــــو ا لـــــــد ة شــــــر ال املـــــــوارد وظيفــــــة ـــــــدف مؤسســــــات ــــــ

و ـا، وتنمي ن سـبة5املسـتخدم ف%14,3مؤسســات ة شــر ال املـوارد وظيفـة ــــدف إ ـا

املؤسسة ة و و صورة   . املشاركة

الدراسة   : عينة

محـــــــل املؤسســـــــات ـــــــ ة شـــــــر ال املـــــــوارد ي مســـــــ جميـــــــع ـــــــ ع الدراســـــــة مجتمـــــــع شـــــــمل

ـــ واملتمثلــــة امليدانيـــة، ـــ35الدراســـة ع وشــــمل ِّ ُم  128مؤسســـة ِّ ُم وســـ وظيفــــةســــ ـــ ة

ة شــر ال مقصـودة،. املـوارد عينــة ــ ع عتمــاد ــعتــم توز ي128عــد مســي ــ ع يان اســت

مـــا ــا م وانتقــاء يانات ســـت جاع اســ تـــم ة شــر ال للتحليــل املــوارد القابلـــة ي، ــ حصـــا

سبة ساسية الدراسة عينة عادل%58,5فمثلت ما أي الدراسة مجتمع مس 75 من

ة شر ال ي.املوارد فيما العينة أفراد خصائص م أ استعراض مكن   : و
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العمل-  :منصب

رقم دول الدراسة) 04(ا لعينة العمل منصب ع توز ن  يب

العمل ة  التكرار  منصب املئو سبة   ال

ة شر ال املوارد سي ب لف   %32  24  م

ن املستخدم ة مص س   %20  15  رئ

ة شر ال املوارد ة مص س   %16  12  رئ

ة شر ال املوارد   %8  06  مدير

ة مص س نرئ و   %8  06  الت

ة شر ال املوارد دائرة س   %5,3  04  رئ

جور  ة مص س   %4  03  رئ

العمل عالقات لف   %2,7  02  م

جتما سي ال فرع س   %2,7  02  رئ

امل املسار ة مص س   %1,3  01  رئ

  %100  75  املجموع

أن أعـاله ـدول ا ـ ين%32يو مسـي ــم الدراسـة عينـة أفـراد منصــبمــن شـغلون

أن ن حــــ ــــ ة، شــــر ال املــــوارد ســــي ب لــــف س%20م رئــــ منصــــب شــــغلون ين مســــي ــــم

بــــ تقـــدر ة شـــر ال املـــوارد ة مصـــ س رئــ ملنصـــب ســـبة بال أمـــا ن، املســـتخدم ة ،%16مصــ

و6و ة، شـر ال املــوارد مـدير منصــب شـغلون بـــ6أفـراد تقـدر ســبة ب رؤســاء%8أفـراد ـم

و ن، ــو الت ة ِّ  4ملصــ ســاويمســ مــا أي و%5,3ين ة، شــر ال املــوارد لــدائرة رؤســاء 3ــم

ســـــــبة ب لـــــــف%4أفـــــــراد م ملنصـــــــب ســـــــبة ال و جـــــــور، ة مصـــــــ س رئـــــــ منصـــــــب شـــــــغلون

فـــــردين مثلــــھ فقـــــد العمــــل ســـــي،عالقــــات ال فــــرع س رئـــــ ملنصــــب ســـــبة بال نفســــھ مــــر و

امل املسار ة مص س رئ منصب مثل فقد
ً
ا وأخ ، واحدجتما   .مسي

نية- امل ة  :ا

رقم دول الدراسة) 05(ا عينة ألفراد نية امل ة ا ع توز ن   يب

نية امل ة ة  التكرار  ا املئو سبة   ال

وأقل5   %36  27  سنوات

ن   %30,7  23  10و6ب

ن   %5,3  04  15و11ب

ن   %5,3 04  20و16ب

من   %22,7  17  سنة20أك
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  %100  75  املجموع

أن اعـــاله ـــدول ا ن م%36يبــ ـــ خ اوح ــ وأقــل،5ت ن %30وســـنوات بـــ م ـــ خ اوح ـــ 6 ت

ــــ ــــ10إ إ باإلضــــافة ّ 4ســــنوات نمســــ بــــ م ــــ خ اوح ــــ ت ــــ11ين ــــة15إ ج ومــــن ســــنة،

نـاك ن4أخـرى بــ م ـ خ اوح ـ ت ين ّ ـ16 مســي و20إ ين%22,7سـنة، مسـي تفــوقــم

نية امل م خ   . سنة20سنوات

املؤسسة- ا ف املشارك ن التكو دورات   :عدد

رقم دول الدراسة) 06(ا عينة ألفراد ا ف املشارك ن التكو دورات عدد ن   يب

ا ف املشارك ن التكو دورات ة  التكرار  عدد املئو سبة   ال

يوجد   %18,7  14  ال

  %49,3  37  دورات3إ1من

  %16  12  دورات6إ4 من

من   %16 12  دورات6أك

  %100  75  املجموع

ســــــبة ــــــأن اعال ــــــدول ا ــــــ ّ ّ مــــــن%49,3يو اوحمســــــ ــــــ ي يــــــة و ت دورات ــــــ وا شــــــار

ـــ إ دورة مـــن ا و3عــدد نـــاك%18,7دورات، و عـــد، يـــة و ت دورات ـــ وا شــار 12لـــم

سبةمسّ  عادل ما ن%16أي ب اوح ي ية و ت دورات وا نمـا6إ4شار ب  دورات،

مسّ %16أيمسّ 12 منم أك وا شار ية6ين و ت   .  دورات

قيات عدد-  :املؤسسة داخل ال

رقم دول عدد) 07(ا ن الدراسة ترقيات يب عينة   فراد

قياتداخالملؤسسة ة  التكرار  عددال املئو سبة   ال

  %44,0  33  يوجدال

  %42,7  32  3إ1من

  %6,7  05  6إ4من

من   %6,7 05  6أك

  %100  75  املجموع

أن اعـاله دول ا ن ـ%44يب ترقيـة عمليـات مـن سـتفيدوا لـم الـذين فـراد مـن ـم

نمــا ب م، مســّ %42,7مؤسســا مــنــم ا عــدد اوح ــ ي ترقيــات مــن اســتفادوا ـــ1ين 3إ

و ّ 5ترقيــــات، مــــنمســــ اســــتفادوا ــــ4ين و6إ اليــــة، ا م مؤسســــا ــــ ترقيــــة 5عمليــــات

منمسّ  أك من استفادوا الذين املؤسسة6ين امل م مسار خالل ترقية   .  عمليات

ي حصا التحليل   :أساليب
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عـن للكشـف سـون ب رتبـاط ومعامـل والتكـرارات، ة املئو سب ال ن الباحث استخدم

اختبـارالعالقات حـادي التبـاين وتحليل الدراسة، ات املتغ ن الفـروق)F" (ف"ب لقيـاس

البحث ات متغ ن   . ب

يان - لالست ية السيكوم صائص   : ا

ي ــــا البنــ ـــدق رتبـــــــاط :الصـــ معامــــــل خــــــالل مـــــــن الــــــداخ ســــــاق صــــــدق اســـــــتخراج تــــــم

ت ي و إل املنتمية البعد ودرجة عبارة ل ن ب سون ةب قو ارتباطات ناك ان   .النتائج

يان ست معامل: ثبات كرونباخ"استخدم الدراسـة" ألفا عاد أ ملختلف الثبات، ساب

من وثابتة.)0,896(و) 0,889(و)0,681(تراوحت صادقة الدراسة أداة أن   .يت

  :عرضالنتائج

ــ و إحصــائيا عالقــة توجـــد :الفرضــية دالـــة ن ارتباطيــھ نــات عـــدد بــ و ن الت ــو املـــوارد وت

ة شر رانال بو الصناعية   .املؤسسات

رقم دول املوارد) 8(ا ن وتكو نات التكو عدد ن ب رتباطية العالقة نتائج ن يب

ة شر   ال

ات   املتغ
" ر"قيمة

ة   املحسو

عدد

درجة

ة ر   ا

قيمة عدد

" ر"

دولية   ا

مستوى

الداللة

0.05  

ن تكو

املوارد

ة شر   ال

دورات عدد

ن   التكو
  دالة  0,232  73  0,385

قيمـة أن عـاله ـدول ا ن ملعامـل" ر"يب ة سـون "املحسـو مـع0,232سـاوي" ب ـا مقارن و

ســـاوي" ر"قيمــة ــ ال دوليــة ـــة 0,385ا حر درجــة داللـــة73عنــد مســتوى ،0.05وعنــد

قيمــة أن ن بــ ي ــذلك قيمــة" ر"و مــن ــ أك ة دوليــة" ر"املحســو فـــرضا قبــول يؤكــد ،مما

ـــا م املســتفاد نـــات و الت عــدد ن بـــ إحصــائيا دالـــة ارتباطيــھ عالقـــة بوجــود القائـــل البحــث

ة شر ال املوارد ن و رانوت بو الصناعية الفرضيةاملؤسسات تحققت ذا   . و

الثانيــــة ــية إحصــــائيا:الفرضــ دالــــة ارتباطيــــھ عالقــــة ــــ توجــــد امل املســــار ســــي ن للمــــوارد بــــ

ش ةال املدة ر محدد عقد العمال رانوعدد بو الصناعية   . املؤسسات

رقـم ـدول ن) 9(ا العمــال يبـ وعـدد ـ امل املسـار سـي ن بـ رتباطيــة العالقـة نتـائج

املدة محدد   عقد
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ات   املتغ
" ر"قيمة

ة   املحسو

عدد

درجة

ة ر   ا

قيمة عدد

" ر"

دولية   ا

مستوى

  0.05الداللة

سي 

امل   املسار

العمال عدد

محدد عقد

  املدة

  دالة  0,232  73  -0,265

قيمة أن اعاله دول ا ن ملعامل" ر"يب ة سون "املحسو مع-0,265ساوي" ب ا مقارن و

ساوي" ر"قيمة ال دولية ة0,385ا حر درجة داللة73عند مستوى ،0.05وعند

قيمة أن ن ب ي ذلك قيمة"ر"و من أك ة فرض" ر"املحسو قبول يؤكد مما دولية، ا

وعدد امل املسار سي ن ب إحصائيا دالة سالبة ارتباطيھ عالقة بوجود القائل البحث

املدة محدد عقد رانالعمال بو الصناعية الفرضيةاملؤسسات تحققت ذا   . و

الثالثــــة ــية إحصــــا: الفرضــ دالــــة ارتباطيــــھ عالقــــة ســــي ئياتوجــــد و جــــر نحــــو تجــــاه ن بــــ

  .جور 

رقم دول ن) 10(ا جور  يب سي و جر نحو تجاه ن ب رتباطية العالقة   نتائج

ات   املتغ
" ر"قيمة

ة   املحسو

عدد

درجة

ة ر   ا

قيمة عدد

" ر"

دولية   ا

مستوى

  0.05الداللة

تجاه

جر   نحو

سي نظام

  جور 
  دالة  0,232  73  0,295

قيمة أن اعاله دول ا ن ملعامل" ر"يب ة سون "املحسو مع0,295ساوي" ب ا مقارن و

ساوي" ر"قيمة ال دولية ة0,385ا حر درجة داللة73عند مستوى ،0.05وعند

قيمة أن ن ب ي ذلك قيمة" ر"و من أك ة دولية،" ر"املحسو فرضا قبول يؤكد مما

سي و جر نحو تجاه ن ب إحصائيا دالة ارتباطيھ عالقة بوجود القائل البحث

رانجور  بو الصناعية الفرضيةاملؤسسات تحققت ذا   . و

عة الرا فروق:الفرضية إحصائيةتوجد داللة املواردذات إدارة ممارسات يخص فيما

ة شر  ال
ً
ةوفقا شر ال املوارد وظيفة   .دف

رقم الفروق) 11(جدول نتائج ن ةيب شر ال املوارد إدارة ممارسات يخص فيما

 
ً
ة وفقا شر ال املوارد وظيفة دف   ل
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مصادر

  التباين

مجموع

عات   املر

درجة

ة ر   ا

متوسط

عات   املر

" ف"قيمة

ة   املحسو

قيمة

" ف"

دولية   ا

مستوى

 الداللة

0,05 

نالتباين ب

  املجموعات
8973,900  2  4486,950  

داخل دالة 3,13  6,108 التباين

  املجموعات
52890,100  72  734,585  

الك     74  61864,000  التباين

دول ا ن ة عالهأيب شر ال املوارد إدارة ممارسات يخص فيما  الفرق
ً
وظيفةوفقا دف

قيمة فان ة، شر ال ساوي" ف"املوارد ة الداللة 6,108املحسو مستوى ،0,05عند

مع ساوي " ف"باملقارنة ال دولية ة3,13ا ر ا درجة أن،)72,2(عند " ف"بما

من أك ة التا" ف"املحسو و البديل، الفرض ونرفض البحث فرض نقبل دولية ا

ة شر ال املوارد إدارة ممارسات يخص فيما فروق وجود ن ب  ي
ً
املواوفقا وظيفة رددف

ة شر اختبار. ال باستخدام الباحثان قام الفروق اتجاه ن)LSD(وملعرفة ب للفروق اختبار

ة شر ال املوارد وظيفة دف إشارة. متوسطات وضعت فرق(*)وقد وجود عن للتعب

مستوى عند الفرضية.0.05معنوي تحققت فقد ذا   .و

رقم ن) 12(جدول اختباريب متوسطات) LSD(نتائج ن ب وظيفةللفرق دف

ة شر ال  .املوارد

وظيفة دف

ة شر ال   املوارد
  

حاجة إرضاء

من املؤسسة

ة شر ال   املوارد

ع فاظ ا

دافعية

ن املستخدم

ا   وتنمي

صورة املشاركة

املؤسسة ة و   و

166,60  191,40  181,50  

حاجة إرضاء

املوارد من املؤسسة

ة شر   ال

166,60 /  *24,80  14,90  

ع فاظ ا

دافعية

ن املستخدم

ا   وتنمي

191,40   /  9,90  

صورة املشاركة

املؤسسة ة و   و
181,50     /  
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ة شر ال املوارد وظيفة دف أن دول ا من دافعيةاملتمثل يَت ع فاظ ا

بمتوسط ا وتنمي ن ة191,40املستخدم شر ال املوارد وظيفة داف أ من أع و و

بمتوسط املؤسسة ة و و صورة املشاركة دف يليھ دف ،181,50 خرى، ثم

بمتوسط ة شر ال املوارد من املؤسسة حاجة فروق. 166,60إرضاء وجود ع يدل ذا و

ا وتنمي ن املستخدم دافعية ع فاظ ا دف   .لصا

  : النتائج مناقشة

ــ و وعــدد :الفرضــية ن بــ إحصــائيا دالــة ارتباطيــھ عالقــة وجــود النتــائج خــالل مــن ن تبــ

ة شــر ال املــوارد ن ــو وت املســتفاد ن ــو الت راندورات بــو الصــناعية املؤسســات ــذا. ــ و

الولـوج عمليـة ـ ـ أسا عنصـر مـن شـري ال للعنصـر املسـتمر ب والتـدر ن ـو الت يمثلـھ ملا

الطراونــة دراسـة أكـدت فقــد جتماعيـة، املســؤولية عـالم ـ بتطبيــق) 2010( إ ام ـ ل أن

بتطبيــق ام ــ ل و مجتمعـة، يــة التدر العمليــة مراحـل ــ ع يــؤثر يـة التدر العمليــة مراحـل

ا داللـــةمراحـــل ذات عالقـــة نـــاك وأن ن العـــامل أداء مجـــاالت ـــ ع يـــؤثر يـــة التدر لعمليـــة

ـ عت لـھ ـذا و يـة، التدر العمليـة ومراحـل ديثة ا التكنولوجيا استخدام ن ب إحصائية

للمؤسســــة جتماعيــــة واملســـؤولية املســــتدامة التنميــــة ـــا عل تقــــوم ــــ ال املبـــادئ ــــم أ مـــن

العمال   .اتجاه

ال ـــية ــ ـــةالفرضـ النتـــــــائج :ثانيــــ خــــــالل مـــــــن ــــــ يوجــــــدأات دالـــــــة نـــــــھ ســـــــالبة ارتباطيــــــھ عالقـــــــة

املـدة محـدد عقـد العمال وعدد امل املسار سي ن ب الصـناعيةإحصائيا املؤسسـات ـ

ران املســـاربـــو ســـي ممارســـات ترتفـــع ال املـــدة محـــدد عقـــد العمـــال عـــدد ارتفـــاع مـــع أي ،

طرديـــــة عالقــــة يوجـــــد ، ــــ املســــارامل ســـــي ن املـــــدة، بــــ محـــــدد عقــــد العمـــــال وعــــدد ـــــ امل

ــــرى و ، ـــ امل املســـار ســـي ممارســــات تـــنخفض املـــدة محـــدد عقــــد العمـــال عـــدد فبارتفـــاع

مســــــؤولة ممارســــــات ـــــ إ املؤسســــــة توجــــــھ آثـــــار ن بــــــ مـــــن أثــــــر ــــــون ي قـــــد ــــــذا أن الباحثـــــان

مـــا ـــ وخاصــة ة شـــر ال املـــوارد ممارســـات وإلثـــراء
ً
اتياجتماعيــا ســـ التخطـــيط يخـــص

حالــة ـ البعيــد املـدى ـ ع ــون ت ـ وال نيـة امل املســارات سـي خـالل مــن شـري ال للمـوارد

للعامل املدة محدد غ  .عقد

الثالثــــة ــية أ :الفرضــ النتــــائج خــــالل مــــن ن إحصــــائياتبــــ دالــــة ارتباطيــــھ عالقــــة ن توجــــد بــــ

جـور  سـي و جـر نحـو اتجـاه املؤسسـات رانـ بـو . لصـناعية
ً
امـا

ً
جـزءا يمثـل ـذا و

الباحثــان ـرى و للمؤسسـة، جتماعيـة املســؤولية عليـھ تقـوم ـ وال العمــل ـ ـ التحف مـن

شــكيل و للمؤسسـة ة شـر ال الكفـاءات جلــب ـ ـ ك الـدور جــور ألنظمـة ـون ي قـد أنـھ
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ب
ّ
إال يــتم ال ــذا و للمؤسســة ض للتعــو العــام للنظــام إيجابيــة ــصـورة ع املؤسســة انفتــاح

للمؤسســة جتماعيــة املســؤولية ســ بمــا اك. املجتمــع ســ ــذا أكــد بحيــث) 2011(وقــد

التــــدقيق ـــ إ ــــ و بالدرجـــة عـــود للمؤسســــات جتماعيـــة املســــؤولية ونجـــاح فعاليـــة أن

إدارة طـرف مـن والتقيـيم سـي لل يـدة ا املبـادئ لتطبيق وذلك ة، شر ال للموارد املستمر

ـــــــامل الفلســــــفة ــــــذه ـــــــت انت ــــــ ال املؤسســــــات
ّ
إال بــــــھ ـــــــ يتم ال التــــــدقيق ــــــذا و ؤسســــــة،

الداخ ا   .سي

عة الرا النتـائج :الفرضية خـالل مـن ن ب فـروقي إحصـائيةوجـود داللـة يخـصذات فيمـا

ة شـــر ال املــوارد إدارة ــممارســات إ ةعــود شـــر ال املــوارد وظيفــة ـــدف.ـــدف أن بحيــث

بـــأك ُمثـــل ـــا وتنمي ن املســتخدم دافعيـــة ـــ ع فـــاظ ا ــ املتمثـــل ة شـــر ال املـــوارد وظيفــة

بلـــغ ي حســـا املؤسســـة،)191,4(متوســط ـــة و و صـــورة ـــ املشـــاركة ــدف ل ســـبة بال أمـــا ،

بـــ يقــدر ي حســا بمتوســط ــان ضــعف)181,5(فقــد ي ســا ا املتوســط أمــا ــو)166(، ف

حا إرضـــاء ـــدف ةل شـــر ال املـــوارد مـــن املؤسســـة والعـــامري .جـــة الغـــال ؤكـــد ـــ) 2008(و ع

بخـــــالف داء ــــاليف ت جميــــع شــــمل بحيـــــث باملؤسســــة ن للعــــامل جتمــــا داء مؤشــــر

التنظيميـة م مـواقع عـن النظـر غـض ـا ف ن للعـامل املؤسسـة تقدمـھ الذي سا جر

بتــوف املؤسســة وقيــام م أعمــال طبيعــة نــوع حالــةأو عميــق و لــق الالزمــة العوامــل افــة

الثقــــا م وضــــع ن وتحســـ م ــــو وت ية ـــ ال م بحــــال تمــــام اال ن العـــامل وانتمــــاء الـــوالء

م خدم ة ف اء ان عند م بمستقبل تمام   .و

ــــ كب ل شــــ شـــملت جتماعيــــة املســــؤولية اســـات ع ا أن ــــ ع النتــــائج ـــذه تؤكــــد كمـــا

لوظي سية الرئ مة ـامل ع ك فـال ة، شـر ال املـوارد إدارة دف التا و ة شر ال املوارد فة

ئـة الب وتـوف جتماعيـة، املسـؤولية ـة مقار مرتكـزات ـم أ مـن ة شر ال والكفاءات املوارد

أن بحيـث ، ـ غي أي مساندة الكب ثر لھ ة املعنو روحھ ع
ً
إيجابيا املؤثرة املناسبة

والك املـــــوارد املســـــؤوليةتلـــــك املتعلقـــــة القـــــرارات وتنفيـــــذ اتخـــــاذ عـــــن املســـــؤولة ـــــ فـــــاءات

إدارة. جتماعيــــة ممارســــات أن تؤكــــد ــــ ال الدراســــة ــــدف إطــــار ــــ تصــــب النتــــائج ــــذه و

املســــؤولية ــــق طر ــــ إ ا لــــدفعا املنظمــــة توجــــھ ــــ ع ة ــــ كب اســــات ع ا ــــا ل ة شــــر ال املــــوارد

قتصا ا داف أ إ باإلضافة خرى جتماعية   .دية

احات واق تاجات التا:است الباحثان ا إل توصل ال تاجات ست م أ   :من

إ - ا لدفعا املنظمة توجھ ع ة كب اسات ع ا ا ل ة شر ال املوارد إدارة ممارسات أن

خرى  قتصادية ا داف أ إ باإلضافة جتماعية املسؤولية ق   .طر
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الصناعية - املؤسسات جتماعيةأن باملسؤولية تتم ران   بو

ع - فاظ ا املتمثل ا داف أ م أ ع تركز ران بو الصناعية املؤسسات أن

ا وتنمي ن املستخدم التنظي. دافعية السلوك مرتكزات م أ الدافعية باعتبار

نفسھ الوقت واملنظمة فراد داف أ لتحقيق   .املنظمات

الباحثان ح اتجاه) 26000"(يزو "معايتبيق املسؤولية من النوع ذا ل س

واملتمثلة أخرى، ة ج من واملجتمع املنظمات داخليا ن املؤسسةالعامل وفقسي

ار وإظ ئة والب العمل، وظروف عالقات ، املح املجتمع مراعاة سان، حقوق معاي

و  وعمليات سياسات أن املستفيدة قوقللفئات وا تتوافق املؤسسة ممارسات

للعمل   .ساسية

اتمة   : ا

 
ً
املؤسســات،وختامــا ــ ة شــر ال املــوارد إدارة ممارســات واقــع ســتطلع الدراســة ــذه إن

ـا، ف ة شـر ال املـوارد إدارة ي مسـ اسـتجابات ضـوء ـ وذلـك الدراسـة، محل قتصادية

مؤسســــــــــاتنا ــــــــــ وجــــــــــھ متعــــــــــددة ة شــــــــــر ال املــــــــــوارد ســــــــــي الية إشــــــــــ ايــــــــــة ال ــــــــــ وتبقــــــــــى

باإلضـــافة قتصـــادية للمؤسســـة جتماعيـــة املســـؤولية فلســـفة إضـــافة ـــ صـــوص ا و

أّن  ــص ي ممـــا ـــا، عل املتعــارف ســـية الرئ ـــا ام م ــ دراســـتھ إ مكـــن و واســع املوضـــوع ـــذا

جوانب عدة  .من
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ّ  ر ا ا ا    ا ا

ان و ا   ّ وا و و ،   وا د ا ا

ان او  ا  ا  ، وا ا ا ا ر   ا و

م وا ا  : دو     ا اا

لـ1439شوال21و20  املوافق لية05و04ـ  م2018جو
  

 

  

  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

سالمُ  ُيمثل
ً
شاملة

ً
ة حضار

ً
ة تجر

ظة مجيئھ عند ل
ّ
ش وقد ،

ً
املة ومت

والوجود خ للتار أعطت فارقة، سانية إ

وسمحت ،
ً
لية جديدة ودالالت ي معا

ن ب والّتجاور والّتقارب الّتعارف لقيم

وتتعمق تتجذر أن مم و عوب
ّ

الش

خ تار نظ لھ سبق لم ل ش

ة شر ة .ال الكب الّتحوالت يبةإن والر

تفرض حولنا من العالم ا عرف ال

من الّسامية القيم تلك استحضار علينا

سامح
ّ
ال سوده عالم تحقيق أجل

والت ش ضمنآلفوالّتعا ضاري، ا

الوجود املساواة   ...مبدأ

وتأصيل   س تكر كيفية دراسة إ امللتقي دف سبق، ما ع ناء معا"و ش الع يمليھ" فلسفة ما وفق

عارف و وآدمية، ية دي إخوة من ي سا ك املش يفرضھ وما قيم من متجاوزاسالم ي سا وإ دي وتآلف

غرا وا والقومي اللغوي ختالف ال أش ل   .ل

تية املحاور خالل من ادفة علمية ة مقار املوضوع ة مقار يمكن سبق، ما خالل   :ومن

 
  :املحاور 

سانيةالعامل .1 عاد: ية و   ؛الغايات

امل .2 ش الع سالمأصل ك   ؛ش

الكتابيةالبعد .3 الّديانات ي   ؛سا

ونية .4 ال والقيم الّصو طاب   .ا
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رات ا ا   د ا  ا

 2بوكرلدة زواوي. أد: ، إشراف1الحاج سعيد حليمة

 2وهران  -طالبة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة حممد بن امحد .1
  2وهران  -كلية العلوم االجتماعية، جامعة حممد بن امحد .2

********************* 
رسال خ شر                                  06/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                   18/04/2018 :تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

العباقرة أنظار ا تراءى الذي الفكر من صيل اللون ذلك شف يك ة، شر ال خ لتار املستقرئ إن

معقد، وم كمف ن إنھواملفكر أغواره، وس اليھ الوصول ن ال باألمر س كمة"ول أنواع" ا كأر

وجدت وقد وحديثا، قديما والشعوب مم آداب ا تحفل سانية كمة"املعرفة أو" ا بزوغ منذ

عد اذ ة، ثر شفات املك اليھ وأشارت خية التار الكتابات عليھ دلت ما ذا و العتيقة، ضارات ا

ك خاللا من كشفناه ما ذا و الوضعية، والديانات القديمة الفلسفات و الفضائل من مة

يل س ة ج من القديمة الشعوب تلك تبذلھ انت ما مدى لنا وات القديم الشر للفكر نا دراس

ذا طالسم فك ول شري ال للعقل مغامرة بذلك انت ف ضاري، وا والرو الفكري الر

ومخفياتھ أسراره عن النقاب وكشف   .الوجود

املفتاحية لمات سانية: ال خالق، ة، ل سطورة، الفلسفة، كمة،  . ا

Abstract:   

The readers of the history of mankind discover that original color of thought, which 

seems to the eyes od geniuses and thinkers as a complex concept, not easy to reach and 

explore. It is wisdom, the finest type of human knowledge that filles the literature of nations 

and peoples from ancient to modern times. It has been found since the emergence of the first  

ancient civilizations, and this is evidenced by the ancient writings and archaeological 

discoveries, as it is one of the first virtues in ancient philosophies and religions. This is what 

we found out through ous study of the ancient oriental thought and the analysis of texts. It 

has become clear to us how much these ancient peoples have been striving for intellectual, 

spiritual and cultural advancement. This was, thus, the first human mind adventure in 

deciphering this existence and revealing its secrets and its obscurities. 

Keywords:  Wisdom ; Philosophy ; Myth ; Gods ; Ethics ; Humanism. 
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  :مقدمة

 
ُ

ذهعدُّ  ومن كمة، ا مع ور لظ املستوفاة ساسية الشروط أحد ضارة ا

س ونفا ونقائص أسرار عن النقاب شف نك أن سنحاول ة كمة"الزاو انت"ا ال

القديمة، الشرقية ضارات ا بالذكر وتخص والشعوب مم وثقافات حضارات ا تخ

ي معا ل كمة"ف القديمة؟" ا ضارات ا وفلسفة فكر مع   جاءت

والفنون  العلوم مختلف ارا وازد تقدما القديمة الشرقية ضارات ا لت ،1لقد

ضا ا و بالفلسفة ع ماذا بدء ذي ادئ القديمة،و الشرقية   رات

بالدإ أو فارس بالد أو ن الص أو مصر سواء القديم الشر بالفكر املقصود ن

امليالد قبل السادس القرن اليونان الفلسفة ور ظ قبل فيما وذلك ن ر ال ن ب   .2ما

ية لو موضوعات املعارف من ا كث القديمة الشرقية الشعوب عرفت لقد

وجوهوت من ذلك وغ امل قتصاد وأمور والسياسة خالق و العالم شأة صورات

العق والتفك بالدين الفلسفة ا ف اختلطت ن الشرقي مباحث ان ي، سا التفك

كمة وا الفلسفي التفك من امة عناصر ن الشرقي لدى ان و رافة، وا باألسطورة

العنا ذه أن غ انتالعقلية، ذلك ومع املنظم النظري البحث مستوى ا تر لم صر

ي اليونا التفك ة وا آثارا تركت مالمح   .3ناك

ر ازد العلم وأن القديم بالشرق بدأت الفلسفة بأن ن ي ور ن الباحث عض يرى

ن البابلي عند يقول4أصال اث:"يورانت"فمثال ل وفلسفتھ وآدابھ الغرب علوم تدين

قول و الشرق الد و شك" سارتون "مصر من وما الشرق، من ثق ان قد العلم نور ان

القديمة العلمية معارفنا ا–أن أصال ترتد ا فإ ا أمر من يكن ما م ن ي الغر لكن

بالد بدأ العلم أن ض نف أن طفال سذاجة فمن القول سارتون ستطرد و الشرق،

الي زة امل فان ق، نغر ر ال ن ب ما الد و مصر العلمية ود ا آالف ا سبق ونانية

اعا اخ منھ أك احياء ان ي اليونا والعلم قاليم من ا نادىإ،5وغ ال ار ف ن

القديمة الشرقية ضارات ا مفكري لدى و ا بدايا توجد ق غر فالسفة وما،ا

ي اليونا ملإالتفك امتداد أبدعال لقد فكري، ود مج من الشرق حضارات بھ جاءت ا

                                                             
دریة 1 نیة، دار املعرفة اجلامعیة، إالسك   .07، ص 1999، عريب عباس عطیتو، الفلسفة القدمية من الفكر الرشيق اىل الفلسفة الیو
ٔردن، ط 2 ة، عامن، ا رش والتوزیع والطبا ة القدمية، دار املسرية ل شار، الفلسفة الرشق   .09، ص 2012، 1مصطفى حسن ال
شورات عویدات، بريوت، ط 3 ة، م نیة اىل الفلسفة إالسالم ا، من الفلسفة الیو   .59ص  ،1983، 3محمد عبد الرحامن مرح
ل  4 دي، املد   .39ص  ،1989ىل الفلسفة، بغداد إ صدام ز
  40ص  ،املرجع نفسه 5
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والطب الكيمياء مجال و العموم ع اضيات والر ندسة ال مجال الشرقيون

ذكر و ا" سارتون "والكتابة، الر التقدم ع دليل ك رم ال قيام بلغتھ1أن الذي

أكد املجال ذا ك و القديمة، مصر ز"حضارة حقي" جوم بوعع الي أن ا مفاد قة

ن والبابلي ن املصر عاتق ع ض ي أن استطاع ي العلمية2اليونا قائق ا ذه ان ،

السعادة ن تحص كتابھ قال الذي ي الفارا الفيلسوف قديما ا عل العلم"أكد ذا –و

كمة ا–ا صار ثم العراق ل أ م و ن لداني ال القديم ان أنھ يقال ما ع

العرب ا ثم ن اني السر ا انتقل أن ا يزل ولم ن اليوناني ا انتقل ثم مصر ل    3.أ

الشرقية .1 ضارات ا كمة ا صور   :عض

الشر املفكر م ان ما أن ذلك ية دي ي معا القدماء عند كمة ا اتخذت لقد

خالقية و ية الدي املبادئ ع بقوة ه ترك و خالقية4والرومانية،القديم كمة فا

للتعامل ة املوج مثال من ا كث الشرقيون عرف حيث العملية كم ا تلك تجسدت

عند كمة ا رت ظ لقد ، ة" زارادشت"جتما لآلل ورامازد"تصوره انت" أ حيث

ا سو عمل بأننا تنادي ال ة النظر باستخدام والشر ا تفس تھ عرؤ هللا مع

ت أث فقد ية العي ضارة ا أما أفضل، عالم ونادى" الو"بناء تزان حكمة

د" ونفوشيوس" الع ياء أن ا أخذ ال الفكرة و املتبادل، للعدل بية الذ بالقاعدة

، جتما العدل شملت ح ا وطورو ا م ووسعوا ش5القديم كمة ا مدلول ان

كتب أحد أيضاا س و ي الغر القانون القديم د سليمان"الع عليھ" حكمة الن

شبھ كمة ا أدب من ضرب و ف النفس بخلود تتصل نصوص وفيھ أسفار"السالم،

السالم،" أيوب عليھ ا6الن صور كمة ا ذه ود"ان س"وم.ق8قرن" ز " تيوجن

ا.ق6قرن ووصف شعر، صورة ونقلبأ" فيثاغورس"م النجاح ا ادي ال ا

حكم" صولون " أمثال من الشرقية كم ا من ة ي"الكث توماس"يقول" حمورا " ي

من الكث نزح ا وال خ، التار العظام وائل كماء ا عاش مصر أرض ع انھ

حكمة ت أ ح ب التدر وراء سعون و الو مون ستل القديم العالم فالسفة
                                                             

  .33ص  ،1983نوال الرصاف الصایغ، املرجع يف الفكر الفلسفي، دار الفكر الغريب،  1
رش والتوزیع، بريوت، ط 2 ة وال لطبا نیة، دار الهادي    .44ص  ،2005، 1حسني صاحل حامدة، دراسات يف الفلسفة الیو
ٔهواين، 3 اب، القاهرة، د ٔمحد فؤاد ا لك ة، الهیئة املرصیة العامة    .04ص  ،1985ط، . الفلسفة إالسالم
رش والتوزیع، بريوت، د 4 ة وال لطبا يل، مايه الفلسفة، التنور    .84ص  ،2011ط، . حسني 
هنضة العربیة، د 5 ٔمني مزني، دار ا رمجة  یف نفهمهم،  الم الفالسفة،  ٔ   68ص  ،1964ط، . هرني توماس، 
رش املعرفة والثقافة العاملیة، دار اجلیل 6 لجمعیة املرصیة ل رسة، ا الثاين، حمفوظة  ة العربیة امل ص  ،2001، 2بريوت، ط ، املوسو

1012.  
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مض ن اليونان،املصر عند مثال محاورة1رب أفالطون بأن" أقراطينوس"وأكد

كمة"لمة ا يونانية،" محبة ست ل أي مح أصل من ست ل ا أ وتبدو جدا 2غامضة

الباحث أو املع ذا برنال"و لمة" مارتن لمة »  « sophiaبأن من مشتقة

كقديمة ة املصري) ليمع–علم(بمع« SB3 »مصر رف ا بأن علمنا واذا

ليصبح" bي"القديم اليونانية أحيانا الناصل" ph"يقلب أن ادراك ا لتوصلنا

لمة لل القديم« sophia »اللغوي املصري اث ال ا ا جذور   3.عود

ا واعداد سانية النفس بتط تمام ع القدامى مصر حكماء عكف لقد

البقاءلالنتقا دار ا الفناء دار من   4.ل

نإ ع س من أن فكرة طرحت ا بأ شف يك نية الص ضارة ا الناظر ن

عند النظرة ذه تطورت ثم كيم وا ي واملر املعلم و و الفاضل سان و السماء

أسماه ما ا ع"ونفوشيوس سان يص" باإل صالحھ و بھ الناس يقتدى الذي

رى5جتمع،امل س⃰" الو"و ل ا كث عرف والذي املعرفة عن غ كيم ا بأن

سر ألن حكمتھ عن ساطة ل ب يتخ أن الطاوي كيم ا ع يجب لذلك حكيما

ا، ل ضوع وا الطبيعة طاعة يكمن انما كمة ا6ا سر وت كمة ا ق طر و والطاو

واذا والسالم، نة الطمأن ا يؤدي و التأملو بأن اعتمد فانھ ونفوشيوس، ا رجعنا

ان املعرفة، موضوع و الذي سان كمة ا ل ركز وقد كمة ا ا يؤدي ال وحده

و ف دراك و والن التوازن من جديدا عاملا وفتح التفك جدد كمة ا من النوع ذا

ع تمامھ ا ل وركز قا وامليتافز التفك بصورة يبا ي،لم سا انب واعت7ا

ية لو و السماء من الفكر طبيعة أنزل من أول و ونفوشيوس بأن ن املؤرخ عض

فلسفة تماما باملثل تجده ما ذا و ذاتھ سان باإل تمام و رض عالم " سقراط"ا

                                                             
یف تفهمهم، مرجع سابق، ص  1 الم الفالسفة  ٔ   .03هرني توماس، 
نیة، 2 لفلسفة الیو ة  رش والتوزیع، القاهرة، ط  مصطفى النار، املصادر الرشق ة وال لطبا اء    .43ص  ،1997، 1دار ق
الل، مضن كتابه  3 رمجة شويق  ة لٕالغریق،  ة واملرشق غریق ة سوداء، اجلذور  ا افریق ٔث ل،  ر احلضارة املرصیة رصاع "مارن 

ٔسطورة والتارخي   .60ص  ،1996ط، . ، دار املعارف، القاهرة، د"ا
ة، مرجع سابق ص محمد عبد الر  4 نیة اىل الفلسفة وإالسالم ا، من الفلسفة الیو   .60حامن مرح
ة الفلسفة والفالسفة، ج  5 في، موسو بة مدبويل، القاهرة ط 1عبد املنعم ح   .1016ص  ،2010، 3، مك

ة*  لفلسفة الصی قي    .مفكر صیين قدمي یعترب املؤسس احلق
شار، املصادر الغربیة والرش  6 نیة، مرجع سابقمصطفى ال لفلسفة الیو ة    .80ص  ،ق

رمجة عبد امحلید سلمي، دار املعارف، القاهرة، . و. ٔ  - 7   .30ص  ،1980ف، توملني، فالسفة الرشق، 
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ي، اليونا النفس1الفكر قوة و الفضائل من بمجموعة ونفوشيوس وأو

بو  ونفوشيوس ا أسما ما سانية و والعدالة ن"عتدال لفظ" jenج و و

سان سلوك وفقھ س أن ب ي الذي س خال املبدأ طياتھ يتضمن

ديث ا دب و م معامل وحسن الناس حب ع القائم ن خر مع عالقتھ

مع جاء نا ومن طاب ن"وا تحب" ج الناس،أن ل تحب أن ذلك وفوق 2سان

يتجنب بأن كيم ا ألزمت نية الص الفلسفة فان كمة ا حول املتعددة ا معان و

وسطا قا طر بع ي أن كيم ا وع رذيلة ما فكال ط والتفر   3.فراط

ع تمامھ ا ل وركز التقليدية قا وامليتافز والتفك بصور يبا لم ونفوشيوس ان

ا نا ي لألور سبة بال ة ر تنو رسالة بمثابة عنده كمة ا بذلك انت ف ي سا نب

عنھ الناجمة روب ا وكذلك والدي التعصب ذلك حب انوا أن ان4عد لقد

و معرفتھ ب ي ما م وأ نفسھ سان عرف أن و ونفوشيوسية ال الفلسفة محور

ونفوش فلسفة امتازت نا ومن نظامالواجب، وضعت ا أ و أساسية ة بم يوس

الروابط نظيم ب تتصل وارشادات قواعد ع القائمة خالقية سس حول ا وا

تحقيق خالق ذه ل القصوى الغاية ان والناس، سان حقوق ام واح سانية

سانية، الكرامة بإنقاذ للدول س5ا الروح ا أقرب انت سيمالذلك ال انية

الفضيلة مع مرة ونفوشيوس سئل وقد كمة، وا الفضيلة ا ا دعو خالل من

اخوة، الناس ل واعتبار ان م بقدر الناس محبة ا بأ فأجاب انت6سانية، لذلك

دعوة تختلف وال شري، ال س ا أفراد ن ب املحبة عالقھ دوام دف س مفلسفتھ انت

اعت أنونفوشيوس اعتبار حول ن املرسل ياء ن ل دعوة عن اخوة الناس ل بار

الصورة جانب قل ع اخوة املؤمنون ل و اخوة شر ال   .ل

يولدون الناس بأن قولھ خالل من ونفوشيوس عند كمة ا معالم رت ظ لقد

ج تدر خر عن م م الواحد اختلف شبوا لما م ولك م بطبيع ين خ وفقسواسية يا

ذه سان افتقد واذا مستقيمة، ة شر ال فالطبيعة عادات، من سبون يك ما

                                                             
رش،.ه 1 ٔلیف وال لت رمجة عبد امحلید سلمي، الهیئة املرصیة العامة  ونفوشیوس اىل ماوسين توجن،  ریل، الفكر الصیين من  القاهرة  ج، 

  .57ص  1971
رش والتوزیع القاهرة، ط 2 ل ٔیقضوا العامل، دار الثقافة  شار، فالسفة    .33ص  ،1985، 1مصطفى حسن ال
رس  3 لیوس،  رخي الفلسفة، دار ب رم، دروس يف  ور، یوسف  راهمي مذ   .25ص  ،2007ٕا
رمجة عبد امحلید سلمي، مرجع. و. ٔ  4   .278سابق ص  ق، تومالني، فالسفة الرشق، 
ة، مرجع سابق 5 نیة اىل الفلسفة إالسالم ا، من الفلسفة الیو   .73ص  ،محمد عبد الرحامن مرح
نیة، مرجع سابق 6   .50ص  ،حسني صاحل حامدة، دراسات يف الفلسفة الیو
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السعادة، ا مع افتقد حياتھ صاحب1ستقامة ونفوشيوس بأن القول يمكننا

ة الفكر ضارة ا اعداد ادي ر بدور ض قد الوسطى كمة وا العملية عة ال

را غز فلسفيا تراثا ترك وقد نية املعاصرةالص نية الص ضارة ا فعلھ يفعل زال وال

خالصة سانية إ حكمة بمثابة اءى ي فكرة ان خرى، العالم حضارات ق بل

وللمجتمع للفرد ستقرار ن بتأم الكفيلة خالقية القواعد مجموع   .شرح

القديمة .2 ند ال بالد كمة   :ا

كمة ا وم مف بع ت حاولنا ما بالفعلواذا شف سنك فإننا ندية ال الفلسفة خ تار

انت ند ال بالد كمة"بأن ا ا" بالد بأ م كت العرب مؤلفو يقول ان ما ا وكث

الفلسفة" الروحية2،"معدن ياة ا ثمرة و و ره جو رو فكر ندي ال الفكر وأن

ا ذا وداخل ول املقام متالية انت م فلسف وأن نود وتتجلل ر تظ سق ل

كتب نود ال عند كمة ا تجلت وقد ند، ال بالد كمة ل العليا ره ملظا

شادو" ان شادو" و ان و شدد و ل، ا ع القضاء ا يتم ال املعرفة ع و

ق طر ع خالقية ياة بدية"ا كمة كيم" ا ا ا يختار ال الفضيلة ق طر أي

والسرور،الذي الغبطة من حالة ا الوصول غية نفسھ د الفلسفة3يجا كيم وا

املوجودات أصل و اله بأن علم الذي و ندية   .ال

الفلسفة ط ر ع ك وال العل عھ بطا القديم ندي ال الفلسفي الفكر تم لقد

م محاوال من انطالقا ند ال حكماء تأمالت شأت فقد ياة، واجھبا فقد ياة، ا م ف

كما وأسبابھ، راتھ م م لف وسعوا والرو والذ سدي ا العذاب كماء ا ؤالء

ممكنة، حياة أفضل وتحقيق املعاناة أسباب ئصال اس الفلسفة4أرادوا وتتصف

الرو الباطن ا تنظر ا أ بمع سانية، الذات عن باط بحث ا بأ أيضا ندية ال

سان صورلإل عض وجود رغم املادية والطبيعة ار ا بالعالم ا تمام ا من أك

القديمة ند ال حكمة املادية ر   .املظا

                                                             
ظور رشيق، مرجع سابق 1 نیة من م رخي الفلسفة الیو شار،    .40ص  ،مصطفى ال
ر. ج. ت 2 رش، بريوت طدي بور،  ة وال لطبا هنضة العربیة  ٔبو ریدة، دار ا رمجة محمد عبد الهادي  ، 5خي الفلسفة يف االٕسالم، 

  .16ص  1981
نیة 3 لفلسفة الیو ة  شار، املصادر الرشق   .88ص  ،مصطفى ال
ٔصولها ومصادرها، مرجع سابق 4 نیة  الين، الفلسفة الیو   .62ص  ،محمد جامل الك
لسوف هندي و بني  * القه رَف عُ ) م.ق 483 – 563(ف ٔ ه وحمكته و یاإ و  ،بور ٓس نة البوذیة يف رشق  سب ا   .لیه ت
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بوذا عند كمة الشقاء" بوذا"يقول: ⃰ا تجلب ال والنفس زن ا أصل وى ال ان

بوذا  حسب يتم ال ذا و أسبابھ ومن منھ التحرر يحب الثمانالذي ذي ق الطر عن

بلوغ استطاع الفرد بھ م ال ان والذي الوسط ق الطر اسم عليھ يطلق والذي شعب

فانا" الوجود" ال قالب املتحرك املادي الوجود فينعدم الذات ار ان ا ف يتم حالة و

و ثمان خطوات ع الوسط ق الطر اشتمل وقد والقرار: الثابت، يح، ال عتقاد

يح،ا ال والتأمل يح، ال والفكر يح ال والتطبيق يح الذي1ل و كيم ا ان

ان و ناء است بدون ا ل ون مندو الناس ل وأيضا طوات ا ذه م يؤمن" بوذا"يل

املنبوذ س ل قال حيث الطبقي التقسيم رفض لذلك ميع ا فيھ ساوى ي بمجتمع

م ا ال س ول بالوالدة مني⃰منبوذا القيمةبرا ر تظ نا و باألعمال بل بالوالدة ا

ا يول ال قيقية عنده" بوذا"ا كمة ا ر مظا أع تتج نا و سان   .  لإل

  : خاتمة

املباحث م أ من واحدة ع الضوء سليط البحثية الورقة ذه خالل من حاولنا

ال وضع دنا اج حيث كمة ا وم مف و الفلسفة خ تار تأصيلالفلسفية

من لنا ن تب لقد الشر الفكر خ تار ملدلول ة الفكر املرجعية وضع مع لھ الفلسفي

عند النظري املستوى تمثلت كمة ا بأن ار ف من امة مجموعة طرح خالل

الدراسات أبانت حيث م، عند العل املستوى رت ظ كما القديم الشرف حكماء

خية التار بحاث و ة شريثر ال العقل مغامرات رت ظ حيث قائق، ا ذه ع

ة التجر ا ا القديم، الشرق حضارات متمثلة سانية ضارات ا أول مع و

فلسفي سق ب ا وتأط ا ر تطو واعتمد حقا ال شري ال العقل ا م استفاد ال البكر

املع من الكث القديم العالم لشعوب توفر لقد س، اماتمتجا ل و راء و ارف

ع عاب ما أن غ والسياسية، خالق و العالم شأة موضوعات حول الفلسفية

أف الذي مر سطوري و را ا التفك من أخرى بأنواع اختلط أنھ و م تفك

ولكن الشاملة، لية ال والنظرة املنظم النظري البحث مستوى ا ارتقائھ عدم ا بھ

ذ تنكررغم ال بأصالة ا لتمي نظرا القديم الشرق حضارات عظمة خ التار د ش لك

ضارة ا مثل الالحقة ضارات ا ع ة كب ة فكر وآثارا بصمات تركت بليغة وحكمة

ديثة ا ية ور ضارة ا وح والرومانية   .اليونانية

                                                             
شورات عویدات، بريوت ط 1 ادل العوا، م رمجة  سانیون،  سربز، فالسفة ا   .76ص  ،1988، 3اكرل 

ة يف بالد الهند القدمية*  ىل هیصة دی ٔ   .هو من ميثل 
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ي ا: ن د ا  د  

  بلوط صبرينة
  تيارت ،جامعة ابن خلدون

********************* 
رسال خ القبول              26/04/2018: تار شر                                      06/06/2018: تارخ ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

لديمقراطية العام السايق ضمن والفردية ة ر ا قيمة إبراز البحث ذا خالل من حاولنا

عاده أ ل ب الثقا د للمش التأط محاولتھ ديوي، جون ي مر ي ر
ُ
وامل ي اغما ال الفيلسوف

ملف يؤسس الذي البناء وإعادة صالح ملن وفقا والسياسية، جتماعية و الديمقراطيةسانية وم

القيم ذه مثل ثمار الس سب أ كفضاء يح ال ا الفردية(بمعنا ة ر الثقافة) ا دور وتفعيل

سليم ديمقراطي مجتمع ن و ت بية   .وال

اتھ مثل لغرس خصبة كأرضية بية وال الثقافة من ل ل ادي الر الدور توظيف من بّد ال ان لذيك

ال والنظام سيما ال التاالقيم و الذات وتحقيق ة ر وا الفردية قيم بنمو سمح الذي التقدمية بية

واملجتمع الفرد ن ب تفاعلية عالقة   .استحداث

الدالة لمات ة:ال ر بية؛الديمقراطية؛ا اليةدانية؛الفر ؛ال   .اللي

Abstract: 

     We tried through this research to highlight the value of freedom and individualism within 

the general context of the democracy of the American pragmatic philosopher and educator 

John Dewey, in his attempt to frame the cultural scene in all its human, social and political 

dimension according to the approach of reform and reconstruction, which establishes the 

concept of democracy in its true sense as the most appropriate space/environment to invest 

such values (freedom individualism) and activating the role of culture and education in the 

formation of a healthy democratic society. 

    For that, it should use the leading role of culture and education as a floor to plant this 

values, system, and progressive education which allows to grow the individual values and 

freedom and self-realization, finally to create interactive relation between the individual and 

society. 

Key words: Freedom ; Democracy ; Education ; Individualism ; Liberation. 
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يد   :تم

حيث من العلوم ن ب ادة والر التم ملرتبة وتطبيق كعلم السياسة ُتحيل ما
ً
غالبا

الشعوب مص ر تقر ا ودور السلطة عن ا بالغة،عب السياسة مسألة لكن

ا–التعقيد تداول شساعة من االت–بالرغم ش من ائية ال جملة ُتحيك ا أ ذلك

انت وملا ا أفق ساع وا ا مجاال عدد و سيما ال التناقض لدرجة أحيانا تصل ال

ذات وتحقق الفرد تح قيم من ا ل ملا السيا العمل مجاالت م أ أحد ھالديمقراطية

القيم اتھ ا م آخر سياسية شرعية ظل مفقودة أصبحت   .ال

السياق ذا فق،وفق واسع بحث حركة ل ش ديوي جون ديمقراطية جاءت

جو والرخاء السعادة تحقيق ألجل بالغة مية أ السياسية ياة ا لألمل عطي

ة ر ا نا.تملؤه م،ومن لف التحرري للدافع اجة ا يتانت وتث الديمقراطي العمل

شاط ال إنماء إ دف الذي الديمقراطي ديوي جون عمل ول املحور قميتھ

الذاتية ات التغ دوامة عن
ً
عيدا املجتمع دمة وتكييفھ ك املش الديمقراطي

ضياع من عنھ ينجم ما ل و السيا البعد ذات جتماعية   .و

وسيلة أفضل الديمقراطية ميدانعت امنة ال الغايات لتحقيق ن ح ُوجدت

ل عن
ً
عيدا الثقافية القيم وإبراز سانية صية ال ر ولتطو ة شر ال العالقات

املستلزمات جملة توافر من ُبّد ال التا و ات، ر ل املحطم السيا بداد س ال أش

تھ حر وتحقيق ذاتھ عن للتعب سان ا يحتاج قوقال ا يكفل الذي ل بالش

ع الشعب و للشعب الشعب ومة ح الديمقراطية ملبدأ
ً
وفقا القانون تطبيق ن وُ

وعليھ ديوي جون عب   :حد

ديوي؟ جون لديمقراطية العام السياق ضمن ة ر ا قيمة   ما

ذه مثل لتفعيل ي اغما ال للمبدأ
ً
وفقا الديمقراطية ذه استطاعت مدى أي وإ

  يم؟الق

يد ش ل سب الفضاء الديمقراطية أن لفكرة تؤسس ال الشعارات ة كث

ى ألد تفتقر لية ش ديمقراطيات ظل املنال عيدة تبقى املصداقية لكن ة، ر ا صرح

ي سا ا عد ة ر ا لقيمة ل تؤ ال الديمقراطية الروح   .مقومات

عند الديمقراطية إليھ بت ذ ما ديويذا دفJohn Dewey) 1953-1859(جون

ي دا للمبدأ
ً
وفقا

ً
فعليا القيم ذه مثل أداة* تحقيق الديمقراطية من يجعل الذي
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السلبية القمع جوانب رفع ُمجرد أن حيث الفرديات، وتحقيق ات ر ا عن للتعب

و  ا استمرار كُفل و ا نّم وُ ة ر ا يحفظ بأن كفيل ة ر ل ذلكاملضادة من م

فيھ أصلية كصفة بالفرد ارتبطت ما إذا ا وجود   .يحقق

ة .1 شر ال والطبيعة ة ر   :ا

ارتبطت ما إذا خاصة ا، ل بطبع يميل و ف تالزمية عالقة ة ر با سان عالقة إن

شرس، فردي نزوع ل عن
ً
عيدا جماعية النظامغاية أساس ات ر ا انت لذلك

بدون العلمية أساس ع القائم ي التعاو العمل إطار ا شرعي يكفل الذي ما ا

العشوائية املطالبة خالل من وذلك الديمقراطية س عيق أن شأنھ من ي ذا تصدع أي

العامة ة املص دد ة    )1(.بحر

أصلية كصفة ة ر ا د َ ُت أن تحققيجب اجتماعية لغاية وفقا ا ذا سان

ل ووراء قيقي ا للمع لة جا متة م ة شر طبيعة ل عن عيدا املجتمع ثقافة

مات ال
ً
مثال ء ل قبل العامفيھ الصا أشرنا وكما يبقى الذي مطالبة،

شر  التا و ات ر با املطالبة باسم البالد استقرار وتحطم دد ال ية ما ورةا

ن املضام ذه مثل يعاب واس السياسية مور م ف ع املواطن ساعد يئات وجود

ة     )2(.ستفسار

الثقافة صداه سيجد الذي غالق و شعب وال بالتنوع تتم ة شر ال فالطبيعة

الطبيعة مقومات من عد ال ة الفطر العناصر ونات م م أ أحد ا باعتبار واملجتمع

ة شر يجب. ال فيما النظر إ يرمينا فراد أصيل ع طا ا ا ع ة ر ا مع والتعامل

قوى ع تتوقف ال ا بطبيعة فالسياسة ، والواق الثقا الصعيدين ع فعلھ

وال السياسية املؤسسة نطاق خارج ثقافية ية و اجتماعية عالقات ا أساس أخرى

عميقا ا تأث تتأثر ما بقدر وتؤثر ومة ا ل ش تتج ال والعادات املواقف

القانونية   )3(.العادات

الثقافة نطاق عن تخرج أن يمكن ال ة ر ا لة مش فإن بالثقافة ة ر ا عالقة ففي

ا لتحقيق الوصول سُبل وأتقى ا الشعور أحسن إذا الفرد وطبيعة ثقافة . ف

                                                             
ٔداتیة *   .وهو مهنج ٕاعمتده دیوي يف البحث INSTRUMENTALISMسبة ٕاىل ا
ٔرسةجون   1 بة ا دیل، مك ٔمني مريس ق رمجة    .25:، ص2010، )ط(مرص، د ، دیوي، احلریة والثقافة، 
  .57: املصدر نفسه، ص  2
  .14: املصدر السابق، ص  3
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مثال خ كية مر املتحدة بروزفالواليات ع ساعدت حيث الصدد ذا يضرب

إ قطاع قمع من وا ر ا ا فس ا وثقاف ا أمر مركزي وم كمف ة ر ا وم مف

الثقافة ون ت ذا و ة، ر ل نزوع وجود بالتا ة ر ا حلم م ومع ديدة ا رض

وأخال عق امل ت إطار ا شيد و الديمقراطية أطر ترسم ا لكنأمر ، عل وعم

قيمھ ل و الديمقراطي السلم ومعھ الثقا د باملش ُيطيح امل الت ذا توفر عدم

املؤسسات سي وسوء الفرد طبيعة و و ول للمصدر نرجع نا و التخلف ة   )1(.متا

ذه م ف خالل من إال يتحدد ال ة شر ال الطبيعة خالل من ة ر ا مع أن كيد

ناالطبيعة و ات غ من الطبيعة ذه شوب ما ل عتبار ن ع خذ مع املع ذا

أفعال إ ا ترجم قبل اننا أذ الديمقراطية عنيھ ما م لف الو وجود من بد ال

ع ذلك اس ع وا ماعية ا ا صور للديمقراطية ي ذا ع شر خالل من وذلك

الديمقر  من يجعل تبادل ل ش ةالواقع شر ال العالقات م لف أساس   )2(.اطية

ا .2 اللي ا بمعنا   :الديمقراطية

الية اللي شتقاقLibiralismeتحيل ة زاو الفعمن الصعيد ع أما ة ر ا إ

ال العوائق وتحطيم ة ر ا ق با
ً
أساسا تتعلق مطالبا ُيمثل سيا كتوجھ ف

ديوي جون إليھ ب ذ الذي مر و و م، حقوق تحقيق فراد أمام
ً
حائال تقف انت

التأ القاري نفتاح و العل لألسلوب ج و ال ع العمل خالل قمن ا ع كيد

بالقانون  واملعرفة والتفك وامللكية والعدالة   )3(.املساواة

فلسلفي كأساس الفردية عة ال يعاب إس بضرورة القدم ومنذ الية اللي أمنت قد

خاصة محدد مجال ا نطاق يق تض عدم مع الية، اللي ر جو ة ر ا ت اعت ن ح

الديمق لتجسيد سْب ل الش ا وكذاوا الية اللي والديمقراطية اغماتية فال راطية،

ي رور شارد ر ادة ش ديوي جون يؤكده ما ذا و واحد ء ا ) 2007-1931(أمر

Richrd Rortyع ادة ز ديمقراطية كفلسفة اغماتية ال وصفھ خالل من وذلك

فالديمق سانية، ياة ا مع عالقاتھ ا أمر خ تار م لف قيقيةمحاوالتھ ا راطية

السامية ياة ا لألمل عطي الذي ي اغما ال ا ل ش املكتملة ا أمر سوى ست ل

ال ذا و للديمقراطية كضمان الية اللي املؤسسات ع املحافظة إطار بالغة مية أ

                                                             
  .129- 128: املصدر نفسه، ص  1

2   Dewey et Games Tufits.H, Ethics, revise edition CNY: Henry Holtel company, 1936, p:340. 
ب  3 ز صاحل، الفكر السیايس احلدیث، دار اجلبل، بريوت، دٔ ر فا ا   .55:، ص1985، )ط(و 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد .......................................................................................................................... .جم   

359 
 

 

الدولة ودور سان استقالل ع والتأكيد التحرري الدافع بحضور إال يتحقق

الية اتاللي ر ا من جو مة الكر ياة ا يضمن ما ل و من   )1(.توف

ة التحرر عة ال ة تقو إطار سا ا ومحرك الية اللي عمل محور إذن سان

تك حر تحقق امل ت إعمل ملبدأ
ً
وفقا صالح و التغي ي يجا ا دور وتفعيل

املج داخل ك تم ومعھ ا شعورك منوتن رحب مجال إ تحتاج فالديمقراطية تمع،

والوظيفة للديمقراطية خادمة الية اللي ذا لتصبح واملحادثة نفتاح ع ة ر ا

عن. متبادلة
ً
عيدا أك و بالضرورة ا ع نجم سب ل بالش ة ر ا ضيعت لما و

فا ا، تطبيق مجال يحددون أفراد ينة ر تبقى مغلقة امنأيديولوجيات ال السر ة ر

جفرسون عب حد ع قولھ ديوي جون إليھ ب ذ ما ذا و الية اللي خ تار خلف

تحقيق<< عاونھ أنھ عتقد الذي ومة ا ل ش لنفسھ يختار أن ق ا جيل ل ل

   )2(>>سعادتھ

ع م غالق وا اصة ا م امتيازا ألجل لألفراد ة ر ا ترك عدم ع التأكيد مع

التطرف إ يحيل الذي ل بالش ة و ال ن مضام باستغراق ا ل والتعصب م ا و

شأنھ من خط أمر ذا و باآلخر الشعور عن
ً
عيدا العا ا برج بالذات والسمو

سانية إ لقيم وفقا الفردية توظيف و التا و الديمقراطية قيم ل   .تحطيم

اغماتية لل الديمقراطي الفرديةالتأس: البعد لقيمة   س

صوصيةIndividualismوالفردانيةIndividualityالفردية ا إ الفردية ش إذ

أساسية وحدة الغاية ذه اعتبار إ بالكث دفع الذي مر و و سان باإل املتعلقة

  .الوجود

حقيقة أساس الفرد أن ترى معرفية ونزعة فكري ب مذ عن الفردانية ع ن فح

خيةوجو  والتار جتماعية ر الظوا املة ا ورة الص تفس يدفع الذي ل بالش دية

الفردية   )3(.بالفاعلية

ة حر عتبار ن ع تأخذ ال ال الفلسفة بمعطيات اف ع عدم ع ديوي عمد

الوسط مع وعالقتھ الفرد نحو إتجھ حيث نفسھ، الوقت ومسؤولية سان

واملح املؤديةجتما ة ل ون امل مر و و اغماتية ال فلسفتھ ر جو الطبي يط

                                                             
1   Rorty Richard, Achievingour contry, Harvard University press, USA, First publishing, 1999, P:17. 

ره، ص  2   167:جون دیوي، احلریة والثقافة، املصدر السابق ذ
الين حسن، الفردان   3 بة مدبويل، القاهرة، دالك   23:، ص2008، )ط(یة يف الفكر الفلسفي املعارص، مك
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مية أ ة ل عطي ديمقراطي ا لي نظام عن
ً
عيدا يتحقق لْن والذي للسعادة

ينعكس الذي مر والسا جتما الصعيدين ع نفتاح إحداث م سا و

واملج الفرد ومنھ والباحث البحث ع ديمقراطيةإيجابا فلسفة إذن اغماتية وال تمع،

أمر إ املعرفة تحول ع ساعد الذي مر لألفراد ا تمنح ال التحقق سعة إ بالنظر

ل ب سانية تخدم أن يجب اغماتية فال ، جتما بالواقع تمام مجال يفتح

  )1.(موضوعية

بالعتباره الفرد إ تنظر أن يجب الديمقراطية قيم م أ أحد وقدرة<<الفردية طاقة

اص و شياء من عالم وضع للفعل د فر وأسلوب التطور إبن>>ع فالفرد

ات غ و يتفاعل ورو عق كيان و ما بقدر ولذاتھ بذاتھ قائما كيانا س ل و و تھ بي

جتما اعإنھ<<املحيط خ ع والقدرة ار بت الفردية إن نجز، وُ يضع ء

وتصرفاتھ سلوكية وطرق ملعتقداتھ إختياره بعية ب املرء واضطالع ا وتنوع يلة ا وسعة

ُتنجْز  أعمال ا ولك ُتمنح بات ست التغي)2(>>ول دوره ع أك الفرد يؤكد كذا

بھ يقوم شاط ل من يجعل الذي محددةوالتطور رغبات ق
ُ
ل

ْ
يخ مادام للذات

ً
تجديدا

مفتوح مجتمع داخل أك مسؤولية و تفاع عل عم املستحيل صناعة ا شأ من

حرة ل)3(.وثقافة ش لإلبداع فرصة التا و ة ر ا شعور يرتبط الذات فتحقيق

سSalf Realisation grouthنماء فل ومجتمع فرد ل ع وواجب غاية النماءيصبح

النمو بھ يتم إبدا مشروع و ما بقدر مسبقا محددة الفرد ثابتة ية ما اكمال

مال وا خالق و الفكر مستوى ع بل البيولو املستوى ع فقط س ل الفردي

ديوي  جون براغماتية عنھ تبحث ما بالذات ذا و ة ومتم املة مت فردية تحقيق   )4(.ألجل

مشاركة خالل من ة ر ا لقيمة مالزمة قيمة بالفردية والشعور الذات تحقيق إن

بالفردية شعور ل كبح ا ل س ي ح فيھ ان والذو املجتمع الذات إقحام م سا

ُيقابلھ جتماعية العالقات جمود التا و السيطرة إرادة إ بصاحبھ تدفع ال

و  الديمقراطية للقيم أنضياع يجب ال الطبيعة ع سان سيطرة يكمن ل ا

                                                             
دیثا 1 ة : جون دیوي، الفردیة قدميا و لطبا لكني  ب احلیاة، بريوت، لبنان، مؤسسة  فرا شورات دار مك ريي حامدة، م رمجة 

رش، لبنان، نیویورك، د   .154: ، ص1979، )ط(وال
ٔجنلومرصیة، مرص، دجون دیوي، جتدید يف الفلسفة 2 بة ا دیل وزيك جنیب محمود، مك رمجة مريس ق   .314:، ص1957، )ط(، 
  .201:املصدر نفسه، ص  3

4 Richard shusterman; le libéralisma, pragmatique, critique W=° 555-556 Aout Septembre, 1993, 
p:554. 
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جماعية ات حر عن البحث ومحاولة سان ع سان سلطان سيطرة محل تُحّل

  ) 1(.شاركية

بية .3 ال ة وحر   :الديمقراطية

جميع ا إقحام
ً
محاوال الديمقراطية تحقيق إ ادي مشواره طوال ديوي عَمَد

ياة، ا منميادين عارض شاملة صياغة عن فبحث تھ وحر بالفرد يتعلق ما سيما ال

الضيقة السياسية تمامات تلك ا   )2(.خالل

أساس ا إ ومة، ا ال أش من ل ش مجرد ون ت أن من أك الديمقراطية إن

بية ال شأن ا شا واملجتمع الفرد بحياة املتصلة املتضامنة ات وا كة املش ياة ا

ذا قولھو ديوي جون أكّده الديمقراطية<<: ما تتطلب ديثة ا ياة ا ح>>(3)أن

ش ُ عا تنظم قيم وإبداع ن و ت ع القدرة م ل ن نا أفراد بناء أك م سا
ُ

سيما وال ات ر ا لصناعة وسيلة الديمقراطية انت لذلك منالناس، ة الفكر ة ر ا

من سلوك عنده ون ي الذي مر الديمقراطية حب ع الصغر منذ شأ ي أن خالل

الطفل ذا ل أتيح ما إذا ذا الطبع لة م ا م ونزلت نفسھ ا م ت إشرُ ديمقراطية

م ف إساءة دون تھ حر امل ب شعر تجعلھ ال املدرسة واملتمثل املناسب الوسط

ة ر ا قولھطبيعة ذلك ديوي و و لھ وائھ<<املمنوحة أل الطفل ترك نقصد ال

ُيخلصھ الذي ة ر ا من الالزم بالقدر لھ سمَح أْن د ُنر وإنما ضابط غ من ومزاجھ

 
ً
امال مت

ً
حرا

ً
نموا اء الذ لنمو ضرورة و والذي الكْبت بية)4(>>من ال أنماط عن

ً
عيدا

ال ة ر قيدة
ُ
امل عاملالتقليدية أن وذلك وف، وا نقياد و الطاعة مقابل طفل

ب(جرائية ات) التجر ر ل أك إثبات اجل من بداع روح ن وُ أك سُيحفز
ً
حتما

أن فبعد الطبقية، لفكرة تؤسس رمية ية ترات خلق شانھ من الذي تطرف أي دون من

أصبح باملعرفة ن تم امل فئة ع ينحصر التعليم ُمتاحان الديمقراطية ار أف شار ان مع

ميع   .ل

                                                             
ره، ص 1   .103:جون دیوي، جتدید يف الفلسفة، مصدر سبق ذ
هنضة املرصیة، القاهرة، 1جون دیوي، الرتبیة يف العرص احلدیث، ج 2 بة ا د حسن املغريب، مك ید ومحم رمجة عبد العزز عبد ا  ،
  .74:، ص1949، )ط(د
  .81:املصدر نفسه، ص 3

4 Deledalle Gérard, la philosophie Américaine, édition l'age d'homme, lousane, s(é), suisse, 1983, 
p:314. 
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واجتما أخال وسلوك وجما فردي حياة نمط ا بصف الديمقراطية فضائل إن

التبادل ففضائل محددة، نوعية ية تر دون من يا عي مدلوال تملك ال ة خاو تبقى سوف

اف ع و للفرص واملتنوع ساوي امل ع والتوز والتجارب ار لألف ر باملصاا الواسع

البدء من معطاة ست ل كة املش متوقفة<<والغايات ا إ وتتغذى، غرس
ُ

أن يجب إّنما

بية ال أع>>ع كمثل الفرص ساوي ب تطالب بية ال الديمقراطية جاءت ذا ل

منذ املنجزة عمال بقيمة اف ع و جتما والتطبيق التعليم ا ف ون ي ية تر ا، ل

تماما لال ا وأضم الرسائل أقصر ا بمؤسسا بية ال ون ميع ا أجل من لبداية

واملجتمع الفرد ة   )1(.بمص

م الف ع الفرد قدرة ر وتطو الو بناء عملية الرو القطب املدرسة ل ش

الوظيفي التعليم قة طر خالل من الديمقراطي العمل قواعد م ف خاصة يعاب س و

م( ة) خاملدرسة املص وتضع املجتمع تخدم مستقلة صية ن و بت سمح الذي

ديمقراطي مفتوح مجتمع بناء مت سا قد املدرسة ون ت ذا اعتبار ل فوق العامة

رأة)2(.تقدمي وا اعة ال متلك و القيادة ُيحسن معلم خالل من إال ون ي ال ذا و

مسائل ديمقراطية ل ب رأيھ عن الذينالتعب أولئك ديوي ينقد حيث العام، التعليم

أك م سا
ُ
و الدرا الوضع غي ا شأ من ال القرارات صنع ون شار ال

فعالية مخ ا بصف فاملدرسة ات، ر ا وتحقق الكفاءات ع كما املستقبل صناعة

لغرس  ل املؤ الرئ جتما املحيط ُتمثل ة بو ال ار الديمقراطيةف خالق

يمتلك أن يمكن ال الذي م م البعض عتبار ن ع خذ مع م وسلوك طفال نيات ذ

أن ديوي يقول الصدد ذا و فعلية ا<<بضرورة ف ون ي ية تر تتطلب الديمقراطية

منجز و ما بقيمة اف ع و والعمل املمارسة ار ف و جتما والتطبيق التعليم

ميع ا أجل من البداية منذ
ً
  )3(>>موحدا

ا بصف الديمقراطية ىصورة فيھ تنعكس يا جني مجتمعا املدرسة ون ت أن يجب

د
ّ

أك لذلك ة، ر ا عن التعب معالم م ا أحد ُتمثل خالق وأن خاصة أخالقيا مثال

بقولھ إجتماعية رة ظا خالق جعل ضرورة ع خ<<ديوي ن مواز انت القإذا

                                                             
هنضة املرصیة، القاهرة، د 1 بة ا اح املنیاوي، مك رمجة عبد الف ل،    .86:، ص1962، )ط(جون دیوي، مدارس املستق
د، فلسفة اخلربة  2 ا(دیدي محم رش والتوزیع، بريوت، لبنان، د)جون دیوي منوذ راسات وال ، 2004، )ط(، املؤسسات اجلامعیة 

  .258ص 
ره، صجون دیوي، احلریة  3   .23:والثقافة، مصدر سبق ذ
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تھ بي مع تفاعلھ الفرد ا يتلقا ال بية ال نقص من راجع فذلك منحطة

خالقية)1(>>جتماعية بالقيم املرتبط الشعور عمق و تحافظ أن املدرسة مة وم

اتھ ل توف ا شأ من وال املعتمدة ية املن إ شارة يجب نا و ماعية ا ياة وا

و  ا وتحقيق اءاملتطلبات الذ ملن
ً
الطفلSocialisation of Intelligenceفقا ب وتدر

املدرسة ية تجر خالل من استخدامھ   .ع

لتنمو كة املش ماعية ا ة التجر ورعاية بإنماء ل الش ذا بية ال سمح وعليھ

ن و وت املجتمع الديمقراطية قية ل ك الضامن و ة ر وا الفردية قيم بذلك

السيا ا ل ش سانية القيم يع التا و الديمقراطية طبق و م يف جيل

خ ة نظر ل وجعل بوي، خاللوال من ديوي أراده ما ذا ولعل للديمقراطية ادمة

عنوان لھ ا"مقال تظر ن ال مة امل   .1939عام" الديمقراطية

  :خاتمة

ا أفراد ك اش إذا إال ت ال الديمقراطية ان كيد املوضوع، ذا ختام

ديمقر  س ُ ما إطار وذلك ميع، ا ُم ال العامة مور املشاركةتوجيھ اطية

Participatory Democracyمن للفرد س ي الذي الوحيد يل الس ديوي ا اعت ال

وال السياسية املشاركة ق ا لھ ُيصبح حيث تھ بحر والشعور ذاتھ تحقيق خاللھ

مفروضا وواجبا حقا تصبح إذ بالغة مية ا جتماعية املؤسسات سياسة ا ف تك

وامل الفرد تتأثرع كما ا وفاعلي ا شاط ب املؤسسات ذه تؤثر ائنات م بصف جتمع

سي وال كم ا لية أ م ل م عي اص أ أو عينھ آخر ص يوجد ال ثم ومن أيضا

وان آن التا و املسؤولية وتحمل القرار صناعة ع قدر م أ ة ب ن خر دون

ب ا سط و الديمقراطية نطاق شأنلتوسيع ا شأ اليومي التعامل قة طر ون ت حيث

ال ار ف عن الدفاع ون ي ح الناس ألحوال شاملة نظر إعادة خالل من اغماتية ال

ار ف ا صنع ال املؤسسات   .عن

الشامل جتما التغي بدل صالح اختار الذي ادي الر ديوي دور ر يظ ذا

ا اللي بناء إعادة إ نوالس ب التمي التا و والفردية ة ر ا أساسا املتمثل لية

ن و ت ألجل بية وال الثقافة دور تفعيل خالل من ة املتم ا وأغراض الديمقراطية ر جو

                                                             
ٔلیف والرتمجة، القاهرة، د 1 لت ار املرصیة  اح السید هالل، ا رمجة عبد الف ة يف الرتبیة،  الق ٔ ، 1966، )ط(جون دیوي، املبادئ ا

  .22:ص
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والعمل سانية و الو فيھ غّيب معر تطلب ل ل رافض سليم ديمقراطي مجتمع

ا ُيطالب أن ال عاش
ُ

بأن ة ر ل سمح اعليھ بمعنا عاش
ُ

ل قوس تفتح نا و فقط

خارج الفرد متطلبات عن التعب للديمقراطية يمكن مدى أي وإ الشامل؟ العال

موضوعية؟ ل ب ا   .أمر

واملراجع املصادر   :قائمة
  املصادر :ٔوالً 
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ق  ا ا  ذ -  ا    

  الدكتور مصطفى زاوي : المشرف، العراجي عبد الكريم
  2وهران -محداحممد بن  االجتماعية، جامعةكلية العلوم 

*********************  
رسال خ القبول             05/04/2018 :تار شر                                    06/06/2018 :تارخ ال خ   30/06/2018: تار

ص   :م

الفلسفية وح والسياسية ة الفكر القضايا من العديد في ماكس السيا،عا الفعل والسيما

جتماعية للعالقات تفرض،كمنتج أخالقية مرجعية وفق السيا للفعل التنظ ع عمل في لكن

ات ر وا قوق ا تضمن مبادئ وفق املجتمع مع التواصل ع تلزمھ املحددات من جملة عليھ

ومسؤوليات قناعات تب خالل من العام املجال داخل ش لألفراد التعا ثقافة ترسيخ م سا

ع والتعا الوالتحاور بدة واملس الشمولية نظمة قيام ر ت ال الشرعية الغ يمنة وال قصاء

العام الصا تخدم ال العقالنية فعال و املجتم ام ل قيم   . تل

املفتاحية لمات السيا؛خالق :ال العام؛الفعل    القناعة؛املسؤولية؛املجال

Abstract:  
Max weber was deeply preoccupied with several intellectual, political and even 

philosophical issues, especially political act as a source of social relations. His work is 

theoretically established with referring to ethical background. That obliged him to 

communicate within the society according to the principles which ensure the rights and 

liberties for individuals within a public sphere. Through adoption of certain convention and 

by means of accepting responsibilities which contribute to focusing on the consolidation of a 

culture of coexistence and constructive dialogue. This can be achieved far from exclusion 

and domination that justify the establishment of totalitarian and despotic regimes in which 

all social commitment and relational acts are excluded. 

Keywords: Ethics; Political act; Public sphere; Responsibility; Conviction 

  :مقدمة

ب داثة ا عن الدفاع سلوا است الذين ن املفكر م أ من في ماكس اعت وصف

ية الغر ا بأور خاصة رة منطلقظا عن ينم ال في عن صدر الذي الطرح ذا و

شرا قناعاتو  محض،إس عن أنإنما ا مفاد يجة ن إ ا صاح أوصلت ة فكر

العديد عرف مجال ا باعتبار ية الغر ا أورو سود ان الذي ضاري وا الفكري املناخ
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من جعلت ال متة امل سية الك الدوغمائيات ضد صالحية ات ر وا الثورات من

من ية الغر ا أورو ل تحو مان سا الفنية وال ة اللوثر ركة ما ا حر خالل

و واحدة ة و تتقاسم أصبحت ال ية ورو الشعوب با ع ا وتداعيا ة الفكر

ا وتجليا ا عاد وأ ا فروع ل داثة   .ا

تواصل نقطة ان بل فقط السوسيولوجيا ع حكرا يكن لم ي الفيب الفكر إن

ف سان و واحدة غاية تلتقي ال التخصصات ل ن يةب الفيب السوسيولوجيا

ل جم ي أن استطاع الذي في ل ا تثقل انت فلسفية شغاالت ال نتاج إال ما

من مجموعة ا و خالق و و ، عم ي إجرا سياق والفلسفية ة الفكر أطروحاتھ

املجتمع تخدم عقالنية اطر وفق عملية وممارسات سلوكيات إ جم ت ي واملعا القيم

العام ة.والصا الفكر املشارب حيث من بالتعدد يتم ي الفيب الفكر أن ما و

ون ي أن قبل و ف ن مع معر مجال في يف تص عن ز أننا حيث ة والنظر

اج اقتصادعالم وعالم قانون رجل ان ضارةتماع وا باألخالق تم م وفيلسوف

  .الشرقية

ونھل و نفتاحية ية الدي لثقافتھ يجة ن انت ا ف برع ال التخصصات ذه

منا سوده ثقا سياق ومعياري عاش قي ي عقال   .خ

التنازل تقبل ال مرافعة عن عبارة في ماكس فكر عت وفلسفي فكري منظور ومن

ال الوحيدة ئة الب أو املجال ا و ية الغر ا أورو والأحقية داثة ا تحتضن

قيده الذي ما الرأس والنظام املؤسسات ن ب جمعت ال ديثة ا الدولة أنتجت

خالق و  .والعقلنةالقانون

من واحد وم بمف التقيد علينا وجب ي الفيب الفكر إحداثيات تفكيك أجل ومن

م و و باآلنية يتم والذي السيا لفكره لة املش يم املفا ن السياب الفعل وم ف

في ال.عند املعرفية طر عن بمعزل في عند السيا الفعل م ف يمكننا ال ذا و

ة اللوثر التعاليم من و ا لألخالقو استقا الفلسفي السياق ا يحصر ولم الفنية ال

معياري وايجبأوالبدواملتجسدة واملسؤولية ستقاللية بمعاي ا دعم لعقالنيةبل

القيم مع م ي سيا فعل صياغة أجل من ومتناسقة متداخلة عالقة خالل من

الغر للمجتمع يةخالقية الفي ال نوار حررتھ الذي   .ي

وعلم خالق وم ملف تنظر ال الفلسفة ن ب الرابط و خالق ة مركز وم مف عد و

سنع نا ومن السيا الفعل يؤطر الذي أوجتماع الية ش وتفس تفكيك ع مل
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منظور من محدداتھ وما السيا الفعل توجيھ خالق م سا كيف التالية

؟ في  ماكس

في: أوال ماكس عند خالق يالوجيا    : جي

والعقلنة خالق ع ند س الذي ي الفيب الفكر أغوار الغوص يمكن  laال

rationalité في ا نا ت ال يم املفا مستوى ع يالو جي م عملية القيام بدون

والفعالية نية بالرا يتم ادي وأ عل فكر بناء مت سا ا بدور  .وال

نصوص،لذلك مجموعة مجرد في فكر عت أن يمكننا السياق .corpusال ذا و

ال صالح حركة نطاق اس أو استحضار فجريمكننا وغ ل دت م ال ة اللوثر دي

ال متة امل القروسطية سية الك القيم ضد ية دي ضة بمثابة انت ال العقالنية

تھ وروحان تھ سان إ من ي ورو سان   .جردت

يا م الك الكر يمنة ضد تمرد مجرد ة اللوثر صالح حركة تكن  leلم

trône impérial .يةوكذلك الدي القيم ر تثو تجلت بل لروما الروحية الوصاية ضد

التعقل ذا ان و املقدس النص مع التعامل كيفية والتفكر التعقل ق طر عن

ي تلقا ل ش أفرزت العقيدة املغاالة ألن والعقيدة السلوك ن ب الفصل متجسد

ا من سةنوع الكن رجال ن ب خال بتفلفساد منوقاموا املسيحية العقيدة غ ر

ا ال الفضيلة ا وحصرو ي يما ا الغفرانمحتوا وك ص قانون وجود شرع   .نت

سنة ي و ال دي مرتكز ع ند س صالحية ة اللوثر صالحية ركة ا تكن لم

و1517 و أم لة شا ع مراء عض متمثال سيا بدعم تتمتع انت بل

قوميم  شعور عن ينم ان الدعم ذا و كيم با امللقب ساكسونيا وحاكم فيليب

لروما ة البابو يمنة ال من للتخلص  1س

مع ا تزام ة اللوثر صالحية ركة ا ذه إنجاح مت سا ال العوامل ن ب ومن

ترجمة األحرى و جمات ال شار ان مت سا ال الطباعة ضة ال نجيلمنجزات

إنجيل قراء إعادة وكذلك ملانية و قية غر و ية الع اللغة لغات عدة إ ية الالتي من

حيث ملانية اللغة إ لإلنجيل لوثر ترجمة أن القول يمكن لذلك ن أوغسط س القد

ق التفر أي املقدس الكتاب وتفس م ف ع اعتمد الذي لوثر بإنجيل عرف أصبح أنھ

                                                             
ش هندركس 1 دا"، مارن لور :سكوت ٕا امن،، ور محمود محمد: ر، "مقدمة صغرية  مؤسسة  ،1ط مراجعة هبة عبد العزز 

لتعلمي والثقافة،   .23ص  ،2014  ،القاهرة هنداوي 



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد .......................................................................................................................... .جم   

368 
 

 

إرساء التأو والتأو ات التفس حيث من ديد ا د والع القديم د الع ن ب الفصل فكرة

ديد ا د والع القديم د الع أسفار ي معا تفكيك أي إ1والرؤى بلوثر أودى ما

م ي ال أنھ ات ملانية اللغة إ ترجم عندما نجيل أن ن تب يجة ن استخالص

الفكر  واملجال ية الب مع سق ي يوال ملا والثقا   ي

ال ا أ جليا لھ ن تب ية الالتي نجيل دالالت ص عندما لوثر أن القول يمكن نا و

ال ية الالتي باللغة نجيل أن ن ب لوثر بذلھ الذي د ا ذا ف ملانية العقلية تخدم

خالق ن ب تجمع ال ية ستان و ال ملانية الثقافة مع م عكسالعقلنةو ي

ع ند س ال اثوليكية الفضيلةال معيار ا باعتبار   .خالق

من إحداثيات لنفسھ وجد قي فقط س ل ي عقال معياري كفكر اللوثري رث ذا

ب مذا خلق م سا طل املحيط ح تجاوز بل ي ورو املجال التوسع أجل

أك ون ي ي ل تفعيلھ ع عملت ة فكر الذينومدارس ن ب من في ان لذلك نية را

والتجديد التفعيل فكرة م عاتق ع   حملوا

في : ثانيا عند السيا الفعل العامو تجليات املجال   : فكرة

بل ي سا إ سلوك متمثل سيا عمل فقط س ل دراستھ املراد السيا الفعل

كف العام للمجال تنظر ال واملعاي القيم من جملة الرؤىو مستوى ع تفاع ضاء

أو  حرفة يتج ي الفيب السيا الفكر السيا فالفعل فكرةواملمارسات ان ام

  .السياسية

بناء م سا ار أف لعدة تناولھ الفكري في مشروع ا نرا ال التجليات ومن

ع مجتمعية مة خلق دف السياسة ملمارسة ي عقال ي تفك ةسق بمركز ف

عن السياسة استقاللية ضرورة يناقش و ف للعنف ا استعمال وشرعية الدولة

إعادة عملية ع اعتمادا العمومية باملساءل يتعلق الذي بالقرار نفراد و الشمولية

السلطة   .2تقسيم

تمجد فلسفية منطلقات ع ند س سوسيولوجية ة مقار وفق للسياسة نظر فلقد

والقي أخلقةخالق بضرورة في ماكس نادى لقد آخر بمع العقالنية داثية ا م

                                                             
  53املرجع نفسه، ص 1

2  Max weber, Le savant et le politique, suivi de essai  sur le sens de la neutralité axiologique, ENAG 
édition, Alger.1991, P: 53   
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يخلق الذي السيا السلوك م ف من يمكننا فكري أنموذج ناء ب سمح ال القوة

نظام سوده ي عقال سيا مجال س تأس ع عمل ا و باإليجاب سم ت تبعات

ت غية السياسية نيات الذ بتواصل يقبل معياري يقبلأخال مجتم ام ا حقيق

املشروع فكرة م عاتق ع يحملون الذين ن الفاعل ن ب الفكري والتمايز اف باالع

املجتمع واستقاللية الدولة لسيادة املجسد   .السيا

املوقف صالبة مدى جليا لنا ر سيظ ى الك الفلسفية ع املشار بقراءة قمنا ولو

خال  تطبيق ضرورة تجاه ي ترالفيب معرفية ساق أ وفق السيا املجال ق

السيا للفعل خال املنطلق   .فكرة

فعالية في عند السيا للفعل خال العمق لنا ر تظ ال التجليات ن ب ومن

ن ب للتوسط خيمة بمثابة عد ال التالية الثنائية ن ب التوفيق ة الفكر كفاءتھ

وا واملجتمع نالدولة ب التوفيق ثنائية و العامة املصا تحقيق ع عمل كذلك ل

و و واحد مشروع م ودمج للعقالنية العمومي والتوظيف لألخالق العمومي التوظيف

ا السيا الدولةالفعل رجل أو السيا يجسده  .لذي

والثقافية ة الفكر اتھ حفر عن التنقيب إ س الذي العام املجال إن

واملواقعو  دوار و والواجبات قوق ا حيث من وتفاعلية تداخلية كتلة و جتماعية

جتماعية وروافده اختالفاتھ من يحملھ ما ل ب السيا سق ال و املجال ذا ف

ال العالقة عن بمعزل في عند السيا الفعل مالمح نحدد أن يمكن ال والسياسة

السيا والنظام الفرد ن ب ط نتر ب ت ال العالقة ذا ظل و يحكمھ الذي

م وإيديولوجي م ار ألف ج و ال السياسة رجال فن تتج السياسية تھ ي و الفرد

ال الطاعة ذه لكن سياسيا الفاعلة النخب ذه طاعة ع فراد قابلية ومدى

وأخال ي عقال عنصر من عة نا ون ت املجتمع أفراد عن شرعيةتصدر م إيما و و

كنظام السياسية املمارسة .1السلطة العقالنية ة بمركز يقر ي عقال سق باعتباره

بقناعات معلل إيمان و السياسية بالسلطة يمان و للفردالسياسية سمح عقالنية

نا ومن الوقت نفس والرقابة الطاعة دور ن ب مع ا من تمكنھ مواقف ب ي أن

القدرة ع ن ي سياسيا م عل سيطرون من شرعية فراد إيمان أن القول يمكن

بقاء تضمن ة نظر قناعات من مستمدة عملية مواقف باط است ع لألفراد العقالنية

                                                             
رب"، لوران فلوري  س ف يل مق" ما دة ،رمجة، محمد  اب اجلدید املت 87:ص ،2008 ،1، طبريوت، دار الك 1  
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الس عالشرعية طرف ون ت واعية كإرادة الفرد طاعة قاء و مجتم كنفوذ قةلطة

سياسية أفعال ا تؤطر   .اجتماعية

بالشرعية يمان إنتاج عوامل من عامل م أ فراد لدى السياسية العقالنية عد و

يحدد بدوره ام ل ذا و السياسية منظومتھ تجاه الفرد طرف من إرادي ام ال

الس املتبادلمجاالت الو ذا و وإرادتھ تھ حر تتعدى ال ا و السياسية للسلطة يطرة

سا ن الطرف لكال جتمالألدوار البناء عملية س   .م

يتجسد ال أنھ و ي الفيب الفكر سياق لتفكيكھ س الذي السيا والفعل

ش ال الديمقراطيات معروف و كما السيا املجال الفقط ية الغر اركية

السيا الوجود بلورة مت سا سياسية ألفعال نظرت سياسية فلسفة ع ند س

يديولو الصعيد وكذلك ة ر ا و و املعنوي الصعيد ع ي الغر سان املتمحورلإل

والقناعات ار   .ف

واملجت اليومية املساءل سياسيا العقل إشراك و السيا ممافالفعل معية

السيا املنطق ة و يحدد الذي املن بمثابة عد سياسية ة نظر س تأس م سا

يالية م وقراطية للب نقده تتمثل أساسية نقاط عدة من ون املت ي الفيب

جتما للمناخ يفتقد الذي السيا املجال العقل تق ال التوسعية

  . 1الديمقراطي

السي خروالفكر مع يتعارض ما كال ن تيار طياتھ يجمع فكر و في عند ا

د ا تيار ن ب يجمع و ونھ العقل ة مركز يجسد الذي ينظراثة الذي داثة ا عد ما

ت حيث من املعقد املجتم ا عد السياسية املمارسة خالق داخللضرورة

املجتمع أفراد ن ب العالق .العالقات القوةونمط استعمال مبدأ يحدده املجتمعية ات

للفكر فرصة عطي ما ذا و السياسية بالقضايا يتعلق ما ل و العامة املساءل سي

سياسة عن الدفاع لفكرة يتحمس إيديولو من بمثابة ون ي أن ي الفيب السيا

الدولة يئة املمثلة او القوة تج ت ال الشرعية لفكرة املمثلالتنظ والقبول لطاعة

  .املجتمع

تلك العام املجال السيا للفعل صلية أي رفية ا التجليات ن ب ومن

العمومي ستعمال أي العام املجال الفكري العمل توظيف ل ش ت ال املعاي

                                                             
لیب راینو  رب"، ف س ف ر   1ط’"  مفارقات  العقل احلدیثو  ما الف،اجلزا خ شورات  دیدي  م 224:ص2009رمجة  محمد  1 
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سمح الذي السيا العمل مقومات تفعيل م سا آلية ا باعتبار رللعقالنية بص

ار  ف واعيةو ل جماعية إرادة معالم ل ش و واحدة بوتقة السياسية القناعات

أخالق تب منطق جسد و ام ل مبدأ يكرس املجتم ش التعا وجود تضمن

  . 1ةاملسؤولي

ي :ثالثا الفيب السيا للفعل خالقية   : املحددات

ئة تب م سا تصورات طرح من تمكن أنھ و سابقيھ عن في ماكس يم ما

عل ام إل و السيا الفعل بأن يرى ألنھ ادي الوسط السيا الفعل

ر التصو ذا و واملجتم العام الصا تخدم وفلسفية ة فكر مرجعيات تحكمھ محض

ان ال املنطق أو الفكر إ مرده ي عرفالفيب ما أو ستعمال بضرورة ناشد الذي طي

اره أف توظيف السيا قدرة مدى و أ مع و للعقل العمومي بالتوظيف

ما ل تناقش عامة سياسية قضايا بلورة السياوتصوراتھ باملجال يتعلق

تھ الواقومعا يالمس معر رحم من تتولد يم جتماملفا و السيا لكنع

والفرديةبم الذاتية ات التح عن   .عزل

ال خال ياد ا فكرة السيا للفعل ة م م أ أن ع في ماكس ركز لذلك

ال حيث واملمارسة ن و الت حيث من التخصص فكرة و السيا ا يتقيد أن يجب

ا لألستاذ يمكن وال عل وسط قنا خطابھ يمارس أن للسيا اميجوز

طلبتھ وأمام املدرج داخل اره بأف يصرح ن2أن الطرف كال ا يتقيد ال الشروط ذه ف

الرقابة من النوع ذا و السيا الفعل ع خالقية الرقابة من نوع خلق م سا

والسياسية املعرفية الكفاءات تل ال ة الشعبو الديماغوجية من   .يحد

ا فإن الطرح ذا ع ناء للفعلو يقي ي املع أدق بمع أو كسيولو ملنطلق

عدم تلزمھ وفلسفية ة فكر قناعات تب ع السيا قدرة يندرج السيا

دف واملجتمع فراد عقول استمالة غية خطاباتھ والتضليل املغالطة استعمال

أ ر املجتمعتمر ات حر من تحد رجعية ار   .ف

                                                             
رب 1 رب ف س ف داد :العمل والسیاسة بوصفهام حرفة :ما  ،رمجة، جورج كتورة، رجيیت مورغنربود.ولفغانغ شلوشرت.مومسن  ولفغانغ  ا

دة العربیة:  املنظمة العربیة لرتمجة  ،1ط: رضوان السید: مراجعة وتقدمي   106:ص، 2011بريوت   ،توزیع مركز دراسات الو
ام  1 ع"سريج بو ج مل  ري السعیداين: "ممارسة  دة العربیة :ةاملنظمة العربیة لرتمج، 1ط: رمجة م بريوت : توزیع مركز دراسات الو

ٔول   سمرب (اكنون ا   193:ص ،2012) د
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خال قواملعيار سو وال ف التعر السيا قدرة مدى يتجسد السياق ذا

والرضا الشرعية ومي مف ترسيخ م سا وعقالنية علمية بطرق السياسية ملعتقداتھ

العنف ومي مف ن ب التوليف أو التوفيق ق طر وعن القائمة السياسية السلطة تجاه

القانونية الصفة بتوفر سمحان اللذان ق العنفوا تحتكر ال الدولة نموذج ع

السيا للفرد واملجتم العام ق ا مع م ت قانونية أطر   .وفق

بوتقة داخل السيا للسلوك املحددة معاي وضع م سا ا ل املحددات ذه

ا بلورة ع عمل ال خالق و السياواحدة للفعل خالقية   .صوصيات

ا ذه ن ب افعومن ال خاصية لنا تتج قناعاتplaiderصوصيات عن ع ال

املجتمع السياسية غايتھ يحقق ي ل السيا ا نا يت ار خالو وأف املعيار

ي ل يقي إي ا منطق وفق اره أف عن الدفاع السيا قدرة مدى يكمن افع ال

العل قناع ق طر عن العامة ة املص التضليليحقق عن بتعاد و والعم

عتما و قناعواملغالطة تحقق ال نة ال ع   .د

ومصا السيا مصا ن ب التعارض يكمن خالق لھ تتعرض الذي متحان و

دون السيا ملشروعھ تروج اتيجيات إس عتمد أن للسيا يمكن حيث املجتمع

ي بدوره ذا و إغراء أو السياتضليل شرعية قر و ير مجتم أخال حكم تج

ومنظمة حاكمة ذه1للمجتمعكسلطة التواصلف تحقيق تضمن صوصيات ا

فراد ن ب السيا ش   . والتعا

السيا الفعل صياغة م سا ال املحددات ن ب   :ومن

التواصل-1 ذا ،2واجب بالتقيدو إال يتحقق ال السياالعنصر املجال داخل باألخالق

بالتبادلية س وم مف تحت فراد ن ب التواصل عنصر وتجسيد إرساء ع عمل ال

  .السياسية

ة فكر لثمرة نتاج ون ي التواص الواجب ذا و ن طرف ن ب عالقة عن عبارة ون ت ال

ت ال ئة الب ذه مثل خالق و والواجبات قوق ا إدراك التبادو ع بالطا سم

ام ل و املبادرة تتجسد ا   أل

                                                             
رو 1 لیب  ع السیايس:ف ج رش والتوزیع،بريوت،  1ط: ر محمد عرب صاصیال، مل  راسات وال املؤسسة اجلامعیة 

  460:ص1998
اح  ٕامام عبد 2 الق والسیاسة« ٕامام،الف ٔ لثقافة القاهرة، احلمكدراسة يف فلسفة ، "ا ىل  ٔ لس ا   83 :ص، .2002، ا
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الذي السيا املجال صميم العام التواصل تفعيل ع عمل بالواجب التقيد ذا ف

فكرة نجاح ومع الدولة املتمثل السيا از وا املجتمع ن ب العالقة ضمن يندرج

ال ع املؤكد الواجب فكرة ا تمل ال يمكنالتواصل السيا للفعل خال بعد

والفردي املجتم والرضا الشرعية روح ع املب السيا العمل تقسيم فكرة تحقيق

اكمة ا يئة ال   تجاه

السيا الفعل صياغة م سا ال املحددات ن ب من    :وكذلك

املسؤولية-2 خالقية :أخالق و ة الفكر املرجعية بمثابة عد السياال للفعل

حول فراد ن ب جماع و الرضا تر ال السياسية فعال من أنماط إنتاج دف

العام بالشأن يتعلق ما   .ل

ب ملانية باللغة عرف كما او املسؤولية سيا« Machtethik »: وأخالق موقف

فعالة بوتقة ر تنص و الظرف يفرضھ سيا سلوك ا باعتبار خالق تفرضھ

خالل من ذا و ام ل و السيا العمل حيث من النجاح أخالق مع تتطابق وعملية

السيا العمل مة ز ال أو بالنجاح قرار عنصر   .تحقيق

للمسؤولية  ة الفكر املعالم ن ب قدرةومن وفعليا عمليا تتجسد ال خالقية

ال1السيا فعال ع أخالقية ام أح إصدار ع السيا الفعل يمارس من أو

الرضا من نوع تخلق ھ نز ة معيار ام أح وفق السيا العمل وه شار من ا يصدر

السيا املجال داخل جماع   .و

التأ وم مف أو فكرة خلق ع عمل خالقو ن ب املسؤوليةو قلم سياق املمكن

السيا إال ون ي ال الفكرة ذه ل ي الفيب والتجسيد السيا للفعل خالقية

الفعل رجل بمثابة ون ي فكرةl’homme d’actionالذي ب ي الذي السياسة رجل ألن

فاظ وا الدولة عظمة تحقيق أن مفاده اعتقاد لھ املسؤولية الأخالق ا مصا ع

السياسية تھ و ع فاظ وا املسؤولية بروح بالشعور إال ون رجل2ي لصفة وانتماءه

معينة اجتماعية فئة أو طائفة رجل س ول   .الدولة

                                                             
1 -Hannah Arendt: Responsabilité et jugement, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc 
Fidel.Petite Bibliothèque Payot édition 2005,p: 54 
2 JACQUELINE RUSS, CLOTILDE LEGUIL: La pensée éthique contemporaine, que sais-je ?Puf, 
Quatrième édition P: 21 
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ينص الذي السيا للفعل أخالقية قوة مصدر ون ت نا السياسة للرجل واملسؤولية

املجال داخل السياسية فعال نتائج تحمل اع ومؤسسا الدولة املتمثل العام

من تمكننا السياسة رجل ا يتح ال الصفات ذه ي املد املجتمع يئات و

املداخل من مداخل املسؤولية أخالق بأن لنا تو فكرة أو ة رؤ استخالص

ال والقناعات والقيم للمعتقدات الرمزي سق ال تجسد ال ية الفيب ة النظر

ا ذايتقاسم و السيا املجتمع أفراد ن ب خال الوازع فكرة تفعيل أجل من فراد

تجسيد م سا ا ل املعاي ذه و السيا الفعل الوحيدة قناتھ ون ت الوازع

والديمومة والثبات ستقرار تحقيق ع عمل مجتمعية أخالقية سياسية مسؤولية

شاركية ال   .للديمقراطية

ن ب الفعومن الصعيد ع السيا الفعل تفعيل م سا ال   املحددات

القناعة-3 ومال 1أخالق ملف صيل"تنظر السيا من" سان ينطلق الذي

املغالطة يديولوجيات ل تحارب ال القناعة أخالق ة بمركز سم ت ة فكر عقيدة

ذاتو وامليكيافيلية سياسية ار أف ب السيات سان قدرة خالل من تصر ع طا

يديولو و السيا للتضليل منا وا منطق تب ع   .صيل

الفعل غايات ث تلو يرفض عقائدي من أو فكري إطار بمثابة القناعة أخالق ألن

صفة للفعل عطي خالقية القناعة من النوع ذا و سة مد وسائل بواسطة السيا

املجتمعيةال القيم ع والتمرد النفاق ال أش ل ل الفع الرفض تفرض ال قداسة

البطالن لفكرة والقط ذري ا ا او ورفض أ أي السيا املجال داخل الالمسؤولية

املزايدات عن بمعزل السيا العمل ممارسة بمع للسياسة ي العلما بالطرح تتم

الرادي ية الدي سيةرثوذوكسية الك للدوغمائيات مت امل التكرار تمارس ال الية

  القروسطية

آلية ض تنا ال السياسية صالة ثقافة تكر ع عمل القناعة من النوع ذا إن

الصا تخدم ال ضيقة فردية سياسية مصا تحقيق غية التناقضات ن ب مع ا

ا لروح املجسد املجتم باألفق سم ت وال شالعام   .لتعا

لواء تحت املنطوي السيا الفعل ا عل يرتكز ال خالقية و ة الفكر ائز الر ذه ل

وعلمية سياسية ية من بناء ع عمل ال القناعة عقلنةوأخالق سمح إطار

                                                             
لیب راینو، 1  رب ومفارقات  العقل احلدیث،املرجع السابق، ص"ف س ف   255:ما
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مثال ف ع كأن أخال وال معقول ال و ما ل إقصاء و و مبدأ ع ند س الذي الفعل

ب العتقاد القناعة ألخالق منا لھ ذا و سياسية إيديولوجيا إ املسيحية تحول

مرجعيتھ و خال الضم ون ي وفكري سيا مشروع   . عتقد

العقلنة و واحدة بوتقة ون ت املسؤولية وأخالق القناعة أخالق ن ب ط الر ومحاولة

مع ية فيب يم مفا علينا تفرض ال لخالقية ش ب سمح قيمية بأنماط تتم قدة

أخال ي وعقال سيا ي و   .فضاء

ال صالة فكرة ع ومب مؤسس و بل اعتباطيا أو عشوائيا ون ي ال ط الر ذا و

وأخالق املطلقة خالقية العقالنية من تنطلق ال القناعة أخالق ن ب تجمع أن تحاول

ممارس ترتكز ال بالفعلاملسؤولية الو ع السياسية ا  .ا

بان تو والتحليل النقد معاي وفق ا مضامي شف ب قمنا ال املحددات ذه إن

املتجسدة داثة ا ن ب جمع ونھ نوعھ من د فر وفيلسوف مفكر و في ماكس

عمليا ا وتطبيق خالق روح املتجسدة داثة ا عد وما العقل ة   .مركز

و منف خالق باط است إ س لكنھ ضھ تقو أو العقل تحطيم بضرورة ينادي ال

العالقة إزاء والرفض القطيعة ومي مف تجاوز ولقد ي عقال سق ا باعتبار داثة ا

ما بي والتوليف التكيف وم مف استحدث أو وظف بل خالق و العقالنية ن ب القائمة

يضمن ن مس سيا فكر سيغ س ي يحملل الذي سان لإل ة ستمرار و البقاء

خالقية السياسية ونية ال مشروع   .عاتقھ

ي الفيب املشروع حول يمولو س اب ساؤل بمثابة عد ال املحاولة ذه ونحن

أن للعقلنة خال طرحھ خالل ومن في ماكس أن ا مفاد حقيقة نالمس أن اد ن

د العقل يحرر أن خالقيةاستطاع القيم تتجاوز ال داثية ا قيوده من ي ا

بل لألنوار معارضة فلسفة ست ل في ففلسفة العقل ة مركز وتكرس ية س

و أساسية حلقة ع يرتكز ال التار ا مسار يح ت ع عمل و اره ألف منقحة

ن واملس املتحرر   .سان

خلف الذي الفكري الزخم باطذا ست و م الف ع والقدرة التفرد صفة عطيھ في ھ

وفق انھ فنالحظ سان و واحدة بوتقة ر تنص ال العلوم ل ن ب مع وا

املعرفة مسار بعت ت ال النقدية خ التار وفلسفة والفلسفة جتماع علم ن ب مع ا

عقلن إ س الذي وت والال ضارات وا العصور مولعع ان و الدي ام ل ة
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شراق   باإلس

ن والص ند ال حضارة ثمراتھ من انت الذي الشر الفكر أغوار غاص   . ألنھ

بوجود يقر ان ألنھ ية الغر ضارة ل مت امل التح أو التعصب صفة عطھ لم ذا و

والتواصل اف ع و سامح ال وقيم كمة وا للفضيلة نظر الذي الشر ذهالفكر و

ود مج نتاج انت التطبيقي خال الفكر بلورة م سا ال ية الفيب املنجزات

ار  ف قراءة خالل من الواقع تاج است ع عمل باطي ذاو است و يم املفا نطاق اس

عملية ع في عمد حيث انطي ال رث مع في ماكس عامل كيفية لنا يتج

ي مفا زرع خالTransplantation conceptuelleإعادة ي التفك از ل

الو ي فكر ع املب انطي املسؤوليةو ال مبدأ شكالن اللذان ة ر ل1ا

والسياسية املجتمعية راتھ   تمظ

فكرة وتحقيقھ خال للفعل عقالنية ية ب بناء في محاولة يتجسد التعامل ذا و

السيا سالفعل ال والدوافع سباب بع ت ق طر عن خالق م بف تم ا فلقد

الدوافع ع املب السيا سؤالومحاولة2الفعل ا ص الدوافع ذه م لف في

السيا للفعل خال ؟واملصدر السيا للفعل خال الدافع و ما و و محوري

ا تجاه بالواجب حساس من ع نا ون   .معملجتي

ام ل ذا و ي العقال ام ل بفكرة يتقيد أخال تصرف بمثابة ون ي السيا والفعل

ومنطق املجتم ش والتعا التواصل تحقيق ا بي من تبعات عدة إنتاج أو بخلق يقوم

وأخالقية ة فكر ة و ع املب السيا بالفضاء عرف ما أو العام املجال اك ش

م نوه النقاشتخلق ع املؤسس البناء وار ا شر وت ي الذوا التواصل سمحن الذي

تضمن مات ان مي شوء مشروعب بلورة أجل من ا وتفاعل العقول م تفا عملية

معاي وفق املجتمع تناقضات الحتواء س و العام الصا يحقق أخال سيا

الفضا داخل دوار تقسيم ع عتمد السيأخالقية   . اء

ممارساتھ السيا الفعل ا تدي ال املنارة بمثابة مبحثنا سياق خالق و

السيا للمنطق وقيادة توجيھ مركز ا   .باعتبار

  :خاتمة

                                                             
1 Claude-Henry du Bord:  La philosophie tout simplement , Éditions Eyrolles paris 2007.p: 460 

ٔسسالفلسفة "غیل واربورتون، 2 رم، ط"ا ن، مراجعة مسري  رمجة،  محمد ع رش،بريوت،  1، ٔحباث وال  2009الشبكة العربیة ل
  74:ص
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ي ل لھ ق الطر عبيد ع وعملت ي دا ا العقل ر تنو ما حد إ خالق نجت

ب ال متة امل العقالنية براثن من وتخرجھ و أال ون ال مركز ع التعدي الغت

وحضاري ي و ومنجز ة حضار رسالة من يحملھ ما ل ب   .سان

ا وتالع التقنية دة وعر الرأسمالية ية عنج تجسدت ال العقل ة مركز انت فلقد

التمرد أو التحرر يقبل ال ي ال اس قالب سان وحصرت ي سا الوجدان ع

الوجدانع حساب ع للعقل انتصرت ال مالية الرأس داثية ا ضارة   .ا

املعنوي ر والق اب غ الت و ي عا الذي سان لإل كمخلص خالق جاءت نا ومن

تجسده من الدولة انت الذي العام السيا الفضاء تج خال الص وا

ع أدوات خلق ع خالق عمدت لذلك السياواقع الفعل وضبط رقابة ع مل

سيا سق إنتاج ع وعملت للدولة الشر العنف واستعمال يمنة ال ر ي الذي

قناعة عن السيا الفعل وممارسة والتواصل ش التعا بفكرة يقبل ي وعقال أخال

  .ومسؤولية

املجتم ام ل ق طر إ تدي الذي ن املس السيا الفعل ذا العامو والعمل

لو الواقع ارض ع يتحقق أو للعيان يتج أن يمكنھ ال ة واملعيار للموضوعية والتح

خالق و واحدة ة مركز ات مركز لعدة الھ واخ ثابتة مرجعية ع يرتكز لم

ك املش ش والع ميع ل البقاء يضمن الذي املمكن تحقق ومعاي قيم كمنظومة

يق واحد متفضاء وال التطرف ق و والنقاش وار ا تقبل و الف ا ال ختالف بل

خاضع سيا فعل بوجود إال يحقق أن لھ يمكن ال واملجتم السيا املمكن ذا ف

أخالقية ة   .ملركز

املراجع   :قائمة
ش هندركس .1 دا"، مارن لور : سكوت ٕا امن،طمراجعة هبة عب، ور محمود محمد: ر، "مقدمة صغرية  مؤسسة  ،1د العزز 

لتعلمي والثقافة  . 2014القاهرة  .، هنداوي 
رب"، لوران فلوري .2 س ف يل مق ط" ما دة1رمجة، محمد  اب اجلدید املت  2008بريوت ، دار الك
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ي ا ا  ا ا ق   ا ا وا    ا

  فيداح صالح                                                       
  02جامعة وهران ، باحث                                             

*********************  
رسال خ القبول                                  24/02/2018: تار خ شر                                    16/06/2018 : تار ال خ   30/06/2018: تار

ص  :امل
عت    ال القيم ساق أ بالتغي

ً
وثيقا

ً
ارتباطا يرتبط ي سا السلوك أنماط التغي أن شك ال

شكيلھ، محددات م أ املرتكزةمن املعاصرة الدولة لبناء
ً
أساسيا

ً
مطلبا عد التغي ذا قيم عو

ا م أ داثة سان: ا وحقوق الديمقراطية املواطنة، القيم. قيم إلعادةتلك س الرئ املدخل ل ش

والتنمية سامح ال املساواة، العدالة، ة، ر ا شودة امل غاياتھ نحو ھ وتوج املجتمع ذاو. بناء

متفحصةالسياق نظرة املتصفح( تكفي ال للسط ون ي كتفاء ألن متفحصة، نظرة واقع)تلزم إ

مدى املجتمع حول عام تاج است إ للوصول زائري املفجعةقدرتھا وضاع ل تجاوز محاولة

ةاو  خالقية ملأساو القيم ل ا ف انقلبت تلكال اخاصة بروح التحدياتاملرتبطة ظل ملواطنة

ارجية وا    .الداخلية
املفتاحية لمات املواطنة :ال قيم العوملة؛ عاملية؛ مواطنة املواطنة؛  .الدولة؛

Summary: 

   There is no doubt that the change in the patterns of human behavior is closely linked to the 

change in the form of values, which is one of the most important determinants of its 

formation. This change is a fundamental requirement for building a modern state based on 

the values of modernity, the most important of which are the values of citizenship, 

democracy and human rights. These values are the main entrance to rebuilding society and 

guiding it towards its goals of freedom, justice, equality, tolerance and development. In this 

context, a closer look is needed (because it is necessary to be superficial, not browser) to the 

reality of Algerian society to reach a general conclusion about its ability to try to overcome all 

the tragic and tragic situations in which all ethical values, Internal and external. 

Keywords : State; Citizenship; Cosmopolitism; Globalization; Values of citizenship. 
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  :مقدمة

كفكرة فاملواطنة املجتمعات، تالحم امة ال املبادئ من املواطنة مبدأ عت

ي،و قانونيةو اجتماعية سا املجتمع ر تطو مت سا بالدولةو سياسية الر كذا

املساواة قوق و الديمقراطيةو العدلو إ ا ومو الواجبات،و ضمان املف خ لتار بع املت

الدولة وم بمف ارتبطت خاللھ من قديم فلسفي بأساس يرتبط عو املدنية،و يجده

أ ك ش مجتمع إ نتماء فاملواطنة اجتماعيةذا بروابط سياسيةو فراده

معينةو  دولة   .ثقافية

من للكث ة الرؤ إعادة إ يحتاج ي العر واقعنا وم املف ذا تأصيل محاولة إن

ة الفكر منو ،السياسيةو القضايا فيھ تقل ن ملشروع س التأس ع العمل التا

املو  قيم سيخ ل التطبيقي املستوى إ النظري خاصةاملستوى الفعال ا إطار اطنة

ا نواج ال التحديات زائر ،كذاو .أمام ا خاصة السياسية ماو التحّوالت ذا

ظل املواطنة لتحقيق فيھ ثمر س أن يجب الذي سا دف ال املواطن يجعل

العالم، ع تطرأ ال ات التيو التغ أمام خاصة مجتمعاتنا نة الرا املعطيات اركذا

للعوملة ارف   .ا

الوطن املشاركة قوق و فاملواطنة ا القانون أمام املة ال الواجباتو املساواة

الدولية املواثيق ا كرس املشاركةو ال قيم إ باإلضافة ، الدسات ا ةو تضمن ر ا

جتماعيةو  او .املسؤولية يبة ل تتآ ن ح اجع ت املواطنة قيم أن املؤكد أومن لدولة

بية مذ أو عرقية خلفيات ع ن املواطن ن ب تمي يحدث   .حينما

لية، ش قانونية وضعية مجرد ست ل املواطنة نيةو إذن ذ قبلو ثقافةو سلوكو إنما

وواجبات حقوق نو ذلك املواطن ن ب بالتنوع اف واع ن، املواطن ن ب متبادل ام اح

القيمو  جتماو التقاليدو العاداتو تقاسم افل الت ظل ماعية ا ة و ال

التعليمو  افئة املت كةو العملو الفرص املش   .املعاملة

سبق مما انطالقا ترسيخ،نو إ دف ال السبل عرض أن قيمو سنحاول ز عز

املساواة قيم مثل ةو املواطنة ر ا املشاركة ، الو املسؤولية خرى القيم من ا غ

ل املواطنةش ائز ساسيةو ر ا   .عناصر
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يمي .1 مفا   :مدخل

الدولة - وم   :مف

اللغة عالدولة يالء، املتداول و الغلبةو س ء دارت...ال يام هللاودالت

الناس ن ب ا ا. يداول فصطالح وأمَّ معينة، أرض مستقرون الناس من جمع

خاص، نظام وفق مستقلةمستقلون ومة ح لھ منظم مجتمع ةو أو معنو صية

السيا سم ا إذن فالدولة لھ، املماثلة املجتمعات من ه غ عن ه قوو تم ا

أمة يؤلفون فراد من مجموع حياة ينظم ". )Nation( الذي
1

  

عن عبارة الدولة اعتبار يمكن سيادي"كما اختصاص ذا كيانا يؤسس سيا تجمع

محدود إقلي الدائمة،و نطاق املؤسسات من منظومة ع السلطة التاو مارس

ومة ا دولة ألي ساسية العناصر إوالشعبو فإن باإلضافة قليم

أخرى...السيادة جماعات أو تنظيمات أي فوق علو العليا القوة صاحبة فالدولة

الدولة ".داخل
2

  

ع يتأسس الدولة وم مف املختلفةإن م شاطا يمارسون الذين فراد من مجموعة

سيا كيان ف محدد، جغرا إقليم ع قتصادية أو السياسية أو جتماعية

ومة ح ظل املجتمعو منظم ة استمرار أساسيا عامال ا م يجعل مما سيادة،

ي الغر الفكر أن نجد لذلك شري، ماوال كال وجودش "سالمي ضرورة ان

".دولة
3

  

ذا تنظيم،و ع قادرة كسلطة الدولة وجود ط ش جتما الوجود يت تث فإن

العام املجتمعو الشأن استمرار يضمن بما لألفراد املتقابلة املصا ن ب التوفيق

سانو  فاإل بطبعھ"تماسكھ، سيا سابقة...حيوان طبيعية حالة عن لم نت عندما لذا

حيوانيةعن حالة عن لم نت املجتمع نتصورو حالة الدولة خارج فردا نتصور عندما

                                                             
ٔول، بريوت، : مجیل صلیبا 1 لبناين، اجلزء ا اب ا  .568.، ص1982لبنان، املعجم الفلسفي، دار الك
سیة، دو 2 ة الرئ ، الصف بید ة احلرة، وك  /https://ar.wikipedia.org/wikiاملوسو
ٔنصاري 3 ساليم: ٔمحد بوعرشن ا و يف الفكر الغريب و سیة، املركز ال. مفهوم ا ٔس عريب دراسة مقارنة لبعض النصوص الت

ٔحباث ودراسة السیاسات،   .33.، ص2014ل
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ي سا إ غ ملك: فردا أو "حيوان
1

ضرورة.  الدولة وجود عت أرسطو جعل ما ذا

نو طبيعية للمواطن السعادة تحقيق و ا وجود من   .الغاية

املواطنة - وم   :مف

ضارة ا إ عود املواطنة لمة أصل منإن فاملواطنة عو )polis"(اليونانية، انت

حقوقيا بناء ا باعتبار املواطنةو املدينة لمة ستعمل كما املدينة، شؤون مشاركة

سية الفر لمة لل جمة لمةو )citoyenneté(ك من باللغةو ،)cité(مشتقة ا تقابل

لمة ية لمة) citizenship(نجل من املدينة) city(املشتقة ".أي
2

  

منو  مشتقة ف اللغوي ا معنا بھ. وطن"املواطنة نقيم ل امل موطنو الوطن و

أوطانو محلھو سان مع كذا...ا أرض فالن أوطن محال و يقال ا اتخذ أي كذا

او  ف يقيم رض...مسكنا أوطنت وطناو و ا اتخذ أي توطينا ا ".وطن
3

  

املواطنةو  تصبح عنذا ا عب ا ر ا"جو إل ت ي ال الدولة الفرد وضعية

تو  ال قيمتھ أو انتھ م ن ةتب ج من حقوقھ ع حصولھ بمدى القاس ووظيفتھ ،

جملة ع قوق ا تتوزع بحيث أخرى، ة ج من لواجباتھ أدائھ بمدى تتحدد

املدنية(حقول  قوق ق...الزواجو قامة،والتنقل،: ا ا ، السياسيةا االنتماء: وق

ر و السيا التظا لسلوحق جتماعية...حتجاج قوق ا ، ة: ا ال

الثقافية...العملو  قوق ا بية: ا الثقافيةو ال ياة ا املشاركة عنو التعليم، التعب

الدولة...الرأي ن بقوان ام ل أو ضوع ا واج ع الواجبات شتمل فيما ، ا

الوطن عن الدفاع ".وواجب
4

  

الفرد ن ب تجمع ال العالقة تلك املواطنة الدستور و إن إطار تتحدد دولتھ

نو  ن،و القوان املواطن جميع ن ب املساواة مبدأ ع التميو تتأسس عدم يقت ذا

السيا نتماء أو الدين أو س ا أو اللون أساس ع م الذي" الفكري،و بي فالوطن

العرقية مواطنيھ أصول مو تتعدد الثقافيةو عقائد م يمكنو انتماءا ال السياسية

قانونية منظومة ع يرتكز الذي املواطنة مبدأ أساس ع إال وحدتھ سياسيةو ضمان

                                                             
ة، املغرب، : عبد هللا العروي 1 ، املركز الثقايف العريب، الطبعة الثام و   .18.، ص2006مفهوم ا
اك روسو، مرجع سابق،: دیلمي فالق، حفاف لوزة 2  .26 .ص مفهوم السیادة واملواطنة عند جون 
ظور 3 ن م  .4868.، ص54السادس، اجلزء لسان العرب، ا : ا
تنة، ص: فارح مرس 4 امعة   .5.املواطنة من الفكرة ٕاىل الفعل، ورقة حبثیة، 
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املة،و اجتماعيةو  مت مجالو أخالقية ال أنھ ع للمواطنة رئ كمقوم املساواة

امل ن ب أوللتمي الدي املعتقد أو العر صل أو اللون أو س ا أساس ع ن واطن

نتماء أو ة الفكر السياو القناعات شاط يو ال معوي و النقا "ا
1

  

التفاعل،وعليھ تحقيق أمام عائقا تقف أن يجب ال صوصيات ا ذه فإن

فراد،و  ن ب املساواة،و التواصل تحقيق راو أمام م فراد اختالف ون ي ال أن

ش م لذلكولل خاصة"قصاء، املواطنة قيمة من ا سياد ستمد أن للدولة يمكن

بنفسھ نفسھ الشعب سيادة تتمثل ".عندما
2

  

عد املواطنة أن ي"كما املد املجتمع ن ب يتوسط ما م وما تحددو الدولةو مف

حقوقھ ممارسة كيفية ةو ھمسؤولياتو للمواطن م م نظامو عامل أي استقرار

ي،...حكم املد املجتمع داخل الفردية للتجمعات الشر طار توفر منو و أك

قتصادية اسب امل لتحقيق الشرعية الة ا العامة،و تلك ية ال التعليمو الرعاية

بيةو  بوال ك املش حساس توفر أيضا ا إ ، جتما الذينمن ل ل ة و ال

ا و ".يمل
3

املواطنةباإلضافة،نجد عرفت قد يطانية ال املعارف ن" دائرة ب عالقة ا بأ

ة،و فرد ر ا من مرتبة متضمنة الدولة تلك قانون ا يحدد كما منو دولة ا يصاح ما

نتخابو مسؤوليات حقوق مثل سياسية حقوقا عليھ العامةو تصبغ املناصب ".تو
4

  

حقوقاكم فراد عطي ف قانونية، حالة ا أ ع املواطنة وصف من ناك أن ا

التواجد كحق قل ع إليھ املنت السيا تقومو النظام ال املنظومة املشاركة

الدولة ا .عل
5

  

  

                                                             
كو 1 ن عبد الرزاق ج نیة، : الء ا رشیة يف السل امعة التمنیة ال ت املعارصة، ورقة حبثیة،  د املواطنة بني السیاسة الرشعیة والت

 36.العراق، ص
متع املدين: العیدي صونیة 2 ميقراطیة ...ا عیة، "دلیة املفهوم واملامرسة"املواطنة وا ج سانیة و ٓداب والعلوم  ، جم لكیة ا

سكرة، العددان الثاين والثالث،  رض،   .2008امعة محمد خ
متع املدين: العیدي صونیة 3 ميقراطیة ...ا عیة،  ، جم"دلیة املفهوم واملامرسة"املواطنة وا ج سانیة و ٓداب والعلوم  لكیة ا

سكرة، العددان الثاين والثالث،  رض،   .2008امعة محمد خ
ل 11 عیة، العدد : لیلو ن ج سانیة و رسیخ قمي املواطنة، جم العلوم  ٔرسة يف  ، 11دور ا ح، ورق امعة قاصدي مر  ،

  232.4.، ص2013
 .232.ص: املرجع نفسه 5



ٔبعاد  2018 جوان/  06العدد .......................................................................................................................... .جم   

384 
 

 

املواطنة - وم ملف التار   :السياق

تار  املواطنة وم مف الارتبط النضال بحركة اخيا العدلخاض أجل من سان

بحضارة"واملساواة مرورا الرافدين وادي الزراعية ومات ا قيام مند ذلك ان و

نو ابلو اشور و سومر  الص ندو حضارات نو فارسو ال يقي الفي نو حضارات الكنعاني

ضاراتو  ا تلك مت أسسو أس وضع سياسية ايديولوجيات من ا ع ثق ان ما

ة ر تأكيدو ل سان لس رحبة آفاقا بذلك فاتحة ام ا إرادة تجاوزت املساواة

ذاتھو فطرتھ ".اثبات
1

  

قي غر السيا الفكر أمام املجال فتح الذي ومو ذا مف بلورة ي الروما

وم مف فإن لذلك متعددة ة فكر تيارات ظّل شأ أنھ خيا تار لنا ن ب ي الذي املواطنة

شامل"املواطنة تار وم عديدةو مف عاد أ لھ ي،و معقد قانو مادي و ما ا م متنوعة

لذلكو  جيا، تدر ا بلوغ يمكن غاية أو وسيلة ا و عن فضال ي، سلو ثقا و ما ا م

السيا بالن تتأثر ما دولة املواطن نوعية خيارو فإن فاملواطنة ضاري، ا الر

مجتمعات اتخذتھ يا،ديموقراطي س لة طو خية تار مراحل ع املواطنةو معينة

قوق  با يتمتع الذي املواطن إو صفة سابھ ان عليھ ا يفرض ال بالواجبات م ل

".وطن
2

 

حقوقو  لھ مواطنا الفرد من تجعل انت السائد ا عرف ففي ية العر للقبائل سبة ال

القبيلة فالعرف واجبات، عليھ كما ا الفرديتمتع يجعل اجتما عقد بمثابة ان

منو مواطنا بوا اق ن للمسلم سبة ال و للدولة، مصغرا أنمودجا القبيلة تمثل انت

املواطنة وم سالمو مف بفضل ذلك بالعدلو ان تنادي سانية إ قيم من حملھ ما

قوق و  ا هللاو املساواة يقول ُمُر﴿: عاالواجبات
ْ
َيأ َھ

َّ
الل ْحَساِن ِإنَّ ِ

ْ
َو َعْدِل

ْ
  3.﴾ ِبال

الديمقراطي بالنظام ترتبط املواطنة صفة أن بو "كما ) G.Burdieau" (بورديو"ذ

ا ف عر الديمقراطية[إ ن] أي الرا الوقت فلسفة ا أ أكو ع بل ياة ل قة طر ا أ

الدين أن ذلك دين، ذلك ار  ومن ف ل ةو منطلق بحر تتعلق أساسا ا عت

                                                             
ٔمحد الصائغ 1 امن  امعة املوصل: ن  قلميیة،  راسات  ٔصیل التارخيي ملفهوم املواطنة، ورقة حبثیة، مركز ا  .الت
 .املرجع نفسه 2
ل 3 ٓیة من : سورة الن  .90ا
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ل يا بال تتعلق ا و من أك ".املؤسساتو التعب
1

فإن مجتمع" لذلك إ نتماء

ديثة ا املواطنة ف عر من يتجزأ ال جزءا عوسيا سيا مجتمع إ نتماء

أي جتماع، علماء ا إل ينظر كما املجتمع مقولة تجاوز مجتمع إ املجتمعنتماء

السياسة عن "مجردا
2

أن الدولةكما وم بمف ضرورة يرتبط املواطن غدو"مصط فال

، جتما العقد روسو قرره ما ذا مواطنا، يص أن عد إال سانا إ و أحدنا

سياسية سلطة أي جديد، مجتمع خلق طموحا املحاوالت أك ستغدي ال الفكرة

جدي سانا ا تولد ".داجديدة
3

  

الةو  ا من سان انتقال ألن الدولة، خارج املواطن عن ديث ا يمكن ال ذا

سان طبيعة من غ املدنية الة ا إ مواطنا"الطبيعية العدالة: فأصبح حلت لقد

طبيعيا ائنا ان أن عد أخالقيا ائنا فأصبح زة الغر محل كما4 ".سلوكھ فاملواطنة

من وسعوا كما ن للقوان يمتثل الذي ثي الفرد ا يتصف صفة اليونانيون ا م ف

عامليا مواطنا سان لإل م تصور خالل من املواطنة ذه   .دائرة

بأنھو  القول املواطنة"مكن ّون لت ل الطو خ التار لسرد نا املجال سع ي او ال ور ظ

الكتابات  من الكث ناك خيةف تار ناحية من تارة ذلك، عن تحدثت ال ية جن

فلسفية،و توثيقية، نواح من أخرى كتاباتو نفسية،و تارة ركزت ن ح ففي اجتماعية،

لوك جون مثل ر التنو عصر ز و مفكري و العقدو توماس ة نظر ع روسو جاك جان

ي بت املواطنة عالقة ع ن العشر القرن كتابات ركزت التفاوتاتجتما ح

محاضرة كما املجتمع طبقات ن ب جتماعيةو املواطنة"قتصادية ال" الطبقة

مارشال ا أكسفوردMarshallقدم ".1950جامعة
5

  

الھ أش عددا أفرز قوق ا وم مف تطور أن الو كما املرأة حقوق ا بي من

عد املو "أصبحت م ف سية الرئ املداخل املدخلو اطنةأحد ذا منظري أبرز من

                                                             
متع املدين: العیدي صونیة 1 ميقراطیة ...ا  .2008، مرجع سابق، "دلیة املفهوم واملامرسة"املواطنة وا
ٔوىل، : وسفيل ی 2 ة واملواطنة السیاسیة، دار املعارف احلمكیة، الطبعة ا ی  .16.، ص2013املسلمون بني املواطنة ا
اك روسو، مرجع سابق، ص: دیلمي فالق، حفاف لوزة 3  .45.مفهوم السیادة واملواطنة عند جون 
ري 4 ابد اجلا ىل عواطفها،: محمد  ٔن یلوم الشعوب  د  ٔ س  سیة، جم فكر ونقد، العدد  ل ٔس عي وامجلعیة الت ج ، 29العقد 

1999. 
يل املعمري 5 ن  رص  ن  ول اخللیج العربیة: سیف  ل املواطنة يف دول جملس التعاون  ٔ ت، جم رؤى : الرتبیة من  د الواقع والت

سرتاتیجیة، العدد  راسات والبحوث  مارات   .44.، ص2014، 7اسرتاتیجیة، مركز 
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س ل اديRuth Listerروث ا القرن من ول العقد كتابات ركزت ن ح نو ، العشر

، الوط املستوى ع ن املواطن مشاركة تفعيل حيثو ع العاملية، الساحة ع كذلك

مثل ات مصط ترديد العاملية(تزايد العالامل(و)Global Citizenshipاملواطنة واطن

Global Citizen"(.1العاملية؟ باملواطنة املقصود   . فما

عاملية -    :مواطنة

ع عة ال ذه العالم"تقوم ا وط واحدة أسرة سانية أفرادو اعتبار ا أعضاؤ

الوطن أو س ا أو اللغة م الختالف اعتبار دون جميعا شر او ال قال قد

قديما نو الرواقيون املحدث عض ا أخد نو قد ".املعاصر
2

ض  تف العاملية فاملواطنة

التقليدية غرافية ا دود ا نيةو تجاوز الد دود ا ب تذو الثقافيةو كذلك

ونيةو بقضايا ن تم م ي و انتمائنا تجعل العاملية فاملواطنة شر، ك نا بي جتماعية

ى، نلمسھو ك ما ملوا"ذا ابرماس الوطندعوة عد ما  Citoyenneté post طنة

nationaleشا مع واقعا أصبحت ال ونية ال املواطنة ذا...أو لتعميم الضرورة تزداد و

العوملة ظل وم اصو املف تنقل ولة خصوصاوس ار ةو ف النظر املرجعية أن

املتحدة مم يئة ثاق ان مند موجودة العالو لھ عالن سانكذا ".قوق
3

  

املواطنة -   :قيم

تب ال امة ال القيم من عت ال املساواة كقيمة قيم عدة ع تقوم املواطنة إن

ديثة ا الدولة املواطنة ا قوق و عل ا تمي دون املساواة الواجبات،و خاصة

القضاءو  أمام املساواة العملو كذلك   .التعليمو حق

عتقادكما ة حر مثل ة ر ا قيمة ع املواطنة يةو تقوم الدي الشعائر ممارسة

ما،و  موقف أو سياسة أو قضية املعارضة أو التأييد ة املواطنةو حر كذلك شتمل

معيات ا أو السياسية حزاب املشاركة قيمة عملو ع ال خرى التنظيمات

املجتمع خدمة   .ع

امل وم مف العامإن الشأن ن املواطن مشاركة مية أ مدى ز ي ذا"واطنة لعل و

ترابط عالقة تحقيق لضمان مثل سلوب حول املعاصر الفكر مضمون و مر

                                                             
 .44.ص: املرجع نفسه 1
ور 2 راهمي مذ ٔمريیة، القاهرة، : ٕا  .196.، ص1983املعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشئون املطابع ا
 .6.املواطنة من الفكرة ٕاىل الفعل، مرجع سابق، ص: فارح مرس 3
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ووطنھو  الفرد ن ب متوازنة بصورة شطتھو مجتمعھ،و عاون أل ممارستھ أثناء ذلك

القو  املجتمع أن جتماعيون يرى لذلك ياتية، املتبادلةا العالقة ع يقوم من و ي

الدولة ن التضامنو ب من أساس ع كةو التعاون و املواطن املش ضعفت...القيم فإن

الفردية ز فست العالقة العامةو ذه ة املص حساب ع اصة ا ة شارو املص ان

املفرطة، املادية رة الوالءو ظا للوطنوضعف تقلصو نتماء ثم املواطنةتراجعو من

".الفعلية
1

  

آلخر  مجتمع من تختلف القيم أن عتو كما قيما ناك أن إال ختالف ذا رغم

الشعوب مختلف ن ب ك املش القاسم القيمو املجتمعاتو بمثابة ذه حب: (من

الوالء، نتماء، املشاركة، ة، ر ا التوازن، ام، ل النظام، العدل، املساواة، الوطن،

ي)املسؤولية سا انب ا تمثل ال القيم ذه شارةو ، مع املواطنة وم ملف العال

مجتمع من تطبيقيا القيم ذه ترجمة تختلف قد كما ا، م يحذف أو يضاف قد أنھ إ

.آلخر
2

  

سان .2 حياة املواطنة مية   :أ

قيقية ا صورتھ يكتمل ال املواطنة وم مف الدولةإن أي سان دولة باكتمال إال

معتقداتھو املدنية انت ما م فرد أي تق ال يمكنو ال فال ون"انتماءاتھ ي أن ألحد

القانون  أمام املساواة إال عرف ال املواطنة خر، من أك ".مواطنا
3

  

املواطن ن ب الثقة إرساء تكمن املواطنة مية او الدولةو فأ يحقق ما ستقرارذا

املراحلو املجتمع م أ من عت الطفولة مرحلة فإن ذا يم"ل املفا املعارفو لغرس

وطنيةو القيمو  من بالوطن، املتعلقة الطفولةو مواطنةو خاصة مرحلة ا سيخ ل ذلك

تھو  ص بناء ونا م عنصرا ا تجعل ا عل الطفل شئة مند...ت شأ ي أن يجب و

الوالء ع عمره الوطنو نتماءومراحل ".حب
4

  

                                                             
ٓل عبود 1 ن محمد  ن سعید  ا يف: عبد هللا  ى الشباب وٕاسها یة، قمي املواطنة  ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة  ٔمن الوقايئ،   تعزز ا

ض،  ٔوىل، الر  .73.، ص2011الطبعة ا
 78ص: املرجع نفسه 2
ة واملواطنة السیادیة، مرجع سابق، ص: يل یوسف 3 ی  .24.املسلمون بني املواطنة ا
ید محمد املسالوي 4 ال عبد ا ىل مس : م اة، حبث عن تفعیل قمي املواطنة  متع، جریدة صوت ا ٔرسة وا  .2015توى الفرد وا
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مجتمعھ، الفعال سان ذلك و الصا وو فاملواطن ل ك ي سا املجتمع

املساواة بقيم يؤمن الذي تفرقة،و ذلك دون ميع ا ن ب يفتخرو العدل الذي ذلك و

ووطنھ ألمتھ مجتمعھو بانتمائھ تواجھ ال املشكالت حل ساعد الذي "عليھو و

الثانية الدرجة من كمواطن أحد إ ننظر ال أن كذلك،و يجب أنھ شعره سمحو ال ال

ال ش من ل ش بأي اجتما...باستغاللھ نظام إلقامة د نج أن اقتصاديو علينا

أن علينا تحقيق، أكمل سان كإ ذاتھ لتحقيق افئة مت بفرص سان إ ل ل سمح عادل

برفق بصدقو نتخاطب تباغضو م،تراحو نتعامل أو ّ تح أي دون ميع ا مع ".عدل
1

 

ي سا املجتمع تطور م سا املواطنة أن نو كما ب الفات ا رفع ع عمل

الفرد ن ب املتبادلة الثقة من د تز ا أ كما سانو الدولةو فراد حقوق تضمن

  .الدولةو املجتمع

ال .3 املمارسة إ النظري من يةاملواطنة العر   :دول

املواطنة وم ملف ي الغر التصور ن ب املقارنة محاولة يإن العر التصور مقابل

إ،سالمي النظري جانبھ من وم باملف تقل ي أن استطاع الغرب أن بوضوح لنا ن ّ يب

التطبيق أنو سياق ن ح الواقع أرض ع ديث" املمارسة ا بمعناه املواطنة مبدأ

بت يحظ ظللم بل ن، العشر القرن التقليدي ي العر القومي الفكر عميق أصيل

ة النظر ن الناحيت من ورا ".التطبيقيةو م
2

  

ال سباب عن نو الفعلية املواطنة تحقيق اذعيق م ة" :كر ر و ا القضايا تأجيل

السيا الثالث...لإلصالح العالم بلدان إ للديمقراطية الشك النقل او و توظيف

ام ا مصا س الوطنو لتكر ا د ش ال ة الكث حباطات يفسر ما التبعية ترسيخ

الفعا املشاركة عن معزل للديمقراطية وفاء ا لية الش املمارسات تجاه ي لةالعر

املج أفراد واتخاملعظم ات ا وجماعاتھ ياراتو القراراتذتمع ا ".تحديد
3

  

إ حيان من الكث يؤدي مما أمل يبة تتعرض ية العر ما ا فإن ذا و

فإذاو حتجاجات ذلك"الصراعات، فإن الوطن إ باالنتماء الشعور ضعف أو غاب

                                                             
ینغ 1 ز  ام : ها املي صادر  الن  املیة، ٕا الق  ٔ سامح، عامن، السنة الثانیة، 1993حنو   .60.،ص2004، جم ال
دة العربیة، بري : هیا الكعيب 2 ان العربیة، مركز دراسات الو ميقراطیة يف الب ، 2004وت، الطبعة الثانیة، قراء يف كتاب، املواطنة وا

 5.ص
 .7.املواطنة من الفكر ٕاىل الفعل، مرجع سابق، ص: فارح مرس 3
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امل  الت ع سلبا عدينعكس لم الوطن بأن فراد شعر الة ا ذه ، جتما

م عليھو ل نطلق ما إ مباشرة وا فيتج م ستوع عد لم الوطنية ة و الوالء"ال

بالقبيلة" ضيق حتماء ةو أي يةو العش الدي ماعة دو ا سةو امل   .الكن

فغياب عليھ ملفو و س التأس نقص إ يؤدي الدولة أداء املواطنة،نقص ماو وم ذا

الفرد ن ب ط تر ال العالقة بناء إعادة الثقةو ستد ا أساس عالقة املساواةو الدولة،

  .العدلو 

املواطنة .4 وم مف س تكر إ يل القيميالس ا   :بمحتوا

شروط إ تحتاج املواطنة وم مف س تكر عملية مجردو إن من وم باملف باالنتقال ذلك

لذلك املالئم املناخ توف خالل من وواقع ممارسة إ إرادةو ،شعارات بتوفر ون

املجتمع، ن الفاعل اء الشر ل ع نفتاح تقبل حقيقية أخرىو سياسية ة ج من

الفعالة للمشاركة فراد لدى إرادة او توفر تجسيد عملية أن كما قيقية، وما ملف

الفكر  املواطنة مبدأ ترسيخ ع عمل ة و تر ثقافية آليات إ ناو السلوكو تحتاج

ملؤسسات الكب الدور معيات"يتج ا من ل ش ي الذي ي املد النواديو املجتمع

املواطنةو ا...النقاباتو  قيم سيخ ل ة كب مية أ تو ة خ ونة أصبحت 1"ال

ضو  طفالف عند خاصة التوعية عملية ا دور تؤدي أن املؤسسات ذه

باألسرةو الشبابو  البداية ون   .ت

عدة ع شتمل أن يجب املواطنة أن ع والفالسفة ن املنظر من كث اتفق لقد

والعمل، التعليم، حق مثل قوق ا من العديد تنعكس ال املساواة كقيمة قيم

وامل سية، دواتوا و ساليب إ وء وال والقضاء، القانون أمام ة ساو امل عاملة

ة ملواج إحصانةالقانونية وء ال ذلك بما ومة ا يجبالقضاء،الذيموظفي

ماعية وا ة الفدر قوق ل ضامن ون ي ون ي الوطن أن خ بتار ملام و املعرفة وكذا

لھ، ذلكومشا ع ساعد ال املعلومات ع صول   .وا

مثل قوق ا من العديد تنعكس ال ة ر ا قيمة ع املواطنة شتمل كذلك

التعب وحق الوطن، داخل التنقل ة وحر ية، الدي الشعائر وممارسة عتقاد ة حر

تأيي ة وحر ومستقبلھ، املجتمع مشكالت حول ن خر مع ة بحر أوواملناقشة د

                                                             
ٔحباث العلامنیة يف العامل العريب، : شابة محمد 1 راسات وا ت الواقع، مركز ا قة املفهوم وحتد  .2013املواطنة بني حق

http://www.ssrcaw.org 
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ضد ا ً موج حتجاج ذا ان لو ح ما، سياسة أو موقف أو قضية ع حتجاج

عية شر ال أوالسلطات جتما ع الطا ذات اللقاءات أو املؤتمرات املشاركة ة وحر ،

تتضمن. السيا ال املشاركة قيمة املواطن لدى مية أ ك القيمة أن بيد

م قوق، ا من أوالعديد ومة ا ع السل الضغط حمالت تنظيم ق ا ثل

ال أش ل وممارسة ا، قرارا عض أو ا برامج أو ا سياس َ لتغ ا ف ن املسؤول عض

القانون، ا كفل و ا ينظم كما ضراب و ر التظا مثل املنظم السل حتجاج

أ س وتأس ا، ال أش افة ب العامة نتخابات ت حزابوالتصو اك ش و

عض دمة أو املجتمع دمة عمل أخرى تنظيمات أي أو معيات ا أو السياسية

ا ال أش افة ب العامة نتخابات وال شبكة .أفراده، دور ل تجا دون ولكن

ز عز ع عمل ال جتما العامالتواصل الرأي شكيل و املواطنة زأي قيم عز

الوطن،نتم وحب والوالء ا اء بقدر ا ف الفضاء ذا إ سبة املن ما فا

عندماالعقلية املتنامي ا م وف تنماملتطورة مع ذلك و يكتمل الوط ا حس لإية تاحة

يمكنالفر  الفعلية للمشاركة ا أمام وأشدأص وطنية وأعمق مواطنة أك تصبح ن

املجت الوطن خدمة ع
ً
لكحرصا وعامليامع

ً
محليا ذلك بث مكن و ي   .و

العوملة .5 ظل   :املواطنة

دل ا من الكث أثارت رة ظا العوملة ةو عد الفكر التجاذباتو املناقشات

سياسياو السياسية، واقعا ص ت اياتو ثقافياو لمة مالمحھ رت ظ إعالميا،

ن العشر نائيةو القرن ب عرف ان ما اء السياسيةان أحاديو التوازنات عالم ور ظ

ي سا السلوك تنميط د ير ة. القطبية قر إ العالم ل تحو د ير الذي التيار ذا

سلوكية ضمن ة صغ للسلوكيةو ونية ع تا موحد حياة يةو نمط الغر ياة ا نمط

بمثابةو العوملة تيار من يجعل ما ذا كية ط"مر ا ي و ال ".نقالب
1

  

منھ البد محتوم قدر أنھ ع البعض إليھ ينظر أصبح لھ،و الذي تجا يمكن ال

الت ا ل يح ت ال السيادة تمتلك ال أصبحت العوملة عصر مثال افالدولة أراض حكم

حرة عد قتصاديذتخااولم املجال خاصة الداخلية الشؤون ا قرارا

مر و  ن للمواطن قو فرادا ع سيؤثر سيجعلو الذي مما الدولة مع م عالق

ابري  ا يقول العوملة ضغط تحت نفسھ و ا: "املواطن إ ة، وا إذن العوملة

                                                             
ت،: يل حرب 1 هنا ٓزق الهویة، املركز الثقايف العريب، الطبعة الثانیة،  دیث ا ات العوملة وم و  .11.، ص2004ف
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دف ثالثو س ا ب ر وصصة بناوالدولة،: كياناتةا نحن وإذا الوطن، مة،

يبقى؟ أن ع فماذا الثالثة الكيانات ".ذه
1

  

التحدي القيمإن انقالبا أحدث ملجتمعات ھ تواج العاداتو الظروفو الذي

ار و التوازنو ف اختالل إ أدى ما سيطرة،"ذا ناك ة ج عدوان،و قوة،و فمن

ثمار،و  سلبية،و اس ناك ثانية ة ج ،و من دفا وموقف عدقصور، لم وشللن

ال ضارة ا يد ع محلية حضارات تدم بل ضارات ا ن ب حوار مسألة املسألة

شاملة  ".ونيةو غدت

اتمة   :ا

أفرز إنخلص خية التار التجارب أن معاٍن القول ومت ملف بحسبمختلفة املواطنة

ة الفكر السياسيةالتيارات ومو جتماعية،و، مف جعل ما املحاورو من املواطنة

ة النظر نو ساسية فإن ذا ل ديثة، ا الديمقراطية ومو املمارسة مف ر

ا ونا م باكتمال يرتبط الدولةو املواطنة استقالل ظلو مسار بحقوقھ املواطن تمتع

املبد ذا ل تؤسس ال يم املفا النظر إعادة يتطلب الذي مر ، تمي دون أاملساواة

بذلكو  الكفيلة الشروط خالل من ا ترسيخ ع   .العمل

واملراجع  :املصادر
ٔول، بريوت، لبنان، : مجیل صلیبا .1 لبناين، اجلزء ا اب ا  .1982املعجم الفلسفي، دار الك
سیة، دو .2 ة الرئ ، الصف بید ة احلرة، وك   /https://ar.wikipedia.org/wikiاملوسو
ٔنصاري .3 ساليم: ٔمحد بوعرشن ا و يف الفكر الغريب و سیة، املركز العريب . مفهوم ا ٔس دراسة مقارنة لبعض النصوص الت

ٔحباث ودراسة السیاسات،    .2014ل
ة، املغرب،: عبد هللا العروي .4 ، املركز الثقايف العريب، الطبعة الثام و   .2006 مفهوم ا
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نیة، العراق   .السل
ي .9 املیة املواطنة، احلوار املمتدن، العدد : زهري اخلوی ول يف ظل     2009www.ahewar.org، 2649سیادة ا

متع املدين: العیدي صونیة .10 ميقراطیة ...ا ٓ "دلیة املفهوم واملامرسة"املواطنة وا عیة، ، جم لكیة ا ج سانیة و داب والعلوم 
سكرة، العددان الثاين والثالث،  رض،    .2008امعة محمد خ

ل .11 عیة، العدد : لیلو ن ج سانیة و رسیخ قمي املواطنة، جم العلوم  ٔرسة يف  ، 11دور ا ح، ورق امعة قاصدي مر  ،
2013.  

ٔمحد الصائغ .12 امن  ٔصیل التارخيي ملفه: ن  امعة املوصلالت قلميیة،  راسات    .وم املواطنة، ورقة حبثیة، مركز ا
                                                             

ري 1 ابد اجلا ٔوىل، : محمد  دة العربیة، بريوت، لبنان، الطبعة ا  .147.، ص1997قضا يف الفكر املعارص، مركز دراسات الو
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  الصادق بوبقرة 
 جامعة اجلزائر

*********************  
رسال خ القبول                  23/01/2018 :تار خ شر                                    09/06/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص   :امل

ايدغر قبل يقا،ما امليتاف الفلسفي العمل من ل طو خ تار لم)الوجود(ناك خ التار ذا لكن ،

أفالطون  فمنذ مختلفة، جد ونزعات ات توج فيھ شد تح خ تار و إنما واحد خط س ل ح يكن

ع ايدغر حسب الكالسيكية يقا امليتاف أن إال يقي؛ امليتاف البحث منطلقات عددت ايدغر

يقااخت ميتاف ا أ ذلك ك مش رابط ا بي ا وتنوع ا   ).املوجود(الف

املفتاحية لمات التصّور؛: ال يقا؛ امليتاف   ايدغرالوجود؛

Abstract : 

Pre-Heidegger there is a long history of philosophical work in metaphysics , but this date 

do not go in one line but it is a history of massing the orientations and different tendencies. 

Ever since Plato until Heidegger’s metaphysical search multiple platforms. However, the 

classical metaphysics by Heidegger in all their diversity, including a common link that they 

found metaphysics. It associated with that guide its inception in question is fundamental 

question of existence. 

Keywords: Existence ; Metaphysic ; Conception ; Heidegger. 

  مقدمة

اية ال من نبدأ أن أردنا الغاية ،إذا بأن القول ايدغرساسيةيمكن أراد ال

"Heidegger 1889-1976 "ا إل جابةالوصول معاناتھ ب س انت سؤالعنوال

وأسا ري الوجود: جو مسألة البحث س أل املطروح السؤال لكن ؟ الوجود و ما

مدا ع للنقاش كموضوع طرحت ال املواضيع م أ من باعتباره القدم رموغال

العصو  مر ع الفلسفي خ ان.ر التار الذي ايدغما إليھ ةيرمي معا خالل من ر

؟ الوجود  مسألة

وأفالطون سقراط مع ا شأ منذ الفلسفية النصوص دراسة ايدغر ـ427(عمق

سؤال)م.ق324. 384( وأرسطو )م. ق347 ارتبطت ا شأ يقا امليتاف أن ليخلص ،

مرك عنھ انصرفت أن ت لب ما ا أ إال الوجود سؤال و جّل أسا عزة ا تمام ا
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ذلك يجة ن انت ف املوجود، عصور،دراسة طيلة التباسا بذلك يقا امليتاف عاشت أن

يقا و امليتاف ذلك، تصور،آية ع قامت شھ ني ح أفالطون من ية الغر يقا امليتاف أن

يقا-الوجود امليتاف املوجود-أي تصور خالل الطبيعة-من ذ-أي املوجود اوأصبح

بذلك فانحصر يقا، للميتاف
ً
موضوعا الطبيعة أصبحت أي للوجود،

ً
موضوعا املع

مثالية طبيعة من املوجود ذا ان إذا ما حول أو املقولة ذه حول ي الغر التفك

املوجود طبيعة حول التفك من النوع ذا لنا أنتج ثم ومن واقعية، مادية أم عقلية

الفل واملدارس ب املذا اليومتلك ا عرف ال ى الك خ،سفية تار تنقسم وال

أرسطو ا عم ي ال ية والتجر أفالطون ا عم ي ال املثالية إ   . الفلسفة

عة  ال رسالتھ يقا امليتاف للبحث التار املسار ذا ع ايدغر عيبھ ما

و  البداية حسبھ نا ن است إذا لسانية؛ ش فكرت ال تلك التفك صيلة

س وسوفيلك اقليدس و يدس بارمي كتابات تجسدت وال يقول ،شعري  :حيث

واملنطقية" العقلية ليات وتحديد الفنية اتھ مصط نحت تم الذي الفلسفي فالقول

فالطونية اديمية ا عل تقوم أن والكتابة واللغة للتفك ب ي إال ،ال ما

متم ل ش الوجود سؤال ة تجر عاشت تماما مخالفة ة تجر ا سبق التفك ة تجر

ن الشعر والتفك القول فن ا م علم أن ب لبعض) 1("ي حاملة ون ت أن يمكن وال

ل ش فكرت ال املرحلة ذه عد و أنھ إذ ل؛ ا تقارب ال الثمينة طرأ ممالعناصر

العالقةتحول تحول من إليھ أدى وما قيقة ا ية وما واللوغوس سوس الف ع

ما الوجود،بي سيان زمن دشن ما وال،و ديثة ا الفلسفة مع كذلك واستمر

الذاتية عة ال سيادة إ باإلضافة الوجود سؤال أيضا ملت ر،أ مظا تجلت ال

والعلوم والفنون الفلسفة ي الغر اتالفكر والنظر خالق و والتقنيات واملعارف

وأخالقية،السياسية وسياسية فلسفية تيارات لت ش تلك،وال تبلورت وقد

متطرفة سانية إ نزعة ل ش ع داثة ا فكر   .) 2(التيارات

معرفة  حساب ع املوجود معرفة لتفضل جاءت الفلسفية ب واملذا املدارس ذه

ستحيل؛الوجود و وضوحا ا وأقل التصورات أعم و م نظر الوجود تصور أن ذلك

بذاتھ ج وأنھ فھ ظل،عر سيان ال وغمره الوجود سؤال سقط أن يجة الن انت ف

املوجود البحث طبيعة،طغيان ذو س ل ايدغر يقصده الذي امل الوجود ذا و

                                                             
لفكر، 1 ٔویل التقين  ربة الت رش،  محمد طواع، هیدغر واملیتافزيیقا، مقاربة  ا ل   .210ص ،2002افریق
  .215املرجع نفسه، ص 2
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أ نحن وجودنا حقيقتھ و بل يقية ايدغرميتاف س لذلك العالم؛ ذا نفسنا

يقية، ميتاف رواسب بال ذاتھ الوجود ذا ع التأكيد إ الفلسفية أعمالھ معظم

منھ يتجزأ ال جزًءا واللغة والذات والعقل سان فيھ ون ي الذي الوجود   .أي

نا و ا غ إ الوجود لة مش عن لية ننصرف يجعلنا حقائق كذا مثل ر تقر إن

فعال حدث ما ذا و سيان وال طأ ا الذي،يقع الطرح ذا لية ايدغر رفض لقد

الكالسيكية يقا امليتاف دعائم عليھ بالص،قامت مقدما ض يف سؤال ل أن ورةذلك

ما نحو ع واب ا يوضع يجةال ون فذلك؛ الوجود مع عن السؤال مجرد أن ذلك

السؤال موضع و الذي املوضوع عن ئا ش عرف أن مسبقا أمر،يقت أي أن ذلك

مستحيلة نفسھ السؤال انية إم من يجعل ذا غ الوجود،آخر عن السؤال ومادام

بت ذ كما ستحالة بدل ان م عالم ت حقيقتھ معرفة سبل فان وممكن إليھمتاح

الكالسيكية يقا   .  )1(امليتاف

ض .1 وتقو الكالسيكيةايدغر يقا   :امليتاف

لمة لمةش إ يقا الطبيعة(ميتاف عد أعطاه) ما الذي العنوان و و

الرودأ وس قAndronicos de Rhodesندروني ول ال.القرن أرسطو ألعمال م

يقا الف أعمالھ ايدغ،)الطبيعة(أعقبت عند نأما اثن ن أمر ا ليقصد ا فيذكر : ر

يقا منphysique: ف كذلك و بما موجودا مازال املوجود ع و ي اليونا باملع

حاضرا وجوده جعل و أي" ميتا"أما،ذاتھ ء ال وراء ما الذيفتع املوجود وراء ما

الوجود   .)2(و

ف التعر ذا ع ناًء قد،و سبقوه الذين الفالسفة معظم أن ايدغر أدرك فلقد

املوجود محتوى خالل من الوجود وم مف وا يقا،عا امليتاف عن تحدثوا فحينما

يق الف بالفعلقصدوا اصل ا املوجود ال موضوعاا ون ت أن يمكن ال ال ؛

ي ورا ما وم مف عا أن ض املف من ال يقا وحقيقة،للميتاف محتوى تحديد أي

تصورا،الوجود باعتباره الوجود إ ا نفس قة بالطر تنظر ال يقا فامليتاف كذا و

القوة)يغل( مطلقا إلرادة أبديا عودا باعتباره أو شھ(، بل) ني يقا ميتاف ست ل

يقا ف قيقة   . )3(ا

                                                             
رمجة 1 اب اجلدیدة ط. د :مارن هایدغر، الوجود والزمان،  ين، مراجعة، اسامعیل املصدق، دار الك حي املسك   .06، ص 2012، 1ف

 Martin Heidegger, Nietzche, Gallimard, Paris, 1971, p337.                         2        
3 Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, Paris ,1980, p 30.  
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ما إ املوجود تتجاوز لم ا أل وذلك الكالسيكية يقا امليتاف ايدغر رفض ب الس ذا ل

واملوجود الوجود ن ب التمي ذا وضع كب فضال يدغر ل إن موجود، وذلك،يجعلھ

ما بي فتخلط لآلخر الواحد من ولة س لق ت انت الكالسيكية يقا امليتاف   .ألن

يقا امليتاف ض تقو خالل من ايدغر ا إل يطمح ان ال ساسية الغاية إن

شوب خلطا ناك أن الحظ أن عد يقا امليتاف سؤال إحياء إعادة و الكالسيكية

ذلك و للموجود، ا ومنح الوجود من الوجودية ألغت إذ قبلھ، كنت ال يقا امليتاف

م ا اصة ا يقا امليتاف املوجودأقامت دراسة خالل عا،ن أن ا حرى ان نما ب

يقا للميتاف سا السؤال بوصفھ الوجود   .مسألة

ساءل عندما الكالسيكية يقا امليتاف وتأمالت أطروحات ل ايدغر تجاوز فقد كذا

موجودا عن املوجود يجعل الذي ء و،ال موجودا املوجود يجعل ما أن إ ليصل

  ."دالوجو "

ا مثلوالبحث أسئلة طرح قبيل من س ل من: لوجود ؟ العالم مع وما ؟ أنا أين

وملاذ ؟ العالم ذا دخلت وكيف ؟ أنا من ؟ فيھ وترك ع لعب يالذي و ش س لم ا

؟ فيھ ي وضعو ن اح ل مع ال سئلة ذه مثل غ،إن العالم ذا وجودي مادام

ي إراد ع بھلق،متوقف سليم ال إال أملك وال العالم ذا ي قذف السؤال.د إن

طرحھ يجب الذي موجود: و املوجود مادام ؟ الوجود عن   .)1(ماذا

ارت دي ف عر إ ايدغر ند اس يقا للميتاف إن" للفلسفة) 1650ـ1596( دراستھ

الف ا وجذع يقا امليتاف ا جذور رة ال مثل ا ل تتفرع،يقاالفلسفة ال والفروع

العلوم با ذور ا ساؤالت. )2(" عن عدة ايدغر طرح ف التعر ذا ع ،اعتمادا

فيھ ستقر الذي سا العنصر ست أل ؟ رة ال مقر ال رض عن ماذا

رة ال لتمكن رض وتتفرع عماق ة ضار ذور ا تلك منھ، ا جذور وتتغذى

والنمومن ياة ساطة. ا ل ب ايدغر فإن،يجيب رة ال يقا امليتاف انت إذا

سوى ون ي أن ع يخرج ال رة ال تلك يقا" الوجود" موطن امليتاف أساس و .والذي

تمام لال انصرفت ما سرعان وأينعت ت ك وال ارت دي ا ع تحدث ال رة ال إن

أساس البحث متناسية ا ابنفس وجود أساس أي الوجود.ا مسألة و و أال

يقا امليتاف فيھ ستقر الذي ساس و رضية   .بوصفھ

                                                             
رش، ط 1 راسات وال   .90، ص1980، 1عبد الرمحن بدوي، دراسات يف الفلسفة الوجودیة، بريوت، املؤسسة العربیة 

Martin Heidegger, Questions 1et 2, Gallimard, Paris , 2001 ,p23.  2   
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ا ف البحث فإن يقا امليتاف أساس و الوجود ان خالل،إذا من إال ى يتأ أن يمكن ال

ب الت وكشف الوجود م حقيقتھ*ف معرفة أجل من يكتنفھ فالسؤال،الذي التا و

تحاول إذن ايدغر عند يقا امليتاف الوجود، حقيقة البحث و يقا للميتاف سا

عليھ تقوم انت ما عكس ع املوجود وب م و الذي الوجود البحث

موجود أنھ يل ع تقتصر انت ال الكالسيكية يقا الوجود(امليتاف أن،)أي دون

امل ذا ي،تحلل املعا أعم الوجود أن بدعوى التحليل ذا استحالة ترى انت ا أل ع

أخرى  صفة تحت يندرج ال عم و نطلق،وما أن يمكن ال صفة أي تحت يندرج ال وما

صفة أي سابقا،عليھ أشرنا كما التحليل ذا استحالة فينكر يدغر أنھ،أما يرى حيث

ألنھ ى الك الفلسفية املسألة الو نطولوجيا موضوع و" و بما الوجود علم

  )1(".موجود

الوجود يكتنف الذي ب الت كشف أجل من يدغر سلكھ الذي ق الطر و ما لكن

ا ل ايدغر ا إل ش أساسية نقطة ناك ؟ يتھ ما وتحديد حقيقتھ معرفة أجل من

الوجود لة مش أن يقرر إذ الوجود مسألة بالبحث عنعالقة ترفع أن أبدا يمكن ال

املسألة فإن وعليھ آخر وجود إ الوجود رد املستحيل من أنھ ذلك وآية ان، ال ق طر

يضاح من نوع و الذي الفينومينولو ق الطر سلوك أساسا الوجود. تقت ألن

ية ا املوجودات ل ن ب ك مش مع،اسم عن سأل الذي نفسھ السائل شمل كما

الالوجو  ألنھ أسبق، ء من باطھ است أو ارج، ا من إليھ النظر املستحيل ومن د،

أو املوجود، وميدان الوجود، ميدان ن ب أسا تمي يقيم ايدغر ف عليھ، أسبق ء

الوجودي ن املوجودي) نطولو(ب ن املوجود،و يجعل ما إ يرجع فاألنطولو

س تركيبھ إ يرجع أي معطىموجودا، و كما املوجود شمل ف املوجودي أما ، ،ا

الوجود ية ما يحقق الذي املوجودات ذه ن ب من املوجود عن البحث وجب لذلك

ا مرات   )2(.أع

  

                                                             
  .89عبد الرمحن بدوي، مرجع سابق، ص 1
فاؤه، ومعىن اليشء عند هایدغر هو املرادف للكمة ال حتجب، والالحتجب هو املرادف اشتقاقا للكمة * ا "حتجب اليشء مبعىن اخ ٔلی

قة ولكمة"  نیة واليت تعين بدورها احلق ا " الیو سیان ،ٕاذ یعىن احلرف ما یقابل"ٔلی دم ال اح و نف ٔما  تعىن  ة يف العربیة  الالم الناف
ا" ا، كام " لی ا ٔشیاء وانف ىل حضور ا ر واحملافظة  ٔي التذ سیان  ض ال قة هو نق حلق ٔن ما یرتمج  سیان، حبیث  عىن وادى ال ف

ا"تدل  كون معىن" لی ىل اخلفاء ف ا " ٔیضا  كشاف اخلفي، الالحتجب، اليشء" ٔلی فاء، ا خ ق هو نفي    .هيف حق
رمجة   2 ه، املذاهب الوجودیة من كريیغارد ايل سارر،  س جولیف ٓداب، ط: رحي   .63، ص 1977، 1فؤاد اكمل، بريوت، دار ا
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يقا .2 امليتاف وسؤال   :الفيلسوف،

ب ي ال ساسية مة امل مسألةإن توضيح تتمثل الفيلسوف ا يضطلع أن

الوجود،الوجود مسألة أرضية ي أن أوال عليھ يحتم ما ملحاولة،ذا دا جا عمل ثم

الوجود ذا ل با ت ك واملواصفات العميقة الدالالت   .معرفة

شياء وجود ناك ف ومختلفة متعددة ال أش للوجود النبات،إن وجود وجود،

يوان سان،ا ضرورة،وجود فإن التعدد ذا من مسأوانطالقا الوجودإيضاح لة

البحث أساسا منظتتطلب ة الك ذه ن ب من املوجود عن التعدد ذا ل

ية ما يحقق الذي س املوجود باعتباره نا با ان س أن يجب الذي املوجودات

ا مرات أع   الوجود

سا أن ستطيع واحد وجود إال قيقة ا يوجد ال ايدغر عنئحسب نفسھ ل

املوجودات جميع ن ب من ونھ،الوجود أ الذي الوجود و املمتاز أو س الوجود ذا و

ايدغر سميھ والذي نle dasein" نية"أنا ب من وحده و سان ان وملا

الوجود حقيقة إ والوصول م ف ستطيع الذي أن،املوجودات ب ي الذي و فإنھ

ملسأل وأرضية موضوعا ون معي م ف أجل من ا م نطالق ب ي ال الوجود ة

حقيقتھ ومعرفة املجال،الوجود تحدد أن يمكن ال ا وحد سان دراسة أن إذ

الوجود لة مش فيھ توضع أن يمكن سان،الذي يتم إذن الوجود م فف

سان اإل سان،و أفعال من فعل مجرد م الف ذا س نوع،ول و سانبل وجود

ل،نفسھ ش وللوجود ي سا للوجود دراسة نفسھ الوقت ا دراس فان ذا ول

إ،عام يتوصل أن سان ستطيع و ذاتھ التفك إ عود املوجود ذا بتعمق إذ

عامة الوجود ومع وم   )1(.مف

ذلكيدغر  بوصفھ ي سا الوجود دراسة ضرورة ع تأكيده من الرغم وع

الوجود حقيقة م وف استكناه من يمكننا الذي املمتاز ائن أ،ال عنإال لم بتحليلنھ

املفرد ي سا أن،الوجود ستحق الذي و إذ املطلق ي سا الوجود إ أشار بل

ضرور  ع يؤكد ذا أجل من و و كيغارديبحث؛ ك ن سور ن و نھ ب تفرقة إقامة ة

س) 1855ـ1813( ياس ارل العياذلال) 1963ـ1883(و الوجود تحليل فكرة رفضا ن

أجل عامةمن الوجود ة نظر إ القائلة)2(،الوصول الفكرة ينفي ال ايدغر أن إال

                                                             
 .7مارن هایدغر، الوجود والزمان، مرجع سابق، ص 1
  .88عبد الرمحن بدوي، مرجع سابق، ص 2
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املفرد باملوجود يلتقي أن يلبث ال عام بوجھ الوجود تحليل بحثو ،بأن أي أن ذلك آية

ن ب أساسيا فارقا ناك أن إال املبحوث، املوضوع و أنھ بالضرورة ض يف الوجود

الوجودي والتحليل املوجودي تمام،التحليل ا يوجھ ول أن املفردذلك املوجود إ ھ

فردا ينكبوصفھ ال باألحوال إال الفردي املوجود دراسة من تم ال ي الثا نما ب شف،

الوجود لنفسھ الوجود ا و ف نا، بالوجود س ما   ".نية"و

مؤلفھ ايدغر نجد سبق ما خالل والزمان" من أساسية" الوجود مة بم يضطلع

تحليلھ خالل من الوجود لة مش ة معا محاولتھ الدازاين" لآلنية"متمثلة وال،أو

الوجود إ ايدغر حسب اللفظ ذا أشياءش وجود نحو ع املتحقق القائم ن املتع

ائن ال ذلك إ ش بل ا) سان(الطبيعة، سم مخصوصة كينونة أنھ حيث من

سميھ،"الوجود"ايدغر ف ن متع وجود و حيث من شياء وجود القائم"أما الوجود

اليد" أو" ناك تحت   ". الوجود

ا ايدغر أن إ سبق فيما نفتأشرنا ال الكالسيكية يقا امليتاف رفض قد ن

أن الوجود مع لة مش ل سعيھ أثناء يؤكد لنجده للوجود، تصور إعطاء انية إم

والعفوي اليومي م الف خالل من اننا أذ تبلورت الوجود حول ار أف منا واحد ل ل

ايدغر سميھ الغامض التصور ذا الغموض، عض و فقط ا سود ما ،لكن

الوجود( قبل ما   .)1(  une conception pré ontologique) تصور

هللا س ل ايدغر حسب أنھ،الوجود ،كما عتقاد إليھ ب ذ كما العالم أصل وال

موجود ل من عليھ و الذي القرب من الرغم ع ي سا الوجود س و،ل الوجود

موجود موجود ل يجعل املوجودات،ما ذه من أي مع يتطابق ال ذلك ح،ومع وال

عام ل ش املوجود فكرة املوجود،مع و س ل املوجودات،الوجود ن بب موجود و ،وال

ط تر حيث ا ع ينفصل ال ا ل مالزم إنھ بل املوجودات ذه ل مفارقا س ل و ف ذلك ومع

ة و عالقة ما العال،identitéبي ذه من الرغم ماوع أ إال ما ط تر ال قة

ايدغر سميھ ما و و البعض، ما عض عن ليا نطولو" مختلفان و" الفرق

للوجود ن ميدان ن ب ايدغر يم الصدد املوجودontologieنطولوجيا: ذا وميدان

يوجدl’ontiqueنطيقيأو  املوجود يجعل بما نطولوجيا تتعلق نما،حيث يحويب

معطى و كما املوجود   . )2(نطيقي

                                                             
La philosophie de Heidegger , PUF, Paris, 1961, P 02.  Maurice Corvez ,)1    

شاة املعارف، د  2 دریة، م   .50ط، ص.محمود رجب، املیتافزيیقا عند الفالسفة املعارصن، إالسك
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نا ستوعب،من لم إن يقا للميتاف قائمة تقوم ألن مجال ال أنھ يؤكد يدغر نجد

واملوجود الوجود ن ب الفرق يقا،ذا امليتاف إليھ وصلت ما ذلك ع دليل وأك

  .الكالسيكية

قة  ا كينونتھ سان إ عودة قيقة ا و عنھ ساؤل وال الوجود إ ،العودة

الضال يقي امليتاف الفكر بفعل ذاتھ معرفتھ عنھ ب الذي الغطاء الكشف تم حيث

وتطلعاتھ ي سا الواقع عن عيدة مثالية ة صور ار أف غاص الذي ق الطر ،عن

تو  لذلك إعادة ايدغر يةحاول الغي سئلة عن عيدا ية الغر الفلسفة  جيھ

يقية( علم) امليتاف أسئلة ا ع عوضا ليطرح ستمولوجية، سئلة و واملاورائيات

الكينونة)نطولوجيا( الوجود مع ع أساسا كز ت أسئلة و ،  

الوجود ما ايدغر سؤال املحنةإن تجاوز أجل من ان رب،؟ ا شوب محنة

ا،عامليةال وصف يمكن ال باليا من جرتھ ةوما شر ال فيھ عاشت الذي العميق وف ،ا

القيم يار ا من بنوع الذي،والشعور املجرد عن سان عاد إ ع بقوة عمل لھ ذا

املاضية القرون بھ تر أن شاف،يمكن اك ع ص حر وجعلھ لنفسھ سان باإل وعاد

التص وأشد ياة ل أقرب ب للوجودمذ الدرامي بالواقع   .اقا

انھ      حيث من ن، العشر القرن الفالسفة م أ من ايدغر أن القول يمكن كذا

يقا امليتاف ض تقو ع ا خالل من عمل يقا امليتاف خ لتار ونقدية تحليلية بدراسة قام

يدغر ،الكالسيكية عند ض التقو مع ش تقو،الرفضإوال و خاللوإنما من م

بمجاوزة القيام أجل من السابقة الفلسفات فيھ وقعت الذي طأ ا مكمن يان ت

البناء وإعادة يح الت ا البحث،غاي أساليب من غ أن يدغر مة م انت لذلك

حول وسرل» الوجود«الفلسفي أستاذه وتجاوز التقليدي، الدرس فتجاوز ومشكالتھ،

ن فلسفتھ تولد أن نفى وجوديةالذي يقا. زعة امليتاف سؤال طرح بذلك وع،معيدا

خالل من وعد كما الوجود ومع وم ملف شافيا فا عر و وما مف إعطائھ عدم من الرغم

لكتاب ثان والزمان" جزء بصمة" الوجود ترك بأنھ القول من يمنع لم ذا أن إال

ذلك ع دليل وأك الفلسفي الفكر خ تار باسمھ املدارسخاصة ع الكب ه تأث

ا م أ ن العشر القرن داثة: الفلسفية ا عد ما التفكيكية،   .  الوجودية،
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املعتمدة الكتب   :قائمة
  :قامئة املصادر -
رمجة د .1 اب اجلدیدة  ط. مارن هایدغر، الوجود والزمان،  ين، مراجعة، ٕاسامعیل املصدق، دار الك حي املسك  . 2012، 1ف

2. Martin Heidegger, Questions 1et 2, Gallimard, Paris , 2001. 
   .Nietzche, Gallimard, Paris, 1971 ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3
 .Introduction à la métaphysique, Gallimard, Paris ,1980 ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

  : قامئة املراجع -
رش، محمد طواع، هیدغر واملیتافزيیقا .1 ا ل لفكر، ٕافریق ربة التاویل التقين   .2002، مقاربة 
شاة املعارف، د .2 دریة، م  . 2001ط، .محمود رجب، املیتافزيیقا عند الفالسفة املعارصن، إالسك
رش .3 راسات وال  .1980، 1، طعبد الرمحن بدوي، دراسات يف الفلسفة الوجودیة، بريوت، املؤسسة العربیة 
رمجة  .4 ه، املذاهب الوجودیة من كريیغارد ايل سارر،  س جولیف ٓداب، ط: رحي  .1977 ،1فؤاد اكمل، بريوت، دار ا

5. Maurice Corvez, La philosophie de Heidegger, PUF, Paris, 1961 
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خالل من قيقة ا عن البحث ا خالل من ستطيع
ً
رة

ّ
مفك ذاتا سان إ ل ل إنَّ

ً
قائال ارت دي رونيھ كتب

الوسطى القرون سة الكن معّينة جماعة ع حكًرا قيقة ا امتالك يصبح لم التا و ، امل   .الشك

ا ع القادر و أصبح سان اًدافاإل روَّ وفولت روسو مثل نوار فالسفة ان لذا قيقة، ا إ لوصول

والديمقراطية والعدل املساواة ا صو ال سان حقوق عن   .للّدفاع

دي إصالح لقيام ساس لت ش ال الشعارات ية(ذه ستان و ال عة وال َفْن
ْ
ال

َ
حقوق) يوحّنا ناء و

ب تنامت ال قبيلسان من ا صور جتماعية: مختلف قوق أسست.....الثقافية-السياسية-ا ال

تھ و و سان وم ملف ا   .بدور

إ ا ا سان باإل انتقلت ال املحمدية بالبعثة بدءا سالمية ضارة ا أيضا دتھ ش التنامي ذا

ن ب تفاضل ال التقدمية ا ا بمحتو سانية، الكرامة ولفضاء بالتقوى أوالناس اللون أو س با س

  ...نتماء

الكم باتن  

 

املعاصر الفكر سان وحقوق ة و   ال

جما   تأليف

شر2017سنة لل الكنوز دار ، 
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الفلسفية ية نجلوساكسونية  املرجعية الدي بية   لل

ديوي  جون  عند

   2د سواريت بن عمر.أ: شراف، إ1بن صابر محمد
   2رب فلسفة وتارخيها، جامعة وهرانتعضو يف خمطالب دكتوراه،   .1
                                                                                     2قسم الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران. 2

********************* 
رسال خ شر                                     06/06/2018 :ل و بقلا خر ات                                   10/04/2018: تار ال خ   30/06/2018: تار

ص    :م
ال      إصالح ل ف جتما صالح و للتقدم ساسية قة الطر بية ال أن ديوي جون عتقد

لھ قيمة ال عابر إصالح و ف القانون قوة ع إال إجتماعية. عتمد مؤسسة أوال بيةواملدرسة ال وأن

إعداد ست ول ياة ل عملية و ماعية ا ياة ا صورة فاملدرسة إجتماعية، عملية ا إ حيث من

مستقبلية ياة جتماعية .ا ياة ا من لون املدرسة أن من الفكرة ذه حول لقية ا بية ال تدور

ورقابتھ الطفل إثارة إ يل الس ماعة ا حياة ون ت أن للطفليجب جتماعية ياة فا عملھ،

نموه أو بھ تدر جميع بھ يرتبط أو عليھ يرتكز الذي الطفل. ساس ود ج ميع تقدم ال ف

ا وأساس ة الالشعور ا وحد   .وغاياتھ

الذي ماعة ا وواجب جتماعية، و الفردية العليا املثل ن ب املثالية املدرسة التوفيق أن يرى

عظمتؤ  خال ا واج إذن و بية لل ستطيع. ديھ ف بية بال أما املجتمع، ينظم أن للقانون يمكن

وموارده وسائلھ ينظم وأن بھ اصة ا أغراضھ يصوغ أن   .املجتمع

املفتاحية لمات خالق:ال الفرد، املجتمع، الطفل، املدرسة، ية، الدي بية   ال

Abstract:  

    John Dewey believes that   education is the fundamentals méthod of social progress and 

reform. All reforms which rest simply upon the enactment of law are transitory and futile, the 

school is primarily a social institution, education being a social prosess, the school is simply 

that form of commnity life. Is education the refore is a peocess of living and a preparation for 

future living.  The moral education centres upon this conception of the schools as a mode of 

social life, the child schoold be stimulated and controlled in his work thru the life of the 

community.  

      The social life of the  childs is the basis of concentration or correlation, in all his training 

the unconscious unity and the background of all his effotrs and of all his attainments. In the 

ideal school we have the reconciliation of the individualistic and the instutional ideals, the 
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commity daty to education is, therefore, its paramont moral daty.By law socity can regulate, 

but thru education societu can fommulate,its own pourposes, can organize its own means 

and resources.  

Key words: Religious education, School, Child, Community, Individual, Moral 

      :توطئة

ال خ تار د مختلفةش حقب العصور ع القدماءافقد،بية نيون الص تم

و  العقلية، بية بال واليونانيون خالقية بية سميةاعتبال ا بية بال ،الرومان

ية، الدي بية وال الروحية مور ع الوسطى العصور املسيحية اشتغلو وركزت

بية ال أصبحت فقد ديث ا العصر أما والدنيا، الدين أمور بية بال سالمي الفكر

 من
ً
 علميا

ً
 قائما

ً
والدراسةا والبحث ب والتجر املالحظة جز،ع منفاملدرسة ء

الفرد بناء م سا   .   املجتمع

القدم ميدان،مند ما باعتبار والتعليم بية لل م د ج الفالسفة لتطبيقنصرف

الفلسفية م ار قتصادية،أف السياسية، م مجتمعا أوضاع إصالح سواء

ة،اوقد.جتماعيةو بو ال ديوي جون ار أف ع الفلسفة ذه كبارليلتقي عكست مع

العالم ضة ال عصر فالسفة من بية ال يورواد نا. نجلوساكسو ما،من ساءل ن

ال والسياسية جتماعية و والنفسية ية الدي ارهااملرجعية أف ديوي ا م ستمد

بوي؟ ال مشروعھ ر   لتطو

الوسطى .1 العصور ية الدي بية   :ال

ي ملا وت الال أستاذ أثر وقد الوسطى العصور خالل سة للكن بية ال خضعت

مارتن" اماتھ" Martin Lutherلوثر إل م ف ع الفرد مساعدة ا دف ف بية، ال ع

ية  الدي واجباتھ ل عرف سليم مسي مجتمع لتحقيق دور. جتماعية ع لوثر يؤكد

مقدس فعملھ املدرألنھ،املدرس النظام إن املجتمع، املسيحية شر م سا

لإلشراف ن الفائز م بي من يختار ثم امعات با يلتحقوا الذين التالميذ أن لنا يخلق

الدولة امة ال املناصب   1 .ع

                                                             
389، ص1986، سنة1أمحد راجع سعد مرسي، تطور الفكر الرتبوي، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط  1 
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مع تفق و والعقلية ية الدي الناحية من بالفرد تم بية ال وظيفة أن لوثر يرى

سانأفالطون  إلنفعاالت املوسيقى مية لھ،أ من بة املوسيقى أن يرى حيث

ا صا الفرد يصبح أن ع ساعد و الدين عد ي   . وتأ

املسيحية بية ال و ال: "قولھ،و ولكن ن واللغو الشعراء من عديد أرغب إن

ل وإنما ا يا و ا ونحو ا، وأشعار ية الالتي اللغة ة القديمةملص لألداب م دراس ون ت

يل الس سواء م د الذي املقدس الصدق إ للوصول قا   1."طر

يقول  حيث املدرس انة م يذكر نجده أخر، ص": مقام ال ذا نجزي لن إننا

الذي دينھ لھ يو لن املال من مقدار فأي و زء ا ذب امل أو املدرس املثابر

كذا إحتقارأعناقنا ل ب ن املدرس عامل فنحن ذا ومع أرسطو، املتدين غ قال

مؤمنون  مسيحيون أننا دائما ند ثم إعتبار وال ا ل قيمة ال فئة م   2."وكأ

لوثر كالم ضوء بناء،ع م سا الذي باملدرس ية الدي بية ال ط ر أنھ م نف

واعية، أجيال وتحض سة بيةالكن ال مراحل تبدأ ا و عميقة ية دي ية تر ف

ياة ا تفيدنا يا دي عا طا ا ر جو تحمل ية تر م عقيد ف لألطفال   .و

اا     وممارس ية والدي لفية ا ي املعا إثارة ة و تر كمؤسسة سرة بدور لوثر تم

ذا ساعد وقد املقدس، الكتاب من دى ستانتع و ال مبادئ عض تحقيق

والصلوات ية الدي الشعائر وأداء املقدس الكتاب قراءة ع رص   . وا

ة دمو نزعات وقامت اثوليكية ال ركة ا م عل ردت ستانت و ال مات وأمام

الرومانية املحاكم وأقيمت املسيح، ومملكة الرب مجد شعار تحت ة كث دماء ا ف سالت

ذالتحكم و الدين، وسب والشعوذة الدي والضالل رطقة بال اثوليك ال ع

مجمعً  البابا عقد العقيدة1543سنة" Trentترانت"االوضع تحديد أجل من

اثوليكية تحت،ال ية دي جمعيات شأت ت"سماوأ و طباء"و" Jesuitا ا جماعة

Oratoriens"ن"و ي امل أ" Christian Brothersخوان توقد و ا جماعة قامت

وجوب للرباقانون ع للمجد ل ال شعار تحت القانونية السلطة ام   .ح

فئات ميع بية ال فعال كعنصر الدي انب با تم ة و تر د معا أسست كما

و  إااملجتمع، ت و ا املدارس املدرسيون ن: نقسم املدرسّي املساعدين، أساتذة،

                                                             
380املرجع نفسه، ص  1 
384املرجع نفسه، ص  2  
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ليات بال أيضا وسميت باملدارس العاشرة سن يلتحقون التالميذ أما ن، املعلم الطلبة

امعات ا أي العليا ليات ال ثم سنوات خمسة ملدة ا ف يدرس شرت. الدنيا إن وقد

وذكر ي، الغر العالم أنحاء ت و ا ورميك"مدارس وصل" Macormick ما أنھ

القرن  منتصف الطلبة إعدد عشر م210الثامن سا وقد طالبا بيوس"ألف البابا

ع و " السا ا ااتطور شار   1.ن

للعقيدة وأساس لإليمان كمصدر املقدس الكتاب مية أ ع ستانت و ال أكد لقد

و لقية، وا ية الدي دعاو والسلطة يون ستان و ال رفض ورجالى املقابل البابا

بأ اثوليكية ال سة املفوضون الكن مم لك املسيحية، العقيدة أنواتفقا لشرح ع

رو وعالم طبي عالم عاملان ناك و لھ، خلق من لوثر. العالم لستم: " يقول أنتم

لھ فاملؤمن املقدس، الكتاب تفسروا ي ل أو دينكم، موا تف ي ل الدين رجال إ بحاجة

وسيط، إ بحاجة س ول ھ ر مع مباشرة والسماسرةعالقة الوسطاء د ع إنت لقد

فال وفقرا، ال ج الشعب دون يز م إ براء، م م ق ا والدين بالدين يتاجرون الدين

باإلنجيل إال ف   2."ع

أن كما ية، ل ام ح و ن للقوان معرفتھ و سان ية تر ول دف ال أن كما

الف ار ف معرفة ساعد ضروري الفردالتعلم توجد ال ة   .طر

لھ أعداء أعدى ا وأ الشيطان، زوجة العلوم أن لوثر وصف عض،لقد وقف

يقول يقا، وامليتاف خالق و وت والال الدين إ ء ا و العلوم ضد الفالسفة

بارك" وأن" : " George Barklyجورج املدركة ا كينون عن منفصلة توجد ال املادة أن

لألشياء ري الظا الوجود إستمرار ع القادر و ء ل يالحظ الذي هللا عقل

  3."املادية

ضة .2 ال عصر ية الدي بية   :ال
ي نجل الفيلسوف نجد ي ملا الدي د املش عن عيد ون "غ بي س س  فر

Francis Bacon "ش ي ذا و علمية، قة بطر ون ت الفرد ية تر أن يرى نظامالذي لنا أ

                                                             
لمالیني، بريوت لبنان، ط 1 ٔوائل القرن العرشن، دار العمل  رب التارخي، من العصور القدمية حىت  امي، الرتبیة  ، 1عبد هللا عبد ا

  297، ص1973سنة
ولیة، العدد ٔوسط، جریدة العرب ا ء  14252هشام صاحل، مقال من الرشق ا 12/2017/ 05، الثال   2 

https//aawsat.com  
391ص، املرجع السابق  3  
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املشكالتا حل إ يؤدي ذا فإن املعرفة شرت إذا املدارس، أن كما جديد جتما

املعرفة ع تؤسس بية فال الناس أحوال تحسن ال و املعرفة بقوة ا نحقق بية فال

أن. العلمية ب ي العلم وأن أعمال تتمر أن ب ي املعرفة أي قوة املعرفة أن يقول

قا ون يحسنواي أن الناس وع الصناعة، امليدان سانية ياة ا للتطبيق بال

م عل مقدس واجب و ف م حيا   .ظروف

د معا يدرس الذي العلم أن بمع ياة، ا غ و أعماال يثمر ون بي رأي فالعلم

علما، س ل املوجودة العلمالعلم إ املجتمع نظرة شاملة ثورة حدوث من بد ال وأنھ

تحصيلھ قة وطر وظيفتھ    1.وإ

ةا      فكر انة م ون بي انت،حتل ديثة، ا ياة ا لروح ش الت رائد أعت فقد

املأثورة قوة" حكمتھ حقيقيةاو ،"املعرفة ست ل املعرفة ف،عت القوة تحقق ال ا أل

ثالث إ التعليم صنف زائفة سةمعرفة رئ التعليم:ةموضوعات سية الروما املوضوعات

ن ي حد القديمة اللغات إحياء ضةيجة ال عصر مرموقة ثقافية انة ؛2بم

املعرفة ت شو يبة و واقعية وغ خيالية دل؛وموضوعات ل ة مث وموضوعات

الفا والصراعوا الاوقد.ت ر بال يھ ش ال العلم موضوعات ااعت أورو شرت ن

ب الغر بالتعليم عشر السادس ة،القرن ا مور إفساد با س انت وقد

الشر أنواع أسوأ سنة   . وا

ديوي  قة: " يقول لطر جديد إسم اغماتية ال إن جيمس وليم قال ن ح أعلم أكن لم

شرقديمة من أول عت الذي ون بي س س فر بالتحديد يقصد ان إنھ ، التفك

للمعرفة ي اغما ال وم    3."باملف

ال اغماتية ال املعرفية العالقة تت ديوي قول منامن ا ون ستمد مكن. بي و

تيار فشل لقد قوة القول ا بأ للمعرفة ون بي ف عر من نتجت ال ار صولاف

و  امل، ال التحرر نفسھع عن والتعب الفلسفة،نطالق شمل الذي الغموض ان ف

وأخالقيا منطقيا ما بي ط الر ستحيل ن ئ ش ن ب مع ا محاولة نتاج ديثة   .ا

                                                             
بة العرصیة، مرص، ط  1 شورات املك ٔمالت يف الفلسفة احلدیثة واملعارصة، م   30، ص1980، سنة 3محمد عبد الرمحن بیصار، ت
في، املركز القويم لرتمجة، ط 2 ٔنصاري ومراجعة حسن ح ٔمحد ا ادة البناء يف الفلسفة،  مرص، ،  القاهرة، 1جون دیوي، ٕا

   59، ص2010سنة
ادة البناء يف الفلسفة، ص  68جون دیوي، ٕا 3  
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أثرت يلقد املر ون بي ار صلأف ي شي ومينوس*ال  John cuminosجون

م بي التوازن وتحقيق ل والكشف والعقل واس ا املعرفة طرق أن يرى الذي

طأ ا الوقوع من   .   يمنعنا

إ  ومينوس لديھيميل لت ش ف ، ستان برو ان ونھ ية الدي بية بال تمام

مؤلفھ جلية رت وظ فلسفية ة و تر العظيم" عقيدة الذي" Great Didacticاملرشد

عام الفصل1632كتبھ خاصة ة بو ال العملية ساسية القوة عن لم ت وقد

رض هللا صورة و سان و مستمرة ياة ا أن يرى ي   .الثا

ي ول ا، ل باملعرفة يلم أن فعليھ العالم ذا العاقل بدوره سان يقوم ي ل

لھ ب تو أن فيجب ائنات ال سيد ون عدي ي ول شياء، وع نفسھ ع القوة

والتقوى  والفضيلة املعرفة إ دف ال بية ال إ ش ية الدي ا. لرسالتھ يحقق وال

املجتمع ع عود ة صا ية دي ية تر ى ي صا مجتمع ضمن حياتھ الفرد

مراحل. باملنفعة عة أر إ بية ال مراحل ومنيوس   :قسم

الكالممرحلة  .1 ا ف يتعلم و سنوات الستة خالل تبدأ   م

يتعلم .2 عشر ث إ الستة سن من القومية اللغة مدرسة س و بتدائية املرحلة

والدين ساب وا القومية اللغة الطفل ا   ف

لغات .3 عة أر ا ف الطفل يتعلم عشر الثامنة إ عشر ث من ية الالتي املدرسة

ال يةاللغة الع قية، غر ية، الالتي   قومية،

الفرصة .4 عطى امعية ا الدراسة يدخل ن والعشر عة أر إ عشر الثامنة من

ا طور و إرادتھ عن م ي ح   .1للفرد

ا م ومنيوس ا ذكر بخطوات ون ي ة بو ال العملية نجاح أن سن: كما بدأت إذا

ان إذا العقل، يفسد أن قبل اصمبكر ا إ العام من انت إذا ا، ل مستعدا العقل

التعلم فائدة معرفة ة، كث مواد التلميذ يدرس لم إذا الصعب، إ ل الس ومن

تحقيق إ دف ة و تر علمية قة طر خلق ومنيوس حاول لقد واس ا وإستعمال

ية دي ية   .تر

                                                             
نوس * وم ا  John cuminos جون  ربوي ذو عقل موسوعي، و يف موراف شیك  1592سنة Moravia مصلح و جبمهوریة ال

ٔملانیا امعة هاید لربغ ب بار املربني ومهنم فروبل  احلالیة، درس يف  دد من  ه  ر بفلسف ٔ ٔمسرتدام هبولندا، Froebelت  وتويف يف مدینة 
 .1670سنة

  406ٔمحد راجع سعد مريس، تطور الفكر الرتبوي، ص 1
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بإسم عرفت جديدة ة و تر فلسفة لية"وضع ال " universel  knowledge املعرفة

التعليم مجال لة الطو تھ خ ع ا التعليم. بنا لطبيعة ن املعارض أشد من ان

و  املعلومات حفظ ع وقامت عصره، سادت ال ة ااالنظر ار مقولة. ستذ رفض كما

راشد طفال االفكرةارصغينأن و ن، بو ال معظم ن ب عة شا انت ال

ل ن   .ھاملعاصر

بِـ  ا وفق م عامل ال املدارس العقول وصف  slaughterhouses of minds مسا

املعلم م يف وأن واحدة، ية تر م وتلق باملدرسة طفال جميع إلتحاق ضرورة إ د

علمھ و عقلھ تطور وكيفية املتعلم، الطفل   . طبيعة

ع التعليماأكد م حواس طفال إالوأ،ستخدام يتحقق ال م الف أن ع كد

ال املالحظة من تنطلق ة بو ال العملية أن ع ذا ا، سم ال شياء ل بإدراك

والصور  النماذج إدراك الطفل   .ساعد

مبدأ وأر بية ال ا وتطبيقا التعليم تقنيات أو قد ومنيوس ون ي كذا

بيةréalismeالواقعية   .ال

بوي   ال النظام إلصالح ا ر ال بمؤلفاتھ ة بو ال الساحة ع يمن أن ،إستطاع

عنوان مدر كتاب أول مع ع"بداية الرا التعليم املزودthe Great didactic "فن

ل يضاحية ية،بالرسوم الالتي اللغة طفال بالصور  تعليم ي املر العالم  سنة وكتاب

لألطفال1658 مصور كتاب أول و شدthe visible world in picturesو قة بطر صمم

باها التعلماوتثن م عل ل س و طفال   . تمام

أيضا الطفولة" وكتابھ سبthe school of infancy مدرسة يك جعلتھ الكتب ذه ،

ي ورو البلدان بمختلف ة بو ال وساط مرموقة إصالحسمعة إ دعت ال ة،

وطرائقھ التجديدية اره أف شرت فإن د، والسو ا اإلنجل املدرسية ا لنظم شامل

  .التعليمية

أتباع مع وح ال ع واكبتھ ال الصعبة السياسية الظروف ومنيوس أرغمت لقد

سنة خالل رب ا إبان الدي اد ضط من ا ر ن س و ال بھ ) 1628.1618(مذ

م لك ن املورافي ع املقدسة الرومانية ة اطور م ش ج ا ف جار أناال ستطاعوا

ع أسقفا م عل ية الدي ومنيوس زعامة بفضل بية، املذ م و ع يحافظوا
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إ ا خالل من فدعا ة بو ال رسالتھ الظروف ذه رت ظ وقد املورافية، سة الكن

الدو م والتفا سنةالسلم رب ا إندالع عد بولندا غادر   1654.1ثم

ا جاء ال ة بو ال ة النظر عشرعت السادس القرن خالل متدادااومنيوس

عن يتعلم الطفل ترك إ دعا، من أول ونھ ديوي جون ا جاء ال كية مر بية لل

ا عل أكد نظرة ذه و املدرسة، قاعات من وخروجھ حواسھ ق أراطر ئھومنيوس

وأنھ خاصة التعلمية، الطفلآللعملية ة حر ك ب و امن حواسھ عتمادستخدام

املالحظة ديوي ،ع عند ي مر بوي ال الفكر مع الحقا ا نجد الفكرة ذه   .و

ية الدي عة ال راية تحت و ة جواز ال الثورات رت ظ عشر السادس القرن

اصالحية د ش ال الفو عصور أك من ة الف ذه انت لقد ية، ستان و ال

مع ية نجل ية التجر الفلسفة رت ظ الفكري التيار ذا وضمن ا، خ تار ا إنجل

لوك" امللك" John Lockeجون ن ب ية نجل لية رب ا عصر اره أف رت ظ

لوك ية تجر ت تم وقد ملان، ةوال ج من ة والتجر العقل عمل ن ب جمعت ا أ

ي؟ نجل بوي ال ھ من لوك أسس كيف لكن أخرى، ة ج من والو يمان   2و

كتابھ لوك بية"شر ال عن ار أف some thoughts concerning educationعض

املذ أنصار من و و لقية، وا سمية ا بية ال بضرورة يؤمن أنھ فيھ ذكر بحيث

ذي أنواع،ال ثالثة ا ل بية شاطھ:فال و سم ا ة تقو إ ترمي جسمية ية ية؛تر وتر

باملعرفة العقل د تزو إ ترمي الفضيلة؛عقلية غرس إ ترمي خلقية ية وتر

واملعرفة،كذا.النفوس والفضيلة سم ا ة تقو بية ال دف   .فإن

واملعلم سرة من الطفل تعلم و ة الصا العادات ن و ت إ و بية ال دف

عن سابقة لقية ا بية ال ون وت ، الدي بالتعليم ذا و طفولتھ مند سامح ال تعلم و

كية مر و ية نجل بية ال ع أرائھ أثرت فقد ذا ل رغم العقلية بية   . ال

بية ال حسيةأصبحت والن،واقعية التعليم س محصورة بية ال قيمة ألن

الطالب ا يدرس ال املادة س ول يرافقھ الذي الدي،العق صالح عصر ذا . و

وتقوم البيضاء كصفحة ون ي املدرسة إ الطفل يحملھ عندما ي سا العقل أن يرى

                                                             
رش والتوزیع، اململكة السعودیة، ط   ٔعامل املوسعة ل ة العربیة العاملیة، مؤسسة  609، دت، ص2املوسو 1  

رخي الفلسفة احلدیثة، دار املعارف، القاهرة، مرص،دط،دت، ص  رم،  143یوسف  2  
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وا ي سا اث بال جوانبھ بملء يقوماملدرسة الذي و فاملعلم ة، شر ال ات

التعليمية ة بو ال   1.بالعملية

ية نجل الثورة عن الدفاع لوك حاول تفاق1688سنةلقد ة نظر بتعديل

ن  مستقل ن ساو م أحرارا يولدون الناس جميع أن يرى ومة، ا غ و ،جتما

يحم ال فارغا البيضاء الصفحة ون ي شوالطفل  ل
ً
تزودهئا ال فاملدرسة ،

التعلمية ات تھ،با ص ومن وميولھ دوافعھ من الطفل حرمت فقد كذا و

ياة وا ركة با املفعمة   2.سانية

من وح سة الكن عن التعليم بإستقاللية وطالب الفرد ة حر عن لوك دافع

ومة إاو ،ا وأشار باملنازل، التعليم ون ي أن ط نش و املدارس س التدر قة طر

الطفل أن،صية بحكم نموه، مع مناسبة بل جافة قة طر ون ت أن يجب فال

اللعب يحب مع،الطفل ناسب ي ح اللعب إ املدارس العمل يتحول أن وجب ذا ل

الطفل   .طبيعة

بضرورة  لوك نادي اضيةو الر باأللعاب سم،تمام ا تقوي ا وتنأل

بية فال ماعة، وا الفرد ن ب الروابط وتقوي جتماعية و لقية ا القيم الطفل

نافع فردا ون ي ح الدي لقي ا انب ا وتن ذب لقية  ا
ً
ار. تمعاملجا أف إن

تدعو  ة بو ال ياةلوك ا ة ملواج الطفل عقليا،إلعداد تھ تر علينا وجب ذا ل

و  وخلقيا و وجسميا يا واملعلوماتدي قائق با الطفل ن ذ حشو قة طر عن بتعاد

عقلھ تبقى ال افة   .ا

الضالل نحو تقودنا لن سوف العقلية وقدراتنا بية ال أساس ة ا أن لوك يرى

خالقية الطفل،املسائل لدى الفضيلة غرس و التعليم من الرئ دف تاالو،وال

أخاليبقى عملية لوك.  قيةالتعليم أكد تقدمكما ا محدودي من بالرغم ة ا أن ع

وأرسطو أفالطون فسر فقد م، ا وسلو م حيا الناس بھ تدي الذي النور ملعلنا

ملا تماما مطابقة ة بالفعلعنيا اليونانية ة ا   3.ھ

                                                             
هنضة العربیة، بريوت، لبنان، ط 1 لرتبیة، دار ا عیة  ٔسس إالج ب النجحي، ا   349، ص1981، سنة2محمد لب
هنضة العربیة، بريوت، لبنان، ط 2 ب النجحي، مقدمة يف فلسفة الرتبیة، دار ا   230، ص1981، سنة3محمد لب

ادة البناء يف الفلسفة، مصدر سابق، ص  94جون دیوي، ٕا 3 
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ة بو ال ة النظر ا نجد ار ف ديو ذه ركزعند و ة، ا بمبدأ أيضا ينادي الذي ي

الفرد عند ون تت ية دي ية تر إ يف الذي خال انب ا لنا،ع يفسر ما ذا

ما بي املرتبط بوي ال الفكر   . عالقة

ضة ال عصر ساد الذي ي سا ب املذ ع فعل كرد الطبيعية الفلسفة شأة

دب  دراسة ع الطبيعيةفركز للفلسفة و صول عود و ي والروما قي غر

روسو جوك جان املتم ي املر الفيلسوف للمؤسس ديثة Jean Jacques Rousseauا

نادى وال الفلسفية ة بو ال عتھ ب عشر الثامن القرن ع أطل من أول عت الذي

ء ل الطبيعة إتباع بضرورة ا خالل    1.من

بونفالمن ن بو ال م و االذيBonnevalأ البدنية بية بال عنفاتم نتقد

القماطا ي،ستخدام املر عمل أن ع أكد وقد طفال حواس ي نر أن وطلب

الطفل خيال عن ئة الس نطباعات يبعد أن ع و عليم،السنوات يؤخر وأن

ية الدي قائق الحقا. ا روسو ع أثره ر كتابفظ الذي1762سنة" إميل"خاصة

الذي ن والعشر امسة ا سن غاية إ الطفل نمو ومراحل ة بو ال ار ف ل فيھ جمع

مستقبال بية ال عن مسؤوال صبح و بزواجھ ت   .ي

سنة جنيف روسو وفنانة1712ولد أدبية انت ة سر سو وأم فر أب من

و  واملوسيقى مال ل بمتذوقة س توفيت وقد ، الروما دب و بالطبيعة مفتونة

بألم ذا عن ع وقد روسو حياة ع عميقا نفسيا جرحا ادثة ا ذه كت ف والدتھ

قولھ ذه: " شديد حظي سوء أول ي والد انت و ا حيا أمي لفت لقد

ياة   2".ا

العا وقوة الفنية والروح مال ا حب أمھ عن الرواياتورث ل ا ل قرأ وقد طفة

املدرسة إ العاشرة دخل ا، ترك لھ،ال زميلة حاجيات عض سرقة ب س لكن

ا ل رجعة دون املدرسة ك ف املعلم شب. عاقبھ ا ع النقش فن يدوم،أحب لم لكنھ

س إمرأة عند ى تر عشر الثامن السن بلغ وعندما ال طو وارنر"فيھ "  die Warnerدي

ثم ية، الالتي واللغة واملوسيقى الفلسفة ة الف ذه علم ا مع سنوات عشرة وعاش

                                                             
287، ص1964، سنة2صاحل عبد العزز، تطور النظریة الرتبویة، دار العمل، القاهرة، مرص، ط  1  
ٔفاكر الرتبویة، دار العمل، بريوت، لبنان، ط 2 ت وا   155، ص1985،سنة2معر محمد التويم الشباين، تطور النظر
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مع يز"تزوج مؤلفاتھ" Theresaت م أ من أطفال، خمسة لھ أنجبت س " إميل" بار

سنة تو ن املر إنجيل الكتاب ذا   .1778عت

عنھ قال الذي ألفالطون ة ور م ا كتاب قرأ بية: "وقد ال كتاب أحسن كما" إنھ

ي ملا الفيلسوف ونجد بية، ال لوك برسائل عنھ" Kant انط" تأثر ي: " يقول إ

روسو  أنھأعت إذ ، خال النظام ون انيوتن ي عامل م أ خال العنصر شف ك

مثلما سانية، الطبيعة قاوحدة جميع ن ب ط ر الذي املبدأ نيوتن شف نك وان

يقية الف أن1".الطبيعة منھ وطلبت إليھ سيدة لتقدم نظرا املؤلف ذا كتب لقد

ا ل إستجاب وقد ا، أبنا بية ل املث قة الطر إ ا ي،يرشد ير ال الكيفية فيھ وكتب

الطفل ا نف العشر بلوغھ وح والدتھ أمااو ،مند املوضوع، ذا عة ر جزاء حتوت

ا زء يةا تر عن فيھ لم ت إلميل" صوفيا" امس زوجة ون    2.لت

ة خ نفسھ أن إثبات دفھ داخ بدافع ذا بفعلھ يتجھ الطفل أن روسو ،عتقد

اضر ل إعداد بية ال أن الطبيعة للمستقبل،وترى س الطبيعية. ول النظرة تقوم

مبدأين ع سان ة،أوال؛لإل خ سانية النفس تطور،ياوثان؛إن أصل اضر ا إن

  .املستقبل

نتائج املبدأين ذين ع الطبيعة ت ا،ورت الضروري:م ومن ة خ الطفل طبيعة أن

طفال ان سواء لھ املناسبة املعرفة سان وتقدم املة، ة حر د ير ما يفعل تركھ

وراشدا قا س. مرا ال بية ال الطبيعية بية ال أن روسو الطبيعيةيرى ن القوان ا

تحاول الناس ق طر عن ي تأ ال بية ال أن يرى حيث املجتمع ضد ثورة أبدي وقد

الطفل كتابھ. إفساد ية الدي عقيدتھ عن روسو أف أنھ" إميل"لقد ع الرا زء ا

الطبي الدين بمبدأ عNatural Religionيؤمن تقوم خالقية املبادئ أن كما

السعادةلعا تحقق ال ف أخالقاو . اطفة ا أل العقل ع تب ال خالق نتقد

روسو؟ حسب بية ال ما لكن جتماعية ياة ا من غة نا   صناعية

كتابھ     روسو ح بية" إميل"يق ال وم عادة،مف ون ت أن عدو ال ا أ ى ا،ف أ كما

العمر طول ستمر مادامت ة ضرور و ياة كتابھ،ا بية ال مراحل حدد   :وقد

                                                             
لوب، اخلطاب الفلسفي الرتبوي الغريب، الرشكة العاملیة  1 ان  اب، بريوت، لبنان، طمحمد الفر    118ص 1999، سنة1لك
   1192املرجع نفسه، ص  
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أساس - ما الوالدين للطفل أو إعداد عملية سنوات خمسة إ امليالد من

بية   .ال

بقوى - ا اك وإحت واس ا ب تدر سنة عشرة إثن إ خمسة من الثانية املرحلة

ا ر وظوا الرو( الطبيعة انب ا من خالية حسية ية   ).تر

ستطالع - حب عشر خمسة إ عشرة إثن من الثالثة   .املرحلة

ن - خر مع ياة ل إميل إعداد سنة عشرون إ عشر خمسة من عة الرا   .املرحلة

ا إ س ا من نموه تقل ي إميل كتاب بوي ال روسو مشروع فإن كذا

ثم التجر روسوثم يقول ن خر مع ش تلميذي: " الع مص ون ي أن عني ال أنا

ء ل قبل تندبھ فالطبيعة بالقانون شغال أو سة الكن أو ش ا إ نضمام

سانية ياة   1."ل

وتر ان قطاع أي عمل ما م سانية صفة فيھ تبقى الطفل أن أي

با روسو تم ال الدراطبعھ، يقول ،انب م:" حيث بكتبھبدال يرتبط الطفل جعل ن

إ فيلسوفذفإن صبح و عقلھ، لفائدة عمالن سوف يديھ فإن ورشة وظفتھ ما ا

عامال يتخيل نفسھ و ان قولھ،2"وإن روسو مصدر،ع الطفل ة تجر أن

  .املعرفة

يم عشر السادسة سن يبلغ عندما الطفل أن الدييرى التفك الولوج ،كنھ

يتصو  و و العبادة إ بطبعھ يميل ف، مر بخيال يتمتع الطفل ون ي لھفقبلھ ر

ام باألو مليئة علينا ذل. بفكرة وجب عقلا ين ح نفسھ الدين لصا نتظار

قناع،الطفل ل من خالصا حقيقيا ا إدرا لھ فكرة يدرك أن ع ا قو فكرا ملك و

مادية وغشاوة   .ح

أثر ي" ديوي "" روسو"لقد ملا الفيلسوف خالل انت"  Kantانط"من حيث

عنوان ديوي ا وضع ال الدكتوراه انطي" أطروحة ال النفس أن" علم املعلوم ومن

الكتا ذا بية ال انط كتاب مصادر من يواحدا ملا للفيلسوف د فر نص ب

روسوستحوادا كتاب من عة من بالنص الكب،"إميل" لصفحات ثر لھ ان ذا و

ديوي    .ع

                                                             
لرتمجة، القاهرة، مرص، دط 1 ادل زعیرت، املركز القويم  رمجة  ٔو الرتبیة،  ل  اك روسو، ٕام   .28، ص1985سنة، جون 

30املرجع نفسه، ص   2  
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انط؟ ع إميل كتاب ار أف أثرت وكيف انط؟ و روسو ن ب ة بو ال العالقة   ما

ديد" انط"تصور ا يل ا إ السابقة جيال من للمعارف نقل عملية ا أ بية ال

ي ألن ال مؤ تجعلھ الالحقبحيث يل ل يا مر كتابھ. ون مقدمة بية"ذكر يرى" ال

سان لإل يع تص عملية بية ال بية،أن بال إال سانا إ يص أن يمكن ال ألنھ وذلك

كيان ع حافظ و ة بحر يفعل ائن ية وتر صية ال ية تر بية ال من فالغاية

ه،1"نفسھ مص يحقق الذي و سان ستعداداتبمع معرفة خالل من بنفسھ

ي الثا يل ل ومعارفھ ھ تجار ك ي ول يل فا أجيال، خالل من ذلك تم و   .الطبيعية

ض و بال تتم ال بية يفكرون،فال كيف يتعلموا أن طفال ع يجب ،لكن

قس و ة ر تنو عملية بية فال ة كث ودات مج إ تحتاج يحة ال بية يةوال تر ن م

سرة،خاصة ق طر عن ت الب ون فاألو،وت املدرسة، ون وت عامة ية وتر

والتحصيل التعليم ا دف الثانية أما خالق ن و ت ا   . دف

انط أن أفالطون ايبدو قول من فكرتھ أخال:" ستمد ب تدر عملية بية ال

ختياري  ود حكمةواملج ونقل ياة ل الطيبة العادات لنقل القديم يل ا يبدلھ الذي

الصغ يل ا إ م بتجار ا إل وصلوا ال ا" الكبار علم بية ال أن يؤكد إنھ

  .والشر

املعلم ن ب انط يprecepteurيم املر ن مدرسpedagogueو مجرد و فاألول

من ي ير مرشد و ف ي الثا نجعأما من أنھ رى و ياة، ل ي ير ي والثا املدرسة أجل

أوال ية التجر املدارس شاء و،إ ن، املعلم مدارس ذلك عد القيامذو الضروري من ا

بية ال حقل العديدة   .بالتجارب

الطبيعية فيھ شاءت الذي الوقت ح ون ت جيب و بية ال مدة عن انط سأل

ب نفسھ يقود تأن وت السادسة سن الدراسة وتبدأ ه غ ية تر يتو أي نفسھ

عشر الشعبية،السادسة املدرسة سنوات ثمانية املتعلم وإثنانvolksschuleيق

العامة التكميلية   Allgemeine fortbildungsschule .2املدرسة

انط لم أيت عقلية ية وتر سم ل ية تر أي يائية ف ية تر ناك ف بية ال أنواع عن

طبيعية ية كذلك،تر دامت يائية،وما ف ا ؤكد،فإ و خالق، سان ينقص لكن

                                                             
ن والرتبیة عند اكنط، املؤسسة العربیة  1 رش، بريوت، لبنان، سنةعبد الرمحن بدوي، فلسفة ا    121ص 1980راسات وال

126املرجع نفسه، ص  2  
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مضرة ا أل ا يطرح ال الطفل أسئلة عن نجيب أن يجب وال العمل الطفل علم ع

ذا؟ الفائدة وما ذا؟ ملاذا   لھ

ي الثا الكتاب روسو عند نجده السؤال يقول ،"إميل"ذا ذا؟"  :حيث فائدة ما

املقدسة عبارتھ فصاعدا ن من طفال1."تلك مع عق حوار إجراء بوجود يقر و ف

ا ن النفس ات مل أخر والتعقل العقل أن فكرة روسو انط د ؤ و املستطاع قدر

ال ب ي فال خالسان الكمال غايتھ ألن الطفل مع ما إل   .وء

كتابھ اية انط ساءل بية" ي ي" ال املعا مبكر وقت الطفل عليم يمكن ل

ية؟   الدي

إ رسالتھ ساؤل ال ذا روسو بومون"طرح دي  Christophe deكرستوف

Beaumont "ا ف يقول س بار أساقفة س ت:" رئ لأنت أن ت ي و قلت أن ع أخد

بقولك ذا ع أنت وترد مجسم، أو وث و با يؤمن اض:" طفل إف يمكن ال إنھ

مسيحية ية تر تلقى طفل ذاك وال  2."ذا

روسو إليھ ب ذ ما انط قول ،يأخذ من:" و نوعا دائما ض تف ية الدي ي املعا إن

ال الشباب عليم يمكن ل ف وت عرفالال وال نفسھ عرف وال العالم عرف ال ذي

لھ نحو مباشر واجب م يف أن   3."الواجب

الطف عند لھ لتوضيح وسيلة خ أن انط يرعانال،يرى الذي باألب نقارنھ ،أن

واحدة أسرة م كأ جميعا الناس وحدة م يف الدين؟. ذا ما انط ساءل   ي

قائال يجيب القان:" ثم و عليناالدين سلطانھ ستمد بھ الذي بالقدر فينا املوجود ون

وحاكم مشرع الدين) قاض(من يرتبط لم وإذا لھ معرفة ع مطبقة أخالق إنھ

النعم عن بحتا إال س ل فإنھ و4."باألخالقية خالق انط ا،يصنف عد و

الدين سميھ أن يمكن ح وت ل،الال م ف م يمك ال طفال ية،و الدي ي املعا

معا ونان ي الواجب وم ومف لھ وم يم،فمف املفا عض م علم أن ب ي ذا ول

                                                             
ن والرتبیة عند اكنط، ص    1 136عبد الرمحن بدوي، فلسفة ا

2 Lettre de J. J. Rousseau a Christophe de Beaumont. Oeuvres complètes,T, Vu, Ed, Dep,R,Auguis, 
p169. 

  3 106املرجع نفسه،، ص 
108نفسه، صاملرجع    4  
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ي الكبار حظوا ال إذا ح ع باملوجود اصة معرفةصا ستطيعون دعون و لون

ب   . الس

شؤا ي أن باء وع سانية فكرة حول انط عند خال ب املذ ميتفرع أبنا

الوطن أو سرة حساب ع ان ما م عامة سانية حب   .ع

ديوي  التغ" :يقول ل إن موجود فالتغ ن، الوجود حقيقة معيار و الثبات ال

وتتال وتوالد حركة ن قوان العلم رجال ا ع ال ن والقوان ان   1."م

و ا تطوري ع بطا ديوي فلسفة التذتخاصطبغت أرائھغيمن ميع أساسية سمة

خالقية و الالمتغ،الفلسفية الثابت عن تبحث عد لم للتغ،فالفلسفة تخضع بل

ديوي  التغ" :يقول ل إن موجود فالتغ ن، الوجود حقيقة معيار و الثبات ال

وتتال وتوالد حركة ن قوان العلم رجال ا ع ال ن والقوان ان   2."م

ا لوا رفع ال التقدمية بية لل ساسية الفلسفية القاعدة اغماتية ال عت

ده،ديوي  ج ان و والتعليم، بية ال عالم حقيقية ثورة ة بو ال اره أف صنعت فقد

قراءتھ مت سا وقد سبقوه، الدين ن واملفكر الفالسفة أراء من متنوع ج بمز عالقة لھ

املتنوع الفكر ذا ويل تر ومشروع فكري من س زمنيةابتأس ملدة ير أن ستطاع

ن شغل امل ن املعاصر ن الباحث من الكث مؤثرا العالم أنحاء ع شرا من لة طو

بية   .بال

  :خاتمة

ديوي  ا لوا رفع ال التقدمية بية لل ساسية الفلسفية القاعدة اغماتية ال ،عت

ا اره أف صنعت لھفقد ده ج ان و والتعليم، بية ال عالم حقيقية ثورة ة بو ل

قراءتھ مت سا وقد سبقوه، الذين ن واملفكر الفالسفة أراء من متنوع ج بمز عالقة

املتنوع الفكر ذا ويل تر ومشروع فكري من س زمنيةابتأس ملدة ير أن ستطاع

م الكث مؤثرا العالم أنحاء ع شرا من لة نطو شغل امل ن املعاصر ن الباحث ن

بية   .بال

                                                             
ٔجنلو املرصیة القاهرة، مرص، دط،  1 بة ا دیل، مراجعة زيك جنیب محمود، مك ٔمني مريس ق رمجة  دید يف الفلسفة،  جون دیوي، الت

   135دت، ص
جون ديوي، التجديد يف الفلسفة، ترمجة أمني مرسي قنديل، مراجعة زكي جنيب حممود، مكتبة األجنلو املصرية  2

   135ط، دت، صالقاهرة، مصر، د
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نا واجبنا ،من من بالبحثان و تمام ة الفكر واملنطلقات جتماعيةسس

شاملة نظرة بلورة إ الوصول غرض ة املتم صية ال ذه قدمتھ ما مت سا ال

بوي، ال املشروع طبيعة عندهحول بوي وال الفلسفي انب ا ن ب مع ا خالل   .من

فلسفية أراء ديوي متجمع ة و نتر واملر الفالسفة كبار من أنا ،نوعة ستطاع

القرن مطلع مع بداية بوي ال الفكر ع يمن الذي بوي ال مشروعھ ا يؤسس

طبق حيث العاملية، ة الفكر الساحة ن الرا الوقت إ ن البلدانالعشر عض ت

الذي بوي ال املشروع نحو ا أبنا وتوجيھ ا مدراس بناء مت سا ال ة بو ال اره أف

واملؤسساتبر  املجتمعات ثماره الدول زت ذه   . لفائدة

واملراجع املصادر   :قائمة
  املصادر: ٔوال

  :لغة العربیة - ٔ 
ادة البناء يف الفلسفة، .1 في، املركز القويم لرتمجة،  القاهرة، مرص  جون دیوي، ٕا ٔنصاري ومراجعة حسن ح ٔمحد ا
  .2010،سنة1ط
ٔجنلو املرصیة، القاهرة مرص،  .2 بة ا دیل، مراجعة زيك جنیب محمود، مك ٔمني مريس ق رمجة  دید يف الفلسفة،  جون دیوي، الت

  .دط، دت

ادل زعیرت، املر  .3 رمجة  ٔو الرتبیة،  ل  اك روسو، ٕام     1958كز القويم لرتمجة، القاهرة، مرص، دط، سنة جون 
بیة - ب ٔج  :لغة ا

1. Lettre de J. J. Rousseau a Christophe de Beaumont. Œuvres complètes, Vu Ed, Dep,R,Auguis. 
  املراجع - نیا

  :لغة العربیة
ب، القاهرة، مرص،  .1 امل الك  .1986، سنة1طٔمحد راجع سعد مريس، تطور الفكر الرتبوي، 
   .1964، سنة2صاحل عبد العزز، تطور النظریة الرتبویة، دار العمل، القاهرة، مرص، ط .2
رش، بريوت، لبنان، دط، سنة  .3 راسات وال ن والرتبیة عند اكنط، املؤسسة العربیة    .1980عبد الرمحن بدوي، فلسفة ا
ٔفاكر الرتبوی .4 ت وا    .1985،سنة2ة، دار العمل، بريوت، لبنان، طمعر محمد التويم الشباين، تطور النظر
لمالیني، بريوت لبنان، ط .5 ٔوائل القرن العرشن، دار العمل  رب التارخي، من العصور القدمية حىت  امئ، الرتبیة  ، 1عبد هللا عبد ا
  .1984، سنة 1973، سنة5ط
هنضة العربیة، بريوت .6 لرتبیة، دار ا عیة  ج ٔسس  ب النجیحي، ا  .1981،سنة2، لبنان، طمحمد لب
بة العرصیة، مرص، ط .7 شورات املك ٔمالت يف الفلسفة احلدیثة واملعارصة، م   . 1980، سنة 3محمد عبد الرمحن بیصار، ت
هنضة العربیة، بريوت، لبنان، ط .8 ب النجحي، مقدمة يف فلسفة الرتبیة، دار ا   .1981، سنة3محمد لب
لوب، اخلطاب الفلسفي الرتبوي .9 ان  اب، بريوت، لبنان، ط محمد الفر لك  .1999، سنة1الغريب، الرشكة العاملیة 

رخي الفلسفة احلدیثة، دار املعارف، القاهرة، مرص، دط، دت.10 رم،     یوسف 
ات: لثا   املوسو

ة العربیة العاملیة رش والتوزیع، اململكة السعودیة، طاملوسو ٔعامل املوسعة ل   ، دت2، مؤسسة 
ٔنرتنتشبكة : رابعا   ا

ٔوسطهشام صاحل،  ولیة، العددمقال من الرشق ا ء 14252، جریدة العرب ا    https//aawsat.com  05/12/2017، الثال
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La PME algérienne :un contributeur majeur à 

l’économie dominante 

                                                                   Nassima BOURI                               
                                                         MCB. L’École Supérieure d’Économie d’Oran       

Algérie. Université  d’Oran2 

******************************** 
Received: 23/04/2018                                         Accepted : 12/06/2018                                     Published: 30/06/2018 

Résumé 

Les PME sont importantes pour presque tous les pays du monde, mais surtout pour ceux qui 

sont en développement comme l’Algérie. Les PME contribuent à la production en participant 

à l'économie dominante et à la création de certains emplois «décents». Toutes ces 

informations, couplées, feront des PME le plus gros employeur et pourront réduire l'inégalité 

entre les économies riches et pauvres. Les PME peuvent devenir alors un contributeur 

majeur à l'emploi dans le secteur privé. Elles  jouent un rôle important dans la transition des 

économies axées sur l’exportation des matières premières vers les économies industrielles 

offrant des possibilités de transformation qui peuvent générer des sources de revenus 

durables et améliorer le processus de développement. Les PME renforcent l'expansion de la 

capacité de production systémique, constituent une source de richesse, et d’absorption de 

chômage. Le présent article a pour objet de présenter et justifier le poids de la PME 

algérienne dans la création d’emploi, ainsi sa contribution dans l’économie nationale.    

Mots clés : PME algérienne, secteur d’activité, valeur ajoutée, Produit intérieur brut. 

Abstract 

SMEs are important for almost every country in the world, but especially for developing 

countries like Algeria. SMEs contribute to production by participating in the dominant 

economy and creating some "decent" jobs. All this information, coupled, will make SMEs the 

largest employer and can reduce inequality between rich and poor economies. SMEs can 

then become a major contributor to employment in the private sector. They play an 

important role in the transition of export-oriented economies from raw materials to 

industrial economies with transformational opportunities that can generate sustainable 
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revenue streams and improve the development process. SMEs strengthen the expansion of 

systemic production capacity, provide a source of wealth, and absorb unemployment. This 

article aims to present and justify the weight of the Algerian SME in job creation, and its 

contribution to the national economy. 

Key words: Algerian SME, business sector, value added, Gross Domestic Product. 

Introduction 
      La PME joue un rôle très important en Algérie, dans plusieurs domaines, en consolidant 

les relations entre les différentes activités industrielles, agricoles et services, augmentant le 

volume  d’investissement, et  de  production d’un côté, et en absorbant le taux de chômage, 

et de pauvreté d’un autre côté. C’est dans ce contexte que nous nous sommes focalisés sur la 

situation des PME en Algérie, où ce secteur constitue un élément important et  sensible dans 

la nouvelle stratégie économique du développement. 

A cet égard, il est à signaler que, les PME jouent un rôle important dans la transition des 

économies axées sur l’exportation des matières premières vers les économies industrielles 

offrant des possibilités de transformation qui peuvent générer des sources de revenus 

durables et améliorer le processus de développement. Les PME renforcent l'expansion de la 

capacité de production systémique. Elles aident à absorber les ressources productives à tous 

les niveaux de l'économie et contribuent à la formation de systèmes économiques flexibles 

dans lesquels les petites et grandes entreprises sont liées. Ces liens sont très importants pour 

attirer les investissements directs étrangers (IDE).  

Les PME  constituent alors une source de richesse, et d’absorption du chômage ; tous ces 

facteurs font que les regards se tournent ces dernières années vers la petite entreprise pour 

participer au  processus de modernisation de l’économie algérienne. Le présent article a pour 

objet de présenter le poids de la PME algérienne dans la création d’emploi, ainsi sa 

contribution dans l’économie nationale. 

1. Évolution des PME en Algérie  
      À  partir  de  2000,  le  poids  de  la  PME a  nettement  augmenté,  le  nombre  a  plus  que 

doublé, et la densité a presque quadruplé. Les statistiques disponibles indiquent qu’environ 

54%  des  PME ont été créés entre [2001-2008], suite à la loi d’orientation sur les PME de 

2001, soit 212 120 entreprises (Merzouk. F, [2009]).  

En effet, la figure ci-dessous présente et clarifie l’évolution annuelle du nombre de PME 

durant la période [2005 - 2012] : 
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Figure (1.) : La population des PME en Algérie [2005-2012] 

 
 
Source : Figure établie à partir Bulletins d’informations N°8, 10, 12,14, 16, du MPMEA, et 20, 

21 du MIPMEPI, [2012]. 

      À la fin du premier semestre 2012, le secteur des PME (privées et publiques) avait le lot de 

533 263 entreprises, sur un nombre de 687 386 entreprises, ce qui  représente 77,58 % du  

total.  Il connaît une évolution  positive  par  rapport  à  l’année  2011, dont il apparaît sur un 

nombre de 512 428, et semble  suivre  la  même  logique constatée durant la période [2005-

2008]. Ainsi, à la fin de l’année 2008, ce secteur enregistre 392 639 entreprises, sur un 

nombre de 519526 entreprises, ce qui  représente 75,57 % du  total, alors qu’il enregistrait 

294 612 en 2007, soit 71,69% de la totalité recensée.  

En effet,  à la fin  du premier semestre 2009, les PME algériennes (privées et publiques 

confondues) constituaient une population dont le nombre s’élevait à 408 753 PME, alors 

qu’elles arrivaient à 455 989 à la fin de cette année, soit 72,86% faisaient partie du parc 

privé, et 0,09% qui constituent des entités appartenant au parc public.  

2. La contribution des PME dans l’économie nationale 

      Le secteur des PME a justifié sa relance et sa puissance, comme un outil de 

renouvellement permanant du tissu économique et du développement industriel local, ainsi 

comme un noyau centre des réseaux productifs constitués autour de grandes entreprises. 
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      En fait, il joue un rôle très important en Algérie, dans plusieurs domaines, en consolidant 

les relations entre les différentes activités industrielles, agricoles et services, augmentant le 

volume  d’investissement, et  de  production d’un côté, et en absorbant le taux de chômage, 

et de pauvreté d’un autre côté. 

      Il convient alors de situer la place de la PME algérienne dans un contexte 

macroéconomique à travers l’analyse de quelques agrégats vulnérables (Emplois, PIB, et VA). 

2.1.   La contribution des PME en matière d’emploi 

      En termes d’emploi, les PME ont contribué à la réalisation de meilleurs résultats durant la 

période [1999-2005], en particulier au cours de l’année 2001 avec 102 687 emplois 

nouveaux (MPMEA, [2006]). Toutefois, une baisse du nombre des postes d’emplois a été 

franchi durant la période [2002-2003] et expliquée par le gèle des projets d’investissements 

dans le secteur du Transport et la baisse des avantages fiscaux et parafiscaux liés à 

l’exploitation de l’investissement.  

Par contre le nombre de salariés a augmenté durant la période [2003-2005] avec un taux 

près de 16,42% en raison de l’augmentation du nombre important des petites et moyennes 

et entreprises. Dans cette optique, la création d’emplois déclarés entre [1er Semestre 2011- 

1er semestre 2012] sera relatée comme suit : 

Tableau (1.) : Évolution des emplois  déclarés  par composantes  [2011-2012] 

*Ce  chiffre  regroupe  les  employeurs  des  entreprises  des  PME  privées  « Personnes  

morales »  et les employeurs des entreprises privées des « fonctions libérales ». 

Source : Bulletin d’information statistique N° 21 du MIPMEPI, [2012].            

      Comme nous l’avons déjà mentionné, la PME a justifié sa relance et sa puissance, comme 

un outil de renouvellement permanent au tissu économique national. Elle est donc 

responsable de la grande majorité des emplois crées sur le long  terme. En effet, l’emploi 

cumulé dans  les PME  tous  types confondus, à  la  fin du 1er  semestre 2012, est  de  1  776 

              Nature des PME 1er   
semestre 

2011 

% 1er   
semestre 

2012 

% Évolution 

PME  
Privées 

Salariés 983 415 58,67 1 041 221   58,61 5,88 

Employeurs* 642 314 38,32 686 825 38,66 6,93 

PME  publiques 50 467   3,01 48 415 2,73% 24,07% 

Total 1 756 964 100 1 776 461 100 5,98 
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461  individus, dont ce  chiffre  inclut  d’après le MIPMEPI les  employeurs  des entreprises  

des  PME  privées  (personnes morales)  et  les  chefs  d’entreprises  privées relevant des 

fonctions libérales ainsi que les artisans.  

Il  faut  relever dans ce cadre, la  concentration  de leurs sources dans le secteur privé, en 

employant 1 728 046  emplois (employeurs + salaries) au premier semestre [2012] et 1 

625 729  en 2011, soit une évolution de 6,29%.  

Cependant, le nombre  d’emplois généré par les PME publiques ne cesse de régresser suite  à  

la  diminution  de  leur  nombre. Ce parc contribue à la création de 48 415 postes d’emplois  

en 2012, et 50 467 en 2011, présentant ainsi une régression soit (- 4,07%).  Alors qu’il 

enregistrait un taux d’évolution négatif d’environ (- 2.5%) pour la période [2008 - 2009], et 

près de (-8%) durant [2007-2008]1. 

2.2. La contribution des PME en matière de Valeur Ajoutée (VA) et du 

Produit Intérieur Brut (PIB) 
      La PME algérienne a réalisé des progrès considérables ces dernières années, ce dont 

témoigne sa création ainsi que la progression régulière de sa part dans les principaux 

indicateurs économiques. Dans ce fait, les tableaux ci-dessous reflètent la contribution  des 

PME (privées et publiques confondues) dans l’économie nationale à partir d’une 

photographie de leur l’évolution et parts  en termes de Produit Intérieur Brut  et de valeur 

Ajoutée. 

Tableau (2.) : Évolution du PIB par secteur juridique hors hydrocarbures [2006-2010] 

Secteur 
juridique 

2006 2007 2008 
Valeur * % Valeur % Valeur % 

Part du Public 
dans le PIB 

 
704,05 

 
20,44 

 
749,86 

 
19,2 

 
760,92 

 
17,55 

Part du Privé 
dans le PIB 

  
2740,06 

 
79,56 

 
3153,77 

 
80,8 

 
3574,07 

 
82,45 

Total 3444,11 100 3903,63 100 4334.99 100 

Secteur 
juridique 

2009 2010 
Valeur % Valeur % 

Part du Public 
dans le PIB 

 
816,8 

 
16,41 

 
827.53 

 
15,02 

Part du Privé 
dans le PIB 

 
4162,02 

 
83,59 

 
4,681.6

 
84,98 

                                                             
1 Bulletins d’informations statistiques N° 8, 10, 14, et 16 du Ministère de la PME et de l’Artisanat. 
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Total 4978,82 100 5509,21 100 

* Unité : En Milliards de dinars Algériens. 

Source : Bulletin d’information statistique N° 20 du MIPMEPI, [2011]. 

      Les PME privées demeurent majoritaires dans la contribution à la croissance de ces deux 

agrégats. En effet, d’après les données de l’Office National des Statistiques, le secteur privé a 

contribué au cours de l’année 2004 à concurrence de 48% au PIB (hydrocarbures compris), 

et 78.2% (hors hydrocarbures), cela présente 2 146.7 M de DA en valeur, (O.N.S, [2006]). 

Ainsi, ce parc a connu une progression appréciable de 66.67% durant [1999 – 2004], 

expliquée par l’évolution du nombre important d’opérateurs privés, notamment via 

l’adoption de la loi d’orientation sur la promotion de la PME en 2001, de  fait  qu’elle  a  été  à 

concurrence de 53,6 % en 1998 (CNES, [2002]).   

      Le tableau exprime la même logique suivie pendant [2006-2010]. Seules les  entreprises  

privées  contribuent à la croissance du PIB par une moyenne de 83,59 % en enregistrant 

4 162,02 Mds de DA, et 84,98 %, soit 4,681.68 Mds de DA respectivement en 2009 et 2010. 

En revanche, le secteur public n’a pas cessé à régresser, en passant de 25,2 % en 2000 à 21.8 

% en 2004(O.N.S, [2006]), il apparait ainsi avec 16,2 % à la fin de l’année 2008 (MPMEA, 

[2009]), alors avec 15,02 % à l’année 2010. 

       La même tendance est désormais remarquée sur les résultats de la Valeur Ajoutée au 

cours de la période [2006-2010]. Après avoir représentée uniquement 40 % de la valeur 

ajoutée totale crée durant les années 1990 (Merzouk. F, [2009]), la part des PME privées 

recensée arrive, en effet,  à 87,64 % et près de 89% respectivement en 2007 et 2008, en 

passant par 1 486.8 Milliards de DA en 2001 soit, 85.35 %, à 2 239.56 Milliards de DA, soit 

une moyenne de 85,35% en 2005. Le tableau confirme la prédominance de ce parc, en 

particulier dans le secteur de l’Agriculture, en présentant 99,70% en 2010, et soit 98,73% 

dans le BTPH, ainsi celui du Commerce et distribution, soit 94,10 % après 93,43 % en 2006. 

La participation du parc public reste trop faible en particulier dans le secteur de l’Agriculture, 

le BTPH et l’Industrie Agroalimentaire, soit respectivement (0,30%), (1,27) et (1,96) pour 

l’année 2010 

Tableau (3.) : Évolution de la valeur ajoutée par secteur d’activité et nature juridique 

[2006 - 2010] 
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Secteurs 
d'activités 

secteurs 
juridiques 

2006 2007 2008 2009 2010 
VA % VA % VA % VA % VA % 

Agriculture Privé 577,97 99,84 701,03 99,55 708,17 99,50 924,99  99,85 1012,11 99,70 
Public 0,94 0,16 3,16 0,45 3,58 0,50 1,38  0,15 3,08 0,30 
Total 578,88 100 704,19 100 711,75 100 926,37  100 1015,19 100 

BTP Privé 358,33 78,12 704,19 80,94 754,02 86,67 871,08  87,1 1058,16 98,73 
Public 100,34 21.87 593,09 19,05 115,97 13,33 128,97  12,9 13,59 1,27 
Total 458,67 100 732,71 100 869,99 100 1000,05   100 1071,75 100 

Transport                    
et 

communica
tion 

Privé 349,06 69,27 657,35 79,19 699,04 79,99 744,42  81,41 806,01 81,58 
Public 145,81 30,72 172,72 20,80 174,82 20,01 169,95  18,59 182,02 18,42 
Total 503,87 100 830,07 100 873,86 100 914,36  100 988,03 100 

Services 
fournis 

aux 
entreprises 

Privé 36,06 71,13 56,60 78,92 62,23 74,05 77,66  78,78 96,86 79,15 
Public 14,62 28,86 15,11 21,07 21,81 25,95 20,92  21,22 25,51 20,85 
Total 50,69 100 71,71 100 84,04 100 98,58  100 122,37 100 

Hôtellerie 
et 

restauratio
n 

Privé 54,5 87 71,12 88,07 80,87 88,70 94,8  89,9 101,36 88,61 
Public 8,14 13 9,63 11,92 10,30 11,30 10,65  10,1 13,03 11,39 
Total 62.64 100 80,75 100 91,18 100 105,45  100 114,39 100 

Industrie 
agroalimen

taire 

Privé 93,5 78,41 127,98 84,12 136,95 84,69 161,55  86,14 169, 95 86,03 
Public 25,73 21,58 24,14 15,87 24,76 15,31 26  13,86 27, 58 1,96 
Total 119,24 100 152,13 100 161,71 100 187,55  100 197,53 100 

Cuir et 
chaussure 

Privé 2,23 83,2 2,08 87,39 2,23 87,08 2,25   88,33 2,29 88,42 
Public 0,45 16,8 0,30 12,6 0,33 12,92 0,3  11,67 0,3 11,58 
Total 2,68 100 2,38 100 919,55 100 2,55   100 2,59 100 

Commerce 
et 

distribution 

Privé 567,19 93,43 776,82 93,25 67,33 93,18 1077,75  93,58 1204,02 94,10 
Public 39,86 6,56 56,18 6,74 67,33 6,82 73,88  6,42 75,45 5,90 
Total 607,05 100 833 100 986,88 100 1151,62 100 1279,47 100 
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* Unité : en milliards de dinars Algériens. 

Source : Bulletin d’information N0 20 MIPMEPI, 2011. 

Conclusion 
      Les PME sont importantes pour presque toutes les économies du monde, mais surtout 

pour les pays en développement comme l’Algérie. Les PME contribuent à la production en 

participant à l'économie dominante et à la création de certains emplois «décents», en 

particulier pour les rares qui dirigent les PME. Toutes ces informations, couplées, feront des 

PME le plus gros employeur et pourront réduire l'inégalité entre les riches et les pauvres. 

      Nonobstant de son importance croissante, il ne faut pas perdre de vue que la PME 

Algérienne, en tant que système organisé, sa croissance dépendra de sa capacité à résister 

aux assauts de cet environnement économique qui la fragilise. Sa survie est une fonction de 

son aptitude à résister à la concurrence et à intercepter de nouveaux marchés locaux et 

internationaux, face à des acteurs qui disposent des atouts et des  opportunités 

considérables.   

     Cependant, des obstacles non négligeables peuvent entraver l’atteinte des objectifs visés 

par ces entités. En effet, elles doivent faire face à de nombreuses contraintes (économiques, 

financières, administratives et juridiques, etc..), et de réalités sociales limitant ainsi la 

réalisation de leur rôle primordiale dans la  relance de l’appareil de production, ainsi que du 

processus de l’économie du pays.                

      L’économie Algérienne a donc franchi un pas très important, qui devait passer par 

l’instauration d’une économie de marché concurrentielle frappant à la porte de ce contexte 

national, sous-régional et international, qui permet notamment de viser son intégration 

progressive à l’économie mondiale, d’offrir à ses industries une grande opportunité d’ancrage 

dans l’espace économique des pays développés qui représente le plus grand marché du 

monde ; en faisant face au défi d’ajuster  son économie en se dotant  d’un tissu intégré 

d’entreprises compétitives, dans le cadre de l’impératif de mise en place des mesures de 

développement, de  restructuration et de mise à niveau en faveur de ses PME, afin de 

promouvoir leurs compétitivité industrielle, à travers la mise en place d’une multitude de 

programmes de mise à niveau dont certains ont pris fin et d’autres viennent juste d’être 

lancé. 

      En effet, il  s’agit  des  programmes  suivants : « le  Programme  National  de l’Amélioration 

de  la compétitivité  industrielle » pour  la période  janvier 2002 au 31 décembre 2005, « le 
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Programme d’Appui au Développement des PME (Euro Développement PME) EDPme 

(MEDA) » qui a été lancé à partir de 2002 et a pris fin en fin 2007, et « le Programme d’appui 

aux PME/PMI et à la maîtrise des technologies d’information et de communication (PME II)», 

qui a été mise en place en 2009.  

      En fait, ces derniers visent notamment à encourager la production locale et à promouvoir 

la compétitivité industrielle de la PME Algérienne, le maintien de sa part de marché interne et 

la conquête éventuelle du marché extérieur. Elles ont pour objectif de soutenir les 

dynamiques de restructuration, d’intégration et de croissance industrielles. 

      Comme nous l’avons déjà démontré dans cet article, les PME ont tendance à employer des 

processus de production à plus forte intensité de main-d'œuvre que les grandes entreprises. 

Par conséquent, elles contribuent de manière significative à la création d'emplois productifs, 

à la génération de revenus et, éventuellement, à la réduction de la pauvreté. Les PME 

peuvent devenir alors un contributeur majeur à l'emploi dans le secteur privé.                 

      Enfin, il est à signaler que, la politique gouvernementale, et tout particulièrement la 

politique fiscale, peut faire une différence considérable dans la mesure dans laquelle le 

secteur des PME remplit son rôle potentiel en contribuant à une économie saine. L'une des 

caractéristiques importantes d'une économie prospère et florissante est le secteur florissant 

et prospère des petites et moyennes entreprises (PME). Les PME jouent un rôle important 

dans le développement d'un pays et principalement en employant un bon nombre de 

personnes. 

      Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), pour 

les pays en développement, l'intégration dans l'économie mondiale par la libéralisation 

économique, la déréglementation et la démocratisation est considérée comme le moyen 

primordial de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le développement d'un secteur privé 

dans lequel les PME peuvent jouer un rôle central est important pour ce processus.                                         
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  :املخلص

ذه البحثيةدف مسةالورقة ا العوامل نموذج حسب صية ال سمات عن الكشف إ

وعالق ى مناالك عينة لدى و 296بالتعاطف بالسنة ن بص امل ض التمر شفىمساعدي مس

ران و شفىمدينة املس تم ال رجة ا ئة الب التكيف ع م قدرا مستوى عن والكشف ،

املر مع نة م عالقات ط ر ع م لدى. وقدرا التعاطف من عال مستوى ع النتائج أدلت

يضع أن ع والقدرة العالج ن تثم لبعدي سبة بال متوسطة ات مستو مع ض التمر املمرضمساعدي

ض املر ان م صية. نفسھ ال سمات وثالث التعاطف ن ب إحصائيا دالة ارتباطية عالقة ووجود

الطيبة: التالية الداللة0.15= ر(سمة مستوى الضم)0.00=، يقظة سمة مستوى0.15= ر(؛ ،

نفتاح)0.00=الداللة سمة الداللة.220= ر(؛ مستوى النتائج). 0.00=، ذه رستد تطو إ

ن املعا لدى العاطفية ارات امل ع ن و ت  .برنامج

Introduction : 
Travailler dans un milieu hospitalier avec des patients affectés par des différentes maladies 

ou subissant des  accidents graves avec des traumatismes menaçant la santé ,marqué par la 

souffrance transférée par les malades vers le personnel soignant qui doit avoir  des traits de 

personnalité avec une capacité à surmonter et à  résister à cette situation critique tout en 

exécutant leurs fonctions.Cela requiert une compétence indispensable dans la relation de 

soins qui aide le soignant à surmonter la souffrance, cette compétence est l’empathie qui se 

définit par la capacité de se mettre à la place de l’autre et d’être motivé pour l’aider.  
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L’objectif de cette étude est de détecter les traits de personnalité des aides- soignants 

stagiaires au sein de l’hôpital d’Oran, leur niveau d’empathie et la relation entre eux afin de 

pouvoir ajuster leur compétence d’adaptation avec l’environnement hospitalier. 

Cadre théorique : 
La personnalité était pour de longues années l’objet de nombreuses études qui avaient 

pour objectifs la compréhension de la nature humaine et la prédiction du comportement de 

l’homme dans les différentes situations. 

Les études les plus récentes se recentrent sur la théorie des traits de personnalité et plus 

précisément le modèle des cinq grands facteurs (Big five). Avant de définir ce modèle, il faut 

d’abord définir le trait de personnalité. D’après Rolland (2004),1 Allport (1961) a proposé la 

définition suivante "un trait est une structure neuropsychologique ayant la capacité de 

rendre de nombreux stimuli fonctionnellement équivalents de déclencher et de guider des 

formes équivalentes de conduites d’adaptatives et expressives", alors que Filip De Fruit 

(2006)2présente une autre définition qui se base sur les différences individuelles et le 

caractère stable de la personnalité, pour lui "Les traits sont des dispositions durables, 

reflétant des différences individuelles qui manifestent une relative stabilité temporelle et une 

relative consistance trans-situationnelle". 

Rolland (2004)3 synthétise un ensemble de définitions de plusieurs chercheurs et 

précisent que "les traits de personnalité sont des prédispositions, des tendances latentes qui 

caractérisent une personne". Dans une littérature plus récente Morin et Boudrias 

(2011)4définit la personnalitécomme étant "un ensemble de traits stables ou de 

prédispositions personnelles qui orientent la nature des émotions ou des processus affectifs, 

les motivations, les interactions interpersonnelles et les attitudes de l’individu". 

                                                             
1Rolland, J-P. (2004), L’évaluation de la personnalité : le modèle du cinq facteurs, France : Margada. 
p.16 
2De Fruit,F. (2006), Faut-il prendre en compte la personnalité dans les décisions de recrutement et 
de sélection ? Le rôle particulier de la dimension « Conscience », dans Levy-Le Boyer, C., Louche, 
C., & Rolland, J-P. (Eds.) RH, les apports de la psychologie du travail : Management des personnes 
(pp.168-180). France : Groupe Eyrolles. P.168 
3Rolland, J-P. (2004), op. cit., p.17 
4Boudrias, J.S., & Morin, D. (2011). Démystifier les inventaires de personnalité. Gestion, 36 (3), 61-
73. DOI 10.3917/riges.363.0061 consulté 21/06/2017 
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Les recherches sur les traits de personnalité ont abouti à   une taxonomie désignée sous le 

nom des cinq grands facteurs ou Big five dont Barrick& Mount (1991)1ont suggéré la 

définition suivante :"la première dimension est l'Extraversion/Intraversion d'Eysenk. Le plus 

souvent, cette dimension est appelée extraversion ou impulsivité. Ce facteur inclue les traits 

qui désignent la sociabilité, l’habilité et l’activité.Hogan (1986) divise cette dimensionen 

deux composantes essentielles, l’ambition(initiative, impulsivité, l’ambition et impétuosité) 

et la sociabilité(sociabilité, exhibitionnisme et expression).                           

Le deuxième facteur est le plus souvent appelé stabilité émotionnelle, émotions négatives ou 

névrosisme. Les traits communs associés à ce facteur sont l’anxiété, la dépression,la colère, 

l’émotivité, l’inquiétude et l’insécurité. 

La troisième dimension est généralement appelée agréabilité ou désirabilité. Les traits 

associés à cette dimension sont : la courtoisie, la flexibilité, la confiance, la bonne humeur, la 

coopération et la tolérance. 

Le quatrième facteur est dénommé le plus souvent le caractère consciencieux ou la 

conscience. Il est connu également sous le nom de conformité ou fiabilité.  

Comme l'indique la diversité des étiquettes, il y a un désaccord sur l'essence de cette 

dimension. Certains auteurs ont suggéré que la conscience reflète la fiabilité, c'est-à-dire la 

prudence, la responsabilité, l'organisation et la planification. D'autres ont suggéré qu’elle 

reflète les traits d’être un individu travailleur, centré sur la tâche et persévérant. 

La dernière dimension est la plus difficile à identifier. Il a été interprété le plus souvent 

comme l’intellect ou intelligence. Elle est également appelée l’ouverture à l'expérience ou à la 

culture. Les traits communément associés à cette dimension sont l'imagination, la culture, la 

curiosité, l'originalité, l'esprit large, intelligence et la sensibilité artistique. 

                                                             
1Barrick, M.R. &Mount. M.K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job performance: A 
Meta-Analysis. Personnel Psychology, 44, 1-26.  
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Pour évaluer les traits de personnalité les chercheurs ont conçu plusieurs inventaires qui 

comprennent cinq grands facteurs appelé le modèle du "grand cinq" ou "Big five",  

Plaisant, Guertault, Courtois, Réveillère, Mende lsohn, &John (2008)1 ont cité le "NEO 

Personality Inventory" de Costa et McCrae et le "Big Five Inventory", (BFI-Fr) de John, 

Donahue et Kentle. Ces deux questionnaires sont trop long, le premier contient de 240 à 249 

items et le deuxième est composé de 44 items.  

Pour cette raison, précise Ryser (2015)2 des versions beaucoup plus courtes du 

questionnaire sur les traits de personnalité du Big Five ont été récemment fournies. À partir 

du BFI-44, deux mini-marqueurs ont été développés: la version courte de l’inventaire de 

grand cinq (The Big Five-Inventaire-Short version (BFI-15) de Gerlitz&Schupp (2005), 

composée de 15 items, et  l’inventaire de cinq grand à 10 items (The Big Five Inventory-Ten 

(BFI- 10)), composé de 10 items de Rammstedt & John( 2007). Ces échelles sont destinées à 

la recherche avec de fortes contraintes de temps. Dans le même d’ordre d'idées, Gosling et al. 

(2003) ont développé l'Inventaire de personnalité à dix items (TIPI) pour évaluer les cinq 

facteurs de la personnalité. Dans cette étude nous avons utilisé une version courte composée 

de 15 items (the Big Five Inventory-Fifteen) de Lang et al. (2001). 

L’empathie est une compétence émotionnelle très essentielle dans le comportement 

relationnel positif. Ce concept est paru dans plusieurs recherches scientifiques, mais il fait le 

plus souvent référence à Roger qui a pu fournir les définitions les plus précises et les plus 

célèbres, Brunel, Martiny (2004)3 ont cité deux définitions de Rogers, la première fournit en 

(1959) suppose que  «l'empathie consiste à percevoir le cadre de référence interne d'une 

personne avec précision et avec ses composantes et significations émotionnelles de façon à 

les ressentir comme si l'on était cette personne, mais cependant sans jamais oublier le 

‘comme si’, », c’est à dire  l’empathie dépensée.  En (1975), Rogers souligne que c’est "un 

                                                             
1Plaisant, O., Guertault, J., Courtois, R., Réveillère, C., Mendelsohn, G.A., & John, O.P. (2008). 
Histoire des « Big Five » : OCEAN des cinq grands facteurs de la personnalité. Introduction du Big 
Five Inventory français ou BFI-FR, Annales mediopsychologiques, 7, (168), 481-
500.doi:10.1016/j.amp.2009.04.016 
2Ryser, V.-A. (2015). Psychometric properties of extra-short Big Five personality measures in multi-
topic surveys: Documenting personality traits in the SHP and MOSAiCH. FORS Working Paper 
Series, paper. Lausanne: FORS. 
3Brunel, M-L., Martiny, C. (2004). Les conceptions de l’empathie avant, pendant et après Rogers. 
Carriérologie, 9(3), 473-500. 
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processus d'entrée dans le monde perceptif d'autrui qui permet de devenir sensible à tous les 

mouvements des affects qui se produisent en lui"c'est-à-dire l’empathie d’affect. 

Simon(2012)1 a cité la définition de Mucchielli  en (1995) qui appel  l’empathie: "un acte 

par lequel un sujet sort de lui-même pour comprendre quelqu’un d’autre sans éprouver pour 

autant les mêmes émotions que l’autre. C’est donc une sorte desympathie froide, capacité de 

pénétrer dans l’univers subjectif de l’autre tout en gardant son sang-froid et la possibilité 

d’être objectif ". 

Tisseron(2011)2souligne que l’empathie est confondue avec trois concepts dont la 

sympathie, la compassion et l’identification. Elle est très différente de la sympathie où 

l’individu partage avec l’autre les émotions, les valeurs, les objectifs et idéaux au contraire de 

l’empathie ou la compassion qui met l’accent sur la souffrance. Dans une autre littérature 

Tisseron(2011)3 affirme que l’empathie "dans sa forme complète implique trois étages : 

l’identification (pouvoir se mettre à la place de l’autre), la reconnaissance (accepter que 

l’autre se mettre à notre place) et l’intersubjectivité par laquelle on reconnait à autrui la 

capacité de nous informer sur nous-même".  

Les chercheurs ont conçu plusieurs questionnaires pour mesurer l’empathie, Lietz,  Gerdes, 

Sun, Geiger, Wagaman, &Segal (2011)4 considèrent que l'une des mesures 

multidimensionnelles les plus anciennes et les plus répandues est l'indice de réactivité 

interpersonnelle (Interpersonal Reactivity Index (IRI)) de Davis (1980).Il comprend quatre 

facteurs: prendre la perspective de, fantaisie, sollicitude empathique et désarroi personnel.La 

deuxième mesure est (EmpathyScale) deHogan (1969). Ces instruments ont subi plusieurs 

critiques à cause de leur faible cohérence interne.   

                                                             
1Simon, E. (2012), Empathie, in Monique Formarier et al., Les concepts en sciencesinfirmières 
(2ème édition), Association de recherche en soins infirmiers (ARSI),168-171.DOI 
10.3917/arsi.forma.2012.01.0168 
2Tesseron, S. (2011).Résilience et empathie : la cause commune des soignants et des soignés. 
Développement humain, handicap et changement social, 19 (1), 43-50. Extrait d’URI : 
http://www.ripph.qc.ca/revue/journal-19-01-2011-06 
3Tesseron, S. (2011). L’empathie dans la relation de soin, ressort ou écueil ?. Médecine des maladies 
métaboliques, 5 (5), 545-548. Extrait de http://doi.org/10.1016/s1957-2557(11)70305-4 
4Lietz, C.A., Gerdes, K. E., Sun, F., Geiger, J.M., Wagaman, M.A. & Segal, E.A. (2011). The 
Empathy Assessment Index (EAI): A Confirmatory Factor Analysis of a Multidimensional Model of 
Empathy. Journal of the Society for Social Work and Research, 2 (2), 104-124. 
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Les mesures d'empathie qui ont été développées plus récemment ont démontré de 

meilleures propriétés psychométriques. Ces mesures incluent le questionnaire d'empathie 

deToronto (Spreng, McKinnon, Mar, &Levine, 2009, L'échelle d'empathie de base (Joliffe & 

Farrington, 2006), L'échelle d'empathie ethnoculturelle de (Wang et al., 2003) et the 

Jefferson Scale of Physician Empathy  de Hojat et al.(2001) dont nous avons utilisé dans 

notre étude. 

Méthodes et matériel :   
Nous avons utilisé dans notre étude deux échelles comme instruments de recherche dans 

un institut paramédical privé à Oran, auprès 296 aides-soignants stagiaires en 1ère année de 

formation. 

Le premier est l’échelle de "the Big Five" de Lang et al. (2001)1, il comporte 15 items 

évaluant les cinq dimensions suivantes: conscience, ouverture, agréabilité, névrosismeet 

chaque dimension englobe 03 items.  

La deuxième échelle citée par (Arnaud Mauray, 2015)2est "the Jefferson Scale of Physician 

Empathy (JSPE) (2001)", il évalue l’empathie avec trois facteurs : l’importance de la 

compréhension avec 10 items, la valorisation des soins avec 08 items et la capacité à se 

mettre à la place du patient avec 02 items.  

Résultats :  
Les résultats montrent que la plus part des aides-soignantsstagiaires soit 88,5% sont du 

sexe féminin alors que 11,5 % sont du sexe masculin. Leur moyenne d’âge est de 21,36 % 

ans, la majorité des stagiaires soit 89,2% sont célibataires, 7,8% sont mariés, 2,7% sont 

divorcés et une stagiaire est veuve.  

Quant à leur niveau d’étude : Il est réparti sur quatre niveaux ; 75% des stagiaires ont le 

niveau secondaire ; 19,6% ont le baccalauréat, 3,4% sont des licenciés et 2% ont le master. 

On constate que les futurs aides-soignants ont un niveau d’empathie élevé avec une 

moyenne égale à 3,83 [3,68-5], En ce qui concerne les facteurs de l’empathie, on observe un 

                                                             
1Ryser, V.-A. (2015). Psychometric properties of extra-short Big Five personality measures in multi-
topic surveys: Documenting personality traits in the SHP and MOSAiCH. FORS Working Paper 
Series, paper. Lausanne: FORS. 
2Mauray, A. (2015). L’empathie clinique impact de la première année d’internat sur l’empathie, 
Etude de la cohorte internlife, Fiche indice. Thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine, 
Faculté de Médecine Paris Descartes (Paris 5), Université Sorbonne Paris Cité. 
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niveau élevé pour le facteur « l’importance de la compréhension» et des niveaux moyens  

pour les facteurs de la valorisation des soins et la capacité à se mettre à la place du patient 

avec des moyennes égales à 3,51 et 3,34 [2,34-3,67].  

Les résultats montrent également des corrélations entre l’empathie et trois traits de la 

personnalité : R= 0,15 ; Sig=0,00 pour la corrélation avec le trait d’agréabilité,  R=0,15 ; Sig= 

0,00 pour la corrélation avec le trait conscience, R= 0,22 ; Sig= 0,00 pour la corrélation avec 

le trait ouverture. 

Discussion : 
L’empathie est une compétence émotionnelle indispensable dans la relation de soins vue 

son double rôle, procurer un soin de qualité tout en gardant la bonne distance dans la 

relation soignant soigné. Cette étude montre que l’empathie a une corrélation positive avec 

trois traits de personnalité conscience, agréabilité et ouverture d’où nous concluant que les 

aides-soignants qui ont ces trois traits sont les plus aptes d’avoir la compétence d’empathie. 

Pour cela il faut prendre en considération ces traits de personnalité dans l’affectation du 

personnel soignant dans les services qui exigent des capacités relationnelles et d’ajustement 

comme l’oncologie et les urgences.  

Les résultats  indiquent également que les futurs aides-soignants  ont un niveau moyen 

des deux facteurs  de la valorisation des soins et la capacité à se mettre à la place du patient 

par manque d’expérience ce qui revendique d’élaborer un programme et plan de formation 

dans les compétences émotionnelles et surtout dans l’empathie.  

Conclusion : 
La relation de soins sollicite aux soignants d’avoir certains traits de personnalité et de 

l’empathie pour procurer des soins de qualité et préserver une bonne distance relationnelle 

préservant l’équilibre psychique des malades et des soignants à la fois. 
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Abstract 

This study examines the relationship between written achievement and the incorporation of 

reading as a subject (Reading Techniques) in the curriculum of second year English language 

future teachers in the ENS (Ecole Normale Supérieure) of Constantine. The guaranteed place 

of reading in the ENS has brought some benefits to the students in improving their reading 

skills as well as their writing abilities because reading is said to inform writing as both skills 

are interrelated. The major aim of this study is to investigate this relationship and the extent 

to which reading affects writing in the teaching of English as a foreign language. The 

students’ scores in Reading Techniques and Written Expression are analyzed and compared 

to determine the nature of relationship. 

Key words: Reading Techniques; written achievement; incorporation; improving the reading 

skills 

Résumé  

Cette étude examine la relation entre la production écrite et l'incorporation  d'un module 

consacré pour la lecture (Techniques de la lecture) dans le programme d'études des futurs 

enseignants d’anglais en deuxième année à l'ENS  (Ecole Normale Supérieure) de 

Constantine. Le fait que la lecture a une place garantie dans le programme de l’ENS a apporté 

quelques avantages aux étudiants en améliorant leurs compétences en lecture ainsi que 

leurs capacités d'écriture parce que la lecture est censée influencer l'écriture car les deux 

compétences sont interdépendantes. L'objectif principal de cette étude est d'étudier cette 

relation et a quel point la lecture affecte l'écriture dans l'enseignement de l'anglais en tant 
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que langue étrangère. Les notes des étudiants dans les techniques de la lecture et 

l’expression écrite sont analysées et comparées a fin d’apercevoir la nature de la relation.   

Mots-clés: Techniques de lecture; production écrite; incorporation; améliorer les 

compétences en lecture 

Introduction 
Writing in a second language is considered as a vital phase of the learning process. 

Teachers and instructors are in a constant search for new activities which provide input and 

practice to the writing class not only focusing on sentence structure, organization, or 

grammar rules. Naturally, many questions were raised about the nature of input needed to 

inform learners written texts. The first and foremost element of the language that was 

recommended was reading. Providing reading models in the writing classroom is widely 

understood as input for the acquisition of writing skills. Through these reading models, 

learners can learn and infer the writing skills, techniques, and strategies for any type of 

writing. 

Reading and writing are fundamental skills to the building of language comprehension. 

However, reading has received less interest in the nineteenth century where writing 

dominated the language classes. It was until the turn of the century that both skills were 

connected in the curriculum in different universities like Harvard which declared that 

reading was critical to learning to write. 

Throughout this paper, the researcher tries to determine the correspondence between 

the teaching of Reading Techniques together with Written Expression and students’ 

achievement in writing through the comparison of exam scores amongst ENS students by 

associating their scores in Reading Techniques with their corresponding ones in Written 

Expression. Initially, the results of the descriptive statistics in terms of general tendency and 

dispersion are displayed and analyzed to show the students’ overall behavior in the Written 

Expression exam.  

Before introducing the statistical data, an emphasis on the importance of both reading 

and writing and their interaction in the curriculum is summarized below since the major aim 

behind this step in the methodological design is to clarify the effect of teaching reading along 

with writing on the writing proficiency of second year students. 
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1.  The Nature of the Reading-Writing Overlap  

The first published work related to reading writing connections, according to Tierney 

(1992), dates back to 1929. It was until the 80’s and the 90’s that the relation between the 

reader and writer was investigated and no attempt at linking reading to writing was made 

before due to the belief that reading is a receptive skill while writing is a productive one. 

Hence, both skills were commonly taught as independent subjects (Nelson and Calfee, 1988) 

in terms of the methods of teaching and assessment. Reading performance, according to 

Tierney and Leys (1986), was scored with MCQ’s (mainly true or false), while written 

performance was scored using qualitative comparison (norm-referenced).  

Reading and writing were considered as simply behavioral responses and separate acts 

before theories of causal relationships were studied. The question was: which leads to the 

other, reading or writing? Until recently, the movement of ‘reading and writing are related 

activities’ showed with many studies that each may help the other (VanDeGrift, 2005). This 

implies that both skills are interrelated and each one informs the other. In this chapter, we 

will focus on one direction; how reading influences writing.  

Advocates of the idea that reading influences writing claim the aspect of inspiring and 

introducing students to new ideas, and even give them something to write about. They 

believe that both skills are to give better results when one informs the other. Much empirical 

work has been studied with respect to the relationship between reading comprehension 

processes and written texts production from the same cognitive perspective (Eisterhold, 

1990; Parodi, 2007). 

Emam and Farahzad (2010) maintain that the way reading and writing might reinforce or 

accelerate the learning of content, the development of literacy skills, as well as the 

acquisition of language abilities has attracted researchers interest and reading-writing 

interactions has then become a topic of interest in both L1 and L2 settings. Essentially, and 

historically speaking, the relationships between reading and writing have been 

conceptualized by a complex set of theories and approaches. Traditionally, reading and 

writing were regarded as individual skills, each taught within its own independent skills and 

strategies. 

In a comprehensive review, Stotsky (1983) described early correlational studies which, at 

that time, revealed that there was a statistically significant relationship between reading 

ability and writing quality. These studies were categorized under three groups: (1) studies 
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dealing with the correlation of measures of reading achievement with measures of writing 

ability; (2) others with the correlation of measures of reading experience with measures of 

writing ability; and (3) those with the correlation of measures of reading ability with 

measures of syntactic complexity in students’ compositions. The premise of all these studies 

is that reading and writing are parallel processes which need thorough investigation to draw 

conclusions about their interactive effects. 

Despite the fact that the integration of reading and writing is critical to academic success 

and that empirical evidence suggests that both skills are “parallel processes”, 

interrelationships between them are still a relatively underexplored area of research 

(Tierney, 1992; Hirvela, 2004; Parodi, 2007; Emam & Farahzad, 2010; Grabe & Zhang, 2013). 

However, there emerged a set of hypotheses about the reading-writing relation in both L1 

and L2 settings. An illustration of the different hypotheses is provided bellow. 

1.  Reading-writing Relationship in Second Language Research 

Originally, L1 and L2 research has proven that there exists transfer from L1 to L2 since all 

languages share similar elements and some languages are more similar to each other than 

they are to others. In fact, L2 learners come with relatively developed language skills in their 

L1. If this is achieved in reading in L1 with learners having easier time learning to read in L2, 

then positive transfer is said to take place. If they find difficulties in learning to read in L2 

than L1 learners, then we can say that there is negative transfer.  Similarly, the language 

interdependence principle claims that transfer of universal, conceptual aspects of language 

proficiency occur automatically after linguistic surface features of the L2 are acquired 

(Bernhardt and Kamil, 2006).  

In this line, after L2 learners have developed a certain proficiency in the two interrelated 

language skills, transfer between comprehension and production can naturally occur. 

Evidence showed that there is a cognitive/academic proficiency that is common to all 

languages and that it allows for across languages transfer of literacy-related skills (Eisterhold 

et al, 1990). However, for transfer capability to occur, Cummins’ (1981) interdependence 

hypothesis suggests that literacy transfers from L1 to L2 at the time when learners start an 

intensive exposure to L2. This will allow for development of similar literacy ability in L2. In 

fact, transfer and non-transfer of literacy skills from L1 to L2 literacy activities have been a 

concept of interest of many other studies based on Cummins’ hypothesis (Raimes, 1987; 

Eisterhold et al., 1990; Carrell, 1991; Eisterhold, 1990; Emam & Farahzad, 2010).  
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Not all studies, however, support Cummins’s claim. There emerged another hypothesis 

emphasizing that students should attain a certain threshold level of L2 proficiency to permit 

cognitively demanding language use, i.e., to transfer literacy from L1 to L2. Koda (2005, 

2007, 2016)’s view of the Language Threshold Hypothesis implies that exposing students to 

adequate amount of reading in L2 results in reading more strategically and transferring L1 

strategic reading to L2 reading settings. He conceptualizes transfer as the automatic 

activation of well-established L1 competences set off by L2 input. He further states: 

In all studies, L2 variables were found to have a stronger impact, overriding the variance 

attributable to L1 experience. Thus, although L2 print information processing is guided by 

insights stemming from literacy experiences in the two languages, L2 print input appears to 

be the dominant force in shaping reading subskills in that language (Koda, 2007: 29). 

The Language Threshold Hypothesis requires from L2 readers to have enough L2 

knowledge in terms of vocabulary and structure in order to allow for effective use of L1 

reading strategies and skills to achieve comprehension of the L2 reading texts. Considering 

that not all L2 readers have the same L2 knowledge, topic knowledge, and L2 reading 

experience, we can say that the threshold will vary according to the reader, the level of 

difficulty of the text, the topic, and, sometimes, the task (Grabe, 2009). Hence, individual and 

experiential differences between L1 and L2 readers play an important role in the process of 

transfer. Students come with different levels of L1 reading proficiency, different motives for 

reading in the L2, not the same amount of exposure to L2 reading, besides there are different 

kinds of texts in L2 contexts, and this may influence L2 reading comprehension. 

The nature of the relationship between reading and writing has been investigated in 

many directions and many hypotheses have been raised across languages (transfer from L1 

to L2) and across modalities (reading-to-writing and writing-to-reading). Tierney and Leys 

(1986) address the most popular issue in correlational studies; whether improvement in 

reading performance results in improvement in writing ability and vice versa. They argue 

that it is impossible to separate these processes because they are interrelated and working 

together to achieve information storage and retrieval, discovery and logical thought, 

communication, and self-indulgence.  

Petrosky (1982: 34) summarizes the relationships and states that: 

One of the most interesting results of connecting reading, literary, and composition 

theory and pedagogy is that they yield similar explanations of human understanding as a 
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process rooted in the individual's knowledge and feelings and characterized by the 

fundamental act of making meaning, whether it be through reading, responding, or writing. 

When we read, we comprehend by putting together impressions of the text with our 

personal, cultural, and contextual models of reality. When we write, we compose by making 

meaning from available information, our personal knowledge, and the cultural and 

contextual frames we happen to find ourselves in. 

In sum, the reading-writing relationship has been addressed with two points of interest; 

the interlingual (transfer across languages L1 to L2) and intralingual (transfer across 

modalities) aspects of the issue in addition to the directionality of transfer between reading 

and writing. These issues have been subjects of discussions of reading-writing relations. 

Consequently, relating theory and pedagogy in the field of reading-writing relationships may 

lead teachers and practitioners to draw conclusions about interactive effects and use them 

effectively in their classrooms.  

2. The Importance of Teaching Reading and Writing Together  
Reading is a complex process of meaning making and re-creation of a written text in a 

reader’s mind (Walter, 1982). It consists of a number of component skills subdivided by 

Rayner and Pollatsek (1989) and Grabe (1991). This complexity is mainly cognitive and what 

happens in the reader’s mind during and after reading is said to affect his/her writing ability. 

Moreover, models of reading texts are widely advised in the writing classroom as 

comprehensible input for the acquisition of writing skills. 

Second language learners come with a certain proficiency of reading and writing in their 

L1. This, according to Cummins’ (1981) interdependence hypothesis suggesting literacy 

transfer from L1 to L2, will allow for development of reading and writing in L2. After the 

transfer of literacies between the languages, and as soon as the learners reach a certain 

threshold level of reading in the L2, they can transfer their knowledge gained from reading to 

writing. In fact, knowledge and strategies transfer from one skill to the other has taken a large 

portion in the studies investigating the connection between both literacies. However, many 

studies (Eisterhold, 1990; Kroll, 1993) have reported that more transfer occurs from reading 

to writing since reading texts are the primary comprehensible input taken as models for 

writing. 

Reading is said to be at the heart of writing (Hirvela, 2004). Consequently, many studies 

have investigated the effect of incorporating reading with writing either as an independent 
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subject in the curriculum or integrated in the writing classroom. Both orientations seek the 

benefits of both skills on each other. In his book “Techniques in Teaching Writing”, Raimes 

(1983) devoted a whole chapter talking about using readings in writing classes as an 

instructional technique for teaching writing. She stresses the importance of written forms of 

the target language as a source of language input in contexts where students have limited 

access to the spoken language. In addition, by using reading, students become more familiar 

with different language features like vocabulary, idiomatic expressions in their meaningful 

contexts, paragraph organization, and the cultural assumptions of the target language native 

speakers. Similarly, Cobine (1995) asserts that writing about previous readings results in 

fulfilling a large set of learning styles; that is, synthesizing ideas along with critical assessment 

of these ideas enables university students to read texts and skillfully write about them. 

Nonetheless, Silberstein (1994) draws teachers’ attention to the pitfall to avoid when 

teaching reading which is using reading as ‘grist for a writing mill’, i.e., using reading activities 

as mere information sources to use in writing. According to her, this would be not be 

motivating as the students would neglect the primary aim behind reading, which is 

comprehension, and focus only on what to take from reading to use in writing. Yet, when 

designing any curriculum, reading components should focus on how to help students 

become better readers first. 

Furthermore, early studies by Birnbaum (1981, 1982 cited in Tierney and Leys, 1986) 

concluded that students’ ability to comprehend the reading materials can enable them to 

write more organized, connected, and of higher content quality compared to those with a 

less ability to comprehend. Correspondingly, the researcher in the current study decided to 

compare the performance of second year students in the ENS both in Reading Techniques 

and Written Expression to find out any possible correspondence between both subject 

matters. 

3.  The Importance of Reading Instruction in the Curriculum 
          Since reading is recognized as a complex information processing skill where interaction 

between the reader and the text occurs and aims at (re)creating meaningful discourse, and as 

the reader is known to be an active, problem-solving entity who uses a range of skills and 

strategies for the purpose of achieving comprehension (Silberstein, 1994), teaching this skill 

becomes compulsory to guide EFL/ESL learners to strategic improvement of their reading 

abilities. Besides, reading instruction needs to be emphasized in any reading program by 
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setting the goal of developing fluent and independent readers able to use their own 

strategies to fulfill the reading process successfully. Here comes the role of the teacher of 

reading which is that of a facilitator and guide. The teacher introduces the learners to the 

techniques of good and effective reading without putting much emphasis on the theoretical 

terminology, but on practicing the techniques and strategies through texts.  

           Clearly, for teaching any language skill, there must be a well designed and appropriate 

plan with specific activities related to the teaching goals of each lesson. Reading Techniques 

activities focus on the usage of different techniques and strategies which help students 

comprehend and become independent users of the language. Hence, a range of reading tasks 

is required to guarantee thorough practice. Skimming, or quick reading, is the first strategy 

generally used to obtain the general sense of the text content. Students read quickly (not 

necessarily every word) and let their eyes run over the text to get the gist without any of the 

details. Moreover, reading for thorough comprehension, or detailed reading, allows students 

to manipulate the authors’ ideas, paraphrase them, and answer comprehension questions. 

For tasks that require extracting specific information from the text, scanning is the strategy to 

be used. There are different ways for meaning inference; word analysis, contextual clues, 

semantic information, and so on. This can be done through critical reading where students 

draw inferences and recognize implicit relationships between the text’s features to create 

meaningful discourse. 

 However, not all text types lend themselves to the same types of tasks with the same 

techniques and strategies needed for comprehension. Silberstein (1994) maintains that to 

encourage students to use reading strategies effectively, teachers should vary the activities 

for the reading passages. She emphasizes that “Individual texts will suggest particular 

teaching activities. […] one would not encourage students to undertake a careful syntactic 

analysis of a passage that merited only rapid scanning for a single piece of information” 

Silberstein (1994: 11). Therefore, appropriate reading activities for teaching reading 

techniques are suggested by the reader’s goals and the text’s characteristics. 

In terms of the value of reading, students can learn very much from the written text; the 

author’s methods of dealing with the problem and introducing the content, the organization 

of the ideas, and choice of phrases and expressions. In order for the students to get these 

benefits, Raimes (1983) suggests two types of reading activities; extensive reading and close 

reading. Extensive reading activities require reading for global understanding of the context 
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and the meaning whereas close reading activities, usually with short reading passages, entail 

close attention to both intrasentential features (word choice, grammatical structures, and so) 

and suprasentential features (like content and the organization of the text).  

4.  The Place of Reading Techniques in the ENS Program  
In the ENS, Reading Techniques is taught right from the first year by introducing students 

to the theoretical concepts and terms concerning the techniques and strategies to be used 

when reading a text besides practicing them in appropriate contexts. In the second year, 

more practice is carried out. Through texts’ analysis, and with the teacher’s guidance, 

students learn and memorize the different techniques and strategies; they are encouraged to 

use their own strategies and the appropriate techniques for every reading task.  

As for second year writing program which deals with expository prose, it is particularly 

worthwhile to work with the rhetorical patterns of different types of expository reading 

passages. For example, in the comparison and contrast type of organization, students are to 

examine the passage and find the items being compared and the areas of contrast. A possible 

task can require from the students to separate the similarities from the differences in an 

accompanying table. The same thing can be done with cause and effect texts besides the 

evaluation of the degree of conviction of the author’s claims. In fact, students can better 

interpret English expository prose, as claimed by Silberstein (1994), when they are exposed 

to the conventions that govern these texts. Moreover, by practicing these patterns, they will 

understand the relationship of ideas within the text after fulfilling related activities such as 

filling in diagrams, creating semantic maps, understanding parts of the text, or recreating a 

process they have read about (for instance, how to manipulate a given digital device). 

In conclusion, the primary aim behind reading a text is to gain information. This 

information is to be used as background knowledge in writing. By recognizing conventions 

of the texts, students get to understand the meaning and to reproduce it in their writings as 

well. Likewise, by being critical towards others’ writings, students learn to evaluate their own 

writings. 

5.  Methodology  
For the purpose of understanding the relation between developed reading skills and 

students’ written performance, the researcher decided to compare ENS students’ 

performance in both reading and writing. The descriptive method has been chosen to 

analyze and compare the students’ scores in Reading Techniques and Written Expression. 
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We opted for an analysis of students’ scores in terms of general tendency and dispersion, 

then we scrutinized them in terms of score ranges from 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, and 16 to 20 

is demonstrated and discussed. The data obtained from the comparison of students’ scores 

allow for possible interpretations concerning the direction of transfer from reading to 

writing; and thus, drawing conclusions about the efficacy of teaching writing through 

reading. In other words, the comparative analysis seeks to identify the possible reflection of 

the teachings of reading in writing. 

6. Sample and setting 
The study took place in the English departments of the ENS of Constantine during 

the second semester of the academic year 2014/2015. The sample was of 70 students whose 

scores were subjects of the comparison. The collection of scores was after the fourth 

semester exam for the reason that in that semester students are exposed to expository 

writing and essay writing requirements are introduced. There was a random selection of the 

Written Expression scores, and then the same scores of the students were associated with 

their corresponding scores in Reading Techniques (regardless of the names of the students, 

the lists of the students’ scores were alphabetically organized and were the same for all the 

modules). 

7. Comparing ENS Students Overall Performance in Reading Techniques 

and Written Expression  

This part of the research consists of gathering the ENS students’ scores in Written 

Expression and comparing them to their corresponding scores in Reading Techniques as 

follows: 

 General tendency Dispersion 

Mean Mode Low Frequency High  Frequency 

Reading 

Techniques 

11.24 11.5 4 1 15.75 2 

Written 

Expression 

11.01 13 6 2 15 1 

Table 1. ENS students’ overall behavior in Reading and Writing 

The table above illustrates that there is almost no difference in the mean score of the ENS 

students’ overall performance in Reading Techniques and Written Expression exams. The 
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mode of Reading Techniques shows that the most frequent score is (11.5) while that of 

Written Expression is somehow higher (13). The dispersion factors indicate that the lowest 

score in Reading Techniques was (4) obtained by only one student whereas in Written 

Expression it was (6) and got by two students. As for the highest scores, they were 15.75 

obtained by two students and 15 by only one student in Reading Techniques and Written 

Expression respectively.  

Although the comparison of the central tendency and dispersion aspects may indicate a 

wide range in Reading Techniques scores (from 4 to 15.75) more than Written Expression 

scores (from 6 to 15) with different modes for each subject matter, a thorough analysis of 

scores is required to fully understand the relation between students’ performance in both 

Reading and Writing.  

7.1.  Corresponding Score Range between Reading Techniques and 

Written Expression in the ENS Students 
In the table below, the scores were grouped under four categories; from 00 to 05, from 

06 to 10, from 11 to 15, and from 16 to 20. For the purpose of investigating whether 

students who ranked in a given group of Reading Techniques were ranked in the same or 

different group of Written Expression, this type of analysis is opted for. To say it differently, 

the researcher wants to check if the level of students in Reading Techniques is the same in 

Written Expression and whether students got similar scores in both subjects. It is worth 

noting here that different methods of evaluation may lead to different results and the present 

study does not focus on the methods of assessing each subject, it rather examines the 

general performance which is scored by different teachers. Other researches may also bring 

about different results, but since both subjects were taught by two teachers for each in the 

ENS, the researcher assumed that there would be cooperation between teachers of the same 

subject in terms of criteria of evaluation. However, one limitation of this aspect of 

comparison is that the type of assessment of Reading Techniques in the ENS is not the same 

as Written Expression since the latter is often scored holistically while the former entails 

specific responses. 
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 Percentage of Students in Writing Score Range 

Reading 

Techniques 

Score Range 

0-5 6-10 11-15 16-20 Total 

0-5 0% 1.43% 0% 0% 1.43% 

6-10 0% 24.28% 7.14% 0% 31.42% 

11-15 0% 8.57% 55.72% 0% 64.29% 

16-20 0% 0% 2.86% 0% 2.86% 

Grand Total 0% 34.28% 65.72% 0% 100% 

Table 2. Corresponding Score Range between Reading Techniques and Written Expression 

The analysis of the students’ scores as displayed in table (2) has been made according to 

equal score ranges from the weakest to the highest. Every line of the previous table is to be 

analyzed and discussed alone in separate tables to fully understand the correspondence of 

the scores between Reading techniques and Written Expression. 

7.2.   Findings and Discussion 

0-5 6-10 11-15 16-20 Total 

0-5 0% 1.43% 0% 0% 1.43% 

Table 3. (0-5) Range in Reading Techniques 

Table (3) shows that none of the ENS students is ranked in the (0-5) range both in 

Reading Techniques and Written Expression. Likewise, both ranges (11-15) and (16-20) 

reveal that there is no chance for students who got scores between (00) and (05) in Reading 

Techniques to get good marks in Written Expression. That is to say, there is no room for 

accidental success in writing for students who failed in reading. However, the table also 

shows that (1.43%) of the same students ranking in the first category obtained scores 

between (06) and (10) in Written Expression. Yet, this ratio refers to only one student who 

got (04) in Reading Techniques and (07) in Written Expression 

From the values obtained, we can say that Reading Techniques scores correspond 

logically to Written Expression scores and reveal that the level of students in both subject 

matters is closely related. These results are relatively significant and somehow prove the 

claim that poor readers are seldom good writers. 
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0-5 6-10 11-15 16-20 Total 

6-10 0% 24.28% 7.14% 0% 31.42% 

Table 4. (6-10) Range in Reading Techniques 

Table (4) exhibits a clear and logical correspondence between students’ scores 

ranked in the (6-10) range in Reading Techniques and Written Expression with more than 

(24%) of the students. That is to say, these students achieved nearly the same level in both 

Reading Techniques and Written Expression. Only (7.14%) of the sample who were ranked 

in that range could perform better in writing; they scored between (11) and (15). However, 

this ratio does not imply that students who got less than the average in Reading Techniques 

could get good marks in Written Expression since the majority had close scores in both 

exams. For example a student who got (09) in Reading Techniques, had (10) in Written 

Expression, another one scored (9.5) in Reading Techniques and (12) in Written Expression. 

None of the students from this range could score more than (12) as displayed in the table of 

comparison in Appendix F. Moreover, the table above shows that there was no chance for 

students who got between (06) and (10) in Reading Techniques to score between (16) and 

(20) in Written Expression which implies that bad readers in the ENS could not be good 

writers. Likewise, the second column of the table indicates that mediocre readers are often 

mediocre writers and seldom good writers. 

0-5 6-10 11-15 16-20 Total 

11-15 0% 8.58% 55.72% 0% 64.30

% 

Table 5. 11-15 Range in Reading Techniques 

When we observe the rank of students belonging to the same category of (11-15) in 

Reading Techniques and Written Expression, we notice a logical correspondence between 

the percentages. More than half of the students (55.72) obtained similar or close scores in 

both subject matters while only (8.58%) could rank in the intermediate row of Written 

Expression and got the average or less as displayed in table (5). However, a deeper 

observation of the scores revealed that the (6-10) scores obtained in Written Expression are 

closer to (10) than to (06). On the same table, we notice that no student was ranked on both 

extremes of the same line since the lowest score in writing is (06) and the highest is (15). 
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In general, a total of (64.30%) of the sample could achieve a good level in both reading 

and writing together which proves the claim that good readers are good writers because they 

develop the ability of using previous readings in their writings in addition to the techniques 

and strategies they have learnt in Reading Techniques. 

0-5 6-10 11-15 16-20 Total 

16-20 0% 0% 2.86% 0% 2.86% 

Table 6. 16-20 Range in Reading Techniques 

Again, the same logical correspondence occurs here in table (6) which reveals that 

(2.86%) of the sample who ranked in the (16-20) category of Reading Techniques could 

score between (11) and (15) in Written Expression. To be more precise, this percentage refers 

to two students who both got (15.75) in Reading Techniques and scored (13) and (13.5) in 

Written Expression exam. Yet again, same as the results observed till now, no student from 

the (16-20) category of Reading Techniques scored between (00) to (10) in writing which 

may indicate that good readers are rarely bad writers. Equally, the fact that the best mark in 

Written Expression was (15) reduced students’ chances to be ranked in the same category of 

reading and writing. 

However, one may say that accidents do happen and good readers may face obstacles 

the day of the exam or some external factors which may affect their performance. Although 

we did not notice such results, it is worthwhile to mention this point for other researches 

under some other circumstances may reveal different results.  

7.3.   Interpretation of the Results Obtained from the Scores’ Comparison 
A detailed analysis of the score ranges in Reading Techniques and Written Expression 

made it clear that most students who ranked in the intermediate or upper-intermediate 

levels of Reading Techniques were correspondingly in the same levels of Written Expression. 

About 74% of the ENS students tend to transfer literature items from the readings and 

activities of Reading Techniques classes into their writings. The results are not surprising and 

the logical correspondence we observed in the overall score ranges is confirmed in every 

raw. Although writing is a creative act, unlike reading, and as creativity tasks cannot be 

evaluated as objectively as comprehension tasks, the results we obtained from the 

comparison of students scores were ideally supporting the claim of many researchers, like 

Stotsky (1983) and Grabe (1991), that good readers are good writers and bad readers are bad 
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writers focusing on reading and writing as ‘mutually reinforcing interactive processes’. Yet 

again, this point is still controversial since some researchers voiced against this assumption.  

8.   Instructional Principles for Teaching Reading-Writing Connection 
In considering reading-writing connection, a large body of literature has focused on their 

relation in students’ L1 giving slight interest to L2 settings. Yet, though L2 reading-writing 

connection research is relatively at its infancy comparing to L1, Krashen’s (1981) theory of 

comprehensible input has been the foundation of most research conducted in the field of L2 

reading-writing connection. Over the past 30 years, there has been an upsurge in the number 

of journal article and survey studies investigating types of reading/writing tasks. Grabe and 

Zhang (2013: 12) synthesized the findings of these studies and listed some of the integrated 

reading/writing tasks in the university settings: 

1. Taking notes from a text (both at home and in class). 

2. Summarizing text information. 

3. Paraphrasing textual resources. 

4. Combining information from multiple text sources in a synthesis task. 

5. Comparing multiple points of view from written texts and producing a critical synthesis. 

6. Answering essay exam questions in writing (both at home and in class). 

7. Writing an extended research paper or literature review. 

8. Responding to assigned texts (summary and then critique). 

In the same vein, Shanahan (1988) proposed seven instructional principles 

explaining the best way of combining reading and writing in the classroom to enhance 

literacy learning. These principles are very helpful, if applied in our EFL classes, to raise our 

students’ awareness about the importance of working on both skills together. 

Principle 1: Teach both reading and writing; both skills are so closely related and their 

integration in the curriculum would have positive impacts both on achievement or 

instructional efficacy.   

Principle 2: Introduce reading and writing from the earliest grades; children are 

introduced to reading and writing even before they start going to school or kindergarten. 

They meet print in daily life (parents reading bed stories and environmental print). Though 

the premise good writers must be good readers seems to be incorrect in the case of children 

since they can learn to write with limited knowledge of reading, yet research has 
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demonstrated that reading and writing are related since their earliest stages and any delay in 

the introduction of one skill reduces the possibility of transfer between both modalities. 

Principle 3: Instruction should reflect the developmental nature of the reading-writing 

relationship; reading and writing are developmental processes, i.e. learnt over time, and 

knowledge gained at one point can differ in nature from what is learnt at another as confirms 

the study of Shanahan (1984) on second and fifth graders.  

Principle 4: Make the reading-writing connection explicit; instruction should clarify the 

need for the connection and encourage students to think about both skills simultaneously. 

Teachers should explain how specific skills and information could be used in both skills. 

Principle 5: Instruction should emphasize content and process relations; product 

knowledge relations (including phonemic awareness, word structures, word meanings, 

sentence structures, cohesion, and passage organization) needs to be distinguished from 

process knowledge (including strategies and procedures for problem solving or for carrying 

out complex activities such as revising their own writings and discussing the process of their 

writing from planning to editing).  

Principle 6: Emphasize communications; reading and writing are communication 

processes, writers communicate with readers through their texts and consider their 

audience’s potential points of views. Equally, a good reader is a critical reader who considers 

the author’s intentions as well as the accuracy and quality of a text. A simple activity to do 

achieve this principle is to raise classroom discussion about authors’ purposes and the 

delivered messages through the texts. 

Principle 7: Teach reading and writing in meaningful contexts; selected topics should be 

related to various real subjects reflecting various situations and purposes. For example, 

having students write for the school magazine will provide them with a meaningful context 

for writing and searching information (through reading) in addition to involving them in the 

conception, drafting, revising, illustration, and publication of their works. It is then necessary 

for teachers to introduce their students to a wide range of literacy uses to experience the 

reading-writing relation in as much areas as possible.  

9.   Instructional Applications for Successful Reading-Writing Tasks 
To help EAP students overcome any potential difficulties and succeed in the acquisition 

of reading and writing together, it is the teacher’s role to provide support through raising 

their awareness about the usefulness of learning and linking both skills together and 



Journal of ABAAD Issue Number 6 –June 20018----------------------------------- 
 

41 
 

motivating them to engage in integration tasks. To achieve this, instruction plays a crucial 

role. Below are some suggested reading support activities to encourage students read for 

comprehension, as well as reading-writing support activities to help them fuel their writing 

through reading. These practices are inferred from the study of Grabe and Zhang (2013) and 

other research implications (Stotsky, 1983; Grabe and Stoller, 2001; Johns, 1997). 

- Well written course readings are the primary opportunity for students to analyze the 

reading models and they should be discussed thoroughly in terms of what makes the writing 

good, how the arguments are constructed, how the ideas are connected and organized in the 

specified pattern of paragraphs related to the text’s genre (for instance, they will have to 

differentiate between the paragraph patterns of argumentative compositions and those in 

the comparison/contrast essays). 

- Students’ self and peer-evaluations may serve as a remedial for their own problems 

when they look at their work and their peer’s from a reader’s view. In addition, analyzing 

model writing assignments (Grabe and Zhang, 2013), preferably anonymous, may help 

students spot the error and get the correction rightly after.  

- A reading journal where students write freely about what they have been reading, reflect 

on text’s issues, and write overall comments, is another tool to engage students in the writing 

process to expand their comprehension of the reading material.  

- Response papers to short passages (better to be chosen by the students themselves in 

order to give them more freedom in the task) persuade students to express themselves about 

what they have read and understood. These responses can be used in classroom discussions 

and teachers may mention some interesting observations on the text or stylish expressions in 

the students’ writings. Johns (1997: 19) maintains: “We should encourage the investigation 

and critique of the literacy practices of others, particularly of more advanced students and 

faculty.”  

- Free-writing assignments call for students’ previous readings; that is, they go back to 

their topics’ repertoire which they gathered from their readings and according to their 

background knowledge, they will write their own essays based on others’ writings. Hence, 

reading will be informing writing.   

- Choosing carefully reading texts and crafted writing assignments to engage students in 

different contexts and practice writing for a variety of audiences.  
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- Encourage in-class and at-home extensive readings with topics of interest to the 

students and related to the course themes and later ask students to write summaries or short 

reports.  

These practices and others are required in the integration classroom along with 

teachers’ creativity in choosing the materials and adapting them to the curriculum. 

Moreover, practicing both reading and writing has been emphasized in most research 

addressing the issue of integration, yet it is worth noting that neither extensive exposure to 

reading texts, nor high number of assigned writing tasks given alone is sufficient; they have 

to accompany each other.  A review of the literature on developing reading-writing 

relationships suggest a practical approach to instruction which entails launching instruction 

on reading-writing tasks “much earlier, much more explicitly, and with much more iterative 

practice.” (Grabe and Zhang, 2013: 19).  

Conclusion 
Recently, there has been a remarkable upsurge in the volume of instructional research 

addressing both reading and writing. After the connection between both modalities has 

proven its efficacy in developing students’ thinking as well as their proficiency in the second 

language literacy, research orientations have gone deeper in analyzing the results of transfer 

between modalities in the second language as well as from students’ L1 to L2. Accordingly, 

the results of comparison done in this study revealed that the majority of ENS students 

(about 74%) tend to transfer literature items from the readings of the literature or Reading 

Techniques classes into their writings. One immediate conclusion we can draw from this 

brief comparison suggests a logical correspondence between students’ performance in both 

subjects and that Reading Techniques and Written Expression go hand in hand. This may 

also suggest that both skills inform each other. However, conclusions such as these are not 

without their limitations. A more thorough analysis of the correlation between specific 

aspects of reading and writing, or even the impact of age, gender, or the measures of 

comparison employed may reveal some fluctuations in the extent of the correlation. 
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